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περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6903, 6904, 6905, 6906, 6957, (Συνεδρίαση
ΡΒ 24/04/2018, Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.

Α
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Εκτός ποδηλατοδρομίου οι αθλητές μας στο
ΟΑΚΑ». σ. 7025, 7026, (Συνεδρίαση ΡΔ
26/04/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις».
σ. 6614-6616, 6617, 6625, 6628, 6629, 6632,
6636, 6638, 6645, 6646, (Συνεδρίαση SΣΤ
02/04/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις
υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις". σ.
7184, 7194, 7195, (Συνεδρίαση ΡΗ
02/05/2018)
.

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
"Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στον
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της
χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και
άλλες διατάξεις". σ. 6972, (Συνεδρίαση ΡΓ
25/04/2018)
.

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6913, (Συνεδρίαση ΡΒ 24/04/2018)
.

ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις».
σ. 6625, 6628, 6633, 6636, 6645, 6648,
(Συνεδρίαση SΣΤ 02/04/2018)
.

Παρέμβασή του σε στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6932, (Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6625, 6649, 6900, 7195, (Συνεδρίαση SΣΤ
02/04/2018, Συνεδρίαση ΡΒ 24/04/2018,
Συνεδρίαση ΡΗ 02/05/2018)
.

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ομιλία της σε στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6953, 6954, (Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
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ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ)

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6954, (Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Απλήρωτοι εργαζόμενοι στην εταιρεία
παραγωγής κτηνιατρικών φαρμάκων
"PROVET"». σ. 7021, 7022, (Συνεδρίαση ΡΔ
26/04/2018)
.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
"Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στον
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της
χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και
άλλες διατάξεις". σ. 6969, (Συνεδρίαση ΡΓ
25/04/2018)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Επανασύσταση του γραφείου του Σώματος
Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ)». σ. 7023,
(Συνεδρίαση ΡΔ 26/04/2018)
.
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ασφάλιση με εργόσημο σε χειριστές-οδηγούς
αγροτικών μηχανημάτων». σ. 7024, 7025,
(Συνεδρίαση ΡΔ 26/04/2018)
.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ομιλία της σε στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6941, (Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.

Β
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΛΙΑ)
Ομιλία της σε στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6938, (Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6896, 6957, (Συνεδρίαση ΡΒ 24/04/2018,
Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6608, (Συνεδρίαση SΕ 30/03/2018)
.

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ανεπαρκής η Κυβέρνηση στη διαχείριση του
Προσφυγικού - Μεταναστευτικού». σ. 6608,
6609, (Συνεδρίαση SΕ 30/03/2018)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τον Ελληνικό Διαστημικό Οργανισμό. σ. 7256,
7257, (Συνεδρίαση ΡΙ 04/05/2018)
.
Παρέμβασή της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Παραίτηση καθηγητού Σταύρου
Κριμιζή, Προέδρου του Ελληνικού
Διαστημικού Οργανισμού (ΕΛΔΟ)». σ. 7260,
(Συνεδρίαση ΡΙ 04/05/2018)
.

ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6899, (Συνεδρίαση ΡΒ 24/04/2018)
.

ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6704, (Συνεδρίαση SΗ 18/04/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις
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υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις". σ.
7179-7181, 7195, (Συνεδρίαση ΡΗ
02/05/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7195, (Συνεδρίαση ΡΗ 02/05/2018)
.
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ανεπαρκής η Κυβέρνηση στη διαχείριση του
Προσφυγικού - Μεταναστευτικού». σ. 6609,
6610, (Συνεδρίαση SΕ 30/03/2018)
.

Ομιλία του (Προεδευών) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 6702, 6704, 6705, 6708, 6709,
6710, 6711, 6712, 6714, 6716, 6718, 6719,
6935, 6938, 6944, 6945, 6948, 6951, 7029,
(Συνεδρίαση SΗ 18/04/2018, Συνεδρίαση ΡΓ
25/04/2018, Συνεδρίαση ΡΕ 26/04/2018)
.

ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του σε στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6922, 6923, (Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.

Αναφορά του (Προεδευών)στην ανακοίνωση
του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σε
απάντηση των ισχυρισμών του Υπουργείου
Εξωτερικών της Τουρκίας, σχετικά με τα
Ίμια. σ. 6718, 6719, (Συνεδρίαση SΗ
18/04/2018)
.

ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Αρμόδιας Αρχής των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την
ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις
εφαρμογής". σ. 6830, 6834, (Συνεδρίαση SΘ
19/04/2018)
.

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας του
Εθνικού Κολυμβητηρίου Ηρακλείου (ΕΑΚΗ).
σ. 6826, 6827, (Συνεδρίαση SΘ 19/04/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Εκτός ποδηλατοδρομίου οι αθλητές μας στο
ΟΑΚΑ». σ. 7026, (Συνεδρίαση ΡΔ
26/04/2018)
.

ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ)
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Καθυστερήσεις στη διαδικασία έκδοσης των
νέων ταυτοτήτων». σ. 6808, 6809,
(Συνεδρίαση SΘ 19/04/2018)
.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
"Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στον
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της
χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και
άλλες διατάξεις". σ. 6973, (Συνεδρίαση ΡΓ
25/04/2018)
.

ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στην ειδική συνεδρίαση της
Ολομέλειας της Βουλής, κατά την οποία θα
παραστεί και θα απευθυνθεί προς το Σώμα ο
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. JeanClaude Juncker. σ. 7031-7033, (Συνεδρίαση
ΡΕ 26/04/2018)
.

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις
υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις". σ.
7173-7175, 7184, 7195, (Συνεδρίαση ΡΗ
02/05/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7033, (Συνεδρίαση ΡΕ 26/04/2018)
.
Γ
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ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τα προβλήματα των χιλιάδων συμβασιούχων
(αναπληρωτών και ωρομισθίων)
εκπαιδευτικών. σ. 6672, 6673, (Συνεδρίαση
SΣΤ 02/04/2018)
.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ομιλία του (Προεδευών)επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 6628, 6629, 6632, 6633, 6635,
6636, 6638, 6639, 6640, 6641, 6642, 6690,
6691, 6692, 6694, 6697, 6881, 6918, 6919,
6920, (Συνεδρίαση SΣΤ 02/04/2018,
Συνεδρίαση SΖ 16/04/2018, Συνεδρίαση Ρ
20/04/ 2018, Συνεδρίαση ΡΒ 24/04/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ανεξέλεγκτη η βία και η ανομία στα
τριτοβάθμια ιδρύματα». σ. 6695, 6696, 6697,
(Συνεδρίαση SΖ 16/04/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Η Κυβέρνηση διώχνει τις μεγάλες επενδύσεις
από τη χώρα: ανικανότητα ή ιδεοληπτικές
εμμονές;» σ. 6882, (Συνεδρίαση Ρ 20/04/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Αδυναμία καταβολής μισθοδοσίας του
Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού καθώς
και προμηθευτών του ΤΕΙ Κρήτης εξαιτίας της
μη έγκρισης της 2ης τροποποίησης του
Προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κρήτης». σ. 6697,
6698, 6699, (Συνεδρίαση SΖ 16/04/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών μισθωτών
και συνταξιούχων προς την εφορία σε έως 120
δόσεις». σ. 6889, 6890, (Συνεδρίαση ΡΑ
23/04/2018)
.

ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Αρμόδιας Αρχής των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την
ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις
εφαρμογής". σ. 6832, (Συνεδρίαση SΘ
19/04/2018)
.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - AΔΩΝΙΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
"Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στον
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της
χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και
άλλες διατάξεις". σ. 6980, (Συνεδρίαση ΡΓ
25/04/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6915, (Συνεδρίαση ΡΒ 24/04/2018)
.

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΑΛΤΑΡΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ)
Επιστολή της για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
"Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στον
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της
χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και
άλλες διατάξεις". σ. 6991, (Συνεδρίαση ΡΓ
25/04/2018)
.

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6901, (Συνεδρίαση ΡΒ 24/04/2018)
.

ΓΙΟΥΝΚΕΡ ΖΑΝ – ΚΛΟΝΤ
Ομιλία του στην ειδική συνεδρίαση της
Ολομέλειας της Βουλής κατά την οποία θα
παραστεί και θα απευθυνθεί προς το Σώμα ο
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σ.
7031-7033, (Συνεδρίαση ΡΕ 26/04/2018)
.

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Προβλήματα στη λειτουργία του Τμήματος
Συνοριακής Φύλαξης (Τ.Σ.Φ.) Παιονίας». σ.
6814, (Συνεδρίαση SΘ 19/04/2018)
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Άμυνας της Δημοκρατίας της Λετονίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της
Δημοκρατίας της Λιθουανίας και του
Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου της
Ολλανδίας και του Υπουργείου Άμυνας του
Βασιλείου της Νορβηγίας και του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της
Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ρουμανίας και του Υπουργείου
Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της
Σλοβενίας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Δημοκρατίας της Τουρκίας και
του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου
Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και
Βορείου Ιρλανδίας και του Υπουργείου
Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής και του Ανώτατου Στρατηγείου των
Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης
(SHAPE), όσον αφορά στη χρηματοδότηση
του σχεδιασμού και της κατασκευής νέων
εγκαταστάσεων για το Διεθνές Σχολείο του
SHAPE, καθώς και της Τροποποίησης του ως
άνω Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των
ιδίων Συμμετεχόντων μετά της Διακοίνωσης
Ένταξης όσον αφορά στη συμμετοχή του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής
Δημοκρατίας στο ως άνω Μνημόνιο
Κατανόησης". σ. 6709, 6718, (Συνεδρίαση SΗ
18/04/2018)
.

ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Διακομιδή ασθενών από το ΕΚΑΒ σε
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ιδιωτικών
κλινικών». σ. 7287, 7288, 7289, (Συνεδρίαση
ΡΙΑ 07/05/2018)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7288, (Συνεδρίαση ΡΙΑ 07/05/2018)
.
Δ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6709, (Συνεδρίαση SΗ 18/04/2018)
.
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
"Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στον
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της
χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και
άλλες διατάξεις". σ. 6985, (Συνεδρίαση ΡΓ
25/04/2018)
.

Αναφορά του στην ανακοίνωση του
ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σε
απάντηση των ισχυρισμών του Υπουργείου
Εξωτερικών της Τουρκίας, σχετικά με τα
Ίμια. σ. 6718, (Συνεδρίαση SΗ 18/04/2018)
.

ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6708, (Συνεδρίαση SΗ 18/04/2018)
.

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
"Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στον
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της
χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και
άλλες διατάξεις". σ. 6971, (Συνεδρίαση ΡΓ
25/04/2018)
.

Ομιλία του στην από κοινού συζήτηση των
σχεδίων νόμων του Υπ. Εθνικής Άμυνας: α)
"Κύρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής
Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του
Υπουργείου Άμυνας του Χασιμιτικού
Βασιλείου της Ιορδανίας και άλλες διατάξεις"
και β) "Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης
μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του Καναδά και
του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της
Κροατίας και του Υπουργείου Άμυνας της
Δημοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου
Άμυνας του Βασιλείου της Δανίας και του
Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της
Εσθονίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου
Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας και του Υπουργείου Άμυνας της
Ιταλικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου

ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6669, 6910, (Συνεδρίαση SΣΤ 02/04/2018,
Συνεδρίαση ΡΒ 24/04/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τα προβλήματα των χιλιάδων συμβασιούχων
(αναπληρωτών και ωρομισθίων)
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εκπαιδευτικών. σ. 6671, 6672, 6673,
(Συνεδρίαση SΣΤ 02/04/2018)
.

Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και
Βορείου Ιρλανδίας και του Υπουργείου
Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής και του Ανώτατου Στρατηγείου των
Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης
(SHAPE), όσον αφορά στη χρηματοδότηση
του σχεδιασμού και της κατασκευής νέων
εγκαταστάσεων για το Διεθνές Σχολείο του
SHAPE, καθώς και της Τροποποίησης του ως
άνω Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των
ιδίων Συμμετεχόντων μετά της Διακοίνωσης
Ένταξης όσον αφορά στη συμμετοχή του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής
Δημοκρατίας στο ως άνω Μνημόνιο
Κατανόησης". σ. 6714, (Συνεδρίαση SΗ
18/04/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Διασφάλιση του δικαιώματος στην εργασία
των εργαζομένων με "μπλοκάκι" στην
Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ Α.Ε.) Υπηρεσίες Α.Ε.»
σ. 6816, 6817, 6818, (Συνεδρίαση SΘ
19/04/2018)
.
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αναφορά του στην ανακοίνωση του
ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σε
απάντηση των ισχυρισμών του Υπουργείου
Εξωτερικών της Τουρκίας, σχετικά με τα
Ίμια. σ. 6714, (Συνεδρίαση SΗ 18/04/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Αρμόδιας Αρχής των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την
ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις
εφαρμογής". σ. 6834, (Συνεδρίαση SΘ
19/04/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6714, (Συνεδρίαση SΗ 18/04/2018)
.
Ομιλία του στην από κοινού συζήτηση των
σχεδίων νόμων του Υπ. Εθνικής Άμυνας: α)
"Κύρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής
Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του
Υπουργείου Άμυνας του Χασιμιτικού
Βασιλείου της Ιορδανίας και άλλες διατάξεις"
και β) "Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης
μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του Καναδά και
του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της
Κροατίας και του Υπουργείου Άμυνας της
Δημοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου
Άμυνας του Βασιλείου της Δανίας και του
Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της
Εσθονίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου
Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας και του Υπουργείου Άμυνας της
Ιταλικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου
Άμυνας της Δημοκρατίας της Λετονίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της
Δημοκρατίας της Λιθουανίας και του
Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου της
Ολλανδίας και του Υπουργείου Άμυνας του
Βασιλείου της Νορβηγίας και του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της
Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ρουμανίας και του Υπουργείου
Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της
Σλοβενίας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Δημοκρατίας της Τουρκίας και
του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6910, 6911, (Συνεδρίαση ΡΒ 24/04/2018)
.
Παρέμβασή του σε στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6946, (Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις
υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις". σ.
7190, (Συνεδρίαση ΡΗ 02/05/2018)
.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Η Κυβέρνηση διώχνει τις μεγάλες επενδύσεις
από τη χώρα: ανικανότητα ή ιδεοληπτικές
εμμονές;» σ. 6873-6875, 6884, (Συνεδρίαση Ρ
20/04/2018)
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του σχεδιασμού και της κατασκευής νέων
εγκαταστάσεων για το Διεθνές Σχολείο του
SHAPE, καθώς και της Τροποποίησης του ως
άνω Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των
ιδίων Συμμετεχόντων μετά της Διακοίνωσης
Ένταξης όσον αφορά στη συμμετοχή του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής
Δημοκρατίας στο ως άνω Μνημόνιο
Κατανόησης". σ. 6705, 6708, 6709, 6714,
(Συνεδρίαση SΗ 18/04/2018)
.

.
Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6910, 6911, (Συνεδρίαση ΡΒ 24/04/2018)
.
Ομιλία του σε στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6948, (Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6709, (Συνεδρίαση SΗ 18/04/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Βιωσιμότητα του Εργοστασίου της
Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης της
Ορεστιάδας». σ. 7065, 7066, (Συνεδρίαση ΡΣΤ
27/04/2018)
.

ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
Ομιλία του στην από κοινού συζήτηση των
σχεδίων νόμων του Υπ. Εθνικής Άμυνας: α)
"Κύρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής
Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του
Υπουργείου Άμυνας του Χασιμιτικού
Βασιλείου της Ιορδανίας και άλλες διατάξεις"
και β) "Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης
μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του Καναδά και
του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της
Κροατίας και του Υπουργείου Άμυνας της
Δημοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου
Άμυνας του Βασιλείου της Δανίας και του
Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της
Εσθονίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου
Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας και του Υπουργείου Άμυνας της
Ιταλικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου
Άμυνας της Δημοκρατίας της Λετονίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της
Δημοκρατίας της Λιθουανίας και του
Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου της
Ολλανδίας και του Υπουργείου Άμυνας του
Βασιλείου της Νορβηγίας και του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της
Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ρουμανίας και του Υπουργείου
Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της
Σλοβενίας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Δημοκρατίας της Τουρκίας και
του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου
Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και
Βορείου Ιρλανδίας και του Υπουργείου
Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής και του Ανώτατου Στρατηγείου των
Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης
(SHAPE), όσον αφορά στη χρηματοδότηση

ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Παταγώδης αποτυχία του εξωδικαστικού
συμβιβασμού». σ. 7058, 7059, 7060,
(Συνεδρίαση ΡΣΤ 27/04/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη συνεισφορά του Δημοσίου στην κάλυψη
μέρους της οφειλής φυσικών προσώπων
δανειοληπτών στεγαστικών δανείων και την
ανάγκη επέκτασης της συνεισφοράς και στους
εγγυητές. σ. 7061, 7062, (Συνεδρίαση ΡΣΤ
27/04/2018)
.
ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Επιστολή της για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
"Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στον
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της
χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και
άλλες διατάξεις". σ. 6977, (Συνεδρίαση ΡΓ
25/04/2018)
.
Ζ
ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
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«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις».
σ. 6643, (Συνεδρίαση SΣΤ 02/04/2018)
.

Δημοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου
Άμυνας του Βασιλείου της Δανίας και του
Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της
Εσθονίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου
Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας και του Υπουργείου Άμυνας της
Ιταλικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου
Άμυνας της Δημοκρατίας της Λετονίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της
Δημοκρατίας της Λιθουανίας και του
Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου της
Ολλανδίας και του Υπουργείου Άμυνας του
Βασιλείου της Νορβηγίας και του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της
Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ρουμανίας και του Υπουργείου
Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της
Σλοβενίας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Δημοκρατίας της Τουρκίας και
του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου
Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και
Βορείου Ιρλανδίας και του Υπουργείου
Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής και του Ανώτατου Στρατηγείου των
Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης
(SHAPE), όσον αφορά στη χρηματοδότηση
του σχεδιασμού και της κατασκευής νέων
εγκαταστάσεων για το Διεθνές Σχολείο του
SHAPE, καθώς και της Τροποποίησης του ως
άνω Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των
ιδίων Συμμετεχόντων μετά της Διακοίνωσης
Ένταξης όσον αφορά στη συμμετοχή του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής
Δημοκρατίας στο ως άνω Μνημόνιο
Κατανόησης". σ. 6712, 6716, 6718,
(Συνεδρίαση SΗ 18/04/2018)
.

ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
"Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στον
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της
χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και
άλλες διατάξεις". σ. 6989, (Συνεδρίαση ΡΓ
25/04/2018)
.
Θ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ομιλία του σε στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6951, (Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του σε στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6945, 6946, (Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.

Αναφορά του στην ανακοίνωση του
ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σε
απάντηση των ισχυρισμών του Υπουργείου
Εξωτερικών της Τουρκίας, σχετικά με τα
Ίμια. σ. 6712, 6718, (Συνεδρίαση SΗ
18/04/2018)
.

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6712, 6716, (Συνεδρίαση SΗ 18/04/2018)
.
Ομιλία του στην από κοινού συζήτηση των
σχεδίων νόμων του Υπ. Εθνικής Άμυνας: α)
"Κύρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής
Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του
Υπουργείου Άμυνας του Χασιμιτικού
Βασιλείου της Ιορδανίας και άλλες διατάξεις"
και β) "Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης
μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του Καναδά και
του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της
Κροατίας και του Υπουργείου Άμυνας της

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Αρμόδιας Αρχής των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την
ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις
εφαρμογής". σ. 6835, (Συνεδρίαση SΘ
19/04/2018)
.
ΘΕΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

8

Το παρακάτω Ευρετήριο δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές,
συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.
Παρέμβασή του σε στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6932, 6935, (Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.

.

Κ

.

Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 6856, 6857, 6858, 6860, 6865,
6866, 6906, 6907, 6910, 6912, 6914, 6915,
6916, 7250, 7252, (Συνεδρίαση Ρ 20/04/2018,
Συνεδρίαση ΡΒ 24/04/2018, Συνεδρίαση ΡΘ
03/05/2018)

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, με θέμα: «Μη διάκριση στην
τραπεζική προμήθεια πιστωτικών και
χρεωστικών καρτών». σ. 6858, (Συνεδρίαση Ρ
20/04/2018)
.

ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις».
σ. 6632, (Συνεδρίαση SΣΤ 02/04/2018)
.

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
"Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στον
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της
χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και
άλλες διατάξεις". σ. 6987, (Συνεδρίαση ΡΓ
25/04/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6649, (Συνεδρίαση SΣΤ 02/04/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Αρμόδιας Αρχής των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την
ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις
εφαρμογής". σ. 6834, (Συνεδρίαση SΘ
19/04/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Τι μέλλει γενέσθαι με το Θεατρικό
Μουσείο;» σ. 7018, 7019, 7020, (Συνεδρίαση
ΡΔ 26/04/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις
υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις". σ.
7185, (Συνεδρίαση ΡΗ 02/05/2018)
.

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, με θέμα: «Σε ομηρία οι εργαζόμενοι
του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"». σ.
7251, 7252, (Συνεδρίαση ΡΘ 03/05/2018)
.
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ)
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Η θέση της Ελλάδας αναφορικά με τη
διαμόρφωση του νέου Πολυετούς
Δημοσιονομικού Πλαισίου της ΕΕ». σ. 7008,
(Συνεδρίαση ΡΔ 26/04/2018)
.

Επιστολή της για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
"Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στον
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της
χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και
άλλες διατάξεις". σ. 6964, (Συνεδρίαση ΡΓ
25/04/2018)
.

ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6893, 6894, 6904, (Συνεδρίαση ΡΒ
24/04/2018)

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην 21η
Απριλίου του 1967. σ. 6855, (Συνεδρίαση Ρ
20/04/2018)
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τα μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου των
μεδουσών στον Πατραϊκό κόλπο». σ. 7065,
(Συνεδρίαση ΡΣΤ 27/04/2018)
.

.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6953, 6956, (Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, με θέμα: «Βιωσιμότητα του
Εργοστασίου της Ελληνικής Βιομηχανίας
Ζάχαρης της Ορεστιάδας». σ. 7067,
(Συνεδρίαση ΡΣΤ 27/04/2018)
.

Ομιλία του σε στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6956, (Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις
υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις". σ.
7181, (Συνεδρίαση ΡΗ 02/05/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Κατασκευές εντός περιοχών δικαιοδοσίας
των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης
λιμένων». σ. 7261, (Συνεδρίαση ΡΙ
04/05/2018)
.

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, σχετικά με τον Ελληνικό
Διαστημικό Οργανισμό. σ. 7257, (Συνεδρίαση
ΡΙ 04/05/2018)
.

ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις».
σ. 6623, 6624, 6647, (Συνεδρίαση SΣΤ
02/04/2018)
.

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, με θέμα: «Κατασκευές εντός
περιοχών δικαιοδοσίας των φορέων διοίκησης
και εκμετάλλευσης λιμένων». σ. 7262,
(Συνεδρίαση ΡΙ 04/05/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6649, (Συνεδρίαση SΣΤ 02/04/2018)
.

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, με θέμα: « Άμεση ανάγκη
ανακατασκευής του κρηπιδώματος του Λιμένα
Πόρου Τροιζηνίας». σ. 7264, (Συνεδρίαση ΡΙ
04/05/2018)
.

Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 6871, 7060, 7071, 7258, 7260,
7264, (Συνεδρίαση Ρ 20/04/2018, Συνεδρίαση
ΡΣΤ 27/04/2018, Συνεδρίαση ΡΙ 04/05/2018)
.

ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Η Κυβέρνηση διώχνει τις μεγάλες επενδύσεις
από τη χώρα: ανικανότητα ή ιδεοληπτικές
εμμονές;» σ. 6879-6881, (Συνεδρίαση Ρ
20/04/2018)
.

Ομιλία του στην από κοινού συζήτηση των
σχεδίων νόμων του Υπ. Εθνικής Άμυνας: α)
"Κύρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής
Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του
Υπουργείου Άμυνας του Χασιμιτικού
Βασιλείου της Ιορδανίας και άλλες διατάξεις"
και β) "Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης
μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του Καναδά και
του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της
Κροατίας και του Υπουργείου Άμυνας της
Δημοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου
Άμυνας του Βασιλείου της Δανίας και του
Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της
Εσθονίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου
Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
"Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στον
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της
χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και
άλλες διατάξεις". σ. 6976, (Συνεδρίαση ΡΓ
25/04/2018)
.
Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, «Σοβαρή ανησυχία στην Αχαΐα για
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Γερμανίας και του Υπουργείου Άμυνας της
Ιταλικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου
Άμυνας της Δημοκρατίας της Λετονίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της
Δημοκρατίας της Λιθουανίας και του
Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου της
Ολλανδίας και του Υπουργείου Άμυνας του
Βασιλείου της Νορβηγίας και του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της
Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ρουμανίας και του Υπουργείου
Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της
Σλοβενίας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Δημοκρατίας της Τουρκίας και
του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου
Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και
Βορείου Ιρλανδίας και του Υπουργείου
Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής και του Ανώτατου Στρατηγείου των
Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης
(SHAPE), όσον αφορά στη χρηματοδότηση
του σχεδιασμού και της κατασκευής νέων
εγκαταστάσεων για το Διεθνές Σχολείο του
SHAPE, καθώς και της Τροποποίησης του ως
άνω Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των
ιδίων Συμμετεχόντων μετά της Διακοίνωσης
Ένταξης όσον αφορά στη συμμετοχή του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής
Δημοκρατίας στο ως άνω Μνημόνιο
Κατανόησης". σ. 6702, 6708, 6709, 6712,
6715, 6716, 6717, 6718, 6719, (Συνεδρίαση
SΗ 18/04/2018)
.

Υπουργείου Άμυνας του Χασιμιτικού
Βασιλείου της Ιορδανίας και άλλες διατάξεις"
και β) "Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης
μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του Καναδά και
του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της
Κροατίας και του Υπουργείου Άμυνας της
Δημοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου
Άμυνας του Βασιλείου της Δανίας και του
Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της
Εσθονίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου
Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας και του Υπουργείου Άμυνας της
Ιταλικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου
Άμυνας της Δημοκρατίας της Λετονίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της
Δημοκρατίας της Λιθουανίας και του
Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου της
Ολλανδίας και του Υπουργείου Άμυνας του
Βασιλείου της Νορβηγίας και του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της
Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ρουμανίας και του Υπουργείου
Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της
Σλοβενίας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Δημοκρατίας της Τουρκίας και
του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου
Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και
Βορείου Ιρλανδίας και του Υπουργείου
Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής και του Ανώτατου Στρατηγείου των
Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης
(SHAPE), όσον αφορά στη χρηματοδότηση
του σχεδιασμού και της κατασκευής νέων
εγκαταστάσεων για το Διεθνές Σχολείο του
SHAPE, καθώς και της Τροποποίησης του ως
άνω Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των
ιδίων Συμμετεχόντων μετά της Διακοίνωσης
Ένταξης όσον αφορά στη συμμετοχή του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής
Δημοκρατίας στο ως άνω Μνημόνιο
Κατανόησης". σ. 6704, 6706-6708, 6712,
6715, 6716, 6717, 6718, 6719, (Συνεδρίαση
SΗ 18/04/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6709, 6716, 6719, (Συνεδρίαση SΗ
18/04/2018)
.
Αναφορά του στην ανακοίνωση του
ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σε
απάντηση των ισχυρισμών του Υπουργείου
Εξωτερικών της Τουρκίας, σχετικά με τα
Ίμια. σ. 6717, 6719, (Συνεδρίαση SΗ
18/04/2018)
.

Αναφορά της στην ανακοίνωση του
ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σε
απάντηση των ισχυρισμών του Υπουργείου
Εξωτερικών της Τουρκίας, σχετικά με τα
Ίμια. σ. 6717, 6718, 6719, (Συνεδρίαση SΗ
18/04/2018)
.

ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ)
Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6704, 6705, 6708, 6712, 6718, (Συνεδρίαση
SΗ 18/04/2018)
.
Ομιλία της στην από κοινού συζήτηση των
σχεδίων νόμων του Υπ. Εθνικής Άμυνας: α)
"Κύρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής
Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
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του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
"Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στον
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της
χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και
άλλες διατάξεις". σ. 6968, (Συνεδρίαση ΡΓ
25/04/2018)
.

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
"Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στον
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της
χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και
άλλες διατάξεις". σ. 6986, (Συνεδρίαση ΡΓ
25/04/2018)
.

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
"Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στον
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της
χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και
άλλες διατάξεις". σ. 6983, (Συνεδρίαση ΡΓ
25/04/2018)
.

ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις».
σ. 6618, 6623, 6636, 6647, 6648, 6649,
(Συνεδρίαση SΣΤ 02/04/2018)
.

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Αρμόδιας Αρχής των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την
ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις
εφαρμογής". σ. 6833, (Συνεδρίαση SΘ
19/04/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6914, (Συνεδρίαση ΡΒ 24/04/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη συνεισφορά του Δημοσίου στην κάλυψη
μέρους της οφειλής φυσικών προσώπων
δανειοληπτών στεγαστικών δανείων και την
ανάγκη επέκτασης της συνεισφοράς και στους
εγγυητές. σ. 7061, 7062, (Συνεδρίαση ΡΣΤ
27/04/2018)
.

Ομιλία του σε στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6949, 6950, (Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα: «
Άμεση ανάγκη ανακατασκευής του
κρηπιδώματος του Λιμένα Πόρου
Τροιζηνίας». σ. 7263, 7264, (Συνεδρίαση ΡΙ
04/05/2018)
.

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ)
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6910, 6917, (Συνεδρίαση ΡΒ 24/04/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλίας για την
ενίσχυση της αντεγκληματικής πολιτικής
ύστερα από τα πρόσφατα πολλαπλά φαινόμενα
βίαιων εγκλημάτων σε κατοικίες και την άρση
του άδικου χαρακτήρα των πράξεων
αντίδρασης των θυμάτων». σ. 7292, 7293,
7294, (Συνεδρίαση ΡΙΑ 07/05/2018)
.

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις
υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις". σ.
7178, (Συνεδρίαση ΡΗ 02/05/2018)
.

ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6910, (Συνεδρίαση ΡΒ 24/04/2018)
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Ομιλία του στην από κοινού συζήτηση των
σχεδίων νόμων του Υπ. Εθνικής Άμυνας: α)
"Κύρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής
Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του
Υπουργείου Άμυνας του Χασιμιτικού
Βασιλείου της Ιορδανίας και άλλες διατάξεις"
και β) "Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης
μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του Καναδά και
του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της
Κροατίας και του Υπουργείου Άμυνας της
Δημοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου
Άμυνας του Βασιλείου της Δανίας και του
Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της
Εσθονίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου
Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας και του Υπουργείου Άμυνας της
Ιταλικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου
Άμυνας της Δημοκρατίας της Λετονίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της
Δημοκρατίας της Λιθουανίας και του
Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου της
Ολλανδίας και του Υπουργείου Άμυνας του
Βασιλείου της Νορβηγίας και του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της
Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ρουμανίας και του Υπουργείου
Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της
Σλοβενίας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Δημοκρατίας της Τουρκίας και
του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου
Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και
Βορείου Ιρλανδίας και του Υπουργείου
Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής και του Ανώτατου Στρατηγείου των
Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης
(SHAPE), όσον αφορά στη χρηματοδότηση
του σχεδιασμού και της κατασκευής νέων
εγκαταστάσεων για το Διεθνές Σχολείο του
SHAPE, καθώς και της Τροποποίησης του ως
άνω Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των
ιδίων Συμμετεχόντων μετά της Διακοίνωσης
Ένταξης όσον αφορά στη συμμετοχή του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής
Δημοκρατίας στο ως άνω Μνημόνιο
Κατανόησης". σ. 6710, 6711, 6712,
(Συνεδρίαση SΗ 18/04/2018)
.

.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6919, 6920, (Συνεδρίαση ΡΒ 24/04/2018)
.
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΑ)
Επιστολή της για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
"Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στον
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της
χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και
άλλες διατάξεις". σ. 6975, (Συνεδρίαση ΡΓ
25/04/2018)
.
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Η θέση της Ελλάδας αναφορικά με τη
διαμόρφωση του νέου Πολυετούς
Δημοσιονομικού Πλαισίου της ΕΕ». σ. 7008,
7009, (Συνεδρίαση ΡΔ 26/04/2018)
.
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Διάβρωση αιγιαλού και επιπτώσεις σε
παράκτιες περιοχές του νομού Αχαΐας». σ.
6857, 6858, (Συνεδρίαση Ρ 20/04/2018)
.
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Αδιαφάνεια στις τοποθετήσεις προϊσταμένων
στο ΣΔΟΕ». σ. 6690, (Συνεδρίαση SΖ
16/04/2018)
.
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, με την οποία γνωστοποιεί
ότι δεν ανήκει πλέον στην Κοινοβουλευτική
Ομάδα της Ένωσης Κεντρώων και παραμένει
Ανεξάρτητος Βουλευτής. σ. 7068,
(Συνεδρίαση ΡΣΤ 27/04/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6710, 6711, 6712, 6716, (Συνεδρίαση SΗ
18/04/2018)
.

ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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Ομιλία του στην από κοινού συζήτηση των
σχεδίων νόμων του Υπ. Εθνικής Άμυνας: α)
"Κύρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής
Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του
Υπουργείου Άμυνας του Χασιμιτικού
Βασιλείου της Ιορδανίας και άλλες διατάξεις"
και β) "Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης
μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του Καναδά και
του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της
Κροατίας και του Υπουργείου Άμυνας της
Δημοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου
Άμυνας του Βασιλείου της Δανίας και του
Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της
Εσθονίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου
Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας και του Υπουργείου Άμυνας της
Ιταλικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου
Άμυνας της Δημοκρατίας της Λετονίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της
Δημοκρατίας της Λιθουανίας και του
Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου της
Ολλανδίας και του Υπουργείου Άμυνας του
Βασιλείου της Νορβηγίας και του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της
Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ρουμανίας και του Υπουργείου
Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της
Σλοβενίας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Δημοκρατίας της Τουρκίας και
του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου
Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και
Βορείου Ιρλανδίας και του Υπουργείου
Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής και του Ανώτατου Στρατηγείου των
Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης
(SHAPE), όσον αφορά στη χρηματοδότηση
του σχεδιασμού και της κατασκευής νέων
εγκαταστάσεων για το Διεθνές Σχολείο του
SHAPE, καθώς και της Τροποποίησης του ως
άνω Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των
ιδίων Συμμετεχόντων μετά της Διακοίνωσης
Ένταξης όσον αφορά στη συμμετοχή του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής
Δημοκρατίας στο ως άνω Μνημόνιο
Κατανόησης". σ. 6713, 6718, 6719,
(Συνεδρίαση SΗ 18/04/2018)
.

Εξωτερικών της Τουρκίας, σχετικά με τα
Ίμια. σ. 6718, 6719, (Συνεδρίαση SΗ
18/04/2018)
.
Παρέμβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Χωρίς προσωπικό διάφορες κρίσιμες
και νευραλγικές υπηρεσίες του Δήμου
Ικαρίας». σ. 7012, 7014, (Συνεδρίαση ΡΔ
26/04/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Απλήρωτοι εργαζόμενοι στην εταιρεία
παραγωγής κτηνιατρικών φαρμάκων
"PROVET"». σ. 7020, 7021, (Συνεδρίαση ΡΔ
26/04/2018)
.

ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Η Κυβέρνηση διώχνει τις μεγάλες επενδύσεις
από τη χώρα: ανικανότητα ή ιδεοληπτικές
εμμονές;» σ. 6867, (Συνεδρίαση Ρ 20/04/2018)
.
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ)
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6704, 6705, (Συνεδρίαση SΗ 18/04/2018)
.
Ομιλία του στην από κοινού συζήτηση των
σχεδίων νόμων του Υπ. Εθνικής Άμυνας: α)
"Κύρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής
Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του
Υπουργείου Άμυνας του Χασιμιτικού
Βασιλείου της Ιορδανίας και άλλες διατάξεις"
και β) "Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης
μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του Καναδά και
του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της
Κροατίας και του Υπουργείου Άμυνας της
Δημοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου
Άμυνας του Βασιλείου της Δανίας και του
Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της
Εσθονίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου
Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας και του Υπουργείου Άμυνας της
Ιταλικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου
Άμυνας της Δημοκρατίας της Λετονίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της
Δημοκρατίας της Λιθουανίας και του
Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου της
Ολλανδίας και του Υπουργείου Άμυνας του

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6718, 7022, 7023, (Συνεδρίαση SΗ
18/04/2018, Συνεδρίαση ΡΔ 26/04/2018)
.
Αναφορά του στην ανακοίνωση του
ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σε
απάντηση των ισχυρισμών του Υπουργείου
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Βασιλείου της Νορβηγίας και του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της
Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ρουμανίας και του Υπουργείου
Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της
Σλοβενίας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Δημοκρατίας της Τουρκίας και
του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου
Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και
Βορείου Ιρλανδίας και του Υπουργείου
Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής και του Ανώτατου Στρατηγείου των
Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης
(SHAPE), όσον αφορά στη χρηματοδότηση
του σχεδιασμού και της κατασκευής νέων
εγκαταστάσεων για το Διεθνές Σχολείο του
SHAPE, καθώς και της Τροποποίησης του ως
άνω Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των
ιδίων Συμμετεχόντων μετά της Διακοίνωσης
Ένταξης όσον αφορά στη συμμετοχή του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής
Δημοκρατίας στο ως άνω Μνημόνιο
Κατανόησης". σ. 6705, (Συνεδρίαση SΗ
18/04/2018)
.

από τη χώρα: ανικανότητα ή ιδεοληπτικές
εμμονές;» σ. 6863-6865, (Συνεδρίαση Ρ
20/04/2018)
.
Επιστολή της για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
"Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στον
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της
χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και
άλλες διατάξεις". σ. 6979, (Συνεδρίαση ΡΓ
25/04/2018)
.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα «
Έξαρση εγκληματικότητας στην Αθήνα». σ.
6815, (Συνεδρίαση SΘ 19/04/2018)
.
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργία των
αρχαιολογικών χώρων». σ. 6824, (Συνεδρίαση
SΘ 19/04/2018)
.

ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ανεξέλεγκτη η βία και η ανομία στα
τριτοβάθμια ιδρύματα». σ. 6695, 6696, 6697,
(Συνεδρίαση SΖ 16/04/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις».
σ. 6640, 6641, (Συνεδρίαση SΣΤ 02/04/2018)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος, σ.
6695, (Συνεδρίαση SΖ 16/04/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Η Κυβέρνηση διώχνει τις μεγάλες επενδύσεις
από τη χώρα: ανικανότητα ή ιδεοληπτικές
εμμονές;» σ. 6875-6877, (Συνεδρίαση Ρ
20/04/2018)
.

ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ)
Ομιλία της σε δύο συναφείς επίκαιρες
ερωτήσεις, με θέμα: α) "Φυλακές Νικηφόρου
Δράμας και Στελέχωσή τους: Ψέμα στο
Ψέμα;" και β) Ίδρυση τμήματος μεταγωγών
και δικαστηρίων Δράμας και στελέχωσή του
με το αναγκαίο προσωπικό. Στελέχωση με το
αναγκαίο προσωπικό του καταστήματος
κράτησης Δράμας". σ. 6665, 6667, 6668, 6669,
(Συνεδρίαση SΣΤ 02/04/2018)
.

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις
υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις". σ.
7175, (Συνεδρίαση ΡΗ 02/05/2018)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6665, 6860, (Συνεδρίαση SΣΤ 02/04/2018,
Συνεδρίαση Ρ 20/04/2018)
.

ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΛΥΔΙΑ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Σοβαρές καταγγελίες των εργαζομένων του
Εθνικού Θεάτρου». σ. 6822, 6823,
(Συνεδρίαση SΘ 19/04/2018)

Ομιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Η Κυβέρνηση διώχνει τις μεγάλες επενδύσεις
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βίαιων εγκλημάτων σε κατοικίες και την άρση
του άδικου χαρακτήρα των πράξεων
αντίδρασης των θυμάτων». σ. 7293, 7294,
(Συνεδρίαση ΡΙΑ 07/05/2018)
.

.
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργία των
αρχαιολογικών χώρων». σ. 6824, 6825,
(Συνεδρίαση SΘ 19/04/2018)
.

ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Εικόνα εγκατάλειψης παρουσιάζουν ιστορικά
κτίρια στο κέντρο της Αθήνας». σ. 7017, 7018,
(Συνεδρίαση ΡΔ 26/04/2018)
.

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
"Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στον
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της
χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και
άλλες διατάξεις". σ. 6961, (Συνεδρίαση ΡΓ
25/04/2018)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Τι μέλλει γενέσθαι με το Θεατρικό
Μουσείο;» σ. 7019, 7020, (Συνεδρίαση ΡΔ
26/04/2018)
.

ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις».
σ. 6619, 6620, 6648, (Συνεδρίαση SΣΤ
02/04/2018)
.

ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ομιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες
ερωτήσεις, με θέμα: α) "Φυλακές Νικηφόρου
Δράμας και Στελέχωσή τους: Ψέμα στο
Ψέμα;" και β) Ίδρυση τμήματος μεταγωγών
και δικαστηρίων Δράμας και στελέχωσή του
με το αναγκαίο προσωπικό. Στελέχωση με το
αναγκαίο προσωπικό του καταστήματος
κράτησης Δράμας". σ. 6666, 6667, 6668, 6669,
(Συνεδρίαση SΣΤ 02/04/2018)
.

ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις».
σ. 6616, 6617, 6618, 6619, 6620, 6624, 6635,
6636, 6637, 6638, 6639, 6640, 6641,
(Συνεδρίαση SΣΤ 02/04/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6667, 6669, (Συνεδρίαση SΣΤ 02/04/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Η αυτοάμυνα ύστερα από επίθεση μέσα στο
σπίτι». σ. 7167, 7168, (Συνεδρίαση ΡΖ
30/04/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Κατασκευές εντός περιοχών δικαιοδοσίας
των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης
λιμένων». σ. 7261, 7262, (Συνεδρίαση ΡΙ
04/05/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Δύο μέτρα και δύο σταθμά;» σ. 7289, 7290,
(Συνεδρίαση ΡΙΑ 07/05/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα: «
Άμεση ανάγκη ανακατασκευής του
κρηπιδώματος του Λιμένα Πόρου
Τροιζηνίας». σ. 7263, 7264, (Συνεδρίαση ΡΙ
04/05/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Αρχή Συνεπιμέλειας Τέκνων - Ειδική
Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την
αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου». σ.
7291, 7292, (Συνεδρίαση ΡΙΑ 07/05/2018)
.

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Αρμόδιας Αρχής των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλίας για την
ενίσχυση της αντεγκληματικής πολιτικής
ύστερα από τα πρόσφατα πολλαπλά φαινόμενα
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ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις
εφαρμογής". σ. 6832, (Συνεδρίαση SΘ
19/04/2018)
.

VIP προσώπων». σ. 6811, (Συνεδρίαση SΘ
19/04/2018)
.
Παρέμβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Εικόνα εγκατάλειψης παρουσιάζουν
ιστορικά κτίρια στο κέντρο της Αθήνας». σ.
7018, (Συνεδρίαση ΡΔ 26/04/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Στοιχεία από την πορεία εφαρμογής του Ν.
4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου)». σ. 7014,
7015, 7016, (Συνεδρίαση ΡΔ 26/04/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Η αυτοάμυνα ύστερα από επίθεση μέσα στο
σπίτι». σ. 7167, 7168, (Συνεδρίαση ΡΖ
30/04/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7015, 7194, 7195, (Συνεδρίαση ΡΔ
26/04/2018, Συνεδρίαση ΡΗ 02/05/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις
υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις". σ.
7176-7178, 7195, 7196, (Συνεδρίαση ΡΗ
02/05/2018)
.

ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες
ερωτήσεις, με θέμα: α) "Φυλακές Νικηφόρου
Δράμας και Στελέχωσή τους: Ψέμα στο
Ψέμα;" και β) Ίδρυση τμήματος μεταγωγών
και δικαστηρίων Δράμας και στελέχωσή του
με το αναγκαίο προσωπικό. Στελέχωση με το
αναγκαίο προσωπικό του καταστήματος
κράτησης Δράμας". σ. 6665, 6666, 6668, 6669,
(Συνεδρίαση SΣΤ 02/04/2018)
.

ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 6608, 6646, 6649, 6664, 6808,
6813, 6816, 6820, 6821, 6922, 6923, 6932,
7010, 7013, 7014, 7015, 7016, 7018, 7023,
7192, 7194, 7195, 7196, (Συνεδρίαση SΕ
30/03/2018, Συνεδρίαση SΣΤ 02/04/2018,
Συνεδρίαση SΘ 19/04/2018, Συνεδρίαση ΡΓ
25/04/2018, Συνεδρίαση ΡΔ 26/04/2018,
Συνεδρίαση ΡΗ 02/05/2018)
.

Παρέμβασή του στην από κοινού συζήτηση
των σχεδίων νόμων του Υπ. Εθνικής Άμυνας:
α) "Κύρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής
Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του
Υπουργείου Άμυνας του Χασιμιτικού
Βασιλείου της Ιορδανίας και άλλες διατάξεις"
και β) "Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης
μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του Καναδά και
του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της
Κροατίας και του Υπουργείου Άμυνας της
Δημοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου
Άμυνας του Βασιλείου της Δανίας και του
Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της
Εσθονίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου
Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας και του Υπουργείου Άμυνας της
Ιταλικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου
Άμυνας της Δημοκρατίας της Λετονίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της
Δημοκρατίας της Λιθουανίας και του
Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου της
Ολλανδίας και του Υπουργείου Άμυνας του
Βασιλείου της Νορβηγίας και του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της
Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ρουμανίας και του Υπουργείου
Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβακίας και

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο
νόμου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής: «Ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και
άλλες διατάξεις». σ. 6648, (Συνεδρίαση SΣΤ
02/04/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Μεταφορικό ισοδύναμο και εξαίρεση της
Καρπάθου». σ. 6692, 6693, (Συνεδρίαση SΖ
16/04/2018)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος, σ.
6692, (Συνεδρίαση SΖ 16/04/2018)
.
Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, με θέμα: «Αστυνομικοί στη φύλαξη
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του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της
Σλοβενίας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Δημοκρατίας της Τουρκίας και
του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου
Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και
Βορείου Ιρλανδίας και του Υπουργείου
Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής και του Ανώτατου Στρατηγείου των
Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης
(SHAPE), όσον αφορά στη χρηματοδότηση
του σχεδιασμού και της κατασκευής νέων
εγκαταστάσεων για το Διεθνές Σχολείο του
SHAPE, καθώς και της Τροποποίησης του ως
άνω Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των
ιδίων Συμμετεχόντων μετά της Διακοίνωσης
Ένταξης όσον αφορά στη συμμετοχή του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής
Δημοκρατίας στο ως άνω Μνημόνιο
Κατανόησης". σ. 6716, (Συνεδρίαση SΗ
18/04/2018)
.

.
Ομιλία του σε στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6924, 6935, (Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.
Λ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6900, (Συνεδρίαση ΡΒ 24/04/2018)
.

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
"Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στον
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της
χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και
άλλες διατάξεις". σ. 6984, (Συνεδρίαση ΡΓ
25/04/2018)
.

ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 6825, 6828, 6829, 6830, 6832,
6833, 6835, 6893, 6894, 6900, 6901, 6953,
6954, 6956, 6960, (Συνεδρίαση SΘ
19/04/2018, Συνεδρίαση ΡΒ 24/04/2018,
Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ανησυχητικές εξελίξεις σχετικά με την
πώληση της ΑΕΕΓΑ "Η Εθνική"». σ. 6694,
(Συνεδρίαση SΖ 16/04/2018)
.

ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Ομιλία του σε στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6951-6953, (Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ενημέρωση για τον "ολοκληρωμένο
σχεδιασμό ανάδειξης, ανάπτυξης και
αξιοποίησης της λίμνης Λάδωνα" της
Περιφέρειας Πελοποννήσου». σ. 6818, 6819,
(Συνεδρίαση SΘ 19/04/2018)
.

ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις».
σ. 6636, 6637, 6645, (Συνεδρίαση SΣΤ
02/04/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6860, 6923, (Συνεδρίαση Ρ 20/04/2018,
Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Η Κυβέρνηση διώχνει τις μεγάλες επενδύσεις
από τη χώρα: ανικανότητα ή ιδεοληπτικές
εμμονές;» σ. 6860, 6861, 6869, 6870, 6872,
6875, 6883, 6884, 6886, 6887, (Συνεδρίαση Ρ
20/04/2018)

Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η
οποία δεν συζητήθηκε, με θέμα: "Λήψη
μέτρων υπέρ των μικρών αποταμιευτών που
έχασαν τα χρήματά τους με το "κούρεμα" του
χρέους το 2012". σ. 6691, (Συνεδρίαση SΖ
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16/04/2018)
.

.
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Η Κυβέρνηση διώχνει τις μεγάλες επενδύσεις
από τη χώρα: ανικανότητα ή ιδεοληπτικές
εμμονές;» σ. 6868, 6870, 6871, 6872, 6886,
(Συνεδρίαση Ρ 20/04/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος, σ.
6691, 6704, 6886, (Συνεδρίαση SΖ
16/04/2018, Συνεδρίαση SΗ 18/04/2018,
Συνεδρίαση Ρ 20/04/2018)
.
Ομιλία του στην από κοινού συζήτηση των
σχεδίων νόμων του Υπ. Εθνικής Άμυνας: α)
"Κύρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής
Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του
Υπουργείου Άμυνας του Χασιμιτικού
Βασιλείου της Ιορδανίας και άλλες διατάξεις"
και β) "Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης
μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του Καναδά και
του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της
Κροατίας και του Υπουργείου Άμυνας της
Δημοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου
Άμυνας του Βασιλείου της Δανίας και του
Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της
Εσθονίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου
Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας και του Υπουργείου Άμυνας της
Ιταλικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου
Άμυνας της Δημοκρατίας της Λετονίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της
Δημοκρατίας της Λιθουανίας και του
Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου της
Ολλανδίας και του Υπουργείου Άμυνας του
Βασιλείου της Νορβηγίας και του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της
Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ρουμανίας και του Υπουργείου
Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της
Σλοβενίας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Δημοκρατίας της Τουρκίας και
του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου
Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και
Βορείου Ιρλανδίας και του Υπουργείου
Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής και του Ανώτατου Στρατηγείου των
Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης
(SHAPE), όσον αφορά στη χρηματοδότηση
του σχεδιασμού και της κατασκευής νέων
εγκαταστάσεων για το Διεθνές Σχολείο του
SHAPE, καθώς και της Τροποποίησης του ως
άνω Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των
ιδίων Συμμετεχόντων μετά της Διακοίνωσης
Ένταξης όσον αφορά στη συμμετοχή του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής
Δημοκρατίας στο ως άνω Μνημόνιο
Κατανόησης". σ. 6704, (Συνεδρίαση SΗ
18/04/2018)

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Πορεία Προγράμματος Διασυνοριακής
Συνεργασίας Interreg Ελλάδας - Ιταλίας (20142020) ως προς τον Δήμο Παξών». σ. 7069,
7070, 7071, (Συνεδρίαση ΡΣΤ 27/04/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις
υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις". σ.
7188, 7190, (Συνεδρίαση ΡΗ 02/05/2018)
.
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 6613, 6616, 6617, 6618, 6621,
6623, 6624, 6625, 6883, 6884, 7172, 7173,
7175, 7184, 7288, 7289, 7293, 7295, 7297,
(Συνεδρίαση SΣΤ 02/04/2018, Συνεδρίαση Ρ
20/04/2018, Συνεδρίαση ΡΗ 02/05/2018,
Συνεδρίαση ΡΙΑ 07/05/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Εικόνα εγκατάλειψης παρουσιάζουν ιστορικά
κτίρια στο κέντρο της Αθήνας». σ. 7016, 7017,
7018, (Συνεδρίαση ΡΔ 26/04/2018)
.

Μ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Μόνο 350 ευρώ παίρνουν οι πέντε χιλιάδες
υποψήφιοι διδάκτορες της χώρας. Τους
αντιμετωπίζουμε ως επιχειρηματίες;» σ. 6669,
6670, 6671, (Συνεδρίαση SΣΤ 02/04/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Η Κυβέρνηση διώχνει τις μεγάλες επενδύσεις
από τη χώρα: ανικανότητα ή ιδεοληπτικές
εμμονές;» σ. 6862, 6863, (Συνεδρίαση Ρ
20/04/2018)
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Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6906, 6916, 6925-6927, 6933, (Συνεδρίαση ΡΒ
24/04/2018, Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις».
σ. 6617, 6621-6623, 6625, 6628, 6632, 6646,
6648, 6649, 6649, (Συνεδρίαση SΣΤ
02/04/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6912, 6932, 6933, (Συνεδρίαση ΡΒ 24/04/2018
,Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.

Ομιλία της σε στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6925, (Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.

Ομιλία του σε στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ. )
.

ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6881, (Συνεδρίαση Ρ 20/04/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Παραίτηση καθηγητού Σταύρου Κριμιζή,
Προέδρου του Ελληνικού Διαστημικού
Οργανισμού (ΕΛΔΟ)». σ. 7258, 7259, 7260,
(Συνεδρίαση ΡΙ 04/05/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Η Κυβέρνηση διώχνει τις μεγάλες επενδύσεις
από τη χώρα: ανικανότητα ή ιδεοληπτικές
εμμονές;» σ. 6881, (Συνεδρίαση Ρ 20/04/2018)
.

ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
"Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στον
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της
χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και
άλλες διατάξεις". σ. 6967, (Συνεδρίαση ΡΓ
25/04/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Αρμόδιας Αρχής των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την
ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις
εφαρμογής". σ. 6835, (Συνεδρίαση SΘ
19/04/2018)
.

ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις
υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις". σ.
7190, 7191, 7192, (Συνεδρίαση ΡΗ
02/05/2018)
.

Ομιλία του σε στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6940, (Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7195, (Συνεδρίαση ΡΗ 02/05/2018)
.

ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις».
σ. 6634, (Συνεδρίαση SΣΤ 02/04/2018)
.

ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6617, 6621, 6632, (Συνεδρίαση SΣΤ
02/04/2018)
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Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6912, (Συνεδρίαση ΡΒ 24/04/2018)
.

.
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6905, (Συνεδρίαση ΡΒ 24/04/2018)
.

ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
"Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στον
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της
χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και
άλλες διατάξεις". σ. 6965, (Συνεδρίαση ΡΓ
25/04/2018)
.

Ομιλία του σε στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6923, (Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ)

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)
Επιστολή της για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
"Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στον
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της
χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και
άλλες διατάξεις". σ. 6963, (Συνεδρίαση ΡΓ
25/04/2018)
.

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
"Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στον
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της
χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και
άλλες διατάξεις". σ. 6982, (Συνεδρίαση ΡΓ
25/04/2018)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Παταγώδης αποτυχία του εξωδικαστικού
συμβιβασμού». σ. 7058, 7059, 7060,
(Συνεδρίαση ΡΣΤ 27/04/2018)
.

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ομιλία του σε στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6928-6931, (Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.

ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Κάλυψη κενών στο Πυροσβεστικό Σώμα από
επιλαχόντες του διαγωνισμού 2011». σ. 6813,
(Συνεδρίαση SΘ 19/04/2018)
.

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
"Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στον
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της
χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και
άλλες διατάξεις". σ. 6988, (Συνεδρίαση ΡΓ
25/04/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6916, (Συνεδρίαση ΡΒ 24/04/2018)
.

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Αποκατάσταση προβλημάτων στις αίθουσες
χειρουργείων της νέας πτέρυγας του
Νοσοκομείου Χίου». σ. 7286, (Συνεδρίαση
ΡΙΑ 07/05/2018)

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
"Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στον
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λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της
χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και
άλλες διατάξεις". σ. 6992, (Συνεδρίαση ΡΓ
25/04/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7295, (Συνεδρίαση ΡΙΑ 07/05/2018)
.

ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Για την κατολίσθηση - καθίζηση μετατόπιση εδάφους στην Κρυοπηγή
Πρέβεζας». σ. 7010, 7011, (Συνεδρίαση ΡΔ
26/04/2018)
.

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ομιλία του σε στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6939, (Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.

Παρέμβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Χωρίς προσωπικό διάφορες κρίσιμες
και νευραλγικές υπηρεσίες του Δήμου
Ικαρίας». σ. 7014, (Συνεδρίαση ΡΔ
26/04/2018)
.

ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Επανασύσταση του γραφείου του Σώματος
Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ)». σ. 7023,
(Συνεδρίαση ΡΔ 26/04/2018)
.

Ν

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ασφάλιση με εργόσημο σε χειριστές-οδηγούς
αγροτικών μηχανημάτων». σ. 7024, 7025,
(Συνεδρίαση ΡΔ 26/04/2018)
.

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Σκανδαλώδης νομοθετική εύνοια για το
ακατάσχετο των κομμάτων! Ρουσφέτι για
Μητσοτάκη και Γεννηματά που ψήφισαν την
τροπολογία μαζί με τους Κυβερνητικούς.... και
λοιπούς συγγενείς». σ. 6820, 6821, 6822,
(Συνεδρίαση SΘ 19/04/2018)
.

ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
"Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στον
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της
χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και
άλλες διατάξεις". σ. 6990, (Συνεδρίαση ΡΓ
25/04/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6821, (Συνεδρίαση SΘ 19/04/2018)
.
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του σε στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6947, (Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.

ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6918, (Συνεδρίαση ΡΒ 24/04/2018)
.

Ξ

ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Αύξηση στις μισθωτικές αξίες απλής χρήσης
αιγιαλού». σ. 7295, 7296, 7297, (Συνεδρίαση
ΡΙΑ 07/05/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις».
σ. 6642, (Συνεδρίαση SΣΤ 02/04/2018)
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απάντηση των ισχυρισμών του Υπουργείου
Εξωτερικών της Τουρκίας, σχετικά με τα
Ίμια. σ. 6718, 6719, (Συνεδρίαση SΗ
18/04/2018)
.

.
Ομιλία του στην από κοινού συζήτηση των
σχεδίων νόμων του Υπ. Εθνικής Άμυνας: α)
"Κύρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής
Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του
Υπουργείου Άμυνας του Χασιμιτικού
Βασιλείου της Ιορδανίας και άλλες διατάξεις"
και β) "Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης
μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του Καναδά και
του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της
Κροατίας και του Υπουργείου Άμυνας της
Δημοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου
Άμυνας του Βασιλείου της Δανίας και του
Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της
Εσθονίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου
Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας και του Υπουργείου Άμυνας της
Ιταλικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου
Άμυνας της Δημοκρατίας της Λετονίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της
Δημοκρατίας της Λιθουανίας και του
Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου της
Ολλανδίας και του Υπουργείου Άμυνας του
Βασιλείου της Νορβηγίας και του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της
Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ρουμανίας και του Υπουργείου
Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της
Σλοβενίας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Δημοκρατίας της Τουρκίας και
του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου
Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και
Βορείου Ιρλανδίας και του Υπουργείου
Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής και του Ανώτατου Στρατηγείου των
Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης
(SHAPE), όσον αφορά στη χρηματοδότηση
του σχεδιασμού και της κατασκευής νέων
εγκαταστάσεων για το Διεθνές Σχολείο του
SHAPE, καθώς και της Τροποποίησης του ως
άνω Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των
ιδίων Συμμετεχόντων μετά της Διακοίνωσης
Ένταξης όσον αφορά στη συμμετοχή του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής
Δημοκρατίας στο ως άνω Μνημόνιο
Κατανόησης". σ. 6714, 6715, 6716, 6719,
(Συνεδρίαση SΗ 18/04/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Μη διάκριση στην τραπεζική προμήθεια
πιστωτικών και χρεωστικών καρτών». σ. 6858,
6859, (Συνεδρίαση Ρ 20/04/2018)
.
Παρέμβασή του σε επίκαιρη επερώτηση, με
θέμα: «Η Κυβέρνηση διώχνει τις μεγάλες
επενδύσεις από τη χώρα: ανικανότητα ή
ιδεοληπτικές εμμονές;» σ. 6860, (Συνεδρίαση
Ρ 20/04/2018)
.
Ομιλία του σε στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6933, (Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.
Π
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις».
σ. 6636, (Συνεδρίαση SΣΤ 02/04/2018)
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Η Κυβέρνηση διώχνει τις μεγάλες επενδύσεις
από τη χώρα: ανικανότητα ή ιδεοληπτικές
εμμονές;» σ. 6877-6879, (Συνεδρίαση Ρ
20/04/2018)
.
Ομιλία του σε στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6935-6937, (Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6716, (Συνεδρίαση SΗ 18/04/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις

Αναφορά του στην ανακοίνωση του
ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σε
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υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις". σ.
7186-7188, (Συνεδρίαση ΡΗ 02/05/2018)
.

.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Μόνο 350 ευρώ παίρνουν οι πέντε χιλιάδες
υποψήφιοι διδάκτορες της χώρας. Τους
αντιμετωπίζουμε ως επιχειρηματίες;» σ. 6670,
6671, (Συνεδρίαση SΣΤ 02/04/2018)
.

ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Αρχή Συνεπιμέλειας Τέκνων - Ειδική
Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την
αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου». σ.
7290, 7291, (Συνεδρίαση ΡΙΑ 07/05/2018)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Αρμόδιας Αρχής των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την
ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις
εφαρμογής". σ. 6830-6832, 6836, (Συνεδρίαση
SΘ 19/04/2018)
.

ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6828, 6829, (Συνεδρίαση SΘ 19/04/2018)
.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(ΣΑΚΗΣ)

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών μισθωτών
και συνταξιούχων προς την εφορία σε έως 120
δόσεις». σ. 6890, 6891, (Συνεδρίαση ΡΑ
23/04/2018)
.

Παρέμβασή του σε επίκαιρη επερώτηση, με
θέμα: «Η Κυβέρνηση διώχνει τις μεγάλες
επενδύσεις από τη χώρα: ανικανότητα ή
ιδεοληπτικές εμμονές;» σ. 6861, (Συνεδρίαση
Ρ 20/04/2018)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6911, (Συνεδρίαση ΡΒ 24/04/2018)
.

ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του σε στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6927, (Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις
υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις". σ.
7175, 7182, 7184, 7192-7194, 7196,
(Συνεδρίαση ΡΗ 02/05/2018)
.

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Αυξάνεται η ανασφάλεια σε περιοχές της
Πάτρας». σ. 6811, 6812, 6813, (Συνεδρίαση
SΘ 19/04/2018)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Αύξηση στις μισθωτικές αξίες απλής χρήσης
αιγιαλού». σ. 7296, 7297, (Συνεδρίαση ΡΙΑ
07/05/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Η Κυβέρνηση διώχνει τις μεγάλες επενδύσεις
από τη χώρα: ανικανότητα ή ιδεοληπτικές
εμμονές;» σ. 6866, 6871, (Συνεδρίαση Ρ
20/04/2018)
.

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Αστυνομικοί στη φύλαξη VIP προσώπων». σ.
6809, 6810, 6811, (Συνεδρίαση SΘ
19/04/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, «Σοβαρή
ανησυχία στην Αχαΐα για τα μέτρα
αντιμετώπισης του φαινομένου των μεδουσών
στον Πατραϊκό κόλπο». σ. 7063, 7064, 7065,
(Συνεδρίαση ΡΣΤ 27/04/2018)

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Κύρωση της Συμφωνίας
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μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Αρμόδιας Αρχής των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την
ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις
εφαρμογής". σ. 6835, (Συνεδρίαση SΘ
19/04/2018)
.

Άμυνας της Δημοκρατίας της Λετονίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της
Δημοκρατίας της Λιθουανίας και του
Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου της
Ολλανδίας και του Υπουργείου Άμυνας του
Βασιλείου της Νορβηγίας και του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της
Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ρουμανίας και του Υπουργείου
Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της
Σλοβενίας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Δημοκρατίας της Τουρκίας και
του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου
Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και
Βορείου Ιρλανδίας και του Υπουργείου
Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής και του Ανώτατου Στρατηγείου των
Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης
(SHAPE), όσον αφορά στη χρηματοδότηση
του σχεδιασμού και της κατασκευής νέων
εγκαταστάσεων για το Διεθνές Σχολείο του
SHAPE, καθώς και της Τροποποίησης του ως
άνω Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των
ιδίων Συμμετεχόντων μετά της Διακοίνωσης
Ένταξης όσον αφορά στη συμμετοχή του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής
Δημοκρατίας στο ως άνω Μνημόνιο
Κατανόησης". σ. 6710, (Συνεδρίαση SΗ
18/04/2018)
.

Ομιλία του σε στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6946, (Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις».
σ. 6624, 6625, 6626, (Συνεδρίαση SΣΤ
02/04/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τον Ελληνικό Διαστημικό Οργανισμό. σ. 7256,
7257, (Συνεδρίαση ΡΙ 04/05/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Παραίτηση καθηγητού Σταύρου Κριμιζή,
Προέδρου του Ελληνικού Διαστημικού
Οργανισμού (ΕΛΔΟ)». σ. 7258, 7259, 7260,
(Συνεδρίαση ΡΙ 04/05/2018)
.

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις
υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις". σ.
7172, 7196, (Συνεδρίαση ΡΗ 02/05/2018)
.

ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του στην από κοινού συζήτηση των
σχεδίων νόμων του Υπ. Εθνικής Άμυνας: α)
"Κύρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής
Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του
Υπουργείου Άμυνας του Χασιμιτικού
Βασιλείου της Ιορδανίας και άλλες διατάξεις"
και β) "Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης
μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του Καναδά και
του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της
Κροατίας και του Υπουργείου Άμυνας της
Δημοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου
Άμυνας του Βασιλείου της Δανίας και του
Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της
Εσθονίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου
Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας και του Υπουργείου Άμυνας της
Ιταλικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7195, (Συνεδρίαση ΡΗ 02/05/2018)
.
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Στοιχεία από την πορεία εφαρμογής του Ν.
4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου)». σ. 7014,
7015, 7016, (Συνεδρίαση ΡΔ 26/04/2018)
.
ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (ΣΤΕΡΓΙΟΣ)
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Μη διάκριση στην τραπεζική προμήθεια
πιστωτικών και χρεωστικών καρτών». σ. 6859,
(Συνεδρίαση Ρ 20/04/2018)
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άλλες διατάξεις". σ. 6981, (Συνεδρίαση ΡΓ
25/04/2018)
.

.
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Η Κυβέρνηση διώχνει τις μεγάλες επενδύσεις
από τη χώρα: ανικανότητα ή ιδεοληπτικές
εμμονές;» σ. 6865, 6868, 6869, 6870, 6871,
6872, 6883, 6884-6886, 6887, (Συνεδρίαση Ρ
20/04/2018)
.

ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6868, (Συνεδρίαση Ρ 20/04/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις».
σ. 6617, 6624, 6629, 6641, 6642, 6644, 6645,
6648, 6649, (Συνεδρίαση SΣΤ 02/04/2018)
.

ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις».
σ. 6634, 6635, 6638, 6639, (Συνεδρίαση SΣΤ
02/04/2018)
.

Ομιλία του στην από κοινού συζήτηση των
σχεδίων νόμων του Υπ. Εθνικής Άμυνας: α)
"Κύρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής
Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του
Υπουργείου Άμυνας του Χασιμιτικού
Βασιλείου της Ιορδανίας και άλλες διατάξεις"
και β) "Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης
μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του Καναδά και
του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της
Κροατίας και του Υπουργείου Άμυνας της
Δημοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου
Άμυνας του Βασιλείου της Δανίας και του
Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της
Εσθονίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου
Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας και του Υπουργείου Άμυνας της
Ιταλικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου
Άμυνας της Δημοκρατίας της Λετονίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της
Δημοκρατίας της Λιθουανίας και του
Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου της
Ολλανδίας και του Υπουργείου Άμυνας του
Βασιλείου της Νορβηγίας και του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της
Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ρουμανίας και του Υπουργείου
Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της
Σλοβενίας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Δημοκρατίας της Τουρκίας και
του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου
Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και
Βορείου Ιρλανδίας και του Υπουργείου
Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής και του Ανώτατου Στρατηγείου των
Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης
(SHAPE), όσον αφορά στη χρηματοδότηση
του σχεδιασμού και της κατασκευής νέων
εγκαταστάσεων για το Διεθνές Σχολείο του
SHAPE, καθώς και της Τροποποίησης του ως
άνω Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των

ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις».
σ. 6626, 6628, 6629, (Συνεδρίαση SΣΤ
02/04/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Αποκατάσταση προβλημάτων στις αίθουσες
χειρουργείων της νέας πτέρυγας του
Νοσοκομείου Χίου». σ. 7286, 7287,
(Συνεδρίαση ΡΙΑ 07/05/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Διακομιδή ασθενών από το ΕΚΑΒ σε
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ιδιωτικών
κλινικών». σ. 7287, 7288, 7289, (Συνεδρίαση
ΡΙΑ 07/05/2018)
.
Σ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
"Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στον
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της
χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και
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ιδίων Συμμετεχόντων μετά της Διακοίνωσης
Ένταξης όσον αφορά στη συμμετοχή του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής
Δημοκρατίας στο ως άνω Μνημόνιο
Κατανόησης". σ. 6713, (Συνεδρίαση SΗ
18/04/2018)
.

Σλοβενίας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Δημοκρατίας της Τουρκίας και
του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου
Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και
Βορείου Ιρλανδίας και του Υπουργείου
Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής και του Ανώτατου Στρατηγείου των
Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης
(SHAPE), όσον αφορά στη χρηματοδότηση
του σχεδιασμού και της κατασκευής νέων
εγκαταστάσεων για το Διεθνές Σχολείο του
SHAPE, καθώς και της Τροποποίησης του ως
άνω Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των
ιδίων Συμμετεχόντων μετά της Διακοίνωσης
Ένταξης όσον αφορά στη συμμετοχή του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής
Δημοκρατίας στο ως άνω Μνημόνιο
Κατανόησης". σ. 6705, (Συνεδρίαση SΗ
18/04/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6901, (Συνεδρίαση ΡΒ 24/04/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6902, (Συνεδρίαση ΡΒ 24/04/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις
υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις". σ.
7188, (Συνεδρίαση ΡΗ 02/05/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6897, 6957, (Συνεδρίαση ΡΒ 24/04/2018,
Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.

ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στην από κοινού συζήτηση των
σχεδίων νόμων του Υπ. Εθνικής Άμυνας: α)
"Κύρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής
Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του
Υπουργείου Άμυνας του Χασιμιτικού
Βασιλείου της Ιορδανίας και άλλες διατάξεις"
και β) "Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης
μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του Καναδά και
του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της
Κροατίας και του Υπουργείου Άμυνας της
Δημοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου
Άμυνας του Βασιλείου της Δανίας και του
Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της
Εσθονίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου
Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας και του Υπουργείου Άμυνας της
Ιταλικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου
Άμυνας της Δημοκρατίας της Λετονίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της
Δημοκρατίας της Λιθουανίας και του
Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου της
Ολλανδίας και του Υπουργείου Άμυνας του
Βασιλείου της Νορβηγίας και του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της
Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ρουμανίας και του Υπουργείου
Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της

ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του σε στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6955, (Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.
ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του σε στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6934, (Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.
ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του σε στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6954, 6955, (Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
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Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Σοβαρές καταγγελίες των εργαζομένων του
Εθνικού Θεάτρου». σ. 6822, 6823,
(Συνεδρίαση SΘ 19/04/2018)
.

.
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6860, 6861, (Συνεδρίαση Ρ 20/04/2018)
.

ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Η Κυβέρνηση διώχνει τις μεγάλες επενδύσεις
από τη χώρα: ανικανότητα ή ιδεοληπτικές
εμμονές;» σ. 6861, (Συνεδρίαση Ρ 20/04/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6894, 6895, 6900, 6912, (Συνεδρίαση ΡΒ
24/04/2018)
.

ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Διασφάλιση του δικαιώματος στην εργασία
των εργαζομένων με "μπλοκάκι" στην
Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ Α.Ε.) Υπηρεσίες Α.Ε.»
σ. 6816, 6817, 6818, (Συνεδρίαση SΘ
19/04/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6944, 6945, (Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.
Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ. 6944,
6945, (Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ενημέρωση για τον "ολοκληρωμένο
σχεδιασμό ανάδειξης, ανάπτυξης και
αξιοποίησης της λίμνης Λάδωνα" της
Περιφέρειας Πελοποννήσου». σ. 6818, 6819,
(Συνεδρίαση SΘ 19/04/2018)
.

Ομιλία του σε στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6956, (Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Σκανδαλώδης νομοθετική εύνοια για το
ακατάσχετο των κομμάτων! Ρουσφέτι για
Μητσοτάκη και Γεννηματά που ψήφισαν την
τροπολογία μαζί με τους Κυβερνητικούς.... και
λοιπούς συγγενείς». σ. 6820, 6821,
(Συνεδρίαση SΘ 19/04/2018)
.

ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
"Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στον
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της
χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και
άλλες διατάξεις". σ. 6966, (Συνεδρίαση ΡΓ
25/04/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Για την κατολίσθηση - καθίζηση μετατόπιση εδάφους στην Κρυοπηγή
Πρέβεζας». σ. 7011, (Συνεδρίαση ΡΔ
26/04/2018)
.

ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6895, 6903, 6905, 6906, 6907, 6910, 6916,
6919, 6931, 6932, 6946, 6957, 6958,
(Συνεδρίαση ΡΒ 24/04/2018, Συνεδρίαση ΡΓ
25/04/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Χωρίς προσωπικό διάφορες κρίσιμες και
νευραλγικές υπηρεσίες του Δήμου Ικαρίας». σ.
7012, 7013, 7014, (Συνεδρίαση ΡΔ
26/04/2018)
.
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(ΠΑΝΟΣ)

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6918, (Συνεδρίαση ΡΒ 24/04/2018)
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.
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Παρέμβασή του σε στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6932, (Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.

Ομιλία του σε στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6937, (Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.

ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
"Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στον
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της
χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και
άλλες διατάξεις". σ. 6970, (Συνεδρίαση ΡΓ
25/04/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Αδυναμία καταβολής μισθοδοσίας του
Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού καθώς
και προμηθευτών του ΤΕΙ Κρήτης εξαιτίας της
μη έγκρισης της 2ης τροποποίησης του
Προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κρήτης». σ. 6697,
6698, 6699, (Συνεδρίαση SΖ 16/04/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας του
Εθνικού Κολυμβητηρίου Ηρακλείου (ΕΑΚΗ).
σ. 6825, 6827, (Συνεδρίαση SΘ 19/04/2018)
.

ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Η Κυβέρνηση διώχνει τις μεγάλες επενδύσεις
από τη χώρα: ανικανότητα ή ιδεοληπτικές
εμμονές;» σ. 6865, 6866, (Συνεδρίαση Ρ
20/04/2018)
.

Ομιλία του σε στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6938, (Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.

ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Καθυστερήσεις στη διαδικασία έκδοσης των
νέων ταυτοτήτων». σ. 6808, 6809,
(Συνεδρίαση SΘ 19/04/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Χωρίς προσωπικό διάφορες κρίσιμες και
νευραλγικές υπηρεσίες του Δήμου Ικαρίας». σ.
7012, 7013, (Συνεδρίαση ΡΔ 26/04/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Αστυνομικοί στη φύλαξη VIP προσώπων». σ.
6810, 6811, (Συνεδρίαση SΘ 19/04/2018)
.

ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις».
σ. 6613, 6632, 6646, (Συνεδρίαση SΣΤ
02/04/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Αυξάνεται η ανασφάλεια σε περιοχές της
Πάτρας». σ. 6812, 6813, (Συνεδρίαση SΘ
19/04/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Κάλυψη κενών στο Πυροσβεστικό Σώμα από
επιλαχόντες του διαγωνισμού 2011». σ. 6813,
6814, (Συνεδρίαση SΘ 19/04/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6632, 6642, (Συνεδρίαση SΣΤ 02/04/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Προβλήματα στη λειτουργία του Τμήματος

Τ
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Συνοριακής Φύλαξης (Τ.Σ.Φ.) Παιονίας». σ.
6814, (Συνεδρίαση SΘ 19/04/2018)
.

6857, 6858, (Συνεδρίαση Ρ 20/04/2018)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6916, (Συνεδρίαση ΡΒ 24/04/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα «
Έξαρση εγκληματικότητας στην Αθήνα». σ.
6815, 6816, (Συνεδρίαση SΘ 19/04/2018)
.

Ομιλία του σε στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6942-6944, (Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6901, (Συνεδρίαση ΡΒ 24/04/2018)
.

Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ. 6945,
(Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6922, (Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, «Σοβαρή
ανησυχία στην Αχαΐα για τα μέτρα
αντιμετώπισης του φαινομένου των μεδουσών
στον Πατραϊκό κόλπο». σ. 7063, 7064, 7065,
(Συνεδρίαση ΡΣΤ 27/04/2018)
.

Ομιλία της σε στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6924, (Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.

ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Σε ομηρία οι εργαζόμενοι του προγράμματος
"Βοήθεια στο Σπίτι"». σ. 7251, 7252, 7253,
(Συνεδρίαση ΡΘ 03/05/2018)
.

ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Αδιαφάνεια στις τοποθετήσεις προϊσταμένων
στο ΣΔΟΕ». σ. 6690, 6691, (Συνεδρίαση SΖ
16/04/2018)
.

Χ
ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Μεταφορικό ισοδύναμο και εξαίρεση της
Καρπάθου». σ. 6692, (Συνεδρίαση SΖ
16/04/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Βιωσιμότητα του Εργοστασίου της
Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης της
Ορεστιάδας». σ. 7066, 7067, (Συνεδρίαση ΡΣΤ
27/04/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ανησυχητικές εξελίξεις σχετικά με την
πώληση της ΑΕΕΓΑ "Η Εθνική"». σ. 6694,
(Συνεδρίαση SΖ 16/04/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Πορεία Προγράμματος Διασυνοριακής
Συνεργασίας Interreg Ελλάδας - Ιταλίας (20142020) ως προς τον Δήμο Παξών». σ. 7069,
7070, 7071, (Συνεδρίαση ΡΣΤ 27/04/2018)
.

Φ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(ΚΩΣΤΗΣ)

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Διάβρωση αιγιαλού και επιπτώσεις σε
παράκτιες περιοχές του νομού Αχαΐας». σ.

Ομιλία του σε στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το
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περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις". σ.
6932, (Συνεδρίαση ΡΓ 25/04/2018)
.
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Δύο μέτρα και δύο σταθμά;» σ. 7289, 7290,
(Συνεδρίαση ΡΙΑ 07/05/2018)
.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ομιλία της Προεδρεύυοσα) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 6667, 6668, 6669,
6671, 6673, 7167, (Συνεδρίαση SΣΤ
02/04/2018, Συνεδρίαση ΡΖ 30/04/2018)
.
Επιστολή της για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
"Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στον
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της
χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και
άλλες διατάξεις". σ. 6962, (Συνεδρίαση ΡΓ
25/04/2018)
.
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
(ΕΥΗ)
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Σε ομηρία οι εργαζόμενοι του προγράμματος
"Βοήθεια στο Σπίτι"». σ. 7250, 7251, 7252,
(Συνεδρίαση ΡΘ 03/05/2018)
.
Ψ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
"Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στον
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της
χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και
άλλες διατάξεις". σ. 6974, (Συνεδρίαση ΡΓ
25/04/2018)
.
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