
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΜΟΡΙΑ  

Α. Οικονομικά 
κριτήρια: 

κατά κεφαλήν εισόδημα  0 € - 3.000 € 5 
κατά κεφαλήν εισόδημα 3.001 € - 5.000 € 4 
κατά κεφαλήν εισόδημα 5.001 € - 7.000 € 3 
κατά κεφαλήν εισόδημα 7.001 € - 9.000 € 2 

κατά κεφαλήν εισόδημα > 9.000 € 0 
Συνολικός χρόνος συνεχούς αναγνωριζόμενου διαστήματος ανεργίας  γονέων ≥ 1 

έτους,  όπως αυτός προκύπτει τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ (για κάθε γονέα) και κατά 
κεφαλήν εισόδημα < 9.000 €  

1 

Γονείς κατ’ αποκλειστικότητα μισθωτοί/αγρότες με κατά κεφαλήν εισόδημα < 
9.000 € 1 

Β. 
Οικογενειακή 

Κατάσταση 

Φοιτητής/τρια έως 25 ετών ορφανός/ή από δύο γονείς  3 
Φοιτητής/τρια έως 25 ετών, τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας: 
  - ορφανός από ένα γονέα ή 
  - τέκνο χωρίς αναγνώριση   

2 

Φοιτητής/τρια έως 25 ετών, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας   
• με  4 εξαρτώμενα μέλη και άνω 
• με 6 εξαρτώμενα μέλη και άνω 
• με 8 και άνω εξαρτώμενα μέλη 

 
 

2 
3 
4 

Φοιτητής/τρια έως 25 ετών, τέκνο τρίτεκνης οικογένειας με 3 εξαρτώμενα μέλη  1 
Φοιτητής/τρια με αδελφό/ή εξαρτώμενο μέλος της οικογένειάς του (άρθρο 11 του 
ν. 4172/2013) που φοιτά στον Α’ κύκλο σπουδών σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
ή Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία της ημεδαπής για την απόκτηση πρώτου 
πτυχίου, σε τόπο εκτός του Δήμου μόνιμης κατοικίας γονέων και εκτός της πόλης 
φοίτησης του/της φοιτητή/τριας 

2 

Φοιτητής/τρια με αδελφό/ή εξαρτώμενο μέλος της οικογένειάς του (άρθρο 11 του 
ν. 4172/2013)  που φοιτά στον α’ κύκλο σπουδών σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
ή Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία της ημεδαπής για την απόκτηση πρώτου 
πτυχίου, σε τόπο εντός της πόλης φοίτησης του/της φοιτητή/τριας. 

1 

Γονέας, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο με αναπηρία 67% και άνω, η οποία προκαλεί ή 
συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα (άρθρο 5 παρ. κ  Φ5/68535/Β3/18-06-
2012 Κ.Υ.Α., ΦΕΚ 1965/τ. Β’ - ειδική κατηγορία) και κατ’ επέκταση για κάθε 
αναπηρία άνω του 67% που είναι σε ισχύ. 

1 

Φοιτητής με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, η οποία προκαλεί ή συνδέεται με 
σοβαρά κινητικά προβλήματα (άρθρο 5 παρ. κ Φ5/68535/Β3/18-06-2012 Κ.Υ.Α., 
ΦΕΚ 1965/τ. Β’- ειδική κατηγορία) και κατ’ επέκταση για κάθε αναπηρία άνω του 
67% που είναι σε ισχύ.  

2 

 

Γ. Τόπος 
μόνιμης 

κατοικίας 

Εκτός Κρήτης 2 

Εντός Κρήτης, αλλά εκτός του Δήμου που εδρεύει το Τμήμα φοίτησης 1 

Δ. Ακαδημαϊκή 
Επίδοση 

Συνολικό ποσοστό επιτυχίας από 75% έως 100% του συνόλου των  ects των  
προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών. 3 

Συνολικό ποσοστό επιτυχίας  από 50% έως 74% του συνόλου των  ects των  
προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών. 2 

Συνολικό ποσοστό επιτυχίας  από 0% έως 49% & για έτη > ν 0 
 


