
 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΟΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2019-2020 

Τα όρια εισοδήματος στέγασης του Πολυτεχνείου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 διαμορφώνονται ως εξής: 

 Για άγαμους φοιτητές, ηλικίας έως και 25 ετών
1
, το όριο διαμορφώνεται στο ποσό των 20.000€ προκειμένου για οικογένεια 

με ένα (1) μόνο παιδί και προσαυξάνεται κατά: 

1. 2.000 € για κάθε παιδί (άγαμο και έως 25 ετών), πέραν του ιδίου. 
2. 2.000 € για κάθε ενεργό φοιτητή του Α΄ κύκλου σπουδών, άγαμο και έως 25 ετών που φοιτά σε πόλη διαφορετική από τη 

μόνιμη κατοικία των γονέων, πέραν του ιδίου. 
3. 3.000 € σε περίπτωση θανάτου του ενός γονέως. 
4. 6.000 € σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων. 
5. 3.000 € σε περίπτωση αναπηρίας (67% και άνω) του ιδίου του φοιτητή, με την προϋπόθεση ότι ο τρόπος εισαγωγής του 

στο ΠΚ είναι με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις.  
6. 2.000 € για κάθε μέλος της οικογένειας (γονείς - αδέλφια), σε περίπτωση αναπηρίας 67% και άνω. 
7. 2.000 € σε περίπτωση που η αίτηση αφορά τέκνο του οποίου ο ένας γονέας είναι επιδοτούμενος άνεργος

2
. 

8. 4.000 € σε περίπτωση που η αίτηση αφορά τέκνο του οποίου και οι δύο γονείς είναι επιδοτούμενοι άνεργοι
2
. 

 Για άγαμους φοιτητές, ηλικίας άνω των 25 ετών, το όριο διαμορφώνεται στο ποσό των 20.000€ και προσαυξάνεται κατά:  

1. 3.000 € σε περίπτωση αναπηρίας (67% και άνω) του ιδίου του φοιτητή, με την προϋπόθεση ότι ο τρόπος εισαγωγής του 
στο ΠΚ είναι με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. 

2. 2.000 € σε περίπτωση που ο ίδιος ο φοιτητής είναι επιδοτούμενος άνεργος
2
. 

 Για έγγαμους φοιτητές, το όριο διαμορφώνεται στο ποσό των 20.000€ και προσαυξάνεται κατά: 

1. 2.000 € για κάθε τέκνο της οικογένειάς του. 
2. 3.000 € σε περίπτωση αναπηρίας (67% και άνω) του ιδίου του φοιτητή με την προϋπόθεση ότι ο τρόπος εισαγωγής του 

στο ΠΚ είναι με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. 
3. 2.000 € για κάθε μέλος της οικογένειάς του (σύζυγος - τέκνο), σε περίπτωση αναπηρίας 67% και άνω. 
4. 2.000 € σε περίπτωση που η αίτηση αφορά επιδοτούμενο άνεργο φοιτητή

2
. 

5. 4.000 € σε περίπτωση που ο ίδιος ο φοιτητής και η/ο σύζυγος είναι επιδοτούμενα άνεργοι
2
. 

Ειδικές περιπτώσεις: 

1. Σε περίπτωση θανάτου γονέα, άγαμου φοιτητή έως και 25 ετών, 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 ή συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τότε η νέα οικογένεια του γονέα θεωρείται ως οικογένεια του φοιτητή και 
υπολογίζεται το αντίστοιχο οικογενειακό εισόδημα. 

2. Σε περίπτωση που οι γονείς του άγαμου φοιτητή έως και 25 ετών είναι διαζευγμένοι και ο γονέας που έχει αναλάβει την 
επιμέλεια 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 επιμέλεια παντρευτεί εκ νέου ή συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τότε υπολογίζεται ως οικογενειακό 
εισόδημα αυτό της νέας οικογένειας. 

3. Σε περίπτωση που οι γονείς του άγαμου φοιτητή έως και 25 ετών, πάρουν διαζύγιο χωρίς εκδίκαση επιμέλειας τότε ως 
οικογενειακό εισόδημα λαμβάνεται το εισόδημα του γονέα που συνοικεί με τον φοιτητή και τον βαρύνει. 

4. Δεν λαμβάνονται υπόψη τα άγαμα αδέλφια του φοιτητή:  

 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 
 
Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το 
απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα από κάθε πηγή (π.χ. επιδόματα τέκνων, επιδόματα ανεργίας, 
γεωργικές επιδοτήσεις, εφάπαξ επιδόματα, αποζημιώσεις, κ.α.) του ιδίου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών 
του ή του ιδίου (για άγαμο άνω των 25) ή του ιδίου, του/της συζύγου του/της και των ανήλικων τέκνων του (για έγγαμο). 

                                                           
1
 Που δεν έχει συμπληρώσει το 26

ο
 έτος ηλικίας (έτος γέννησης 1993). 

2
 Θα πρέπει να αποδεικνύεται με βεβαίωση εγγραφής ως επιδοτούμενος άνεργος που εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ. 


