
ΕΟΠΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΔΕΛΣΙΩΗ ΑΠΟΚΟΜΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ Μάξηηνο 2007

ΔΘΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΠΟΛΤΣΔΚΝΩΝ ΑΘΖΝΩΝ

Σα ζημανηικόηερα γεγονόηα ηοσ μήνα με δύο λόγια:

Α/Α ΘΕΜΑ Κωδικός ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εθημερίδες - Ημερομηνία

1 290-01
ΠΟΛΤΣΔΚΝΗΚΑ 

ΝΔΑ

Πξόγξακκα ηνπ ΠΑΟΚ γηα ηελ νηθνγέλεηα αλαθνίλσζε ν Γ. Παπαλδξένπ. Μεηαμύ άιισλ πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

2.000 Δπξώ ζε θάζε παηδί πνπ γελληέηαη, αλάινγα κε εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα. Καηάζεζε επί πιένλ 1.000 Δπξώ ζε 

πξνζεζκηαθό επελδπηηθό ινγαξηαζκό κέρξη ην παηδί λα γίλεη 18 εηώλ. Γηπιαζηαζκόο ησλ παηδηθώλ ζηαζκώλ. Έλα 

θέληξν αλά Ννκαξρία γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο.

2 170-04

Δπηδόκαηα & 

παξνρέο ζε ρώξεο 

ηνπ εμσηεξηθνύ
34.000 Δπξώ ζα δίλνληαη ζε θάζε Κύπξηα κεηέξα πνπ γελλά παηδί κεηά ην 2ν (ηξίην, ηέηαξην θιπ) αλαθνίλσζε ε 

Κπβέξλεζε ηνπ Σάζνπ Παπαδόπνπινπ.

3 130-03
Γηνξηζκνί 

πξνζιήςεηο

ύκθσλα κε ηελ Δγθύθιην ηνπ Τθ/ξγνύ Δζσηεξηθώλ Θαλάζε Νάθνπ, πξνο ηνπο ΟΣΑ Α' θαη Β' Βαζκνύ, θαζώο θαη 

ζηηο Πεξηθέξεηεο, νη ηξίηεθλνη/πνιύηεθλνη θαη ηα ηέθλα ηνπο πξηκνδνηνύληαη γηα δηνξηζκό ζην δεκόζην. Αθνξά ηηο 

πξνζιήςεηο πξνζσπηθνύ κεξηθήο απαζρόιεζεο ζύκθσλα κε ηνλ Ν. 3536/2007.

ΑΓ. ΣΤΠΟ ΡΗΕΟΤ (3-3-2007 ζει.17)          

ΑΤΡΗΑΝΖ (3-3-2007, ζει.12)

4 170-04

Δπηδόκαηα & 

παξνρέο ζε ρώξεο 

ηνπ εμσηεξηθνύ

Γελλαία δεκνγξαθηθά κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ησλ γελλήζεσλ ζηε Γαιιία: Γηπιαζηάζηεθαλ νη θνξνειαθξύλζεηο γηα 

δαπάλεο πνπ αθνξνύλ ηε θξνληίδα ησλ παηδηώλ, δίλεηαη άδεηα ηνθεηνύ 20 εβδνκάδεο γηα ην 1ν παηδί θαη 40 

εβδνκάδσλ γηα ην δεύηεξν. Μεληαίν επίδνκα 1.000 Δπξώ ζε όζεο γπλαίθεο απνθαζίδνπλ λα εγθαηαιείςνπλ ηε 

δνπιεηά ηνπο γηα έλα ρξόλν, γηα λα θέξνπλ ζηνλ θόζκν ην 3ν ηνπο παηδί. Δπίζεο, επίδνκα 120 Δπξώ ην κήλα γηα 

νηθνγέλεηεο κε 2 παηδηά θαη 270 Δπξώ ην κήλα γηα νηθνγέλεηεο κε ηξία παηδηά. Γηα ηα επί πιένλ παηδηά 150 Δπξώ ην 

θάζε παηδί ην κήλα. Όηαλ ηα παηδηά γίλνπλ 11 θαη έσο 16 εηώλ, ε νηθνγέλεηα παίξλεη 35 Δπξώ παξαπάλσ θαη όηαλ 

πεξάζνπλ ηα 16 ρξόληα,  ε νηθνγέλεηα παίξλεη 60 Δπξώ παξαπάλσ. Υνξεγείηαη επίδνκα εθπαίδεπζεο, ην νπνίν 

απμάλεηαη όζν ηα παηδηά κεγαιώλνπλ. Οηθνγέλεηεο κε ρακειά εηζνδήκαηα παίξλνπλ επί πιένλ ελίζρπζε γηα θάζε 

αλήιηθν ηέθλν. Πξνβιέπνληαη γνληθέο άδεηεο γηα ηηο κεηέξεο θαη επηδόκαηα γηα βξεθνλεπηαθή θξνληίδα παηδηώλ θάησ 

ησλ 3 εηώλ.

5 180-04

Φνξναπαιιαγέο 

θαηά ηηο 

κεηαβηβάζεηο 

θιεξνλνκηέο ή 

γνληθή παξνρή

Δπί ην επλντθόηεξν απμήζεθαλ ηα αθνξνιόγεηα πνζά γηα απόθηεζε πξώηεο θαηνηθίαο θαζώο θαη νη θιίκαθεο 

ππνινγηζκνύ ηνπ θόξνπ θιεξνλνκηώλ, δεξεώλ θαη γνληθώλ παξνρώλ θαη ην όξην ησλ γνληθώλ παξνρώλ, γηα ην νπνίν 

ν θόξνο ππνινγίδεηαη ζην κηζό. 

ΔΞΠΡΔ (9-3--2007 ζει. 6)

6 290-01

Νέα πνπ αθνξνύλ 

ηνπο πνιπηέθλνπο 

θαη πνιπηεθληθνύο 

πιιόγνπο
Δλίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ησλ πνιπηέθλσλ, ηξηηέθλσλ θαη ΡΟΜ (αζίγγαλνη) κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ 

Τπ. Αλάπηπμεο. Σν ύςνο ησλ εληζρύζεσλ (55%) θζάλεη κέρξη ην πνζό ησλ 140.000  Δπξώ.

ΔΞΠΡΔ (9-3--2007 ζει. 8)            

ΒΡΑΓΤΝΖ (9-3-2007 ζει. 39)

1) Γελλαίεο εληζρύζεηο ζην ηξίην παηδί (34.000 Δπξώ) από ηελ Κππξηαθή θπβέξλεζε. Παξόκνηα κέηξα ζε πνιιέο ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ κεηαμύ ησλ νπνίσλ Γαιιία θαη Ηαπσλία.

3) Οη πνιύηεθλεο κεηέξεο δηθαηνύληαη κεησκέλν σξάξην κέρξη ην παηδί λα γίλεη 6 εηώλ ζύκθσλα κε πξόζθαηε δηεπθξηληζηηθή εγθύθιην πνπ αθνξά ηνλ Κώδηθα Γεκ. Τπαιιήισλ.

2) ύκθσλα κε πξόζθαηε απόθαζε ηνπ ηΔ ην θξάηνο ζα πιεξώλεη πςειά "παλσηόθηα" ζηνπο πνιίηεο, όηαλ νθείιεη θαη όρη κόλν 6%, όπσο ίζρπε από ην 1944. 

Οη θσδηθνί Θέκηανο αληηζηνηρνύλ ζηνπο αλαγξαθόκελνπο θσδηθνύο ηνπ ηεπρηδίνπ ηεο ΔΟΠΑ κε ηα πνιπηεθληθά δηθαηώκαηα



7 290-01

Νέα πνπ αθνξνύλ 

ηνπο πνιπηέθλνπο 

θαη πνιπηεθληθνύο 

πιιόγνπο

Απνδεκηώζεηο ζε πνιίηεο κε επηηόθην από 10,50% γηα ηα ζεκεξηλά ρξέε θαη έσο 44% γηα απηά πνπ νθείιεη ην 

Γεκόζην από ην 1992 ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη ε πνιηηεία (αληί ηνπ  6% κε ην νπνίν "μεπιεξώλεη" νθεηιέο από ην 

1944). ύκθσλα κε απόθαζε ηνπ Α' Σκήκαηνο ηνπ ηΔ (802/07) παξαβηάζηεθαλ κέρξη ζήκεξα νη ζπληαγκαηηθέο 

δηαηάμεηο πνπ θαηνρπξώλνπλ ηελ ηζόηεηα ησλ δηαδίθσλ (όηαλ ην θξάηνο νθείιεη, μεπιήξσλε κε κηθξόηεξν επηηόθην 

από εθείλν πνπ μεπιήξσλε ν ηδηώηεο, όηαλ ρξσζηνύζε ζην θξάηνο).

ΔΘΝΟ (20-3-07 ζει.18)

8 240-03 Γνληθέο άδεηεο

Γηεπθξηληζηηθή Δγθύθιηνο πνπ αθνξά ηνλ Κώδηθα Γεκνζίσλ Τπαιιάισλ πεξηέρεη επεξγεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηηο άδεηεο 

κεηξόηεηαο ή παηξόηεηαο (δηθαηνύηαη θαη ν παηέξαο αλ δελ θάλεη ρξήζε ε κεηέξα) ησλ πνιπηέθλσλ νηθνγελεηώλ. 

πγθεθξηκέλα ην κεησκέλν σξάξην εξγαζίαο λέαο κεηέξαο/παηέξα (ή άδεηα αληίζηνηρα) δίλεηαη κέρξη ην παηδί λα γίλεη 

6 εηώλ. Ζ ζρεηηθή δηάηαμε έρεη θαη αλαδξνκηθή ηζρύ (αλ ην 4ν, 5ν θιπ παηδί δελ έρεη θιείζεη ηα 6 ρξόληα)

ΚΟΜΟ ηνπ ΔΠΔΝΓΤΣΖ (23-3-2007 

ζει. 47)

170-07

Σν νηθνγελεηαθό 

επίδνκα 

εξγαδνκέλσλ ζηνλ 

ηδησηηθό ηνκέα ηνπ 

ΓΛΟΔΜ-ΟΑΔΓ

Από 2 Απξηιίνπ 2007 μεθηλά ε δηαδηθαζία αηηήζεσλ γηα ην επίδνκα παηδηώλ ζηνπο 360.000 δηθαηνύρνπο ηνΓΛΟΔΜ 

(Γηαλεκεηηθόο Λνγαξηαζκόο ηνπ ΟΑΔΓ). Αθνξά εξγαδνκέλνπο ζηνλ Ηδησηηθό Σνκέα θαη δελ παίξλνπλ επηδόκαηα από 

ηνλ εξγνδόηε ηνπο. Σν εηήζην πνζό μεθηλά από 98,64 € γηα ην πξώην παηδί θαη θζάλεη κέρξη ην πνζό ησλ 843,72 € γηα 

πνιπηέθλνπο κε 4 παηδηά  Σν δηθαηνύληαη όζνη πξαγκαηνπνίεζαλ κέρξη 50 εκεξνκίζζηα ην 2006, ή έπαηξλαλ δίκελε 

επηδόηεζε ιόγσ αλεξγίαο, ή ιάκβαλαλ ζπλερή δίκελε επηδόηεζε ιόγσ αληθαλόηεηαο γηα εξγαζία.

ΔΘΝΟ (27-3-07 ζει. 23)

120-01

Δθηπώζεηο ζηα 

δεκνηηθά ηέιε - 

ζηήξημε 

πνιπηέθλσλ 

νηγνγελεηώλ

Μεηώζεηο κέρξη 80% ζηα δεκνηηθά ηέιε γηα πνιπηέθλνπο αλάινγα κε ηνλ αξηζκό παηδηώλ θαη ην εηήζην εηζόδεκα 

έδνζε ν Γήκνο Υαιαλδξίνπ

METRORAMA (27-3-2007 ει. 9)

130-03
Γηνξηζκνί 

πξνζιήςεηο

Μνξηνδόηεζε ηξηηέθλσλ θαη πνιπηέθλσλ ζηηο πξνζιήςεηο 2.000 εηδηθώλ θξνπξώλ ζην ώκα ηεο Αζηπλνκίαο 

(πξνζεζκία αηηήζεσλ 24-4-07).

ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΣΤΠΟ (30-03-2007, ζει. 

19)

170-04

Δπηδόκαηα & 

παξνρέο ζε ρώξεο 

ηνπ εμσηεξηθνύ

Ληγόηεξεο ώξεο δνπιεηάο ζην γξαθείν θαη θίλεηξα γηα ελίζρπζε ηεο νηθνγέλεηαο πηνζεηνύλ νη ηαπσληθέο επηρεηξήζεηο, 

ζπκβάιινληαο ζε κία εζληθή πξνζπάζεηα γηα πεξηζζόηεξεο γελλήζεηο.. Τπνπξγεία θαη επηρεηξήζεηο αλεγείξνπλ 

παηδηθνύο ζηαζκνύο δίπια ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο κε ζηόρν έλα πην θηιηθό πξνο ηελ νηθνγέλεηα εξγαζηαθό κνληέιν.  

Ηαπσληθή Σειεπηθνηλσληαθή Δηαηξεία   δίλεη 35.000 Δπξώ ζηηο νηθνγέλεηεο πνπ απνθηνύλ 5ν παηδί, ελώ άιιε εηαηξεία 

επηηξέπεη ζηα 2/3 ησλ ππαιιήισλ ηεο λα εξγάδνληαη από ην ζπίηη (teleworking), εληζρύνληαο ηηο νηθνγελεηαθέο 

ζρέζεηο θαη δηεπθνιύλνληαο ηηο νηθνγέλεηεο κε κηθξά παηδηά.

ΔΘΝΟ (31-3-07 ζει.17)

Οη θσδηθνί Θέκηανο αληηζηνηρνύλ ζηνπο αλαγξαθόκελνπο θσδηθνύο ηνπ ηεπρηδίνπ ηεο ΔΟΠΑ κε ηα πνιπηεθληθά δηθαηώκαηα


