
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : 
Οι δικαιούχοι της ρύθμισης θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια: 

 
1. Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, (με βάση τους ορισμούς του άρθρου 2 της Γ.Δ.5 

οικ. 2961-10/24-1-2017 απόφασης (Β’128) των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός των 
όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», 
όπως εκάστοτε ισχύει) ετήσιο συνολικό πραγματικό (φορολογητέο, αυτοτελώς φορολογούμενο ή 
ειδικώς φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο φόρου) ή τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από 
τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από 
τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής,  έως τα όρια 
του παρακάτω πίνακα: 
 
Σύνθεση νοικοκυριού με βάση τους ορισμούς τους άρθρου 2 της Γ.Δ.5 οικ.2961-10/24-1-2017 
απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό 
Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ Β’128/24-1-2017) 

 

Πίνακας εισοδηματικών ορίων: 

Σύνθεση νοικοκυριού 1 Εισοδηματικό όριο 

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9.000 ευρώ 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή 
μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 

13.500 ευρώ 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και 
ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο 
ανήλικα μέλη 

15.750 ευρώ 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο 
ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια 
με τρία ανήλικα μέλη 

18.000 ευρώ 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα 
ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή 
μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 

24.750 ευρώ 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή 
δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή 
οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη  

27.000 ευρώ 

 
Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις 
εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ. 
 
Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής 
υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη 
ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. 
 
Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των 4.500 ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο 
μέλος το ποσό των 2.250 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 31.500 ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού 
των μελών του νοικοκυριού. Το συγκεκριμένο ανώτατο όριο (31.500 €) αυξάνεται κατά 8.000 ευρώ για 
νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό 
(67%) και άνω και κατά 15.000 ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή 
άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ 
οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους. 

1. Σύνθεση νοικοκυριού με βάση τους ορισμούς του άρθρου 2 της Γ.Δ.5 οικ. 2961-10/24.1.2017 
απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό 
Εισόδημα Αλληλεγγύης». 

 
2. Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, με βάση τους ορισμούς του άρθρου 2 της Γ.Δ.5 

οικ.2961-10/24-1-2017 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του 
προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, 
με συνολική φορολογητέα αξία, με βάση τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων 
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.) που προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, έως το ποσό 
των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε 
πρόσθετο μέλος και έως ανώτατο όριο 180.000 ευρώ. 



 
3. Τα μέλη του νοικοκυριού τους να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας και να μην 

δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά 
σχολεία και για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, με βάση 
τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις 
οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο 
προθεσμία υποβολής. 

 
 
• Η ιδιότητα του ατόμου με αναπηρία 67% και άνω προκύπτει από τη ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ όπως αυτή εκδίδεται από τις αρμόδιες επιτροπές του 
ΚΕ.Π.Α. 
 

• Ειδικά, για νοικοκυριά που στη σύνθεση τους περιλαμβάνουν και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη 
μηχανικής υποστήριξης πρέπει επιπλέον να δηλώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου βεβαίωσης του 
ασφαλιστικού φορέα, στον οποίο υπάγεται ο ασθενής, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ' οίκον 
χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή του ασθενούς ή ο αριθμός 
πρωτοκόλλου βεβαίωσης αντίστοιχου περιεχομένου από κρατικό νοσοκομείο, στην περίπτωση που ο 
ασθενής είναι ανασφάλιστος. Οι δικαιούχοι οφείλουν να διατηρούν το πρωτότυπο της σχετικής 
βεβαίωσης και όλων των λοιπών σχετικών εγγράφων για όσο διάστημα είναι ενταγμένοι στη ρύθμιση. 
Η ύπαρξη και η ακρίβεια του περιεχομένου της βεβαίωσης και η ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων 
μπορεί να ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών. 

 
• Μετά την ολοκλήρωση συμπλήρωσης της αίτησης και σε περίπτωση που δεν προκύπτει αναντιστοιχία 

μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων, ο αιτών δύναται να 
υποβάλλει οριστικά την αίτηση. 
 

• Αφού εξεταστούν τα σχετικά στοιχεία, ο αιτών εντάσσεται στη ρύθμιση και για το εάν στη σύνθεση 
του νοικοκυριού περιλαμβάνεται άτομο που έχει ανάγκη μηχανικής υποστήριξης. Εάν έχει προκύψει 
από τον έλεγχο ότι δεν πληροί τα κριτήρια τότε ο αιτών ενημερώνεται για τους λόγους απόρριψης 
της αίτησης του. Κάθε νοικοκυριό μπορεί να ρυθμίσει με τους όρους αυτούς μόνο μία παροχή. 

 
• Οι πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα κριτήρια και τις 

διαδικασίες που ορίζονται με την παρούσα. Αν πληρούν τα κριτήρια εντάσσονται σε μία από τις 
κατηγορίες. 

 


