
 

ΌΡΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΕΛΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 

Για τη χορήγηση ∆.Κ.Τ. 2011 ισχύουν τα κατωτέρω όρια εισοδήµατος χωρίς εξαιρέσεις για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων (π.χ. Α µε Α 

µε αναπηρία 67% και άνω κ.λ.π.): 

1. Μεµονωµένοι δικαιούχοι  µε ατοµικό/ οικογενειακό εισόδηµα : 17.000 € ,  

2. ∆ικαιούχοι (∆ύο άτοµα) µε οικογενειακό εισόδηµα                 : 25.000 €  

3. ∆ικαιούχοι (Τρία άτοµα) µε οικογενειακό εισόδηµα               : 33.000 €  

4. ∆ικαιούχοι (Τέσσερα άτοµα, µε οικογενειακό εισόδηµα            : 41.000 € - ΟΧΙ πολύτεκνοι)  

5.  ∆ικαιούχοι (Πολύτεκνοι) µε οικογενειακό εισόδηµα               : 50.000 €  

Ως δηλωθέν εισόδηµα λογίζεται κάθε εισόδηµα (ατοµικό στην περίπτωση των µεµονωµένων δικαιούχων ή το οικογενειακό για τις 

λοιπές περιπτώσεις, από οποιαδήποτε  αιτία  ή  πηγή   ανεξαρτήτως  εάν   φορολογείται. 

Σας διευκρινίζουµε ότι το όριο εισοδήµατος, που ισχύει κατά περίπτωση  για την χορήγηση των ∆ελτίων Κοινωνικού Τουρισµού, 

εξαρτάται από τον αριθµό των δικαιούχων ανά αίτηση, οι οποίοι δικαιούνται ∆ελτία Κοινωνικού Τουρισµού, δηλαδή οι γεννηθέντες 

µέχρι και το 2006. 

Προστατευόµενα µέλη (παιδιά) κάτω των πέντε (5) δεν λογίζονται δικαιούχοι, δεν καταχωρούνται στην αίτηση και δεν εκδίδονται 

∆.Κ.Τ. 

Εφιστούµε την προσοχή σας κατά την απογραφή πολύτεκνων δικαιούχων (από 3 παιδιά και άνω) να συµπληρώνεται οπωσδήποτε 

στην αίτηση το πεδίο «ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ» και να καταχωρούνται µόνο τα παιδιά άνω των πέντε (5) ετών. Επισηµαίνεται ότι στην 

περίπτωση των πολύτεκνων οικογενειών ανεξάρτητα από τον αριθµό δικαιούχων στην αίτηση, το όριο εισοδήµατος είναι 50.000 €. 

Για διευκόλυνσή σας, σας παραθέτουµε τα εξής παραδείγµατα : 

Παράδειγµα 1ο: Για δύο (2) δικαιούχους  στην αίτηση µε προστατευόµενο µέλος κάτω των πέντε (5) ετών το όριο εισοδήµατος είναι 

25.000 €. 

Παράδειγµα 2ο: Για έναν (1) δικαιούχο στην αίτηση µε δύο προστατευόµενα µέλη κάτω των πέντε   ετών το όριο είναι 17.000 € 

(συνολικό οικογενειακό εισόδηµα). 

Παράδειγµα 3ο: Για έναν (1) δικαιούχο στην αίτηση µε σύζυγο µη δικαιούχο το όριο εισοδήµατος είναι 17.000 € συνολικό οικογενειακό 

εισόδηµα και των δύο συζύγων. 

Στην περίπτωση του οικογενειακού εισοδήµατος τα έσοδα υπολογίζονται αθροιστικά για το σύνολο των µελών της 

οικογένειας ανεξάρτητα αν είναι όλα τα µέλη δικαιούχοι ή µη του Προγράµµατος. 

Μεµονωµένοι δικαιούχοι θεωρούνται οι άγαµοι και οι έγγαµοι που δεν έχουν ασφαλιστικά προστατευόµενα τέκνα και ο, η 

σύζυγος δεν είναι δικαιούχος των παροχών του Ο.Ε.Ε.  

Σε περίπτωση διάστασης ενός ζευγαριού, που όµως στο εκκαθαριστικό είναι ακόµα µαζί, να πρέπει να προσκοµίζουν 

αποδεικτικό ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία του διαζυγίου, διαφορετικά να υπολογίζεται το συνολικό οικογενειακό εισόδηµα. 

∆ιευκρινίζεται ότι στον υπολογισµό του ∆ηλωθέντος εισοδήµατος  να περιλαµβάνονται κάθε µορφής εισοδήµατα όπως: 

1. Μισθωτές Υπηρεσίες  

2. Έσοδα από Ακίνητα (ενοίκια)  

3. Αυτοτελή φορολογούµενα ποσά (τόκοι από καταθέσεις, αποζηµιώσεις κ.λ.π.).  

4. Έσοδα από Ελεύθερα Επαγγέλµατα  

5. ∆ιαφορά Τεκµηρίων  

6. Έσοδα από Γεωργικές Επιχειρήσεις  

7. Κάθε άλλο εισόδηµα που αναφέρεται στο σχετικό εκκαθαριστικό.  

Εξαιρούνται τα Ακαθάριστα έσοδα ατοµικής επιχείρησης τα οποία δεν υπολογίζονται ως εισόδηµα. 



Στις περιπτώσεις εκκαθαριστικών που αναφέρουν «∆ΙΑΦΟΡΑ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» και «ΤΕΚΜΑΡΤΟ 

ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» θα λµβάνεται υπόψη το µεγαλύτερο ποσό. Σε περίπτωση που στο εκκαθαριστικό αναφέρεται δύο 

φορές «∆ΙΑΦΟΡΑ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» ή «ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» και το ποσό είναι 

το ίδιο θα υπολογίζεται µόνο µία φορά. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011   ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ                    

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ:  

1. Αστυνοµική Ταυτότητα εκτός του άµεσα ασφαλισµένου και των υπολοίπων δικαιούχων µελών που διαθέτουν 

ταυτότητα (δηλ. ηλικίας άνω των 14 ετών) 

2.  Αποσπάσµατα ατοµικού λογαριασµού ασφάλισης εργαζοµένου µε εκατό (100) ηµέρες   εργασίας  έτους  2010. 

3.  Ατοµικό  και  οικογενειακό  βιβλιάριο (εφόσον υπάρχει) ασθενείας 
4. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σηµειώµατος φόρου εισοδήµατος (της εφορίας) οικονοµικού έτους 2010 (το 

οποίο θα παρακρατείται από την Υπηρεσία). 

ΠΡΟΣΟΧΗ : 

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν έχει παραλάβει το Εκκαθαριστικό της Εφορίας έτους 2010 θα προσκοµίζει :  

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599 που θα «δηλώνει ότι δεν έχει παραλάβει µέχρι σήµερα το Εκκαθαριστικό της Εφορίας 

Οικονοµικού έτους 2010»  επικυρωµένη ΜΟΝΟ από την αρµόδια Εφορία.  

2. Φωτοαντίγραφο της Φορολογικής του ∆ήλωσης Οικονοµικού έτους 2010, που την υπέβαλε στην  Εφορία  

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος έχει χαµηλό εισόδηµα το έτος 2009 και δεν απαιτείτο υποβολή Φορολογικής ∆ήλωσης έτους 2010 

θα προσκοµίζει:  

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599 που θα «δηλώνει ότι δεν έχει υποβάλει Φορολογική ∆ήλωση Οικονοµικού έτους 2010 επειδή δεν 

απαιτείται, λόγω χαµηλού εισοδήµατος»  επικυρωµένη ΜΟΝΟ από την αρµόδια Εφορία. 

Στην περίπτωση που είναι και δύο σύζυγοι εργαζόµενοι και δικαιούχοι Ο.Ε.Ε, θα προσκοµίζονται τα ασφαλιστικά βιβλιάρια και 

των δύο συζύγων, καθώς και το οικογενειακό βιβλιάριο (εφόσον υπάρχει), προκειµένου να ανοιχθεί ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ οικογενειακή 

µερίδα µε όλα τα µέλη που συµπεριλαµβάνονται στο Εκκαθαριστικό της Εφορίας και είναι δικαιούχοι του Ο.Ε.Ε. 

Στην περίπτωση που ο ένας από τους δύο συζύγους έχει απογραφεί το έτος 2010 αποκλείεται και ο έτερος σύζυγος από την 

παροχή του Κοινωνικού Τουρισµού για το έτος 2011, προκειµένου να απογραφούν και οι δύο το 2012.  

 

 

          ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ   ΟΕΕ 


