
-----Original Message-----
From: Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας 
[mailto:tpsfm@kom.duth.gr] 
Sent: Friday, June 5, 2020 8:46 AM
To: Ελενη Τζελεπη <tzelepi@admin.duth.gr>
Subject: Fwd: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

----- Προώθηση μηνύματος από ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
<foitmer@minedu.gov.gr> -----
Ημερομηνία: Thu, 4 Jun 2020 12:44:00 +0000
Από: ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ <foitmer@minedu.gov.gr>
Θέμα: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Προς: infositisi@teithe.gr, info.foit@aeaa.gr, finance@aeavellas.gr, 
contact@aeavellas.gr, secretary@aeath.gr, aspa@asfa.gr, evgeniasot@asfa.gr, 
mariapap@asfa.gr, sp.estia@aspete.gr, foitmerimna@aua.gr, tpsfm@kom.duth.gr, 
tath@xan.duth.gr, tath@alex.duth.gr, tath@ores.duth.gr, chsavvid@teiemt.gr, 
stagasi@teiemt.gr, sofo@emt.ihu.gr, sofo@teiemt.gr, merimna@emt.ihu.gr, 
topouzi@ihu.gr, evarlam@uoa.gr, bmoraiti@uoa.gr, ptokpa@uoa.gr, 
jotir@central.ntua.gr, etaka@central.ntua.gr, vaspap@hmu.gr, roussino@ionio.gr, 
iloutas@ionio.gr, lesxi@aueb.gr, studentserv@uniwa.gr, student-support2@uniwa.gr, 
merimna@uowm.gr, vkoutsi@uowm.gr, dsalasidou@uowm.gr, ppagkakou@uowm.gr, 
kaimakami@uth.gr, achvoliotis@uth.gr, bakodim@uth.gr, sitisi-stegasi-lar@uth.gr, 
mkoukou@uth.gr, ikoletsiou@uth.gr, evrpit@uth.gr, nkiroxristos@uth.gr, 
npapadim@uoi.gr, bzakop@uoi.gr, glamprou@uoi.gr, sarvaniti@uoi.gr, pklimi@uoi.gr, 
tkatsios@gmail.com, irenem@uoi.gr, stegastiko-reth@uoc.gr, stegastiko-her@uoc.gr, 
armchris@uom.gr, varvart@uom.gr, athina@uom.gr, a.odont@uom.edu.gr, 
stegastiko@upatras.gr, mstergiou@upatras.gr, tatsi@upatras.gr, asapas@upatras.gr, 
foitmer@unipi.gr, matinal@uop.gr, s.paterakis@us.uop.gr, konstantakop@uop.gr, 
tzikos@panteion.gr, kefitmer@panteion.gr, finance@aeahk.gr, merimna@isc.tuc.gr, 
tacad.foitmer@hua.gr

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων και κατόπιν επικοινωνίας με την Υπηρεσία υποστήριξης 
του Π.Σ. για το στεγαστικό επίδομα (ΕΔΥΤΕ ΑΕ), σας ενημερώνουμε ότι οι χρήστες των 
Πανεπιστημίων που υποδέχτηκαν ΤΕΙ και οι οποίοι κατά την περσινή χρονιά έβλεπαν τις 
αιτήσεις των ΤΕΙ, θα πρέπει να αποκτήσουν νέο λογαριασμό, ώστε να βλέπουν πλέον τις 
αιτήσεις των Πανεπιστημίων.
Η δημιουργία νέου λογαριασμού Ιδρυματικού Χρήστη γίνεται από τον κεντρικό 
λογαριασμό της Διεύθυνσης Διοικητικού του κάθε Ιδρύματος. 
Σημειώνουμε ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά username και e-mail από αυτά 
που διατηρούσαν ως χρήστες των ΤΕΙ.

Για διευκρινίσεις και απορίες σχετικά με τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού 

0009559568
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Ιδρυματικού Χρήστη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην υπηρεσία 
απόκτησης ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Με εκτίμηση,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ' 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

----- Τέλος προωθημένου μηνύματος -----

--
Ευαγγελινή Δαρδαγάνη
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