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ΕΛΛΑΔΑΣ  -  Ο.Π .Ο.Τ.Τ.Ε  

Την Πέμπτη 25/06/2020 στο Υπουργείο Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής και σε πολύ θετικό 

κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση μελών της 

Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΠΟΤΤΕ, παρουσία 

δύο βουλευτών, του  Κωνσταντίνου 

Μαραβέγια  (Μαγνησίας), του Ξενοφώντα 

Μπαραλιάκου (Πιερίας) και του Προέδρου της 

Ομοσπονδίας των Λιμενικών κ. Παναγιώτη 

Τσιάνου, με τον Υπουργό Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη. 

Τα μέλη της ΟΠΟΤΤΕ παρουσίασαν συνοπτικά 

στον Υπουργό μερικά από τα θέματα που 

απασχολούν  τους τρίτεκνους με βασικό το πάγιο 

αίτημα για το χαραχτηρισμό των οικογενειών ως 

πολύτεκνες (μεγάλες οικογένειες),όπως ισχύει και 

στην Ευρώπη, όπου από τρία και άνω παιδιά 

ονομάζονται Large Families. 

Στη συνέχεια, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε δύο 

θέματα:  Το πρώτο  ήταν οι Λιμενικοί να μπορούν 

να μετατίθενται και να υπηρετούν στον τόπο 

επιλογής τους. 

 Ο κος Υπουργός έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για 

το δίκαιο αίτημα των Λιμενικών και  αναμένεται 

να ικανοποιηθεί, και να συμπεριληφθεί σε 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
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Προεδρικό Διάταγμα που θα ετοιμάσει το 

υπουργείο. 

Το άλλο σημαντικό θέμα που τέθηκε ήταν η 

έκπτωση από όλες τις ακτοπλοϊκές εταιρείες στους 

τρίτεκνους. Σημειωτέων, ότι ήδη αρκετές παρέχουν 

μειωμένες  τιμές όμως το θέμα, είναι, να είναι 

οριζόντια, η μείωση  αυτή για να έχουν όφελος οι 

τρίτεκνοι σε κάθε περιοχή της χώρας. Στο θέμα 

αυτό  ο κ. Υπουργός επιφυλάχθηκε, να απαντήσει 

και αφού το μελετήσει σε λίγες μέρες θα υπάρξει 

νέα επαφή για να δοθούν απαντήσεις. 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης το λόγο πήραν οι 

βουλευτές κ.κ. Κωνσταντίνος  Μαραβέγιας και 

Ξενοφών Μπαραλάκος, οι οποίοι με τις εύστοχες 

παρεμβάσεις τους στήριξαν τα αιτήματα της 

ΟΠΟΤΤΕ και έκαναν τις προτάσεις τους.  

Από την ΟΠΟΤΤΕ συμμετείχαν οι Δημήτρης Κοντός 

(Πρόεδρος), Γεώργιος Χαβάκης (Αντιπρόεδρος), 

Σούλα Βακουφτσή (Γεν. Γραμματέας), Ζωή Κοίδου (Β΄ 

Αντιπρόεδρος), Μαίρη Χελιουδάκη (Υπ. Δημοσίων 

Σχέσεων). Επίσης, συμμετείχε ως μέλος της 

Επιτροπής Ναυτιλίας της ΟΠΟΤΤΕ, ο Αντιπρόεδρος 

του Συλλόγου Τριτέκνων Θεσσαλονίκης και κ. 

Δημήτρης Μανίκας. 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ  2020  
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Την Πέμπτη 25-6-2020 μέλη της Εκτελεστικής 

Γραμματείας της ΟΠΟΤΤΕ συναντήθηκαν στο 

υπουργείο με την Υφυπουργό Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Δόμνα Μιχαηλίδου. 

 Έγινε συζήτηση επί όλων των θεμάτων που είναι 

αρμοδιότητα της Υφυπουργού.  

Η εισήγηση του Προέδρου της ΟΠΟΤΤΕ ήταν σχετική 

με το Δημογραφικό πρόβλημα και το αίτημα 

αναγνώρισης των τρίτεκνων ως πολυμελών-

πολύτεκνων οικογενειών με τρία και άνω παιδιά 

κατά τα πρότυπα των ευρωπαϊκών χωρών. Τέθηκαν 

τα θέματα που αφορούν: 

·  στα αποσυρόμενα προϊόντα 

·  τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας  

·  δάνεια του ΟΕΚ , προγράμματα στέγασης  

·  συμμετοχής της Ομοσπονδίας σε επιτροπές 

διαβούλευσης και προσλήψεων 

·  ένταξη των τρίτεκνων οικογενειών στις ευπαθείς 

ομάδες  

· ενιαία αντιμετώπιση σε όλη την Ελλάδα, με 

εκπτώσεις στα εισιτήρια των ακτοπλοϊκών, των ΚΤΕΛ   

και των αστικών λεωφορείων και των τρένων 

· αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων στο Α21  

· προστασία της 1ης κατοικίας 

· Επαύξηση voucher για τους Βρεφονηπιακούς 

σταθμούς  

Η Υφυπουργός απάντησε σε όλα τα θέματα αυτά και 

δεσμεύτηκε να μελετήσει τα στοιχεία για τις 

μεταφορές, να εξετάσει την πλαισίωση των 

επιτροπών και γενικά επιφυλάχτηκε να δώσει 

απαντήσεις μετά από σύντομο χρονικό διάστημα.  

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΤΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ κα. ΔΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 

και σχεδίων 

ΑΛΙΜΟΥ-ΑΛΙΜΟΣ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΑΡΓΙΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

6979444677 - 2109912258 

triteknoi.alimou@gmail.com 

http://triteknoi-alimou.blogspot.gr/ 

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΧΑΡΝΑΙ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΝΑΥΡΟΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

 6939042922, 2130353677  

triteknoianatolikisattikis@hotmail.com 

https://www.triteknoianatolikisattikis.gr/ 

 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ-ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ  ΜΑΙΡΗ 

6989716228 

triteknoi.kessarianis@gmail.com 

http://triteknoi-kesarianis.blogspot.gr 

 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΤΑΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

6976781732 

triteknoimet@gmail.com 

http://triteknoi-metamorfossis.blogspot.gr 

 

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΧΡΙΣΤΟΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6982025349 - 6955090942 - 2105713037 

triteknoi_peristeri@yahoo.gr 

triteknoi.peristeri@gmail.com 

http://triteknoi-peristeri.blogspot.gr/ 

 

ΦΥΛΗΣ-ΦΥΛΗ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

6949832787 

triteknoi.fylis@gmail.com 

http://triteknoi-fylis.blogspot.gr/ 

 

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ-ΧΑΪΔΑΡΙ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 

6944411070 - 2105811951 

triteknoi.haidari@gmail.com 

http://triteknoi-haidari.blogspot.gr/ 
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ΣΥΛΛΟΓΟΙ  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ      

 

Συνέχεια στη σελίδα 6 
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ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΣΕΠ   

Όπου στις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28) και 

του Ν.4590/2019 ( Άρθρο 64 ) αναφέρεται  η 

ιδιότητα τρίτεκνου γονέα και  η ιδιότητα τέκνου 

τρίτεκνης οικογένειας ισχύουν οι ακόλουθοι 

ορισμοί: 

α) Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει 

τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών 

από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους, ή νομίμως 

αναγνωρισθέντων, ή υιοθετημένων, ή εκτός γάμου 

γεννηθέντων,  

τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει 

το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους, ή 

φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και 

σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά 

ιδρύματα της αλλοδαπής,ή εκπληρώνουν τις 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 Νόμος 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α/12-06-2020 

Ο αιτών μετεγγραφή μοριοδοτείται ανά 

κατηγορία κριτηρίων ως εξής: 

α) Οικονομικά κριτήρια: 

αα) Έξι (6) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα 

δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων 

(3.000)  ευρώ,  

αβ) Τέσσερα (4) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν 

εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των τριών 

χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (3.000,01) έως 

το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000),  

αγ) Τρία (3) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν 

εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των έξι 

χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (6.000,01) έως 

το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000), 

 αδ) Δύο (2) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν 

εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των εννέα 

χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (9.000,01) έως 

το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000) 

ευρώ.  

Η μοριοδότηση των υποπεριπτώσεων αα΄ έως 

και αδ΄ γίνεται πάντα διαζευκτικώς. 

β) Κοινωνικά κριτήρια:  

βα) Ενάμισι (1,5) μόριο, εάν ο αιτών είναι μέλος 

τρίτεκνης οικογένειας, προσαυξανόμενο κατά 

ήμισυ (0,5) μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω 

των 25 ετών της οικογένειας πλην του 

αιτούντος,  

Σελίδα 3  

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, και δεν έχουν 

συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας 

τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα 

έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα 

επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, 

ανεξαρτήτως ηλικίας. 

β) Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας νοείται το τέκνο 

τρίτεκνου γονέα, το οποίο πληροί τα ηλικιακά όρια 

του προηγούμενου εδαφίου, ανεξαρτήτως ηλικίας 

και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών 

τέκνων.Μέχρι το τρίτο παιδί να συμπληρώσει το 

30ό έτος της ηλικίας του, εφόσον πληροί τα 

ηλικιακά όρια του προηγούμενου εδαφίου. 

«ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ246 Τεύχος Α’ 
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ββ) Δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι μέλος 

πολύτεκνης οικογένειας προσαυξανόμενα κατά 

ήμισυ (0,5) μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 

ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος,  

βγ) Δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι ορφανός από 

τον ένα γονέα και πέντε (5) μόρια εάν είναι ορφανός 

και από τους δύο γονείς,  

βδ) Δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι τέκνο άγαμου 

γονέα,  

βε) Ένα (1) μόριο για κάθε μέλος της οικογένειας του 

αιτούντος (γονέα, τέκνο, αδελφό/η ή σύζυγο) το 

οποίο έχει αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούμενης 

από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή 

παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ 

αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β’ 358) κοινής 

υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει. 4.  

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων 

μετεγγραφής με τη διαδικασία του παρόντος 

άρθρου υπερβαίνει το ποσοστό της παρ. 1, η 

επιλογή αυτών γίνεται κατά φθίνουσα σειρά 

κατάταξης του συνόλου των μορίων τα οποία 

συγκέντρωσαν επί των οικονομικών και κοινωνικών 

κριτηρίων.  

Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων αιτούντων, 

λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής των 

αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, ώστε ο 

συνολικός αριθμός μετεγγραφομένων να μην 

υπερβαίνει το ποσοστό της παρ. 1. 



1.Τι σημαίνει μετεγγραφή στο νέο νόμο; 

Ως «μετεγγραφή» νοείται η δεύτερη εγγραφή 

ενός φοιτητή σε αντίστοιχο Τμήμα άλλου 

Α.Ε.Ι.  με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και 

εγγραφεί. 

2. Τι σημαίνει μετακίνηση 

Ως «μετακίνηση» νοείται η μετακίνηση ενός 

φοιτητή σε άλλο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι.του ίδιου 

επιστημονικού πεδίου, με αυτό στο οποίο έχει 

εισαχθεί και εγγραφεί. 

3. Ποια είναι η βάση μετεγγραφής; 

Ως «βάση μετεγγραφής» θεωρείται ο αριθμός 

των μορίων, ο οποίος προκύπτει από τον 

αριθμό των μορίων της βάσης εισαγωγής κάθε 

Τμήματος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α.,   αφαιρουμένου του 

αριθμού των δύο χιλιάδων επτακοσίων 

πενήντα (2.750) μορίων. 

4. Ποιο είναι το «ατομικό εισόδημα»; 

Ως «ατομικό εισόδημα» νοείται ο μέσος όρος 

των τριών (3) τελευταίων οικονομικών 

ετών του φορολογητέου εισοδήματος του 

αιτούντος μετεγγραφή ή μετακίνηση από 

οποιαδήποτε πηγή εισοδήματος. 

5. Ποιο είναι το «κατά κεφαλήν οικογενειακό 

εισόδημα»;  

Ως «κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα» 

νοείται ο μέσος όρος των τριών (3) τελευταίων 

οικονομικών ετών του κατά κεφαλήν 

αθροίσματος του φορολογητέου 

εισοδήματος των μελών της οικογένειας του 

αιτούντος μετεγγραφή ή μετακίνηση, ήτοι των 

γονέων, ανεξαρτήτως εάν κάνουν κοινή ή 

χωριστή φορολογική δήλωση, και των 

αδελφών κάτω των 25 ετών, εφόσον είναι 

άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα. 

Σε περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος 

μετεγγραφή είναι διαζευγμένοι, υπολογίζεται 

το εισόδημα και των δύο γονέων. 

Ως «κατά κεφαλήν εισόδημα» νοείται το 

υψηλότερο μεταξύ του ατομικού εισοδήματος 

και του κατά κεφαλήν οικογενειακού 

εισοδήματος. Εφόσον ο αιτών τη μετεγγραφή ή 

μετακίνηση είναι άνω των 25 ετών, άγαμος 

και διαθέτει ατομικό εισόδημα, λαμβάνεται 

υπόψη μόνο το ατομικό του εισόδημα. 

Σελίδα 4 

 

 

6. Ποιες κατηγορίες φοιτητών δικαιούνται 

μετεγγραφή; Ως κατηγορίες μετεγγραφής νοούνται οι 

εξής: 

α) μετεγγραφή βάσει οικονομικών και κοινωνικών 

κριτηρίων, 

β) μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών, 

γ) μετεγγραφή ειδικών κατηγοριών, 

δ) κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή. 

3. Γενική προϋπόθεση για μετεγγραφή σε όλες τις 

περιπτώσεις  είναι η ύπαρξη αντιστοιχίας των 

Τμημάτων σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων , καθώς και η 

ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος μετεγγραφής σε 

αντίστοιχο έτος σπουδών με το Τμήμα προέλευσης. 

Προϋπόθεση για τη μετεγγραφή φοιτητή στις 

περιπτώσεις βάσει οικονομικών και κοινωνικών 

κριτηρίων και αδελφών προπτυχιακών φοιτητών είναι 

η συγκέντρωση των μορίων της βάσης μετεγγραφής 

του Τμήματος στο οποίο αιτείται τη μετεγγραφή. 

7.Ποιοι είναι οι λόγοι αποκλεισμού μετεγγραφής ή 

μετακίνησης; 

α) όσοι έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών, ο 

οποίος προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, 

σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, 

όπου φοιτούν, 

β) όσοι έχουν λάβει μετεγγραφή ή μετακίνηση σε άλλο 

Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου, 

γ) όσοι, με αίτησή τους, έχουν διακόψει τη φοίτησή 

τους και για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή της 

φοίτησης και της φοιτητικής ιδιότητας, εκτός αν αυτή 

οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε 

λόγους ανωτέρας βίας, 

δ) όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. με τις κάτωθι 

κατηγορίες: 

δα) τέκνα των Ελλήνων εξωτερικού, 

δβ) αλλοδαποί αλλογενείς, 

δγ) υπότροφοι αλλοδαποί αλλογενείς οι οποίοι έχουν 

δικαίωμα πρόσβασης στα Τμήματα Θεολογίας των 

Α.Ε.Ι. και στα προγράμματα σπουδών των Α.Ε.Α. σε 

συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό ένα τοις 

εκατό (1%) καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε 

όλες τις υπόλοιπες Σχολές, 

δδ) υπότροφοι ομογενείς, 

Συνέχεια στη σελίδα 5 

ΠΟΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΕ 

ΆΛΛΟ ΤΜΉΜΑ ΆΛΛΟΥ Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. ΤΟΥ ΊΔΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΎ ΠΕΔΊΟΥ 

 



δε) αθλητές οι οποίοι εισήχθησαν στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση, σύμφωνα 

με το άρθρο 34 του ν. 2725/1999 (Α ́ 121), δστ) 

όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. σε θέσεις 

ελεύθερης πρόσβασης, δηλαδή χωρίς συμμετοχή 

στις πανελλαδικές εξετάσεις,δζ) όσοι έχουν 

εγγραφεί σε Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Σπουδών 

Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. 

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής 

Πολιτικής του Υπουργείου οικονομικών   

κ. Χρήστο Τριαντόπουλο είχε την Πέμπτη 25 

Ιουνίου 2020, η Ομοσπονδία Πολυμελών 

Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδος (ΟΠΟΤΤΕ).   

Την ΟΠΟΤΤΕ εκπροσώπησαν τα μέλη της 

Εκτελεστικής Γραμματείας: Δημήτρης Κοντός 

(Πρόεδρος), Γεώργιος Χαβάκης (Αντιπρόεδρος), 

Σούλα Βακουφτσή (Γεν. Γραμματέας), Ζωή Κοίδου 

(Β΄ Αντιπρόεδρος),  Οι εκπρόσωποι ΟΠΟΤΤΕ 

αφού υπογράμμισαν τους βασικούς σκοπούς και 

στόχους της ΟΠΟΤΤΕ που είναι η εξομοίωση 

τρίτεκνων –πολύτεκνων (Large Families) που 

ισχύει και στην Ευρώπη, παρουσίασαν διάφορα 

θέματα που άπτονται του υπουργείου 

Οικονομικών. Επίσης, συζητήθηκε το 

Δημογραφικό, οι εκπτώσεις στα Μ.Μ.Μ, και 

πολλά άλλα. Συμφωνήθηκε δε  η Ομοσπονδία να  

έχει επεξεργαστεί διάφορα στοιχεία και να τα 

παραδώσει στο Γεν. Γραμματέα και το 

υπουργείο με τη σειρά του θα κάνει αντίστοιχες 

μελέτες, προκειμένου να τεκμηριωθούν όσα 

θέματα απαιτούν λύσεις.  

Ο κ. Τριαντόπουλος από τη δική του 

πλευρά, αφού καλωσόρισε τα μέλη της ΟΠΟΤΤΕ, 

αφιέρωσε πολύ χρόνο στη διαλεκτική συζήτηση 

που ακολούθησε, και έδειξε ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για την προσπάθεια προώθησης 

των θεμάτων των τρίτεκνων και υπογράμμισε 

καταληκτικά, ότι θα εξετάσει αναλυτικά τις 

θέσεις και προτάσεις που κατατέθηκαν και 

γραπτώς. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

κ.ΧΡΗΣΤΟ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟ 

 

Από την συνάντηση με τον Γ. Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής 

Σελίδα 5  

2. Αποκλείεται η μετεγγραφή μεταξύ Τμημάτων 

Α.Ε.Ι. με έδρα την ίδια Περιφερειακή Ενότητα. Για 

τις ανάγκες του παρόντος, η Περιφέρεια Αττικής 

νοείται ως μία Περιφερειακή Ενότητα, 

εξαιρουμένης της Περιφερειακής Ενότητας 

Νήσων. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Παραπομπή αναγνωστών από τη σελίδα 4 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

Ελεύθερη είσοδος σε μουσεία, συναυλίες των 

Κρατικών Ορχηστρών, ορισμένες κινηματογραφικές 

αίθουσες και θεατρικές παραστάσεις του Εθνικού 

Θεάτρου συγκεκριμένες ημέρες. Επίσης, μειωμένο 

εισιτήριο για ορισμένες παραστάσεις 

Απαλλάσσονται από την καταβολή αντιτίμου 

εισόδου στους οργανωμένους αρχαιολογικούς 

χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία και μουσεία 

Οι γονείς τρίτεκνων οικογενειών, όταν τα παιδιά 

τους είναι έως 18 ετών και έως 24 εάν σπουδάζουν 

και ανεξαρτήτως ηλικίας εάν έχουν αναπηρία, 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφο 2 (ιβ) της 

κοινής υπουργικής απόφασης 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/Φ32-Φ56/226261/135785 

/7473/4873/7-7-2016(ΦΕΚ 2173/Β΄/13-7-2016. 

 



  
 
 
  

 

Σελίδα  6 

ΓΟΝΙΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ  ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ  

 

Με τον Διοικητή του ΟΑΕΔ κ. Σ. Πρωτοψάλτη και 

υπηρεσιακούς παράγοντες του ΟΑΕΔ συναντήθηκε 

αντιπροσωπεία της ΟΠΟΤΤΕ. 

Τα αιτήματα της ΟΠΟΤΤΕ που επεξεργάστηκε η 

αρμόδια επιτροπή μας , παρουσίασαν στον 

Διοικητή, ο Πρόεδρος Δημήτρης Κοντός, ο 

Οργανωτικός Γραμματέας Δημήτρης 

Χριστοθανόπουλος και το μέλος του ΔΣ Κλέλια 

Βαρβαρίγου. 

Στη συζήτηση τέθηκαν 

-   Το αίτημα της διεύρυνσης του Προγράμματος 

Κοινωνικού Τουρισμού ώστε να περιλαμβάνει 

περισσότερες  τρίτεκνες οικογένειες, ένα μέτρο 

ανακούφισης των οικογενειών μας και τόνωσης της 

οικονομίας. 

-   Τη δημιουργία πρόσθετου προγράμματος –

ενδεχομένως μέσω ΕΣΠΑ-που να περιλαμβάνει και 

για άλλες κατηγορίες –εκτός ασφαλισμένων ΕΦΚΑ. 

-  Την λήψη ευνοϊκών μέτρων για τους δανειολήπτες 

του ΟΕΚ.  

- Την άμεση εφαρμογή προγραμμάτων απασχόλησης 

ώστε να αντιμετωπιστεί η ανεργία , που κατά τη 

διάρκεια της καραντίνας αλλά και  μετά αυξάνεται . 

Έτσι πολλές οικογένειες και ιδιαίτερα εμείς οι 

πολυμελείς είμαστε σε τραγική θέση. 

 

-    Την παράταση των επιδομάτων ανεργίας που 

λήγουν μέσα στο καλοκαίρι 

-   Την επιπλέον μοριοδότηση των τριτέκνων και 

στα προγράμματα προσωρινής απασχόλησης 

Ο Διοικητής εκφράζοντας την κατανόηση για τα 

αιτήματα μας δεσμεύτηκε πως θα υπάρχουν –στα 

όρια των οικονομικών δυνατοτήτων που έχει ο 

ΟΑΕΔ από την κυβερνητική πολιτική-θετικά μέτρα : 

- Για τον κοινωνικό τουρισμό και τα ακτοπλοϊκά 

εισιτήρια, την ιδιωτική συμμετοχή και τον αριθμό 

των διανυκτερεύσεων. Ενώ τα υπόλοιπα είναι 

ζητήματα της κυβέρνησης. 

-Για τα δάνεια από τον ΟΕΚ, πως εξετάζεται  να 

υπάρξει θετική ρύθμιση για μείωση των δόσεων 

και επιτάχυνση της εξέτασης αιτήσεων αναστολής 

δόσεων.   

Ανανεώσαμε το ραντεβού μας για το επόμενο 

διάστημα. 

Η επικοινωνία μας θα είναι συνεχής ώστε να 

πετύχουμε ότι μας ανήκει 

Το επόμενο ραντεβού με το Υπουργείο Εργασίας 

και με τον Πρωθυπουργό ώστε να υπάρχουν 

άμεσες κυβερνητικές πρωτοβουλίες- στο πνεύμα 

των προεκλογικών  δεσμεύσεων- για τις 

οικογένειες μας. 

 

 

Στη συνάντηση συμμετείχαν βουλευτές 

Ξενοφών Μπαραλιάκος (Πιερίας) και 

Κωνσταντίνος Μαραβέγιας (Μαγνησίας).  

Στις εισηγήσεις τους ανέφεραν ότι οι 

πολυμελείς οικογένειες είναι αυτές που θα 

ανακόψουν με το παράδειγμά τους τη 

δημογραφική καθίζηση της χώρας μας και θα 

συμβάλλουν στην αλλαγή νοοτροπίας που θα 

επιτρέψει τη δημιουργία πολυμελών 

οικογενειών. Από την ΟΠΟΤΤΕ  συμμετείχαν οι 

Δημήτρης Κοντός (Πρόεδρος), Γιώργος 

Χαβάκης (Αντιπρόεδρος) Σούλα Βακουφτσή 

(Γεν. Γραμματέας), Ζωή  Κοΐδου (Β΄ 

Αντιπρόεδρος) Μαίρη Χελιουδάκη (Υπ. 

Δημοσίων Σχέσεων), Δημήτρης 

Χριστοθανόπουλος (Οργαν. Γραμματέας). 

 

Παραπομπή αναγνωστών από τη σελίδα 2 

 



 
 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ  

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ κ. ΜΑΝΟ ΚΟΝΣΟΛΑ 

 
 
   

    Σελίδα  7 

 

 
Την Πέμπτη 4 /6/2020 αντιπροσωπεία του Δ.Σ. 

της ΟΠΟΤΤΕ αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ. 

Δημήτρη  Κοντό και το μέλος του ΔΣ κα. Μαίρη  

Νερούτσου συναντήθηκε με τον Υφυπουργό 

Τουρισμού κ. Μάνο Κόνσολα και το ΓΓ. κ. 

Κωνσταντίνο Λούλη. 

Ο πρόεδρος παρουσίασε την αναλυτική πρόταση 

για τον κοινωνικό τουρισμό που κατέθεσε η 

ΟΠΟΤΤΕ στα Υπουργεία Εργασίας και Τουρισμού. 

Η πρόταση αφορά του εργαζομένους που 

ασφαλιστικά ανήκουν στον ΕΦΚΑ αλλά και τις 

άλλες κατηγορίες τριτέκνων ( Δημοσίους 

υπαλλήλους, επαγγελματίες, συνταξιούχους κλπ)  

Με την πρόταση αυτή βγαίνουν κερδισμένες οι 

Τρίτεκνες οικογένειες που θα μπορέσουν να 

κάνουν λίγες μέρες διακοπές αλλά επιπλέον 

ενισχύεται ο εσωτερικός τουρισμός, οι 

εργαζόμενοι στον τουρισμό, τον επισιτισμό και 

τις μεταφορές καθώς και οι επαγγελματίες , 

συνεπώς η πρόταση έχει θετική επίδραση στην 

επανεκκίνηση της οικονομίας. 

Οι εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας του 

Υπουργείου αντιμετώπισαν με θετικό ενδιαφέρον 

την πρόταση και δεσμεύτηκαν πως τις αμέσως 

επόμενες μέρες θα υπάρχει απάντηση.  

Τέλος  Υφυπουργός και ΓΓ δεσμεύτηκαν να 

στηρίξουν τα δίκαια αιτήματα των τριτέκνων . 

Ξεκινήσαμε τις επαφές –με φυσική παρουσία- με 

την κυβέρνηση και έχουμε ευθύνη να τα 

καταφέρουμε !    

 

 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
 

Συνάντηση είχαν μέλη της Εκτελεστικής 

Γραμματείας της Ομοσπονδίας Πολυμελών 

Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδος 

(Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.) με τον Υφυπουργό Παιδείας και 

Θρησκευμάτων κ. Βασίλη Διγαλάκη. 

Αφού εισαγωγικά έγινε ενημέρωση για τις 

προτεραιότητες της Ομοσπονδίας και την 

εξομοίωση, τα βασικά θέματα που 

συζητήθηκαν, ήταν η  ενίσχυση της φοιτητικής 

μέριμνας (σίτιση, στέγαση), με τον Υφυπουργό 

να σημειώνει ότι το Υπουργείο Παιδείας θα 

εξετάσει με τα αιτήματα αυτά και τις 

συγκεκριμένες προτάσεις που κατατέθηκαν εκ 

μέρους των τρίτεκνων. 

Σημαντικό θέμα που συζητήθηκε διεξοδικά ήταν 

το θέμα των μετεγγραφών φοιτητών, με τα μέλη 

της Ομοσπονδίας να εκφράζουν την 

ικανοποίησή τους, για τη ρύθμιση που υπήρξε 

στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, το οποίο υπερψηφίστηκε 

πρόσφατα στη Βουλή και σύμφωνα με το οποίο 

υπήρξε αύξηση της μοριοδότησης. 

Ο κ. Διγαλάκης ήταν θετικός, η συνάντηση έγινε 

σε καλό κλίμα και ευχαρίστησε τη Διοίκηση της 

Ομοσπονδίας για τη συνάντηση και την 

εποικοδομητική συζήτηση, αναγνώρισε την 

ανάγκη στήριξης των τρίτεκνων οικογενειών και 

τόνισε ότι διαρκής στόχος του Υπουργείου, σε 

συνεργασία με τα ελληνικά πανεπιστήμια, είναι 

η συνεχής βελτίωση - αναβάθμιση των 

συνθηκών για το σύνολο των φοιτητών. 

Από την ΟΠΟΤΤΕ συμμετείχαν οι Δημήτρης 

Κοντός (Πρόεδρος), Γεώργιος Χαβάκης 

(Αντιπρόεδρος), Ζωή  Κοΐδου (Β΄ Αντιπρόεδρος), 

Μαίρη Χελιουδάκη (Υπ. Δημοσίων Σχέσεων).  

 



 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
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1. FAST FERRIES 

Η FAST FERRIES προσφέρει ειδική έκπτωση 30% για τiς τρίτεκνες οικογένειες. Η έκπτωση ισχύει για 

όλες τις θέσεις. Για την χορήγηση της έκπτωσης είναι απαραίτητη η επίδειξη της ταυτότητας 

συλλόγου τριτέκνων η του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης. Τα τέκνα των τριτέκνων 

δικαιούνται την έκπτωση έως την ηλικία των 23 ετών με την επίδειξη της ταυτότητας τους. 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ: ΑΝΔΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ 

Τηλ.: +30 210 4182005, 4182163 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

2.MINOAN LINES 

Η Minoan Lines προσφέρει έκπτωση στις Τρίτεκνες οικογένειες  στις γραμμές εσωτερικού με 30% 

έκπτωση στα εισιτήριά σας! Η έκπτωση ισχύει σε όλες τις κατηγορίες θέσεων εκτός LUX. 

Επίσης παρέχεται 20% έκπτωση για τα δίκυκλα καθώς και για το Ι.Χ. αυτοκίνητό (κατηγορία 1). 

Η έκπτωση ισχύει για τα παιδιά ηλικίας έως 25 ετών. 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά: Ταυτότητα Συλλόγου Τριτέκνων Ή Πιστοποιητικό. 

Κάντε την κράτηση σας από το e-booking της Minoan επιλέγοντας στο Βήμα 2 στο “Επιλέξτε τύπο 

επιβάτη/έκπτωση“ την επιλογή «Μέλος τρίτεκνης οικογένειας» 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΧΑΝΙΑ- ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΚΥΚΛΑΔΕΣ 

ΤΗΛ: 801 11 75000 & 2810399899 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

3.ANEK LINES 

Η Anek Lines προσφέρει στις Τρίτεκνες οικογένειες– Γραμμές Κρήτης 

30 % σε όλες τις θέσεις εκτός από καμπίνες κατηγορίας LUX. 

20% στα ΙΧ οχήματά τους (Αυτοκίνητα ή Δίκυκλα). 

Για την χορήγηση της έκπτωσης είναι απαραίτητη η επίδειξη Ταυτότητας Συλλόγου Τριτέκνων Τα 

τέκνα των τριτέκνων δικαιούνται την έκπτωση έως την ηλικία των 25 ετών προσκομίζοντας 

επιπλέον και την ταυτότητά τους. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

4.ΤHASSOS LINK -F/B ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΙΛΙΑΓΚΟΣ 

- Στην γραμμή ΚΑΒΑΛΑ-ΠΡΙΝΟΣ 40% έκπτωση (κόστος εισιτηρίου 3 ευρώ , αντί 5 ευρώ) 

- Στην γραμμή ΚΕΡΑΜΩΤΗ-ΛΙΜΕΝΑΣ 43% έκπτωση (κόστος εισιτηρίου 2 ευρώ , αντί 3,5 ευρώ) 

- Εκπτωση 50% στο κόστος εισιτηρίου αυτοκίνητου αποκλειστικά στο πρώτο δρομολόγιο της 

γραμμής Λιμένα –Κεραμωτής. 

--------------------------------------------------------------------- 

5. AEGEANSPEED LINES 

Έκπτωση σε τρίτεκνες οικογένειες 30% με την επίδειξη θεωρημένης κάρτας. 

Aπό 4/2/2020 ισχύει νέα έκπτωση 20% στα Ε.Ι.Χ. οχήματα τριτέκνων. Απαραίτητη η επίδειξη της 

κάρτας τριτεκνίας κατά την επιβίβαση. Η έκπτωση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί μέσω του δικτύου 

συνεργαζόμενων τουριστικών γραφείων. Δε θα εφαρμόζεται on line. 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ:Πειραιάς-Σέριφος-Σίφνος-Μήλος 

Τηλ.: 210 96.90.950 

--------------------------------------------------------------------- 

6.ZANTE FERRIES 

Έκπτωση στις Τρίτεκνες οικογένειες 50%,για όλες τις θέσεις εκτός καμπινών 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ:ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΥΚΛΑΔΕΣ(ΚΥΘΝΟΣ-ΣΕΡΙΦΟΣ-ΣΙΦΝΟΣ-ΜΗΛΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-

ΣΙΚΙΝΟΣ-ΙΟΣ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ) 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ(Γραφείο Κασαπίδης τηλ:2551026548) 

 



 

 

  
7. ANNES LINES (ΠΡΩΤΕΥΣ)  Σποράδες. 

Έκπτωση στις Τρίτεκνες οικογένειες 30% με την Τριτεκνική ταυτότητα 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ:   ΒΟΛΟΣ-ΣΚΙΑΘΟΣ-ΓΛΩΣΣΑ-ΣΚΟΠΕΛΟΣ-ΑΛΟΝΗΣΟΣ(Πρωτεύς πλοίο) 

Τα εισιτήρια κλείνονται στο λιμάνι 

--------------------------------------------------------------------- 

8.GOLDEN STAR FERRIES 

30% έκπτωση για τρίτεκνους στην Οικονομική Θέση (DECK) & στα Αεροπορικού Τύπου Καθίσματα 

(ATS).  ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ: 

ΡΑΦΗΝΑ > ΒΟΡΕΙΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ (– ΑΝΔΡΟΣ – ΤΗΝΟΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ) 

ΡΑΦΗΝΑ > ΒΟΡΕΙΕΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ (– ΑΝΔΡΟΣ – ΤΗΝΟΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ – ΠΑΡΟΣ – ΝΑΞΟΣ) 

ΡΑΦΗΝΑ > ΚΥΚΛΑΔΕΣ( – ΑΝΔΡΟΣ – ΤΗΝΟΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ – ΝΑΞΟΣ – ΙΟΣ – ΘΗΡΑ) 

ΚΡΗΤΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) > ΚΥΚΛΑΔΕΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΘΗΡΑ – ΝΑΞΟΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ) 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ > ΔΥΤΙΚΕΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ{– (ΣΙΦΝΟΣ) – ΜΗΛΟΣ – ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ – ΘΗΡΑ – ΙΟΣ – ΠΑΡΟΣ 

– ΜΥΚΟΝΟΣ}   

ΕΝΔΟΚΥΚΛΑΔΙΚΟ (ΣΥΡΟΣ – ΤΗΝΟΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ – ΘΗΡΑ (και αντίστροφα)) 

--------------------------------------------------------------------- 

9.Sea Speed Ferries 

Η Sea Speed Ferries κάνει έκπτωση 30% τις τρίτεκνες οικογένειες με την τριτεκνική κάρτα σε όλες τις 

θέσεις εκτός των καμπινών LUX και στα τέκνα αυτών μέχρι 25 ετών. 

20% για ΙΧ & ΜΟΤΟ μόνο για την γραμμή Ρεθύμνου. 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ:    ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΜΗΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΡΕΘΥΜΝΟ 

Τηλ: 210 4100301 

--------------------------------------------------------------------- 

10. ΑΝΕΝΔΥΚ  Α.Ε 

Έκπτωση στις Τρίτεκνες οικογένειες 50%, με την επίδειξη της Τριτεκνικής ταυτότητας της ΟΠΟΤΤΕ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:  ΣΦΑΚΙΑ-ΑΓ.ΡΟΥΜΕΛΗ- ΛΟΥΤΡΟ-ΓΑΥΔΟ 

Τηλ:2821 095511 

----------------------------------------------------------------------------- 

11. ΠΛΟΙO « ΙΟΝΗΣ» (Από Κίσσαμο Χανίων)  

Έκπτωση 50% στις Τρίτεκνες οικογένειες με την επίδειξη της Τριτεκνικής ταυτότητας της ΟΠΟΤΤΕ 

Δεν ισχύει όμως για τα οχήματα.  

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ:  ΚΙΣΣΑΜΟΣ –ΚΥΘΗΡΑ –ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ– ΓΥΘΕΙΟ–ΠΕΙΡΑΙΑ  

Τηλέφωνο:28210 89065 

--------------------------------------------------------------------------- 

12.DODEKANISOS SEAWAYS  

Η Dodekanisos Seaways κάνει 50% στις τρίτεκνες οικογένειες στα επιβατικά εισιτήρια με την επίδειξη 

της προσωπικής σας κάρτας του Συλλόγου Τριτέκνων 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ:  Ρόδος για Σάμο, Ικαρία, Φούρνους ,Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κω, Νίσυρο, Τήλο, Σύμη, 

Πανορμίτη, Χάλκη,  

Τηλ: 2241070590 

----------------------------------------------------------------------------- 

13.Saos Ferries 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ: Ρόδος- Καστελόριζο (πλοίο «ΣΤΑΥΡΟΣ».) 

δωρεάν μεταφορά των επιβατών και για τα ιδιωτικής χρήσης επιβατικά αυτοκίνητα τους. 

50% με την κάρτα τριτέκνων 
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14.FERRIES ΓΛΥΦΑ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ: 

Γλύφα και Αγιόκαμπος, Εύβοια 

50% με την κάρτα τριτέκνων 

---------------------------------------------------------------------------- 

15. BLUE STAR FERRIES 

30% Έκπτωση στα εισιτήρια με τη επίδειξη της κάρτας Τριτέκνων & 

20%Στα Ι.Χ και ΜΟΤΟ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ: 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΧΑΝΙΑ 

Τηλ.: 210-8919800  

------------------------------------------------------------------------ 

16. TRITON FERRIES ( πλοία ΙΟΝΙΣ και ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ) 

50% Έκπτωση 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ: Λαύριο – Κέα (Τζιά), Κύθνος, και Νεάπολη – Κύθηρα  

--------------------------------------------------------------------------- 

17. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ: Ραφήνα – Μαρμάρι Ευβοίας 

έκπτωση εισιτήριο επιβάτης 25% στην οικονομική θέση. Εισιτήριο 6.30 με έκπτωση 

(9 ευρώ χωρίς έκπτωση) 

---------------------------------------------------------------------------- 

18. Ιπτάμενα Δελφίνια Αίγινας (ΚΙΤΡΙΝΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ) 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ: Πειραιάς – Αίγινα: 

έκπτωση εισιτήριο επιβάτης 25% στην οικονομική θέση. Η έκπτωση ισχύει από Δευτέρα έως και 

Παρασκευή. 

 
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΕΛ 

 1. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 25% Σε όλα τα δρομολόγια εκτός Νομού στα μέλη του ΑΙΤΩΛΙΚΟ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

-  ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ  

2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 25% Σε όλα τα δρομολόγια στα μέλη του. 

3. ΑΧΑΙΑΣ 25% Σε όλους και σε όλα τα δρομολόγια. 

4. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 25% Σε όλα τα δρομολόγια στα μέλη του 

5. ΔΡΑΜΑΣ 25% Σε όλα τα δρομολόγια στα μέλη του 

6. ΗΛΕΙΑΣ 50% Σε όλους και σε όλα τα δρομολόγια (εκτός των παιδιών) 

7. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 50%  Σε όλους τους τρίτεκνους στο Δρομολόγιο ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ. 

8. ΚΑΒΑΛΑΣ 15% Σε όλα τα δρομολόγια στα μέλη του 

9. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 50% 

     Σε όλα τα δρομολόγια στα μέλη του (Εξυπηρετεί και τα μέλη του Συλλόγου   Φαρσάλων). 

10. ΚΡΗΤΗΣ 25% Σε όλα τα δρομολόγια στους τρίτεκνους (ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΛΑΣΙΘΙ- ΡΕΘΥΜΝΟ-ΧΑΝΙΑ )  

11. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 25% Σε όλα τα δρομολόγια στα μέλη του 
12. ΜΥΤΙΛΗΝΗ 20% Σε όλα τα δρομολόγια στα μέλη του 
13. ΞΑΝΘΗΣ 25% ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ με επιστροφή στα μέλη του 50% ΑΘΗΝΑ >> >>  
14. ΠΙΕΡΙΑΣ 25% 
      Σε όλα τα δρομολόγια εντός Νομού στα μέλη του και στο δρομολόγιο  ΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ  

 



 
 
  

Συνάντηση με τον Πρόεδρο των ΚΤΕΛ  κ. Σοφοκλή 

Φάτσιο είχε αντιπροσωπεία της ΟΠΟΤΤΕ από τους 

Δημήτρη Κοντό,  Πρόεδρο και Βασίλη Δήμο, Ταμία 

του Δ.Σ. 

Στη συνάντηση η αντιπροσωπεία μας έθεσε και 

προφορικά το αίτημα για εφαρμογή έκπτωσης σε 

όλα τα ΚΤΕΛ της χώρας προς τις τρίτεκνες 

οικογένειες, όπως έχει ήδη επιτευχθεί σε 

συμφωνίες που έχουν γίνει από τους συλλόγους 

τριτέκνων με ΚΤΕΛ σε αρκετές περιοχές. 

Ο Πρόεδρος των ΚΤΕΛ αναφέρθηκε στον κοινωνικό 

ρόλο που επιτελούν τα ΚΤΕΛ, και μας ενημέρωσε 

για τις δικές τους ενέργειες προς την κυβέρνηση 

ώστε να θεσμοθετηθεί έκπτωση στα εισιτήρια για 

όλες τις τρίτεκνες οικογένειες , στα πλαίσια των 

αναγκαίων  θετικών δράσεων για το Δημογραφικό 

και τις πολυμελείς οικογένειες. Μας παρουσίασε 

και την κοστολογημένη πρόταση των ΚΤΕΛ  που 

έχει σταλεί στην προηγούμενη και στη σημερινή 

κυβέρνηση. 

Η λύση του θέματος δεν είναι ζήτημα κόστους αλλά 

πολιτικής βούλησης και απόφασης . 

Οι τρίτεκνες οικογένειες μέσα από την συλλογική 

τους έκφραση έχουν την βούληση και την ανάγκη 

να ασκήσουν πιέσεις για να γίνει πράξη ένα χρόνιο 

αίτημα. 

Εκπτώσεις στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για όλες 

τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και φυσικά για τις 

τρίτεκνες οικογένειες.   

και να κερδίζει την προσοχή με το να είναι 

ενδιαφέρον, να εξάπτει την περιέργεια, ή να 

χαρακτηρίζεται από κάποιο ασυνήθιστο ποιοτικό 

γνώρισμα. 
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15. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 25% Σε όλα τα δρομολόγια σε όλους τους τρίτεκνους 

16. ΡΟΔΟΠΗΣ 25% Σε όλα τα δρομολόγια στα μέλη του 

17. ΡΟΔΟΣ 50% Εντός Νησιού στα μέλη του 

18. ΣΑΜΟΥ 20% Εντός Νησιού στα μέλη του 

19. ΣΕΡΡΩΝ 25% Στο δρομολόγιο ΑΘΗΝΑ-ΣΕΡΡΕ- ΑΘΗΝΑ στα μέλη του- 

20. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 25% Σε όλα τα δρομολόγια ΜΟΝΟ για τους τρίτεκνους γονείς με 3 προστατευόμενα 

τέκνα,    μονίμους κατοίκους του Νομού Χαλκιδικής, με έκδοση δικής του κάρτας, κατόπιν 

επισύναψης σχετικών δικαιολογητικών (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση 

συλλόγου (προαιρετική) και μία πρόσφατη φωτογραφία για κάθε δικαιούχο).  

21. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 25% Σε όλα τα δρομολόγια στα μέλη του 

22. ΚΤΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ 25% ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΌΓΙΑ 

23. ΧΙΟΣ  25% Εντός Νησιού στα μέλη του 

24. ΚΙΛΚΙΣ 25%  Σε όλα τα δρομολόγια εντός Νομού και ΚΙΛΚΙΣ - ΘΕΣ/ΙΚΗ - ΚΙΛΚΙΣ στα μέλη του. 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΤΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΤΕΛ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

 

ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

 Για την ίδρυση νέων συλλόγων 

τριτέκνων μπορείτε να επικοινωνείτε με:  

Υπεύθυνος εγγραφής νέων συλλόγων:  

Βακουφτσή Κερασίνα  

Επικοινωνία: ΤΗΛ. 6936906292 

Email: info@opotte.gr και opotte@gmail.com 

 Παρακαλούμε στο email σας να ενημερώνετε για 

την περιοχή που πρόκειται να ιδρυθεί ο σύλλογος, 

το στάδιο που βρίσκονται πιθανές ενέργειες που 

έχετε κάνει και τα στοιχεία σας για επικοινωνία. 

 

Η ΟΠΟΤΤΕ μας χρειάζεται όλους !! 

 



 

 

 

   

ΟΠΟΤΤΕ 

Εμμ. Μπενάκη 43, Αθήνα  

Τ.Κ     . Αθήνα, Αττικής  

Τηλέφωνο: 

Πρόεδρος : 

Κοντός Δημήτριος  6936976064 

Γ. Γραμματέας:            

Βακουφτσή Κερ.   6936906292 

Email: 

opotte@gmail.com 

info@opotte.gr 

 

Επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση: 

www.opotte.gr 

www.opotte.blogspot.com 

https://www.facebook.com/opotte 
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ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ ΤΗΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κοντός Δημήτρης ( Δυτική Αθήνα) 

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χαβάκης Γιώργος ( Λασιθίου) 

Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κοίδου Ζωή (Πιερία) 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βακουφτσή Κερασίνα (Μαγνησία) 

ΤΑΜΙΑΣ: Δήμος Βασίλειος (Πρέβεζα) 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χριστοθανόπουλος Δημήτρης ( Δυτική Αθήνα) 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Χελιουδάκη Μαίρη (Χανιά) 

ΑΝΑΠΛ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Κεφαλά Παναγιώτα (Δράμα) 

Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατέρη Μελίνα (Κάλυμνος) 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μαυρίδου Βούλα (Ξάνθη) 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: Βαρβαρίγου Κλαυδία (Φυλή) 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ: Νατσιούλας Ηλίας (Λάρισα) 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ: Νερούτσου Μαίρη (Καισαριανή) 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Κοντός Θεόδωρος ( Καρδίτσα) 

ΜΕΛΗ: 

Ανανιάδου Ευγενία (Νοτ. Έβρου) 

Θεμέλαρος Γιάννης ( Λέρου) 

Καραγεωργόπουλος Δημήτρης (Πάτρας) 

Κοινάκη Ειρήνη ( Ρέθυμνο) 

Μαντέλος Χρήστος (Αιτωλικού) 

Μάρκου Μανώλης (Σάμου-Ικαρίας-Φούρνων) 

Μάρκουλας Γιάννης (Αιγιαλείας) 

Μπειντάρης Ταξιάρχης (Πρέβεζα) 

Πατσώνα Κατερίνα (Κοζάνη) 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καπνογιάννης Βασίλειος (Καρδίτσα) 

ΜΕΛΗ: Τεπερίδης Πέτρος   (Χανιά) - Γαβαλάς Χρήστος (Δυτική Αθήνα) 
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