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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Οκτωβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. . 104093
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
ζητήματα για την εφαρμογή του άρθρου 87 του
ν. 4986/2022 (Α’ 204).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.
α) Τον ν. 4986/2022 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς
κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες
περιβαλλοντικές διατάξεις» (Α’ 204) και ιδίως του άρθρου 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 υποχρεώσεις 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 Τροποποιήσεις του ν. 4738/2020 και λοιπές διατάξεις δ) Λοιπές
επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης 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 κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
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δ) τον ν. 2251/2014 «Προστασία των καταναλωτών»
(Α’ 191),
ε) το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
στ) το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),
ζ) το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
η) το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών (Α’ 121).
2. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 103920/
31.01.2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών από την παρούσα
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό των κατηγοριών προϊόντων που
εντάσσονται στο «καλάθι του νοικοκυριού», τον καθορισμό της συχνότητας αποστολής του καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους, τον ορισμό της αρμόδιας
αρχής ελέγχου, τον καθορισμός της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων και τα ειδικότερα ζητήματα για την
εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4986/2022 (Α’ 204), ως
εξής:
Άρθρο 1
Κατηγορίες προϊόντων που εντάσσονται
στο «καλάθι του νοικοκυριού»
Οι υπόχρεοι της 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 προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι του νοικοκυριού» αναφέρονται στον
ακόλουθο Πίνακα:
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Κατηγορία Προϊόντων
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37

Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και
καθαρισμού επιφανειών - χλωρίνες

1

Ρύζι

2

Ψωμί για τόστ

38

Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι

Ψωμί φραντζόλα
(τυποποιημένο/συσκευασμένο)

39

Χαρτί κουζίνας

3

40

Χαρτί υγείας

4

Φρυγανιές

41

Οδοντόκρεμες

5

Μακαρόνια Νο 6

42

Σερβιέτες

6

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις

43

Ταμπόν

7

Όσπρια (ένα τουλάχιστον είδος)

44

Σαμπουάν

8

Γαλοπούλα ή/και πάριζα

45

Σαπούνια σε στερεή κατάσταση

9

Κατεψυγμένα ψάρια

46

Πάνες ακράτειας

10

Νωπό χοιρινό (συσκευασμένο ή μη)

47

Πάνες για μωρά

11

Νωπό κοτόπουλο (συσκευασμένο ή μη)

48

Μωρομάντηλα

12

Γάλα φρέσκο πλήρες

13

Γάλα φρέσκο χαμηλά λιπαρά

49

Σαμπουάν για μωρά

14

Γάλα εβαπορέ

50

Τροφές για σκύλους

15

Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις

51

Τροφές για γάτες

16

Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις με
χαμηλά λιπαρά

17

Τυρί φέτα

18

Τυρί γκούντα

19

Τυρί με χαμηλά λιπαρά

20

Χυμός τομάτας διατηρημένος

21

Αυγά (κλωβοστοιχίας και αχυρώνα)

22

Μαργαρίνες

23

Παρθένο ελαιόλαδο

24

Ηλιέλαιο

25

Κατεψυγμένα λαχανικά (τουλάχιστον ένα από
αρακάς, μπάμιες, φασολάκια)

26

Λευκή ζάχαρη

27

Φόρμουλα μωρών (παιδικές τροφές)

28

Γάλα βρεφικής ηλικίας (παιδικές τροφές)

29

Ελληνικός καφές

30

Στιγμιαίος καφές

31

Γαλλικός καφές

32

Τσάι ή χαμομήλι

33

Κακάο σε σκόνη

34

Χυμός πορτοκάλι

35

Απολυμαντικά χεριών/αντισηπτικά

36

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

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 υπόχρεες αποστολής στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-katanalotis, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 57
του ν. 4796/2021 (Α’ 63), λαμβάνει χώρα μέσω της πλατφόρμας e-katanalotis. Για τις λοιπές επιχειρήσεις η αποστολή 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 προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «το καλάθι
του νοικοκυριού» μπορεί να γίνεται και μέσω ειδικού
σήματος 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
καταναλωτή.
2. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «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 πρωτοβουλία «το καλάθι του νοικοκυριού». Στις επιχειρήσεις
που παραβιάζουν την ως άνω απαγόρευση επιβάλλονται
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διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 13α του
ν. 2251/1994.
Άρθρο 4
Αρμόδια αρχή ελέγχου
Αρμόδια αρχή για τον έλεγχο εφαρμογής του άρθρου 87 του ν. 4986/2022 ορίζεται η Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου
της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.). Οι κυρώσεις της παρ. 5 του άρθρου 87 του ν. 4986/2022, επιβάλλονται με απόφαση
του Διοικητή της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
Άρθρο 5
Δικαστική προστασία
Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου χωρεί προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, εντός της
προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 2717/1999
«Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας» (Α’ 97).
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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 Οκτωβρίου 2022
Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

57056
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02055803110220004*

