ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Θ΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΗ΄, ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΡΠ΄ 14.07.2020 – ΡΠΗ΄ 27.07.2020

(Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
Α
ΑΓΟΡΑ
Σχέδιο νόμου Υπ. Ανάπτυξης και
Επενδύσεων: «Διυπηρεσιακή Μονάδα
Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της
οικονομικής δραστηριότητας,
αντιμετώπιση του παράνομου
εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση
και εμπορία
απομιμητικών/παραποιημένων
προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη
βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις,
τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού
τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και
το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
και λοιπές διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόμου: 4712,
ΦΕΚ: 146 A'/29.07.2020). σ. 16479,
(Συνεδρίαση ΡΠ 14/07/2020), 1710117172, (Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σχέδιο νόμου Υπ. Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόμου: 4711, ΦΕΚ: 145
A'/29.07.2020). σ. 16579, (Συνεδρίαση
ΡΠΒ 16/07/2020), 17014-17078,

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόμου Υπ. Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόμου: 4711, ΦΕΚ: 145
A'/29.07.2020). σ. 16579, (Συνεδρίαση
ΡΠΒ 16/07/2020), 17014-17078,
(Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Β. Γιόγιακα. σ. 16521, 16695,
(Συνεδρίαση ΡΠ 14/07/2020,
Συνεδρίαση ΡΠΓ 17/07/2020).
ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
την Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων, με θέμα: «Αφαίρεση
διδακτικής υπηρεσίας από
εκπαιδευτικό λόγω επαπειλούμενης
κύησης». σ. 17006, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Α.Α.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
την Υπουργό Πολιτισμού και
Αθλητισμού, με θέμα: «Ο δυνητικός

υποβιβασμός της Larisa BC/ΚΑΕ
Λάρισα καθιστά το πρωτάθλημα
απολύτως αφερέγγυο». σ. 17002,
(Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
την Υπουργό Πολιτισμού και
Αθλητισμού, με θέμα: «Ο δυνητικός
υποβιβασμός της Larisa BC/ΚΑΕ
Λάρισα καθιστά το πρωτάθλημα
απολύτως αφερέγγυο». σ. 17002,
(Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Συζήτηση και λήψη απόφασης,
σύμφωνα με το άρθρο 62 του
Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83
του Κανονισμού της Βουλής, για τις
αιτήσεις άρσης της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Κωνσταντίνου
Κυρανάκη (μια υπόθεση) και Σάββα
Χιονίδη (δύο υποθέσεις). σ. 1674516759, (Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Ονομαστική ψηφοφορία επί των
αιτήσεων άρσης της ασυλίας των
Βουλευτών κ. κ. Κωνσταντίνου
Κυρανάκη και Σάββα Χιονίδη. σ.
16745-16759, (Συνεδρίαση ΡΠΕ
21/07/2020).
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΣΩΜΑ
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική
Κοινοβουλευτική Επιτροπή «προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
σχετικά με τη διερεύνηση αδικημάτων
που τυχόν έχουν τελεσθεί από τον
πρώην Αναπληρωτή Υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο
Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση
των καθηκόντων του» υπέβαλε, στις
15 Ιουλίου 2020, το πόρισμά της στον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο

Τσούλα. σ. 16579, (Συνεδρίαση ΡΠΒ
16/07/2020).
Ανακοινώνεται το πόρισμα της
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
«προς διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης σχετικά με τη διερεύνηση
αδικημάτων που τυχόν έχουν τελεσθεί
από τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο
Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση
των καθηκόντων του". σ. 16579,
(Συνεδρίαση ΡΠΒ 16/07/2020).
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός
Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή,
σύμφωνα με το άρθρο 86 του
Συντάγματος και τον ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύει, την 20-7-2020, πρώτον,
ποινική δικογραφία που αφορά στον
Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου
Παναγιώτη Μηταράκη και στον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη και δεύτερον,
ποινική δικογραφία που αφορά στον
πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας
Παναγιώτη Καμμένο. σ. 16727,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης υπέβαλε
πρόταση προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, για
σύσταση Διακομματικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, που θα
έχει ως στόχο την επεξεργασία
προτάσεων για την ανάπτυξη της
Θράκης. σ. 16736-16737, (Συνεδρίαση
ΡΠΕ 21/07/2020).
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση του
Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη, για τη συγκρότηση
Διακομματικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για την ανάπτυξη της
Θράκης, γίνεται ομόφωνα δεκτή και
ότι η ως άνω Επιτροπή θα αποτελείται
από 25 μέλη κατ’ αναλογία της
κοινοβουλευτικής δύναμης των

κομμάτων και θα υποβάλει τις
προτάσεις της εντός εξαμήνου από τη
συγκρότησή της. σ. 16741,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος
Βελόπουλος και οι Βουλευτές του
κόμματός του, κατέθεσαν πρόταση για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, για
τη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών
των αρμόδιων αξιωματούχων πολιτικών και μη- μέσω πράξεων ή
παραλείψεων που οδήγησαν στην
τραγωδία στο Μάτι, τυχόν εμπλοκή
μελών της τότε κυβέρνησης σε
προσπάθεια συγκάλυψης ή απόκρυψης
ευθυνών, καθώς και για την
κατάσταση που επικρατεί στο
Πυροσβεστικό Σώμα, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του
Συντάγματος και 144-148 του
Κανονισμού της Βουλής. σ. 1676416781, (Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Ενημέρωση του Σώματος, από τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο
Τασούλα, σχετικά με την εκδήλωση
που οργανώθηκε από τη Βουλή των
Ελλήνων στις παλαιές φυλακές
Ωρωπού και κατάθεση για τα
Πρακτικά της πρόσκλησης της
εκδήλωσης. σ. 16901, 16950,
(Συνεδρίαση ΡΠΣΤ 22/07/2020).
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν του
αποτελέσματος της διεξαχθείσης
μυστικής ψηφοφορίας, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 86 του
Συντάγματος (ιδίως της παραγράφου
3), 153 επ. του Κανονισμού της
Βουλής (ιδίως των παραγράφων 2 και
3 του άρθρου 157) και του Ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των
Υπουργών» (ιδίως των παραγράφων 1,
2 και 3 του άρθρου 6), όπως ισχύουν, η
Βουλή αποδεχόμενη το Πόρισμα και
την πρόταση για άσκηση δίωξης της
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής

«προς διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης σχετικά με τη διερεύνηση
αδικημάτων που τυχόν έχουν τελεστεί
από τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο
Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση
των καθηκόντων του», αποφάσισε την
άσκηση ποινικής δίωξης για τις
αξιόποινες πράξεις, όπως αυτές
περιγράφονται στο ως άνω πόρισμα, το
οποίο καταχωρίστηκε στα Πρακτικά
της Ολομέλειας της Βουλής της
συνεδρίασης της 16ης Ιουλίου 2020
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
απόφασης αυτής, καθώς και στα
Πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης.
σ. 16975, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της
Βουλής κ. Κωνσταντίνος Τασούλας θα
απευθύνει επιστολή προς τον Υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα,
για να αποστείλει κατάλογο των μελών
του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας
του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου
της Επικρατείας, που έχουν τα νόμιμα
προσόντα, προκειμένου σε προσεχή
συνεδρίαση της Ολομέλειας να
αναδειχθούν διά κληρώσεως τα πέντε
τακτικά και τα τρία αναπληρωματικά
μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου,
καθώς και ο ασκών καθήκοντα
εισαγγελέα, με τον αναπληρωτή του. σ.
16975, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
Ανακοινώνεται ότι, με την αριθμό
πρωτοκόλλου 9106/6207/24-7-2020
απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Κωνσταντίνου Τασούλα,
συγκροτήθηκε η Διακομματική
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την
ανάπτυξη της Θράκης. σ. 1701717019, (Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Αναφορά στην τουρκική
προκλητικότητα. σ. 16895, 16886,

16890, 16897, 16901, 16902, 16918,
16921, 16924, 16933, 16934, 16935,
16957, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).

ΡΠΔ 20/07/2020).

Αναφορά στην 46η επέτειο
αποκατάστασης της Δημοκρατίας και
στην μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε
τζαμί. σ. 17002, 17016, 17021, 17026,
17032, 17033, 17035, 17039, 17041,
17042, 17043, 17044, 17045, 17047,
17049, 17051, 17052, 17053, 17055,
17057, 17059, 17061, 17063, 17065,
170067, 17068, 17069, 17071, 17072,
(Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).

Ανακοινώνεται ότι η πρόταση του
Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη, για τη συγκρότηση
Διακομματικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για την ανάπτυξη της
Θράκης, γίνεται ομόφωνα δεκτή και
ότι η ως άνω Επιτροπή θα αποτελείται
από 25 μέλη κατ’ αναλογία της
κοινοβουλευτικής δύναμης των
κομμάτων και θα υποβάλει τις
προτάσεις της εντός εξαμήνου από τη
συγκρότησή της. σ. 16741,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).

ΑΝΕΡΓΙΑ-ΑΝΕΡΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα:
«Βαρύ το αποτύπωμα της κρίσης του
κορωνοϊού στον κόσμο της εργασίας
στη Μαγνησία». σ. 16699,
(Συνεδρίαση ΡΠΔ 20/07/2020).
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, με θέμα: «Απόφαση
Ευρωπαϊκού Ανώτατου Δικαστηρίου
για διεκδίκηση αποζημιώσεων από το
σκάνδαλο "Dieselgate"». σ. 16572,
(Συνεδρίαση ΡΠΑ 15/07/2020).
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, με θέμα: «Πότε επιτέλους
θα σταματήσει το έγκλημα στην
Φυλή;» σ. 16717, (Συνεδρίαση ΡΠΔ
20/07/2020).
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, με θέμα: «Ενεργειακή
Εγνατία, η ταφόπλακα της Δυτικής
Μακεδονίας». σ. 16719, (Συνεδρίαση

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ

Ανακοινώνεται ότι, με απόφαση του
Προεδρείου, βάσει του άρθρου 81 του
Κανονισμού της Βουλής, ο Βουλευτής
κ. Κωνσταντίνος Μάρκου αποκλείεται
από τη σημερινή συνεδρίαση για
ανάρμοστη συμπεριφορά, με δικαίωμα
συμμετοχής μόνο στην ψηφοφορία, επί
του διανεμηθέντος πορίσματος της
«Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
προς διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης σχετικά με τη διερεύνηση
αδικημάτων που τυχόν έχουν τελεσθεί
από τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο
Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση
των καθηκόντων του», περί αποδοχής
ή μη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης, κατά του ως άνω πρώην
Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης.
σ. 16890, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν του
αποτελέσματος της διεξαχθείσης
μυστικής ψηφοφορίας, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 86 του
Συντάγματος (ιδίως της παραγράφου
3), 153 επ. του Κανονισμού της
Βουλής (ιδίως των παραγράφων 2 και
3 του άρθρου 157) και του Ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των

Υπουργών» (ιδίως των παραγράφων 1,
2 και 3 του άρθρου 6), όπως ισχύουν, η
Βουλή αποδεχόμενη το Πόρισμα και
την πρόταση για άσκηση δίωξης της
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
«προς διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης σχετικά με τη διερεύνηση
αδικημάτων που τυχόν έχουν τελεστεί
από τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο
Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση
των καθηκόντων του», αποφάσισε την
άσκηση ποινικής δίωξης για τις
αξιόποινες πράξεις, όπως αυτές
περιγράφονται στο ως άνω πόρισμα, το
οποίο καταχωρίστηκε στα Πρακτικά
της Ολομέλειας της Βουλής της
συνεδρίασης της 16ης Ιουλίου 2020
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
απόφασης αυτής, καθώς και στα
Πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης.
σ. 16975, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
Ανακοινώνεται ότι, με την αριθμό
πρωτοκόλλου 9106/6207/24-7-2020
απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Κωνσταντίνου Τασούλα,
συγκροτήθηκε η Διακομματική
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την
ανάπτυξη της Θράκης. σ. 1701717019, (Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, με θέμα: «Απόφαση
Ευρωπαϊκού Ανώτατου Δικαστηρίου
για διεκδίκηση αποζημιώσεων από το
σκάνδαλο "Dieselgate"». σ. 16572,
(Συνεδρίαση ΡΠΑ 15/07/2020).
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Δήλωση του Κοινοβουλευτικού
Εκπροσώπου του ΜέΡΑ25 κ. Κ.
Γρηγοριάδη, ότι δεν θα συμμετέχουν
στη συζήτηση και ψηφοφορία επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της

«Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
προς διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης σχετικά με τη διερεύνηση
αδικημάτων που τυχόν έχουν τελεσθεί
από τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο
Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση
των καθηκόντων του», περί αποδοχής
ή μη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης, κατά του ως άνω πρώην
Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης.
σ. 16882, 16883, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
Δήλωση του Αν. Κοινοβουλευτικού
Εκπροσώπου του Κομμουνιστικού
Κόμματος Ελλάδας κ. Ν.
Καραθανασόπουλου, ότι δεν θα
συμμετέχουν στην ψηφοφορία επί της
προτάσεως της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
σχετικά με τη διερεύνηση αδικημάτων
που τυχόν έχουν τελεσθεί από τον
πρώην Αναπληρωτή Υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο
Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση
των καθηκόντων του», περί αποδοχής
ή μη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης, κατά του ως άνω πρώην
Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης.
σ. 16895, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
Δήλωση του Κοινοβουλευτικού
Εκπροσώπου του κόμματος «Ελληνική
Λύση - Κυριάκος Βελόπουλος» κ. Β.
Βιλιάρδου, ότι θα απέχουν από την
ψηφοφορία επί της προτάσεως της
«Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
προς διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης σχετικά με τη διερεύνηση
αδικημάτων που τυχόν έχουν τελεσθεί
από τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο
Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση
των καθηκόντων του», περί αποδοχής
ή μη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης, κατά του ως άνω πρώην
Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης.

σ. 16905, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας του Συνασπισμού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς από την
ψηφοφορία επί της προτάσεως της
«Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
προς διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης σχετικά με τη διερεύνηση
αδικημάτων που τυχόν έχουν τελεσθεί
από τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο
Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση
των καθηκόντων του», περί αποδοχής
ή μη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης, κατά του ως άνω πρώην
Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης.
σ. 16959, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).

Έκδοση υπουργικής απόφασης
σύμφωνα με τη διάταξη της εύλογης
αμφιβολίας (ν.4554/18) και στους
μηχανικούς - παλιούς ασφαλισμένους
που έχουν πλήρη ασφάλιση σε άλλο
φορέα, πέραν του ΤΣΜΕΔΕ». σ.
17248, (Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Συζήτηση αναφοράς - ερώτησης προς
τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα:
«Δυσμενείς εξελίξεις για τη
βιωσιμότητα του e-ΕΦΚΑ. Οι
πολιτικές της Κυβέρνησης προκαλούν
μεγάλες απώλειες εσόδων στα
ασφαλιστικά Ταμεία». σ. 16704,
(Συνεδρίαση ΡΠΔ 20/07/2020).
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα:
«Βαρύ το αποτύπωμα της κρίσης του
κορωνοϊού στον κόσμο της εργασίας
στη Μαγνησία». σ. 16699,
(Συνεδρίαση ΡΠΔ 20/07/2020).
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα:
«Προβλέψεις και πρόνοιες με αφορμή
την αύξηση κρουσμάτων COVID-19».
σ. 17235, (Συνεδρίαση ΡΠΗ
27/07/2020).
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα: «Θα
νοσηλευόσασταν σε ράντζο στο
Αττικό εν μέσω πανδημίας, κύριε
Υπουργέ;» σ. 17238, (Συνεδρίαση
ΡΠΗ 27/07/2020).
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα: «

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, με θέμα: «Απόφαση
Ευρωπαϊκού Ανώτατου Δικαστηρίου
για διεκδίκηση αποζημιώσεων από το
σκάνδαλο "Dieselgate"». σ. 16572,
(Συνεδρίαση ΡΠΑ 15/07/2020).
Β
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Σχέδιο νόμου Υπ. Ανάπτυξης και
Επενδύσεων: «Διυπηρεσιακή Μονάδα
Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της
οικονομικής δραστηριότητας,
αντιμετώπιση του παράνομου
εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση
και εμπορία
απομιμητικών/παραποιημένων
προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη
βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις,
τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού
τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και
το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-

Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόμου: 4712,
ΦΕΚ: 146 A'/29.07.2020). σ. 16479,
(Συνεδρίαση ΡΠ 14/07/2020), 1710117172, (Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική
Κοινοβουλευτική Επιτροπή «προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
σχετικά με τη διερεύνηση αδικημάτων
που τυχόν έχουν τελεσθεί από τον
πρώην Αναπληρωτή Υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο
Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση
των καθηκόντων του» υπέβαλε, στις
15 Ιουλίου 2020, το πόρισμά της στον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο
Τσούλα. σ. 16579, (Συνεδρίαση ΡΠΒ
16/07/2020).
Ανακοινώνεται το πόρισμα της
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
«προς διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης σχετικά με τη διερεύνηση
αδικημάτων που τυχόν έχουν τελεσθεί
από τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο
Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση
των καθηκόντων του". σ. 16579,
(Συνεδρίαση ΡΠΒ 16/07/2020).
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός
Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή,
σύμφωνα με το άρθρο 86 του
Συντάγματος και τον ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύει, την 20-7-2020, πρώτον,
ποινική δικογραφία που αφορά στον
Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου
Παναγιώτη Μηταράκη και στον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη και δεύτερον,
ποινική δικογραφία που αφορά στον
πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας
Παναγιώτη Καμμένο. σ. 16727,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Συζήτηση και λήψη απόφασης,
σύμφωνα με το άρθρο 62 του

Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83
του Κανονισμού της Βουλής, για τις
αιτήσεις άρσης της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Κωνσταντίνου
Κυρανάκη (μια υπόθεση) και Σάββα
Χιονίδη (δύο υποθέσεις). σ. 1674516759, (Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Ονομαστική ψηφοφορία επί των
αιτήσεων άρσης της ασυλίας των
Βουλευτών κ. κ. Κωνσταντίνου
Κυρανάκη και Σάββα Χιονίδη. σ.
16745-16759, (Συνεδρίαση ΡΠΕ
21/07/2020).
Συζήτηση επί του διανεμηθέντος
πορίσματος της «Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
σχετικά με τη διερεύνηση αδικημάτων
που τυχόν έχουν τελεσθεί από τον
πρώην Αναπληρωτή Υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο
Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση
των καθηκόντων του», περί αποδοχής
ή μη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης, κατά του ως άνω πρώην
Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης,
και λήψη απόφασης, με μυστική
ψηφοφορία, επί της προτάσεως της
Επιτροπής και χωριστά για κάθε
καταγγελλόμενη πράξη ή παράλειψη,
για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης,
όπως αυτές καθορίζονται και
εξειδικεύονται στο πόρισμά της,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
86 του Συντάγματος (ιδίως της παρ. 3),
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής
(ιδίως των παρ. 2 και 3 του άρθρου
157) και του ν.3126/2003 «Ποινική
Ευθύνη των Υπουργών» (ιδίως των
παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6), όπως
ισχύουν. σ. 16881-16975, (Συνεδρίαση
ΡΠΣΤ 22/07/2020).
Ανακοινώνεται ότι, με απόφαση του
Προεδρείου, βάσει του άρθρου 81 του
Κανονισμού της Βουλής, ο Βουλευτής
κ. Κωνσταντίνος Μάρκου αποκλείεται
από τη σημερινή συνεδρίαση για

ανάρμοστη συμπεριφορά, με δικαίωμα
συμμετοχής μόνο στην ψηφοφορία, επί
του διανεμηθέντος πορίσματος της
«Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
προς διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης σχετικά με τη διερεύνηση
αδικημάτων που τυχόν έχουν τελεσθεί
από τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο
Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση
των καθηκόντων του», περί αποδοχής
ή μη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης, κατά του ως άνω πρώην
Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης.
σ. 16890, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
ΒΟΥΛΗ
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική
Κοινοβουλευτική Επιτροπή «προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
σχετικά με τη διερεύνηση αδικημάτων
που τυχόν έχουν τελεσθεί από τον
πρώην Αναπληρωτή Υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο
Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση
των καθηκόντων του» υπέβαλε, στις
15 Ιουλίου 2020, το πόρισμά της στον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο
Τσούλα. σ. 16579, (Συνεδρίαση ΡΠΒ
16/07/2020).
Ανακοινώνεται το πόρισμα της
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
«προς διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης σχετικά με τη διερεύνηση
αδικημάτων που τυχόν έχουν τελεσθεί
από τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο
Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση
των καθηκόντων του". σ. 16579,
(Συνεδρίαση ΡΠΒ 16/07/2020).
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης υπέβαλε
πρόταση προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, για
σύσταση Διακομματικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, που θα

έχει ως στόχο την επεξεργασία
προτάσεων για την ανάπτυξη της
Θράκης. σ. 16736-16737, (Συνεδρίαση
ΡΠΕ 21/07/2020).
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση του
Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη, για τη συγκρότηση
Διακομματικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για την ανάπτυξη της
Θράκης, γίνεται ομόφωνα δεκτή και
ότι η ως άνω Επιτροπή θα αποτελείται
από 25 μέλη κατ’ αναλογία της
κοινοβουλευτικής δύναμης των
κομμάτων και θα υποβάλει τις
προτάσεις της εντός εξαμήνου από τη
συγκρότησή της. σ. 16741,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος
Βελόπουλος και οι Βουλευτές του
κόμματός του, κατέθεσαν πρόταση για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, για
τη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών
των αρμόδιων αξιωματούχων πολιτικών και μη- μέσω πράξεων ή
παραλείψεων που οδήγησαν στην
τραγωδία στο Μάτι, τυχόν εμπλοκή
μελών της τότε κυβέρνησης σε
προσπάθεια συγκάλυψης ή απόκρυψης
ευθυνών, καθώς και για την
κατάσταση που επικρατεί στο
Πυροσβεστικό Σώμα, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του
Συντάγματος και 144-148 του
Κανονισμού της Βουλής. σ. 1676416781, (Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Συζήτηση επί του διανεμηθέντος
πορίσματος της «Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
σχετικά με τη διερεύνηση αδικημάτων
που τυχόν έχουν τελεσθεί από τον
πρώην Αναπληρωτή Υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο
Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση
των καθηκόντων του», περί αποδοχής

ή μη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης, κατά του ως άνω πρώην
Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης,
και λήψη απόφασης, με μυστική
ψηφοφορία, επί της προτάσεως της
Επιτροπής και χωριστά για κάθε
καταγγελλόμενη πράξη ή παράλειψη,
για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης,
όπως αυτές καθορίζονται και
εξειδικεύονται στο πόρισμά της,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
86 του Συντάγματος (ιδίως της παρ. 3),
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής
(ιδίως των παρ. 2 και 3 του άρθρου
157) και του ν.3126/2003 «Ποινική
Ευθύνη των Υπουργών» (ιδίως των
παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6), όπως
ισχύουν. σ. 16881-16975, (Συνεδρίαση
ΡΠΣΤ 22/07/2020).
Ανακοινώνεται ότι, με απόφαση του
Προεδρείου, βάσει του άρθρου 81 του
Κανονισμού της Βουλής, ο Βουλευτής
κ. Κωνσταντίνος Μάρκου αποκλείεται
από τη σημερινή συνεδρίαση για
ανάρμοστη συμπεριφορά, με δικαίωμα
συμμετοχής μόνο στην ψηφοφορία, επί
του διανεμηθέντος πορίσματος της
«Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
προς διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης σχετικά με τη διερεύνηση
αδικημάτων που τυχόν έχουν τελεσθεί
από τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο
Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση
των καθηκόντων του», περί αποδοχής
ή μη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης, κατά του ως άνω πρώην
Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης.
σ. 16890, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
Ενημέρωση του Σώματος, από τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο
Τασούλα, σχετικά με την εκδήλωση
που οργανώθηκε από τη Βουλή των
Ελλήνων στις παλαιές φυλακές
Ωρωπού και κατάθεση για τα
Πρακτικά της πρόσκλησης της
εκδήλωσης. σ. 16901, 16950,

(Συνεδρίαση ΡΠΣΤ 22/07/2020).
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν του
αποτελέσματος της διεξαχθείσης
μυστικής ψηφοφορίας, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 86 του
Συντάγματος (ιδίως της παραγράφου
3), 153 επ. του Κανονισμού της
Βουλής (ιδίως των παραγράφων 2 και
3 του άρθρου 157) και του Ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των
Υπουργών» (ιδίως των παραγράφων 1,
2 και 3 του άρθρου 6), όπως ισχύουν, η
Βουλή αποδεχόμενη το Πόρισμα και
την πρόταση για άσκηση δίωξης της
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
«προς διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης σχετικά με τη διερεύνηση
αδικημάτων που τυχόν έχουν τελεστεί
από τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο
Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση
των καθηκόντων του», αποφάσισε την
άσκηση ποινικής δίωξης για τις
αξιόποινες πράξεις, όπως αυτές
περιγράφονται στο ως άνω πόρισμα, το
οποίο καταχωρίστηκε στα Πρακτικά
της Ολομέλειας της Βουλής της
συνεδρίασης της 16ης Ιουλίου 2020
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
απόφασης αυτής, καθώς και στα
Πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης.
σ. 16975, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
Κατάθεση του πορίσματος της
«Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
προς διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης σχετικά με τη διερεύνηση
αδικημάτων που τυχόν έχουν τελεστεί
από τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο
Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση
των καθηκόντων του». σ. 16975,
(Συνεδρίαση ΡΠΣΤ 22/07/2020).
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της
Βουλής κ. Κωνσταντίνος Τασούλας θα
απευθύνει επιστολή προς τον Υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα,

για να αποστείλει κατάλογο των μελών
του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας
του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου
της Επικρατείας, που έχουν τα νόμιμα
προσόντα, προκειμένου σε προσεχή
συνεδρίαση της Ολομέλειας να
αναδειχθούν διά κληρώσεως τα πέντε
τακτικά και τα τρία αναπληρωματικά
μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου,
καθώς και ο ασκών καθήκοντα
εισαγγελέα, με τον αναπληρωτή του. σ.
16975, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
Ανακοινώνεται ότι, με την αριθμό
πρωτοκόλλου 9106/6207/24-7-2020
απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Κωνσταντίνου Τασούλα,
συγκροτήθηκε η Διακομματική
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την
ανάπτυξη της Θράκης. σ. 1701717019, (Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
Γ
ΓΟΝΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα:
«Εξίσωση ορίων ηλικίας ανδρώνγυναικών για λήψη σύνταξης με
ανήλικο παιδί (25ετία/2010)». σ.
17253, (Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
Δ
ΔΑΝΕΙΑ-ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόμου Υπ. Οικονομικών:
«Φορολογικές παρεμβάσεις για την
ενίσχυση της αναπτυξιακής
διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας,
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία
των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)

2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών του νόμου της νόσου
COVID-19 και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση). σ. 16699, (Συνεδρίαση
ΡΠΔ 20/07/2020).
ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, με θέμα: «Δημόσιος
κίνδυνος η απόφαση Χατζηδάκη για
αναβολή επ’ αόριστο της
ολοκλήρωσης των δασικών χαρτών».
σ. 16715, (Συνεδρίαση ΡΠΔ
20/07/2020).
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, με θέμα: «Γιατί η
Κυβέρνηση επιλέγει να δυναμιτίσει το
έργο των δασικών χαρτών και το
κράτος δικαίου;» σ. 16720,
(Συνεδρίαση ΡΠΔ 20/07/2020).
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αναφορά στην 46η επέτειο
αποκατάστασης της Δημοκρατίας και
στην μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε
τζαμί. σ. 17002, 17016, 17021, 17026,
17032, 17033, 17035, 17039, 17041,
17042, 17043, 17044, 17045, 17047,
17049, 17051, 17052, 17053, 17055,
17057, 17059, 17061, 17063, 17065,
170067, 17068, 17069, 17071, 17072,
(Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
Δήλωση του Προέδρου της Βουλής
των Ελλήνων κ. Κωνσταντίνου
Τασούλα για την 46η επέτειο
αποκατάστασης της Δημοκρατίας. σ.
17013, (Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα:
«Αναγκαία μια σύγχρονη και σοβαρή
πολιτική ανάπτυξης της δημόσιας
υγείας». σ. 17244, (Συνεδρίαση ΡΠΗ
27/07/2020).
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης υπέβαλε
πρόταση προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, για
σύσταση Διακομματικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, που θα
έχει ως στόχο την επεξεργασία
προτάσεων για την ανάπτυξη της
Θράκης. σ. 16736-16737, (Συνεδρίαση
ΡΠΕ 21/07/2020).
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση του
Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη, για τη συγκρότηση
Διακομματικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για την ανάπτυξη της
Θράκης, γίνεται ομόφωνα δεκτή και
ότι η ως άνω Επιτροπή θα αποτελείται
από 25 μέλη κατ’ αναλογία της
κοινοβουλευτικής δύναμης των
κομμάτων και θα υποβάλει τις
προτάσεις της εντός εξαμήνου από τη
συγκρότησή της. σ. 16741,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Ανακοινώνεται ότι, με την αριθμό
πρωτοκόλλου 9106/6207/24-7-2020
απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Κωνσταντίνου Τασούλα,
συγκροτήθηκε η Διακομματική
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την
ανάπτυξη της Θράκης. σ. 1701717019, (Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Δικαιοσύνης, με θέμα:
«Παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη
Υπουργού Ανάπτυξης Άδωνι
Γεωργιάδη». σ. 16565, (Συνεδρίαση

ΡΠΑ 15/07/2020).
Ε
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
(Ε.Σ.Υ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα:
«Διασφάλιση των θέσεων εργασίας
του επικουρικού προσωπικού στο
ΕΣΥ». σ. 16710, (Συνεδρίαση ΡΠΔ
20/07/2020).
Σχέδιο νόμου Υπ. Υγείας: «Ρυθμίσεις
για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε
ποιοτικές υπηρεσίες υγείας - Ίδρυση
και καταστατικό του Οργανισμού
Διασφάλισης της Ποιότητας στην
Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες
επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας». (Κατάθεση). σ.
16967, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα:
«Προβλέψεις και πρόνοιες με αφορμή
την αύξηση κρουσμάτων COVID-19».
σ. 17235, (Συνεδρίαση ΡΠΗ
27/07/2020).
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα:
«Αναγκαία μια σύγχρονη και σοβαρή
πολιτική ανάπτυξης της δημόσιας
υγείας». σ. 17244, (Συνεδρίαση ΡΠΗ
27/07/2020).
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική
Κοινοβουλευτική Επιτροπή «προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
σχετικά με τη διερεύνηση αδικημάτων
που τυχόν έχουν τελεσθεί από τον
πρώην Αναπληρωτή Υπουργό

Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο
Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση
των καθηκόντων του» υπέβαλε, στις
15 Ιουλίου 2020, το πόρισμά της στον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο
Τσούλα. σ. 16579, (Συνεδρίαση ΡΠΒ
16/07/2020).
Ανακοινώνεται το πόρισμα της
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
«προς διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης σχετικά με τη διερεύνηση
αδικημάτων που τυχόν έχουν τελεσθεί
από τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο
Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση
των καθηκόντων του". σ. 16579,
(Συνεδρίαση ΡΠΒ 16/07/2020).
Συζήτηση επί του διανεμηθέντος
πορίσματος της «Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
σχετικά με τη διερεύνηση αδικημάτων
που τυχόν έχουν τελεσθεί από τον
πρώην Αναπληρωτή Υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο
Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση
των καθηκόντων του», περί αποδοχής
ή μη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης, κατά του ως άνω πρώην
Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης,
και λήψη απόφασης, με μυστική
ψηφοφορία, επί της προτάσεως της
Επιτροπής και χωριστά για κάθε
καταγγελλόμενη πράξη ή παράλειψη,
για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης,
όπως αυτές καθορίζονται και
εξειδικεύονται στο πόρισμά της,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
86 του Συντάγματος (ιδίως της παρ. 3),
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής
(ιδίως των παρ. 2 και 3 του άρθρου
157) και του ν.3126/2003 «Ποινική
Ευθύνη των Υπουργών» (ιδίως των
παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6), όπως
ισχύουν. σ. 16881-16975, (Συνεδρίαση
ΡΠΣΤ 22/07/2020).

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν του
αποτελέσματος της διεξαχθείσης
μυστικής ψηφοφορίας, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 86 του
Συντάγματος (ιδίως της παραγράφου
3), 153 επ. του Κανονισμού της
Βουλής (ιδίως των παραγράφων 2 και
3 του άρθρου 157) και του Ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των
Υπουργών» (ιδίως των παραγράφων 1,
2 και 3 του άρθρου 6), όπως ισχύουν, η
Βουλή αποδεχόμενη το Πόρισμα και
την πρόταση για άσκηση δίωξης της
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
«προς διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης σχετικά με τη διερεύνηση
αδικημάτων που τυχόν έχουν τελεστεί
από τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο
Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση
των καθηκόντων του», αποφάσισε την
άσκηση ποινικής δίωξης για τις
αξιόποινες πράξεις, όπως αυτές
περιγράφονται στο ως άνω πόρισμα, το
οποίο καταχωρίστηκε στα Πρακτικά
της Ολομέλειας της Βουλής της
συνεδρίασης της 16ης Ιουλίου 2020
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
απόφασης αυτής, καθώς και στα
Πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης.
σ. 16975, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
Κατάθεση του πορίσματος της
«Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
προς διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης σχετικά με τη διερεύνηση
αδικημάτων που τυχόν έχουν τελεστεί
από τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο
Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση
των καθηκόντων του». σ. 16975,
(Συνεδρίαση ΡΠΣΤ 22/07/2020).
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης,
σύμφωνα με το άρθρο 62 του
Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83
του Κανονισμού της Βουλής, για τις

αιτήσεις άρσης της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Κωνσταντίνου
Κυρανάκη (μια υπόθεση) και Σάββα
Χιονίδη (δύο υποθέσεις). σ. 1674516759, (Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).

ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες
επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων». (Κατάθεση). σ.
16733, (Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).

Συζήτηση επί του διανεμηθέντος
πορίσματος της «Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
σχετικά με τη διερεύνηση αδικημάτων
που τυχόν έχουν τελεσθεί από τον
πρώην Αναπληρωτή Υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο
Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση
των καθηκόντων του», περί αποδοχής
ή μη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης, κατά του ως άνω πρώην
Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης,
και λήψη απόφασης, με μυστική
ψηφοφορία, επί της προτάσεως της
Επιτροπής και χωριστά για κάθε
καταγγελλόμενη πράξη ή παράλειψη,
για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης,
όπως αυτές καθορίζονται και
εξειδικεύονται στο πόρισμά της,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
86 του Συντάγματος (ιδίως της παρ. 3),
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής
(ιδίως των παρ. 2 και 3 του άρθρου
157) και του ν.3126/2003 «Ποινική
Ευθύνη των Υπουργών» (ιδίως των
παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6), όπως
ισχύουν. σ. 16881-16975, (Συνεδρίαση
ΡΠΣΤ 22/07/2020).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
Σχέδιο νόμου Υπ. Παιδείας και
Θρησκευμάτων: «Εκσυγχρονισμός της
ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες
επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων». (Κατάθεση). σ.
16733, (Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόμου Υπ. Παιδείας και
Θρησκευμάτων: «Εκσυγχρονισμός της

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
την Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων, με θέμα: «Αφαίρεση
διδακτικής υπηρεσίας από
εκπαιδευτικό λόγω επαπειλούμενης
κύησης». σ. 17006, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).
ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ ΖΩΩΝ
Σχέδιο νόμου Υπ. Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόμου: 4711, ΦΕΚ: 145
A'/29.07.2020). σ. 16579, (Συνεδρίαση
ΡΠΒ 16/07/2020), 17014-17078,
(Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, με θέμα: «Ποια είναι τα
μέτρα που λαμβάνει η Κυβέρνηση για
την αποφυγή περαιτέρω κατάρρευσης
της αγοράς ελαιολάδου;» σ. 16574,
(Συνεδρίαση ΡΠΑ 15/07/2020).
ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΙ
Σχέδιο νόμου Υπ. Ανάπτυξης και
Επενδύσεων: «Διυπηρεσιακή Μονάδα
Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της
οικονομικής δραστηριότητας,
αντιμετώπιση του παράνομου
εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση
και εμπορία
απομιμητικών/παραποιημένων

προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη
βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις,
τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού
τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και
το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
και λοιπές διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόμου: 4712,
ΦΕΚ: 146 A'/29.07.2020). σ. 16479,
(Συνεδρίαση ΡΠ 14/07/2020), 1710117172, (Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, με θέμα: «Ενεργειακή
Εγνατία, η ταφόπλακα της Δυτικής
Μακεδονίας». σ. 16719, (Συνεδρίαση
ΡΠΔ 20/07/2020).
Σχέδιο νόμου Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Προώθηση της
ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις».
(Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόμου:
4710, ΦΕΚ: 142 A'/23.07.2020). σ.
16725-16736, 16741-16744, 1676016837, (Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα:
«Καθυστέρηση στο πρόγραμμα
ενεργειακής αναβάθμισης
νοσοκομείων». σ. 17230, (Συνεδρίαση
ΡΠΗ 27/07/2020).
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
(ΕΦΚΑ)

(Συνεδρίαση ΡΠΔ 20/07/2020).
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος
Βελόπουλος και οι Βουλευτές του
κόμματός του, κατέθεσαν πρόταση για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, για
τη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών
των αρμόδιων αξιωματούχων πολιτικών και μη- μέσω πράξεων ή
παραλείψεων που οδήγησαν στην
τραγωδία στο Μάτι, τυχόν εμπλοκή
μελών της τότε κυβέρνησης σε
προσπάθεια συγκάλυψης ή απόκρυψης
ευθυνών, καθώς και για την
κατάσταση που επικρατεί στο
Πυροσβεστικό Σώμα, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του
Συντάγματος και 144-148 του
Κανονισμού της Βουλής. σ. 1676416781, (Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα:
«Προσλήψεις ιατρών και εξοπλισμός
σε δημόσιες δομές υγείας στη
Θεσπρωτία». σ. 16707, (Συνεδρίαση
ΡΠΔ 20/07/2020).
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα: «
Άμεσα μέτρα για τη στελέχωση και
τον εξοπλισμό του Γενικού
Νοσοκομείου Ξάνθης». σ. 16708,
(Συνεδρίαση ΡΠΔ 20/07/2020).
ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ

Συζήτηση αναφοράς - ερώτησης προς
τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα:
«Δυσμενείς εξελίξεις για τη
βιωσιμότητα του e-ΕΦΚΑ. Οι
πολιτικές της Κυβέρνησης προκαλούν
μεγάλες απώλειες εσόδων στα
ασφαλιστικά Ταμεία». σ. 16704,

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, με θέμα: «Με κρατικό
χρήμα, χωρίς κρατικό έλεγχο οι
εξορύξεις στην Ελλάδα». σ. 17011,
(Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
Σχέδιο νόμου Υπ. Ανάπτυξης και
Επενδύσεων: «Διυπηρεσιακή Μονάδα
Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της
οικονομικής δραστηριότητας,
αντιμετώπιση του παράνομου
εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση
και εμπορία
απομιμητικών/παραποιημένων
προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη
βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις,
τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού
τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και
το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
και λοιπές διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόμου: 4712,
ΦΕΚ: 146 A'/29.07.2020). σ. 16479,
(Συνεδρίαση ΡΠ 14/07/2020), 1710117172, (Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
Υπουργείο Οικονομικών
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης
προς τον Υπουργό Οικονομικών, με
θέμα: «Ανεπαρκή και
αναποτελεσματικά τα κυβερνητικά
μέτρα για την αντιμετώπισης της
κρίσης». (Επερωτώντες: Η Προέδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του
Κινήματος Αλλαγής κ. Φωτεινή
Γεννηματά και είκοσι ένας (21)
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας). σ. 16666-16688,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 17/07/2020).
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Εσωτερικών, με θέμα:
«Οι υπάλληλοι των Δήμων της χώρας
ξανά όμηροι στα πολιτικά παιχνίδια
της κυβέρνησης». σ. 17004,
(Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΕΣ ΨΗΦΟΙ

Ανακοινώνονται σφραγισμένες
επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Γ.
Κουμουτσάκου και Π. Μηταράκη,
σχετικά με τη συμμετοχή τους στη
μυστική ψηφοφορία επί της προτάσεως
της «Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής προς διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με
τη διερεύνηση αδικημάτων που τυχόν
έχουν τελεσθεί από τον πρώην
Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης κ.
Δημήτριο Παπαγγελόπουλο κατά την
άσκηση των καθηκόντων του» και
χωριστά για κάθε καταγγελλόμενη
πράξη ή παράλειψη, για την οποία
ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές
καθορίζονται από το πόρισμά της. σ.
16964-16966, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική
Κοινοβουλευτική Επιτροπή «προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
σχετικά με τη διερεύνηση αδικημάτων
που τυχόν έχουν τελεσθεί από τον
πρώην Αναπληρωτή Υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο
Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση
των καθηκόντων του» υπέβαλε, στις
15 Ιουλίου 2020, το πόρισμά της στον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο
Τσούλα. σ. 16579, (Συνεδρίαση ΡΠΒ
16/07/2020).
Ανακοινώνεται το πόρισμα της
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
«προς διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης σχετικά με τη διερεύνηση
αδικημάτων που τυχόν έχουν τελεσθεί
από τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο
Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση
των καθηκόντων του". σ. 16579,
(Συνεδρίαση ΡΠΒ 16/07/2020).
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης υπέβαλε
πρόταση προς τον Πρόεδρο της

Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, για
σύσταση Διακομματικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, που θα
έχει ως στόχο την επεξεργασία
προτάσεων για την ανάπτυξη της
Θράκης. σ. 16736-16737, (Συνεδρίαση
ΡΠΕ 21/07/2020).
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση του
Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη, για τη συγκρότηση
Διακομματικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για την ανάπτυξη της
Θράκης, γίνεται ομόφωνα δεκτή και
ότι η ως άνω Επιτροπή θα αποτελείται
από 25 μέλη κατ’ αναλογία της
κοινοβουλευτικής δύναμης των
κομμάτων και θα υποβάλει τις
προτάσεις της εντός εξαμήνου από τη
συγκρότησή της. σ. 16741,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος
Βελόπουλος και οι Βουλευτές του
κόμματός του, κατέθεσαν πρόταση για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, για
τη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών
των αρμόδιων αξιωματούχων πολιτικών και μη- μέσω πράξεων ή
παραλείψεων που οδήγησαν στην
τραγωδία στο Μάτι, τυχόν εμπλοκή
μελών της τότε κυβέρνησης σε
προσπάθεια συγκάλυψης ή απόκρυψης
ευθυνών, καθώς και για την
κατάσταση που επικρατεί στο
Πυροσβεστικό Σώμα, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του
Συντάγματος και 144-148 του
Κανονισμού της Βουλής. σ. 1676416781, (Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Συζήτηση επί του διανεμηθέντος
πορίσματος της «Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
σχετικά με τη διερεύνηση αδικημάτων
που τυχόν έχουν τελεσθεί από τον
πρώην Αναπληρωτή Υπουργό

Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο
Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση
των καθηκόντων του», περί αποδοχής
ή μη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης, κατά του ως άνω πρώην
Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης,
και λήψη απόφασης, με μυστική
ψηφοφορία, επί της προτάσεως της
Επιτροπής και χωριστά για κάθε
καταγγελλόμενη πράξη ή παράλειψη,
για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης,
όπως αυτές καθορίζονται και
εξειδικεύονται στο πόρισμά της,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
86 του Συντάγματος (ιδίως της παρ. 3),
153 επ. του Κανονισμού της Βουλής
(ιδίως των παρ. 2 και 3 του άρθρου
157) και του ν.3126/2003 «Ποινική
Ευθύνη των Υπουργών» (ιδίως των
παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6), όπως
ισχύουν. σ. 16881-16975, (Συνεδρίαση
ΡΠΣΤ 22/07/2020).
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν του
αποτελέσματος της διεξαχθείσης
μυστικής ψηφοφορίας, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 86 του
Συντάγματος (ιδίως της παραγράφου
3), 153 επ. του Κανονισμού της
Βουλής (ιδίως των παραγράφων 2 και
3 του άρθρου 157) και του Ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των
Υπουργών» (ιδίως των παραγράφων 1,
2 και 3 του άρθρου 6), όπως ισχύουν, η
Βουλή αποδεχόμενη το Πόρισμα και
την πρόταση για άσκηση δίωξης της
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
«προς διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης σχετικά με τη διερεύνηση
αδικημάτων που τυχόν έχουν τελεστεί
από τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο
Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση
των καθηκόντων του», αποφάσισε την
άσκηση ποινικής δίωξης για τις
αξιόποινες πράξεις, όπως αυτές
περιγράφονται στο ως άνω πόρισμα, το
οποίο καταχωρίστηκε στα Πρακτικά
της Ολομέλειας της Βουλής της
συνεδρίασης της 16ης Ιουλίου 2020

και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
απόφασης αυτής, καθώς και στα
Πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης.
σ. 16975, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
Κατάθεση του πορίσματος της
«Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
προς διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης σχετικά με τη διερεύνηση
αδικημάτων που τυχόν έχουν τελεστεί
από τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο
Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση
των καθηκόντων του». σ. 16975,
(Συνεδρίαση ΡΠΣΤ 22/07/2020).
Ανακοινώνεται ότι, με την αριθμό
πρωτοκόλλου 9106/6207/24-7-2020
απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Κωνσταντίνου Τασούλα,
συγκροτήθηκε η Διακομματική
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την
ανάπτυξη της Θράκης. σ. 1701717019, (Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης
προς τον Υπουργό Οικονομικών, με
θέμα: «Ανεπαρκή και
αναποτελεσματικά τα κυβερνητικά
μέτρα για την αντιμετώπισης της
κρίσης». (Επερωτώντες: Η Προέδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του
Κινήματος Αλλαγής κ. Φωτεινή
Γεννηματά και είκοσι ένας (21)
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας). σ. 16666-16688,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 17/07/2020).
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
την Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων, με θέμα: « Άμεση
καταβολή των δεδουλευμένων στους
εργαζόμενους των Ιδιωτικών
Εκπαιδευτηρίων «Νέα Γενιά Ζηρίδη»
και διασφάλιση των δικαιωμάτων

τους». σ. 17008, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση αναφοράς - ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα:
«Εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου στο
Νοσοκομείο Δράμας». σ. 17243,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΕΡΕΥΝΑ
Σχέδιο νόμου Υπ. Ανάπτυξης και
Επενδύσεων: «Διυπηρεσιακή Μονάδα
Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της
οικονομικής δραστηριότητας,
αντιμετώπιση του παράνομου
εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση
και εμπορία
απομιμητικών/παραποιημένων
προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη
βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις,
τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού
τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και
το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
και λοιπές διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόμου: 4712,
ΦΕΚ: 146 A'/29.07.2020). σ. 16479,
(Συνεδρίαση ΡΠ 14/07/2020), 1710117172, (Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ:
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, με θέμα: «Ποια είναι τα
μέτρα που λαμβάνει η Κυβέρνηση για
την αποφυγή περαιτέρω κατάρρευσης
της αγοράς ελαιολάδου;» σ. 16574,
(Συνεδρίαση ΡΠΑ 15/07/2020).
Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Ανάπτυξης και

Επενδύσεων, με θέμα: «Απόφαση
Ευρωπαϊκού Ανώτατου Δικαστηρίου
για διεκδίκηση αποζημιώσεων από το
σκάνδαλο "Dieselgate"». σ. 16572,
(Συνεδρίαση ΡΠΑ 15/07/2020).
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Δικαιοσύνης, με θέμα:
«Παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη
Υπουργού Ανάπτυξης Άδωνι
Γεωργιάδη». σ. 16565, (Συνεδρίαση
ΡΠΑ 15/07/2020).
Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα:
«Βαρύ το αποτύπωμα της κρίσης του
κορωνοϊού στον κόσμο της εργασίας
στη Μαγνησία». σ. 16699,
(Συνεδρίαση ΡΠΔ 20/07/2020).
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα:
«Για τη υπαγωγή των οδηγών
τουριστικών λεωφορείων Κρήτης στο
εργασιακό καθεστώς που απορρέει από
την τοπική κλαδική ΣΣΕ». σ. 16701,
(Συνεδρίαση ΡΠΔ 20/07/2020).
Συζήτηση αναφοράς - ερώτησης προς
τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα:
«Δυσμενείς εξελίξεις για τη
βιωσιμότητα του e-ΕΦΚΑ. Οι
πολιτικές της Κυβέρνησης προκαλούν
μεγάλες απώλειες εσόδων στα
ασφαλιστικά Ταμεία». σ. 16704,
(Συνεδρίαση ΡΠΔ 20/07/2020).
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων
ερωτήσεων προς τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
με θέμα: i. "Παράταση της συλλογικής
συμβάσης εργασίας των οδηγών

τουριστικών λεωφορείων Κρήτης με
τους τουριστικούς πράκτορες και τους
ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων"
και ii. "Αμεση στήριξη των
εργαζομένων οδηγών τουριστικών
λεωφορείων". σ. 17245, 17246,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα: «
Έκδοση υπουργικής απόφασης
σύμφωνα με τη διάταξη της εύλογης
αμφιβολίας (ν.4554/18) και στους
μηχανικούς - παλιούς ασφαλισμένους
που έχουν πλήρη ασφάλιση σε άλλο
φορέα, πέραν του ΤΣΜΕΔΕ». σ.
17248, (Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα: «
Άμεση εφαρμογή των αποφάσεων της
Ολομέλειας του Συμβουλίου της
Επικρατείας για τα αναδρομικά των
συνταξιούχων». σ. 17250, (Συνεδρίαση
ΡΠΗ 27/07/2020).
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα:
«Εξίσωση ορίων ηλικίας ανδρώνγυναικών για λήψη σύνταξης με
ανήλικο παιδί (25ετία/2010)». σ.
17253, (Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
Υπουργείο Εσωτερικών
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Εσωτερικών, με θέμα:
«Μονιμοποίηση είκοσι έξι
εργαζόμενων στον Δήμο Αγίας
Βαρβάρας». σ. 16570, (Συνεδρίαση
ΡΠΑ 15/07/2020).
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Εσωτερικών, με θέμα:
«Οι υπάλληλοι των Δήμων της χώρας
ξανά όμηροι στα πολιτικά παιχνίδια
της κυβέρνησης». σ. 17004,

(Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, με θέμα: «Στην
Πειραϊκή συνεχίζεται το μπάζωμα,
παρά την προσωρινή διαταγή
αναστολής των έργων από το ΣτΕ». σ.
16571, (Συνεδρίαση ΡΠΑ 15/07/2020).
Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
την Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων, με θέμα: «Αφαίρεση
διδακτικής υπηρεσίας από
εκπαιδευτικό λόγω επαπειλούμενης
κύησης». σ. 17006, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
την Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων, με θέμα: « Άμεση
καταβολή των δεδουλευμένων στους
εργαζόμενους των Ιδιωτικών
Εκπαιδευτηρίων «Νέα Γενιά Ζηρίδη»
και διασφάλιση των δικαιωμάτων
τους». σ. 17008, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).
Συζήτηση αναφοράς - ερώτησης προς
την Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων, με θέμα: « Ίδρυση και
λειτουργία νέων Τμημάτων στο
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».
σ. 17009, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).
Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, με θέμα: «Δημόσιος
κίνδυνος η απόφαση Χατζηδάκη για
αναβολή επ’ αόριστο της

ολοκλήρωσης των δασικών χαρτών».
σ. 16715, (Συνεδρίαση ΡΠΔ
20/07/2020).
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, με θέμα: «Πότε επιτέλους
θα σταματήσει το έγκλημα στην
Φυλή;» σ. 16717, (Συνεδρίαση ΡΠΔ
20/07/2020).
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, με θέμα: «Ενεργειακή
Εγνατία, η ταφόπλακα της Δυτικής
Μακεδονίας». σ. 16719, (Συνεδρίαση
ΡΠΔ 20/07/2020).
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, με θέμα: «Γιατί η
Κυβέρνηση επιλέγει να δυναμιτίσει το
έργο των δασικών χαρτών και το
κράτος δικαίου;» σ. 16720,
(Συνεδρίαση ΡΠΔ 20/07/2020).
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, με θέμα: «Με κρατικό
χρήμα, χωρίς κρατικό έλεγχο οι
εξορύξεις στην Ελλάδα». σ. 17011,
(Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
την Υπουργό Πολιτισμού και
Αθλητισμού, με θέμα «Μουσείο
Ποντιακού Ελληνισμού στο πρώην
Στρατόπεδο Παύλου Μελά της
Δυτικής Θεσσαλονίκης». σ. 16690,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 17/07/2020).
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
την Υπουργό Πολιτισμού και
Αθλητισμού, με θέμα: «Ανάγκη
επίσπευσης της πλήρους λειτουργίας
του Αρχαιολογικού Μουσείου
Πολυγύρου Χαλκιδικής». σ. 16692,

(Συνεδρίαση ΡΠΓ 17/07/2020).
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
την Υπουργό Πολιτισμού και
Αθλητισμού, με θέμα: «Ο δυνητικός
υποβιβασμός της Larisa BC/ΚΑΕ
Λάρισα καθιστά το πρωτάθλημα
απολύτως αφερέγγυο». σ. 17002,
(Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη,
με θέμα: «Σοβαρά προβλήματα
υποστελέχωσης και παλαιωμένου
υλικού για τις πυροσβεστικές
υπηρεσίες του Ν. Λάρισας». σ. 16567,
(Συνεδρίαση ΡΠΑ 15/07/2020).
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
με θέμα: «Επαναφορά εσώκλειστης
φοίτησης στη Σχολή Αξιωματικών της
Ελληνικής Αστυνομίας». σ. 16693,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 17/07/2020).
Υπουργείο Υγείας
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα:
«Προσλήψεις ιατρών και εξοπλισμός
σε δημόσιες δομές υγείας στη
Θεσπρωτία». σ. 16707, (Συνεδρίαση
ΡΠΔ 20/07/2020).
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα: «
Άμεσα μέτρα για τη στελέχωση και
τον εξοπλισμό του Γενικού
Νοσοκομείου Ξάνθης». σ. 16708,
(Συνεδρίαση ΡΠΔ 20/07/2020).
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα:
«Διασφάλιση των θέσεων εργασίας
του επικουρικού προσωπικού στο
ΕΣΥ». σ. 16710, (Συνεδρίαση ΡΠΔ
20/07/2020).

Συζήτηση αναφοράς - ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα:
«Σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στο
Νοσοκομείο Ρεθύμνου λόγω
ανεπαρκούς στελέχωσης κυρίως του
αναισθησιολογικού τμήματος και της
παθολογικής κλινικής». σ. 16712,
(Συνεδρίαση ΡΠΔ 20/07/2020).
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα:
«Καθυστέρηση στο πρόγραμμα
ενεργειακής αναβάθμισης
νοσοκομείων». σ. 17230, (Συνεδρίαση
ΡΠΗ 27/07/2020).
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων
ερωτήσεων προς τον Υπουργό Υγείας,
με θέμα: i "Αποκλεισμένη η Ηλεία από
τους σχεδιασμούς του Υπουργείου
Υγείας" και ii. "Οι νοσηλευτικές
μονάδες υγείας Ηλείας αποκλεισμένες
από την προκήρυξη θέσεων για
ειδικευμένους ιατρούς του κλάδου του
ΕΣΥ". σ. 17232, 17233, (Συνεδρίαση
ΡΠΗ 27/07/2020).
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα:
«Προβλέψεις και πρόνοιες με αφορμή
την αύξηση κρουσμάτων COVID-19».
σ. 17235, (Συνεδρίαση ΡΠΗ
27/07/2020).
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα: «Εκτός
λειτουργίας το ένα από τα δύο
ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα του
Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Λάρισας (ΠΓΝΛ)». σ.
17237, (Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα: «Θα
νοσηλευόσασταν σε ράντζο στο
Αττικό εν μέσω πανδημίας, κύριε
Υπουργέ;» σ. 17238, (Συνεδρίαση
ΡΠΗ 27/07/2020).
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα:

«Στήριξη των ψυχικά πασχόντων και
όσων χρειάζονται ψυχολογική
υποστήριξη». σ. 17240, (Συνεδρίαση
ΡΠΗ 27/07/2020).
Συζήτηση αναφοράς - ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα:
«Λειτουργία Μονάδας Εντατικής
Θεραπείας (ΜΕΘ) στο Γενικό
Νοσοκομείο Κιλκίς». σ. 17241,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
Συζήτηση αναφοράς - ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα:
«Εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου στο
Νοσοκομείο Δράμας». σ. 17243,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα:
«Αναγκαία μια σύγχρονη και σοβαρή
πολιτική ανάπτυξης της δημόσιας
υγείας». σ. 17244, (Συνεδρίαση ΡΠΗ
27/07/2020).
Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Υποδομών και
Μεταφορών, με θέμα: «Προέκταση
του Δυτικού Προαστιακού
Θεσσαλονίκης στην Έδεσσα μέσω
των Γιαννιτσών». σ. 16695,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 17/07/2020).

14/07/2020).
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΔΔΑ)
Πρόταση νόμου αρμοδιότητας Υπ.
Δικαιοσύνης: «Εναρμόνιση εθνικών
διατάξεων με τη νομολογία του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)
και θέσπιση ειδικού ένδικου μέσου για
τις συνθήκες κράτησης στα
σωφρονιστικά καταστήματα».
(Προτείνοντες: Οι Βουλευτές κ.κ.
Μάξιμος Χαρακόπουλος, Ντόρα
Μπακογιάννη, Γεώργιος
Κατρούγκαλος, Γεώργιος
Παπανδρέου, Φωτεινή Μπακαδήμα,
Αθανάσιος Ζεμπίλης, Δημήτριος
Καιρίδης, Παναγής Καππάτος,
Ευστάθιος Κωνσταντινίδης, Φωτεινή
Πιπιλή, Θεόδωρος Ρουσόπουλος,
Ευριπίδης Στυλιανίδης, Άγγελος
Τσιγκρής, Αναστάσιος
Χατζηβασιλείου, Ειρήνη (Νίνα)
Κασιμάτη, Γεώργιος Παπαηλιού,
Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης,
Σωκράτης Φάμελλος και Γεώργιος
Ψυχογιός). (Κατάθεση). σ. 16699,
(Συνεδρίαση ΡΠΔ 20/07/2020).
Η

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Σχέδιο νόμου Υπ. Οικονομικών:
«Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων
εταιρειών, σύγχρονη αγορά
κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην
ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2017/828 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού
(ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις».
(Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόμου:
4706, ΦΕΚ: 136 A'/17.07.2020). σ.
16479-16535, (Συνεδρίαση ΡΠ

Σχέδιο νόμου Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Προώθηση της
ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις».
(Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόμου:
4710, ΦΕΚ: 142 A'/23.07.2020). σ.
16725-16736, 16741-16744, 1676016837, (Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Θ

ΘΡΑΚΗ

(Συνεδρίαση ΡΠΔ 20/07/2020).

Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης υπέβαλε
πρόταση προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, για
σύσταση Διακομματικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, που θα
έχει ως στόχο την επεξεργασία
προτάσεων για την ανάπτυξη της
Θράκης. σ. 16736-16737, (Συνεδρίαση
ΡΠΕ 21/07/2020).

Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων
ερωτήσεων προς τον Υπουργό Υγείας,
με θέμα: i "Αποκλεισμένη η Ηλεία από
τους σχεδιασμούς του Υπουργείου
Υγείας" και ii. "Οι νοσηλευτικές
μονάδες υγείας Ηλείας αποκλεισμένες
από την προκήρυξη θέσεων για
ειδικευμένους ιατρούς του κλάδου του
ΕΣΥ". σ. 17232, 17233, (Συνεδρίαση
ΡΠΗ 27/07/2020).

Ανακοινώνεται ότι η πρόταση του
Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη, για τη συγκρότηση
Διακομματικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για την ανάπτυξη της
Θράκης, γίνεται ομόφωνα δεκτή και
ότι η ως άνω Επιτροπή θα αποτελείται
από 25 μέλη κατ’ αναλογία της
κοινοβουλευτικής δύναμης των
κομμάτων και θα υποβάλει τις
προτάσεις της εντός εξαμήνου από τη
συγκρότησή της. σ. 16741,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα: «Θα
νοσηλευόσασταν σε ράντζο στο
Αττικό εν μέσω πανδημίας, κύριε
Υπουργέ;» σ. 17238, (Συνεδρίαση
ΡΠΗ 27/07/2020).

Ανακοινώνεται ότι, με την αριθμό
πρωτοκόλλου 9106/6207/24-7-2020
απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Κωνσταντίνου Τασούλα,
συγκροτήθηκε η Διακομματική
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την
ανάπτυξη της Θράκης. σ. 1701717019, (Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
Ι
ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ
Συζήτηση αναφοράς - ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα:
«Σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στο
Νοσοκομείο Ρεθύμνου λόγω
ανεπαρκούς στελέχωσης κυρίως του
αναισθησιολογικού τμήματος και της
παθολογικής κλινικής». σ. 16712,

Κ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Σχέδιο νόμου Υπ. Ανάπτυξης και
Επενδύσεων: «Διυπηρεσιακή Μονάδα
Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της
οικονομικής δραστηριότητας,
αντιμετώπιση του παράνομου
εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση
και εμπορία
απομιμητικών/παραποιημένων
προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη
βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις,
τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού
τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και
το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
και λοιπές διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόμου: 4712,
ΦΕΚ: 146 A'/29.07.2020). σ. 16479,
(Συνεδρίαση ΡΠ 14/07/2020), 1710117172, (Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέματος.
σ. 16479, 16483, 16492, 16496, 16503,
16509, 16510, 16513, 16520, 16529,

16565, 16570, 16577, 16604, 16606,
16610, 16612, 16621, 16627, 16628,
16579, 16581, 16583, 16584, 16594,
16667, 16669, 16672, 16676, 16678,
16683, 16685, 16690, 16691, 16692,
16669, 16707, 16715, 16723, 16725,
16734, 16738, 16739, 16740, 16741,
16745, 16746, 16760, 16762, 16764,
16783, 16788, 16789, 16797, 16805,
16827, 16828, 16831, 16832, 16833,
16881, 16882, 16883, 16889, 16890,
16896, 16897, 16900, 16901, 16902,
16903, 16906, 16907, 16909, 16919,
16920, 16921, 16925, 16929, 16931,
16938, 16941, 16942, 16943, 16944,
16945, 16946, 16950, 16951, 16954,
16955, 16957, 16959, 16961, 16964,
16967, 17004, 17013, 17014, 17021,
17027, 17029, 17030, 17031, 17040,
17051, 17070, 17071, 17075, 17101,
17103, 17104, 17106, 17107, 17115,
17117, 17130, 17143, 17145, 17146,
17152, 17153, 17154, 17156, 17157,
17158, 17159, 17162, 17163, 17165,
17229, 17230, 17232, 17245,
(Συνεδρίαση ΡΠ 14/07/2020,
Συνεδρίαση ΡΠΑ 15/07/2020,
Συνεδρίαση ΡΠΒ 16/07/2020,
Συνεδρίαση ΡΠΓ 17/07/2020,
Συνεδρίαση ΡΠΔ 20/07/2020,
Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020,
Συνεδρίαση ΡΠΣΤ 22/07/2020,
Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020,
Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).

των καθηκόντων του», περί αποδοχής
ή μη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης, κατά του ως άνω πρώην
Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης.
σ. 16890, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).

Ανακοινώνεται ότι, με απόφαση του
Προεδρείου, βάσει του άρθρου 81 του
Κανονισμού της Βουλής, ο Βουλευτής
κ. Κωνσταντίνος Μάρκου αποκλείεται
από τη σημερινή συνεδρίαση για
ανάρμοστη συμπεριφορά, με δικαίωμα
συμμετοχής μόνο στην ψηφοφορία, επί
του διανεμηθέντος πορίσματος της
«Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
προς διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης σχετικά με τη διερεύνηση
αδικημάτων που τυχόν έχουν τελεσθεί
από τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο
Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση

Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος
Βελόπουλος και οι Βουλευτές του
κόμματός του, κατέθεσαν πρόταση για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, για
τη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών
των αρμόδιων αξιωματούχων πολιτικών και μη- μέσω πράξεων ή
παραλείψεων που οδήγησαν στην
τραγωδία στο Μάτι, τυχόν εμπλοκή
μελών της τότε κυβέρνησης σε
προσπάθεια συγκάλυψης ή απόκρυψης
ευθυνών, καθώς και για την
κατάσταση που επικρατεί στο

ΚΑΡΚΙΝΟΣ-ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα: «Εκτός
λειτουργίας το ένα από τα δύο
ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα του
Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Λάρισας (ΠΓΝΛ)». σ.
17237, (Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΟΓΟΡΑ
Σχέδιο νόμου Υπ. Οικονομικών:
«Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων
εταιρειών, σύγχρονη αγορά
κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην
ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2017/828 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού
(ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις».
(Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόμου:
4706, ΦΕΚ: 136 A'/17.07.2020). σ.
16479-16535, (Συνεδρίαση ΡΠ
14/07/2020).
ΚΟΜΜΑΤΑ

Πυροσβεστικό Σώμα, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του
Συντάγματος και 144-148 του
Κανονισμού της Βουλής. σ. 1676416781, (Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Δήλωση του Κοινοβουλευτικού
Εκπροσώπου του ΜέΡΑ25 κ. Κ.
Γρηγοριάδη, ότι δεν θα συμμετέχουν
στη συζήτηση και ψηφοφορία επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της
«Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
προς διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης σχετικά με τη διερεύνηση
αδικημάτων που τυχόν έχουν τελεσθεί
από τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο
Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση
των καθηκόντων του», περί αποδοχής
ή μη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης, κατά του ως άνω πρώην
Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης.
σ. 16882, 16883, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
Δήλωση του Αν. Κοινοβουλευτικού
Εκπροσώπου του Κομμουνιστικού
Κόμματος Ελλάδας κ. Ν.
Καραθανασόπουλου, ότι δεν θα
συμμετέχουν στην ψηφοφορία επί της
προτάσεως της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
σχετικά με τη διερεύνηση αδικημάτων
που τυχόν έχουν τελεσθεί από τον
πρώην Αναπληρωτή Υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο
Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση
των καθηκόντων του», περί αποδοχής
ή μη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης, κατά του ως άνω πρώην
Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης.
σ. 16895, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
Δήλωση του Κοινοβουλευτικού
Εκπροσώπου του κόμματος «Ελληνική
Λύση - Κυριάκος Βελόπουλος» κ. Β.
Βιλιάρδου, ότι θα απέχουν από την
ψηφοφορία επί της προτάσεως της

«Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
προς διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης σχετικά με τη διερεύνηση
αδικημάτων που τυχόν έχουν τελεσθεί
από τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο
Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση
των καθηκόντων του», περί αποδοχής
ή μη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης, κατά του ως άνω πρώην
Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης.
σ. 16905, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας του Συνασπισμού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς από την
ψηφοφορία επί της προτάσεως της
«Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
προς διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης σχετικά με τη διερεύνηση
αδικημάτων που τυχόν έχουν τελεσθεί
από τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο
Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση
των καθηκόντων του», περί αποδοχής
ή μη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης, κατά του ως άνω πρώην
Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης.
σ. 16959, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΑ
Σχέδιο νόμου Υπ. Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόμου: 4711, ΦΕΚ: 145
A'/29.07.2020). σ. 16579, (Συνεδρίαση
ΡΠΒ 16/07/2020), 17014-17078,
(Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
Λ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα:
«Για τη υπαγωγή των οδηγών
τουριστικών λεωφορείων Κρήτης στο
εργασιακό καθεστώς που απορρέει από
την τοπική κλαδική ΣΣΕ». σ. 16701,
(Συνεδρίαση ΡΠΔ 20/07/2020).
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων
ερωτήσεων προς τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
με θέμα: i. "Παράταση της συλλογικής
συμβάσης εργασίας των οδηγών
τουριστικών λεωφορείων Κρήτης με
τους τουριστικούς πράκτορες και τους
ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων"
και ii. "Αμεση στήριξη των
εργαζομένων οδηγών τουριστικών
λεωφορείων". σ. 17245, 17246,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΛΙΜΑΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, με θέμα: «Στην
Πειραϊκή συνεχίζεται το μπάζωμα,
παρά την προσωρινή διαταγή
αναστολής των έργων από το ΣτΕ». σ.
16571, (Συνεδρίαση ΡΠΑ 15/07/2020).
Μ

Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη και δεύτερον,
ποινική δικογραφία που αφορά στον
πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας
Παναγιώτη Καμμένο. σ. 16727,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα: «Εκτός
λειτουργίας το ένα από τα δύο
ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα του
Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Λάρισας (ΠΓΝΛ)». σ.
17237, (Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Μ.Ε.Θ.)
Συζήτηση αναφοράς - ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα:
«Λειτουργία Μονάδας Εντατικής
Θεραπείας (ΜΕΘ) στο Γενικό
Νοσοκομείο Κιλκίς». σ. 17241,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Εσωτερικών, με θέμα:
«Μονιμοποίηση είκοσι έξι
εργαζόμενων στον Δήμο Αγίας
Βαρβάρας». σ. 16570, (Συνεδρίαση
ΡΠΑ 15/07/2020).
ΜΟΥΣΕΙΑ

ΜΗΝΥΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΕΓΚΛΗΣΕΙΣ
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός
Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή,
σύμφωνα με το άρθρο 86 του
Συντάγματος και τον ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύει, την 20-7-2020, πρώτον,
ποινική δικογραφία που αφορά στον
Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου
Παναγιώτη Μηταράκη και στον

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
την Υπουργό Πολιτισμού και
Αθλητισμού, με θέμα «Μουσείο
Ποντιακού Ελληνισμού στο πρώην
Στρατόπεδο Παύλου Μελά της
Δυτικής Θεσσαλονίκης». σ. 16690,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 17/07/2020).
ΜΟΥΣΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
την Υπουργό Πολιτισμού και
Αθλητισμού, με θέμα: «Ανάγκη
επίσπευσης της πλήρους λειτουργίας
του Αρχαιολογικού Μουσείου
Πολυγύρου Χαλκιδικής». σ. 16692,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 17/07/2020).

(Συνεδρίαση ΡΠΔ 20/07/2020).

Ν

Συζήτηση αναφοράς - ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα:
«Σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στο
Νοσοκομείο Ρεθύμνου λόγω
ανεπαρκούς στελέχωσης κυρίως του
αναισθησιολογικού τμήματος και της
παθολογικής κλινικής». σ. 16712,
(Συνεδρίαση ΡΠΔ 20/07/2020).

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη,
με θέμα: «Σοβαρά προβλήματα
υποστελέχωσης και παλαιωμένου
υλικού για τις πυροσβεστικές
υπηρεσίες του Ν. Λάρισας». σ. 16567,
(Συνεδρίαση ΡΠΑ 15/07/2020).

Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων
ερωτήσεων προς τον Υπουργό Υγείας,
με θέμα: i "Αποκλεισμένη η Ηλεία από
τους σχεδιασμούς του Υπουργείου
Υγείας" και ii. "Οι νοσηλευτικές
μονάδες υγείας Ηλείας αποκλεισμένες
από την προκήρυξη θέσεων για
ειδικευμένους ιατρούς του κλάδου του
ΕΣΥ". σ. 17232, 17233, (Συνεδρίαση
ΡΠΗ 27/07/2020).

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Υποδομών και
Μεταφορών, με θέμα: «Προέκταση
του Δυτικού Προαστιακού
Θεσσαλονίκης στην Έδεσσα μέσω
των Γιαννιτσών». σ. 16695,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 17/07/2020).

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα: «Εκτός
λειτουργίας το ένα από τα δύο
ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα του
Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Λάρισας (ΠΓΝΛ)». σ.
17237, (Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα:
«Βαρύ το αποτύπωμα της κρίσης του
κορωνοϊού στον κόσμο της εργασίας
στη Μαγνησία». σ. 16699,
(Συνεδρίαση ΡΠΔ 20/07/2020).

Συζήτηση αναφοράς - ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα:
«Λειτουργία Μονάδας Εντατικής
Θεραπείας (ΜΕΘ) στο Γενικό
Νοσοκομείο Κιλκίς». σ. 17241,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).

ΝΟΜΟΙ

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα:
«Προσλήψεις ιατρών και εξοπλισμός
σε δημόσιες δομές υγείας στη
Θεσπρωτία». σ. 16707, (Συνεδρίαση
ΡΠΔ 20/07/2020).
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα: «
Άμεσα μέτρα για τη στελέχωση και
τον εξοπλισμό του Γενικού
Νοσοκομείου Ξάνθης». σ. 16708,

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Πρόταση νόμου αρμοδιότητας Υπ.
Δικαιοσύνης: «Εναρμόνιση εθνικών
διατάξεων με τη νομολογία του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)
και θέσπιση ειδικού ένδικου μέσου για
τις συνθήκες κράτησης στα
σωφρονιστικά καταστήματα».
(Προτείνοντες: Οι Βουλευτές κ.κ.
Μάξιμος Χαρακόπουλος, Ντόρα
Μπακογιάννη, Γεώργιος

Κατρούγκαλος, Γεώργιος
Παπανδρέου, Φωτεινή Μπακαδήμα,
Αθανάσιος Ζεμπίλης, Δημήτριος
Καιρίδης, Παναγής Καππάτος,
Ευστάθιος Κωνσταντινίδης, Φωτεινή
Πιπιλή, Θεόδωρος Ρουσόπουλος,
Ευριπίδης Στυλιανίδης, Άγγελος
Τσιγκρής, Αναστάσιος
Χατζηβασιλείου, Ειρήνη (Νίνα)
Κασιμάτη, Γεώργιος Παπαηλιού,
Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης,
Σωκράτης Φάμελλος και Γεώργιος
Ψυχογιός). (Κατάθεση). σ. 16699,
(Συνεδρίαση ΡΠΔ 20/07/2020).
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ "ΠΟΙΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ"
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός
Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή,
σύμφωνα με το άρθρο 86 του
Συντάγματος και τον ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύει, την 20-7-2020, πρώτον,
ποινική δικογραφία που αφορά στον
Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου
Παναγιώτη Μηταράκη και στον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη και δεύτερον,
ποινική δικογραφία που αφορά στον
πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας
Παναγιώτη Καμμένο. σ. 16727,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ:
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
Σχέδιο νόμου Υπ. Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόμου: 4711, ΦΕΚ: 145
A'/29.07.2020). σ. 16579, (Συνεδρίαση
ΡΠΒ 16/07/2020), 17014-17078,

(Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων
Σχέδιο νόμου Υπ. Ανάπτυξης και
Επενδύσεων: «Διυπηρεσιακή Μονάδα
Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της
οικονομικής δραστηριότητας,
αντιμετώπιση του παράνομου
εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση
και εμπορία
απομιμητικών/παραποιημένων
προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη
βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις,
τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού
τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και
το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
και λοιπές διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόμου: 4712,
ΦΕΚ: 146 A'/29.07.2020). σ. 16479,
(Συνεδρίαση ΡΠ 14/07/2020), 1710117172, (Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
Υπουργείο Οικονομικών
Σχέδιο νόμου Υπ. Οικονομικών:
«Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων
εταιρειών, σύγχρονη αγορά
κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην
ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2017/828 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού
(ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις».
(Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόμου:
4706, ΦΕΚ: 136 A'/17.07.2020). σ.
16479-16535, (Συνεδρίαση ΡΠ
14/07/2020).
Σχέδιο νόμου Υπ. Οικονομικών:
«Φορολογικές παρεμβάσεις για την
ενίσχυση της αναπτυξιακής
διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας,
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία
των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων

δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών του νόμου της νόσου
COVID-19 και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση). σ. 16699, (Συνεδρίαση
ΡΠΔ 20/07/2020).
Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων
Σχέδιο νόμου Υπ. Παιδείας και
Θρησκευμάτων: «Εκσυγχρονισμός της
ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες
επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων». (Κατάθεση). σ.
16733, (Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας
Σχέδιο νόμου Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Προώθηση της
ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις».
(Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόμου:
4710, ΦΕΚ: 142 A'/23.07.2020). σ.
16725-16736, 16741-16744, 1676016837, (Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού
Σχέδιο νόμου Υπ. Πολιτισμού και
Αθλητισμού: «Κέντρο Πολιτισμού και
Δημιουργίας ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές
διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόμου: 4708, ΦΕΚ: 140
A'/21.07.2020). σ. 16579-16631,
(Συνεδρίαση ΡΠΒ 16/07/2020).
Υπουργείο Υγείας
Σχέδιο νόμου Υπ. Υγείας: «Ρυθμίσεις
για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε
ποιοτικές υπηρεσίες υγείας - Ίδρυση
και καταστατικό του Οργανισμού
Διασφάλισης της Ποιότητας στην
Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες
επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας». (Κατάθεση). σ.
16967, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ

22/07/2020).
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα: «
Άμεσα μέτρα για τη στελέχωση και
τον εξοπλισμό του Γενικού
Νοσοκομείου Ξάνθης». σ. 16708,
(Συνεδρίαση ΡΠΔ 20/07/2020).
Συζήτηση αναφοράς - ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα:
«Σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στο
Νοσοκομείο Ρεθύμνου λόγω
ανεπαρκούς στελέχωσης κυρίως του
αναισθησιολογικού τμήματος και της
παθολογικής κλινικής». σ. 16712,
(Συνεδρίαση ΡΠΔ 20/07/2020).
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα:
«Καθυστέρηση στο πρόγραμμα
ενεργειακής αναβάθμισης
νοσοκομείων». σ. 17230, (Συνεδρίαση
ΡΠΗ 27/07/2020).
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων
ερωτήσεων προς τον Υπουργό Υγείας,
με θέμα: i "Αποκλεισμένη η Ηλεία από
τους σχεδιασμούς του Υπουργείου
Υγείας" και ii. "Οι νοσηλευτικές
μονάδες υγείας Ηλείας αποκλεισμένες
από την προκήρυξη θέσεων για
ειδικευμένους ιατρούς του κλάδου του
ΕΣΥ". σ. 17232, 17233, (Συνεδρίαση
ΡΠΗ 27/07/2020).
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα: «Θα
νοσηλευόσασταν σε ράντζο στο
Αττικό εν μέσω πανδημίας, κύριε
Υπουργέ;» σ. 17238, (Συνεδρίαση
ΡΠΗ 27/07/2020).
Συζήτηση αναφοράς - ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα:
«Λειτουργία Μονάδας Εντατικής
Θεραπείας (ΜΕΘ) στο Γενικό
Νοσοκομείο Κιλκίς». σ. 17241,

(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
Συζήτηση αναφοράς - ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα:
«Εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου στο
Νοσοκομείο Δράμας». σ. 17243,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα: «Εκτός
λειτουργίας το ένα από τα δύο
ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα του
Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Λάρισας (ΠΓΝΛ)». σ.
17237, (Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΨΥΧΙΚΩΝ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα:
«Στήριξη των ψυχικά πασχόντων και
όσων χρειάζονται ψυχολογική
υποστήριξη». σ. 17240, (Συνεδρίαση
ΡΠΗ 27/07/2020).
ΝΟΣΟΣ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης
προς τον Υπουργό Οικονομικών, με
θέμα: «Ανεπαρκή και
αναποτελεσματικά τα κυβερνητικά
μέτρα για την αντιμετώπισης της
κρίσης». (Επερωτώντες: Η Προέδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του
Κινήματος Αλλαγής κ. Φωτεινή
Γεννηματά και είκοσι ένας (21)
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας). σ. 16666-16688,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 17/07/2020).
Σχέδιο νόμου Υπ. Οικονομικών:
«Φορολογικές παρεμβάσεις για την
ενίσχυση της αναπτυξιακής
διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας,
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία
των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)

2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών του νόμου της νόσου
COVID-19 και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση). σ. 16699, (Συνεδρίαση
ΡΠΔ 20/07/2020).
Ο
ΟΔΗΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων
ερωτήσεων προς τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
με θέμα: i. "Παράταση της συλλογικής
συμβάσης εργασίας των οδηγών
τουριστικών λεωφορείων Κρήτης με
τους τουριστικούς πράκτορες και τους
ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων"
και ii. "Αμεση στήριξη των
εργαζομένων οδηγών τουριστικών
λεωφορείων". σ. 17245, 17246,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης
προς τον Υπουργό Οικονομικών, με
θέμα: «Ανεπαρκή και
αναποτελεσματικά τα κυβερνητικά
μέτρα για την αντιμετώπισης της
κρίσης». (Επερωτώντες: Η Προέδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του
Κινήματος Αλλαγής κ. Φωτεινή
Γεννηματά και είκοσι ένας (21)
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας). σ. 16666-16688,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 17/07/2020).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΑΔΟΣ

Σχέδιο νόμου Υπ. Ανάπτυξης και
Επενδύσεων: «Διυπηρεσιακή Μονάδα
Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της
οικονομικής δραστηριότητας,
αντιμετώπιση του παράνομου
εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση
και εμπορία
απομιμητικών/παραποιημένων
προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη
βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις,
τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού
τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και
το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
και λοιπές διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόμου: 4712,
ΦΕΚ: 146 A'/29.07.2020). σ. 16479,
(Συνεδρίαση ΡΠ 14/07/2020), 1710117172, (Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ο.Τ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Εσωτερικών, με θέμα:
«Οι υπάλληλοι των Δήμων της χώρας
ξανά όμηροι στα πολιτικά παιχνίδια
της κυβέρνησης». σ. 17004,
(Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.)
Σχέδιο νόμου Υπ. Υγείας: «Ρυθμίσεις
για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε
ποιοτικές υπηρεσίες υγείας - Ίδρυση
και καταστατικό του Οργανισμού
Διασφάλισης της Ποιότητας στην
Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες
επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας». (Κατάθεση). σ.
16967, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
Π
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Συζήτηση αναφοράς - ερώτησης προς
την Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων, με θέμα: « Ίδρυση και
λειτουργία νέων Τμημάτων στο
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».
σ. 17009, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).
ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ
Σχέδιο νόμου Υπ. Ανάπτυξης και
Επενδύσεων: «Διυπηρεσιακή Μονάδα
Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της
οικονομικής δραστηριότητας,
αντιμετώπιση του παράνομου
εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση
και εμπορία
απομιμητικών/παραποιημένων
προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη
βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις,
τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού
τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και
το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
και λοιπές διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόμου: 4712,
ΦΕΚ: 146 A'/29.07.2020). σ. 16479,
(Συνεδρίαση ΡΠ 14/07/2020), 1710117172, (Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, με θέμα: «Στην
Πειραϊκή συνεχίζεται το μπάζωμα,
παρά την προσωρινή διαταγή
αναστολής των έργων από το ΣτΕ». σ.
16571, (Συνεδρίαση ΡΠΑ 15/07/2020).
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, με θέμα: «Ενεργειακή
Εγνατία, η ταφόπλακα της Δυτικής
Μακεδονίας». σ. 16719, (Συνεδρίαση
ΡΠΔ 20/07/2020).
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Σχέδιο νόμου Υπ. Πολιτισμού και
Αθλητισμού: «Κέντρο Πολιτισμού και
Δημιουργίας ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές
διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόμου: 4708, ΦΕΚ: 140
A'/21.07.2020). σ. 16579-16631,
(Συνεδρίαση ΡΠΒ 16/07/2020).
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόμου Υπ. Πολιτισμού και
Αθλητισμού: «Κέντρο Πολιτισμού και
Δημιουργίας ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές
διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόμου: 4708, ΦΕΚ: 140
A'/21.07.2020). σ. 16579-16631,
(Συνεδρίαση ΡΠΒ 16/07/2020).
ΠΟΝΤΙΟΙ-ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
την Υπουργό Πολιτισμού και
Αθλητισμού, με θέμα «Μουσείο
Ποντιακού Ελληνισμού στο πρώην
Στρατόπεδο Παύλου Μελά της
Δυτικής Θεσσαλονίκης». σ. 16690,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 17/07/2020).
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Υποδομών και
Μεταφορών, με θέμα: «Προέκταση
του Δυτικού Προαστιακού
Θεσσαλονίκης στην Έδεσσα μέσω
των Γιαννιτσών». σ. 16695,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 17/07/2020).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα:
«Προσλήψεις ιατρών και εξοπλισμός
σε δημόσιες δομές υγείας στη
Θεσπρωτία». σ. 16707, (Συνεδρίαση
ΡΠΔ 20/07/2020).
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα:
«Διασφάλιση των θέσεων εργασίας
του επικουρικού προσωπικού στο
ΕΣΥ». σ. 16710, (Συνεδρίαση ΡΠΔ
20/07/2020).
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων
ερωτήσεων προς τον Υπουργό Υγείας,
με θέμα: i "Αποκλεισμένη η Ηλεία από
τους σχεδιασμούς του Υπουργείου
Υγείας" και ii. "Οι νοσηλευτικές
μονάδες υγείας Ηλείας αποκλεισμένες
από την προκήρυξη θέσεων για
ειδικευμένους ιατρούς του κλάδου του
ΕΣΥ". σ. 17232, 17233, (Συνεδρίαση
ΡΠΗ 27/07/2020).
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα: «Θα
νοσηλευόσασταν σε ράντζο στο
Αττικό εν μέσω πανδημίας, κύριε
Υπουργέ;» σ. 17238, (Συνεδρίαση
ΡΠΗ 27/07/2020).
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα:
«Προσλήψεις ιατρών και εξοπλισμός
σε δημόσιες δομές υγείας στη
Θεσπρωτία». σ. 16707, (Συνεδρίαση
ΡΠΔ 20/07/2020).

Δήλωση του Προέδρου της Βουλής
των Ελλήνων κ. Κωνσταντίνου
Τασούλα για την 46η επέτειο
αποκατάστασης της Δημοκρατίας. σ.
17013, (Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα:
«Διασφάλιση των θέσεων εργασίας
του επικουρικού προσωπικού στο
ΕΣΥ». σ. 16710, (Συνεδρίαση ΡΠΔ
20/07/2020).

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΩΝ:

Υπουργείο Δικαιοσύνης
Πρόταση νόμου αρμοδιότητας Υπ.
Δικαιοσύνης: «Εναρμόνιση εθνικών
διατάξεων με τη νομολογία του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)
και θέσπιση ειδικού ένδικου μέσου για
τις συνθήκες κράτησης στα
σωφρονιστικά καταστήματα».
(Προτείνοντες: Οι Βουλευτές κ.κ.
Μάξιμος Χαρακόπουλος, Ντόρα
Μπακογιάννη, Γεώργιος
Κατρούγκαλος, Γεώργιος
Παπανδρέου, Φωτεινή Μπακαδήμα,
Αθανάσιος Ζεμπίλης, Δημήτριος
Καιρίδης, Παναγής Καππάτος,
Ευστάθιος Κωνσταντινίδης, Φωτεινή
Πιπιλή, Θεόδωρος Ρουσόπουλος,
Ευριπίδης Στυλιανίδης, Άγγελος
Τσιγκρής, Αναστάσιος
Χατζηβασιλείου, Ειρήνη (Νίνα)
Κασιμάτη, Γεώργιος Παπαηλιού,
Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης,
Σωκράτης Φάμελλος και Γεώργιος
Ψυχογιός). (Κατάθεση). σ. 16699,
(Συνεδρίαση ΡΠΔ 20/07/2020).
Υπουργείο Οικονομικών
Πρόταση νόμου αρμοδιότητας Υπ.
Οικονομικών: «Μέτρα ανακούφισης
της λαϊκής οικογένειας από τα χρέη».
(Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του
Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος κ.
Δ. Κουτσούμπας και οι Βουλευτές του
κόμματός του). (Κατάθεση). σ. 17013,
(Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος
Βελόπουλος και οι Βουλευτές του
κόμματός του, κατέθεσαν πρόταση για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, για
τη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών
των αρμόδιων αξιωματούχων -

πολιτικών και μη- μέσω πράξεων ή
παραλείψεων που οδήγησαν στην
τραγωδία στο Μάτι, τυχόν εμπλοκή
μελών της τότε κυβέρνησης σε
προσπάθεια συγκάλυψης ή απόκρυψης
ευθυνών, καθώς και για την
κατάσταση που επικρατεί στο
Πυροσβεστικό Σώμα, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του
Συντάγματος και 144-148 του
Κανονισμού της Βουλής. σ. 1676416781, (Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη,
με θέμα: «Σοβαρά προβλήματα
υποστελέχωσης και παλαιωμένου
υλικού για τις πυροσβεστικές
υπηρεσίες του Ν. Λάρισας». σ. 16567,
(Συνεδρίαση ΡΠΑ 15/07/2020).
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος
Βελόπουλος και οι Βουλευτές του
κόμματός του, κατέθεσαν πρόταση για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, για
τη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών
των αρμόδιων αξιωματούχων πολιτικών και μη- μέσω πράξεων ή
παραλείψεων που οδήγησαν στην
τραγωδία στο Μάτι, τυχόν εμπλοκή
μελών της τότε κυβέρνησης σε
προσπάθεια συγκάλυψης ή απόκρυψης
ευθυνών, καθώς και για την
κατάσταση που επικρατεί στο
Πυροσβεστικό Σώμα, σύμφωνα με τα
άρθρα 68 παράγραφος 2 του
Συντάγματος και 144-148 του
Κανονισμού της Βουλής. σ. 1676416781, (Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Ρ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ

22/07/2020).

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, με θέμα: «Πότε επιτέλους
θα σταματήσει το έγκλημα στην
Φυλή;» σ. 16717, (Συνεδρίαση ΡΠΔ
20/07/2020).

Συζήτηση επί προσωπικού θέματος
του Βουλευτή κ. Α. Λοβέρδου. σ.
16959, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).

Σ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
με θέμα: «Επαναφορά εσώκλειστης
φοίτησης στη Σχολή Αξιωματικών της
Ελληνικής Αστυνομίας». σ. 16693,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 17/07/2020).

Συζήτηση επί προσωπικού θέματος
του Βουλευτή κ. Σ. Γεωργιάδη. σ.
16959, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
Συζήτηση επί προσωπικού θέματος
θέματος των Βουλευτών κ.κ. Μ.
Χαρακόπουλου και Κ. Σκρέκα. σ.
17040, (Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
Συζήτηση επί προσωπικού θέματος
του Βουλευτή κ. Κ. Αρσένη. σ. 17152,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Συζήτηση επί προσωπικού θέματος
των Βουλευτών κ.κ. Δ.
Τζανακόπουλου και Σ. Γεωργιάδη. σ.
17152, (Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).

Συζήτηση επί προσωπικού θέματος
του Βουλευτή κ. Σ. Λιβανού. σ. 16520,
(Συνεδρίαση ΡΠ 14/07/2020).

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Συζήτηση επί προσωπικού θέματος
των Βουλευτών κ.κ. Σ. Φάμελλου και
Θ. Μπακογιάννη. σ. 16740, 16741,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Συζήτηση επί προσωπικού θέματος
των Βουλευτών κ.κ. Δ. Κούβελα και Σ.
Φάμελλου. σ. 16817, (Συνεδρίαση
ΡΠΕ 21/07/2020).
Συζήτηση επί προσωπικού θέματος
των Βουλευτών κ.κ. Σ. Γεωργιάδη και
Π. Πολάκη. σ. 16944, 16945,
(Συνεδρίαση ΡΠΣΤ 22/07/2020).
Συζήτηση επί προσωπικού θέματος
του Βουλευτή κ. Ν. Παππά. σ. 16951,
(Συνεδρίαση ΡΠΣΤ 22/07/2020).
Συζήτηση επί προσωπικού θέματος
της Βουλευτού κ. Θ. Μπακογιάννη. σ.
16959, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ

Έκφραση συλλυπητηρίων για το
θάνατο του πρώην Βουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ του νομού Έβρου Δημήτρη
Ρίζου. σ. 17016, 17032, 17055, 17057,
(Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ
Συζήτηση αναφοράς - ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα:
«Εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου στο
Νοσοκομείο Δράμας». σ. 17243,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα:
«Για τη υπαγωγή των οδηγών
τουριστικών λεωφορείων Κρήτης στο

εργασιακό καθεστώς που απορρέει από
την τοπική κλαδική ΣΣΕ». σ. 16701,
(Συνεδρίαση ΡΠΔ 20/07/2020).
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων
ερωτήσεων προς τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
με θέμα: i. "Παράταση της συλλογικής
συμβάσης εργασίας των οδηγών
τουριστικών λεωφορείων Κρήτης με
τους τουριστικούς πράκτορες και τους
ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων"
και ii. "Αμεση στήριξη των
εργαζομένων οδηγών τουριστικών
λεωφορείων". σ. 17245, 17246,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, με θέμα: «Στην
Πειραϊκή συνεχίζεται το μπάζωμα,
παρά την προσωρινή διαταγή
αναστολής των έργων από το ΣτΕ». σ.
16571, (Συνεδρίαση ΡΠΑ 15/07/2020).
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα: «
Άμεση εφαρμογή των αποφάσεων της
Ολομέλειας του Συμβουλίου της
Επικρατείας για τα αναδρομικά των
συνταξιούχων». σ. 17250, (Συνεδρίαση
ΡΠΗ 27/07/2020).
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Σχέδιο νόμου Υπ. Ανάπτυξης και
Επενδύσεων: «Διυπηρεσιακή Μονάδα
Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της
οικονομικής δραστηριότητας,
αντιμετώπιση του παράνομου
εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση
και εμπορία
απομιμητικών/παραποιημένων
προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη
βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις,
τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού

τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και
το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
και λοιπές διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόμου: 4712,
ΦΕΚ: 146 A'/29.07.2020). σ. 16479,
(Συνεδρίαση ΡΠ 14/07/2020), 1710117172, (Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Συζήτηση αναφοράς - ερώτησης προς
τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα:
«Δυσμενείς εξελίξεις για τη
βιωσιμότητα του e-ΕΦΚΑ. Οι
πολιτικές της Κυβέρνησης προκαλούν
μεγάλες απώλειες εσόδων στα
ασφαλιστικά Ταμεία». σ. 16704,
(Συνεδρίαση ΡΠΔ 20/07/2020).
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα: «
Άμεση εφαρμογή των αποφάσεων της
Ολομέλειας του Συμβουλίου της
Επικρατείας για τα αναδρομικά των
συνταξιούχων». σ. 17250, (Συνεδρίαση
ΡΠΗ 27/07/2020).
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα:
«Εξίσωση ορίων ηλικίας ανδρώνγυναικών για λήψη σύνταξης με
ανήλικο παιδί (25ετία/2010)». σ.
17253, (Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα:
«Εξίσωση ορίων ηλικίας ανδρώνγυναικών για λήψη σύνταξης με
ανήλικο παιδί (25ετία/2010)». σ.
17253, (Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).

ΣΧΟΛΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ

17248, (Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
την Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων, με θέμα: « Άμεση
καταβολή των δεδουλευμένων στους
εργαζόμενους των Ιδιωτικών
Εκπαιδευτηρίων «Νέα Γενιά Ζηρίδη»
και διασφάλιση των δικαιωμάτων
τους». σ. 17008, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).

ΤΙΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΧΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
με θέμα: «Επαναφορά εσώκλειστης
φοίτησης στη Σχολή Αξιωματικών της
Ελληνικής Αστυνομίας». σ. 16693,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 17/07/2020).
ΣΧΟΛΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ
Συζήτηση αναφοράς - ερώτησης προς
την Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων, με θέμα: « Ίδρυση και
λειτουργία νέων Τμημάτων στο
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».
σ. 17009, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).
Τ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ (ΤΣΜΕΔΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα: «
Έκδοση υπουργικής απόφασης
σύμφωνα με τη διάταξη της εύλογης
αμφιβολίας (ν.4554/18) και στους
μηχανικούς - παλιούς ασφαλισμένους
που έχουν πλήρη ασφάλιση σε άλλο
φορέα, πέραν του ΤΣΜΕΔΕ». σ.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, με θέμα: «Ποια είναι τα
μέτρα που λαμβάνει η Κυβέρνηση για
την αποφυγή περαιτέρω κατάρρευσης
της αγοράς ελαιολάδου;» σ. 16574,
(Συνεδρίαση ΡΠΑ 15/07/2020).
Υ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Σχέδιο νόμου Υπ. Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόμου: 4711, ΦΕΚ: 145
A'/29.07.2020). σ. 16579, (Συνεδρίαση
ΡΠΒ 16/07/2020), 17014-17078,
(Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, με θέμα: «Με κρατικό
χρήμα, χωρίς κρατικό έλεγχο οι
εξορύξεις στην Ελλάδα». σ. 17011,
(Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Εσωτερικών, με θέμα:
«Μονιμοποίηση είκοσι έξι
εργαζόμενων στον Δήμο Αγίας
Βαρβάρας». σ. 16570, (Συνεδρίαση
ΡΠΑ 15/07/2020).

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ο.Τ.Α.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Εσωτερικών, με θέμα:
«Οι υπάλληλοι των Δήμων της χώρας
ξανά όμηροι στα πολιτικά παιχνίδια
της κυβέρνησης». σ. 17004,
(Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Σχέδιο νόμου Υπ. Υγείας: «Ρυθμίσεις
για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε
ποιοτικές υπηρεσίες υγείας - Ίδρυση
και καταστατικό του Οργανισμού
Διασφάλισης της Ποιότητας στην
Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες
επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας». (Κατάθεση). σ.
16967, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
ΥΠΟΘΕΣΗ "NOVARTIS"

διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας,
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία
των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών του νόμου της νόσου
COVID-19 και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση). σ. 16699, (Συνεδρίαση
ΡΠΔ 20/07/2020).
Πρόταση νόμου αρμοδιότητας Υπ.
Οικονομικών: «Μέτρα ανακούφισης
της λαϊκής οικογένειας από τα χρέη».
(Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του
Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος κ.
Δ. Κουτσούμπας και οι Βουλευτές του
κόμματός του). (Κατάθεση). σ. 17013,
(Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
ΦΥΛΑΚΕΣ

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Δικαιοσύνης, με θέμα:
«Παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη
Υπουργού Ανάπτυξης Άδωνι
Γεωργιάδη». σ. 16565, (Συνεδρίαση
ΡΠΑ 15/07/2020).
ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Δικαιοσύνης, με θέμα:
«Παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη
Υπουργού Ανάπτυξης Άδωνι
Γεωργιάδη». σ. 16565, (Συνεδρίαση
ΡΠΑ 15/07/2020).
Φ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόμου Υπ. Οικονομικών:
«Φορολογικές παρεμβάσεις για την
ενίσχυση της αναπτυξιακής

Πρόταση νόμου αρμοδιότητας Υπ.
Δικαιοσύνης: «Εναρμόνιση εθνικών
διατάξεων με τη νομολογία του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)
και θέσπιση ειδικού ένδικου μέσου για
τις συνθήκες κράτησης στα
σωφρονιστικά καταστήματα».
(Προτείνοντες: Οι Βουλευτές κ.κ.
Μάξιμος Χαρακόπουλος, Ντόρα
Μπακογιάννη, Γεώργιος
Κατρούγκαλος, Γεώργιος
Παπανδρέου, Φωτεινή Μπακαδήμα,
Αθανάσιος Ζεμπίλης, Δημήτριος
Καιρίδης, Παναγής Καππάτος,
Ευστάθιος Κωνσταντινίδης, Φωτεινή
Πιπιλή, Θεόδωρος Ρουσόπουλος,
Ευριπίδης Στυλιανίδης, Άγγελος
Τσιγκρής, Αναστάσιος
Χατζηβασιλείου, Ειρήνη (Νίνα)
Κασιμάτη, Γεώργιος Παπαηλιού,
Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης,
Σωκράτης Φάμελλος και Γεώργιος
Ψυχογιός). (Κατάθεση). σ. 16699,

(Συνεδρίαση ΡΠΔ 20/07/2020).
Χ
ΧΡΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗ
Πρόταση νόμου αρμοδιότητας Υπ.
Οικονομικών: «Μέτρα ανακούφισης
της λαϊκής οικογένειας από τα χρέη».
(Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του
Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος κ.
Δ. Κουτσούμπας και οι Βουλευτές του
κόμματός του). (Κατάθεση). σ. 17013,
(Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, με θέμα: «Πότε επιτέλους
θα σταματήσει το έγκλημα στην
Φυλή;» σ. 16717, (Συνεδρίαση ΡΠΔ
20/07/2020).
Ψ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ονομαστική ψηφοφορία επί των
αιτήσεων άρσης της ασυλίας των
Βουλευτών κ. κ. Κωνσταντίνου
Κυρανάκη και Σάββα Χιονίδη. σ.
16745-16759, (Συνεδρίαση ΡΠΕ
21/07/2020).
Μυστική ψηφοφορία επί της
προτάσεως της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και
χωριστά για κάθε καταγγελλόμενη
πράξη ή παράλειψη, για την οποία
ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές
καθορίζονται και εξειδικεύονται στο
πόρισμα της άνω Επιτροπής και λήψη

απόφασης για την άσκηση ή μη δίωξης
κατά του πρώην Αναπληρωτή
Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Δημητρίου
Παπαγγελόπουλου, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 3 του
άρθρου 157 και του άρθρου 73 του
Κανονισμού της Βουλής. σ. 1696116975, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς
τον Υπουργό Υγείας, με θέμα:
«Στήριξη των ψυχικά πασχόντων και
όσων χρειάζονται ψυχολογική
υποστήριξη». σ. 17240, (Συνεδρίαση
ΡΠΗ 27/07/2020).

