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1 Εισαγωγή 
 

Το παρόν εγχειρίδιο έχει ως σκοπό την επεξήγηση της χρήσης της εφαρμογής από τις 

Αρμόδιες Υπηρεσίες αξιολόγησης αιτήσεων χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού 

επιδόματος των Ιδρυμάτων. 

Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες δημιουργίας λογαριασμών και χρήσης 

της εφαρμογής από την είσοδο στην εφαρμογή έως και την τελική αξιολόγηση της αίτησης 

χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. 

  



2 Δημιουργία Λογαριασμού 
 

Η δημιουργία λογαριασμών της αρμόδιας υπηρεσίας αξιολόγησης αιτήσεων σε επίπεδο 

τμήματος πραγματοποιείται από τη Γραμματεία του Τμήματος, ενώ η δημιουργία 

λογαριασμών της αρμόδιας υπηρεσίας αξιολόγησης αιτήσεων σε επίπεδο Ιδρύματος ή 

πολλών Τμημάτων από την Διεύθυνση Διοικητικού.  

Δημιουργία λογαριασμών μπορούν να κάνουν μόνο οι κεντρικοί χρήστες των παραπάνω 

δομών από τον λογαριασμό που τηρούν στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης 

Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (http://academicid.minedu.gov.gr/). 

2.1 Δημιουργία Χρηστών από Γραμματεία Τμήματος 
Η δημιουργία λογαριασμού από τη Γραμματεία ενός Τμήματος πραγματοποιείται 

μεταβαίνοντας από την αρχική σελίδα στην καρτέλα «Χρήστες Γραμματείας» (Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1: Δημιουργία Χρήστη από Γραμματεία Τμήματος 1/3 

Από την καρτέλα «Χρήστες Γραμματείας», ο κεντρικός χρήστης επιλέγει «Δημιουργία 

Χρήστη» (Εικόνα 2). 

 

 

Εικόνα 2: Δημιουργία Χρήστη από Γραμματεία Τμήματος 2/3 

http://academicid.minedu.gov.gr/


 

Με την εισαγωγή την απαιτούμενων στοιχείων και επιλέγοντας «Αποθήκευση» 

δημιουργείται ο λογαριασμός έχοντας τα δικαιώματα διαχείρισης που έχουν οριστεί (Εικόνα 

3).  

Ο υπό δημιουργία χρήστης μπορεί να έχει δικαίωμα:  

 αξιολόγησης του ακαδημαϊκού κριτηρίου («Στεγαστικό – Ελεγκτής Ακαδημαϊκού 

Κριτηρίου»), ή 

 δικαίωμα αξιολόγησης της αίτησης χορήγησης φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος 

(«Στεγαστικό – Αξιολογητής Αίτησης Φοιτητή»)  

 

Εικόνα 3: Δημιουργία Χρήστη από Γραμματεία Τμήματος 3/3 

 

2.2 Δημιουργία Χρηστών από τη Διεύθυνση Διοικητικού 
Η δημιουργία λογαριασμού από τη Διεύθυνση Διοικητικού ενός Ιδρύματος γίνεται 

μεταβαίνοντας από την αρχική σελίδα στην καρτέλα «Χρήστες» (Εικόνα 4). 



 

Εικόνα 4: Δημιουργία Χρήστη από Διεύθυνση Διοικητικού 1/3 

 

Από την καρτέλα «Χρήστες Γραμματείας», ο κεντρικός χρήστης της Διεύθυνσης Διοικητικού 

επιλέγει «Δημιουργία Χρήστη» (Εικόνα 5). 

 

Εικόνα 5: Δημιουργία Χρήστη από Διεύθυνση Διοικητικού 2/3 

 

 

Με την εισαγωγή την απαιτούμενων στοιχείων και επιλέγοντας «Αποθήκευση» 

δημιουργείται ο λογαριασμός έχοντας τα δικαιώματα διαχείρισης που έχουν οριστεί. 

Προκειμένου ο νέος χρήστης να έχει δικαίωμα αξιολόγησης αιτήσεων χορήγησης του 

στεγαστικού φοιτητικού επιδόματος πρέπει να επιλεγεί το πεδίο «Στεγαστικό» (Εικόνα 6). 



  

Εικόνα 6: Δημιουργία Χρήστη από Διεύθυνση Διοικητικού 3/3 

 

Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού είναι δυνατός ο ορισμός πρόσβασης σε συγκεκριμένα 

Τμήματα για την αξιολόγηση αιτήσεων χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, 

επιλέγοντας το εικονίδιο που φαίνεται στην Εικόνα 7. 



 

Εικόνα 7: Δημιουργία Χρήστη από Διεύθυνση Διοικητικού – Πρόσβαση σε συγκεκριμένα 

Τμήματα 1/2 

Ακολουθεί η επιλογή των Τμημάτων που θα έχει πρόσβαση ο δημιουργημένος χρήστης. 

Προκειμένου να καταχωρηθούν οι αλλαγές ο χρήστης πρέπει να επιλέξει «Αποθήκευση» 

(Εικόνα 8). 

Εικόνα 7: Δημιουργία Χρήστη από Διεύθυνση Διοικητικού – Πρόσβαση σε συγκεκριμένα 

Τμήματα 2/2 



3 Σύνδεση 
 

Η σύνδεση στην εφαρμογή των δημιουργημένων χρηστών της ενότητας 2, δηλαδή των  

αξιολογητών αιτήσεων χορήγησης στεγαστικού φοιτητικού επιδόματος και των αξιολογητών 

ακαδημαϊκού κριτηρίου, γίνεται από την ιστοσελίδα https://submit-

academicid.minedu.gov.gr/ επιλέγοντας το αντίστοιχο είδος χρήστη (Γραμματεία ή 

Διεύθυνση Διοικητικού) και εισάγοντας το Όνομα Χρήστη (Username) και Κωδικό Πρόσβασης 

(Password) που τους αντιστοιχίστηκε κατά τη δημιουργία του λογαριασμού (Εικόνα 8). 

  

Εικόνα 8: Είσοδος στην εφαρμογή 

 

 

 

 

 

https://submit-academicid.minedu.gov.gr/
https://submit-academicid.minedu.gov.gr/


 

4 Ενέργειες Αξιολόγησης 
Ο χρήστης επιλέγει την καρτέλα «Στεγαστικό» από την αρχική σελίδα του λογαριασμού του 

(Εικόνα 9). 

 

Εικόνα 9: Κεντρική σελίδα λογαριασμού  

Στις ακόλουθες ενότητες παρουσιάζονται οι ενέργειες που μπορούν να εκτελούν οι χρήστες 

με δικαιώματα χειρισμού των αιτήσεων του στεγαστικού συνδεόμενοι στην εφαρμογή. 

4.1 Εφαρμογή Φίλτρων Αναζήτησης 
Ο χρήστης μπορεί να περιορίσει τις προβαλλόμενες αιτήσεις εφαρμόζοντας τα κατάλληλα 

φίλτρα αναζήτησης στα επιθυμητά πεδία (Εικόνα 10). 

 

Εικόνα 10: Φίλτρα Αναζήτησης 

Συγκεκριμένα τα φίλτρα αφορούν στις παρακάτω κατηγορίες: 

 Αναζήτηση με Όνομα, Επώνυμο, ΑΦΜ, δικαιούχου ή/και φοιτητή 

 Αναζήτηση με ΑΜΚΑ ή 12ψήφιο Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, Τμήμα, Αριθμό μητρώου 

φοιτητή 

 Αναζήτηση με κωδικό αίτησης, ημερομηνία υποβολής 

 Αναζήτηση με είδος αιτούντα/δικαιούχου: 

o Φοιτητής 

o Γονέας 

 Κατάσταση αίτησης: 

o Δεν έχει ξεκινήσει η αξιολόγησή της 

o Αξιολογείται 

o Εγκρίθηκε 

o Απορρίφθηκε 



 Αξιολόγηση Ακαδημαϊκού Κριτηρίου: 

o Δεν έχει γίνει 

o Θετική 

o Αρνητική 

 Αξιολόγηση Μη Ακαδημαϊκών Κριτηρίων: 

o Όλα τα κριτήρια είναι θετικά 

o Υπάρχει πρόβλημα μόνο στην Κύρια Κατοικία ή/και στην Οικία που μισθώνει 

ο φοιτητής 

o Υπάρχει πρόβλημα στα Εισοδηματικά ή/και στα Περιουσιακά Κριτήρια 

o Τουλάχιστον ένα κριτήριο έχει αξιολογηθεί οριστικά Αρνητικά (η Αίτηση 

απορρίπτεται) 

 Παραλαβή Δικαιολογητικών: 

o Δεν αναμένεται κανένα δικαιολογητικό 

o Αναμένονται δικαιολογητικά (δεν προσκομίστηκαν ή ήταν προβληματικά) 

Στον ακόλουθο πίνακα φαίνεται ο χρωματικός κώδικας των καταστάσεων των επιλεγμένων 

αιτήσεων προς αξιολόγηση. 

 

Πίνακας 1: Χρωματικός κώδικας καταστάσεων 

4.2 Προβολή Αίτησης 
Ο χρήστης μπορεί να προβάλλει τις αιτήσεις επιλέγοντας το εικονίδιο στο πεδίο «Προβολή 

Αίτησης»( Εικόνα 11). 

 

Εικόνα 11: Προβολή στοιχείων αίτησης 1/3  

Η προεπισκόπηση της αίτησης έχει την μορφή που παρουσιάζεται στις εικόνες Εικόνα 12, 

Εικόνα 13. 



 

Εικόνα 12: Προβολή στοιχείων αίτησης 2/3  

 



 

Εικόνα 13: Προβολή στοιχείων αίτησης 3/3  

  



 

4.3 Ενέργειες Αξιολόγησης από το χρήστη με ρόλο «Αξιολογητής 

Ακαδημαϊκού Κριτηρίου» 
 

Ο χρήστης με ρόλο «Αξιολογητής Ακαδημαϊκού Κριτηρίου» μπορεί να αξιολογήσει τις 

αιτήσεις επιλέγοντας το αντίστοιχο εικονίδιο στο πεδίο «Ενέργειες» (Εικόνα 14). 

 

Εικόνα 14: Ενέργειες Αξιολόγησης από το χρήστη με ρόλο «Αξιολογητή Ακαδημαϊκού 

Κριτηρίου» 1/2 

 

Για κάθε αίτηση, o χρήστης με δικαίωμα αξιολόγησης του ακαδημαϊκού κριτηρίου μπορεί να 

καταχωρίσει την αξιολόγηση των σχετικών κριτηρίων, χωρίς όμως να έχει δικαίωμα να 

αλλάξει την αξιολόγηση για τα υπόλοιπα κριτήρια (Εικόνα 15). 

 



 

Εικόνα 15: Ενέργειες Αξιολόγησης από το χρήστη με ρόλο «Αξιολογητή Ακαδημαϊκού 

Κριτηρίου» 2/2 

 

4.4 Ενέργειες Αξιολόγησης από το χρήστη με ρόλο «Αξιολογητής Αιτήσεων 

Στεγαστικού» 
Ο χρήστης με ρόλο «Αξιολογητής Αιτήσεων Στεγαστικού» μπορεί να αξιολογήσει τις αιτήσεις 

επιλέγοντας το αντίστοιχο εικονίδιο στο πεδίο «Ενέργειες» (Εικόνα 16). 

 

Εικόνα 16: Ενέργειες Αξιολόγησης από το χρήστη με ρόλο «Αξιολογητής Αιτήσεων 

Στεγαστικού» 1/2 



Για κάθε αίτηση, o χρήστης με δικαίωμα αξιολόγησης των αιτήσεων στεγαστικού επιδόματος 

μπορεί για τα Τμήματα για τα οποία έχει πρόσβαση:  

 να προεπισκοπήσει το σύνολο των στοιχείων των αιτήσεων 

 να καταχωρίσει την αξιολόγηση όλων των κριτηρίων που δεν επαληθεύτηκαν 

ηλεκτρονικά  και να καταχωρίσει σχετικά σχόλια 

 να παραλάβει απαιτούμενα δικαιολογητικά των κριτηρίων που δεν επαληθεύτηκαν 

ηλεκτρονικά  

 να παραλάβει απαιτούμενα δικαιολογητικά ειδικών περιπτώσεων 

 να αλλάξει τις αξιολογήσεις ακαδημαϊκών κριτηρίων που τυχόν έχουν καταχωρίσει 

οι χρήστες της ενότητας 4.3 

 

Εικόνα 17: Ενέργειες Αξιολόγησης από το χρήστη με ρόλο «Αξιολογητής Αιτήσεων 

Στεγαστικού» 2/2 

 

Μετά την καταχώριση στοιχείων κατά την αξιολόγηση ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να 

αποθηκεύσει προσωρινά την αίτηση θέτοντάς την «σε κατάσταση ελέγχου» με τα έως τώρα 

στοιχεία (Εικόνα 18) ή να προχωρήσει οριστικά στην αξιολόγησή της (Εικόνα 19). 



 

Εικόνα 18: Ενέργεια προσωρινής αποθήκευσης 

 

Εικόνα 19: Ολοκλήρωσης Αξιολόγησης 1/2 



Κατά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης ο χρήστης δηλώνει μια από τις παρακάτω κατηγορίες: 

 Έγκριση αίτησης 

 Απόρριψη αίτησης 

 Με εκκρεμή έγγραφα, ώστε να μπορεί γρήγορα να εντοπίσει πάλι τις εν λόγω 

αιτήσεις όταν έρθουν τα πλήρη δικαιολογητικά 

 

 

Εικόνα 20: Ολοκλήρωσης Αξιολόγησης 2/2 



 

4.5 Εξαγωγή στοιχείων αιτήσεων σε δομημένο αρχείο 
 

Οι χρήστες με ρόλο «Αξιολογητής Αιτήσεων Στεγαστικού» μπορούν να εξαγάγουν σε 

κατάλληλης μορφής επεξεργάσιμο αρχείο (αρχείο excel) τα στοιχεία όλων των αιτήσεων που 

αξιολογούν επιλέγοντας το πλήκτρο «Εξαγωγή Αιτήσεων σε Excel» (Εικόνα 21). 

 

Εικόνα 21: Εξαγωγή στοιχείων αιτήσεων σε δομημένο αρχείο 1/2 

 

Μετά την εξαγωγή μπορούν να το επεξεργαστούν (Εικόνα 22) ώστε να το προωθήσουν σε 

αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος (λχ Οικονομικές Υπηρεσίες) για να προβούν στις 

προβλεπόμενες ενέργειες καταβολής των επιδομάτων στους δικαιούχους φοιτητές. 

 

Εικόνα 22: Εξαγωγή στοιχείων αιτήσεων σε δομημένο αρχείο 2/2 

 

 


