Το παρακάτω Ευρετήριο δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές,
συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ - ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΖ, ΣΥΝΟΔΟΣ B
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΡΝ 11.07.2017- ΡΞΑ 31.07.2017

του άρθρου 118 του Κανονισμού της Βουλής,
της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για
την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού
της Βουλής-Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51 Α’/10.4.1997)
και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106
Α’/24.6.1987), όπως ισχύει». σ. 10419,
(Συνεδρίαση ΡΝΖ 25/07/2017)
.

Α
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη σύσταση Τοπικής Διεύθυνσης ΕΦΚΑ
Λήμνου. σ. 10368, 10369, 10370, (Συνεδρίαση
ΡΝΕ 20/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις". σ. 10482,
10483, (Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.

ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Συλλογική
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού". σ. 10175,
10176, 10178, (Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με το πλήθος των τροπολογιών που
έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις». σ. 10549,
10550, (Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10175, 10177, 10178, 10343, (Συνεδρίαση
ΡΝΑ 13/07/2017, Συνεδρίαση ΡΝΔ
19/07/2017)
.

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ.
10178, 10484, 10485, (Συνεδρίαση ΡΝΑ
13/07/2017, Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10177, 10179, (Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Συλλογική
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού". σ. 10178,
10179, (Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Νέο ρυθμιστικό
πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην
Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". σ. 10315, 10316, 10347,
10349, (Συνεδρίαση ΡΝΔ 19/07/2017)
.
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγματος και
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ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Παρέμβασή της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις". σ. 10464,
(Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Νέο ρυθμιστικό
πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην
Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". σ. 10309, (Συνεδρίαση ΡΝΔ
19/07/2017)
.
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις". σ. 10471,
(Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις". σ. 10562,
10577, 10582, (Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10568, 10577, (Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017)
.

ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ)
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Στελέχωση των Τμημάτων Επιθεώρησης
Εργασίας». σ. 10150, (Συνεδρίαση ΡΝΑ
13/07/2017)
.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Επιλαχόντες Μέτρου 6.1 «Εγκατάσταση
Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2014-2020". σ.
10375, (Συνεδρίαση ΡΝΕ 20/07/2017)
.

Β

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ανάγκη άμεσης διευθέτησης των κόκκινων
αγροτικών δανείων». σ. 10377, 10378,
(Συνεδρίαση ΡΝΕ 20/07/2017)
.

ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Συλλογική
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού". σ. 10172,
10173, 10213, 10214, (Συνεδρίαση ΡΝΑ
13/07/2017)
.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις". σ. 10583,
(Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10214, (Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα: «
Άμεση ανάγκη στήριξης των περιοχών της
Μάνης που επλήγησαν από τις πυρκαγιές». σ.
10408, 10409, (Συνεδρίαση ΡΝΣΤ 24/07/2017)
.

ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΛΙΑ)
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθμίσεις για τον
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εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις". σ. 10464,
10480, (Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.

Εργασίας». σ. 10150, (Συνεδρίαση ΡΝΑ
13/07/2017)
.
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Νέο ρυθμιστικό
πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην
Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". σ. 10312-10314, 10341,
(Συνεδρίαση ΡΝΔ 19/07/2017)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις". σ. 10581,
(Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017)
.

ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 10227, 10484, 10485, 10490,
10491, 10494, 10495, 10549, 10553, 10558,
10563, (Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017,
Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017, Συνεδρίαση
ΡΝΘ 27/07/2017)
.

ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Συλλογική
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού". σ. 10176,
10177, 10190, 10191, 10221, (Συνεδρίαση
ΡΝΑ 13/07/2017)
.

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο
νόμου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθμίσεις για
τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις". σ. 10496,
(Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.

Ομιλία της επί προσωπικού θέματος. σ.
10189, 10190, (Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.
Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10196, 10177, 10189, 10190, 10221,
(Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος, σχετικά με το πλήθος των
τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο
νόμου του Υπ. Οικονομικών: «Προσαρμογή
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις».
σ. 10550, 10551, (Συνεδρίαση ΡΝΘ
27/07/2017)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις". σ. 10429,
10430, 10469, 10482, (Συνεδρίαση ΡΝΗ
26/07/2017)
.

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις". σ. 10553,
(Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017)
.

ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Στελέχωση των Τμημάτων Επιθεώρησης
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Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Πρόταση αξιοποίησης πρώην Στρατιωτικού
Νοσοκομείου 409». σ. 10410, 10411,
(Συνεδρίαση ΡΝΣΤ 24/07/2017)
.

Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις". σ. 10429,
10477, (Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.

ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ)
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10425, 10491, 10499, (Συνεδρίαση ΡΝΗ
26/07/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις". σ. 10428,
10429, 10430, 10445, 10446, 10452, 10460,
10495, (Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.

Γ
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τις άδειες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. σ.
10287, 10288, (Συνεδρίαση ΡΝΓ 17/07/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10287, (Συνεδρίαση ΡΝΓ 17/07/2017)
.

ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις". σ. 10567,
10568, 10569, 10579, (Συνεδρίαση ΡΝΘ
27/07/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Με ποιο χρονοδιάγραμμα θα στελεχωθεί και
θα λειτουργήσει η μονάδα εντατικής
νοσηλείας νεογνών στο Γενικό Νοσοκομείο
Ρόδου;» σ. 10295, 10296, (Συνεδρίαση ΡΝΓ
17/07/2017)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10568, (Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017)
.

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ομιλία της στη συζήτηση, κατόπιν αιτήματος
του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα,
σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού
της Βουλής, με αντικείμενο την ενημέρωση
του Σώματος σχετικά με τις εξελίξεις στη
διαπραγμάτευση για το Κυπριακό ζήτημα. σ.
10085, 10095, 10100, (Συνεδρίαση ΡΝ
11/07/2017)
.

ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10081, 10087, 10091, 10094, 10096, 10099,
10115, 10419, (Συνεδρίαση ΡΝ 11/07/2017,
Συνεδρίαση ΡΝΖ 25/07/2017)
.
Ομιλία του σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 4
του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με το
Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Βουλής
των Ελλήνων και της Βουλής των
Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας,
για την πρόσβαση στο υλικό του «Φακέλου
της Κύπρου». σ. 10100, 10115, 10142,
(Συνεδρίαση ΡΝ 11/07/2017)
.

Ομιλία της επί προσωπικού θέματος. σ.
10100, (Συνεδρίαση ΡΝ 11/07/2017)
.
ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10090, (Συνεδρίαση ΡΝ 11/07/2017)
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.

.

ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10190, (Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με το πλήθος των τροπολογιών που
έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις». σ. 10550,
10551, 10603, (Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017,
Συνεδρίαση ΡΞ 28/07/2017)
.

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΑΛΤΑΡΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ)
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Συλλογική
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού". σ. 10217,
(Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις". σ. 10550,
10551, 10556-10558, 10579, 10603, 10604,
10613, (Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017,
Συνεδρίαση ΡΞ 28/07/2017)
.

ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Νέο ρυθμιστικό
πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην
Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". σ. 10320, 10338, 10339,
(Συνεδρίαση ΡΝΔ 19/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10558, 10579, 10613, (Συνεδρίαση ΡΝΘ
27/07/2017, Συνεδρίαση ΡΞ 28/07/2017)
.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 10266, 10443, 10444, 10445,
10456, 10728, 10732, 10733, 10734, 10735,
10738, 10739, 10740, (Συνεδρίαση ΡΝΒ
14/07/2017, Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017,
Συνεδρίαση ΡΞΑ 31/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με την εισαγωγή του σχεδίου νόμου
του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού:
"Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών
δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών
για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού", με τη
διαδικασία του επείγοντος. σ. 10165,
(Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10609, (Συνεδρίαση ΡΞ 28/07/2017)
.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ’AΔΩΝΙΣ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Συλλογική
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού". σ. 10165-10167,
10224, (Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Συλλογική
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού". σ. 10188,
10189, 10190, (Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10175, 10224, 10326, (Συνεδρίαση ΡΝΑ
13/07/2017, Συνεδρίαση ΡΝΔ 19/07/2017)

Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ.
10189, 10190, (Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
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άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού", με τη
διαδικασία του επείγοντος. σ. 10167,
(Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Νέο ρυθμιστικό
πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην
Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". σ. 10327, (Συνεδρίαση ΡΝΔ
19/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Συλλογική
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού". σ. 10167-10169,
10222, 10223, (Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10425, 10426, 10433, 10474, 10490,
(Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις". σ. 1043010433, 10491, 10492, 10496, 10497,
(Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τις άδειες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. σ.
10287, (Συνεδρίαση ΡΝΓ 17/07/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10287, (Συνεδρίαση ΡΝΓ 17/07/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Νέο ρυθμιστικό
πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην
Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". σ. 10336, (Συνεδρίαση ΡΝΔ
19/07/2017)
.

Δ

ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Νέο ρυθμιστικό
πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην
Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". σ. 10320, 10321,
(Συνεδρίαση ΡΝΔ 19/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις". σ. 1044110443, (Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.

ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Νέο ρυθμιστικό
πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην
Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". σ. 10329, (Συνεδρίαση ΡΝΔ
19/07/2017)
.

ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με την εισαγωγή του σχεδίου νόμου
του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού:
"Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών
δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών
για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Νέο ρυθμιστικό
πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην
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Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". σ. 10340, 10341,
(Συνεδρίαση ΡΝΔ 19/07/2017)
.

Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις". σ. 10482,
10489, (Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.

ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Σοβαρά προβλήματα λειτουργίας των ΤΟΕΒ
(Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων) ΓΟΕΒ (Γενικός Οργανισμός Εγγείων
Βελτιώσεων)». σ. 10157, 10158, 10159,
(Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Συλλογική
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού". σ. 10196,
(Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Συλλογική
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού". σ. 10212,
(Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

Θ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις". σ. 10464,
10466, 10467, 10483, 10495, (Συνεδρίαση
ΡΝΗ 26/07/2017)
.

Ζ
ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Νέο ρυθμιστικό
πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην
Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". σ. 10324-10326,
(Συνεδρίαση ΡΝΔ 19/07/2017)
.
Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10326, 10433, (Συνεδρίαση ΡΝΔ 19/07/2017,
Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση, κατόπιν αιτήματος
του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα,
σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού
της Βουλής, με αντικείμενο την ενημέρωση
του Σώματος σχετικά με τις εξελίξεις στη
διαπραγμάτευση για το Κυπριακό ζήτημα. σ.
10091, (Συνεδρίαση ΡΝ 11/07/2017)
.

Η
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ)

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Συλλογική
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
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χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού". σ. 10209,
(Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις". σ. 10452,
10453, (Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10326, (Συνεδρίαση ΡΝΔ 19/07/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Νέο ρυθμιστικό
πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην
Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". σ. 10326, (Συνεδρίαση ΡΝΔ
19/07/2017)
.

Κ
ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τον «κίνδυνο για τη μη καταβολή 150
χιλιάδων εκκρεμών συντάξεων από τον
ΕΦΚΑ». σ. 10372, 10373, 10374, (Συνεδρίαση
ΡΝΕ 20/07/2017)
.

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 Β’ (ΦΕΚ 51 Α’/10.4.1997)
και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106
Α’/24.6.1987), όπως ισχύει». σ. 10418,
(Συνεδρίαση ΡΝΖ 25/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις". σ. 10581,
10582, 10583, (Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις". σ. 10584,
(Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017)
.

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10174, (Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με το πλήθος των τροπολογιών που
έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις». σ. 10584,
(Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Συλλογική
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού". σ. 10174,
10179-10181, (Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 10306, 10309, 10315, 10316,
10317, 10318, 10319, 10320, 10425, 10426,
10428, 10430, 10433, 10588, 10591, 10592,
10593, 10598, 10599, 10600, 10601, 10603,
10604, (Συνεδρίαση ΡΝΔ 19/07/2017,
Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017, Συνεδρίαση ΡΞ
28/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Νέο ρυθμιστικό
πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην
Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". σ. 10331, (Συνεδρίαση ΡΝΔ
19/07/2017)
.
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Παρέμβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο
νόμου του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών:
"Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές
συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της
Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις". σ. 10320,
(Συνεδρίαση ΡΝΔ 19/07/2017)
.

.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις". σ. 10454,
(Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.

Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος, σχετικά με το πλήθος των
τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο
νόμου του Υπ. Οικονομικών: "Προσαρμογή
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις".
σ. 10587, 10588, (Συνεδρίαση ΡΞ 28/07/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Εισαγωγή πλαισίου για την αντιμετώπιση της
ανεξέλεγκτης επέκτασης του φαινομένου «all
inclusive» στον τουρισμό». σ. 10728, 10729,
(Συνεδρίαση ΡΞΑ 31/07/2017)
.

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο
νόμου του Υπ. Οικονομικών: "Προσαρμογή
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις".
σ. 10604, (Συνεδρίαση ΡΞ 28/07/2017)
.

ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 10267, 10287, 10288, 10289,
10290, 10291, 10294, 10295, 10303, 10367,
10372, 10374, 10377, 10379, 10411,
(Συνεδρίαση ΡΝΓ 17/07/2017, Συνεδρίαση
ΡΝΕ 20/07/2017, Συνεδρίαση ΡΝΣΤ
24/07/2017)
.
.
Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, σχετικά με την υποστελέχωση του
Γενικού Νοσοκομείου "Παπαγεωργίου"
Θεσσαλονίκης. σ. 10292, (Συνεδρίαση ΡΝΓ
17/07/2017)
.

ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Νέο ρυθμιστικό
πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην
Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". σ. 10318, 10323,
(Συνεδρίαση ΡΝΔ 19/07/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10326, (Συνεδρίαση ΡΝΔ 19/07/2017)
.
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Συλλογική
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού". σ. 10178,
(Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, με θέμα: «Δραματικές ελλείψεις του
ΕΚΑΒ στα νησιά της Χώρας μας». σ. 10295,
(Συνεδρίαση ΡΝΓ 17/07/2017)
.
Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, με θέμα: «Με ποιο χρονοδιάγραμμα
θα στελεχωθεί και θα λειτουργήσει η μονάδα
εντατικής νοσηλείας νεογνών στο Γενικό
Νοσοκομείο Ρόδου;» σ. 10297, (Συνεδρίαση
ΡΝΓ 17/07/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«άμεση ανάγκη ενίσχυσης του Νοσοκομείου
της Κω». σ. 10288, 10289, 10290,
(Συνεδρίαση ΡΝΓ 17/07/2017)
.

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, με θέμα: «Αξιολόγηση των
συνεπειών των φορολογικών επιβαρύνσεων
που έχουν επιβληθεί στον τουρισμό τα δύο
τελευταία χρόνια». σ. 10299, (Συνεδρίαση

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10289, (Συνεδρίαση ΡΝΓ 17/07/2017)
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ΡΝΓ 17/07/2017)
.

διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού". σ. 10190,
(Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, σχετικά με τις επείγουσες ανάγκες
στελέχωσης των Κέντρων Υγείας Πάργας και
Καναλακίου του Νομού Πρέβεζας καθώς και
δημιουργία Τομέα ΕΚΑΒ ΠάργαςΚαναλακίου. σ. 10301, (Συνεδρίαση ΡΝΓ
17/07/2017)
.

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις". σ. 10476,
10477, (Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, με θέμα: «Ανάγκη άμεσης
διευθέτησης των κόκκινων αγροτικών
δανείων». σ. 10379, (Συνεδρίαση ΡΝΕ
20/07/2017)
.
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 Β’ (ΦΕΚ 51 Α’/10.4.1997)
και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106
Α’/24.6.1987), όπως ισχύει». σ. 10418, 10604,
(Συνεδρίαση ΡΝΖ 25/07/2017, Συνεδρίαση ΡΞ
28/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10477, (Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις". σ. 10478,
(Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις". σ. 10558,
(Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10604, (Συνεδρίαση ΡΞ 28/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις". σ. 10550,
10558, (Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017)
.

ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Ομιλία του στη συζήτηση, κατόπιν αιτήματος
του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα,
σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού
της Βουλής, με αντικείμενο την ενημέρωση
του Σώματος σχετικά με τις εξελίξεις στη
διαπραγμάτευση για το Κυπριακό ζήτημα. σ.
10089, 10094, 10096, 10099, 10100,
(Συνεδρίαση ΡΝ 11/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με το πλήθος των τροπολογιών που
έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις». σ. 10550,
10558, (Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017)
.

ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Συλλογική

10

Το παρακάτω Ευρετήριο δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές,
συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10558, (Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017)
.

επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού". σ. 10184,
(Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις". σ. 1043310435, (Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.

Παρέμβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Εξαίρεση των δικηγόρων - συνεργατών
δικηγορικών εταιρειών που αμείβονται με
δελτίο παροχής υπηρεσιών από τον επιμερισμό
ασφαλιστικών εισφορών». σ. 10371,
(Συνεδρίαση ΡΝΕ 20/07/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ανάγκη άμεσης διευθέτησης των κόκκινων
αγροτικών δανείων». σ. 10377, 10378, 10379,
(Συνεδρίαση ΡΝΕ 20/07/2017)
.

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις". σ. 10463,
(Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Συλλογική
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού". σ. 10201,
(Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με το πλήθος των τροπολογιών που
έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις». σ. 10549,
(Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Νέο ρυθμιστικό
πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην
Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". σ. 10308, 10318, 10351,
(Συνεδρίαση ΡΝΔ 19/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις". σ. 10564,
10565, (Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017)
.

ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Νέο ρυθμιστικό
πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην
Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". σ. 10306-10308,
(Συνεδρίαση ΡΝΔ 19/07/2017)
.

ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ - ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Συλλογική
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου

ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Συλλογική
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για
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συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.
Πολιτισμού και Αθλητισμού". σ. 10216,
(Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

.
Ομιλία του σε τρεις συναφείς επίκαιρες
ερωτήσεις, με θέμα: i) "Συνεχίζεται η
ταλαιπωρία για όσους αναμένουν τη σύνταξή
τους και χάνονται οι διαθέσιμοι πόροι", ii) "Με
τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπονται ευτελείς
συντάξεις, ενώ παραμένουν και εκατοντάδες
χιλιάδες σε εκκρεμότητα", και iii) σχετικά με
τις καθυστερήσεις στην απονομή συντάξεων
και την απώλεια πόρων για την κοινωνική
ασφάλιση. σ. 10151, 10154, (Συνεδρίαση ΡΝΑ
13/07/2017)
.

ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Πρόταση αξιοποίησης πρώην Στρατιωτικού
Νοσοκομείου 409». σ. 10409, 10410,
(Συνεδρίαση ΡΝΣΤ 24/07/2017)
.
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις". σ. 10559,
(Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Διευκρίνιση ως προς το ποσό επί του οποίου
υπολογίζεται το κατά το άρθρο 199
παράγραφος 4 του ν. 2717/1999 τέλος
δικαστικού ενσήμου το οποίο καταβάλλεται
προκειμένου να καταστούν οι τελεσίδικες και
οι ανέκκλητες αναγνωριστικές αποφάσεις
καταψηφιστικές». σ. 10302, (Συνεδρίαση ΡΝΓ
17/07/2017)
.

ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις". σ. 1043710439, 10491, 10493, (Συνεδρίαση ΡΝΗ
26/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10419, 10428, (Συνεδρίαση ΡΝΖ 25/07/2017,
Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.
Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ.
10428, (Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ)

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10603, (Συνεδρίαση ΡΞ 28/07/2017)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Συλλογική
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού". σ. 10164,
10175, 10218, 10219, 10221, 10224, 10225,
10227, (Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ)
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Νέο ρυθμιστικό
πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην
Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". σ. 10337, (Συνεδρίαση ΡΝΔ
19/07/2017)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με την εισαγωγή του σχεδίου νόμου
του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού:
"Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών
δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών
για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού", με τη
διαδικασία του επείγοντος. σ. 10164, 10224,

ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Αντί για μέτρα στήριξης της ελληνικής
κτηνοτροφίας, εξαίρεση των σύνθετων
ζωοτροφών από τη μείωση του ΦΠΑ». σ.
10147, 10148, (Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
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(Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις". σ. 10447,
10463, 10464, 10497, (Συνεδρίαση ΡΝΗ
26/07/2017)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10175, 10218, 10221, (Συνεδρίαση ΡΝΑ
13/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10463, (Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.

ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Συλλογική
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού". σ. 10161-10163,
10216, 10218, 10219, 10221, 10225, 10226,
(Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με το πλήθος των τροπολογιών που
έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις». σ. 10550,
10587, (Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017,
Συνεδρίαση ΡΞ 28/07/2017)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10163, 10216, 10218, 10219, 10221,
(Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις". σ. 10587,
(Συνεδρίαση ΡΞ 28/07/2017)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με την εισαγωγή του σχεδίου νόμου
του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού:
"Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών
δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών
για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού", με τη
διαδικασία του επείγοντος. σ. 10225,
(Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ομιλία της στη συζήτηση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγματος και
του άρθρου 118 του Κανονισμού της Βουλής,
της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για
την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού
της Βουλής-Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51 Α’/10.4.1997)
και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106
Α’/24.6.1987), όπως ισχύει». σ. 10413, 10416,
(Συνεδρίαση ΡΝΖ 25/07/2017)
.

ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Συλλογική
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού". σ. 10214,
10215, (Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις". σ. 10482,
10483, 10485, 10495, (Συνεδρίαση ΡΝΗ
26/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
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Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Αξιολόγηση των συνεπειών των
φορολογικών επιβαρύνσεων που έχουν
επιβληθεί στον τουρισμό τα δύο τελευταία
χρόνια». σ. 10297, 10298, 10299, (Συνεδρίαση
ΡΝΓ 17/07/2017)
.

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Σοβαρά προβλήματα λειτουργίας των ΤΟΕΒ
(Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων) ΓΟΕΒ (Γενικός Οργανισμός Εγγείων
Βελτιώσεων)». σ. 10158, 10159, (Συνεδρίαση
ΡΝΑ 13/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10297, (Συνεδρίαση ΡΝΓ 17/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις". σ. 10560,
(Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017)
.

ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Διευκρίνιση ως προς το ποσό επί του οποίου
υπολογίζεται το κατά το άρθρο 199
παράγραφος 4 του ν. 2717/1999 τέλος
δικαστικού ενσήμου το οποίο καταβάλλεται
προκειμένου να καταστούν οι τελεσίδικες και
οι ανέκκλητες αναγνωριστικές αποφάσεις
καταψηφιστικές». σ. 10302, 10303,
(Συνεδρίαση ΡΝΓ 17/07/2017)
.

ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο Θερμαϊκός
Κόλπος-Επείγει Πρόγραμμα άμεσης δραστικής
παρέμβασης». σ. 10738, 10740, (Συνεδρίαση
ΡΞΑ 31/07/2017)
.
Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10738, (Συνεδρίαση ΡΞΑ 31/07/2017)
.

ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση, κατόπιν αιτήματος
του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα,
σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού
της Βουλής, με αντικείμενο την ενημέρωση
του Σώματος σχετικά με τις εξελίξεις στη
διαπραγμάτευση για το Κυπριακό ζήτημα. σ.
10092-10094, 10100, (Συνεδρίαση ΡΝ
11/07/2017)
.

ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΛΥΔΙΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Συλλογική
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού". σ. 10173,
10174, 10175, 10176, 10181, 10182, 10183,
10192, 10199, 10202, 10218, 10219, 10222,
10227, (Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Νέο ρυθμιστικό
πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην
Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". σ. 10343, (Συνεδρίαση ΡΝΔ
19/07/2017)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10174, 10175, 10216, 10218, 10219, 10222,
(Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Θα "βαλτώσουν" και φέτος οι ανασκαφές
στην Αρχαία Ελίκη;» σ. 10736, 10737,
(Συνεδρίαση ΡΞΑ 31/07/2017)
.

Παρέμβασή του στη συζήτηση, κατόπιν
αιτήματος του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα, σύμφωνα με το άρθρο 142Α του
Κανονισμού της Βουλής, με αντικείμενο την
ενημέρωση του Σώματος σχετικά με τις
εξελίξεις στη διαπραγμάτευση για το
Κυπριακό ζήτημα. σ. 10096, 10098, 10100,
(Συνεδρίαση ΡΝ 11/07/2017)

ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
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28/07/2017)
.

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις". σ. 10605,
(Συνεδρίαση ΡΞ 28/07/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση, κατόπιν αιτήματος
του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα,
σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού
της Βουλής, με αντικείμενο την ενημέρωση
του Σώματος σχετικά με τις εξελίξεις στη
διαπραγμάτευση για το Κυπριακό ζήτημα. σ.
10087-10089, (Συνεδρίαση ΡΝ 11/07/2017)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Εισαγωγή πλαισίου για την αντιμετώπιση της
ανεξέλεγκτης επέκτασης του φαινομένου «all
inclusive» στον τουρισμό». σ. 10728, 10729,
(Συνεδρίαση ΡΞΑ 31/07/2017)
.

ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 10149, 10151, 10159, 10160,
(Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την «Μαρίνα Μεσολογγίου». σ. 10730, 10731,
(Συνεδρίαση ΡΞΑ 31/07/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Εξώθηση χιλιάδων αυτοαπασχολούμενων σε
σύνταξη». σ. 10367, 10368, (Συνεδρίαση ΡΝΕ
20/07/2017)
.

ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 10163, 10171, 10172, 10173,
10174, 10326, 10330, 10336, (Συνεδρίαση
ΡΝΑ 13/07/2017, Συνεδρίαση ΡΝΔ
19/07/2017)
.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Συλλογική
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού". σ. 10210,
(Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10549, (Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις". σ. 10549,
10554, 10555, 10562, 10598, 10600, 10601,
10602, 10615, (Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017,
Συνεδρίαση ΡΞ 28/07/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Εξαίρεση των δικηγόρων - συνεργατών
δικηγορικών εταιρειών που αμείβονται με
δελτίο παροχής υπηρεσιών από τον επιμερισμό
ασφαλιστικών εισφορών». σ. 10370, 10371,
10372, (Συνεδρίαση ΡΝΕ 20/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με το πλήθος των τροπολογιών που
έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις". σ. 10587,
(Συνεδρίαση ΡΞ 28/07/2017)
.

Λ
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10474, 10476, (Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10598, 10601, 10615, (Συνεδρίαση ΡΞ
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Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις". σ. 1047410476, (Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.

10499, 10565, 10568, 10569, 10576, 10577,
10579, 10583, (Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017,
Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017, Συνεδρίαση
ΡΝΘ 27/07/2017)
.

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ομιλία του στη συζήτηση, κατόπιν αιτήματος
του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα,
σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού
της Βουλής, με αντικείμενο την ενημέρωση
του Σώματος σχετικά με τις εξελίξεις στη
διαπραγμάτευση για το Κυπριακό ζήτημα. σ.
10090, 10091, 10096, 10097, (Συνεδρίαση ΡΝ
11/07/2017)
.

ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10090, 10091, (Συνεδρίαση ΡΝ 11/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Συλλογική
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού". σ. 10170,
(Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Συλλογική
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού". σ. 10198,
10199, (Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Νέο ρυθμιστικό
πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην
Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". σ. 10314, 10350, 10351,
(Συνεδρίαση ΡΝΔ 19/07/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10350, 10592, (Συνεδρίαση ΡΝΔ 19/07/2017,
Συνεδρίαση ΡΞ 28/07/2017)
.

ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ομιλία του σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 4
του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με το
Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Βουλής
των Ελλήνων και της Βουλής των
Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας,
για την πρόσβαση στο υλικό του «Φακέλου
της Κύπρου». σ. 10143, (Συνεδρίαση ΡΝ
11/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις". σ. 10591,
10592, (Συνεδρίαση ΡΞ 28/07/2017)
.
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Συλλογική
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού". σ. 10197,
10199, (Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τα προβλήματα λειτουργίας και το σχέδιο
κλεισίματος του Θεραπευτηρίου Χρόνιων
Παθήσεων Παίδων Σκαραμαγκά. σ. 10145,
10146,, (Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 10201, 10202, 10214, 10215,
10216, 10218, 10219, 10221, 10222, 10497,
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Οικονομικών: "Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις". σ. 10588,
10597, (Συνεδρίαση ΡΞ 28/07/2017)
.

ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 10175, 10176, 10177, 10178,
10179, 10182, 10183, 10189, 10190, 10192,
10196, 10341, 10343, 10347, 10350, 10351,
10413, 10419, 10471, 10474, 10476, 10477,
10480, (Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017,
Συνεδρίαση ΡΝΔ 19/07/2017, Συνεδρίαση
ΡΝΖ 25/07/2017, Συνεδρίαση ΡΝΗ
26/07/2017)
.

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10341, (Συνεδρίαση ΡΝΔ 19/07/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Νέο ρυθμιστικό
πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην
Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". σ. 10341, (Συνεδρίαση ΡΝΔ
19/07/2017)
.

Μ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10576, (Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις". σ. 10589,
(Συνεδρίαση ΡΞ 28/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις". σ. 10576,
10577, 10588, (Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017,
Συνεδρίαση ΡΞ 28/07/2017)
.

ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Συλλογική
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού". σ. 10182,
10183, (Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με το πλήθος των τροπολογιών που
έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις". σ. 10588,
(Συνεδρίαση ΡΞ 28/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10339, (Συνεδρίαση ΡΝΔ 19/07/2017)
.

ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις". σ. 10555,
10577, 10582, 10597, (Συνεδρίαση ΡΝΘ
27/07/2017, Συνεδρίαση ΡΞ 28/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Νέο ρυθμιστικό
πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην
Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". σ. 10339, (Συνεδρίαση ΡΝΔ
19/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10577, 10597, (Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017,
Συνεδρίαση ΡΞ 28/07/2017)
.

ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με την εισαγωγή του σχεδίου νόμου
του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού:
"Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με το πλήθος των τροπολογιών που
έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόμου του Υπ.
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πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών
δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών
για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού", με τη
διαδικασία του επείγοντος. σ. 10170,
(Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10190, (Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Συλλογική
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού". σ. 10211,
(Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10170, 10222, (Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Συλλογική
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού". σ. 10170,
10222, (Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Νέο ρυθμιστικό
πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην
Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". σ. 10333, (Συνεδρίαση ΡΝΔ
19/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις". σ. 1048710489, (Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.

Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις". σ. 10554,
(Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017)
.
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις". σ. 10577,
(Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση, κατόπιν αιτήματος
του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα,
σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού
της Βουλής, με αντικείμενο την ενημέρωση
του Σώματος σχετικά με τις εξελίξεις στη
διαπραγμάτευση για το Κυπριακό ζήτημα. σ.
10083-10085, 10091, 10094, 10096, 10099,
10100, (Συνεδρίαση ΡΝ 11/07/2017)
.

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)

ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ομιλία του σε τρεις συναφείς επίκαιρες
ερωτήσεις, με θέμα: i) "Συνεχίζεται η
ταλαιπωρία για όσους αναμένουν τη σύνταξή
τους και χάνονται οι διαθέσιμοι πόροι", ii) "Με
τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπονται ευτελείς
συντάξεις, ενώ παραμένουν και εκατοντάδες
χιλιάδες σε εκκρεμότητα", και iii) σχετικά με
τις καθυστερήσεις στην απονομή συντάξεων
και την απώλεια πόρων για την κοινωνική
ασφάλιση. σ. 10151, 10153, 10155, 10156,
(Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)

Ομιλία του στη συζήτηση, κατόπιν αιτήματος
του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα,
σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού
της Βουλής, με αντικείμενο την ενημέρωση
του Σώματος σχετικά με τις εξελίξεις στη
διαπραγμάτευση για το Κυπριακό ζήτημα. σ.
10086, 10095, 10096, (Συνεδρίαση ΡΝ
11/07/2017)
.

ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
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Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10087, (Συνεδρίαση ΡΝ 11/07/2017)
.

εξελίξεις στη διαπραγμάτευση για το
Κυπριακό ζήτημα. σ. 10097, (Συνεδρίαση ΡΝ
11/07/2017)
.

Ομιλία του σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 4
του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με το
Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Βουλής
των Ελλήνων και της Βουλής των
Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας,
για την πρόσβαση στο υλικό του «Φακέλου
της Κύπρου». σ. 10143, (Συνεδρίαση ΡΝ
11/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10549, (Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις". σ. 10562,
(Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017)
.

ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις". σ. 10564,
(Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017)
.

ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις". σ. 10479,
(Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.

ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις". σ. 10472,
(Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.

ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Συλλογική
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού". σ. 10185,
(Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Συλλογική
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού". σ. 10173,
10176, 10199, 10200, (Συνεδρίαση ΡΝΑ
13/07/2017)
.

Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ.
10189, (Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τις επείγουσες ανάγκες στελέχωσης των
Κέντρων Υγείας Πάργας και Καναλακίου του
Νομού Πρέβεζας καθώς και δημιουργία Τομέα
ΕΚΑΒ Πάργας-Καναλακίου. σ. 10299, 10300,
10301, (Συνεδρίαση ΡΝΓ 17/07/2017)
.

ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Παρέμβασή του στη συζήτηση, κατόπιν
αιτήματος του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα, σύμφωνα με το άρθρο 142Α του
Κανονισμού της Βουλής, με αντικείμενο την
ενημέρωση του Σώματος σχετικά με τις
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Το παρακάτω Ευρετήριο δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές,
συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.
Κέντρων Υγείας Πάργας και Καναλακίου του
Νομού Πρέβεζας καθώς και δημιουργία Τομέα
ΕΚΑΒ Πάργας-Καναλακίου. σ. 10300, 10300,
10301, (Συνεδρίαση ΡΝΓ 17/07/2017)
.

ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις". σ. 10460,
(Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.

ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Συλλογική
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού". σ. 10200,
10201, (Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις". σ. 10472,
10473, 10474, (Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10201, 10302, (Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017,
Συνεδρίαση ΡΝΓ 17/07/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Νέο ρυθμιστικό
πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην
Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". σ. 10316, 10328,
(Συνεδρίαση ΡΝΔ 19/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις". σ. 10555,
10565, (Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις". σ. 10600,
(Συνεδρίαση ΡΞ 28/07/2017)
.

ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10330, (Συνεδρίαση ΡΝΔ 19/07/2017)
.

Ο

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Νέο ρυθμιστικό
πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην
Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". σ. 10330, 10331,
(Συνεδρίαση ΡΝΔ 19/07/2017)
.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10163, (Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Νέο ρυθμιστικό
πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην
Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". σ. 10321, 10332,
(Συνεδρίαση ΡΝΔ 19/07/2017)
.

Ξ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τις επείγουσες ανάγκες στελέχωσης των
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Το παρακάτω Ευρετήριο δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές,
συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις". σ. 10465,
(Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.

Π
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με το πλήθος των τροπολογιών που
έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις». σ. 10551,
10588, (Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017,
Συνεδρίαση ΡΞ 28/07/2017)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Αξιολόγηση των συνεπειών των
φορολογικών επιβαρύνσεων που έχουν
επιβληθεί στον τουρισμό τα δύο τελευταία
χρόνια». σ. 10298, 10299, (Συνεδρίαση ΡΝΓ
17/07/2017)
.
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα: «
Άμεση ανάγκη στήριξης των περιοχών της
Μάνης που επλήγησαν από τις πυρκαγιές». σ.
10408, 10409, (Συνεδρίαση ΡΝΣΤ 24/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις". σ. 1058910591, (Συνεδρίαση ΡΞ 28/07/2017)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με το πλήθος των τροπολογιών που
έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις». σ. 10550,
10588, (Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017,
Συνεδρίαση ΡΞ 28/07/2017)
.

ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Παρέμβασή του στη συζήτηση, κατόπιν
αιτήματος του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα, σύμφωνα με το άρθρο 142Α του
Κανονισμού της Βουλής, με αντικείμενο την
ενημέρωση του Σώματος σχετικά με τις
εξελίξεις στη διαπραγμάτευση για το
Κυπριακό ζήτημα. σ. 10097, (Συνεδρίαση ΡΝ
11/07/2017)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις". σ. 10550,
10560-10562, 10597, 10598, 10599, 1060510607, (Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017,
Συνεδρίαση ΡΞ 28/07/2017)
.

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(ΔΗΜΟΣ)
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10591, (Συνεδρίαση ΡΞ 28/07/2017)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10601, (Συνεδρίαση ΡΞ 28/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις". σ. 10593,
(Συνεδρίαση ΡΞ 28/07/2017)
.

ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Ομιλία της στη συζήτηση, κατόπιν αιτήματος
του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα,
σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού
της Βουλής, με αντικείμενο την ενημέρωση
του Σώματος σχετικά με τις εξελίξεις στη
διαπραγμάτευση για το Κυπριακό ζήτημα. σ.
10097, (Συνεδρίαση ΡΝ 11/07/2017)
.

ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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Το παρακάτω Ευρετήριο δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές,
συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Νέο ρυθμιστικό
πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην
Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". σ. 10344, (Συνεδρίαση ΡΝΔ
19/07/2017)
.

της Βουλής-Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51 Α’/10.4.1997)
και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106
Α’/24.6.1987), όπως ισχύει». σ. 10418,
(Συνεδρίαση ΡΝΖ 25/07/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τις σοβαρές διαστάσεις του θέματος των
μεδουσών σε Κορινθιακό και Πατραϊκό κόλπο.
σ. 10732, 10733, 10734, 10735, (Συνεδρίαση
ΡΞΑ 31/07/2017)
.

Ομιλία του σε τρεις συναφείς επίκαιρες
ερωτήσεις, με θέμα: i) "Συνεχίζεται η
ταλαιπωρία για όσους αναμένουν τη σύνταξή
τους και χάνονται οι διαθέσιμοι πόροι", ii) "Με
τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπονται ευτελείς
συντάξεις, ενώ παραμένουν και εκατοντάδες
χιλιάδες σε εκκρεμότητα", και iii) σχετικά με
τις καθυστερήσεις στην απονομή συντάξεων
και την απώλεια πόρων για την κοινωνική
ασφάλιση. σ. 10152, 10155, 10156,
(Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγματος και
του άρθρου 118 του Κανονισμού της Βουλής,
της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για
την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού
της Βουλής-Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51 Α’/10.4.1997)
και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106
Α’/24.6.1987), όπως ισχύει». σ. 10415,
(Συνεδρίαση ΡΝΖ 25/07/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Τραγελαφική η κατάσταση στις διαδικασίες
συνταξιοδότησης των νέων συνταξιούχων
αγροτών και κτηνοτρόφων». σ. 10156, 10157,
(Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Εξώθηση χιλιάδων αυτοαπασχολούμενων σε
σύνταξη». σ. 10367, 10368, (Συνεδρίαση ΡΝΕ
20/07/2017)
.

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με το πλήθος των τροπολογιών που
έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις». σ. 10551,
(Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη σύσταση Τοπικής Διεύθυνσης ΕΦΚΑ
Λήμνου. σ. 10369, 10370, (Συνεδρίαση ΡΝΕ
20/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις". σ. 1055110553, 10599, (Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017,
Συνεδρίαση ΡΞ 28/07/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Εξαίρεση των δικηγόρων - συνεργατών
δικηγορικών εταιρειών που αμείβονται με
δελτίο παροχής υπηρεσιών από τον επιμερισμό
ασφαλιστικών εισφορών». σ. 10370, 10371,
10372, (Συνεδρίαση ΡΝΕ 20/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10599, (Συνεδρίαση ΡΞ 28/07/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τον «κίνδυνο για τη μη καταβολή 150
χιλιάδων εκκρεμών συντάξεων από τον
ΕΦΚΑ». σ. 10373, 10374, (Συνεδρίαση ΡΝΕ
20/07/2017)
.

ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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

ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«άμεση ανάγκη ενίσχυσης του Νοσοκομείου
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της Κω». σ. 10288, 10289, (Συνεδρίαση ΡΝΓ
17/07/2017)
.

ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Συλλογική
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού". σ. 10183,
(Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την καταγραφή και αντιμετώπιση ελλείψεων
του ΕΚΑΒ Χαλκιδικής σε ασθενοφόρα και
διασώστες. σ. 10290, 10291, (Συνεδρίαση ΡΝΓ
17/07/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10290, (Συνεδρίαση ΡΝΓ 17/07/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την καταγραφή και αντιμετώπιση ελλείψεων
του ΕΚΑΒ Χαλκιδικής σε ασθενοφόρα και
διασώστες. σ. 10290, 10291, (Συνεδρίαση ΡΝΓ
17/07/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την υποστελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου
"Παπαγεωργίου" Θεσσαλονίκης. σ. 10291,
10292, (Συνεδρίαση ΡΝΓ 17/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10290, (Συνεδρίαση ΡΝΓ 17/07/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Δραματικές ελλείψεις του ΕΚΑΒ στα νησιά
της Χώρας μας». σ. 10293, 10294, 10295,
(Συνεδρίαση ΡΝΓ 17/07/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την υποστελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου
"Παπαγεωργίου" Θεσσαλονίκης. σ. 10291,
10292, (Συνεδρίαση ΡΝΓ 17/07/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Με ποιο χρονοδιάγραμμα θα στελεχωθεί και
θα λειτουργήσει η μονάδα εντατικής
νοσηλείας νεογνών στο Γενικό Νοσοκομείο
Ρόδου;» σ. 10296, 10297, (Συνεδρίαση ΡΝΓ
17/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Νέο ρυθμιστικό
πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην
Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". σ. 10342, (Συνεδρίαση ΡΝΔ
19/07/2017)
.

ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις". σ. 1042610428, 10496, 10497, (Συνεδρίαση ΡΝΗ
26/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις". σ. 1043710441, 10494, 10495, (Συνεδρίαση ΡΝΗ
26/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10483, (Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.

ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Νέο ρυθμιστικό
πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην
Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". σ. 10310-10312, 10346,

Σ
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(Συνεδρίαση ΡΝΔ 19/07/2017)
.

10453, 10456, 10462, 10477, 10482, 10483,
10484, 10485, 10492, 10497, 10498,
(Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10343, (Συνεδρίαση ΡΝΔ 19/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10484, (Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις". σ. 1046710469, (Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.

Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ.
10484, 10485, (Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(ΠΑΝΟΣ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Συλλογική
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού". σ. 10160,
10176, 10178, 10187, 10221, 10226, 10227,
(Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις". σ. 10579,
(Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017)
.
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ.
10177, 10178, (Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10326, (Συνεδρίαση ΡΝΔ 19/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10177, 10221, (Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις". σ. 10429,
(Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.

ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΜΠΕΤΤΥ)
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Συλλογική
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού". σ. 10209,
(Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις". σ. 10430,
10444, 10445, 10446, 10447, 10449, 10452,

ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Νέο ρυθμιστικό
πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην
Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". σ. 10316, 10317, 10318,
10319, 10320, 10321, 10327, 10330, 10331,
10334, 10345, 10346, 10347, 10349, 10350,
10351, (Συνεδρίαση ΡΝΔ 19/07/2017)

24

Το παρακάτω Ευρετήριο δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές,
συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.
.

.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10319, 10347, (Συνεδρίαση ΡΝΔ 19/07/2017)
.

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις". σ. 10461,
10462, (Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.

ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις". σ. 10563,
(Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με το πλήθος των τροπολογιών που
έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις». σ. 10563,
(Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017)
.

ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Συλλογική
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού". σ. 10215,
(Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10319, (Συνεδρίαση ΡΝΔ 19/07/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Νέο ρυθμιστικό
πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην
Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". σ. 10319, 10345, 10346,
10350, (Συνεδρίαση ΡΝΔ 19/07/2017)
.

ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10425, 10490, 10491, 10494, (Συνεδρίαση
ΡΝΗ 26/07/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις". σ. 1043510437, 10447, 10492, 10493, 10494, 10497,
(Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.

Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις". σ. 10579,
(Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017)
.
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις". σ. 10481,
10482, (Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)

ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την

25

Το παρακάτω Ευρετήριο δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές,
συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις". σ. 10490,
(Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.

(Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10323, 10455, (Συνεδρίαση ΡΝΔ 19/07/2017,
Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις". σ. 10580,
(Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Νέο ρυθμιστικό
πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην
Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". σ. 10323, 10324,
(Συνεδρίαση ΡΝΔ 19/07/2017)
.

ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις". σ. 10470,
10471, (Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Επιλαχόντες Μέτρου 6.1 «Εγκατάσταση
Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2014-2020". σ.
10374, 10375, (Συνεδρίαση ΡΝΕ 20/07/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις". σ. 10456,
(Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.

Τ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10171, 10175, 10196, 10216, 10218, 10219,
10221, (Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις". σ. 10443,
(Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Συλλογική
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού". σ. 10171,
10184, 10186, 10187, 10188, 10196, 10200,
10212, 10216, 10218, 10219, 10221,
(Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις". σ. 10566,
10595, (Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017,
Συνεδρίαση ΡΞ 28/07/2017)
.

ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Τραγελαφική η κατάσταση στις διαδικασίες
συνταξιοδότησης των νέων συνταξιούχων
αγροτών και κτηνοτρόφων». σ. 10156, 10157,
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Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγματος και
του άρθρου 118 του Κανονισμού της Βουλής,
της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για
την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού
της Βουλής-Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51 Α’/10.4.1997)
και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106
Α’/24.6.1987), όπως ισχύει». σ. 10414,
(Συνεδρίαση ΡΝΖ 25/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10568, 10569, 10576, (Συνεδρίαση ΡΝΘ
27/07/2017)
.
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Παρέμβασή του στη συζήτηση, κατόπιν
αιτήματος του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα, σύμφωνα με το άρθρο 142Α του
Κανονισμού της Βουλής, με αντικείμενο την
ενημέρωση του Σώματος σχετικά με τις
εξελίξεις στη διαπραγμάτευση για το
Κυπριακό ζήτημα. σ. 10096, (Συνεδρίαση ΡΝ
11/07/2017)
.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(ΑΛΕΚΟΣ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Νέο ρυθμιστικό
πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην
Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". σ. 10316, 10319, 10322,
(Συνεδρίαση ΡΝΔ 19/07/2017)
.

Ομιλία του σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 4
του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με το
Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Βουλής
των Ελλήνων και της Βουλής των
Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας,
για την πρόσβαση στο υλικό του «Φακέλου
της Κύπρου». σ. 10142, (Συνεδρίαση ΡΝ
11/07/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο Θερμαϊκός
Κόλπος-Επείγει Πρόγραμμα άμεσης δραστικής
παρέμβασης». σ. 10737, 10739, (Συνεδρίαση
ΡΞΑ 31/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με το πλήθος των τροπολογιών που
έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις». σ. 10550,
(Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017)
.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις". σ. 10486,
(Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.

ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση, κατόπιν αιτήματος
του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα,
σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού
της Βουλής, με αντικείμενο την ενημέρωση
του Σώματος σχετικά με τις εξελίξεις στη
διαπραγμάτευση για το Κυπριακό ζήτημα. σ.
10081-10083, 10097, 10098, (Συνεδρίαση ΡΝ
11/07/2017)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την «Μαρίνα Μεσολογγίου». σ. 10730, 10731,
(Συνεδρίαση ΡΞΑ 31/07/2017)
.

ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Αντί για μέτρα στήριξης της ελληνικής
κτηνοτροφίας, εξαίρεση των σύνθετων
ζωοτροφών από τη μείωση του ΦΠΑ». σ.
10147, 10148, (Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις". σ. 10567,
10568, 10569, 10576, 10577, (Συνεδρίαση
ΡΝΘ 27/07/2017)
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άλλες διατάξεις". σ. 10315, (Συνεδρίαση ΡΝΔ
19/07/2017)
.

Φ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις". σ. 10457,
10460, (Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Δραματικές ελλείψεις του ΕΚΑΒ στα νησιά
της Χώρας μας». σ. 10292, 10293, 10294,
10295, (Συνεδρίαση ΡΝΓ 17/07/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Θα "βαλτώσουν" και φέτος οι ανασκαφές
στην Αρχαία Ελίκη;» σ. 10735, 10736,
(Συνεδρίαση ΡΞΑ 31/07/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10735, (Συνεδρίαση ΡΞΑ 31/07/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τις σοβαρές διαστάσεις του θέματος των
μεδουσών σε Κορινθιακό και Πατραϊκό κόλπο.
σ. 10733, 10734, 10735, (Συνεδρίαση ΡΞΑ
31/07/2017)
.

ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τα προβλήματα λειτουργίας και το σχέδιο
κλεισίματος του Θεραπευτηρίου Χρόνιων
Παθήσεων Παίδων Σκαραμαγκά. σ. 10146,
10147, (Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10733, (Συνεδρίαση ΡΞΑ 31/07/2017)
.
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις". σ. 10444,
(Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.

Παρέμβασή του στη συζήτηση, κατόπιν
αιτήματος του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα, σύμφωνα με το άρθρο 142Α του
Κανονισμού της Βουλής, με αντικείμενο την
ενημέρωση του Σώματος σχετικά με τις
εξελίξεις στη διαπραγμάτευση για το
Κυπριακό ζήτημα. σ. 10095, 10096,
(Συνεδρίαση ΡΝ 11/07/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Συλλογική
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού". σ. 10211,
(Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

Χ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο

ΦΩΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Νέο ρυθμιστικό
πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην
Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
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Πολιτών και άλλες διατάξεις". σ. 10455,
(Συνεδρίαση ΡΝΗ 26/07/2017)
.

χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού". σ. 10171,
10172, 10173, 10222, (Συνεδρίαση ΡΝΑ
13/07/2017)
.

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Συλλογική
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού". σ. 10181,
(Συνεδρίαση ΡΝΑ 13/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10172, 10173, 10177, 10222, (Συνεδρίαση
ΡΝΑ 13/07/2017)
.

ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις". σ. 10578,
10579, 10583, (Συνεδρίαση ΡΝΘ 27/07/2017)
.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ομιλία της (Προεδρεύουσα) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 10099, 10100,
10143, (Συνεδρίαση ΡΝ 11/07/2017)
.
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
(ΕΥΗ)
Ομιλία της σε τρεις συναφείς επίκαιρες
ερωτήσεις, με θέμα: i) "Συνεχίζεται η
ταλαιπωρία για όσους αναμένουν τη σύνταξή
τους και χάνονται οι διαθέσιμοι πόροι", ii) "Με
τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπονται ευτελείς
συντάξεις, ενώ παραμένουν και εκατοντάδες
χιλιάδες σε εκκρεμότητα", και iii) σχετικά με
τις καθυστερήσεις στην απονομή συντάξεων
και την απώλεια πόρων για την κοινωνική
ασφάλιση. σ. 10152, 10154, (Συνεδρίαση ΡΝΑ
13/07/2017)
.
Ψ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Συλλογική
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
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