
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συμπλήρωση - Τροποποίηση της κοινής υπουργι-
κής απόφαση οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (Β΄ 1048) 
«Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανι-
κών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των 
δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται 
στα πολεοδομικά διατάγματα».

2 Απαγόρευση της θήρας σε περιπτώσεις μεγάλων χιο-
νοπτώσεων και λόγω ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών 
συνθηκών για την κυνηγετική περίοδο 2017 - 2018.

3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και εργασίας 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς 
και τις νυκτερινές ώρες, προσωπικού της Διεύθυν-
σης καθαριότητας και Ανακύκλωσης στη διάρκεια 
του έτους 2018.

4 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας έτους 2018 για 
την υπάλληλο του Δήμου Κασσάνδρας του Νομού 
Χαλκιδικής που τηρεί τα Πρακτικά Συνεδριάσεων 
του Δημοτικού Συμβουλίου Κασσάνδρας.

5 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας έτους 2018 
για τους υπαλλήλους του Δήμου Κασσάνδρας του 
Νομού Χαλκιδικής που εκτελούν την υπηρεσία 
των Ληξιαρχείων των Δημοτικών Ενοτήτων Κασ-
σάνδρας και Παλλήνης. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 132894/1751/Φ15 (1)
  Συμπλήρωση - Τροποποίηση της κοινής υπουργι-
κής απόφαση οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (Β΄ 1048) 
«Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανι-
κών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των 
δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρο-
νται στα πολεοδομικά διατάγματα».

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης 

τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριο-
τήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 143), όπως ισχύει και ειδικότερα την παράγραφο 9 
του άρθρου 20 αυτού.

2. Τον ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα-
νικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 68), όπως 
ισχύει.

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

4. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

5. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργεί-
ου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπι-
κοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομί-
ας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α΄ 208).

6. Το π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185).

7. Το π.δ. 100/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»(Α΄ 167).

8. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄210).

9. Την υπ' αρ. Υ197/2016 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση»
(Β΄ 3722), όπως ισχύει.

10. Την υπ' αρ. Υ198/2016 απόφαση του Πρωθυπουρ-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

15 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4421

58613



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ58614 Τεύχος Β’ 4421/15.12.2017

γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο» 
(Β΄ 3722).

11. Την κοινή υπουργική απόφαση οικ. 3137/191/ 
Φ.15/2012 «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομη-
χανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δρα-
στηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους 
βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά 
διατάγματα» (Β΄ 1048) όπως τροποποιήθηκε και συ-
μπληρώθηκε από τις κοινές υπουργικές αποφάσεις οικ. 
13234/800/Φ.15/2012 (Β΄ 3251), Φ15/48/5/2014 (Β΄ 27) 
και οικ.10432/1115/Φ.15/2014 (Β΄ 2604).

12. Την από 8/2/2017 εισήγηση της Δ/νσης Αδειοδό-
τησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της 
Γ.Γ. Βιομηχανίας.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ο πίνακας του Παραρτήματος της κοινής υπουργικής 
απόφασης οικ. 3137/191/2012 (Β΄ 1048), όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει, συμπληρώνεται και τροποποιείται 
ως ακολούθως:
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Άρθρο 2

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ' αρ. οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (Β΄ 1048) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Αντιστοί-
χηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα», όπως αυτή 
έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί από τις κοινές υπουργικές αποφάσεις οικ. 13234/800/Φ. 15/2012 (Β΄ 3251), 
Φ15/48/5/2014 (Β΄ 27) και οικ.10432/1115/Φ. 15/2014 (Β΄ 2604).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2017

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Οικονομίας και Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Ι

 Αριθμ. Πρωτ. 79916 
              Δ.Α.Δ. 26/2017 (2)
    Απαγόρευση της θήρας σε περιπτώσεις μεγά-

λων χιονοπτώσεων και λόγω ιδιαίτερα δυσμενών 

καιρικών συνθηκών για την κυνηγετική περίοδο 

2017 - 2018.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 3 (εδάφιο στ) και 5 του άρθρου 

258 του ν.δ/τος 86/1969 (Α΄ 7) «Περί Δασικού κώδικα», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Την υπ' αριθμ. 137813/434/23.01.1981 διαταγή του 

Υπουργείου Γεωργίας «Περί απαγόρευσης κυνηγιού σε 
περίπτωση χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και εντά-
σεως».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της 414985/29.11.1985
(Β΄ 757) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οι-
κονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα 
διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αντικαταστά-
θηκε με την παρ.2 της 87578/703/06.03.2007 (Β΄ 581) κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της 
υπ' αριθμ. 414985/29.11.1985 κοινή υπουργική απόφαση 
«Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ 757/
Β΄/1985) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

4. Την υπ' αριθμ. 159489/1969/31.07.2017 (Β΄ 2809) 




