
 

     

 

 

Θέµα: ∆ηµοσίευση Απόφασης για τον καθορισµό ηµερησίων και εβδοµαδιαίων 

νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης 

δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου. 

 

Επί του αντικειµένου του θέµατος, κάνουµε γνωστά τα εξής: 

Με την αριθ. 12179/2-7-2014 Υπουργική Απόφαση (Α∆Α: 619ΝΟΞΘΩ-ΖΡΦ, 

ΦΕΚ 1893/Β΄/2014) καθορίστηκαν οι ηµερήσιες και εβδοµαδιαίες νοµαρχιακές και 

τοπικές εφηµερίδες που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των 

φορέων του ∆ηµοσίου και αφορά όλες τις περιπτώσεις δηµοσιεύσεων 

συµπεριλαµβανοµένου και της δηµοσίευσης των πράξεων χαρακτηρισµού κατ΄ 

εφαρµογή της παρ. 2 άρθρου 14 νόµου 998/1979. Η τελευταία αποτελεί κρατική 

δηµοσίευση, πλην όµως, όπως έκρινε το Συµβούλιο της Επικρατείας µε αποφάσεις 

του (ΣτΕ 1038/1988, Γνµ 38/1999 ΝΣΚ κλπ), για λόγους επίσπευσης των 

διαδικασιών δηµοσίευσης, µπορεί και ο ενδιαφερόµενος, εφόσον το επιθυµεί, να 

προχωρά σε αυτές, µε δικά του έξοδα, προσκοµίζοντας στον ∆ασάρχη (ή στον 

∆ιευθυντή ∆ασών εάν δεν υπάρχει ∆ασαρχείο Νοµού) τα αποδεικτικά δηµοσιεύσεως. 

Όµως και σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να ακολουθούνται οι κανόνες περί ίσης 

κατανοµής των δηµοσιεύσεων του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 

13 του νόµου 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α), όπως ισχύει. 

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     7 / 8 /2014 

Αριθ. Πρωτ.:οικ. 112594/4411 

 

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 

  

ΑΔΑ: Β2Υ00-5ΩΝ
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