
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 30505  
Καθορισμός κατηγοριών προϊόντων που εντάσ-

σονται στο «καλάθι του νοικοκυριού», καθορι-

σμός συχνότητας αποστολής του καταλόγου 

προϊόντων από τους υπόχρεους, ορισμός της αρ-

μόδιας αρχής ελέγχου, καθορισμός διαδικασίας 

είσπραξης των προστίμων και λοιπά ειδικότερα 

ζητήματα για την εφαρμογή του άρθρου 87 του 

ν. 4986/2022 (Α’ 204) - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 

15585/17-02-2023 απόφασης του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 828). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. α) Τον ν. 4986/2022 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 

2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς 
κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργει-
ας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και 
άλλες περιβαλλοντικές διατάξεις» (Α’ 204) και ιδίως το 
άρθρο 87 αυτού,

β) Τον ν. 4818/2021 «α) Ενσωμάτωση στην ελληνική 
νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, 
(ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά υπο-
χρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης 
αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ 
αποστάσεως και σχετικές ρυθμίσεις β) Τροποποιήσεις 
του ν. 4649/2019 «Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε 
τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων» (Α’ 206), βάσει της 
υπό στοιχεία C(2021) 2545/9.4.2021 (2021/N) εγκριτικής 
απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση του 
προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» γ) Διατάξεις για τη ρύθμιση 
οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας Τροποποι-
ήσεις του ν. 4738/2020 και λοιπές διατάξεις δ) Λοιπές 
επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείων Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 124),

γ) Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

δ) Τον ν. 2251/2014 «Προστασία των καταναλωτών» 
(Α’ 191),

ε) Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

στ) Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),

ζ) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομα-
σία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδι-
οτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

η) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

θ) Την υπ’ αρ. 104093/31-10-2022 απόφασης του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Καθορισμός κατηγοριών 
προϊόντων που εντάσσονται στο “καλάθι του νοικοκυ-
ριού”, καθορισμός συχνότητας αποστολής του καταλόγου 
προϊόντων από τους υπόχρεους, ορισμός της αρμόδιας 
αρχής ελέγχου, καθορισμός διαδικασίας είσπραξης των 
προστίμων και λοιπά ειδικότερα ζητήματα για την εφαρ-
μογή του άρθρου 87 του ν. 4986/2022 (Α’ 204)» (Β’ 5580),

ι) Την υπ’ αρ. 108669/14-11-2022 απόφαση του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Καθορισμός κατη-
γοριών προϊόντων που εντάσσονται στο “καλάθι του 
νοικοκυριού”, καθορισμός συχνότητας αποστολής του 
καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους, ορισμός 
της αρμόδιας αρχής ελέγχου, καθορισμός διαδικασίας 
είσπραξης των προστίμων και λοιπά ειδικότερα ζητήμα-
τα για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4986/2022 
(Α’ 204) - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 104093/31-10-2022 
απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
(Β’ 5580)» (Β’ 5804),

ια) Την υπ’  αρ. 113908/25-11-2022 απόφασης του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Καθορισμός 
κατηγοριών προϊόντων που εντάσσονται στο “καλάθι 
του νοικοκυριού”, καθορισμός συχνότητας αποστολής 
του καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους, ορισμός 
της αρμόδιας αρχής ελέγχου, καθορισμός διαδικασίας 
είσπραξης των προστίμων και λοιπά ειδικότερα ζητήμα-
τα για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4986/2022 
(Α’ 204) - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 108669/14.11.2022 
απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
(Β’ 5804)» (Β’ 6013) και
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ιβ) Την υπ’ αρ. 15585/17-02-2023 απόφαση του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Καθορισμός κατη-
γοριών προϊόντων που εντάσσονται στο “καλάθι του 
νοικοκυριού”, καθορισμός συχνότητας αποστολής του 
καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους, ορισμός 
της αρμόδιας αρχής ελέγχου, καθορισμός διαδικασίας 
είσπραξης των προστίμων και λοιπά ειδικότερα ζητήμα-
τα για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4986/2022 
(Α’ 204) - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 118893/08.12.2022 
απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
(Β’ 6239)» (Β’ 828).

2. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 103920/
31-10-2022 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Δι-
εύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών από την παρούσα 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 15585/17-02-2023 (Β’ 828) 
απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
σχετικά με τον καθορισμό των κατηγοριών προϊόντων 
που εντάσσονται στο «καλάθι του νοικοκυριού», όπου 
προστίθενται, προσωρινά, νέες κατηγορίες που αφορούν 
σε βασικά αγαθά που καταναλώνονται την περίοδο του 
Πάσχα και η απόφαση διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 1
Κατηγορίες προϊόντων που εντάσσονται 
στο «καλάθι του νοικοκυριού»

Οι υπόχρεοι χρήσεις παρ.  1 του άρθρου  87 του 
ν. 4986/2022 αποστέλλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων κατάλογο καταναλωτικών προϊόντων 
(«καλάθι του νοικοκυριού») που είναι απαραίτητα για 
αξιοπρεπή διαβίωση και ειδικότερα ένα τουλάχιστον 
προϊόν από κάθε κατηγορία προϊόντων που εντάσσεται 
στο «καλάθι του νοικοκυριού». Οι κατηγορίες των προ-
ϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι του νοικοκυριού» 
αναφέρονται στον ακόλουθο Πίνακα:

Α/Α Κατηγορία Προϊόντων

1 Ρύζι

2 Ψωμί για τοστ

3 Ψωμί φραντζόλα (τυποποιημένο/
συσκευασμένο)

4 Φρυγανιές

5 Μακαρόνια Νο 6

6 Αλεύρι για χρήσεις χρήσεις χρήσεις

7 Όσπρια (φακές)

8 Όσπρια (φασόλια)

9 Όσπρια (ρεβύθια)

10 Πάριζα

11 Γαλοπούλα (αλλαντικά)

12 Κατεψυγμένα ψάρια

13 Νωπό χοιρινό (συσκευασμένο ή μη)

14 Νωπό κοτόπουλο ολόκληρο (συσκευασμένο 
ή μη)

15 Νωπό κοτόπουλο - μέρη κοτόπουλου 
(συσκευασμένο ή μη)

16 Νωπό μοσχάρι (συσκευασμένο ή μη)

17 Γάλα φρέσκο πλήρες

18 Γάλα φρέσκο με χαμηλά λιπαρά

19 Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) 
πλήρες

20 Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) 
με χαμηλά λιπαρά

21 Γάλα εβαπορέ

22 Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις

23 Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις με 
χαμηλά λιπαρά

24 Τυρί φέτα

25 Λευκό τυρί

26 Τυρί γκούντα

27 Τυρί με χαμηλά λιπαρά

28 Χυμός τομάτας διατηρημένος

29 Αυγά (κλωβοστοιχίας και αχυρώνα)

30 Μαργαρίνες

31 Παρθένο ελαιόλαδο

32 Ηλιέλαιο

33 Κατεψυγμένα λαχανικά (τουλάχιστον δύο από 
αρακάς, μπάμιες, φασολάκια)

34 Λευκή ζάχαρη

35 Γλυκαντικές ουσίες κατάλληλες για 
διαβητικούς (π.χ. στέβια)

36 Προϊόντα βρώμης (τουλάχιστον ένα)

37 Κρέμα βρεφικής ηλικίας

38 Γάλα βρεφικής ηλικίας

39 Ελληνικός καφές

40 Στιγμιαίος καφές

41 Γαλλικός καφές

42 Κακάο σε σκόνη

43 Χυμός πορτοκάλι

44 Σοκολάτα

45 Απολυμαντικά χεριών/αντισηπτικά

46 Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων (υγρά και 
σε σκόνη - όχι ταμπλέτες)

47 Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και 
καθαρισμού επιφανειών - χλωρίνες

48 Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι

49 Χαρτί κουζίνας

50 Χαρτί υγείας

51 Οδοντόκρεμες
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52 Σερβιέτες ή ταμπόν

53 Σαμπουάν

54 Σαπούνια σε στερεή κατάσταση

55 Πάνες ακράτειας

56 Πάνες για μωρά

57 Μωρομάντηλα

58 Σαμπουάν για μωρά

59 Τροφές για σκύλους

60 Τροφές για γάτες

Καλάθι Σαρακοστής 
(από 29-03-2023 έως και 15-04-2023)

61 Χαλβάς

62 Νηστίσιμες Σαλάτες (αλοιφές - λ.χ. 
μελιτζανοσαλάτες, ταραμοσαλάτες κ.ο.κ.)

63 Κατεψυγμένα θαλασσινά (δύο τουλάχιστον 
είδη)

Καλάθι Πάσχα 
(από 05-04-2023 έως και 15-04-2023)

64 Αρνί

65 Κατσίκι

66 Τσουρέκι ή τσουρέκι με αυγό

67 Σοκολατένια αυγά και αντίστοιχα

Άρθρο 2
Συχνότητα αποστολής 
του καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους

Οι υπόχρεοι της παρ. 1 του άρθρου 87 του ν. 4986/2022 
αποστέλλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
κατάλογο καταναλωτικών προϊόντων σε εβδομαδιαία 
βάση, κάθε Τετάρτη έως τις 9:00 π.μ.. Η αποστολή του 
καταλόγου προϊόντων για τις επιχειρήσεις που είναι υπό-
χρεες αποστολής στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρ-
μα e-katanalotis, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 57 
του ν. 4796/2021 (Α’ 63), λαμβάνει χώρα μέσω της πλατ-
φόρμας e-katanalotis. Για τις λοιπές επιχειρήσεις η απο-
στολή των καταλόγων γίνεται με λίστα που αποστέλλεται 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση gen-sec@mindev.gov.gr.

Άρθρο 3
Χρήση σήματος της πρωτοβουλίας 
«το καλάθι του νοικοκυριού»

1. Η ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για τα προ-
ϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «το καλάθι 
του νοικοκυριού» γίνεται υποχρεωτικά μέσω ειδικού σή-
ματος που τοποθετείται επί των προϊόντων ή στο φυσικό 
ή στον ηλεκτρονικό χώρο πώλησής τους ή σε κάθε μέσο 
με το οποίο τα προϊόντα διαφημίζονται στον κατανα-
λωτή. Επιπρόσθετα στην είσοδο κάθε καταστήματος 
αναρτάται ευκρινής λίστα/κατάλογος των προϊόντων 
που συνθέτουν το καλάθι του νοικοκυριού καθώς και οι 
τιμές στις οποίες προσφέρονται τα προϊόντα.

1α. Το ειδικό σήμα της παρ. 1 τοποθετείται υποχρεωτι-
κά δίπλα στην ένδειξη τιμής αγοράς κάθε προϊόντος που 

έχει ενταχθεί στο «καλάθι του νοικοκυριού» στο ράφι σε 
διακριτό καρτελάκι. Το καρτελάκι έχει σχήμα τετράγωνο 
ή ορθογώνιο, με διαστάσεις τουλάχιστον ίσες με οκτώ (8) 
εκατοστά x οκτώ (8) εκαστοστά, ή έχει σχήμα κυκλικό, με 
διάμετρο τουλάχιστον ίση με οκτώ (8) εκατοστά, επί του 
οποίου έχει τυπωθεί το ειδικό (έγχρωμο) σήμα της παρ. 1. 
Η υποχρέωση εφαρμογής των ως άνω διαστάσεων του 
ειδικού σήματος εκκινεί από την 1η Δεκεμβρίου 2022.

2. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πρωτοβου-
λία «το καλάθι του νοικοκυριού» μπορούν να αποκτούν 
πρόσβαση στο ειδικό σήμα της παρ. 1 αποστέλλοντας 
σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση gen-sec@
mindev.gov.gr.

3. Απαγορεύεται η χρήση του ειδικού σήματος της 
παρ. 1 από επιχειρήσεις που δεν συμμετέχουν στην πρω-
τοβουλία «το καλάθι του νοικοκυριού». Στις επιχειρήσεις 
που παραβιάζουν την ως άνω απαγόρευση επιβάλλονται 
διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 13α του 
ν. 2251/1994.

4. Απαγορεύεται η χρήση του ειδικού σήματος της 
παρ. 1 σε προϊόντα που δεν συμμετέχουν στην πρω-
τοβουλία «το καλάθι του νοικοκυριού» και δεν έχουν 
δηλωθεί με τον κατάλογο καταναλωτικών προϊόντων 
που κάθε επιχείρηση έχει αποστείλει στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης. Στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν την ως 
άνω απαγόρευση επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 13α του ν. 2251/1994.

Άρθρο 3α
Επάρκεια προϊόντων που συμμετέχουν 
στην πρωτοβουλία «το καλάθι του νοικοκυριού»

1. Οι υπόχρεοι της παρ. 1 του άρθρου 87 του ν. 4986/ 
2022 διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που δηλώνονται 
στον κατάλογο καταναλωτικών προϊόντων («καλάθι 
του νοικοκυριού») που αποστέλλεται στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων βρίσκονται στα καταστή-
ματά τους σε επάρκεια και διατίθενται απρόσκοπτα στο 
καταναλωτικό κοινό.

2. Αν τα αποθέματα προϊόντος που συμμετέχει στο 
«καλάθι του νοικοκυριού» εξαντληθούν σε ένα ή περισ-
σότερα καταστήματα, οι υπόχρεοι της παρ. 1 του άρ-
θρου 87 του ν. 4986/2022, αντικαθιστούν προσωρινά 
το προϊόν που εξαντλήθηκε με αντίστοιχο προϊόν που 
διατίθεται στην ίδια ή χαμηλότερη τιμή και στην ίδια ή 
μεγαλύτερη ποσότητα. Αν δεν υπάρχει τέτοιο προϊόν στο 
κατάστημα, οι υπόχρεοι μεριμνούν για την τροφοδοσία 
του καταστήματος στο οποίο εξαντλήθηκε το προϊόν 
εντός δύο (2) ημερών με επαρκή ποσότητα του προϊ-
όντος που εξαντλήθηκε ή ενημερώνουν το Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την ψηφιακή πλατφόρ-
μα e-katanalotis για την οριστική αντικατάσταση του 
προϊόντος στο σύνολο των καταστημάτων τους. Το νέο 
προϊόν θα πρέπει επίσης να βρίσκεται σε επάρκεια. Η 
οριστική αντικατάσταση προϊόντος επιτρέπεται για μία 
μόνο φορά μέχρι την νέα τακτική υποβολή καταλόγου 
προϊόντων.

3. Οι παρ. 1 και 2 δεν εφαρμόζονται για προϊόντα που 
διατηρούνται υποχρεωτικά εντός ψυγείου ή κατάψυξης, 
καθώς και για την κατηγορία 54 του άρθρου 1.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ21254 Τεύχος B’ 2130/31.03.2023

Άρθρο 3β
Κυρώσεις

1. Στις επιχειρήσεις που παραβαίνουν την υποχρέωση 
των παρ. 1 και παρ. 1α του άρθρου 3 επιβάλλεται διοι-
κητικό πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά 
κατάστημα στο οποίο συντελείται η παράβαση.

2. Στις επιχειρήσεις που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις 
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3α επιβάλλεται διοικητικό 
πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά κατά-
στημα στο οποίο συντελείται η παράβαση.

Άρθρο 4
Αρμόδιες αρχές ελέγχου

1. Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής του άρ-
θρου 87 του ν. 4986/2022 και της παρούσας ορίζονται 
η Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής και 
Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Διυπηρεσιακής 
Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) και οι αρμόδιες 
Διευθύνσεις των Περιφερειών. Οι κυρώσεις της παρ. 5 
του άρθρου 87 του ν. 4986/2022 και του της παρ. 1 του 
άρθρου 3β επιβάλλονται με απόφαση του Διοικητή της 
ΔΙ.Μ.Ε.Α.. ή του αρμοδίου οργάνου της Περιφέρειας αντί-
στοιχα. Οι κυρώσεις της παρ. 2 του άρθρου 3β επιβάλλο-
νται με απόφαση του Διοικητή της ΔΙ.Μ.Ε.Α..

2. Οι κυρώσεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 επι-
βάλλονται με απόφαση τους Προϊσταμένου της Γενικής 
Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, μετά 

από υποβολή έκθεσης ελέγχου από τα ελεγκτικά όργανα 
της ΔΙ.Μ.Ε.Α..

Άρθρο 5
Δικαστική προστασία

Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου χωρεί προ-
σφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, εντός της 
προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 2717/1999 
(Α’ 97) «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας».

Άρθρο 6
Είσπραξη προστίμων

Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις εισπράττονται σύμφωνα 
με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) 
και αποδίδονται στον κρατικό προϋπολογισμό (ΚΑΕ 
1560989001).

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας εκκινεί από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Μαρτίου 2023
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