
  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 14007  
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5001/19.03.2018 από-

φασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Τουρισμού με 

τίτλο «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογη-

τικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδό-

ματος των σπουδαστών των Ανώτερων Σχολών 

Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Του-

ρισμού (Β’ 1023). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 10 του ν. 3220/2004 «Μέτρα αναπτυξιακής 

και κοινωνικής πολιτικής- αντικειμενικοποίηση του φο-
ρολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις» (Α’ 15) και ειδικά 
την παρ. 7 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 
του άρθρου 31 του ν. 4452/2017 «Ρύθμιση θεμάτων του 
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 17) και 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 195 του ν. 4823/2021 «Ανα-
βάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 136).

2. Το άρθρο 115 του ν. 4842/2021 «Ταχεία πολιτική 
δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικο-
νομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, 
άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 
και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 190).

3. Τα άρθρα 59 και 60 του ν. 4940/2022 «Σύστημα στο-
χοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση 
της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, ρυθ-
μίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 112).

4 . Τον ν. 3105/2003 «Τουριστική εκπαίδευση και κα-
τάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 29).

5 . Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνη-

τικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο δια-
δίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Α’ 112).

6 . Το άρθρο 4 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγ-
χώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευ-
ρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας 
για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 16).

7 . Το άρθρο 11 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδή-
ματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, 
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 167).

8 . Τα άρθρα 24, 26, 66, 69Γ και την παρ. 1 του άρθρου 
91 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

9 . Τα άρθρα 75-91 του Κεφαλαίου Γ’ του ν. 4446/2016 
«Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Πα-
ράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης 
παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές. Τροπο-
ποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 240).

10 . Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νο-
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

11 . Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι-
σμού» (Α’ 157). 

12. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

13 . Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 157).

14 .Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 31).

15 . Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α’ 155). 

16. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 2)».

17. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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18. Την υπ’ αρ. 723/16-1-2017 κοινή απόφαση Υπουρ-
γών Οικονομικών και Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί 
των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού στις Δημοσιο-
νομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους» (Β’ 121).

19. Την υπ’ αρ. 23200/15-12-2017 απόφαση Υπουργού 
Τουρισμού «Διαπιστωτική πράξη για την υπαγωγή των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, 
στην έννοια της “χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανε-
ξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της 
ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών” εδάφιο β’ παρ. 2 
του άρθρου 6, του ν. 4412/2016 (Α’ 147)» (Β’ 4545).

20. Την υπ’ αρ. 23761/27-12-2017 απόφαση Υπουργού 
Τουρισμού «Ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών των 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού όλων των Περιφερει-
ακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού» (Β’ 4809).

21. Το γεγονός ότι -σύμφωνα με την υπ’ αρ. 7740/
14-04-2022 εισηγητική έκθεση της Προϊσταμένης της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού- από την απόφαση 
αυτή προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Τουρισμού το ύψος της οποίας εκτιμάται 
στο ποσό του 1.045.000,00 ευρώ κατά ανώτατο όριο, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 5001/19.03.2018 από-
φασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων, Οικονομικών και Τουρισμού «Καθορισμός της 
διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του 
στεγαστικού επιδόματος των σπουδαστών των Ανώτε-
ρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου 
Τουρισμού» (Β’ 1023), ως ακολούθως:

1. Ο τίτλος της υπ’ αρ. 5001/19.03.2018 απόφασης των 
Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικο-
νομικών και Τουρισμού «Καθορισμός της διαδικασίας 
και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού 
επιδόματος των σπουδαστών των Ανώτερων Σχολών 
Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού.» 
αντικαθίσταται ως εξής: «Καθορισμός της διαδικασίας 
και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού 
επιδόματος των σπουδαστών των Ανώτερων Σχολών 
Τουριστικής Εκπαίδευσης και των καταρτιζόμενων των 
ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού.»

2. Στο τέλος του άρθρου 4 προστίθενται εδάφια ως 
εξής:

«Η παρούσα καταλαμβάνει και τους καταρτιζόμενους 
των ΙΕΚ αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού για τα 
οποία και εφαρμόζεται αναλόγως.

Όπου στην παρούσα αναφέρεται ΔΥΕΕ πλέον νοείται 
η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Τουρισμού.».
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Το Υπουργείο Τουρισμού το οποίο έχει έδρα στην Αθήνα, οδός Λεωφόρος Αμαλίας 
12, 105 57, Αθήνα, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά τον Κανονισμό 2016/679 
ΕΕ. Τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπουργείου είναι: +30 210 3736001, δικτυακός 
τόπος: https://mintour.gov.gr και email: mailbox@mintour.gr. Το Υπουργείο έχει 
ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου είναι: 
dpo@mintour.gr 

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας 
δεδομένα, με σκοπό τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος, σύμφωνα με το νόμο, 
και η νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι η διάταξη της περ. γ΄ της παρ. 1 
του άρθρου 6 του Κανονισμού 2016/679. 

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τον παραπάνω σκοπό, τα οποία είναι 
απλά προσωπικά δεδομένα, ήτοι Ονομ/μο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέν-
νησης, ΑΔΤ, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, email, ΑΦΜ, οικογενειακό εισόδημα, 
εμβαδό ακινήτου,, στοιχεία φοίτησης σπουδαστή, διεύθυνση σπουδαστή, ΑΦΜ εκμι-
σθωτή, Δ. Ο.Υ. και ΙΒΑΝ δικαιούχου, καθώς απαραίτητα έγγραφα (εκκαθαριστικό, Ε9, 
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, υπεύθυνη δήλωση, μισθωτήριο) και σας 
ενημερώνουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος 
και αν δεν τα παρέχετε, δεν θα είναι αυτή δυνατή.
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Το Υπουργείο Τουρισμού το οποίο έχει έδρα στην Αθήνα, οδός Λεωφόρος Αμαλίας 
12, 105 57, Αθήνα, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά τον Κανονισμό 2016/679 
ΕΕ. Τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπουργείου είναι: +30 210 3736001, δικτυακός 
τόπος: https://mintour.gov.gr και email: mailbox@mintour.gr. Το Υπουργείο έχει 
ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου είναι: 
dpo@mintour.gr 

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας 
δεδομένα, με σκοπό τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος, σύμφωνα με το νόμο, 
και η νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι η διάταξη της περ. γ΄ της παρ. 1 
του άρθρου 6 του Κανονισμού 2016/679. 

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τον παραπάνω σκοπό, τα οποία είναι 
απλά προσωπικά δεδομένα, ήτοι Ονομ/μο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία 
γέννησης, ΑΔΤ, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, email, ΑΦΜ, οικογενειακό εισό-
δημα, εμβαδό ακινήτου, στοιχεία φοίτησης σπουδαστή, διεύθυνση σπουδαστή, ΑΦΜ 
εκμισθωτή, Δ. Ο.Υ. και ΙΒΑΝ δικαιούχου, καθώς απαραίτητα έγγραφα (εκκαθαριστικό, 
Ε9, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, υπεύθυνη δήλωση, μισθωτήριο) και 
σας ενημερώνουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο για τη χορήγηση στεγαστικού επι-
δόματος και αν δεν τα παρέχετε, δεν θα είναι αυτή δυνατή. Σας ενημερώνουμε ότι 
έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, δηλαδή, το δικαίωμα να ζητήσετε 
πληροφόρηση αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε στα 
αρχεία μας και να ζητήσετε αντίγραφο αυτών. Επίσης έχετε το δικαίωμα διόρθωσης 
αυτών, εάν διαπιστώσετε ότι είναι ανακριβή, καθώς επίσης και το δικαίωμα στη 
φορητότητα, δηλαδή, το δικαίωμα να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο 
φορέα, καθώς και τα δικαιώματα περιορισμού της επεξεργασίας, διαγραφής των 
προσωπικών δεδομένων και εναντίωσης στην επεξεργασία, υπό τους περιορισμούς, 
ωστόσο, της νομοθεσίας (αρθρ. 17 παρ. 3, 20 παρ. 3 του Κανονισμού 2016/679 και 
των άρθρων 31-34 του ν. 4624/2019). 

Όλα τα δικαιώματα του υποκειμένου ασκούνται χωρίς χρέωση με την αποστο-
λή επιστολής στην ως άνω διεύθυνση του Υπουργείου, υπ’ όψιν του Υπεύθυνου 
Προστασίας Δεδομένων ή με ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτόν και στη διεύθυνση: 
dpo@mintour.gr 

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προ-
στασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επε-
ξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και 
τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ40098 Τεύχος B’ 3907/25.07.2022

(www.dpa.gr ->    ->  ),   
 .»

 

…………………………………..

 …………………………

/   /   /  /

   Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και  
Οικονομικών Θρησκευμάτων Τουρισμού
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02039072507220012*
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