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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (ΚΟΤ) 

 

Με την Υπουργική Απόφαση με αρ. 892/152 (ΦΕΚ Β’ 242/01.02.2018) τροποποιήθηκε η με αρ. Δ5-

ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2017 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (ΦΕΚ Β’ 1403/06.09.2010) ως ισχύει. 

Ειδικότερα, με την ως άνω Υπουργική Απόφαση τροποποιήθηκαν τα κριτήρια ένταξης, οι κατηγορίες 

δικαιούχων ΚΟΤ, η χορηγούμενη έκπτωση, η διαδικασία ένταξης στο ΚΟΤ και καταργήθηκε η με αρ. 

2153/03.04.1996 απόφαση της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων σχετικά με τα τιμολόγια 

ηλεκτρικού ρεύματος οικιακής χρήσεως, η με αρ. Δ5ΗΛ/Β/Φ29/οικ.247/08.01.1996 οδηγία του 

Υπουργείου Ανάπτυξης για την υλοποίηση της απόφασης αυτής και η με αρ. 

Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/22891/17.12.2004 «Ειδικό Τιμολόγιο Οικιακής Χρήσεως για τις Πολύτεκνες 

Οικογένειες» απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 

Μπορείτε να διαβάσετε την ως άνω Υπουργική Απόφαση εδώ. 

 

Ακολουθούν τα βασικά σημεία της ως άνω Υπουργικής Απόφασης:  

 

Α. Εκπτώσεις ΚΟΤ 

Οι εκπτώσεις που απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα εφαρμόζονται στη χρέωση προμήθειας για 

την κατανάλωση ημέρας του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

Έκπτωση στη χρέωση προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας σε €/kWh 

KOT A KOT B 

0,075 0,045 

 

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 ΚΟΤ από μέρος 

ή το σύνολο ορισμένων κατηγοριών ρυθμιζόμενων χρεώσεων. 

Σε περίπτωση δικαιούχου ΚΟΤ με μετρητή κατανάλωσης νυχτερινού ρεύματος η έκπτωση 

εφαρμόζεται στη χρέωση προμήθειας για τη νυχτερινή κατανάλωση σύμφωνα με τις προβλέψεις της 

ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

 

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΟΤ 

Οι δικαιούχοι που εντάσσονται στο ΚΟΤ πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για κάθε μία 

κατηγορία: 

http://www.elpedison.gr/
https://www.elpedison.gr/files/1/FAQs/%CE%A6%CE%95%CE%9A%20%CE%92%20242_1.2.2018%20KOT.pdf
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(α) Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – Δικαιούχοι ΚΟΤ Α’: Όσοι πληρούν τα κριτήρια εισοδήματος, περιουσίας και 

διαμονής του άρθρου 235 του Ν. 4389/2016 και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του προγράμματος 

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. 

(β) Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – Δικαιούχοι ΚΟΤ Β’: Όσοι πληρούν τα κατωτέρω κριτήρια: 

1. Οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους 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 ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε 

τρόπο προθεσμία υποβολής έως τα όρια του ακόλουθου πίνακα: 

 

Σύνθεση Νοικοκυριού Εισοδηματικό κριτήριο 

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 

 

Τα ανωτέρω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά οχτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ για νοικοκυριό που στη 

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

Τα ανωτέρω εισοδηματικά όρια αυξάνοντα κατά δεκαπέντε χιλιάδες (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 τα ζωή τους. 

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 των 31.500 ευρώ αυξάνεται κατά 8.000 ευρώ 

για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις 

http://www.elpedison.gr/
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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 τα ζωή τους. 

2. Οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους έχουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή το 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 δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας και να μη 

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 ή η παραταθείσα με οποιοδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής. 

 

Γ. ΟΡΙΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

Τα όρια της τετραμηνιαίας (120 ημερών) κατανάλωσης για τιμολόγηση με ΚΟΤ Α και ΚΟΤ Β είναι τα 

παρακάτω: 

 

Σύνθεση Νοικοκυριού Όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης 

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 

 

http://www.elpedison.gr/
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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 ανήλικο μέλος 

κατανάλωση 100 kWh, μέχρι του συνολικού ορίου των 2.400 kWh ανεξαρτήτως του αριθμού των 

μελών του νοικοκυριού. Το ανώτατο όριο των 2.400 kWh αυξάνεται κατά 300 kWh για νοικοκυριό 

που στη σύνθεσή 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. 

 

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΟΤ 

Οι αιτήσεις για την ένταξη στο ΚΟΤ υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου του 

προγράμματος της ΗΔΙΚΑ www.idika.gr , οποτεδήποτε εντός του έτους. Όσοι είναι ήδη ενταγμένοι 

στο ΚΟΤ απαιτείται να υποβάλλουν αίτηση κάθε χρόνο και συγκεκριμένα 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 ΚΟΤ. 

Η αίτηση υποβάλλεται από τον/την ενήλικο/ ενήλικη υπόχρεο ή το 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.  

Κάθε νοικοκυριό λαμβάνει το ΚΟΤ για μία μόνο παροχή. 

Σε κάθε περίπτωση ένταξης, μετάβασης σε άλλη κατηγορία ή αλλαγής προμηθευτή δικαιούχου ΚΟΤ 

ο Διαχειριστής Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) 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. 

 

http://www.elpedison.gr/
http://www.idika.gr/

