Το παρακάτω Ευρετήριο δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές,
συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ - ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΖ, ΣΥΝΟΔΟΣ Γ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ NH 18.01.2018- OB 12.02.2018

.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ. Υγείας:
"Κύρωση της πράξης ολοκλήρωσης της
Σύμβασης Δωρεάς Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και
του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. "ο Ευαγγελισμός Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική" και
άλλες διατάξεις". σ. 4743, 4757, (Συνεδρίαση
ΞΣΤ 01/02/2018)
.

Α
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Αγορές χρηματοπιστωτικών
μέσων και άλλες διατάξεις". σ. 4454, 4455,
(Συνεδρίαση ΞΒ 25/01/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4757, 4830, (Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2018,
Συνεδρίαση Ο 08/02/2018)
.

ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ. Υγείας:
"Κύρωση της πράξης ολοκλήρωσης της
Σύμβασης Δωρεάς Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και
του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. "ο Ευαγγελισμός Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική" και
άλλες διατάξεις". σ. 4734, 4735, 4741, 4742,
4751, 4757, (Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις". σ. 4829, 4836, 4837,
(Συνεδρίαση Ο 08/02/2018)
.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4734, 4748, 4749, 4757, (Συνεδρίαση ΞΣΤ
01/02/2018)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Εγγειοβελτιωτικά έργα Περιφερειακής
Ενότητας Καστοριάς». σ. 4422, 4423,
(Συνεδρίαση ΞΒ 25/01/2018)
.

Αναφορά του στο θέμα της ονομασίας των
Σκοπίων. σ. 4735, 4742, 4752, (Συνεδρίαση
ΞΣΤ 01/02/2018)
.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Σε απόγνωση χιλιάδες εποχικοί εργαζόμενοι
στη Ρόδο, χωρίς επίδομα ανεργίας». σ. 4816,
(Συνεδρίαση Ο 08/02/2018)
.

ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Αγορές χρηματοπιστωτικών
μέσων και άλλες διατάξεις". σ. 4459, 4460,
4461, 4466, (Συνεδρίαση ΞΒ 25/01/2018)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα: «
Άμεση επίλυση ζητήματος που αφορά
μακροχρόνια ανέργους». σ. 4817, (Συνεδρίαση
Ο 08/02/2018)
.

Παρέμβασή του σε επερώτηση, με θέμα: «Η
αντιαγροτική πολιτική της Κυβέρνησης
προκαλεί μεγάλη δυσαρέσκεια στους
αγρότες». σ. 4554, (Συνεδρίαση ΞΓ
26/01/2018)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
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Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Εγγειοβελτιωτικά έργα Περιφερειακής
Ενότητας Καστοριάς». σ. 4422, 4423,
(Συνεδρίαση ΞΒ 25/01/2018)
.

(Συνεδρίαση ΞΓ 26/01/2018)
.
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις". σ. 4829, 4830, (Συνεδρίαση
Ο 08/02/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Αποζημιώσεις των αγροτών της Αργολίδας
για τις ζημιές από χαλαζοπτώσεις». σ. 4424,
(Συνεδρίαση ΞΒ 25/01/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την αναβάθμιση της γεωργικής εκπαίδευσης
στην Ελλάδα. σ. 4425, 4426, (Συνεδρίαση ΞΒ
25/01/2018)
.

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και
διακίνησης διοικητικών πράξεων και
εγγράφων στο σύνολο των Υπουργείων. σ.
4546, 4547, (Συνεδρίαση ΞΓ 26/01/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ανομβρία και ελλείψεις στις υποδομές
άρδευσης μειώνουν δραματικά το εισόδημα
των ελαιοκαλλιεργητών». σ. 4426, 4427,
(Συνεδρίαση ΞΒ 25/01/2018)
.

ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ)
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Απόλυση εργαζόμενης, μέλους του ΔΣ του
"Συνδικάτου Γάλακτος - Τροφίμων και Ποτών
Ν. Ηρακλείου" από την εταιρεία Σαβοϊδάκης
Α.Ε.". σ. 4344, 4345, (Συνεδρίαση ΝΗ
18/01/2018)
.

Ομιλία του σε επερώτηση, με θέμα: «Η
αντιαγροτική πολιτική της Κυβέρνησης
προκαλεί μεγάλη δυσαρέσκεια στους
αγρότες». σ. 4553, 4557, 4558, 4560, 4561,
4562, 4563, 4590, 4591, 4592, (Συνεδρίαση
ΞΓ 26/01/2018)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Να σταματήσει η τρομοκρατία και οι διώξεις
των εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ
"ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ", να διασφαλιστεί το δικαίωμά
τους στη δουλειά και να καταβληθούν τα
δεδουλευμένα τους» σ. 4346, 4347,
(Συνεδρίαση ΝΗ 18/01/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Αξιοποίηση των υδάτινων πόρων και
υλοποίηση των εγγειοβελτιωτικών έργων στο
Νομό Ηρακλείου». σ. 4804, 4805,
(Συνεδρίαση Ο 08/02/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ζημιές που έχουν προκληθεί σε αγροτικές
καλλιέργειες σε διάφορες περιοχές της Κρήτης
εξαιτίας ακραίων καιρικών συνθηκών». σ.
4806, 4807, (Συνεδρίαση Ο 08/02/2018)
.

Β
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΛΙΑ)
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις". σ. 4845, (Συνεδρίαση Ο
08/02/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Παραχώρηση ακινήτου σύμφωνα με την παρ.
1(β) του άρθρου 4 του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ
66Α 22/03/2012)». σ. 4807, 4808,
(Συνεδρίαση Ο 08/02/2018)
.

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Ατελέσφορη η αποσυμφόρηση των νησιών
του Ανατολικού Αιγαίου". σ. 5009, 5010,
5011, (Συνεδρίαση ΟΑ 09/02/2018)

Ομιλία της σε επερώτηση, με θέμα: «Η
αντιαγροτική πολιτική της Κυβέρνησης
προκαλεί μεγάλη δυσαρέσκεια στους
αγρότες». σ. 4563, 4576, 4577, 4578, 4590,
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Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Απόδοση παραλιακού μετώπου Ελευσίνας
στους πολίτες της πόλης». σ. 4787, 4789,
4790, (Συνεδρίαση ΞΖ 02/02/2018)
.

.
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ενίσχυση της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού στον
τουριστικό τομέα». σ. 4379, 4380,
(Συνεδρίαση Ξ 22/01/2018)
.

ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Παρέμβασή της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: "Κύρωση της πράξης ολοκλήρωσης
της Σύμβασης Δωρεάς Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και
του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. "ο Ευαγγελισμός Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική" και
άλλες διατάξεις". σ. 4741, (Συνεδρίαση ΞΣΤ
01/02/2018)
.

ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Αγορές χρηματοπιστωτικών
μέσων και άλλες διατάξεις". σ. 4440-4442,
4465, (Συνεδρίαση ΞΒ 25/01/2018,
Συνεδρίαση ΞΕ 31/01/2018)
.

Γ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 4416, 4427, 4428, 4602, 4604,
4718, 4803, 4804, 4806, 4809, 4810, 4811,
(Συνεδρίαση ΞΒ 25/01/2018, Συνεδρίαση ΞΕ
31/01/2018, Συνεδρίαση Ο 08/02/2018)
.

ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη συγχώνευση 1ου και 2ου Δημοτικών
Σχολείων Βόνιτσας Αιτωλοακαρνανίας. σ.
4381, 4382, (Συνεδρίαση Ξ 22/01/2018)
.

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, με θέμα: «Εγγειοβελτιωτικά έργα
Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς». σ.
4423, (Συνεδρίαση ΞΒ 25/01/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τα ξενόγλωσσα σχολικά βιβλία που είναι επί
πληρωμή σε όλα τα δημόσια λύκεια. σ. 4383,
(Συνεδρίαση Ξ 22/01/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την κατάσταση που επικρατεί στις φοιτητικές
εστίες της Αθήνας. σ. 4384, 4385,
(Συνεδρίαση Ξ 22/01/2018)
.

ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4834, (Συνεδρίαση Ο 08/02/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις". σ. 4875, (Συνεδρίαση Ο
08/02/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
5027, 5057, (Συνεδρίαση ΟΒ 12/02/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ειδική ρύθμιση για τους πληγέντες μαθητές
του Λυκείου Μάνδρας». σ. 5028, (Συνεδρίαση
ΟΒ 12/02/2018)
.

ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Μεγάλο το κόστος μετακίνησης
στρατιωτών». σ. 4377, 4378, (Συνεδρίαση Ξ
22/01/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα: «
Ίδρυση Κέντρου Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) στο πάρκο "Αντώνης
Τρίτσης"». σ. 5056, (Συνεδρίαση ΟΒ
12/02/2018)
.

ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τα προβλήματα των φοιτητικών εστιών. σ.
5057, 5058, (Συνεδρίαση ΟΒ 12/02/2018)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Αποτελέσματα αξιολόγησης δημοσίων
υπαλλήλων». σ. 4417, 4418, (Συνεδρίαση ΞΒ
25/01/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Καθαίρεση του Πρόεδρου του Τμήματος
Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». σ.
5059, 5060, 5061, (Συνεδρίαση ΟΒ
12/02/2018)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Πότε θα εφαρμοστεί η ψηφιακή υπογραφή;»
σ. 4419, 4420, (Συνεδρίαση ΞΒ 25/01/2018)
.
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Αποτελέσματα αξιολόγησης δημοσίων
υπαλλήλων». σ. 4417, 4418, (Συνεδρίαση ΞΒ
25/01/2018)
.

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ομιλία της σε επερώτηση, με θέμα: «Η
αντιαγροτική πολιτική της Κυβέρνησης
προκαλεί μεγάλη δυσαρέσκεια στους
αγρότες». σ. 4555, (Συνεδρίαση ΞΓ
26/01/2018)
.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 4388, 4389, 4390, 4391, 4392,
4393, 4750, 4752, 4755, 4757, 4788, 4789,
4790, 4791, 4792, 4834, 4837, 4839, 4840,
4842, 4843, 4858, 4860, (Συνεδρίαση ΞΑ
24/01/2018, Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2018,
Συνεδρίαση ΞΖ 02/02/2018, Συνεδρίαση Ο
08/02/2018)
.

ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στην από κοινού συζήτηση των
σχεδίων νόμων του Υπ. Οικονομικών: i.
"Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου
της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου
Μαρίνου που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με
τα θεσπιζόμενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του
Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό
μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις
και των κοινών δηλώσεων των
συμβαλλόμενων μερών και διατάξεις
εφαρμογής" και ii. "Κύρωση του
Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του
Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν που προβλέπει
μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην
Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη
φορολόγηση των υπό μορφή τόκων
εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και των
κοινών δηλώσεων των συμβαλλόμενων μερών
και διατάξεις εφαρμογής". σ. 4602,
(Συνεδρίαση ΞΕ 31/01/2018)
.

Αναφορά του (Προεδρεύων) στην Παγκόσμια
Ημέρα κατά του Καρκίνου. σ. 4765,
(Συνεδρίαση ΞΖ 02/02/2018)
.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - AΔΩΝΙΣ
Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: "Κύρωση της Συμφωνίας
Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των κρατών-μελών της, αφενός, και της
Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, μετά
των συνημμένων σ’ αυτήν Παραρτημάτων". σ.
4391, (Συνεδρίαση ΞΑ 24/01/2018)
.

Αναφορά του στην επέτειο της κρίσης των
Ιμίων και στον χαμό των τριών αξιωματικών
του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. σ. 4602,
(Συνεδρίαση ΞΕ 31/01/2018)
.

ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις". σ. 4871, 4874, (Συνεδρίαση
Ο 08/02/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4733, (Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2018)
.

ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
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Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τα προβλήματα των φοιτητικών εστιών. σ.
5057, 5058, (Συνεδρίαση ΟΒ 12/02/2018)
.

.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4733, 4757, (Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2018)
.

ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4747, (Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τα ξενόγλωσσα σχολικά βιβλία που είναι επί
πληρωμή σε όλα τα δημόσια λύκεια. σ. 4382,
4383, (Συνεδρίαση Ξ 22/01/2018)
.

Δ

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Εντοπισμός υδρογονανθράκων στο νερό του
Αλιάκμονα που τροφοδοτεί την Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Νερού της πόλης
Θεσσαλονίκης». σ. 4542, 4543, (Συνεδρίαση
ΞΓ 26/01/2018)
.

ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Αγορές χρηματοπιστωτικών
μέσων και άλλες διατάξεις". σ. 4439,
(Συνεδρίαση ΞΒ 25/01/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Κατάργηση ειδικοτήτων, τμημάτων και
τομέων των ΕΠΑΛ». σ. 4597, 4598, 4599,
(Συνεδρίαση ΞΔ 29/01/2018)
.

Ομιλία του σε επερώτηση, με θέμα: «Η
αντιαγροτική πολιτική της Κυβέρνησης
προκαλεί μεγάλη δυσαρέσκεια στους
αγρότες». σ. 4554, (Συνεδρίαση ΞΓ
26/01/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Να διασφαλιστούν τα πνευματικά
δικαιώματα των δημιουργών και τα εργασιακά
δικαιώματα των εργαζομένων της ΑΕΠΙ». σ.
4725, 4726, (Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4554, (Συνεδρίαση ΞΓ 26/01/2018)
.
Αναφορά του στο θέμα της ονομασίας των
Σκοπίων. σ. 4738, (Συνεδρίαση ΞΣΤ
01/02/2018)
.

ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4444, (Συνεδρίαση ΞΒ 25/01/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ. Υγείας:
"Κύρωση της πράξης ολοκλήρωσης της
Σύμβασης Δωρεάς Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και
του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. "ο Ευαγγελισμός Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική" και
άλλες διατάξεις". σ. 4738, (Συνεδρίαση ΞΣΤ
01/02/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Αγορές χρηματοπιστωτικών
μέσων και άλλες διατάξεις". σ. 4452,
(Συνεδρίαση ΞΒ 25/01/2018)
.
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις". σ. 4864, (Συνεδρίαση Ο
08/02/2018)
.

ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ. Υγείας:
"Κύρωση της πράξης ολοκλήρωσης της
Σύμβασης Δωρεάς Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και
του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. "ο Ευαγγελισμός Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική" και
άλλες διατάξεις". σ. 4733, 4753, 4757,
(Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2018)

ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
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Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις". σ. 4866, (Συνεδρίαση Ο
08/02/2018)
.

ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
Αναφορά της στο σκάνδαλο Novartis. σ.
4865, (Συνεδρίαση Ο 08/02/2018)
.
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις". σ. 4865, (Συνεδρίαση Ο
08/02/2018)
.

Ζ
ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Αναφορά της στο σκάνδαλο Novartis. σ.
4830, (Συνεδρίαση Ο 08/02/2018)
.

ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις". σ. 4830-4832, (Συνεδρίαση
Ο 08/02/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Νομική βοήθεια στις υποθέσεις του ν.
3869/2010 και του ν. 4469/2017». σ. 5025,
5026, (Συνεδρίαση ΟΒ 12/02/2018)
.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ)

ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Αγορές χρηματοπιστωτικών
μέσων και άλλες διατάξεις". σ. 4443, 4444,
(Συνεδρίαση ΞΒ 25/01/2018)
.

Επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Νικόλαο Βούτση, με την οποία ενημερώνει ότι
με το 8/29-1-2018 προεδρικό διάταγμα, που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 13/29-1-2018 (τεύχος
Α’), έγινε αποδεκτή η παραίτηση του υπέβαλε
ο Βουλευτής από τη θέση του Υφυπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και
απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του. σ. 4737,
(Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2018)
.

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αναφορά του στο θέμα της ονομασίας των
Σκοπίων. σ. 4388, 4389, (Συνεδρίαση ΞΑ
24/01/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: "Κύρωση της Συμφωνίας
Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των κρατών-μελών της, αφενός, και της
Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, μετά
των συνημμένων σ’ αυτήν Παραρτημάτων". σ.
4388, 4389, (Συνεδρίαση ΞΑ 24/01/2018,
Συνεδρίαση ΞΓ 26/01/2018)
.

Η
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Αξιοποίηση των υδάτινων πόρων και
υλοποίηση των εγγειοβελτιωτικών έργων στο
Νομό Ηρακλείου». σ. 4804, (Συνεδρίαση Ο
08/02/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4389, 4563, (Συνεδρίαση ΞΑ 24/01/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα: «
Άμεση επίλυση ζητήματος που αφορά
μακροχρόνια ανέργους». σ. 4816, 4817,
(Συνεδρίαση Ο 08/02/2018)
.

Ομιλία του σε επερώτηση, με θέμα: «Η
αντιαγροτική πολιτική της Κυβέρνησης
προκαλεί μεγάλη δυσαρέσκεια στους
αγρότες». σ. 4562, 4563, (Συνεδρίαση ΞΓ
26/01/2018)
.

Θ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
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Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις". σ. 4860, 4861, (Συνεδρίαση
Ο 08/02/2018)
.

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 4372, 4374, 4375, 4430, 4431,
4433, 4435, 4436, 4439, 4443, 4593, 4595,
4596, 4597, 4599, 4794, 4795, 4796, 4797, .
4812, 4813, 4814, 4815, 4818, 4819, 4821,
4822, 4824, 4825, 4829, 4830, 5026, 5027,
5028, 5056, 5057, 5058, 5060, 5061,
(Συνεδρίαση ΝΘ 19/01/2018, Συνεδρίαση ΞΒ
25/01/2018, Συνεδρίαση ΞΔ 29/01/2018,
Συνεδρίαση ΞΗ 05/02/2018, Συνεδρίαση Ο
08/02/2018, Συνεδρίαση ΟΒ 12/02/2018)
.

Αναφορά του στο σκάνδαλο Novartis. σ.
4861, (Συνεδρίαση Ο 08/02/2018)
.
ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Παραχώρηση ακινήτου σύμφωνα με την παρ.
1(β) του άρθρου 4 του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ
66Α 22/03/2012)». σ. 4807, 4808,
(Συνεδρίαση Ο 08/02/2018)
.

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, με θέμα: «Νέα εισιτήρια
μετακίνησης με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Athena Ticket ταλαιπωρία δικαιούχων
μειωμένου εισιτηρίου». σ. 4430, (Συνεδρίαση
ΞΒ 25/01/2018)
.

ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις". σ. 4860, (Συνεδρίαση Ο
08/02/2018)
.

Αναφορά του (Προεδρεύων) στην Ημέρα
Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων
του Ολοκαυτώματος. σ. 4593, (Συνεδρίαση ΞΔ
29/01/2018)
.

Ι
Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, με θέμα: «Παρανομίες στην
εκμετάλλευση παραλιών στη Μύκονο και στην
υπόλοιπη Ελλάδα». σ. 4597, (Συνεδρίαση ΞΔ
29/01/2018)
.

ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις". σ. 4821, 4878, (Συνεδρίαση
Ο 08/02/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έναρξη
λειτουργίας του νέου Εθνικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ)». σ. 4724, 4725,
(Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2018)
.

Κ

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, με θέμα: «Νομική βοήθεια στις
υποθέσεις του ν. 3869/2010 και του ν.
4469/2017». σ. 5026, (Συνεδρίαση ΟΒ
12/02/2018)
.

ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Αγορές χρηματοπιστωτικών
μέσων και άλλες διατάξεις". σ. 4444,
(Συνεδρίαση ΞΒ 25/01/2018)
.

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, με θέμα: «Ειδική ρύθμιση για τους
πληγέντες μαθητές του Λυκείου Μάνδρας». σ.
5028, (Συνεδρίαση ΟΒ 12/02/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις". σ. 4834-4836, (Συνεδρίαση
Ο 08/02/2018)
.

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, με θέμα: « Ίδρυση Κέντρου
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) στο
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πάρκο "Αντώνης Τρίτσης"». σ. 5057,
(Συνεδρίαση ΟΒ 12/02/2018)
.

.

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, με θέμα: «Καθαίρεση του Πρόεδρου
του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας
Ποτών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης». σ. 5061, (Συνεδρίαση ΟΒ
12/02/2018)
.

Ομιλία του στην από κοινού συζήτηση των
σχεδίων νόμων του Υπ. Οικονομικών: i.
"Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου
της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου
Μαρίνου που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με
τα θεσπιζόμενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του
Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό
μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις
και των κοινών δηλώσεων των
συμβαλλόμενων μερών και διατάξεις
εφαρμογής" και ii. "Κύρωση του
Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του
Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν που προβλέπει
μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην
Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη
φορολόγηση των υπό μορφή τόκων
εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και των
κοινών δηλώσεων των συμβαλλόμενων μερών
και διατάξεις εφαρμογής". σ. 4602,
(Συνεδρίαση ΞΕ 31/01/2018)
.

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, με θέμα: «Απώλειες αντί ωφέλειας
από το τέλος διανυκτέρευσης και τον
αυξημένο ΦΠΑ στα νησιά». σ. 5061,
(Συνεδρίαση ΟΒ 12/02/2018)
.
Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, με θέμα: «Ανάγκη εξορθολογισμού
του αριθμού και του ελαχίστου ποσού
καταβολής των δόσεων φόρου κληρονομιάς,
δωρεών και γονικών παροχών». σ. 5063,
(Συνεδρίαση ΟΒ 12/02/2018)
.
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ)
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4733, 4734, (Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2018)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4858, 4873, 4874, (Συνεδρίαση Ο 08/02/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
5009, 5012, 5014, 5017, 5018, 5022, 5023,
(Συνεδρίαση ΟΑ 09/02/2018)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις". σ. 4872, 4873, (Συνεδρίαση
Ο 08/02/2018)
.

Παρέμβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: "Αποπληρωμή Τευτλοπαραγωγών Σχέδιο Ανασυγκρότησης ΕΒΖ". σ. 5022, 5023,
(Συνεδρίαση ΟΑ 09/02/2018)
.

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Αγορές χρηματοπιστωτικών
μέσων και άλλες διατάξεις". σ. 4438,
(Συνεδρίαση ΞΒ 25/01/2018)
.

ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ)
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Μεγάλο το κόστος μετακίνησης
στρατιωτών». σ. 4377, 4378, (Συνεδρίαση Ξ
22/01/2018)
.

ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Αγορές χρηματοπιστωτικών
μέσων και άλλες διατάξεις". σ. 4455,
(Συνεδρίαση ΞΒ 25/01/2018)
.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις". σ. 4858, (Συνεδρίαση Ο
08/02/2018)

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα: «
Έλλειψη προστασίας της πρώτης κατοικίας
των φυσικών προσώπων οφειλετών, εμπόρων
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και επιχειρηματιών που δεν συγκεντρώνουν τις
προϋποθέσεις υπαγωγής στον εξωδικαστικό
μηχανισμό ρύθμισης οφειλών». σ. 4550, 4551,
(Συνεδρίαση ΞΓ 26/01/2018)
.

.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: "Κύρωση της Συμφωνίας
Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των κρατών-μελών της, αφενός, και της
Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, μετά
των συνημμένων σ’ αυτήν Παραρτημάτων". σ.
4389, 4391, 4393, 4394, (Συνεδρίαση ΞΑ
24/01/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4551, (Συνεδρίαση ΞΓ 26/01/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις". σ. 4838, (Συνεδρίαση Ο
08/02/2018)
.

ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4390, 4391, (Συνεδρίαση ΞΑ 24/01/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Ανάγκη επέκτασης της ισχύος θετικής
δικαστικής απόφασης του νόμου για τα
"υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα" που
εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του πρωτοφειλέτη
και υπέρ των συνοφειλετών και των εγγυητών
του". σ. 5023, 5024, (Συνεδρίαση ΟΑ
09/02/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: "Κύρωση της Συμφωνίας
Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των κρατών-μελών της, αφενός, και της
Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, μετά
των συνημμένων σ’ αυτήν Παραρτημάτων". σ.
4390, 4391, 4395, 4396, (Συνεδρίαση ΞΑ
24/01/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ανάγκη εξορθολογισμού του αριθμού και του
ελαχίστου ποσού καταβολής των δόσεων
φόρου κληρονομιάς, δωρεών και γονικών
παροχών». σ. 5062, 5063, 5064, (Συνεδρίαση
ΟΒ 12/02/2018)
.

Αναφορά του στο θέμα της ονομασίας των
Σκοπίων. σ. 4390, 4391, 4396, (Συνεδρίαση
ΞΑ 24/01/2018)
.
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ - ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ιαματικά Λουτρά και τουριστική πολιτική για
την Καρδίτσα». σ. 4795, 4796, (Συνεδρίαση
ΞΗ 05/02/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την αναβάθμιση της γεωργικής εκπαίδευσης
στην Ελλάδα. σ. 4425, (Συνεδρίαση ΞΒ
25/01/2018)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4796, (Συνεδρίαση ΞΗ 05/02/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις". σ. 4842, (Συνεδρίαση Ο
08/02/2018)
.

ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Ποιους στόχους έχει πιάσει η χώρα μας στη
μάχη για την κλιματική αλλαγή;" σ. 5018,
5019, (Συνεδρίαση ΟΑ 09/02/2018)
.

ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4388, 4391, (Συνεδρίαση ΞΑ 24/01/2018)
.

ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Αναφορά του στο θέμα της ονομασίας των
Σκοπίων. σ. 4389, 4391, 4393, 4394,
(Συνεδρίαση ΞΑ 24/01/2018)

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Επιλογή στρατηγικού επενδυτή για την
εταιρεία FORTHNET - κίνδυνος περιορισμού
και νόθευσης του ανταγωνισμού». σ. 4544,
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4545, (Συνεδρίαση ΞΓ 26/01/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Θα ασχοληθείτε επιτέλους με το πρόβλημα
των χιλιάδων συμπολιτών μας που δεν
συνταξιοδοτούνται λόγω οφειλών;» σ. 4420,
4421, 4422, (Συνεδρίαση ΞΒ 25/01/2018)
.

ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Αγορές χρηματοπιστωτικών
μέσων και άλλες διατάξεις". σ. 4442,
(Συνεδρίαση ΞΒ 25/01/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Χρεώνουν επιπλέον εισφορές σε χιλιάδες
ελεύθερους επαγγελματίες εξαιτίας της
κυβερνητικής αδράνειας- Να προχωρήσει
άμεσα ο συμψηφισμός τους». σ. 4808, 4809,
(Συνεδρίαση Ο 08/02/2018)
.

ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Να σταματήσει η τρομοκρατία και οι διώξεις
των εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ
"ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ", να διασφαλιστεί το δικαίωμά
τους στη δουλειά και να καταβληθούν τα
δεδουλευμένα τους» σ. 4345, 4347,
(Συνεδρίαση ΝΗ 18/01/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4809, (Συνεδρίαση Ο 08/02/2018)
.
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ)

Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η
οποία δεν συζητήθηκε, με θέμα: "Εργαζόμενοι
της Ένωσης-Αγροτικός Συνεταιρισμός
Τρικάλων (ΕΑΣΤ)". σ. 4813, (Συνεδρίαση Ο
08/02/2018)
.

Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: "Κύρωση της Συμφωνίας
Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των κρατών-μελών της, αφενός, και της
Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, μετά
των συνημμένων σ’ αυτήν Παραρτημάτων". σ.
4391, (Συνεδρίαση ΞΑ 24/01/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4813, (Συνεδρίαση Ο 08/02/2018)
.

ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ)

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Σε απόγνωση χιλιάδες εποχικοί εργαζόμενοι
στη Ρόδο, χωρίς επίδομα ανεργίας». σ. 4815,
4816, (Συνεδρίαση Ο 08/02/2018)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Νέα εισιτήρια μετακίνησης με τα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς Athena Ticket
ταλαιπωρία δικαιούχων μειωμένου
εισιτηρίου». σ. 4427, 4428, 4429, 4430,
(Συνεδρίαση ΞΒ 25/01/2018)
.

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ)
Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4428, (Συνεδρίαση ΞΒ 25/01/2018)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα: «
Ίδρυση Κέντρου Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) στο πάρκο "Αντώνης
Τρίτσης"». σ. 5056, 5057, (Συνεδρίαση ΟΒ
12/02/2018)
.

ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Οξυμμένα παραμένουν τα προβλήματα στο
Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και
Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ) - Συνεχής
απομείωση των δημοσίων εσόδων εξαιτίας της
διοικητικής ανεπάρκειας και έλλειψης
πολιτικής βούλησης του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ)». σ.
4728, 4730, (Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2018)
.

ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Να απεγκλωβιστούν χιλιάδες υπό
συνταξιοδότηση συμπολίτες μας,
ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ, οι
οποίοι σήμερα είναι χωρίς εισόδημα και χωρίς
σύνταξη». σ. 4341, 4342, 4343, (Συνεδρίαση
ΝΗ 18/01/2018)
.

ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

10

Το παρακάτω Ευρετήριο δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές,
συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4736, 4743, 4752, (Συνεδρίαση ΞΣΤ
01/02/2018)
.

.
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Να διασφαλιστούν τα πνευματικά
δικαιώματα των δημιουργών και τα εργασιακά
δικαιώματα των εργαζομένων της ΑΕΠΙ». σ.
4726, 4727, (Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ. Υγείας:
"Κύρωση της πράξης ολοκλήρωσης της
Σύμβασης Δωρεάς Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και
του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. "ο Ευαγγελισμός Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική" και
άλλες διατάξεις". σ. 4736, 4744, 4745, 4752,
(Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2018)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Συμβασιούχοι Πωλητές του Ταμείου
Αρχαιολογικών Πόρων». σ. 4728,
(Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2018)
.

Αναφορά του στο θέμα της ονομασίας των
Σκοπίων. σ. 4744, 4745, (Συνεδρίαση ΞΣΤ
01/02/2018)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Οξυμμένα παραμένουν τα προβλήματα στο
Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και
Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ) - Συνεχής
απομείωση των δημοσίων εσόδων εξαιτίας της
διοικητικής ανεπάρκειας και έλλειψης
πολιτικής βούλησης του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ)». σ.
4729, 4730, (Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2018)
.

ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4391, (Συνεδρίαση ΞΑ 24/01/2018)
.

ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του σε επερώτηση, με θέμα: «Η
αντιαγροτική πολιτική της Κυβέρνησης
προκαλεί μεγάλη δυσαρέσκεια στους
αγρότες». σ. 4588, (Συνεδρίαση ΞΓ
26/01/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Νομική βοήθεια στις υποθέσεις του ν.
3869/2010 και του ν. 4469/2017». σ. 5026,
5027, (Συνεδρίαση ΟΒ 12/02/2018)
.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ

ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΛΥΔΙΑ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ενίσχυση της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού στον
τουριστικό τομέα». σ. 4379, 4380,
(Συνεδρίαση Ξ 22/01/2018)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα: «
Έγκριση προτάσεων, πορεία
χρηματοδοτήσεων, χρονοδιάγραμμα εργασιών
για τα νέα έργα συντήρησης, αποκατάστασης
και ανάδειξης πολιτισμικών μνημείων στο
νομό Σάμου. Σχεδιασμός βιώσιμης
αξιοποίησης». σ. 4415, 4416, (Συνεδρίαση ΞΒ
25/01/2018)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ιαματικά Λουτρά και τουριστική πολιτική για
την Καρδίτσα». σ. 4795, 4796, (Συνεδρίαση
ΞΗ 05/02/2018)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Αγορές χρηματοπιστωτικών
μέσων και άλλες διατάξεις". σ. 4433,
(Συνεδρίαση ΞΒ 25/01/2018)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4796, (Συνεδρίαση ΞΗ 05/02/2018)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έναρξη
λειτουργίας του νέου Εθνικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ)». σ. 4724, 4725,
(Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2018)

ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Απόδοση παραλιακού μετώπου Ελευσίνας
στους πολίτες της πόλης». σ. 4788, 4789,
4790, (Συνεδρίαση ΞΖ 02/02/2018)
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.

ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4427, 4794, 4803, (Συνεδρίαση ΞΒ
25/01/2018, Συνεδρίαση ΞΗ 05/02/2018,
Συνεδρίαση Ο 08/02/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4436, 4452, 4467, 4468, 4810, 4811,
(Συνεδρίαση ΞΒ 25/01/2018 ,Συνεδρίαση Ο
08/02/2018)
.

Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η
οποία δεν συζητήθηκε, με θέμα: "Πλήρωση
κενών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στο
Τμήμα Οινολογίας και Τροφίμων Δράμας του
ΤΕΙ Δράμας". σ. 4794, (Συνεδρίαση ΞΗ
05/02/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Αγορές χρηματοπιστωτικών
μέσων και άλλες διατάξεις". σ. 4436-4438,
4452, 4464, 4467, 4468, (Συνεδρίαση ΞΒ
25/01/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την «απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να
εκδιώξει τους εκπαιδευόμενους στο Τμήμα
Φυσικής Αποκατάστασης και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης (ΑΜΕΑ)». σ. 4801, 4802, 4803,
(Συνεδρίαση Ο 08/02/2018)
.

Ομιλία του σε επερώτηση, με θέμα: «Η
αντιαγροτική πολιτική της Κυβέρνησης
προκαλεί μεγάλη δυσαρέσκεια στους
αγρότες». σ. 4553, 4554, 4590, 4591,
(Συνεδρίαση ΞΓ 26/01/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Σε νεκρό σημείο, τρία χρόνια μετά, ο δρόμος
"Πάτρα-Πύργος"». σ. 4810, 4811, 4812,
(Συνεδρίαση Ο 08/02/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Καθαίρεση του Πρόεδρου του Τμήματος
Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». σ.
5059, 5060, (Συνεδρίαση ΟΒ 12/02/2018)
.

ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 4378, 4383, 4544, 4548, 4550,
4551, 4552, 4554, (Συνεδρίαση Ξ 22/01/2018,
Συνεδρίαση ΞΓ 26/01/2018)
.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Εξαγγελίες του ΥΠΕΘΑ για την εξαγορά των
κόκκινων δανείων των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων με χρήματα του Δημοσίου». σ.
4790, 4791, 4792, (Συνεδρίαση ΞΖ
02/02/2018)
.

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, σχετικά με τα ξενόγλωσσα σχολικά
βιβλία που είναι επί πληρωμή σε όλα τα
δημόσια λύκεια. σ. 4383, (Συνεδρίαση Ξ
22/01/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4790, 4791, (Συνεδρίαση ΞΖ 02/02/2018)
.

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, με θέμα: «Διοχετεύεται το 30% της
κρατικής διαφήμισης στην Περιφέρεια;» σ.
4549, (Συνεδρίαση ΞΓ 26/01/2018)
.

Ομιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες
ερωτήσεις, με θέμα: α) "Το έργο προσέλκυσης
επισκεπτών στη Λίμνη Λάδωνα ύψους
1.289.618 ευρώ, το έργο βελτίωσης του
δρόμου Πουρναριά - Γεφύρι Κυράς Μυγδαλιά ύψους 500.000 ευρώ αναμένουν να
προκηρυχθούν" και β) "Χρηματοδότηση από
τη ΔΕΗ Α.Ε. του έργου βελτίωσης του δρόμου
Πουρναριά-Γεφύρι Κυράς-Μυγδαλιά, ύψους
500.000 ευρώ". σ. 5017, 5018, (Συνεδρίαση
ΟΑ 09/02/2018)

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Απώλειες αντί ωφέλειας από το τέλος
διανυκτέρευσης και τον αυξημένο ΦΠΑ στα
νησιά». σ. 5061, 5062, (Συνεδρίαση ΟΒ
12/02/2018)
.
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.

01/02/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
5018, (Συνεδρίαση ΟΑ 09/02/2018)
.

ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις". σ. 4875, (Συνεδρίαση Ο
08/02/2018)
.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του σε επερώτηση, με θέμα: «Η
αντιαγροτική πολιτική της Κυβέρνησης
προκαλεί μεγάλη δυσαρέσκεια στους
αγρότες». σ. 4559, 4591, (Συνεδρίαση ΞΓ
26/01/2018)
.

ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4390, 4391, 4392, 4393, (Συνεδρίαση ΞΑ
24/01/2018)
.

Λ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αναφορά του στο θέμα της ονομασίας των
Σκοπίων. σ. 4390, 4392, 4393, (Συνεδρίαση
ΞΑ 24/01/2018)
.

Ομιλία του σε επερώτηση, με θέμα: «Η
αντιαγροτική πολιτική της Κυβέρνησης
προκαλεί μεγάλη δυσαρέσκεια στους
αγρότες». σ. 4576, 4587, 4588, (Συνεδρίαση
ΞΓ 26/01/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: "Κύρωση της Συμφωνίας
Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των κρατών-μελών της, αφενός, και της
Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, μετά
των συνημμένων σ’ αυτήν Παραρτημάτων". σ.
4390, 4392, 4393, (Συνεδρίαση ΞΑ
24/01/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4588, (Συνεδρίαση ΞΓ 26/01/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις". σ. 4833, (Συνεδρίαση Ο
08/02/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Αγορές χρηματοπιστωτικών
μέσων και άλλες διατάξεις". σ. 4453, 4454,
(Συνεδρίαση ΞΒ 25/01/2018)
.

ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 4444, 4452, 4454, 4457, 4461,
4463, 4871, 4873, 4874, 4877, 4879, 4880,
(Συνεδρίαση ΞΒ 25/01/2018 Συνεδρίαση Ο
08/02/2018)
.

Ομιλία του στην από κοινού συζήτηση των
σχεδίων νόμων του Υπ. Οικονομικών: i.
"Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου
της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου
Μαρίνου που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με
τα θεσπιζόμενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του
Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό
μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις
και των κοινών δηλώσεων των
συμβαλλόμενων μερών και διατάξεις
εφαρμογής" και ii. "Κύρωση του
Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του
Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν που προβλέπει
μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην
Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη
φορολόγηση των υπό μορφή τόκων
εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και των

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ. Υγείας:
"Κύρωση της πράξης ολοκλήρωσης της
Σύμβασης Δωρεάς Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και
του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. "ο Ευαγγελισμός Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική" και
άλλες διατάξεις". σ. 4735, 4740, 4752, 4757,
4758, (Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2018)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4756, 4757, 4758, (Συνεδρίαση ΞΣΤ
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κοινών δηλώσεων των συμβαλλόμενων μερών
και διατάξεις εφαρμογής". σ. 4603,
(Συνεδρίαση ΞΕ 31/01/2018)
.

26/01/2018)
.

Αναφορά του στο θέμα της ονομασίας των
Σκοπίων. σ. 4603, (Συνεδρίαση ΞΕ
31/01/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Αγορές χρηματοπιστωτικών
μέσων και άλλες διατάξεις". σ. 4436, 4453,
4459, 4460, 4461-4463, (Συνεδρίαση ΞΒ
25/01/2018)
.

ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4718, (Συνεδρίαση ΞΕ 31/01/2018)
.

Ομιλία του στο θέμα της ονομασίας των
Σκοπίων. σ. 4462, (Συνεδρίαση ΞΒ
25/01/2018)
.

Αναφορά του στο θέμα της ονομασίας των
Σκοπίων. σ. 4742, (Συνεδρίαση ΞΣΤ
01/02/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4742, (Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ. Υγείας:
"Κύρωση της πράξης ολοκλήρωσης της
Σύμβασης Δωρεάς Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και
του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. "ο Ευαγγελισμός Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική" και
άλλες διατάξεις". σ. 4742, (Συνεδρίαση ΞΣΤ
01/02/2018)
.

Αναφορά του στο θέμα της ονομασίας των
Σκοπίων. σ. 4747, (Συνεδρίαση ΞΣΤ
01/02/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ. Υγείας:
"Κύρωση της πράξης ολοκλήρωσης της
Σύμβασης Δωρεάς Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και
του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. "ο Ευαγγελισμός Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική" και
άλλες διατάξεις". σ. 4747, 4755, (Συνεδρίαση
ΞΣΤ 01/02/2018)
.

ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 4348, 4467, 4468, 4588, 4590,
(Συνεδρίαση ΝΗ 18/01/2018, Συνεδρίαση ΞΒ
25/01/2018, Συνεδρίαση ΞΓ 26/01/2018)
.

ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την κατάσταση που επικρατεί στις φοιτητικές
εστίες της Αθήνας. σ. 4384, (Συνεδρίαση Ξ
22/01/2018)
.

Ομιλία της σε επερώτηση, με θέμα: «Η
αντιαγροτική πολιτική της Κυβέρνησης
προκαλεί μεγάλη δυσαρέσκεια στους
αγρότες». σ. 4586, (Συνεδρίαση ΞΓ
26/01/2018)
.
Αναφορά της σε επίκαιρη ερώτησή της, η
οποία δεν συζητήθηκε, με θέμα: "Μέτρα
προστασίας και ασφάλειας για τη ζωή και την
υγεία των εργαζομένων στη
ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη". σ. 4813,
(Συνεδρίαση Ο 08/02/2018)
.

Μ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Αποζημιώσεις των αγροτών της Αργολίδας
για τις ζημιές από χαλαζοπτώσεις». σ. 4423,
4424, (Συνεδρίαση ΞΒ 25/01/2018)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4813, 4829, 4830, (Συνεδρίαση Ο 08/02/2018)
.

Ομιλία του σε επερώτηση, με θέμα: «Η
αντιαγροτική πολιτική της Κυβέρνησης
προκαλεί μεγάλη δυσαρέσκεια στους
αγρότες». σ. 4557, 4558, (Συνεδρίαση ΞΓ

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
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άλλες διατάξεις". σ. 4830, 4832, 4879,
(Συνεδρίαση Ο 08/02/2018)
.

.

ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Αγορές χρηματοπιστωτικών
μέσων και άλλες διατάξεις". σ. 4452,
(Συνεδρίαση ΞΒ 25/01/2018)
.

ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Αγορές χρηματοπιστωτικών
μέσων και άλλες διατάξεις". σ. 4460,
(Συνεδρίαση ΞΒ 25/01/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις". σ. 4841, (Συνεδρίαση Ο
08/02/2018)
.

ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις". σ. 4841, (Συνεδρίαση Ο
08/02/2018)
.

ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Ατελέσφορη η αποσυμφόρηση των νησιών
του Ανατολικού Αιγαίου". σ. 5010, 5011,
(Συνεδρίαση ΟΑ 09/02/2018)
.

ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του σε επερώτηση, με θέμα: «Η
αντιαγροτική πολιτική της Κυβέρνησης
προκαλεί μεγάλη δυσαρέσκεια στους
αγρότες». σ. 4565, (Συνεδρίαση ΞΓ
26/01/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Επαίσχυντη και επικίνδυνη η απόφαση της
"Αριστερής" Κυβέρνησης για την ακύρωση
ασύλου στον αξιωματικό της Αεροπορίας
"OZKAYNAKCI SULEYMAN"". σ. 5012,
5013, (Συνεδρίαση ΟΑ 09/02/2018)
.

Αναφορά του στο σκάνδαλο Novartis. σ.
4844, (Συνεδρίαση Ο 08/02/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Αποζημίωση κατοίκων Χίου από ζημιές
συνέπεια του μεταναστευτικού". σ. 5013,
5014, (Συνεδρίαση ΟΑ 09/02/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις". σ. 4844, (Συνεδρίαση Ο
08/02/2018)
.

ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Κατάργηση ειδικοτήτων, τμημάτων και
τομέων των ΕΠΑΛ». σ. 4597, 4598,
(Συνεδρίαση ΞΔ 29/01/2018)
.

ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Αγορές χρηματοπιστωτικών
μέσων και άλλες διατάξεις". σ. 4456,
(Συνεδρίαση ΞΒ 25/01/2018)
.

ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Πότε θα εφαρμοστεί η ψηφιακή υπογραφή;»
σ. 4418, 4419, 4420, (Συνεδρίαση ΞΒ
25/01/2018)
.

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4796, (Συνεδρίαση ΞΗ 05/02/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Αποζημίωση κατοίκων Χίου από ζημιές
συνέπεια του μεταναστευτικού". σ. 5013,
5014, (Συνεδρίαση ΟΑ 09/02/2018)

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4418, 4559, 4752, 4757, 4758, (Συνεδρίαση
ΞΒ 25/01/2018, Συνεδρίαση ΞΓ 26/01/2018,
Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2018)
.
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Ομιλία του σε επερώτηση, με θέμα: «Η
αντιαγροτική πολιτική της Κυβέρνησης
προκαλεί μεγάλη δυσαρέσκεια στους
αγρότες». σ. 4559, 4560, (Συνεδρίαση ΞΓ
26/01/2018)
.

ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ. Υγείας:
"Κύρωση της πράξης ολοκλήρωσης της
Σύμβασης Δωρεάς Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και
του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. "ο Ευαγγελισμός Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική" και
άλλες διατάξεις". σ. 4749, 4755, (Συνεδρίαση
ΞΣΤ 01/02/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ. Υγείας:
"Κύρωση της πράξης ολοκλήρωσης της
Σύμβασης Δωρεάς Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και
του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. "ο Ευαγγελισμός Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική" και
άλλες διατάξεις". σ. 4734, 4750, 4752, 4755,
4757, 4758, (Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2018)
.

ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: "Κύρωση της Συμφωνίας
Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των κρατών-μελών της, αφενός, και της
Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, μετά
των συνημμένων σ’ αυτήν Παραρτημάτων". σ.
4395, 4396, (Συνεδρίαση ΞΑ 24/01/2018)
.

ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις". σ. 4819, 4839, 4840,
(Συνεδρίαση Ο 08/02/2018)
.

Αναφορά του στο θέμα της ονομασίας των
Σκοπίων. σ. 4396, (Συνεδρίαση ΞΑ
24/01/2018)
.

ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Παρανομίες στην εκμετάλλευση παραλιών
στη Μύκονο και στην υπόλοιπη Ελλάδα». σ.
4595, 4596, 4597, (Συνεδρίαση ΞΔ
29/01/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ειδική ρύθμιση για τους πληγέντες μαθητές
του Λυκείου Μάνδρας». σ. 5027, 5028,
(Συνεδρίαση ΟΒ 12/02/2018)
.

Αναφορά του στο σκάνδαλο Novartis. σ.
4862, (Συνεδρίαση Ο 08/02/2018)
.

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη συγχώνευση 1ου και 2ου Δημοτικών
Σχολείων Βόνιτσας Αιτωλοακαρνανίας. σ.
4381, 4382, (Συνεδρίαση Ξ 22/01/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις". σ. 4862, (Συνεδρίαση Ο
08/02/2018)
.

Ν
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Π

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Διοχετεύεται το 30% της κρατικής
διαφήμισης στην Περιφέρεια;» σ. 4548, 4549,
4550, (Συνεδρίαση ΞΓ 26/01/2018)
.

ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις". σ. 4869, (Συνεδρίαση Ο
08/02/2018)

Ξ
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4791, (Συνεδρίαση ΞΖ 02/02/2018)
.

.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Ανάγκη επέκτασης της ισχύος θετικής
δικαστικής απόφασης του νόμου για τα
"υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα" που
εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του πρωτοφειλέτη
και υπέρ των συνοφειλετών και των εγγυητών
του". σ. 5023, 5024, (Συνεδρίαση ΟΑ
09/02/2018)
.

Ομιλία του στο θέμα της ονομασίας των
Σκοπίων. σ. 4457, (Συνεδρίαση ΞΒ
25/01/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Αγορές χρηματοπιστωτικών
μέσων και άλλες διατάξεις". σ. 4457-4459,
(Συνεδρίαση ΞΒ 25/01/2018)
.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(ΣΑΚΗΣ)

Αναφορά του στο σκάνδαλο Novartis. σ.
4858, (Συνεδρίαση Ο 08/02/2018)
.

Παρέμβασή του σε επερώτηση, με θέμα: «Η
αντιαγροτική πολιτική της Κυβέρνησης
προκαλεί μεγάλη δυσαρέσκεια στους
αγρότες». σ. 4562, 4563, (Συνεδρίαση ΞΓ
26/01/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις". σ. 4858-4860, (Συνεδρίαση
Ο 08/02/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ. Υγείας:
"Κύρωση της πράξης ολοκλήρωσης της
Σύμβασης Δωρεάς Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και
του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. "ο Ευαγγελισμός Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική" και
άλλες διατάξεις". σ. 4739, (Συνεδρίαση ΞΣΤ
01/02/2018)
.

ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Επαίσχυντη και επικίνδυνη η απόφαση της
"Αριστερής" Κυβέρνησης για την ακύρωση
ασύλου στον αξιωματικό της Αεροπορίας
"OZKAYNAKCI SULEYMAN"". σ. 5011,
5012, (Συνεδρίαση ΟΑ 09/02/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4746, (Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
5011, 5012, (Συνεδρίαση ΟΑ 09/02/2018)
.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του σε επερώτηση, με θέμα: «Η
αντιαγροτική πολιτική της Κυβέρνησης
προκαλεί μεγάλη δυσαρέσκεια στους
αγρότες». σ. 4560, 4562, 4576, 4577,
(Συνεδρίαση ΞΓ 26/01/2018)
.

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(ΔΗΜΟΣ)
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα: «
Έλλειψη προστασίας της πρώτης κατοικίας
των φυσικών προσώπων οφειλετών, εμπόρων
και επιχειρηματιών που δεν συγκεντρώνουν τις
προϋποθέσεις υπαγωγής στον εξωδικαστικό
μηχανισμό ρύθμισης οφειλών». σ. 4550, 4551,
(Συνεδρίαση ΞΓ 26/01/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4590, (Συνεδρίαση ΞΓ 26/01/2018)
.
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4551, (Συνεδρίαση ΞΓ 26/01/2018)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Αγορές χρηματοπιστωτικών
μέσων και άλλες διατάξεις". σ. 4444, 4448,
4452, 4455, 4459, 4466, 4467, 4468,
(Συνεδρίαση ΞΒ 25/01/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Εξαγγελίες του ΥΠΕΘΑ για την εξαγορά των
κόκκινων δανείων των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων με χρήματα του Δημοσίου». σ.
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Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4444, 4452, 4463, 4467, 4468, (Συνεδρίαση
ΞΒ 25/01/2018)
.

.
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ. Υγείας:
"Κύρωση της πράξης ολοκλήρωσης της
Σύμβασης Δωρεάς Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και
του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. "ο Ευαγγελισμός Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική" και
άλλες διατάξεις". σ. 4738, 4757, (Συνεδρίαση
ΞΣΤ 01/02/2018)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Παρανομίες στην εκμετάλλευση παραλιών
στη Μύκονο και στην υπόλοιπη Ελλάδα». σ.
4595, 4596, 4597, (Συνεδρίαση ΞΔ
29/01/2018)
.
Ομιλία της στην από κοινού συζήτηση των
σχεδίων νόμων του Υπ. Οικονομικών: i.
"Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου
της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου
Μαρίνου που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με
τα θεσπιζόμενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του
Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό
μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις
και των κοινών δηλώσεων των
συμβαλλόμενων μερών και διατάξεις
εφαρμογής" και ii. "Κύρωση του
Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του
Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν που προβλέπει
μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην
Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη
φορολόγηση των υπό μορφή τόκων
εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και των
κοινών δηλώσεων των συμβαλλόμενων μερών
και διατάξεις εφαρμογής". σ. 4604,
(Συνεδρίαση ΞΕ 31/01/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4757, (Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2018)
.
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ανεπαρκής κάλυψη τηλεοπτικού σήματος και
διαδικτυακών υπηρεσιών στον Νομό
Φθιώτιδας». σ. 4374, 4375, (Συνεδρίαση ΝΘ
19/01/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Επιλογή στρατηγικού επενδυτή για την
εταιρεία FORTHNET - κίνδυνος περιορισμού
και νόθευσης του ανταγωνισμού». σ. 4544,
4545, (Συνεδρίαση ΞΓ 26/01/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και
διακίνησης διοικητικών πράξεων και
εγγράφων στο σύνολο των Υπουργείων. σ.
4546, 4547, (Συνεδρίαση ΞΓ 26/01/2018)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ. Υγείας:
"Κύρωση της πράξης ολοκλήρωσης της
Σύμβασης Δωρεάς Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και
του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. "ο Ευαγγελισμός Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική" και
άλλες διατάξεις". σ. 4734, (Συνεδρίαση ΞΣΤ
01/02/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Διοχετεύεται το 30% της κρατικής
διαφήμισης στην Περιφέρεια;» σ. 4548, 4549,
4550, (Συνεδρίαση ΞΓ 26/01/2018)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Απώλειες αντί ωφέλειας από το τέλος
διανυκτέρευσης και τον αυξημένο ΦΠΑ στα
νησιά». σ. 5061, 5062, (Συνεδρίαση ΟΒ
12/02/2018)
.

ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του στην από κοινού συζήτηση των
σχεδίων νόμων του Υπ. Οικονομικών: i.
"Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου
της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου
Μαρίνου που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με
τα θεσπιζόμενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του
Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό
μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις
και των κοινών δηλώσεων των
συμβαλλόμενων μερών και διατάξεις

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ανάγκη εξορθολογισμού του αριθμού και του
ελαχίστου ποσού καταβολής των δόσεων
φόρου κληρονομιάς, δωρεών και γονικών
παροχών». σ. 5062, 5063, 5064, (Συνεδρίαση
ΟΒ 12/02/2018)
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εφαρμογής" και ii. "Κύρωση του
Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του
Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν που προβλέπει
μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην
Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη
φορολόγηση των υπό μορφή τόκων
εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και των
κοινών δηλώσεων των συμβαλλόμενων μερών
και διατάξεις εφαρμογής". σ. 4602,
(Συνεδρίαση ΞΕ 31/01/2018)
.

Αναφορά του στο θέμα της ονομασίας των
Σκοπίων. σ. 4394, 4395, (Συνεδρίαση ΞΑ
24/01/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: "Κύρωση της Συμφωνίας
Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των κρατών-μελών της, αφενός, και της
Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, μετά
των συνημμένων σ’ αυτήν Παραρτημάτων". σ.
4394, 4395, (Συνεδρίαση ΞΑ 24/01/2018)
.

Αναφορά του στην επέτειο της κρίσης των
Ιμίων και στον χαμό των τριών αξιωματικών
του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. σ. 4602,
(Συνεδρίαση ΞΕ 31/01/2018)
.

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Να απεγκλωβιστούν χιλιάδες υπό
συνταξιοδότηση συμπολίτες μας,
ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ, οι
οποίοι σήμερα είναι χωρίς εισόδημα και χωρίς
σύνταξη». σ. 4342, 4343, (Συνεδρίαση ΝΗ
18/01/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4602, 4746, 4747, (Συνεδρίαση ΞΕ
31/01/2018, Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2018)
.
Αναφορά του στο θέμα της ονομασίας των
Σκοπίων. σ. 4745, 4746, 4747, (Συνεδρίαση
ΞΣΤ 01/02/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Θα ασχοληθείτε επιτέλους με το πρόβλημα
των χιλιάδων συμπολιτών μας που δεν
συνταξιοδοτούνται λόγω οφειλών;» σ. 4421,
(Συνεδρίαση ΞΒ 25/01/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ. Υγείας:
"Κύρωση της πράξης ολοκλήρωσης της
Σύμβασης Δωρεάς Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και
του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. "ο Ευαγγελισμός Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική" και
άλλες διατάξεις". σ. 4745, 4746, 4747,
(Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Χρεώνουν επιπλέον εισφορές σε χιλιάδες
ελεύθερους επαγγελματίες εξαιτίας της
κυβερνητικής αδράνειας- Να προχωρήσει
άμεσα ο συμψηφισμός τους». σ. 4808, 4809,
(Συνεδρίαση Ο 08/02/2018)
.

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4809, (Συνεδρίαση Ο 08/02/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Αγορές χρηματοπιστωτικών
μέσων και άλλες διατάξεις". σ. 4431-4433,
4452, 4460, 4465, (Συνεδρίαση ΞΒ
25/01/2018)
.

ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ομιλία του στο θέμα της ονομασίας των
Σκοπίων. σ. 4466, (Συνεδρίαση ΞΒ
25/01/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Εξαίρεση της κατασκευής του Βορείου
Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στο Νομό
Λασιθίου». σ. 4813, 4814, 4815, (Συνεδρίαση
Ο 08/02/2018)
.

ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4392, (Συνεδρίαση ΞΑ 24/01/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ. Υγείας:
"Κύρωση της πράξης ολοκλήρωσης της
Σύμβασης Δωρεάς Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και
του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. "ο Ευαγγελισμός -
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Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική" και
άλλες διατάξεις". σ. 4735, 4739, 4740, 4741,
4742, 4744, 4745, 4749, 4753-4755, 4756,
4757, (Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2018)
.

Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, μετά
των συνημμένων σ’ αυτήν Παραρτημάτων". σ.
4395, (Συνεδρίαση ΞΑ 24/01/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Συμβασιούχοι Πωλητές του Ταμείου
Αρχαιολογικών Πόρων». σ. 4727, 4728,
(Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2018)
.

Αναφορά του στο θέμα της ονομασίας των
Σκοπίων. σ. 4741, 4742, 4745, (Συνεδρίαση
ΞΣΤ 01/02/2018)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4757, (Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις". σ. 4867, (Συνεδρίαση Ο
08/02/2018)
.

Ρ

ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
Ομιλία του σε επερώτηση, με θέμα: «Η
αντιαγροτική πολιτική της Κυβέρνησης
προκαλεί μεγάλη δυσαρέσκεια στους
αγρότες». σ. 4585, (Συνεδρίαση ΞΓ
26/01/2018)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Αγορές χρηματοπιστωτικών
μέσων και άλλες διατάξεις". σ. 4457,
(Συνεδρίαση ΞΒ 25/01/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις". σ. 4870, 4871, (Συνεδρίαση
Ο 08/02/2018)
.

Σ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις". σ. 4824, 4830, (Συνεδρίαση
Ο 08/02/2018)
.

Αναφορά του στο σκάνδαλο Novartis. σ.
4871, (Συνεδρίαση Ο 08/02/2018)
.
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα: «
Έγκριση προτάσεων, πορεία
χρηματοδοτήσεων, χρονοδιάγραμμα εργασιών
για τα νέα έργα συντήρησης, αποκατάστασης
και ανάδειξης πολιτισμικών μνημείων στο
νομό Σάμου. Σχεδιασμός βιώσιμης
αξιοποίησης». σ. 4415, 4416, (Συνεδρίαση ΞΒ
25/01/2018)
.

ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ανεπαρκής κάλυψη τηλεοπτικού σήματος και
διαδικτυακών υπηρεσιών στον Νομό
Φθιώτιδας». σ. 4373, 4374, (Συνεδρίαση ΝΘ
19/01/2018)
.
ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις". σ. 4868, (Συνεδρίαση Ο
08/02/2018)
.

Αναφορά του στο θέμα της ονομασίας των
Σκοπίων. σ. 4395, (Συνεδρίαση ΞΑ
24/01/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: "Κύρωση της Συμφωνίας
Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των κρατών-μελών της, αφενός, και της

ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις". σ. 4845, (Συνεδρίαση Ο
08/02/2018)
.

εισιτηρίου». σ. 4428, 4429, 4430, (Συνεδρίαση
ΞΒ 25/01/2018)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4428, 4811, 4812, (Συνεδρίαση ΞΒ
25/01/2018, Συνεδρίαση Ο 08/02/2018)
.

ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις". σ. 4863, (Συνεδρίαση Ο
08/02/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Σε νεκρό σημείο, τρία χρόνια μετά, ο δρόμος
"Πάτρα-Πύργος"». σ. 4810, 4811, 4812,
(Συνεδρίαση Ο 08/02/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Εξαίρεση της κατασκευής του Βορείου
Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στο Νομό
Λασιθίου». σ. 4814, 4815, (Συνεδρίαση Ο
08/02/2018)
.

ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του σε επερώτηση, με θέμα: «Η
αντιαγροτική πολιτική της Κυβέρνησης
προκαλεί μεγάλη δυσαρέσκεια στους
αγρότες». σ. 4558, (Συνεδρίαση ΞΓ
26/01/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις". σ. 4819, (Συνεδρίαση Ο
08/02/2018)
.

ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα: «
Άμεση ανάγκη καθαρισμού και
αντιπλημμυρικών έργων στον ποταμό Γιόφυρο
και τα ρέματα της περιοχής Ξηροποτάμου Άη Γιάννη Χωστού - Μαλάδων - Φοινικιάς
του Δήμου Ηρακλείου». σ. 4722, 4723,
(Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2018)
.

ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Αγορές χρηματοπιστωτικών
μέσων και άλλες διατάξεις". σ. 4436,
(Συνεδρίαση ΞΒ 25/01/2018)
.

ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΜΠΕΤΤΥ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις". σ. 4854, (Συνεδρίαση Ο
08/02/2018)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις". σ. 4843, 4844, (Συνεδρίαση
Ο 08/02/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Απομάκρυνση ρυπογόνων εγκαταστάσεων
από την περιοχή των Λινοπεραμάτων του
Δήμου Μαλεβιζίου". σ. 5015, 5016,
(Συνεδρίαση ΟΑ 09/02/2018)
.

ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις". σ. 4852, 4853, (Συνεδρίαση
Ο 08/02/2018)
.

Ομιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες
ερωτήσεις, με θέμα: α) "Το έργο προσέλκυσης
επισκεπτών στη Λίμνη Λάδωνα ύψους
1.289.618 ευρώ, το έργο βελτίωσης του
δρόμου Πουρναριά - Γεφύρι Κυράς Μυγδαλιά ύψους 500.000 ευρώ αναμένουν να
προκηρυχθούν" και β) "Χρηματοδότηση από
τη ΔΕΗ Α.Ε. του έργου βελτίωσης του δρόμου
Πουρναριά-Γεφύρι Κυράς-Μυγδαλιά, ύψους

ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Νέα εισιτήρια μετακίνησης με τα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς Athena Ticket
ταλαιπωρία δικαιούχων μειωμένου
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500.000 ευρώ". σ. 5017, 5018, (Συνεδρίαση
ΟΑ 09/02/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις". σ. 4840, (Συνεδρίαση Ο
08/02/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
5018, (Συνεδρίαση ΟΑ 09/02/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Ποιους στόχους έχει πιάσει η χώρα μας στη
μάχη για την κλιματική αλλαγή;" σ. 5019,
5020, (Συνεδρίαση ΟΑ 09/02/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Απομάκρυνση ρυπογόνων εγκαταστάσεων
από την περιοχή των Λινοπεραμάτων του
Δήμου Μαλεβιζίου". σ. 5015, 5016,
(Συνεδρίαση ΟΑ 09/02/2018)
.

ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ανομβρία και ελλείψεις στις υποδομές
άρδευσης μειώνουν δραματικά το εισόδημα
των ελαιοκαλλιεργητών». σ. 4426, 4427,
(Συνεδρίαση ΞΒ 25/01/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις". σ. 4837, (Συνεδρίαση Ο
08/02/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις". σ. 4823, 4851, 4878, 4879,
(Συνεδρίαση Ο 08/02/2018)
.

Τ
ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Αναφορά του στο θέμα της ονομασίας των
Σκοπίων. σ. 4389, (Συνεδρίαση ΞΑ
24/01/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4879, (Συνεδρίαση Ο 08/02/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: "Κύρωση της Συμφωνίας
Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των κρατών-μελών της, αφενός, και της
Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, μετά
των συνημμένων σ’ αυτήν Παραρτημάτων". σ.
4389, (Συνεδρίαση ΞΑ 24/01/2018)
.

ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Απόλυση εργαζόμενης, μέλους του ΔΣ του
"Συνδικάτου Γάλακτος - Τροφίμων και Ποτών
Ν. Ηρακλείου" από την εταιρεία Σαβοϊδάκης
Α.Ε.". σ. 4343, 4344, (Συνεδρίαση ΝΗ
18/01/2018)
.

ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα: «
Άμεση ανάγκη καθαρισμού και
αντιπλημμυρικών έργων στον ποταμό Γιόφυρο
και τα ρέματα της περιοχής Ξηροποτάμου Άη Γιάννη Χωστού - Μαλάδων - Φοινικιάς
του Δήμου Ηρακλείου». σ. 4722, (Συνεδρίαση
ΞΣΤ 01/02/2018)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις". σ. 4877, (Συνεδρίαση Ο
08/02/2018)
.
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ζημιές που έχουν προκληθεί σε αγροτικές
καλλιέργειες σε διάφορες περιοχές της Κρήτης
εξαιτίας ακραίων καιρικών συνθηκών». σ.
4805, 4806, 4807, (Συνεδρίαση Ο 08/02/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4390, (Συνεδρίαση ΞΑ 24/01/2018)
.
Αναφορά του στο θέμα της ονομασίας των
Σκοπίων. σ. 4391, 4392, (Συνεδρίαση ΞΑ
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24/01/2018)
.

ΞΓ 26/01/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: "Κύρωση της Συμφωνίας
Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των κρατών-μελών της, αφενός, και της
Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, μετά
των συνημμένων σ’ αυτήν Παραρτημάτων". σ.
4391, 4392, (Συνεδρίαση ΞΑ 24/01/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις". σ. 4819, 4825, 4829, 4830,
4836, 4837, 4847-4851, 4853, 4854, 4865,
4880, (Συνεδρίαση Ο 08/02/2018)
.

ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4865, (Συνεδρίαση Ο 08/02/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4372, (Συνεδρίαση ΝΘ 19/01/2018)
.

ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: "Αγορές χρηματοπιστωτικών
μέσων και άλλες διατάξεις". σ. 4433-4435,
4452, 4463, 4464, (Συνεδρίαση ΞΒ
25/01/2018)
.

Ομιλία του σε επερώτηση, με θέμα: «Η
αντιαγροτική πολιτική της Κυβέρνησης
προκαλεί μεγάλη δυσαρέσκεια στους
αγρότες». σ. 4552, 4563, 4589, 4590, 4591,
4592, (Συνεδρίαση ΞΓ 26/01/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4463, (Συνεδρίαση ΞΒ 25/01/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Αποπληρωμή Τευτλοπαραγωγών - Σχέδιο
Ανασυγκρότησης ΕΒΖ". σ. 5020, 5021, 5022,
5023, (Συνεδρίαση ΟΑ 09/02/2018)
.

Ομιλία του στο θέμα της ονομασίας των
Σκοπίων. σ. 4463, (Συνεδρίαση ΞΒ
25/01/2018)
.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις". σ. 4876, 4877, (Συνεδρίαση
Ο 08/02/2018)
.

ΦΩΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ. Υγείας:
"Κύρωση της πράξης ολοκλήρωσης της
Σύμβασης Δωρεάς Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και
του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. "ο Ευαγγελισμός Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική" και
άλλες διατάξεις". σ. 4738, (Συνεδρίαση ΞΣΤ
01/02/2018)
.

ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις". σ. 4870, (Συνεδρίαση Ο
08/02/2018)
.

ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ. Υγείας:
"Κύρωση της πράξης ολοκλήρωσης της
Σύμβασης Δωρεάς Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και
του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. "ο Ευαγγελισμός Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική" και
άλλες διατάξεις". σ. 4734, 4750, 4752, 4757,
4757, (Συνεδρίαση ΞΣΤ 01/02/2018)
.

Φ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Εντοπισμός υδρογονανθράκων στο νερό του
Αλιάκμονα που τροφοδοτεί την Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Νερού της πόλης
Θεσσαλονίκης». σ. 4542, 4543, (Συνεδρίαση

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4742, 4752, 4757, (Συνεδρίαση ΞΣΤ
01/02/2018)

23

Το παρακάτω Ευρετήριο δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές,
συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.
.
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την «απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να
εκδιώξει τους εκπαιδευόμενους στο Τμήμα
Φυσικής Αποκατάστασης και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης (ΑΜΕΑ)». σ. 4802, 4803, 4804,
(Συνεδρίαση Ο 08/02/2018)
.
Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
4803, 4804, (Συνεδρίαση Ο 08/02/2018)
.
Χ
ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
5018, 5022, (Συνεδρίαση ΟΑ 09/02/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
"Αποπληρωμή Τευτλοπαραγωγών - Σχέδιο
Ανασυγκρότησης ΕΒΖ". σ. 5020, 5022, 5023,
(Συνεδρίαση ΟΑ 09/02/2018)
.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ομιλία της (Προεδρεύουσα) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 4559, 4563, 4734,
4736, 4742, 4743, 4746, 4747, 4748, 4749,
4799,(Συνεδρίαση ΞΓ 26/01/2018, Συνεδρίαση
ΞΣΤ 01/02/2018, Συνεδρίαση ΞΘ 06/02/2018)
.

Ψ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις". σ. 4846, (Συνεδρίαση Ο
08/02/2018)
.
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