
 

     

 

 

Θέµα: ∆ιαδικασία δηµοσίευσης Πράξεων Χαρακτηρισµού. 

 

Επί του αντικειµένου του θέµατος, κάνουµε γνωστά τα εξής: 

Με το άρθρο 16 ν. 4208/2013 (ΦΕΚ 252/Α΄/18-11-2013) αντικαθίσταται το 

πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του νόµου 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α΄/20-3-2007), 

όπου καθορίζεται το πεδίο εφαρµογής και η διαδικασία των δηµοσιεύσεων του 

∆ηµοσίου. Σύµφωνα µε την ανωτέρω διάταξη, «στις διατάξεις του νόµου αυτού 

υπάγονται όλες οι δηµοσιεύσεις των φορέων του, κατά την παρ. 6 του άρθρου 1 του       

ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α΄/1982), ∆ηµοσίου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως 

εκάστοτε ισχύει, σε νοµαρχιακές και τοπικές εφηµερίδες, εφόσον αυτές προβλέπονται 

από τις οικείες διατάξεις ως υποχρεωτικές». 

 Για τη δηµοσίευση των πράξεων χαρακτηρισµού εφαρµόζεται η παράγραφος 2 

άρθρου 14 νόµου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α΄), όπου ορίζεται η υποχρέωση δηµοσίευσης της 

ανακοίνωσης για τη σύνταξη της πράξης χαρακτηρισµού, µε περίληψη του περιεχοµένου 

της, σε δύο τουλάχιστον τοπικές εφηµερίδες ή σε µία τοπική και µία εφηµερίδα των 

Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης. Η δηµοσίευση αυτή είναι κρατική, και κατόπιν των 

διατάξεων του άρθρου 16 του νόµου 4208/2013, περί υπαγωγής πλέον όλων των 

δηµοσιεύσεων του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα στο ίδιο καθεστώς, 

ακολουθεί τους κανόνες περί ίσης κατανοµής των δηµοσιεύσεων του ∆ηµοσίου, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 13 του νόµου 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α). 

Παρακαλούµε την παρούσα να κοινοποιήσετε στις δασικές υπηρεσίες της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης σας για εφαρµογή. 

                                                                           Ο Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

                                                                                                        

                                                                                  Κων/νος ∆ηµόπουλος                                                                                    
                                                                                    ∆ασολόγος 
     

Εσωτ. ∆ιανοµή  

- ∆/νσεις της Γενικής ∆/νσης ∆ασών 
ΕΝΤΑΥΘΑ   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΑΣΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ  

& ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 ∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ  

& ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

∆ΑΣΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ 

 

Ταχ.∆/νση        : Χαλκοκονδύλη 31 

Τ.Κ.                  : 104 32 - Αθήνα  

Πληρ. :             : Αγγέλη Γεωργία 

Τηλ.                  : 210-2124538 

FAX                  : 210-5244135 

 

 

 

ΠΡΟΣ: 

 

 

 

ΚΟΙΝ.: 

 

 

 

  

Αθήνα             6 / 6 /2014 

Αριθ. Πρωτ.:110957/3332 

 

Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις 

Γενικές ∆/νσεις ∆ασών & 

Αγροτικών Υποθέσεων 

Έδρες τους 

 

1.Υπουργείο Περιβάλλοντος 

    Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής 

    α. Γραφείο Υπουργού 

        Μεσογείων 119 

       ΤΚ 101 92 

    β. Γραφείο Αν. Υπουργού 

        Αµαλιάδος 17 

 2. Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις 

     -Γραφεία Γενικών Γραµµατέων 

3. Γρ. Ειδικού Γραµµατέα ∆ασών 

       ΕΝΤΑΥΘΑ 

 4. Γρ. Γενικού ∆/ντή  

ΑΔΑ: 733Γ0-Ε6Ι
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