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Ρέθυμνο, 09-05-2017 
Αρ. Γεν. Πρωτ.: 6007 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση συστήματος μοριοδότησης για την εισαγωγή στη φοιτητική κατοικία και την 
παροχή δωρεάν σίτισης στου φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
 

Η  Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ  Τ Ο Υ  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ  Κ Ρ Η Τ Η Σ  

 
Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η :  

1. το Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ τ.Α΄ 195/06-09-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα, 

2. το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚτ.Α΄112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,  διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
¨Πρόγραμμα Διαύγεια¨ και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα, 

3. την υπ’ αρ. Φ.120.61/10/11490/Β2/28-1-2013 (ΦΕΚτ.ΥΟΔΔ37/1-2-2013) απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, για την συγκρότηση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης που η θητεία του λήγει στις 31-8-2017, σύμφωνα με τον νόμο 4009/2011 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,  

4. το ΦΕΚ τ ΥΟΔΔ 82/18-02-2016) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 31460/Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: 
ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας ΄Ερευνας και 
Θρησκευμάτων, όπου  διαπιστώνεται ότι ο Καθηγητής Οδυσσέας Ζώρας έχει εκλεγεί ως Πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Κρήτη, 

5. τις Αποφάσεις υπ’ αριθμ. 15/02-03-2016 (ΦΕΚ τ. Β΄ 617/08-03-2016) και 07/06-03-2017 (ΦΕΚ 
979 τ. Β΄/23.03.2017), περί ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτούς 
και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη, 

6. την υπ’ αριθμ. 11119/01-09-2016 Πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
για το τρέχον Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

7. το με Αρ. Γεν. Πρωτ.: 5242/25-04-2017 έγγραφο της Προϊσταμένης του Τμήματος Σπουδών & 
Γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας Ρεθύμνου της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης & Έρευνας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Μαρίας Γιαννούλη,  

8. το σχέδιο επικαιροποίησης του συστήματος μοριοδότησης, 

9. την απόφαση της υπ’ αριθμ. 304ης/Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας 1ο/19-07-2012 τακτικής 
συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, 

10. την απόφαση της υπ’ αριθμ. 352ης/Εκπαίδευσης και Έρευνας 1ο/26-05-2016 τακτικής συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, 

11. την Κ.Υ.Α. Φ5/68535/Β3/18-06-2012 (ΦΕΚ 1965/18-06-2012 τ. Β΄) «Καθορισμός όρων, 
προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στου φοιτητές των Α.Ε.Ι., 

12. το άρθρο 8 παρ.  4 του Ν. 1599/1986,  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
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13. την απόφαση της υπ’ αριθμ. 368ης/Εκπαίδευσης & Έρευνας 2ο/27-04-2017 τακτικής συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης για το παρόν θέμα, 

 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α ι  ε γ κ ρ ί ν ε ι  
 

το σχέδιο του συστήματος μοριοδότησης, όπως διαβιβάστηκε στη Σύγκλητο με το υπ’ Αρ. Γεν. Πρωτ.: 
5242/25-04-2017 έγγραφο της Προϊσταμένης του Τμήματος Σπουδών & Γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας 
Ρεθύμνου της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης & Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Μαρίας Γιαννούλη, και 
έχει ως ακολούθως: 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

1) Εισοδηματικά Κριτήρια 

Δικαίωμα 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) (άρθρο 2 Φ5/68535/Β3/18-06-
2012 Κ.Υ.Α., ΦΕΚ 1965/τ. Β’).  
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 Διοικητικού 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  
 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΜΟΡΙΑ  
0-5.000,00€ 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 Συνολικό Εισόδημα έως €25.000,00 με γονείς μισθωτούς, 

συνταξιούχους ή αγρότες κατ’ αποκλειστικότητα  
1 για κάθε γονέα  Συνολικό εισόδημα έως € 25.000,00 όταν ο γονέας διαθέτει 

χρόνια κάρτα ανεργίας σε ισχύ. 
 

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:   
 
2.1 Πίνακας : Μοριοδότηση με Κοινωνικά Κριτήρια  
Κοινωνική Κατάσταση - Προβλήματα Μόρια  Απαραίτητα Πιστοποιητικά 
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Υγείας 
 
Ορφανός  και από τους δύο γονείς 

 
4 

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή 
Πιστοποιητικό Θανάτου  

Μονογονεϊκή οικογένεια:  
Α:  χωρίς αναγνώριση τέκνου 
Β:  με έναν γονέα εν ζωή  
Γ: γονέα  που έχει κατ’ αποκλειστικότητα  
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 

 
 
2 

 Διαζευκτήριο και δικαστική απόφαση που 
ορίζει την επιμέλεια  

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  

 
 
 
2 
 
 
 
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 Διοικητικού 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 

3.1 Πίνακας : Μοριοδότηση 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  

4.1 Πίνακας : Μοριοδότηση Τόπου Μόνιμης Κατοικίας Γονέων 
ΤΟΠΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΓΟΝΕΩΝ  

ΜΟΡΙΑ 

Εκτός Κρήτης  2 
Εντός Κρήτης αλλά εκτός έδρας Σχολής  1 
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
 
Πίνακας 1 : Ποσόστωση Φοιτητικού Πληθυσμού στις Φοιτητικές Κατοικίες  
 
  ΡΕΘΥΜΝΟ  

  342 κλίνες/φοιτητές 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ  
120 κλίνες /φοιτητές  

Εισακτέοι προπτυχιακοί 
φοιτητές  

35% 120 42 φοιτητές  

Προπτυχιακοί φοιτητές   60% 205 72 φοιτητές  
Μεταπτυχιακοί  
Υπ. Διδάκτορες  

5% 17 
(7 πρωτοετείς και 10 
παλαιοί) 

6  
(2 πρωτοετείς και 4 παλαιοί) 

ΣΥΝΟΛΑ 100% 342 120 
.  
 
Πίνακας 2 : Χρονοδιάγραμμα ηλεκτρονικής αίτησης για Σίτιση και Στέγαση γίνεται : 
 
ΕΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Εισακτέοι   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 1Ο Δεκαήμερο 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
Προπτυχιακοί φοιτητές   ΜΑΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ 1ο Δεκαήμερο 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
Μεταπτυχιακοί  
Υπ. Διδάκτορες  

Μετά την ολοκλήρωση των 
εγγραφών σε όλες τις 
Σχολές  
Ρέθυμνο/Ηράκλειο 

Εντός μίας εβδομάδος από 
την λήξη της προθεσμίας 
υποβολής αιτήσεων  

ΟΛΟΙ  ΝΟΕΜΒΡΙΟ για 
εκπρόθεσμες αιτήσεις  μόνο 
εφόσον υπάρχει 
διαθεσιμότητα  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 

 
Όλες οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στο www.merimna.uoc.gr και η πρόσβαση των φοιτητών είναι 
εφικτή εάν βάλουν ως όνομα χρήστη το ιδρυματικό τους email και τον κωδικό τους.  
 
Πίνακας 3 : Φοιτητές που δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης σίτισης/ στέγασης   
Προπτυχιακοί  Που μπήκαν με κατάταξη και έχουν πτυχίο άλλης σχολής 
Προπτυχιακοί  Φοιτούν σε έτος μεγαλύτερο του ν+2 , ν=έτη  του προβλεπόμενου 

προγράμματος σπουδών της Σχολής  
Μεταπτυχιακοί  Φοιτούν σε έτος μεγαλύτερο ν, όπου ν=έτη του προβλεπόμενου 

προγράμματος σπουδών της Σχολής 
Υποψήφιοι 
Διδάκτορες  

Φοιτούν σε έτος μεγαλύτερο του 4ου έτους του προγράμματος 
Σπουδών της Σχολής 

 
Πίνακας 4 : Φοιτητές που δεν δικαιούνται στέγαση στις Φοιτητικές Κατοικίες ΠΚ  
 Μόνιμη κατοικία Γονέων  
Σχολές Ρεθύμνου  Δήμος Ρεθύμνου  
Σχολές Ηρακλείου  Δήμος Ηρακλείου, πρώην Γαζίου/Αλλικαρνασού/Αρχανών  
 
 
1. Για άγαμο προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό φοιτητή και μέχρι την συμπλήρωση του 25ου έτους 

υπολογίζεται το άθροισμα του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, δηλαδή της γονεϊκής του 

http://www.merimna.uoc.gr/
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οικογένειας, των ανηλίκων αδελφών και του ιδίου. Για τον άγαμο φοιτητή μετά την συμπλήρωση του 
25ου έτους υπολογίζεται μόνο το ατομικό του εισόδημα εάν αυτό δεν υπερβαίνει τις 25.000 και χωρίς 
υπολογισμό κοινωνικών κριτηρίων που προέρχονται από την γονεϊκή οικογένεια (βλ. άρθρο 11 ν. 
4172/2013 «εξαρτώμενα μέλη»).  

2. Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των αιτούντων, υπερβεί την προϋπολογιζόμενη δαπάνη 
σίτισης, προτεραιότητα δίνεται στους φοιτητές με την υψηλότερη μοριοδότηση και βάσει 
ποσοστώσεων μεταξύ των δύο πόλεων και αναλογίας παλαιοτέρων και νεοεισαχθέντων φοιτητών που 
θα αποφασίζεται από την Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας. Για την παροχή της δωρεάν σίτισης η 
μοριοδότηση των αιτήσεων αρχίζει από την πρώτη κλίμακα και μέχρι του ποσού των 45.000€ το 
οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000€ για κάθε επιπλέον προστατευόμενο τέκνο. Το ανωτέρω 
διαμορφούμενο ποσό προσαυξάνεται κατά 3.000€ για κάθε αδελφό που είναι ενεργός φοιτητής του 
πρώτου κύκλου σπουδών. Το κατά περίπτωση τελικά διαμορφούμενο ανώτατο όριο εισοδήματος 
μειώνεται κατά 10% για φοιτητές που η οικογένειά τους κατοικεί μόνιμα στο δήμο Ηρακλείου ή 
Ρεθύμνου για φοιτητές που φοιτούν στο Ηράκλειο, ή στο Ρέθυμνο αντίστοιχα. Αιτήσεις με συνολικό 
οικογενειακό εισόδημα άνω των 45.000€ πλέον των προσαυξήσεων δεν θα γίνονται δεκτές από την 
Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας  

3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας για οποιοδήποτε αίτημα παροχής προηγούνται οι φοιτητές με το 
χαμηλότερο συνολικό εισόδημα 

4. Κύπριοι, ομογενείς και αλλοδαποί φοιτητές πρέπει να προσκομίζουν τα δικαιολογητικά που 
προσκομίζουν και οι φοιτητές των οποίων η οικογένεια έχει μόνιμη κατοικία εντός Ελλάδος. Ειδικά 
για τους Κυπρίους και λόγω του γεγονότος ότι στη βεβαίωση προσόδων δεν αναφέρεται η πηγή των 
εισοδημάτων, θα προσκομίζουν απαραίτητα και βεβαίωση εργοδότη και για τους δυο γονείς, 
προκειμένου να μοριοδοτηθεί η πηγή του εισοδήματος. Επειδή σε πολλές περιπτώσεις οι 
παλιννοστούντες και αλλοδαποί φοιτητές  δεν μπορούν να προσκομίσουν τα ανάλογα δικαιολογητικά, 
η επιτροπή επιλογής δικαιολογητικών θα αποφασίζει κατά περίπτωση. 

5. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων τα 2 μόρια δίνονται μόνο όταν ο γονέας που έχει την επιμέλεια 
του φοιτητή με δικαστική απόφαση και δεν έχει παντρευτεί εκ νέου. Στην αντίθετη περίπτωση, η νέα 
οικογένεια του γονέως θεωρείται ως η οικογένεια του φοιτητή και συνεκτιμώνται τα αντίστοιχα 
οικογενειακά εισοδήματα και οικογενειακά βάρη. Για την περίπτωση αυτή προσκομίζεται 
διαζευκτήριο, και δικαστική απόφαση στην οποία προσδιορίζεται ο έχων την επιμέλεια των τέκνων.  

6. Στην περίπτωση γονέων σε διάσταση τα μόρια δίνονται μόνο όταν ο φοιτητής προσκομίσει δικαστική 
απόφαση στην οποία προσδιορίζεται ο έχων την επιμέλεια των τέκνων, διαφορετικά συνεκτιμώνται τα 
εισοδήματα και των δύο γονέων.  

7. Σε περίπτωση προβλημάτων υγείας μελών της οικογένειας, ή του ίδιου του φοιτητή η σχετική 
μοριοδότηση θα δίνεται μετά από γνωμοδότηση ελεγκτών ιατρών του Πανεπιστημίου. Σε κάθε 
περίπτωση τα πιστοποιητικά που θα κατατίθενται προς αξιολόγηση θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από 
δημόσια αρχή και να είναι σε ισχύ. 

8. Το ακαδημαϊκό κριτήριο θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και 
εξής. Για τους φοιτητές που εγγράφονται στο α’ έτος σπουδών και κάνουν αίτηση  Σεπτέμβριο ή Μάϊο 
το κριτήριο δεν εφαρμόζεται.   
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9. Σε περίπτωση πληγέντων από φυσικές καταστροφές (π.χ σεισμόπληκτοι, πυρόπληκτοι) που διαμένουν 
σε πρόχειρα καταλύματα (κοντέινερ) τότε και μόνο τότε ο φοιτητής μοριοδοτείται με επί πλέον 2 
μόρια. 

10. Ποσοστό 6% των διαθέσιμών κλινών ανά κύκλο σπουδών θα εξυπηρετεί  αλλοδαπούς των οποίων οι 
γονείς είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. 

11. Οι υποβολή αιτήσεων γίνεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.  

12. Αιτήσεις που υποβάλλονται με θολά ή ελλιπή αρχεία δεν αξιολογούνται.  

13. Η υποβολή ψευδών στοιχείων επιφέρει αποκλεισμό από τις παροχές, 

14. Η Υπεύθυνη Δήλωση που εμπεριέχεται στην ηλεκτρονική αίτηση σίτισης/στέγασης, υπέχει θέση 
υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 και η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη 
δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.  4 του Ν. 
1599/1986).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή: 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)  
- Πρυτανεία 
- Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Έρευνας 
- Τμήμα Σπουδών και Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας 

Ρεθύμνου της Δ/νσης Εκπαίδευσης & Έρευνας 
- Τμήμα Εκπαίδευσης & Έρευνας  

και Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Ηρακλείου  
της Δ/νσης Εκπαίδευσης & Έρευνας 

- Τμήμα Πρωτοκόλλου & Αρχείου Δ.Δ. 

 
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ  

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  
 
 
 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ   
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