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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΖ, ΣΥΝΟΔΟΣ Γ
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της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7558, 7565,
7566, 7567, (Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.

Α
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην μυστική
ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7889, (Συνεδρίαση ΡΚΑ
18/05/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7566, 7567, 7807, (Συνεδρίαση ΡΙΗ
15/05/2018, Συνεδρίαση ΡΚΑ 18/05/2018)
.
Ομιλία του επί των παρεμπίπτοντων
ζητημάτων που ετέθησαν κατά τη συζήτηση
επί του διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7343, 7344,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
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ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7806, 7807, (Συνεδρίαση
ΡΚΑ 18/05/2018)
.

.
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Επείγουσα ανάγκη ενεργειών προώθησης για
την αναγνώριση της Γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου». σ. 7775, 7776,
(Συνεδρίαση ΡΚ 17/05/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ. ()
.

ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7321-7323,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7304-7306,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7443, 7457, (Συνεδρίαση ΡΙΔ 09/05/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7406, (Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα
αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες
διατάξεις". σ. 7444, 7451, 7458, 7473,
(Συνεδρίαση ΡΙΔ 09/05/2018)
.

Ομιλία του επί των παρεμπίπτοντων
ζητημάτων που ετέθησαν κατά τη συζήτηση
επί του διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7802, (Συνεδρίαση ΡΚΑ
18/05/2018)

Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
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τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7827, 7828, (Συνεδρίαση
ΡΚΑ 18/05/2018)
.

14/05/2018)
.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
(ΣΙΑ)

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7533, (Συνεδρίαση ΡΙΖ 14/05/2018)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7344, 7345,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7361, 7372,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7527, 7528, (Συνεδρίαση ΡΙΖ 14/05/2018)
.

Ομιλία της στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7814, 7818, 7819,
(Συνεδρίαση ΡΚΑ 18/05/2018)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Δηλώσεις περί αιτήματος του ΕΛΓΑ στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις αποζημιώσεις
των μαστιχοπαραγωγών Χίου». σ. 7527, 7528,
7533, 7534, (Συνεδρίαση ΡΙΖ 14/05/2018)
.
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
Παρέμβασή της στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Δηλώσεις περί αιτήματος του ΕΛΓΑ στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις αποζημιώσεις
των μαστιχοπαραγωγών Χίου». σ. 7526, 7528,
7532, 7533, 7534, (Συνεδρίαση ΡΙΖ
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3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7846, (Συνεδρίαση ΡΚΑ
18/05/2018)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7549, 7559,
7560, 7565, (Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.

ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ)
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7399,
(Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018)
.
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Προβλήματα τρίτεκνων δανειοληπτών του
ΟΕΚ». σ. 7481, 7482, (Συνεδρίαση ΡΙΕ
10/05/2018)
.

Αναφορά της στην επίθεση του στρατού του
ισραηλινού κράτους κατά διαδηλωτών στη
λωρίδα της Γάζας. σ. 7559, 7565, (Συνεδρίαση
ΡΙΗ 15/05/2018)
.

Β
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΛΙΑ)

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7377,
(Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7334, 7535, (Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018,
Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7339, 7340,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.

ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία επί του
σχεδίου νόμου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της
Αναδοχής και Υιοθεσίας". σ. 7416,
(Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7535, 75377539, 7558, 7567, 7600, (Συνεδρίαση ΡΙΗ

ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7349, 7363,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.
Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7549, 7554, (Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.
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τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7852-7854, 7855,
(Συνεδρίαση ΡΚΑ 18/05/2018)
.

15/05/2018)
.
Αναφορά του στην επίθεση του στρατού του
ισραηλινού κράτους κατά διαδηλωτών στη
λωρίδα της Γάζας. σ. 7600, (Συνεδρίαση ΡΙΗ
15/05/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7855, (Συνεδρίαση ΡΚΑ 18/05/2018)
.

ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύωνν) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 7299, 7300, 7308, 7750, 7839,
7841, 7846, 7847, 7848, 7849, 8034,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018, Συνεδρίαση ΡΙΘ
16/05/2018, Συνεδρίαση ΡΚΑ 18/05/2018,
Συνεδρίαση ΡΚΓ 23/05/2018)
.

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ομιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της
Ολομέλειας της Βουλής για την Ημέρα
Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του
Πόντου. σ. 7752, (Συνεδρίαση ΡΙΘ
16/05/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ. ()
.

ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ομιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της
Ολομέλειας της Βουλής για την Ημέρα
Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του
Πόντου. σ. 7750, (Συνεδρίαση ΡΙΘ
16/05/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ανάγκη ριζικής αναθεώρησης της πολιτικής
των hotspots». σ. 7514, 7515, (Συνεδρίαση
ΡΙΣΤ 11/05/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7548, 7549,
7566, 7567, 7589, 7592, 7594-7596, 7601,
7602, 7603, (Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7567, 7591, 7596, (Συνεδρίαση ΡΙΗ
15/05/2018)
.
Αναφορά του στην επίθεση του στρατού του
ισραηλινού κράτους κατά διαδηλωτών στη
λωρίδα της Γάζας. σ. 7595, (Συνεδρίαση ΡΙΗ
15/05/2018)
.
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Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7802, 7803, 7804, 7805,
7806, (Συνεδρίαση ΡΚΑ 18/05/2018)
.

ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7387,
(Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018)
.
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7374,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ)
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία επί του
σχεδίου νόμου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της
Αναδοχής και Υιοθεσίας". σ. 7412,
(Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7573, 7806, 7811, 7866, (Συνεδρίαση ΡΙΗ
15/05/2018, Συνεδρίαση ΡΚΑ 18/05/2018)
.

Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7573, 7574,
(Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.
Ομιλία του επί των παρεμπίπτοντων
ζητημάτων που ετέθησαν κατά τη συζήτηση
επί του διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
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τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7802, 7804, 7805, 7806,
7810, 7811, 7818, 7821, 7866, (Συνεδρίαση
ΡΚΑ 18/05/2018)
.

τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7839, (Συνεδρίαση ΡΚΑ
18/05/2018)
.
Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7866, (Συνεδρίαση ΡΚΑ 18/05/2018)
.

ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7591, 7592,
(Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7394, 7395, 7839, 7854, 7855, 7856, 7858,
7860, 7861, 7863, 7865, 7866, 7996, 8001,
8007, 8024, (Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018,
Συνεδρίαση ΡΚΑ 18/05/2018, Συνεδρίαση
ΡΚΓ 23/05/2018)
.
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
(Φώφης) Γεννηματά, σε επίπεδο Αρχηγών
Κομμάτων, σχετικά με την ενημέρωση της
Εθνικής Αντιπροσωπείας και μέσω αυτής και
του ελληνικού λαού, για το περιεχόμενο των
κρίσιμων συζητήσεων που η Κυβέρνηση
ερήμην τους διεξάγει με τους εταίρους και
δανειστές. σ. 8016, 8017, 8030, (Συνεδρίαση
ΡΚΓ 23/05/2018)
.

Παρέμβασή της στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με

ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7391,
(Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018)
.
Γ
ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αναφορά του στην επίθεση του στρατού του
ισραηλινού κράτους κατά διαδηλωτών στη
λωρίδα της Γάζας. σ. 7598, (Συνεδρίαση ΡΙΗ
15/05/2018)
.

7

Το παρακάτω Ευρετήριο δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές,
συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7598,
(Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.

Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής (Φώφης) Γεννηματά, σε
επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων, σχετικά με την
ενημέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας και
μέσω αυτής και του ελληνικού λαού, για το
περιεχόμενο των κρίσιμων συζητήσεων που η
Κυβέρνηση ερήμην τους διεξάγει με τους
εταίρους και δανειστές. σ. 8000, 8001-8003,
8028, (Συνεδρίαση ΡΚΓ 23/05/2018)
.
ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7358, 7359,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ομιλία της στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7857, 7858, (Συνεδρίαση
ΡΚΑ 18/05/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7558, 7559,
(Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7386,
(Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018)
.
Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην

Ομιλία της στη συζήτηση προ Ημερησίας
Διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο 143 του
Κανονισμού της Βουλής, με πρωτοβουλία της
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Το παρακάτω Ευρετήριο δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές,
συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7823, 7824, (Συνεδρίαση
ΡΚΑ 18/05/2018)
.

άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7803, (Συνεδρίαση ΡΚΑ
18/05/2018)
.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7803, 7824-7826,

Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 7349, 7351, 7352, 7355, 7363,
7392, 7400, 7402, 7403, 7405, 7406, 7410,
7417, 7424, 7487, 7510, 7512, 7514, 7535,
7537, 7539, 7545, 7549, 7815, 7823, 7827,
7828, (Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018,
Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018, Συνεδρίαση ΡΙΣΤ
11/05/ 2018, Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018,
Συνεδρίαση ΡΚΑ 18/05/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα
αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες
διατάξεις". σ. 7455, 7456, (Συνεδρίαση ΡΙΔ
09/05/2018)
.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην ημέρα της
Μητέρας. σ. 7487, (Συνεδρίαση ΡΙΣΤ
11/05/2018)
.
Ομιλία του επί των παρεμπίπτοντων
ζητημάτων που ετέθησαν κατά τη συζήτηση
επί του διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
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Το παρακάτω Ευρετήριο δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές,
συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.
(Συνεδρίαση ΡΚΑ 18/05/2018)
.

Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7332,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Κατάργηση φορολογικών μηχανισμών
ΕΑΦΔΣΣ για τις συναλλαγές λιανικής
πώλησης». σ. 7991, 7992, 7993, (Συνεδρίαση
ΡΚΒ 21/05/2018)
.

ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα
αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες
διατάξεις". σ. 7456, (Συνεδρίαση ΡΙΔ
09/05/2018)
.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - AΔΩΝΙΣ
Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7844-7846, 7847, 7849,
(Συνεδρίαση ΡΚΑ 18/05/2018)
.

ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Δηλώσεις περί αιτήματος του ΕΛΓΑ στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις αποζημιώσεις
των μαστιχοπαραγωγών Χίου». σ. 7529,
(Συνεδρίαση ΡΙΖ 14/05/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7581,
(Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.
Δ

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7846, 7849, (Συνεδρίαση ΡΚΑ 18/05/2018)
.

ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7324,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή

Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ. 7849,
(Συνεδρίαση ΡΚΑ 18/05/2018)
.
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της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7547, 7602,
(Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.

ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7590,
(Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.
Ομιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της
Ολομέλειας της Βουλής για την Ημέρα
Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του
Πόντου. σ. 7755, (Συνεδρίαση ΡΙΘ
16/05/2018)
.
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7562-7564,
(Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.

Ομιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της
Ολομέλειας της Βουλής για την Ημέρα
Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του
Πόντου. σ. 7757, (Συνεδρίαση ΡΙΘ
16/05/2018)
.
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της
Ολομέλειας της Βουλής για την Ημέρα
Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του
Πόντου. σ. 7751, (Συνεδρίαση ΡΙΘ
16/05/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7800, (Συνεδρίαση ΡΚΑ 18/05/2018)
.

ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7376,
(Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018)
.

Ομιλία του επί των παρεμπίπτοντων
ζητημάτων που ετέθησαν κατά τη συζήτηση
επί του διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
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του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7800, 7801, 7804, 7805,
7807, (Συνεδρίαση ΡΚΑ 18/05/2018)
.

.
Παρέμβασή του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7814, (Συνεδρίαση ΡΚΑ
18/05/2018)
.

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
(Φώφης) Γεννηματά, σε επίπεδο Αρχηγών
Κομμάτων, σχετικά με την ενημέρωση της
Εθνικής Αντιπροσωπείας και μέσω αυτής και
του ελληνικού λαού, για το περιεχόμενο των
κρίσιμων συζητήσεων που η Κυβέρνηση
ερήμην τους διεξάγει με τους εταίρους και
δανειστές. σ. 8025, (Συνεδρίαση ΡΚΓ
23/05/2018)
.
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα
αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες
διατάξεις". σ. 7440-7442, 7456, 7471,
(Συνεδρίαση ΡΙΔ 09/05/2018)
.

ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αναφορά του στο θάνατο του πρώην
Υπουργού Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Κ.
Λιάσκα. σ. 7444, (Συνεδρίαση ΡΙΔ
09/05/2018)
.

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 ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής (Φώφης) Γεννηματά, σε
επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων, σχετικά με την
ενημέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας και
μέσω αυτής και του ελληνικού λαού, για το
περιεχόμενο των κρίσιμων συζητήσεων που η
Κυβέρνηση ερήμην τους διεξάγει με τους
εταίρους και δανειστές. σ. 8014, 8022-8024,
8031, 8034, (Συνεδρίαση ΡΚΓ 23/05/2018)
.

ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Κατάργηση του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο κρασί». σ. 7990,
7991, (Συνεδρίαση ΡΚΒ 21/05/2018)
.
ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7362, 7363,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)

ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7574, 7580,
(Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.

.

Αναφορά του στην επίθεση του στρατού του
ισραηλινού κράτους κατά διαδηλωτών στη
λωρίδα της Γάζας. σ. 7580, (Συνεδρίαση ΡΙΗ
15/05/2018)
.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7365,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.
Ε

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7403,
(Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018)
.

Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7810, 7811, 7815, 7847,
7854, 7855, (Συνεδρίαση ΡΚΑ 18/05/2018)
.

Η
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7333, 7334,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.
Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της

Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ. 7847,
(Συνεδρίαση ΡΚΑ 18/05/2018)
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παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7812, 7833, (Συνεδρίαση
ΡΚΑ 18/05/2018)
.

ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7382, 7383,
(Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018)
.
Αναφορά της στην επίθεση του στρατού του
ισραηλινού κράτους κατά διαδηλωτών στη
λωρίδα της Γάζας. σ. 7585, (Συνεδρίαση ΡΙΗ
15/05/2018)
.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7355, 7360,
7361, 7362, (Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7585,
(Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα
αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες
διατάξεις". σ. 7443, 7444, (Συνεδρίαση ΡΙΔ
09/05/2018)
.
Αναφορά του στην επίθεση του στρατού του
ισραηλινού κράτους κατά διαδηλωτών στη
λωρίδα της Γάζας. σ. 7541, (Συνεδρίαση ΡΙΗ
15/05/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7541-7543,
(Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7340,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.
Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,

Θ
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4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7860, 7861, (Συνεδρίαση
ΡΚΑ 18/05/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7316, 7317, (Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7317, 7326,
7328-7330, 7348, (Συνεδρίαση ΡΙΒ
08/05/2018)
.
Αναφορά του στην επίθεση του στρατού του
ισραηλινού κράτους κατά διαδηλωτών στη
λωρίδα της Γάζας. σ. 7569, (Συνεδρίαση ΡΙΗ
15/05/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7569,
(Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.

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 ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής (Φώφης) Γεννηματά, σε
επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων, σχετικά με την
ενημέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας και
μέσω αυτής και του ελληνικού λαού, για το
περιεχόμενο των κρίσιμων συζητήσεων που η
Κυβέρνηση ερήμην τους διεξάγει με τους
εταίρους και δανειστές. σ. 8013, 8014,
(Συνεδρίαση ΡΚΓ 23/05/2018)
.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ)

ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7326,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7402,
(Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018)
.

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία επί του
σχεδίου νόμου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της
Αναδοχής και Υιοθεσίας". σ. 7415,
(Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018)
.

ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7355,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7554,
(Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.

Ι
ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7367,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.

ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7353,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.

Κ

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
(Φώφης) Γεννηματά, σε επίπεδο Αρχηγών
Κομμάτων, σχετικά με την ενημέρωση της
Εθνικής Αντιπροσωπείας και μέσω αυτής και
του ελληνικού λαού, για το περιεχόμενο των
κρίσιμων συζητήσεων που η Κυβέρνηση
ερήμην τους διεξάγει με τους εταίρους και
δανειστές. σ. 8030, (Συνεδρίαση ΡΚΓ
23/05/2018)
.

ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7473, (Συνεδρίαση ΡΙΔ 09/05/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα
αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες
διατάξεις". σ. 7473, 7474, (Συνεδρίαση ΡΙΔ
09/05/2018)
.
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ)
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7331,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 7313, 7314, 7315, 7316, 7317,
7324, 7326, 7328, 7439, 7440, 7443, 7444,
7446, 7448, 7451, 7456, 7457, 7554, 7557,
7559, 7564, 7565, 7567, 7628, 7629, 7630,
7631, 7632, 7633, 7749, (Συνεδρίαση ΡΙΒ
08/05/2018, Συνεδρίαση ΡΙΔ 09/05/2018,
Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018, Συνεδρίαση ΡΙΘ
16/05/2018)
.

Αναφορά της στην επίθεση του στρατού του
ισραηλινού κράτους κατά διαδηλωτών στη
λωρίδα της Γάζας. σ. 7554, (Συνεδρίαση ΡΙΗ
15/05/2018)
.
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο
νόμου του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών:
"Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των
Αθηνών και άλλες διατάξεις". σ. 7446, 7455,
(Συνεδρίαση ΡΙΔ 09/05/2018)
.
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Αναφορά του στην επίθεση του στρατού του
ισραηλινού κράτους κατά διαδηλωτών στη
λωρίδα της Γάζας. σ. 7597, (Συνεδρίαση ΡΙΗ
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Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7826, (Συνεδρίαση ΡΚΑ
18/05/2018)
.

15/05/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7597,
(Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ)
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7356,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.

ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 7873, 7891, (Συνεδρίαση ΡΚΑ
18/05/2018)
.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα
αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες
διατάξεις". σ. 7461, 7469, (Συνεδρίαση ΡΙΔ
09/05/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7315,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7803, (Συνεδρίαση ΡΚΑ 18/05/2018)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7317,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)

ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα
αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες
διατάξεις". σ. 7462, (Συνεδρίαση ΡΙΔ
09/05/2018)
.
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
(ΦΡΟΣΩ)
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Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7353,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.

της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7572,
(Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.

ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα
αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες
διατάξεις". σ. 7460, 7461, (Συνεδρίαση ΡΙΔ
09/05/2018)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7461, (Συνεδρίαση ΡΙΔ 09/05/2018)
.

Ομιλία του στην από κοινού συζήτηση των
σχεδίων νόμων του Υπ. Εξωτερικών: α)
"Κύρωση της Συμφωνίας Πολιτικού Διαλόγου
και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των κρατών-μελών της αφενός,
και της Δημοκρατίας της Κούβας, αφετέρου"
και β) "Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας
μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου
Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Αλβανίας
για την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης
της Δημοκρατίας της Αλβανίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση". σ. 7628, (Συνεδρίαση
ΡΙΘ 16/05/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7556,
(Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7629, 7633, (Συνεδρίαση ΡΙΘ 16/05/2018)
.
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7628, (Συνεδρίαση ΡΙΘ 16/05/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Επείγουσα ανάγκη ενεργειών προώθησης για
την αναγνώριση της Γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου». σ. 7775, 7776,
(Συνεδρίαση ΡΚ 17/05/2018)
.

Ομιλία του στην από κοινού συζήτηση των
σχεδίων νόμων του Υπ. Εξωτερικών: α)
"Κύρωση της Συμφωνίας Πολιτικού Διαλόγου
και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των κρατών-μελών της αφενός,
και της Δημοκρατίας της Κούβας, αφετέρου"
και β) "Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας
μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου
Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Αλβανίας
για την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης
της Δημοκρατίας της Αλβανίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση". σ. 7632, 7633,
(Συνεδρίαση ΡΙΘ 16/05/2018)
.

ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7319,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
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Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7323, 7324,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.

ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ - ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την αναβάθμιση του Κέντρου Ζωικών
Γενετικών Πόρων Καρδίτσας. σ. 7482, 7483,
(Συνεδρίαση ΡΙΕ 10/05/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7545,
(Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.

ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7354,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
Παρέμβασή του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7865, (Συνεδρίαση ΡΚΑ
18/05/2018)
.

ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7444, 7475, (Συνεδρίαση ΡΙΔ 09/05/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα
αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες
διατάξεις". σ. 7448-7450, 7472, 7473, 7474,
(Συνεδρίαση ΡΙΔ 09/05/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Προβλήματα τρίτεκνων δανειοληπτών του
ΟΕΚ». σ. 7480, 7481, (Συνεδρίαση ΡΙΕ
10/05/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής

ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
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μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7561, 7562,
(Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.

άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7802, 7806, 7807, 7812,
(Συνεδρίαση ΡΚΑ 18/05/2018)
.

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ)
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα
αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες
διατάξεις". σ. 7467, (Συνεδρίαση ΡΙΔ
09/05/2018)
.
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Παρέμβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Η δημιουργία τριών νέων σταθμών
διοδίων στον Οδικό άξονα Προμαχώνας Σέρρες - Λιμάνι Θεσσαλονίκης είναι
καταστροφική για τον νομό Σερρών». σ. 7782,
(Συνεδρίαση ΡΚ 17/05/2018)
.

Ομιλία του επί των παρεμπίπτοντων
ζητημάτων που ετέθησαν κατά τη συζήτηση
επί του διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7802, 7807, (Συνεδρίαση
ΡΚΑ 18/05/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Μέτρα και δράσεις για την αντιμετώπιση της
λειψυδρίας-ξηρασίας». σ. 7789, (Συνεδρίαση
ΡΚ 17/05/2018)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7789, (Συνεδρίαση ΡΚ 17/05/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Να προχωρήσει άμεσα η χρηματοδότηση για
την εκτροπή του Πλατύ ποταμού για την
ενίσχυση Φράγματος Φανερωμένης». σ. 7790,
7791, 7792, (Συνεδρίαση ΡΚ 17/05/2018)
.
Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ)
Ομιλία του στην από κοινού συζήτηση των
σχεδίων νόμων του Υπ. Εξωτερικών: α)
"Κύρωση της Συμφωνίας Πολιτικού Διαλόγου
και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των κρατών-μελών της αφενός,
και της Δημοκρατίας της Κούβας, αφετέρου"
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και β) "Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας
μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου
Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Αλβανίας
για την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης
της Δημοκρατίας της Αλβανίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση". σ. 7631, 7633,
(Συνεδρίαση ΡΙΘ 16/05/2018)
.

Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του
Πόντου. σ. 7753, (Συνεδρίαση ΡΙΘ
16/05/2018)
.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7345,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7633, 7866, (Συνεδρίαση ΡΙΘ 16/05/2018,
Συνεδρίαση ΡΚΑ 18/05/2018)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα
αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες
διατάξεις". σ. 7459, (Συνεδρίαση ΡΙΔ
09/05/2018)
.

ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7330,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.

ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7348, 7349,
7351, 7352, (Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7579,
(Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7351, 7352, 7457, (Συνεδρίαση ΡΙΒ
08/05/2018, Συνεδρίαση ΡΙΔ 09/05/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα
αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες
διατάξεις". σ. 7461, (Συνεδρίαση ΡΙΔ
09/05/2018)
.

ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ

ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7325,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7351, 7352,
7357, (Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.

ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ)

Παρέμβασή της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και

Ομιλία της στην Ειδική Συνεδρίαση της
Ολομέλειας της Βουλής για την Ημέρα
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Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7401,
(Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018)
.

και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7552,
(Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία επί του
σχεδίου νόμου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της
Αναδοχής και Υιοθεσίας". σ. 7413,
(Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018)
.

ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΛΥΔΙΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7546,
(Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Για τη διακοπή ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ
Α.Ε. στον ΤΟΕΒ - Μάτι - Τυρνάβου Αμπελώνα στο Νομό Λάρισας». σ. 7785,
7786, (Συνεδρίαση ΡΚ 17/05/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Αδιάθετες ποσότητες πατάτας στις
κοινότητες Ορεινής και Άνω Βροντούς Νομού
Σερρών». σ. 7787, 7788, (Συνεδρίαση ΡΚ
17/05/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Μέτρα και δράσεις για την αντιμετώπιση της
λειψυδρίας-ξηρασίας». σ. 7789, 7790,
(Συνεδρίαση ΡΚ 17/05/2018)
.

ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ομιλία του επί των παρεμπίπτοντων
ζητημάτων που ετέθησαν κατά τη συζήτηση
επί του διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7789, (Συνεδρίαση ΡΚ 17/05/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Να προχωρήσει άμεσα η χρηματοδότηση για
την εκτροπή του Πλατύ ποταμού για την
ενίσχυση Φράγματος Φανερωμένης». σ. 7791,
(Συνεδρίαση ΡΚ 17/05/2018)
.
ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
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ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7803, 7804, (Συνεδρίαση
ΡΚΑ 18/05/2018)
.

άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7886, (Συνεδρίαση ΡΚΑ
18/05/2018)
.

Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7803, 7804, 7864, 78677869, (Συνεδρίαση ΡΚΑ 18/05/2018)
.

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7369,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.
Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7828, (Συνεδρίαση ΡΚΑ
18/05/2018)

ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην μυστική
ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
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νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7887, (Συνεδρίαση ΡΚΑ
18/05/2018)
.

.
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Παρέμβασή του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7810, (Συνεδρίαση ΡΚΑ
18/05/2018)
.

ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7314,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 7777, 7782, 7785, 7786, 7787,
7789, 7790, (Συνεδρίαση ΡΚ 17/05/2018)
.
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ομιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της
Ολομέλειας της Βουλής για την Ημέρα
Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του
Πόντου. σ. 7750, (Συνεδρίαση ΡΙΘ
16/05/2018)
.
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7812, (Συνεδρίαση ΡΚΑ 18/05/2018)
.

Επιστολή της για τη συμμετοχή στην μυστική
ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της

Παρέμβασή του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
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άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7841, (Συνεδρίαση ΡΚΑ
18/05/2018)
.

άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7841-7843, (Συνεδρίαση
ΡΚΑ 18/05/2018)

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αναφορά του στην επίθεση του στρατού του
ισραηλινού κράτους κατά διαδηλωτών στη
λωρίδα της Γάζας. σ. 7577, (Συνεδρίαση ΡΙΗ
15/05/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7577-7579,
(Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.

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 ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής (Φώφης) Γεννηματά, σε
επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων, σχετικά με την
ενημέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας και
μέσω αυτής και του ελληνικού λαού, για το
περιεχόμενο των κρίσιμων συζητήσεων που η
Κυβέρνηση ερήμην τους διεξάγει με τους
εταίρους και δανειστές. σ. 8010-8013, 8014,
(Συνεδρίαση ΡΚΓ 23/05/2018)
.

Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2

ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
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Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7830-7832, (Συνεδρίαση
ΡΚΑ 18/05/2018)
.

08/05/2018, Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018,
Συνεδρίαση ΡΚΑ 18/05/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7575, 7576,
7577, (Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.

ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 7377, 7381, 7388, 7389, 7390,
7482, 7486, 7989, (Συνεδρίαση ΡΙΓ
09/05/2018, Συνεδρίαση ΡΙΕ 10/05/2018,
Συνεδρίαση ΡΚΒ 21/05/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ανάγκη ριζικής αναθεώρησης της πολιτικής
των hotspots». σ. 7513, 7515, (Συνεδρίαση
ΡΙΣΤ 11/05/2018)
.

Αναφορά του στην επίθεση του στρατού του
ισραηλινού κράτους κατά διαδηλωτών στη
λωρίδα της Γάζας. σ. 7576, (Συνεδρίαση ΡΙΗ
15/05/2018)
.

ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7344, (Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7405,
(Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018)
.
Λ
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7334, 7335,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7335, 7573, 7576, 7863, (Συνεδρίαση ΡΙΒ
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153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7819-7821, (Συνεδρίαση
ΡΚΑ 18/05/2018)
.

αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7809, (Συνεδρίαση ΡΚΑ
18/05/2018)
.

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7308,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7444, (Συνεδρίαση ΡΙΔ 09/05/2018)
.

ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7320,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα
αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες
διατάξεις". σ. 7450, (Συνεδρίαση ΡΙΔ
09/05/2018)
.

Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 7334, 7335, 7336, 7338, 7339,
7340, 7344, 7347, 7459, 7461, 7469, 7471,
7473, 7474, 7475, 7590, 7591, 7593, 7594,
7596, 7598, 7601, 7603, 7604, 7802, 8022,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018, Συνεδρίαση ΡΙΔ
09/05/2018, Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018,
Συνεδρίαση ΡΚΑ 18/05/2018, Συνεδρίαση
ΡΚΓ 23/05/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Δηλώσεις περί αιτήματος του ΕΛΓΑ στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις αποζημιώσεις
των μαστιχοπαραγωγών Χίου». σ. 7530,
(Συνεδρίαση ΡΙΖ 14/05/2018)
.
Ομιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της
Ολομέλειας της Βουλής για την Ημέρα
Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του
Πόντου. σ. 7756, (Συνεδρίαση ΡΙΘ
16/05/2018)
.

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο
νόμου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της
Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις".
σ. 7402, (Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018)
.

Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Υγιεινή και ασφάλεια για εργαζόμενους και
συναλλασσόμενους στα κτήρια του ΕΦΚΑ».
σ. 7484, 7485, 7486, (Συνεδρίαση ΡΙΕ
10/05/2018)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7486, (Συνεδρίαση ΡΙΕ 10/05/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Για τη διακοπή ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ
Α.Ε. στον ΤΟΕΒ - Μάτι - Τυρνάβου -
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Αμπελώνα στο Νομό Λάρισας». σ. 7785,
(Συνεδρίαση ΡΚ 17/05/2018)
.

Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7393, 7394,
(Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018)
.

ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7394, 7860, (Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018,
Συνεδρίαση ΡΚΑ 18/05/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7345, 7346,
7347, 7349, 7351, (Συνεδρίαση ΡΙΒ
08/05/2018)
.

Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7858-7860, (Συνεδρίαση
ΡΚΑ 18/05/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7811, (Συνεδρίαση ΡΚΑ 18/05/2018)
.
Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7817, 7821, 7822, 7823,
7824, 7826, 7828, 7846, 7861, (Συνεδρίαση
ΡΚΑ 18/05/2018)
.

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 ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής (Φώφης) Γεννηματά, σε
επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων, σχετικά με την
ενημέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας και
μέσω αυτής και του ελληνικού λαού, για το
περιεχόμενο των κρίσιμων συζητήσεων που η
Κυβέρνηση ερήμην τους διεξάγει με τους
εταίρους και δανειστές. σ. 8015, 8016, 8017,
8033, 8034, (Συνεδρίαση ΡΚΓ 23/05/2018)

ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
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Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7835-7837, (Συνεδρίαση
ΡΚΑ 18/05/2018)
.

.
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7392,
(Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018)
.
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7850-7852, (Συνεδρίαση
ΡΚΑ 18/05/2018)
.

Μ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7443, 7444, 7446, (Συνεδρίαση ΡΙΔ
09/05/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα
αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες
διατάξεις". σ. 7444, 7446, 7458, 7459, 7472,
7473, 7474, (Συνεδρίαση ΡΙΔ 09/05/2018)
.

ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7366, 7527, 7528, 7532, 7533, 7534, 7573,
7574, 7576, (Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018,
Συνεδρίαση ΡΙΖ 14/05/2018, Συνεδρίαση ΡΙΗ
15/05/2018)
.

ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και

ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
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Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7388,
(Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018)
.

Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7801, 7802, 7811,
(Συνεδρίαση ΡΚΑ 18/05/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7388, 7389, 7807, (Συνεδρίαση ΡΙΓ
09/05/2018, Συνεδρίαση ΡΚΑ 18/05/2018)
.
Ομιλία του επί των παρεμπίπτοντων
ζητημάτων που ετέθησαν κατά τη συζήτηση
επί του διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7801, 7802, (Συνεδρίαση
ΡΚΑ 18/05/2018)
.

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
(Φώφης) Γεννηματά, σε επίπεδο Αρχηγών
Κομμάτων, σχετικά με την ενημέρωση της
Εθνικής Αντιπροσωπείας και μέσω αυτής και
του ελληνικού λαού, για το περιεχόμενο των
κρίσιμων συζητήσεων που η Κυβέρνηση
ερήμην τους διεξάγει με τους εταίρους και
δανειστές. σ. 8004, 8032, (Συνεδρίαση ΡΚΓ
23/05/2018)
.
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7543, 7549,
7559, 7602, 7603, (Συνεδρίαση ΡΙΗ
15/05/2018)
.

Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
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Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7549, 7630, (Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018,
Συνεδρίαση ΡΙΘ 16/05/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7782, (Συνεδρίαση ΡΚ 17/05/2018)
.
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ομιλία της στην από κοινού συζήτηση των
σχεδίων νόμων του Υπ. Εξωτερικών: α)
"Κύρωση της Συμφωνίας Πολιτικού Διαλόγου
και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των κρατών-μελών της αφενός,
και της Δημοκρατίας της Κούβας, αφετέρου"
και β) "Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας
μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου
Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Αλβανίας
για την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης
της Δημοκρατίας της Αλβανίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση". σ. 7630, 7632,
(Συνεδρίαση ΡΙΘ 16/05/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7309-7311,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Δηλώσεις περί αιτήματος του ΕΛΓΑ στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις αποζημιώσεις
των μαστιχοπαραγωγών Χίου». σ. 7531,
(Συνεδρίαση ΡΙΖ 14/05/2018)
.
Ομιλία του επί των παρεμπίπτοντων
ζητημάτων που ετέθησαν κατά τη συζήτηση
επί του διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7802, (Συνεδρίαση ΡΚΑ
18/05/2018)
.

ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7301-7303,
7334, 7355, (Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.
Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7334, 7355, 7406, (Συνεδρίαση ΡΙΒ
08/05/2018, Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018)
.
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Διακοπή της λεωφορειακής γραμμής του
ΟΑΣΑ Α16». σ. 7778, 7779, (Συνεδρίαση ΡΚ
17/05/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Να αποζημιωθούν άμεσα οι πληγέντες από
τις καταστροφικές πλημμύρες στον Νομό
Αιτωλοακαρνανίας». σ. 7779, 7780,
(Συνεδρίαση ΡΚ 17/05/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Η δημιουργία τριών νέων σταθμών διοδίων
στον Οδικό άξονα Προμαχώνας - Σέρρες Λιμάνι Θεσσαλονίκης είναι καταστροφική για
τον νομό Σερρών». σ. 7781, 7782,
(Συνεδρίαση ΡΚ 17/05/2018)
.

ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7385,
(Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018)
.

μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7586,
(Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Δηλώσεις περί αιτήματος του ΕΛΓΑ στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις αποζημιώσεις
των μαστιχοπαραγωγών Χίου». σ. 7525, 7531,
7532, 7534, (Συνεδρίαση ΡΙΖ 14/05/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7588,
(Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7528, (Συνεδρίαση ΡΙΖ 14/05/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7567-7569,
(Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.

ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7384, 7385,
(Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018)
.
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα
αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες
διατάξεις". σ. 7463, (Συνεδρίαση ΡΙΔ
09/05/2018)
.

Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
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του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7816, 7817, (Συνεδρίαση
ΡΚΑ 18/05/2018)
.

όπως ισχύουν. σ. 7863, 7864, 7865,
(Συνεδρίαση ΡΚΑ 18/05/2018)
.
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 ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής (Φώφης) Γεννηματά, σε
επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων, σχετικά με την
ενημέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας και
μέσω αυτής και του ελληνικού λαού, για το
περιεχόμενο των κρίσιμων συζητήσεων που η
Κυβέρνηση ερήμην τους διεξάγει με τους
εταίρους και δανειστές. σ. 8003, 8004, 80058007, 8025, 8029, 8030, 8031, 8032,
(Συνεδρίαση ΡΚΓ 23/05/2018)
.

ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7390, (Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7390,
(Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018)
.

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7577,
(Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,

ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7335, 7863, (Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018,
Συνεδρίαση ΡΚΑ 18/05/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7338,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
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της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7583,
(Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.

Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7584,
(Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.

Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7861-7863, (Συνεδρίαση
ΡΚΑ 18/05/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7381, 7382,
(Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018)
.

ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Παρέμβασή του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7844, (Συνεδρίαση ΡΚΑ
18/05/2018)

ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
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Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7359, 7360,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.

.
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ)
Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7839, (Συνεδρίαση ΡΚΑ 18/05/2018)
.

ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Η ανάγκη χρηματοδότησης για εξοπλισμό
ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνιών) στην εκπαίδευση και
εργαστηριακό εξοπλισμό των ΕΠΑΛ και ΙΕΚ
μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020 στα σχολεία
αρμοδιότητας της Περιφερειακής
Αυτοδιοίκησης Δυτικής Ελλάδας». σ. 7521,
7522, (Συνεδρίαση ΡΙΖ 14/05/2018)
.

ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7394,
(Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018)
.
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
(Φώφης) Γεννηματά, σε επίπεδο Αρχηγών
Κομμάτων, σχετικά με την ενημέρωση της
Εθνικής Αντιπροσωπείας και μέσω αυτής και
του ελληνικού λαού, για το περιεχόμενο των
κρίσιμων συζητήσεων που η Κυβέρνηση
ερήμην τους διεξάγει με τους εταίρους και
δανειστές. σ. 8017, (Συνεδρίαση ΡΚΓ
23/05/2018)
.

ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7318,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Θέσπιση ανταποδοτικού τέλους μεγάλων
υδροηλεκτρικών σταθμών». σ. 7517, 7518,
(Συνεδρίαση ΡΙΣΤ 11/05/2018)
.

ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7557, 7558,
7594, (Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7406,
(Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018)
.
Ομιλία του επί των παρεμπίπτοντων
ζητημάτων που ετέθησαν κατά τη συζήτηση
επί του διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)

ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
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Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7805, (Συνεδρίαση ΡΚΑ
18/05/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7393,
(Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Καύση εναλλακτικών καυσίμων από την
τσιμεντοβιομηχανία "ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ" στον
Βόλο». σ. 7511, 7512, (Συνεδρίαση ΡΙΣΤ
11/05/2018)
.
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα
αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες
διατάξεις". σ. 7439, 7442, 7443, 7444, 7457,
7471, 7472, 7474, (Συνεδρίαση ΡΙΔ
09/05/2018)
.

ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Παρέμβασή του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7865, (Συνεδρίαση ΡΚΑ
18/05/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7439, 7443, 7471, 7866, (Συνεδρίαση ΡΙΔ
09/05/2018, Συνεδρίαση ΡΚΑ 18/05/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Διακοπή της λεωφορειακής γραμμής του
ΟΑΣΑ Α16». σ. 7777, 7778, 7779,
(Συνεδρίαση ΡΚ 17/05/2018)
.
Ομιλία του επί των παρεμπίπτοντων
ζητημάτων που ετέθησαν κατά τη συζήτηση
επί του διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
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άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7805, (Συνεδρίαση ΡΚΑ
18/05/2018)
.

Αιτωλοακαρνανίας». σ. 7779, 7780,
(Συνεδρίαση ΡΚ 17/05/2018)
.
Ν
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7371, 7372,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.

Παρέμβασή του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7847, (Συνεδρίαση ΡΚΑ
18/05/2018)
.

Ξ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7328,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7560, 7561,
(Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Δηλώσεις περί αιτήματος του ΕΛΓΑ στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις αποζημιώσεις
των μαστιχοπαραγωγών Χίου». σ. 7530,
(Συνεδρίαση ΡΙΖ 14/05/2018)
.

Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Να αποζημιωθούν άμεσα οι πληγέντες από
τις καταστροφικές πλημμύρες στον Νομό
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Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7849, 7866, (Συνεδρίαση
ΡΚΑ 18/05/2018)
.

Π
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αναφορά του στην επίθεση του στρατού του
ισραηλινού κράτους κατά διαδηλωτών στη
λωρίδα της Γάζας. σ. 7535, (Συνεδρίαση ΡΙΗ
15/05/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7535-7537,
7565, 7566, 7567, 7574, 7588, 7593, 7594,
7599, 7600, 7601, (Συνεδρίαση ΡΙΗ
15/05/2018)
.

ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα
αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες
διατάξεις". σ. 7461, 7464, 7465, 7466,
(Συνεδρίαση ΡΙΔ 09/05/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7566, 7596, (Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Επαναφορά αρχικής ρύθμισης ν. 3852/2010».
σ. 7783, 7784, (Συνεδρίαση ΡΚ 17/05/2018)
.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7373, 7374,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7823, (Συνεδρίαση ΡΚΑ 18/05/2018)
.
Ο

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7444, 7448, (Συνεδρίαση ΡΙΔ 09/05/2018)
.

ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7368,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα
αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες
διατάξεις". σ. 7446-7448, (Συνεδρίαση ΡΙΔ
09/05/2018)
.
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Αναφορά του στην επίθεση του στρατού του
ισραηλινού κράτους κατά διαδηλωτών στη
λωρίδα της Γάζας. σ. 7570, (Συνεδρίαση ΡΙΗ
15/05/2018)
.

Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7860, (Συνεδρίαση ΡΚΑ
18/05/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7570,
(Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.

ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7839-7841, (Συνεδρίαση
ΡΚΑ 18/05/2018)
.

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 ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής (Φώφης) Γεννηματά, σε
επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων, σχετικά με την
ενημέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας και
μέσω αυτής και του ελληνικού λαού, για το
περιεχόμενο των κρίσιμων συζητήσεων που η
Κυβέρνηση ερήμην τους διεξάγει με τους
εταίρους και δανειστές. σ. 8018-8020, 8021,
(Συνεδρίαση ΡΚΓ 23/05/2018)
.
ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7402, (Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018)
.
Παρέμβασή του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
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τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7813, 7814, (Συνεδρίαση
ΡΚΑ 18/05/2018)
.

ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7347, 7348,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.

ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7316, 7317,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7539-7541,
7601, 7603, (Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Κατάργηση του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο κρασί». σ. 7990,
7991, (Συνεδρίαση ΡΚΒ 21/05/2018)
.
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Κατάργηση φορολογικών μηχανισμών
ΕΑΦΔΣΣ για τις συναλλαγές λιανικής
πώλησης». σ. 7992, 7993, (Συνεδρίαση ΡΚΒ
21/05/2018)
.
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7341, 7342,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.
Παρέμβασή της στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
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παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7832, (Συνεδρίαση ΡΚΑ
18/05/2018)
.

απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7802, (Συνεδρίαση ΡΚΑ
18/05/2018)
.

ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7299, 7300,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7364,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.

Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7582,
(Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.
Ομιλία του επί των παρεμπίπτοντων
ζητημάτων που ετέθησαν κατά τη συζήτηση
επί του διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
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153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7802, 7856, (Συνεδρίαση
ΡΚΑ 18/05/2018)
.

μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7587,
(Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7856, (Συνεδρίαση ΡΚΑ 18/05/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7370,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.

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 ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής (Φώφης) Γεννηματά, σε
επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων, σχετικά με την
ενημέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας και
μέσω αυτής και του ελληνικού λαού, για το
περιεχόμενο των κρίσιμων συζητήσεων που η
Κυβέρνηση ερήμην τους διεξάγει με τους
εταίρους και δανειστές. σ. 8021, 8022,
(Συνεδρίαση ΡΚΓ 23/05/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα
αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες
διατάξεις". σ. 7456, 7457, (Συνεδρίαση ΡΙΔ
09/05/2018)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7457, 7811, 7815, (Συνεδρίαση ΡΙΔ
09/05/2018, Συνεδρίαση ΡΚΑ 18/05/2018)
.

ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7404,
(Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018)
.

Αναφορά του στην επίθεση του στρατού του
ισραηλινού κράτους κατά διαδηλωτών στη
λωρίδα της Γάζας. σ. 7573, (Συνεδρίαση ΡΙΗ
15/05/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7573,
(Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7576, (Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.
Αναφορά του στην επίθεση του στρατού του
ισραηλινού κράτους κατά διαδηλωτών στη
λωρίδα της Γάζας. σ. 7587, (Συνεδρίαση ΡΙΗ
15/05/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής

Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
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άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7807-7809, (Συνεδρίαση
ΡΚΑ 18/05/2018)
.

Αναφορά του στην επίθεση του στρατού του
ισραηλινού κράτους κατά διαδηλωτών στη
λωρίδα της Γάζας. σ. 7592, (Συνεδρίαση ΡΙΗ
15/05/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7592, 7593,
7594, (Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Υγιεινή και ασφάλεια για εργαζόμενους και
συναλλασσόμενους στα κτήρια του ΕΦΚΑ».
σ. 7484, 7485, 7486, (Συνεδρίαση ΡΙΕ
10/05/2018)
.

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7380,
(Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018)
.

ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7381, (Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018)
.
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7400, 7401,
7402, (Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7402, 7593, 7594, 7596, (Συνεδρίαση ΡΙΓ
09/05/2018, Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.
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του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7832, (Συνεδρίαση ΡΚΑ
18/05/2018)
.

ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7598,
(Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.

ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7810, 7828, 7847, 7848,
7849, (Συνεδρίαση ΡΚΑ 18/05/2018)
.

Αναφορά του στην επίθεση του στρατού του
ισραηλινού κράτους κατά διαδηλωτών στη
λωρίδα της Γάζας. σ. 7599, (Συνεδρίαση ΡΙΗ
15/05/2018)
.
Σ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία επί του
σχεδίου νόμου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της
Αναδοχής και Υιοθεσίας". σ. 7411,
(Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018)
.
Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7812, 7847, 7849, (Συνεδρίαση ΡΚΑ
18/05/2018)
.
Ρ
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αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7843, (Συνεδρίαση ΡΚΑ
18/05/2018)
.

προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7382,
(Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018)
.
ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7325,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ανατροπή φορτηγού στη Χαλκιδική». σ.
7515, 7516, (Συνεδρίαση ΡΙΣΤ 11/05/2018)
.

ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7837-7839, (Συνεδρίαση
ΡΚΑ 18/05/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7552, 7554,
(Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7554, (Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.
Ομιλία του στην από κοινού συζήτηση των
σχεδίων νόμων του Υπ. Εξωτερικών: α)
"Κύρωση της Συμφωνίας Πολιτικού Διαλόγου
και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των κρατών-μελών της αφενός,
και της Δημοκρατίας της Κούβας, αφετέρου"
και β) "Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας
μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου
Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Αλβανίας
για την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης
της Δημοκρατίας της Αλβανίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση". σ. 7632, 7633,
(Συνεδρίαση ΡΙΘ 16/05/2018)
.

ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
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Ομιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της
Ολομέλειας της Βουλής για την Ημέρα
Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του
Πόντου. σ. 7757, (Συνεδρίαση ΡΙΘ
16/05/2018)
.

δανειστές. σ. 8016, (Συνεδρίαση ΡΚΓ
23/05/2018)
.
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα
αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες
διατάξεις". σ. 7464, 7466, (Συνεδρίαση ΡΙΔ
09/05/2018)
.

ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα
αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες
διατάξεις". σ. 7467-7469, (Συνεδρίαση ΡΙΔ
09/05/2018)
.

ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Επαναφορά αρχικής ρύθμισης ν. 3852/2010».
σ. 7783, 7784, (Συνεδρίαση ΡΚ 17/05/2018)
.

Ομιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της
Ολομέλειας της Βουλής για την Ημέρα
Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του
Πόντου. σ. 7754, (Συνεδρίαση ΡΙΘ
16/05/2018)
.

ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(ΠΑΝΟΣ)
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην μυστική
ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7890, (Συνεδρίαση ΡΚΑ
18/05/2018)
.

ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα
αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες
διατάξεις". σ. 7470, (Συνεδρίαση ΡΙΔ
09/05/2018)
.
ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7359,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7858, (Συνεδρίαση ΡΚΑ 18/05/2018)
.
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
(Φώφης) Γεννηματά, σε επίπεδο Αρχηγών
Κομμάτων, σχετικά με την ενημέρωση της
Εθνικής Αντιπροσωπείας και μέσω αυτής και
του ελληνικού λαού, για το περιεχόμενο των
κρίσιμων συζητήσεων που η Κυβέρνηση
ερήμην τους διεξάγει με τους εταίρους και

ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΜΠΕΤΤΥ)
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7389,
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(Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7334,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.

του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7855, 7856, (Συνεδρίαση
ΡΚΑ 18/05/2018)
.

ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα
αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες
διατάξεις". σ. 7446, 7451, 7456, 7457, 7458,
7459, 7472, 7474, (Συνεδρίαση ΡΙΔ
09/05/2018)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7379,
(Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7457, 7459, 7474, (Συνεδρίαση ΡΙΔ
09/05/2018)
.

Αναφορά της στην επίθεση του στρατού του
ισραηλινού κράτους κατά διαδηλωτών στη
λωρίδα της Γάζας. σ. 7596, (Συνεδρίαση ΡΙΗ
15/05/2018)
.

ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7596,
(Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Θέσπιση ανταποδοτικού τέλους μεγάλων
υδροηλεκτρικών σταθμών». σ. 7518,
(Συνεδρίαση ΡΙΣΤ 11/05/2018)
.
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1

ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7403,
(Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018)
.
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Παρέμβασή της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7596,
(Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.

διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7832, 7833, (Συνεδρίαση
ΡΚΑ 18/05/2018)
.
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7306-7308,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.
Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7559,
(Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.

ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7377,
(Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018)
.
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα

ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7528, (Συνεδρίαση ΡΙΖ 14/05/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Δηλώσεις περί αιτήματος του ΕΛΓΑ στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις αποζημιώσεις
των μαστιχοπαραγωγών Χίου». σ. 7528,
(Συνεδρίαση ΡΙΖ 14/05/2018)
.
Τ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Παρέμβασή του στη συζήτηση προ
Ημερησίας Διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο
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143 του Κανονισμού της Βουλής, με
πρωτοβουλία της Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Δημοκρατικής
Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής
(Φώφης) Γεννηματά, σε επίπεδο Αρχηγών
Κομμάτων, σχετικά με την ενημέρωση της
Εθνικής Αντιπροσωπείας και μέσω αυτής και
του ελληνικού λαού, για το περιεχόμενο των
κρίσιμων συζητήσεων που η Κυβέρνηση
ερήμην τους διεξάγει με τους εταίρους και
δανειστές. σ. 8016, 8017, (Συνεδρίαση ΡΚΓ
23/05/2018)
.

Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7807, (Συνεδρίαση ΡΚΑ
18/05/2018)
.

ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Δηλώσεις περί αιτήματος του ΕΛΓΑ στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις αποζημιώσεις
των μαστιχοπαραγωγών Χίου». σ. 7528,
(Συνεδρίαση ΡΙΖ 14/05/2018)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7777, (Συνεδρίαση ΡΚ 17/05/2018)
.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Η δημιουργία τριών νέων σταθμών διοδίων
στον Οδικό άξονα Προμαχώνας - Σέρρες Λιμάνι Θεσσαλονίκης είναι καταστροφική για
τον νομό Σερρών». σ. 7781, 7782,
(Συνεδρίαση ΡΚ 17/05/2018)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Η ανάγκη χρηματοδότησης για εξοπλισμό
ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνιών) στην εκπαίδευση και
εργαστηριακό εξοπλισμό των ΕΠΑΛ και ΙΕΚ
μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020 στα σχολεία
αρμοδιότητας της Περιφερειακής
Αυτοδιοίκησης Δυτικής Ελλάδας». σ. 7521,
7522, (Συνεδρίαση ΡΙΖ 14/05/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Αδιάθετες ποσότητες πατάτας στις
κοινότητες Ορεινής και Άνω Βροντούς Νομού
Σερρών». σ. 7787, 7788, (Συνεδρίαση ΡΚ
17/05/2018)
.

ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
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 ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής (Φώφης) Γεννηματά, σε
επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων, σχετικά με την
ενημέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας και
μέσω αυτής και του ελληνικού λαού, για το
περιεχόμενο των κρίσιμων συζητήσεων που η
Κυβέρνηση ερήμην τους διεξάγει με τους
εταίρους και δανειστές. σ. 8005, 8008-8010,
(Συνεδρίαση ΡΚΓ 23/05/2018)
.

ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7804, 7847, 7866, (Συνεδρίαση ΡΚΑ
18/05/2018)
.
Ομιλία του επί των παρεμπίπτοντων
ζητημάτων που ετέθησαν κατά τη συζήτηση
επί του διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην

ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του επί των παρεμπίπτοντων
ζητημάτων που ετέθησαν κατά τη συζήτηση
επί του διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
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Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7805, 7806, (Συνεδρίαση
ΡΚΑ 18/05/2018)
.

διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7810, (Συνεδρίαση ΡΚΑ
18/05/2018)
.
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
(Φώφης) Γεννηματά, σε επίπεδο Αρχηγών
Κομμάτων, σχετικά με την ενημέρωση της
Εθνικής Αντιπροσωπείας και μέσω αυτής και
του ελληνικού λαού, για το περιεχόμενο των
κρίσιμων συζητήσεων που η Κυβέρνηση
ερήμην τους διεξάγει με τους εταίρους και
δανειστές. σ. 8025, (Συνεδρίαση ΡΚΓ
23/05/2018)
.
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7395-7397,
(Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018)
.

Παρέμβασή του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα

Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
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ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7869-7873, (Συνεδρίαση
ΡΚΑ 18/05/2018)
.

τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7888, (Συνεδρίαση ΡΚΑ
18/05/2018)
.

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 ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής (Φώφης) Γεννηματά, σε
επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων, σχετικά με την
ενημέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας και
μέσω αυτής και του ελληνικού λαού, για το
περιεχόμενο των κρίσιμων συζητήσεων που η
Κυβέρνηση ερήμην τους διεξάγει με τους
εταίρους και δανειστές. σ. 7996-8000, 8003,
8024, 8025-8028, 8030, 8032, 8034,
(Συνεδρίαση ΡΚΓ 23/05/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7352,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.

ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Φ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Καύση εναλλακτικών καυσίμων από την
τσιμεντοβιομηχανία "ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ" στον
Βόλο». σ. 7511, 7512, 7513, (Συνεδρίαση
ΡΙΣΤ 11/05/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
8032, (Συνεδρίαση ΡΚΓ 23/05/2018)
.
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ανατροπή φορτηγού στη Χαλκιδική». σ.
7516, (Συνεδρίαση ΡΙΣΤ 11/05/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την αναβάθμιση του Κέντρου Ζωικών
Γενετικών Πόρων Καρδίτσας. σ. 7483, 7484,
(Συνεδρίαση ΡΙΕ 10/05/2018)
.

ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην μυστική
ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα
αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες
διατάξεις". σ. 7460, 7474, (Συνεδρίαση ΡΙΔ
09/05/2018)
.
ΦΩΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7311,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ
Παρέμβασή του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας με την από 21-2-2018
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απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαμαρά, 2)
Παναγιώτη Πικραμμένου και κατά των πρώην
Υπουργών: 1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2)
Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7847, (Συνεδρίαση ΡΚΑ
18/05/2018)
.

Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7327,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7555,
(Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.
ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7315,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.

ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7312, 7313,
7314, 7335, 7336, 7338, 7339, 7340, 7342,
7349, 7351, 7352, 7393, 7397, (Συνεδρίαση
ΡΙΒ 08/05/2018, Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018)
.

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7406,
(Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7313, 7335, 7338, 7351, (Συνεδρίαση ΡΙΒ
08/05/2018)
.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7366,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.

Χ

Αναφορά της στην επίθεση του στρατού του
ισραηλινού κράτους κατά διαδηλωτών στη
λωρίδα της Γάζας. σ. 7589, (Συνεδρίαση ΡΙΗ
15/05/2018)
.

ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
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Το παρακάτω Ευρετήριο δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές,
συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7589, 7590,
(Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.

διαλαμβανόμενα στο πόρισμα και σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγματος,
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν. σ. 7804, 7805, 7806, 7807,
(Συνεδρίαση ΡΚΑ 18/05/2018)
.
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
(ΕΥΗ)
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7303,
(Συνεδρίαση ΡΙΒ 08/05/2018)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7590, (Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.

Ψ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ομιλία της (Προεδρεύουσα)επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 7794, 7800, 7801,
7802, 7804, 7807, 7810, 7811, 7812, 7824,
8032, (Συνεδρίαση ΡΚΑ 18/05/2018,
Συνεδρίαση ΡΚΓ 23/05/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την
προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". σ. 7378,
(Συνεδρίαση ΡΙΓ 09/05/2018)
.

Ομιλία της (Προεδρεύυοσα) επί των
παρεμπίπτοντων ζητημάτων που ετέθησαν
κατά τη συζήτηση επί του διανεμηθέντος
πορίσματος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης,
συσταθείσας με την από 21-2-2018 απόφαση
της Ολομέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθμ.
πρωτ. 3169/2285/28-2-2018 απόφαση του
Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή μη
δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1)
Αντωνίου Σαμαρά, 2) Παναγιώτη
Πικραμμένου και κατά των πρώην Υπουργών:
1) Δημητρίου Αβραμόπουλου, 2) Ανδρέα
Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλμά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι
Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7)
Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουμάνη για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών
αξιωματούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2
Π.Κ., όπως ίσχυε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1
του ν. 3666/2008 και με την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του
ν. 3691/2008), σύμφωνα με τα

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για
την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες
διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’
80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις". σ. 7564,
(Συνεδρίαση ΡΙΗ 15/05/2018)
.
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