BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN
ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY

E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛTIO
Tων νοµοσχεδίων και των προτάσεων νόµων, που εκκρεµούν στη Bουλή για συζήτηση
και ψήφιση και κατατέθηκαν µέχρι 28 Ιουλίου 2017

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 της 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΄
ΝΟΜ ΟΣΧΕΔΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας σχετικά µε
την Εθνική Γαλλόφωνη
Πρωτοβουλία (2015-2018),
στο πλαίσιο του προγράµµατος
"Η γαλλική γλώσσα
στις διεθνείς σχέσεις".

Κατατέθηκε 12.6.2017.
Εκκρεµεί στη διαρκή
επιτροπή δηµόσιας
διοίκησης, δηµόσιας
τάξης και δικαιοσύνης.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθµίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις.

Κατατέθηκε 21.7.2017.
Έτοιµο για συζήτηση.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Μ. Τζούφη
Ν. Κεραµέως

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: A. Σταµπουλή
Κ. Γκιουλέκας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης στον τοµέα της
ναυτιλιακής συνεργασίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Τουρκίας.

Κατατέθηκε 25.1.2016.
Εκκρεµεί στη διαρκή
επιτροπή παραγωγής
και εµπορίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Η. Καµατερός
Σ. Κεδίκογλου

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

Κατατέθηκε 20.7.2017.
Συνεχίζεται η συζήτηση
στη διαρκή επιτροπή
κοινωνικών υποθέσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Α. Παπαδόπουλος
Ι. Φωτήλας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
α) Για την κύρωση του
Απολογισµού του Κράτους
οικονοµικού έτους 2015.
β) Για την κύρωση του
Ισολογισµού του Κράτους
του οικονοµικού έτους 2015.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Μεταρρύθµιση της
πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας
Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις.

Κατατέθηκαν 21.11.2016.
Εκκρεµούν στην επιτροπή
απολογισµού και γενικού
ισολογισµού του Κράτους
και ελέγχου εκτέλεσης
του προϋπολογισµού
του Κράτους.

Ηλεκτρονικό σύστηµα
διάθεσης τηλεοπτικού
διαφηµιστικού χρόνου,
τροποποίηση του ν. 3548/2007,
σύσταση µητρώου
περιφερειακού και τοπικού
τύπου, ειδική σήµανση
γραµµωτού κώδικα στις έντυπες
εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού
πλαισίου για την ενίσχυση της
παραγωγής οπτικοακουστικών
έργων στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ι. Σαρακιώτης
Α.-Μ. Ασηµακοπούλου

Κατατέθηκε 21.7.2017.
Συνεχίζεται η συζήτηση
στις διαρκείς επιτροπές
δηµόσιας διοίκησης,
δηµόσιας τάξης
και δικαιοσύνης
και παραγωγής
και εµπορίου.
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Β΄
ΠΡΟΤΑΣ Ε ΙΣ Ν ΟΜΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σύσταση Συµβουλίου
Εθνικής Ασφαλείας για τη
χάραξη σχεδιασµού και την
επίβλεψη εφαρµογής όλων
των θεµάτων, που σχετίζονται
µε την εθνική ασφάλεια και
αφορούν την εξωτερική
πολιτική, τη στρατηγική
άµυνα, τον συντονισµό
πληροφοριών και την
ασφάλεια των πολιτών
και των πόρων.

Κατατέθηκε 7.12.2016.
Εκκρεµεί στη διαρκή
επιτροπή εθνικής
άµυνας και εξωτερικών
υποθέσεων.

1. Επαναφορά κατώτερου
µισθού, επαναφορά 13ης και
14ης σύνταξης, 13ου και
14ου µισθού. Ρυθµίσεις για
τις Συλλογικές Συµβάσεις
Εργασίας και κατάργηση
αντεργατικών διατάξεων.

2. Άµεσα µέτρα για
την προστασία
των ανέργων.

Κατατέθηκε 24.3.2016.
Εκκρεµεί στη διαρκή
επιτροπή δηµόσιας
διοίκησης, δηµόσιας
τάξης και δικαιοσύνης.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
3. Συλλογικές Συµβάσεις
Εργασίας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Ο Πρόεδρος της Κ.Ο. του
Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή Αυγή
κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και οι Βουλευτές
του Κόµµατός του.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Ο Πρόεδρος της Κ.Ο. του Κ.Κ.Ε.
κ. Δηµήτριος Κουτσούµπας
και οι Βουλευτές
του Κόµµατός του.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

Κατατέθηκε 30.3.2016.
Εκκρεµεί στη διαρκή
επιτροπή κοινωνικών
υποθέσεων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Ο Πρόεδρος της Κ.Ο. του Κ.Κ.Ε.
κ. Δηµήτριος Κουτσούµπας
και οι Βουλευτές
του Κόµµατός του.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Ο Πρόεδρος της Κ.Ο. της Ν.Δ.
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και
οι Βουλευτές του Κόµµατός του.

Κατατέθηκε 9.3.2016.
Εκκρεµεί στη διαρκή
επιτροπή κοινωνικών
υποθέσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

2. Άσκηση εκλογικού
δικαιώµατος κατά τις
Βουλευτικές Εκλογές,
του Απόδηµου Ελληνισµού
και εκλογέων που βρίσκονται
στην αλλοδαπή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ:
Ο Πρόεδρος της Κ.Ο. του Κ.Κ.Ε.
κ. Δηµήτριος Κουτσούµπας και
οι Βουλευτές του Κόµµατός του.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Ο Πρόεδρος της Κ.Ο. του
κόµµατος «Το ΠΟΤΑΜΙ»
κ. Σταύρος Θεοδωράκης
και οι Βουλευτές
του Κόµµατός του.

1. Πάταξη της
λαθροµετανάστευσης.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Κατατέθηκε 8.4.2016
Εκκρεµεί στη διαρκή
επιτροπή δηµόσιας
διοίκησης, δηµόσιας
τάξης και δικαιοσύνης.

Κατατέθηκε 18.10.2016.
Εκκρεµεί στη διαρκή
επιτροπή κοινωνικών
υποθέσεων

ΒΟΥΛH TΩN EΛΛHNΩN
ΔIEYΘYNΣH NOMOΘETIKOY EPΓOY

E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛTIO
των κατατεθέντων στη Βουλή
νοµοσχεδίων και προτάσεων νόµων

Αθήνα, 28.7.2017

