
Ν. Παπαθανάσης:  

Έρχεται το market pass - Αρχές Φεβρουαρίου ανοίγει η ηλεκτρονική 

πλατφόρμα - Εξετάζουμε τη δημιουργία και ενός «Καλαθιού της 

Σαρακοστής» 

 

«Κανένα κράτος δεν μπορεί να εξαφανίσει τον πληθωρισμό ή το κύμα ακρίβειας» 

τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος 

Παπαθανάσης σε τηλεοπτική εκπομπή επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι «η Ελλάδα 

τον Δεκέμβριο είχε ένα πληθωρισμό 7.6%, πολύ χαμηλότερο από το μέσο όρο 

της Ευρωζώνης και βαίνει μειούμενος».  Στο καλάθι του νοικοκυριού, είχαμε 

διατήρηση των τιμών ή μείωση, για 10η εβδομάδα, στο 92% των προϊόντων και 

μόλις στο 8% είχαμε μικρές αυξήσεις. Έρχεται το market pass που θα καλύψει 

το 10%, κυρίως στις οικονομικά ευάλωτες ομάδες. Και με την αύξηση του 

διαθέσιμου εισοδήματος και μια σειρά από μέτρων, προσπαθούμε να καλύψουμε 

αυτό το κύμα ακρίβειας σημείωσε ο κ. Παπαθανάσης. 

Για τις επερχόμενες νέες αυξήσεις στα προϊόντα, ισχυρίστηκε πως είναι 

συνάρτηση των αυξήσεων στις πρώτες ύλες. “Η Ελλάδα δεν παράγει πρώτες 

ύλες, κυρίως είναι εισαγόμενες”. 

Και συνέχισε: “Τώρα μπαίνει και η εγχώρια βιομηχανία, η οποία θέλει να 

συμμετάσχει στο καλάθι, διότι δεν είχε βάλει πλάτη στο παρελθόν, τώρα έρχεται 

και με τους καταλόγους, να συμμετάσχει με ίσους όρους. Στην αρχή το είδε με 

σκεπτικισμό. Θα είναι στο καλάθι ένα ιδιωτικής ετικέτας και ένα επώνυμο προϊόν. 

Αυτό συζητάμε και θα πρέπει να πάρουμε την άδεια της Επιτροπής 

Ανταγωνισμού. Μέσα στον Ιανουάριο θα το δούμε”. 

Στις αρχές Φεβρουαρίου του 2023 αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων market pass  και την χορήγηση της 
κάρτας αγορών ενώ από το τέλος του ίδιου μήνα εκτιμάται ότι θα γίνουν οι 

πρώτες πληρωμές οι οποίες και θα ολοκληρωθούν έξι μήνες μετά, δηλαδή τον 
Ιούλιο του 2023. 

 
Όπως ανακοινώθηκε και ψηφίστηκε με σχετική τροπολογία, δίνεται ενίσχυση 
ύψους 10% επί των αγορών νοικοκυριών που πληρούν τα κριτήρια ένταξης, σε 

σουπερμάρκετ και άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό 
εμπόριο τροφίμων (φούρνους, μίνι-μάρκετ, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία, 

ιχθυοπωλεία, γαλακτοπωλεία κτλ.). 
 
Οι βασικές παράμετροι της παρέμβασης, η οποία αφορά περίπου 8,5 εκατ. 

πολίτες: 
 

• Η ενίσχυση δίνεται σε επίπεδο νοικοκυριού. Ως μέλη του νοικοκυριού 
λαμβάνονται οι σύζυγοι ή μέλη με σύμφωνο συμβίωσης, τα εξαρτώμενα 

τέκνα αυτών, τα λοιπά εξαρτώμενα μέλη και τα φιλοξενούμενα μέλη. 

• Το μηνιαίο όριο αγορών ανά νοικοκυριό επί του οποίου λαμβάνει την 
ενίσχυση 10% ανέρχεται σε 220 ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό, 

αυξανόμενο κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού και 
έως 1.000 ευρώ αγορές. 



Μηνιαίο όριο αγορών και ύψος ενίσχυσης, παραδείγματα: 
 

• Μονομελές νοικοκυριό: 220 ευρώ μηνιαίες αγορές, 22 ευρώ μηναία 
ενίσχυση 

• Ζευγάρι χωρίς τέκνα: 320 ευρώ μηνιαίες αγορές, 32 ευρώ μηναία 
ενίσχυση 

• Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο: 320 ευρώ μηνιαίες 

αγορές, 32 ευρώ μηναία ενίσχυση 

• Μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα: 420 ευρώ μηνιαίες 

αγορές, 42 ευρώ μηναία ενίσχυση 

• Ζευγάρι με ένα εξαρτώμενο τέκνο: 420 ευρώ μηνιαίες αγορές, 42 ευρώ 
μηναία ενίσχυση 

• Ζευγάρι με δύο εξαρτώμενα τέκνα: 520 ευρώ μηνιαίες αγορές, 52 ευρώ 
μηναία ενίσχυση 

• Ζευγάρι με τρία εξαρτώμενα τέκνα: 620 ευρώ μηνιαίες αγορές, 62 ευρώ 
μηναία ενίσχυση 

• Ζευγάρι με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα: 720 ευρώ μηνιαίες αγορές, 72 

ευρώ μηναία ενίσχυση 

 

Τα ανωτέρα ποσά θα πιστώνονται μηνιαίως σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά σε καταστήματα λιανικού εμπορίου 

τροφίμων. 

 

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό τα 

ποσά καταβάλλονται ανά τρίμηνο και το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στο 80% 

των ανωτέρω ποσών. 

 

Εξετάζουμε τη δημιουργία και ενός «Καλαθιού της Σαρακοστής»  

Στόχος, στη συζήτηση με τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ για το καλάθι του 

νοικοκυριού, είναι να υπάρχει για κάθε κατηγορία προϊόντων ένα προϊόν 

ιδιωτικής ετικέτας κι ένα επώνυμο και σχετικό ερώτημα έχει τεθεί και στην 

Επιτροπή Ανταγωνισμού. 

Αυτό ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος 

Παπαθανάσης προσερχόμενος στην εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης 

πίτας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, ενώ πρόσθεσε 

ότι στόχος είναι να μην αυξηθεί ο αριθμός των 51 κατηγοριών προϊόντων που 

έχουν ενταχθεί στο καλάθι του νοικοκυριού. Χαρακτήρισε δε, επιτυχημένη, την 

όλη συνεισφορά του καλαθιού στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. 

Σε ερώτηση εάν θα υπάρξει καλάθι νοικοκυριού για τα σαρακοστιανά, ο κ. 

Παπαθανάσης είπε ότι αναμένεται να ακολουθηθεί το μοντέλο των 

χριστουγεννιάτικων εορτών με επιλογές ορισμένων προϊόντων που προτιμούνται 

την συγκεκριμένη περίοδο, πριν το Πάσχα. 


