
Τπνβνιή ειεθηξνληθώλ αηηήζεωλ γηα ην ζηεγαζηηθό 
επίδνκα    θνηηεηώλ αθαδεκαϊθνύ έηνπο 2019 -2020 

Πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεωλ από ηελ Πέκπηε 4 Ηνπλίνπ 
2020 έωο θαη ηε Γεπηέξα6 Ηνπιίνπ 2020 

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 

  

Προθεςμίεσ-Προϋποθέςεισ 

Οη ειεθηξνληθέο αηηήζεηο πνπ αθνξνύλ ζην αθαδεκαϊθό έηνο 2019-2020, ζα 

ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά από ηελ Πέκπηε 4 Ηνπλίνπ 2020 έωο θαη ηε 

Γεπηέξα6 Ηνπιίνπ 2020, κέζω ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάηωλ https://stegastiko.minedu.gov.gr, ζηελ εηδηθή 

εθαξκνγήζηε-γαζηηθνύ επηδόκαηνο. 

  

Πξνϋπόζεζε γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο είλαη ν θνηηεηήο γηα ηνλ νπνίν 

ρνξεγείηαη ην επίδνκα, λα είλαη Έιιελαο ππήθννο ή ππήθννο άιιεο ρώξαο 

ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο, λα είλαη θάηνρνο αθαδεκαϊθήο ηαπηόηεηαο ζε ηζρύ 

θαη λα είλαη θάηνρνο Α.Φ.Μ. Ζ ππεθνόηεηα ζπλδέεηαη κόλν κε ην πξόζωπν 

ηνπ θνηηεηή θαη όρη κε ηωλ γνλέωλ ή θεδεκόλωλ απηνύ. 

  

Πξηλ πξνρωξήζεηε ζε δεκηνπξγία αίηεζεο γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2019-2020, 

ζα πξέπεη πξώηα λα έρεηε ππνβάιεη θνξνινγηθή δήιωζε γηα ην θνξνινγηθό 

έηνο 2019. Σε αντίθετη περίπτωςη η αίτηςή ςασ θα απορριφθεί αυτόματα με την 

υποβολή τησ.  

 

  

Διαδικαςία υποβολήσ τησ αίτηςησ 

 

Γηα ηελ είζνδό ηνπ ζηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή ν δηθαηνύρνο (γνλέαο ή 

θνηηεηήο) ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην όλνκα ρξήζηε (username) θαη ηνλ θωδηθό 

(password), πνπ ηνπ ρνξεγήζεθε από ηελ ΑΑΓΔ γηα ηηο ειεθηξνληθέο 

ππεξεζίεο ηνπ TAXISnet. Ζ εηζαγωγή ηωλ θωδηθώλ πξόζβαζεο επέρεη ζέζε 

δήιωζεο ζπλαίλεζεο δηαζηαύξωζεο ηωλ ζηνηρείωλ ηνπ. 

  

Ο αηηώλ ζπκπιεξώλεη ππνρξεωηηθά ζηα αληίζηνηρα πεδία ηεο αίηεζεο ηα 

αθόινπζα ζηνηρεία:  
 ηνλ αξηζκό ηεο αθαδεκαϊθήο ηαπηόηεηαο ηνπ θνηηεηή 
 ηνλ Αξηζκό Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ (Α.Φ.Μ.) ηνπ ηδίνπ, ηνπ/ηεο ζπδύγνπ 

θαη ηνπ θνηηεηή εάλ δηθαηνύρνο είλαη ν γνλέαο ή κόλν ην Α.Φ.Μ. ηνπ 
ηδίνπ ζηελ πεξίπηωζε πνπ δηθαηνύρνο είλαη ν θνηηεηήο (ζύκθωλα κε ην 
άξζξν 2 ΚΤΑ)  

 ηνλ αξηζκό ηνπ ειεθηξνληθνύ κηζζωηεξίνπ ζπκβνιαίνπ 
 ηνλ αξηζκό ηνπ ηξαπεδηθνύ ηνπ ινγαξηαζκνύ (ΗΒΑΝ) 

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


 Η οριςτική υποβολή τησ αίτηςησ επέχει θέςη υπεύθυνησ δήλωςησ του δικαιούχου 

ότι τα δηλωθέντα από αυτόν ςτοιχεία που υπόκεινται ςε επεξεργαςία είναι 

αληθή.  

Μπνξείηε λα δηαβάζεηε πεξηζζόηεξα ζηνπο αθόινπζνπο ζπλδέζκνπο: 

 Γηα ηνλ Ν. 3220/2004 (Α΄ 15) παηήζηε ..\N._3220 
2004_metra_anaptyksiakhs_koinwnikhs_politikhs.pdf 

 Γηα ηελ Δγθύθιην πνπ αθνξά ηε ρνξήγεζε ζηεγαζηηθνύ επηδόκαηνο 
αθαδεκαϊθνύ έηνπο 2018-2019 παηήζηε Δγθύθιηνο 2019-20 

 Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο αξηζ. 140832/Ε1/25-8-2017 (Β’ 2993) Κνηλήο 
Τπνπξγηθήο Απόθαζεο ηωλ Τπνπξγώλ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 
Θξεζθεπκάηωλ θαη Οηθνλνκηθώλ κε ζέκα: «Καζνξηζκόο δηαδηθαζίαο θαη 
δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ ζηεγαζηηθνύ επηδόκαηνο ζηνπο 
θνηηεηέο ηωλ Ηδξπκάηωλ ηεο Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο,  γηα ηελ νπνία 
έρεη εθδνζεί ε αξηζκ. 72647/Ε1/10-5-2019 (Β΄ 1688) Κνηλή Τπνπξγηθή 
Απόθαζε, παηήζηε ΦΔΚ 

 Γηα ζπρλέο εξωηήζεηο - απαληήζεηο πνπ ζα βνεζήζνπλ λα ιύζεηε 
ηπρόλ απνξίεο ζαο παηήζηε ζπρλέο εξωηήζεηο γηα ην ζηεγαζηηθό 
επίδνκα 
 

Γηα πιεξέζηεξε ελεκέξωζε γηα ηελ πξνζηαζία ηωλ πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ  από ην 

Παλεπηζηήκην θαη γηα ηελ άζθεζε ηωλ δηθαηωκάηωλ ηνπο κπνξνύλ λα επηζθεθζνύλ 

ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ΓΠΘ:https://www.duth.gr/Παλεπηζηήκην/Πξνζηαζία-

Γεδνκέλωλ-Πξνζωπηθνύ-Υαξαθηήξα-GDPR     
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Από ηη Διεύθςνζη Ακαδημαϊκών Θεμάηων  
 

http://duth.gr/Portals/0/%20%20%203220_2004.pdf
http://duth.gr/Portals/0/%20%20%203220_2004.pdf
http://duth.gr/Portals/0/%20%20%202018-2019.pdf
http://duth.gr/Portals/0/%201688%20%20%20%20%20%20.pdf
https://www.duth.gr/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1-GDPR
https://www.duth.gr/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1-GDPR

