
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Το «Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο» (Κ.Ο.Τ.), είναι ειδικό τιμολόγιο, το οποίο εφαρμόζεται σε 

ευπαθείς ομάδες καταναλωτών, παρέχεται από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας 

και θεσπίστηκε με την με αρ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010 (ΦΕΚ Β’ 1403/06.09.2010) 

απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει με την με αρ. αρ. 892/152/08.01.2018(ΦΕΚ Β’ 242/01.02.2018) 

Υπουργική Απόφαση . 

Ακολουθούν σχετικές πληροφορίες αναφορικά με το ΚΟΤ υπό μορφή ερωτήσεων απαντήσεων 

προς το σκοπό διευκολύνσεως των ενδιαφερομένων. 

1. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ; 

Οι εκπτώσεις ΚΟΤ εφαρμόζονται στη χρέωση προμήθειας για την κατανάλωση ημέρας ως 

ακολούθως:   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

Έκπτωση στη χρέωση προμήθειας 

ηλεκτρικής ενέργειας   

Κ.Ο.Τ. Α  

0,075 €/kWh 

Κ.Ο.Τ. Β  

0,045€/kWh 

 

Η παραπάνω έκπτωση εφαρμόζεται στη χρέωση προμήθειας για την κατανάλωση ημέρας 

του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Εάν ο πελάτης έχει επιλέξει το Νυχτερινό Οικιακό 

Τιμολόγιο, τότε η έκπτωση εφαρμόζεται και στη χρέωση Προμήθειας για την κατανάλωση 

της νύχτας (ώρες μειωμένης χρέωσης), όπως ειδικότερα προβλέπεται στην Υπουργική 

Απόφαση. 

 

Οι δικαιούχοι ΚΟΤ Α απαλλάσσονται πλήρως από τις χρεώσεις συστήματος και τις χρεώσεις 

χρήσης δικτύου για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εντός των ορίων της 

τετραμηνιαίας κατανάλωσης. 

 

2. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΟΤ; 

Οι κατηγορίες των δικαιούχων ΚΟΤ είναι δύο, και είναι οι ακόλουθες: 

α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΟΤ Α΄, στην οποία εντάσσονται όσοι πληρούν τα κριτήρια 

του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» και 

β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΟΤ Β΄, στην οποία εντάσσονται  όσοι πληρούν τα ακόλουθα 

κριτήρια: 

(i)  Οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους να έχουν 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 των μελών του νοικοκυριού 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» 

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 σύνθεση 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 σύνθεση 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 ευρώ) αυξάνεται κατά 8.000 ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεση του 

περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω και κατά 

15.000 ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεση 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. 

 

(ii) Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή 

στο εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, με βάση τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου 

Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) 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. 

 

(iii) 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. 

 

3. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΤ;  

Τα όρια τετραμηνιαίας (120 ημερών) κατανάλωσης για τιμολόγηση με Κ.Ο.Τ. Α και Κ.Ο.Τ. Β 

είναι τα παρακάτω:  

Σύνθεση νοικοκυριού με βάση τους 

ορισμούς τους άρθρου 2 της Γ.Δ.5 οικ. 2961-

Εισοδηματικό όριο 



10/24.1.2017 απόφασης «Καθορισμός των 

όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής 

του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα 

Αλληλεγγύης» 

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 1.400 kWh 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από 

δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή 

οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 

1.600 kWh 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από 

δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο 

μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια 

με δύο ανήλικα μέλη 

1.700 kWh 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από 

τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα 

και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή 

οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 

1.800 kWh 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από 

τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο 

ενήλικα και τρία ανήλικα 

μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 

τέσσερα ανήλικα μέλη 

1.900 kWh 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από 

τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και 

τέσσερα ανήλικα μέλη ή 

μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε 

ανήλικα μέλη 

2.000 kWh 

 

Για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα 

επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω όρια κατανάλωσης αυξάνονται κατά 300 kWh. 

Για νοικοκυριό που στη σύνθεση 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 όρια κατανάλωσης αυξάνονται κατά 600 kWh. 

 

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται κατανάλωση 200 kWh και για κάθε επιπλέον 

ανήλικο μέλος κατανάλωση 100 kWh, μέχρι του συνολικού ορίου των 2.400 kWh 



ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Το συγκεκριμένο ανώτατο όριο 

(2.400 kWh) αυξάνεται κατά 300 kWh για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και 

άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω και κατά 600 kWh για 

νοικοκυριό που στη σύνθεση 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. 

 

4. ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΤ; 

Τόσο στον πρώτο εκκαθαριστικό λογαριασμό όσο και στις περιπτώσεις απένταξης ή 

μετάβασης του δικαιούχου σε άλλη κατηγορία ΚΟΤ η τιμολόγηση ΚΟΤ εφαρμόζεται σύμφωνα 

με το γινόμενο της ημερήσιας κατανάλωσης επί τον αριθμό των ημερών ένταξης. 

 

5. ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΟΤ; 

Η αίτηση ένταξης στο ΚΟΤ υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας www.idika.gr και η 

είσοδος στο σύστημα πραγματοποιείται μέσω του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet της 

ΑΑΔΕ με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης. 

 

Η αίτηση υποβάλλεται από τον/την ενήλικο/ενήλικη υπόχρεο ή το/τη σύζυγο του/της 

υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του νοικοκυριού, με την πρόσθετη 

προϋπόθεση η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για την οποία αιτείται την έκπτωση να είναι στο 

όνομα του/της ή του/της συζύγου του/της. Σε περίπτωση που η παροχή δεν αντιστοιχεί 

στον/στην αιτούντα/αιτούσα ή το/τη σύζυγο του/της, πρέπει πριν από την υποβολή της 

αίτησης για την ένταξη στο Κ.Ο.Τ. να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες κάθε φορά διαδικασίες, 

ώστε ο λογαριασμός να εκδίδεται στο όνομα του/της ή του/της συζύγου του/της και να 

αναγράφει τη διεύθυνση της κύριας κατοικίας του. 

 

Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τον Αριθμό 

Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). 

και τον αριθμό της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για την οποία αιτείται την έκπτωση. Όσα 

στοιχεία είναι διαθέσιμα από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων εμφανίζονται 

προσυμπληρωμένα στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης και ο αιτών συμπληρώνει αυτά που 

λείπουν. 

Η ιδιότητα του ατόμου με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω προκύπτει από 

τους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 

http://www.idika.gr/


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 ήαριθμός 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 στο KOT και να τα προσκομίζουν σε 

περίπτωση σχετικού ελέγχου. 

 

6. ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΟΤ; 

Όσοι εντάσσονται για πρώτη φορά στο ΚΟΤ μπορούν να υποβάλλουν οποτεδήποτε εντός του 

έτους σχετική αίτηση σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 5 ανωτέρω. Όσοι 

έχουν ενταχθεί στο ΚΟΤ απαιτείται να επανυποβάλλουν αίτηση εντός ενός μηνός από τη λήξη 

της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος.  

 

7. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ; 

Ο Διαχειριστής Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) είναι αρμόδιος για την τήρηση μητρώου και για την 

ενημέρωση των προμηθευτών αναφορικά με την ένταξη και απένταξη του δικαιούχου από 

αυτό. 

  


