
ΕΟΠΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΔΕΛΣΙΩΗ ΑΠΟΚΟΜΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ Απξίιηνο 2007

ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΠΟΛΤΣΕΚΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Σα ζημανηικόηερα γεγονόηα ηοσ μήνα με δύο λόγια:

Α/Α ΘΕΜΑ Κωδικός ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εθημερίδες - Ημερομηνία

1 Επηδόκαηα 170-08

Μεηά ην Α΄ Σκήκα ηνπ ηΕ θαη ε Οινκέιεηα ηνπ ηΕ έθξηλε αληηζπληαγκαηηθό ηνλ Ν.1892/90 γηα ηελ παξνρή ηεο 

ζύληαμεο πνιύηεθλεο κάλαο (4-πιάζην ηνπ εκεξνκίζζηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, πνπ παξέρεηαη όηαλ όια ηα παηδηά ηεο 

νηθνγέλεηαο πεξάζνπλ ην 23ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο) κόλν ζηελ πνιύηεθλε κάλα θαη όρη ζηνλ ρήξν παηέξα. Αλνίγεη ν 

δξόκνο γηα δηεθδίθεζε αλαδξνκηθώλ από ρηιηάδεο δηθαηνύρνπο ζε βάζνο 5-εηίαο

7-ΗΜΕΡΕ ΣV πεξηνδηθό (ζει. 69 14-4-2007)     

2
Δεκόζηνη 

Τπάιιεινη
130

Επλντθέο δηαηάμεηο γηα ηνπο πνιπηέθλνπο ζρεηηθά κε ηηο κεηαηάμεηο ζην Δεκόζην (λένο δεκνζηνππαιιειηθόο θώδηθαο). 

Δελ απαηηείηαη γηα ηνπο πνιπηέθλνπο παξακνλή ζε παξακεζόξην πεξηνρή γηα κία 10-εηία πξηλ γίλεη κεηάηαμε, όπσο 

γηα ηνπο ινηπνύο ππαιιήινπο. Ο ρξόλνο ππνρξεσηηθήο παξακνλήο ζε παξακεζώξην κεηώλεηαη ζηα 6-έηε. 

ΕΛΕΤΘΕΡΟ (ζει.14 13-4-2007)    

ΕΘΝΟ (ζει.12, 17-4-2007)

3 Μεηαζέζεηο 130-04

Σν πξνλόκην ησλ πνιπηέθλσλ λα κελ κεηαηίζεληαη ζην Δεκόζην παξά κόλν κε αίηεζή ηνπο επεθηείλεηαη θαη ζηνπο 3-

ηέθλνπο θαη ζηα παηδηά 3-ηέθλσλ θαη πνιπηέθλσλ νηθνγελεηώλ. Γηα ηα ηέθλα όκσο ησλ 3-ηέθλσλ νηθνγελεηώλ ην 

πξνλόκην ηζρύεη κόλν γηα έλα παηδί ηεο νηθνγέλεηαο ή γηα ηνπο γνλείο (3-ηεθλνπο).
ΕΛΕΤΘΕΡΟ (ζει.14 13-4-2007)    

4

Φνξναπαιιαγέο 

θαηά ηηο 

κεηαβηβάζεηο 

θιεξνλνκηέο ή 

γνληθή παξνρή

180-04
ε ηζρύ ηέζεθαλ ηα λέα αθνξνιόγεηα όξηα  γηα απόθηεζε πξώηεο θαηνηθίαο,  γνληθέο παξνρέο, θιεξνλνκηέο θαη 

δσξεέο, αλαδξνκηθά από 1ε Μαξηίνπ 2007 (καδί κε ηηο λέεο αληηθεηκεληθέο αμίαο). Έηζη ζα πιεξώλεηαη κηθξόηεξνο 

θόξνο. Γηα έγγακν ην αθνξνιόγεην έγηλε 138.000 Επξώ + 23.000 Επξώ γηα ηα 2 πξώηα παηδηά + 42.000 Επξώ γηα ηα 

επόκελα παηδηά. ΟΦειεκέλνη θαη όζνη έρνπλ θνξνινγηθέο εθθξεκκόηεηεο γηα πεξηπηώζεηο θιεξνλνκηώλ.

ΥΩΡΑ (ζει. 1 , 20-4-2007)
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ηεγαζηηθά 

δάλεηα γηα 

απόθηεζε 

θαηνηθίαο

180-01

Πιήξσο άηνθα δάλεηα από ηνλ ΟΕΚ κέζσ ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο  ζε 3-ηέλνπο/πνιπηέθλνπο ύςνπο 140.000 Επξώ ( 

πεξίνδνο απνπιεξσκήο 25-εηία) γηα αλέγεξζε θαηνηθίαο ζε ηδηόθηεην νηθόπεδν, ή ύςνπο 160.000 Επξώ γηα αγνξά 

θαηνηθίαο. Από ηνλ ΟΕΚ ζα ρνξεγνύληαη θαη δάλεηα ζε ινηπνύο δηθαηνύρνπο 15-εηνύο δηάξθεηαο όπνπ ηα πξώηα 6-9 

ρξόληα ην επηηόθην ζα επηδνηείηαη θαηά 100%. Οθειεκέλνη θαη παιαηνί δαλεηνιήπηεο, νη νπνίνη κπνξνύλ λα 

αλαρξεκαηνδνηήζνπλ ην δάλεην πνπ έρνπλ ήδε ιάβεη (κε επλντθόηεξνπο όξνπο).

ΕΛ. ΣΤΠΟ (ζει. 78, 3-4-2007)  

ΑΚΡΟΠΟΛΗ (ζει.1 3-4-2007)
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Άδεηεο θαη 
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130-06
ύκθσλα κε ηνλ λέν δεκαζηνππαιιειηθό θώδηθα νθειεκέλνη θαη νη πνιύηεθλνη πνπ εξγάδνληαη ζηνπο ΟΣΑ (δήκνπο 

θαη θνηλόηεηεο). Μπνξεί λα ιάβεη γνληθή άδεηα θαη ν παηέξαο. Πξνζαπμάλεηαη ην κεησκέλν σξάξην θαηά 6 κήλεο ή ε 

άδεηα θαηά 1 κήλα. Ακνίβνληαη νη 3 πξώηνη κήλεο γνληθήο άδεηαο ζηνπο 3-ηέθλνπο θαη πνιπηέθλνπο γνλείο. 

Πξνζαπμάλεηαη θαηά 2 κήλεο ε άδεηα κεηά ηνλ ηνθεηό γηα θάζε παηδί κεηά ην 3ν. ε πεξίπησζε γέλλεζεο 4νπ παηδηνύ 

παξαηείλεηαη ην κεησκέλν σξάξην γηα 2 αθόκε έηε.

ΕΛΕΤΘΕΡΟ (ζει.18 25-4-2007)    

1) ύληαμε θαη ζηνλ πνιύηεθλν παηέξα (ηνπ νπνίνπ ε ζύδπγνο απεβίσζε) κε βάζε λέα απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ηΕ. Δπλαηόηεηα γηα δηεθδίθεζε αλαδξνκηθώλ ζε βάζνο 5-εηίαο (βάζε ηνπ Νόκνπ 1892/1990)

3) Άηνθα δάλεηα θαη ζε 3-ηέθλνπο από ηνλ ΟΕΚ (25-εηίαο). Οθειεκέλνη θαη παιαηνί δαλεηνιήπηεο ηνπ ΟΕΚ (ηζρύνπλ λένη επλντθόηεξνη όξνη, κεηά από αλαρξεκαηνδόηεζε ηνπ δαλείνπ ηνπο).

2) Επλντθέο δηαηάμεηο ζε 3-ηέθλνπο θαη πνιπηέθλνπο γηα κεηαηάμεηο θαη μεηαθέζεις ζην δεκόζην

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


