ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
α/α
Τροπολογίας

Νομοσχέδιο

Προτείνοντες Βουλευτές

Περίληψη Θέματος

1

Υπ. Εσωτερικών

∆ιαμαντίδης (ΠΑΣΟΚ)

Μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη υπαλλήλων Κ.Ε.Π.

2

Υπ. Εσωτερικών

Χαραλαμπόπουλος, Πρωτόπαπας, Βούρος(ΠΑΣΟΚ)

Χωροθέτηση κοιμητηρίου για τον δήμο Γλυφάδας σε έκταση
στον Υμηττού.

3

Υπ. Εσωτερικών

Χρυσανθακόπουλος (ΛΑΟΣ)

Ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι που αντιστοιχούν τουλάχιστον
στο 15% των μελών του δημοτικου συμβουλίου δύνανται να
σχηματίσουν δημοτική παράταξη

4

Υπ. Εσωτερικών

Α. Τόλκας, Αθ. Οικονόμου κτλ. (7)

Έργο μεταφοράς μαθητών που εκτελέστηκε μετά από την 1/9/11
με απευθείας ανάθεση από τους ∆ήμους έως σήμερα οι σχετκές
συμβάσεις, αποτελούν παρατάσεις των συμβάσεων που είχαν
συναφθεί κατά το σχολικό έτος 2010-2011 με τις νομαρχιακές
αυτοδιοικήσεις και παρατείνονται μέχρι την 30.6.2012

5

Υπ. Εσωτερικών

Γ. Αποστολάκος (ΠΑΣΟΚ)

Αποκατάσταση της αδικίας που αφορά στη βαθμολογική &
μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων των ΚΕΠ με την
αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας τους πριν το διορισμό τους

6

Υπ. Εσωτερικών

Ν. Ζωίδης, Π. Ρήγας, ∆. Κρεμαστινός

Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. Καλλικράτη
(ειδικά για περιφερειακή ενότητα ∆ωδεκανήσου)

7

Υπ. Εσωτερικών

Π. Ρήγας, Ν Ζωίδης

Εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης από ΟΤΑ Α ή Β βαθμού

8

Υπ. Εσωτερικών

Γ. Αποστολάκος (ΠΑΣΟΚ)

Κατάργηση υποχρέωσης έκδοσης βεβαίωσης από ∆/ντή
σχολείου σχετικά με σχολικούς φύλακες

9

Υπ. Εσωτερικών

Γ. Αποστολάκος (ΠΑΣΟΚ)

Πρόταση συνέχισης λειτουργίας της εταιρείας "αμιγής επιχείρηση
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας

10

Υπ. Εσωτερικών

Γ. Αποστολάκος, Ν. Τσούκαλης, Α. Οικονόμου,
Α.Τόλκας, Α. Μανωλάκης

Πρόταση εξομείωσης υπαλλήλων ∆Ε Τεχνικών/εργοδηγών με
τους Υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ εργοδηγών

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
α/α
Τροπολογίας
11

Νομοσχέδιο

Προτείνοντες Βουλευτές

Υπ. Εσωτερικών

Γ. Αποστολάκος

12

Υπ. Εσωτερικών

13

Υπ. Εσωτερικών

14

ΥΠΕΚΑ

15

Υπ. Εσωτερικών

16

Υπ. Εσωτερικών

17

ΥΠ.Α.ΑΝ

18

ΥΠ.Α.ΑΝ

19

20

ΥΠ.Α.ΑΝ

ΥΠ.Α.ΑΝ

Περίληψη Θέματος

Σύσταση αυτοτελών ΝΠ∆∆ ∆ήμων
Επέκταση ορισμού έννοιας αμιγούς επιχέιρησης νομαρχιακών
Γ. Αποστολάκος κλπ (5)
αυτοδιοικήσεων
Επέκταση δυνατότητας ∆ήμων να απαλλοτριώνουν αναγκαστικά
Αικ. Φαρμάκη - Γκέκη
εκτάσεις
∆υνατότητα ανάπτυξης και αξιοποιήσης ακινήτων κυριότητας
Π. Βαρδίκος κλπ (11)
ΕΟΤ από τις τοπικές κοινωνίες
∆υνατότητα αξιοποιήσης του Ξενία BELLA VISTA από τον ∆ήμο
Ε. Τσούρη, Κ. Μουσουρούλης
Χίου
Ρύθμιση θεμάτων δημοτικής επιχείρησης αστικών συγκοινωνιών
Ν. Ζωίδης
∆ήμου Κω
Σιωπηρή κατάργηση Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας
Περιβάλλοντος & αντικατάστασής του με επιτροπή συντονισμού
Λ. Αυγενάκης, Ανεξάρτητος (∆ημοκρατική Συμμαχία)
της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του χωροταξικού
σχεδιασμού και της αειφόρου ανάπτυξης
Τίθεται διάταξη με την οποία αποσαφηνίζεται & ρυθμίζεται
ορθώς, ομαλώς και ισχυρός το νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με
Σ. Βαλυράκης, Α. Παπαγεωργίου
την αδειοδότητση και τοποθέτηση των πλωτών εξεδρών κατά
τον ν. 2971/2001

Ι. Αμοιρίδης κτλ (3)

Θίγει τις διατάξεις και αντιβαίνει στο πνεύμα του νόμου "Για την
προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής
Κληρονομάς"(ν. 3028/2002), όπου ορίζεται ότι "η ανασκαφή για
τη διάσωση μνημείου που αποκαλύπτεται κατά την εκτέλεση
τεχνικού έργου, δημοσίου ή ιδιωτικού ή εξαιτίας φυσικού ή
τυχαίου γεγονότος ή παράνομης ανασκαφικής ενέργειας (σωστή
ανασκαφή) διενεργείται από την Υπηρεσία" και "χρηματοδοτείται
από τον κύριο του έργου..." (άρθρο 37)

Ι. Αμοιρίδης κτλ (3)

∆ίνεται η δυνατότητα στους ∆ήμους ύστερα από αίτημα των
φορέων των παραγωγών αγροτών (τόσο συμβατικών αγροτών
όσο και βιοκαλλιεργητών), να προσδιορίζουν δημοτικούς χώρους
όπου θα λειτουργούν αγορές παραγωγών

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
α/α
Τροπολογίας

21

Νομοσχέδιο

ΥΠ.Α.ΑΝ

Προτείνοντες Βουλευτές

Περίληψη Θέματος

Ν. Αλευράς

Με το άρθρο 6 του Ν. 3872/2010 εξαιρέθηκε το ναυτικό
προσωπικό της Πλοηγικής Υπηρεσίας από τη μείωση αποδοχών
και επιδομάτων που επιβλήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 1
και 3 του ν. 3833/2010 και του άρθρου του ν. 3845/2010. Η ως
άνω εξαίρεση προτείνεται με βάση τη συνταγματικώς
κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας, να καταλάβει και το ναυτικό
προσωπικό του πλοηγικού Σταθμού της ∆ιώρυγας της Κορίνθου
Στο άρθρο 33 παρ. 7 του Ν. 4024/2011 που αφορά τη θέσπιση
εξαιρέσεων από την κατάργηση κενών οργανικών θέσεων των
πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων ΟΤΑ και των
λοιπών Ν.Π.∆.∆. στην περίπτωση ζ΄ ορίζεται ότι
συμπεριλαμβάνονται στις εξαιρέσεις, η εφαρμογή της άνω
διάταξης με την παρούσα τροπολογία προτείνεται να καταλάβει
και τους υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου με βαθμό
πρέσβη και πληρεξούσιου Υπουργού Α΄
Επιδιώκεται η οργάνωση της συνεργασίας παραγωγών και
καταναλωτών, η παρακολούθηση και η ρύθμιση της αγοράς για
τα βασικά καταναλωτικά προϊόντα όταν παρουσιάζεται το
φαινόμενο της υπερβολικής διαφοράς τιμής εκκίνησης και τιμής
ανάλωσης

22

ΥΠ.Α.ΑΝ

Ν. Αλευράς

23

ΥΠ.Α.ΑΝ

Β. Κεγκέρογλου κτλ (32)

24

ΥΠ.Α.ΑΝ

Γ. Βούρος

Κριτήρια πιστοποίησης επάρκειας διαδασκαλίας ξένων γλωσσών

25

ΥΠ.Α.ΑΝ

Γ. Βούρος

∆υνατότητα εισαγωγής διακριθέντων κατά ττην έννοια του
παρόντος αθλητών στα ΤΕΦΑΑ ή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή
ΤΕΙ, άνευ εξετάσεων καθ΄υπερβάση του αριθμού εισακτέων

26

ΥΠ.Α.ΑΝ

Γ. Βούρος

27

ΥΠ.Α.ΑΝ

Λ. Αυγενάκης, Ανεξάρτητος (∆ημοκρατική Συμμαχία)

Στο έκτακτο ειδικό τέλος Ηλεκτροδοτούμενων ∆ομημένων
Επιφανειών δεν υπόκεινται τα ακίνητα θεάτρων και
κινηματογράφων δυναμικότητας έως 200 θέσεων
Να επιτραπεί η έκδοση και χορήγηση άδειας επαγγελματία
πωλητή λαϊκών αγορών και για την κατηγορία των
γαλακτοκομικών/ τυροκομικών προϊόντων και να προστεθεί η
κατηγορία αυτή στο άρθρο 2 παρ. ∆ του Π.∆. 51/2006 ή να
επιτραπεί η μεταβίβαση των επαγγελματικών αδειών
γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων από τους ήδη
κατόχους στον/στη σύζυγο ή στα συγγενικά πρόσωπα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
α/α
Τροπολογίας

Νομοσχέδιο

Προτείνοντες Βουλευτές

28

ΥΠ.Α.ΑΝ

Αικ. Φαρμάκη - Γκέκη

29

ΥΠ.Α.ΑΝ

Ι. Ιωαννίδης κτλ. (8)

30

ΥΠ.Α.ΑΝ

Αθ. Παπαδόπουλος κτλ (5)

Περίληψη Θέματος
Καθορισμός των γεωγραφικών ορίων της Αγροτικής Γης Υψηλής
Παραγωγικότητας, στις δραστηριότητες που επιτρέπονται εντός
των ορίων αυτής καθώς και στη διαδικασία μεταβίβασης της εν
λόγω γης
Κρίνεται αναγκαία η εκ νέου νομοθετική αντιμετώπιση του
θέματος, ώστε να επιβραβεύεται ανάλογα και η διάκριση της
κατάκτησης της 1ης έως και της 3ης νίκης σε Παγκόσμιους
Αγώνες
Νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που ήταν σε
θέση να υπαχθούςν σρην εφαρμογή του άρθρου 23 του Ν.
3877/2010, που αφορά στις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών,
ή μη αποδοθέντων εσόδων του ΕΛΓΑ από κάθε αιτία δεν
μπόρεσαν να υπαχθούν ή να υλοποιήσουν τις διατάξεις του
ανωτέρου άρθρου για μια σειρά από λόγους, που ανάγονται
στην επιδείνωση της οικονομικής κρίσης τα τελευταία 2 έτη,
κρίνεται αναγκαία η επαναφορά της συγκεκριμένης ρύθμισης
προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα σε όλα τα ανωτέρω
πρόσωπα να υπαχθούν εκ νέου στη συγκεκριμένη ρύθμιση με
νέα αίτησή τους.

31

ΥΠ.Α.ΑΝ

Αθ. Παπαδόπουλος, Β. Γιουματζίδης

Για διάστημα περίπου 8 ετών εφαρμόσθηκε το παράδοξο να
εκδικάζει το Εφετείο σε πρώτο και τελευταίο βαθμό αμετάκλητα
τις ανακοπές κατά του πίνακα κατάταξης. Επιπλέον πρέπει να
ληφθεί υπόψη και το πνεύμα της εισηγητικής έκθεσης του νέου
πτωχευτικού νόμου με αριθμό 3588/2007, που αναφέρεται σε
ατασθαλίες των ειδικών εκκαθαριστών που συνέβαινε να έιναι
πολλές γορές θυγατρικές τραπεζών και ενδιαγέρονταν όχι για τη
ορθή και δίκαιη εκκαθάριση στο σύνολό της, αλλά για την
εξυπηρέτηση κατά κανόνα της μητρικής εταιρίας δηλ. της
Τράπεζας

32

ΥΠ.Α.ΑΝ

Γ. Χαραλαμπόπουλος κτλ. (9)

Άρση της απαγόρευσης συστέγασης ζυθοποιείων με εργοστάσια
μη αλκοολούχων ποτών,αναψυκτικών και χυμών και άρση
απαγόρευσης παραγωγής και άλλων ποτών πέραν του ζύθου

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
α/α
Τροπολογίας

Νομοσχέδιο

Προτείνοντες Βουλευτές

33

ΥΠ.Α.ΑΝ

Χ. Αηδόνης

34

ΥΠ.Α.ΑΝ

Μ. Κατρίνης κτλ (3)

35

ΥΠ.Α.ΑΝ

Ρήγας κλπ (3)

36

ΥΠ.Α.ΑΝ

Β. Κεγκέρογλου

37

ΥΠ.Α.ΑΝ

Π. Ευθυμίου, Χ. Πρωτόπαπας

38

ΥΠ.Α.ΑΝ

Χ.Κεφαλίδου

Περίληψη Θέματος
Εξοφλείται ο οφειλόμενος φόρος στο σύνολο που πρόεκυψε σε
βάρος εργαζομένων που ανέλαβαν να λειτουργήσουν
προβληματικές επιχειρήσεις λόγω διαφορετικών ερμηνειών ως
προς το ύψος της αρχικής οφειλής, με αποτέλεσμα να ασκηθούν
προσφυγές και να υπάρχουν βεβαιωμένες προσυαξήσεις, οι
οποίες δεν υπολογίζονται με την παρούσα ρύθμσιη. Σε κάθε
περίπτωση ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται στο σύνολο του
και το ∆ημόσιο δεν έχει απώλειες στον τομέα της κύριας
φορολογίας.
"Μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της προσωπικής
περιουσίας των διοικητικών οργάνων ή των υπαλλήλων των
Γ.Ο.Ε.Β. και Τ.Ο.Ε.Β. για την ικανοποίηση ληξιπρόθεσμων
οφειλών των τελευταίων προς τρίτους αίρονται αυτοδίκαι από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου"
Χορήγηση άσκησης ερασιτεχνικής αλιείας σε επιβάτες μικρών
σκαφών (έως 12 μέτρων)
Εκατοντάδες προσωπικών εταιρειών έχουν περιέλθει σε
κατάσταση λύσεως, τελούσες στο στάδιο της εκκαθάρισης χωρίς
αυτή να έχει περαιωθεί, ή εκκρεμεί η λύση τούτων και θέση υπό
εκκαθάριση στα δικαστήρια, συνεπεία θανάτου τίνος των εταίρων
ή καταγγελίας υπό τίνος τούτων υπό διάφορους ισχυρισμούς.
Σκοπείται, με την προτεινόμεη παράγραφο, η διατήρηση της
καταβολής της μισθοδοσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών
από το φορέα προέλευσης
Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ∆ημόσιο, βεβαιωμάνες στις
∆.Ο.Υ., που οφείλονται από φόρο μεταβίβασςη ονομαστικών
μετοχών, μη εισηγμένωνστο χρηματιστήριο, επιχειρήσεων που
ανέλαβαν να λειτουργήσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, εφόσον
καταβάλλονται εφάπαξ για το σύνολο της κύριας οφειλής,
απαλλάσσονται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό από τις κατά
ΚΕ∆Ε προσαυξήσεις εκπρόθεσμηςκαταβολής και τους
πρόσθετους φόρους ή τα πρόσθετα τέλη που προβλέπονται
σύμφωαν με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 2523/1997
και συμβεβαιώθηκαν με την κύρια οφειλή.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
α/α
Τροπολογίας
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Προτείνοντες Βουλευτές

39

ΥΠ.Α.ΑΝ

Κ. Μουσουρούλης κτλ. (3)

40

ΥΠ.Α.ΑΝ

Αθ. Γικόνογλου κτλ. (32)

41

ΥΠ.Α.ΑΝ

Ν. Τσούκαλης κτλ. (3)

42

ΥΠ.Α.ΑΝ

Β. Νικολαϊδου κτλ. (5)

43

ΥΠ.Α.ΑΝ

Κ . Χατζηδάκης

Περίληψη Θέματος
Προτείνεται η ΑΤΕ σε συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ να
προσωρήσουν στην παραχώρηση κατά χρήση των ακινήτων
αυτών(αγροτικά ακίνητα από κατασχέσεις), έναντι μικρού
τμήματος
Περί αγροτικών συνεταιρισμών
Το Ελληνικό ∆ημόσιο έχει την αποκλειστική κυριότητα όλων των
μετοχών της Α.Ε. ΕΠΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΑΣ τις οποίες
μετοχές μπορεί να διαθέσει και να πωλήσει με Κοινή Απόφαση
των Υπουργών Περιφεριακής Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας και Οικονομικών. Η Α.Ε. ΕΠΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΑΣ εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας (Ειδική Γραμματεία Ανταγωνιστικότητας)
Προς διασφάλιση ακριβώς των κάθε δικαιωμάτων των
εργαζομένων της Αχαϊκής Συν. Π.Ε., Λαμίας Συν Π.Ε. και
Λέσβου - Λήμνου Συν. Π.Ε. (ίδιο και με α/α 56)
∆εν αμφισβητείται η συμφωνία μεταξύ του ΟΛΠ και της ΣΕΠ Α.Ε.
/ COSCO. Αντιθέτως, επιδιώκεται να ληφθεί πρόνοια, έτσι ώστε
η συμφωνία αυτή να μην οδηγήσει σε αποκλεισμό των
εγκαταστάσεων των εταιρειών πετρελαιοειδών από την
πρόσβαση στη θάλασσα μέσω του λιμένα. Κάτι τέτοιο θα έθετε
σε δυσχερέστατη θέση τις εταιρείες πετρελαιοειδών και θα
απαξίωνε τέτοιου είδους επενδύσεις.

44

ΥΠ.Α.ΑΝ

Κ . Χατζηδάκης

Θα υπαχθούν στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου
3299/2004 όλες αυτές οι αιτήσεις που αφορούν περισσότερα του
ενός Φ/Β πάρκα και οι οποίες έχουν υποβληθεί από έναν φορέα.
Επίσης, με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί ενιαία αντιμετώπιση
των επιμέρους Φ/Β και θα γίνει ισότιμη αξιολόγηση αυτών
προκειμένου να εξετασθούν ως ενιαίο επενδυτικό σχέδιο

45
46

ΥΠ.Α.ΑΝ
ΥΠ.Α.ΑΝ

Κ . Χατζηδάκης
Κ . Χατζηδάκης

Αντιμετώπιση παρεμπορίου
Εμπορικά σήματα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
α/α
Τροπολογίας

Νομοσχέδιο

Προτείνοντες Βουλευτές

Περίληψη Θέματος
Στο πλαίσιο αυτό και για επιχειρήσει στις οποίες το Ελληνικό
∆ημόσιο είναι ο μόνος μέτοχο ή ασκεί αποφασιστική επιρροή επί
της λειτουργίας τους, στο μέτρο που γεννάται θέμα ως προς την
ατομική και αλληλέγγυο με το υπόχρεο νομικό πρόσωπο ευθύνη
των διοικούντων τα εν λόγω νομικά πρόσωπα, και τις
επαπειλούμενες σε βάρος τους επακόλουθες αστικές, διοικητικές
και ποινικές συνέπειες, η παρούσα ρύθμιση θεραπεύει τα
ανωτέρω ζητήματα. Ειδικά όσον αφορά στη μη καταβολή
φόρων, τελών, εισφορών, δασμών προς το ∆ημόσιο, ΝΠ∆∆ ή
Οργανισμού του ∆ημοσίου
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ΥΠ.Α.ΑΝ

Κ . Χατζηδάκης
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ΥΠ.Α.ΑΝ

Ι . Πλακιωτάκης
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ΥΠ.Α.ΑΝ

Ι . Πλακιωτάκης

50

ΥΠ.Α.ΑΝ

Ι . Πλακιωτάκης

51

ΥΠ.Α.ΑΝ

Ι . Πλακιωτάκης

52

ΥΠ.Α.ΑΝ

Ι . Πλακιωτάκης
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ΥΠ.Α.ΑΝ

Θ. Καράογλου

54

ΥΠ.Α.ΑΝ

Α. Τσίπρας κτλ. (11)

Εκπαιδευτικοί ∆ημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης
Σύσταση θέσης Προισταμένου Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
(Ν.Ε.Ε.) και δυνατότητα τοποθέτησης διατελεσάντων Προέδρων
ή ∆ιευθυνόντων Συμβούλων ή μελών ∆.Σ. σε θέσεις Ειδικών
Συμβούλων ή Συνεργατών
Ρύθμιση θεμάτων διαγωνιστικής διαδικασίας απομάκρυνσης
ναυαγίων κλπ
Αναδιατυπώνεται το άρθρο 208 του Σχέδιου Νόμου σε ότι αφορά
στις επισκευές και συντηρήσεις έργων στην λιμενική περιοχή
αρμοδιότητας ΟΛΠ ΑΕ ως και ως προς την έκδοση οικοδομικών
αδειών στους ίδιους χώρους για την βέλτιστη αξιοποίηση της
οργανωτικής η διαδικασίας και την επιτάχυνση της
αποτελεσματικότητας αυτής
Εξαίρεση εφαρμογής διατάξεων που αφορούν την ηλικία για
ορισμένη κατηγορία πλοίων
Επιχειρείται η άρση της αβεβαιότητας που έχει δημιουργηθεί
στην αγορά ακινήτων ως προς μια σειρά σύνθετων συμβάσεων
οι οποίες συνδύαζαν στοιχεία κατασκευαστικής ή
χρηματοδοτικής σύμβασης και μίσθωσης
∆ίνεται η δυνατότητα στους ∆ήμους ύστερα από αίτημα των
φορέων των παραγωγών αγροτών (τόσο συμβατικών αγροτών
όσο και βιοκαλλιεργητών), να προσδιορίζουν δημοτικούς χώρους
όπου θα λειτουργήσουν αγορές παραγωγών

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
α/α
Τροπολογίας

Νομοσχέδιο

Προτείνοντες Βουλευτές

Περίληψη Θέματος
Ρυθμίζονται θέματα του επιστημονικού προσωπικοόυ του πρώην
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και, ειδικότερα, εξασφαλίζεταιη
παραμονή του προσωπικού αυτού, που διαθέτει μεγάλη πείρα
και άριστη επιστημονική εξειδίκευση, στην Κεντρική Υπηρεσία
του Υ.Π.∆.Β.Μ.Θ., για την συνδρομή του οικείου Υπουργού με
την άσκηση επιστημονικών - συμβουλευτικών καθηκόντων.
Παράλληλα, διατηρείται η δυνατότητα απόσπασης του
προσωπικού αυτού στο νεοσύστατο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής, διασφαλίζοντας έτσι την αρχική στελέχωση και την
ομαλή λειτουργία του Ινστιτούτου
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ΥΠ.Α.ΑΝ

Ν. Τσώνης, Μ. Παντούλας
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ΥΠ.Α.ΑΝ

Β. Νικολαϊδου κτλ. (5)
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ΥΠ.Α.ΑΝ

Ε. Αμμανατίδου Πασχαλίδου
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ΥΠ.Α.ΑΝ

Αικ. Φαρμάκη - Γκέκη

59

ΥΠ.Α.ΑΝ

Β. Κεγκέρογλου κτλ (9)

60

ΥΠ.Α.ΑΝ

Ν. Ι. Γιαννακοπούλου, Γ. Ι. Χαραλαμπόπουλος

61

ΥΠ.Α.ΑΝ

Γ. Ι. Χαραλαμπόπουλος κτλ. (13)

62
63

ΥΠ.Α.ΑΝ
ΥΠ.Α.ΑΝ

ίδιο με α/α 42 (έχουν διαφορετικό αριθμό κατάθεσης)
Είναι επιβεβλημένο το πάγωμα όλων των δανείων, ώστε να
βρεθεί σε συνεργασία με τις οργανώσει των κτηνοτρόφων μια
πρόσφορη λύση που θα ανακουφίσει τους δανειολήπτες
κτηνοτρόφους απου δεν μπορούν εξ αντικειμένου να
ανταποκριθούν στια απαιτήσεις της ΑΤΕ αλλά και να σταματήσει
άμεσε η αποστολή των δόσεων στις ∆ΟΥ
Εξομειώνεται η τιμή του εισιτηρίου εισόδου σε όλα ανεξαιρέτως
τα καζίνο της χώρας, καταργούμενης από τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου κάθε είδους εξαιρέσεως. Η τιμή του ενιαίου
εισιτηρίου εισόδου στα καζίνο της χώρας ορίζεται στα 12 ευρώ
Η αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών που παρουσιάστηκαν κατά
την εφαρμογή του νόμου για την ρύθμιση οφειλών
υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και με την τροπολογία
αυτή συμπληρώνεται ο ν. 3869/2010, με σκοπό την
απλούστευση των διαδικασιών και τη διευκόλυνση της
πρόσβασης των οφειλετών στην διαδικασία αυτή
"Αναγραφή τιμής παραγωγού επί των πινακίδων των
λιανοπωλητών αγροτικών προϊόντων"
∆ίνεται η δυνατότητα στους ∆ήμους ύστερα από αίτημα των
φορέων των παραγωγών αγροτών (τόσο συμβατικών αγροτών
όσο και βιοκαλλιεργητών), να προσδιορίζουν δημοτικου χώρους
όπου θα λειτουργήσουν αγορές παραγωγών
Τροπολογία Υπουργών
Τροπολογία Υπουργών

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
α/α
Τροπολογίας

64

65

66

Νομοσχέδιο

Υπουργείο Εργασίας

Υπουργείο Εργασίας

Υπουργείο Εργασίας

Προτείνοντες Βουλευτές

Περίληψη Θέματος

Ζ. Τζηκαλάγκας

Οι εθελοντές που είναι εγγεγραμμένοι στους σχετικούς πίνακες
της Πολιτικής Προστασίας των κατά τόπους Περιφεριακών
Αυτοδιοικήσεων, τυγχάνουν πλήρους νοσοκομειακής και
ιατροφαρμακευτικής κάλυψης ακόμα κι αν δεν την δικαιούνται, σε
περίπτωση που αποδεδειγμένα υποστούν προσωπικό ατύχημα
κατά τη διάρκεια τέλεσης των καθηκόντων τους και για όσο
διάστημα κριθεί αναγκαίο για την πλήρη ίασή τους.

Σ. Εμινίδης, Ι. Ιωαννίδης

Οι προθεσμίες που προβλέπονται από το άρθρο 26 του ν.
1654/86 (ΦΕΚ 177 Α΄) για τους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκα
στην Α΄, Β' και Γ΄ Εθνική Κατηγορία και συνδέονταν με
ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες και αθλητικά σωματεία,
παρατείνονται για ένα έτος από την έναρξη ισχύος του νόμου
αυτού.

Π. Αντωνακόπουλος κτλ (3)

Οι κάθε είδους ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Τ.Α.Ν. (πρώην
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ) των μελών του Ταμείου, είτε προέρχονται
από ασφαλιστικές εισφορές, είτε από την άλλη αιτία (π.χ. δάνεια
προς νέους επαγγελματίες δικηγόρους, δάνεια προς
σεισμόπληκτους κτλ) υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 4038/2012

67

Υπουργείο Εργασίας

Γ. Βαγιωνάς

68

Υπουργείο Εργασίας

Ουρανία Παπανδρέου - Παπαδάκη κτλ (8)

" Η διάρκεια του προγράμματος ειδικής επιδότησης ανεργίας των
υπογιτών μεταλλωρύχων της TVX Hellas A.E. όπως
περιγράφεται στο άρθρο 11 του Ν. 3408/2005, παρατείνεται για
13,5 μήνες, αρχής γενομένης από τη λήξη του πορηγούμενου
προγράμματος που έληξε την 02/02/2012"
Ειδικά επιτρέπεται η χονδρική πώληση προϊόντων από
παραγωγούς, αντιπροσώπους και εισαγωγείς προς άλλες
φαρμακευτικές εταιρίες, νόμιμα εκγαταστημένες και
λειτουργούσες στην Ελληνική Επικράτεια, υπό τον όρο της
έγκρισης της σχετικής σύμβασης από τον ΕΟΦ, σε τιμή που θα
καθορίζεται από την μεταξύ τους συμφωνία και με την
προϋπόθεση ότι η τελική πώληση του προϊόντος προς τους
χονδρέμπορους, τα φαρμακεία, τις φαρμακαποθήκες, το
δημόσιο και πάσης φύσεως νοσηλευτικά ιδρύματα και ιδιωτικές
κλινικές, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις τιμές που ορίζει η
εκάστοτε ισχύουσα αγορανομική νομοθεσία

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
α/α
Τροπολογίας

Νομοσχέδιο

Προτείνοντες Βουλευτές

Περίληψη Θέματος
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ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.

Ι. Αμοιρίδης, Ν. Τσούκαλης

Ρύθμιση του προσωπικού του Οργανισμού Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ. - Ν.Π.∆.∆.), η
υποχρεωτική μεταφορά των εν λόγω υπαλλήλων στην Κεντρική
Υπηρεσία του Υ.Π.∆.Β.Μ.Θ. συντελέστηκε στις 21-12-2010

70

ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.

Αθ. Παπαδόπουλος κτλ. (3)

Ρυθμίζονται θέματα του επιστημονικού προσωπικοόυ του πρώην
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

71

ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.

Αναστάσιος (Τάσος) Κουράκης κτλ. (5)

Ολοκληρώνεται η τακτοποίηση των δόκιμων, των μόνιμων
καθώς και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.∆.Α.Χ. του
καταργηθέντος Ν.Π.∆.∆. "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ" που έχουν μεταφερθεί
υποχρεωτικά στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ.Π.∆.Β.Μ.Θ.
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ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.

Χ. Κεφαλίδου

∆υνατότητα σε ευσυνείδητους και νομοταγείς φορολογούμενους
να ανταποκριθούν άμεσα, με εφάπαξ καταβολή, στην εξόφληση
των ληξιπρόθεσμων τους προς το ∆ημόσιο.
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ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.

Ν. Καντερές

74

ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.

Μ. Μεντενιώτης κτλ (6)

75

ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.

Ν. Βρεττός

76

ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.

Ν. Βρεττός, Π. Ασπραδάκης
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ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.

Ν. Βρεττός
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ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.

Κ. Μουσουρούλης

79

ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.

Μ. Βορίδης κτλ. (4)

Επιδιώκεται η δίκαιη διευθέτηση του ζητήματος της κατοχής του
υπ΄αριθμ. 490 τεμαχίου (αγροτεμαχίου) του αγροκτήματος
''ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑ" Νέας Μάκρης Αττικής
Σκάνδαλο Βατοπαιδίου
Παραχώρηση ακινήτων ιδιοκτησίας ΕΟΤ ή ΕΤΑ∆ Ή ΕΤΑ στον
∆ήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
Επιδιώκεται η δίκαιη διευθέτηση του ζητήματος της κατοχής του
υπ΄αριθμ. 490 τεμαχίου (αγροτεμαχίου) του αγροκτήματος
''ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑ" Νέας Μάκρης Αττικής
Κρίνεται σκόπιμονα εξεταστεί η αύξηση του αριθμούο των
δόσεων καταβολής της εισφοράς σε χρήμα των ιδιοκτησιών που
εντάσσονται στα σχέδια πόλης
Προσδιορίζεται ανώτατο όριο για τον αντικειμενικό προσδιορισμό
της τιμής μονάδας αποζημίωσης από τα αρμόδια δικαστήρια,
κατά την εκτίμηση της αξίας των ακινήτων απαλλοτριούμενων
περιοχών για τις ανάγκες των συγχρηματοδοτούμενων έργων
(ΕΣΠΑ)
Τροπολογία Υπουργών

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
α/α
Τροπολογίας

Νομοσχέδιο

Προτείνοντες Βουλευτές
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ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.

Μ. Σκραφνάκη
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ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.

Φ. Σαχινίδης κτλ. (3)
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ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.

Β. Κεγκέρογλου κτλ. (5)
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ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.

Σ. Εμινίδης, Ι. Ιωαννίδης

84
85

ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.

Σ. Ταλιαδούρος κτλ. (8)
Μ. Παπαδόπουλος κτλ. (4)

86

ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.

Μ. Παπαδόπουλος , ∆. Παπουτσής

Περίληψη Θέματος
Το Υ.Π.∆.Β.Μ.Θ. έχοντας αντιληφθεί τα προβλήματα που έχουν
δημιουργήσει οι περιορισμοί του Ν. 3966/2011 στις τρίτεκνες και
πολύτεκνες οικογένειες, ώστε να διορθώσει μια σειρά από
παρενέργειες που είχαν διαπιστωθείπέρυσι, όπου εφαρμόστηκε
για πρώτη φορά το νέο σύστημα, ώστε να μην επαναληφθούν τις
επόμενες γενιές.
Άρση περιορισμών εγκατάστασης πρατηρίων καυσίμωνπροώθηση χρήσης εναλλακτικών καυσίμων για τη κίνηση
αυτοκινήτων οχημάτων - βελτίωση επιχειρηματικού
περιβάλλοντος - θέματα Κ.Τ.Ε.Ο - Φ.∆.Χ. - ΚΤΕΛ και άλλες
διατάξεις.
Εξορθολογίζονται οι όροι εισαγωγής στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση πέραν των προβλεπόμενων για τις ειδικές
κατηγορίες πολυτέκνων, τριτέκνων, και αυτών με σπουδάζοντα
αδερφό ή αδερφή ενώ προστίθεται η ειδική κατηγορία
πολυδύμων. Επίσης απαλείφεται το εισοδηματικό κριτήριο και ο
γεωγραφικός περιορισμός. Όμως για την δίκαιη αντιμετώπιση
των εισακτέων της χρονιάς 2011-12 που διεγράφησαν από τη
σχολή που εισήχθησαν λόγω των περιορισμών που
καταργούνται με αυτή τη ρύθμιση δίνεται το δικαίωμα σ΄ αυτούς
να επανεγγραφούν
Κρίνεται αναγκαία η εκ νέου νομοθετική αντιμετώπιση του
θέματος, ορισμένων μη οικονομικών επιβραβεύσεων των
διακρινομένων αθλητών, που προβλέπονται στο άρθρο 34 του ν.
2725/1999, όπως αυτό ισχύει και που αφορούν αποκλειστικά την
εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, διασαφηνίζονται και
βελτιώνονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής των εθνικών ομάδων
και των αθλητών αυτής στα Παγκόσμια και στα Ευρωπαϊκά
Πρωταθληματα για ομαδικά και γαι ατομικά αθλήματα, καθώς και
της συμμετοχής των σωματείων, αθλητών κια μαθητών,
προβλέπεται η εισαγωγή αθλητών με πού υψηλές αγωνιστικές
διακρίσεις στα ΑΕΙ και ΤΕΙ
Θέματα προσωπικού Ο.Ε.Ε.Κ.
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ - ΙΚΤΕΟ
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ - Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας Προώθησης
και Ανάπτυξης Τουρισμού

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
α/α
Τροπολογίας

Νομοσχέδιο
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Εσωτερικών

88

Εσωτερικών

Κ. Κόλλιας

89

Εσωτερικών

Γ. Αποστολάκος

90

Εσωτερικών

Χ. Μαρκογιαννάκης κλπ (3)
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Εσωτερικών

Φ. Πιπιλή

92

Εσωτερικών

Αθ. Παπαδόπουλος - Ν. Νικολόπουλος

Προτείνοντες Βουλευτές
Ι. Μιχελογιαννάκης, Ν. Τσούκαλης

Περίληψη Θέματος
Θέματα μισθολογικής και βαθμολογικής εξέλιξης υπαλλήλων
Κ.Ε.Π.
Αναστολή εφαρμογής διατάξεων για ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ
που συμμετέχουν σε κοινοπραξίες εκμεταλλεύσεως καζίνο
Χορήγηση εκλογικού επιδόματος σε αστυνομικούς, λιμενικούς,
πυροσβέστες κλπ
Περί δημοτικών επιχειρήσεων εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου
Καθιέρωση ποινικών και άλλων κυρώσεων σε όσους
εκμισθώνουν, υπεκμισθώνουν ή παραχωρούν ακίνητα σε
παράνομους μετανάστες
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήμων και
Κοινοτήτων (ΤΥ∆Κ)

