ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ – ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Θ΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΗ΄ , ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΡΝΖ΄ 11.06.2020 – ΡΝΣΤ΄ 15.06.2020

Α
ΑΒΔΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 14600,
(Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020), 14972,
14980, 14985, 14989, 14990, 14991,
(Συνεδρίαση ΡΝΗ 12/06/2020), 15032,
15034, 15035, 15036, 15037, 15040,
15045, (Συνεδρίαση ΡΝΘ 15/06/2020).
Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε
επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Παραχώρηση παράλιου μετώπου στο
Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας». σ. 15030,
(Συνεδρίαση ΡΝΘ 15/06/2020).
ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΛΕΝΗ
Ομιλία της σε επίκαιρη επερώτηση,
με θέμα: «Τα προβλήματα στη
διαχείριση της πανδημίας και οι
προτεραιότητες για την επόμενη μέρα
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας». σ.
14976, (Συνεδρίαση ΡΝΗ 12/06/2020).
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση της από 21-5-2020
τροποποίησης της από 3-6-2019
Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το
έργο V της από 6-9-2018 Σύμβασης

Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος
«Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ.
Νιάρχος» και του Ελληνικού
Δημοσίου για την ενίσχυση και
αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα
της υγείας που κυρώθηκε με τον ν.
4564/2018 (Α’ 170) και άλλες
διατάξεις». σ. 14582-14584, 14605,
(Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 14349,
14350, 14351, 14352, 14355, 14372,
14386, 14389, 14390, 14393, 14399,
14400, (Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).
ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση της από 21-5-2020
τροποποίησης της από 3-6-2019
Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το
έργο V της από 6-9-2018 Σύμβασης
Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος
«Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ.
Νιάρχος» και του Ελληνικού
Δημοσίου για την ενίσχυση και
αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα
της υγείας που κυρώθηκε με τον ν.
4564/2018 (Α’ 170) και άλλες
διατάξεις». σ. 14576-14578,
(Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Επιστολή του πρόθεσης ψήφου στο
σχέδιο νόμου του Υπ. Παιδείας και

Θρησκευμάτων: "Αναβάθμιση του
Σχολείου και άλλες διατάξεις". σ.
14411, (Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Αντιμετώπιση μειωμένης
παραγωγής στην ελαιοκομία, λόγω των
ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών
(καύσωνα) στην ανθοφορία της ελιάς».
σ. 15043, 15044, 15045, (Συνεδρίαση
ΡΝΘ 15/06/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 15045, (Συνεδρίαση ΡΝΘ
15/06/2020).
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ομιλία της στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: α)
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Δημοκρατίας του Περού για την
πρόληψη της κλοπής, της παράνομης
ανασκαφής και της παράνομης
εισαγωγής, εξαγωγής, διακίνησης ή
μεταβίβασης κυριότητας πολιτιστικών
αγαθών και την απόδοσή τους στη
χώρα προέλευσης» και β) "Κύρωση
του Προγράμματος μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Αρμενίας για τη
συνεργασία στο πεδίο του πολιτισμού
για τα έτη 2016-2020". σ. 14350,
(Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).

Επιστολή του πρόθεσης ψήφου στο
σχέδιο νόμου του Υπ. Παιδείας και
Θρησκευμάτων: "Αναβάθμιση του
Σχολείου και άλλες διατάξεις". σ.
14401, (Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).

Ομιλία της επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 14350, (Συνεδρίαση ΡΝΖ
11/06/2020).

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Κύρωση του Μνημονίου
Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού της
Ελληνικής Δημοκρατίας και του
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού, Επιστημών και
Τεχνολογίας της Ιαπωνίας». σ. 14388,
(Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Ιδιωτικοποίηση του
Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος
της ΕΥΔΑΠ». σ. 15032, 15033,
(Συνεδρίαση ΡΝΘ 15/06/2020).
Ομιλία του σε δύο συναφείς
επίκαιρες ερωτήσεις, με θέμα: i. "
Άμεση επίλυση των κτηριακών
προβλημάτων στα σχολεία του
Αιγάλεω. Οι ευθύνες στα χέρια της
Δημοτικής Αρχής και της Κυβέρνησης
για κάθε νέο τραυματισμό" και ii. "Τα
ασυντήρητα σχολικά κτήρια του
Δήμου Αιγάλεω κρύβουν κινδύνους
για μαθητές, δασκάλους, γονείς". σ.
15049, 15050, 15051, (Συνεδρίαση
ΡΝΘ 15/06/2020).
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΙΔΩ

ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΑΥΓΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
Επιστολή της πρόθεσης ψήφου στο
σχέδιο νόμου του Υπ. Παιδείας και
Θρησκευμάτων: "Αναβάθμιση του
Σχολείου και άλλες διατάξεις". σ.
14410, (Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Παραχώρηση παράλιου

μετώπου στο Δήμο Κεντρικής
Κέρκυρας». σ. 15029, (Συνεδρίαση
ΡΝΘ 15/06/2020).
Β
ΒΑΓΕΝΑ - ΚΗΛΑΗΔΟΝΗ ΑΝΝΑ
Ομιλία της στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: α)
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Δημοκρατίας του Περού για την
πρόληψη της κλοπής, της παράνομης
ανασκαφής και της παράνομης
εισαγωγής, εξαγωγής, διακίνησης ή
μεταβίβασης κυριότητας πολιτιστικών
αγαθών και την απόδοσή τους στη
χώρα προέλευσης» και β) "Κύρωση
του Προγράμματος μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Αρμενίας για τη
συνεργασία στο πεδίο του πολιτισμού
για τα έτη 2016-2020". σ. 14353,
(Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Η σημασία της παραχώρησης
της Νέας Χερσαίας Ζώνης Λιμένα
Ηρακλείου στον Δήμο Ηρακλείου». σ.
15028, (Συνεδρίαση ΡΝΘ 15/06/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Παραχώρηση παράλιου
μετώπου στο Δήμο Κεντρικής
Κέρκυρας». σ. 15029, 15030,
(Συνεδρίαση ΡΝΘ 15/06/2020).
ΒΕΤΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Ομιλία της στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: α)
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της

Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Δημοκρατίας του Περού για την
πρόληψη της κλοπής, της παράνομης
ανασκαφής και της παράνομης
εισαγωγής, εξαγωγής, διακίνησης ή
μεταβίβασης κυριότητας πολιτιστικών
αγαθών και την απόδοσή τους στη
χώρα προέλευσης» και β) "Κύρωση
του Προγράμματος μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Αρμενίας για τη
συνεργασία στο πεδίο του πολιτισμού
για τα έτη 2016-2020". σ. 14351,
14352, (Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).
ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση της από 21-5-2020
τροποποίησης της από 3-6-2019
Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το
έργο V της από 6-9-2018 Σύμβασης
Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος
«Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ.
Νιάρχος» και του Ελληνικού
Δημοσίου για την ενίσχυση και
αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα
της υγείας που κυρώθηκε με τον ν.
4564/2018 (Α’ 170) και άλλες
διατάξεις». σ. 14595, (Συνεδρίαση
ΡΝΖ 11/06/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση,
με θέμα: «Τα προβλήματα στη
διαχείριση της πανδημίας και οι
προτεραιότητες για την επόμενη μέρα
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας». σ.
14987, (Συνεδρίαση ΡΝΗ 12/06/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Απόσχιση τμημάτων
συστημικών τραπεζών και απώλεια της
αξίας του αναβαλλομένου φόρου». σ.
15026, 15027, (Συνεδρίαση ΡΝΘ
15/06/2020).
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ομιλία του (Προεδρεύων) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 14970,
14975, 14976, 14978, (Συνεδρίαση
ΡΝΗ 12/06/2020).
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
(ΜΑΚΗΣ)
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Αντιμετώπιση μειωμένης
παραγωγής στην ελαιοκομία, λόγω των
ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών
(καύσωνα) στην ανθοφορία της ελιάς».
σ. 15044, 15045, (Συνεδρίαση ΡΝΘ
15/06/2020).
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση της από 21-5-2020
τροποποίησης της από 3-6-2019
Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το
έργο V της από 6-9-2018 Σύμβασης
Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος
«Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ.
Νιάρχος» και του Ελληνικού
Δημοσίου για την ενίσχυση και
αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα
της υγείας που κυρώθηκε με τον ν.
4564/2018 (Α’ 170) και άλλες
διατάξεις». σ. 14585, (Συνεδρίαση
ΡΝΖ 11/06/2020).
Ομιλία του σε δύο συναφείς
επίκαιρες ερωτήσεις, με θέμα: i. "Στον
αέρα οι ξεναγοί της Ελλάδας" και ii.
"Αμεση λήψη μέτρων προστασίας του
εισοδήματος και των δικαιωμάτων
των εργαζομένων του κλάδου των
ξεναγών". σ. 15015, 15017,
(Συνεδρίαση ΡΝΘ 15/06/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Ανησυχητική η πορεία του
ΕΦΚΑ και δραματική αύξηση των
ασφαλισμένων του που αναμένουν την
έκδοση της σύνταξής τους». σ. 15018,
15019, (Συνεδρίαση ΡΝΘ 15/06/2020).

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Εκατόν δεκατρείς χιλιάδες
εκκρεμότητες της λεγόμενης 13ης
σύνταξης από τον Μάη 2019 και
σαράντα επτά χιλιάδες απλήρωτα
έξοδα κηδείας τρία και πλέον χρόνια».
σ. 15020, 15021, 15022, (Συνεδρίαση
ΡΝΘ 15/06/2020).
Γ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ)
Ομιλία της σε δύο συναφείς επίκαιρες
ερωτήσεις, με θέμα: i. " Άμεση
επίλυση των κτηριακών προβλημάτων
στα σχολεία του Αιγάλεω. Οι ευθύνες
στα χέρια της Δημοτικής Αρχής και
της Κυβέρνησης για κάθε νέο
τραυματισμό" και ii. "Τα ασυντήρητα
σχολικά κτήρια του Δήμου Αιγάλεω
κρύβουν κινδύνους για μαθητές,
δασκάλους, γονείς". σ. 15050, 15051,
(Συνεδρίαση ΡΝΘ 15/06/2020).
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Επιστολή του πρόθεσης ψήφου στο
σχέδιο νόμου του Υπ. Παιδείας και
Θρησκευμάτων: "Αναβάθμιση του
Σχολείου και άλλες διατάξεις". σ.
14409, (Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).
Παρέμβασή του σε επίκαιρη
ερώτηση, με θέμα: «Κρατική ενίσχυση
της Aegean χωρίς εγγυήσεις για το
ελληνικό δημόσιο». σ. 15035,
(Συνεδρίαση ΡΝΘ 15/06/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Πρόσβαση μαθητών με
δυσλεξία στις στρατιωτικές σχολές».
σ. 15040, 15041, (Συνεδρίαση ΡΝΘ
15/06/2020).
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΛΕΩΝ

Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 14351, (Συνεδρίαση ΡΝΖ
11/06/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση της από 21-5-2020
τροποποίησης της από 3-6-2019
Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το
έργο V της από 6-9-2018 Σύμβασης
Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος
«Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ.
Νιάρχος» και του Ελληνικού
Δημοσίου για την ενίσχυση και
αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα
της υγείας που κυρώθηκε με τον ν.
4564/2018 (Α’ 170) και άλλες
διατάξεις». σ. 14590-14592,
(Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).

Ελληνικής Δημοκρατίας και του
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού, Επιστημών και
Τεχνολογίας της Ιαπωνίας». σ. 14388,
(Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).
Ζ
ΖΑΒΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Απόσχιση τμημάτων
συστημικών τραπεζών και απώλεια της
αξίας του αναβαλλομένου φόρου». σ.
15026, 15027, (Συνεδρίαση ΡΝΘ
15/06/2020).
ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

Δ
ΔΟΥΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ομιλία της στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: α)
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Δημοκρατίας του Περού για την
πρόληψη της κλοπής, της παράνομης
ανασκαφής και της παράνομης
εισαγωγής, εξαγωγής, διακίνησης ή
μεταβίβασης κυριότητας πολιτιστικών
αγαθών και την απόδοσή τους στη
χώρα προέλευσης» και β) "Κύρωση
του Προγράμματος μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Αρμενίας για τη
συνεργασία στο πεδίο του πολιτισμού
για τα έτη 2016-2020". σ. 14353,
(Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Κύρωση του Μνημονίου
Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού της

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Κίνδυνος μη λειτουργίας του
2ου Κέντρου Εκπαιδευτικής και
Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ)
Β’ Αθήνας με έδρα την Αγία
Παρασκευή λόγω έλλειψης στέγης». σ.
15046, 15047, 15048, (Συνεδρίαση
ΡΝΘ 15/06/2020).
Η
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση,
με θέμα: «Τα προβλήματα στη
διαχείριση της πανδημίας και οι
προτεραιότητες για την επόμενη μέρα
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας». σ.
14975, 14976, 14985, (Συνεδρίαση
ΡΝΗ 12/06/2020).
Θ
ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση της από 21-5-2020
τροποποίησης της από 3-6-2019
Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το
έργο V της από 6-9-2018 Σύμβασης
Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος
«Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ.
Νιάρχος» και του Ελληνικού
Δημοσίου για την ενίσχυση και
αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα
της υγείας που κυρώθηκε με τον ν.
4564/2018 (Α’ 170) και άλλες
διατάξεις». σ. 14578, (Συνεδρίαση
ΡΝΖ 11/06/2020).

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΤΟΥ
ΑΧΙΛΛΕΑ)

ΘΩΜΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Κρατική ενίσχυση της Aegean
χωρίς εγγυήσεις για το ελληνικό
δημόσιο». σ. 15034, 15035,
(Συνεδρίαση ΡΝΘ 15/06/2020).

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Πορεία και προοπτική της
Γενικής Μεταλλευτικής και
Μεταλλουργικής ΑΕ (ΓΜΜΑΕ)
ΛΑΡΚΟ». σ. 15042, 15043,
(Συνεδρίαση ΡΝΘ 15/06/2020).
Κ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Παρέμβασή του σε επίκαιρη ερώτηση
προς τον Πρωθυπουργό, με θέμα:
«Αποτελεσματική αντιμετώπιση των
συνεπειών της οικονομικής κρίσης
στην ελληνική οικονομία». σ. 14965,
(Συνεδρίαση ΡΝΗ 12/06/2020).
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
(ΛΙΑΝΑ)
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Κίνδυνος μη λειτουργίας του
2ου Κέντρου Εκπαιδευτικής και
Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ)
Β’ Αθήνας με έδρα την Αγία
Παρασκευή λόγω έλλειψης στέγης». σ.
15045, 15046, 15047, 15048,
(Συνεδρίαση ΡΝΘ 15/06/2020).

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Εξελίξεις στην κατασκευή της
Αμβρακίας Οδού». σ. 15031, 15032,
(Συνεδρίαση ΡΝΘ 15/06/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Ιδιωτικοποίηση του
Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος
της ΕΥΔΑΠ». σ. 15032, 15033,
(Συνεδρίαση ΡΝΘ 15/06/2020).

Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 15035, (Συνεδρίαση ΡΝΘ
15/06/2020).
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση της από 21-5-2020
τροποποίησης της από 3-6-2019
Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το
έργο V της από 6-9-2018 Σύμβασης
Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος
«Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ.
Νιάρχος» και του Ελληνικού
Δημοσίου για την ενίσχυση και
αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα
της υγείας που κυρώθηκε με τον ν.
4564/2018 (Α’ 170) και άλλες
διατάξεις». σ. 14601, 14602,
(Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Εκατόν δεκατρείς χιλιάδες
εκκρεμότητες της λεγόμενης 13ης
σύνταξης από τον Μάη 2019 και
σαράντα επτά χιλιάδες απλήρωτα
έξοδα κηδείας τρία και πλέον χρόνια».
σ. 15020, 15021, 15022, (Συνεδρίαση
ΡΝΘ 15/06/2020).

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Διασφάλιση της ομαλής
υλοποίησης του έργου του
αεροδρομίου στο Καστέλι». σ. 15022,
15023, (Συνεδρίαση ΡΝΘ 15/06/2020).
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Διασφάλιση της ομαλής
υλοποίησης του έργου του
αεροδρομίου στο Καστέλι». σ. 15022,
15023, (Συνεδρίαση ΡΝΘ 15/06/2020).
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 14585, (Συνεδρίαση ΡΝΖ
11/06/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση της από 21-5-2020
τροποποίησης της από 3-6-2019
Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το
έργο V της από 6-9-2018 Σύμβασης
Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος
«Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ.
Νιάρχος» και του Ελληνικού
Δημοσίου για την ενίσχυση και
αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα
της υγείας που κυρώθηκε με τον ν.
4564/2018 (Α’ 170) και άλλες
διατάξεις». σ. 14585, 14586, 14589,
(Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση,
με θέμα: «Τα προβλήματα στη
διαχείριση της πανδημίας και οι
προτεραιότητες για την επόμενη μέρα
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας». σ.
14978-14280, 14981, (Συνεδρίαση
ΡΝΗ 12/06/2020).
ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
Ομιλία της στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: α)
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Δημοκρατίας του Περού για την
πρόληψη της κλοπής, της παράνομης
ανασκαφής και της παράνομης
εισαγωγής, εξαγωγής, διακίνησης ή
μεταβίβασης κυριότητας πολιτιστικών
αγαθών και την απόδοσή τους στη
χώρα προέλευσης» και β) "Κύρωση
του Προγράμματος μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Αρμενίας για τη
συνεργασία στο πεδίο του πολιτισμού
για τα έτη 2016-2020". σ. 14349,
(Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).
ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση της από 21-5-2020
τροποποίησης της από 3-6-2019
Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το
έργο V της από 6-9-2018 Σύμβασης
Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος
«Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ.
Νιάρχος» και του Ελληνικού
Δημοσίου για την ενίσχυση και
αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα
της υγείας που κυρώθηκε με τον ν.
4564/2018 (Α’ 170) και άλλες
διατάξεις». σ. 14599, 14603, 14605,
(Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 14605, (Συνεδρίαση ΡΝΖ
11/06/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση,
με θέμα: «Τα προβλήματα στη
διαχείριση της πανδημίας και οι
προτεραιότητες για την επόμενη μέρα
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας». σ.
14990, 14991, (Συνεδρίαση ΡΝΗ
12/06/2020).
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση της από 21-5-2020
τροποποίησης της από 3-6-2019
Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το

έργο V της από 6-9-2018 Σύμβασης
Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος
«Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ.
Νιάρχος» και του Ελληνικού
Δημοσίου για την ενίσχυση και
αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα
της υγείας που κυρώθηκε με τον ν.
4564/2018 (Α’ 170) και άλλες
διατάξεις». σ. 14594, (Συνεδρίαση
ΡΝΖ 11/06/2020).
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 15049,
15052, (Συνεδρίαση ΡΝΘ 15/06/2020).
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ελληνικής Δημοκρατίας και του
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού, Επιστημών και
Τεχνολογίας της Ιαπωνίας». σ. 14386,
(Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Εξελίξεις στην κατασκευή της
Αμβρακίας Οδού». σ. 15030, 15031,
15032, (Συνεδρίαση ΡΝΘ 15/06/2020).
Λ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος.
σ. 14576, 14581, 14600, (Συνεδρίαση
ΡΝΖ 11/06/2020).

Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: α)
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Δημοκρατίας του Περού για την
πρόληψη της κλοπής, της παράνομης
ανασκαφής και της παράνομης
εισαγωγής, εξαγωγής, διακίνησης ή
μεταβίβασης κυριότητας πολιτιστικών
αγαθών και την απόδοσή τους στη
χώρα προέλευσης» και β) "Κύρωση
του Προγράμματος μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Αρμενίας για τη
συνεργασία στο πεδίο του πολιτισμού
για τα έτη 2016-2020". σ. 14349,
14350, (Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).

Ομιλία του (Προεδρεύων) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 14576,
14581, 14600, 14602, 14603, 14605,
14606, (Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).

Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 14349, 14386,
(Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση,
με θέμα: «Τα προβλήματα στη
διαχείριση της πανδημίας και οι
προτεραιότητες για την επόμενη μέρα
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας». σ.
14986, (Συνεδρίαση ΡΝΗ 12/06/2020).

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Κύρωση του Μνημονίου
Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού της

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση της από 21-5-2020
τροποποίησης της από 3-6-2019
Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το
έργο V της από 6-9-2018 Σύμβασης
Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος
«Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ.
Νιάρχος» και του Ελληνικού
Δημοσίου για την ενίσχυση και
αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα
της υγείας που κυρώθηκε με τον ν.
4564/2018 (Α’ 170) και άλλες
διατάξεις». σ. 14576, 14581, 14600,
14606, (Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).

ΛΙΑΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Επιστολή της πρόθεσης ψήφου στο
σχέδιο νόμου του Υπ. Παιδείας και
Θρησκευμάτων: "Αναβάθμιση του
Σχολείου και άλλες διατάξεις". σ.
14403, (Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).
ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Ενίσχυση των δομών της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την
εφαρμογή της κοινωφελούς εργασίας
ως εναλλακτικής ποινής». σ. 15048,
15049, (Συνεδρίαση ΡΝΘ 15/06/2020).
Ομιλία του σε δύο συναφείς
επίκαιρες ερωτήσεις, με θέμα: i. "
Άμεση επίλυση των κτηριακών
προβλημάτων στα σχολεία του
Αιγάλεω. Οι ευθύνες στα χέρια της
Δημοτικής Αρχής και της Κυβέρνησης
για κάθε νέο τραυματισμό" και ii. "Τα
ασυντήρητα σχολικά κτήρια του
Δήμου Αιγάλεω κρύβουν κινδύνους
για μαθητές, δασκάλους, γονείς". σ.
15050, 15051, (Συνεδρίαση ΡΝΘ
15/06/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Μέτρα στήριξης
αυτοαπασχολούμενων, επαγγελματιών
και επιχειρήσεων οικονομικών
υποχρεώσεων τους προς τους ΟΤΑ και
πρόσθετα μέτρα κοινωνικής και
υγειονομικής προστασίας των
απασχολούμενων και των
εργαζομένων μέσω των ΟΤΑ». σ.
15052, 15053, (Συνεδρίαση ΡΝΘ
15/06/2020).
ΛΙΒΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ)
Παρέμβασή του σε επίκαιρη ερώτηση
προς τον Πρωθυπουργό, με θέμα:
«Αποτελεσματική αντιμετώπιση των
συνεπειών της οικονομικής κρίσης
στην ελληνική οικονομία». σ. 14965,
(Συνεδρίαση ΡΝΗ 12/06/2020).

ΛΙΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση της από 21-5-2020
τροποποίησης της από 3-6-2019
Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το
έργο V της από 6-9-2018 Σύμβασης
Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος
«Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ.
Νιάρχος» και του Ελληνικού
Δημοσίου για την ενίσχυση και
αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα
της υγείας που κυρώθηκε με τον ν.
4564/2018 (Α’ 170) και άλλες
διατάξεις». σ. 14589, (Συνεδρίαση
ΡΝΖ 11/06/2020).
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση της από 21-5-2020
τροποποίησης της από 3-6-2019
Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το
έργο V της από 6-9-2018 Σύμβασης
Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος
«Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ.
Νιάρχος» και του Ελληνικού
Δημοσίου για την ενίσχυση και
αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα
της υγείας που κυρώθηκε με τον ν.
4564/2018 (Α’ 170) και άλλες
διατάξεις». σ. 14576, 14581, 14598,
14599, 14600, 14603, (Συνεδρίαση
ΡΝΖ 11/06/2020).
Μ
ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: « Έκτιση ποινής με κοινωφελή
εργασία». σ. 15036, 15037, 15038,
(Συνεδρίαση ΡΝΘ 15/06/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 15036, (Συνεδρίαση ΡΝΘ
15/06/2020).

ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση,
με θέμα: «Τα προβλήματα στη
διαχείριση της πανδημίας και οι
προτεραιότητες για την επόμενη μέρα
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας». σ.
14977, (Συνεδρίαση ΡΝΗ 12/06/2020).

Επιστολή του πρόθεσης ψήφου στο
σχέδιο νόμου του Υπ. Παιδείας και
Θρησκευμάτων: "Αναβάθμιση του
Σχολείου και άλλες διατάξεις". σ.
14408, (Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).
ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΝΔΩΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Ομιλία της στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: α)
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Δημοκρατίας του Περού για την
πρόληψη της κλοπής, της παράνομης
ανασκαφής και της παράνομης
εισαγωγής, εξαγωγής, διακίνησης ή
μεταβίβασης κυριότητας πολιτιστικών
αγαθών και την απόδοσή τους στη
χώρα προέλευσης» και β) "Κύρωση
του Προγράμματος μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Αρμενίας για τη
συνεργασία στο πεδίο του πολιτισμού
για τα έτη 2016-2020". σ. 14354,
(Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Ανησυχητική η πορεία του
ΕΦΚΑ και δραματική αύξηση των
ασφαλισμένων του που αναμένουν την
έκδοση της σύνταξής τους». σ. 15018,
15019, (Συνεδρίαση ΡΝΘ 15/06/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Η σημασία της παραχώρησης
της Νέας Χερσαίας Ζώνης Λιμένα
Ηρακλείου στον Δήμο Ηρακλείου». σ.
15027, 15028, (Συνεδρίαση ΡΝΘ
15/06/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Πορεία και προοπτική της
Γενικής Μεταλλευτικής και
Μεταλλουργικής ΑΕ (ΓΜΜΑΕ)
ΛΑΡΚΟ». σ. 15041, 15042,
(Συνεδρίαση ΡΝΘ 15/06/2020).

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση
προς τον Πρωθυπουργό, με θέμα:
«Αποτελεσματική αντιμετώπιση των
συνεπειών της οικονομικής κρίσης
στην ελληνική οικονομία». σ. 1496014963, 14967, 14968, 14969,
(Συνεδρίαση ΡΝΗ 12/06/2020).

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση της από 21-5-2020
τροποποίησης της από 3-6-2019
Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το
έργο V της από 6-9-2018 Σύμβασης
Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος
«Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ.
Νιάρχος» και του Ελληνικού
Δημοσίου για την ενίσχυση και
αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα
της υγείας που κυρώθηκε με τον ν.
4564/2018 (Α’ 170) και άλλες
διατάξεις». σ. 14584, (Συνεδρίαση
ΡΝΖ 11/06/2020).

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση,
με θέμα: «Τα προβλήματα στη
διαχείριση της πανδημίας και οι
προτεραιότητες για την επόμενη μέρα
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας». σ.
14973, (Συνεδρίαση ΡΝΗ 12/06/2020).

Ομιλία της σε επίκαιρη επερώτηση,
με θέμα: «Τα προβλήματα στη

διαχείριση της πανδημίας και οι
προτεραιότητες για την επόμενη μέρα
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας». σ.
14988, (Συνεδρίαση ΡΝΗ 12/06/2020).
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 14970, 14991,
(Συνεδρίαση ΡΝΗ 12/06/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση,
με θέμα: «Τα προβλήματα στη
διαχείριση της πανδημίας και οι
προτεραιότητες για την επόμενη μέρα
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας». σ.
14982-14984, (Συνεδρίαση ΡΝΗ
12/06/2020).
ΜΠΑΡΑΝ ΜΠΟΥΡΧΑΝ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση της από 21-5-2020
τροποποίησης της από 3-6-2019
Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το
έργο V της από 6-9-2018 Σύμβασης
Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος
«Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ.
Νιάρχος» και του Ελληνικού
Δημοσίου για την ενίσχυση και
αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα
της υγείας που κυρώθηκε με τον ν.
4564/2018 (Α’ 170) και άλλες
διατάξεις». σ. 14598, (Συνεδρίαση
ΡΝΖ 11/06/2020).
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 14578, 14585,
(Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση της από 21-5-2020
τροποποίησης της από 3-6-2019
Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το
έργο V της από 6-9-2018 Σύμβασης
Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος
«Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ.
Νιάρχος» και του Ελληνικού

Δημοσίου για την ενίσχυση και
αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα
της υγείας που κυρώθηκε με τον ν.
4564/2018 (Α’ 170) και άλλες
διατάξεις». σ. 14578, 14585, 14596,
(Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 14349, 14352, 14594,
14603, (Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση της από 21-5-2020
τροποποίησης της από 3-6-2019
Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το
έργο V της από 6-9-2018 Σύμβασης
Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος
«Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ.
Νιάρχος» και του Ελληνικού
Δημοσίου για την ενίσχυση και
αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα
της υγείας που κυρώθηκε με τον ν.
4564/2018 (Α’ 170) και άλλες
διατάξεις». σ. 14593, 14594, 14603,
14604, (Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).
ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 14386, (Συνεδρίαση ΡΝΖ
11/06/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Κύρωση του Μνημονίου
Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού της
Ελληνικής Δημοκρατίας και του
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού, Επιστημών και
Τεχνολογίας της Ιαπωνίας». σ. 14387,
(Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 14413,
14514, 14576, 14578, 14581,

(Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).
Ν

Ομιλία της επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 14349, (Συνεδρίαση ΡΝΖ
11/06/2020).
Π

ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Επιστολή της πρόθεσης ψήφου στο
σχέδιο νόμου του Υπ. Παιδείας και
Θρησκευμάτων: "Αναβάθμιση του
Σχολείου και άλλες διατάξεις". σ.
14407, (Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).
Ξ

ΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Επιστολή του πρόθεσης ψήφου στο
σχέδιο νόμου του Υπ. Παιδείας και
Θρησκευμάτων: "Αναβάθμιση του
Σχολείου και άλλες διατάξεις". σ.
14402, (Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(ΣΑΚΗΣ)

ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση της από 21-5-2020
τροποποίησης της από 3-6-2019
Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το
έργο V της από 6-9-2018 Σύμβασης
Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος
«Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ.
Νιάρχος» και του Ελληνικού
Δημοσίου για την ενίσχυση και
αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα
της υγείας που κυρώθηκε με τον ν.
4564/2018 (Α’ 170) και άλλες
διατάξεις». σ. 14602, 14603,
(Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση,
με θέμα: «Τα προβλήματα στη
διαχείριση της πανδημίας και οι
προτεραιότητες για την επόμενη μέρα
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας». σ.
14970, 14971, 14981, 14985, 14989,
(Συνεδρίαση ΡΝΗ 12/06/2020).

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση,
με θέμα: «Τα προβλήματα στη
διαχείριση της πανδημίας και οι
προτεραιότητες για την επόμενη μέρα
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας». σ.
14974, 14975, 14991, (Συνεδρίαση
ΡΝΗ 12/06/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 14990, (Συνεδρίαση ΡΝΗ
12/06/2020).
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Μισθοδοσία των φοιτητών που
φοιτούν στις παραγωγικές σχολές των
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων
Ασφαλείας». σ. 15038, 15039,
(Συνεδρίαση ΡΝΘ 15/06/2020).
ΠΕΡΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ)

Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 14991, (Συνεδρίαση ΡΝΗ
12/06/2020).

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Κρατική ενίσχυση της Aegean
χωρίς εγγυήσεις για το ελληνικό
δημόσιο». σ. 15034, 15035,
(Συνεδρίαση ΡΝΘ 15/06/2020).

ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ (ΜΑΡΙΛΙΖΑ)

ΠΙΠΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Ενίσχυση των δομών της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την
εφαρμογή της κοινωφελούς εργασίας
ως εναλλακτικής ποινής». σ. 15048,
15049, (Συνεδρίαση ΡΝΘ 15/06/2020).
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Σημαντικές καθυστερήσεις
στην προκήρυξη του έργου του
Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης
Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)Κίνδυνος να χαθεί η χρηματοδότηση
του έργου». σ. 15024, 15026,
(Συνεδρίαση ΡΝΘ 15/06/2020).
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση της από 21-5-2020
τροποποίησης της από 3-6-2019
Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το
έργο V της από 6-9-2018 Σύμβασης
Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος
«Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ.
Νιάρχος» και του Ελληνικού
Δημοσίου για την ενίσχυση και
αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα
της υγείας που κυρώθηκε με τον ν.
4564/2018 (Α’ 170) και άλλες
διατάξεις». σ. 14580, 14581, 14592,
14593, 14594, (Συνεδρίαση ΡΝΖ
11/06/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 14581, 14593, 14594,
(Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση,
με θέμα: «Τα προβλήματα στη
διαχείριση της πανδημίας και οι
προτεραιότητες για την επόμενη μέρα
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας». σ.
14973, 14980, (Συνεδρίαση ΡΝΗ
12/06/2020).
ΠΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση της από 21-5-2020
τροποποίησης της από 3-6-2019
Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το
έργο V της από 6-9-2018 Σύμβασης
Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος
«Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ.
Νιάρχος» και του Ελληνικού
Δημοσίου για την ενίσχυση και
αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα
της υγείας που κυρώθηκε με τον ν.
4564/2018 (Α’ 170) και άλλες
διατάξεις». σ. 14576, 14579, 14580,
14605, (Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 14576, 14605,
(Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση,
με θέμα: «Τα προβλήματα στη
διαχείριση της πανδημίας και οι
προτεραιότητες για την επόμενη μέρα
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας». σ.
14985, (Συνεδρίαση ΡΝΗ 12/06/2020).
Ρ
ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ
Ομιλία της σε επίκαιρη επερώτηση,
με θέμα: «Τα προβλήματα στη
διαχείριση της πανδημίας και οι
προτεραιότητες για την επόμενη μέρα
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας». σ.
14984, 14985, (Συνεδρίαση ΡΝΗ
12/06/2020).
Σ
ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Κύρωση του Μνημονίου
Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου

Πολιτισμού και Αθλητισμού της
Ελληνικής Δημοκρατίας και του
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού, Επιστημών και
Τεχνολογίας της Ιαπωνίας». σ. 14386,
(Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).
Ομιλία της (Προεδρεύουσα) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 14585,
14589, 14593, 14594, (Συνεδρίαση
ΡΝΖ 11/06/2020), 15014, (Συνεδρίαση
ΡΝΘ 15/06/2020).
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Σημαντικές καθυστερήσεις
στην προκήρυξη του έργου του
Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης
Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)Κίνδυνος να χαθεί η χρηματοδότηση
του έργου». σ. 15024, 15025,
(Συνεδρίαση ΡΝΘ 15/06/2020).
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(ΠΑΝΟΣ)
Επιστολή του πρόθεσης ψήφου στο
σχέδιο νόμου του Υπ. Παιδείας και
Θρησκευμάτων: "Αναβάθμιση του
Σχολείου και άλλες διατάξεις". σ.
14406, (Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Μέτρα στήριξης
αυτοαπασχολούμενων, επαγγελματιών
και επιχειρήσεων οικονομικών
υποχρεώσεων τους προς τους ΟΤΑ και
πρόσθετα μέτρα κοινωνικής και
υγειονομικής προστασίας των
απασχολούμενων και των
εργαζομένων μέσω των ΟΤΑ». σ.
15052, 15053, (Συνεδρίαση ΡΝΘ
15/06/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 15052, (Συνεδρίαση ΡΝΘ
15/06/2020).

ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Παρέμβασή του σε επίκαιρη ερώτηση
προς τον Πρωθυπουργό, με θέμα:
«Αποτελεσματική αντιμετώπιση των
συνεπειών της οικονομικής κρίσης
στην ελληνική οικονομία». σ. 14965,
(Συνεδρίαση ΡΝΗ 12/06/2020).
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Μισθοδοσία των φοιτητών που
φοιτούν στις παραγωγικές σχολές των
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων
Ασφαλείας». σ. 15039, (Συνεδρίαση
ΡΝΘ 15/06/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Πρόσβαση μαθητών με
δυσλεξία στις στρατιωτικές σχολές».
σ. 15040, 15041, (Συνεδρίαση ΡΝΘ
15/06/2020).
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Κύρωση του Μνημονίου
Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού της
Ελληνικής Δημοκρατίας και του
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού, Επιστημών και
Τεχνολογίας της Ιαπωνίας». σ. 14385,
(Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).
Ομιλία του σε δύο συναφείς
επίκαιρες ερωτήσεις, με θέμα: i. "Στον
αέρα οι ξεναγοί της Ελλάδας" και ii.
"Αμεση λήψη μέτρων προστασίας του
εισοδήματος και των δικαιωμάτων
των εργαζομένων του κλάδου των
ξεναγών". σ. 15014, 15016, 15017,
(Συνεδρίαση ΡΝΘ 15/06/2020).
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 14576, (Συνεδρίαση ΡΝΖ

11/06/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση της από 21-5-2020
τροποποίησης της από 3-6-2019
Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το
έργο V της από 6-9-2018 Σύμβασης
Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος
«Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ.
Νιάρχος» και του Ελληνικού
Δημοσίου για την ενίσχυση και
αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα
της υγείας που κυρώθηκε με τον ν.
4564/2018 (Α’ 170) και άλλες
διατάξεις». σ. 14576, 14597,
(Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).
Τ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 14957, 14960, 14969,
(Συνεδρίαση ΡΝΗ 12/06/2020).
ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Παρέμβασή του σε επίκαιρη ερώτηση
προς τον Πρωθυπουργό, με θέμα:
«Αποτελεσματική αντιμετώπιση των
συνεπειών της οικονομικής κρίσης
στην ελληνική οικονομία». σ. 14963,
(Συνεδρίαση ΡΝΗ 12/06/2020).
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ)
Επιστολή του πρόθεσης ψήφου στο
σχέδιο νόμου του Υπ. Παιδείας και
Θρησκευμάτων: "Αναβάθμιση του
Σχολείου και άλλες διατάξεις". σ.
14412, (Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: « Έκτιση ποινής με κοινωφελή

εργασία». σ. 15036, 15037, 15038,
(Συνεδρίαση ΡΝΘ 15/06/2020).
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Επιστολή του πρόθεσης ψήφου στο
σχέδιο νόμου του Υπ. Παιδείας και
Θρησκευμάτων: "Αναβάθμιση του
Σχολείου και άλλες διατάξεις". σ.
14404, (Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση
προς τον Πρωθυπουργό, με θέμα:
«Αποτελεσματική αντιμετώπιση των
συνεπειών της οικονομικής κρίσης
στην ελληνική οικονομία». σ. 1495714960, 14963, 14964, 14965-14967,
14968, 14969, (Συνεδρίαση ΡΝΗ
12/06/2020).
Φ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Επιστολή του πρόθεσης ψήφου στο
σχέδιο νόμου του Υπ. Παιδείας και
Θρησκευμάτων: "Αναβάθμιση του
Σχολείου και άλλες διατάξεις". σ.
14405, (Συνεδρίαση ΡΝΖ 11/06/2020).
ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση της από 21-5-2020
τροποποίησης της από 3-6-2019
Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το
έργο V της από 6-9-2018 Σύμβασης
Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος
«Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ.
Νιάρχος» και του Ελληνικού
Δημοσίου για την ενίσχυση και
αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα
της υγείας που κυρώθηκε με τον ν.
4564/2018 (Α’ 170) και άλλες
διατάξεις». σ. 14589, (Συνεδρίαση
ΡΝΖ 11/06/2020).

Ομιλία του σε δύο συναφείς
επίκαιρες ερωτήσεις, με θέμα: i. "Στον
αέρα οι ξεναγοί της Ελλάδας" και ii.
"Αμεση λήψη μέτρων προστασίας του
εισοδήματος και των δικαιωμάτων
των εργαζομένων του κλάδου των
ξεναγών". σ. 15014, 15016,
(Συνεδρίαση ΡΝΘ 15/06/2020).

