
Στις 3 Μαρτίου οι πρώτες πληρωμές για το Market Pass 

 

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός 

εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, γνωστοποίησε ότι στις 3 Μαρτίου θα 

γίνουν οι πρώτες πιστώσεις στους λογαριασμούς των δικαιούχων του Market 

Pass. 

Ειδικότερα, δήλωσε για το Market Pass: 

«Από τον ερχόμενο μήνα μπαίνει σε εφαρμογή και η Κάρτα Αγορών, που 

εκτιμάται περί τα 600 εκατομμύρια, τα οποία προέρχονται από την έκτακτη 

φορολόγηση των υπερεσόδων που έχουν τα διυλιστήρια. Όπως έχει 

εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, η ενίσχυση θα 

ανέρχεται σε 10% επί του ύψους των αγορών ειδών κάθε είδους από τα 

καταστήματα που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων και έως 

συγκεκριμένα όρια, που διαμορφώνονται ανάλογα με τη σύνθεση του 

νοικοκυριού. Οι πρώτες πιστώσεις θα γίνουν έως τις 3 Μαρτίου για όσους 

πολίτες κάνουν την αίτησή τους έως τις 28 Φεβρουαρίου. Όσοι επιλέξουν 

ψηφιακή κάρτα θα πάρουν στο ακέραιο το 100% αυτού του ποσού. Αντίθετα, 

οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό θα λάβουν 

την επιδότηση με μείωση της τάξης του 20%». 

 

Τα εισοδηματικά κριτήρια 

• Οι άγαμοι για να πάρουν την ενίσχυση θα πρέπει να έχουν εισόδημα έως 

16.000 ευρώ. 

• Έγγαμος χωρίς παιδιά ή μονογονεϊκή οικογένεια με 1 παιδί θα πρέπει να 

έχει εισόδημα έως 24.000 ευρώ. 

• Έγγαμος με 1 παιδί ή μονογονεϊκή με 2 παιδιά θα πρέπει να έχει εισόδημα 

έως 29.000 ευρώ. 

• Έγγαμος με 2 παιδιά θα πρέπει να έχει εισόδημα έως 34.000 ευρώ. 

• Έγγαμος με 3 παιδιά θα πρέπει να έχει εισόδημα έως 39.000 ευρώ. 

Σε ό,τι αφορά την ακίνητη περιουσία, οι άγαμοι δικαιούχοι θα πρέπει να 

έχουν περιουσία αντικειμενικής αξίας έως 250.000 ευρώ, ενώ οι έγγαμοι και 

οι μονογονεϊκές έως 400.000 ευρώ. 

Ποιοι μένουν εκτός 

• Όσοι δηλώθηκαν στη φορολογική δήλωση ως εξαρτώμενα μέλη ή 

φιλοξενούμενοι. 

• Όσοι πληρώνουν φόρο πολυτελούς διαβίωσης. 

• Φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής. 

• Όσοι δεν είχαν υποβάλει φορολογική δήλωση έως τις 31/12/2022. 
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