ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ – ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Θ΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΗ΄, ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΡϟΗ΄ 03.09.2020 – ΣΗ΄ 21.09.2020

Α
ΑΒΔΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 18241,
18250, 18253, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020), 18463, 18464, 18465,
18468, 18469, 18470, 18471, 18475,
18477, 18478, 18479, 18480,
(Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020), 18532,
18534, (Συνεδρίαση ΣΖ 18/09/2020),
18568, 18575, (Συνεδρίαση ΣΗ
21/09/2020).
Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου
του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18437, (Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).

προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18226, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
Ομιλία της επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18226, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,

προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18225, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 18017,
18019, 18021, 18026, 18028, 18029,
(Συνεδρίαση ΡSΘ 04/09/2020), 18119,
18120, 18121, 18122, 18123, 18124,
18125, 18126, 18127, 18128, 18129,
18130, 18131, 18149, 18161, 18173,
18174, 18175, 18177, 18178, 18179,
18180, 18181, 18185, (Συνεδρίαση ΣΒ
10/09/2020), 18231, 18237,
(Συνεδρίαση ΣΔ 14/09/2020), 18485,
18489, 18495, (Συνεδρίαση ΣΣΤ
17/09/2020), 18544, 18545, 18546,
18548, 18553, (Συνεδρίαση ΣΗ
21/09/2020).
Παρέμβασή του (Προεδρεύων) στην
από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόμων του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: α) «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής

Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Κράτους του Ισραήλ για συνεργασία
στην καταπολέμηση του εγκλήματος
και σε θέματα δημόσιας ασφάλειας»,
β) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου
τροποποιητικού της Συμφωνίας μεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Ρωσικής Ομοσπονδίας περί
Συνεργασίας του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και του Υπουργείου
Εσωτερικών της Ρωσικής
Ομοσπονδίας στον τομέα της
καταπολέμησης του εγκλήματος της
6ης Δεκεμβρίου 2001» και γ)
«Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για
κοινό έλεγχο στη συνοριακή δίοδο
Νυμφαίας-Μακάζα, η οποία
συνομολογήθηκε με ανταλλαγή
ρηματικών διακοινώσεων (Αθήνα, 6
Νοεμβρίου 2013 και Σόφια, 17 Ιουλίου
2014, αντίστοιχα)». σ. 18126, 18127,
18130, (Συνεδρίαση ΣΒ 10/09/2020).
Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε
επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Καταγγελίες για αρκετές ομάδες
προσφύγων και μεταναστών που
αδιακρίτως και με συνοπτικές
διαδικασίες επιστρέφονται μετά την
άφιξή τους στην ελληνική επικράτεια».
σ. 18545, (Συνεδρίαση ΣΗ
21/09/2020).
ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)

και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18234, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18482, (Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα

μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18275, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18441, (Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ομιλία της στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: α)
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης της
Κυπριακής Δημοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Χασεμιτικού
Βασιλείου της Ιορδανίας για την
παρεμπόδιση της κλοπής, των
λαθραίων ανασκαφών και της
παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής ή
μεταβίβασης κυριότητας ή ιδιοκτησίας
πολιτιστικών αγαθών ή πολιτιστικής
περιουσίας και την προώθηση της

αποκατάστασής τους», β) «Κύρωση
της Συμφωνίας για την ανάπτυξη της
Κινηματογραφικής Συμπαραγωγής
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κρατικής
Διοίκησης Τύπου, Δημοσιεύσεων,
Ραδιοφώνου, Κινηματογράφου και
Τηλεόρασης της Λαϊκής Δημοκρατίας
της Κίνας» και γ) «Κύρωση της
Συμφωνίας για κινηματογραφική
συμπαραγωγή μεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του
Ισραήλ». σ. 17916, 17917,
(Συνεδρίαση ΡSΗ 03/09/2020).
Ομιλία της επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17917, (Συνεδρίαση ΡSΗ
03/09/2020).
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18480, (Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18438, 18475, (Συνεδρίαση ΣΣΤ
17/09/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18464, (Συνεδρίαση ΣΣΤ

17/09/2020).
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18457, (Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).
ΑΠΑΤΖΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18219, (Συνεδρίαση ΣΔ

14/09/2020).
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18211-18213, 18239, 18240, 18277,
(Συνεδρίαση ΣΔ 14/09/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18277, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Επιστολή του πρόθεσης ψήφου στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του
σχεδίου νόμου του Υπ. Υγείας:
«Κύρωση α) της από 10-8-2020
πράξης νομοθετικού περιεχομένου
«Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών του Εθνικού

Συστήματος Υγείας, προστασίας από
τη διασπορά του κορωνοϊού COVID19, στήριξης της αγοράς εργασίας και
διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής
διαδικασίας» (Α’ 157) και β) της από
22-8-2020 πράξης νομοθετικού
περιεχομένου « Έκτακτα μέτρα για την
ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών,
την προμήθεια μέσων ατομικής
προστασίας και την πρόσληψη
προσωπικού καθαριότητας των
σχολικών μονάδων, τη στήριξη των
τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18298, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιστολή του πρόθεσης ψήφου στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του
σχεδίου νόμου του Υπ. Υγείας:
«Κύρωση α) της από 10-8-2020
πράξης νομοθετικού περιεχομένου
«Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, προστασίας από
τη διασπορά του κορωνοϊού COVID19, στήριξης της αγοράς εργασίας και
διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής
διαδικασίας» (Α’ 157) και β) της από
22-8-2020 πράξης νομοθετικού
περιεχομένου « Έκτακτα μέτρα για την
ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών,
την προμήθεια μέσων ατομικής
προστασίας και την πρόσληψη
προσωπικού καθαριότητας των
σχολικών μονάδων, τη στήριξη των
τουριστικών επιχειρήσεων και της

αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18291, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Η δυσοσμία από τον ΧΥΤΑ
Φυλής πλήττει καθημερινά την
ποιότητα ζωής και την υγεία στη
Δυτική Αθήνα». σ. 18555, 18556,
18557, (Συνεδρίαση ΣΗ 21/09/2020).

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Κλιμάκωση της άναρχης
χωροθέτησης των αιολικών πάρκων».
σ. 18558, 18559, (Συνεδρίαση ΣΗ
21/09/2020).

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Η κυβέρνηση υποχρεώνεται να
αποσύρει τον φάκελο του έργου ΣΔΙΤ
Διαχείρισης Απορριμμάτων
Πελοποννήσου διασύροντας τη χώρα
στα όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης». σ. 18102, 18103,
(Συνεδρίαση ΣΑ 09/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Καθεστώς επισφάλειας για
τους διορισθέντες δημοτικούς
υπάλληλους με την προκήρυξη
3Κ/2018 του ΑΣΕΠ». σ. 18112, 18113,
(Συνεδρίαση ΣΑ 09/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Μπαράζ απολύσεων στα
ιδιωτικά σχολεία μετά την ψήφιση του
νέου νόμου για τα ιδιωτικά
εκπαιδευτήρια». σ. 18534, 18535,
(Συνεδρίαση ΣΖ 18/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Απολύσεις βρεφονηπιοκόμων
Δήμου Περιστερίου, που πρόσφατα
προσλήφθηκαν μέσα από πρόγραμμα
για ανέργους, για να αντικατασταθούν
από άλλους ακόμα οικονομικότερους
ανέργους». σ. 18548, 18549,
(Συνεδρίαση ΣΗ 21/09/2020).

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης
Αποβλήτων: αισχροκέρδεια για τους
εθνικούς εργολάβους και τεράστια
κόστη για το περιβάλλον και τα
νοικοκυριά». σ. 18557, (Συνεδρίαση
ΣΗ 21/09/2020).

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Επείγουσα αλλαγή
αδειοδοτικής διαδικασίας για
εγκαταστάσεις αποθήκευσης
ανακυκλώσιμων υλικών». σ. 18565,
18566, (Συνεδρίαση ΣΗ 21/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Ανεπαρκές το νέο Εθνικό
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΕΣΔΑ) να αντιμετωπίσει τις
επάλληλες πυρκαγιές σε Κέντρα
Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών
(ΚΔΑΥ) και αποθηκών
ανακυκλώσιμων υλικών». σ. 18567,
18568, (Συνεδρίαση ΣΗ 21/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Ιδιωτικοποίηση της ΛΑΡΚΟ:
Ζημιωμένοι οι εργαζόμενοι και το
περιβάλλον». σ. 18568, 18569,
(Συνεδρίαση ΣΗ 21/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Σταματήστε το έγκλημα στον
σταθμό μετρό Βενιζέλου στη
Θεσσαλονίκη». σ. 18572, 18573,
(Συνεδρίαση ΣΗ 21/09/2020).

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Σοβαρές διακρίσεις εις βάρος
των οροθετικών ατόμων, οι οποίοι
στερούνται τις απαραίτητες
εξετάσεις». σ. 18587, 18588,
(Συνεδρίαση ΣΗ 21/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Το Ειδικό Κέντρο
Αντιμετώπισης Συγγενών
Καρδιοπαθειών σε Παιδιά του
Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία»
και τα περιστατικά που έχουν
διακομισθεί από το Νοσοκομείο στο
αντίστοιχο τμήμα του Ωνάσειου
Καρδιοχειρουργικού Κέντρου». σ.
18589, (Συνεδρίαση ΣΗ 21/09/2020).
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΙΔΩ
Ομιλία της στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: α)
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης της
Κυπριακής Δημοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Χασεμιτικού
Βασιλείου της Ιορδανίας για την
παρεμπόδιση της κλοπής, των
λαθραίων ανασκαφών και της
παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής ή
μεταβίβασης κυριότητας ή ιδιοκτησίας
πολιτιστικών αγαθών ή πολιτιστικής
περιουσίας και την προώθηση της
αποκατάστασής τους», β) «Κύρωση
της Συμφωνίας για την ανάπτυξη της
Κινηματογραφικής Συμπαραγωγής
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κρατικής
Διοίκησης Τύπου, Δημοσιεύσεων,
Ραδιοφώνου, Κινηματογράφου και
Τηλεόρασης της Λαϊκής Δημοκρατίας
της Κίνας» και γ) «Κύρωση της
Συμφωνίας για κινηματογραφική
συμπαραγωγή μεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του

Ισραήλ». σ. 17919, (Συνεδρίαση ΡSΗ
03/09/2020).
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18480, (Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Ομιλία του επί της ένστασης
αντισυνταγματικότητας επί του
σχεδίου νόμου Υπ. Πολιτισμού και
Αθλητισμού: «Αναμόρφωση θεσμικού
πλαισίου των αρχαιρεσιών των
αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι
συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση
Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής
Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή
Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική
Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.)
και άλλες διατάξεις». σ. 18420, 18421,
(Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18420, 18421, 18431, 18438, 1844218445, 18448, 18449, 18453, 18464,
18465, 18468, 18469, 18470, 18471,
18476, 18477, 18478, 18479, 18480,
18492, 18493, 18494, 18495,
(Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18420, 18421, 18438,

18469, 18471, 18477, 18478, 18480,
(Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).
Ομιλία του επί προσωπικού θέματος.
σ. 18468, 18469, (Συνεδρίαση ΣΣΤ
17/09/2020).
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Διοργάνωση πάρτι γενεθλίων
στον εμβληματικό μουσειακό χώρο
του Αχίλλειου». σ. 18100, 18101,
(Συνεδρίαση ΣΑ 09/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Πυρκαγιές στην Κέρκυρα που
γεννούν ερωτήματα». σ. 18590, 18591,
(Συνεδρίαση ΣΗ 21/09/2020).
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
Ομιλία του σε ερώτηση, με θέμα: «
Άδικος αποκλεισμός πτυχίου από την
προκήρυξη 1ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ». σ.
18538, (Συνεδρίαση ΣΖ 18/09/2020).
ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ)
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής

Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18244, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
Β
ΒΑΓΕΝΑ - ΚΗΛΑΗΔΟΝΗ ΑΝΝΑ
Ομιλία της για την άρση της ασυλίας
των Βουλευτών κ.κ. ΒασιλείουΠέτρου Σπανάκη, Παύλου Πολάκη και
Γεωργίου Βαγιωνά. σ. 18179,
(Συνεδρίαση ΣΒ 10/09/2020).
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του για την άρση της ασυλίας
του. σ. 18180, 18181, (Συνεδρίαση ΣΒ
10/09/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18181, (Συνεδρίαση ΣΒ
10/09/2020).
ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ ΓΙΑΝΗΣ
Ομιλία του στην προ ημερησίας
διατάξεως συζήτηση, σχετικά με τα
προβλήματα που δημιουργεί η έξαρση
της πανδημίας στη δημόσια υγεία, την
οικονομία, στους εργαζόμενους και για
την έναρξη του νέου σχολικού έτους.
σ. 18055-18059, 18069, (Συνεδρίαση Σ
07/09/2020).
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Τουρισμού: «Κύρωση της Συμφωνίας

μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Σερβίας για
συνεργασία στον τομέα του
τουρισμού». σ. 17994-17996, 17997,
(Συνεδρίαση ΡSΗ 03/09/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17996, (Συνεδρίαση ΡSΗ
03/09/2020), 18050, (Συνεδρίαση Σ
07/09/2020), 18120, 18127,
(Συνεδρίαση ΣΒ 10/09/2020), 18438,
(Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).
Ομιλία του στην προ ημερησίας
διατάξεως συζήτηση, σχετικά με τα
προβλήματα που δημιουργεί η έξαρση
της πανδημίας στη δημόσια υγεία, την
οικονομία, στους εργαζόμενους και για
την έναρξη του νέου σχολικού έτους.
σ. 18050-18052, 18053, 18054, 18060,
18064, 18067-18069, (Συνεδρίαση Σ
07/09/2020).
Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Προστασίας του Πολίτη: α) «Κύρωση
της Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Κράτους του Ισραήλ για συνεργασία
στην καταπολέμηση του εγκλήματος
και σε θέματα δημόσιας ασφάλειας»,
β) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου
τροποποιητικού της Συμφωνίας μεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Ρωσικής Ομοσπονδίας περί
Συνεργασίας του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και του Υπουργείου
Εσωτερικών της Ρωσικής
Ομοσπονδίας στον τομέα της
καταπολέμησης του εγκλήματος της
6ης Δεκεμβρίου 2001» και γ)
«Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για
κοινό έλεγχο στη συνοριακή δίοδο

Νυμφαίας-Μακάζα, η οποία
συνομολογήθηκε με ανταλλαγή
ρηματικών διακοινώσεων (Αθήνα, 6
Νοεμβρίου 2013 και Σόφια, 17 Ιουλίου
2014, αντίστοιχα)». σ. 18122, 18124,
18125, 18126, 18128, (Συνεδρίαση ΣΒ
10/09/2020).
Ομιλία του επί προσωπικού θέματος.
σ. 18128, (Συνεδρίαση ΣΒ
10/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18434-18437, 18438, (Συνεδρίαση
ΣΣΤ 17/09/2020).
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18455, 18456, (Συνεδρίαση ΣΣΤ
17/09/2020).
ΒΕΤΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της

αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18272, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
Ομιλία της επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18453, (Συνεδρίαση ΣΣΤ
17/09/2020).
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18454, (Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).
ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Τουρισμού: «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Σερβίας για
συνεργασία στον τομέα του
τουρισμού». σ. 18001, (Συνεδρίαση

ΡSΗ 03/09/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18120, 18127,
(Συνεδρίαση ΣΒ 10/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18217-18219, 18278, (Συνεδρίαση
ΣΔ 14/09/2020).
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 18559,
(Συνεδρίαση ΣΗ 21/09/2020).
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
(ΜΑΚΗΣ)
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Προβληματική η απορρόφηση

των οινοσταφύλων». σ. 18114, 18115,
(Συνεδρίαση ΣΑ 09/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Κλαδική πολιτική
ελαιοκαλλιέργειας, επιχειρησιακό
σχέδιο και άμεσα μέτρα στήριξης για
τους ελαιοπαραγωγούς». σ. 18116,
18117, (Συνεδρίαση ΣΑ 09/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Μέτρα έκτακτης οικονομικής
ενίσχυσης συκοπαραγωγών Νομού
Κιλκίς για την περίοδο της πανδημίας
του κορωνοϊού». σ. 18405, 18406,
(Συνεδρίαση ΣΕ 16/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: « Άμεσα μέτρα στήριξης των
μικρομεσαίων παραγωγών του Νομού
Αχαΐας». σ. 18407, 18408,
(Συνεδρίαση ΣΕ 16/09/2020).
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις

πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18227, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Μοριοδότηση και αξιοποίηση
της εξειδίκευσης και εμπειρίας όσων
εργάστηκαν, εργάζονται ή θα
εργαστούν σε προγράμματα
απασχόλησης». σ. 18018, 18019,
(Συνεδρίαση ΡSΘ 04/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Τεράστια τα προβλήματα στην
λειτουργία του e-ΕΦΚΑ αγροτών». σ.
18020, 18021, 18022, (Συνεδρίαση
ΡSΘ 04/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου

2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18238, 18239, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18462, 18464, (Συνεδρίαση ΣΣΤ
17/09/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18464, (Συνεδρίαση ΣΣΤ
17/09/2020), 18546, (Συνεδρίαση ΣΗ
21/09/2020).
Ομιλία του σε ερώτηση, με θέμα:
«Απαράδεκτες δυσλειτουργίες στην
απονομή των συνταξιοδοτικών
παροχών των πρώην υπαλλήλων του
ΟΓΑ». σ. 18546, 18547, (Συνεδρίαση
ΣΗ 21/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση με
θέμα: «Στήριξη μικροσυνταξιούχων με
επαναφορά του Επιδόματος
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), της κατώτερης
σύνταξης και καταβολή δέκατης τρίτης
σύνταξης από ΕΦΚΑ». σ. 18547,
18548, (Συνεδρίαση ΣΗ 21/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Απολύσεις βρεφονηπιοκόμων
Δήμου Περιστερίου, που πρόσφατα
προσλήφθηκαν μέσα από πρόγραμμα
για ανέργους, για να αντικατασταθούν
από άλλους ακόμα οικονομικότερους
ανέργους». σ. 18549, 18550,
(Συνεδρίαση ΣΗ 21/09/2020).

Γ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ομιλία της στην προ ημερησίας
διατάξεως συζήτηση, σχετικά με τα
προβλήματα που δημιουργεί η έξαρση
της πανδημίας στη δημόσια υγεία, την
οικονομία, στους εργαζόμενους και για
την έναρξη του νέου σχολικού έτους.
σ. 18037-18041, 18062, 18063,
(Συνεδρίαση Σ 07/09/2020).
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ
Ομιλία του σε ερώτηση, με θέμα:
«Επιτάχυνση εκτέλεσης
προγραμμάτων ΕΣΠΑ μετά από
ανασχεδιασμό για τις διευκολύνσεις
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ( ΕΕ)». σ. 18104, 18105,
18106, (Συνεδρίαση ΣΑ 09/09/2020).
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Επιλεκτικές επαναπροσλήψεις
εργαζομένων στο Ειδικό Πρόγραμμα
Απασχόλησης για πεντέμισι χιλιάδες
άνεργους πτυχιούχους». σ. 18024,
18025, 18026, 18027, (Συνεδρίαση
ΡSΘ 04/09/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18026, (Συνεδρίαση ΡSΘ
04/09/2020), 18123, 18124, 18126,
18127, 18128, 18129, 18130,
(Συνεδρίαση ΣΒ 10/09/2020).
Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Προστασίας του Πολίτη: α) «Κύρωση
της Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Κράτους του Ισραήλ για συνεργασία
στην καταπολέμηση του εγκλήματος

και σε θέματα δημόσιας ασφάλειας»,
β) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου
τροποποιητικού της Συμφωνίας μεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Ρωσικής Ομοσπονδίας περί
Συνεργασίας του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και του Υπουργείου
Εσωτερικών της Ρωσικής
Ομοσπονδίας στον τομέα της
καταπολέμησης του εγκλήματος της
6ης Δεκεμβρίου 2001» και γ)
«Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για
κοινό έλεγχο στη συνοριακή δίοδο
Νυμφαίας-Μακάζα, η οποία
συνομολογήθηκε με ανταλλαγή
ρηματικών διακοινώσεων (Αθήνα, 6
Νοεμβρίου 2013 και Σόφια, 17 Ιουλίου
2014, αντίστοιχα)». σ. 18126, 18127,
18128, (Συνεδρίαση ΣΒ 10/09/2020).

Τηλεόρασης της Λαϊκής Δημοκρατίας
της Κίνας» και γ) «Κύρωση της
Συμφωνίας για κινηματογραφική
συμπαραγωγή μεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του
Ισραήλ». σ. 17917, (Συνεδρίαση ΡSΗ
03/09/2020).

ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΛΕΩΝ

Ομιλία της στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: α)
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης της
Κυπριακής Δημοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Χασεμιτικού
Βασιλείου της Ιορδανίας για την
παρεμπόδιση της κλοπής, των
λαθραίων ανασκαφών και της
παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής ή
μεταβίβασης κυριότητας ή ιδιοκτησίας
πολιτιστικών αγαθών ή πολιτιστικής
περιουσίας και την προώθηση της
αποκατάστασής τους», β) «Κύρωση
της Συμφωνίας για την ανάπτυξη της
Κινηματογραφικής Συμπαραγωγής
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κρατικής
Διοίκησης Τύπου, Δημοσιεύσεων,
Ραδιοφώνου, Κινηματογράφου και

Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: α)
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης της
Κυπριακής Δημοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Χασεμιτικού
Βασιλείου της Ιορδανίας για την
παρεμπόδιση της κλοπής, των
λαθραίων ανασκαφών και της
παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής ή
μεταβίβασης κυριότητας ή ιδιοκτησίας
πολιτιστικών αγαθών ή πολιτιστικής
περιουσίας και την προώθηση της
αποκατάστασής τους», β) «Κύρωση
της Συμφωνίας για την ανάπτυξη της
Κινηματογραφικής Συμπαραγωγής
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κρατικής
Διοίκησης Τύπου, Δημοσιεύσεων,
Ραδιοφώνου, Κινηματογράφου και

ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του επί της ένστασης
αντισυνταγματικότητας επί του
σχεδίου νόμου Υπ. Πολιτισμού και
Αθλητισμού: «Αναμόρφωση θεσμικού
πλαισίου των αρχαιρεσιών των
αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι
συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση
Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής
Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή
Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική
Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.)
και άλλες διατάξεις». σ. 18418,
(Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).

Τηλεόρασης της Λαϊκής Δημοκρατίας
της Κίνας» και γ) «Κύρωση της
Συμφωνίας για κινηματογραφική
συμπαραγωγή μεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του
Ισραήλ». σ. 17920, (Συνεδρίαση ΡSΗ
03/09/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18120, (Συνεδρίαση ΣΒ
10/09/2020), 18464, 18468, 18469,
(Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).
Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Προστασίας του Πολίτη: α) «Κύρωση
της Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Κράτους του Ισραήλ για συνεργασία
στην καταπολέμηση του εγκλήματος
και σε θέματα δημόσιας ασφάλειας»,
β) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου
τροποποιητικού της Συμφωνίας μεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Ρωσικής Ομοσπονδίας περί
Συνεργασίας του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και του Υπουργείου
Εσωτερικών της Ρωσικής
Ομοσπονδίας στον τομέα της
καταπολέμησης του εγκλήματος της
6ης Δεκεμβρίου 2001» και γ)
«Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για
κοινό έλεγχο στη συνοριακή δίοδο
Νυμφαίας-Μακάζα, η οποία
συνομολογήθηκε με ανταλλαγή
ρηματικών διακοινώσεων (Αθήνα, 6
Νοεμβρίου 2013 και Σόφια, 17 Ιουλίου
2014, αντίστοιχα)». σ. 18127,
(Συνεδρίαση ΣΒ 10/09/2020).
Συλλυπητήρια αναφορά του για τον
θάνατο του αστυνομικού της ομάδας
ΔΙΑΣ που έχασε τη ζωή του εν ώρα

καθήκοντος. σ. 18127, (Συνεδρίαση
ΣΒ 10/09/2020).
Ομιλία του επί της ένστασης
αντισυνταγματικότητας επί του
σχεδίου νόμου Υπ. Πολιτισμού και
Αθλητισμού: «Αναμόρφωση θεσμικού
πλαισίου των αρχαιρεσιών των
αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι
συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση
Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής
Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή
Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική
Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.)
και άλλες διατάξεις». σ. 18418,
(Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18418, 18465-18467, 18468, 18469,
(Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).
Δ
ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Μόνιμη και σταθερή εργασία
για τους εργαζόμενους στη σχολική
καθαριότητα». σ. 18411, 18412,
(Συνεδρίαση ΣΕ 16/09/2020).
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
(ΤΑΣΟΣ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,

σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18458, (Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).
ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Επιτακτική ανάγκη η
στελέχωση του Τμήματος
Μουσειολογίας στον Πύργο». σ.
18207, 18208, (Συνεδρίαση ΣΓ
11/09/2020).
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Επιστολή του πρόθεσης ψήφου στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του
σχεδίου νόμου του Υπ. Υγείας:
«Κύρωση α) της από 10-8-2020
πράξης νομοθετικού περιεχομένου
«Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, προστασίας από
τη διασπορά του κορωνοϊού COVID19, στήριξης της αγοράς εργασίας και
διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής
διαδικασίας» (Α’ 157) και β) της από
22-8-2020 πράξης νομοθετικού
περιεχομένου « Έκτακτα μέτρα για την
ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών,
την προμήθεια μέσων ατομικής
προστασίας και την πρόσληψη
προσωπικού καθαριότητας των
σχολικών μονάδων, τη στήριξη των
τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».

σ. 18299, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18274, 18275, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
Ζ
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,

προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18254, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Επιστολή του πρόθεσης ψήφου για
την ασυλία των Βουλευτών κ.κ.
Βασιλείου-Πέτρου Σπανάκη, Παύλου
Πολάκη και Γεωργίου Βαγιωνά. σ.
18183, (Συνεδρίαση ΣΒ 10/09/2020).
Επιστολή του πρόθεσης ψήφου στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του
σχεδίου νόμου του Υπ. Υγείας:
«Κύρωση α) της από 10-8-2020
πράξης νομοθετικού περιεχομένου
«Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, προστασίας από
τη διασπορά του κορωνοϊού COVID19, στήριξης της αγοράς εργασίας και
διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής
διαδικασίας» (Α’ 157) και β) της από
22-8-2020 πράξης νομοθετικού
περιεχομένου « Έκτακτα μέτρα για την
ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών,

την προμήθεια μέσων ατομικής
προστασίας και την πρόσληψη
προσωπικού καθαριότητας των
σχολικών μονάδων, τη στήριξη των
τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18300, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
Η
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Επιστολή του πρόθεσης ψήφου στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του
σχεδίου νόμου του Υπ. Υγείας:
«Κύρωση α) της από 10-8-2020
πράξης νομοθετικού περιεχομένου
«Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, προστασίας από
τη διασπορά του κορωνοϊού COVID19, στήριξης της αγοράς εργασίας και
διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής
διαδικασίας» (Α’ 157) και β) της από
22-8-2020 πράξης νομοθετικού
περιεχομένου « Έκτακτα μέτρα για την
ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών,
την προμήθεια μέσων ατομικής
προστασίας και την πρόσληψη
προσωπικού καθαριότητας των
σχολικών μονάδων, τη στήριξη των
τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του

κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18302, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).

συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18273, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).

Θ
Κ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
(ΧΑΡΗΣ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Τουρισμού: «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Σερβίας για
συνεργασία στον τομέα του
τουρισμού». σ. 18002, 18003, 18004,
(Συνεδρίαση ΡSΗ 03/09/2020).
ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των

ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18487, (Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 18100,
18102, 18103, 18106, 18107,
(Συνεδρίαση ΣΑ 09/09/2020), 18210,
18213, 18217, 18219, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020), 18415, 18416, 18417,
18419, 18420, 18421, 18423, 18425,
(Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην
ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας
των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από
το τουρκικό κράτος. σ. 18209,
(Συνεδρίαση ΣΔ 14/09/2020).
ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18257, 18258, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).

Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Προστασίας του Πολίτη: α) «Κύρωση
της Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Κράτους του Ισραήλ για συνεργασία
στην καταπολέμηση του εγκλήματος
και σε θέματα δημόσιας ασφάλειας»,
β) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου
τροποποιητικού της Συμφωνίας μεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Ρωσικής Ομοσπονδίας περί
Συνεργασίας του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και του Υπουργείου
Εσωτερικών της Ρωσικής
Ομοσπονδίας στον τομέα της
καταπολέμησης του εγκλήματος της
6ης Δεκεμβρίου 2001» και γ)
«Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για
κοινό έλεγχο στη συνοριακή δίοδο
Νυμφαίας-Μακάζα, η οποία
συνομολογήθηκε με ανταλλαγή
ρηματικών διακοινώσεων (Αθήνα, 6
Νοεμβρίου 2013 και Σόφια, 17 Ιουλίου
2014, αντίστοιχα)». σ. 18126, 18130,
(Συνεδρίαση ΣΒ 10/09/2020).

ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Συλλυπητήρια αναφορά του για τον
θάνατο του αστυνομικού της ομάδας
ΔΙΑΣ που έχασε τη ζωή του εν ώρα
καθήκοντος. σ. 18126, (Συνεδρίαση
ΣΒ 10/09/2020).

Παρέμβασή του στην προ ημερησίας
διατάξεως συζήτηση, σχετικά με τα
προβλήματα που δημιουργεί η έξαρση
της πανδημίας στη δημόσια υγεία, την
οικονομία, στους εργαζόμενους και για
την έναρξη του νέου σχολικού έτους.
σ. 18065, (Συνεδρίαση Σ 07/09/2020).
ΚΑΜΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18119, 18120, 18130,
(Συνεδρίαση ΣΒ 10/09/2020).

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: « Άμεσα μέτρα στήριξης των
μικρομεσαίων παραγωγών του Νομού
Αχαΐας». σ. 18406, 18407, 18408,
18409, (Συνεδρίαση ΣΕ 16/09/2020).
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Επιστολή του πρόθεσης ψήφου στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του
σχεδίου νόμου του Υπ. Υγείας:
«Κύρωση α) της από 10-8-2020
πράξης νομοθετικού περιεχομένου
«Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, προστασίας από
τη διασπορά του κορωνοϊού COVID19, στήριξης της αγοράς εργασίας και
διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής
διαδικασίας» (Α’ 157) και β) της από
22-8-2020 πράξης νομοθετικού
περιεχομένου « Έκτακτα μέτρα για την
ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών,
την προμήθεια μέσων ατομικής
προστασίας και την πρόσληψη
προσωπικού καθαριότητας των
σχολικών μονάδων, τη στήριξη των
τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18292, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Επιτακτική ανάγκη η
στελέχωση του Τμήματος
Μουσειολογίας στον Πύργο». σ.
18206, 18207, (Συνεδρίαση ΣΓ
11/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,

προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18223, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των

συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18241, 18242, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Τουρισμού: «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Σερβίας για
συνεργασία στον τομέα του
τουρισμού». σ. 17993, 18002,
(Συνεδρίαση ΡSΗ 03/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις

για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18215-18217, 18265, 18272, 18278,
(Συνεδρίαση ΣΔ 14/09/2020).
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ)
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18243, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: α)
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης της
Κυπριακής Δημοκρατίας και της

Κυβέρνησης του Χασεμιτικού
Βασιλείου της Ιορδανίας για την
παρεμπόδιση της κλοπής, των
λαθραίων ανασκαφών και της
παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής ή
μεταβίβασης κυριότητας ή ιδιοκτησίας
πολιτιστικών αγαθών ή πολιτιστικής
περιουσίας και την προώθηση της
αποκατάστασής τους», β) «Κύρωση
της Συμφωνίας για την ανάπτυξη της
Κινηματογραφικής Συμπαραγωγής
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κρατικής
Διοίκησης Τύπου, Δημοσιεύσεων,
Ραδιοφώνου, Κινηματογράφου και
Τηλεόρασης της Λαϊκής Δημοκρατίας
της Κίνας» και γ) «Κύρωση της
Συμφωνίας για κινηματογραφική
συμπαραγωγή μεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του
Ισραήλ». σ. 17921, (Συνεδρίαση ΡSΗ
03/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Μοριοδότηση και αξιοποίηση
της εξειδίκευσης και εμπειρίας όσων
εργάστηκαν, εργάζονται ή θα
εργαστούν σε προγράμματα
απασχόλησης». σ. 18017, 18018,
18019, (Συνεδρίαση ΡSΘ 04/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Προβληματική η απορρόφηση
των οινοσταφύλων». σ. 18114, 18115,
(Συνεδρίαση ΣΑ 09/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Κλαδική πολιτική
ελαιοκαλλιέργειας, επιχειρησιακό
σχέδιο και άμεσα μέτρα στήριξης για
τους ελαιοπαραγωγούς». σ. 18116,
18117, (Συνεδρίαση ΣΑ 09/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Η αδράνεια της Κυβέρνησης
διαιωνίζει τις ανισότητες μεταξύ των
ασφαλισμένων και των συνταξιούχων,
ακόμη και έναντι του κινδύνου του

θανάτου». σ. 18204, 18205,
(Συνεδρίαση ΣΓ 11/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18230, 18231, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Αντιμετώπιση προβλημάτων
για τους κόμβους του Βόρειου Οδικού
Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) σε Αγία
Πελαγία, Αχλάδα και Λυγαριά». σ.
18532, 18533, (Συνεδρίαση ΣΖ
18/09/2020).
Ομιλία του σε ερώτηση, με θέμα:
«Απαράδεκτες δυσλειτουργίες στην
απονομή των συνταξιοδοτικών
παροχών των πρώην υπαλλήλων του
ΟΓΑ». σ. 18546, (Συνεδρίαση ΣΗ

21/09/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18546, (Συνεδρίαση ΣΗ
21/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση με
θέμα: «Στήριξη μικροσυνταξιούχων με
επαναφορά του Επιδόματος
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), της κατώτερης
σύνταξης και καταβολή δέκατης τρίτης
σύνταξης από ΕΦΚΑ». σ. 18547,
18548, (Συνεδρίαση ΣΗ 21/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: « Άδικη αφαίρεση δικαιωμάτων
μικροϊδιοκτησίας και ανάγκη
παράτασης για την τακτοποίηση των
αυθαίρετων κατασκευών». σ. 18550,
18551, (Συνεδρίαση ΣΗ 21/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Δημιουργία Ψηφιακού
Μουσείου στον Δήμο Μινώα
Πεδιάδας». σ. 18570, 18571,
(Συνεδρίαση ΣΗ 21/09/2020).
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής

Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18222, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Μπαράζ απολύσεων στα
ιδιωτικά σχολεία μετά την ψήφιση του
νέου νόμου για τα ιδιωτικά
εκπαιδευτήρια». σ. 18535, 18536,
(Συνεδρίαση ΣΖ 18/09/2020).
Ομιλία της σε ερώτηση, με θέμα:
«Αναστολή λειτουργίας
Γαλακτοκομικής Σχολής Ελασσόνας».
σ. 18537, (Συνεδρίαση ΣΖ
18/09/2020).
Ομιλία της σε ερώτηση, με θέμα: «
Άδικος αποκλεισμός πτυχίου από την
προκήρυξη 1ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ». σ.
18538, 18539, (Συνεδρίαση ΣΖ
18/09/2020).
ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας

των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18251, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ)
Επιστολή της πρόθεσης ψήφου στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του
σχεδίου νόμου του Υπ. Υγείας:
«Κύρωση α) της από 10-8-2020
πράξης νομοθετικού περιεχομένου
«Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, προστασίας από
τη διασπορά του κορωνοϊού COVID19, στήριξης της αγοράς εργασίας και
διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής
διαδικασίας» (Α’ 157) και β) της από
22-8-2020 πράξης νομοθετικού
περιεχομένου « Έκτακτα μέτρα για την
ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών,
την προμήθεια μέσων ατομικής
προστασίας και την πρόσληψη
προσωπικού καθαριότητας των
σχολικών μονάδων, τη στήριξη των
τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-

19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18293, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18440, (Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Αντιμετώπιση προβλημάτων
για τους κόμβους του Βόρειου Οδικού
Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) σε Αγία
Πελαγία, Αχλάδα και Λυγαριά». σ.
18533, 18534, (Συνεδρίαση ΣΖ
18/09/2020).
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του

κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18266, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του σε ερώτηση, με θέμα:
«Αναστολή λειτουργίας
Γαλακτοκομικής Σχολής Ελασσόνας».
σ. 18536, 18537, (Συνεδρίαση ΣΖ
18/09/2020).
ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του στην προ ημερησίας
διατάξεως συζήτηση, σχετικά με τα
προβλήματα που δημιουργεί η έξαρση
της πανδημίας στη δημόσια υγεία, την
οικονομία, στους εργαζόμενους και για
την έναρξη του νέου σχολικού έτους.
σ. 18070, (Συνεδρίαση Σ 07/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των

συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18253, 18279, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Ανεπάρκεια μοριακών τεστ για
COVID-19, οικονομική επιβάρυνση
των πολιτών και σκανδαλώδης εύνοια
ιδιωτικού διαγνωστικού κέντρου». σ.
18577, 18578, (Συνεδρίαση ΣΗ
21/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Τη σοβαρή υποστελέχωση του
Γενικού Νοσοκομείου Αγίου
Νικολάου Κρήτης». σ. 18579, 18580,
(Συνεδρίαση ΣΗ 21/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Λειτουργία Κέντρου Υγείας
Μήλου». σ. 18582, (Συνεδρίαση ΣΗ
21/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Στον αέρα η λειτουργία του
Παθολογικού Τμήματος του Γενικού
Νοσοκομείου Θήβας». σ. 18583,
18584, (Συνεδρίαση ΣΗ 21/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: « Άμεση Ανάγκη Δημιουργίας
Πρωτοβάθμιας Δομής Υγείας στον
Δήμο Παλλήνης». σ. 18584, 18586,
(Συνεδρίαση ΣΗ 21/09/2020).
Ομιλία του σε ερώτηση, με θέμα:
«Αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας
Ηλιούπολης». σ. 18586, 18587,
(Συνεδρίαση ΣΗ 21/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Σοβαρές διακρίσεις εις βάρος
των οροθετικών ατόμων, οι οποίοι

στερούνται τις απαραίτητες
εξετάσεις». σ. 18587, 18588,
(Συνεδρίαση ΣΗ 21/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Το Ειδικό Κέντρο
Αντιμετώπισης Συγγενών
Καρδιοπαθειών σε Παιδιά του
Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία»
και τα περιστατικά που έχουν
διακομισθεί από το Νοσοκομείο στο
αντίστοιχο τμήμα του Ωνάσειου
Καρδιοχειρουργικού Κέντρου». σ.
18589, 18590, (Συνεδρίαση ΣΗ
21/09/2020).
ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18451, 18452, (Συνεδρίαση ΣΣΤ
17/09/2020).

προσωπικού καθαριότητας των
σχολικών μονάδων, τη στήριξη των
τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18288, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του στην προ ημερησίας
διατάξεως συζήτηση, σχετικά με τα
προβλήματα που δημιουργεί η έξαρση
της πανδημίας στη δημόσια υγεία, την
οικονομία, στους εργαζόμενους και για
την έναρξη του νέου σχολικού έτους.
σ. 18046-18050, (Συνεδρίαση Σ
07/09/2020).

ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18048, (Συνεδρίαση Σ
07/09/2020).

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του
σχεδίου νόμου του Υπ. Υγείας:
«Κύρωση α) της από 10-8-2020
πράξης νομοθετικού περιεχομένου
«Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, προστασίας από
τη διασπορά του κορωνοϊού COVID19, στήριξης της αγοράς εργασίας και
διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής
διαδικασίας» (Α’ 157) και β) της από
22-8-2020 πράξης νομοθετικού
περιεχομένου « Έκτακτα μέτρα για την
ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών,
την προμήθεια μέσων ατομικής
προστασίας και την πρόσληψη

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη

των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18228-18230, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 18277,
18279, 18280, 18285, 18287,
(Συνεδρίαση ΣΔ 14/09/2020).
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: α)
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης της
Κυπριακής Δημοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Χασεμιτικού
Βασιλείου της Ιορδανίας για την
παρεμπόδιση της κλοπής, των
λαθραίων ανασκαφών και της
παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής ή
μεταβίβασης κυριότητας ή ιδιοκτησίας
πολιτιστικών αγαθών ή πολιτιστικής
περιουσίας και την προώθηση της
αποκατάστασής τους», β) «Κύρωση
της Συμφωνίας για την ανάπτυξη της
Κινηματογραφικής Συμπαραγωγής
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κρατικής
Διοίκησης Τύπου, Δημοσιεύσεων,
Ραδιοφώνου, Κινηματογράφου και

Τηλεόρασης της Λαϊκής Δημοκρατίας
της Κίνας» και γ) «Κύρωση της
Συμφωνίας για κινηματογραφική
συμπαραγωγή μεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του
Ισραήλ». σ. 17917, (Συνεδρίαση ΡSΗ
03/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18425-18427, 18470, 18479, 18491,
18494, (Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18469, (Συνεδρίαση ΣΣΤ
17/09/2020).
ΚΩΤΣΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18485, (Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).
ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18475, (Συνεδρίαση ΣΣΤ
17/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,

διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18475, (Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).
Λ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18224, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 18431,
18434, 18438, 18442, 18445,

(Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).
ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
Επιστολή του πρόθεσης ψήφου στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του
σχεδίου νόμου του Υπ. Υγείας:
«Κύρωση α) της από 10-8-2020
πράξης νομοθετικού περιεχομένου
«Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, προστασίας από
τη διασπορά του κορωνοϊού COVID19, στήριξης της αγοράς εργασίας και
διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής
διαδικασίας» (Α’ 157) και β) της από
22-8-2020 πράξης νομοθετικού
περιεχομένου « Έκτακτα μέτρα για την
ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών,
την προμήθεια μέσων ατομικής
προστασίας και την πρόσληψη
προσωπικού καθαριότητας των
σχολικών μονάδων, τη στήριξη των
τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18301, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
ΛΙΑΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Εκτός Κέντρων Δημιουργικής
Απασχόλησης, ΚΔΑΠ, και παιδικών
σταθμών πάνω από εξήντα πέντε
χιλιάδες παιδιά». σ. 18110, 18111,
(Συνεδρίαση ΣΑ 09/09/2020).
Επιστολή της πρόθεσης ψήφου στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του

σχεδίου νόμου του Υπ. Υγείας:
«Κύρωση α) της από 10-8-2020
πράξης νομοθετικού περιεχομένου
«Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, προστασίας από
τη διασπορά του κορωνοϊού COVID19, στήριξης της αγοράς εργασίας και
διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής
διαδικασίας» (Α’ 157) και β) της από
22-8-2020 πράξης νομοθετικού
περιεχομένου « Έκτακτα μέτρα για την
ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών,
την προμήθεια μέσων ατομικής
προστασίας και την πρόσληψη
προσωπικού καθαριότητας των
σχολικών μονάδων, τη στήριξη των
τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18294, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Ολέθριες οι συνέπειες της
ανυπαρξίας διαγνωστικών τεστ
Covid19 στο προσωπικό των Δήμων
για τη διασπορά του ιού». σ. 18108,
18110, (Συνεδρίαση ΣΑ 09/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Εκτός Κέντρων Δημιουργικής
Απασχόλησης, ΚΔΑΠ, και παιδικών
σταθμών πάνω από εξήντα πέντε
χιλιάδες παιδιά». σ. 18111, 18112,
(Συνεδρίαση ΣΑ 09/09/2020).

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Καθεστώς επισφάλειας για
τους διορισθέντες δημοτικούς
υπάλληλους με την προκήρυξη
3Κ/2018 του ΑΣΕΠ». σ. 18112, 18113,
(Συνεδρίαση ΣΑ 09/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18251, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Τα αναγκαία μέτρα για την
στήριξη, ανάπτυξη και βελτίωση της
καθημερινότητας των κατοίκων του
Καστελόριζου». σ. 18410, 18411,
(Συνεδρίαση ΣΕ 16/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Μόνιμη και σταθερή εργασία
για τους εργαζόμενους στη σχολική

καθαριότητα». σ. 18412, 18413,
(Συνεδρίαση ΣΕ 16/09/2020).

2014, αντίστοιχα)». σ. 18128, 18129,
18131, (Συνεδρίαση ΣΒ 10/09/2020).

ΛΙΒΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ)

Ομιλία του για την άρση της ασυλίας
των Βουλευτών κ.κ. ΒασιλείουΠέτρου Σπανάκη, Παύλου Πολάκη και
Γεωργίου Βαγιωνά. σ. 18179, 18180,
(Συνεδρίαση ΣΒ 10/09/2020).

Παρέμβασή του στην προ ημερησίας
διατάξεως συζήτηση, σχετικά με τα
προβλήματα που δημιουργεί η έξαρση
της πανδημίας στη δημόσια υγεία, την
οικονομία, στους εργαζόμενους και για
την έναρξη του νέου σχολικού έτους.
σ. 18043, 18044, (Συνεδρίαση Σ
07/09/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18119, 18120, 18128,
18129, 18131, 18179, (Συνεδρίαση ΣΒ
10/09/2020).
Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Προστασίας του Πολίτη: α) «Κύρωση
της Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Κράτους του Ισραήλ για συνεργασία
στην καταπολέμηση του εγκλήματος
και σε θέματα δημόσιας ασφάλειας»,
β) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου
τροποποιητικού της Συμφωνίας μεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Ρωσικής Ομοσπονδίας περί
Συνεργασίας του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και του Υπουργείου
Εσωτερικών της Ρωσικής
Ομοσπονδίας στον τομέα της
καταπολέμησης του εγκλήματος της
6ης Δεκεμβρίου 2001» και γ)
«Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για
κοινό έλεγχο στη συνοριακή δίοδο
Νυμφαίας-Μακάζα, η οποία
συνομολογήθηκε με ανταλλαγή
ρηματικών διακοινώσεων (Αθήνα, 6
Νοεμβρίου 2013 και Σόφια, 17 Ιουλίου

ΛΙΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18221, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας

Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18438, (Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18210, 18261, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18210, 18277,
(Συνεδρίαση ΣΔ 14/09/2020), 18416,
18421, 18442, 18449, 18470, 18477,
18478, (Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των

αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18415, 18416, 18418, 18427, 18446,
18447, 18448, 18449, 18463, 18464,
18468, 18469, 18476, 18479,
(Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).
Ομιλία του επί της ένστασης
αντισυνταγματικότητας επί του
σχεδίου νόμου Υπ. Πολιτισμού και
Αθλητισμού: «Αναμόρφωση θεσμικού
πλαισίου των αρχαιρεσιών των
αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι
συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση
Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής
Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή
Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική
Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.)
και άλλες διατάξεις». σ. 18415, 18416,
18419, (Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).
Ομιλία του επί προσωπικού θέματος.
σ. 18468, 18469, (Συνεδρίαση ΣΣΤ
17/09/2020).
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ
(ΓΙΑΝΝΗΣ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18452, 18453, (Συνεδρίαση ΣΣΤ
17/09/2020).
ΛΟΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Τουρισμού: «Κύρωση της Συμφωνίας

μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Σερβίας για
συνεργασία στον τομέα του
τουρισμού». σ. 18002, (Συνεδρίαση
ΡSΗ 03/09/2020).
Μ
ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ (ΖΕΤΤΑ)
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18232, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
ΜΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
Ομιλία της στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.

Πολιτισμού και Αθλητισμού: α)
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης της
Κυπριακής Δημοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Χασεμιτικού
Βασιλείου της Ιορδανίας για την
παρεμπόδιση της κλοπής, των
λαθραίων ανασκαφών και της
παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής ή
μεταβίβασης κυριότητας ή ιδιοκτησίας
πολιτιστικών αγαθών ή πολιτιστικής
περιουσίας και την προώθηση της
αποκατάστασής τους», β) «Κύρωση
της Συμφωνίας για την ανάπτυξη της
Κινηματογραφικής Συμπαραγωγής
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κρατικής
Διοίκησης Τύπου, Δημοσιεύσεων,
Ραδιοφώνου, Κινηματογράφου και
Τηλεόρασης της Λαϊκής Δημοκρατίας
της Κίνας» και γ) «Κύρωση της
Συμφωνίας για κινηματογραφική
συμπαραγωγή μεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του
Ισραήλ». σ. 17917, (Συνεδρίαση ΡSΗ
03/09/2020).
Επιστολή της πρόθεσης ψήφου για
την ασυλία των Βουλευτών κ.κ.
Βασιλείου-Πέτρου Σπανάκη, Παύλου
Πολάκη και Γεωργίου Βαγιωνά. σ.
18184, (Συνεδρίαση ΣΒ 10/09/2020).
ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18439, 18440, (Συνεδρίαση ΣΣΤ

17/09/2020).
ΜΕΝΔΩΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

σταθμό μετρό Βενιζέλου στη
Θεσσαλονίκη». σ. 18572, 18573,
(Συνεδρίαση ΣΗ 21/09/2020).

Ομιλία της στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: α)
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης της
Κυπριακής Δημοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Χασεμιτικού
Βασιλείου της Ιορδανίας για την
παρεμπόδιση της κλοπής, των
λαθραίων ανασκαφών και της
παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής ή
μεταβίβασης κυριότητας ή ιδιοκτησίας
πολιτιστικών αγαθών ή πολιτιστικής
περιουσίας και την προώθηση της
αποκατάστασής τους», β) «Κύρωση
της Συμφωνίας για την ανάπτυξη της
Κινηματογραφικής Συμπαραγωγής
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κρατικής
Διοίκησης Τύπου, Δημοσιεύσεων,
Ραδιοφώνου, Κινηματογράφου και
Τηλεόρασης της Λαϊκής Δημοκρατίας
της Κίνας» και γ) «Κύρωση της
Συμφωνίας για κινηματογραφική
συμπαραγωγή μεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του
Ισραήλ». σ. 17920, (Συνεδρίαση ΡSΗ
03/09/2020).

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(ΝΟΤΗΣ)

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Διοργάνωση πάρτι γενεθλίων
στον εμβληματικό μουσειακό χώρο
του Αχίλλειου». σ. 18100, 18101,
(Συνεδρίαση ΣΑ 09/09/2020).

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Δημιουργία Ψηφιακού
Μουσείου στον Δήμο Μινώα
Πεδιάδας». σ. 18571, (Συνεδρίαση ΣΗ
21/09/2020).
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Σταματήστε το έγκλημα στον

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Καταγγελίες για αρκετές
ομάδες προσφύγων και μεταναστών
που αδιακρίτως και με συνοπτικές
διαδικασίες επιστρέφονται μετά την
άφιξή τους στην ελληνική επικράτεια».
σ. 18544, 18545, (Συνεδρίαση ΣΗ
21/09/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18544, (Συνεδρίαση ΣΗ
21/09/2020).
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ομιλία του στην προ ημερησίας
διατάξεως συζήτηση, σχετικά με τα
προβλήματα που δημιουργεί η έξαρση
της πανδημίας στη δημόσια υγεία, την
οικονομία, στους εργαζόμενους και για
την έναρξη του νέου σχολικού έτους.
σ. 18031-18036, 18044, 18059, 18060,
18061, 18063, 18066, (Συνεδρίαση Σ
07/09/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18059, (Συνεδρίαση Σ
07/09/2020).

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα

μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18242, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).

συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18240, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Εκτός ΚΔΑΠ και παιδικών
σταθμών πάνω από 65.000 παιδιά». σ.
18023, 18024, (Συνεδρίαση ΡSΘ
04/09/2020).
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Επιλεκτικές επαναπροσλήψεις
εργαζομένων στο Ειδικό Πρόγραμμα
Απασχόλησης για πεντέμισι χιλιάδες
άνεργους πτυχιούχους». σ. 18025,
18026, 18027, (Συνεδρίαση ΡSΘ
04/09/2020).
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Καταγγελίες για αρκετές
ομάδες προσφύγων και μεταναστών
που αδιακρίτως και με συνοπτικές
διαδικασίες επιστρέφονται μετά την
άφιξή τους στην ελληνική επικράτεια».
σ. 18544, 18545, (Συνεδρίαση ΣΗ
21/09/2020).
ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Τεράστια τα προβλήματα στην
λειτουργία του e-ΕΦΚΑ αγροτών». σ.
18020, 18021, (Συνεδρίαση ΡSΘ
04/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Εκτός ΚΔΑΠ και παιδικών
σταθμών πάνω από 65.000 παιδιά». σ.
18022, 18023, (Συνεδρίαση ΡSΘ
04/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του

Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18245, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Στον αέρα η λειτουργία του
Παθολογικού Τμήματος του Γενικού
Νοσοκομείου Θήβας». σ. 18583,
(Συνεδρίαση ΣΗ 21/09/2020).
ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ομιλία της στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Προστασίας του Πολίτη: α) «Κύρωση
της Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Κράτους του Ισραήλ για συνεργασία
στην καταπολέμηση του εγκλήματος
και σε θέματα δημόσιας ασφάλειας»,
β) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου
τροποποιητικού της Συμφωνίας μεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Ρωσικής Ομοσπονδίας περί

Συνεργασίας του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και του Υπουργείου
Εσωτερικών της Ρωσικής
Ομοσπονδίας στον τομέα της
καταπολέμησης του εγκλήματος της
6ης Δεκεμβρίου 2001» και γ)
«Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για
κοινό έλεγχο στη συνοριακή δίοδο
Νυμφαίας-Μακάζα, η οποία
συνομολογήθηκε με ανταλλαγή
ρηματικών διακοινώσεων (Αθήνα, 6
Νοεμβρίου 2013 και Σόφια, 17 Ιουλίου
2014, αντίστοιχα)». σ. 18123,
(Συνεδρίαση ΣΒ 10/09/2020).
Συλλυπητήρια αναφορά της για τον
θάνατο του αστυνομικού της ομάδας
ΔΙΑΣ που έχασε τη ζωή του εν ώρα
καθήκοντος. σ. 18123, (Συνεδρίαση
ΣΒ 10/09/2020).
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18449, (Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του σε ερώτηση, με θέμα:
«Αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας
Ηλιούπολης». σ. 18586, 18587,
(Συνεδρίαση ΣΗ 21/09/2020).
ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,

διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18484, (Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).
ΜΠΑΡΑΝ ΜΠΟΥΡΧΑΝ
Επιστολή του πρόθεσης ψήφου στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του
σχεδίου νόμου του Υπ. Υγείας:
«Κύρωση α) της από 10-8-2020
πράξης νομοθετικού περιεχομένου
«Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, προστασίας από
τη διασπορά του κορωνοϊού COVID19, στήριξης της αγοράς εργασίας και
διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής
διαδικασίας» (Α’ 157) και β) της από
22-8-2020 πράξης νομοθετικού
περιεχομένου « Έκτακτα μέτρα για την
ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών,
την προμήθεια μέσων ατομικής
προστασίας και την πρόσληψη
προσωπικού καθαριότητας των
σχολικών μονάδων, τη στήριξη των
τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18295, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Επιστολή του πρόθεσης ψήφου για
την ασυλία των Βουλευτών κ.κ.
Βασιλείου-Πέτρου Σπανάκη, Παύλου

Πολάκη και Γεωργίου Βαγιωνά. σ.
18182, (Συνεδρίαση ΣΒ 10/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18246, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18421-18423, 18492, (Συνεδρίαση

ΣΣΤ 17/09/2020).
ΜΠΙΑΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Επιστολή του πρόθεσης ψήφου στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του
σχεδίου νόμου του Υπ. Υγείας:
«Κύρωση α) της από 10-8-2020
πράξης νομοθετικού περιεχομένου
«Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, προστασίας από
τη διασπορά του κορωνοϊού COVID19, στήριξης της αγοράς εργασίας και
διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής
διαδικασίας» (Α’ 157) και β) της από
22-8-2020 πράξης νομοθετικού
περιεχομένου « Έκτακτα μέτρα για την
ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών,
την προμήθεια μέσων ατομικής
προστασίας και την πρόσληψη
προσωπικού καθαριότητας των
σχολικών μονάδων, τη στήριξη των
τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18296, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
ΜΠΛΟΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή

(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18483, 18484, (Συνεδρίαση ΣΣΤ
17/09/2020).
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17915, 17916,
(Συνεδρίαση ΡSΗ 03/09/2020), 18277,
(Συνεδρίαση ΣΔ 14/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Τουρισμού: «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Σερβίας για
συνεργασία στον τομέα του
τουρισμού». σ. 17997, (Συνεδρίαση
ΡSΗ 03/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».

σ. 18265, 18276, 18277, 18278,
(Συνεδρίαση ΣΔ 14/09/2020).
Ομιλία του επί της ένστασης
αντισυνταγματικότητας επί του
σχεδίου νόμου Υπ. Πολιτισμού και
Αθλητισμού: «Αναμόρφωση θεσμικού
πλαισίου των αρχαιρεσιών των
αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι
συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση
Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής
Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή
Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική
Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.)
και άλλες διατάξεις». σ. 18419,
(Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18419, 18479, (Συνεδρίαση ΣΣΤ
17/09/2020).
ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: α)
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης της
Κυπριακής Δημοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Χασεμιτικού
Βασιλείου της Ιορδανίας για την
παρεμπόδιση της κλοπής, των
λαθραίων ανασκαφών και της
παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής ή
μεταβίβασης κυριότητας ή ιδιοκτησίας
πολιτιστικών αγαθών ή πολιτιστικής
περιουσίας και την προώθηση της
αποκατάστασής τους», β) «Κύρωση
της Συμφωνίας για την ανάπτυξη της
Κινηματογραφικής Συμπαραγωγής

μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κρατικής
Διοίκησης Τύπου, Δημοσιεύσεων,
Ραδιοφώνου, Κινηματογράφου και
Τηλεόρασης της Λαϊκής Δημοκρατίας
της Κίνας» και γ) «Κύρωση της
Συμφωνίας για κινηματογραφική
συμπαραγωγή μεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του
Ισραήλ». σ. 17919, (Συνεδρίαση ΡSΗ
03/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Επίδοση ξιφών στους νέους
Ανθυπολοχαγούς οποιασδήποτε
προέλευσης». σ. 18106, 18107,
(Συνεδρίαση ΣΑ 09/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18430, 18431, 18470, 18490,
(Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 17915,
17916, 17917, 17922, 17936, 17965,
17993, 17994, 17997, 17999, 18000,
18002, 18004, 18005, (Συνεδρίαση
ΡSΗ 03/09/2020), 18048, (Συνεδρίαση
Σ 07/09/2020), 18303, 18340,
(Συνεδρίαση ΣΔ 14/09/2020), 18403,
18410, 18411, (Συνεδρίαση ΣΕ
16/09/2020), 18448, 18449, 18453,
(Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην
Παγκόσμια Ημέρα Δημοκρατίας. σ.

18402, (Συνεδρίαση ΣΕ 16/09/2020).
ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18270, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18488, (Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).

ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18255, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Προστασίας του Πολίτη: α) «Κύρωση
της Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Κράτους του Ισραήλ για συνεργασία
στην καταπολέμηση του εγκλήματος
και σε θέματα δημόσιας ασφάλειας»,
β) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου
τροποποιητικού της Συμφωνίας μεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής

Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Ρωσικής Ομοσπονδίας περί
Συνεργασίας του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και του Υπουργείου
Εσωτερικών της Ρωσικής
Ομοσπονδίας στον τομέα της
καταπολέμησης του εγκλήματος της
6ης Δεκεμβρίου 2001» και γ)
«Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για
κοινό έλεγχο στη συνοριακή δίοδο
Νυμφαίας-Μακάζα, η οποία
συνομολογήθηκε με ανταλλαγή
ρηματικών διακοινώσεων (Αθήνα, 6
Νοεμβρίου 2013 και Σόφια, 17 Ιουλίου
2014, αντίστοιχα)». σ. 18122,
(Συνεδρίαση ΣΒ 10/09/2020).

17/09/2020).

Συλλυπητήρια αναφορά του για τον
θάνατο του αστυνομικού της ομάδας
ΔΙΑΣ που έχασε τη ζωή του εν ώρα
καθήκοντος. σ. 18122, (Συνεδρίαση
ΣΒ 10/09/2020).

Ομιλία της επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17999, 18000,
(Συνεδρίαση ΡSΗ 03/09/2020).

Επιστολή του διευκρίνησης ψήφου,
με την οποία δηλώνει ότι, κατά την
ηλεκτρονική ψηφοφορία για την
ασυλία του Βουλευτή κ. Π. Πολάκη, η
ψήφος του δεν αποτυπώθηκε στο
ηλεκτρονικό σύστημα. σ. 18201,
(Συνεδρίαση ΣΒ 10/09/2020).
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(ΘΑΝΟΣ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18423-18425, 18470, 18479, 18480,
18492, 18495, (Συνεδρίαση ΣΣΤ

Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18469, 18479,
(Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).
Ν
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Τουρισμού: «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Σερβίας για
συνεργασία στον τομέα του
τουρισμού». σ. 17998, 18000,
(Συνεδρίαση ΡSΗ 03/09/2020).

Ξ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18269, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Ανεπάρκεια μοριακών τεστ για
COVID-19, οικονομική επιβάρυνση
των πολιτών και σκανδαλώδης εύνοια
ιδιωτικού διαγνωστικού κέντρου». σ.
18576, 18578, (Συνεδρίαση ΣΗ
21/09/2020).
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ (ΜΑΡΙΛΙΖΑ)
Ομιλία της επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18004, (Συνεδρίαση ΡSΗ
03/09/2020).
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Τουρισμού: «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Σερβίας για
συνεργασία στον τομέα του
τουρισμού». σ. 18004, (Συνεδρίαση
ΡSΗ 03/09/2020).
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα

μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18221, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
Ο
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του επί της ένστασης
αντισυνταγματικότητας επί του
σχεδίου νόμου Υπ. Πολιτισμού και
Αθλητισμού: «Αναμόρφωση θεσμικού
πλαισίου των αρχαιρεσιών των
αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι
συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση
Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής
Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή
Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική
Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.)
και άλλες διατάξεις». σ. 18416, 18417,
18418, 18419, (Συνεδρίαση ΣΣΤ
17/09/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18419, (Συνεδρίαση ΣΣΤ
17/09/2020).
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-8-

2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18258, 18259, 18260, (Συνεδρίαση
ΣΔ 14/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: « Άδικη αφαίρεση δικαιωμάτων
μικροϊδιοκτησίας και ανάγκη
παράτασης για την τακτοποίηση των
αυθαίρετων κατασκευών». σ. 18551,
18552, (Συνεδρίαση ΣΗ 21/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Για ποιο λόγο φιμώθηκε και
παρακάμφθηκε η Βουλή στην έγκριση
του αντιπεριβαλλοντικού Εθνικού
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων της
Νέας Δημοκρατίας». σ. 18553, 18554,
(Συνεδρίαση ΣΗ 21/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Η δυσοσμία από τον ΧΥΤΑ
Φυλής πλήττει καθημερινά την
ποιότητα ζωής και την υγεία στη

Δυτική Αθήνα». σ. 18556, 18557,
(Συνεδρίαση ΣΗ 21/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης
Αποβλήτων: αισχροκέρδεια για τους
εθνικούς εργολάβους και τεράστια
κόστη για το περιβάλλον και τα
νοικοκυριά». σ. 18557, 18558,
(Συνεδρίαση ΣΗ 21/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Κλιμάκωση της άναρχης
χωροθέτησης των αιολικών πάρκων».
σ. 18558, 18559, (Συνεδρίαση ΣΗ
21/09/2020).
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Επιβεβλημένος o δωρεάν
μοριακός έλεγχος και η παροχή όλου
του αναγκαίου προστατευτικού
εξοπλισμού στους αστυνομικούς για
την αντιμετώπιση του COVID19». σ.
18028, 18029, 18030, (Συνεδρίαση
ΡSΘ 04/09/2020).
Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Προστασίας του Πολίτη: α) «Κύρωση
της Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Κράτους του Ισραήλ για συνεργασία
στην καταπολέμηση του εγκλήματος
και σε θέματα δημόσιας ασφάλειας»,
β) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου
τροποποιητικού της Συμφωνίας μεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Ρωσικής Ομοσπονδίας περί
Συνεργασίας του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και του Υπουργείου
Εσωτερικών της Ρωσικής
Ομοσπονδίας στον τομέα της
καταπολέμησης του εγκλήματος της
6ης Δεκεμβρίου 2001» και γ)
«Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της

Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για
κοινό έλεγχο στη συνοριακή δίοδο
Νυμφαίας-Μακάζα, η οποία
συνομολογήθηκε με ανταλλαγή
ρηματικών διακοινώσεων (Αθήνα, 6
Νοεμβρίου 2013 και Σόφια, 17 Ιουλίου
2014, αντίστοιχα)». σ. 18120, 18131,
(Συνεδρίαση ΣΒ 10/09/2020).
Συλλυπητήρια αναφορά του για τον
θάνατο του αστυνομικού της ομάδας
ΔΙΑΣ που έχασε τη ζωή του εν ώρα
καθήκοντος. σ. 18120, (Συνεδρίαση
ΣΒ 10/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Πυρκαγιές στην Κέρκυρα που
γεννούν ερωτήματα». σ. 18590, 18591,
(Συνεδρίαση ΣΗ 21/09/2020).
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Παρέμβασή του στην προ ημερησίας
διατάξεως συζήτηση, σχετικά με τα
προβλήματα που δημιουργεί η έξαρση
της πανδημίας στη δημόσια υγεία, την
οικονομία, στους εργαζόμενους και για
την έναρξη του νέου σχολικού έτους.
σ. 18043, (Συνεδρίαση Σ 07/09/2020).
Π
ΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Επιστολή του πρόθεσης ψήφου στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του
σχεδίου νόμου του Υπ. Υγείας:
«Κύρωση α) της από 10-8-2020
πράξης νομοθετικού περιεχομένου
«Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, προστασίας από
τη διασπορά του κορωνοϊού COVID19, στήριξης της αγοράς εργασίας και
διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής
διαδικασίας» (Α’ 157) και β) της από

22-8-2020 πράξης νομοθετικού
περιεχομένου « Έκτακτα μέτρα για την
ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών,
την προμήθεια μέσων ατομικής
προστασίας και την πρόσληψη
προσωπικού καθαριότητας των
σχολικών μονάδων, τη στήριξη των
τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18297, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(ΣΑΚΗΣ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της

Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18263, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18237, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Η κυβέρνηση υποχρεώνεται να
αποσύρει τον φάκελο του έργου ΣΔΙΤ
Διαχείρισης Απορριμμάτων

Πελοποννήσου διασύροντας τη χώρα
στα όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης». σ. 18102, 18103,
(Συνεδρίαση ΣΑ 09/09/2020).
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Προστασίας του Πολίτη: α) «Κύρωση
της Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Κράτους του Ισραήλ για συνεργασία
στην καταπολέμηση του εγκλήματος
και σε θέματα δημόσιας ασφάλειας»,
β) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου
τροποποιητικού της Συμφωνίας μεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Ρωσικής Ομοσπονδίας περί
Συνεργασίας του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και του Υπουργείου
Εσωτερικών της Ρωσικής
Ομοσπονδίας στον τομέα της
καταπολέμησης του εγκλήματος της
6ης Δεκεμβρίου 2001» και γ)
«Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για
κοινό έλεγχο στη συνοριακή δίοδο
Νυμφαίας-Μακάζα, η οποία
συνομολογήθηκε με ανταλλαγή
ρηματικών διακοινώσεων (Αθήνα, 6
Νοεμβρίου 2013 και Σόφια, 17 Ιουλίου
2014, αντίστοιχα)». σ. 18121,
(Συνεδρίαση ΣΒ 10/09/2020).
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Επιστολή του πρόθεσης ψήφου στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του
σχεδίου νόμου του Υπ. Υγείας:
«Κύρωση α) της από 10-8-2020
πράξης νομοθετικού περιεχομένου
«Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, προστασίας από

τη διασπορά του κορωνοϊού COVID19, στήριξης της αγοράς εργασίας και
διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής
διαδικασίας» (Α’ 157) και β) της από
22-8-2020 πράξης νομοθετικού
περιεχομένου « Έκτακτα μέτρα για την
ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών,
την προμήθεια μέσων ατομικής
προστασίας και την πρόσληψη
προσωπικού καθαριότητας των
σχολικών μονάδων, τη στήριξη των
τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18290, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Τα αναγκαία μέτρα για την
στήριξη, ανάπτυξη και βελτίωση της
καθημερινότητας των κατοίκων του
Καστελόριζου». σ. 18409, 18410,
18411, (Συνεδρίαση ΣΕ 16/09/2020).
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του σε ερώτηση, με θέμα:
«Επιτάχυνση εκτέλεσης
προγραμμάτων ΕΣΠΑ μετά από
ανασχεδιασμό για τις διευκολύνσεις
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ( ΕΕ)». σ. 18104, 18105,
18106, (Συνεδρίαση ΣΑ 09/09/2020).
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18486, (Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18120, 18121, 18123,
18128, 18129, (Συνεδρίαση ΣΒ
10/09/2020).
Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Προστασίας του Πολίτη: α) «Κύρωση
της Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Κράτους του Ισραήλ για συνεργασία
στην καταπολέμηση του εγκλήματος
και σε θέματα δημόσιας ασφάλειας»,
β) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου
τροποποιητικού της Συμφωνίας μεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Ρωσικής Ομοσπονδίας περί
Συνεργασίας του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και του Υπουργείου
Εσωτερικών της Ρωσικής
Ομοσπονδίας στον τομέα της
καταπολέμησης του εγκλήματος της
6ης Δεκεμβρίου 2001» και γ)
«Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για
κοινό έλεγχο στη συνοριακή δίοδο
Νυμφαίας-Μακάζα, η οποία
συνομολογήθηκε με ανταλλαγή
ρηματικών διακοινώσεων (Αθήνα, 6
Νοεμβρίου 2013 και Σόφια, 17 Ιουλίου
2014, αντίστοιχα)». σ. 18122, 18123,

18129, 18130, (Συνεδρίαση ΣΒ
10/09/2020).
Συλλυπητήρια αναφορά του για τον
θάνατο του αστυνομικού της ομάδας
ΔΙΑΣ που έχασε τη ζωή του εν ώρα
καθήκοντος. σ. 18123, (Συνεδρίαση
ΣΒ 10/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18263-18265, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),

Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18458-18460, (Συνεδρίαση ΣΣΤ
17/09/2020).
ΠΕΡΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18233, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
ΠΕΤΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Η προστασία της ανθρώπινης
ζωής και αξιοπρέπειας». σ. 18560,
18561, (Συνεδρίαση ΣΗ 21/09/2020).
ΠΙΠΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Ομιλία της επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 17996, (Συνεδρίαση ΡSΗ
03/09/2020).

τουρκικές μηχανότρατες σε ελληνικά
ύδατα». σ. 18574, 18576, (Συνεδρίαση
ΣΗ 21/09/2020).

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Τουρισμού: «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Σερβίας για
συνεργασία στον τομέα του
τουρισμού». σ. 17998, 18003,
(Συνεδρίαση ΡSΗ 03/09/2020).

ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18252, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Απαγορευμένη αλίευση από

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18450, (Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ομιλία του για την άρση της ασυλίας
του. σ. 18175-18177, 18178,
(Συνεδρίαση ΣΒ 10/09/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18178, (Συνεδρίαση ΣΒ
10/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του

κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18242, 18252, 18253, 18254,
(Συνεδρίαση ΣΔ 14/09/2020).
ΠΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18213-18215, 18278, (Συνεδρίαση
ΣΔ 14/09/2020).
Ρ

ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Προστασίας του Πολίτη: α) «Κύρωση
της Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Κράτους του Ισραήλ για συνεργασία
στην καταπολέμηση του εγκλήματος
και σε θέματα δημόσιας ασφάλειας»,
β) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου
τροποποιητικού της Συμφωνίας μεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Ρωσικής Ομοσπονδίας περί
Συνεργασίας του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και του Υπουργείου
Εσωτερικών της Ρωσικής
Ομοσπονδίας στον τομέα της
καταπολέμησης του εγκλήματος της
6ης Δεκεμβρίου 2001» και γ)
«Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για
κοινό έλεγχο στη συνοριακή δίοδο
Νυμφαίας-Μακάζα, η οποία
συνομολογήθηκε με ανταλλαγή
ρηματικών διακοινώσεων (Αθήνα, 6
Νοεμβρίου 2013 και Σόφια, 17 Ιουλίου
2014, αντίστοιχα)». σ. 18127, 18130,
(Συνεδρίαση ΣΒ 10/09/2020).
Συλλυπητήρια αναφορά του για τον
θάνατο του αστυνομικού της ομάδας
ΔΙΑΣ που έχασε τη ζωή του εν ώρα
καθήκοντος. σ. 18127, (Συνεδρίαση
ΣΒ 10/09/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18127, 18128, 18129,
18130, 18131, 18180, (Συνεδρίαση ΣΒ
10/09/2020).
Ομιλία του για την άρση της ασυλίας
των Βουλευτών κ.κ. ΒασιλείουΠέτρου Σπανάκη, Παύλου Πολάκη και
Γεωργίου Βαγιωνά. σ. 18180,

(Συνεδρίαση ΣΒ 10/09/2020).
Επιστολή του του Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του
Συνασπισμού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο
Τασούλα, με την οποία ενημερώνει ότι
ο Βουλευτής ορίζεται, κατά τη ΙΗ’
Κοινοβουλευτική Περίοδο, ως
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του
Συνασπισμού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς. σ. 18211, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
Σ
ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ
Ομιλία της (Προεδρεύουσα) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 18204,
(Συνεδρίαση ΣΓ 11/09/2020).
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18431-18434, 18470, 18471, 18477,
18478, 18489, 18493, 18494, 18494,
18495, (Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).
Ομιλία της επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18470, 18477, 18489,
18493, (Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020),
18575, 18579, 18581, (Συνεδρίαση ΣΗ
21/09/2020).
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Διακοπή της Τηλεθέρμανσης
στη Μεγαλόπολη». σ. 18563, 18564,
(Συνεδρίαση ΣΗ 21/09/2020).

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Απαγορευμένη αλίευση από
τουρκικές μηχανότρατες σε ελληνικά
ύδατα». σ. 18574, 18575, (Συνεδρίαση
ΣΗ 21/09/2020).
ΣΚΟΝΔΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18233, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή

(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18453, (Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(ΠΑΝΟΣ)
Επιστολή του του Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του
Συνασπισμού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο
Τασούλα, με την οποία ενημερώνει ότι
ο Βουλευτής ορίζεται, κατά τη ΙΗ’
Κοινοβουλευτική Περίοδο, ως
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του
Συνασπισμού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς. σ. 18211, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18416, 18465,
(Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).
Ομιλία του επί της ένστασης
αντισυνταγματικότητας επί του
σχεδίου νόμου Υπ. Πολιτισμού και
Αθλητισμού: «Αναμόρφωση θεσμικού
πλαισίου των αρχαιρεσιών των
αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι
συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση
Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής
Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή
Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική
Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.)
και άλλες διατάξεις». σ. 18417,
(Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18417, 18445, 18455, 18463, 18464,
18465, (Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Η προστασία της ανθρώπινης
ζωής και αξιοπρέπειας». σ. 18560,
(Συνεδρίαση ΣΗ 21/09/2020).
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(ΠΑΝΟΣ)
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: « Άμεση Ανάγκη Δημιουργίας
Πρωτοβάθμιας Δομής Υγείας στον
Δήμο Παλλήνης». σ. 18584, 18585,
(Συνεδρίαση ΣΗ 21/09/2020).
ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
(ΜΠΕΤΤΥ)
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Υποστελέχωση του
Υποθηκοφυλακείου και του
Κτηματολογικού Γραφείου
Κατερίνης». σ. 18403, 18404,
(Συνεδρίαση ΣΕ 16/09/2020).
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: « Έντονο πρόβλημα, πιθανότατα
βλαβερούς δυσοσμίας σε περιοχές της
Δ.Ε. Κατερίνης». σ. 18561, 18562,
(Συνεδρίαση ΣΗ 21/09/2020).
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18174, (Συνεδρίαση ΣΒ
10/09/2020).
Ομιλία του για την άρση της ασυλίας
του. σ. 18174, 18175, (Συνεδρίαση ΣΒ
10/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)

και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18271, 18272, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις

πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18258, 18265, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18247-18250, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του

Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18260, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Επίδοση ξιφών στους νέους
Ανθυπολοχαγούς οποιασδήποτε
προέλευσης». σ. 18106, 18107,
(Συνεδρίαση ΣΑ 09/09/2020).
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
Επιστολή του διευκρίνησης ψήφου,
με την οποία δηλώνει ότι, κατά την
ηλεκτρονική ψηφοφορία για την
ασυλία των Βουλευτών κ.κ.
Βασιλείου-Πέτρου Σπανάκη, Παύλου
Πολάκη και Γεωργίου Βαγιωνά, από
τεχνικό λάθος, παρ’ ότι ψήφισε υπέρ
της άρσης ασυλίας των παραπάνω
Βουλευτών, προσμετρήθηκε η ψήφος
του για τον κ. Β. Σπανακη, αλλά δεν
προσμετρήθηκε για τους κ.κ. Γ.
Βαγιωνά και Π. Πολάκη. σ. 18200,

(Συνεδρίαση ΣΒ 10/09/2020).
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: α)
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης της
Κυπριακής Δημοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Χασεμιτικού
Βασιλείου της Ιορδανίας για την
παρεμπόδιση της κλοπής, των
λαθραίων ανασκαφών και της
παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής ή
μεταβίβασης κυριότητας ή ιδιοκτησίας
πολιτιστικών αγαθών ή πολιτιστικής
περιουσίας και την προώθηση της
αποκατάστασής τους», β) «Κύρωση
της Συμφωνίας για την ανάπτυξη της
Κινηματογραφικής Συμπαραγωγής
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κρατικής
Διοίκησης Τύπου, Δημοσιεύσεων,
Ραδιοφώνου, Κινηματογράφου και
Τηλεόρασης της Λαϊκής Δημοκρατίας
της Κίνας» και γ) «Κύρωση της
Συμφωνίας για κινηματογραφική
συμπαραγωγή μεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του
Ισραήλ». σ. 17918, (Συνεδρίαση ΡSΗ
03/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18427-18429, 18491, 18495,
(Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).

Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18477, 18478,
(Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).

(ΚΔΑΥ) και αποθηκών
ανακυκλώσιμων υλικών». σ. 18567,
18568, (Συνεδρίαση ΣΗ 21/09/2020).

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Τη σοβαρή υποστελέχωση του
Γενικού Νοσοκομείου Αγίου
Νικολάου Κρήτης». σ. 18579, 18580,
(Συνεδρίαση ΣΗ 21/09/2020).

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Ιδιωτικοποίηση της ΛΑΡΚΟ:
Ζημιωμένοι οι εργαζόμενοι και το
περιβάλλον». σ. 18569, 18570,
(Συνεδρίαση ΣΗ 21/09/2020).

ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Λειτουργία Κέντρου Υγείας
Μήλου». σ. 18581, 18582,
(Συνεδρίαση ΣΗ 21/09/2020).

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18489, (Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).

Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18581, (Συνεδρίαση ΣΗ
21/09/2020).
Τ
ΤΑΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: « Έντονο πρόβλημα, πιθανότατα
βλαβερούς δυσοσμίας σε περιοχές της
Δ.Ε. Κατερίνης». σ. 18561, 18562,
(Συνεδρίαση ΣΗ 21/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Διακοπή της Τηλεθέρμανσης
στη Μεγαλόπολη». σ. 18563, 18564,
(Συνεδρίαση ΣΗ 21/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Επείγουσα αλλαγή
αδειοδοτικής διαδικασίας για
εγκαταστάσεις αποθήκευσης
ανακυκλώσιμων υλικών». σ. 18565,
18566, (Συνεδρίαση ΣΗ 21/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Ανεπαρκές το νέο Εθνικό
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΕΣΔΑ) να αντιμετωπίσει τις
επάλληλες πυρκαγιές σε Κέντρα
Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών

ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18031, 18041, 18059,
18066, (Συνεδρίαση Σ 07/09/2020).
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ)
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Επιβεβλημένος o δωρεάν
μοριακός έλεγχος και η παροχή όλου
του αναγκαίου προστατευτικού
εξοπλισμού στους αστυνομικούς για
την αντιμετώπιση του COVID19». σ.
18027, 18028, 18029, 18030,
(Συνεδρίαση ΡSΘ 04/09/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18029, (Συνεδρίαση ΡSΘ
04/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του

Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18256, 18257, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής

Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18210, 18279, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18279, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
Επιστολή του του Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του
Συνασπισμού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο
Τασούλα, με την οποία ενημερώνει ότι
ο Βουλευτής ορίζεται, κατά τη ΙΗ’
Κοινοβουλευτική Περίοδο, ως
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του
Συνασπισμού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς. σ. 18211, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Η αδράνεια της Κυβέρνησης
διαιωνίζει τις ανισότητες μεταξύ των
ασφαλισμένων και των συνταξιούχων,
ακόμη και έναντι του κινδύνου του
θανάτου». σ. 18204, 18205,
(Συνεδρίαση ΣΓ 11/09/2020).
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,

προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18243, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Υποστελέχωση του
Υποθηκοφυλακείου και του
Κτηματολογικού Γραφείου
Κατερίνης». σ. 18403, 18404,
(Συνεδρίαση ΣΕ 16/09/2020).
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18041, (Συνεδρίαση Σ
07/09/2020).
Ομιλία του στην προ ημερησίας
διατάξεως συζήτηση, σχετικά με τα
προβλήματα που δημιουργεί η έξαρση
της πανδημίας στη δημόσια υγεία, την
οικονομία, στους εργαζόμενους και για
την έναρξη του νέου σχολικού έτους.
σ. 18042, 18043, 18044-18046, 18061,
18064, 18065, 18067, (Συνεδρίαση Σ
07/09/2020).

Φ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18179, (Συνεδρίαση ΣΒ
10/09/2020), 18553, (Συνεδρίαση ΣΗ
21/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Για ποιο λόγο φιμώθηκε και
παρακάμφθηκε η Βουλή στην έγκριση
του αντιπεριβαλλοντικού Εθνικού
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων της
Νέας Δημοκρατίας». σ. 18553, 18554,
(Συνεδρίαση ΣΗ 21/09/2020).
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18175, (Συνεδρίαση ΣΒ
10/09/2020).
ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη

στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18240, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Τουρισμού: «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Σερβίας για
συνεργασία στον τομέα του
τουρισμού». σ. 18000, (Συνεδρίαση
ΡSΗ 03/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Μέτρα έκτακτης οικονομικής
ενίσχυσης συκοπαραγωγών Νομού
Κιλκίς για την περίοδο της πανδημίας
του κορωνοϊού». σ. 18405,
(Συνεδρίαση ΣΕ 16/09/2020).
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18464, 18468, 18481, (Συνεδρίαση
ΣΣΤ 17/09/2020).

18109, 18110, (Συνεδρίαση ΣΑ
09/09/2020).
Ομιλία της επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18238, 18250,
(Συνεδρίαση ΣΔ 14/09/2020).
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18238, 18250, 18251, (Συνεδρίαση
ΣΔ 14/09/2020).
Χ

ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Ολέθριες οι συνέπειες της
ανυπαρξίας διαγνωστικών τεστ
Covid19 στο προσωπικό των Δήμων
για τη διασπορά του ιού». σ. 18107,

ΧΑΡΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ)
Παρέμβασή του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Προστασίας του Πολίτη: α) «Κύρωση
της Συμφωνίας μεταξύ της

Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Κράτους του Ισραήλ για συνεργασία
στην καταπολέμηση του εγκλήματος
και σε θέματα δημόσιας ασφάλειας»,
β) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου
τροποποιητικού της Συμφωνίας μεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Ρωσικής Ομοσπονδίας περί
Συνεργασίας του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και του Υπουργείου
Εσωτερικών της Ρωσικής
Ομοσπονδίας στον τομέα της
καταπολέμησης του εγκλήματος της
6ης Δεκεμβρίου 2001» και γ)
«Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για
κοινό έλεγχο στη συνοριακή δίοδο
Νυμφαίας-Μακάζα, η οποία
συνομολογήθηκε με ανταλλαγή
ρηματικών διακοινώσεων (Αθήνα, 6
Νοεμβρίου 2013 και Σόφια, 17 Ιουλίου
2014, αντίστοιχα)». σ. 18122,
(Συνεδρίαση ΣΒ 10/09/2020).
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18259, 18260, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου
του Υπ. Τουρισμού: «Κύρωση της
Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της
Σερβίας για συνεργασία στον τομέα
του τουρισμού». σ. 17996,
(Συνεδρίαση ΡSΗ 03/09/2020).
Παρέμβασή του στην προ ημερησίας
διατάξεως συζήτηση, σχετικά με τα
προβλήματα που δημιουργεί η έξαρση
της πανδημίας στη δημόσια υγεία, την
οικονομία, στους εργαζόμενους και για
την έναρξη του νέου σχολικού έτους.
σ. 18043, 18053, 18054, (Συνεδρίαση
Σ 07/09/2020).
Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου
του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18438, (Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).
ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
(ΘΕΜΗΣ)

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18467, (Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18467, 18469, 18470,
(Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).
ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση α) της από 10-82020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157)
και β) της από 22-8-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας, που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020», (Α’ 161) και άλλες διατάξεις
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
σ. 18235-18237, 18265, (Συνεδρίαση

ΣΔ 14/09/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18237, (Συνεδρίαση ΣΔ
14/09/2020).
Ομιλία του επί της ένστασης
αντισυνταγματικότητας επί του
σχεδίου νόμου Υπ. Πολιτισμού και
Αθλητισμού: «Αναμόρφωση θεσμικού
πλαισίου των αρχαιρεσιών των
αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι
συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση
Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής
Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή
Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική
Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.)
και άλλες διατάξεις». σ. 18418,
(Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18418, 18460-18462, (Συνεδρίαση
ΣΣΤ 17/09/2020).
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». σ.
18456, (Συνεδρίαση ΣΣΤ 17/09/2020).

