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Ειδήσεις

05-09-22 Υποβολή αίτησης φοιτητών για στεγαστικό επίδομα
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενουςδικαιούχους που δεν υπέβαλλαν αίτηση έως σήμερα για το στεγαστικό επίδομα
ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, ότι το σύστημα θα επιτρέπει εκ νέου την υποβολή
αιτημάτων κατά το χρονικό διάστημα από την Τρίτη 06 Σεπτεμβρίου 2022 και
ώρα 10.00 π.μ. έως και την Πέμπτη 08 Σεπτεμβρίου 2022 στις 24.00.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού
επιδόματος (https://stegastiko.minedu.gov.gr)https://stegastiko.minedu.gov.gr
(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 Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο
(/publications/docs2020/Εγκύκλιος_στεγαστικού_2021-2022ΑΔΑ_ΨΚΡΘ46ΜΤΛΗ-ΨΜΥ.pdf)που αφορά στη χορήγηση του στεγαστικού
επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
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Η είσοδος του κοινού στο κτήριο του
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επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες
12.00-15.00. Η είσοδος των Δικηγόρων
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ταυτότητας κάθε εργάσιμη ημέρα και
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ώρα χωρίς κανέναν χρονικό ή άλλο
περιορισμό. Η είσοδος του κοινού στα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

γραφεία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου και
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στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών
επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες
9.00-15.00. Η εξυπηρέτηση του κοινού
πραγματοποιείται βάσει των παγίων
ισχυουσών διατάξεων . Για την αποφυγή
συνωστισμού εντός του εσωτερικού
χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του
κοινού, η εξυπηρέτησή του δύναται να
πραγματοποιείται κατόπιν
προγραμματισμένου ραντεβού.
Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση
του κοινού αλλά και την ταχύτερη
εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η
υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό
Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
protocol@minedu.gov.gr
(mailto:protocol@minedu.gov.gr) ή της
ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση,
https://mydocs.minedu.gov.gr
(https://mydocs.minedu.gov.gr).
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