
Παρουσιάστηκε από τον Άδωνι Γεωργιάδη το "εορταστικό καλάθι" και το 

"καλάθι παιχνιδιών" 

 

Ανακοινώθηκε από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη το 

εορταστικό καλάθι του νοικοκυριού, που θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 14 

Δεκεμβρίου, αλλά και το «Καλάθι του Αϊ-Βασίλη» για αγορές παιχνιδιών. Πρόκειται 

για ένα μέτρο στα πρότυπα του «καλαθιού του νοικοκυριού» που θα αφορά 

αποκλειστικά τις ημέρες των γιορτών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και των 

ανατιμήσεων. Το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή στις 14 Δεκεμβρίου. Το πρώτο 

καλάθι θα ισχύει έως 4 Ιανουαρίου 2023 και το δεύτερο έως τις 11 Ιανουαρίου. 

Το εορταστικό καλάθι θα περιλαμβάνει τα εξής προϊόντα: Γαλοπούλα, μοσχάρι, 

τσουρέκι, βασιλόπιτα, και σοκολάτα 

Έτσι σε συνδυασμό με το «καλάθι του νοικοκυριού» που παραμένει σε ισχύ και οι 

λίστες ανανεώνονται κάθε εβδομάδα, οι καταναλωτές θα έχουν μια μεγάλη 

ποικιλία προϊόντων σε χαμηλότερες τιμές για το τραπέζι των εορτών. «Είχε γίνει 

μεγάλη συζήτηση για το να θα περιλάβουμε κουραμπιέδες και μελομακάρονα. Με 

δική μου απόφαση δεν θα τα συμπεριλάβουμε για να μην έχουμε αθέμιτο 

ανταγωνισμό με ζαχαροπλαστεία και φούρνους», εξήγησε ο υπουργός Ανάπτυξης 

κατά την ανακοίνωση του εορταστικού καλαθιού στο υπ. Ανάπτυξης. 

Το «Καλάθι του Αϊ-Βασίλη θα περιλαμβάνει παιχνίδια 

Όσον αφορά στο «Καλάθι του Αϊ-Βασίλη», όπως ονόμασε το υπουργείο το καλάθι 

για τα χριστουγεννιάτικα παιχνίδια, θα δημιουργηθεί από τα καταστήματα και τις 

αλυσίδες παιχνιδιών για τις γιορτές θα περιλαμβάνει τα εξής: βρεφικά, επιτραπέζια, 

παζλ, κούκλες, κατασκευές, παιχνίδια δημιουργίας, εκπαιδευτικά παιχνίδια, 

φιγούρες, αυτοκινητάκια, τηλεκατευθυνόμενα, παιχνίδια εξωτερικού χώρου, 

παιχνίδια μίμησης (κουκλοθέατρα, κουζίνες, εργαλεία κ.λπ.) 

Τουλάχιστον 1 προϊόν πρέπει να έχουν οι αλυσίδες, αλλά όπως είπε ο υπουργός 

δήλωσαν ότι θα έχουν περισσότερα. Θα παρακολουθείται η εξέλιξη του καλαθιού 

κάθε Τετάρτη και θα υπάρχει ειδικό πεδίο στο e-Καταναλωτής και για τις αλυσίδες 

που συμμετέχουν και για τα είδη παιχνιδιών. «Κι εκεί θα γίνεται έλεγχος για το 

περιθώριο κέρδους», σημείωσε ο υπουργός. 

Άδ. Γεωργιάδης: Το καλάθι λειτουργεί και θέλω να ευχαριστήσω τους 

καταναλωτές γιατί το προτιμούν 

Από τα 816 προϊόντα στο καλάθι του νοικοκυριού, τα στοιχεία μετά από έξι 

εβδομάδες δείχνουν ότι το 72% των προϊόντων έχει σταθερές τιμές, το 19% έχει 

μείωση και το 9% έχει αύξηση. Αυτό ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό.  Πιο 

αναλυτικά, ο υπουργός δήλωσε: «Σήμερα μπαίνουμε στην 6η εβδομάδα 

λειτουργίας στο «καλάθι του νοικοκυριού». Για έκτη συνεχόμενη εβδομάδα, στα 

δύο τρίτα των προϊόντων έχουμε σταθερές τιμές. Από τα 816 προϊόντα, τα 70 

είχαν αύξηση (9%), τα 154 μείωση (19%) και τα υπόλοιπα παραμένουν σταθερά 

(72%), αν συνυπολογιστεί ότι αυτό το μήνα είχαμε και 10% πληθωρισμό. Δηλαδή 

κανονικά θα έπρεπε τα 128 ευρώ που στοίχιζε το καλάθι την πρώτη εβδομάδα να 

έχουν γίνει σήμερα 140 ευρώ, ενώ τώρα είναι 100 ευρώ. 

'Άρα, το καλάθι λειτουργεί και θέλω να ευχαριστήσω τους καταναλωτές γιατί ο 

λόγος που λειτουργεί είναι γιατί οι καταναλωτές το προτιμούν. Την επόμενη 

Τετάρτη θα πραγματοποιήσουμε συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο και θα 

παρουσιάσουμε τα στοιχεία πολύ αναλυτικά. Για παράδειγμα, αν κάποιος αγοράζει 

τα προϊόντα του καλαθιού σε ετήσια βάση κερδίζει 1,5 μισθό. Μιλάμε για τεράστιο 

νούμερο».  

 


