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 4 ∆εκεµβρίου 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 ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
«Αποζηµίωση των θυµάτων
εγκληµάτων βίας από πρόθεση»
(Εναρµόνιση της Ελληνικής
νοµοθεσίας µε την Οδηγία
2004/80/ΕΚ του Συµβουλίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης της
29ης Απριλίου 2004) και άλλες
διατάξεις».

Κατατέθηκε 23.11.2009
Έτοιµο για συζήτηση

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Β. Τσόνογλου-Βυλλιώτη
Κ. Τζαβάρας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Αναµόρφωση συστήµατος
προσλήψεων στο δηµόσιο
τοµέα.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Γ. Ντόλιος
Χ. Ζώης

Κατατέθηκε 2.12.2009
Εκκρεµεί στη διαρκή
επιτροπή δηµόσιας
διοίκησης, δηµόσιας
τάξης και δικαιοσύνης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου και άλλες
διατάξεις.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ευσ. Κουτµερίδης
Μ. Χαλκίδης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Κατατέθηκε 20.11.2009
Εκκρεµεί στη διαρκή
επιτροπή οικονοµικών
υποθέσεων

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

Κατατέθηκε 20.11.2009
Άρχισε η συζήτηση
στη διαρκή επιτροπή
οικονοµικών
υποθέσεων

ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
Ιωάννης Κουτσούκος
Εµµανουήλ Κεφαλογιάννης
Νικόλαος Καραθανασόπουλος
Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης
Παναγιώτης Λαφαζάνης
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
Χρήστος Μαγκούφης
Αντωνία Αντωνίου
Εµµανουήλ Όθωνας
Εµµανουήλ Μπεντενιώτης
Θεόδωρος Καράογλου
Αθανάσιος Μπούρας
Χρήστος Σταϊκούρας
Άγγελος Τζέκης
Ηλίας Πολατίδης
∆ηµήτριος Παπαδηµούλης

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

Κατατέθηκαν 20.11.2009
Εκκρεµούν στην
Επιτροπή του
απολογισµού και του

οικονοµικού έτους 2008.

γενικού ισολογισµού
του Κράτους και
ελέγχου της εκτέλεσης
του προϋπολογισµού
του Κράτους

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

4. Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση
κοινωνικής αλληλεγγύης,
έκτακτη εισφορά κοινωνικής
ευθύνης των µεγάλων
επιχειρήσεων και της
µεγάλης ακίνητης
περιουσίας και άλλες
διατάξεις.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Χρ. Αηδόνης
Μ. Τζίµας

Κατατέθηκε 20.11.2009
Έτοιµο για ψήφιση
στο σύνολο

3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
Κύρωση και τροποποίηση της
από 2.11.2009 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου
“Αναπροσαρµογή των τελών
κυκλοφορίας οχηµάτων και
κατάργηση του µέτρου
απόσυρσης οχηµάτων”
καθώς και διατάξεων της από
16.9.2009 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου “Μέτρα για την
Αντιµετώπιση της Ατµοσφαιρικής
Ρύπανσης” (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως
αυτή διορθώθηκε µε τη
“∆ιόρθωση Σφαλµάτων”, που
δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222 Α΄”.

Κατατέθηκε 3.12.2009
Εκκρεµεί στη διαρκή
επιτροπή παραγωγής
και εµπορίου

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ι. Αµοιρίδης
Ν. Νικολόπουλος

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Κύρωση της από 13 Οκτωβρίου
2009 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου “Υπαγωγή Εθνικής
Υπηρεσίας Πληροφοριών στον
Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη” (ΦΕΚ Α΄ 215) και
άλλες διατάξεις.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ∆. Καρύδης
Γ. Αποστολάκος

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.

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

Κατατέθηκε 19.11.2009
Εκκρεµεί στη διαρκή
επιτροπή οικονοµικών
υποθέσεων
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Β΄
Π Ρ Ο ΤΑ Σ Ε Ι Σ Ν Ο Μ Ω Ν
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Μέτρα διευκόλυνσης της
εξυγίανσης των υπερχρεωµένων
λόγω της οικονοµικής κρίσης
επιχειρήσεων.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ:
Είκοσι εννέα (29) Βουλευτές της
Νέας ∆ηµοκρατίας
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Κατατέθηκε 3.12.2009

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:
Γ. Κοντογιάννης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Κατατέθηκε 19.11.2009

