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Αθήνα,1.8.2022
ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΧΤΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΝΑΔΕΛΦΩΝ
ΠΟΤ ΕΙΑΓΟΝΣΑΙ Ε Α.Ε.Ι. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΟΤ

(Επιχειρθςιακζσ υμβάςεισ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. - Ε.Τ.Ε. 2005-2006, 2022-2025 και
Πρακτικό υμφωνίασ 26.7.2019)
υναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι,
Ο .Τ.Ε.Σ.Ε. ςυγχαίρει όλα τα παιδιά των ςυναδζλφων που πζτυχαν ςτισ φετινζσ Πανελλαδικζσ εξετάςεισ,
δικαιϊνοντασ ζτςι τουσ κόπουσ και τισ προςπάκειζσ τουσ και τουσ εφχεται ολόψυχα καλι πρόοδο και καλι
επιτυχία ςτο νζο αυτό ξεκίνθμά τουσ. υγχαίρει επίςθσ και τουσ γονείσ τουσ, που ςυνζβαλαν κακοριςτικά ςε
αυτι τουσ τθν επιτυχία.
Όλοι γνωρίηουμε πόςο ςθμαντικι είναι θ παροχι ςτιριξθσ ςε μία τόςο ψυχοφκόρα διαδικαςία για τουσ
εξεταηόμενουσ αλλά και για τα μζλθ των οικογενειϊν τουσ. Γνωρίηουμε επίςθσ τθ ςοβαρι οικονομικι
επιβάρυνςθ που επιφζρει ςτον οικογενειακό προχπολογιςμό θ φοίτθςθ κάκε παιδιοφ ςυναδζλφου ςε πόλθ
διαφορετικι από τον τόπο μόνιμθσ κατοικίασ του, και το επιβαρυμζνο οικονομικό περιβάλλον.
Ο φλλογοσ υπενκυμίηει ότι ςφμφωνα με τθν Επιχειρθςιακζσ υμβάςεισ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.– Ε.Τ.Ε. 2005 – 2006, 2022 2025 και το Πρακτικό υμφωνίασ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.– Ε.Τ.Ε. 26.7.2019, εξαςφάλιςε τα παρακάτω:
•
•

Εφάπαξ ζκτακτθ οικονομικι ενίςχυςθ ποςοφ € 700 (ςε ςχολι εκτόσ νομοφ).
Εφάπαξ άτοκο δάνειο φψουσ μζχρι € 10.000 με τθν υποβολι ςχετικϊν αιτιςεων ςτθ Δ/νςθ
Προςωπικοφ. Αυτι θ παροχι επεκτείνεται ΚΑΙ ςτισ περιπτϊςεισ ειςαγωγισ τζκνου ςε ςχολι του
ίδιου Νομοφ εφόςον απζχει από τον τόπο κατοικίασ πάνω από 40 χλμ., κακϊσ και για φοίτθςθ
(προπτυχιακά προγράμματα) ςε πανεπιςτθμιακζσ ςχολζσ του εξωτερικοφ αναγνωριςμζνεσ από τον
ΔΟΑΣΑΠ. (Εγκφκλιοι ειράσ Βϋ206/7.9.2006, 143/3.3.2015, 229/2.8.2019)
Επιςθμαίνουμε ότι για να εγκρικεί θ αίτθςθ πρζπει να ζχει προθγθκεί θ εγγραφι του επιτυχόντοσ τζκνου.
Ευχόμαςτε και πάλι καλι πρόοδο και καλι επιτυχία, ενϊ για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ, ο .Τ.Ε.Σ.Ε. βρίςκεται
ςτθ διάκεςθ κάκε ςυναδζλφου.
Με ςυναδελφικοφσ χαιρετιςμοφσ
Για το Διοικητικό Συμβοφλιο
Ο Πρόεδροσ
Ο Γεν. Γραμματζασ
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