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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Κ.Ο.Τ.) 

 
 

Α.        ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το παρόν έντυπο στοχεύει στην ενημέρωση των οικιακών καταναλωτών αναφορικά 

με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ένταξης αυτών στο Κοινωνικό Οικιακό 

Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ), καθώς και αναφορικά με τα προγράμματα ηλεκτρικής ενέργειας 

της εταιρείας με την επωνυμία «NRG SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» που 

μπορούν να συνδυαστούν με το Κ.Ο.Τ. 

To εν παρόν έντυπο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ5- 

ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (Β 1403), 

όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152 (ΦΕΚ Β 

242/1.2.2018) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και ισχύει. 

 
Β.        ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Κ.Ο.Τ) & ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

Το Κ.Ο.Τ., είναι ειδικό τιμολόγιο, το οποίο εφαρμόζεται σε ευπαθείς ομάδες 

καταναλωτών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. Δ5- 

ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής και παρέχεται από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

Οι εν λόγω ευπαθείς ομάδες καταναλωτών, από της εντάξεώς τους στο εν 

λόγω ειδικό τιμολόγιο δικαιούνται, αναλόγως της κατηγορίας στην οποία έχουν 

ενταχθεί, τις κάτωθι αναφερόμενες εκπτώσεις στη χρέωση προμήθειας ηλεκτρικής 

ενέργειας (€/KWh) που καταναλώνουν: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 
ΈΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (€/KWH) 

 
Κ.Ο.Τ. Α 

 
Κ.Ο.Τ. Β 

 
0,075 

 
0,045 
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Η παραπάνω έκπτωση εφαρμόζεται στη χρέωση προμήθειας για την 

κατανάλωση ημέρας του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας του ισχύοντος 

τιμολογίου της ενότητας Ζ της παρούσας. 

Αν από την εφαρμογή της έκπτωσης προκύπτει αρνητική χρέωση 

προμήθειας, ο προμηθευτής εφαρμόζει μηδενική χρέωση και ενημερώνει τον 

Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. 

Α.Ε.) για το ποσό της πραγματικής έκπτωσης (όπου πραγματική έκπτωση=χρέωση 

προμήθειας οικιακού τιμολογίου) που χορήγησε στους πελάτες του. Κατά τα λοιπά 

εφαρμόζονται οι χρεώσεις του ισχύοντος οικιακού τιμολογίου του προμηθευτή και 

οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία στους 

οικιακούς πελάτες, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων που αφορούν στην 

απαλλαγή των δικαιούχων Κ.Ο.Τ. από μέρος ή το σύνολο ορισμένων κατηγοριών 

ρυθμιζόμενων χρεώσεων. 

Ειδικά οι δικαιούχοι Κ.Ο.Τ. Α απαλλάσσονται πλήρως και από τις χρεώσεις 

χρήσης συστήματος και από τις χρεώσεις χρήσης δικτύου για την κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας εντός των ορίων τετραμηνιαίας κατανάλωσης του άρθρου 2. 

 
Γ.        ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Το Κ.Ο.Τ. εφαρμόζεται για το σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης και 

έως τα αντίστοιχα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία 

δικαιούχου στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 απόφασης 

του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής παρούσας 

εφόσον: 

α. η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας 

κατοικίας του δικαιούχου. 

β.         η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200 kWh ανά τετράμηνο. 

γ. η συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση (ημερήσια 120 ημερών) βάσει 

καταμετρημένων ενδείξεων δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης όπως ορίζονται 

για κάθε κατηγορία δικαιούχου στο άρθρο 2. Εάν υπάρχει υπέρβαση των 

τετραμηνιαίων αυτών ορίων κατανάλωσης τότε: 

αα) για υπέρβαση άνω του 10%, και εφόσον η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε 

ετήσια κυλιόμενη βάση, βάσει καταμετρημένων ενδείξεων, υπερβαίνει τα όρια 

κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου, δεν εφαρμόζεται 

το Κ.Ο.Τ. για το συγκεκριμένο τετράμηνο, 

ββ) για υπέρβαση άνω του 10%, εφόσον η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε 

ετήσια κυλιόμενη βάση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για 

κάθε κατηγορία δικαιούχου ή για υπέρβαση έως 10% εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ. για την 



NRG SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020  

κατανάλωση εντός των οριζόμενων ορίων και το ισχύον οικιακό τιμολόγιο του 

προμηθευτή για την υπερβάλλουσα κατανάλωση με τις κλίμακες της συνολικής 

κατανάλωσης. 

Για τον υπολογισμό της υπέρβασης των ορίων κατανάλωσης κάθε 

κατηγορίας δικαιούχου δεν λαμβάνεται υπόψη η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

βάσει νυκτερινού τιμολογίου. 

Σε περίπτωση δικαιούχου Κ.Ο.Τ. με μετρητή κατανάλωσης νυκτερινού 

ρεύματος: 

ααα) Αν το άθροισμα της ημερήσιας και της νυκτερινής κατανάλωσης βρίσκεται 

εντός των ορίων ημερήσιας κατανάλωσης του άρθρου 2 εφαρμόζεται και για τη 

νυχτερινή κατανάλωση η έκπτωση του Κ.Ο.Τ. και οι απαλλαγές από τις ρυθμιζόμενες 

χρεώσεις τόσο του Κ.Ο.Τ. όσο και του νυκτερινού τιμολογίου. 

βββ) Αν το άθροισμα της ημερήσιας και της νυκτερινής κατανάλωσης υπερβαίνει τα 

όρια ημερήσιας κατανάλωσης του άρθρου 2 η έκπτωση του Κ.Ο.Τ. και οι απαλλαγές 

από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις τόσο του Κ.Ο.Τ. όσο και του νυκτερινού τιμολογίου 

εφαρμόζονται για τη νυχτερινή κατανάλωση εντός των ως άνω ορίων και η 

υπερβάλλουσα νυχτερινή κατανάλωση τιμολογείται με το ισχύον οικιακό νυκτερινό 

τιμολόγιο του προμηθευτή με τις κλίμακες της συνολικής κατανάλωσης. 

Για την εφαρμογή της έκπτωσης του Κ.Ο.Τ. επί της νυχτερινής κατανάλωσης, 

σύμφωνα με τα παραπάνω, ως χρέωση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας λογίζεται 

η χρέωση προμήθειας για την κατανάλωση ημέρας του προμηθευτή. 

Εάν η κατανάλωση είναι μικρότερη από την αναφερόμενη στην περίπτωση β, 

τότε για το συγκεκριμένο τετράμηνο δεν εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ.. 

 
Δ.        ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ Κ.Ο.Τ. 

Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Δ5- 

ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής, ως τροποποιηθείσα ισχύει, η ένταξη στο Κ.Ο.Τ. γίνεται για 

ένα ολόκληρο έτος, δηλαδή για όλους τους λογαριασμούς που εκδίδονται το έτος 

αυτό και για το σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης έως τα αντίστοιχα όρια 

κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου, όπως αυτά 

εξειδικεύονται κάτωθι. Ειδικά για τους δικαιούχους που είτε οι ίδιοι, είτε μέλος ή 

μέλη του νοικοκυριού τους χρήζουν μηχανικής υποστήριξης, η τιμολόγηση με Κ.Ο.Τ. 

μέχρι τα όρια της τετραμηνιαίας κατανάλωσης που προβλέπεται στον πίνακα της 

παραγράφου 3, γίνεται ανεξαρτήτως υπέρβασης κατανάλωσης. 

Οι δικαιούχοι που εντάσσονται στο Κ.Ο.Τ. πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 

προϋποθέσεις για κάθε μία κατηγορία: 
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α) Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Δικαιούχοι Κ.Ο.Τ. Α: 

Οι δικαιούχοι της έκπτωσης του Κ.Ο.Τ. Α πρέπει να πληρούν όλα τα κριτήρια 

εισοδήματος, περιουσίας και διαμονής του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α 94) και 

της κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 6 αυτού εκδοθείσας αριθμ. Γ.Δ.5οικ.2961- 

10/24.1.2017 (Β 128) απόφασης 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. 

 
β) Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Δικαιούχοι Κ.Ο.Τ. Β: 

Οι δικαιούχοι της έκπτωσης του Κ.Ο.Τ. Β πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια: 

αα) 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», 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: 

 
 
 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΗΣ Γ.Δ.5 ΟΙΚ. 2961-10/24.1.2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. 

 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ ΟΡΙΟ 

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 
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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 ανώτατο 

όριο του παραπάνω εδαφίου 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. 

ββ) Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, με βάση τους ορισμούς τους 

άρθρου 2 της Γ.Δ. 5οικ. 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.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. 

γγ) 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 
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οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με 

οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής. 

 
Ε. ΟΡΙΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Κ.Ο.Τ. 

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

Κ.Ο.Τ. Β είναι τα παρακάτω: 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 

ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΗΣ Γ.Δ.5 ΟΙΚ. 2961-10/24.1.2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

"ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ" 

 
ΟΡΙΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (KWH) 

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 



NRG SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020  

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

παραπάνω εδαφίου 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. 

 
ΣΤ.     ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ Κ.Ο.Τ. 

Οι αιτήσεις για την ένταξη στο Κ.Ο.Τ. υποβάλλονται οποτεδήποτε εντός του 

έτους, ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του προγράμματος με τη 

χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος 

TAXISnet της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Λ.Λ.Δ.Ε.), κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στην απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας που 

εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 34 του ν. 3882/2010 (Α 166) για τον 

καθορισμό της διαδικασίας υποβολής και ελέγχου στοιχείων που υποβάλλουν οι 

αιτούντες για την ένταξη τους στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο προμήθειας 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

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. 

Με την αίτηση ο αιτών παρέχει εξουσιοδότηση για αναζήτηση από τους 

αρμόδιους φορείς για όλα τα μέλη του νοικοκυριού των στοιχείων που δηλώνονται 

και πιστοποιούν την ένταξη σε κατηγορία δικαιούχου. 

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. Οσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τις ηλεκτρονικές 

βάσεις δεδομένων εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στα αντίστοιχα πεδία της 

αίτησης και ο αιτών συμπληρώνει αυτά που λείπουν. 
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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. 

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 στο KOT και να τα προσκομίζουν σε περίπτωση 

σχετικού ελέγχου. 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. 

Σε περίπτωση νοικοκυριού που απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η 

αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον/την υπόχρεο ή τον/τη σύζυγο του 

υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της φιλοξενούσας μονάδας, 

για το σύνολο των μελών του νοικοκυριού. Σε αυτήν την περίπτωση, κατά την 

επεξεργασία της αίτησης, θα ζητηθεί η συναίνεση των φιλοξενούμενων ατόμων 

μέσω των κωδικών τους TAXISnet για αναζήτηση των στοιχείων που δηλώνονται 

από τους αρμόδιους φορείς. Η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από όλα 

τα μέλη του νοικοκυριού που έχουν τέτοια υποχρέωση και η συναίνεση όλων των 

φιλοξενούμενων ενηλίκων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της 

υποβολής της αίτησης. 

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 στο Κ.Ο.Τ. από την 

επομένη της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του ελέγχου και της αποστολής στον 

Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. 

Α.Ε.) από τους αρμόδιους φορείς των στοιχείων του δικαιούχου και ενημέρωσης για 

το ύψος της έκπτωσης, τα μέγιστα όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης που δικαιούται 

αυτός 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 
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κριτήρια τότε ο αιτών ενημερώνεται για τους λόγους απόρριψης της αίτησης του. 

Κάθε νοικοκυριό λαμβάνει το Κ.Ο.Τ. για μία μόνο παροχή. 

Κατά την έκδοση του πρώτου, μετά την αρχική ένταξη δικαιούχου, 

εκκαθαριστικού λογαριασμού προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, οι 

καταμετρηθείσες kWh διαιρούνται με τον αριθμό των ημερών κατανάλωσης και η 

τιμολόγηση με Κ.Ο.Τ. εφαρμόζεται στις ΚWh που υπολογίζονται σύμφωνα με το 

γινόμενο της μέσης ημερήσιας κατανάλωσης κατά τα παραπάνω επί τον αριθμό των 

ημερών ένταξης. Ο ίδιος επιμερισμός τιμολόγησης εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις 

απένταξης ή μετάβασης δικαιούχου από την κατηγορία Κ.Ο.Τ. Α στην κατηγορία 

Κ.Ο.Τ. Β και αντίστροφα. 

Όσοι έχουν ενταχθεί στο Κ.Ο.Τ απαιτείται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση 

εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της οριζόμενης από τις κείμενες διατάξεις ή της 

παραταθείσας με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων 

φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, οπότε και διενεργείται επανέλεγχος των 

προϋποθέσεων ένταξης στο Κ.Ο.Τ. Εφόσον από τη διαδικασία αυτή προκύψει ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης σε άλλη κατηγορία τότε ο δικαιούχος 

μεταβαίνει αυτόματα σε αυτή. Εάν προκύψει ότι δεν πληρούνται πλέον οι 

προϋποθέσεις ένταξης σε καμία κατηγορία ή δεν υποβληθεί αίτηση τότε το Κ.Ο.Τ. 

παύει να ισχύει από την επόμενη ημέρα της λήξης της προθεσμίας του προηγούμενου 

εδαφίου. Υποβολή τροποποιητικής αίτησης για μετάβαση σε ευνοϊκότερο καθεστώς 

τιμολόγησης λόγω μεταβολής των στοιχείων που έχουν δηλωθεί μπορεί να 

υποβληθεί οποτεδήποτε εντός του έτους. 

Σε κάθε περίπτωση ένταξης, μετάβασης σε άλλη κατηγορία ή αλλαγής 

προμηθευτή δικαιούχου Κ.Ο.Τ. η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ενημερώνει το αργότερο εντός 

δύο (2) εργάσιμων ημερών τον προμηθευτή που εκπροσωπεί τον δικαιούχο για την 

ημερομηνία της ένταξης, το ύψος της έκπτωσης, τα μέγιστα όρια τετραμηνιαίας 

κατανάλωσης που δικαιούται αυτός και για το εάν στη σύνθεση του νοικοκυριού 

περιλαμβάνεται άτομο που έχει ανάγκη μηχανικής υποστήριξης. Σχετική ενημέρωση 

αποστέλλεται το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών στον προμηθευτή και 

σε περίπτωση απένταξης δικαιούχου. Η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. τηρεί Μητρώο των πελατών 

που εντάσσονται στο Κ.Ο.Τ., προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα απολογιστικού 

ελέγχου των στοιχείων, καθώς και δυνατότητα αυτοματοποίησης του ελέγχου. 

 
Ζ. ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕ Κ.Ο.Τ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Το Κ.Ο.Τ. εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο επί των εμπορικών προγραμμάτων 

nrg Basic & nrg Basic N ή με άλλο εμπορικό πρόγραμμα που τυχόν επιλέξει ο 
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Προμηθευτής στο μέλλον, όπως αυτά εξειδικεύονται στον εκάστοτε ισχύοντα Γενικό 

Τιμοκατάλογο Προσφερομένων Προγραμμάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του 

Προμηθευτή. Σε ενδεχόμενο υπέρβασης των ορίων τετραμηνιαίας κατανάλωσης 

Κ.Ο.Τ. εφαρμόζεται η μεθοδολογία της ενότητας Γ ανωτέρω. Καταναλώσεις που 

υπερβαίνουν/δεν καλύπτονται από τα εκάστοτε επιδοτούμενα όρια Κ.Ο.Τ, βάσει της 

ως άνω μεθοδολογίας. χρεώνονται με τις χρεώσεις προμήθειας του εκάστοτε 

επιλεγμένου προγράμματος του Προμηθευτή. 


