ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ – ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Θ΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΗ΄, ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΡΠ΄ 14.07.2020 – ΡΠΗ΄ 27.07.2020

Α
ΑΒΔΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 16509,
(Συνεδρίαση ΡΠ 14/07/2020), 16604,
16606, 16610, 16612, 16621,
(Συνεδρίαση ΡΠΒ 16/07/2020), 16715,
16723, (Συνεδρίαση ΡΠΔ 20/07/2020),
16827, 16828, 16831, 16832, 16833,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020), 16942,
16944, 16945, 16946, 16950, 16951,
16954, 16955, 16957, 16959,
(Συνεδρίαση ΡΠΣΤ 22/07/2020),
17245, (Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 16942, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΛΕΝΗ
Ομιλία της σε αναφορά - ερώτηση, με
θέμα: «Λειτουργία Μονάδας
Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) στο
Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς». σ. 17241,
17242, (Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ομιλία του (Προεδρεύων) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 16479,
16483, 16492, (Συνεδρίαση ΡΠ
14/07/2020), 16579, 16581, 16583,
16584, 16594, (Συνεδρίαση ΡΠΒ
16/07/2020), 16745, 16746, 16760,
16762, 16764, 16783, 16788, 16789,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020), 17004,
17013, 17014, 17021, (Συνεδρίαση
ΡΠΖ 24/07/2020), 17130, (Συνεδρίαση
ΡΠΗ 27/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16791,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Παρέμβασή του (Προεδρεύων) στο
σχέδιο νόμου του 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». σ. 17126,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16809, 16810,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16762,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16813, 16814,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 16504, (Συνεδρίαση ΡΠ
14/07/2020).
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16812, 16825,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Αναφορά του στην 46η επέτειο
αποκατάστασης της Δημοκρατίας και
στην μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε
τζαμί. σ. 17067, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». σ. 17067, (Συνεδρίαση
ΡΠΖ 24/07/2020).
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». σ. 17035, (Συνεδρίαση
ΡΠΖ 24/07/2020).
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Ποια είναι τα μέτρα που
λαμβάνει η Κυβέρνηση για την
αποφυγή περαιτέρω κατάρρευσης της
αγοράς ελαιολάδου;» σ. 16575, 16576,
(Συνεδρίαση ΡΠΑ 15/07/2020).
Αναφορά της στην 46η επέτειο
αποκατάστασης της Δημοκρατίας και
στην μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε
τζαμί. σ. 17065, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». σ. 17065, 17066, 17067,
(Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες

διατάξεις». σ. 17027, 17057, 17058,
17072, 17075, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).

Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες
διατάξεις». σ. 16502, (Συνεδρίαση ΡΠ
14/07/2020).

Αναφορά του στην 46η επέτειο
αποκατάστασης της Δημοκρατίας και
στην μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε
τζαμί. σ. 17057, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Μονιμοποίηση είκοσι έξι
εργαζόμενων στον Δήμο Αγίας
Βαρβάρας». σ. 16570, (Συνεδρίαση
ΡΠΑ 15/07/2020).

Συλλυπητήρια αναφορά του για το
θάνατο του πρώην Βουλευτή του
Συνασπισμού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς του νομού Έβρου Δημήτρη
Ρίζου. σ. 17057, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Δημόσιος κίνδυνος η απόφαση
Χατζηδάκη για αναβολή επ’ αόριστο
της ολοκλήρωσης των δασικών
χαρτών». σ. 16715, 16716,
(Συνεδρίαση ΡΠΔ 20/07/2020).

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Πότε επιτέλους θα σταματήσει
το έγκλημα στην Φυλή;» σ. 16717,
16718, (Συνεδρίαση ΡΠΔ 20/07/2020).

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 16483, (Συνεδρίαση ΡΠ
14/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16727,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 16831, (Συνεδρίαση ΡΠΕ
21/07/2020).
ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Ενεργειακή Εγνατία, η
ταφόπλακα της Δυτικής Μακεδονίας».
σ. 16719, 16720, (Συνεδρίαση ΡΠΔ
20/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16734, 16735,
16831, (Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Οι υπάλληλοι των Δήμων της
χώρας ξανά όμηροι στα πολιτικά
παιχνίδια της κυβέρνησης». σ. 17004,
17005, (Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Με κρατικό χρήμα, χωρίς
κρατικό έλεγχο οι εξορύξεις στην
Ελλάδα». σ. 17011, 17012,
(Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 17114,
17115, 17117, 17167, (Συνεδρίαση
ΡΠΗ 27/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17152, (Συνεδρίαση ΡΠΗ
27/07/2020).
Ομιλία του επί προσωπικού θέματος.
σ. 17152, (Συνεδρίαση ΡΠΗ
27/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Θα νοσηλευόσασταν σε ράντζο
στο Αττικό εν μέσω πανδημίας, κύριε
Υπουργέ;» σ. 17238, 17239,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΙΔΩ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Κέντρο
Πολιτισμού και Δημιουργίας
ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις». σ.
16591, (Συνεδρίαση ΡΠΒ 16/07/2020).
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Ο δυνητικός υποβιβασμός της
Larisa BC/ΚΑΕ Λάρισα καθιστά το
πρωτάθλημα απολύτως αφερέγγυο». σ.
17003, 17004, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).
ΑΥΓΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
Ομιλία της 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. 16916, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16819,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Β
ΒΑΓΕΝΑ - ΚΗΛΑΗΔΟΝΗ ΑΝΝΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Κέντρο
Πολιτισμού και Δημιουργίας
ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις». σ.
16609, 16620, 16627, (Συνεδρίαση
ΡΠΒ 16/07/2020).
Ομιλία της επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 16627, 16628,
(Συνεδρίαση ΡΠΒ 16/07/2020).
ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ ΓΙΑΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Κέντρο
Πολιτισμού και Δημιουργίας
ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις». σ.
16618-16620, (Συνεδρίαση ΡΠΒ
16/07/2020).
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
(ΛΑΚΗΣ)

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16809,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
(ΒΑΣΙΛΗΣ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Κέντρο
Πολιτισμού και Δημιουργίας
ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις». σ.
16617, (Συνεδρίαση ΡΠΒ 16/07/2020).
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 16489, 16490, 16491,
16492, (Συνεδρίαση ΡΠ 14/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Κέντρο
Πολιτισμού και Δημιουργίας
ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις». σ.
16594-16596, (Συνεδρίαση ΡΠΒ
16/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16741-16743,
16744, (Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Αναφορά του στην τουρκική
προκλητικότητα. σ. 16897,
(Συνεδρίαση ΡΠΣΤ 22/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 16897, 16901,
(Συνεδρίαση ΡΠΣΤ 22/07/2020),
17027, (Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).

Ομιλία του 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. 16897-16900, 16901, (Συνεδρίαση
ΡΠΣΤ 22/07/2020).
Αναφορά του στην 46η επέτειο
αποκατάστασης της Δημοκρατίας και
στην μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε
τζαμί. σ. 17026, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». σ. 17026, 17027-17029,
17030, (Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Κέντρο
Πολιτισμού και Δημιουργίας
ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις». σ.
16597, (Συνεδρίαση ΡΠΒ 16/07/2020).
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 16506, 16510, 16529,
(Συνεδρίαση ΡΠ 14/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 17156,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΒΕΤΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Κέντρο
Πολιτισμού και Δημιουργίας
ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις». σ.
16607, 16622, (Συνεδρίαση ΡΠΒ
16/07/2020).
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16802, 16803,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 16486-16488,
(Συνεδρίαση ΡΠ 14/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Απόφαση Ευρωπαϊκού

Ανώτατου Δικαστηρίου για διεκδίκηση
αποζημιώσεων από το σκάνδαλο
"Dieselgate"». σ. 16572, 16573,
(Συνεδρίαση ΡΠΑ 15/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Κέντρο
Πολιτισμού και Δημιουργίας
ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις». σ.
16612, (Συνεδρίαση ΡΠΒ 16/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση,
με θέμα: «Ανεπαρκή και
αναποτελεσματικά τα κυβερνητικά
μέτρα για την αντιμετώπισης της
κρίσης». σ. 16681, (Συνεδρίαση ΡΠΓ
17/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16733, 16831,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 16831, (Συνεδρίαση ΡΠΕ
21/07/2020), 17070, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020), 17153, (Συνεδρίαση ΡΠΗ
27/07/2020).
Ομιλία του 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. 16903-16905, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». σ. 17023-17025, 17070,
(Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 17111-17113,
17166, (Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 16496,
16503, 16510, 16513, (Συνεδρίαση ΡΠ
14/07/2020), 16683, 16685, 16690,
16691, 16692, (Συνεδρίαση ΡΠΓ
17/07/2020), 16797, 16805, 16833,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020), 16919,
16920, 16921, 16925, (Συνεδρίαση
ΡΠΣΤ 22/07/2020), 17162, 17163,
17165, 17167, 17229, 17230, 17232,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε
επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Ανεπαρκή και αναποτελεσματικά τα
κυβερνητικά μέτρα για την
αντιμετώπισης της κρίσης». σ. 16689,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 17/07/2020).
Παρέμβασή του (Προεδρεύων) στο
σχέδιο νόμου του Υπ. Περιβάλλοντος
και Ενέργειας: «Προώθηση της
ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις».
σ. 16802, 16832, 16833, (Συνεδρίαση
ΡΠΕ 21/07/2020).
Παρέμβασή του (Προεδρεύων) στο
σχέδιο νόμου του 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». σ. 17163,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16762, 16763,
16764, (Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Αναφορά του στην 46η επέτειο
αποκατάστασης της Δημοκρατίας και
στην μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε
τζαμί. σ. 17035, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». σ. 17035, (Συνεδρίαση
ΡΠΖ 24/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 17120,
17121, (Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
(ΜΑΚΗΣ)
Παρέμβασή του 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. 16959, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». σ. 17030, 17036, 17070,
17072, 17073, 17074, 17075,
(Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
Αναφορά του στην 46η επέτειο
αποκατάστασης της Δημοκρατίας και
στην μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε
τζαμί. σ. 17072, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ομιλία της 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. 16929, 16958, 16959, (Συνεδρίαση
ΡΠΣΤ 22/07/2020).
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 16950, 16951,
(Συνεδρίαση ΡΠΣΤ 22/07/2020).
Ομιλία του 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. 16955, 16956, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Βαρύ το αποτύπωμα της κρίσης
του κορωνοϊού στον κόσμο της
εργασίας στη Μαγνησία». σ. 16700,
16701, (Συνεδρίαση ΡΠΔ 20/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Για τη υπαγωγή των οδηγών
τουριστικών λεωφορείων Κρήτης στο
εργασιακό καθεστώς που απορρέει από
την τοπική κλαδική ΣΣΕ». σ. 16702,
16703, (Συνεδρίαση ΡΠΔ 20/07/2020).
Ομιλία του σε αναφορά - ερώτηση,
με θέμα: «Δυσμενείς εξελίξεις για τη
βιωσιμότητα του e-ΕΦΚΑ. Οι
πολιτικές της Κυβέρνησης προκαλούν
μεγάλες απώλειες εσόδων στα
ασφαλιστικά Ταμεία». σ. 16704,

16705, (Συνεδρίαση ΡΠΔ 20/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 16707, (Συνεδρίαση ΡΠΔ
20/07/2020).
Ομιλία του σε δύο συναφείς
επίκαιρες ερωτήσεις, 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. 17246 17248,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, 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, 17249, (Συνεδρίαση ΡΠΗ
27/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: « Άμεση εφαρμογή των
αποφάσεων της Ολομέλειας του
Συμβουλίου της Επικρατείας για τα
αναδρομικά των συνταξιούχων». σ.
17250, 17251, 17252, (Συνεδρίαση
ΡΠΗ 27/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Εξίσωση ορίων ηλικίας
ανδρών-γυναικών για λήψη σύνταξης
με ανήλικο παιδί (25ετία/2010)». σ.
17253, 17254, (Συνεδρίαση ΡΠΗ
27/07/2020).
ΒΡΥΖΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16764,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).

Γ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Αναφορά της στην τουρκική
προκλητικότητα. σ. 16935,
(Συνεδρίαση ΡΠΣΤ 22/07/2020).
Ομιλία της 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. 16935-16937, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 17121,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Απόφαση Ευρωπαϊκού
Ανώτατου Δικαστηρίου για διεκδίκηση

αποζημιώσεων από το σκάνδαλο
"Dieselgate"». σ. 16573, (Συνεδρίαση
ΡΠΑ 15/07/2020).
Ομιλία του 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. 16883, 16889, 16939, 16940, 16941,
16944, 16945, 16946, 16959,
(Συνεδρίαση ΡΠΣΤ 22/07/2020).

ΡΠΗ 27/07/2020).
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ)
Ομιλία της 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. 16933, 16934, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).

Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 16883, 16889, 16942,
16943, 16944, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020), 17103, 17106,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).

Αναφορά της στην τουρκική
προκλητικότητα. σ. 16934,
(Συνεδρίαση ΡΠΣΤ 22/07/2020).

Ομιλία του επί προσωπικού θέματος.
σ. 16944, 16959, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020), 17152, (Συνεδρίαση ΡΠΗ
27/07/2020).

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 16522, 16523,
(Συνεδρίαση ΡΠ 14/07/2020).

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 17103,
17107, 17113, 17114, 17115, 17117,
17137, 17143, 17146, 17147, 17148,
17149-17151, 17152, 17153, 17157,
17160, 17161, 17165, (Συνεδρίαση

ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Κέντρο
Πολιτισμού και Δημιουργίας
ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις». σ.
16606, (Συνεδρίαση ΡΠΒ 16/07/2020).
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16807,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).

ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

16/07/2020).

Ομιλία του 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. 16896, 16920, 16921, 16939,
(Συνεδρίαση ΡΠΣΤ 22/07/2020).

Ομιλία του 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, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).

Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 16920, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
ΓΚΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αναφορά του στην 46η επέτειο
αποκατάστασης της Δημοκρατίας και
στην μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε
τζαμί. σ. 17061, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).

Ομιλία του επί της πρότασης του
Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη, για σύσταση
Διακομματικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής, που θα έχει ως στόχο την
επεξεργασία προτάσεων για την
ανάπτυξη της Θράκης. σ. 16739,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». σ. 17061, 17062,
(Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16793-16795,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Προβλέψεις και πρόνοιες με
αφορμή την αύξηση κρουσμάτων
COVID-19». σ. 17235, 17236,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΛΕΩΝ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 16584, (Συνεδρίαση ΡΠΒ
16/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Κέντρο
Πολιτισμού και Δημιουργίας
ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις». σ.
16587-16589, (Συνεδρίαση ΡΠΒ

Δ
ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 16584, (Συνεδρίαση ΡΠΒ
16/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Κέντρο

Πολιτισμού και Δημιουργίας
ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις». σ.
16589, 16590, (Συνεδρίαση ΡΠΒ
16/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: « Άμεσα μέτρα για τη
στελέχωση και τον εξοπλισμό του
Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης». σ.
16708, 16709, 16710, (Συνεδρίαση
ΡΠΔ 20/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Αφαίρεση διδακτικής
υπηρεσίας από εκπαιδευτικό λόγω
επαπειλούμενης κύησης». σ. 17006,
17007, (Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
Ομιλία του σε ερώτηση - αναφορά,
με θέμα: «Εργαζόμενοι ορισμένου
χρόνου στο Νοσοκομείο Δράμας». σ.
17243, 17244, (Συνεδρίαση ΡΠΗ
27/07/2020).
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 16527, (Συνεδρίαση ΡΠ
14/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16782,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 17121-17123,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
(ΤΑΣΟΣ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 16508, (Συνεδρίαση ΡΠ
14/07/2020).
Αναφορά του στην 46η επέτειο
αποκατάστασης της Δημοκρατίας και
στην μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε
τζαμί. σ. 17055, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». σ. 17055, (Συνεδρίαση
ΡΠΖ 24/07/2020).
Συλλυπητήρια αναφορά του για το
θάνατο του πρώην Βουλευτή του
Συνασπισμού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς του νομού Έβρου Δημήτρη
Ρίζου. σ. 17055, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).

ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του σε αναφορά - ερώτηση,
με θέμα: « Ίδρυση και λειτουργία νέων
Τμημάτων στο Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης». σ. 17010,
(Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
ΔΟΥΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16808, 16809,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Ε
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16811, 16812,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Κέντρο
Πολιτισμού και Δημιουργίας
ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις». σ.
16600-16602, (Συνεδρίαση ΡΠΒ
16/07/2020).

Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες
διατάξεις». σ. 16514, 16520,
(Συνεδρίαση ΡΠ 14/07/2020).
ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Αφαίρεση διδακτικής
υπηρεσίας από εκπαιδευτικό λόγω
επαπειλούμενης κύησης». σ. 17006,
17007, (Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: « Άμεση καταβολή των
δεδουλευμένων στους εργαζόμενους
των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων «Νέα
Γενιά Ζηρίδη» και διασφάλιση των
δικαιωμάτων τους». σ. 17008, 17009,
(Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16827, 16828,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 16828, (Συνεδρίαση ΡΠΕ
21/07/2020).
Η
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ζ
ΖΑΒΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Εταιρική
διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών,
σύγχρονη αγορά κεφαλαίου,
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 16739, (Συνεδρίαση ΡΠΕ
21/07/2020).
Παρέμβασή του 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. 16929, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
Ομιλία του σε δύο συναφείς
επίκαιρες ερωτήσεις, 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. 17246, 17247, 17248,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
Θ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16805,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 17132,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Με κρατικό χρήμα, χωρίς
κρατικό έλεγχο οι εξορύξεις στην
Ελλάδα». σ. 17011, 17012,
(Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
Κ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 16509, (Συνεδρίαση ΡΠ
14/07/2020).

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 16495, 16496,
(Συνεδρίαση ΡΠ 14/07/2020).
ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ομιλία του σε αναφορά - ερώτηση,
με θέμα: «Δυσμενείς εξελίξεις για τη
βιωσιμότητα του e-ΕΦΚΑ. Οι
πολιτικές της Κυβέρνησης προκαλούν
μεγάλες απώλειες εσόδων στα
ασφαλιστικά Ταμεία». σ. 16704,
16705, (Συνεδρίαση ΡΠΔ 20/07/2020).
Αναφορά του στην τουρκική
προκλητικότητα. σ. 16924,

(Συνεδρίαση ΡΠΣΤ 22/07/2020).
Ομιλία του 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. 16924, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
Ομιλία του σε δύο συναφείς
επίκαιρες ερωτήσεις 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.
17233, 17234, (Συνεδρίαση ΡΠΗ
27/07/2020).
ΚΑΜΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Κέντρο
Πολιτισμού και Δημιουργίας
ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις». σ.
16613, (Συνεδρίαση ΡΠΒ 16/07/2020).
ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
Ομιλία του 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. 16922, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του 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. 16927, 16928, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 16526, (Συνεδρίαση ΡΠ
14/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση,
με θέμα: «Ανεπαρκή και
αναποτελεσματικά τα κυβερνητικά
μέτρα για την αντιμετώπισης της
κρίσης». σ. 16680, (Συνεδρίαση ΡΠΓ
17/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και

άλλες διατάξεις». σ. 16803-16805,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).

άλλες διατάξεις». σ. 16790,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).

Ομιλία του 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. 16893-16895, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).

ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16760,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 17124,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 16503, (Συνεδρίαση ΡΠ
14/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 16667, (Συνεδρίαση ΡΠΓ
17/07/2020), 17130, 17162, 17163,
17165, 17232, (Συνεδρίαση ΡΠΗ
27/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση,
με θέμα: «Ανεπαρκή και
αναποτελεσματικά τα κυβερνητικά
μέτρα για την αντιμετώπισης της
κρίσης». σ. 16668, 16669,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 17/07/2020).

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΤΟΥ
ΑΧΙΛΛΕΑ)

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 17107-17109,
17148, 17161, 17165, (Συνεδρίαση
ΡΠΗ 27/07/2020).

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και

Ομιλία του σε δύο συναφείς
επίκαιρες ερωτήσεις 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).

αναποτελεσματικά τα κυβερνητικά
μέτρα για την αντιμετώπισης της
κρίσης». σ. 16672, (Συνεδρίαση ΡΠΓ
17/07/2020).

ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Ομιλία του 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. 16890-16892, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Προσλήψεις ιατρών και
εξοπλισμός σε δημόσιες δομές υγείας
στη Θεσπρωτία». σ. 16707, 16708,
(Συνεδρίαση ΡΠΔ 20/07/2020).
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ)
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16727-16729,
16802, 16831, 16832, (Συνεδρίαση
ΡΠΕ 21/07/2020).
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». σ. 17048, (Συνεδρίαση
ΡΠΖ 24/07/2020).
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Ποια είναι τα μέτρα που
λαμβάνει η Κυβέρνηση για την
αποφυγή περαιτέρω κατάρρευσης της
αγοράς ελαιολάδου;» σ. 16574, 16575,
16576, (Συνεδρίαση ΡΠΑ 15/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 16672, (Συνεδρίαση ΡΠΓ
17/07/2020), 17051, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση,
με θέμα: «Ανεπαρκή και

Αναφορά του στην τουρκική
προκλητικότητα. σ. 16890,
(Συνεδρίαση ΡΠΣΤ 22/07/2020).

Αναφορά του στην 46η επέτειο
αποκατάστασης της Δημοκρατίας και
στην μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε
τζαμί. σ. 17053, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». σ. 17053-17055,
(Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Αναγκαία μια σύγχρονη και
σοβαρή πολιτική ανάπτυξης της
δημόσιας υγείας». σ. 17244, 17245,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
Ομιλία του σε δύο συναφείς
επίκαιρες ερωτήσεις, 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, 17247,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, 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, 17249, (Συνεδρίαση ΡΠΗ
27/07/2020).
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
(ΣΙΜΟΣ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 16480, 16481, 16528,
(Συνεδρίαση ΡΠ 14/07/2020).
Αναφορά του στην 46η επέτειο
αποκατάστασης της Δημοκρατίας και
στην μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε
τζαμί. σ. 17043, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». σ. 17043, (Συνεδρίαση
ΡΠΖ 24/07/2020).
ΚΕΛΕΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 16492, (Συνεδρίαση ΡΠ
14/07/2020).
Ομιλία του 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. 16919, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Αναφορά του στην 46η επέτειο
αποκατάστασης της Δημοκρατίας και
στην μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε
τζαμί. σ. 17042, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». σ. 17042, 17043, 17073,
17074, (Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 17101-17103,
17163, (Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Προέκταση του Δυτικού
Προαστιακού Θεσσαλονίκης στην
Έδεσσα μέσω των Γιαννιτσών». σ.
16695, 16697, (Συνεδρίαση ΡΠΓ
17/07/2020).

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Εκτός λειτουργίας το ένα από
τα δύο ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα
του Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Λάρισας (ΠΓΝΛ)». σ.
17237, 17238, (Συνεδρίαση ΡΠΗ
27/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Θα νοσηλευόσασταν σε ράντζο
στο Αττικό εν μέσω πανδημίας, κύριε
Υπουργέ;» σ. 17239, 17240,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Στήριξη των ψυχικά
πασχόντων και όσων χρειάζονται
ψυχολογική υποστήριξη». σ. 17240,
17241, (Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).

Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 16889, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).

Ομιλία του σε αναφορά - ερώτηση,
με θέμα: «Λειτουργία Μονάδας
Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) στο
Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς». σ. 17242,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Καθυστέρηση στο πρόγραμμα
ενεργειακής αναβάθμισης
νοσοκομείων». σ. 17231, 17232,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).

Ομιλία του σε ερώτηση - αναφορά,
με θέμα: «Εργαζόμενοι ορισμένου
χρόνου στο Νοσοκομείο Δράμας». σ.
17243, 17244, (Συνεδρίαση ΡΠΗ
27/07/2020).

Ομιλία του σε δύο συναφείς
επίκαιρες ερωτήσεις 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.
17233, 17234, (Συνεδρίαση ΡΠΗ
27/07/2020).

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Αναγκαία μια σύγχρονη και
σοβαρή πολιτική ανάπτυξης της
δημόσιας υγείας». σ. 17244, 17245,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).

ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Προβλέψεις και πρόνοιες με
αφορμή την αύξηση κρουσμάτων
COVID-19». σ. 17235, 17236,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16800,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Αναφορά του στην 46η επέτειο
αποκατάστασης της Δημοκρατίας και
στην μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε
τζαμί. σ. 17044, (Συνεδρίαση ΡΠΖ

24/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». σ. 17044, 17045,
(Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Κέντρο
Πολιτισμού και Δημιουργίας
ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις». σ.
16586, (Συνεδρίαση ΡΠΒ 16/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Προσλήψεις ιατρών και
εξοπλισμός σε δημόσιες δομές υγείας
στη Θεσπρωτία». σ. 16707, 16708,
(Συνεδρίαση ΡΠΔ 20/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: « Άμεσα μέτρα για τη
στελέχωση και τον εξοπλισμό του
Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης». σ.
16709, 16710, (Συνεδρίαση ΡΠΔ
20/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Διασφάλιση των θέσεων
εργασίας του επικουρικού προσωπικού
στο ΕΣΥ». σ. 16711, 16712,
(Συνεδρίαση ΡΠΔ 20/07/2020).
Ομιλία του σε αναφορά - ερώτηση,
με θέμα: «Σοβαρά λειτουργικά
προβλήματα στο Νοσοκομείο
Ρεθύμνου λόγω ανεπαρκούς
στελέχωσης κυρίως του
αναισθησιολογικού τμήματος και της
παθολογικής κλινικής». σ. 16713,
16714, 16715, (Συνεδρίαση ΡΠΔ
20/07/2020).
ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16817,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16816, 16817,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Ομιλία του επί προσωπικού θέματος.
σ. 16817, (Συνεδρίαση ΡΠΕ
21/07/2020).
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
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.
16965, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του 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. 16913-16916, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του για την άρση της ασυλίας
του. σ. 16745, (Συνεδρίαση ΡΠΕ
21/07/2020).
Αναφορά του στην τουρκική
προκλητικότητα. σ. 16933,
(Συνεδρίαση ΡΠΣΤ 22/07/2020).
Ομιλία του 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. 16933, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Κέντρο
Πολιτισμού και Δημιουργίας
ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις». σ.
16584-16586, (Συνεδρίαση ΡΠΒ
16/07/2020).
Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου
του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16802,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 16889, 16954,
(Συνεδρίαση ΡΠΣΤ 22/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 17154-17156,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΚΩΤΣΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ομιλία του (Προεδρεύων) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 16961,
16964, 16967, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020), 17070, 17071, 17075,
(Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020), 17101,
17106, 17107, 17117, (Συνεδρίαση
ΡΠΗ 27/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ..
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ομιλία του 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. 16917, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ

22/07/2020).

ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αναφορά του στην 46η επέτειο
αποκατάστασης της Δημοκρατίας και
στην μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε
τζαμί. σ. 17046, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).

Ομιλία του (Προεδρεύων) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 16667,
16669, 16672, 16676, 16678,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 17/07/2020), 16906,
16907, 16909, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020), 17027, 17029, 17030,
17031, 17040, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». σ. 17046, (Συνεδρίαση
ΡΠΖ 24/07/2020).
ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Κέντρο
Πολιτισμού και Δημιουργίας
ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις». σ.
16602, (Συνεδρίαση ΡΠΒ 16/07/2020).

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16730-16733,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, 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).

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16801, 16802,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).

ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

Αναφορά του στην 46η επέτειο
αποκατάστασης της Δημοκρατίας και
στην μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε
τζαμί. σ. 17041, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).

Ομιλία του 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. 16886-16888, 16889, 16896, 16897,
16907, 16939, 16940, 16954,
(Συνεδρίαση ΡΠΣΤ 22/07/2020).

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». σ. 17041, (Συνεδρίαση
ΡΠΖ 24/07/2020).
Λ

Αναφορά του στην τουρκική
προκλητικότητα. σ. 16886,
(Συνεδρίαση ΡΠΣΤ 22/07/2020).

ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Αναφορά του στην 46η επέτειο
αποκατάστασης της Δημοκρατίας και
στην μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε
τζαμί. σ. 17047, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).

Αναφορά της στην 46η επέτειο
αποκατάστασης της Δημοκρατίας και
στην μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε
τζαμί. σ. 17002, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». σ. 17047, (Συνεδρίαση
ΡΠΖ 24/07/2020).

ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΛΙΑΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Σοβαρά προβλήματα
υποστελέχωσης και παλαιωμένου
υλικού για τις πυροσβεστικές
υπηρεσίες του Ν. Λάρισας». σ. 16567,
16568, (Συνεδρίαση ΡΠΑ 15/07/2020).
Αναφορά της στην τουρκική
προκλητικότητα. σ. 16918,
(Συνεδρίαση ΡΠΣΤ 22/07/2020).
Ομιλία της 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. 16918, 16919, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Ο δυνητικός υποβιβασμός της
Larisa BC/ΚΑΕ Λάρισα καθιστά το
πρωτάθλημα απολύτως αφερέγγυο». σ.
17002, 17003, 17004, (Συνεδρίαση
ΡΠΖ 24/07/2020).

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Μονιμοποίηση είκοσι έξι
εργαζόμενων στον Δήμο Αγίας
Βαρβάρας». σ. 16570, 16571,
(Συνεδρίαση ΡΠΑ 15/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Οι υπάλληλοι των Δήμων της
χώρας ξανά όμηροι στα πολιτικά
παιχνίδια της κυβέρνησης». σ. 17005,
17006, (Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 17132,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΛΙΒΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 16515, 16520,

(Συνεδρίαση ΡΠ 14/07/2020).

(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).

Ομιλία του επί προσωπικού θέματος.
σ. 16520, (Συνεδρίαση ΡΠ
14/07/2020).

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». σ. 17031, (Συνεδρίαση
ΡΠΖ 24/07/2020).

Παρέμβασή του 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. 16897, 16944, 16951, (Συνεδρίαση
ΡΠΣΤ 22/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 16951, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
ΛΙΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 16505, (Συνεδρίαση ΡΠ
14/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Κέντρο
Πολιτισμού και Δημιουργίας
ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις». σ.
16597, (Συνεδρίαση ΡΠΒ 16/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16799,

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 17119,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 16490, 16492, 16513,
16514, (Συνεδρίαση ΡΠ 14/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση,
με θέμα: «Ανεπαρκή και
αναποτελεσματικά τα κυβερνητικά
μέτρα για την αντιμετώπισης της
κρίσης». σ. 16676-16678, 16685,
16687, (Συνεδρίαση ΡΠΓ 17/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 16678, 16685,

(Συνεδρίαση ΡΠΓ 17/07/2020), 16897,
16942, 16950, 16951, (Συνεδρίαση
ΡΠΣΤ 22/07/2020).
Αναφορά του στην τουρκική
προκλητικότητα. σ. 16901,
(Συνεδρίαση ΡΠΣΤ 22/07/2020).
Ομιλία του 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. 16901, 16902, 16951-16953, 16954,
16959, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
Ομιλία του επί προσωπικού θέματος.
σ. 16959, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ
(ΓΙΑΝΝΗΣ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Κέντρο
Πολιτισμού και Δημιουργίας
ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις». σ.
16579-16581, (Συνεδρίαση ΡΠΒ
16/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 16610, 16612,
(Συνεδρίαση ΡΠΒ 16/07/2020).
Ομιλία του 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. 16923, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
ΛΟΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 16488, (Συνεδρίαση ΡΠ
14/07/2020).
Μ
ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ (ΖΕΤΤΑ)
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16782,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
ΜΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Κέντρο
Πολιτισμού και Δημιουργίας
ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις». σ.
16604, 16605, (Συνεδρίαση ΡΠΒ
16/07/2020).
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
(ΧΑΡΗΣ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 16511, 16528,
(Συνεδρίαση ΡΠ 14/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 16513, (Συνεδρίαση ΡΠ
14/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16761, 16762,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
Αναφορά της στην 46η επέτειο
αποκατάστασης της Δημοκρατίας και
στην μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε
τζαμί. σ. 17021, 17071, (Συνεδρίαση
ΡΠΖ 24/07/2020).
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». σ. 17021-17023, 17071,
17072, 17073, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 17109-17111,

17145, 17166, (Συνεδρίαση ΡΠΗ
27/07/2020).
Ομιλία της επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17145, 17146, 17162,
17163, (Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16789,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Αναφορά του στην 46η επέτειο
αποκατάστασης της Δημοκρατίας και
στην μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε
τζαμί. σ. 17051, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». σ. 17051, 17052,
(Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 17130,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 16889, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ

22/07/2020).
Ομιλία του 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. 16889, 16909, 16931, 16932, 16938,
16943, 16956, 16959, (Συνεδρίαση
ΡΠΣΤ 22/07/2020).
ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη
Υπουργού Ανάπτυξης Άδωνι
Γεωργιάδη». σ. 16565, 16566,
(Συνεδρίαση ΡΠΑ 15/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 16889, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Βαρύ το αποτύπωμα της κρίσης
του κορωνοϊού στον κόσμο της
εργασίας στη Μαγνησία». σ. 16699,
16700, (Συνεδρίαση ΡΠΔ 20/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Εκτός λειτουργίας το ένα από
τα δύο ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα
του Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Λάρισας (ΠΓΝΛ)». σ.
17237, 17238, (Συνεδρίαση ΡΠΗ
27/07/2020).
ΜΕΝΔΩΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Κέντρο

Πολιτισμού και Δημιουργίας
ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις». σ.
16592, 16594, 16604, 16605, 16606,
16609, 16621, 16622-16624, 16627,
(Συνεδρίαση ΡΠΒ 16/07/2020).
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα «Μουσείο Ποντιακού
Ελληνισμού στο πρώην Στρατόπεδο
Παύλου Μελά της Δυτικής
Θεσσαλονίκης». σ. 16690, 16691,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 17/07/2020).
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Ανάγκη επίσπευσης της
πλήρους λειτουργίας του
Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου
Χαλκιδικής». σ. 16692, 16693,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 17/07/2020).
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(ΝΟΤΗΣ)
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
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.
16966, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, με
την οποία καταθέτει πρόταση για
σύσταση Διακομματικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, που θα
έχει ως στόχο την επεξεργασία
προτάσεων για την ανάπτυξη της
Θράκης. σ. 16737, (Συνεδρίαση ΡΠΕ

21/07/2020).
ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Κέντρο
Πολιτισμού και Δημιουργίας
ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις». σ.
16598, (Συνεδρίαση ΡΠΒ 16/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 16669, (Συνεδρίαση ΡΠΓ
17/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση,
με θέμα: «Ανεπαρκή και
αναποτελεσματικά τα κυβερνητικά
μέτρα για την αντιμετώπισης της
κρίσης». σ. 16669, 16683,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 17/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: « Άμεση εφαρμογή των
αποφάσεων της Ολομέλειας του
Συμβουλίου της Επικρατείας για τα
αναδρομικά των συνταξιούχων». σ.
17250, 17251, (Συνεδρίαση ΡΠΗ
27/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Εξίσωση ορίων ηλικίας
ανδρών-γυναικών για λήψη σύνταξης
με ανήλικο παιδί (25ετία/2010)». σ.
17253, 17254, (Συνεδρίαση ΡΠΗ
27/07/2020).
ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 16524, (Συνεδρίαση ΡΠ
14/07/2020).

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Στην Πειραϊκή συνεχίζεται το
μπάζωμα, παρά την προσωρινή
διαταγή αναστολής των έργων από το
ΣτΕ». σ. 16571, 16572, (Συνεδρίαση
ΡΠΑ 15/07/2020).
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Κέντρο
Πολιτισμού και Δημιουργίας
ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις». σ.
16616, (Συνεδρίαση ΡΠΒ 16/07/2020).
Ομιλία της σε επίκαιρη επερώτηση,
με θέμα: «Ανεπαρκή και
αναποτελεσματικά τα κυβερνητικά
μέτρα για την αντιμετώπισης της
κρίσης». σ. 16682, (Συνεδρίαση ΡΠΓ
17/07/2020).
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Επαναφορά εσώκλειστης
φοίτησης στη Σχολή Αξιωματικών της
Ελληνικής Αστυνομίας». σ. 16693,
16694, (Συνεδρίαση ΡΠΓ 17/07/2020).
Ομιλία της επί της πρότασης του
Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη, για σύσταση
Διακομματικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής, που θα έχει ως στόχο την
επεξεργασία προτάσεων για την
ανάπτυξη της Θράκης. σ. 16740,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16824,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». σ. 17025, (Συνεδρίαση
ΡΠΖ 24/07/2020).

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
(ΝΤΟΡΑ)
Ομιλία της επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 16738, (Συνεδρίαση ΡΠΕ
21/07/2020), 16957, (Συνεδρίαση
ΡΠΣΤ 22/07/2020).
Ομιλία της επί της πρότασης του
Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη, για σύσταση
Διακομματικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής, που θα έχει ως στόχο την
επεξεργασία προτάσεων για την
ανάπτυξη της Θράκης. σ. 16738,
16740, 16741, (Συνεδρίαση ΡΠΕ
21/07/2020).
Ομιλία της επί προσωπικού θέματος.
σ. 16741, (Συνεδρίαση ΡΠΕ
21/07/2020), 16959, (Συνεδρίαση
ΡΠΣΤ 22/07/2020).
Παρέμβασή της 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. 16957, 16959, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Στήριξη των ψυχικά
πασχόντων και όσων χρειάζονται
ψυχολογική υποστήριξη». σ. 17240,
17241, (Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16818,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Αναφορά του στην 46η επέτειο
αποκατάστασης της Δημοκρατίας και
στην μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε
τζαμί. σ. 17052, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». σ. 17052, (Συνεδρίαση
ΡΠΖ 24/07/2020).
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 16739, (Συνεδρίαση ΡΠΕ
21/07/2020).
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ομιλία του 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. 16930, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
ΜΠΙΑΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του 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. 16920, 16926, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
ΜΠΙΖΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ)
Αναφορά της στην 46η επέτειο
αποκατάστασης της Δημοκρατίας και
στην μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε
τζαμί. σ. 17046, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». σ. 17046, (Συνεδρίαση
ΡΠΖ 24/07/2020).
ΜΠΟΥΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του 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. 16888, 16889, 16890, 16896, 16897,
16901, 16902, 16938, 16960,
(Συνεδρίαση ΡΠΣΤ 22/07/2020).

Αναφορά του στην τουρκική
προκλητικότητα. σ. 16902,
(Συνεδρίαση ΡΠΣΤ 22/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 16951, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Κέντρο
Πολιτισμού και Δημιουργίας
ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις». σ.
16628, (Συνεδρίαση ΡΠΒ 16/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 16628, (Συνεδρίαση ΡΠΒ
16/07/2020), 17153, (Συνεδρίαση ΡΠΗ
27/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση,
με θέμα: «Ανεπαρκή και
αναποτελεσματικά τα κυβερνητικά
μέτρα για την αντιμετώπισης της
κρίσης». σ. 16678, 16679,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 17/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». σ. 17058, 17063-17065,
(Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
Αναφορά του στην 46η επέτειο
αποκατάστασης της Δημοκρατίας και
στην μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε
τζαμί. σ. 17063, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 17131,
17153, 17154, (Συνεδρίαση ΡΠΗ
27/07/2020).

ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16725-16727,
16735, 16832, 16833, (Συνεδρίαση
ΡΠΕ 21/07/2020).

ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Κέντρο
Πολιτισμού και Δημιουργίας
ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις». σ.
16599, (Συνεδρίαση ΡΠΒ 16/07/2020).
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 16627,
16628, (Συνεδρίαση ΡΠΒ 16/07/2020),
16725, 16734, 16738, 16739, 16740,
16741, (Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020),
16881, 16882, 16883, 16889, 16890,
(Συνεδρίαση ΡΠΣΤ 22/07/2020),
17143, 17146, 17152, 17153, 17154,
17156, 17157, 17158, 17159,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
Παρέμβασή του (Προεδρεύων) στο
σχέδιο νόμου του 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». σ. 17145,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).

Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 16929, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Παρέμβασή του 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. 16906, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». σ. 17029, 17042,
(Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
Αναφορά του στην 46η επέτειο
αποκατάστασης της Δημοκρατίας και
στην μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε
τζαμί. σ. 17042, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 17135,
17152, 17158, (Συνεδρίαση ΡΠΗ
27/07/2020).

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. 16922, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ν
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ομιλία του 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. 16934, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
Ξ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Κέντρο
Πολιτισμού και Δημιουργίας
ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις». σ.
16609, (Συνεδρίαση ΡΠΒ 16/07/2020).
Ομιλία του επί του διανεμηθέντος
πορίσματος της «Ειδικής

Ομιλία του σε αναφορά - ερώτηση,
με θέμα: «Σοβαρά λειτουργικά
προβλήματα στο Νοσοκομείο
Ρεθύμνου λόγω ανεπαρκούς
στελέχωσης κυρίως του
αναισθησιολογικού τμήματος και της
παθολογικής κλινικής». σ. 16712,
16713, 16714, 16715, (Συνεδρίαση
ΡΠΔ 20/07/2020).
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ (ΜΑΡΙΛΙΖΑ)
Ομιλία της επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 16583, (Συνεδρίαση ΡΠΒ
16/07/2020).
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Κέντρο
Πολιτισμού και Δημιουργίας
ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις». σ.
16586, 16625-16627, 16628,
(Συνεδρίαση ΡΠΒ 16/07/2020).
Ομιλία της σε επίκαιρη επερώτηση,
με θέμα: «Ανεπαρκή και
αναποτελεσματικά τα κυβερνητικά
μέτρα για την αντιμετώπισης της
κρίσης». σ. 16679, (Συνεδρίαση ΡΠΓ
17/07/2020).
Ο

Π
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Επαναφορά εσώκλειστης
φοίτησης στη Σχολή Αξιωματικών της
Ελληνικής Αστυνομίας». σ. 16693,
16694, (Συνεδρίαση ΡΠΓ 17/07/2020).
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16795, 16796,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Αναφορά του στην 46η επέτειο
αποκατάστασης της Δημοκρατίας και
στην μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε
τζαμί. σ. 17033, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 17128,
17129, 17130, (Συνεδρίαση ΡΠΗ
27/07/2020).

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». σ. 17033, (Συνεδρίαση
ΡΠΖ 24/07/2020).

ΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 17133,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Ανάγκη επίσπευσης της
πλήρους λειτουργίας του
Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου
Χαλκιδικής». σ. 16692, (Συνεδρίαση
ΡΠΓ 17/07/2020).

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση,
με θέμα: «Ανεπαρκή και
αναποτελεσματικά τα κυβερνητικά
μέτρα για την αντιμετώπισης της
κρίσης». σ. 16670, (Συνεδρίαση ΡΠΓ
17/07/2020).

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». σ. 17020, (Συνεδρίαση
ΡΠΖ 24/07/2020).

Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17071, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).
ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ομιλία του 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. 16905, 16906, 16907, 16909,
(Συνεδρίαση ΡΠΣΤ 22/07/2020).
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ)
Ομιλία του 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. 16913, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
(ΜΙΧΑΛΗΣ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16810,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).

ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αναφορά του στην 46η επέτειο
αποκατάστασης της Δημοκρατίας και
στην μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε
τζαμί. σ. 17045, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». σ. 17045, 17046,
(Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 17118,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17115, (Συνεδρίαση ΡΠΗ
27/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 17115,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΠΑΛΙΟΥΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16792,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 16508, 16509,
(Συνεδρίαση ΡΠ 14/07/2020).
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του 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. 16928, 16929, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ομιλία του 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. 16937, 16938, 16951, (Συνεδρίαση
ΡΠΣΤ 22/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 16950, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
Ομιλία του επί προσωπικού θέματος.
σ. 16951, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 16516, (Συνεδρίαση ΡΠ
14/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Κέντρο
Πολιτισμού και Δημιουργίας
ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις». σ.
16620, (Συνεδρίαση ΡΠΒ 16/07/2020).
Αναφορά του στην 46η επέτειο
αποκατάστασης της Δημοκρατίας και
στην μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε
τζαμί. σ. 17065, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». σ. 17065, (Συνεδρίαση
ΡΠΖ 24/07/2020).

τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού
τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και
το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
και λοιπές διατάξεις». σ. 17148,
17149, 17154, 17159, 17160, 17161,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).

ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 17143,
17145, (Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).

Αναφορά του στην τουρκική
προκλητικότητα. σ. 16902,
(Συνεδρίαση ΡΠΣΤ 22/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 17134,
17135, 17136, 17143, (Συνεδρίαση
ΡΠΗ 27/07/2020).
ΠΕΡΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16829-16831,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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,

ΠΕΤΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΠΙΠΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Κέντρο
Πολιτισμού και Δημιουργίας
ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις». σ.
16603, 16604, (Συνεδρίαση ΡΠΒ
16/07/2020).
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Στην Πειραϊκή συνεχίζεται το
μπάζωμα, παρά την προσωρινή
διαταγή αναστολής των έργων από το
ΣτΕ». σ. 16571, 16572, (Συνεδρίαση
ΡΠΑ 15/07/2020).
ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του 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. 16883-16885, 16886, 16909, 16931,
16945, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 17135,
17151, 17157, (Συνεδρίαση ΡΠΗ
27/07/2020).
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ομιλία του 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. 16942, 16943, 16944, 16945,
(Συνεδρίαση ΡΠΣΤ 22/07/2020).
Ομιλία του επί προσωπικού θέματος.
σ. 16945, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ

22/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Καθυστέρηση στο πρόγραμμα
ενεργειακής αναβάθμισης
νοσοκομείων». σ. 17230, 17231,
17232, (Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΠΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση,
με θέμα: «Ανεπαρκή και
αναποτελεσματικά τα κυβερνητικά
μέτρα για την αντιμετώπισης της
κρίσης». σ. 16671, (Συνεδρίαση ΡΠΓ
17/07/2020).
Ρ
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του 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. 16932, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ
Ομιλία της επί της πρότασης του
Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη, για σύσταση
Διακομματικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής, που θα έχει ως στόχο την
επεξεργασία προτάσεων για την
ανάπτυξη της Θράκης. σ. 16738,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16797-16799,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Ομιλία της 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. 16938, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
Σ
ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ
Ομιλία της (Προεδρεύουσα) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 16520,
16529, (Συνεδρίαση ΡΠ 14/07/2020),
16565, 16570, 16577, (Συνεδρίαση
ΡΠΑ 15/07/2020), 16699, 16707,
(Συνεδρίαση ΡΠΔ 20/07/2020), 16929,
16931, 16938, 16941, (Συνεδρίαση
ΡΠΣΤ 22/07/2020), 17051,
(Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 16925, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
Ομιλία του 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. 16925, 16926, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ομιλία του 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. 16946-16950, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17014, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». σ. 17014, 17030, 17071,
(Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
(ΣΤΡΑΤΟΣ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 16512, (Συνεδρίαση ΡΠ
14/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16814,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση,
με θέμα: «Ανεπαρκή και
αναποτελεσματικά τα κυβερνητικά
μέτρα για την αντιμετώπισης της
κρίσης». σ. 16666, 16684,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 17/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 16683, (Συνεδρίαση ΡΠΓ
17/07/2020).
ΣΚΟΝΔΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Κέντρο
Πολιτισμού και Δημιουργίας
ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις». σ.
16602, (Συνεδρίαση ΡΠΒ 16/07/2020).
Αναφορά της στην 46η επέτειο
αποκατάστασης της Δημοκρατίας και
στην μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε
τζαμί. σ. 17068, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». σ. 17068, (Συνεδρίαση
ΡΠΖ 24/07/2020).

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 17117,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(ΠΑΝΟΣ)
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 16584, 16606,
(Συνεδρίαση ΡΠΒ 16/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Κέντρο
Πολιτισμού και Δημιουργίας
ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις». σ.
16605, 16606, (Συνεδρίαση ΡΠΒ
16/07/2020).
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». σ. 17039, 17040, 1704917051, (Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
Ομιλία του επί προσωπικού θέματος.
σ. 17040, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).
Αναφορά του στην 46η επέτειο
αποκατάστασης της Δημοκρατίας και
στην μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε
τζαμί. σ. 17049, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).

ΣΟΥΚΟΥΛΗ - ΒΙΛΙΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ (ΜΑΡΙΛΕΝΑ)
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 17123,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 16525, (Συνεδρίαση ΡΠ
14/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Κέντρο
Πολιτισμού και Δημιουργίας
ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις». σ.
16615, (Συνεδρίαση ΡΠΒ 16/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16828,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 17162,
17163, (Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 16494, 16496, 1650016502, 16504, (Συνεδρίαση ΡΠ
14/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 16503, (Συνεδρίαση ΡΠ
14/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση,
με θέμα: «Ανεπαρκή και
αναποτελεσματικά τα κυβερνητικά
μέτρα για την αντιμετώπισης της
κρίσης». σ. 16673-16676, 160686,
16687, 16689, (Συνεδρίαση ΡΠΓ
17/07/2020).
ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16796, 16797,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης

οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». σ. 17034, (Συνεδρίαση
ΡΠΖ 24/07/2020).
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 16494, 16496,
(Συνεδρίαση ΡΠ 14/07/2020).
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 16523, (Συνεδρίαση ΡΠ
14/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Κέντρο
Πολιτισμού και Δημιουργίας
ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις». σ.
16617, (Συνεδρίαση ΡΠΒ 16/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16829,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Αναφορά του στην 46η επέτειο
αποκατάστασης της Δημοκρατίας και
στην μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε
τζαμί. σ. 17069, (Συνεδρίαση ΡΠΖ

24/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». σ. 17069, (Συνεδρίαση
ΡΠΖ 24/07/2020).
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 16484-16486,
(Συνεδρίαση ΡΠ 14/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Για τη υπαγωγή των οδηγών
τουριστικών λεωφορείων Κρήτης στο
εργασιακό καθεστώς που απορρέει από
την τοπική κλαδική ΣΣΕ». σ. 16702,
16703, (Συνεδρίαση ΡΠΔ 20/07/2020).
Τ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 16896, 16897, 16900,
16901, 16902, 16903, (Συνεδρίαση
ΡΠΣΤ 22/07/2020).
Αναφορά του στην τουρκική
προκλητικότητα. σ. 16902, 16950,
(Συνεδρίαση ΡΠΣΤ 22/07/2020).
Ενημέρωση του Σώματος, σχετικά με
την εκδήλωση, που οργανώθηκε από
τη Βουλή των Ελλήνων, στις παλαιές
φυλακές Ωρωπού και κατάθεση για τα

πρακτικά της πρόσκλησης της
προαναφερθείσας εκδήλωσης. σ.
16950, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
Δήλωσή του για την 46η επέτειο
αποκατάστασης της Δημοκρατίας. σ.
17013, (Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
Αναφορά της στην 46η επέτειο
αποκατάστασης της Δημοκρατίας και
στην μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε
τζαμί. σ. 17016, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).
Συλλυπητήρια αναφορά της για το
θάνατο του πρώην Βουλευτή του
Συνασπισμού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς του νομού Έβρου Δημήτρη
Ρίζου. σ. 17016, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». σ. 17016, 17027, 17071,
17073, 17074, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Προέκταση του Δυτικού
Προαστιακού Θεσσαλονίκης στην
Έδεσσα μέσω των Γιαννιτσών». σ.
16695, 16696, (Συνεδρίαση ΡΠΓ
17/07/2020).
Ομιλία της 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. 16930, 16931, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
Ομιλία της επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17103, 17104, 17106,
17107, (Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 17103,
17104-17106, 17107, 17130, 17147,
17164, 17165, (Συνεδρίαση ΡΠΗ
27/07/2020).
ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του 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, 16901, 16954, 16957, 16958,
(Συνεδρίαση ΡΠΣΤ 22/07/2020).

Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 16897, 16945, 16950,
16951, 16954, 16955, 16957,
(Συνεδρίαση ΡΠΣΤ 22/07/2020),
17103, 17143, (Συνεδρίαση ΡΠΗ
27/07/2020).
Αναφορά του στην τουρκική
προκλητικότητα. σ. 16957,
(Συνεδρίαση ΡΠΣΤ 22/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 17103,
17129, 17130, 17134, 17143-17145,
17146, 17152, (Συνεδρίαση ΡΠΗ
27/07/2020).
Ομιλία του επί προσωπικού θέματος.
σ. 17152, (Συνεδρίαση ΡΠΗ
27/07/2020).
ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΖΗΣΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16806,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Διασφάλιση των θέσεων
εργασίας του επικουρικού προσωπικού
στο ΕΣΥ». σ. 16710, 16711, 16712,
(Συνεδρίαση ΡΠΔ 20/07/2020).

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ)
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα «Μουσείο Ποντιακού
Ελληνισμού στο πρώην Στρατόπεδο
Παύλου Μελά της Δυτικής
Θεσσαλονίκης». σ. 16690, 16691,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 17/07/2020).
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη
Υπουργού Ανάπτυξης Άδωνι
Γεωργιάδη». σ. 16566, 16567,
(Συνεδρίαση ΡΠΑ 15/07/2020).
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Αναφορά του στην τουρκική
προκλητικότητα. σ. 16895,
(Συνεδρίαση ΡΠΣΤ 22/07/2020).
Ομιλία του 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. 16895, 16896, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16815, 16816,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου
του 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». σ. 17136,
17146, 17148, (Συνεδρίαση ΡΠΗ
27/07/2020).
Υ
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αναφορά του στην τουρκική
προκλητικότητα. σ. 16921,
(Συνεδρίαση ΡΠΣΤ 22/07/2020).
Ομιλία του 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. 16921, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
Φ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 16518, 16520,
(Συνεδρίαση ΡΠ 14/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 16520, (Συνεδρίαση ΡΠ
14/07/2020), 16738, 16740, 16832,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Γιατί η Κυβέρνηση επιλέγει να
δυναμιτίσει το έργο των δασικών
χαρτών και το κράτος δικαίου;» σ.
16721, 16722, 16723, 16724,
(Συνεδρίαση ΡΠΔ 20/07/2020).
Ομιλία του επί της πρότασης του
Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη, για σύσταση
Διακομματικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής, που θα έχει ως στόχο την
επεξεργασία προτάσεων για την
ανάπτυξη της Θράκης. σ. 16738,
16739, 16741, (Συνεδρίαση ΡΠΕ
21/07/2020).
Ομιλία του επί προσωπικού θέματος.
σ. 16740, 16741, 16817, (Συνεδρίαση
ΡΠΕ 21/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16786-16788,
16789, 16817, 16823, 16832, 16833,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Αναφορά του στην 46η επέτειο
αποκατάστασης της Δημοκρατίας και
στην μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε
τζαμί. σ. 17032, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». σ. 17032, (Συνεδρίαση
ΡΠΖ 24/07/2020).

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση,
με θέμα: «Ανεπαρκή και
αναποτελεσματικά τα κυβερνητικά
μέτρα για την αντιμετώπισης της
κρίσης». σ. 16670, 16683,
(Συνεδρίαση ΡΠΓ 17/07/2020).

Συλλυπητήρια αναφορά του για το
θάνατο του πρώην Βουλευτή του
Συνασπισμού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς του νομού Έβρου Δημήτρη
Ρίζου. σ. 17032, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).

ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 17125,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Κέντρο
Πολιτισμού και Δημιουργίας
ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις». σ.
16610, 16611, 16612, (Συνεδρίαση
ΡΠΒ 16/07/2020).
ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16820,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». σ. 17056, (Συνεδρίαση
ΡΠΖ 24/07/2020).
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Κέντρο
Πολιτισμού και Δημιουργίας
ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις». σ.
16614, (Συνεδρίαση ΡΠΒ 16/07/2020).
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16812, 16813,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Χ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Αναφορά του στην 46η επέτειο
αποκατάστασης της Δημοκρατίας και
στην μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε
τζαμί. σ. 17039, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες

διατάξεις». σ. 17039, 17040,
(Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17040, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).
Ομιλία του επί προσωπικού θέματος.
σ. 17040, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).
ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Σοβαρά προβλήματα
υποστελέχωσης και παλαιωμένου
υλικού για τις πυροσβεστικές
υπηρεσίες του Ν. Λάρισας». σ. 16568,
16569, (Συνεδρίαση ΡΠΑ 15/07/2020).
ΧΑΡΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 16493, (Συνεδρίαση ΡΠ
14/07/2020).
Ομιλία του σε αναφορά - ερώτηση,
με θέμα: « Ίδρυση και λειτουργία νέων
Τμημάτων στο Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης». σ. 17009,
17010, (Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16793,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 16481-16483, 16503,
(Συνεδρίαση ΡΠ 14/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 16503, (Συνεδρίαση ΡΠ
14/07/2020).
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου
του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Κέντρο Πολιτισμού και Δημιουργίας
ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις». σ.
16612, (Συνεδρίαση ΡΠΒ 16/07/2020).
Παρέμβασή του 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. 16896, 16906, (Συνεδρίαση ΡΠΣΤ
22/07/2020).
Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου
του 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». σ. 17130,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(ΚΩΣΤΗΣ)
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Δημόσιος κίνδυνος η απόφαση
Χατζηδάκη για αναβολή επ’ αόριστο
της ολοκλήρωσης των δασικών
χαρτών». σ. 16715, 16716,
(Συνεδρίαση ΡΠΔ 20/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 16715, (Συνεδρίαση ΡΠΔ
20/07/2020), 16831, (Συνεδρίαση ΡΠΕ
21/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Πότε επιτέλους θα σταματήσει
το έγκλημα στην Φυλή;» σ. 16717,
16718, (Συνεδρίαση ΡΠΔ 20/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Ενεργειακή Εγνατία, η
ταφόπλακα της Δυτικής Μακεδονίας».
σ. 16719, 16720, (Συνεδρίαση ΡΠΔ
20/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Γιατί η Κυβέρνηση επιλέγει να
δυναμιτίσει το έργο των δασικών
χαρτών και το κράτος δικαίου;» σ.
16721, 16722, 16723, 16724,
(Συνεδρίαση ΡΠΔ 20/07/2020).
Ομιλία του επί της πρότασης του
Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη, για σύσταση
Διακομματικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής, που θα έχει ως στόχο την
επεξεργασία προτάσεων για την
ανάπτυξη της Θράκης. σ. 16741,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και

άλλες διατάξεις». σ. 16763, 1678316785, 16788, 16789, 16792, 16820,
16823, 16824, 16827, 16833,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
(ΘΕΜΗΣ)
Αναφορά του στην 46η επέτειο
αποκατάστασης της Δημοκρατίας και
στην μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε
τζαμί. σ. 17063, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». σ. 17063, (Συνεδρίαση
ΡΠΖ 24/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 17163,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 16517, 16518,
(Συνεδρίαση ΡΠ 14/07/2020).
Ομιλία του επί της πρότασης του
Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη, για σύσταση
Διακομματικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής, που θα έχει ως στόχο την
επεξεργασία προτάσεων για την
ανάπτυξη της Θράκης. σ. 16740,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16800,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». σ. 17058, 17059,
(Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
Αναφορά του στην 46η επέτειο
αποκατάστασης της Δημοκρατίας και
στην μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε
τζαμί. σ. 17059, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 17126-17128,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).
ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ομιλία του για την άρση της ασυλίας
του. σ. 16745, (Συνεδρίαση ΡΠΕ
21/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις». σ. 16826, 16827,
(Συνεδρίαση ΡΠΕ 21/07/2020).
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Κέντρο
Πολιτισμού και Δημιουργίας
ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις». σ.
16582, 16583, 16584, 16624,
(Συνεδρίαση ΡΠΒ 16/07/2020).
Ομιλία της επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 16583, 16584,
(Συνεδρίαση ΡΠΒ 16/07/2020).
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
(ΜΙΛΤΟΣ)
Αναφορά του στην 46η επέτειο
αποκατάστασης της Δημοκρατίας και
στην μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε
τζαμί. σ. 17059, (Συνεδρίαση ΡΠΖ
24/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες
διατάξεις». σ. 17059, 17060,
(Συνεδρίαση ΡΠΖ 24/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του 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». σ. 17158,
(Συνεδρίαση ΡΠΗ 27/07/2020).

