BOYΛH TΩΝ EΛΛHNΩN
∆IEYΘYNΣH NOMOΘETIKOY EPΓOY
EB∆OMA∆IAIO ∆EΛTIO
Tων νοµοσχεδίων και των προτάσεων νόµων, που εκκρεµούν στη Bουλή για συζήτηση
και ψήφιση και κατατέθηκαν µέχρι 20 Νοεµβρίου 2009

Xρήσιµες πληροφορίες: Tο παρόν δελτίο εκδίδεται κάθε εβδοµάδα σύµφωνα µε τον Kανονισµό της Bουλής (Mέρος Kοινοβουλευτικό, άρθρο 86 παρ. 4).
Στη στήλη «Παρατηρήσεις» αναφέρεται το σηµείο στο οποίο έχει φθάσει η διαδικασία
για την ψήφιση του αναγραφόµενου νοµοσχεδίου, από την ανακοίνωση της κατάθεσής του
στη Bουλή µέχρι την εισαγωγή του για συζήτηση και ψήφιση. Ειδικότερα:
Αναγράφεται ο χρόνος της κατάθεσης των νοµοσχεδίων στη Bουλή, ώστε να γνωρίζει ο
ενδιαφερόµενος πότε έγινε η κατάθεσή τους. Tο επόµενο της κατάθεσης στάδιο της διαδικασίας για την προώθηση των νοµοσχεδίων προς συζήτηση και ψήφιση είναι η αναπαραγωγή και η εκτύπωσή τους στο Tυπογραφείο της Bουλής, η διανοµή του νοµοσχεδίου
στους κ.κ. βουλευτές και η εισαγωγή του για επεξεργασία και εξέταση ή για συζήτηση και
ψήφιση στην αρµόδια διαρκή επιτροπή.
Eάν αναγράφεται η ένδειξη ότι το νοµοσχέδιο είναι έτοιµο για συζήτηση, σηµαίνει ότι
έχουν ολοκληρωθεί όλα τα προαναφερόµενα στάδια και είναι έτοιµο να συζητηθεί στη
Bουλή.
Tέλος, αναφέρεται ακόµη εάν άρχισε η συζήτηση ενός νοµοσχεδίου στην αρµόδια διαρκή επιτροπή ή στη Bουλή και σε ποιό σηµείο έχει φθάσει.
Eιδικά αναφέρεται εάν στην αρµόδια διαρκή επιτροπή έχει ταχθεί προθεσµία για υποβολή της σχετικής έκθεσης ή για την ολοκλήρωση ης συζήτησης και ψήφισης του νοµοσχεδίου ή της πρότασης νόµου (άρθρα 89 παρ. 4 και 93 παρ. 1 του Kανονισµού της Bουλής) και εάν η προθεσµία αυτή έχει παρέλθει, οπότε το νοµοσχέδιο ή η πρόταση νόµου νόµιµα εισάγεται στη Βουλή για συζήτηση.

2
Α΄
ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου και άλλες
διατάξεις.

Κατατέθηκε 20.11.2009
Εκκρεµεί στη διαρκή
επιτροπή οικονοµικών
υποθέσεων

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

2. Κύρωση του Κρατικού
Προϋπολογισµού και των
προϋπολογισµών ορισµένων
ειδικών ταµείων και υπηρεσιών
οικονοµικού έτους 2010.

Κατατέθηκε 20.11.2009
Εκκρεµεί στη διαρκή
επιτροπή οικονοµικών
υποθέσεων

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

β) Για την κύρωση
του Ισολογισµού
του Κράτους του
οικονοµικού έτους 2008.

Κατατέθηκαν 20.11.2009
Εκκρεµούν στην
Επιτροπή του
απολογισµού και του
γενικού ισολογισµού
του Κράτους και
ελέγχου της εκτέλεσης
του προϋπολογισµού
του Κράτους

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

4. Οικονοµική ενίσχυση
κοινωνικής αλληλεγγύης,
εισφορά κοινωνικής
ευθύνης των µεγάλων
επιχειρήσεων και της
µεγάλης ακίνητης
περιουσίας και άλλες
διατάξεις των Υπουργείων
Οικονοµικών, Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης
και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

Κύρωση της από 13 Οκτωβρίου
2009 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου “Υπαγωγή Εθνικής
Υπηρεσίας Πληροφοριών στον
Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη” (ΦΕΚ Α΄ 215) και
άλλες διατάξεις.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Κατατέθηκε 18.11.2009
Εκκρεµεί στη διαρκή
επιτροπή δηµόσιας
διοίκησης, δηµόσιας
τάξης και δικαιοσύνης

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
Γ. Αποστολάκος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

3. α) Για την κύρωση
του Απολογισµού
Εσόδων και Εξόδων
του Κράτους του
οικονοµικού έτους 2008.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Κατατέθηκε 20.11.2009
Εκκρεµεί στη διαρκή
επιτροπή οικονοµικών
υποθέσεων

Κύρωση της από 16 Σεπτεµβρίου
2009 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου “Συµπλήρωση,
τροποποίηση διατάξεων του
ν. 3717/2008 (ΦΕΚ Α΄ 239)
“Κοινωνικές Ρυθµίσεις για τους
εργαζοµένους στις εταιρείες
“Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.”,
“Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε.” και “Ολυµπιακή
Αεροπλοΐα Α.Ε.”” και άλλες
διατάξεις.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

Κατατέθηκε 19.11.2009
Εκκρεµεί στη διαρκή
επιτροπή οικονοµικών
υποθέσεων

3
Β΄
Π Ρ Ο ΤΑ Σ Ε Ι Σ Ν Ο Μ Ω Ν
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ρυθµίσεις για τις εργασιακές
σχέσεις στο δηµόσιο και
ιδιωτικό τοµέα, στη βάση
της αρχής της πλήρους και
σταθερής δουλειάς για όλους
µε δικαιώµατα (Μονιµοποίηση
των συµβασιούχων ορισµένου
και αορίστου χρόνου και των
συνδεοµένων µε συµβάσεις
έργου που υποκρύπτουν σχέση
εξαρτηµένης εργασίας, καθώς
και των απασχολουµένων
µέσω προγραµµάτων stage
στο δηµόσιο τοµέα - Κατάργηση
των προγραµµάτων stage στο
δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα Ρυθµίσεις για τις συµβάσεις
ορισµένου χρόνου στον
ιδιωτικό τοµέα - Κατάργηση
των ελαστικών εργασιακών
σχέσεων στο δηµόσιο και
ιδιωτικό τοµέα).
ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ:
Η Πρόεδρος της Κ.Ο. του Κ.Κ.Ε.
κα Α. Παπαρήγα και οι βουλευτές
του κόµµατός της.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Κατατέθηκε 19.11.2009

