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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

«ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ  1000 ΕΥΡΩ  

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-18»  
                 

Σας γνωρίζουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι, δικαιούχοι του στεγαστικού 

επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, μπορούν να υποβάλουν 

ηλεκτρονική αίτηση για την χορήγησή του, από τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 

2018 έως και την Τρίτη  3 Ιουλίου 2018. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι για να υποβάλλουν ηλεκτρονικά  θα πρέπει να επισκέπτονται 

την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://stegastiko.minedu.gov.gr 

Επισημαίνουμε τα παρακάτω: 

1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

https://stegastiko.minedu.gov.gr  

2. Για την είσοδο τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες 

χρησιμοποιούν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) 

που τους χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του 

TAXISnet. 

3. Το μεγαλύτερο μέρος των κριτηρίων χορήγησης (κυρίως εισοδηματικά 

και περιουσιακά) θα ελέγχονται με αυτόματη διασύνδεση του 

Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και με το Πληροφοριακό Σύστημα 

Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.  

4. Για τα κριτήρια, που για κάποιο λόγο δεν ολοκληρωθεί ο ηλεκτρονικός 

έλεγχος (π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο, διαμονή σε ξενοδοχείο κλπ.) θα 

https://stegastiko.minedu.gov.gr/
https://stegastiko.minedu.gov.gr/


προσκομίζονται τα αντίστοιχα ζητούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια 

υπηρεσία του Ιδρύματος, από την οποία και θα ελέγχονται. 

5. Για τα κριτήρια, που για κάποιο λόγο δεν ολοκληρωθεί ο ηλεκτρονικός 

έλεγχος (πχ μισθωτήριο συμβόλαιο, διαμονή σε ξενοδοχείο κλπ.) θα 

προσκομίζονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία 

του Ιδρύματος, από την οποία και θα ελέγχονται. 

 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται σε  σχετική εγκύκλιο που αφορά στη 

χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18. 

Η εγκύκλιος σε μορφή pdf 

Το ΦΕΚ 2993/31-08-2017 τ. Β’ σε μορφή pdf 

 

Επίσης για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε και στα τηλέφωνα: 

Για τη Λαμία 

Τμήμα Σπουδαστικής  Μέριμνας  22310-60209-60215 

Τμήμα Συντονισμού Σπουδών       2231060196 

Για τα Ψαχνά και τη Θήβα 

Τμήμα Σπουδαστικής  Μέριμνας 2228099531 

Για το Καρπενήσι 

Γραμματεία Τμ. Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού 

Περιβάλλοντος 2237023282 

Για την Άμφισσα  

Γραμματείες Τμ. ΔΟΕΠΤΜ και Τμ. Εμπορίας & Διαφήμισης 

2265072268- 2231060289 
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