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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Απριλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ίδρυση νέας λαϊκής αγοράς στον Δήμο Eρέτριας.

2

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 180036/952/2017
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2812) «Καθορισμός μέτρων και κανόνων για τη μείωση της
κατανάλωσης πλαστικών σακούλων μεταφοράς,
σε συμμόρφωση με την οδηγία 2015/720/ΕΕ «για
την τροποποίηση της οδηγίας 1994/62/ΕΚ με
σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακούλων μεταφοράς» του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2015».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 42970
(1)
Ίδρυση νέας λαϊκής αγοράς στον Δήμο Eρέτριας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως της
παραγράφου 4 του άρθρου 59, όπως τροποποιήθηκε
με την παράγραφο 2 του άρθρου 121 του ν. 4512/2018
«Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις»(Α΄5).
β. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄113).
γ. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α’ 98).

Αρ. Φύλλου 1639

δ. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία ...
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ...
σε Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 208).
ε. Tου π.δ. 147/2017«Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄192), όπως ισχύει.
στ. Tου π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάρτιση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).
ζ. Tου π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου και
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121).
η. Tην Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄2901).
θ. Την 46/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β 3100).
2. Το υπ’ αριθμ. 3661/29.04.2020 αίτημα του Δήμου
Ερέτριας για ίδρυση νέας λαϊκής αγοράς, σύμφωνα με
την παράγραφο 4 του άρθρου 59 του ν. 4497/2017, με
τη συνημμένη 33/2020 (οικ. 3536/2020) ΑΔΑ: ΨΡΝΠΩΡ9ΟΜ9 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ερέτριας.
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Επιτρέπεται η ίδρυση νέας λαϊκής αγοράς στον Δήμο
Ερέτριας, πριν την πλήρη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΠΑ), σύμφωνα με την παράγραφο 4 του
άρθρου 59 του ν. 4497/2017.
2. Η ίδρυση της νέας λαϊκής αγοράς στο Δήμο Ερέτριας
θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29
του ν. 4497/2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/40480/886
(2)
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 180036/952/2017
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄2812) «Καθορισμός μέτρων και κανόνων για τη μείωση της
κατανάλωσης πλαστικών σακούλων μεταφοράς, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2015/720/
ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 1994/62/
ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών
πλαστικών σακούλων μεταφοράς» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2015».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2077/1992 «Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (Α΄ 136) και
τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (παράγραφος 1ζ) του
ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34)
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1986
«Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ.» (Α΄ 70) και του άρθρου 65 του ν. 1892/1990
(Α’ 101).
2. Τις διατάξεις του ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων
προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 179), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4496/2017 (Α΄170).
3. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 111 του
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (A’ 133).
4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α΄160).
5. Την αριθμ. 339/18-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα:
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τεύχος B’ 1639/30.04.2020

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις
1. Το δεύτερο εδάφιο της υποπαραγράφου 1.1. της
παρ. 1 του άρθρου 3 Α της υπ΄ αριθμ. 180036/952/2017
κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα έσοδα από τα περιβαλλοντικά τέλη αποτελούν
δημόσιο έσοδο το οποίο εισπράττεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και στη συνέχεια
αποδίδεται υπέρ του ΕΟΑΝ για τη χρηματοδότηση πάσης φύσεως δράσεων που στοχεύουν στη μείωση των
επιπτώσεων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και
στην προώθηση δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, πρόληψης και ανακύκλωσης.».
2. Η υποπερίπτωση αα της περίπτωσης α της παραγρ.
3 του άρθρου 3 Α της υπ΄αριθμ. 180036/952/2017 κοινής
υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως εξής:
«αα) υποστηρίζει και συνδράμει τους Δήμους στη διαμόρφωση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σχολεία, με τη χρηματοδότηση
μέτρων και δράσεων που αναφέρονται στην παράγραφο
1.1 και στοχεύουν στη μείωση των επιπτώσεων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και στην προώθηση
δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, πρόληψης και ανακύκλωσης.».
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Απριλίου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Οικονομικών

Ανάπτυξης
και Επενδύσεων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ο Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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