
 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2016-2017 

 

Τα όρια εισοδήματος στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 του Πολυτεχνείου Κρήτης 
διαμορφώνονται ως εξής: 

Για άγαμους φοιτητές ηλικίας μικρότερης των 25 ετών, το όριο εισοδήματος για στέγαση διαμορφώνεται 
στο ποσόν των 17.000 € προκειμένου για οικογένεια με ένα (1) μόνο παιδί. 

Το παραπάνω διαμορφούμενο ποσό προσαυξάνεται κατά: 

 2.000 € για κάθε παιδί (άγαμο και κάτω των 25 ετών) πέραν του πρώτου. 

 2.000 € για κάθε αδελφό σπουδαστή - φοιτητή πέραν του πρώτου. 

 3.000 € σε περίπτωση θανάτου του ενός γονέως. 

 6.000 € σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων. 

 3.000 € σε περίπτωση αναπηρίας (άνω του 67%) (με την προϋπόθεση ότι ο τρόπος εισαγωγής του 
στο ΠΚ είναι σαν άτομο με ειδικές ανάγκες) ή ανίατης ασθένειας του ίδιου του φοιτητή και επιπλέον 
2.000 € για κάθε μέλος της οικογένειας (γονείς - αδέλφια), για τους ίδιους λόγους. 

 2.000 € σε περίπτωση που η αίτηση αφορά τέκνο μισθωτών ή συνταξιούχων. 

 2.000 € σε περίπτωση που η αίτηση αφορά τέκνο του οποίου ο ένας γονέας είναι άνεργος1. 

 4.000 € σε περίπτωση που η αίτηση αφορά τέκνο του οποίου και οι δύο γονείς είναι άνεργοι1. 

Για έγγαμους φοιτητές ηλικίας μικρότερης των 25 ετών, το όριο εισοδήματος για στέγαση διαμορφώνεται 
στο ποσόν των 17.000 €. 

Το παραπάνω διαμορφούμενο ποσό προσαυξάνεται κατά: 

 2.000 € για κάθε τέκνο του. 

 3.000 € σε περίπτωση αναπηρίας (άνω του 67%) (με την προϋπόθεση ότι ο τρόπος εισαγωγής του 
στο ΠΚ είναι σαν άτομο με ειδικές ανάγκες) ή ανίατης ασθένειας του ίδιου του φοιτητή και επιπλέον 
2.000 € για κάθε μέλος της οικογένειας (σύζυγος - παιδί), για τους ίδιους λόγους. 

 2.000 € σε περίπτωση που η αίτηση αφορά μισθωτό φοιτητή. 

 2.000 € σε περίπτωση που η αίτηση αφορά άνεργο φοιτητή1. 

Ειδικές περιπτώσεις: 

1. Σε περίπτωση θανάτου γονέα φοιτητή κατά το τρέχον οικονομικό έτος ως οικογενειακό εισόδημα 
των γονέων λαμβάνεται υπόψη μόνο αυτό του επιζώντα γονέα. Σε περίπτωση που ο επιζών γονέας 
παντρευτεί εκ νέου, τότε η νέα οικογένεια του γονέα θεωρείται ως οικογένεια του φοιτητή και υπολογίζεται 
το αντίστοιχο οικογενειακό εισόδημα. 

2. Σε περίπτωση που οι γονείς του φοιτητή είναι διαζευγμένοι και ο γονέας που έχει αναλάβει την 
γονική μέριμνα δεν έχει παντρευτεί εκ νέου ή σε περίπτωση που βρίσκονται σε διάσταση, ως οικογενειακό 
εισόδημα γονέων υπολογίζεται μόνο το εισόδημα του γονέα στον οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια. Σε 
περίπτωση που ο γονέας που έχει αναλάβει την γονική μέριμνα παντρευτεί εκ νέου, τότε υπολογίζεται ως 
οικογενειακό εισόδημα αυτό του φυσικού γονέα. 

3. Δεν υπολογίζονται τα άγαμα αδέλφια του φοιτητή:  

 εάν είναι μεγαλύτερα των είκοσι πέντε (25) ετών 

 εάν υπηρετούν ως επαγγελματίες οπλίτες  

 εάν είναι έμμισθοι σπουδαστές Αστυνομικών και Στρατιωτικών Σχολών ή φοιτούν σε Σχολές που 
παρέχουν στέγαση και σίτιση (όπως ΣΑΣ, Εμπορικού Ναυτικού κτλ) 

 εάν η φοίτησή τους έχει υπερβεί το χρονικό όριο πέραν του οποίου δεν δικαιούται φοιτητικές 
παροχές 

 εάν είναι φοιτητές που κατέχουν άλλο πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή είναι από κατατακτήριες εξετάσεις 
(Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.) 

 εάν είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές  
 

                                                           
1 Θα πρέπει να αποδεικνύεται με έγγραφο του ΟΑΕΔ ή με την κάρτα ανεργίας ότι είναι άνεργος (ή άνεργοι) κατά 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 


