ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ – ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Θ΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΗ΄, ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΡΠΘ΄ 28.07.2020 – ΡϟΖ΄ 02.09.2020

Α
ΑΒΔΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 17472,
17475, 17478, 17480, (Συνεδρίαση ΡS
29/07/2020), 17607, 17609, 17610,
17612, 17616, 17617, (Συνεδρίαση
ΡSΑ 30/07/2020), 17666, 17668,
17669, 17671, 17672, 17675, 17676,
17682, (Συνεδρίαση ΡSΒ 31/07/2020),
17787, 17795, (Συνεδρίαση ΡSΕ
27/08/2020).
ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17318, 17319, (Συνεδρίαση ΡΠΘ
28/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος, σχετικά με την οργάνωση της
συζήτησης και τον χρόνο ομιλίας των
Βουλευτών, δεδομένου του πλήθους
των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί,
στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της

ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17450,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17481,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση
της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του
Οργανισμού Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.
(Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις». σ. 17592, (Συνεδρίαση

ΡSΑ 30/07/2020).

29/07/2020).

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση
της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του
Οργανισμού Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.
(Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις». σ. 17613, (Συνεδρίαση
ΡSΑ 30/07/2020).

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση
της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του
Οργανισμού Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.
(Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις». σ. 17578, 17617,
(Συνεδρίαση ΡSΑ 30/07/2020).

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ

Ομιλία της επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17617, (Συνεδρίαση ΡSΑ
30/07/2020).

Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17424, 17472,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Ανάγκη για κάλυψη δαπάνης
από τον ΕΟΠΥΥ στα αναλώσιμα
υγειονομικού υλικού υπέρ των χρονίως
πασχόντων από διαβητικό πόδι». σ.
17679, (Συνεδρίαση ΡSΒ 31/07/2020).

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17478,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 17338,
17339, 17341, 17342, (Συνεδρίαση
ΡΠΘ 28/07/2020), 17376, 17379,
17381, 17382, 17383, 17384, 17406,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020), 17570,
17577, 17578, (Συνεδρίαση ΡSΑ
30/07/2020), 17763, 17765,
(Συνεδρίαση ΡSΔ 27/08/2020).
Συλλυπητήρια αναφορά του
(Προεδρεύων) για το θάνατο της
Βέρας Νικολαΐδου, πρώην Βουλευτή
του Κομμουνιστικού Κόμματος
Ελλάδος, η οποία διετέλεσε και
Αντιπρόεδρος της Βουλής. σ. 17575,
(Συνεδρίαση ΡSΑ 30/07/2020).
ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Ομιλία του για την άρση της ασυλίας
του (της). σ. 17382, (Συνεδρίαση ΡS

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Επιστολή της προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, με
την οποία ενημερώνει ότι αποχωρεί
από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της
Ελληνικής Λύσης και παραμένει
ανεξάρτητη Βουλευτής Β1’ Βορείου
Τομέα Αθηνών. σ. 17819, (Συνεδρίαση
ΡSΣΤ 31/08/2020).
Επιστολή της με την οποία δηλώνει
ότι επανεισχωρεί στο κόμμα της

Ελληνικής Λύσης-Κυριάκος
Βελόπουλος. σ. 17820, (Συνεδρίαση
ΡSΣΤ 31/08/2020).
Επιστολή της του Προέδρου του
κόμματος Ελληνική Λύση κ. Κυριάκου
Βελόπουλου, με την οποία δηλώνει ότι
αποδέχεται στην Κοινοβουλευτική του
Ομάδα τη Βουλευτή Β1’ Βορείου
Τομέα Αθήνας. σ. 17821, (Συνεδρίαση
ΡSΣΤ 31/08/2020).
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17300, (Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17480,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17320, (Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).

Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Εξωτερικών: i. «Κύρωση της
Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Ιταλικής
Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των
αντίστοιχων Θαλασσίων Ζωνών τους»
και ii. «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
Κρατών». σ. 17725, (Συνεδρίαση ΡSΓ
26/08/2020).
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ)
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17314, (Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
Ομιλία της στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Εξωτερικών: i. «Κύρωση της
Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Ιταλικής
Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των
αντίστοιχων Θαλασσίων Ζωνών τους»
και ii. «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
Κρατών». σ. 17724, 17725,
(Συνεδρίαση ΡSΓ 26/08/2020).
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση

στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17365, 17492,
17493, (Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17480, (Συνεδρίαση ΡS
29/07/2020).
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17330, (Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
ΑΠΑΤΖΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση
της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του
Οργανισμού Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.
(Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις». σ. 17579, (Συνεδρίαση
ΡSΑ 30/07/2020).
Ενημέρωση της σχετικά με τη
διευκρίνηση ψήφου της κατά την
ηλεκτρονική ψηφοφορία επί του
σχεδίου νόμου του Υπ. Υγείας:
«Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της
πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του
Οργανισμού Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.
(Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας του

Υπουργείου Υγείας». σ. 17627,
(Συνεδρίαση ΡSΑ 30/07/2020).
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Καταβολή αποζημιώσεων και
ενισχύσεων στους αγρότες της
κεντρικής Εύβοιας που επλήγησαν από
τις πρόσφατες πλημμύρες». σ. 17904,
(Συνεδρίαση ΡSΖ 02/09/2020).
Παρέμβασή του σε επίκαιρη
ερώτηση, με θέμα: «Μέτρα στήριξης
των γεωργών, κτηνοτρόφων και
αλιέων λόγω πανδημίας κορωνοϊού».
σ. 17906, (Συνεδρίαση ΡSΖ
02/09/2020).
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Μέτρα στήριξης των γεωργών,
κτηνοτρόφων και αλιέων λόγω
πανδημίας κορωνοϊού». σ. 17905,
17907, 17908, (Συνεδρίαση ΡSΖ
02/09/2020).
ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17374-17376,
17490, (Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΙΔΩ

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17266, (Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17436, (Συνεδρίαση ΡS
29/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17438,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Κατάργηση Football League &
ενοποίηση επαγγελματικών
κατηγοριών». σ. 17911, 17912,
(Συνεδρίαση ΡSΖ 02/09/2020).
ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ)
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών

συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17453-17455,
17455, (Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
Ομιλία της επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17455, (Συνεδρίαση ΡS
29/07/2020).
Β
ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Επιστολή του πρόθεσης ψήφου στο
σχέδιο νόμου του Υπ. Εξωτερικών:
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
και την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
κρατών». σ. 17785, (Συνεδρίαση ΡSΕ
27/08/2020).
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Εξωτερικών: i. «Κύρωση της
Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Ιταλικής
Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των
αντίστοιχων Θαλασσίων Ζωνών τους»
και ii. «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
Κρατών». σ. 17736, (Συνεδρίαση ΡSΓ
26/08/2020).
ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ ΓΙΑΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17283-17285, 17286, 17287,
(Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17287, (Συνεδρίαση ΡΠΘ
28/07/2020), 17721, (Συνεδρίαση ΡSΓ
26/08/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17421-17424,
17435, 17436, (Συνεδρίαση ΡS
29/07/2020).
Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Εξωτερικών: i. «Κύρωση της
Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Ιταλικής
Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των
αντίστοιχων Θαλασσίων Ζωνών τους»
και ii. «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
Κρατών». σ. 17715-17717, 17718,
17722, (Συνεδρίαση ΡSΓ 26/08/2020).
ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση
της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του
Οργανισμού Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.

(Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις». σ. 17585, 17586,
(Συνεδρίαση ΡSΑ 30/07/2020).
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17267, 17268-17271, 17272,
(Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17417, (Συνεδρίαση ΡS
29/07/2020), 17584, (Συνεδρίαση ΡSΑ
30/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17417, 1741817421, (Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση
της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του
Οργανισμού Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.
(Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις». σ. 17580, 17581-17583,
17585, (Συνεδρίαση ΡSΑ 30/07/2020).

Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Εξωτερικών: i. «Κύρωση της
Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Ιταλικής
Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των
αντίστοιχων Θαλασσίων Ζωνών τους»
και ii. «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
Κρατών». σ. 17711, 17712-17714,
(Συνεδρίαση ΡSΓ 26/08/2020).
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17279, 17280, (Συνεδρίαση ΡΠΘ
28/07/2020).
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17418, 17442,
17468-17470, 17478, 17493,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17446, 17467, 17475,
17478, 17480, (Συνεδρίαση ΡS

29/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος, σχετικά με την οργάνωση της
συζήτησης και τον χρόνο ομιλίας των
Βουλευτών, δεδομένου του πλήθους
των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί,
στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17448,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
ΒΕΤΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17294, (Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17291, (Συνεδρίαση ΡΠΘ
28/07/2020), 17598, (Συνεδρίαση ΡSΑ
30/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17291, (Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές

παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17372-17374,
17489, (Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος, σχετικά με την οργάνωση της
συζήτησης και τον χρόνο ομιλίας των
Βουλευτών, δεδομένου του πλήθους
των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί,
στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17449, 17450,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση
της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του
Οργανισμού Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.
(Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις». σ. 17598, (Συνεδρίαση
ΡSΑ 30/07/2020).
Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Εξωτερικών: i. «Κύρωση της

Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Ιταλικής
Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των
αντίστοιχων Θαλασσίων Ζωνών τους»
και ii. «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
Κρατών». σ. 17742, (Συνεδρίαση ΡSΓ
26/08/2020).
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 17287,
17290, (Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020),
17442, 17445, 17446, 17447,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020), 17594,
17595, 17598, 17599, 17603,
(Συνεδρίαση ΡSΑ 30/07/2020).
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί
διαδικαστικού θέματος, σχετικά με την
οργάνωση της συζήτησης και τον
χρόνο ομιλίας των Βουλευτών,
δεδομένου του πλήθους των
τροπολογιών που έχουν κατατεθεί,
στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17446, 17447,
17448, 17449, 17450, (Συνεδρίαση ΡS
29/07/2020).
ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17470,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
(ΜΑΚΗΣ)
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Καταβολή αποζημιώσεων και
ενισχύσεων στους αγρότες της
κεντρικής Εύβοιας που επλήγησαν από
τις πρόσφατες πλημμύρες». σ. 17904,
17905, (Συνεδρίαση ΡSΖ 02/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Μέτρα στήριξης των γεωργών,
κτηνοτρόφων και αλιέων λόγω
πανδημίας κορωνοϊού». σ. 17906,
17907, 17908, (Συνεδρίαση ΡSΖ
02/09/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17906, 17908,
(Συνεδρίαση ΡSΖ 02/09/2020).
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων

δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17445, 17446,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17446, (Συνεδρίαση ΡS
29/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα « Άμεση αποκατάσταση της
διάκρισης εις βάρος πέντε χιλιάδων
συνταξιούχων της Εμπορικής
Τράπεζας προερχόμενοι από το τ.
ΕΤΑΤ». σ. 17669, 17670, (Συνεδρίαση
ΡSΒ 31/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Λήψη μέτρων προστασίας του
εισοδήματος των εποχιακών
εργαζόμενων». σ. 17672, 17673,
(Συνεδρίαση ΡSΒ 31/07/2020).
Γ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ομιλία της στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Εξωτερικών: i. «Κύρωση της
Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Ιταλικής
Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των
αντίστοιχων Θαλασσίων Ζωνών τους»
και ii. «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
Κρατών». σ. 17706-17708, 17722,
(Συνεδρίαση ΡSΓ 26/08/2020).
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Επιστολή του πρόθεσης ψήφου στο
σχέδιο νόμου του Υπ. Εξωτερικών:
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της

Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
και την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
κρατών». σ. 17781, (Συνεδρίαση ΡSΕ
27/08/2020).
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Επιστολή του πρόθεσης ψήφου στο
σχέδιο νόμου του Υπ. Εξωτερικών:
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
και την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
κρατών». σ. 17783, (Συνεδρίαση ΡSΕ
27/08/2020).
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17590, (Συνεδρίαση ΡSΑ
30/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση
της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του
Οργανισμού Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.
(Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις». σ. 17590, 17591,
(Συνεδρίαση ΡSΑ 30/07/2020).
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)
Ομιλία της επί διαδικαστικού
θέματος, σχετικά με την οργάνωση της
συζήτησης και τον χρόνο ομιλίας των
Βουλευτών, δεδομένου του πλήθους
των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί,
στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της

ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17448,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
Ομιλία της επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17466, (Συνεδρίαση ΡS
29/07/2020).
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17466,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17456,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).

ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα
με τα άρθρα 62 του Συντάγματος και
τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ειρήνης
Κασιμάτη, Διονυσίου Ακτύπη και
Θεοδώρου Δρίτσα. σ. 17383,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Αναγκαιότητα άμεσης
στελέχωσης της Παθολογικής
Κλινικής της Νοσηλευτικής Μονάδας
Ναυπλίου του Νοσοκομείου
Αργολίδας με το απαιτούμενο ιατρικό
προσωπικό». σ. 17822, (Συνεδρίαση
ΡSΣΤ 31/08/2020).
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΛΕΩΝ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση
της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του
Οργανισμού Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.
(Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις». σ. 17588-17590, 17595,
(Συνεδρίαση ΡSΑ 30/07/2020).
Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Εξωτερικών: i. «Κύρωση της
Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Ιταλικής
Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των
αντίστοιχων Θαλασσίων Ζωνών τους»
και ii. «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
Κρατών». σ. 17727, 17728,

(Συνεδρίαση ΡSΓ 26/08/2020).
Δ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Εξωτερικών: i. «Κύρωση της
Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Ιταλικής
Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των
αντίστοιχων Θαλασσίων Ζωνών τους»
και ii. «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
Κρατών». σ. 17741, (Συνεδρίαση ΡSΓ
26/08/2020).
ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17255, 17321,
(Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17262-17264, 17277, 17321, 17340,
(Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Καταστροφές από πλημμύρες
στη Θάσο». σ. 17768, 17769,
(Συνεδρίαση ΡSΔ 27/08/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Αποκλεισμός εκπαιδευτικών
από τους πίνακες της προκήρυξης
1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 λόγω λαθών
και παραλείψεων». σ. 17834, 17835,
(Συνεδρίαση ΡSΣΤ 31/08/2020).

ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Εξωτερικών: i. «Κύρωση της
Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Ιταλικής
Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των
αντίστοιχων Θαλασσίων Ζωνών τους»
και ii. «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
Κρατών». σ. 17689, 17729, 17730,
17732, 17733, 17749, (Συνεδρίαση
ΡSΓ 26/08/2020).
Ομιλία του επί της ένστασης
αντισυνταγματικότητας των σχεδίων
νόμων του Υπ. Εξωτερικών: i.
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Ιταλικής Δημοκρατίας για την
οριοθέτηση των αντίστοιχων
Θαλασσίων Ζωνών τους» και ii.
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
Κρατών». σ. 17689, (Συνεδρίαση ΡSΓ
26/08/2020).
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του
σχεδίου νόμου του Υπ. Εξωτερικών:
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
και την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
κρατών». σ. 17778, (Συνεδρίαση ΡSΕ
27/08/2020).

ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
(ΤΑΣΟΣ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17483,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17322, (Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
Επιστολή του πρόθεσης ψήφου στο
σχέδιο νόμου του Υπ. Εξωτερικών:
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
και την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
κρατών». σ. 17780, (Συνεδρίαση ΡSΕ
27/08/2020).
ΔΟΥΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17326, (Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).

ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17382, (Συνεδρίαση ΡS
29/07/2020).

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17330-17332, (Συνεδρίαση ΡΠΘ
28/07/2020).

Ομιλία του για την άρση της ασυλίας
του (της). σ. 17382, 17383,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
Ε
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17313, 17314, (Συνεδρίαση ΡΠΘ
28/07/2020).
Ομιλία της επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17314, (Συνεδρίαση ΡΠΘ
28/07/2020).
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17485,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
Ζ

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17326, (Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17488,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση
της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του
Οργανισμού Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.
(Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις». σ. 17616, (Συνεδρίαση
ΡSΑ 30/07/2020).

ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Επιστολή του πρόθεσης ψήφου στο
σχέδιο νόμου του Υπ. Εξωτερικών:
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
και την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
κρατών». σ. 17784, (Συνεδρίαση ΡSΕ
27/08/2020).
Θ
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(ΤΑΚΗΣ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17277, 17278, (Συνεδρίαση ΡΠΘ
28/07/2020).
Ομιλία του σε ερώτηση με θέμα:
«Εκτός σχεδιασμού και έγκρισης του
ΥΠΕΝ τα πιλοτικά προγράμματα
ανακύκλωσης του ΥΠΕΣ με την
Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ». σ.
17666, 17668, (Συνεδρίαση ΡSΒ
31/07/2020).
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
(ΧΑΡΗΣ)
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία
και για την ίδια την έναρξη της
τουριστικής περιόδου, λόγω ελλιπών
μέτρων προστασίας. σ. 17362, 17363,
17364, (Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της

αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17452,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
Κ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17467,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17336, (Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Εξωτερικών: i. «Κύρωση της
Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Ιταλικής

Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των
αντίστοιχων Θαλασσίων Ζωνών τους»
και ii. «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
Κρατών». σ. 17748, (Συνεδρίαση ΡSΓ
26/08/2020).
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 17255,
17258, 17259, (Συνεδρίαση ΡΠΘ
28/07/2020), 17357, 17363, 17364,
17365, (Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020),
17687, 17688, 17689, 17693, 17694,
17696, (Συνεδρίαση ΡSΓ 26/08/2020),
17843, 17906, 17907, 17908,
(Συνεδρίαση ΡSΖ 02/09/2020).
Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε
επίκαιρη ερώτηση, με θέμα τον
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και για
την ίδια την έναρξη της τουριστικής
περιόδου, λόγω ελλιπών μέτρων
προστασίας. σ. 17363, (Συνεδρίαση ΡS
29/07/2020).
Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε
επίκαιρη ερώτηση, με θέμα: «Να
αποκαλυφθούν και να αναδειχθούν τα
αρχαία ευρήματα της πλατείας
Υπαπαντής στην Καλαμάτα». σ.
17910, 17911, (Συνεδρίαση ΡSΖ
02/09/2020).
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17455, 17456,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής

εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17289, 17290, (Συνεδρίαση ΡΠΘ
28/07/2020).
ΚΑΜΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Εξωτερικών: i. «Κύρωση της
Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Ιταλικής
Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των
αντίστοιχων Θαλασσίων Ζωνών τους»
και ii. «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
Κρατών». σ. 17743, (Συνεδρίαση ΡSΓ
26/08/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Κρούσματα κορωνοϊού σε
Αστυνομία και Πυροσβεστική». σ.
17763, 17765, (Συνεδρίαση ΡSΔ
27/08/2020).
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17425, 17459,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και

άλλες διατάξεις». σ. 17425, 1745917461, (Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος, σχετικά με την οργάνωση της
συζήτησης και τον χρόνο ομιλίας των
Βουλευτών, δεδομένου του πλήθους
των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί,
στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17449, 17450,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση
της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του
Οργανισμού Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.
(Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις». σ. 17613, (Συνεδρίαση
ΡSΑ 30/07/2020).
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17292, (Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
(ΦΡΟΣΩ)

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση
της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του
Οργανισμού Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.
(Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις». σ. 17586, 17587,
(Συνεδρίαση ΡSΑ 30/07/2020).
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΑ)
Ομιλία της για την άρση της ασυλίας
του (της). σ. 17379, 17380, 17381,
17382, (Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17333, 17339, (Συνεδρίαση ΡΠΘ
28/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17338, 17339,
(Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17421, 17436,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων

δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17436-17438,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος, σχετικά με την οργάνωση της
συζήτησης και τον χρόνο ομιλίας των
Βουλευτών, δεδομένου του πλήθους
των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί,
στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17448, 17449,
17450, (Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Εξωτερικών: i. «Κύρωση της
Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Ιταλικής
Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των
αντίστοιχων Θαλασσίων Ζωνών τους»
και ii. «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
Κρατών». σ. 17689, 17691-17693,
17697, 17732, 17733, 17746,
(Συνεδρίαση ΡSΓ 26/08/2020).
Ομιλία του επί της ένστασης
αντισυνταγματικότητας των σχεδίων
νόμων του Υπ. Εξωτερικών: i.
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Ιταλικής Δημοκρατίας για την
οριοθέτηση των αντίστοιχων
Θαλασσίων Ζωνών τους» και ii.
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
Κρατών». σ. 17689, (Συνεδρίαση ΡSΓ
26/08/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17733, (Συνεδρίαση ΡSΓ
26/08/2020).
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα «Χορήγηση επιδόματος τοκετού
και λοχείας των γυναικών που
εργάζονται εποχιακά στον τουρισμό
χωρίς προϋποθέσεις». σ. 17766,
17767, (Συνεδρίαση ΡSΔ 27/08/2020).
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ)
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17488,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση
της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του
Οργανισμού Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.
(Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες

διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις». σ. 17608, 17609,
(Συνεδρίαση ΡSΑ 30/07/2020).
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17274, 17275, (Συνεδρίαση ΡΠΘ
28/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: « Έκδοση Κοινής Υπουργικής
Απόφασης (Κ.Υ.Α.) για τον καθορισμό
των όρων, των προϋποθέσεων και των
διαδικασιών για την εφαρμογή του
άρθρου 123 του ν. 4674/2020». σ.
17359, 17360, (Συνεδρίαση ΡS
29/07/2020).
Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Εξωτερικών: i. «Κύρωση της
Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Ιταλικής
Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των
αντίστοιχων Θαλασσίων Ζωνών τους»
και ii. «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
Κρατών». σ. 17693, (Συνεδρίαση ΡSΓ
26/08/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Αναβάθμιση και στελέχωση
του Κέντρου Υγείας Καστελίου». σ.
17830, 17831, 17832, (Συνεδρίαση
ΡSΣΤ 31/08/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: « Άδικη η κατάργηση των
κοινωνικών κριτηρίων στις

τοποθετήσεις αναπληρωτών
εκπαιδευτικών». σ. 17832, 17833,
(Συνεδρίαση ΡSΣΤ 31/08/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Ούτε έργο, αλλά ούτε
ανακοίνωση επιπλέον για τον Βόρειο
Οδικό Άξονα Κρήτης, που από το
2012 έχει να δημοπρατηθεί τμήμα
του». σ. 17836, 17837, (Συνεδρίαση
ΡSΣΤ 31/08/2020).
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου
του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17291, (Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17480, (Συνεδρίαση ΡS
29/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17482,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ομιλία της επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17255, (Συνεδρίαση ΡΠΘ
28/07/2020).
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής

εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17255, 17285, 17286, 17305-17309,
17310, 17312, 17313, 17316, 17317,
17323, 17338, 17339, 17341,
(Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
Ομιλία της επί προσωπικού θέματος.
σ. 17312, (Συνεδρίαση ΡΠΘ
28/07/2020).
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: « Άδικη η κατάργηση των
κοινωνικών κριτηρίων στις
τοποθετήσεις αναπληρωτών
εκπαιδευτικών». σ. 17833,
(Συνεδρίαση ΡSΣΤ 31/08/2020).
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Αποκλεισμός εκπαιδευτικών
από τους πίνακες της προκήρυξης
1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 λόγω λαθών
και παραλείψεων». σ. 17834, 17836,
(Συνεδρίαση ΡSΣΤ 31/08/2020).
ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17450,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ)
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες

διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17260, 17262, 17317, 17340,
(Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Ομιλία της στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Εξωτερικών: i. «Κύρωση της
Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Ιταλικής
Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των
αντίστοιχων Θαλασσίων Ζωνών τους»
και ii. «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
Κρατών». σ. 17737, (Συνεδρίαση ΡSΓ
26/08/2020).
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Ούτε έργο, αλλά ούτε
ανακοίνωση επιπλέον για τον Βόρειο
Οδικό Άξονα Κρήτης, που από το
2012 έχει να δημοπρατηθεί τμήμα
του». σ. 17836, 17838, (Συνεδρίαση
ΡSΣΤ 31/08/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Δίχως τέλος η ταλαιπωρία του
επιβατικού κοινού της Θεσσαλονίκης.
Άμεσος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία
ο συνωστισμός στα λεωφορεία του
Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών
Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ)». σ. 17839,
17840, 17841, (Συνεδρίαση ΡSΣΤ
31/08/2020).
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση
της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του
Οργανισμού Διασφάλισης της

Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.
(Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις». σ. 17572, 17595, 17603,
17605, 17607, 17608, 17617, 17618,
17619-17621, 17622, 17624,
(Συνεδρίαση ΡSΑ 30/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17590, 17595,
(Συνεδρίαση ΡSΑ 30/07/2020).
ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17370, 17490,
17491, (Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
Ομιλία της στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Εξωτερικών: i. «Κύρωση της
Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Ιταλικής
Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των
αντίστοιχων Θαλασσίων Ζωνών τους»
και ii. «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
Κρατών». σ. 17747, (Συνεδρίαση ΡSΓ
26/08/2020).
ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση
της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του
Οργανισμού Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.
(Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις». σ. 17619, (Συνεδρίαση
ΡSΑ 30/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Ανάγκη για κάλυψη δαπάνης
από τον ΕΟΠΥΥ στα αναλώσιμα
υγειονομικού υλικού υπέρ των χρονίως
πασχόντων από διαβητικό πόδι». σ.
17679, 17680, (Συνεδρίαση ΡSΒ
31/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Υγειονομικοί έλεγχοι στον
συνοριακό σταθμό Κακαβιάς λόγω
COVID-19». σ. 17681, 17682,
(Συνεδρίαση ΡSΒ 31/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Αναγκαιότητα άμεσης
στελέχωσης της Παθολογικής
Κλινικής της Νοσηλευτικής Μονάδας
Ναυπλίου του Νοσοκομείου
Αργολίδας με το απαιτούμενο ιατρικό
προσωπικό». σ. 17822, 17823,
(Συνεδρίαση ΡSΣΤ 31/08/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Η κοινωνία της Χαλκιδικής
ζητά εξηγήσεις για τα περιοριστικά
μέτρα τώρα». σ. 17826, 17827,
(Συνεδρίαση ΡSΣΤ 31/08/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Η έξαρση της πανδημίας και η
έλλειψη αποτελεσματικού σχεδίου
διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης».
σ. 17827, 17828, 17829, 17830,
(Συνεδρίαση ΡSΣΤ 31/08/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17828, (Συνεδρίαση ΡSΣΤ

31/08/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Αναβάθμιση και στελέχωση
του Κέντρου Υγείας Καστελίου». σ.
17831, 17832, (Συνεδρίαση ΡSΣΤ
31/08/2020).
ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17332, (Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17275, (Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17376-17378,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Εξωτερικών: i. «Κύρωση της
Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Ιταλικής
Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των

αντίστοιχων Θαλασσίων Ζωνών τους»
και ii. «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
Κρατών». σ. 17708-17711,
(Συνεδρίαση ΡSΓ 26/08/2020).
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση
της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του
Οργανισμού Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.
(Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις». σ. 17614, (Συνεδρίαση
ΡSΑ 30/07/2020).
ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση
της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του
Οργανισμού Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.
(Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις». σ. 17615, 17616,
(Συνεδρίαση ΡSΑ 30/07/2020).
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 17494,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020), 17727,
(Συνεδρίαση ΡSΓ 26/08/2020).
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17337, (Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17368-17370,
17491, (Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
ΚΩΤΣΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση
της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του
Οργανισμού Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.
(Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις». σ. 17601, (Συνεδρίαση
ΡSΑ 30/07/2020).
ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17298, 17299, (Συνεδρίαση ΡΠΘ
28/07/2020).

Λ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ
Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Εξωτερικών: i. «Κύρωση της
Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Ιταλικής
Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των
αντίστοιχων Θαλασσίων Ζωνών τους»
και ii. «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
Κρατών». σ. 17746, (Συνεδρίαση ΡSΓ
26/08/2020).
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 17291,
17299, 17303, 17304, 17311,
(Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020), 17455,
17456, 17462, 17467, (Συνεδρίαση ΡS
29/07/2020).
Συλλυπητήρια αναφορά του για το
θάνατο της Βέρας Νικολαΐδου, πρώην
Βουλευτή του Κομμουνιστικού
Κόμματος Ελλάδος, η οποία διετέλεσε
και Αντιπρόεδρος της Βουλής. σ.
17575, (Συνεδρίαση ΡSΑ 30/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση
της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του
Οργανισμού Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.
(Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις». σ. 17575-17577, 17617,
17618, (Συνεδρίαση ΡSΑ 30/07/2020).

Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17617, (Συνεδρίαση ΡSΑ
30/07/2020).
ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
Επιστολή του πρόθεσης ψήφου στο
σχέδιο νόμου του Υπ. Εξωτερικών:
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
και την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
κρατών». σ. 17782, (Συνεδρίαση ΡSΕ
27/08/2020).
ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: « Έκδοση Κοινής Υπουργικής
Απόφασης (Κ.Υ.Α.) για τον καθορισμό
των όρων, των προϋποθέσεων και των
διαδικασιών για την εφαρμογή του
άρθρου 123 του ν. 4674/2020». σ.
17359, 17360, (Συνεδρίαση ΡS
29/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Λήψη μέτρων για τη στέγαση
περίπου 400 Ρομά στον Ασπρόπυργο
μετά την κατεδάφιση των
καταλυμάτων τους. Λήψη εκτάκτων
μέτρων για την προστασία της υγείας».
σ. 17360, 17361, (Συνεδρίαση ΡS
29/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και

άλλες διατάξεις». σ. 17441,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Καταστροφές από πλημμύρες
στη Θάσο». σ. 17769, 17770,
(Συνεδρίαση ΡSΔ 27/08/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Καταστροφές από πλημμύρες
στο Δήμο Λαγκαδά της Περιφερειακής
Ενότητας Θεσσαλονίκης». σ. 17771,
17772, (Συνεδρίαση ΡSΔ 27/08/2020).
ΛΙΒΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17268, 17271, 17272, 17285, 17311,
17312, (Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Εξωτερικών: i. «Κύρωση της
Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Ιταλικής
Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των
αντίστοιχων Θαλασσίων Ζωνών τους»
και ii. «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
Κρατών». σ. 17740, (Συνεδρίαση ΡSΓ
26/08/2020).
ΛΙΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.

17273, (Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17439,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).

Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
Κρατών». σ. 17689, (Συνεδρίαση ΡSΓ
26/08/2020).
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ
(ΓΙΑΝΝΗΣ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17281, (Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
Μ

ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ (ΖΕΤΤΑ)
Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Εξωτερικών: i. «Κύρωση της
Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Ιταλικής
Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των
αντίστοιχων Θαλασσίων Ζωνών τους»
και ii. «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
Κρατών». σ. 17689, 17697, 17730,
17734, 17735, (Συνεδρίαση ΡSΓ
26/08/2020).
Ομιλία του επί της ένστασης
αντισυνταγματικότητας των σχεδίων
νόμων του Υπ. Εξωτερικών: i.
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Ιταλικής Δημοκρατίας για την
οριοθέτηση των αντίστοιχων
Θαλασσίων Ζωνών τους» και ii.
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17288, (Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
ΜΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Η κοινωνία της Χαλκιδικής
ζητά εξηγήσεις για τα περιοριστικά
μέτρα τώρα». σ. 17825, 17826,
(Συνεδρίαση ΡSΣΤ 31/08/2020).
Παρέμβασή της σε επίκαιρη
ερώτηση, με θέμα: «Η έξαρση της
πανδημίας και η έλλειψη
αποτελεσματικού σχεδίου διαχείρισης
της υγειονομικής κρίσης». σ. 17828,
(Συνεδρίαση ΡSΣΤ 31/08/2020).
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
(ΧΑΡΗΣ)
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17445, 17446, 17464,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).

Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος, σχετικά με την οργάνωση της
συζήτησης και τον χρόνο ομιλίας των
Βουλευτών, δεδομένου του πλήθους
των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί,
στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17446, 17448,
17449, (Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17446, 17464,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΝΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για

την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17457,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17472,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17304, (Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17452,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση
της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του
Οργανισμού Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.
(Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις». σ. 17570-17572, 17581,
17609, (Συνεδρίαση ΡSΑ 30/07/2020).
ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Εξωτερικών: i. «Κύρωση της
Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Ιταλικής
Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των
αντίστοιχων Θαλασσίων Ζωνών τους»
και ii. «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
Κρατών». σ. 17694-17696,
(Συνεδρίαση ΡSΓ 26/08/2020).
ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17290, 17291, (Συνεδρίαση ΡΠΘ
28/07/2020).
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ομιλία του επί προσωπικού θέματος.
σ. 17603, (Συνεδρίαση ΡSΑ
30/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση
της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες

υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του
Οργανισμού Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.
(Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις». σ. 17603, 17615,
(Συνεδρίαση ΡSΑ 30/07/2020).
ΜΕΝΔΩΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι
που η Ακρόπολη δεν είναι προσβάσιμη
σε ΑμεΑ με ευθύνη της Υπουργού
Πολιτισμού». σ. 17816, 17817,
(Συνεδρίαση ΡSΣΤ 31/08/2020).
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Να αποκαλυφθούν και να
αναδειχθούν τα αρχαία ευρήματα της
πλατείας Υπαπαντής στην Καλαμάτα».
σ. 17909, 17910, (Συνεδρίαση ΡSΖ
02/09/2020).
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17406, (Συνεδρίαση ΡS
29/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17406-17408,
17412-17414, 17416, (Συνεδρίαση ΡS
29/07/2020).
Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.

Εξωτερικών: i. «Κύρωση της
Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Ιταλικής
Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των
αντίστοιχων Θαλασσίων Ζωνών τους»
και ii. «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
Κρατών». σ. 17699-17702, 17704,
17718-17720, (Συνεδρίαση ΡSΓ
26/08/2020).
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση
της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του
Οργανισμού Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.
(Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις». σ. 17591, 17594,
(Συνεδρίαση ΡSΑ 30/07/2020).
Επιστολή του πρόθεσης ψήφου στο
σχέδιο νόμου του Υπ. Εξωτερικών:
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
και την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
κρατών». σ. 17786, (Συνεδρίαση ΡSΕ
27/08/2020).
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Μεγάλες οι ευθύνες της
Κυβέρνησης για τα τραγικά λάθη στο
ταίριασμα παιδιών και υποψηφίων
γονέων κατά την πρόσφατη εφαρμογή
του νόμου για την αναδοχή και
υιοθεσία». σ. 17674, 17675, 17676,

(Συνεδρίαση ΡSΒ 31/07/2020).
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Κρίση στα προνοιακά ιδρύματα
στη νήσο της Ρόδου». σ. 17677,
17678, (Συνεδρίαση ΡSΒ 31/07/2020).
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: « Άμεση επίλυση του ζητήματος
παραγωγής και διάθεσης σχολικών
γευμάτων στη Δυτική Θεσσαλονίκη».
σ. 17823, 17824, 17825, (Συνεδρίαση
ΡSΣΤ 31/08/2020).
ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Εξωτερικών: i. «Κύρωση της
Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Ιταλικής
Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των
αντίστοιχων Θαλασσίων Ζωνών τους»
και ii. «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
Κρατών». σ. 17745, (Συνεδρίαση ΡSΓ
26/08/2020).
ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17277, 17315, 17317, (Συνεδρίαση
ΡΠΘ 28/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17595, (Συνεδρίαση ΡSΑ
30/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση
της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του

Οργανισμού Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.
(Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις». σ. 17611, (Συνεδρίαση
ΡSΑ 30/07/2020).

Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
Κρατών». σ. 17723, (Συνεδρίαση ΡSΓ
26/08/2020).

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα « Άμεση αποκατάσταση της
διάκρισης εις βάρος πέντε χιλιάδων
συνταξιούχων της Εμπορικής
Τράπεζας προερχόμενοι από το τ.
ΕΤΑΤ». σ. 17669, 17670, (Συνεδρίαση
ΡSΒ 31/07/2020).

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση
της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του
Οργανισμού Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.
(Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις». σ. 17607, 17608,
(Συνεδρίαση ΡSΑ 30/07/2020).

ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Κρίση στα προνοιακά ιδρύματα
στη νήσο της Ρόδου». σ. 17676,
17677, 17678, (Συνεδρίαση ΡSΒ
31/07/2020).
Ομιλία της επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17676, (Συνεδρίαση ΡSΒ
31/07/2020).
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Κατάργηση Football League &
ενοποίηση επαγγελματικών
κατηγοριών». σ. 17911, 17912,
(Συνεδρίαση ΡSΖ 02/09/2020).
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
(ΝΤΟΡΑ)
Ομιλία της επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17381, (Συνεδρίαση ΡS
29/07/2020).
Ομιλία της στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Εξωτερικών: i. «Κύρωση της
Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Ιταλικής
Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των
αντίστοιχων Θαλασσίων Ζωνών τους»
και ii. «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της

ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Εξωτερικών: i. «Κύρωση της
Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Ιταλικής
Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των
αντίστοιχων Θαλασσίων Ζωνών τους»
και ii. «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
Κρατών». σ. 17739, (Συνεδρίαση ΡSΓ
26/08/2020).
ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17304, (Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της

ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17476,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).

Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17484,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).

ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση
της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του
Οργανισμού Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.
(Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις». σ. 17600, (Συνεδρίαση
ΡSΑ 30/07/2020).

Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17421, 17425,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17425,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17326, (Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των

ΜΠΙΖΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ)

ΜΠΛΟΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17321, (Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση
της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του
Οργανισμού Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.
(Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις». σ. 17610, (Συνεδρίαση
ΡSΑ 30/07/2020).
ΜΠΟΥΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος, σχετικά με την οργάνωση της

συζήτησης και τον χρόνο ομιλίας των
Βουλευτών, δεδομένου του πλήθους
των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί,
στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17448, 17449,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17463, 17475,
17478, (Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17602, (Συνεδρίαση ΡSΑ
30/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση
της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του
Οργανισμού Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.
(Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και άλλες

διατάξεις». σ. 17602, (Συνεδρίαση
ΡSΑ 30/07/2020).
ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17335, (Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: « Ένδειξη μεροληψίας του
δικαστικού συστήματος κατά των
δανειοληπτών που επιθυμούν να
υπαχθούν στο διάδοχο σχήμα του
νόμου Κατσέλη». σ. 17357, 17358,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 17264,
17272, (Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020),
17622, 17624, (Συνεδρίαση ΡSΑ
30/07/2020), 17731, 17733, 17750,
17759, (Συνεδρίαση ΡSΓ 26/08/2020),
17777, 17779, (Συνεδρίαση ΡSΕ
27/08/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος, σχετικά με την οργάνωση της
συζήτησης και τον χρόνο ομιλίας των
Βουλευτών, δεδομένου του πλήθους
των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί,
στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και

άλλες διατάξεις». σ. 17449,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(ΘΑΝΟΣ)

ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17366-17368,
17417, 17492, 17493, (Συνεδρίαση ΡS
29/07/2020).

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17313, 17314, 17317, (Συνεδρίαση
ΡΠΘ 28/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17477, 17478,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Εξωτερικών: i. «Κύρωση της
Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Ιταλικής
Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των
αντίστοιχων Θαλασσίων Ζωνών τους»
και ii. «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
Κρατών». σ. 17696, 17697,
(Συνεδρίαση ΡSΓ 26/08/2020).

Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος, σχετικά με την οργάνωση της
συζήτησης και τον χρόνο ομιλίας των
Βουλευτών, δεδομένου του πλήθους
των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί,
στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17448, 17449,
17450, (Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
Ν
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της

αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17476,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
Ξ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση
της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του
Οργανισμού Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.
(Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις». σ. 17572-17574, 17607,
17609, 17618, 17619, 17621,
(Συνεδρίαση ΡSΑ 30/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Η έξαρση της πανδημίας και η
έλλειψη αποτελεσματικού σχεδίου
διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης».
σ. 17827, 17829, 17830, (Συνεδρίαση
ΡSΣΤ 31/08/2020).
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ (ΜΑΡΙΛΙΖΑ)
Ομιλία της επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17255, (Συνεδρίαση ΡΠΘ
28/07/2020), 17733, (Συνεδρίαση ΡSΓ
26/08/2020).
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής

εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17255, 17277, 17309, 17311, 17312,
(Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
Ομιλία της στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Εξωτερικών: i. «Κύρωση της
Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Ιταλικής
Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των
αντίστοιχων Θαλασσίων Ζωνών τους»
και ii. «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
Κρατών». σ. 17731, 17733, 17747,
(Συνεδρίαση ΡSΓ 26/08/2020).
Ο
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Στον αέρα η εκπόνηση των
Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών
και η προστασία των
προστατευόμενων περιοχών της
Ελλάδας». σ. 17683, 17684, 17685,
(Συνεδρίαση ΡSΒ 31/07/2020).
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών

συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17441,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).

17278, (Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Κρούσματα κορωνοϊού σε
Αστυνομία και Πυροσβεστική». σ.
17764, 17765, (Συνεδρίαση ΡSΔ
27/08/2020).

Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Εξωτερικών: i. «Κύρωση της
Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Ιταλικής
Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των
αντίστοιχων Θαλασσίων Ζωνών τους»
και ii. «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
Κρατών». σ. 1728, (Συνεδρίαση ΡSΓ
26/08/2020).

Π
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(ΣΑΚΗΣ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση
της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του
Οργανισμού Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.
(Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις». σ. 17601, (Συνεδρίαση
ΡSΑ 30/07/2020).
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17297, 17298, (Συνεδρίαση ΡΠΘ
28/07/2020).
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΠΑΛΙΟΥΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17440,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17322, (Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος, σχετικά με την οργάνωση της

συζήτησης και τον χρόνο ομιλίας των
Βουλευτών, δεδομένου του πλήθους
των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί,
στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17449,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17301, (Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17688, (Συνεδρίαση ΡSΓ
26/08/2020).
Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Εξωτερικών: i. «Κύρωση της
Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Ιταλικής
Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των
αντίστοιχων Θαλασσίων Ζωνών τους»
και ii. «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
Κρατών». σ. 17738, 17739,

(Συνεδρίαση ΡSΓ 26/08/2020).
ΠΙΠΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ομιλία της επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17255, 17299,
(Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17255-17257, 17258, 17259, 17272,
17285, 17299, 17339, (Συνεδρίαση
ΡΠΘ 28/07/2020).
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17446, 17447,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17258, 17259, 17328, (Συνεδρίαση
ΡΠΘ 28/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση
της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες

υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του
Οργανισμού Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.
(Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις». σ. 17599, (Συνεδρίαση
ΡSΑ 30/07/2020).

και ii. «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
Κρατών». σ. 17744, (Συνεδρίαση ΡSΓ
26/08/2020).

ΠΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Σ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση
της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του
Οργανισμού Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.
(Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις». σ. 17574, 17618,
(Συνεδρίαση ΡSΑ 30/07/2020).
Ρ
ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση
της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του
Οργανισμού Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.
(Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις». σ. 17603-17605,
(Συνεδρίαση ΡSΑ 30/07/2020).
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Εξωτερικών: i. «Κύρωση της
Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Ιταλικής
Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των
αντίστοιχων Θαλασσίων Ζωνών τους»

ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17264-17266, 17338, (Συνεδρίαση
ΡΠΘ 28/07/2020).
Ομιλία της (Προεδρεύουσα) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 17312,
17313, 17314, 17321, 17338,
(Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020), 17417,
17421, 17424, 17425, 17436,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020), 17583,
17584, 17587, 17590, (Συνεδρίαση
ΡSΑ 30/07/2020), 17815, 17828,
17829, 17830, 17839, (Συνεδρίαση
ΡSΣΤ 31/08/2020).
Ομιλία της επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17688, (Συνεδρίαση ΡSΓ
26/08/2020).
Ομιλία της στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Εξωτερικών: i. «Κύρωση της
Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Ιταλικής
Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των
αντίστοιχων Θαλασσίων Ζωνών τους»
και ii. «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου

για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
Κρατών». σ. 17689, 17697-17699,
(Συνεδρίαση ΡSΓ 26/08/2020).
Ομιλία της επί της ένστασης
αντισυνταγματικότητας των σχεδίων
νόμων του Υπ. Εξωτερικών: i.
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Ιταλικής Δημοκρατίας για την
οριοθέτηση των αντίστοιχων
Θαλασσίων Ζωνών τους» και ii.
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
Κρατών». σ. 17689, (Συνεδρίαση ΡSΓ
26/08/2020).
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος, σχετικά με την οργάνωση της
συζήτησης και τον χρόνο ομιλίας των
Βουλευτών, δεδομένου του πλήθους
των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί,
στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17448,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση

στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17479, 17480,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Εξωτερικών: i. «Κύρωση της
Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Ιταλικής
Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των
αντίστοιχων Θαλασσίων Ζωνών τους»
και ii. «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
Κρατών». σ. 17726, (Συνεδρίαση ΡSΓ
26/08/2020).
ΣΚΟΝΔΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17296, (Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για

την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17444,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση
της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του
Οργανισμού Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.
(Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις». σ. 17593, (Συνεδρίαση
ΡSΑ 30/07/2020).
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(ΠΑΝΟΣ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17299, 17300, (Συνεδρίαση ΡΠΘ
28/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι
που η Ακρόπολη δεν είναι προσβάσιμη
σε ΑμεΑ με ευθύνη της Υπουργού
Πολιτισμού». σ. 17815, 17816,
(Συνεδρίαση ΡSΣΤ 31/08/2020).
ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
(ΜΠΕΤΤΥ)
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17273, (Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17455, 17456,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17455, 17457,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17329, (Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος, σχετικά με την οργάνωση της
συζήτησης και τον χρόνο ομιλίας των
Βουλευτών, δεδομένου του πλήθους
των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί,
στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17448, 17449,

(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17451,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17474, 17475,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17475, (Συνεδρίαση ΡS
29/07/2020).
Ομιλία του επί προσωπικού θέματος.
σ. 17475, (Συνεδρίαση ΡS
29/07/2020).
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της

ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17416, 17417,
17421, 17425, 17431-17435, 17436,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17280, (Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17462,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Καταστροφές από πλημμύρες
στο Δήμο Λαγκαδά της Περιφερειακής
Ενότητας Θεσσαλονίκης». σ. 17771,
(Συνεδρίαση ΡSΔ 27/08/2020).
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17334, (Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).

(Συνεδρίαση ΡSΒ 31/07/2020).

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17471,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17487,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).

ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Λήψη μέτρων για τη στέγαση
περίπου 400 Ρομά στον Ασπρόπυργο
μετά την κατεδάφιση των
καταλυμάτων τους. Λήψη εκτάκτων
μέτρων για την προστασία της υγείας».
σ. 17360, 17361, (Συνεδρίαση ΡS
29/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία
και για την ίδια την έναρξη της
τουριστικής περιόδου, λόγω ελλιπών
μέτρων προστασίας. σ. 17362, 17363,
17364, (Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Λήψη μέτρων προστασίας του
εισοδήματος των εποχιακών
εργαζόμενων». σ. 17671, 17672,
17673, (Συνεδρίαση ΡSΒ 31/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17671, 17672,

ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17487, (Συνεδρίαση ΡS
29/07/2020).

Τ
ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17282, (Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17406, 17408, 17416,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020), 17561,
17567, 17568, 17569, (Συνεδρίαση
ΡSΑ 30/07/2020), 17708, 17718,
17721, 17723, (Συνεδρίαση ΡSΓ
26/08/2020).
ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17303, (Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Υγειονομικοί έλεγχοι στον
συνοριακό σταθμό Κακαβιάς λόγω
COVID-19». σ. 17680, 17681, 17682,
(Συνεδρίαση ΡSΒ 31/07/2020).
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ)
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: « Άμεση επίλυση του ζητήματος
παραγωγής και διάθεσης σχολικών
γευμάτων στη Δυτική Θεσσαλονίκη».
σ. 17823, 17824, 17825, (Συνεδρίαση
ΡSΣΤ 31/08/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Δίχως τέλος η ταλαιπωρία του
επιβατικού κοινού της Θεσσαλονίκης.
Άμεσος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία
ο συνωστισμός στα λεωφορεία του
Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών
Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ)». σ. 17838,
17839, 17840, 17841, (Συνεδρίαση
ΡSΣΤ 31/08/2020).
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17466,

(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17416,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα «Χορήγηση επιδόματος τοκετού
και λοχείας των γυναικών που
εργάζονται εποχιακά στον τουρισμό
χωρίς προϋποθέσεις». σ. 17766,
17768, (Συνεδρίαση ΡSΔ 27/08/2020).
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: « Ένδειξη μεροληψίας του
δικαστικού συστήματος κατά των
δανειοληπτών που επιθυμούν να
υπαχθούν στο διάδοχο σχήμα του
νόμου Κατσέλη». σ. 17357, 17358,
17359, (Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση
της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του
Οργανισμού Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.
(Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις». σ. 17612, (Συνεδρίαση

ΡSΑ 30/07/2020).
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17408-17412,
17415, (Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Εξωτερικών: i. «Κύρωση της
Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Ιταλικής
Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των
αντίστοιχων Θαλασσίων Ζωνών τους»
και ii. «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
Κρατών». σ. 17702-17706, 17718,
17721, (Συνεδρίαση ΡSΓ 26/08/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17718, (Συνεδρίαση ΡSΓ
26/08/2020).
ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)

2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17480,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
Φ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17295, (Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17473,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
Ομιλία του σε ερώτηση με θέμα:
«Εκτός σχεδιασμού και έγκρισης του
ΥΠΕΝ τα πιλοτικά προγράμματα
ανακύκλωσης του ΥΠΕΣ με την
Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ». σ.
17666, 17667, (Συνεδρίαση ΡSΒ
31/07/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Στον αέρα η εκπόνηση των
Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών
και η προστασία των

προστατευόμενων περιοχών της
Ελλάδας». σ. 17682, 17684, 17685,
(Συνεδρίαση ΡSΒ 31/07/2020).
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17257, 17258, 17259, 17290, 17307,
17312, 17328, 17339, 17341,
(Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17259, 17312, 17339,
(Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
Ομιλία του επί προσωπικού θέματος.
σ. 17312, (Συνεδρίαση ΡΠΘ
28/07/2020).
ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17463,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση
της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του
Οργανισμού Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.

(Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις». σ. 17587, (Συνεδρίαση
ΡSΑ 30/07/2020).
Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Εξωτερικών: i. «Κύρωση της
Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Ιταλικής
Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των
αντίστοιχων Θαλασσίων Ζωνών τους»
και ii. «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
Κρατών». σ. 17694, (Συνεδρίαση ΡSΓ
26/08/2020).
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17299, (Συνεδρίαση ΡΠΘ
28/07/2020), 17382, (Συνεδρίαση ΡS
29/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17302, (Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Μεγάλες οι ευθύνες της
Κυβέρνησης για τα τραγικά λάθη στο
ταίριασμα παιδιών και υποψηφίων
γονέων κατά την πρόσφατη εφαρμογή
του νόμου για την αναδοχή και
υιοθεσία». σ. 17674, 17675, 17676,
(Συνεδρίαση ΡSΒ 31/07/2020).
Ομιλία της επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17676, (Συνεδρίαση ΡSΒ

31/07/2020).

26/08/2020).
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Χ

ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Να αποκαλυφθούν και να
αναδειχθούν τα αρχαία ευρήματα της
πλατείας Υπαπαντής στην Καλαμάτα».
σ. 17908, 17910, (Συνεδρίαση ΡSΖ
02/09/2020).
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Εξωτερικών: i. «Κύρωση της
Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Ιταλικής
Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των
αντίστοιχων Θαλασσίων Ζωνών τους»
και ii. «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
Κρατών». σ. 17689, 17689-17691,
(Συνεδρίαση ΡSΓ 26/08/2020).
Ομιλία του επί της ένστασης
αντισυνταγματικότητας των σχεδίων
νόμων του Υπ. Εξωτερικών: i.
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Ιταλικής Δημοκρατίας για την
οριοθέτηση των αντίστοιχων
Θαλασσίων Ζωνών τους» και ii.
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
Κρατών». σ. 17689, (Συνεδρίαση ΡSΓ

Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου
του Υπ. Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17410, 17424,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση
της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του
Οργανισμού Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.
(Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις». σ. 17581, 17584,
(Συνεδρίαση ΡSΑ 30/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17584, (Συνεδρίαση ΡSΑ
30/07/2020).
Παρέμβασή του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Εξωτερικών: i. «Κύρωση της
Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Ιταλικής
Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των
αντίστοιχων Θαλασσίων Ζωνών τους»
και ii. «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
Κρατών». σ. 17712, 17717, 17721,

(Συνεδρίαση ΡSΓ 26/08/2020).
ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
(ΘΕΜΗΣ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17319, (Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17458,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση
της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του
Οργανισμού Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.
(Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις». σ. 17586, (Συνεδρίαση
ΡSΑ 30/07/2020).
Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Εξωτερικών: i. «Κύρωση της
Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Ιταλικής
Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των
αντίστοιχων Θαλασσίων Ζωνών τους»

και ii. «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
Κρατών». σ. 17688, 17733,
(Συνεδρίαση ΡSΓ 26/08/2020).
Ομιλία του επί της ένστασης
αντισυνταγματικότητας των σχεδίων
νόμων του Υπ. Εξωτερικών: i.
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Ιταλικής Δημοκρατίας για την
οριοθέτηση των αντίστοιχων
Θαλασσίων Ζωνών τους» και ii.
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο
Κρατών». σ. 17688, (Συνεδρίαση ΡSΓ
26/08/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17689, (Συνεδρίαση ΡSΓ
26/08/2020).
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.
17293, (Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
(ΜΙΛΤΟΣ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων». σ.

17287, (Συνεδρίαση ΡΠΘ 28/07/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος, σχετικά με την οργάνωση της
συζήτησης και τον χρόνο ομιλίας των
Βουλευτών, δεδομένου του πλήθους
των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί,
στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17449,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475 συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις». σ. 17458, 17461,
(Συνεδρίαση ΡS 29/07/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση
της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του
Οργανισμού Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.
(Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις». σ. 17594, 17598,

(Συνεδρίαση ΡSΑ 30/07/2020).

