Το παρακάτω Ευρετήριο δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές,
συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ - ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΖ, ΣΥΝΟΔΟΣ B
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ NZ 18.01.2017- O 07.02.2017

(Συνεδρίαση Ο 07/02/2017)
.
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4122, (Συνεδρίαση ΝΗ 19/01/2017)
.

ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4636, (Συνεδρίαση
ΞΣΤ 01/02/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των
ετήσιων και των ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια
εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές
διατάξεις». σ. 4122, 4137, 4141, (Συνεδρίαση
ΝΗ 19/01/2017)
.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
(ΣΙΑ)
Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4068, (Συνεδρίαση ΝΖ 18/01/2017)
.

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την προσπάθεια υφαρπαγής ακίνητης
περιουσίας Ελλήνων στη Χειμάρρα που
εξισούται με ξεριζωμό. σ. 4454, (Συνεδρίαση
ΞΓ 27/01/2017)
.

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την ανάγκη άμεσης αποζημίωσης των
ελαιοπαραγωγών και παραγωγών μανταρινιών
ποικιλίας «κλημεντίνη» στην Αργολίδα. σ.
4675, 4676, (Συνεδρίαση ΞΘ 06/02/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για
την Προσχώρηση του Μαυροβουνίου στη
Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού». σ. 4531,
(Συνεδρίαση ΞΕ 31/01/2017)
.

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4689, 4705, (Συνεδρίαση Ο 07/02/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4227, 4450, (Συνεδρίαση Ξ 23/01/2017,
Συνεδρίαση ΞΒ 26/01/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και
λοιπές διατάξεις». σ. 4705, 4709, 4718,

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την πορεία των έργων και των μελετών για το
5ο ΣΕΣ (ΕΣΠΑ) στο Νομό Φλώρινας. σ. 4449,
4450, (Συνεδρίαση ΞΒ 26/01/2017)
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.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη λήψη μέτρων για τις καταστροφές σε
αγροτικές καλλιέργειες σε περιοχές της
Κρήτης λόγω των χιονοπτώσεων και του
παγετού. σ. 4677, 4679, (Συνεδρίαση ΞΘ
06/02/2017)
.

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Παρέμβασή του στη συζήτηση προ
ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο
143 του Κανονισμού της Βουλής, με
πρωτοβουλία της Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Δημοκρατικής
Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ.
Φωτεινής Γεννηματά, σε επίπεδο Αρχηγών
Κομμάτων, σχετικά με τον πρωτογενή τομέα
και τους αγρότες. σ. 4065, (Συνεδρίαση ΝΖ
18/01/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την κατάργηση της ΠΟΠ ελιάς Καλαμάτας. σ.
4679, 4680, (Συνεδρίαση ΞΘ 06/02/2017)
.
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Παρέμβασή του στη συζήτηση, σύμφωνα με
το άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4621, (Συνεδρίαση
ΞΣΤ 01/02/2017)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και
λοιπές διατάξεις». σ. 4716, (Συνεδρίαση Ο
07/02/2017)
.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

Ομιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Με αδιαφάνεια και αναξιοκρατία η
Κυβέρνηση διογκώνει συνεχώς το Δημόσιο».
σ. 4508, 4509, (Συνεδρίαση ΞΔ 30/01/2017)
.

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ
Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4508, (Συνεδρίαση ΞΔ 30/01/2017)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την καθυστέρηση προγραμμάτων κοινωφελούς
εργασίας για διακόσιους εβδομήντα τέσσερις
δήμους και καταγγελίες για τη διαχείριση των
προγραμμάτων που ήδη εφαρμόζονται στα
κέντρα φιλοξενίας προσφύγων. σ. 4184, 4185,
(Συνεδρίαση ΝΘ 20/01/2017)
.

ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και
λοιπές διατάξεις». σ. 4703, 4704, (Συνεδρίαση
Ο 07/02/2017)
.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση προ ημερησίας
διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο 143 του
Κανονισμού της Βουλής, με πρωτοβουλία της
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηματά, σε επίπεδο
Αρχηγών Κομμάτων, σχετικά με τον
πρωτογενή τομέα και τους αγρότες. σ. 40794081, 4088, 4091, 4092, (Συνεδρίαση ΝΖ
18/01/2017)
.

Β
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
Παρέμβασή της στη συζήτηση, σύμφωνα με
το άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την ανάγκη άμεσης αποζημίωσης των
ελαιοπαραγωγών και παραγωγών μανταρινιών
ποικιλίας «κλημεντίνη» στην Αργολίδα. σ.
4676, (Συνεδρίαση ΞΘ 06/02/2017)
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25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4555, 4556,
(Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την μετονομασία του Τμήματος Διαχείρισης,
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του
Πανεπιστημίου Πατρών, με έδρα το Αγρίνιο,
σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. σ.
4497, (Συνεδρίαση ΞΔ 30/01/2017)
.

ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΛΙΑ)
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και
λοιπές διατάξεις». σ. 4706, 4712, (Συνεδρίαση
Ο 07/02/2017)
.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4526, (Συνεδρίαση ΞΔ 30/01/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4576, 4577,
(Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των
ετήσιων και των ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια
εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές
διατάξεις». σ. 4120, 4151, (Συνεδρίαση ΝΗ
19/01/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των
ετήσιων και των ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια
εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές
διατάξεις». σ. 4105-4107, 4124, 4143, 4157,
4158, (Συνεδρίαση ΝΗ 19/01/2017)
.

ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4151, (Συνεδρίαση ΝΗ 19/01/2017)
.

ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ομιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Με αδιαφάνεια και αναξιοκρατία η
Κυβέρνηση διογκώνει συνεχώς το Δημόσιο».
σ. 4508, 4516, (Συνεδρίαση ΞΔ 30/01/2017)
.

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, σχετικά με την ολοκλήρωση των
έργων στη Μεσοχώρα του Νομού Τρικάλων.
σ. 4440, (Συνεδρίαση ΞΒ 26/01/2017)
.

ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την αναθεώρηση των φορολογικών διατάξεων
που αφορούν σε φορολογική αντιμετώπιση
ακινήτων εντός περιοχών που έχουν ενταχθεί
σε σχέδιο πόλης, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η
πράξη εφαρμογής. σ. 4500, 4501, (Συνεδρίαση
ΞΔ 30/01/2017)
.

Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 4446, 4450, 4529, 4530, 4573,
4574, 4576, 4579, 4580, 4689, (Συνεδρίαση
ΞΒ 26/01/2017, Συνεδρίαση ΞΕ 31/01/2017,
Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017, Συνεδρίαση Ο
07/02/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4501, 4659, (Συνεδρίαση ΞΔ 30/01/2017,
Συνεδρίαση ΞΗ 03/02/2017)
.

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, σχετικά με την πορεία των έργων
και των μελετών για το 5ο ΣΕΣ (ΕΣΠΑ) στο
Νομό Φλώρινας. σ. 4451, (Συνεδρίαση ΞΒ
26/01/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη χρηματοδότηση των δράσεων των ΜΚΟ,
στη διαδικασία υποδοχής και περίθαλψης
προσφύγων και υπηκόων τρίτων χωρών
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εισερχομένων στην Ελλάδα. σ. 4657, 4658,
4659, (Συνεδρίαση ΞΗ 03/02/2017)
.

Δ. Κουτσούμπα. σ. 4236, (Συνεδρίαση ΞΑ
25/01/2017)
.
Παρέμβασή του στη συζήτηση, σύμφωνα με
το άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4560, 4588, 4624,
(Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ)
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Με αδιαφάνεια και αναξιοκρατία η
Κυβέρνηση διογκώνει συνεχώς το Δημόσιο».
σ. 4506, 4512, 4514, 4523, 4524, (Συνεδρίαση
ΞΔ 30/01/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4527, 4548, 4579, (Συνεδρίαση ΞΔ
30/01/2017, Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την ελληνοποίηση προϊόντων ζωικής
προέλευσης. σ. 4441, 4442, (Συνεδρίαση ΞΒ
26/01/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4579, 4580,
(Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

Γ
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την υποχρηματοδότηση του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου. σ. 4096, 4097,
(Συνεδρίαση ΝΗ 19/01/2017)
.

ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ομιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Με αδιαφάνεια και αναξιοκρατία η
Κυβέρνηση διογκώνει συνεχώς το Δημόσιο».
σ. 4510, (Συνεδρίαση ΞΔ 30/01/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των
ετήσιων και των ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια
εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές
διατάξεις». σ. 4121, 4122, (Συνεδρίαση ΝΗ
19/01/2017)
.

ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4053, 4054, 4056, 4057, 4062, 4065, 4068,
4080, 4082, 4083, 4085, 4086, 4087, 4088,
4089, 4090, 4548, 4549, 4550, 4554, 4555,
4556, 4557, 4559, 4560, 4561, 4562, 4587,
4588, 4589, 4591, 4592, 4593, 4594, 4595,
4600, 4602, 4606, 4607, 4609, 4617, 4618,
4622, 4623, 4624, 4626, 4627, (Συνεδρίαση
ΝΖ 18/01/2017, Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την μετονομασία του Τμήματος Διαχείρισης,
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του
Πανεπιστημίου Πατρών, με έδρα το Αγρίνιο,
σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. σ.
4497, 4498, (Συνεδρίαση ΞΔ 30/01/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την κάλυψη των κενών των εκπαιδευτικών στο
Γυμνάσιο Μοιρών του Δήμου Φαιστού. σ.
4498, 4499, (Συνεδρίαση ΞΔ 30/01/2017)
.

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία για την ασυλία των
Βουλευτών κ.κ. Χ. Παππά, Κ.
Μπαρμπαρούση, Ε. Ευάγγελου Βενιζέλου, Σ.
Θεωδωράκη, Α. Παπαρήγα, Φ. Γεννηματά και
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Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Με αδιαφάνεια και αναξιοκρατία η
Κυβέρνηση διογκώνει συνεχώς το Δημόσιο».
σ. 4505, 4523, 4525, (Συνεδρίαση ΞΔ
30/01/2017)
.

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ομιλία της στη συζήτηση προ ημερησίας
διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο 143 του
Κανονισμού της Βουλής, με πρωτοβουλία της
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηματά, σε επίπεδο
Αρχηγών Κομμάτων, σχετικά με τον
πρωτογενή τομέα και τους αγρότες. σ. 40594062, 4086, 4087, (Συνεδρίαση ΝΖ
18/01/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4573, 4641,
(Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4062, 4086, 4606, (Συνεδρίαση ΝΖ
18/01/2017, Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.
Ομιλία της στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4589, 4590, 4591,
4592, 4603, 4607, (Συνεδρίαση ΞΣΤ
01/02/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4574, (Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την άμεση ανάγκη μετεγκατάστασης του
Ειρηνοδικείου Κιλκίς. σ. 4665, 4666,
(Συνεδρίαση ΞΘ 06/02/2017)
.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4121, 4122, 4152, 4520, 4622, (Συνεδρίαση
ΝΗ 19/01/2017, Συνεδρίαση ΞΔ 30/01/2017,
Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4511, 4512, 4524, 4527, (Συνεδρίαση ΞΔ
30/01/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των
ετήσιων και των ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια
εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές
διατάξεις». σ. 4124, (Συνεδρίαση ΝΗ
19/01/2017)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Με αδιαφάνεια και αναξιοκρατία η
Κυβέρνηση διογκώνει συνεχώς το Δημόσιο».
σ. 4511, 4512-4514, 4516, 4524, 4525, 4526,
4527, (Συνεδρίαση ΞΔ 30/01/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Με αδιαφάνεια και αναξιοκρατία η
Κυβέρνηση διογκώνει συνεχώς το Δημόσιο».
σ. 4520, (Συνεδρίαση ΞΔ 30/01/2017)
.

Ομιλία της επί προσωπικού θέματος. σ. 4516,
(Συνεδρίαση ΞΔ 30/01/2017)
.
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την καθυστέρηση στις εκτιμήσεις ζημιών από
τον ΕΛΓΑ στον Νομό Κιλκίς. σ. 4219, 4220,
(Συνεδρίαση Ξ 23/01/2017)
.
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τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4621, 4622,
(Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

143 του Κανονισμού της Βουλής, με
πρωτοβουλία της Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Δημοκρατικής
Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ.
Φωτεινής Γεννηματά, σε επίπεδο Αρχηγών
Κομμάτων, σχετικά με τον πρωτογενή τομέα
και τους αγρότες. σ. 4089, 4091, (Συνεδρίαση
ΝΖ 18/01/2017)
.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ’AΔΩΝΙΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4600, 4622, 4624, (Συνεδρίαση ΞΣΤ
01/02/2017)
.

Παρέμβασή της στη συζήτηση, σύμφωνα με
το άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4575, (Συνεδρίαση
ΞΣΤ 01/02/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4602, 4622, 4623,
4624, (Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος σ.
4233, (Συνεδρίαση ΞΑ 25/01/2017)
.

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των
ετήσιων και των ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια
εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές
διατάξεις». σ. 4103-4105, 4141, (Συνεδρίαση
ΝΗ 19/01/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4151, (Συνεδρίαση ΝΗ 19/01/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4570, 4580, 4593,
4637, (Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Παρέμβασή του στη συζήτηση προ
ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο
143 του Κανονισμού της Βουλής, με
πρωτοβουλία της Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Δημοκρατικής
Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ.
Φωτεινής Γεννηματά, σε επίπεδο Αρχηγών
Κομμάτων, σχετικά με τον πρωτογενή τομέα
και τους αγρότες. σ. 4076, (Συνεδρίαση ΝΖ
18/01/2017)
.

Παρέμβασή του στη συζήτηση, σύμφωνα με
το άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4560, (Συνεδρίαση
ΞΣΤ 01/02/2017)
.

ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)
Παρέμβασή της στη συζήτηση προ
ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο

Δ
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Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και
λοιπές διατάξεις». σ. 4698-4700, (Συνεδρίαση
Ο 07/02/2017)
.

ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη δυνατότητα τροποποίησης της
συγκεκριμένης διάταξης (άρθρο 12 του
Ν.4387/2016) που πλήττει ιδιαιτέρως τις
περιπτώσεις όπου η σύζυγος του θανόντος δεν
εργάζεται. σ. 4662, 4663, (Συνεδρίαση ΞΗ
03/02/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ. ()
.
ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4631, (Συνεδρίαση
ΞΣΤ 01/02/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και
λοιπές διατάξεις». σ. 4715, 4720, 4721, 4727,
(Συνεδρίαση Ο 07/02/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4721, 4727, 4730, (Συνεδρίαση Ο 07/02/2017)
.
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη φοίτηση των μαθητών στα ναυτικά
Επαγγελματικά Λύκεια. σ. 4660, 4661,
(Συνεδρίαση ΞΗ 03/02/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των
ετήσιων και των ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια
εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές
διατάξεις». σ. 4125, 4152, (Συνεδρίαση ΝΗ
19/01/2017)
.

ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4089, 4128, (Συνεδρίαση ΝΖ 18/01/2017,
Συνεδρίαση ΝΗ 19/01/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για
την Προσχώρηση του Μαυροβουνίου στη
Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού». σ. 4530,
(Συνεδρίαση ΞΕ 31/01/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των
ετήσιων και των ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια
εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές
διατάξεις». σ. 4133, 4134, (Συνεδρίαση ΝΗ
19/01/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4633, (Συνεδρίαση
ΞΣΤ 01/02/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4618, 4619, 4620,
(Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4633, 4728, (Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017
,Συνεδρίαση Ο 07/02/2017)
.
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των ανδρών των ΜΑΤ". σ. 4099, 4100,
(Συνεδρίαση ΝΗ 19/01/2017)
.

ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των
ετήσιων και των ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια
εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές
διατάξεις». σ. 4132, (Συνεδρίαση ΝΗ
19/01/2017)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4100, 4649, 4650, (Συνεδρίαση ΝΗ
19/01/2017, Συνεδρίαση ΞΖ 02/02/2017)
.
Αναφορά της σε επίκαιρη ερώτησή της, η
οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά με τον
διορισμό υπόδικης στη διοίκηση του
Υπερταμείου Αποκρατικοποιήσεων. σ. 4649,
(Συνεδρίαση ΞΖ 02/02/2017)
.

ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4671, (Συνεδρίαση ΞΘ 06/02/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την υποβάθμιση-κατάργηση του Τμήματος
Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού στον Νομό
Έβρου. σ. 4672, 4673, (Συνεδρίαση ΞΘ
06/02/2017)
.

Η
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος σ.
4234, 4560, (Συνεδρίαση ΞΑ 25/01/2017,
Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και
λοιπές διατάξεις». σ. 4721, (Συνεδρίαση Ο
07/02/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Με αδιαφάνεια και αναξιοκρατία η
Κυβέρνηση διογκώνει συνεχώς το Δημόσιο».
σ. 4517, 4518, (Συνεδρίαση ΞΔ 30/01/2017)
.

ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και
λοιπές διατάξεις». σ. 4722, (Συνεδρίαση Ο
07/02/2017)
.

Θ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
Παρέμβασή της σε επίκαιρη επερώτηση, με
θέμα: «Με αδιαφάνεια και αναξιοκρατία η
Κυβέρνηση διογκώνει συνεχώς το Δημόσιο».
σ. 4509, 4523, 4524, (Συνεδρίαση ΞΔ
30/01/2017)
.

ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Επιστολή της για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία για την ασυλία των
Βουλευτών κ.κ. Χ. Παππά, Κ.
Μπαρμπαρούση, Ε. Ευάγγελου Βενιζέλου, Σ.
Θεωδωράκη, Α. Παπαρήγα, Φ. Γεννηματά και
Δ. Κουτσούμπα. σ. 4244, (Συνεδρίαση ΞΑ
25/01/2017)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4526, (Συνεδρίαση ΞΔ 30/01/2017)
.
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Ζ
Ομιλία του στη συζήτηση προ ημερησίας
διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο 143 του
Κανονισμού της Βουλής, με πρωτοβουλία της
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηματά, σε επίπεδο
Αρχηγών Κομμάτων, σχετικά με τον

ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Αναφορά της σε επίκαιρη ερώτησή της, η
οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά με την
"τρομοκρατική επίθεση με καλάσνικοφ κατά
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πρωτογενή τομέα και τους αγρότες. σ. 40774079, 4091, (Συνεδρίαση ΝΖ 18/01/2017)
.

Επιστολή της για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία για την ασυλία των
Βουλευτών κ.κ. Χ. Παππά, Κ.
Μπαρμπαρούση, Ε. Ευάγγελου Βενιζέλου, Σ.
Θεωδωράκη, Α. Παπαρήγα, Φ. Γεννηματά και
Δ. Κουτσούμπα. σ. 4239, (Συνεδρίαση ΞΑ
25/01/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4614, (Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4614-4616,
(Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

Ομιλία της στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4578, (Συνεδρίαση
ΞΣΤ 01/02/2017)
.

ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4593, 4635,
(Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο
νόμου του Υπ. Οικονομικών: «Υποχρεωτικός
έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια
εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές
διατάξεις». σ. 4123, 4124, 4136, 4140,
(Συνεδρίαση ΝΗ 19/01/2017)
.
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 4123, 4128, 4132, 4133, 4134,
4136, 4139, 4141, 4142, 4143, 4232, 4233,
4234, 4245, 4654, 4655, 4658, 4659, 4662,
4663, 4703, 4705, 4708, 4709, 4712, 4714,
4715, (Συνεδρίαση ΝΗ 19/01/2017,
Συνεδρίαση ΞΑ 25/01/2017, Συνεδρίαση ΞΗ
03/02/ 2017, Συνεδρίαση Ο 07/02/2017)
.

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Με αδιαφάνεια και αναξιοκρατία η
Κυβέρνηση διογκώνει συνεχώς το Δημόσιο».
σ. 4518, 4519, (Συνεδρίαση ΞΔ 30/01/2017)
.
Κ

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, σχετικά με τη χρηματοδότηση των
δράσεων των ΜΚΟ, στη διαδικασία υποδοχής
και περίθαλψης προσφύγων και υπηκόων
τρίτων χωρών εισερχομένων στην Ελλάδα. σ.
4659, (Συνεδρίαση ΞΗ 03/02/2017)
.

ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και
λοιπές διατάξεις». σ. 4715, (Συνεδρίαση Ο
07/02/2017)
.

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, σχετικά με τη φοίτηση των μαθητών
στα ναυτικά Επαγγελματικά Λύκεια. σ. 4661,
(Συνεδρίαση ΞΗ 03/02/2017)
.

ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ)
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Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, σχετικά με τη δυνατότητα
τροποποίησης της συγκεκριμένης διάταξης
(άρθρο 12 του Ν.4387/2016) που πλήττει
ιδιαιτέρως τις περιπτώσεις όπου η σύζυγος του
θανόντος δεν εργάζεται. σ. 4663, (Συνεδρίαση
ΞΗ 03/02/2017)
.

(Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία για την ασυλία των
Βουλευτών κ.κ. Χ. Παππά, Κ.
Μπαρμπαρούση, Ε. Ευάγγελου Βενιζέλου, Σ.
Θεωδωράκη, Α. Παπαρήγα, Φ. Γεννηματά και
Δ. Κουτσούμπα. σ. 4241, (Συνεδρίαση ΞΑ
25/01/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
το πρόγραμμα ενοικίασης διαμερισμάτων σε
πρόσφυγες από την Εταιρεία Ανάπτυξης και
Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ). σ.
4667, 4668, 4669, (Συνεδρίαση ΞΘ
06/02/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη δράση της οργάνωσης «Ελλήνων
Συνέλευσις» και τον ιδρυτή της, Αρτέμη
Σώρρα. σ. 4655, 4656, (Συνεδρίαση ΞΗ
03/02/2017)
.

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο
νόμου του Υπ. Εξωτερικών: «Τροποποίηση
του Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου
Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις». σ. 4711,
4714, (Συνεδρίαση Ο 07/02/2017)
.

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4563, 4564, 4565,
4619, (Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και
λοιπές διατάξεις». σ. 4713, (Συνεδρίαση Ο
07/02/2017)
.
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4551-4554,
(Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ)
Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4151, (Συνεδρίαση ΝΗ 19/01/2017)
.
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των
ετήσιων και των ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια
εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές
διατάξεις». σ. 4107, (Συνεδρίαση ΝΗ
19/01/2017)
.

ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4610-4612,

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των
ετήσιων και των ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια
εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές
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διατάξεις». σ. 4132, (Συνεδρίαση ΝΗ
19/01/2017)
.

.

ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Επιστολή της για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία για την ασυλία των
Βουλευτών κ.κ. Χ. Παππά, Κ.
Μπαρμπαρούση, Ε. Ευάγγελου Βενιζέλου, Σ.
Θεωδωράκη, Α. Παπαρήγα, Φ. Γεννηματά και
Δ. Κουτσούμπα. σ. 4243, (Συνεδρίαση ΞΑ
25/01/2017)
.

ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΑ)

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των
ετήσιων και των ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια
εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές
διατάξεις». σ. 4139, 4140, (Συνεδρίαση ΝΗ
19/01/2017)
.

ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και
λοιπές διατάξεις». σ. 4708, 4709, (Συνεδρίαση
Ο 07/02/2017)
.

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία για την ασυλία των
Βουλευτών κ.κ. Χ. Παππά, Κ.
Μπαρμπαρούση, Ε. Ευάγγελου Βενιζέλου, Σ.
Θεωδωράκη, Α. Παπαρήγα, Φ. Γεννηματά και
Δ. Κουτσούμπα. σ. 4242, (Συνεδρίαση ΞΑ
25/01/2017)
.

ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Παρέμβασή του στη συζήτηση προ
ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο
143 του Κανονισμού της Βουλής, με
πρωτοβουλία της Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Δημοκρατικής
Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ.
Φωτεινής Γεννηματά, σε επίπεδο Αρχηγών
Κομμάτων, σχετικά με τον πρωτογενή τομέα
και τους αγρότες. σ. 4082, 4092, (Συνεδρίαση
ΝΖ 18/01/2017)
.

ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την τροποποίηση διατάξεων του ν.2971/2001
"Αιγιαλός, Παραλία και άλλες διατάξεις". σ.
4457, 4458, (Συνεδρίαση ΞΓ 27/01/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Με αδιαφάνεια και αναξιοκρατία η
Κυβέρνηση διογκώνει συνεχώς το Δημόσιο».
σ. 4519, 4520, (Συνεδρίαση ΞΔ 30/01/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την έξαρση της παραοικονομίας στην αγορά
οίνου λόγω της επιβολής Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης (ΕΦΚ). σ. 4455, 4456,
(Συνεδρίαση ΞΓ 27/01/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4628, (Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4628, 4629,
(Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4554, 4559, (Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4556, 4557, 4558,
4559, 4588, (Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και
λοιπές διατάξεις». σ. 4697, (Συνεδρίαση Ο
07/02/2017)
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.
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των
ετήσιων και των ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια
εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές
διατάξεις». σ. 4135, 4136, (Συνεδρίαση ΝΗ
19/01/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και
λοιπές διατάξεις». σ. 4709-4711, 4721,
(Συνεδρίαση Ο 07/02/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4721, (Συνεδρίαση Ο 07/02/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την καθυστέρηση προγραμμάτων κοινωφελούς
εργασίας για διακόσιους εβδομήντα τέσσερις
δήμους και καταγγελίες για τη διαχείριση των
προγραμμάτων που ήδη εφαρμόζονται στα
κέντρα φιλοξενίας προσφύγων. σ. 4184, 4185,
(Συνεδρίαση ΝΘ 20/01/2017)
.

ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4606, (Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την ανάγκη για βιώσιμη ρύθμιση των
"κόκκινων" στεγαστικών δανείων. σ. 4217,
4218, (Συνεδρίαση Ξ 23/01/2017)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος σ.
4233, (Συνεδρίαση ΞΑ 25/01/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την θωράκιση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
σ. 4440, (Συνεδρίαση ΞΒ 26/01/2017)
.

Ομιλία της στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4573, 4575, 4576,
4579, 4588, 4589, 4624, (Συνεδρίαση ΞΣΤ
01/02/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4640, 4654, 4655, (Συνεδρίαση ΞΣΤ
01/02/2017, Συνεδρίαση ΞΗ 03/02/2017)
.
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4640, 4641,
(Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την καθυστέρηση στις εκτιμήσεις ζημιών από
τον ΕΛΓΑ στον Νομό Κιλκίς. σ. 4219, 4220,
(Συνεδρίαση Ξ 23/01/2017)
.
ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΛΥΔΙΑ

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
το διαχωρισμό περιπτώσεων της πραγματικής
ρευματοκλοπής και της εκτίμησης για πιθανή
μη καταγραφείσα κατανάλωση και ένταξη στο
διακανονισμό των 36 δόσεων της ΔΕΗ όλων
των κατηγοριών οφειλών των καταναλωτών.
σ. 4648, (Συνεδρίαση ΞΖ 02/02/2017)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την αναστολή της επαγγελματικής
δραστηριότητας των μελών της Κυβέρνησης.
σ. 4502, (Συνεδρίαση ΞΔ 30/01/2017)
.
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την κατάσταση στον «Οργανισμό Μεγάρου
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Μουσικής Αθηνών». σ. 4650, 4651,
(Συνεδρίαση ΞΖ 02/02/2017)
.

Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ. 4730,
(Συνεδρίαση Ο 07/02/2017)
.

ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και
λοιπές διατάξεις». σ. 4719, (Συνεδρίαση Ο
07/02/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
το "προκλητικό κάψιμο της ελληνικής σημαίας
σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση". σ. 4186,
4187, (Συνεδρίαση ΝΘ 20/01/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4187, 4618, (Συνεδρίαση ΝΘ 20/01/2017,
Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και
λοιπές διατάξεις». σ. 4712, (Συνεδρίαση Ο
07/02/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4617, 4618, 4623,
4624, (Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4560, 4681, 4684, 4685, (Συνεδρίαση ΞΣΤ
01/02/2017, Συνεδρίαση ΞΘ 06/02/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την κατάργηση της ΠΟΠ ελιάς Καλαμάτας. σ.
4679, 4680, (Συνεδρίαση ΞΘ 06/02/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη δράση της οργάνωσης «Ελλήνων
Συνέλευσις» και τον ιδρυτή της, Αρτέμη
Σώρρα. σ. 4655, 4656, (Συνεδρίαση ΞΗ
03/02/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ. ()
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη «διακοπή ανάρτησης δασικών χαρτών». σ.
4684, 4685, (Συνεδρίαση ΞΘ 06/02/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την άμεση ανάγκη μετεγκατάστασης του
Ειρηνοδικείου Κιλκίς. σ. 4665, 4666,
(Συνεδρίαση ΞΘ 06/02/2017)
.

ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και
λοιπές διατάξεις». σ. 4691, 4703, 4704, 4717,
4719, 4724, 4725, 4726, 4727, 4728,
(Συνεδρίαση Ο 07/02/2017)
.

ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και
λοιπές διατάξεις». σ. 4689, 4694, 4700-4702,
4703, 4720, 4721, 4725, 4726, 4727, 47284730, (Συνεδρίαση Ο 07/02/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4726, 4727, 4728, 4730, (Συνεδρίαση Ο
07/02/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4689, 4727, 4728, 4730, (Συνεδρίαση Ο
07/02/2017)
.

Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ. 4728,
4730, (Συνεδρίαση Ο 07/02/2017)
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.

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)

Ομιλία του στη συζήτηση προ ημερησίας
διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο 143 του
Κανονισμού της Βουλής, με πρωτοβουλία της
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηματά, σε επίπεδο
Αρχηγών Κομμάτων, σχετικά με τον
πρωτογενή τομέα και τους αγρότες. σ. 4071-4074, (Συνεδρίαση ΝΖ 18/01/2017)
.

Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 4144, 4145, 4147, 4150, 4151,
4152, 4157, 4524, 4525, 4526, 4527, 4628,
4629, 4630, 4633, 4639, 4640, 4641, 4643,
4716, 4718, 4721, 4723, 4724, 4726, 4727,
4728, 4730, (Συνεδρίαση ΝΗ 19/01/2017,
Συνεδρίαση ΞΔ 30/01/2017, Συνεδρίαση ΞΣΤ
01/02/2017, Συνεδρίαση Ο 07/02/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4581-4583,
(Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

Ομιλία του (Προεδρεύων) επί του
Κανονισμού, σχετικά με τις αρμοδιότητες των
Υφυπουργών, όσον αφορά τη νομοθετική
πρωτοβουλία. σ. 4147, (Συνεδρίαση ΝΗ
19/01/2017)
.
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την έγκριση μεσοπρόθεσμου επιχειρηματικού
σχεδίου για τον Οργανισμό Λιμένος
Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ). σ. 4188, (Συνεδρίαση
ΝΘ 20/01/2017)
.

ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4183, 4187, 4188, 4455, 4565, 4568, 4569,
(Συνεδρίαση ΝΘ 20/01/2017, Συνεδρίαση ΞΓ
27/01/2017, Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των
ετήσιων και των ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια
εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές
διατάξεις». σ. 4108-4110, 4127, 4137, 4151,
(Συνεδρίαση ΝΗ 19/01/2017)
.

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία για την ασυλία των
Βουλευτών κ.κ. Χ. Παππά, Κ.
Μπαρμπαρούση, Ε. Ευάγγελου Βενιζέλου, Σ.
Θεωδωράκη, Α. Παπαρήγα, Φ. Γεννηματά και
Δ. Κουτσούμπα. σ. 4240, (Συνεδρίαση ΞΑ
25/01/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4142, (Συνεδρίαση ΝΗ 19/01/2017)
.
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4560, 4561, 4562,
4612, (Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η
οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά με την
ενημέρωση για το στάδιο που βρίσκεται η
διαδικασία υλοποίησης της επένδυσης στο
πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού. σ. 4654,
(Συνεδρίαση ΞΗ 03/02/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4654, 4730, (Συνεδρίαση ΞΗ 03/02/2017,
Συνεδρίαση Ο 07/02/2017)
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Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4548, 4574, (Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και
λοιπές διατάξεις». σ. 4694, (Συνεδρίαση Ο
07/02/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4555, 4561, 4569,
4570, 4574, 4580, 4590, 4593, 4610, 4613,
4624, (Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

Λ
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4559, 4588, (Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4586, 4587, 4588,
(Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση προ ημερησίας
διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο 143 του
Κανονισμού της Βουλής, με πρωτοβουλία της
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηματά, σε επίπεδο
Αρχηγών Κομμάτων, σχετικά με τον
πρωτογενή τομέα και τους αγρότες. σ. 4074,
4075, 4076, 4090, (Συνεδρίαση ΝΖ
18/01/2017)
.
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4612, 4613,
(Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των
ετήσιων και των ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια
εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές
διατάξεις». σ. 4147, 4148, (Συνεδρίαση ΝΗ
19/01/2017)
.
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 4091, 4097, 4099, 4100, 4103,
4121, 4122, 4501, 4505, 4508, 4665, 4668,
4670, 4671, 4672, 4680, 4681, 4684, 4685,
(Συνεδρίαση ΝΖ 18/01/2017, Συνεδρίαση ΝΗ
19/01/2017, Συνεδρίαση ΞΔ 30/01/2017,
Συνεδρίαση ΞΘ 06/02/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των
ετήσιων και των ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια
εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές
διατάξεις». σ. 4121, 4122, 4123, 4124, 41374139, 4144, 4145, 4147, 4148, 4151,
(Συνεδρίαση ΝΗ 19/01/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4128, 4133, 4145, 4529, 4549, 4550, 4576,
4618, (Συνεδρίαση ΝΗ 19/01/2017,

ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
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Συνεδρίαση ΞΕ 31/01/2017, Συνεδρίαση ΞΣΤ
01/02/2017)
.

Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4630, (Συνεδρίαση
ΞΣΤ 01/02/2017)
.

Ομιλία του επί του Κανονισμού, σχετικά με
τις αρμοδιότητες των Υφυπουργών, όσον
αφορά τη νομοθετική πρωτοβουλία. σ. 4147,
4152, (Συνεδρίαση ΝΗ 19/01/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για
την Προσχώρηση του Μαυροβουνίου στη
Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού». σ. 4529,
4530, (Συνεδρίαση ΞΕ 31/01/2017)
.

Μ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4145, (Συνεδρίαση ΝΗ 19/01/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4574, 4575, 4576,
4603, 4618, (Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των
ετήσιων και των ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια
εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές
διατάξεις». σ. 4145, 4149, (Συνεδρίαση ΝΗ
19/01/2017)
.
Παρέμβασή του στη συζήτηση, σύμφωνα με
το άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4591, (Συνεδρίαση
ΞΣΤ 01/02/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την κατάσταση στον «Οργανισμό Μεγάρου
Μουσικής Αθηνών». σ. 4650, 4651,
(Συνεδρίαση ΞΖ 02/02/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και
λοιπές διατάξεις». σ. 4700, 4705, 4706,
(Συνεδρίαση Ο 07/02/2017)
.

ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τις «κυβερνητικές ευθύνες από την ανάρτηση
των δασικών χαρτών». σ. 4681, 4682, 4683,
(Συνεδρίαση ΞΘ 06/02/2017)
.

Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 4217, 4218, 4220, 4227, 4616,
(Συνεδρίαση Ξ 23/01/2017, Συνεδρίαση ΞΣΤ
01/02/2017)
.

ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη χορήγηση αδειών για τα καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος. σ. 4447, 4448,
(Συνεδρίαση ΞΒ 26/01/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και
λοιπές διατάξεις». σ. 4689, 4703, 4726,
(Συνεδρίαση Ο 07/02/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
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ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τον εξορθολογισμό των σιδηροδρομικών
δρομολογίων Βόλου-Λάρισας και ΛάρισαςΘεσσαλονίκης. σ. 4503, 4504, (Συνεδρίαση
ΞΔ 30/01/2017)
.

ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Ομιλία της στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4642, 4643,
(Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την υποχρηματοδότηση του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου. σ. 4096, 4097,
(Συνεδρίαση ΝΗ 19/01/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4521, (Συνεδρίαση ΞΔ 30/01/2017)
.

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4554, 4555, 4556,
4573, 4574, 4589, (Συνεδρίαση ΞΣΤ
01/02/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Με αδιαφάνεια και αναξιοκρατία η
Κυβέρνηση διογκώνει συνεχώς το Δημόσιο».
σ. 4521, (Συνεδρίαση ΞΔ 30/01/2017)
.
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4567, (Συνεδρίαση
ΞΣΤ 01/02/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4555, 4556, 4573, 4574, 4616, (Συνεδρίαση
ΞΣΤ 01/02/2017)
.
Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ. 4573,
(Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των
ετήσιων και των ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια
εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές
διατάξεις». σ. 4150, (Συνεδρίαση ΝΗ
19/01/2017)
.

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση προ ημερησίας
διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο 143 του
Κανονισμού της Βουλής, με πρωτοβουλία της
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηματά, σε επίπεδο
Αρχηγών Κομμάτων, σχετικά με τον
πρωτογενή τομέα και τους αγρότες. σ. 40634065, 4066-4068, 4084, 4087, 4088, 4089,
(Συνεδρίαση ΝΖ 18/01/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4714, (Συνεδρίαση Ο 07/02/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και
λοιπές διατάξεις». σ. 4714, 4715, (Συνεδρίαση
Ο 07/02/2017)

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4089, 4607, (Συνεδρίαση ΝΖ 18/01/2017,
Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
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Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την προσπάθεια υφαρπαγής ακίνητης
περιουσίας Ελλήνων στη Χειμάρρα που
εξισούται με ξεριζωμό. σ. 4453, 4454,
(Συνεδρίαση ΞΓ 27/01/2017)
.

.
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4596-4600, 4605,
4607, 4609, (Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη «διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας για τις
εκτεταμένες πυρκαγιές σε Χίο, Εύβοια και
Θάσο». σ. 4674, (Συνεδρίαση ΞΘ 06/02/2017)
.
ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη χρηματοδότηση των δράσεων των ΜΚΟ,
στη διαδικασία υποδοχής και περίθαλψης
προσφύγων και υπηκόων τρίτων χωρών
εισερχομένων στην Ελλάδα. σ. 4657, 4658,
4659, (Συνεδρίαση ΞΗ 03/02/2017)
.

ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4068, (Συνεδρίαση ΝΖ 18/01/2017)
.
Ομιλία του στη συζήτηση προ ημερησίας
διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο 143 του
Κανονισμού της Βουλής, με πρωτοβουλία της
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηματά, σε επίπεδο
Αρχηγών Κομμάτων, σχετικά με τον
πρωτογενή τομέα και τους αγρότες. σ. 4068,
4069-4071, (Συνεδρίαση ΝΖ 18/01/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4658, 4659, (Συνεδρίαση ΞΗ 03/02/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
το πρόγραμμα ενοικίασης διαμερισμάτων σε
πρόσφυγες από την Εταιρεία Ανάπτυξης και
Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ). σ.
4667, 4669, (Συνεδρίαση ΞΘ 06/02/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4584-4586, 4688,
(Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Παρέμβασή του στη συζήτηση προ
ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο
143 του Κανονισμού της Βουλής, με
πρωτοβουλία της Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Δημοκρατικής
Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ.
Φωτεινής Γεννηματά, σε επίπεδο Αρχηγών
Κομμάτων, σχετικά με τον πρωτογενή τομέα
και τους αγρότες. σ. 4085, 4090, (Συνεδρίαση
ΝΖ 18/01/2017)
.

ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
το "προκλητικό κάψιμο της ελληνικής σημαίας
σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση". σ. 4186,
4187, (Συνεδρίαση ΝΘ 20/01/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των
ετήσιων και των ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια
εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές
διατάξεις». σ. 4132, (Συνεδρίαση ΝΗ
19/01/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4187, 4671, (Συνεδρίαση ΝΘ 20/01/2017,
Συνεδρίαση ΞΘ 06/02/2017)
.

ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
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Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4620, (Συνεδρίαση
ΞΣΤ 01/02/2017)
.

Παρέμβασή του στη συζήτηση, σύμφωνα με
το άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4555, 4607,
(Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4550, 4554, 4556,
4560, 4562, 4593, (Συνεδρίαση ΞΣΤ
01/02/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση για την άρση της
ασυλίας του. σ. 4234, (Συνεδρίαση ΞΑ
25/01/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4559, (Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.
Παρέμβασή του στη συζήτηση, σύμφωνα με
το άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4627, (Συνεδρίαση
ΞΣΤ 01/02/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4562, 4593, 4594, (Συνεδρίαση ΞΣΤ
01/02/2017)
.
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη φοίτηση των μαθητών στα ναυτικά
Επαγγελματικά Λύκεια. σ. 4660, 4661,
(Συνεδρίαση ΞΗ 03/02/2017)
.

ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τον εξορθολογισμό των σιδηροδρομικών
δρομολογίων Βόλου-Λάρισας και ΛάρισαςΘεσσαλονίκης. σ. 4503, 4504, (Συνεδρίαση
ΞΔ 30/01/2017)
.

ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την ολοκλήρωση των έργων στη Μεσοχώρα
του Νομού Τρικάλων. σ. 4438, 4439,
(Συνεδρίαση ΞΒ 26/01/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4510, 4511, (Συνεδρίαση ΞΔ 30/01/2017)
.

Επιστολή του , προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, με την οποία γνωστοποιεί
ότι δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα
του Ποταμιού και παραμένει ανεξάρτητος
Βουλευτής. σ. 4688, (Συνεδρίαση Ο
07/02/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Με αδιαφάνεια και αναξιοκρατία η
Κυβέρνηση διογκώνει συνεχώς το Δημόσιο».
σ. 4510, 4524, 4525, 4526, (Συνεδρίαση ΞΔ
30/01/2017)
.

ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ν
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.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και
λοιπές διατάξεις». σ. 4717, 4720, (Συνεδρίαση
Ο 07/02/2017)
.

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4562, 4568, 4569, (Συνεδρίαση ΞΣΤ
01/02/2017)
.
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4569, 4570,
(Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

Π
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και
λοιπές διατάξεις». σ. 4707, 4708, (Συνεδρίαση
Ο 07/02/2017)
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ξ
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Με αδιαφάνεια και αναξιοκρατία η
Κυβέρνηση διογκώνει συνεχώς το Δημόσιο».
σ. 4507, (Συνεδρίαση ΞΔ 30/01/2017)
.

ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παρέμβασή του στη συζήτηση προ
ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο
143 του Κανονισμού της Βουλής, με
πρωτοβουλία της Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Δημοκρατικής
Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ.
Φωτεινής Γεννηματά, σε επίπεδο Αρχηγών
Κομμάτων, σχετικά με τον πρωτογενή τομέα
και τους αγρότες. σ. 4068, (Συνεδρίαση ΝΖ
18/01/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4638, 4639,
(Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4606, (Συνεδρίαση
ΞΣΤ 01/02/2017)
.

ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
«ξυλοδαρμούς και χημικά που μας διδάσκει η
Κυβέρνηση τι σημαίνει Δημοκρατία». σ. 4671,
4672, (Συνεδρίαση ΞΘ 06/02/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4672, (Συνεδρίαση ΞΘ 06/02/2017)
.

Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ. 4606,
(Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4715, 4716, (Συνεδρίαση Ο 07/02/2017)

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
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Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4594, (Συνεδρίαση
ΞΣΤ 01/02/2017)
.

εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4634, (Συνεδρίαση
ΞΣΤ 01/02/2017)
.
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των
ετήσιων και των ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια
εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές
διατάξεις». σ. 4122, 4128, 4134, 4143, 4145,
4148, 4152, (Συνεδρίαση ΝΗ 19/01/2017)
.

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(ΔΗΜΟΣ)
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την ανάγκη για βιώσιμη ρύθμιση των
"κόκκινων" στεγαστικών δανείων. σ. 4217,
4218, (Συνεδρίαση Ξ 23/01/2017)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4142, 4145, 4501, (Συνεδρίαση ΝΗ
19/01/2017, Συνεδρίαση ΞΔ 30/01/2017)
.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παρέμβασή του στη συζήτηση προ
ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο
143 του Κανονισμού της Βουλής, με
πρωτοβουλία της Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Δημοκρατικής
Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ.
Φωτεινής Γεννηματά, σε επίπεδο Αρχηγών
Κομμάτων, σχετικά με τον πρωτογενή τομέα
και τους αγρότες. σ. 4065, 4075, 4082,
(Συνεδρίαση ΝΖ 18/01/2017)
.

Ομιλία της επί του Κανονισμού, σχετικά με
τις αρμοδιότητες των Υφυπουργών, όσον
αφορά τη νομοθετική πρωτοβουλία. σ. 4152,
(Συνεδρίαση ΝΗ 19/01/2017)
.
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την θωράκιση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
σ. 4440, 4441, (Συνεδρίαση ΞΒ 26/01/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4083, (Συνεδρίαση ΝΖ 18/01/2017)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την έξαρση της παραοικονομίας στην αγορά
οίνου λόγω της επιβολής Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης (ΕΦΚ). σ. 4456, 4457,
(Συνεδρίαση ΞΓ 27/01/2017)
.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4595, 4596,
(Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την τροποποίηση διατάξεων του ν.2971/2001
"Αιγιαλός, Παραλία και άλλες διατάξεις". σ.
4457, 4458, (Συνεδρίαση ΞΓ 27/01/2017)
.
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την αναθεώρηση των φορολογικών διατάξεων
που αφορούν σε φορολογική αντιμετώπιση
ακινήτων εντός περιοχών που έχουν ενταχθεί
σε σχέδιο πόλης, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η
πράξη εφαρμογής. σ. 4500, 4501, (Συνεδρίαση
ΞΔ 30/01/2017)
.

ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των
ετήσιων και των ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια
εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές
διατάξεις». σ. 4126, 4127, 4128, (Συνεδρίαση
ΝΗ 19/01/2017)
.

.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4128, 4630, (Συνεδρίαση ΝΗ 19/01/2017,
Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και
λοιπές διατάξεις». σ. 4692-4694, (Συνεδρίαση
Ο 07/02/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4632, (Συνεδρίαση
ΞΣΤ 01/02/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4629, (Συνεδρίαση
ΞΣΤ 01/02/2017)
.

ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4619, 4625, 4626,
4627, (Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση για την άρση της
ασυλίας του. σ. 4232, 4233, (Συνεδρίαση ΞΑ
25/01/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος σ.
4233, 4529, 4530, 4627, (Συνεδρίαση ΞΑ
25/01/2017, Συνεδρίαση ΞΕ 31/01/2017,
Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4626, (Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για
την Προσχώρηση του Μαυροβουνίου στη
Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού». σ. 4529,
(Συνεδρίαση ΞΕ 31/01/2017)
.

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη δυνατότητα τροποποίησης της
συγκεκριμένης διάταξης (άρθρο 12 του
Ν.4387/2016) που πλήττει ιδιαιτέρως τις
περιπτώσεις όπου η σύζυγος του θανόντος δεν
εργάζεται. σ. 4662, 4663, (Συνεδρίαση ΞΗ
03/02/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4627, 4628,
(Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)

Σ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και
λοιπές διατάξεις». σ. 4711, (Συνεδρίαση Ο
07/02/2017)
.

19/01/2017)
.
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4616, 4617,
(Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των
ετήσιων και των ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια
εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές
διατάξεις». σ. 4136, (Συνεδρίαση ΝΗ
19/01/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την έγκριση μεσοπρόθεσμου επιχειρηματικού
σχεδίου για τον Οργανισμό Λιμένος
Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ). σ. 4188, (Συνεδρίαση
ΝΘ 20/01/2017)
.

ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τα προβλήματα στην υδροδότηση του
Αιτωλικού Αιτωλοακαρνανίας που απειλούν
την υγεία των κατοίκων τους. σ. 4098, 4099,
(Συνεδρίαση ΝΗ 19/01/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4565-4567,
(Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων
από την πρόσφατη κακοκαιρία στη Σκόπελο
και την Αλόννησο. σ. 4101, 4102, (Συνεδρίαση
ΝΗ 19/01/2017)
.
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4580, (Συνεδρίαση
ΞΣΤ 01/02/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την αποκατάσταση της αδικίας στην παραγωγή
ηλεκτρικού ρεύματος από οικιακά
φωτοβολταϊκά συστήματα. σ. 4646, 4647,
(Συνεδρίαση ΞΖ 02/02/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και
λοιπές διατάξεις». σ. 4696, (Συνεδρίαση Ο
07/02/2017)
.

ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(ΠΑΝΟΣ)
Παρέμβασή του στη συζήτηση προ
ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο
143 του Κανονισμού της Βουλής, με
πρωτοβουλία της Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Δημοκρατικής
Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ.
Φωτεινής Γεννηματά, σε επίπεδο Αρχηγών
Κομμάτων, σχετικά με τον πρωτογενή τομέα
και τους αγρότες. σ. 4089, (Συνεδρίαση ΝΖ
18/01/2017)

ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των
ετήσιων και των ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια
εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές
διατάξεις». σ. 4145-4147, (Συνεδρίαση ΝΗ
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.

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων
από την πρόσφατη κακοκαιρία στη Σκόπελο
και την Αλόννησο. σ. 4100, 4101, 4102,
(Συνεδρίαση ΝΗ 19/01/2017)
.

Παρέμβασή του στη συζήτηση, σύμφωνα με
το άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4592, (Συνεδρίαση
ΞΣΤ 01/02/2017)
.

ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη λήψη μέτρων δράσης για την αντιμετώπιση
της γρίπης των πτηνών. σ. 4444, (Συνεδρίαση
ΞΒ 26/01/2017)
.

ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4556, 4649, (Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017,
Συνεδρίαση ΞΖ 02/02/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την κάλυψη των κενών των εκπαιδευτικών στο
Γυμνάσιο Μοιρών του Δήμου Φαιστού. σ.
4498, 4499, (Συνεδρίαση ΞΔ 30/01/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την αποκατάσταση της αδικίας στην παραγωγή
ηλεκτρικού ρεύματος από οικιακά
φωτοβολταϊκά συστήματα. σ. 4646, 4647,
(Συνεδρίαση ΞΖ 02/02/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη λήψη μέτρων για τις καταστροφές σε
αγροτικές καλλιέργειες σε περιοχές της
Κρήτης λόγω των χιονοπτώσεων και του
παγετού. σ. 4677, 4678, (Συνεδρίαση ΞΘ
06/02/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
το διαχωρισμό περιπτώσεων της πραγματικής
ρευματοκλοπής και της εκτίμησης για πιθανή
μη καταγραφείσα κατανάλωση και ένταξη στο
διακανονισμό των 36 δόσεων της ΔΕΗ όλων
των κατηγοριών οφειλών των καταναλωτών.
σ. 4648, (Συνεδρίαση ΞΖ 02/02/2017)
.

ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4573, 4583, 4584,
(Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4593, 4594,
(Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

Τ
ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την αποζημίωση στο 100% των αγροτών και
των κτηνοτρόφων της Λέσβου για τις μεγάλες
ζημιές από τον χιονιά και τον παγετό. σ. 4445,
4446, 4447, (Συνεδρίαση ΞΒ 26/01/2017)

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4594, (Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.
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Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4639, (Συνεδρίαση
ΞΣΤ 01/02/2017)
.

.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για
την Προσχώρηση του Μαυροβουνίου στη
Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού». σ. 4529,
(Συνεδρίαση ΞΕ 31/01/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και
λοιπές διατάξεις». σ. 4695, 4725, (Συνεδρίαση
Ο 07/02/2017)
.

ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη λήψη μέτρων για την υποστελεχωμένη
Διεύθυνση Αστυνομίας του Νομού Σερρών. σ.
4669, 4670, 4671, (Συνεδρίαση ΞΘ
06/02/2017)
.

ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την αναστολή της επαγγελματικής
δραστηριότητας των μελών της Κυβέρνησης.
σ. 4502, (Συνεδρίαση ΞΔ 30/01/2017)
.

ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Με αδιαφάνεια και αναξιοκρατία η
Κυβέρνηση διογκώνει συνεχώς το Δημόσιο».
σ. 4515, 4516, 4526, 4527, (Συνεδρίαση ΞΔ
30/01/2017)
.

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία για την ασυλία των
Βουλευτών κ.κ. Χ. Παππά, Κ.
Μπαρμπαρούση, Ε. Ευάγγελου Βενιζέλου, Σ.
Θεωδωράκη, Α. Παπαρήγα, Φ. Γεννηματά και
Δ. Κουτσούμπα. σ. 4238, (Συνεδρίαση ΞΑ
25/01/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4515, 4516, 4527, 4606, 4616, 4617, 4624,
4633, (Συνεδρίαση ΞΔ 30/01/2017,
Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη λήψη μέτρων για την υποστελεχωμένη
Διεύθυνση Αστυνομίας του Νομού Σερρών. σ.
4670, 4671, (Συνεδρίαση ΞΘ 06/02/2017)
.

Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ. 4516,
(Συνεδρίαση ΞΔ 30/01/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
«ξυλοδαρμούς και χημικά που μας διδάσκει η
Κυβέρνηση τι σημαίνει Δημοκρατία». σ. 4671,
4672, (Συνεδρίαση ΞΘ 06/02/2017)
.

Ομιλία του επί του Κανονισμού. σ. 4606,
(Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4624, 4626, 4634,
(Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4672, (Συνεδρίαση ΞΘ 06/02/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την υποβάθμιση-κατάργηση του Τμήματος
Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού στον Νομό
Έβρου. σ. 4673, 4673, (Συνεδρίαση ΞΘ
06/02/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη «διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας για τις
εκτεταμένες πυρκαγιές σε Χίο, Εύβοια και
Θάσο». σ. 4674, 4675, (Συνεδρίαση ΞΘ

ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
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Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4600, 4607, (Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

06/02/2017)
.
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Παρέμβασή του στη συζήτηση, σύμφωνα με
το άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4608, (Συνεδρίαση
ΞΣΤ 01/02/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4090, 4606, (Συνεδρίαση ΝΖ 18/01/2017,
Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και
λοιπές διατάξεις». σ. 4704, 4705, (Συνεδρίαση
Ο 07/02/2017)
.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(ΑΛΕΚΟΣ)

ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση προ ημερησίας
διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο 143 του
Κανονισμού της Βουλής, με πρωτοβουλία της
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηματά, σε επίπεδο
Αρχηγών Κομμάτων, σχετικά με τον
πρωτογενή τομέα και τους αγρότες. σ. 40544056, 4057-4059, 4083, 4084, 4085, 4086,
4087, (Συνεδρίαση ΝΖ 18/01/2017)
.

Παρέμβασή του στη συζήτηση προ
ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο
143 του Κανονισμού της Βουλής, με
πρωτοβουλία της Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Δημοκρατικής
Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ.
Φωτεινής Γεννηματά, σε επίπεδο Αρχηγών
Κομμάτων, σχετικά με τον πρωτογενή τομέα
και τους αγρότες. σ. 4089, (Συνεδρίαση ΝΖ
18/01/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4600-4602, 46034605, 4607, 4608, 4609, (Συνεδρίαση ΞΣΤ
01/02/2017)
.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τα προβλήματα στην υδροδότηση του
Αιτωλικού Αιτωλοακαρνανίας που απειλούν
την υγεία των κατοίκων τους. σ. 4097, 4098,
(Συνεδρίαση ΝΗ 19/01/2017)
.
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και
λοιπές διατάξεις». σ. 4723, (Συνεδρίαση Ο
07/02/2017)
.

ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στη συζήτηση προ ημερησίας
διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο 143 του
Κανονισμού της Βουλής, με πρωτοβουλία της
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηματά, σε επίπεδο
Αρχηγών Κομμάτων, σχετικά με τον
πρωτογενή τομέα και τους αγρότες. σ. 4081,
4082, 4092, (Συνεδρίαση ΝΖ 18/01/2017)
.

ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία για την ασυλία των
Βουλευτών κ.κ. Χ. Παππά, Κ.
Μπαρμπαρούση, Ε. Ευάγγελου Βενιζέλου, Σ.
Θεωδωράκη, Α. Παπαρήγα, Φ. Γεννηματά και
Δ. Κουτσούμπα. σ. 4237, (Συνεδρίαση ΞΑ
25/01/2017)
.
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Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την ελληνοποίηση προϊόντων ζωικής
προέλευσης. σ. 4442, 4443, (Συνεδρίαση ΞΒ
26/01/2017)
.

ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των
ετήσιων και των ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια
εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές
διατάξεις». σ. 4140, 4141, (Συνεδρίαση ΝΗ
19/01/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη λήψη μέτρων δράσης για την αντιμετώπιση
της γρίπης των πτηνών. σ. 4444, 4445,
(Συνεδρίαση ΞΒ 26/01/2017)
.

ΦΩΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την αποζημίωση στο 100% των αγροτών και
των κτηνοτρόφων της Λέσβου για τις μεγάλες
ζημιές από τον χιονιά και τον παγετό. σ. 4445,
4446, 4447, (Συνεδρίαση ΞΒ 26/01/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4630, (Συνεδρίαση
ΞΣΤ 01/02/2017)
.

Φ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την ολοκλήρωση των έργων στη Μεσοχώρα
του Νομού Τρικάλων. σ. 4438, 4439,
(Συνεδρίαση ΞΒ 26/01/2017)
.

ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ
Επιστολή του Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη,
συνυπογραφόμενη από Βουλευτή, προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, με
την οποία δηλώνουν ότι ο Βουλευτής
προσχωρεί και εντάσσεται στην
Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας
Δημοκρατίας. σ. 4231, (Συνεδρίαση ΞΑ
25/01/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, επί
του κατατεθέντος πορίσματος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, που
κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις
25 Ιανουαρίου του 2017. σ. 4571-4573,
(Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4510, (Συνεδρίαση ΞΔ 30/01/2017)
.

Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ. 4573,
(Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2017)
.

ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των
ετήσιων και των ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια
εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές
διατάξεις». σ. 4123, (Συνεδρίαση ΝΗ
19/01/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τις «κυβερνητικές ευθύνες από την ανάρτηση
των δασικών χαρτών». σ. 4681, 4683,
(Συνεδρίαση ΞΘ 06/02/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη «διακοπή ανάρτησης δασικών χαρτών». σ.
4684, 4685, (Συνεδρίαση ΞΘ 06/02/2017)
.

Χ
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Το παρακάτω Ευρετήριο δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές,
συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4509, (Συνεδρίαση ΞΔ 30/01/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Με αδιαφάνεια και αναξιοκρατία η
Κυβέρνηση διογκώνει συνεχώς το Δημόσιο».
σ. 4509, (Συνεδρίαση ΞΔ 30/01/2017)
.
ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη χορήγηση αδειών για τα καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος. σ. 4447, 4448,
(Συνεδρίαση ΞΒ 26/01/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την πορεία των έργων και των μελετών για το
5ο ΣΕΣ (ΕΣΠΑ) στο Νομό Φλώρινας. σ. 4449,
4450, (Συνεδρίαση ΞΒ 26/01/2017)
.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ομιλία της (Προεδρεύουσα) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 4068, 4510, 4511,
4515, 4516, 4518, 4520, 4521, 4646, 4649,
4650, 4652, (Συνεδρίαση ΝΖ 18/01/2017,
Συνεδρίαση ΞΔ 30/01/2017, Συνεδρίαση ΞΖ
02/02/2017)
.
Επιστολή της για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία για την ασυλία των
Βουλευτών κ.κ. Χ. Παππά, Κ.
Μπαρμπαρούση, Ε. Ευάγγελου Βενιζέλου, Σ.
Θεωδωράκη, Α. Παπαρήγα, Φ. Γεννηματά και
Δ. Κουτσούμπα. σ. 4235, (Συνεδρίαση ΞΑ
25/01/2017)
.
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