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Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους,
δικαιούχους του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, ότι μπορούν
να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την χορήγησή του, από την Τετάρτη 27
Σεπτεμβρίου 2017
έως και
την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017
.

Ειδικότερα, και για λόγους που σχετίζονται αποκλειστικά με τις τεχνικές προδιαγραφές
της ηλεκτρονικής εφαρμογής, οι δικαιούχοι-φοιτητές των κάτωθι Ιδρυμάτων:

-

-

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας
Πολυτεχνείο Κρήτης
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου
2017
έως και την
Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017
.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού
επιδόματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση https:// stegastiko. minedu. gov. gr ,
προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το
όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ
για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται σε σχετική εγκύκλιο που αφορά στη χορήγηση του
στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.
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To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προχώρησε για πρώτη φορά φέτος,
από το 2004 που χορηγείται το στεγαστικό επίδομα, στη δημιουργία ηλεκτρονικής
εφαρμογής αιτήσεων. Σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τα
οικονομικά στοιχεία που αποτελούν προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος
αντλούνται με διαλειτουργικότητα από την ΑΑΔΕ. Έντυπες βεβαιώσεις απαιτούνται για
εξαιρετικές περιπτώσεις μόνο. Η ηλεκτρονική εφαρμογή περιορίζει τη γραφειοκρατία,
εξασφαλίζει την εγκυρότητα και μειώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό το χρόνο εξαγωγής των
αποτελεσμάτων.

Η εγκύκλιος σε μορφή pdf
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