ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ / KOINΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Κ.Ο.Τ.)
1. ∆ικαιούχοι του Κ.Ο.Τ.
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ∆ικαιούχοι 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.∆.5οικ.2961-10/24.1.2017 (Β' 128) απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισµός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρµογής του προγράµµατος
Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης», όπως εκάστοτε ισχύει.
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ∆ικαιούχοι 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.∆.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:

Πίνακας εισοδηµατικών ορίων:

Σύνθεση νοικοκυριού µε βάση τους ορισµούς τους άρθρου 2 της Γ.∆.5 οικ. 2961-10/24.1.2017
απόφασης «Καθορισµός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρµογής του προγράµµατος Κοινωνικό
Εισόδηµα Αλληλεγύης»

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
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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 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.∆. 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 οποίες έχει λήξει η οριζόµενη από τις κείµενες διατάξεις ή η παραταθείσα µε οποιονδήποτε τρόπο
προθεσµία υποβολής.

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

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

3. Προϋποθέσεις εφαρµογής Κ.Ο.Τ.
Το Κ.Ο.Τ. εφαρµόζεται για το τµήµα της τετραµηνιαίας κατανάλωσης εφόσον:
1. η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου,
2. η κατανάλωση είναι µεγαλύτερη ή ίση µε 200kWh ανά τετράµηνο,
3. η συνολική τετραµηνιαία κατανάλωση (ηµερήσια 120 ηµερών) βάσει καταµετρηµένων ενδείξεων δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης όπως ορίζονται για κάθε
κατηγορία δικαιούχου στον πίνακα.
Εάν υπάρχει υπέρβαση των τετραµηνιαίων αυτών ορίων κατανάλωσης τότε:
α) 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,
β) 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 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 νυχτερινού ρεύµατος:
α) Αν το άθροισµα της ηµερήσιας και της νυκτερινής κατανάλωσης βρίσκεται εντός των ορίων ηµερήσιας κατανάλωσης 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.
β) Αν το άθροισµα της ηµερήσιας και της νυκτερινής κατανάλωσης υπερβαίνει τα όρια ηµερήσιας κατανάλωσης 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 ΗΡΩΝΑ 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 ΗΡΩΝΑ. Εάν η κατανάλωση είναι µικρότερη από την αναφερόµενη στην προϋπόθεση 2 ανωτέρω, τότε για το
συγκεκριµένο τετράµηνο δεν εφαρµόζεται το Κ.Ο.Τ.
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4. Εκπτώσεις του Κ.Ο.Τ.
Ως εκπτώσεις του "Κοινωνικού Οικιακού Τιµολογίου" ορίζονται οι εκπτώσεις που αναφέρονται στον Πίνακα του Παραρτήµατος, το οποίο προσαρτάται και αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Έκπτωση στη χρέωση προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε €/kWh

Κ.Ο.Τ. Α

Κ.Ο.Τ. Β

0,075€/kWh

0,045€/kWh

Η παραπάνω έκπτωση εφαρµόζεται στη χρέωση προµήθειας για την κατανάλωση ηµέρας του προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Αν από την εφαρµογή της έκπτωσης
προκύπτει αρνητική χρέωση προµήθειας, ο προµηθευτής εφαρµόζει µηδενική χρέωση και ενηµερώνει τον ∆ιαχειριστή του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής
Ενέργειας (∆.Ε.∆.∆.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 πίνακα.

5. ∆ιαδικασία ένταξης στο Κ.Ο.Τ.
1. 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 ∆ηµοσίων Εσόδων (A.A.∆.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. 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.
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ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ / KOINΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Κ.Ο.Τ.)
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.
2. Αφού εξεταστούν τα σχετικά στοιχεία, ο αιτών εντάσσεται στο Κ.Ο.Τ. από την εποµένη της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης του ελέγχου και της αποστολής στον ∆ιαχειριστή
του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆.Ε.∆.∆.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 κριτήρια τότε ο αιτών ενηµερώνεται για τους λόγους απόρριψης της αίτησης του. Κάθε
νοικοκυριό λαµβάνει το Κ.Ο.Τ. για µία µόνο παροχή.
3. 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 kWh 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.
2. Αφού εξεταστούν τα σχετικά στοιχεία, ο αιτών εντάσσεται στο Κ.Ο.Τ. από την εποµένη της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης του ελέγχου και της αποστολής στον ∆ιαχειριστή
του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆.Ε.∆.∆.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 κριτήρια τότε ο αιτών ενηµερώνεται για τους λόγους απόρριψης της αίτησης του. Κάθε
νοικοκυριό λαµβάνει το Κ.Ο.Τ. για µία µόνο παροχή.
3. 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 kWh 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.
4. 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.
5. Σε κάθε περίπτωση ένταξης, µετάβασης σε άλλη κατηγορία ή αλλαγής προµηθευτή δικαιούχου Κ.Ο.Τ. η ∆.Ε.∆.∆.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 ∆.Ε.∆.∆.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.
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