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ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
(Απόφαση Συγκλήτου Π.Κ. µε αριθµό 368/27-04-2017) 

 
1. Εισοδηµατικά Κριτήρια 
 

∆ικαίωµα διεκδίκησης φοιτητικών παροχών (σίτισης και στέγασης) έχει οικογένεια της 
οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδηµα δεν υπερβαίνει τις σαράντα 
πέντε χιλιάδες ευρώ (€45.000,00), όταν αυτή έχει ένα τέκνο. Για οικογένειες µε δύο 
τέκνα και πλέον το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (€5.000,00) 
για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου. Για φοιτητές άνω των 25 ετών το ατοµικό 
εισόδηµα τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εικοσιπέντε χιλιάδες ευρώ (€25.000,00) 
(ΦΕΚ 1965/τ.Β’, άρθρο 2 Φ5/68535/Β3/18-06-2012 Κ.Υ.Α.).  
Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα νοείται το ποσό που προκύπτει από το άθροισµα 
του «εισοδήµατος επιβολής εισφοράς» και των αυτοτελών φορολογούµενων ποσών 
που δεν συµπεριλαµβάνονται σε αυτό, για κάθε φυσικό πρόσωπο, όπως αυτά  
εµφανίζονται  στην «Πράξη ∆ιοικητικού Προσδιορισµού Φόρου» του τελευταίου 
φορολογικού έτους κατά την υποβολή αιτήσεων, του ίδιου του φοιτητή, των γονέων 
του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή.  
 
1.1 Πίνακας : Μοριοδότηση εισοδηµάτων  

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ  ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΜΟΡΙΑ 

0,00€ - 5.000,00€ 6 
5.001,00€ - 10.000,00€ 5 
10.001,00€- 15.000,00€ 4 
15.001,00€- 20.000,00€ 3 
20.001,00€ - 25.000,00€ 2 
25.001,00€ και άνω  0 

 

1.2 Πίνακας : Επιπλέον Μοριοδότηση εισοδηµάτων 

Επιπλέον Μόρια  Περιπτώσεις Εισοδήµατος 

1 
Γονείς κατ’ αποκλειστικότητα αγρότες ή µισθωτοί ή συνταξιούχοι 
µε συνολικό οικογενειακό εισόδηµα έως 25.000,00 €  

1  για κάθε γονέα 
Όταν ο γονέας διαθέτει χρόνια κάρτα ανεργίας σε ισχύ µε 
συνολικό οικογενειακό εισόδηµα έως 25.000,00 €  

 

2. Κοινωνικά Κριτήρια  

Στην αξιολόγηση των αιτήσεων λαµβάνονται υπόψη κοινωνικά προβλήµατα/ 
δυσκολίες που αντιµετωπίζει ο φοιτητής ή/και η οικογένειά του, νοουµένου ότι 
επισυνάπτονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά/βεβαιώσεις. Συγκεκριµένα, θα 
λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω προβλήµατα/συνθήκες, που συγκεντρώνουν τα 
ακόλουθα µόρια:  
 

Πίνακας Μοριοδότησης  Κοινωνικών Κριτηρίων 

Κοινωνική Κατάσταση - 
Προβλήµατα Υγείας 

Μόρια Απαραίτητα Πιστοποιητικά 

Ορφανός  και από τους δύο γονείς 4 
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατά-
στασης ή Πιστοποιητικό Θανάτου  



2 

 

Μονογονεϊκή οικογένεια:  
Α:  χωρίς αναγνώριση τέκνου 
Β:  µε έναν γονέα εν ζωή  
Γ: γονέα  που έχει κατ’ αποκλει-
στικότητα  την γονική µέριµνα  

 
3 

 
Πιστοποιητικό Οικογενειακής 
Κατάστασης και για την περίπτωση 
Γ δικαστική απόφαση που ορίζει 
την γονική µέριµνα 

Μονογονεϊκή οικογένεια:  
Α: Γονέας µε διαζύγιο που έχει την 
επιµέλεια  
Β: Γονέας µε αναγνώριση τέκνου 
Γ: Γονέας σε διάσταση 
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 ∆ιαζευκτήριο και δικαστική 
απόφαση που ορίζει την επιµέλεια 
του φοιτητή  

Αδελφός/η Προπτυχιακός Φοιτητής/τρια 
 
• εκτός τόπου κατοικίας γονέων ή/και 

του εκτός του τόπου φοίτησης του 
φοιτητή 
   

• εντός τόπου κατοικίας Γονέων ή/και 
εντός του τόπου φοίτησης του 
φοιτητή  
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1 
 

 
Βεβαίωση Σπουδών αδελφού 
ενεργού φοιτητή, που βρίσκεται 
στον πρώτο κύκλο σπουδών, σε 
Ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης 
της Χώρας, όπως αυτά ορίζονται 
στα άρθρα 1 & 2 του ν. 4009/2011 
 

Ανήλικα τέκνα οικογένειας που 
δηλώνονται ως εξαρτώµενα µέλη 
φορολογικά 

1 

Πιστοποιητικό Οικογενειακής 
Κατάστασης και Πράξη ∆ιοικητικού 
Προσδιορισµού φόρου  

 
Αδελφός Στρατιώτης  1 

Βεβαίωση υπηρέτησης 
στρατιωτικής θητείας  εντός του 
ακαδηµαϊκού έτους της παροχής   

Γονείς µε σοβαρή ασθένεια ή σοβαρή 
αναπηρία 
α) ένας γονέας ή αδελφός/η 
 
β) δύο γονείς 

 
 

1 
 

2 

Πρόσφατη βεβαίωση Υγειονοµικής 
Επιτροπής ή σύνταξης 
ανικανότητας  µε ποσοστό 
αναπηρίας τουλάχιστον 67% από 
αρµόδια δηµόσια υπηρεσία 

Φοιτητής µε σοβαρό πρόβληµα υγείας 2 
Πιστοποιητικό ή βεβαίωση από 

αρµόδια δηµόσια υπηρεσία 

 
 

3. Ακαδηµαϊκό κριτήριο (εφαρµογή από το ακαδ. έτος 2018-19) 
 

Πίνακας Μοριοδότησης µε ακαδηµαϊκό κριτήριο 

Ποσοστό επιτυχίας επί του συνόλου των 
προβλεπόµενων ects έως το προηγούµενο εξάµηνο 
φοίτησης 

Μόρια 

0% - 20% 0 
20% - 50% 1 
50% - 100% 2 

 
4. Κριτήριο Τόπου Μόνιµης Κατοικίας Γονέων  

 

Πίνακας Μοριοδότησης Τόπου Μόνιµης Κατοικίας Γονέων 
Τόπος µόνιµης κατοικίας Γονέων  Μόρια 
Εκτός Κρήτης  2 
Εντός Κρήτης αλλά εκτός έδρας Σχολής  1 

 


