Το παρακάτω Ευρετήριο δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές,
συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ - ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΖ, ΣΥΝΟΔΟΣ B
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΡΛ 07.06.2017- ΡΛΖ 21.06.2017

οικογένεια από και προς κράτη µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του
Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη
διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και
εκτέλεση αποφάσεων σε γαµικές διαφορές και
διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί
τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, ΙΙΙ)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το
δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο
ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας
εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος
σύλληψης καθώς και σχετικά µε το δικαίωμα
ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση
στέρησης της ελευθερίας του και με το
δικαίωμα επικοινωνίας Βµε τρίτα πρόσωπα
και Βµε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια
στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση
ελάχιστων προτύπων σχετικά Βµε τα
δικαιώματα, την υποστήριξη και την
προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και
για την αντικατάσταση της Απόφασης Πλαίσιο
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές
διατάξεις". σ. 9096, 9132, (Συνεδρίαση ΡΛΖ
21/06/2017)
.

Α
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με την εισαγωγή προς συζήτηση και
ψήφιση εκπρόθεσμων τροπολογιών σε κύρωση
διεθνούς σύμβασης, καθώς και την ανάγκη να
ανοίξει ο κατάλογος των ομιλητών, κατά τη
συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο". σ. 8680, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
8686, (Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του σε επερώτηση με θέμα: «Σχετικά
με τον έλεγχο της διαδικασίας είσπραξης και
απόδοσης χρηματικών ποσών στη ΣΤΑ.ΣΥ,
που προέρχονται από διάθεση εισιτηρίων». σ.
8858, 8862, (Συνεδρίαση ΡΛΓ 12/06/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9117, (Συνεδρίαση ΡΛΖ 21/06/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση και προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του
Συμβουλίου της Ευρώπης για τη
νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και
δήμευση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Απόφασης
Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π
2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως
τροποποιήθηκε µε την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ και
της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις
τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη

ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας
οδηγών και συνοδών του ΥΠΑΑΤ. σ. 8626,
8627, (Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
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Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8677, 8678,
8685, 8705, 8706, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017)
.

συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο". σ. 8679, 8680, (Συνεδρίαση
ΡΛΒ 09/06/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με την εισαγωγή προς συζήτηση και
ψήφιση εκπρόθεσμων τροπολογιών σε κύρωση
διεθνούς σύμβασης, καθώς και την ανάγκη να
ανοίξει ο κατάλογος των ομιλητών, κατά τη
συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο". σ. 8677, 8705, (Συνεδρίαση
ΡΛΒ 09/06/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8679, 8680,
8687, 8702, 8704, 8705, 8706, 8707,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
8683, 8687, (Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
8702, (Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

Ομιλία του επί της ένστασης
αντισυνταγματικότητας επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο". σ. 8685, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Διασταυρωτικοί έλεγχοι ΟΠΕΚΕΠΕ στη
Λεπενού Αιτωλοακαρνανίας". σ. 8868, 8869,
(Συνεδρίαση ΡΛΔ 15/06/2017)
.
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8692,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
το χρονοδιάγραμμα προκήρυξης του Μέτρου
5.2 και τη χρήση του για την αποκατάσταση
ζημιών σε πληγείσες από ακραία καιρικά
φαινόμενα θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις. σ.
8620, 8621, (Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την αποζημίωση των παραγωγών της
Χαλκιδικής για την καταστροφή των
αροτραίων καλλιεργειών. σ. 8621, 8622,
(Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση και προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του
Συμβουλίου της Ευρώπης για τη
νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και
δήμευση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Απόφασης
Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π
2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως
τροποποιήθηκε Βµε την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ
και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις
τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη
οικογένεια από και προς κράτη Βµέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του
Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την αποζημίωση αμπελουργών,
ελαιοπαραγωγών και άλλων παραγωγών για
τις ζημιές που υπέστησαν. σ. 8622, 8623,
(Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με την εισαγωγή προς συζήτηση και
ψήφιση εκπρόθεσμων τροπολογιών σε κύρωση
διεθνούς σύμβασης, καθώς και την ανάγκη να
ανοίξει ο κατάλογος των ομιλητών, κατά τη
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διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και
εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒµικές διαφορές
και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος
καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, ΙΙΙ)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το
δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο
ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας
εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος
σύλληψης καθώς και σχετικά Βµε το δικαίωμα
ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση
στέρησης της ελευθερίας του και με το
δικαίωμα επικοινωνίας Βµε τρίτα πρόσωπα
και Βµε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια
στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση
ελάχιστων προτύπων σχετικά Βµε τα
δικαιώματα, την υποστήριξη και την
προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και
για την αντικατάσταση της Απόφασης Πλαίσιο
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές
διατάξεις". σ. 9107, (Συνεδρίαση ΡΛΖ
21/06/2017)
.

ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9104, (Συνεδρίαση ΡΛΖ 21/06/2017)
.
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση και προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του
Συμβουλίου της Ευρώπης για τη
νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και
δήμευση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Απόφασης
Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π
2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως
τροποποιήθηκε Βµε την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ
και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις
τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη
οικογένεια από και προς κράτη Βµέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του
Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη
διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και
εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒµικές διαφορές
και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος
καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, ΙΙΙ)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το
δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο
ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας
εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος
σύλληψης καθώς και σχετικά Βµε το δικαίωμα
ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση
στέρησης της ελευθερίας του και με το
δικαίωμα επικοινωνίας Βµε τρίτα πρόσωπα
και Βµε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια
στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση
ελάχιστων προτύπων σχετικά Βµε τα
δικαιώματα, την υποστήριξη και την
προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και
για την αντικατάσταση της Απόφασης Πλαίσιο
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές
διατάξεις". σ. 9125, (Συνεδρίαση ΡΛΖ
21/06/2017)
.

ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη διατήρηση στην κατηγορία των
«δυσπρόσιτων» των Σχολικών Μονάδων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Σαπών και
του Ιάσμου Ροδόπης. σ. 8849, (Συνεδρίαση
ΡΛΓ 12/06/2017)
.
ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ)
Ομιλία της επί της ένστασης
αντισυνταγματικότητας επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο". σ. 8686, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017)
.
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8686, 8691,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του στην από κοινού συζήτηση των
σχεδίων νόμων του Υπ. Πολιτισμού και
Αθλητισμού: α) "Κύρωση του Μνημονίου
Κατανόησης στον τομέα του Αθλητισμού
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και
του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισμού της

Β
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Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου" και β)
"Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για
συνεργασία στον τομέα του Αθλητισμού
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και
του Υπουργείου Νεότητας και Αθλητισμού της
Δημοκρατίας του Ιράκ". σ. 8599, (Συνεδρίαση
ΡΛ 07/06/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8722, 8724,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ)

ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
8677, 8679, 8680, 8681, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017)
.

Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 8724, 8725, 8726, 8728, 8731,
8732, 8733, 8748, 8772, 8869, 8882,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017, Συνεδρίαση
ΡΛΔ 15/06/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με την εισαγωγή προς συζήτηση και
ψήφιση εκπρόθεσμων τροπολογιών σε κύρωση
διεθνούς σύμβασης, καθώς και την ανάγκη να
ανοίξει ο κατάλογος των ομιλητών, κατά τη
συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο". σ. 8678, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017)
.

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, με θέμα: "Διασταυρωτικοί έλεγχοι
ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λεπενού Αιτωλοακαρνανίας".
σ. 8869, (Συνεδρίαση ΡΛΔ 15/06/2017)
.

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στην από κοινού συζήτηση των
σχεδίων νόμων του Υπ. Πολιτισμού και
Αθλητισμού: α) "Κύρωση του Μνημονίου
Κατανόησης στον τομέα του Αθλητισμού
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και
του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισμού της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου" και β)
"Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για
συνεργασία στον τομέα του Αθλητισμού
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και
του Υπουργείου Νεότητας και Αθλητισμού της
Δημοκρατίας του Ιράκ". σ. 8600, (Συνεδρίαση
ΡΛ 07/06/2017)
.

Ομιλία του επί της ένστασης
αντισυνταγματικότητας επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο". σ. 8681, 8682, (Συνεδρίαση
ΡΛΒ 09/06/2017)
.
Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8731, 8732,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8708-8710,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

Παρέμβασή της στην ειδική συνεδρίαση της
Βουλής, αφιερωμένη στη μνήμη του πρώην
Πρωθυπουργού και Επιτίμου Προέδρου της
Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη. σ. 8595, (Συνεδρίαση ΡΛ
07/06/2017)
.
Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
8732, (Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
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ψήφιση εκπρόθεσμων τροπολογιών σε κύρωση
διεθνούς σύμβασης, καθώς και την ανάγκη να
ανοίξει ο κατάλογος των ομιλητών, κατά τη
συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο". σ. 8693, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017)
.

.
Παρέμβασή της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8732,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8693-8695,
8719, 8772, (Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στην ειδική συνεδρίαση της
Βουλής, αφιερωμένη στη μνήμη του πρώην
Πρωθυπουργού και Επιτίμου Προέδρου της
Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη. σ. 8587, (Συνεδρίαση ΡΛ
07/06/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
8595, 8596, 8726, (Συνεδρίαση ΡΛ
07/06/2017, Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

Γ

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με την εισαγωγή προς συζήτηση και
ψήφιση εκπρόθεσμων τροπολογιών σε κύρωση
διεθνούς σύμβασης, καθώς και την ανάγκη να
ανοίξει ο κατάλογος των ομιλητών, κατά τη
συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο". σ. 8678, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017)
.

ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την «καταδίκη μαθητών του 1ου Γυμνασίου
Ρεθύμνου σε «κοινωνική εργασία», λόγω της
συμμετοχής τους σε μαθητικές
κινητοποιήσεις». σ. 8846, 8847, (Συνεδρίαση
ΡΛΓ 12/06/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση με θέμα:
"Να ανοίξει τώρα ξανά το Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης
Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για όσους δεν
πρόλαβαν". σ. 8847, 8848, (Συνεδρίαση ΡΛΓ
12/06/2017)
.

Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ. 8726,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
8632, 8772, (Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017,
Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη διατήρηση στην κατηγορία των
«δυσπρόσιτων» των Σχολικών Μονάδων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Σαπών και
του Ιάσμου Ροδόπης. σ. 8849, (Συνεδρίαση
ΡΛΓ 12/06/2017)
.

Ομιλία του στην πρόταση νόμου
αρμοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα - ενίσχυση
κοινωνικής προστασίας και ένταξης». σ. 8644,
8645, (Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση με θέμα:
«ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η
υποβάθμιση της Κλασσικής Παιδείας στην
Ελλάδα». σ. 8850, 8851, (Συνεδρίαση ΡΛΓ
12/06/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με την εισαγωγή προς συζήτηση και
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Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη χορήγηση δελτίου ειδικού εισιτηρίου για
τους φοιτητές που φοιτούν μέσω
κατατακτηρίων εξετάσεων για δεύτερο πτυχίο
καθώς και για τους φοιτητές του ΕΑΠ σ. 9073,
9074, 9075, (Συνεδρίαση ΡΛΣΤ 19/06/2017)
.

.
Ομιλία της στην πρόταση νόμου
αρμοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα - ενίσχυση
κοινωνικής προστασίας και ένταξης». σ. 86398641, (Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την κατάργηση σχολικών μονάδων ορεινών,
απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών. σ.
9075, (Συνεδρίαση ΡΛΣΤ 19/06/2017)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8713,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9075, 9077, (Συνεδρίαση ΡΛΣΤ 19/06/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Αυθαίρετη και παράνομα διακριτική
μεταχείριση υποψηφίων μελών
Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(ΣΕΠ) σε προκηρύξεις του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). σ. 9076,
9077, (Συνεδρίαση ΡΛΣΤ 19/06/2017)
.

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τον περιορισμό προσλήψεων σε όλους τους
Φορείς και τα νομικά πρόσωπα της Κεντρικής
Διοίκησης. σ. 8880, 8881, 8882, (Συνεδρίαση
ΡΛΔ 15/06/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη μη κατάργηση ή αναστολή λειτουργίας του
12ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου
Θεσσαλονίκης. σ. 9077, 9078, (Συνεδρίαση
ΡΛΣΤ 19/06/2017)
.

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τον περιορισμό προσλήψεων σε όλους τους
Φορείς και τα νομικά πρόσωπα της Κεντρικής
Διοίκησης. σ. 8879, 8881, 8882, (Συνεδρίαση
ΡΛΔ 15/06/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Ο θεσμός και η λειτουργία των σχολικών
βιβλιοθηκών". σ. 9079, 9080, (Συνεδρίαση
ΡΛΣΤ 19/06/2017)
.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8699-8701,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ομιλία της στην ειδική συνεδρίαση της
Βουλής, αφιερωμένη στη μνήμη του πρώην
Πρωθυπουργού και Επιτίμου Προέδρου της
Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη. σ. 8590, (Συνεδρίαση ΡΛ
07/06/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
8701, (Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με την πολύμηνη καθυστέρηση της
συζήτησης της πρότασης νόμου, αρμοδιότητας
Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εγγυημένο
κοινωνικό εισόδημα - ενίσχυση κοινωνικής
προστασίας και ένταξης», σε σχέση με την
ημερομηνία κατάθεσής της. σ. 8639,
(Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ’AΔΩΝΙΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση με θέμα:
«ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η
υποβάθμιση της Κλασσικής Παιδείας στην
Ελλάδα». σ. 8849, 8850, 8851, (Συνεδρίαση
ΡΛΓ 12/06/2017)
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.

ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αναφορά του στην ισχυρή σεισμική δόνηση
που σημειώθηκε στη Μυτιλήνη. σ. 8849,
(Συνεδρίαση ΡΛΓ 12/06/2017)
.

Ομιλία του στην πρόταση νόμου
αρμοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα - ενίσχυση
κοινωνικής προστασίας και ένταξης». σ. 8632,
(Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση και προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του
Συμβουλίου της Ευρώπης για τη
νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και
δήμευση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Απόφασης
Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π
2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως
τροποποιήθηκε Βµε την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ
και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις
τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη
οικογένεια από και προς κράτη Βµέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του
Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη
διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και
εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒµικές διαφορές
και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος
καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, ΙΙΙ)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το
δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο
ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας
εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος
σύλληψης καθώς και σχετικά Βµε το δικαίωμα
ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση
στέρησης της ελευθερίας του και με το
δικαίωμα επικοινωνίας Βµε τρίτα πρόσωπα
και Βµε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια
στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση
ελάχιστων προτύπων σχετικά Βµε τα
δικαιώματα, την υποστήριξη και την
προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και
για την αντικατάσταση της Απόφασης Πλαίσιο
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές
διατάξεις". σ. 9112, 9113, 9118, 9119,
(Συνεδρίαση ΡΛΖ 21/06/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με την πολύμηνη καθυστέρηση της
συζήτησης της πρότασης νόμου, αρμοδιότητας
Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εγγυημένο
κοινωνικό εισόδημα - ενίσχυση κοινωνικής
προστασίας και ένταξης», σε σχέση με την
ημερομηνία κατάθεσής της. σ. 8632,
(Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο». σ. 8765, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017)
.
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την «καταδίκη μαθητών του 1ου Γυμνασίου
Ρεθύμνου σε «κοινωνική εργασία», λόγω της
συμμετοχής τους σε μαθητικές
κινητοποιήσεις». σ. 8846, 8847, (Συνεδρίαση
ΡΛΓ 12/06/2017)
.
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο». σ. 8769, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017)
.
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9113, 9115, (Συνεδρίαση ΡΛΖ 21/06/2017)
.

Ομιλία του στην από κοινού συζήτηση των
σχεδίων νόμων του Υπ. Πολιτισμού και
Αθλητισμού: α) "Κύρωση του Μνημονίου
Κατανόησης στον τομέα του Αθλητισμού
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και
του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισμού της

Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ. 9117,
9118, 9119, (Συνεδρίαση ΡΛΖ 21/06/2017)
.
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Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου" και β)
"Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για
συνεργασία στον τομέα του Αθλητισμού
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και
του Υπουργείου Νεότητας και Αθλητισμού της
Δημοκρατίας του Ιράκ". σ. 8598, (Συνεδρίαση
ΡΛ 07/06/2017)
.

Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του
Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη
διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και
εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒµικές διαφορές
και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος
καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, ΙΙΙ)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το
δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο
ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας
εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος
σύλληψης καθώς και σχετικά Βµε το δικαίωμα
ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση
στέρησης της ελευθερίας του και με το
δικαίωμα επικοινωνίας Βµε τρίτα πρόσωπα
και Βµε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια
στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση
ελάχιστων προτύπων σχετικά Βµε τα
δικαιώματα, την υποστήριξη και την
προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και
για την αντικατάσταση της Απόφασης Πλαίσιο
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές
διατάξεις". σ. 9103, (Συνεδρίαση ΡΛΖ
21/06/2017)
.

Δ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με την πολύμηνη καθυστέρηση της
συζήτησης της πρότασης νόμου, αρμοδιότητας
Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εγγυημένο
κοινωνικό εισόδημα - ενίσχυση κοινωνικής
προστασίας και ένταξης», σε σχέση με την
ημερομηνία κατάθεσής της. σ. 8636,
(Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.
Ομιλία του στην πρόταση νόμου
αρμοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα - ενίσχυση
κοινωνικής προστασίας και ένταξης». σ. 86368638, (Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.

ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση με θέμα:
"Να ανοίξει τώρα ξανά το Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης
Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για όσους δεν
πρόλαβαν". σ. 8847, 8848, (Συνεδρίαση ΡΛΓ
12/06/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8701,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη μη κατάργηση ή αναστολή λειτουργίας του
12ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου
Θεσσαλονίκης. σ. 9077, 9078, (Συνεδρίαση
ΡΛΣΤ 19/06/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση και προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του
Συμβουλίου της Ευρώπης για τη
νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και
δήμευση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Απόφασης
Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π
2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως
τροποποιήθηκε Βµε την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ
και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις
τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη
οικογένεια από και προς κράτη Βµέλη της

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση και προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του
Συμβουλίου της Ευρώπης για τη
νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και
δήμευση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Απόφασης
Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π
2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως
τροποποιήθηκε Βµε την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ
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και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις
τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη
οικογένεια από και προς κράτη Βµέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του
Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη
διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και
εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒµικές διαφορές
και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος
καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, ΙΙΙ)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το
δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο
ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας
εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος
σύλληψης καθώς και σχετικά Βµε το δικαίωμα
ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση
στέρησης της ελευθερίας του και με το
δικαίωμα επικοινωνίας Βµε τρίτα πρόσωπα
και Βµε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια
στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση
ελάχιστων προτύπων σχετικά Βµε τα
δικαιώματα, την υποστήριξη και την
προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και
για την αντικατάσταση της Απόφασης Πλαίσιο
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές
διατάξεις". σ. 9097-9100, (Συνεδρίαση ΡΛΖ
21/06/2017)
.

.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9100, (Συνεδρίαση ΡΛΖ 21/06/2017)
.

Αναφορά της σε επίκαιρη ερώτησή της, η
οποία δεν συζητήθηκε, με θέμα: "Η παγκόσμια
τράπεζα "χαρίζει" το Αιγαίο στην Τουρκία". σ.
8623, (Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.

Ομιλία του επί της ένστασης
αντισυνταγματικότητας επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο". σ. 8680, 8684, (Συνεδρίαση
ΡΛΒ 09/06/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
8684, (Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.
ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8724, 8725,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.
Ζ
ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ

ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με την εισαγωγή προς συζήτηση και
ψήφιση εκπρόθεσμων τροπολογιών σε κύρωση
διεθνούς σύμβασης, καθώς και την ανάγκη να
ανοίξει ο κατάλογος των ομιλητών, κατά τη
συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο". σ. 8676, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
8623, (Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.
Παρέμβασή της επί προσωπικού θέματος. σ.
8726, (Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.
Η
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8676, 8680,
8684, 8730, 8731, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017)

Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8706,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
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Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8714,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

τροποποιήθηκε Βµε την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ
και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις
τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη
οικογένεια από και προς κράτη Βµέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του
Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη
διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και
εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒµικές διαφορές
και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος
καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, ΙΙΙ)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το
δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο
ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας
εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος
σύλληψης καθώς και σχετικά Βµε το δικαίωμα
ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση
στέρησης της ελευθερίας του και με το
δικαίωμα επικοινωνίας Βµε τρίτα πρόσωπα
και Βµε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια
στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση
ελάχιστων προτύπων σχετικά Βµε τα
δικαιώματα, την υποστήριξη και την
προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και
για την αντικατάσταση της Απόφασης Πλαίσιο
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές
διατάξεις". σ. 9110, 9111, (Συνεδρίαση ΡΛΖ
21/06/2017)
.

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ)

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο». σ. 8757, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8676, 8680,
8706, 8707, (Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9110, (Συνεδρίαση ΡΛΖ 21/06/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με την εισαγωγή προς συζήτηση και
ψήφιση εκπρόθεσμων τροπολογιών σε κύρωση
διεθνούς σύμβασης, καθώς και την ανάγκη να
ανοίξει ο κατάλογος των ομιλητών, κατά τη
συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο". σ. 8676, 8680, 8707,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
8726, (Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.
Θ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ομιλία του στην ειδική συνεδρίαση της
Βουλής, αφιερωμένη στη μνήμη του πρώην
Πρωθυπουργού και Επιτίμου Προέδρου της
Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη. σ. 8595, (Συνεδρίαση ΡΛ
07/06/2017)
.
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση και προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του
Συμβουλίου της Ευρώπης για τη
νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και
δήμευση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Απόφασης
Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π
2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
8679, 8687, 9135, (Συνεδρίαση ΡΛΒ

10

Το παρακάτω Ευρετήριο δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές,
συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.
09/06/2017, Συνεδρίαση ΡΛΖ 21/06/2017)
.

21/06/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση και προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του
Συμβουλίου της Ευρώπης για τη
νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και
δήμευση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Απόφασης
Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π
2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως
τροποποιήθηκε Βµε την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ
και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις
τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη
οικογένεια από και προς κράτη Βµέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του
Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη
διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και
εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒµικές διαφορές
και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος
καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, ΙΙΙ)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το
δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο
ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας
εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος
σύλληψης καθώς και σχετικά Βµε το δικαίωμα
ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση
στέρησης της ελευθερίας του και με το
δικαίωμα επικοινωνίας Βµε τρίτα πρόσωπα
και Βµε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια
στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση
ελάχιστων προτύπων σχετικά Βµε τα
δικαιώματα, την υποστήριξη και την
προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και
για την αντικατάσταση της Απόφασης Πλαίσιο
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές
διατάξεις". σ. 9121-9123, 9134, 9135, 9136,
(Συνεδρίαση ΡΛΖ 21/06/2017)
.

Ομιλία του σε επερώτηση με θέμα: «Σχετικά
με τον έλεγχο της διαδικασίας είσπραξης και
απόδοσης χρηματικών ποσών στη ΣΤΑ.ΣΥ,
που προέρχονται από διάθεση εισιτηρίων». σ.
8857, 8858, (Συνεδρίαση ΡΛΓ 12/06/2017)
.
Αναφορά του στην ισχυρή σεισμική δόνηση
που σημειώθηκε στη Μυτιλήνη. σ. 8858,
(Συνεδρίαση ΡΛΓ 12/06/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με την κατάθεση τροπολογιών,
εκπρόθεσμων και μη σχετικών με το θέμα του
σχεδίου νόμου, κατά τη συζήτηση του σχεδίου
νόμου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: «I) Κύρωση και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη
Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005
του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη
νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και
δήμευση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Α-Π
2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ, της
Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε με
την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας
2014/42/EΕ, II) Προϋποθέσεις τοποθέτησης
ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογένεια από
και προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 2201/2003,του Συμβουλίου της
27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή
δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση
αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές
γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον
Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, III) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας
Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα
πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής
διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του
ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και
σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου
προσώπου σε περίπτωση στέρησης της
ελευθερίας του και με το δικαίωμα
επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με
προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης
της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων
προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την
υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της
εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση
της Απόφασης - Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του
Συμβουλίου». σ. 9121, (Συνεδρίαση ΡΛΖ

Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ. 9135,
9136, (Συνεδρίαση ΡΛΖ 21/06/2017)
.
ΘΕΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
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Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8701, 8706,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, σχετικά με την απόδοση του
προγράμματος χορήγησης αδειών διαμονής σε
πολίτες τρίτων χωρών, μέσω της αγοράς
ακινήτων στη χώρα μας ή επενδύσεων αξίας
άνω των 250.000 ευρώ (Golden Visa Greece).
σ. 8671, 8673, (Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

Ι
ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, με θέμα: "Χωροταξικό Τουρισμού".
σ. 9063, (Συνεδρίαση ΡΛΕ 16/06/2017)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την αποζημίωση των παραγωγών της
Χαλκιδικής για την καταστροφή των
αροτραίων καλλιεργειών. σ. 8621,
(Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, με θέμα: "Να μειωθούν δραστικά οι
υπερβολικές χρεώσεις στην ΔΕΗ". σ. 9064,
(Συνεδρίαση ΡΛΕ 16/06/2017)
.

Κ

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε δύο
συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά με τη
λειτουργία και την ανάπτυξη του Ινστιτούτου
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
(ΙΓΜΕ). σ. 9066, (Συνεδρίαση ΡΛΕ
16/06/2017)
.

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 8597, 8598, 8599, 8600, 8670,
8674, 8675, 9062, 9065, 9067, 9105, 9110,
9111, 9112, 9113, 9114, 9115, 9116, 9117,
9118, 9119, 9121, (Συνεδρίαση ΡΛ
07/06/2017, Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017,
Συνεδρίαση ΡΛΕ 16/06/2017, Συνεδρίαση
ΡΛΖ 21/06/2017)
.

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, σχετικά με την κατάργηση των
κτηματολογικών γραφείων Ρόδου και Κω. σ.
9069, (Συνεδρίαση ΡΛΕ 16/06/2017)
.

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) στην από
κοινού συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: α) "Κύρωση του
Μνημονίου Κατανόησης στον τομέα του
Αθλητισμού μεταξύ του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής
Δημοκρατίας και του Υπουργείου Νεολαίας
και Αθλητισμού της Αραβικής Δημοκρατίας
της Αιγύπτου" και β) "Κύρωση του
Μνημονίου Κατανόησης για συνεργασία στον
τομέα του Αθλητισμού μεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της
Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου
Νεότητας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας
του Ιράκ". σ. 8600, (Συνεδρίαση ΡΛ
07/06/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη χορήγηση δελτίου ειδικού εισιτηρίου για
τους φοιτητές που φοιτούν μέσω
κατατακτηρίων εξετάσεων για δεύτερο πτυχίο
καθώς και για τους φοιτητές του ΕΑΠ σ. 9073,
9074, (Συνεδρίαση ΡΛΣΤ 19/06/2017)
.
Παρέμβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο
νόμου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη
Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005
του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη
νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και
δήμευση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Απόφασης
Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π
2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως
τροποποιήθηκε Βµε την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ
και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις
τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη
οικογένεια από και προς κράτη Βµέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, σχετικά με την ανάγκη εντάξεως
στους στόχους μειώσεως των προβληματικών
δανείων μικρών επιχειρηματικών οφειλών. σ.
8671, (Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.
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Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη
διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και
εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒµικές διαφορές
και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος
καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, ΙΙΙ)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το
δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο
ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας
εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος
σύλληψης καθώς και σχετικά Βµε το δικαίωμα
ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση
στέρησης της ελευθερίας του και με το
δικαίωμα επικοινωνίας Βµε τρίτα πρόσωπα
και Βµε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια
στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση
ελάχιστων προτύπων σχετικά Βµε τα
δικαιώματα, την υποστήριξη και την
προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και
για την αντικατάσταση της Απόφασης Πλαίσιο
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές
διατάξεις". σ. 9117, (Συνεδρίαση ΡΛΖ
21/06/2017)
.

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο». σ. 8752, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017)
.
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
8676, (Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8677,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με την εισαγωγή προς συζήτηση και
ψήφιση εκπρόθεσμων τροπολογιών σε κύρωση
διεθνούς σύμβασης, καθώς και την ανάγκη να
ανοίξει ο κατάλογος των ομιλητών, κατά τη
συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο". σ. 8677, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017)
.

ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο». σ. 8761, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση και προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του
Συμβουλίου της Ευρώπης για τη
νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και
δήμευση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Απόφασης
Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π
2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως
τροποποιήθηκε Βµε την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ
και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις
τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη
οικογένεια από και προς κράτη Βµέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του
Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη
διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και
εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒµικές διαφορές
και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος
καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, ΙΙΙ)

ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Χωροταξικό Τουρισμού". σ. 9062, 9063,
(Συνεδρίαση ΡΛΕ 16/06/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9062, (Συνεδρίαση ΡΛΕ 16/06/2017)
.
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Ομιλία του στην ειδική συνεδρίαση της
Βουλής, αφιερωμένη στη μνήμη του πρώην
Πρωθυπουργού και Επιτίμου Προέδρου της
Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη. σ. 8592, 8593, (Συνεδρίαση ΡΛ
07/06/2017)
.
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Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το
δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο
ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας
εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος
σύλληψης καθώς και σχετικά Βµε το δικαίωμα
ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση
στέρησης της ελευθερίας του και με το
δικαίωμα επικοινωνίας Βµε τρίτα πρόσωπα
και Βµε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια
στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση
ελάχιστων προτύπων σχετικά Βµε τα
δικαιώματα, την υποστήριξη και την
προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και
για την αντικατάσταση της Απόφασης Πλαίσιο
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές
διατάξεις". σ. 9128, 9129, (Συνεδρίαση ΡΛΖ
21/06/2017)
.

απόδοσης χρηματικών ποσών στη ΣΤΑ.ΣΥ,
που προέρχονται από διάθεση εισιτηρίων». σ.
8853, 8854, 8855, 8856, 8862, 8863, 8864,
(Συνεδρίαση ΡΛΓ 12/06/2017)
.

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την ανάγκη εντάξεως στους στόχους μειώσεως
των προβληματικών δανείων μικρών
επιχειρηματικών οφειλών. σ. 8670,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
8857, (Συνεδρίαση ΡΛΓ 12/06/2017)
.
Ομιλία του σε επερώτηση με θέμα: «Σχετικά
με τον έλεγχο της διαδικασίας είσπραξης και
απόδοσης χρηματικών ποσών στη ΣΤΑ.ΣΥ,
που προέρχονται από διάθεση εισιτηρίων». σ.
8860, 8861, 8864, (Συνεδρίαση ΡΛΓ
12/06/2017)
.
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ομιλία του στην πρόταση νόμου
αρμοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα - ενίσχυση
κοινωνικής προστασίας και ένταξης». σ. 8633,
(Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
8683, 8728, (Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ομιλία του επί της ένστασης
αντισυνταγματικότητας επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο". σ. 8685, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017)
.

Ομιλία της στην από κοινού συζήτηση των
σχεδίων νόμων του Υπ. Πολιτισμού και
Αθλητισμού: α) "Κύρωση του Μνημονίου
Κατανόησης στον τομέα του Αθλητισμού
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και
του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισμού της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου" και β)
"Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για
συνεργασία στον τομέα του Αθλητισμού
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και
του Υπουργείου Νεότητας και Αθλητισμού της
Δημοκρατίας του Ιράκ". σ. 8597, (Συνεδρίαση
ΡΛ 07/06/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8685, 8728,
8729, (Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση και προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του
Συμβουλίου της Ευρώπης για τη
νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και
δήμευση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αναφορά του στην ισχυρή σεισμική δόνηση
που σημειώθηκε στη Μυτιλήνη. σ. 8853,
(Συνεδρίαση ΡΛΓ 12/06/2017)
.
Ομιλία του σε επερώτηση με θέμα: «Σχετικά
με τον έλεγχο της διαδικασίας είσπραξης και

14

Το παρακάτω Ευρετήριο δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές,
συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.
τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Απόφασης
Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π
2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως
τροποποιήθηκε Βµε την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ
και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις
τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη
οικογένεια από και προς κράτη Βµέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του
Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη
διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και
εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒµικές διαφορές
και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος
καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, ΙΙΙ)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το
δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο
ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας
εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος
σύλληψης καθώς και σχετικά Βµε το δικαίωμα
ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση
στέρησης της ελευθερίας του και με το
δικαίωμα επικοινωνίας Βµε τρίτα πρόσωπα
και Βµε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια
στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση
ελάχιστων προτύπων σχετικά Βµε τα
δικαιώματα, την υποστήριξη και την
προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και
για την αντικατάσταση της Απόφασης Πλαίσιο
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές
διατάξεις". σ. 9109, (Συνεδρίαση ΡΛΖ
21/06/2017)
.

ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ - ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα: "Ο
θεσμός και η λειτουργία των σχολικών
βιβλιοθηκών". σ. 9078, 9079, (Συνεδρίαση
ΡΛΣΤ 19/06/2017)
.
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση και προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του
Συμβουλίου της Ευρώπης για τη
νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και
δήμευση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Απόφασης
Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π
2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως
τροποποιήθηκε Βµε την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ
και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις
τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη
οικογένεια από και προς κράτη Βµέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του
Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη
διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και
εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒµικές διαφορές
και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος
καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, ΙΙΙ)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το
δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο
ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας
εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος
σύλληψης καθώς και σχετικά Βµε το δικαίωμα
ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση
στέρησης της ελευθερίας του και με το
δικαίωμα επικοινωνίας Βµε τρίτα πρόσωπα
και Βµε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια
στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση
ελάχιστων προτύπων σχετικά Βµε τα
δικαιώματα, την υποστήριξη και την
προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και
για την αντικατάσταση της Απόφασης Πλαίσιο
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές
διατάξεις". σ. 9129, 9131, (Συνεδρίαση ΡΛΖ
21/06/2017)
.

ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο». σ. 8764, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017)
.
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο». σ. 8755, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9129, 9132, (Συνεδρίαση ΡΛΖ 21/06/2017)
.
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Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση με θέμα:
"Επιβεβλημένη η εφαρμογή της ρύθμισης των
εκατόν είκοσι δόσεων για όλες τις
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους". σ.
8871, 8872, (Συνεδρίαση ΡΛΔ 15/06/2017)
.

ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του στην πρόταση νόμου
αρμοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα - ενίσχυση
κοινωνικής προστασίας και ένταξης». σ. 86348636, 8638, 8665, (Συνεδρίαση ΡΛΑ
08/06/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Να μειωθούν δραστικά οι υπερβολικές
χρεώσεις στην ΔΕΗ". σ. 9063, 9064,
(Συνεδρίαση ΡΛΕ 16/06/2017)
.

Αναφορά του στην ισχυρή σεισμική δόνηση
που σημειώθηκε στη Μυτιλήνη. σ. 8858,
(Συνεδρίαση ΡΛΓ 12/06/2017)
.

Ομιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες
ερωτήσεις, σχετικά με τη λειτουργία και την
ανάπτυξη του Ινστιτούτου Γεωλογικών και
Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ). σ. 9065,
9067, (Συνεδρίαση ΡΛΕ 16/06/2017)
.

Ομιλία του σε επερώτηση με θέμα: «Σχετικά
με τον έλεγχο της διαδικασίας είσπραξης και
απόδοσης χρηματικών ποσών στη ΣΤΑ.ΣΥ,
που προέρχονται από διάθεση εισιτηρίων». σ.
8858, 8861, (Συνεδρίαση ΡΛΓ 12/06/2017)
.

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ)
Παρέμβασή του στην ειδική συνεδρίαση της
Βουλής, αφιερωμένη στη μνήμη του πρώην
Πρωθυπουργού και Επιτίμου Προέδρου της
Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη. σ. 8595, (Συνεδρίαση ΡΛ
07/06/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τους εργαζόμενους στο "Βοήθεια στο Σπίτι"
και τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε
αορίστου χρόνου. σ. 8876, 8877, (Συνεδρίαση
ΡΛΔ 15/06/2017)
.

Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8724,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την αποζημίωση αμπελουργών,
ελαιοπαραγωγών και άλλων παραγωγών για
τις ζημιές που υπέστησαν. σ. 8622,
(Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
8624, (Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.

ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Επιστολή της για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο». σ. 8770, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017)
.

Ομιλία του στην πρόταση νόμου
αρμοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα - ενίσχυση
κοινωνικής προστασίας και ένταξης». σ. 8656,
8657, (Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.

ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ)
Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8699,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

Ομιλία της στην από κοινού συζήτηση των
σχεδίων νόμων του Υπ. Πολιτισμού και
Αθλητισμού: α) "Κύρωση του Μνημονίου
Κατανόησης στον τομέα του Αθλητισμού
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και
του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισμού της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου" και β)
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"Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για
συνεργασία στον τομέα του Αθλητισμού
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και
του Υπουργείου Νεότητας και Αθλητισμού της
Δημοκρατίας του Ιράκ". σ. 8598, (Συνεδρίαση
ΡΛ 07/06/2017)
.

και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις
τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη
οικογένεια από και προς κράτη Βµέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του
Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη
διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και
εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒµικές διαφορές
και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος
καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, ΙΙΙ)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το
δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο
ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας
εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος
σύλληψης καθώς και σχετικά Βµε το δικαίωμα
ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση
στέρησης της ελευθερίας του και με το
δικαίωμα επικοινωνίας Βµε τρίτα πρόσωπα
και Βµε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια
στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση
ελάχιστων προτύπων σχετικά Βµε τα
δικαιώματα, την υποστήριξη και την
προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και
για την αντικατάσταση της Απόφασης Πλαίσιο
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές
διατάξεις". σ. 9084-9086, 9131, (Συνεδρίαση
ΡΛΖ 21/06/2017)
.

ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο». σ. 8763, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017)
.
Αναφορά του στην ισχυρή σεισμική δόνηση
που σημειώθηκε στη Μυτιλήνη. σ. 8856,
(Συνεδρίαση ΡΛΓ 12/06/2017)
.
Ομιλία του σε επερώτηση με θέμα: «Σχετικά
με τον έλεγχο της διαδικασίας είσπραξης και
απόδοσης χρηματικών ποσών στη ΣΤΑ.ΣΥ,
που προέρχονται από διάθεση εισιτηρίων». σ.
8856, 8857, 8863, 8864, 8865, (Συνεδρίαση
ΡΛΓ 12/06/2017)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9086, 9131, (Συνεδρίαση ΡΛΖ 21/06/2017)
.

ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8724,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο». σ. 8760, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017)
.

ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση και προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του
Συμβουλίου της Ευρώπης για τη
νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και
δήμευση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Απόφασης
Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π
2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως
τροποποιήθηκε Βµε την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την κατάργηση των κτηματολογικών γραφείων
Ρόδου και Κω. σ. 9067, 9068, (Συνεδρίαση
ΡΛΕ 16/06/2017)
.
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση και προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της
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Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του
Συμβουλίου της Ευρώπης για τη
νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και
δήμευση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Απόφασης
Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π
2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως
τροποποιήθηκε Βµε την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ
και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις
τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη
οικογένεια από και προς κράτη Βµέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του
Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη
διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και
εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒµικές διαφορές
και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος
καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, ΙΙΙ)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το
δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο
ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας
εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος
σύλληψης καθώς και σχετικά Βµε το δικαίωμα
ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση
στέρησης της ελευθερίας του και με το
δικαίωμα επικοινωνίας Βµε τρίτα πρόσωπα
και Βµε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια
στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση
ελάχιστων προτύπων σχετικά Βµε τα
δικαιώματα, την υποστήριξη και την
προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και
για την αντικατάσταση της Απόφασης Πλαίσιο
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές
διατάξεις". σ. 9091, 9100, 9103, 9105, 9111,
9113, 9116, 9117, 9118, 9119, 9120, 9121,
9123, 9126, 9129, 9132, 9133, 9134, 9135,
9136, (Συνεδρίαση ΡΛΖ 21/06/2017)
.

Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005
του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη
νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και
δήμευση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Α-Π
2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ, της
Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε με
την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας
2014/42/EΕ, II) Προϋποθέσεις τοποθέτησης
ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογένεια από
και προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 2201/2003,του Συμβουλίου της
27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή
δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση
αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές
γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον
Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, III) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας
Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα
πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής
διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του
ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και
σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου
προσώπου σε περίπτωση στέρησης της
ελευθερίας του και με το δικαίωμα
επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με
προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης
της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων
προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την
υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της
εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση
της Απόφασης - Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του
Συμβουλίου». σ. 9133, (Συνεδρίαση ΡΛΖ
21/06/2017)
.
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση με θέμα:
«περί κύριας σύνταξης Ελλήνων ναυτικών». σ.
8624, 8625, (Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9114, 9115, 9116, 9117, 9118, 9131, 9135,
(Συνεδρίαση ΡΛΖ 21/06/2017)
.

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ. 9118,
9119, 9135, 9136, (Συνεδρίαση ΡΛΖ
21/06/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την επιδότηση των βιοκαλλιεργητών. σ. 8877,
8878, (Συνεδρίαση ΡΛΔ 15/06/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με την κατάθεση τροπολογιών,
εκπρόθεσμων και μη σχετικών με το θέμα του
σχεδίου νόμου, κατά τη συζήτηση του σχεδίου
νόμου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: «I) Κύρωση και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη

ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 8657, 8660, 8665, 8667, 8676,
8677, 8678, 8679, 8680, 8681, 8682, 8683,
8684, 8686, 8687, 8689, 8691, 8692,
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(Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017, Συνεδρίαση
ΡΛΒ 09/06/2017)
.

Ν.4387/2016". σ. 8869, 8870, 8871,
(Συνεδρίαση ΡΛΔ 15/06/2017)
.

Αναφορά του (Προεδρεύων) σχετικά με την
κατάθεση τροπολογίας που αφορά
προαπαιτούμενα μέτρα, κατά τη διάρκεια
κύρωσης διεθνούς σύμβασης. σ. 8667,
(Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του στην ειδική συνεδρίαση της
Βουλής, αφιερωμένη στη μνήμη του πρώην
Πρωθυπουργού και Επιτίμου Προέδρου της
Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη. σ. 8591, (Συνεδρίαση ΡΛ
07/06/2017)
.

Ομιλία του (Προεδρεύων) επί της ένστασης
αντισυνταγματικότητας επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο". σ. 8680, 8682, (Συνεδρίαση
ΡΛΒ 09/06/2017)
.

ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 8624, 8627, 8628, 8632, 8852,
8857, (Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017,
Συνεδρίαση ΡΛΓ 12/06/2017)
.

ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο». σ. 8749, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017)
.

Ομιλία του στην πρόταση νόμου
αρμοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα - ενίσχυση
κοινωνικής προστασίας και ένταξης». σ. 8663,
(Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην ισχυρή
σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στη
Μυτιλήνη. σ. 8852, (Συνεδρίαση ΡΛΓ
12/06/2017)
.

Αναφορά του σχετικά με την κατάθεση
τροπολογίας που αφορά προαπαιτούμενα
μέτρα, κατά τη διάρκεια κύρωσης διεθνούς
σύμβασης. σ. 8649, (Συνεδρίαση ΡΛΑ
08/06/2017)
.

ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
8649, 8687, 8869, (Συνεδρίαση ΡΛΑ
08/06/2017, Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017,
Συνεδρίαση ΡΛΔ 15/06/2017)
.

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο». σ. 8771, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017)
.

Ομιλία του στην πρόταση νόμου
αρμοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα - ενίσχυση
κοινωνικής προστασίας και ένταξης». σ. 8649,
(Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την απόδοση του προγράμματος χορήγησης
αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών,
μέσω της αγοράς ακινήτων στη χώρα μας ή
επενδύσεων αξίας άνω των 250.000 ευρώ
(Golden Visa Greece). σ. 8671, 8672,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Σε καθεστώς ανασφάλειας χιλιάδες
συνταξιούχοι που έχουν και αγροτικό
εισόδημα, λόγω των διατάξεων για την
περικοπή των συντάξεων του Άρθρου 20 του
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Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
8687, (Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

Μητσοτάκη. σ. 8594, 8595, (Συνεδρίαση ΡΛ
07/06/2017)
.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
8716, (Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

Ομιλία του στην πρόταση νόμου
αρμοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα - ενίσχυση
κοινωνικής προστασίας και ένταξης». σ. 8661,
(Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8718, 8719,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

Λ

ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
8634, 8641, 8643, 8657, 8659, 8682, 8683,
8711, (Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017,
Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

Ομιλία του στην πρόταση νόμου
αρμοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα - ενίσχυση
κοινωνικής προστασίας και ένταξης». σ. 86458647, (Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.

Ομιλία του στην πρόταση νόμου
αρμοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα - ενίσχυση
κοινωνικής προστασίας και ένταξης». σ. 8644,
8647, 8659, 8665, 8666, (Συνεδρίαση ΡΛΑ
08/06/2017)
.

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στην πρόταση νόμου
αρμοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα - ενίσχυση
κοινωνικής προστασίας και ένταξης». σ. 8655,
(Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.

Αναφορά του σχετικά με την κατάθεση
τροπολογίας που αφορά προαπαιτούμενα
μέτρα, κατά τη διάρκεια κύρωσης διεθνούς
σύμβασης. σ. 8659, 8660, 8665, (Συνεδρίαση
ΡΛΑ 08/06/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8698, 8699,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

Ομιλία του επί της ένστασης
αντισυνταγματικότητας επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο". σ. 8683, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017)
.

ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 8883, 8884, 8888, (Συνεδρίαση
ΡΛΔ 15/06/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8683, 8715,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Ομιλία του στην ειδική συνεδρίαση της
Βουλής, αφιερωμένη στη μνήμη του πρώην
Πρωθυπουργού και Επιτίμου Προέδρου της
Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου
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την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8727, 8728,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 8634, 8641, 8643, 8644, 8649,
8711, 8715, 8716, 8718, 8720, 8859, 8862,
8863, 8864, 8865, 9074, 9075, 9077, 9080,
9084, 9086, 9088, 9096, 9100, 9104,
(Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017, Συνεδρίαση
ΡΛΒ 09/06/2017, Συνεδρίαση ΡΛΓ 12/06/2017
,Συνεδρίαση ΡΛΣΤ 19/06/2017, Συνεδρίαση
ΡΛΖ 21/06/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
8728, 9104, (Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017,
Συνεδρίαση ΡΛΖ 21/06/2017)
.
Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ. 8733,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"σε άσχημη κατάσταση το Πεδίον του
Άρεως". σ. 8873, (Συνεδρίαση ΡΛΔ
15/06/2017)
.

Αναφορά του στην ισχυρή σεισμική δόνηση
που σημειώθηκε στη Μυτιλήνη. σ. 8860,
(Συνεδρίαση ΡΛΓ 12/06/2017)
.
Ομιλία του σε επερώτηση με θέμα: «Σχετικά
με τον έλεγχο της διαδικασίας είσπραξης και
απόδοσης χρηματικών ποσών στη ΣΤΑ.ΣΥ,
που προέρχονται από διάθεση εισιτηρίων». σ.
8860, 8865, (Συνεδρίαση ΡΛΓ 12/06/2017)
.

Μ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
8643, 8649, (Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση και προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του
Συμβουλίου της Ευρώπης για τη
νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και
δήμευση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Απόφασης
Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π
2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως
τροποποιήθηκε Βµε την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ
και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις
τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη
οικογένεια από και προς κράτη Βµέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του
Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη
διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και
εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒµικές διαφορές
και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος
καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, ΙΙΙ)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το
δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο
ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας
εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος
σύλληψης καθώς και σχετικά Βµε το δικαίωμα
ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση

Ομιλία του στην πρόταση νόμου
αρμοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα - ενίσχυση
κοινωνικής προστασίας και ένταξης». σ. 8657,
8662, (Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στην από κοινού συζήτηση των
σχεδίων νόμων του Υπ. Πολιτισμού και
Αθλητισμού: α) "Κύρωση του Μνημονίου
Κατανόησης στον τομέα του Αθλητισμού
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και
του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισμού της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου" και β)
"Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για
συνεργασία στον τομέα του Αθλητισμού
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και
του Υπουργείου Νεότητας και Αθλητισμού της
Δημοκρατίας του Ιράκ". σ. 8599, (Συνεδρίαση
ΡΛ 07/06/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
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στέρησης της ελευθερίας του και με το
δικαίωμα επικοινωνίας Βµε τρίτα πρόσωπα
και Βµε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια
στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση
ελάχιστων προτύπων σχετικά Βµε τα
δικαιώματα, την υποστήριξη και την
προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και
για την αντικατάσταση της Απόφασης Πλαίσιο
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές
διατάξεις". σ. 9107-9109, 9132, 9133,
(Συνεδρίαση ΡΛΖ 21/06/2017)
.

Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8678, 8712,
8715, (Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ομιλία της στην πρόταση νόμου
αρμοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα - ενίσχυση
κοινωνικής προστασίας και ένταξης». σ. 8638,
(Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
8711, (Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.
Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ. 8715,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Αναφορά του σχετικά με την κατάθεση
τροπολογίας που αφορά προαπαιτούμενα
μέτρα, κατά τη διάρκεια κύρωσης διεθνούς
σύμβασης. σ. 8651, (Συνεδρίαση ΡΛΑ
08/06/2017)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με την πολύμηνη καθυστέρηση της
συζήτησης της πρότασης νόμου, αρμοδιότητας
Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εγγυημένο
κοινωνικό εισόδημα - ενίσχυση κοινωνικής
προστασίας και ένταξης», σε σχέση με την
ημερομηνία κατάθεσής της. σ. 8638,
(Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.

Ομιλία του στην πρόταση νόμου
αρμοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα - ενίσχυση
κοινωνικής προστασίας και ένταξης». σ. 8651,
(Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με την πολύμηνη καθυστέρηση της
συζήτησης της πρότασης νόμου, αρμοδιότητας
Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εγγυημένο
κοινωνικό εισόδημα - ενίσχυση κοινωνικής
προστασίας και ένταξης», σε σχέση με την
ημερομηνία κατάθεσής της. σ. 8651,
(Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με την εισαγωγή προς συζήτηση και
ψήφιση εκπρόθεσμων τροπολογιών σε κύρωση
διεθνούς σύμβασης, καθώς και την ανάγκη να
ανοίξει ο κατάλογος των ομιλητών, κατά τη
συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο". σ. 8726, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με την εισαγωγή προς συζήτηση και
ψήφιση εκπρόθεσμων τροπολογιών σε κύρωση
διεθνούς σύμβασης, καθώς και την ανάγκη να
ανοίξει ο κατάλογος των ομιλητών, κατά τη
συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο". σ. 8678, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8726, 8727,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις

Αναφορά της στην ισχυρή σεισμική δόνηση
που σημειώθηκε στη Μυτιλήνη. σ. 8859,
(Συνεδρίαση ΡΛΓ 12/06/2017)
.
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Ομιλία της σε επερώτηση με θέμα: «Σχετικά
με τον έλεγχο της διαδικασίας είσπραξης και
απόδοσης χρηματικών ποσών στη ΣΤΑ.ΣΥ,
που προέρχονται από διάθεση εισιτηρίων». σ.
8859, (Συνεδρίαση ΡΛΓ 12/06/2017)
.

ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στην πρόταση νόμου
αρμοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα - ενίσχυση
κοινωνικής προστασίας και ένταξης». σ. 8664,
(Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Είναι οριστική η κατάργηση του μειωμένου
συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά του Βορείου και
Ανατολικού Αιγαίου;" σ. 9071, 9072, 9073,
(Συνεδρίαση ΡΛΣΤ 19/06/2017)
.

ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8725, 8726,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ομιλία του στην ειδική συνεδρίαση της
Βουλής, αφιερωμένη στη μνήμη του πρώην
Πρωθυπουργού και Επιτίμου Προέδρου της
Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη. σ. 8588-8590, (Συνεδρίαση ΡΛ
07/06/2017)
.

Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ. 8726,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με την εισαγωγή προς συζήτηση και
ψήφιση εκπρόθεσμων τροπολογιών σε κύρωση
διεθνούς σύμβασης, καθώς και την ανάγκη να
ανοίξει ο κατάλογος των ομιλητών, κατά τη
συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο". σ. 8723, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
8681, 9080, (Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017,
Συνεδρίαση ΡΛΣΤ 19/06/2017)
.
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο». σ. 8767, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8723, 8724,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

Ξ

ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
το χρονοδιάγραμμα προκήρυξης του Μέτρου
5.2 και τη χρήση του για την αποκατάσταση
ζημιών σε πληγείσες από ακραία καιρικά
φαινόμενα θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις. σ.
8619, 8620, 8621, (Συνεδρίαση ΡΛΑ
08/06/2017)
.

Ομιλία του στην πρόταση νόμου
αρμοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα - ενίσχυση
κοινωνικής προστασίας και ένταξης». σ. 86418643, 8644, (Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
8643, (Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
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Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση και προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του
Συμβουλίου της Ευρώπης για τη
νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και
δήμευση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Απόφασης
Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π
2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως
τροποποιήθηκε Βµε την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ
και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις
τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη
οικογένεια από και προς κράτη Βµέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του
Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη
διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και
εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒµικές διαφορές
και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος
καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, ΙΙΙ)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το
δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο
ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας
εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος
σύλληψης καθώς και σχετικά Βµε το δικαίωμα
ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση
στέρησης της ελευθερίας του και με το
δικαίωμα επικοινωνίας Βµε τρίτα πρόσωπα
και Βµε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια
στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση
ελάχιστων προτύπων σχετικά Βµε τα
δικαιώματα, την υποστήριξη και την
προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και
για την αντικατάσταση της Απόφασης Πλαίσιο
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές
διατάξεις". σ. 9086-9088, 9131, 9134,
(Συνεδρίαση ΡΛΖ 21/06/2017)
.

.
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία για την ασυλία των
Βουλευτών κ.κ. Ε. Παναγούλη και Ν.
Παπαδόπουλου. σ. 8887, (Συνεδρίαση ΡΛΔ
15/06/2017)
.
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8677, 8678,
8720, (Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.
Παρέμβασή του σε επερώτηση με θέμα:
«Σχετικά με τον έλεγχο της διαδικασίας
είσπραξης και απόδοσης χρηματικών ποσών
στη ΣΤΑ.ΣΥ, που προέρχονται από διάθεση
εισιτηρίων». σ. 8862, (Συνεδρίαση ΡΛΓ
12/06/2017)
.
Π
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο». σ. 8754, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017)
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στην πρόταση νόμου
αρμοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα - ενίσχυση
κοινωνικής προστασίας και ένταξης». σ. 8650,
8651, (Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με την κατάθεση τροπολογιών,
εκπρόθεσμων και μη σχετικών με το θέμα του
σχεδίου νόμου, κατά τη συζήτηση του σχεδίου
νόμου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: «I) Κύρωση και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη
Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005
του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη
νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και
δήμευση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Α-Π
2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ, της
Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε με

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
8725, 9086, 9131, 9133, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017, Συνεδρίαση ΡΛΖ 21/06/2017)
.
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την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας
2014/42/EΕ, II) Προϋποθέσεις τοποθέτησης
ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογένεια από
και προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 2201/2003,του Συμβουλίου της
27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή
δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση
αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές
γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον
Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, III) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας
Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα
πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής
διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του
ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και
σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου
προσώπου σε περίπτωση στέρησης της
ελευθερίας του και με το δικαίωμα
επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με
προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης
της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων
προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την
υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της
εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση
της Απόφασης - Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του
Συμβουλίου». σ. 9087, 9133, (Συνεδρίαση
ΡΛΖ 21/06/2017)
.

Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8689,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(ΔΗΜΟΣ)
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την ανάγκη εντάξεως στους στόχους μειώσεως
των προβληματικών δανείων μικρών
επιχειρηματικών οφειλών. σ. 8670, 8671,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(ΣΑΚΗΣ)
Ομιλία του στην πρόταση νόμου
αρμοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα - ενίσχυση
κοινωνικής προστασίας και ένταξης». σ. 86308632, (Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του για την άρση της ασυλίας του. σ.
8884, (Συνεδρίαση ΡΛΔ 15/06/2017)
.
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση και προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του
Συμβουλίου της Ευρώπης για τη
νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και
δήμευση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Απόφασης
Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π
2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως
τροποποιήθηκε Βµε την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ
και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις
τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη
οικογένεια από και προς κράτη Βµέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του
Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη
διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και
εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒµικές διαφορές
και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος
καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, ΙΙΙ)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το
δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο

Ομιλία του για την άρση της ασυλίας του. σ.
8883, 8884, (Συνεδρίαση ΡΛΔ 15/06/2017)
.
ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
8599, (Συνεδρίαση ΡΛ 07/06/2017)
.
Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8731,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.
ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
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ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας
εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος
σύλληψης καθώς και σχετικά Βµε το δικαίωμα
ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση
στέρησης της ελευθερίας του και με το
δικαίωμα επικοινωνίας Βµε τρίτα πρόσωπα
και Βµε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια
στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση
ελάχιστων προτύπων σχετικά Βµε τα
δικαιώματα, την υποστήριξη και την
προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και
για την αντικατάσταση της Απόφασης Πλαίσιο
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές
διατάξεις". σ. 9104, 9105, (Συνεδρίαση ΡΛΖ
21/06/2017)
.

στέρησης της ελευθερίας του και με το
δικαίωμα επικοινωνίας Βµε τρίτα πρόσωπα
και Βµε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια
στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση
ελάχιστων προτύπων σχετικά Βµε τα
δικαιώματα, την υποστήριξη και την
προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και
για την αντικατάσταση της Απόφασης Πλαίσιο
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές
διατάξεις". σ. 9095, 9131, 9132, (Συνεδρίαση
ΡΛΖ 21/06/2017)
.
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Είναι οριστική η κατάργηση του μειωμένου
συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά του Βορείου και
Ανατολικού Αιγαίου;" σ. 9071, 9072,
(Συνεδρίαση ΡΛΣΤ 19/06/2017)
.

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Αυθαίρετη και παράνομα διακριτική
μεταχείριση υποψηφίων μελών
Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(ΣΕΠ) σε προκηρύξεις του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). σ. 9076,
9077, (Συνεδρίαση ΡΛΣΤ 19/06/2017)
.

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του στην από κοινού συζήτηση των
σχεδίων νόμων του Υπ. Πολιτισμού και
Αθλητισμού: α) "Κύρωση του Μνημονίου
Κατανόησης στον τομέα του Αθλητισμού
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και
του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισμού της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου" και β)
"Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για
συνεργασία στον τομέα του Αθλητισμού
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και
του Υπουργείου Νεότητας και Αθλητισμού της
Δημοκρατίας του Ιράκ". σ. 8599, 8600,
(Συνεδρίαση ΡΛ 07/06/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση και προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του
Συμβουλίου της Ευρώπης για τη
νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και
δήμευση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Απόφασης
Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π
2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως
τροποποιήθηκε Βµε την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ
και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις
τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη
οικογένεια από και προς κράτη Βµέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του
Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη
διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και
εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒµικές διαφορές
και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος
καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, ΙΙΙ)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το
δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο
ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας
εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος
σύλληψης καθώς και σχετικά Βµε το δικαίωμα
ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση

Ομιλία του στην πρόταση νόμου
αρμοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα - ενίσχυση
κοινωνικής προστασίας και ένταξης». σ. 8636,
(Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8678, 8729,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.
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Ομιλία του σε επερώτηση με θέμα: «Σχετικά
με τον έλεγχο της διαδικασίας είσπραξης και
απόδοσης χρηματικών ποσών στη ΣΤΑ.ΣΥ,
που προέρχονται από διάθεση εισιτηρίων». σ.
8859, (Συνεδρίαση ΡΛΓ 12/06/2017)
.

09/06/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση και προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του
Συμβουλίου της Ευρώπης για τη
νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και
δήμευση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Απόφασης
Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π
2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως
τροποποιήθηκε Βµε την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ
και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις
τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη
οικογένεια από και προς κράτη Βµέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του
Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη
διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και
εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒµικές διαφορές
και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος
καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, ΙΙΙ)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το
δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο
ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας
εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος
σύλληψης καθώς και σχετικά Βµε το δικαίωμα
ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση
στέρησης της ελευθερίας του και με το
δικαίωμα επικοινωνίας Βµε τρίτα πρόσωπα
και Βµε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια
στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση
ελάχιστων προτύπων σχετικά Βµε τα
δικαιώματα, την υποστήριξη και την
προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και
για την αντικατάσταση της Απόφασης Πλαίσιο
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές
διατάξεις". σ. 9088, (Συνεδρίαση ΡΛΖ
21/06/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση και προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του
Συμβουλίου της Ευρώπης για τη
νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και
δήμευση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Απόφασης
Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π
2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως
τροποποιήθηκε Βµε την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ
και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις
τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη
οικογένεια από και προς κράτη Βµέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του
Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη
διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και
εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒµικές διαφορές
και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος
καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, ΙΙΙ)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το
δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο
ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας
εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος
σύλληψης καθώς και σχετικά Βµε το δικαίωμα
ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση
στέρησης της ελευθερίας του και με το
δικαίωμα επικοινωνίας Βµε τρίτα πρόσωπα
και Βµε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια
στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση
ελάχιστων προτύπων σχετικά Βµε τα
δικαιώματα, την υποστήριξη και την
προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και
για την αντικατάσταση της Απόφασης Πλαίσιο
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές
διατάξεις". σ. 9100, (Συνεδρίαση ΡΛΖ
21/06/2017)
.

ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με την εισαγωγή προς συζήτηση και
ψήφιση εκπρόθεσμων τροπολογιών σε κύρωση
διεθνούς σύμβασης, καθώς και την ανάγκη να
ανοίξει ο κατάλογος των ομιλητών, κατά τη
συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο". σ. 8676, (Συνεδρίαση ΡΛΒ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο». σ. 8750, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
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09/06/2017)
.

(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8676, 8679,
8684, 8716-8718, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017)
.

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση με θέμα:
«περί κύριας σύνταξης Ελλήνων ναυτικών». σ.
8624, 8625, (Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τις νέες περικοπές συντάξεων στους
συνταξιούχους αγρότες και μη, που
απασχολούνται σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
σ. 8626, (Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
8677, 8679, 8683, 9074, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017, Συνεδρίαση ΡΛΣΤ 19/06/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Σε καθεστώς ανασφάλειας χιλιάδες
συνταξιούχοι που έχουν και αγροτικό
εισόδημα, λόγω των διατάξεων για την
περικοπή των συντάξεων του Άρθρου 20 του
Ν.4387/2016". σ. 8870, 8871, (Συνεδρίαση
ΡΛΔ 15/06/2017)
.

Ομιλία του επί της ένστασης
αντισυνταγματικότητας επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο". σ. 8684, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017)
.

ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (ΣΤΕΡΓΙΟΣ)
Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ. 8726,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την απόδοση του προγράμματος χορήγησης
αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών,
μέσω της αγοράς ακινήτων στη χώρα μας ή
επενδύσεων αξίας άνω των 250.000 ευρώ
(Golden Visa Greece). σ. 8672, 8673,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8683, 8686,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο». σ. 8762, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017)
.

Ομιλία του επί της ένστασης
αντισυνταγματικότητας επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο". σ. 8683, 8686, (Συνεδρίαση
ΡΛΒ 09/06/2017)
.

ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση και προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του
Συμβουλίου της Ευρώπης για τη
νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και
δήμευση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Απόφασης

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8710,
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Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π
2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως
τροποποιήθηκε Βµε την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ
και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις
τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη
οικογένεια από και προς κράτη Βµέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του
Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη
διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και
εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒµικές διαφορές
και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος
καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, ΙΙΙ)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το
δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο
ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας
εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος
σύλληψης καθώς και σχετικά Βµε το δικαίωμα
ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση
στέρησης της ελευθερίας του και με το
δικαίωμα επικοινωνίας Βµε τρίτα πρόσωπα
και Βµε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια
στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση
ελάχιστων προτύπων σχετικά Βµε τα
δικαιώματα, την υποστήριξη και την
προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και
για την αντικατάσταση της Απόφασης Πλαίσιο
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές
διατάξεις". σ. 9095, (Συνεδρίαση ΡΛΖ
21/06/2017)
.

.
Σ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Διασταυρωτικοί έλεγχοι ΟΠΕΚΕΠΕ στη
Λεπενού Αιτωλοακαρνανίας". σ. 8867, 8868,
8869, (Συνεδρίαση ΡΛΔ 15/06/2017)
.
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο». σ. 8759, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017)
.
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την άμεση ανάγκη της κατασκευής του
Εμπορικού Λιμανιού της Πάτρας. σ. 8674,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.
ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στην από κοινού συζήτηση των
σχεδίων νόμων του Υπ. Πολιτισμού και
Αθλητισμού: α) "Κύρωση του Μνημονίου
Κατανόησης στον τομέα του Αθλητισμού
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και
του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισμού της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου" και β)
"Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για
συνεργασία στον τομέα του Αθλητισμού
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και
του Υπουργείου Νεότητας και Αθλητισμού της
Δημοκρατίας του Ιράκ". σ. 8599, (Συνεδρίαση
ΡΛ 07/06/2017)
.

Ρ
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
Επιστολή της για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο». σ. 8768, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017)
.
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο». σ. 8753, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017)

Αναφορά του σχετικά με την κατάθεση
τροπολογίας που αφορά προαπαιτούμενα
μέτρα, κατά τη διάρκεια κύρωσης διεθνούς
σύμβασης. σ. 8653, (Συνεδρίαση ΡΛΑ
08/06/2017)
.
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Ομιλία του στην πρόταση νόμου
αρμοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα - ενίσχυση
κοινωνικής προστασίας και ένταξης». σ. 8653,
(Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.

Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005
του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη
νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και
δήμευση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Α-Π
2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ, της
Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε με
την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας
2014/42/EΕ, II) Προϋποθέσεις τοποθέτησης
ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογένεια από
και προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 2201/2003,του Συμβουλίου της
27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή
δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση
αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές
γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον
Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, III) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας
Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα
πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής
διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του
ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και
σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου
προσώπου σε περίπτωση στέρησης της
ελευθερίας του και με το δικαίωμα
επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με
προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης
της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων
προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την
υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της
εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση
της Απόφασης - Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του
Συμβουλίου». σ. 9102, (Συνεδρίαση ΡΛΖ
21/06/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση και προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του
Συμβουλίου της Ευρώπης για τη
νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και
δήμευση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Απόφασης
Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π
2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως
τροποποιήθηκε Βµε την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ
και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις
τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη
οικογένεια από και προς κράτη Βµέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του
Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη
διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και
εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒµικές διαφορές
και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος
καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, ΙΙΙ)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το
δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο
ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας
εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος
σύλληψης καθώς και σχετικά Βµε το δικαίωμα
ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση
στέρησης της ελευθερίας του και με το
δικαίωμα επικοινωνίας Βµε τρίτα πρόσωπα
και Βµε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια
στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση
ελάχιστων προτύπων σχετικά Βµε τα
δικαιώματα, την υποστήριξη και την
προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και
για την αντικατάσταση της Απόφασης Πλαίσιο
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές
διατάξεις". σ. 9101-9103, 9132, (Συνεδρίαση
ΡΛΖ 21/06/2017)
.

ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στην πρόταση νόμου
αρμοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα - ενίσχυση
κοινωνικής προστασίας και ένταξης». σ. 8660,
(Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8697,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με την κατάθεση τροπολογιών,
εκπρόθεσμων και μη σχετικών με το θέμα του
σχεδίου νόμου, κατά τη συζήτηση του σχεδίου
νόμου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: «I) Κύρωση και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη
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Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση και προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του
Συμβουλίου της Ευρώπης για τη
νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και
δήμευση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Απόφασης
Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π
2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως
τροποποιήθηκε Βµε την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ
και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις
τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη
οικογένεια από και προς κράτη Βµέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του
Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη
διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και
εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒµικές διαφορές
και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος
καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, ΙΙΙ)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το
δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο
ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας
εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος
σύλληψης καθώς και σχετικά Βµε το δικαίωμα
ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση
στέρησης της ελευθερίας του και με το
δικαίωμα επικοινωνίας Βµε τρίτα πρόσωπα
και Βµε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια
στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση
ελάχιστων προτύπων σχετικά Βµε τα
δικαιώματα, την υποστήριξη και την
προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και
για την αντικατάσταση της Απόφασης Πλαίσιο
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές
διατάξεις". σ. 9123-9125, (Συνεδρίαση ΡΛΖ
21/06/2017)
.

8872, (Συνεδρίαση ΡΛΔ 15/06/2017)
.

ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)

Αναφορά του στην ισχυρή σεισμική δόνηση
που σημειώθηκε στη Μυτιλήνη. σ. 8852,
(Συνεδρίαση ΡΛΓ 12/06/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"σε άσχημη κατάσταση το Πεδίον του
Άρεως". σ. 8873, 8874, (Συνεδρίαση ΡΛΔ
15/06/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"άμεση επαναπρόσληψη του απολυμένου
προσωπικού στη ΔΕΥΑ Ηρακλείου Κρήτης".
σ. 8874, 8875, (Συνεδρίαση ΡΛΔ 15/06/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τους εργαζόμενους στο "Βοήθεια στο Σπίτι"
και τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε
αορίστου χρόνου. σ. 8876, 8877, (Συνεδρίαση
ΡΛΔ 15/06/2017)
.
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(ΠΑΝΟΣ)
Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8730,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο». σ. 8751, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8689,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

Ομιλία του σε επερώτηση με θέμα: «Σχετικά
με τον έλεγχο της διαδικασίας είσπραξης και
απόδοσης χρηματικών ποσών στη ΣΤΑ.ΣΥ,
που προέρχονται από διάθεση εισιτηρίων». σ.
8854, 8855, 8856, 8857, 8858, 8859, 8862,
8863, 8864, 8865, (Συνεδρίαση ΡΛΓ
12/06/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση με θέμα:
"Επιβεβλημένη η εφαρμογή της ρύθμισης των
εκατόν είκοσι δόσεων για όλες τις
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους". σ.
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Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
8859, 8863, 8864, (Συνεδρίαση ΡΛΓ
12/06/2017)
.

9075, (Συνεδρίαση ΡΛΣΤ 19/06/2017)
.

ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"άμεση επαναπρόσληψη του απολυμένου
προσωπικού στη ΔΕΥΑ Ηρακλείου Κρήτης".
σ. 8874, 8875, (Συνεδρίαση ΡΛΔ 15/06/2017)
.

ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Χωροταξικό Τουρισμού". σ. 9062, 9063,
(Συνεδρίαση ΡΛΕ 16/06/2017)
.

ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Να μειωθούν δραστικά οι υπερβολικές
χρεώσεις στην ΔΕΗ". σ. 9063, 9064,
(Συνεδρίαση ΡΛΕ 16/06/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8721,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

Ομιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες
ερωτήσεις, σχετικά με τη λειτουργία και την
ανάπτυξη του Ινστιτούτου Γεωλογικών και
Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ). σ. 9066,
9067, (Συνεδρίαση ΡΛΕ 16/06/2017)
.

Τ

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την κατάργηση των κτηματολογικών γραφείων
Ρόδου και Κω. σ. 9068, 9069, (Συνεδρίαση
ΡΛΕ 16/06/2017)
.

ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ομιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες
ερωτήσεις, σχετικά με τη λειτουργία και την
ανάπτυξη του Ινστιτούτου Γεωλογικών και
Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ). σ. 9065,
9066, 9067, (Συνεδρίαση ΡΛΕ 16/06/2017)
.

ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8711,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
8682, 8731, 8732, 9114, 9115, 9116,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017, Συνεδρίαση
ΡΛΖ 21/06/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με την εισαγωγή προς συζήτηση και
ψήφιση εκπρόθεσμων τροπολογιών σε κύρωση
διεθνούς σύμβασης, καθώς και την ανάγκη να
ανοίξει ο κατάλογος των ομιλητών, κατά τη
συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο". σ. 8711, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017)
.

Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8724, 8725,
8731, 8732, (Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση και προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του
Συμβουλίου της Ευρώπης για τη
νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και

ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την κατάργηση σχολικών μονάδων ορεινών,
απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών. σ.
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δήμευση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Απόφασης
Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π
2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως
τροποποιήθηκε Βµε την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ
και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις
τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη
οικογένεια από και προς κράτη Βµέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του
Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη
διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και
εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒµικές διαφορές
και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος
καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, ΙΙΙ)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το
δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο
ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας
εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος
σύλληψης καθώς και σχετικά Βµε το δικαίωμα
ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση
στέρησης της ελευθερίας του και με το
δικαίωμα επικοινωνίας Βµε τρίτα πρόσωπα
και Βµε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια
στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση
ελάχιστων προτύπων σχετικά Βµε τα
δικαιώματα, την υποστήριξη και την
προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και
για την αντικατάσταση της Απόφασης Πλαίσιο
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές
διατάξεις". σ. 9119, 9120, 9121, 9134,
(Συνεδρίαση ΡΛΖ 21/06/2017)
.

δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση
αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές
γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον
Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, III) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας
Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα
πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής
διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του
ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και
σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου
προσώπου σε περίπτωση στέρησης της
ελευθερίας του και με το δικαίωμα
επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με
προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης
της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων
προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την
υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της
εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση
της Απόφασης - Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του
Συμβουλίου». σ. 9120, (Συνεδρίαση ΡΛΖ
21/06/2017)
.
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με την εισαγωγή προς συζήτηση και
ψήφιση εκπρόθεσμων τροπολογιών σε κύρωση
διεθνούς σύμβασης, καθώς και την ανάγκη να
ανοίξει ο κατάλογος των ομιλητών, κατά τη
συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο". σ. 8695, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με την κατάθεση τροπολογιών,
εκπρόθεσμων και μη σχετικών με το θέμα του
σχεδίου νόμου, κατά τη συζήτηση του σχεδίου
νόμου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: «I) Κύρωση και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη
Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005
του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη
νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και
δήμευση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Α-Π
2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ, της
Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε με
την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας
2014/42/EΕ, II) Προϋποθέσεις τοποθέτησης
ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογένεια από
και προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 2201/2003,του Συμβουλίου της
27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8695-8697,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.
ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ
Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
8643, (Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.
Ομιλία της στην πρόταση νόμου
αρμοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα - ενίσχυση
κοινωνικής προστασίας και ένταξης». σ. 8648,
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Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του
Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη
διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και
εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒµικές διαφορές
και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος
καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, ΙΙΙ)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το
δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο
ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας
εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος
σύλληψης καθώς και σχετικά Βµε το δικαίωμα
ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση
στέρησης της ελευθερίας του και με το
δικαίωμα επικοινωνίας Βµε τρίτα πρόσωπα
και Βµε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια
στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση
ελάχιστων προτύπων σχετικά Βµε τα
δικαιώματα, την υποστήριξη και την
προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και
για την αντικατάσταση της Απόφασης Πλαίσιο
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές
διατάξεις". σ. 9096, (Συνεδρίαση ΡΛΖ
21/06/2017)
.

ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
8677, 8682, (Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
Ομιλία του επί της ένστασης
αντισυνταγματικότητας επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο". σ. 8682, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
8682, 8691, 9096, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017, Συνεδρίαση ΡΛΖ 21/06/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8682, 8691,
8731, 8732, (Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
8682, (Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία για την ασυλία των
Βουλευτών κ.κ. Ε. Παναγούλη και Ν.
Παπαδόπουλου. σ. 8886, (Συνεδρίαση ΡΛΔ
15/06/2017)
.

.

Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8724, 8732,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση και προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του
Συμβουλίου της Ευρώπης για τη
νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και
δήμευση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Απόφασης
Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π
2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως
τροποποιήθηκε Βµε την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ
και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις
τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη
οικογένεια από και προς κράτη Βµέλη της

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με την κατάθεση τροπολογιών,
εκπρόθεσμων και μη σχετικών με το θέμα του
σχεδίου νόμου, κατά τη συζήτηση του σχεδίου
νόμου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: «I) Κύρωση και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη
Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005
του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη
νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και
δήμευση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Α-Π
2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ, της
Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε με
την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ. ()
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2014/42/EΕ, II) Προϋποθέσεις τοποθέτησης
ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογένεια από
και προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 2201/2003,του Συμβουλίου της
27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή
δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση
αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές
γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον
Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, III) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας
Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα
πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής
διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του
ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και
σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου
προσώπου σε περίπτωση στέρησης της
ελευθερίας του και με το δικαίωμα
επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με
προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης
της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων
προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την
υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της
εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση
της Απόφασης - Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του
Συμβουλίου». σ. 9133, (Συνεδρίαση ΡΛΖ
21/06/2017)
.

κοινωνικής προστασίας και ένταξης». σ. 8654,
(Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.
Φ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση και προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του
Συμβουλίου της Ευρώπης για τη
νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και
δήμευση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Απόφασης
Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π
2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως
τροποποιήθηκε Βµε την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ
και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις
τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη
οικογένεια από και προς κράτη Βµέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του
Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη
διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και
εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒµικές διαφορές
και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος
καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, ΙΙΙ)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το
δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο
ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας
εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος
σύλληψης καθώς και σχετικά Βµε το δικαίωμα
ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση
στέρησης της ελευθερίας του και με το
δικαίωμα επικοινωνίας Βµε τρίτα πρόσωπα
και Βµε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια
στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση
ελάχιστων προτύπων σχετικά Βµε τα
δικαιώματα, την υποστήριξη και την
προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και
για την αντικατάσταση της Απόφασης Πλαίσιο
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές
διατάξεις". σ. 9111, 9113, (Συνεδρίαση ΡΛΖ
21/06/2017)
.

ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Ομιλία του στην ειδική συνεδρίαση της
Βουλής, αφιερωμένη στη μνήμη του πρώην
Πρωθυπουργού και Επιτίμου Προέδρου της
Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη. σ. 8587, (Συνεδρίαση ΡΛ
07/06/2017)
.
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας
οδηγών και συνοδών του ΥΠΑΑΤ. σ. 8627,
(Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την επιδότηση των βιοκαλλιεργητών. σ. 8878,
8879, (Συνεδρίαση ΡΛΔ 15/06/2017)
.
ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ
Ομιλία του στην πρόταση νόμου
αρμοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα - ενίσχυση

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την άμεση ανάγκη της κατασκευής του
Εμπορικού Λιμανιού της Πάτρας. σ. 8673,
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8674, (Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

(Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.

Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
"Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και άλλες διατάξεις". σ. 8733,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017)
.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ομιλία της (Προεδρεύυοσα) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 8701, 8702, 8705,
9128, 9130, 9131, 9132, 9135, 9136,
(Συνεδρίαση ΡΛΒ 09/06/2017, Συνεδρίαση
ΡΛΖ 21/06/2017)
.

ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
(ΕΥΗ)

Ομιλία της στην πρόταση νόμου
αρμοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα - ενίσχυση
κοινωνικής προστασίας και ένταξης». σ. 8630,
8645, 8657-8659, 8666, (Συνεδρίαση ΡΛΑ
08/06/2017)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τις νέες περικοπές συντάξεων στους
συνταξιούχους αγρότες και μη, που
απασχολούνται σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
σ. 8625, 8626, (Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
8641, 8643, (Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.

Ομιλία της στην πρόταση νόμου
αρμοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα - ενίσχυση
κοινωνικής προστασίας και ένταξης». σ. 8628,
8634, (Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.

Επιστολή της για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία για την ασυλία των
Βουλευτών κ.κ. Ε. Παναγούλη και Ν.
Παπαδόπουλου. σ. 8885, (Συνεδρίαση ΡΛΔ
15/06/2017)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
8643, (Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.

Χ
Ψ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο». σ. 8766, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017)
.

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο». σ. 8758, (Συνεδρίαση ΡΛΒ
09/06/2017)
.

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
8624, (Συνεδρίαση ΡΛΑ 08/06/2017)
.
Ομιλία του στην πρόταση νόμου
αρμοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα - ενίσχυση
κοινωνικής προστασίας και ένταξης». σ. 8652,
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