
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 108669 
Καθορισμός κατηγοριών προϊόντων που εντάσ-

σονται στο «καλάθι του νοικοκυριού», καθορι-

σμός συχνότητας αποστολής του καταλόγου 

προϊόντων από τους υπόχρεους, ορισμός της 

αρμόδιας αρχής ελέγχου, καθορισμός διαδικα-

σίας είσπραξης των προστίμων και λοιπά ειδικό-

τερα ζητήματα 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). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του 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 ενέργειας 
και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες 
περιβαλλοντικές διατάξεις» (Α΄204) και ιδίως του άρθρου 
87 αυτού,

β) του ν. 4818/2021 «α) Ενσωμάτωση στην ελληνική 
νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 
2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά υποχρεώ-
σεις 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) εγκριτι-
κής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράτα-
ση 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 Υπουρ-
γείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών» 
(Α’ 124),

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

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

ε) του άρθρου 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.

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

ζ) του 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) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών (Α’ 121),

θ) την υπ’ αρ. 104093/31-10-2022 απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Καθορισμός κα-
τηγοριών προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι του 
νοικοκυριού», καθορισμός συχνότητας αποστολής του 
καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους, ορισμός της 
αρμόδιας αρχής ελέγχου, καθορισμός διαδικασίας είσπρα-
ξης των προστίμων και λοιπά ειδικότερα ζητήματα για 
την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4986/2022 (Α’ 204)».

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. 104093/31-10-2022 
(Β’ 5580) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων σχετικά με τον καθορισμό των κατηγοριών προ-
ϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι του νοικοκυριού» 
(Β’5580), τον καθορισμό της συχνότητας αποστολής του 
καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους, τον ορισμό 
της αρμόδιας αρχής ελέγχου, τον καθορισμό της διαδικα-
σίας είσπραξης των προστίμων και τα ειδικότερα ζητή-
ματα για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4986/2022
(Α’ 204), και η απόφαση διαμορφώνεται ως εξής:
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