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και οι Βουλευτές του κόμματός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με
τη διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11869, 11883, 11884,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Α
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11513,
11514, (Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.

Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ.
11915, (Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την αντιμετώπιση των προβλημάτων του
προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος στο
νησί της Λέσβου και τη λήψη μέτρων
αποσυμφόρησης του νησιού. σ. 11987, 11988,
11989, (Συνεδρίαση ΡΠΕ 29/09/2017)
.

Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας
στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της
νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και
άλλες διατάξεις". σ. 11732, 11737,
(Συνεδρίαση ΡΟΘ 19/09/2017)
.

ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας
στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της
νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και
άλλες διατάξεις". σ. 11712, 11736, 11759,
(Συνεδρίαση ΡΟΘ 19/09/2017, Συνεδρίαση ΡΠ
20/09/201)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας
στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της
νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και
άλλες διατάξεις". σ. 11748, 11749, 11752,
11756, (Συνεδρίαση ΡΠ 20/09/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11756, (Συνεδρίαση ΡΠ 20/09/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11749, 11915, 11987, (Συνεδρίαση ΡΠ
20/09/2017, Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017,
Συνεδρίαση ΡΠΕ 29/09/2017)
.

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Στάση ελληνικής κυβέρνησης έναντι της
συνεχιζόμενης αδιαλλαξίας της ΠΓΔΜ". σ.
11969, 11970, (Συνεδρίαση ΡΠΔ 28/09/2017)
.

Παρέμβασή του στη συζήτηση, σύμφωνα με
τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος
και 144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής,
επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
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άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11869, 11887, 11900,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017)
.

ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11432,
11440, (Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11478,
(Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την υπόθεση «Siemens». σ. 11619, 11620,
(Συνεδρίαση ΡΟΕ 11/09/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11692, 11693, 11698, 11869, 11870,
(Συνεδρίαση ΡΟΗ 18/09/2017, Συνεδρίαση
ΡΠΓ 25/09/2017)
.

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11444,
(Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην απονομή
συντάξεων, αλαλούμ με τις εισφορές και τα
μπλοκάκια, διοικητικό χάος στον ΕΦΚΑ». σ.
11692, 11698, 11699, (Συνεδρίαση ΡΟΗ
18/09/2017)
.

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Συνολική και όχι τμηματική μετεγκατάσταση
της κοινότητας Αχλάδας του Νομού
Φλώρινας». σ. 11394, (Συνεδρίαση ΡΟ
01/09/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας
στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της
νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και
άλλες διατάξεις". σ. 11722, 11723,
(Συνεδρίαση ΡΟΘ 19/09/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11453, (Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
"Εγκληματική ολιγωρία στην αντιμετώπιση
της Οικολογικής Καταστροφής στον
Σαρωνικό". σ. 11845, 11846, 11849,
(Συνεδρίαση ΡΠΒ 22/09/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11453,
(Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
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αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11487,
(Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11464,
(Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11490,
(Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την ανάληψη δράσης της κυβέρνησης για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση των ψεύτικων
ειδήσεων (fake news). σ. 11825, 11826, 11827,
(Συνεδρίαση ΡΠΒ 22/09/2017)
.
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11548, (Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας
στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της
νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και
άλλες διατάξεις". σ. 11749, 11750,
(Συνεδρίαση ΡΠ 20/09/2017)
.

Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11554,
(Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.

Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ.
11752, 11753, (Συνεδρίαση ΡΠ 20/09/2017)
.
ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ)

Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας
στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της
νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και
άλλες διατάξεις". σ. 11710, 11738,
(Συνεδρίαση ΡΟΘ 19/09/2017)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11447,
11449, 11520, 11532, 11533, 11546, 11559,
11569-11571, (Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017,
Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11451,
11452, 11516, 11517, (Συνεδρίαση ΡΟΒ
06/09/2017, Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11520, 11524, 11546, (Συνεδρίαση ΡΟΓ
07/09/2017)
.
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τις εξελίξεις στο πρακτορείο διανομής Τύπου
«Ευρώπη». σ. 11628, 11629, (Συνεδρίαση
ΡΟΣΤ 14/09/2017)
.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ομιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην απονομή
συντάξεων, αλαλούμ με τις εισφορές και τα
μπλοκάκια, διοικητικό χάος στον ΕΦΚΑ». σ.
11688-11690, 11701, 11702, (Συνεδρίαση
ΡΟΗ 18/09/2017)

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των

3

Το παρακάτω Ευρετήριο δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές,
συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11829, 11851, 11984, (Συνεδρίαση ΡΠΒ
22/09/2017, Συνεδρίαση ΡΠΕ 29/09/2017)
.

.
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Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
"Εγκληματική ολιγωρία στην αντιμετώπιση
της Οικολογικής Καταστροφής στον
Σαρωνικό". σ. 11834, 11851, 11853,
(Συνεδρίαση ΡΠΒ 22/09/2017)
.

ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΛΙΑ)
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη θεσμική προστασία της περιοχής του
Ελαφονησίου Χανίων. σ. 11391, 11392,
11393, (Συνεδρίαση ΡΟ 01/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Εκρηκτική η κατάσταση στα νησιά του
Βορείου-Ανατολικού Αιγαίου". σ. 11983,
11984, 11985, 11986, (Συνεδρίαση ΡΠΕ
29/09/2017)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11489,
(Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ. ()
.
Παρέμβασή του σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά με την αντιμετώπιση των
προβλημάτων του προσφυγικούμεταναστευτικού ζητήματος στο νησί της
Λέσβου και τη λήψη μέτρων αποσυμφόρησης
του νησιού. σ. 11988, (Συνεδρίαση ΡΠΕ
29/09/2017)
.

ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11472,
(Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 1141311415, 11470, 11519, 11556, 11567,
(Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017, Συνεδρίαση
ΡΟΓ 07/09/2017)
.

ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας
στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της
νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και
άλλες διατάξεις". σ. 11743, 11744,
(Συνεδρίαση ΡΟΘ 19/09/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11415, 11417, 11521, 11565, 11567,
(Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017, Συνεδρίαση
ΡΟΓ 07/09/2017)
.

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11561,
11562, (Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.

ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 11561, 11562, 11563, 11565,
11566, 11567, 11568, 11569, 11627, 11749,
11753, 11755, 11756, 11757, 11758, 11759,
11762, (Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017,
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Συνεδρίαση ΡΟΣΤ 14/09/2017, Συνεδρίαση
ΡΠ 20/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
"Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποφασίζει,
συμφωνεί και εκτελεί τη χρεοκοπία της ΔΕΗ".
σ. 11993, (Συνεδρίαση ΡΠΕ 29/09/2017)
.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών και λειτουργών, σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11930, (Συνεδρίαση
ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11435,
11436, (Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας
στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της
νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και
άλλες διατάξεις". σ. 11724, 11725, 11726,
11736, 11737, 11738, 11740, 11741,
(Συνεδρίαση ΡΟΘ 19/09/2017)
.

ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11454, (Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11454,
11455, (Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11741, 11753, (Συνεδρίαση ΡΟΘ 19/09/2017,
Συνεδρίαση ΡΠ 20/09/2017)
.
Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας
στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της
νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και
άλλες διατάξεις". σ. 11752, (Συνεδρίαση ΡΠ
20/09/2017)
.

ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11906, (Συνεδρίαση
ΡΠΓ 25/09/2017)
.

ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11655, 11656, (Συνεδρίαση ΡΟΖ 15/09/2017)
.
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αναφορά του στην Παγκόσμια Ημέρα
Δημοκρατίας. σ. 11647, (Συνεδρίαση ΡΟΖ
15/09/2017)
.

ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11883, 11884, 11885, 11907, 11908, 11909,
11913, 11914, 11915, 11916, 11917,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017)
.

επειγουσών αναγκών στα σχολεία των Δήμων
Αχαρνών και Φυλής. σ. 11399, 11400,
(Συνεδρίαση ΡΟΑ 04/09/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Δάνειο ύψους 138 εκατ. ευρώ από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) για
την κατασκευή και ανακαίνιση κτηρίων και
εγκαταστάσεων σε ΑΕΙ». σ. 11401, 11402,
(Συνεδρίαση ΡΟΑ 04/09/2017)
.

ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11480,
(Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11679, 11682, (Συνεδρίαση ΡΟΗ 18/09/2017)
.

ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην απονομή
συντάξεων, αλαλούμ με τις εισφορές και τα
μπλοκάκια, διοικητικό χάος στον ΕΦΚΑ». σ.
11682, (Συνεδρίαση ΡΟΗ 18/09/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11415,
11416, 11417, 11421, 11428, 11432, 11452,
11470, 11516, 11521, 11532, 11545, 11549,
11567, 11568, (Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017,
Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.

Ομιλία της στη συζήτηση, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11891-11893,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11415, 11429, 11517, 11521, 11545, 11551,
11562, 11566, 11567, 11694, (Συνεδρίαση
ΡΟΒ 06/09/2017, Συνεδρίαση ΡΟΓ
07/09/2017, Συνεδρίαση ΡΟΗ 18/09/2017)
.
Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ.
11521, (Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.

ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην απονομή
συντάξεων, αλαλούμ με τις εισφορές και τα
μπλοκάκια, διοικητικό χάος στον ΕΦΚΑ». σ.
11693, 11694, (Συνεδρίαση ΡΟΗ 18/09/2017)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11434,
(Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

Γ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας
στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της

ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση
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νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και
άλλες διατάξεις". σ. 11723, 11724,
(Συνεδρίαση ΡΟΘ 19/09/2017)
.

22/09/2017, Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017,
Συνεδρίαση ΡΠΕ 29/09/2017)
.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην Ημέρα
Εθνικής Μνήμης για την καταστροφή του
Μικρασιατικού Ελληνισμού. σ. 11653,
(Συνεδρίαση ΡΟΖ 15/09/2017)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τον προγραμματισμό προσλήψεων κάθε
ειδικότητας στους Δήμους και τις
καθυστερήσεις στην ενημέρωση της
Απογραφής. σ. 11820, 11821, (Συνεδρίαση
ΡΠΑ 21/09/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11868, (Συνεδρίαση
ΡΠΓ 25/09/2017)
.

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11445,
(Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας
στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της
νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και
άλλες διατάξεις". σ. 11737, 11744,
(Συνεδρίαση ΡΟΘ 19/09/2017)
.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ’AΔΩΝΙΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11519,
11520, (Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τον προγραμματισμό προσλήψεων κάθε
ειδικότητας στους Δήμους και τις
καθυστερήσεις στην ενημέρωση της
Απογραφής. σ. 11819, 11820, 11821,
(Συνεδρίαση ΡΠΑ 21/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση,
«αναφορικά με το ύψος της αντικειμενικής
αξίας των προς αξιοποίηση ακινήτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας». σ. 11666,
11667, 11668, 11669, (Συνεδρίαση ΡΟΗ
18/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
"Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποφασίζει,
συμφωνεί και εκτελεί τη χρεοκοπία της ΔΕΗ".
σ. 11997-11999, 12007, (Συνεδρίαση ΡΠΕ
29/09/2017)
.

Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ.
11669, 11854, 11856, 11857, 11916,
(Συνεδρίαση ΡΟΗ 18/09/2017, Συνεδρίαση
ΡΠΒ 22/09/2017, Συνεδρίαση ΡΠΓ
25/09/2017)
.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 11391, 11397, 11404, 11411,
11412, 11482, 11483, 11487, 11698, 11699,
11702, 11846, 11847, 11848, 11849, 11850,
11852, 11853, 11854, 11856, 11875, 11876,
11887, 11888, 12006, 12007, (Συνεδρίαση ΡΟ
01/09/2017, Συνεδρίαση ΡΟΑ 04/09/2017,
Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017, Συνεδρίαση
ΡΟΗ 18/09/2017, Συνεδρίαση ΡΠΒ

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
"Εγκληματική ολιγωρία στην αντιμετώπιση
της Οικολογικής Καταστροφής στον
Σαρωνικό". σ. 11839-11841, 11847, 11848,
11854, 11855, 11856, 11857, (Συνεδρίαση
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ΡΠΒ 22/09/2017)
.

ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11443,
(Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11854, 11907, 11914, (Συνεδρίαση ΡΠΒ
22/09/2017, Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Παρέμβασή του στη συζήτηση, σύμφωνα με
τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος
και 144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής,
επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και οι Βουλευτές του κόμματός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με
τη διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11888, (Συνεδρίαση
ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11886, 11899, 11900,
11901, 11916, (Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017)
.

ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση
επειγουσών αναγκών στα σχολεία των Δήμων
Αχαρνών και Φυλής. σ. 11399, 11400,
(Συνεδρίαση ΡΟΑ 04/09/2017)
.

ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11451, 11462, 11466, (Συνεδρίαση ΡΟΒ
06/09/2017)
.

ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11451,
11466, (Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας
στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της
νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και
άλλες διατάξεις". σ. 11707-11709, 11740,
11743, 11756, 11757, (Συνεδρίαση ΡΟΘ
19/09/2017, Συνεδρίαση ΡΠ 20/09/2017)
.

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11753, 11755, 11757, (Συνεδρίαση ΡΠ
20/09/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11468,
(Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

Δ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας
στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της
νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και

ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
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άλλες διατάξεις". σ. 11717, 11718,
(Συνεδρίαση ΡΟΘ 19/09/2017)
.

.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11434, 11466, 11467, 11509, 11521,
(Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017, Συνεδρίαση
ΡΟΓ 07/09/2017)
.

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών και λειτουργών, σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11933, (Συνεδρίαση
ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11908, 11909,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017)
.

ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας
στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της
νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και
άλλες διατάξεις". σ. 11732, (Συνεδρίαση ΡΟΘ
19/09/2017)
.

Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ.
11909, (Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017)
.
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11655, (Συνεδρίαση ΡΟΖ 15/09/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11865, (Συνεδρίαση
ΡΠΓ 25/09/2017)
.

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11490,
(Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση με θέμα:
«Αποκομμένη η Σαμοθράκη εν μέσω
τουριστικής περιόδου! Σε απόγνωση οι
κάτοικοι, οι τουρίστες και οι επιχειρηματίες
γενικά!». σ. 11390, (Συνεδρίαση ΡΟ
01/09/2017)
.

ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11432,
11469, 11470, 11517, 11521, 11545,
(Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017, Συνεδρίαση
ΡΟΓ 07/09/2017)

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
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διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11551,
(Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.

άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11901, (Συνεδρίαση
ΡΠΓ 25/09/2017)
.

ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Θ

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11452, (Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11849, (Συνεδρίαση ΡΠΒ 22/09/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11462,
(Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
"Εγκληματική ολιγωρία στην αντιμετώπιση
της Οικολογικής Καταστροφής στον
Σαρωνικό". σ. 11849, (Συνεδρίαση ΡΠΒ
22/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
"Εγκληματική ολιγωρία στην αντιμετώπιση
της Οικολογικής Καταστροφής στον
Σαρωνικό". σ. 11846, 11847, 11848, 11856,
11857, (Συνεδρίαση ΡΠΒ 22/09/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11885, 11886, 11887,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ.
11856, 11857, (Συνεδρίαση ΡΠΒ 22/09/2017)
.
Η
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ.
11887, 11888, (Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11442,
11443, (Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11559,
11560, (Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.

Παρέμβασή του στη συζήτηση, σύμφωνα με
τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος
και 144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής,
επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και οι Βουλευτές του κόμματός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με
τη διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
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Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11878, 11879,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11876, (Συνεδρίαση
ΡΠΓ 25/09/2017)
.
ΘΕΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ)
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11521, (Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11685, (Συνεδρίαση ΡΟΗ 18/09/2017)
.

Παρέμβασή του σε επίκαιρη επερώτηση, με
θέμα: "Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
αποφασίζει, συμφωνεί και εκτελεί τη
χρεοκοπία της ΔΕΗ". σ. 11991, (Συνεδρίαση
ΡΠΕ 29/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην απονομή
συντάξεων, αλαλούμ με τις εισφορές και τα
μπλοκάκια, διοικητικό χάος στον ΕΦΚΑ». σ.
11685, (Συνεδρίαση ΡΟΗ 18/09/2017)
.

ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11473,
(Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11729, 11829, (Συνεδρίαση ΡΟΘ 19/09/2017,
Συνεδρίαση ΡΠΒ 22/09/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας
στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της
νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και
άλλες διατάξεις". σ. 11729, 11730, 11731,
(Συνεδρίαση ΡΟΘ 19/09/2017)
.

Κ
ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για την
αντιμετώπιση της κατάστασης στο Σαρωνικό;
Υπάρχει σχεδιασμός και σαφές
χρονοδιάγραμμα; Πότε εκτιμάτε ότι θα
αποκατασταθεί η ζημιά και η περιβαλλοντική
ισορροπία; Ποια είναι η μέριμνα για την
αποζημίωση των πληγέντων επαγγελματιών
και πολιτών; Πως θα διασφαλίσετε ότι μια
τέτοια καταστροφή θα αποφευχθεί στο
μέλλον;" σ. 11827, 11828, 11829, (Συνεδρίαση
ΡΠΒ 22/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
"Εγκληματική ολιγωρία στην αντιμετώπιση
της Οικολογικής Καταστροφής στον
Σαρωνικό". σ. 11845, (Συνεδρίαση ΡΠΒ
22/09/2017)
.
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11904, (Συνεδρίαση

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
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ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, με θέμα: "Ελλιπής παράδοση των
ατομικών φακέλων πολιτικών φρονημάτων της
οικογένειας Παναγούλη και απόκρυψη
εγγράφων". σ. 11817, (Συνεδρίαση ΡΠΑ
21/09/2017)
.

ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11481,
(Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, σχετικά με τον προγραμματισμό
προσλήψεων κάθε ειδικότητας στους Δήμους
και τις καθυστερήσεις στην ενημέρωση της
Απογραφής. σ. 11820, (Συνεδρίαση ΡΠΑ
21/09/2017)
.

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 11524, 11526, 11527, 11530,
11532, 11533, 11543, 11545, 11546, 11547,
11548, 11549, 11551, 11666, 11669, 11670,
11672, 11674, 11675, 11678, 11679, 11680,
11816, 11817, 11818, 11819, 11820, 11821,
11822, 11823, (Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017,
Συνεδρίαση ΡΟΗ 18/09/2017, Συνεδρίαση
ΡΠΑ 21/09/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11483,
(Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο
νόμου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της
προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα
ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ.
11554, (Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.

ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την αυστηροποίηση των ποινών που
επιβάλλονται σε καταστροφείς πολιτιστικών
μνημείων, δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας.
σ. 11617, 11618, (Συνεδρίαση ΡΟΕ
11/09/2017)
.

Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 11614, 11660, 11662, 11663,
11994, (Συνεδρίαση ΡΟΔ 08/09/2017,
Συνεδρίαση ΡΟΖ 15/09/2017, Συνεδρίαση
ΡΠΕ 29/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Υπολογισμός ΕΝΦΙΑ με βάση την
παλαιότητα ενός κτιρίου». σ. 11615, 11616,
(Συνεδρίαση ΡΟΕ 11/09/2017)
.
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
"Εγκληματική ολιγωρία στην αντιμετώπιση
της Οικολογικής Καταστροφής στον
Σαρωνικό". σ. 11844, (Συνεδρίαση ΡΠΒ
22/09/2017)
.

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, με θέμα: Στρατόπεδα «Εμμανουήλ
Παππά» και «Παπαλουκά». σ. 11671, 11672,
(Συνεδρίαση ΡΟΗ 18/09/2017)
.
Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, με θέμα: «Οι Τοπικές Ομάδες
Υγείας (ΤΟΜΥ) στα "αζήτητα" από τους
ιατρούς;» σ. 11674, (Συνεδρίαση ΡΟΗ
18/09/2017)
.

ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση,
«αναφορικά με το ύψος της αντικειμενικής
αξίας των προς αξιοποίηση ακινήτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας». σ. 11666,
11667, 11668, 11669, (Συνεδρίαση ΡΟΗ
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δικαστική υπόθεση. σ. 11920, (Συνεδρίαση
ΡΠΓ 25/09/2017)
.

18/09/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
Στρατόπεδα «Εμμανουήλ Παππά» και
«Παπαλουκά». σ. 11669, 11670, 11671,
11672, (Συνεδρίαση ΡΟΗ 18/09/2017)
.

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11431,
11433, 11449, 11450, 11565, (Συνεδρίαση
ΡΟΒ 06/09/2017, Συνεδρίαση ΡΟΓ
07/09/2017)
.

Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ.
11669, 11887, 11915, 11916, 11917,
(Συνεδρίαση ΡΟΗ 18/09/2017, Συνεδρίαση
ΡΠΓ 25/09/2017)
.
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11887, 11911-11913,
11914, 11916, 11917, (Συνεδρίαση ΡΠΓ
25/09/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11450, (Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τις εξελίξεις στο πρακτορείο διανομής Τύπου
«Ευρώπη». σ. 11627, 11628, 11629,
(Συνεδρίαση ΡΟΣΤ 14/09/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Προβλήματα εργαζομένων στην Ελληνική
Στατιστική Αρχή - ΕΛΣΤΑΤ". σ. 11971,
11972, 11973, (Συνεδρίαση ΡΠΔ 28/09/2017)
.

ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ)
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11462,
11465, 11466, (Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
"Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποφασίζει,
συμφωνεί και εκτελεί τη χρεοκοπία της ΔΕΗ".
σ. 12002, 12003, (Συνεδρίαση ΡΠΕ
29/09/2017)
.
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ)
Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11549, (Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών και λειτουργών, σε εκκρεμή

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11549,
(Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
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Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11518,
(Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11441,
11442, (Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11686, (Συνεδρίαση ΡΟΗ 18/09/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11451,
11467, (Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην απονομή
συντάξεων, αλαλούμ με τις εισφορές και τα
μπλοκάκια, διοικητικό χάος στον ΕΦΚΑ». σ.
11686, (Συνεδρίαση ΡΟΗ 18/09/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας
στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της
νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και
άλλες διατάξεις". σ. 11732, 11733,
(Συνεδρίαση ΡΟΘ 19/09/2017)
.

Παρέμβασή του στη συζήτηση, σύμφωνα με
τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος
και 144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής,
επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και οι Βουλευτές του κόμματός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με
τη διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11901, (Συνεδρίαση
ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Αναζητήθηκαν ή όχι εναλλακτικές λύσεις,
ώστε να αποφευχθεί η νέα περικοπή της
συνταξιοδοτικής δαπάνης με τον τελευταίο
νόμο 4472/2017;" σ. 11973, 11974, 11975,
(Συνεδρίαση ΡΠΔ 28/09/2017)
.

ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
(ΦΡΟΣΩ)

ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών και λειτουργών, σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11927, (Συνεδρίαση
ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11479,
(Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Καταστροφική κατολίσθηση στο
λιγνιτωρυχείο Αμυνταίου». σ. 11395, 11396,
(Συνεδρίαση ΡΟ 01/09/2017)
.

ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
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Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11864, (Συνεδρίαση
ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
"Εγκληματική ολιγωρία στην αντιμετώπιση
της Οικολογικής Καταστροφής στον
Σαρωνικό". σ. 11835, 11851, (Συνεδρίαση
ΡΠΒ 22/09/2017)
.
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11484,
(Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11488,
(Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11866, 11867, 11868,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017)
.

ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών και λειτουργών, σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11921, (Συνεδρίαση
ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11868, (Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017)
.
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11413, 11433, 11545, 11565, 11567,
(Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017, Συνεδρίαση
ΡΟΓ 07/09/2017)
.

ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ - ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 1142111423, 11545, 11569, (Συνεδρίαση ΡΟΒ
06/09/2017, Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τις επιπτώσεις στη βαμβακοκαλλιέργεια από
τη μείωση ορίων υπολειμμάτων της δραστικής
ουσίας "mepiquat chloride". σ. 11821, 11822,
(Συνεδρίαση ΡΠΑ 21/09/2017)
.
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Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Να καταργηθούν οι παρεμβάσεις του
ν.4387/2016 στο καταστατικό του Ταμείου
Επικουρικής Ασφάλισης του Προσωπικού της
Εμπορικής Τράπεζας (ΤΕΑΠΕΤΕ)». σ. 11625,
11626, (Συνεδρίαση ΡΟΣΤ 14/09/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11509, (Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11512,
(Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην απονομή
συντάξεων, αλαλούμ με τις εισφορές και τα
μπλοκάκια, διοικητικό χάος στον ΕΦΚΑ». σ.
11695, 11696, 11702, (Συνεδρίαση ΡΟΗ
18/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
"Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποφασίζει,
συμφωνεί και εκτελεί τη χρεοκοπία της ΔΕΗ".
σ. 11992, (Συνεδρίαση ΡΠΕ 29/09/2017)
.

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ)
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Προστασία γεωτόπου Πικερμίου Αττικής". σ.
11977, 11978, 11979, (Συνεδρίαση ΡΠΕ
29/09/2017)
.

ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11548, (Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11977, (Συνεδρίαση ΡΠΕ 29/09/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11551,
(Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.

ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11514,
11515, (Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.

ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11528,
(Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.

Αναφορά του στην Ημέρα Εθνικής Μνήμης
για την καταστροφή του Μικρασιατικού
Ελληνισμού. σ. 11650, (Συνεδρίαση ΡΟΖ
15/09/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11687, (Συνεδρίαση ΡΟΗ 18/09/2017)
.

ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ)

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην απονομή
συντάξεων, αλαλούμ με τις εισφορές και τα
μπλοκάκια, διοικητικό χάος στον ΕΦΚΑ». σ.
11687, (Συνεδρίαση ΡΟΗ 18/09/2017)
.

Επιστολή της για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
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διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών και λειτουργών, σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11931, (Συνεδρίαση
ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τις επιπτώσεις στη βαμβακοκαλλιέργεια από
τη μείωση ορίων υπολειμμάτων της δραστικής
ουσίας "mepiquat chloride". σ. 11822,
(Συνεδρίαση ΡΠΑ 21/09/2017)
.

ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11893, 11894, 11895,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11515,
(Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την αυστηροποίηση των ποινών που
επιβάλλονται σε καταστροφείς πολιτιστικών
μνημείων, δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας.
σ. 11617, 11618, (Συνεδρίαση ΡΟΕ
11/09/2017)
.

ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11433, (Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11715, 11737, 11744, 11864, 11885,
(Συνεδρίαση ΡΟΘ 19/09/2017, Συνεδρίαση
ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας
στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της
νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και
άλλες διατάξεις". σ. 11741, (Συνεδρίαση ΡΟΘ
19/09/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας
στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της
νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και
άλλες διατάξεις". σ. 11717, 11718, 11725,
11726, 11727, 11731, 11736, 11737, 11738,
11740, 11741, 11744, 11749, 11750, 11758,
11760, 11762, 11761, (Συνεδρίαση ΡΟΘ
19/09/2017, Συνεδρίαση ΡΠ 20/09/2017)
.

Ομιλία της στη συζήτηση, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11871, (Συνεδρίαση
ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
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δικαστική υπόθεση. σ. 11863, 11864, 11869,
11883, 11884, 11885, 11887, 11888, 11894,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017)
.

.
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών και λειτουργών, σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11926, (Συνεδρίαση
ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ.
11885, 11887, 11888, (Συνεδρίαση ΡΠΓ
25/09/2017)
.
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 1141911421, (Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

Παρέμβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: " Έκτακτη και άμεση αρωγή 500.000
ευρώ στην πληγείσα Δυτική Αχαΐα". σ. 11967,
(Συνεδρίαση ΡΠΔ 28/09/2017)
.

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Προοπτική και ανάγκες του Διεθνούς
Αερολιμένα Καλαμάτας». σ. 11622, 11623,
(Συνεδρίαση ΡΟΕ 11/09/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11967, 11969, (Συνεδρίαση ΡΠΔ 28/09/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Στάση ελληνικής κυβέρνησης έναντι της
συνεχιζόμενης αδιαλλαξίας της ΠΓΔΜ". σ.
11968, 11969, 11970, 11971, (Συνεδρίαση
ΡΠΔ 28/09/2017)
.

ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας
στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της
νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και
άλλες διατάξεις". σ. 11736, 11738,
(Συνεδρίαση ΡΟΘ 19/09/2017)
.

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ
Επιστολή της για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών και λειτουργών, σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11919, (Συνεδρίαση
ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Παρέμβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: "Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για την
αντιμετώπιση της κατάστασης στο Σαρωνικό;
Υπάρχει σχεδιασμός και σαφές
χρονοδιάγραμμα; Πότε εκτιμάτε ότι θα
αποκατασταθεί η ζημιά και η περιβαλλοντική
ισορροπία; Ποια είναι η μέριμνα για την
αποζημίωση των πληγέντων επαγγελματιών
και πολιτών; Πως θα διασφαλίσετε ότι μια
τέτοια καταστροφή θα αποφευχθεί στο
μέλλον;" σ. 11829, (Συνεδρίαση ΡΠΒ
22/09/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
"Εγκληματική ολιγωρία στην αντιμετώπιση
της Οικολογικής Καταστροφής στον
Σαρωνικό". σ. 11836, 11837, (Συνεδρίαση
ΡΠΒ 22/09/2017)

ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 11413, 11415, 11417, 11424,
11425, 11428, 11718, 11723, 11724, 11729,
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11733, 11917, (Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017,
Συνεδρίαση ΡΟΘ 19/09/2017, Συνεδρίαση
ΡΠΓ 25/09/2017)
.

11/09/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11622, 11684, (Συνεδρίαση ΡΟΕ 11/09/2017,
Συνεδρίαση ΡΟΗ 18/09/2017)
.

ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση με θέμα:
«Αποκομμένη η Σαμοθράκη εν μέσω
τουριστικής περιόδου! Σε απόγνωση οι
κάτοικοι, οι τουρίστες και οι επιχειρηματίες
γενικά!». σ. 11390, 11391, (Συνεδρίαση ΡΟ
01/09/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ. ()
.
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην απονομή
συντάξεων, αλαλούμ με τις εισφορές και τα
μπλοκάκια, διοικητικό χάος στον ΕΦΚΑ». σ.
11685, (Συνεδρίαση ΡΟΗ 18/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για την
αντιμετώπιση της κατάστασης στο Σαρωνικό;
Υπάρχει σχεδιασμός και σαφές
χρονοδιάγραμμα; Πότε εκτιμάτε ότι θα
αποκατασταθεί η ζημιά και η περιβαλλοντική
ισορροπία; Ποια είναι η μέριμνα για την
αποζημίωση των πληγέντων επαγγελματιών
και πολιτών; Πως θα διασφαλίσετε ότι μια
τέτοια καταστροφή θα αποφευχθεί στο
μέλλον;" σ. 11828, 11829, (Συνεδρίαση ΡΠΒ
22/09/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας
στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της
νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και
άλλες διατάξεις". σ. 11724, 11727,
(Συνεδρίαση ΡΟΘ 19/09/2017)
.
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11879-11881,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
"Εγκληματική ολιγωρία στην αντιμετώπιση
της Οικολογικής Καταστροφής στον
Σαρωνικό". σ. 11837, 11838, 11839, 11850,
11851, 11852, 11853, 11854, 11856, 11857,
(Συνεδρίαση ΡΠΒ 22/09/2017)
.
Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ.
11854, 11856, 11857, (Συνεδρίαση ΡΠΒ
22/09/2017)
.
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11436,
(Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος στη Ρόδο, εν
μέσω καύσωνα και τουριστικής περιόδου». σ.
11393, (Συνεδρίαση ΡΟ 01/09/2017)
.
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 11509, 11510, 11517, 11520,
11521, 11648, 11649, 11655, 11656, 11831,
11835, 11967, 11968, 11969, 11975,
(Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017, Συνεδρίαση
ΡΟΖ 15/09/2017, Συνεδρίαση ΡΠΒ
22/09/2017, Συνεδρίαση ΡΠΔ 28/09/2017)

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Οι δεσμεύσεις προς το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο (ΔΝΤ) και τα προαπαιτούμενα της
αξιολόγησης χωρίς ενημέρωση της Βουλής».
σ. 11620, 11621, (Συνεδρίαση ΡΟΕ
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ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11446,
11447, (Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην Παγκόσμια
Ημέρα Δημοκρατίας. σ. 11647, (Συνεδρίαση
ΡΟΖ 15/09/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας
στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της
νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και
άλλες διατάξεις". σ. 11728, (Συνεδρίαση ΡΟΘ
19/09/2017)
.

Αναφορά του (Προεδρεύων) στην Ημέρα
Εθνικής Μνήμης για την καταστροφή του
Μικρασιατικού Ελληνισμού. σ. 11648, 11655,
11656, (Συνεδρίαση ΡΟΖ 15/09/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Επικίνδυνη η έλλειψη καρδιολόγου και
χειρουργού στο Κέντρο Υγείας της ωραίας
Καρπάθου». σ. 11675, 11676, (Συνεδρίαση
ΡΟΗ 18/09/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11877, (Συνεδρίαση
ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Εγκλωβισμός προσφύγων και μεταναστών
στα νησιά". σ. 11979, 11980, (Συνεδρίαση
ΡΠΕ 29/09/2017)
.
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη σύσταση Ογκολογικής Κλινικής στο Γενικό
Νοσοκομείο Δράμας. σ. 11404, 11405, 11406,
(Συνεδρίαση ΡΟΑ 04/09/2017)
.

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 1152111523, (Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.

Παρέμβασή του στη συζήτηση, σύμφωνα με
τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος
και 144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής,
επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και οι Βουλευτές του κόμματός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με
τη διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11884, (Συνεδρίαση
ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Αναφορά του στην Ημέρα Εθνικής Μνήμης
για την καταστροφή του Μικρασιατικού
Ελληνισμού. σ. 11652, (Συνεδρίαση ΡΟΖ
15/09/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας
στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της
νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και
άλλες διατάξεις". σ. 11752, 11754,
(Συνεδρίαση ΡΠ 20/09/2017)
.

Λ
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
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Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ.
11753, 11754, (Συνεδρίαση ΡΠ 20/09/2017)
.

της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11863, 11896, 1190411906, (Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11870, 11895, 11896,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017)
.

ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11888, 11889,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
"Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποφασίζει,
συμφωνεί και εκτελεί τη χρεοκοπία της ΔΕΗ".
σ. 12003, (Συνεδρίαση ΡΠΕ 29/09/2017)
.
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη μη καταβολή δεδουλευμένων των
εργαζομένων της εταιρείας «ΣΥΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» στο
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
σ. 11408, 11409, (Συνεδρίαση ΡΟΑ
04/09/2017)
.

ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11428, 11429, 11433, 11434, 11524, 11547,
11548, 11562, 11662, 11682, 11685, 11690,
11701, 11702, (Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017,
Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017, Συνεδρίαση
ΡΟΖ 15/09/2017, Συνεδρίαση ΡΟΗ
18/09/2017)
.

Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 11429, 11432, 11433, 11434,
11736, 11737, 11738, 11740, 11741, 11744,
11894, 11902, 11906, 11907, (Συνεδρίαση
ΡΟΒ 06/09/2017, Συνεδρίαση ΡΟΘ
19/09/2017, Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11431,
11448, 11449, 11547, 11548, 11563,
(Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017, Συνεδρίαση
ΡΟΓ 07/09/2017)
.

ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας
στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της
νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και
άλλες διατάξεις". σ. 11711, (Συνεδρίαση ΡΟΘ
19/09/2017)
.

Ομιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες
ερωτήσεις, α) με θέμα: «Αρνητικές εξελίξεις
στην επένδυση της "Eldorado Gold" στη
Χαλκιδική» και β) με θέμα: «Αδικαιολόγητη
καθυστέρηση προόδου εργασιών της εταιρείας
"Ελληνικός Χρυσός"». σ. 11658, 11661,

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
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11662, 11663, (Συνεδρίαση ΡΟΖ 15/09/2017)
.

.
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών και λειτουργών, σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11932, (Συνεδρίαση
ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Παρέμβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Επικίνδυνη η έλλειψη καρδιολόγου και
χειρουργού στο Κέντρο Υγείας της ωραίας
Καρπάθου». σ. 11676, (Συνεδρίαση ΡΟΗ
18/09/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην απονομή
συντάξεων, αλαλούμ με τις εισφορές και τα
μπλοκάκια, διοικητικό χάος στον ΕΦΚΑ». σ.
11690, 11691, 11692, 11702, (Συνεδρίαση
ΡΟΗ 18/09/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
"Εγκληματική ολιγωρία στην αντιμετώπιση
της Οικολογικής Καταστροφής στον
Σαρωνικό". σ. 11841, 11854, (Συνεδρίαση
ΡΠΒ 22/09/2017)
.

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, σχετικά με την αντιμετώπιση των
προβλημάτων του προσφυγικούμεταναστευτικού ζητήματος στο νησί της
Λέσβου και τη λήψη μέτρων αποσυμφόρησης
του νησιού. σ. 11989, (Συνεδρίαση ΡΠΕ
29/09/2017)
.

Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ.
11854, (Συνεδρίαση ΡΠΒ 22/09/2017)
.
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11890, 11894,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Μ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11416,
11447, 11466, 11470, 11519, 11520, 1152411526, 11548, 11556, 11568, (Συνεδρίαση
ΡΟΒ 06/09/2017, Συνεδρίαση ΡΟΓ
07/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
"Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποφασίζει,
συμφωνεί και εκτελεί τη χρεοκοπία της ΔΕΗ".
σ. 12000, (Συνεδρίαση ΡΠΕ 29/09/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11428, 11509, 11517, 11521, 11524, 11546,
11548, 11678, 11685, 11692, 11693,
(Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017, Συνεδρίαση
ΡΟΓ 07/09/2017, Συνεδρίαση ΡΟΗ
18/09/2017)
.

ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 11621, 11622, 11624, 11705,
11711, 11715, 11977, 11983, 11984, 11985,
11987, 11989, 11990, (Συνεδρίαση ΡΟΕ
11/09/2017, Συνεδρίαση ΡΟΘ 19/09/2017,
Συνεδρίαση ΡΠΕ 29/09/2017)

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ. ()
.
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην απονομή
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συντάξεων, αλαλούμ με τις εισφορές και τα
μπλοκάκια, διοικητικό χάος στον ΕΦΚΑ». σ.
11687, 11691, 11692, 11693, (Συνεδρίαση
ΡΟΗ 18/09/2017)
.

ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 1155211554, (Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.

ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Ομιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
"Εγκληματική ολιγωρία στην αντιμετώπιση
της Οικολογικής Καταστροφής στον
Σαρωνικό". σ. 11843, (Συνεδρίαση ΡΠΒ
22/09/2017)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11482,
(Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 1142611428, (Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11550,
(Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.

Αναφορά του στην Ημέρα Εθνικής Μνήμης
για την καταστροφή του Μικρασιατικού
Ελληνισμού. σ. 11654, (Συνεδρίαση ΡΟΖ
15/09/2017)
.

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11898, (Συνεδρίαση
ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11450,
11451, 11452, (Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.
Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11567,
(Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
"Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποφασίζει,
συμφωνεί και εκτελεί τη χρεοκοπία της ΔΕΗ".
σ. 12005, (Συνεδρίαση ΡΠΕ 29/09/2017)
.

ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των

ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
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εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11554,
(Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.

σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με
τη διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11901, (Συνεδρίαση
ΡΠΓ 25/09/2017)
.

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11881, (Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017)
.

ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 1142911431, (Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11881-11883,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017)
.

ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11429,
11472, (Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών και λειτουργών, σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11925, (Συνεδρίαση
ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας
στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της
νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και
άλλες διατάξεις". σ. 11724, (Συνεδρίαση ΡΟΘ
19/09/2017)
.
ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, με την οποία γνωστοποιεί
την παραίτηση του από Βουλευτής της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Λαϊκού
Συνδέσμου-Χρυσή Αυγή, και την παραμονή
του ως Ανεξάρτητος Βουλευτής. σ. 11964,
(Συνεδρίαση ΡΠΔ 28/09/2017)
.

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Αναφορά του στην Ημέρα Εθνικής Μνήμης
για την καταστροφή του Μικρασιατικού
Ελληνισμού. σ. 11648, 11649, (Συνεδρίαση
ΡΟΖ 15/09/2017)
.
Παρέμβασή του στη συζήτηση, σύμφωνα με
τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος
και 144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής,
επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και οι Βουλευτές του κόμματός του, για

ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Εγκλωβισμός προσφύγων και μεταναστών
στα νησιά". σ. 11980, 11981, (Συνεδρίαση
ΡΠΕ 29/09/2017)
.
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Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Εκρηκτική η κατάσταση στα νησιά του
Βορείου-Ανατολικού Αιγαίου". σ. 11984,
11986, (Συνεδρίαση ΡΠΕ 29/09/2017)
.

Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και οι Βουλευτές του κόμματός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με
τη διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11888, 11901,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11985, 11988, 11989, (Συνεδρίαση ΡΠΕ
29/09/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την αντιμετώπιση των προβλημάτων του
προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος στο
νησί της Λέσβου και τη λήψη μέτρων
αποσυμφόρησης του νησιού. σ. 11987, 11988,
11989, (Συνεδρίαση ΡΠΕ 29/09/2017)
.

ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11895, (Συνεδρίαση
ΡΠΓ 25/09/2017)
.

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ)
Ομιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
"Εγκληματική ολιγωρία στην αντιμετώπιση
της Οικολογικής Καταστροφής στον
Σαρωνικό". σ. 11832, 11837, 11847, 11848,
(Συνεδρίαση ΡΠΒ 22/09/2017)
.
Ομιλία της επί προσωπικού θέματος. σ.
11915, 11916, 11717, (Συνεδρίαση ΡΠΓ
25/09/2017)
.

ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11527,
(Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.

Ομιλία της στη συζήτηση, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11915, 11916, 11917,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017)
.

ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αναφορά του στην Ημέρα Εθνικής Μνήμης
για την καταστροφή του Μικρασιατικού
Ελληνισμού. σ. 11654, (Συνεδρίαση ΡΟΖ
15/09/2017)
.

ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11524, (Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Απουσία μηχανισμού ελέγχου και
αξιολόγησης της αναγκαιότητας διακομιδών,
πλωτών διακομιδών και αεροδιακομιδών του
ΕΚΑΒ». σ. 11410, 11411, 11412, (Συνεδρίαση
ΡΟΑ 04/09/2017)
.

Παρέμβασή του στη συζήτηση, σύμφωνα με
τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος
και 144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής,
επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και
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Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11411, 11412, (Συνεδρίαση ΡΟΑ 04/09/2017)
.

11487, (Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
"Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποφασίζει,
συμφωνεί και εκτελεί τη χρεοκοπία της ΔΕΗ".
σ. 11994, 12007, (Συνεδρίαση ΡΠΕ
29/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην απονομή
συντάξεων, αλαλούμ με τις εισφορές και τα
μπλοκάκια, διοικητικό χάος στον ΕΦΚΑ». σ.
11679, 11680, (Συνεδρίαση ΡΟΗ 18/09/2017)
.

ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11655, 11656, (Συνεδρίαση ΡΟΖ 15/09/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11467, (Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11478,
(Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

Ν
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα: "
Έκτακτη και άμεση αρωγή 500.000 ευρώ στην
πληγείσα Δυτική Αχαΐα". σ. 11966, 11967,
11968, (Συνεδρίαση ΡΠΔ 28/09/2017)
.

Παρέμβασή του σε επίκαιρη επερώτηση, με
θέμα: «Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην
απονομή συντάξεων, αλαλούμ με τις εισφορές
και τα μπλοκάκια, διοικητικό χάος στον
ΕΦΚΑ». σ. 11687, (Συνεδρίαση ΡΟΗ
18/09/2017)
.

Ξ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Οι Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) στα
"αζήτητα" από τους ιατρούς;» σ. 11673,
11674, 11675, (Συνεδρίαση ΡΟΗ 18/09/2017)
.

Παρέμβασή του στη συζήτηση, σύμφωνα με
τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος
και 144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής,
επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και οι Βουλευτές του κόμματός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με
τη διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11901, (Συνεδρίαση
ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Επικίνδυνη η έλλειψη καρδιολόγου και
χειρουργού στο Κέντρο Υγείας της ωραίας
Καρπάθου». σ. 11675, 11676, (Συνεδρίαση
ΡΟΗ 18/09/2017)
.
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών και λειτουργών, σε εκκρεμή

ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11486,
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δικαστική υπόθεση. σ. 11922, (Συνεδρίαση
ΡΠΓ 25/09/2017)
.

εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11523,
11524, (Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.

ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας
στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της
νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και
άλλες διατάξεις". σ. 11737, (Συνεδρίαση ΡΟΘ
19/09/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11656, (Συνεδρίαση ΡΟΖ 15/09/2017)
.
Π

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας
στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της
νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και
άλλες διατάξεις". σ. 11750, 11751,
(Συνεδρίαση ΡΠ 20/09/2017)
.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11437,
(Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11860, (Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην απονομή
συντάξεων, αλαλούμ με τις εισφορές και τα
μπλοκάκια, διοικητικό χάος στον ΕΦΚΑ». σ.
11694, (Συνεδρίαση ΡΟΗ 18/09/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11860, 11878, 11884,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
"Εγκληματική ολιγωρία στην αντιμετώπιση
της Οικολογικής Καταστροφής στον
Σαρωνικό". σ. 11842, 11843, (Συνεδρίαση
ΡΠΒ 22/09/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
"Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποφασίζει,
συμφωνεί και εκτελεί τη χρεοκοπία της ΔΕΗ".
σ. 12001, (Συνεδρίαση ΡΠΕ 29/09/2017)
.

ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η
οποία δεν συζητήθηκε, με θέμα: "Ελλιπής
παράδοση των ατομικών φακέλων πολιτικών
φρονημάτων της οικογένειας Παναγούλη και
απόκρυψη εγγράφων". σ. 11627, (Συνεδρίαση
ΡΟΣΤ 14/09/2017)
.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του
Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής του Γενικού
Νοσοκομείου Καβάλας. σ. 11403, 11404,
(Συνεδρίαση ΡΟΑ 04/09/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11627, 11817, 11818, 11819, (Συνεδρίαση
ΡΟΣΤ 14/09/2017, Συνεδρίαση ΡΠΑ
21/09/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
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Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Ελλιπής παράδοση των ατομικών φακέλων
πολιτικών φρονημάτων της οικογένειας
Παναγούλη και απόκρυψη εγγράφων". σ.
11816, 11817, 11818, 11819, (Συνεδρίαση
ΡΠΑ 21/09/2017)
.

νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και
άλλες διατάξεις". σ. 11742, (Συνεδρίαση ΡΟΘ
19/09/2017)
.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών και λειτουργών, σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11923, (Συνεδρίαση
ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11870, (Συνεδρίαση
ΡΠΓ 25/09/2017)
.

ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11462,
11463, (Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11873-11875, 11901,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας
στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της
νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και
άλλες διατάξεις". σ. 11705-11707, 11755,
(Συνεδρίαση ΡΟΘ 19/09/2017, Συνεδρίαση ΡΠ
20/09/2017)
.

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(ΔΗΜΟΣ)
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Δικαίωμα εξαγοράς κόκκινων δανείων από
τον δανειολήπτη Α’ Κατοικίας-Προτιμησιακό
καθεστώς». σ. 11657, 11658, (Συνεδρίαση
ΡΟΖ 15/09/2017)
.

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας
στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της
νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και
άλλες διατάξεις". σ. 11710, 11711, 11712,
11737, 11758, 11759, 11760, (Συνεδρίαση
ΡΟΘ 19/09/2017, Συνεδρίαση ΡΠ 20/09/2017)
.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(ΣΑΚΗΣ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας
στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της
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Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11741, 11755, 11864, 11869, (Συνεδρίαση
ΡΟΘ 19/09/2017, Συνεδρίαση ΡΠ 20/09/2017,
Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017)
.

.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας
στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της
νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και
άλλες διατάξεις". σ. 11715, (Συνεδρίαση ΡΟΘ
19/09/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11862, 11863, 11864,
11869, 11885, (Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11901, 11902,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ.
11885, (Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017)
.
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Υπολογισμός ΕΝΦΙΑ με βάση την
παλαιότητα ενός κτιρίου». σ. 11615, 11616,
(Συνεδρίαση ΡΟΕ 11/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την ανάληψη δράσης της κυβέρνησης για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση των ψεύτικων
ειδήσεων (fake news). σ. 11825, 11826, 11827,
(Συνεδρίαση ΡΠΒ 22/09/2017)
.

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11423,
11424, 11425, 11569, (Συνεδρίαση ΡΟΒ
06/09/2017, Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας
στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της
νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και
άλλες διατάξεις". σ. 11726, 11727, 11729,
11730, (Συνεδρίαση ΡΟΘ 19/09/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11755, (Συνεδρίαση ΡΠ 20/09/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11424, 11569, 11902, (Συνεδρίαση ΡΟΒ
06/09/2017, Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017,
Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας
στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της
νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και
άλλες διατάξεις". σ. 11755, (Συνεδρίαση ΡΠ
20/09/2017)

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην απονομή
συντάξεων, αλαλούμ με τις εισφορές και τα
μπλοκάκια, διοικητικό χάος στον ΕΦΚΑ». σ.
11696-11698, (Συνεδρίαση ΡΟΗ 18/09/2017)
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ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11426,
11471, 11474, 11543, 11564, (Συνεδρίαση
ΡΟΒ 06/09/2017, Συνεδρίαση ΡΟΓ
07/09/2017)
.

.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας
στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της
νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και
άλλες διατάξεις". σ. 11735, (Συνεδρίαση ΡΟΘ
19/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Να καταργηθούν οι παρεμβάσεις του
ν.4387/2016 στο καταστατικό του Ταμείου
Επικουρικής Ασφάλισης του Προσωπικού της
Εμπορικής Τράπεζας (ΤΕΑΠΕΤΕ)». σ. 11625,
11626, (Συνεδρίαση ΡΟΣΤ 14/09/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11861, (Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017)
.
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11861, 11908, 11909,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην απονομή
συντάξεων, αλαλούμ με τις εισφορές και τα
μπλοκάκια, διοικητικό χάος στον ΕΦΚΑ». σ.
11699, 11703, (Συνεδρίαση ΡΟΗ 18/09/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Προβλήματα εργαζομένων στην Ελληνική
Στατιστική Αρχή - ΕΛΣΤΑΤ". σ. 11972,
11973, (Συνεδρίαση ΡΠΔ 28/09/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Αναζητήθηκαν ή όχι εναλλακτικές λύσεις,
ώστε να αποφευχθεί η νέα περικοπή της
συνταξιοδοτικής δαπάνης με τον τελευταίο
νόμο 4472/2017;" σ. 11973, 11974, 11975,
(Συνεδρίαση ΡΠΔ 28/09/2017)
.

Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ.
11908, 11909, (Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017)
.
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11902-11904,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
"Εγκληματική ολιγωρία στην αντιμετώπιση
της Οικολογικής Καταστροφής στον
Σαρωνικό". σ. 11831, 11832, 11848,
(Συνεδρίαση ΡΠΒ 22/09/2017)
.
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του
Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής του Γενικού
Νοσοκομείου Καβάλας. σ. 11403, 11404,
(Συνεδρίαση ΡΟΑ 04/09/2017)
.

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη σύσταση Ογκολογικής Κλινικής στο Γενικό
Νοσοκομείο Δράμας. σ. 11404, 11405, 11406,
(Συνεδρίαση ΡΟΑ 04/09/2017)

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
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22/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Προβλήματα στη λειτουργία του
Νοσοκομείου Λήμνου». σ. 11406, 11407,
11408, (Συνεδρίαση ΡΟΑ 04/09/2017)
.

ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11509,
(Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη μη καταβολή δεδουλευμένων των
εργαζομένων της εταιρείας «ΣΥΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» στο
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
σ. 11408, 11409, (Συνεδρίαση ΡΟΑ
04/09/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Απουσία μηχανισμού ελέγχου και
αξιολόγησης της αναγκαιότητας διακομιδών,
πλωτών διακομιδών και αεροδιακομιδών του
ΕΚΑΒ». σ. 11410, 11411, 11412, (Συνεδρίαση
ΡΟΑ 04/09/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας
στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της
νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και
άλλες διατάξεις". σ. 11715-11717, 11754,
(Συνεδρίαση ΡΟΘ 19/09/2017, Συνεδρίαση ΡΠ
20/09/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11412, (Συνεδρίαση ΡΟΑ 04/09/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11717, (Συνεδρίαση ΡΟΘ 19/09/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας
στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της
νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και
άλλες διατάξεις". σ. 11720, (Συνεδρίαση ΡΟΘ
19/09/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11891, (Συνεδρίαση
ΡΠΓ 25/09/2017)
.

ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11555,
(Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Ανεπαρκής αντιμετώπιση του
περιβαλλοντικού προβλήματος στον Δήμο
Κορδελιού-Ευόσμου". σ. 11981, 11982,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 29/09/2017)
.

Σ
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
"Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποφασίζει,
συμφωνεί και εκτελεί τη χρεοκοπία της ΔΕΗ".
σ. 12004, (Συνεδρίαση ΡΠΕ 29/09/2017)
.

ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
"Εγκληματική ολιγωρία στην αντιμετώπιση
της Οικολογικής Καταστροφής στον
Σαρωνικό". σ. 11857, (Συνεδρίαση ΡΠΒ

ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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Αναφορά του στην Ημέρα Εθνικής Μνήμης
για την καταστροφή του Μικρασιατικού
Ελληνισμού. σ. 11650, (Συνεδρίαση ΡΟΖ
15/09/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11433, (Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11433,
(Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11897, (Συνεδρίαση
ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα: "
Έκτακτη και άμεση αρωγή 500.000 ευρώ στην
πληγείσα Δυτική Αχαΐα". σ. 11966, 11967,
(Συνεδρίαση ΡΠΔ 28/09/2017)
.
ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΜΠΕΤΤΥ)
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11485,
(Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
"Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποφασίζει,
συμφωνεί και εκτελεί τη χρεοκοπία της ΔΕΗ".
σ. 11999, (Συνεδρίαση ΡΠΕ 29/09/2017)
.
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11521, 11837, (Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017,
Συνεδρίαση ΡΠΒ 22/09/2017)
.

ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
"Εγκληματική ολιγωρία στην αντιμετώπιση
της Οικολογικής Καταστροφής στον
Σαρωνικό". σ. 11835, 11851, (Συνεδρίαση
ΡΠΒ 22/09/2017)
.

ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών και λειτουργών, σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11929, (Συνεδρίαση
ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
"Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποφασίζει,
συμφωνεί και εκτελεί τη χρεοκοπία της ΔΕΗ".
σ. 11990, 12003, 12006, 12007, (Συνεδρίαση
ΡΠΕ 29/09/2017)
.
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη θεσμική προστασία της περιοχής του
Ελαφονησίου Χανίων. σ. 11392, 11393,
(Συνεδρίαση ΡΟ 01/09/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος στη Ρόδο, εν
μέσω καύσωνα και τουριστικής περιόδου». σ.
11393, (Συνεδρίαση ΡΟ 01/09/2017)

ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
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Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11556,
11557, (Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.

.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11393, (Συνεδρίαση ΡΟ 01/09/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Συνολική και όχι τμηματική μετεγκατάσταση
της κοινότητας Αχλάδας του Νομού
Φλώρινας». σ. 11394, 11395, (Συνεδρίαση ΡΟ
01/09/2017)
.

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11438,
(Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Καταστροφική κατολίσθηση στο
λιγνιτωρυχείο Αμυνταίου». σ. 11396,
(Συνεδρίαση ΡΟ 01/09/2017)
.
Ομιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες
ερωτήσεις, α) με θέμα: «Αρνητικές εξελίξεις
στην επένδυση της "Eldorado Gold" στη
Χαλκιδική» και β) με θέμα: «Αδικαιολόγητη
καθυστέρηση προόδου εργασιών της εταιρείας
"Ελληνικός Χρυσός"». σ. 11659, 11660,
11662, 11663, (Συνεδρίαση ΡΟΖ 15/09/2017)
.

ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Δάνειο ύψους 138 εκατ. ευρώ από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) για
την κατασκευή και ανακαίνιση κτηρίων και
εγκαταστάσεων σε ΑΕΙ». σ. 11401, 11402,
(Συνεδρίαση ΡΟΑ 04/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
"Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποφασίζει,
συμφωνεί και εκτελεί τη χρεοκοπία της ΔΕΗ".
σ. 11994, 11995-11997, 12006, 12007, 12008,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 29/09/2017)
.

ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Αναφορά του στην Ημέρα Εθνικής Μνήμης
για την καταστροφή του Μικρασιατικού
Ελληνισμού. σ. 11651, (Συνεδρίαση ΡΟΖ
15/09/2017)
.

ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών και λειτουργών, σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11928, (Συνεδρίαση
ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας
στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της
νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και
άλλες διατάξεις". σ. 11713-11715, 11745,
(Συνεδρίαση ΡΟΘ 19/09/2017)
.
Τ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Παρέμβασή του στη συζήτηση, σύμφωνα με
τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος
και 144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής,
επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11556, (Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.
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Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και οι Βουλευτές του κόμματός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με
τη διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11868, 11889,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
Στρατόπεδα «Εμμανουήλ Παππά» και
«Παπαλουκά». σ. 11669, 11670, 11671,
11672, (Συνεδρίαση ΡΟΗ 18/09/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11672, 11680, (Συνεδρίαση ΡΟΗ 18/09/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην απονομή
συντάξεων, αλαλούμ με τις εισφορές και τα
μπλοκάκια, διοικητικό χάος στον ΕΦΚΑ». σ.
11681, (Συνεδρίαση ΡΟΗ 18/09/2017)
.

ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Προβλήματα στη λειτουργία του
Νοσοκομείου Λήμνου». σ. 11406, 11407,
11408, (Συνεδρίαση ΡΟΑ 04/09/2017)
.

ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11816, (Συνεδρίαση ΡΠΑ 21/09/2017)
.

Παρέμβασή της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11466,
11470, (Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας
στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της
νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και
άλλες διατάξεις". σ. 11733-11735, 11737,
11752, 11753, 11755, 11761, (Συνεδρίαση
ΡΟΘ 19/09/2017, Συνεδρίαση ΡΠ 20/09/2017)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11521, (Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11546,
11547, 11568, (Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11741, 11753, 11755, (Συνεδρίαση ΡΟΘ
19/09/2017, Συνεδρίαση ΡΠ 20/09/2017)
.
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11872, 11913,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017)
.

ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Ελλιπής παράδοση των ατομικών φακέλων
πολιτικών φρονημάτων της οικογένειας
Παναγούλη και απόκρυψη εγγράφων". σ.
11817, 11818, 11819, (Συνεδρίαση ΡΠΑ
21/09/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11819, (Συνεδρίαση ΡΠΑ 21/09/2017)
.

ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
"Εγκληματική ολιγωρία στην αντιμετώπιση
της Οικολογικής Καταστροφής στον
Σαρωνικό". σ. 11833, 11838, 11850, 11852,
11853, (Συνεδρίαση ΡΠΒ 22/09/2017)
.

.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(ΑΛΕΚΟΣ)

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την υπόθεση «Siemens». σ. 11619, 11620,
(Συνεδρίαση ΡΟΕ 11/09/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11432, 11622, (Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017,
Συνεδρίαση ΡΟΕ 11/09/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11549, (Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Οι δεσμεύσεις προς το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο (ΔΝΤ) και τα προαπαιτούμενα της
αξιολόγησης χωρίς ενημέρωση της Βουλής».
σ. 11620, 11621, (Συνεδρίαση ΡΟΕ
11/09/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11560,
11561, (Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Προοπτική και ανάγκες του Διεθνούς
Αερολιμένα Καλαμάτας». σ. 11622, 11623,
(Συνεδρίαση ΡΟΕ 11/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Δικαίωμα εξαγοράς κόκκινων δανείων από
τον δανειολήπτη Α’ Κατοικίας-Προτιμησιακό
καθεστώς». σ. 11657, 11658, (Συνεδρίαση
ΡΟΖ 15/09/2017)
.

ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11413, 11561, 11562, (Συνεδρίαση ΡΟΒ
06/09/2017, Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ομιλία της στη συζήτηση, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11875, (Συνεδρίαση
ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11557,
(Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.
Παρέμβασή του στη συζήτηση, σύμφωνα με
τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος
και 144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής,
επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και οι Βουλευτές του κόμματός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με
τη διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11884, (Συνεδρίαση
ΡΠΓ 25/09/2017)

ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11428,
11432, 11432, (Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
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νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και
άλλες διατάξεις". σ. 11720, 11722, 11723,
(Συνεδρίαση ΡΟΘ 19/09/2017)
.

.
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11909-11911,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Προστασία γεωτόπου Πικερμίου Αττικής". σ.
11978, 11979, (Συνεδρίαση ΡΠΕ 29/09/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Ανεπαρκής αντιμετώπιση του
περιβαλλοντικού προβλήματος στον Δήμο
Κορδελιού-Ευόσμου". σ. 11981, 11982,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 29/09/2017)
.
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11452, (Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11898, (Συνεδρίαση
ΡΠΓ 25/09/2017)
.

Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ.
11856, (Συνεδρίαση ΡΠΒ 22/09/2017)
.
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11511,
(Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.

ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11558,
(Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11425,
(Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.
Ομιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες
ερωτήσεις, α) με θέμα: «Αρνητικές εξελίξεις
στην επένδυση της "Eldorado Gold" στη
Χαλκιδική» και β) με θέμα: «Αδικαιολόγητη
καθυστέρηση προόδου εργασιών της εταιρείας
"Ελληνικός Χρυσός"». σ. 11659, 11660,
11662, 11663, (Συνεδρίαση ΡΟΖ 15/09/2017)
.

Φ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας
στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της
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δικαστική υπόθεση. σ. 11918, (Συνεδρίαση
ΡΠΓ 25/09/2017)
.

ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11452, (Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

Χ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11452,
(Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.

ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Αναφορά του στην Ημέρα Εθνικής Μνήμης
για την καταστροφή του Μικρασιατικού
Ελληνισμού. σ. 11649, 11655, 11656,
(Συνεδρίαση ΡΟΖ 15/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Οι Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) στα
"αζήτητα" από τους ιατρούς;» σ. 11673,
11674, (Συνεδρίαση ΡΟΗ 18/09/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11649, 11655, 11656, (Συνεδρίαση ΡΟΖ
15/09/2017)
.
ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
"Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποφασίζει,
συμφωνεί και εκτελεί τη χρεοκοπία της ΔΕΗ".
σ. 11994, (Συνεδρίαση ΡΠΕ 29/09/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11526,
(Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.

ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11453,
11459, 11529, 11530, 11562, (Συνεδρίαση
ΡΟΒ 06/09/2017, Συνεδρίαση ΡΟΓ
07/09/2017)
.

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(ΚΩΣΤΗΣ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11510,
(Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11530, 11562, 11699,(Συνεδρίαση ΡΟΓ
07/09/2017, Συνεδρίαση ΡΟΗ 18/09/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
"Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποφασίζει,
συμφωνεί και εκτελεί τη χρεοκοπία της ΔΕΗ".
σ. 11991, 11995, (Συνεδρίαση ΡΠΕ
29/09/2017)
.

Επιστολή της για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών και λειτουργών, σε εκκρεμή

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ομιλία της (Προεδρεύουσα) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 11447, 11450,
11451, 11452, 11453, 11454, 11462, 11463,
11466, 11467, 11682, 11684, 11685, 11686,
11687, 11688, 11690, 11691, 11692, 11693,
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της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη
διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και
άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεμή
δικαστική υπόθεση. σ. 11907, 11908,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017)
.

11694, 11859, 11864, 11868, 11869, 11870,
11871, 11872, 11873, (Συνεδρίαση ΡΟΒ
06/09/2017, Συνεδρίαση ΡΟΗ 18/09/2017,
Συνεδρίαση ΡΠΓ 25/09/2017)
.
Παρέμβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη
επερώτηση, με θέμα: «Πρωτοφανείς
καθυστερήσεις στην απονομή συντάξεων,
αλαλούμ με τις εισφορές και τα μπλοκάκια,
διοικητικό χάος στον ΕΦΚΑ». σ. 11692,
(Συνεδρίαση ΡΟΗ 18/09/2017)
.

ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 11517,
(Συνεδρίαση ΡΟΓ 07/09/2017)
.

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
(ΕΥΗ)
Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11417, (Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017)
.
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις". σ. 1141711419, 11532, 11543, 11545, 11568,
(Συνεδρίαση ΡΟΒ 06/09/2017, Συνεδρίαση
ΡΟΓ 07/09/2017)
.
Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
11545, 11565, 11568, 11692, (Συνεδρίαση
ΡΟΓ 07/09/2017, Συνεδρίαση ΡΟΗ
18/09/2017)
.
Ομιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην απονομή
συντάξεων, αλαλούμ με τις εισφορές και τα
μπλοκάκια, διοικητικό χάος στον ΕΦΚΑ». σ.
11678, 11679, 11692, 11700, (Συνεδρίαση
ΡΟΗ 18/09/2017)
.

Ψ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και
144 επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, επί
της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
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