ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Κριτήρια Στέγασης στη Φοιτητική Εστία για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023
[απόφαση της 598/14.07.2022 συνεδρίασης της Συγκλήτου]
Ακαδημαϊκά Κριτήρια (για όλες τις θέσεις)
Τα ακαδημαϊκά κριτήρια για στέγαση στη Φοιτητική Εστία του Πολυτεχνείου Κρήτης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
ικανοποιούνται, εφόσον ο φοιτητής (πλην πρωτοετών) έχει ολοκληρώσει επιτυχώς:
●
●

τουλάχιστον δύο (2) μαθήματα στις εξεταστικές χειμερινού και εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους
2021-2022, εφόσον στην αρχή του έτους όφειλε περισσότερα των δύο μαθημάτων για τη λήψη διπλώματος
αθροιστικά τουλάχιστον τόσα μαθήματα όσα και τα εξάμηνα φοίτησης έως και την εξεταστική του εαρινού
εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Εισοδηματικά Κριτήρια (για όλες τις θέσεις, εκτός των θέσεων αριστείας)
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).
Τα όρια του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος για στέγαση στο Πολυτεχνείο Κρήτης κατά το ακαδημαϊκό έτος
2022-2023 διαμορφώνονται ως εξής:
●

Για άγαμους φοιτητές, ηλικίας έως και 25 ετών1, το όριο διαμορφώνεται στο ποσό των 25.000€ 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 γονέα.
4. 6.000€ σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων.
5. 3.000€ σε περίπτωση αναπηρίας (67% και άνω) του ιδίου του φοιτητή ή εφόσον ο τρόπος εισαγωγής του στο
Πολυτεχνείο Κρήτης 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 άνεργος2.
8. 4.000€ σε περίπτωση που η αίτηση αφορά τέκνο του οποίου και οι δύο γονείς είναι επιδοτούμενοι άνεργοι2.

●

Για άγαμους φοιτητές, ηλικίας άνω των 25 ετών, το όριο διαμορφώνεται στο ποσό των 25.000€ και προσαυξάνεται
κατά:
1. 3.000€ σε περίπτωση αναπηρίας (67% και άνω) του ιδίου του φοιτητή ή εφόσον 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 άνεργος2.

●

Για έγγαμους φοιτητές, το όριο διαμορφώνεται στο ποσό των 25.000€ 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 ή εφόσον 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 φοιτητή2.
5. 4.000€ σε περίπτωση που ο ίδιος ο φοιτητής και η/ο σύζυγος είναι επιδοτούμενα άνεργοι2.

1
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Που δεν έχει συμπληρώσει το 26ο έτος ηλικίας.
Θα πρέπει να αποδεικνύεται με βεβαίωση εγγραφής ως επιδοτούμενος άνεργος που εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ.

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 ή βρίσκονται σε διάσταση και
ο γονέας που έχει αναλάβει την επιμέλεια δεν έχει παντρευτεί εκ νέου, 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 είναι διαζευγμένοι ή βρίσκονται σε διάσταση
χωρίς εκδίκαση επιμέλειας, ως οικογενειακό εισόδημα λαμβάνεται το εισόδημα του γονέα που συνοικεί με τον
φοιτητή και τον βαρύνει (περιλαμβάνεται στη φορολογική του δήλωση ως εξαρτώμενο μέλος). Σε περίπτωση που
ο φοιτητής δεν εμφανίζεται ως εξαρτώμενο μέλος, λαμβάνονται υπόψη όλα τα εισοδήματα (των γονέων και του
ιδίου εφόσον υπάρχει).
4. Η διάσταση των γονέων του φοιτητή αποδεικνύεται μόνο μέσω της πράξης προσδιορισμού φόρου για το έτος
αναφοράς.
5. Δεν λαμβάνεται υπόψη η φοιτητική ιδιότητα για τα άγαμα αδέλφια του φοιτητή:
● εάν είναι σπουδαστές Αστυνομικών και Στρατιωτικών Σχολών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Ακαδημιών
Εμπορικού Ναυτικού ή Σχολών του Λιμενικού
● εάν η φοίτησή τους έχει υπερβεί το προβλεπόμενο από τον κανονισμό σπουδών χρονικό όριο εξαμήνων
φοίτησης προσαυξημένο κατά δύο έτη (ν+2) πέραν του οποίου δεν δικαιούται φοιτητικές παροχές
● εάν είναι φοιτητές που ήδη κατέχουν άλλο πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
● εάν είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές Β’ ή Γ’ κύκλου σπουδών

Κριτήρια Αριστείας (για τις θέσεις αριστείας)
Για πρωτοετείς φοιτητές έτους εισαγωγής 2022-2023 (αποκλειστικά μέσω των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων):
● οι 5 εισακτέοι με τον υψηλότερο αριθμό μορίων σε κάθε μία από τις 5 Σχολές του Ιδρύματος από ΓΕΛ
● οι 4 εισακτέοι με τον υψηλότερο αριθμό μορίων ανεξαρτήτως Σχολής (εκτός των ως άνω 5) από ΓΕΛ
● ο 1 εισακτέος με τον υψηλότερο αριθμό μορίων ανεξαρτήτως Σχολής (εκτός των ως άνω 9) από ΕΠΑΛ
Η κατάταξη γίνεται βάσει του συνολικού αριθμού μορίων μετά από κανονικοποίηση στα 20.000 μόρια για τη Σχολή
ΑΡΜΗΧ. Εάν ο πρώτος της κάθε κατάταξης δεν αποδεχθεί την θέση, το δικαίωμα μεταφέρεται στον επόμενο της κατάταξης
και ομοίως στον μεθεπόμενο. Εάν δεν καλυφθεί κάποια θέση, αυτή αποδίδεται βάσει των άλλων κριτηρίων.
Για υφιστάμενους φοιτητές (από 2ο έως και 5ο έτος φοίτησης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023):
● οι 10 φοιτητές που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον το 90% των ECTS (κάθε έτος σπουδών αντιστοιχεί σε 60 ECTS)
από τα ολοκληρωμένα έτη σπουδών έως και την εξεταστική του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους
2021-2022.
Παράδειγμα: φοιτητής που έχει ολοκληρώσει 3 έτη σπουδών (δηλαδή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, θα βρίσκεται
στο 4ο έτος σπουδών), πρέπει να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το 90% των 180 ECTS έως και την εξεταστική του εαρινού
εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.
Η κατάταξη γίνεται σε φθίνουσα σειρά βάσει του συνολικού μέσου όρου βαθμολογίας των μαθημάτων (με τους
συντελεστές βαρύτητας). Εάν ο πρώτος της κατάταξης δεν αποδεχθεί την θέση, το δικαίωμα μεταφέρεται στον επόμενο
της κατάταξης και ομοίως στον μεθεπόμενο. Εάν δεν καλυφθεί κάποια θέση, αυτή αποδίδεται βάσει των άλλων κριτηρίων.

