
 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ  ΤΡΙΩΝ  ΤΕΚΝΩΝ   

ΕΛΛΑΔΑΣ  -  Ο.Π .Ο.Τ.Τ.Ε  

Την Τετάρτη  16 Ιουλίου 2020  αντιπροσωπεία της 

ΟΠΟΤΤΕ  αποτελούμενη από τους κ.κ. Δημήτρη 

Κοντό,  Πρόεδρο και Δημήτρη Χριστοθανόπουλο, 

Οργανωτικό Γραμματέα  του Δ.Σ, συναντήθηκε με 

τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε,  (Κεντρική Ένωση Δήμων 

Ελλάδας)  κ.  Δημήτρη Παπαστεργίου.  

Στη συνάντηση κατατέθηκε η πρόταση της 

ΟΠΟΤΤΕ, σύμφωνα με την οποία, μέσα από  το ΔΣ 

της ΚΕΔΕ να αξιοποιήσουν  όλοι οι δήμοι το νόμο 

(4368/21.02.2016 άρθρο 13) και να λάβουν 

σχετικές αποφάσεις για μειώσεις στα Δημοτικά 

Τέλη. θεωρούμε, πως εκτός των Δημοτικών τελών 

μπορούν να τύχουν ανάλογης εκπτωτικής 

πολιτικής από τους Δήμους και  τα τέλη ύδρευσης 

και  άρδευσης. Θεωρούμε αναγκαία πράξη 

κοινωνικής ευαισθησίας-που σε πολλές 

περιπτώσεις είναι γεγονός- οι παροχές των 

Δήμων προς τους πολίτες  όπως αθλητικές 

δραστηριότητες, πολιτιστικές δραστηριότητες 

(μαθήματα μουσικής, χορού, εικαστικών, 

κινηματογραφικές και θεατρικές προβολές, 

δημοτικά μουσεία, πολιτιστικές εκδηλώσεις) να 

παρέχονται στα μέλη πολυμελών οικογενειών 

δωρεάν ή με μικρή οικονομική επιβάρυνση. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΤΤΕ ΜΕ ΤΗΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 
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Θεωρούμε ότι τα πιστεύω όλων μας  συγκλίνουν, 

ώστε να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα στήριξης 

στα νέα ζευγάρια  να κάνουν οικογένεια και παιδιά 

για την λύση του δημογραφικού προβλήματος. 

Για να διατηρηθεί το πληθυσμιακό δυναμικό όμως, 

χρειάζεται να υπερβούμε το 2,1 ανά οικογένεια σε 

αριθμό παιδιών. Για αυτό επιμένουμε στην 

ενίσχυση και την στήριξη των τριτέκνων 

οικογενειών. 

Γνωρίζουμε την δύσκολη οικονομική κατάσταση 

που διανύει σήμερα η Αυτοδιοίκηση, όμως  

καλύτερα από εμάς, οι ίδιοι εκπρόσωποι τους 

γνωρίζουν την ακόμη δυσκολότερη κατάσταση 
χιλιάδων οικογενειών και κυρίως των πολυμελών. 

ΙΟΥΛΙΟΣ -  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  

2020  

τεύχος 2  
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Το Σάββατο 27 Ιουνίου αντιπροσωπεία της 

Εκτελεστικής Γραμματείας της Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε 

συναντήθηκε και συνομίλησε με 3 προέδρους από 

συλλόγους Τρίτεκνων της Πελοποννήσου.           

              Η Ε.Γ. δεσμευμένη από τις αποφάσεις του 

πρόσφατου συνεδρίου και του Δ.Σ της Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε 

επαναβεβαίωσε την ενωτική προσπάθεια  που 

επιχειρεί προς όλους τους συλλόγους Τρίτεκνων 

που δεν είναι μέλη της Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε. για κοινό 

βηματισμό, ώστε οι Τρίτεκνοι να έχουν ενιαία 

έκφραση.             

              Οι εκπρόσωποι των συλλόγων της 

Πελοποννήσου μεταφέρουν την απόφαση που 

έχουν πάρει για αναζήτηση της ενότητας όλων 

των Τρίτεκνων.                                                                                 

            Σε πολύ θετικό κλίμα αποφασίστηκε να 

εντείνουμε τις πρωτοβουλίες ώστε η Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε., 

οι Σύλλογοι της Πελοποννήσου, όσοι Σύλλογοι 

είναι εκτός ομοσπονδιών και η ΠΟΤ να βρεθούμε 

σε κοινό αγώνα, ενιαία και πιο αποτελεσματικό 

δρόμο για την καλύτερη διαδικασία όσων 

χρειάζονται οι Τρίτεκνες Οικογένειες, όσων 

επιβάλλεται να προσφέρουμε για την 
Δημογραφική ανάταση της χώρας μας. 

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΟΙ 
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

ΑΙΔΗΨΟΥ-ΑΙΔΗΨΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΣΤΕΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

6936824075 

triteknoi.edipsou@gmail.com 

 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ-ΛΕΙΒΑΔΙΑ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΛΑΖΙΝΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 

6972816530 - 2261026828 

trireknoivoitias@yahoo.gr 

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ-ΛΑΜΙΑ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΤΣΙΠΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

6985121008 - 2231051600 

triteknoifth@gmail.com 

 

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΝΑΤΣΙΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ 

6973094675 

triteknoielassonas2015@gmail.com 

www.triteknoielassonas.blogspot.gr 

 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

6945146226 -  2441072701 

triteknoi_karditsa@yahoo.gr 

http://triteknoikarditsas.blogspot.gr/ 

 

ΛΑΡΙΣΑΣ-ΛΑΡΙΣΑ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΓΚΟΒΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

6983504021 - 2413014393 

triteknoilar@yahoo.gr 

http://triteknoilar.wordpress.com/ 

 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ-ΒΟΛΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΚΕΡΑΣΙΝΑ 

6949594846 -  2421049010 -  6936906292 

triteknoi.magnisias@yahoo.gr 

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

 

ΦΑΡΣΑΛΩΝ-ΦΑΡΣΑΛΑ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

6936555209 

triteknoi.farsalon@gmail.com 

ekfarsalon@yahoo.gr 

https://www.facebook.com/triteknoi14 
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ΣΥΛΛΟΓΟΙ  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 -  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ     
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Β. Γονείς με τρία (3) παιδιά. 

Η απαλλαγή πολυτέκνων από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων, επεκτείνεται και 

χορηγείται αναλογικά και στους γονείς ή γονέα με τρία (3) ανήλικα τέκνα από τον ίδιο ή 

διαφορετικούς γάμους για τα οποία έχουν με νόμο ή δικαστική απόφαση τη γονική μέριμνα και 

επιμέλεια ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι 

άγαμα ή προστατευόμενα. 

Σχετικά:         α. Άρθρο 4 παρ. 1 περ. στ΄ του Ν. 3250/2004 (Φ.Ε.Κ. 124/Α/7-7-2004) και 

                        β. Άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3454/2006 (Φ.Ε.Κ. 75/Α/7-4-2006). 

Προστατευόμενα παιδιά. 

Ως προστατευόμενα παιδιά, για τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, θεωρούνται τα παιδιά που: 

α. Είναι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. 

β. Φοιτούν σε αναγνωρισμένες Σχολές και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή 

εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας 

τους. 

δ. Έχουν αναπηρία 67% και άνω, ηλικίας από τεσσάρων (4) ετών και άνω, άγαμα, διαζευγμένα ή σε 

κατάσταση χηρείας, εφόσον δεν εμπίπτουν στις άλλες κατηγορίες ατόμων που δικαιούνται να 

παραλάβουν επιβατικό αυτοκίνητο με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης. 

Το ανήλικο τέκνο θεωρείται ως «προστατευόμενο», ανεξάρτητα από το εάν αυτό βαρύνει ή όχι το 

φορολογούμενο γονέα κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και ως εκ τούτου, 

στην περίπτωση όπου ανήλικο τέκνο αποκτά εισόδημα, η αρμόδια τελωνειακή αρχή δεν οφείλει να 

απαιτεί πέρα των προβλεπομένων δικαιολογητικών και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων. 

Επίσης, στην περίπτωση προστατευόμενου τέκνου που φοιτά, επαρκές αποδεικτικό στοιχείο της 

φοιτητικής ιδιότητας συνιστά η βεβαίωση εγγραφής στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και όχι η βαθμολογία 

των εισαγωγικών εξετάσεων σε συνδυασμό με τις βάσεις εισαγωγής, οι οποίες ανακοινώνονται από 

το Υπουργείο Παιδείας και από τις οποίες προκύπτει η εισαγωγή τέκνου σε αναγνωρισμένη Σχολή ή 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής. 

Περαιτέρω και για άλλες περιπτώσεις αναγνωρισμένων Σχολών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

(δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., Σχολές που εντάσσονται σε μία βαθμίδα εκπαίδευσης και παρέχουν τίτλους 

σπουδών), η ως άνω βεβαίωση εγγραφής, ασχέτως αν αυτή έχει εκδοθεί πριν την επίσημη έναρξη της 

φοίτησης, αποτελεί επαρκές αποδεικτικό στοιχείο της φοιτητικής ιδιότητας του τέκνου. 

Οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών ή οποιασδήποτε άλλης ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν 

τα Κολέγια, δεν είναι ισότιμες με τους τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του Ελληνικού 

συστήματος τυπικής εκπαίδευσης, όπως Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ.. Ως εκ τούτου, δεν δύνανται να 

γίνουν αποδεκτές από τις αρμόδιες Τελωνειακές αρχές βεβαιώσεις φοίτησης που εκδίδονται από τα 

Κολέγια, ως δικαιολογητικά για την ατελή παραλαβή αυτοκινήτου από πολύτεκνους γονείς και γονείς 

με τρία (3) παιδιά. 

Σχετικά: α. Υπ’ αριθμ. 277/2008 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.. 

              β. Υπ’ αριθμ. Δ.2025/194/Α0018/21-10-2008 έγγραφο της Γεν. Γραμματείας Φορολογικών & 

Τελωνειακών Θεμάτων/Γεν. Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ./Δνση 18η Τελωνειακών Οικ. Συστημάτων/Τμ. 

Α΄. 

             γ. Υπ’ αριθμ. 5028286/1174/Α0018/20-7-2009 έγγραφο της Γεν. Γραμματείας Φορολογικών & 

Τελωνειακών Θεμάτων/Γεν. Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ./Δνση 18η Τελωνειακών Οικ. Συστημάτων/Τμ. 

Α΄ και 

            δ. Υπ’ αριθμ. 5047553/ΕΞ/10-12-2009 έγγραφο της Γεν. Γραμματείας Φορολογικών & 

Τελωνειακών Θεμάτων/ΓεΝ. Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ./Δνση 18η Τελωνειακών Οικ. Συστημάτων/Τμ. 
Α΄.  

Σελίδα 3  

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Ι.Χ.Ε. ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
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Ποιοι από την οικογένεια έχουν δικαίωμα οδήγησης του αυτοκινήτου. 

Η οδήγηση του αυτοκινήτου κατά το περιοριστικό διάστημα των τριών (3) ετών, επιτρέπεται μόνο 

από τα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου, σύζυγο και άγαμα τέκνα, χωρίς να απαιτείται έγκριση 

της Τελωνειακής Αρχής. 

Σχετικά:           α. Υπ’ αριθμ. Δ.471/28/Β.001/4-5-1996 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών 

(Δ/νση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης) και  

                        β. Άρθρα 1, 2 και 3 της υπ’ αριθμ. Δ.1663/147/Α0018/20-7-2006 (Φ.Ε.Κ. 1192/Β/31-

8-2006) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών. 

Οι δικαιούχοι έχουν ατέλεια και για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. 

Τα επιβατικά αυτοκίνητα που παραλαμβάνονται με βάση τις διατάξεις ατέλειας που ισχύουν κάθε 

φορά για τους πολύτεκνους και ανάπηρους γονείς, μπορεί να είναι και μεταχειρισμένα 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. 

Υπ’ αριθμ. Δ.1598/156/18-12-1996 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών (Δ/νση Τελωνείων και 

Ειδικών φόρων Κατανάλωσης).Όροι και προϋποθέσεις για την παράδοση αυτοκινήτων σε 

πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία τέκνα με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης. 

Δικαιούχοι απαλλαγής. 

1. Οι πολύτεκνοι γονείς των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 3220/2004. 

2. Οι γονείς με τρία (3) τέκνα, όπως αυτοί ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 

3454/2006, ήτοι: 

α. Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. 

β. Ομογενείς αλλοδαπής υπηκοότητας που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν το ειδικό 

δελτίο ταυτότητας ομογενούς. 

γ. Πολίτες Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. 

δ. Πολίτες άλλων Κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων 

Ελληνικής υπηκοότητας. 

3. Η προβλεπόμενη από τις ανωτέρω διατάξεις απαλλαγή παρέχεται για μία (1) μόνο φορά και για 

ένα (1) αυτοκίνητο ανά οικογένεια. 

Άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. Δ.1663/147/Α0018/20-7-2006 (Φ.Ε.Κ. 1192/Β/31-8-2006) Απόφασης του 

Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών. 

Δικαιολογητικά. 

Για τη χορήγηση της απαλλαγής στις ανωτέρω κατηγορίες δικαιούχων προσώπων υποβάλλονται 

στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 Από τους τρίτεκνους: 

Αίτηση - δήλωση στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται: 

- Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των γονέων και των τέκνων, καθώς και ο τόπος μονίμου κατοικίας 

τους. 

- Η υπηκοότητα του πατέρα και της μητέρας. Σε περίπτωση αλλοδαπής υπηκοότητας θα 

αναγράφεται, αν πρόκειται για Έλληνες, το γένος. 

- Ο αριθμός δελτίου ταυτότητας αμφοτέρων των γονέων. Αν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας, θα 

πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός του διαβατηρίου ή της υπηρεσιακής ταυτότητας ή του δελτίου 

του Κέντρου Αλλοδαπών. 

β. Από τους τρίτεκνους οι οποίοι είναι Έλληνες πολίτες και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα: 

Πέραν της αίτησης - δήλωσης: 

(1) Πιστοποιητικό ή απόσπασμα Δημοτολογίου για την οικογενειακή κατάσταση, το οποίο εκδίδεται 

από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας, στα Δημοτολόγια όπου είναι εγγεγραμμένη η 

οικογένεια. Από το παραπάνω πιστοποιητικό πρέπει να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν στη 

ζωή τρία (3) τουλάχιστον τέκνα, τα οποία κατά την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου είναι 

ανήλικα, άγαμα ή προστατευόμενα. 

Συνέχεια στη σελίδα 8 
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Η   Διοίκηση της   Πανελλαδικής 

Ομοσπονδίας  Τριτέκνων  (ΟΠΟΤΤΕ)  μετά τη 

ξαφνική θλιβερή είδηση του θανάτου  του 

Μανώλη Λοϊζου  ιδρυτικού μέλους και ταμία του 

συλλόγου  Τριτέκνων  Καλύμνου  και μέλος της 

Επιτροπής Εθνικής Άμυνας  της ΟΠΟΤΤΕ, 

συνήλθε εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα:  

.-  Να εκφράσει τα συλλυπητήρια των μελών 

του Δ.Σ. στην οικογένειά του ,  στους οικείους 

του και στο  ΔΣ  Τριτέκνων    Καλύμνου. 

.-  Να κατατεθεί χρηματικό ποσό 200 ΕΥΡΩ στη 

μνήμη του αντί στεφάνου σύμφωνα με επιθυμία 

της οικογένειας    στο  ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ                         

«ΟΙ ΤΡΕΙΣ  ΙΕΡΑΡΧΕΣ» . 

Η  μεγάλη οικογένεια των Τριτέκνων  θρηνεί από 

σήμερα  την απώλεια  του. 

Ο  εκλιπών  συνάδελφος εργάστηκε όλα αυτά τα 

χρόνια   εξυπηρετώντας τα μέλη  του συλλόγου  

όχι μόνο στα θέματα του συλλόγου αλλά με 

όποιο τρόπο μπορούσε.  

Ενέπνεε το σεβασμό και την αγάπη όλων, 

έχοντας κατακτήσει την καθολική αποδοχή, 

αγάπη και εκτίμηση όλων των Τριτέκνων.  

 Τα  λόγια δεν   μπορούν να περιγράψουν την 

προσωπικότητα του , οι κουβέντες  φτωχές 

μπροστά στο πόνο όλων.  

                  ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΝΩΛΗ 

Η   παρουσία σου    θα μείνει ορόσημο στον 

Σύλλογό σου και στην ΟΠΟΤΤΕ. 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΡΙΩΝ 

ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΠΟΤΤΕ) 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΟΤΤΕ συγχαίρει 

τους επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων, 

και  τους εύχεται, υγεία, δύναμη και καλή 

σταδιοδρομία. 

Επίσης, στις οικογένειες που στήριξαν τον 

αγώνα για μια θέση στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, αξίζει ένα μεγάλο μπράβο. 

Ιδιαίτερα συγχαρητήρια στα παιδιά των 

τρίτεκνων οικογενειών, που αγωνίστηκαν κάτω 

από δυσμενέστερες αντικειμενικά συνθήκες. 

Μία καινούργια σελίδα στην ζωή τους 

ανοίγεται, το πρώτο αλλά βασικό βήμα για την 

πραγματοποίηση των ονείρων τους έγινε. 

Τους ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλή 
φοίτηση. 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΟΠΟΤΤΕ 

ΣΤΟΧΟΙ & ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΠΟΤΤΕ 

Απαιτούμε από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να 

καταθέσουν  άμεσα το σχέδιο νόμου για την εξομοίωση, 

το οποίο έχει αποσταλεί σε όλα τα κόμματα και οι πάντες 

δηλώνουν σύμφωνοι. Να αποδείξουν ΑΜΕΣΑ τη συμφωνία 

τους. 

·    Διεκδικούμε την πλήρη και χωρίς περιορισμούς  

οικονομική και θεσμική εξομοίωση των τρίτεκνων 

οικογενειών με τις πολύτεκνες και ένταξη τους στο Νόμο 

1910/1944. 

·    Διεκδικούμε την ισόβια τιμητική σύνταξη στη μητέρα 

που έκανε τρία παιδιά, ανεξαρτήτως ηλικίας των τέκνων 

της, ως αναγνώριση του σημαντικού ρόλου και της 

προσφοράς της στην ελληνική κοινωνία. 

·  Δηλαδή να γίνει χαρακτηρισμός των τρίτεκνων 

οικογενειών ως πολύτεκνων, ανεξαρτήτως από την 

ηλικία τους και την ένταξή τους στις διατάξεις των 

νόμων περί πολυτεκνίας. 



Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε  επισήμανε ότι και ο 

ίδιος είναι Τρίτεκνος γονέας και καταλαβαίνει 

και συμπαραστέκεται στο αίτημα μας. Με 

πρόταση του προς το Δ.Σ της Κ.Ε.Δ.Ε θα 

προτείνει στου Δήμους, να αξιοποιήσουν το 

νόμο και να θεσπίσουν  εκπτώσεις, στον 

καινούργιο προϋπολογισμό τους, για τα 

Δημοτικά Τέλη, στα τέλη ύδρευσης και τα τέλη 

Συνάντηση με  τον Γ. Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ        

κ. Π. Σκουρλέτη, την Βουλευτή κ. Θ. Φωτίου και 

το στέλεχος κ. Σ. Μπλιάκη είχε την Δευτέρα 13 

Ιουλίου 2020 αντιπροσωπεία της ΟΠΟΤΤΕ 

αποτελούμενη από τους κ.κ. Δημήτρη Κοντό, 

Πρόεδρο, και Βασίλη Δήμο, Ταμία. 

Η αντιπροσωπεία της ΟΠΟΤΤΕ κατέθεσε τις 

προτάσεις και τα αιτήματα των τριτέκνων σε 

μια προσπάθεια να συστρατευτούν όλοι-

πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις-ώστε να 

γίνουν θετικές δράσεις μακράς πνοής, για την 

αναστροφή του Δημογραφικού προβλήματος της 

χώρας.   

Οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασαν τις 

πολιτικές που εφάρμοσαν για τους τρίτεκνους 

όταν ήταν στην κυβέρνηση καθώς και το 

μελλοντικό τους πρόγραμμα. 

Τα μέλη της ΟΠΟΤΤΕ, επισήμαναν την 

διαχρονική έλλειψη πολιτικής βούλησης των 

κυβερνήσεων-όλα τα προηγούμενα χρόνια- να 

πάρουν τα αναγκαία μέτρα στήριξης της 

οικογένειας και των παιδιών.  

Όμως οι εξελίξεις δεν μπορούν να περιμένουν.  

Ο ΣΥΡΙΖΑ μας ενημέρωσε πως δεσμεύεται από το 

πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής της 

Βουλής το 2018 και πως τα προτεινόμενα μέτρα 

πρέπει να υλοποιηθούν. 

Η ΟΠΟΤΤΕ ζήτησε από τον ΣΥΡΙΖΑ-και έγινε 

αποδεκτό-να στηρίξει μέσα στη βουλή τα 

αιτήματα και τις προτάσεις των τρίτεκνων 

οικογενειών. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΤΤΕ ΜΕ ΤΟΝ Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ 
ΣΥΡΙΖΑ 

Συνάντηση με τον Γ. Γραμματέα και Βουλευτές του Σύριζα  
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άρδευσης, αλλά και στις παροχές των Δήμων 

προς τους πολίτες όπως αθλητικές 

δραστηριότητες, πολιτιστικές δραστηριότητες 

(μαθήματα μουσικής, χορού, εικαστικών, 

κινηματογραφικές και θεατρικές προβολές, 

Δημοτικά μουσεία, πολιτιστικές εκδηλώσεις) να 

παρέχονται στα μέλη πολυμελών οικογενειών 

δωρεάν ή με μικρή οικονομική επιβάρυνση.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Παραπομπή αναγνωστών από τη σελίδα 1 

ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ 

 

Άρθρο 202 «Επιχορηγήσεις και βοηθήματα» του ν. 

3463/2006 (ΦΕΚ Α` 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων», όπως ισχύει σήμερα:  

«[..]3. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που 

λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των 

μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή 

τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα 

άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, 

τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια 

ανέργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται 

αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους 

δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης 

του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α` 

94)”.»./7473/4873/7-7-2016(ΦΕΚ 2173/Β΄/13-7-2016. 
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΚΚΕ 

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Ιουλίου 

συνάντηση αντιπροσωπείας της ΟΠΟΤΤΕ 

αποτελούμενη από τους Δ. Κοντό (Πρόεδρο) Δ. 

Χριστοθανόπουλο (Οργ. Γραμματέα) , Γ. Τασίκα ( 

Πρόεδρο συλλόγου Μεταμόρφωσης) με 

αντιπροσωπεία του ΚΚΕ από τους Χ. Κατσώτη ( 

Βουλευτή) και Χ. Χουρδάκη ( στέλεχος του κόμματος) . 

Η αντιπροσωπεία της ΟΠΟΤΤΕ ανέδειξε αναλυτικά 

τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

λαϊκές οικογένειες και ιδιαίτερα οι πολυμελείς και 

παρουσίασε τις προτάσεις των τριτέκνων. 

Δόθηκε έμφαση στην επιτακτική ανάγκη μέτρων 

δημογραφικής πολιτικής που να διευκολύνουν τους 

νέους να κάνουν οικογένεια και παιδιά. 

Συνομολογήθηκε η ανάγκη οι τρίτεκνοι να 

αναγνωριστούν σαν πολύτεκνοι . 

Εκτιμήθηκε η επιδείνωση της κατάστασης για τις 

πολυμελείς οικογένειες –και όχι μόνο-λόγω της 

πανδημίας και εκφράστηκε ο φόβος πως μας 

ετοιμάζουν δύσκολο Φθινόπωρο.  

Οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ, τόνισαν πως αγωνίζονται 

μέσα και έξω από τη βουλή για τις σύγχρονες λαϊκές 

ανάγκες στην υγεία, την μόρφωση, τα δικαιώματα 

των εργαζομένων και από αυτή τη σκοπιά 

στηρίζουν τα αιτήματα μας .  

Θα επανέλθουν με παρεμβάσεις στο κοινοβούλιο και 

θα στηρίξουν τις κινητοποιήσεις των τριτέκνων.      
 

Συμφωνήθηκε να βρισκόμαστε σε επαφή και να 

προωθούμε τα αιτήματα και τις ανάγκες μας.  

Μας πρότειναν μέσα από το μαζικό κίνημα να 

συμβάλλουμε ώστε να προωθηθούν τα δίκαια 

αιτήματα των τρίτεκνων οικογενειών. 

Τους μεταφέραμε τη δέσμευση μας να εργαστούμε 

ενωτικά, μαζικά και αποφασιστικά με όλους τους 

τρίτεκνους ώστε να υλοποιηθούν τα αιτήματα μας 

για εξομοίωση τρίτεκνων με τους άλλους 

πολύτεκνους, για κοινωνικά μέτρα στήριξης της 

δημογραφικής πολιτικής ώστε να υπάρχει η χώρα 

και να ζουν με αξιοπρέπεια οι πολίτες της.    

 

 Από την  Συνάντηση με εκπροσώπους  του ΚΚΕ  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΣΑΜΟΥ-ΙΚΑΡΙΑΣ-ΦΟΥΡΝΩΝ 

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝΓΙΑ ΝΕΟ ΔΣ ΚΑΙ  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  ΣΤΗΝ ΟΠΟΤΤΕ 

Μετά το γενικό lock down και την αναβολή των 

εκλογών του συλλόγου ανακοινώνουμε νέα 

ημερομηνία στις 6/9/2020  ημέρα Κυριακή και 

ώρα 10:00-13:00 π.μ.

Όσοι εκ των μελών επιθυμούν να συμμετέχουν 

ως υποψήφιοι στο νέο ΔΣ παρακαλούνται όπως 

δηλώσουν συμμετοχή στο γραφείο του συλλόγου 

έως την  Παρασκευή 4/9/2020 ώρες γραφείου 

17:00-20:00μμ 

  Ο πρόεδρος                               Η γραμματέας 
Μανώλης  Μάρκου                      Αγγελική Ρήγα 
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Σε πολύ θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε 

συνάντηση αντιπροσωπείας της Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε 

αποτελούμενη απ’ τους:  Δημήτρη Κοντό ( 

πρόεδρος), Γιώργο Χαβάκη ( Α’ αντιπρόεδρος), 

Σούλα Βακουφτσή ( Γ.  Γραμματέα), Ζωή Κοϊδου ( 

Β’ Αντιπρόεδρος) , Μαίρη Χελιουδάκη ( Υπ. 

Δημοσίων σχέσεων ) και Γιώργο 

Κουτσιμπογιώργο τρίτεκνο και υπεύθυνου 

κοινωνικού τομέα ασφάλισης του ΚΙΝΑΛ, με την κ. 

Έφη Μπέκου τομεάρχη πρόνοιας και 

δημογραφικής πολιτικής.                   

·  Στην συνάντηση εκτιμήθηκε ως πολύ θετική η 

πρωτοβουλία του ΚΙΝΑΛ και της Προέδρου κα. Φ. 

Γεννηματά να ζητήσει την δημιουργία 

Διακομματικής επιτροπής της Βουλής για το 

Δημογραφικό που έχει βγάλει πόρισμα το  οποίο    

επιβάλλεται να υλοποιηθεί.                                                                                            

·  Επίσης, μας υπενθύμισε την πρόταση νόμου ( 

Δεκέμβριος         2018) που είχε καταθέσει το 

ΚΙΝΑΛ και μας ανέπτυξε τις θέσεις του ΚΙΝΑΛ για 

την δημογραφική πολιτική. 

·  Επανέλαβε την σταθερή διάθεση στήριξης 

μέσα από τις διαδικασίες των κοινοβουλευτικών 

παρεμβάσεων στα δίκαια τριτεκνικά αιτήματα. 

·  Η αντιπροσωπεία της Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε αφού 

παρουσίασε τις θέσεις και τα προβλήματα που 

απασχολούν τους τρίτεκνους, ευχαρίστησε το 
ΚΙΝΑΛ για την ως τώρα  στήριξη. 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΤΤΕ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΚΙΝΑΛ 

 
 
 

· Επαναβεβαιώθηκε η αμοιβαία διάθεση 

συνεργασίας ώστε οι Τρίτεκνοι να λάβουν απ’ το 

κράτος αυτά που πρέπει ώστε να συμβάλλουμε 

στην αναστροφή του Δημογραφικού κατήφορου. 

·     Μας τόνισε πως στον αγώνα των Τριτέκνων, 

το ΚΙΝΑΛ  και η πρόεδρος του θα είναι συνεπής 

σύμμαχος. 

 

 

Αν η μεταβίβαση ή παραχώρηση με 

οποιονδήποτε τρόπο της χρήσης του 

αυτοκινήτου γίνεται χωρίς την άδεια της 

Τελωνειακής Αρχής, εισπράττεται το τέλος 

ταξινόμησης της προηγούμενης παραγράφου, 

καθώς και πρόσθετο τέλος, ίσο με το ένα 

τέταρτο (1/4) του ακέραιου συντελεστή του 

τέλους ταξινόμησης που αναλογεί στο 

αυτοκίνητο. 

Μετά την παρέλευση τριών (3) ετών, από την 

ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου, αυτό 

μπορεί να μεταβιβαστεί χωρίς την άδεια της 

Τελωνειακής Αρχής. 

Άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 

Δ.1663/147/Α0018/20-7-2006 (Φ.Ε.Κ. 

1192/Β/31-8-2006) Απόφασης του Υπουργού 
Οικονομίας & Οικονομικών. 

Παραπομπή αναγνωστών από τη σελίδα 4 

 



 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΟΠΟΤΤΕ 
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ  

 

Μέσα σε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα και 

λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα 

προστασίας από το covid-19, τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Τριτέκνων 

Επαρχίας Φαρσάλων για ένατη συνεχή χρονιά, το 

απόγευμα της Τρίτης 25 Αυγούστου 2020 και στα 

γραφεία του συλλόγου, πραγματοποίησαν 

διανομή σχολικών ειδών στα παιδιά τα οποία 

γεννήθηκαν το έτος 2014 και που για πρώτη φορά 

φέτος θα περάσουν το κατώφλι των δημοτικών 

σχολείων της Επαρχίας μας.  

Τα πρωτάκια αριθμούσαν σε σύνολο 20 παιδιά.  

Τα μέλη του Δ.Σ. ευχήθηκαν καλή σχολική χρονιά, 

καλή δύναμη στα παιδιά και στους γονείς, που τα 

συνόδευαν. 

Τα σχολικά είδη, τσάντες, τετράδια, μολύβια, 

γόμες και ξύστρες, που διανεμήθηκαν στους 

λιλιπούτειους μαθητές, αγοράστηκαν από τα 

μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου, από τα βιβλιοπωλεία 

των Φαρσάλων ενισχύοντας έτσι την τοπική 

αγορά. 

Το Δ.Σ. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“Η ΑΡΓΩ” ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

 

Την Δευτέρα 24.8.2020 το Δ.Σ. του Συλλόγου 

Γονέων Τριών Τέκνων Ν. Μαγνησίας  "Η ΑΡΓΩ", 

συναντήθηκε με τον Πρόεδρο κ. Νίκο Ευαγγελινό 

και  το Δ.Σ. του Αστικού ΚΤΕΛ και συζητήθηκε η 

μείωση των εισιτηρίων για τις τρίτεκνες 

οικογένειες   

Η πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων κ. 

Βακουφτσή τόνισε ότι ικανοποιήθηκε ένα πάγιο 

αίτημα  των Τριτέκνων της Μαγνησίας για 

έκπτωση στα εισιτήρια. Ευχαρίστησε τον 

πρόεδρο και το Δ.Σ. για την κοινωνική τους 

ευαισθησία και συνεχίζοντας είπε ότι οι 

τρίτεκνοι θα αγκαλιάσουν ακόμη περισσότερο το 

Αστικό           ΚΤΕΛ και θα είναι τρόπος ζωής για 

την καθημερινή τους μετακίνηση.   

Επίσης επισήμανε ότι η τωρινή κυβέρνηση  όσο 

και οι προηγούμενες δυστυχώς  δεν ασχολήθηκαν 

ή δεν ήθελαν να ασχοληθούν και να δώσουν λύση 

στα προβλήματα των Τρίτεκνων οικογενειών. 

Στο τέλος της συνάντησης ο Πρόεδρος κ. Ν. 

Ευαγγελινός θεώρησε την πρώτη κάρτα του 

συλλόγου σαν επισφράγισμα της συνεργασίας.  

Η έκπτωση  θα ισχύει από την Τρίτη 1 

Σεπτεμβρίου 2020 και θα είναι 25% επί του 

κόστους του εισιτηρίου (για την Α Ζώνη είναι 

0,80 λεπτά του ΕΥΡΩ από 1,10 ΕΥΡΩ και για τη Β 

Ζώνη 1,20 ΕΥΡΩ  από 1,50 ΕΥΡΩ.)  

Παρακαλούνται τα μέλη του Συλλόγου να 

προσκομίσουν τις κάρτες μέλους στο Σύλλογο 

για να θεωρηθούν. 
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ 

ΠΛΑΤΑΝΙΑ κ. ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ 

Συνάντηση είχαν μέλη του Συλλόγου Τριτέκνων 

και Πολυτέκνων Νομού Χανίων με τον Δήμαρχο 

Πλατανιά λ. Γιάννη Μαλανδράκη. Αφού 

εισαγωγικά έγινε ενημέρωση για τις 

προτεραιότητες των Συλλόγων Τριτέκνων και 

Πολυτέκνων , το βασικό θέμα που συζητήθηκε, 

ήταν η ενίσχυση των ευπαθών οικογενειών με νέα 

τιμολογιακή πολιτική και εκπτώσεις, στα 

Δημοτικά Τέλη και την ύδρευση για τους 

τρίτεκνους και πολύτεκνους της περιοχής. Να 

σημειωθεί ότι ο Νόμος 2363/2016 δίνει 

δυνατότητα στους Δήμους κάθε περιοχής να 

εντάξουν εκπτώσεις στα τιμολόγια τους για 

ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες όπως οι 

προαναφερόμενοι. Ο κ. Μαλανδράκης δεσμεύτηκε 

ότι θα εξετάσει τα αιτήματα αυτά και τις 

συγκεκριμένες προτάσεις που κατατέθηκαν από 

μέρους των Τριτέκνων και Πολυτέκνων. Ο κ. 

Μαλανδράκης ήταν θετικός, η συνάντηση έγινε σε 

καλό κλίμα και ευχαρίστησε την αντιπροσωπεία 

για τη συνάντηση και την εποικοδομητική 

συζήτηση, αναγνώρισε την ανάγκη στήριξης των 

τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών και τόνισε 

ότι διαρκής στόχος του Δήμου Πλατανιά , είναι η 

συνεχής βελτίωση - αναβάθμιση των συνθηκών 

για το σύνολο των δημοτών του. Από τον Σύλλογο 

Τριτέκνων συμμετείχε η κ. Χελιουδάκη Μαίρη 

(Πρόεδρος), o Γραμματέας του πειθαρχικού 

Συμβουλίου του Συλλόγου Πολυτέκνων Πολύτεκνοι 

Χανίων κ. Τραχανατζής Κωνσταντίνος και από 

την αντιπολίτευση του Δήμου ο. κ. Ανθούσης 

Δημήτρης. 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΡΙΑΙΝΑ 

Σε πολύ καλό κλίμα η συνάντηση με τον τρίτεκνο 

βουλευτή Θεσσαλονίκης Δημήτρη Κούβελα. 

Επιβεβαίωσε την στήριξή του στα δίκαια αιτήματα 

των οικογενειών μας και στην αναστροφή του 

δημογραφικού της χώρας. 

Με τον Πρόεδρο του Σύλλογος Τριτέκνων 

Θεσσαλονίκης Τρίαινα, τον πρόεδρο Στέλιος 

Τσούλιας και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

συζητήσαμε για τη σημασία του να δοθούν κίνητρα 

στα νέα ζευγάρια στα πλαίσια της εθνικής 

στρατηγικής για την αντιμετώπιση του 

δημογραφικού προβλήματος.  

Συμφωνήσαμε ότι είναι ανάγκη να στηρίξουμε την 

τρίτεκνη οικογένεια με κάθε τρόπο. Αμέριστη η 

συμπαράσταση μου στο αίτημα για μειωμένο 

εισιτήριο στις αστικές συγκοινωνίες!  

 

 

ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

 

Άρθρο 103 «Μειώσεις προστίμων σε ειδικές ομάδες 

πληθυσμού» του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ Α΄ 167) 

«Έλεγχος και προστασία του Δομημένου 

Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

σήμερα:  

Τρίτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως εικοσιπέντε 

χιλιάδες (25.000) ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 

σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, για την υπαγωγή 

στο άρθρο 97 της κύριας κατοικίας τους 

καταβάλλουν ποσοστό 30% του ενιαίου ειδικού 

προστίμου και υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που 

αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω 

προϋποθέσεων. 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται 

και για τις μονογονεϊκές οικογένειες…» 
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Ο δρόμος είναι μακρύς... να είναι νικηφόρος !   

Και μέσα στο καλοκαίρι δεν σταμάτησε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΟΤΤΕ ,η επικοινωνία, οι 

συναντήσεις , οι πιέσεις προς την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων ώστε να λυθούν θέματα που 

αφορούν τις τρίτεκνες οικογένειες. 

Στην "αιχμή του δόρατος" τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, οι προσλήψεις, η οικονομική και η κοινωνική 

πολιτική, η Παιδεία.  

Οι ανάγκες μας γίνονται όλο και πιο επιτακτικές. Η κατανόηση από τα χείλη των υπευθύνων , δεν μας 

είναι αρκετή . Έργα χρειάζονται, πολιτικές που να ανοίγουν δρόμους για  την αντιμετώπιση του 

Δημογραφικού προβλήματος σε αυτόν τον τόπο. Καμία δικαιολογία δεν υπάρχει. Ούτε καν το 

οικονομικό κόστος. Χωρίς την ΑΜΕΣΗ εφαρμογή μέτρων δημογραφικής πολιτικής το κόστος, στο 

ασφαλιστικό, την εργασία ,την παιδεία και την προοπτική του τόπου μας , θα είναι πολλαπλάσιο.  

Στην Δραπετσώνα (και στην υπόλοιπη Ελλάδα) δεν έχουμε ζωή..."τραγουδάνε" οι νέοι μας. 

 Ακούει κανείς; 

Με εκατοντάδες νέους και νέες να έχουν πάρει το δρόμο της ξενιτιάς, η παραγωγική αλλά και η 

αναπαραγωγική δυνατότητα της χώρας γίνεται αδύναμη. 

Και αν το βάρος της απόφασης βαραίνει κάθε φορά τους κυβερνώντες , αν μέρος της ευθύνης 

υπάρχει -διαβαθμισμένο-και στις άλλες πολιτικές δυνάμεις, και εμείς οι πολίτες έχουμε ΕΥΘΥΝΗ και 

ΡΟΛΟ. 

Ζητήσαμε και συνεχίζουμε να διεκδικούμε ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για να μπορούν οι  νέοι μας 

να κάνουν οικογένεια, να κάνουν παιδιά αλλά και να μπορούν να αναθρέψουν τα παιδιά τους. Να 

έχουν δουλειά οι νέοι γονείς, μέριμνα για την κατοικία, πρόσβαση στις κοινωνικές δομές (ΚΔΑΠ, 

Παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, υγεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός). 

Επιμένουμε πως οι αριθμοί είναι αμείλικτοι , χρειάζεται να στηριχθεί η τρίτεκνη οικογένεια και η 

ενθάρρυνση δημιουργίας νέων τριτέκνων οικογενειών για να διατηρηθεί-κατ ελάχιστο-ο πληθυσμός 

της χώρας. 

Οι δικές μας -σαν πολίτες- ευθύνες είναι να καταφέρουμε να πείσουμε, να επιβάλλουμε την λύση των 

προβλημάτων . Και αυτό προϋποθέτει να είμαστε ΕΝΩΜΕΝΟΙ σαν τρίτεκνοι, μέσα από τους συλλόγους 

μας, να συμμετέχουμε στις όποιες διεκδικήσεις, να μην περιμένουμε "από κάποιους άλλους" να μας 

φέρουν τις λύσεις. 

Ο δρόμος για την συλλογική δράση των τριτεκνικών συλλόγων είναι ανοιχτός.  

Οι προτάσεις έχουν κατατεθεί στους αρμοδίους και συνεχώς βελτιώνονται.   

Περιμένουμε θετικές απαντήσεις, αλλιώς ας είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε μια 

καλύτερη μοίρα  για τις οικογένειες μας, με "δυναμικούς τρόπους" ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ! 

Είναι η ώρα να συνεχίσουμε πιο δυναμικά για να έχουμε μικρές και μεγάλες "νίκες" στην εξυπηρέτηση 

των επιτακτικών αναγκών μας, που τώρα με την πανδημία είναι μεγαλύτερες . 

 

ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  

 

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΠΟΤΤΕ κ. ΚΟΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ 

 



 
  

Αντιπροσωπεία της  ΟΠΟΤΤΕ αποτελούμενη  από 

τους Δημήτρη Κοντό (Πρόεδρο), Γεώργιο Χαβάκη (Α’ 

Αντιπρόεδρο), Σούλα Βακουφτσή (Γεν. Γραμματέα) , 

Ζωή Κοϊδου (Β’ Αντιπρόεδρο) και Μαίρη Χελιουδάκη 

(Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων) ,συναντήθηκε με το 

Δημήτρη Στρατούλη και τα μέλη της Λαϊκής 

Ενότητας τους Νίκο Σακούτη και Δέσποινα Σπανού. 

Στην αρχή της συζήτησης ο Πρόεδρος  και τα μέλη 

της ΟΠΟΤΤΕ ανέπτυξαν  τους βασικούς στόχους 

της Ομοσπονδίας και των τρίτεκνων γενικότερα.  Η 

αντιπροσωπεία της  ΟΠΟΤΤΕ σημείωσε πως η 

πρώτη πρόταση νόμου για την ένταξη των 

τριτέκνων στους πολύτεκνους, προς την Ελληνική 

βουλή –μετά από συνεννόηση με τους τρίτεκνους- 

είχε την υπογραφή Στρατούλη, όμως δεν 

τελεσφόρησε  η προσπάθεια αυτή.  

Ζήτησε τη στήριξη της Λαϊκής Ενότητας σε μια 

σειρά από ζητήματα τα οποία αναπτύχθηκαν μέσα 

από επιχειρήματα. 

Η αντιπροσωπεία της Λαϊκής Ενότητας  τόνισε ότι 

η τρίτεκνη οικογένεια είναι πολύτεκνη, πρέπει να 

αντιμετωπίζεται ως πολύτεκνη και πρέπει να 

δοθεί ουσιαστικό περιεχόμενο στο συνταγματικά 

κατοχυρωμένο δικαίωμα των πολύτεκνων για 

ειδική φροντίδα από το κράτος.  

Οι Στρατούλης, Σπανού και Σακούτης δεσμεύτηκαν 

πως, όπως μέχρι σήμερα, έτσι και στο επόμενο 

διάστημα, θα βρίσκονται στο πλευρό των 
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΤΗΣ ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
 

 

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 !! 

 

τριτέκνων που αγωνίζονται για αιτήματα που και 

για τη Λαϊκή Ενότητα αποτελούν ζητήματα 

προτεραιότητας. 

Επίσης,  δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν 

παρεμβαίνοντας προς τους αρμοδίους για την 

επίλυση άμεσων ζητημάτων όπως οι εκπτώσεις 

στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, η μείωση των 

δημοτικών τελών στους Δήμους, η ένταξη των 

τριτέκνων στους ωφελούμενους από τα 

αποσυρόμενα προϊόντα.   
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Σύντομες σκέψεις 

Ατομική και συλλογική ευθύνη: Εγώ φταίω; 

 

Το τελευταίο διάστημα πολλοί αναφέρονται 

στην ατομική και τη συλλογική ευθύνη, κυρίως, 

με αφορμή τη στάση των πολιτών στο θέμα της 

πανδημίας. Υπάρχουν όμως πολλές άλλες 

περιπτώσεις που οι έννοιες αυτές έχουν 

καθοριστικό ρόλο. Ένα βασικό ζητούμενο είναι, 

αν όλοι αντιλαμβανόμαστε όλοι (τις έννοιες 

αυτές) με τον ίδιο τρόπο.  

Γενικότερα η ευθύνη είναι τρόπος ζωής και ο 

καθένας αντιλαμβάνεται ότι, είτε δρώντας μόνος 

του, είτε μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο η κάθε 

πράξη του έχει συνέπειες που μπορεί να έχουν 

επιπτώσεις ατομικές ή σε όλο το σύνολο και οι 

οποίες μπορεί να είναι θετικές ή αρνητικές.  

Πολλές φορές η ατομική και η συλλογική πολλές 

φορές συμβαδίζουν, άλλοτε όμως όχι. 

Αυτό που θεωρώ σημαντικό είναι κάθε άτομο 

οφείλει να έχει σωστή συμπεριφορά, αλλά αν οι 

ενέργειες, οι πράξεις και η δράση του είναι 

ωφέλιμη, παραγωγική και συμβατή με τους 

κανόνες που έχει θέσει το εκάστοτε κοινωνικό 

σύνολο ή ομάδα. 

Το γρήγορο συμπέρασμα από τις απλές αυτές 

σκέψεις είναι πως οφείλουμε να μάθουμε να 

δρούμε εκτός από ατομικά και συλλογικά για το 

καλό των  συνανθρώπων μας και γενικότερα της 

κοινωνίας. Δεν μπορούμε επομένως να 

στηλιτεύουμε ανευθυνότητα άλλων, έχοντας 

δώσει συγχωροχάρτι στην ατομική μας ευθύνη. 

Αν επιθυμούμε την αξιακή αναβάθμιση της 

κοινωνίας και τον ποιοτικό της μετασχηματισμό, 

ας αρχίσουμε τις διορθωτικές κινήσεις πρώτα 

από τον δικό μας εαυτό. 

 

Γιώργος Χαβάκης  
Αντιπρόεδρος ΟΠΟΤΤΕ 

Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΩΝ ΤΗΣ 
ΟΠΟΤΤΕ 

ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ 

ΤΟΝ ΦΟΒΟ, Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Η 

ΔΡΑΣΗ ! 

 

Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι και πρέπει να 

είναι, η προάσπιση της υγείας των δικών μας 

ανθρώπων και όλου του κοινωνικού συνόλου. Για 

αυτό και επιδιώκουμε τις αναγκαίες 

προϋποθέσεις και υποδομές στην Υγεία , την 

Παιδεία , τις υπηρεσίες και την οικονομική 

στήριξη των οικογενειών μας-όπου χρειάζεται-

ώστε να έχουμε την ασφάλεια που επιβάλλεται 

και για τις τρίτεκνες οικογένειες. 

        Όμως η πανδημία δεν μπορεί να μας αφήσει 

ανενεργούς. Ας κάνουμε λοιπόν έναν σύντομο 

απολογισμό των 20 τηλεδιασκέψεων της 

Εκτελεστικής Γραμματείας του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΟΠΟΤΤΕ με τα Διοικητικά 

Συμβούλια των συλλόγων τριτέκνων σε όλη τη 

χώρα. 

Με απόφαση του ΔΣ ξεκινήσαμε στις 22 Απριλίου 

και σε δυόμιση μήνες επικοινωνήσαμε με την 

Καβάλα, τη Ρόδο, το Κιλκίς, τη Λέρο, τις Σέρρες, 

τα Ιωάννινα, το Ρέθυμνο, τη Θεσπρωτία, τα 

Χανιά, την Πιερία, τη Χίο,, τα Φάρσαλα, τον Έβρο, 

το Αιτωλικό, τη Μεταμόρφωση, τα Γρεβενά, τη 

Μαγνησία, την Πρέβεζα, την Κοζάνη, την Ξάνθη. 

        Όλα αυτά παράλληλα με τις άλλες γνωστές 

συναντήσεις με κυβερνητικούς 

αξιωματούχους(Υπουργούς, ΓΓ Υπουργείων, 

βουλευτές) . με κόμματα και με όσους χρειάστηκε 

να δούμε.  

Συνέχεια στη σελίδα 14 

 

 



 

 

 
   

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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Παραπομπή αναγνωστών από τη σελίδα 13 

 

ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΟΒΟ, 

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ ! 

Είναι σίγουρο πως η φυσική και άμεση επαφή είναι αναντικατάστατη.  Όμως σε αυτές τις συνθήκες 

που η άμεση επαφή είναι δύσκολη , οι συζητήσεις που κάναμε με τους συλλόγους μας ήταν μια 

πολύτιμη και δημιουργική εμπειρία. Χρήσιμη γιατί μάθαμε τις δράσεις, τα προβλήματα , τις 

πρωτοβουλίες που αναπτύσει κάθε σύλλογος, γιατί ανταλλάξαμε  εμπειρίες , ιδέες, προτάσεις που 

μπορούν να γίνει οδηγός για τη δράση των συλλόγων. Παράλληλα έδωσε και μια σημαντική αίσθηση 

συλλογικότητας στη λειτουργία και την επικοινωνία μας και ένα μήνυμα. Κανένας σύλλογος δεν 

είναι μόνος. Όλο μαζί είμαστε κομμάτια της αλυσίδας των τριτέκνων σε όλη την Ελλάδα που 

επιθυμία και επιδίωξη είναι , η αλυσίδα να γίνει πιο μεγάλη και πιο δυνατή. Οι σύλλογοι να κάνουν 

ακόμη πιο αισθητή την παρουσία τους στην κάθε πόλη που δραστηριοποιούνται,  τα αιτήματα μας  

να γίνονται σεβαστά  και να πραγματοποιούνται από τις τοπικές αρχές. Να κερδίζουμε ότι 

χρειάζεται για την τρίτεκνη οικογένεια, για την αντιμετώπιση  του Δημογραφικού προβλήματος του 

τόπου. 

        Γίναμε πλουσιότεροι από αυτές τις επαφές, με τη δέσμευση πως ακόμη και όταν η δύσκολη 

υπόθεση με την πανδημία υποχωρήσει και ξεκινήσουμε τις άμεσες συναντήσεις , η διαδικτυακή 

επικοινωνία θα συνεχιστεί. 

        Το συμπέρασμα που βγάλαμε είναι πως πρέπει να βελτιώσουμε την προβολή των δράσεων 

των τριτέκνων σε κάθε τοπική κοινωνία, να συμβάλλουμε ώστε οι τρίτεκνοι να αγκαλιάζουν τις 

δράσεις των συλλόγων και να γίνονται κοινωνοί των όποιων πρωτοβουλιών και διεκδικήσεων. Αυτά 

όχι με ανάθεση στους εκλεγμένους αλλά με συμμετοχή στη ζωή και τον σημαντικό κοινωνικό ρόλο 

που οι σύλλογοι επιτελούν. 

        Έτσι θα πάμε μπροστά, βελτιώνοντας τα αιτήματα , κερδίζοντας στις διεκδικήσεις μας. 

        Οι προκλήσεις είναι μπροστά και έχουμε πίστη πως θα τα καταφέρουμε ! 
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