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Αθήνα: 7-4-2022                                                                                                                            
Αρ. Πρωτ: 136   

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ 

Τρίτεκνοι  : Μεγάλη η αγανάκτηση και η αγωνία μας 

Σε σύσκεψη στη φιλόξενη πόλη της Καβάλας, που συμμετείχαν σύλλογοι 

τριτέκνων της Βόρειας Ελλάδας έκανε παρέμβαση ο Πρόεδρος της ΟΠΟΤΤΕ Δ. 

Κοντός μαζί με αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου από την Αντιπρόεδρο 

Ζ. Κοίδου και τα μέλη του ΔΣ Γ. Κεφαλά και Β. Μαυρίδου.    

Οι Πρόεδροι των συλλόγων εξέφρασαν την αγωνία τους και τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι τρίτεκνες οικογένειες, παραθέτοντας και τις δράσεις κάθε 

συλλόγου.  

Ο Πρόεδρος της ΟΠΟΤΤΕ αφού ευχαρίστησε τους οικοδεσπότες και τους 

παρευρισκόμενους, ενημέρωσε τις αντιπροσωπείες των συλλόγων για τις 

πρόσφατες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τις πρωτοβουλίες μας για την 

υλοποίηση της  « Χάρτας των άμεσων παρεμβάσεων για τη στήριξη της 

Οικογένειας» που αποφάσισε η Γενική μας Συνέλευση. 

Ζήτησε και από αυτό το βήμα, την άμεση ενίσχυση και στήριξη των οικογενειών 

μας ιδιαίτερα τώρα που η ανεξέλεγκτη αύξηση των τιμών σε όλα τα είδη και την 

ενέργεια μας δημιουργούν προβλήματα επιβίωσης.  

Αποφασίστηκε η ενίσχυση των προσπαθειών από όλους τους συλλόγους, μέσα σε 

κλίμα ενότητας και ξεπερνώντας κάθε εμπόδιο- με μπροστάρη την ΟΠΟΤΤΕ- για 

να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των μεγάλων οικογενειών, για να  αντιμετωπιστεί 

το Δημογραφικό στη χώρα μας ! 

Τέτοιες δράσεις θα συνεχιστούν σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. 

mailto:info@opotte.gr
mailto:opotte@gmail.com
http://www.opotte.blogspot.com/


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ 

 

Δ/ση:  Εμμ. Μπενάκη 43, Αθήνα   

Πληροφορίες: Κοντός Δημήτριος, Πρόεδρος, τηλ: 6936976064             

 Βακουφτσή Κερασίνα , Γ. Γραμματέας,        τηλ: 6936906292 

Email:  info@opotte.gr & opotte@gmail.com Blog:  www.opotte.gr & www.opotte.blogspot.com 

Σελίδα 2 
 

Τονίστηκε πως οι τρίτεκνοι βρίσκονται σε ετοιμότητα και για δυναμικές 

κινητοποιήσεις ώστε να γίνουν πράξη οι υποσχέσεις, να ικανοποιηθούν οι 

ανάγκες των οικογενειών μας. 

Για   το  Διοικητικό Συμβούλιο της    ΟΠΟΤΤΕ 
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