ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ – ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Θ΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΗ΄, ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΘ΄ 22.09.2020 – ΣΙΖ΄ 02.10.2020

Α
ΑΒΔΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 18852,
18856, 18859, (Συνεδρίαση ΣΙ
23/09/2020), 19048, (Συνεδρίαση ΣΙΔ
28/09/2020), 19320, 19322, 19323,
19329, 19331, 19332, 19333,
(Συνεδρίαση ΣΙΖ 02/10/2020).
Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε
επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Αποζημίωση καλλιτεχνικών
σχημάτων και καλλιτεχνών των
οποίων οι εκδηλώσεις ζωντανού
θεάματος - ακροάματος αναβλήθηκαν
ή ακυρώθηκαν με ευθύνη των
διοργανωτών». σ. 18854, (Συνεδρίαση
ΣΙ 23/09/2020).
Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε
επίκαιρη ερώτηση, με θέμα: «Τα
προβλήματα των ερασιτεχνικών
ποδοσφαιρικών ομάδων Ηρακλείου».
σ. 18857, (Συνεδρίαση ΣΙ 23/09/2020).
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ομιλία της στη συζήτηση, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 76 του
Συντάγματος και του άρθρου 118 του
Κανονισμού της Βουλής, της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής:

«Για την τροποποίηση διατάξεων του
Κανονισμού της Βουλής Μέρος Β’ και
Μέρος Κοινοβουλευτικό». σ. 19256,
(Συνεδρίαση ΣΙΣΤ 01/10/2020).
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 18861,
18862, 18864, 18899, 18901, 18903,
18904, 18905, (Συνεδρίαση ΣΙΑ
24/09/2020), 18960, 18961, 18964,
18965, 18971, 18974, (Συνεδρίαση
ΣΙΓ 28/09/2020), 19086, 19087,
(Συνεδρίαση ΣΙΕ 30/09/2020), 19107,
19112, 19113, 19114, 19115, 19116,
19252, 19257, 19259, 19260, 19261,
19265, 19266, (Συνεδρίαση ΣΙΣΤ
01/10/2020).
ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18636,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
Συλλυπητήρια αναφορά του στις
οικογένειες των θυμάτων της
κακοκαιρίας με την ονομασία «Ιανός»
που έπληξε τη χώρα μας και έκφραση
συμπαράστασής σε όσους επλήγησαν
από αυτήν. σ. 18636, (Συνεδρίαση ΣΘ

22/09/2020).

28/09/2020).

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 18965,
(Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 19002,
19003, (Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Θα προστατευτούν τα
αναδρομικά των συνταξιούχων από
κατασχέσεις και συμψηφισμούς με
οφειλές;» σ. 19322, 19323,
(Συνεδρίαση ΣΙΖ 02/10/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 19322, (Συνεδρίαση ΣΙΖ
02/10/2020).
ΑΠΑΤΖΙΔΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: « Άμεση ενίσχυση των αγροτών
της Θεσσαλίας που επλήγησαν από
τον «Ιανό»». σ. 19084, 19085,
(Συνεδρίαση ΣΙΕ 30/09/2020).
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του σε επερώτηση με θέμα:
"Επιχειρηματικό πλάνο της ΔΕΗ". σ.
18934, (Συνεδρίαση ΣΙΒ 25/09/2020).
ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18627,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: « Άμεση αποκατάσταση των
αδικηθέντων/εισών εκπαιδευτικών». σ.
19063, 19064, (Συνεδρίαση ΣΙΔ
28/09/2020).
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18965, (Συνεδρίαση ΣΙΓ

Ομιλία του σε ερώτηση και αίτηση
κατάθεσης εγγράφων, με θέμα:
"Ενδεχόμενη ρύπανση του θαλάσσιου
περιβάλλοντος στο λιμάνι της Σύρου".
σ. 18927, 18928, (Συνεδρίαση ΣΙΒ
25/09/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18927, (Συνεδρίαση ΣΙΒ
25/09/2020), 19058, (Συνεδρίαση ΣΙΔ
28/09/2020).
Ομιλία του σε επερώτηση με θέμα:
"Επιχειρηματικό πλάνο της ΔΕΗ". σ.
18935, (Συνεδρίαση ΣΙΒ 25/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα

«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 18957,
18959, (Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Αττικό: Σταματήστε τη
μετατροπή των νοσοκομείων
αναφοράς σε κέντρα διασποράς του
ιού». σ. 19058, (Συνεδρίαση ΣΙΔ
28/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Απαγόρευση συναυλιών,
συνέχιση θεατρικών παραστάσεων: Η
καταστολή των νέων γνώμονας των
επιλογών της Κυβέρνησης για τον
Κορωνοϊό». σ. 19059, 19060,
(Συνεδρίαση ΣΙΔ 28/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Εισιτήριο στον Κήπο
Διομήδους σημαίνει αποκλεισμός
κατοίκων της Δυτικής Αθήνας στο
πράσινο, την αναψυχή και τον καθαρό
αέρα». σ. 19062, 19063, (Συνεδρίαση
ΣΙΔ 28/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Κρούσμα κορωνοϊού στο 2ο
Γυμνάσιο Πετρούπολης: Η
κυβερνητική ολιγωρία οδηγεί σε
κοινωνική αναταραχή». σ. 19067,
19068, (Συνεδρίαση ΣΙΔ 28/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Ξενοδοχείο με πισίνα το όραμα
της Κυβέρνησης για τα ιστορικά
μνημεία». σ. 19323, 19324,
(Συνεδρίαση ΣΙΖ 02/10/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: "Οι συνθήκες στέγασης,
συγχρωτισμού και καθαριότητας στη
Δυτική Αθήνα δεν επιτρέπουν την
στοιχειώδη προστασία από τον
κορωνοΐό". σ. 19330, 19331,
(Συνεδρίαση ΣΙΖ 02/10/2020).

ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Τα προβλήματα των
ερασιτεχνικών ποδοσφαιρικών ομάδων
Ηρακλείου». σ. 18854, 18856, 18857,
(Συνεδρίαση ΣΙ 23/09/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18856, (Συνεδρίαση ΣΙ
23/09/2020).
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18605-18607,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ)
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 19009,
19010, (Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
Β
ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ ΓΙΑΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)

2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18620,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
(ΛΑΚΗΣ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18657,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Συλλυπητήρια αναφορά του στις
οικογένειες των θυμάτων της
κακοκαιρίας με την ονομασία «Ιανός»
που έπληξε τη χώρα μας και έκφραση
συμπαράστασής σε όσους επλήγησαν
από αυτήν. σ. 18614, (Συνεδρίαση ΣΘ
22/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18614-18618,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18616, (Συνεδρίαση ΣΘ
22/09/2020), 18901, 18904,
(Συνεδρίαση ΣΙΑ 24/09/2020), 19113,
19114, 19115, (Συνεδρίαση ΣΙΣΤ
01/10/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

«Κύρωση του Μνημονίου
Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας της
Ελληνικής Δημοκρατίας και του
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Διαχείρισης Υδάτων
της Δημοκρατίας της Αλβανίας για
συνεργασία στον τομέα της γεωργίας».
σ. 18900, 18901, 18902, (Συνεδρίαση
ΣΙΑ 24/09/2020).
Ομιλία του επί προσωπικού θέματος.
σ. 18904, 18905, (Συνεδρίαση ΣΙΑ
24/09/2020), 19115, (Συνεδρίαση ΣΙΣΤ
01/10/2020).
Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Εθνικής Άμυνας: i. "Κύρωση της
Συμφωνίας Απόκτησης και Αμοιβαίας
Εξυπηρέτησης (Εφαρμοστική
Διευθέτηση) μεταξύ του Υπουργείου
Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών
εκπροσωπούμενου από την Υπηρεσία
Αμύνης Διοικητικής ΜέριμναςΕνέργειας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας
εκπροσωπούμενου από την Ελληνική
Πολεμική Αεροπορία σχετικά με τον
αμοιβαίο εφοδιασμό καυσίμων" και ii.
«Κύρωση της Συμφωνίας Απόκτησης
και Αμοιβαίας Εξυπηρέτησης
(Εφαρμοστική Διευθέτηση) μεταξύ
του Υπουργείου Άμυνας των
Ηνωμένων Πολιτειών,
εκπροσωπούμενου από την Υπηρεσία
Αμύνης Διοικητικής Μέριμνας Ενέργειας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας,
εκπροσωπούμενου από το Ελληνικό
Πολεμικό Ναυτικό, σχετικά με τον
αμοιβαίο εφοδιασμό καυσίμων». σ.
19110-19112, 19113, 19114, 19115,
(Συνεδρίαση ΣΙΣΤ 01/10/2020).
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις

για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 19010,
19013, (Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Θα προστατευτούν τα
αναδρομικά των συνταξιούχων από
κατασχέσεις και συμψηφισμούς με
οφειλές;» σ. 19322, 19323,
(Συνεδρίαση ΣΙΖ 02/10/2020).
ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18635, 18636,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18636, (Συνεδρίαση ΣΘ
22/09/2020), 18899, (Συνεδρίαση ΣΙΑ
24/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Κύρωση του Μνημονίου
Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας της
Ελληνικής Δημοκρατίας και του
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Διαχείρισης Υδάτων
της Δημοκρατίας της Αλβανίας για
συνεργασία στον τομέα της γεωργίας».
σ. 18899, (Συνεδρίαση ΣΙΑ
24/09/2020).

Ομιλία του σε επερώτηση με θέμα:
"Επιχειρηματικό πλάνο της ΔΕΗ". σ.
18934, (Συνεδρίαση ΣΙΒ 25/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 18956,
18957, (Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 76 του
Συντάγματος και του άρθρου 118 του
Κανονισμού της Βουλής, της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής:
«Για την τροποποίηση διατάξεων του
Κανονισμού της Βουλής Μέρος Β’ και
Μέρος Κοινοβουλευτικό». σ. 19259,
(Συνεδρίαση ΣΙΣΤ 01/10/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση,
με θέμα: «Οι κομματικές σκοπιμότητες
που εξυπηρετούν οι πολλαπλές
ταχύτητες για τις κρίσεις
προϊσταμένων οργανικών μονάδων του
«επιτελικού» κράτους της Νέας
Δημοκρατίας». σ. 19350, (Συνεδρίαση
ΣΙΖ 02/10/2020).
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 18636,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020), 18918,
18922, (Συνεδρίαση ΣΙΒ 25/09/2020),
19312, 19350, 19352, 19353, 19354,
(Συνεδρίαση ΣΙΖ 02/10/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 19114, (Συνεδρίαση ΣΙΣΤ
01/10/2020).
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
(ΜΑΚΗΣ)

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Κύρωση του Μνημονίου
Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας της
Ελληνικής Δημοκρατίας και του
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Διαχείρισης Υδάτων
της Δημοκρατίας της Αλβανίας για
συνεργασία στον τομέα της γεωργίας».
σ. 18902, 18903, (Συνεδρίαση ΣΙΑ
24/09/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18903, (Συνεδρίαση ΣΙΑ
24/09/2020).
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 1894818950, 18977, 18992, 18993,
(Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
Ομιλία της επί προσωπικού θέματος:.
σ. 18993, 18994, (Συνεδρίαση ΣΙΓ
28/09/2020).
Ομιλία της επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18994, (Συνεδρίαση ΣΙΓ
28/09/2020).
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18630, (Συνεδρίαση ΣΘ
22/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας

(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18630, 18631,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Εφαρμογή απόφασης
Ελεγκτικού Συνεδρίου περί εξίσωσης
των ορίων ηλικίας (συνταξιοδότησης)
μεταξύ ανδρών και γυναικών με
ανήλικα μέχρι την 31-12-2010 παιδιά».
σ. 19318, 19319, (Συνεδρίαση ΣΙΖ
02/10/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Το Σώμα Επιθεωρητών
Εργασίας». σ. 19320, 19321, 19322,
(Συνεδρίαση ΣΙΖ 02/10/2020).
ΒΡΥΖΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18675,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
Συλλυπητήρια αναφορά της στις
οικογένειες των θυμάτων της
κακοκαιρίας με την ονομασία «Ιανός»
που έπληξε τη χώρα μας και έκφραση
συμπαράστασής σε όσους επλήγησαν
από αυτήν. σ. 18675, (Συνεδρίαση ΣΘ
22/09/2020).
Γ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ομιλία της σε επίκαιρη επερώτηση,
με θέμα: «Οι κομματικές σκοπιμότητες

που εξυπηρετούν οι πολλαπλές
ταχύτητες για τις κρίσεις
προϊσταμένων οργανικών μονάδων του
«επιτελικού» κράτους της Νέας
Δημοκρατίας». σ. 19336-19338,
(Συνεδρίαση ΣΙΖ 02/10/2020).

(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18634, 18646,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ

ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Απόδοση ευθυνών τώρα για το
νέο κρούσμα κυβερνητικής
ανικανότητας και διασπάθισης
δημοσίου χρήματος για τις άχρηστες
«μάσκες» στα σχολεία». σ. 19072,
19073, (Συνεδρίαση ΣΙΕ 30/09/2020).
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18639,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
Συλλυπητήρια αναφορά της στις
οικογένειες των θυμάτων της
κακοκαιρίας με την ονομασία «Ιανός»
που έπληξε τη χώρα μας και έκφραση
συμπαράστασής σε όσους επλήγησαν
από αυτήν. σ. 18639, (Συνεδρίαση ΣΘ
22/09/2020).
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18618, 18627,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18646,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ)
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18640-18642,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
Ομιλία της σε επίκαιρη επερώτηση,
με θέμα: «Οι κομματικές σκοπιμότητες
που εξυπηρετούν οι πολλαπλές
ταχύτητες για τις κρίσεις
προϊσταμένων οργανικών μονάδων του
«επιτελικού» κράτους της Νέας
Δημοκρατίας». σ. 19338, 19339,
(Συνεδρίαση ΣΙΖ 02/10/2020).
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Προκλητική διαγραφή χρέους
από την Τράπεζα Πειραιώς στις
εταιρείες επιχειρηματικών
συμφερόντων του κ. Πηλαδάκη». σ.
18857, 18858, 18859, (Συνεδρίαση ΣΙ

23/09/2020).

18999, (Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).

Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18859, (Συνεδρίαση ΣΙ
23/09/2020), 18992, 18993,
(Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).

ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 18992,
18993, (Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
Ομιλία του επί προσωπικού θέματος:.
σ. 18994, (Συνεδρίαση ΣΙΓ
28/09/2020).
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18644-18646,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
Ομιλία της επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18998, 18999,
(Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 18998,

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18652, 18658,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18997, (Συνεδρίαση ΣΙΓ
28/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 18997,
18998, (Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΛΕΩΝ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18661,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
Συλλυπητήρια αναφορά του στις
οικογένειες των θυμάτων της
κακοκαιρίας με την ονομασία «Ιανός»
που έπληξε τη χώρα μας και έκφραση

συμπαράστασής σε όσους επλήγησαν
από αυτήν. σ. 18661, (Συνεδρίαση ΣΘ
22/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 1898518987, (Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
Δ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18629,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Αποζημίωση καλλιτεχνικών
σχημάτων και καλλιτεχνών των
οποίων οι εκδηλώσεις ζωντανού
θεάματος - ακροάματος αναβλήθηκαν
ή ακυρώθηκαν με ευθύνη των
διοργανωτών». σ. 18852, 18853,
(Συνεδρίαση ΣΙ 23/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την

αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 18963,
(Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Η τραγική κατάσταση που έχει
δημιουργηθεί κατά τον τρίτο χρόνο
εφαρμογής της δίχρονης υποχρεωτικής
φοίτησης στα νηπιαγωγεία». σ. 19065,
19066, (Συνεδρίαση ΣΙΔ 28/09/2020).
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 76 του
Συντάγματος και του άρθρου 118 του
Κανονισμού της Βουλής, της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής:
«Για την τροποποίηση διατάξεων του
Κανονισμού της Βουλής Μέρος Β’ και
Μέρος Κοινοβουλευτικό». σ. 19256,
19261, (Συνεδρίαση ΣΙΣΤ
01/10/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Τα προβλήματα της φοιτητικής
στέγης». σ. 19326, 19327,
(Συνεδρίαση ΣΙΖ 02/10/2020).
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18656,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Εισιτήριο στον Κήπο
Διομήδους σημαίνει αποκλεισμός
κατοίκων της Δυτικής Αθήνας στο
πράσινο, την αναψυχή και τον καθαρό

αέρα». σ. 19062, 19063, (Συνεδρίαση
ΣΙΔ 28/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Ξενοδοχείο με πισίνα το όραμα
της Κυβέρνησης για τα ιστορικά
μνημεία». σ. 19324, 19325,
(Συνεδρίαση ΣΙΖ 02/10/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Τα προβλήματα της φοιτητικής
στέγης». σ. 19326, 19327,
(Συνεδρίαση ΣΙΖ 02/10/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: « Άμεση στελεχιακή υποστήριξη
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων». σ.
19329, 19330, (Συνεδρίαση ΣΙΖ
02/10/2020).

εκπροσωπούμενου από το Ελληνικό
Πολεμικό Ναυτικό, σχετικά με τον
αμοιβαίο εφοδιασμό καυσίμων». σ.
19112, (Συνεδρίαση ΣΙΣΤ
01/10/2020).
Ε
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Ομιλία της επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 19087, (Συνεδρίαση ΣΙΕ
30/09/2020).
Ζ

ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΖΑΒΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 19013, (Συνεδρίαση ΣΙΓ
28/09/2020), 19113, (Συνεδρίαση ΣΙΣΤ
01/10/2020).

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Προκλητική διαγραφή χρέους
από την Τράπεζα Πειραιώς στις
εταιρείες επιχειρηματικών
συμφερόντων του κ. Πηλαδάκη». σ.
18858, 18860, (Συνεδρίαση ΣΙ
23/09/2020).

Παρέμβασή του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Εθνικής Άμυνας: i. "Κύρωση της
Συμφωνίας Απόκτησης και Αμοιβαίας
Εξυπηρέτησης (Εφαρμοστική
Διευθέτηση) μεταξύ του Υπουργείου
Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών
εκπροσωπούμενου από την Υπηρεσία
Αμύνης Διοικητικής ΜέριμναςΕνέργειας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας
εκπροσωπούμενου από την Ελληνική
Πολεμική Αεροπορία σχετικά με τον
αμοιβαίο εφοδιασμό καυσίμων" και ii.
«Κύρωση της Συμφωνίας Απόκτησης
και Αμοιβαίας Εξυπηρέτησης
(Εφαρμοστική Διευθέτηση) μεταξύ
του Υπουργείου Άμυνας των
Ηνωμένων Πολιτειών,
εκπροσωπούμενου από την Υπηρεσία
Αμύνης Διοικητικής Μέριμνας Ενέργειας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας,

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18621, 18622,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18622, 18652,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: « Άμεση αποκατάσταση των
αδικηθέντων/εισών εκπαιδευτικών». σ.
19063, 19064, (Συνεδρίαση ΣΙΔ
28/09/2020).
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Η τραγική κατάσταση που έχει
δημιουργηθεί κατά τον τρίτο χρόνο
εφαρμογής της δίχρονης υποχρεωτικής
φοίτησης στα νηπιαγωγεία». σ. 19065,
19066, (Συνεδρίαση ΣΙΔ 28/09/2020).
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Κρούσμα κορωνοϊού στο 2ο
Γυμνάσιο Πετρούπολης: Η
κυβερνητική ολιγωρία οδηγεί σε
κοινωνική αναταραχή». σ. 19067,
19068, (Συνεδρίαση ΣΙΔ 28/09/2020).
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: "Οι συνθήκες στέγασης,
συγχρωτισμού και καθαριότητας στη
Δυτική Αθήνα δεν επιτρέπουν την
στοιχειώδη προστασία από τον
κορωνοΐό". σ. 19331, 19332,
(Συνεδρίαση ΣΙΖ 02/10/2020).
Ομιλία της επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 19331, (Συνεδρίαση ΣΙΖ
02/10/2020).
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18658,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
Συλλυπητήρια αναφορά του στις
οικογένειες των θυμάτων της
κακοκαιρίας με την ονομασία «Ιανός»
που έπληξε τη χώρα μας και έκφραση
συμπαράστασής σε όσους επλήγησαν
από αυτήν. σ. 18658, (Συνεδρίαση ΣΘ

22/09/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18659, (Συνεδρίαση ΣΘ
22/09/2020), 19252, (Συνεδρίαση ΣΙΣΤ
01/10/2020).
Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου
του Υπ. Οικονομικών: «Επείγουσες
ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 19013,
(Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 76 του
Συντάγματος και του άρθρου 118 του
Κανονισμού της Βουλής, της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής:
«Για την τροποποίηση διατάξεων του
Κανονισμού της Βουλής Μέρος Β’ και
Μέρος Κοινοβουλευτικό». σ. 19253,
19254, 19255, 19259, 19265,
(Συνεδρίαση ΣΙΣΤ 01/10/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση,
με θέμα: «Οι κομματικές σκοπιμότητες
που εξυπηρετούν οι πολλαπλές
ταχύτητες για τις κρίσεις
προϊσταμένων οργανικών μονάδων του
«επιτελικού» κράτους της Νέας
Δημοκρατίας». σ. 19348, 19349,
(Συνεδρίαση ΣΙΖ 02/10/2020).
ΖΕΜΠΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18628,

(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
Η
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18960, (Συνεδρίαση ΣΙΓ
28/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 18960,
(Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Ηρακλείου με
μόνιμο προσωπικό». σ. 19045, 19046,
(Συνεδρίαση ΣΙΔ 28/09/2020).
Θ
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(ΤΑΚΗΣ)
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: « Άμεση ενίσχυση για τους
Δήμους Θεσσαλίας που επλήγησαν
από τον «Ιανό»». σ. 19043, 19045,
(Συνεδρίαση ΣΙΔ 28/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Ηρακλείου με
μόνιμο προσωπικό». σ. 19046,
(Συνεδρίαση ΣΙΔ 28/09/2020).

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Εξαιρετικά επείγουσα η
αντιπλημμυρική θωράκιση στις
περιοχές των Αθικίων, Αλαμάνου και
Αγίου Ιωάννη που επλήγησαν από την
πυρκαγιά της 22ης Ιουλίου 2020». σ.
19047, 19048, (Συνεδρίαση ΣΙΔ
28/09/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 19048, (Συνεδρίαση ΣΙΔ
28/09/2020), 19345, 19354,
(Συνεδρίαση ΣΙΖ 02/10/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση,
με θέμα: «Οι κομματικές σκοπιμότητες
που εξυπηρετούν οι πολλαπλές
ταχύτητες για τις κρίσεις
προϊσταμένων οργανικών μονάδων του
«επιτελικού» κράτους της Νέας
Δημοκρατίας». σ. 19340, 1934319345, 19352, 19353, 19354,
(Συνεδρίαση ΣΙΖ 02/10/2020).
Κ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 18994,
(Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 18593,
18601, 18605, 18607, (Συνεδρίαση ΣΘ
22/09/2020), 18947, 18948, 18951,
18959, (Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).

ΚΑΜΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

28/09/2020).

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: "Λειτουργία κρατικού
μηχανισμού κατά τις πρόσφατες
καταστροφές από τον κυκλώνα Ιανό".
σ. 18943, 18945, (Συνεδρίαση ΣΙΒ
25/09/2020).

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΤΟΥ
ΑΧΙΛΛΕΑ)

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση,
με θέμα: «Οι κομματικές σκοπιμότητες
που εξυπηρετούν οι πολλαπλές
ταχύτητες για τις κρίσεις
προϊσταμένων οργανικών μονάδων του
«επιτελικού» κράτους της Νέας
Δημοκρατίας». σ. 19335, (Συνεδρίαση
ΣΙΖ 02/10/2020).
ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 19005,
(Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 19004,
19005, (Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 19005, (Συνεδρίαση ΣΙΓ

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα «Οι πολίτες σε Σιθωνία και
Ολυμπιάδα αισθάνονται αθωράκιστοι
μετά από τις περσινές πλημμύρες». σ.
19060, 19062, (Συνεδρίαση ΣΙΔ
28/09/2020).
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση,
με θέμα: «Οι κομματικές σκοπιμότητες
που εξυπηρετούν οι πολλαπλές
ταχύτητες για τις κρίσεις
προϊσταμένων οργανικών μονάδων του
«επιτελικού» κράτους της Νέας
Δημοκρατίας». σ. 19346, 19347,
19353, 19354, (Συνεδρίαση ΣΙΖ
02/10/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 19350, 19352,
(Συνεδρίαση ΣΙΖ 02/10/2020).
ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 18999,
19000, (Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα «Μέτρα Στήριξης για τις
Επιχειρήσεις - Εργαζόμενους, Πόρου
και Γαλατά (Τροιζηνίας)». σ. 19074,
(Συνεδρίαση ΣΙΕ 30/09/2020).

ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18602-18605,
18646, 18666, 18671, (Συνεδρίαση ΣΘ
22/09/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18605, 18621, 18646,
18659, (Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
Ομιλία του επί προσωπικού θέματος.
σ. 18666, (Συνεδρίαση ΣΘ
22/09/2020).
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Το Σώμα Επιθεωρητών
Εργασίας». σ. 19319, 19320, 19321,
19322, (Συνεδρίαση ΣΙΖ 02/10/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 19320, 19322,
(Συνεδρίαση ΣΙΖ 02/10/2020).
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ)
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 19000,
(Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή

Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18626, 18670,
18671, (Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18671, (Συνεδρίαση ΣΘ
22/09/2020), 18983, (Συνεδρίαση ΣΙΓ
28/09/2020), 19113, 19252, 19265,
(Συνεδρίαση ΣΙΣΤ 01/10/2020).
Ομιλία του σε δύο συναφείς
επίκαιρες ερωτήσεις, με θέμα: i.
"Ανάγκη βελτίωσης του νομοθετικού
πλαισίου του εργόσημου μισθωτών
(πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), προκειμένου να
προστατευθούν τα ασφαλιστικά και
εργασιακά δικαιώματα των
αμειβομένων με αυτό" και ii. "Ανάγκη
βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου
του εργόσημου αγροτών γης πρώην
ΟΓΑ, προκειμένου να προστατευθούν
και να ενισχυθούν τα ασφαλιστικά και
εργασιακά δικαιώματά τους". σ.
18923, 18924, (Συνεδρίαση ΣΙΒ
25/09/2020).
Ομιλία του σε αναφορά - ερώτηση,
με θέμα την επιστολή της Εθνικής
Ομοσπονδίας Τυφλών και του
σωματείου -μέλους της- Πανελληνίου
Συνδέσμου Τυφλών, με την οποία
εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία
τους για την περικοπή εκ μέρους του
ΟΠΕΚΑ επιδομάτων που λαμβάνουν
οι τυφλοί επιστήμονες. σ. 18925,
18926, (Συνεδρίαση ΣΙΒ 25/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του

κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 18952,
18953, 18983, (Συνεδρίαση ΣΙΓ
28/09/2020).

κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 19001,
(Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).

Ομιλία του σε ερώτηση, με θέμα:
«Μέτρα προστασίας κατά του
κορωνοϊού». σ. 19052, 19053,
(Συνεδρίαση ΣΙΔ 28/09/2020).

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 18980,
(Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 76 του
Συντάγματος και του άρθρου 118 του
Κανονισμού της Βουλής, της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής:
«Για την τροποποίηση διατάξεων του
Κανονισμού της Βουλής Μέρος Β’ και
Μέρος Κοινοβουλευτικό». σ. 19254,
19255, 19265, (Συνεδρίαση ΣΙΣΤ
01/10/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Εφαρμογή απόφασης
Ελεγκτικού Συνεδρίου περί εξίσωσης
των ορίων ηλικίας (συνταξιοδότησης)
μεταξύ ανδρών και γυναικών με
ανήλικα μέχρι την 31-12-2010 παιδιά».
σ. 19317, 19318, 19319, (Συνεδρίαση
ΣΙΖ 02/10/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση,
με θέμα: «Οι κομματικές σκοπιμότητες
που εξυπηρετούν οι πολλαπλές
ταχύτητες για τις κρίσεις
προϊσταμένων οργανικών μονάδων του
«επιτελικού» κράτους της Νέας
Δημοκρατίας». σ. 19342, (Συνεδρίαση
ΣΙΖ 02/10/2020).
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες

ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18637,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ)
Ομιλία της σε επίκαιρη επερώτηση,
με θέμα: «Οι κομματικές σκοπιμότητες
που εξυπηρετούν οι πολλαπλές
ταχύτητες για τις κρίσεις
προϊσταμένων οργανικών μονάδων του
«επιτελικού» κράτους της Νέας
Δημοκρατίας». σ. 19340, 19341,
(Συνεδρίαση ΣΙΖ 02/10/2020).
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων

συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 19002,
(Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 18962,
(Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Επιτακτική ανάγκη η
στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου
Ρόδου». σ. 19049, 19050, (Συνεδρίαση
ΣΙΔ 28/09/2020).
Ομιλία του σε ερώτηση, με θέμα:
«Ανάγκη άμεσης προμήθειας
μοριακού αναλυτή για τον SARSCOV2 στο Αχιλλοπούλειο
Νοσοκομείο Βόλου». σ. 19051, 19052,
(Συνεδρίαση ΣΙΔ 28/09/2020).
Ομιλία του σε ερώτηση, με θέμα:
«Μέτρα προστασίας κατά του
κορωνοϊού». σ. 19053, 19054,
(Συνεδρίαση ΣΙΔ 28/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Η σοβαρή υποστελέχωση του
Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου
Κρήτης». σ. 19055, 19057,
(Συνεδρίαση ΣΙΔ 28/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Αττικό: Σταματήστε τη
μετατροπή των νοσοκομείων
αναφοράς σε κέντρα διασποράς του
ιού». σ. 19058, 19059, (Συνεδρίαση
ΣΙΔ 28/09/2020).

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Απαγόρευση συναυλιών,
συνέχιση θεατρικών παραστάσεων: Η
καταστολή των νέων γνώμονας των
επιλογών της Κυβέρνησης για τον
Κορωνοϊό». σ. 19059, 19060,
(Συνεδρίαση ΣΙΔ 28/09/2020).
Ομιλία του σε ερώτηση, με θέμα:
«Προγραμματισμός για τον
αντιγριπικό εμβολιασμό του
πληθυσμού». σ. 19078, 19079,
(Συνεδρίαση ΣΙΕ 30/09/2020).
ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18643,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18642,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του

κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 1897118973, (Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18672,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18664, 18666,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18664-18666,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
Ομιλία του επί προσωπικού θέματος.
σ. 18666, (Συνεδρίαση ΣΘ
22/09/2020).
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 18646,
18651, (Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020),
18978, 18979, 18980, 18981, 18983,
18989, 18990, 18992, 18993, 18994,
(Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
Παρέμβασή του (Προεδρεύων) στο
σχέδιο νόμου του Υπ. Ψηφιακής
Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή

Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18647,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 18990,
(Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
Λ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 18616,
18618, 18620, 18621, 18622, 18627,
18628, 18630, 18631, (Συνεδρίαση ΣΘ
22/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 1895318955, (Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Επιτακτική ανάγκη η
στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου

Ρόδου». σ. 19048, 19049, (Συνεδρίαση
ΣΙΔ 28/09/2020).
ΛΙΑΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 19011,
19012, (Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: « Άμεση ενίσχυση για τους
Δήμους Θεσσαλίας που επλήγησαν
από τον «Ιανό»». σ. 19043, 19044,
(Συνεδρίαση ΣΙΔ 28/09/2020).
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: « Άμεση ενίσχυση των αγροτών
της Θεσσαλίας που επλήγησαν από
τον «Ιανό»». σ. 19083, 19085,
(Συνεδρίαση ΣΙΕ 30/09/2020).
Ομιλία της σε επίκαιρη επερώτηση,
με θέμα: «Οι κομματικές σκοπιμότητες
που εξυπηρετούν οι πολλαπλές
ταχύτητες για τις κρίσεις
προϊσταμένων οργανικών μονάδων του
«επιτελικού» κράτους της Νέας
Δημοκρατίας». σ. 19334, 19351,
(Συνεδρίαση ΣΙΖ 02/10/2020).
ΛΙΒΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ)
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18979, 18983, 18992,
(Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020), 19112,
19113, 19114, 19115, 19116,
(Συνεδρίαση ΣΙΣΤ 01/10/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την

πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 18984,
18992, (Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Εθνικής Άμυνας: i. "Κύρωση της
Συμφωνίας Απόκτησης και Αμοιβαίας
Εξυπηρέτησης (Εφαρμοστική
Διευθέτηση) μεταξύ του Υπουργείου
Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών
εκπροσωπούμενου από την Υπηρεσία
Αμύνης Διοικητικής ΜέριμναςΕνέργειας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας
εκπροσωπούμενου από την Ελληνική
Πολεμική Αεροπορία σχετικά με τον
αμοιβαίο εφοδιασμό καυσίμων" και ii.
«Κύρωση της Συμφωνίας Απόκτησης
και Αμοιβαίας Εξυπηρέτησης
(Εφαρμοστική Διευθέτηση) μεταξύ
του Υπουργείου Άμυνας των
Ηνωμένων Πολιτειών,
εκπροσωπούμενου από την Υπηρεσία
Αμύνης Διοικητικής Μέριμνας Ενέργειας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας,
εκπροσωπούμενου από το Ελληνικό
Πολεμικό Ναυτικό, σχετικά με τον
αμοιβαίο εφοδιασμό καυσίμων». σ.
19112, 19113, 19114, (Συνεδρίαση
ΣΙΣΤ 01/10/2020).
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 76 του
Συντάγματος και του άρθρου 118 του
Κανονισμού της Βουλής, της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής:
«Για την τροποποίηση διατάξεων του
Κανονισμού της Βουλής Μέρος Β’ και
Μέρος Κοινοβουλευτικό». σ. 19254,
19257, 19260, 19261, (Συνεδρίαση
ΣΙΣΤ 01/10/2020).
ΛΙΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18618,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18948, 18961, 18979,
18980, 18981, 18989, 18992, 19030,
(Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020), 19075,
(Συνεδρίαση ΣΙΕ 30/09/2020), 19113,
19114, 19260, (Συνεδρίαση ΣΙΣΤ
01/10/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 18971,
18991, 18993, 19030, 19031,
(Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Ο στόχος της συνεπιμέλειας
των τέκνων». σ. 19075, 19076, 19077,
(Συνεδρίαση ΣΙΕ 30/09/2020).
Παρέμβασή του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Εθνικής Άμυνας: i. "Κύρωση της
Συμφωνίας Απόκτησης και Αμοιβαίας
Εξυπηρέτησης (Εφαρμοστική
Διευθέτηση) μεταξύ του Υπουργείου
Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών
εκπροσωπούμενου από την Υπηρεσία
Αμύνης Διοικητικής ΜέριμναςΕνέργειας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας

εκπροσωπούμενου από την Ελληνική
Πολεμική Αεροπορία σχετικά με τον
αμοιβαίο εφοδιασμό καυσίμων" και ii.
«Κύρωση της Συμφωνίας Απόκτησης
και Αμοιβαίας Εξυπηρέτησης
(Εφαρμοστική Διευθέτηση) μεταξύ
του Υπουργείου Άμυνας των
Ηνωμένων Πολιτειών,
εκπροσωπούμενου από την Υπηρεσία
Αμύνης Διοικητικής Μέριμνας Ενέργειας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας,
εκπροσωπούμενου από το Ελληνικό
Πολεμικό Ναυτικό, σχετικά με τον
αμοιβαίο εφοδιασμό καυσίμων». σ.
19110, (Συνεδρίαση ΣΙΣΤ
01/10/2020).
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 76 του
Συντάγματος και του άρθρου 118 του
Κανονισμού της Βουλής, της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής:
«Για την τροποποίηση διατάξεων του
Κανονισμού της Βουλής Μέρος Β’ και
Μέρος Κοινοβουλευτικό». σ. 19254,
19259, 19260, (Συνεδρίαση ΣΙΣΤ
01/10/2020).
ΛΟΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
i. «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την
τροποποίηση της Συμφωνίας μεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Ρωσικής Ομοσπονδίας για την
Εμπορική Ναυτιλία της 6ης
Δεκεμβρίου 2001» και ii. «Κύρωση
της Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Κράτους του Ισραήλ για τις Θαλάσσιες
Μεταφορές». σ. 18863, (Συνεδρίαση
ΣΙΑ 24/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Δυσλειτουργίες στο δημόσιο

σύστημα παροχής υπηρεσιών ψυχικής
υγείας στην Ανατολική Κρήτη κατά το
πρώτο έτος διακυβέρνησης της Νέας
Δημοκρατίας». σ. 19080, (Συνεδρίαση
ΣΙΕ 30/09/2020).
Μ
ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ (ΖΕΤΤΑ)
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18632,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
Συλλυπητήρια αναφορά της στις
οικογένειες των θυμάτων της
κακοκαιρίας με την ονομασία «Ιανός»
που έπληξε τη χώρα μας και έκφραση
συμπαράστασής σε όσους επλήγησαν
από αυτήν. σ. 18632, (Συνεδρίαση ΣΘ
22/09/2020).
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 18966,
(Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
ΜΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα «Οι πολίτες σε Σιθωνία και
Ολυμπιάδα αισθάνονται αθωράκιστοι
μετά από τις περσινές πλημμύρες». σ.
19060, 19061, 19062, (Συνεδρίαση

ΣΙΔ 28/09/2020).
ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΝΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18643,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
Συλλυπητήρια αναφορά της στις
οικογένειες των θυμάτων της
κακοκαιρίας με την ονομασία «Ιανός»
που έπληξε τη χώρα μας και έκφραση
συμπαράστασής σε όσους επλήγησαν
από αυτήν. σ. 18643, (Συνεδρίαση ΣΘ
22/09/2020).
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
Ομιλία της στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
i. «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την
τροποποίηση της Συμφωνίας μεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Ρωσικής Ομοσπονδίας για την
Εμπορική Ναυτιλία της 6ης
Δεκεμβρίου 2001» και ii. «Κύρωση
της Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Κράτους του Ισραήλ για τις Θαλάσσιες
Μεταφορές». σ. 18862, 18864,
(Συνεδρίαση ΣΙΑ 24/09/2020).
Ομιλία της επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18862, (Συνεδρίαση ΣΙΑ
24/09/2020).
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Κύρωση του Μνημονίου

Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας της
Ελληνικής Δημοκρατίας και του
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Διαχείρισης Υδάτων
της Δημοκρατίας της Αλβανίας για
συνεργασία στον τομέα της γεωργίας».
σ. 18899, 18902, 18903, (Συνεδρίαση
ΣΙΑ 24/09/2020).

ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18601, 18602,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18647,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).

Ομιλία του σε ερώτηση, με θέμα:
«Ανάγκη άμεσης προμήθειας
μοριακού αναλυτή για τον SARSCOV2 στο Αχιλλοπούλειο
Νοσοκομείο Βόλου». σ. 19050, 19051,
19052, (Συνεδρίαση ΣΙΔ 28/09/2020).
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΝΔΩΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 19003,
19004, (Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Αποζημίωση καλλιτεχνικών
σχημάτων και καλλιτεχνών των
οποίων οι εκδηλώσεις ζωντανού
θεάματος - ακροάματος αναβλήθηκαν
ή ακυρώθηκαν με ευθύνη των
διοργανωτών». σ. 18852, 18853,
(Συνεδρίαση ΣΙ 23/09/2020).

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: « Ίδρυση Δομής Φιλοξενίας
λαθρομεταναστών στο Μαυροβούνι
(Καρά Τεπέ), της Λέσβου με όρους
πλημμελείς, από περιβαλλοντολογική
άποψη και από άποψη Ασφάλειας». σ.
19082, 19083, (Συνεδρίαση ΣΙΕ
30/09/2020).

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 19007,
(Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(ΝΟΤΗΣ)

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των

καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 18983,
(Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: "Αναπάντητα ερωτήματα για τις
εκκρεμείς συντάξεις ΕΦΚΑ". σ.
18920, 18921, (Συνεδρίαση ΣΙΒ
25/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 18961,
(Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση,
με θέμα: «Οι κομματικές σκοπιμότητες
που εξυπηρετούν οι πολλαπλές
ταχύτητες για τις κρίσεις
προϊσταμένων οργανικών μονάδων του
«επιτελικού» κράτους της Νέας
Δημοκρατίας». σ. 19339, 19340,
(Συνεδρίαση ΣΙΖ 02/10/2020).
ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18612-18614,

(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: "Καταγγελίες για μεσαιωνικές
συνθήκες εργασίας στα Yava Fitness
Centers". σ. 18918, 18919,
(Συνεδρίαση ΣΙΒ 25/09/2020).
Ομιλία της στη συζήτηση, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 76 του
Συντάγματος και του άρθρου 118 του
Κανονισμού της Βουλής, της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής:
«Για την τροποποίηση διατάξεων του
Κανονισμού της Βουλής Μέρος Β’ και
Μέρος Κοινοβουλευτικό». σ. 19257,
(Συνεδρίαση ΣΙΣΤ 01/10/2020).
Ομιλία της σε επίκαιρη επερώτηση,
με θέμα: «Οι κομματικές σκοπιμότητες
που εξυπηρετούν οι πολλαπλές
ταχύτητες για τις κρίσεις
προϊσταμένων οργανικών μονάδων του
«επιτελικού» κράτους της Νέας
Δημοκρατίας». σ. 19351, (Συνεδρίαση
ΣΙΖ 02/10/2020).
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Ολοκλήρωση διαδικασιών
παραχώρησης του πάρκου Ελευθερίου
Βενιζέλου (Ασύρματος) Αγίου
Δημητρίου Αττικής στον Δήμο Αγίου
Δημητρίου». σ. 19332, 19333,
(Συνεδρίαση ΣΙΖ 02/10/2020).
ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 1901419016, (Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).

ΜΠΙΖΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ)

ΣΙΖ 02/10/2020).

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18663,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).

ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Συλλυπητήρια αναφορά της στις
οικογένειες των θυμάτων της
κακοκαιρίας με την ονομασία «Ιανός»
που έπληξε τη χώρα μας και έκφραση
συμπαράστασής σε όσους επλήγησαν
από αυτήν. σ. 18663, (Συνεδρίαση ΣΘ
22/09/2020).
ΜΠΟΥΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18631, 18662,
18669, 18670, (Συνεδρίαση ΣΘ
22/09/2020).
Συλλυπητήρια αναφορά του στις
οικογένειες των θυμάτων της
κακοκαιρίας με την ονομασία «Ιανός»
που έπληξε τη χώρα μας και έκφραση
συμπαράστασής σε όσους επλήγησαν
από αυτήν. σ. 18662, (Συνεδρίαση ΣΘ
22/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση,
με θέμα: «Οι κομματικές σκοπιμότητες
που εξυπηρετούν οι πολλαπλές
ταχύτητες για τις κρίσεις
προϊσταμένων οργανικών μονάδων του
«επιτελικού» κράτους της Νέας
Δημοκρατίας». σ. 19347, (Συνεδρίαση

Ομιλία του σε επερώτηση με θέμα:
"Επιχειρηματικό πλάνο της ΔΕΗ". σ.
18933, (Συνεδρίαση ΣΙΒ 25/09/2020).
ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: « Ίδρυση Δομής Φιλοξενίας
λαθρομεταναστών στο Μαυροβούνι
(Καρά Τεπέ), της Λέσβου με όρους
πλημμελείς, από περιβαλλοντολογική
άποψη και από άποψη Ασφάλειας». σ.
19081, 19082, (Συνεδρίαση ΣΙΕ
30/09/2020).
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 18658,
18659, 18660, 18661, 18664, 18666,
18670, 18671, 18673, 18675, 18676,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020), 18997,
18998, 18999, 19000, 19001, 19002,
19005, 19006, 19008, 19011, 19012,
19013, 19030, 19032, (Συνεδρίαση
ΣΙΓ 28/09/2020), 19071, 19075,
19079, (Συνεδρίαση ΣΙΕ 30/09/2020).
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18671,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
Ξ

ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ (ΜΑΡΙΛΙΖΑ)
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 18965,
(Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
Ο
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Ολοκλήρωση διαδικασιών
παραχώρησης του πάρκου Ελευθερίου
Βενιζέλου (Ασύρματος) Αγίου
Δημητρίου Αττικής στον Δήμο Αγίου
Δημητρίου». σ. 19333, (Συνεδρίαση
ΣΙΖ 02/10/2020).
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 18959,
(Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)

2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18659,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
Συλλυπητήρια αναφορά του στις
οικογένειες των θυμάτων της
κακοκαιρίας με την ονομασία «Ιανός»
που έπληξε τη χώρα μας και έκφραση
συμπαράστασής σε όσους επλήγησαν
από αυτήν. σ. 18659, (Συνεδρίαση ΣΘ
22/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 19030,
(Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
Π
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Αποζημίωση και αμοιβή μελών
των Ενόπλων Δυνάμεων που
απασχολήθηκαν στο Καρά Τεπέ εν
μέσω επιφυλακής». σ. 19313, 19314,
(Συνεδρίαση ΣΙΖ 02/10/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Στελέχη ενόπλων δυνάμεων
που έχουν την επιμέλεια ΑΜΕΑ». σ.
19315, 19317, (Συνεδρίαση ΣΙΖ
02/10/2020).
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(ΣΑΚΗΣ)

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 19010,
(Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18633, 18634,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΠΑΛΙΟΥΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18655,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
Συλλυπητήρια αναφορά του στις
οικογένειες των θυμάτων της
κακοκαιρίας με την ονομασία «Ιανός»
που έπληξε τη χώρα μας και έκφραση
συμπαράστασής σε όσους επλήγησαν
από αυτήν. σ. 18655, (Συνεδρίαση ΣΘ
22/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των

καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 1901719020, (Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Εθνικής Άμυνας: i. "Κύρωση της
Συμφωνίας Απόκτησης και Αμοιβαίας
Εξυπηρέτησης (Εφαρμοστική
Διευθέτηση) μεταξύ του Υπουργείου
Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών
εκπροσωπούμενου από την Υπηρεσία
Αμύνης Διοικητικής ΜέριμναςΕνέργειας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας
εκπροσωπούμενου από την Ελληνική
Πολεμική Αεροπορία σχετικά με τον
αμοιβαίο εφοδιασμό καυσίμων" και ii.
«Κύρωση της Συμφωνίας Απόκτησης
και Αμοιβαίας Εξυπηρέτησης
(Εφαρμοστική Διευθέτηση) μεταξύ
του Υπουργείου Άμυνας των
Ηνωμένων Πολιτειών,
εκπροσωπούμενου από την Υπηρεσία
Αμύνης Διοικητικής Μέριμνας Ενέργειας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας,
εκπροσωπούμενου από το Ελληνικό
Πολεμικό Ναυτικό, σχετικά με τον
αμοιβαίο εφοδιασμό καυσίμων». σ.
19107, (Συνεδρίαση ΣΙΣΤ
01/10/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Στελέχη ενόπλων δυνάμεων
που έχουν την επιμέλεια ΑΜΕΑ». σ.
19315, 19316, (Συνεδρίαση ΣΙΖ
02/10/2020).
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις

για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 18950,
18971, 19031, (Συνεδρίαση ΣΙΓ
28/09/2020).

για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 18989,
(Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
ΠΕΤΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18564,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
Συλλυπητήρια αναφορά του στις
οικογένειες των θυμάτων της
κακοκαιρίας με την ονομασία «Ιανός»
που έπληξε τη χώρα μας και έκφραση
συμπαράστασής σε όσους επλήγησαν
από αυτήν. σ. 18654, (Συνεδρίαση ΣΘ
22/09/2020).
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 19006,
(Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
ΠΕΡΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18657, 18659,
18661, (Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
Συλλυπητήρια αναφορά του στις
οικογένειες των θυμάτων της
κακοκαιρίας με την ονομασία «Ιανός»
που έπληξε τη χώρα μας και έκφραση
συμπαράστασής σε όσους επλήγησαν
από αυτήν. σ. 18659, 18661,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 18980,
18983, (Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18594, (Συνεδρίαση ΣΘ
22/09/2020).

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18594, 18623,
18649, 18666-18668, 18675,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
i. «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την
τροποποίηση της Συμφωνίας μεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Ρωσικής Ομοσπονδίας για την
Εμπορική Ναυτιλία της 6ης
Δεκεμβρίου 2001» και ii. «Κύρωση
της Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Κράτους του Ισραήλ για τις Θαλάσσιες
Μεταφορές». σ. 18862, 18863, 18864,
(Συνεδρίαση ΣΙΑ 24/09/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18862, (Συνεδρίαση ΣΙΑ
24/09/2020).
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Παρέμβασή του σε επερώτηση με
θέμα: "Επιχειρηματικό πλάνο της
ΔΕΗ". σ. 18931, (Συνεδρίαση ΣΙΒ
25/09/2020).
ΠΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ομιλία του σε ερώτηση, με θέμα:
«Προγραμματισμός για τον
αντιγριπικό εμβολιασμό του
πληθυσμού». σ. 19078, 19079,
(Συνεδρίαση ΣΙΕ 30/09/2020).

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση,
με θέμα: «Οι κομματικές σκοπιμότητες
που εξυπηρετούν οι πολλαπλές
ταχύτητες για τις κρίσεις
προϊσταμένων οργανικών μονάδων του
«επιτελικού» κράτους της Νέας
Δημοκρατίας». σ. 19341, (Συνεδρίαση
ΣΙΖ 02/10/2020).
ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ)
Ομιλία της επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18651, (Συνεδρίαση ΣΘ
22/09/2020).
Συλλυπητήρια αναφορά της στις
οικογένειες των θυμάτων της
κακοκαιρίας με την ονομασία «Ιανός»
που έπληξε τη χώρα μας και έκφραση
συμπαράστασής σε όσους επλήγησαν
από αυτήν. σ. 18651, (Συνεδρίαση ΣΘ
22/09/2020).
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18651, 18652,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
Ρ
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18593, (Συνεδρίαση ΣΘ
22/09/2020), 18941, 18942,
(Συνεδρίαση ΣΙΒ 25/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)

2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18593, 18631,
18660, 18668, 18669, 18670,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
Συλλυπητήρια αναφορά του στις
οικογένειες των θυμάτων της
κακοκαιρίας με την ονομασία «Ιανός»
που έπληξε τη χώρα μας και έκφραση
συμπαράστασής σε όσους επλήγησαν
από αυτήν. σ. 18660, (Συνεδρίαση ΣΘ
22/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: "Στις τρεις κρίσιμες δοκιμασίες
φέτος, η πολιτική προστασία
αποδείχθηκε ανήμπορη και υπόλογη.
Μοναδικό κυβερνητικό σχέδιο, η
παραποίηση της πραγματικότητας και
η απόκρυψη της αλήθειας". σ. 18938,
18941, 18942, (Συνεδρίαση ΣΙΒ
25/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Απόδοση ευθυνών τώρα για το
νέο κρούσμα κυβερνητικής
ανικανότητας και διασπάθισης
δημοσίου χρήματος για τις άχρηστες
«μάσκες» στα σχολεία». σ. 19072,
19073, (Συνεδρίαση ΣΙΕ 30/09/2020).
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 76 του
Συντάγματος και του άρθρου 118 του
Κανονισμού της Βουλής, της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής:
«Για την τροποποίηση διατάξεων του
Κανονισμού της Βουλής Μέρος Β’ και
Μέρος Κοινοβουλευτικό». σ. 19258,
19259, 19261, (Συνεδρίαση ΣΙΣΤ
01/10/2020).
ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Δυσλειτουργίες στο δημόσιο
σύστημα παροχής υπηρεσιών ψυχικής
υγείας στην Ανατολική Κρήτη κατά το

πρώτο έτος διακυβέρνησης της Νέας
Δημοκρατίας». σ. 19080, 19081,
(Συνεδρίαση ΣΙΕ 30/09/2020).
Σ
ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ
Ομιλία της (Προεδρεύουσα) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 18929,
18935, 18941, 18942, (Συνεδρίαση
ΣΙΒ 25/09/2020), 19056, 19057,
(Συνεδρίαση ΣΙΔ 28/09/2020), 19338,
19339, 19345, (Συνεδρίαση ΣΙΖ
02/10/2020).
Ομιλία της στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Εθνικής Άμυνας: i. "Κύρωση της
Συμφωνίας Απόκτησης και Αμοιβαίας
Εξυπηρέτησης (Εφαρμοστική
Διευθέτηση) μεταξύ του Υπουργείου
Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών
εκπροσωπούμενου από την Υπηρεσία
Αμύνης Διοικητικής ΜέριμναςΕνέργειας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας
εκπροσωπούμενου από την Ελληνική
Πολεμική Αεροπορία σχετικά με τον
αμοιβαίο εφοδιασμό καυσίμων" και ii.
«Κύρωση της Συμφωνίας Απόκτησης
και Αμοιβαίας Εξυπηρέτησης
(Εφαρμοστική Διευθέτηση) μεταξύ
του Υπουργείου Άμυνας των
Ηνωμένων Πολιτειών,
εκπροσωπούμενου από την Υπηρεσία
Αμύνης Διοικητικής Μέριμνας Ενέργειας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας,
εκπροσωπούμενου από το Ελληνικό
Πολεμικό Ναυτικό, σχετικά με τον
αμοιβαίο εφοδιασμό καυσίμων». σ.
19109, (Συνεδρίαση ΣΙΣΤ
01/10/2020).
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18862, (Συνεδρίαση ΣΙΑ
24/09/2020).

(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΣΚΟΝΔΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ
Ομιλία της επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 19008, (Συνεδρίαση ΣΙΓ
28/09/2020).
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 19008,
19009, (Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(ΠΑΝΟΣ)
Ομιλία του σε επερώτηση με θέμα:
"Επιχειρηματικό πλάνο της ΔΕΗ". σ.
18932, 18937, (Συνεδρίαση ΣΙΒ
25/09/2020).
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα «Μέτρα Στήριξης για τις
Επιχειρήσεις - Εργαζόμενους, Πόρου
και Γαλατά (Τροιζηνίας)». σ. 19074,
19075, (Συνεδρίαση ΣΙΕ 30/09/2020).
ΣΟΥΚΟΥΛΗ - ΒΙΛΙΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ (ΜΑΡΙΛΕΝΑ)
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18638,

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18673, 18674,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 18967,
18969-18971, 18977, 18978, 18995,
18998, 19013, 19031, (Συνεδρίαση
ΣΙΓ 28/09/2020).
ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18647,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα

«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 1902519029, (Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).

(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18625,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).

ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 76 του
Συντάγματος και του άρθρου 118 του
Κανονισμού της Βουλής, της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής:
«Για την τροποποίηση διατάξεων του
Κανονισμού της Βουλής Μέρος Β’ και
Μέρος Κοινοβουλευτικό». σ. 19252,
(Συνεδρίαση ΣΙΣΤ 01/10/2020).

Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Εθνικής Άμυνας: i. "Κύρωση της
Συμφωνίας Απόκτησης και Αμοιβαίας
Εξυπηρέτησης (Εφαρμοστική
Διευθέτηση) μεταξύ του Υπουργείου
Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών
εκπροσωπούμενου από την Υπηρεσία
Αμύνης Διοικητικής ΜέριμναςΕνέργειας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας
εκπροσωπούμενου από την Ελληνική
Πολεμική Αεροπορία σχετικά με τον
αμοιβαίο εφοδιασμό καυσίμων" και ii.
«Κύρωση της Συμφωνίας Απόκτησης
και Αμοιβαίας Εξυπηρέτησης
(Εφαρμοστική Διευθέτηση) μεταξύ
του Υπουργείου Άμυνας των
Ηνωμένων Πολιτειών,
εκπροσωπούμενου από την Υπηρεσία
Αμύνης Διοικητικής Μέριμνας Ενέργειας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας,
εκπροσωπούμενου από το Ελληνικό
Πολεμικό Ναυτικό, σχετικά με τον
αμοιβαίο εφοδιασμό καυσίμων». σ.
19114, (Συνεδρίαση ΣΙΣΤ
01/10/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 19114, 19115,
(Συνεδρίαση ΣΙΣΤ 01/10/2020).
ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 1902119024, (Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Συλλυπητήρια αναφορά του στις
οικογένειες των θυμάτων της
κακοκαιρίας με την ονομασία «Ιανός»
που έπληξε τη χώρα μας και έκφραση
συμπαράστασής σε όσους επλήγησαν
από αυτήν. σ. 18607, (Συνεδρίαση ΣΘ
22/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18607-18610,

(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Τα προβλήματα των
ερασιτεχνικών ποδοσφαιρικών ομάδων
Ηρακλείου». σ. 18854, 18855, 18856,
18857, (Συνεδρίαση ΣΙ 23/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Η σοβαρή υποστελέχωση του
Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου
Κρήτης». σ. 19055, 19056, 19057,
(Συνεδρίαση ΣΙΔ 28/09/2020).
ΣΥΡΙΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
(ΑΓΓΕΛΟΣ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18648,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 19012,
19013, (Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
Τ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συντάγματος και του άρθρου 118 του
Κανονισμού της Βουλής, της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής:
«Για την τροποποίηση διατάξεων του
Κανονισμού της Βουλής Μέρος Β’ και
Μέρος Κοινοβουλευτικό». σ. 19254,
19261-19263, 19265, (Συνεδρίαση
ΣΙΣΤ 01/10/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 19257, (Συνεδρίαση ΣΙΣΤ
01/10/2020).
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 18987,
18988, (Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: « Άμεση στελεχιακή υποστήριξη
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων». σ.
19328, 19329, 19330, (Συνεδρίαση
ΣΙΖ 02/10/2020).
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 76 του
Συντάγματος και του άρθρου 118 του
Κανονισμού της Βουλής, της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής:
«Για την τροποποίηση διατάξεων του
Κανονισμού της Βουλής Μέρος Β’ και
Μέρος Κοινοβουλευτικό». σ. 19260,
(Συνεδρίαση ΣΙΣΤ 01/10/2020).
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 76 του

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 18973,
18974, 18978, 18980, (Συνεδρίαση
ΣΙΓ 28/09/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18974, 18979,
(Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: "Καταγγελίες για μεσαιωνικές
συνθήκες εργασίας στα Yava Fitness
Centers". σ. 18919, 18920,
(Συνεδρίαση ΣΙΒ 25/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: "Αναπάντητα ερωτήματα για τις
εκκρεμείς συντάξεις ΕΦΚΑ". σ.
18921, 18922, (Συνεδρίαση ΣΙΒ
25/09/2020).
Ομιλία του σε δύο συναφείς
επίκαιρες ερωτήσεις, με θέμα: i.
"Ανάγκη βελτίωσης του νομοθετικού
πλαισίου του εργόσημου μισθωτών
(πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), προκειμένου να
προστατευθούν τα ασφαλιστικά και
εργασιακά δικαιώματα των
αμειβομένων με αυτό" και ii. "Ανάγκη
βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου
του εργόσημου αγροτών γης πρώην
ΟΓΑ, προκειμένου να προστατευθούν
και να ενισχυθούν τα ασφαλιστικά και
εργασιακά δικαιώματά τους". σ.
18923, 18925, (Συνεδρίαση ΣΙΒ
25/09/2020).
Ομιλία του σε αναφορά - ερώτηση,
με θέμα την επιστολή της Εθνικής
Ομοσπονδίας Τυφλών και του

σωματείου -μέλους της- Πανελληνίου
Συνδέσμου Τυφλών, με την οποία
εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία
τους για την περικοπή εκ μέρους του
ΟΠΕΚΑ επιδομάτων που λαμβάνουν
οι τυφλοί επιστήμονες. σ. 18926,
18927, (Συνεδρίαση ΣΙΒ 25/09/2020).
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 18974,
18976, 18979, (Συνεδρίαση ΣΙΓ
28/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Ο στόχος της συνεπιμέλειας
των τέκνων». σ. 19076, 19077,
(Συνεδρίαση ΣΙΕ 30/09/2020).
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 18975,
18976, 18977, (Συνεδρίαση ΣΙΓ
28/09/2020).
ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Αποζημίωση και αμοιβή μελών
των Ενόπλων Δυνάμεων που
απασχολήθηκαν στο Καρά Τεπέ εν
μέσω επιφυλακής». σ. 19313, 19314,

(Συνεδρίαση ΣΙΖ 02/10/2020).
Υ
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 19007,
19008, (Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18637,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
Φ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18618-18620,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18930, (Συνεδρίαση ΣΙΒ
25/09/2020).
Ομιλία του σε επερώτηση με θέμα:
"Επιχειρηματικό πλάνο της ΔΕΗ". σ.
18930, 18935, 18936, 18938,
(Συνεδρίαση ΣΙΒ 25/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την

Ομιλία της επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18983, (Συνεδρίαση ΣΙΓ
28/09/2020).
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 18988,
18989, (Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
Χ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18651, 18563,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
Συλλυπητήρια αναφορά του στις
οικογένειες των θυμάτων της
κακοκαιρίας με την ονομασία «Ιανός»
που έπληξε τη χώρα μας και έκφραση
συμπαράστασής σε όσους επλήγησαν
από αυτήν. σ. 18653, (Συνεδρίαση ΣΘ

22/09/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 18959,
18960, (Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: "Στις τρεις κρίσιμες δοκιμασίες
φέτος, η πολιτική προστασία
αποδείχθηκε ανήμπορη και υπόλογη.
Μοναδικό κυβερνητικό σχέδιο, η
παραποίηση της πραγματικότητας και
η απόκρυψη της αλήθειας". σ. 1893918941, 18942, 18943, (Συνεδρίαση
ΣΙΒ 25/09/2020).
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: "Λειτουργία κρατικού
μηχανισμού κατά τις πρόσφατες
καταστροφές από τον κυκλώνα Ιανό".
σ. 18944, 18945, (Συνεδρίαση ΣΙΒ
25/09/2020).
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18627,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου
του Υπ. Οικονομικών: «Επείγουσες
ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 18977,
(Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
Παρέμβασή του σε επίκαιρη
επερώτηση, με θέμα: «Οι κομματικές
σκοπιμότητες που εξυπηρετούν οι
πολλαπλές ταχύτητες για τις κρίσεις
προϊσταμένων οργανικών μονάδων του
«επιτελικού» κράτους της Νέας
Δημοκρατίας». σ. 19347, (Συνεδρίαση
ΣΙΖ 02/10/2020).
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(ΚΩΣΤΗΣ)
Ομιλία του σε ερώτηση και αίτηση
κατάθεσης εγγράφων, με θέμα:
"Ενδεχόμενη ρύπανση του θαλάσσιου
περιβάλλοντος στο λιμάνι της Σύρου".
σ. 18927, 18928, (Συνεδρίαση ΣΙΒ
25/09/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18927, (Συνεδρίαση ΣΙΒ
25/09/2020).
Ομιλία του σε επερώτηση με θέμα:
"Επιχειρηματικό πλάνο της ΔΕΗ". σ.
18931, 18936, 18938, (Συνεδρίαση
ΣΙΒ 25/09/2020).
ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και

άλλες διατάξεις». σ. 18610-18612,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
Ομιλία του επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 18904, (Συνεδρίαση ΣΙΑ
24/09/2020), 18947, 18948, 18979,
18980, (Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020),
19115, 19116, (Συνεδρίαση ΣΙΣΤ
01/10/2020).
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 18948,
18981-18983, (Συνεδρίαση ΣΙΓ
28/09/2020).
Ομιλία του στην από κοινού
συζήτηση των σχεδίων νόμων του Υπ.
Εθνικής Άμυνας: i. "Κύρωση της
Συμφωνίας Απόκτησης και Αμοιβαίας
Εξυπηρέτησης (Εφαρμοστική
Διευθέτηση) μεταξύ του Υπουργείου
Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών
εκπροσωπούμενου από την Υπηρεσία
Αμύνης Διοικητικής ΜέριμναςΕνέργειας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας
εκπροσωπούμενου από την Ελληνική
Πολεμική Αεροπορία σχετικά με τον
αμοιβαίο εφοδιασμό καυσίμων" και ii.
«Κύρωση της Συμφωνίας Απόκτησης
και Αμοιβαίας Εξυπηρέτησης
(Εφαρμοστική Διευθέτηση) μεταξύ
του Υπουργείου Άμυνας των
Ηνωμένων Πολιτειών,
εκπροσωπούμενου από την Υπηρεσία
Αμύνης Διοικητικής Μέριμνας Ενέργειας και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας,
εκπροσωπούμενου από το Ελληνικό
Πολεμικό Ναυτικό, σχετικά με τον
αμοιβαίο εφοδιασμό καυσίμων». σ.
19108, (Συνεδρίαση ΣΙΣΤ

01/10/2020).
ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις». σ. 18674,
(Συνεδρίαση ΣΘ 22/09/2020).
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις». σ. 18964,
18965, (Συνεδρίαση ΣΙΓ 28/09/2020).
Ψ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Εξαιρετικά επείγουσα η
αντιπλημμυρική θωράκιση στις
περιοχές των Αθικίων, Αλαμάνου και
Αγίου Ιωάννη που επλήγησαν από την
πυρκαγιά της 22ης Ιουλίου 2020». σ.
19047, (Συνεδρίαση ΣΙΔ 28/09/2020).

