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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

Χαλκίδα,:   19 Απριλίου 2021          

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  Αριθμ. Πρωτ.: 77554 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ    

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ    

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ    

   

ΠΡΟΣ: 

 

 
Ως ο Π.Δ.      

  

 

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 

(Για τo είδος Τσάι σιδερίτης (sideritis Euboea)) 

 

Ο Δασάρχης Χαλκίδας 

 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19, του Ν. 998/79 όπως συμπληρώθηκε και ισχύει 

σήμερα  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Π.Δ. της 19-11-1928 «περί Διαχειρίσεως Δασών κ.λ.π.»  

3. Τις διατάξεις των άρθρων 63, 66, 101, 268 και 271 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει του Ν.Δ 

86/69 « Περί Δασικού Κώδικα» 

4. Τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρου 258 του Ν.Δ. 86 / 69, όπως προστέθηκε με την παρ. 

5β του άρθρου 57, του Ν. 2637/1998, με το οποίο τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν 

διατάξεις του Ν.Δ. 86 / 69 «περί Δασικού Κώδικα»  

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 67/1981 (ΦΕΚ 23/τ.Α/30-1-1981) «περί Προστασίας της Αυτοφυούς 

Χλωρίδας κ.λ.π.» καθώς και της διόρθωσης σφαλμάτων αυτού (ΦΕΚ 43/τΑ/1981), ως ισχύει.  

6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/2010) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα  Διαύγεια» και άλλων διατάξεων», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

7. Τις διατάξεις της παρ. (3δ) του άρθρου 5 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του 

άρθρου 15 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/τ.Α/31-3 2011) περί «Διατήρησης βιοποικιλότητας και  

άλλων διατάξεων», ως ισχύει.       

8. Τη με αριθμ.  125188/246/22-01-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΜ0-299) Κ.Υ.Α. «περί Εμπορίας των 

Ειδών της Άγριας Πανίδας και της αυτοφυούς Χλωρίδας»  

9. Τη με αριθμ. οικ. 139327/1834/29-03-2016 (ΑΔΑ:7Ι364653Π8-2ΙΨ) εγκύκλιο της 

Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών του Υ.Π.ΕΝ. περί «Δημοσίευσης  

των  Δασικών  Απαγορευτικών  Διατάξεων  (ΔΑΔ)  στην  Εφημερίδα  της Κυβέρνησης» από 

την οποία προκύπτει ότι δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της 

Κυβέρνησης των Δασικών Ρυθμιστικών Διατάξεων οι οποίες αποκτούν δημοσιότητα μέσω της 

ανάρτησης του στο σχετικό Ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  
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10. Την αδήριτη ανάγκη απόλυτης προστασίας του ενδημικού είδους με την ονομασία «τσάι 

σιδερίτης – sideritis Euboea», το οποίο φύεται στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου 

Χαλκίδας. 

11. Το γεγονός ότι το τσάι σιδερίτης – sideritis Euboea είναι καταγεγραμμένο ως κινδυνεύον 

είδος και την ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την προστασία και την επιβίωση του πληθυσμού 

του είδους. 

12. Τη με αρ. πρωτ. 72040/12-04-2020 επανάληψη στο ορθό απόφαση της Δ/νσης Δασών 

Ευβοίας περί έγκρισης της εν λόγω Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης.   

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Την πλήρη απαγόρευση της συλλογής, μεταφύτευσης, εκρίζωσης, κοπής, μεταφοράς, πώλησης 

και αγοράς, εξαγωγής του καθώς και η με κάθε τρόπο καταστροφή του είδους με την 

ονομασία «τσάι σιδερίτης – sideritis Euboea» το οποίο είναι απόλυτα προστατευτέο είδος 

και περιλαμβάνεται στον πίνακα Α του Π.Δ. 67/81 ως ισχύει.  

 

Η πλήρη απαγόρευση ισχύει καθόλη τη διάρκεια του έτους και σε όλες τις εκτάσεις, 

ανεξαρτήτου ιδιοκτησιακού καθεστώτος (δημόσιες ή ιδιωτικές) που εμπίπτουν στην χωρική 

αρμοδιότητα του Δασαρχείου Χαλκίδας που φύεται το εν λόγω είδους.  

 

Γενικοί όροι 

 

1. Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσας ανατίθενται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της 

Ελληνικής Αστυνομίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.   

2. Οι παραβάτες της παρούσας, καθώς και εκείνοι κατά εντολή των οποίων ενεργούν, διώκονται 

ποινικά και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 268 και της παραγράφου 22 

του άρθρου 287 του Ν.Δ 86/69, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

3. Το παρανόμως συλλεγμένο δασικό προϊόν καθώς και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την 

τέλεση του αδικήματος κατάσχονται και δημεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 271 του ΝΔ 

86/1969, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημέρα ανάρτησή της στο σχετικό ιστότοπο της Διαύγεια και 

ισχύει για πέντε (5) έτη μέχρι την 31η-12-2025 . 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος  

του Δασαρχείου Χαλκίδας α.α 

 

 

 

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος  

Δασολόγος  
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Πίνακας Διανομής 

 

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 

- Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών 

- Δ/νση Δασών Ευβοίας 

2. Δήμους περιοχής αρμοδιότητας (με την παράκληση να διαβιβασθεί στις Τοπικές 

Κοινότητες της χωρικής αρμοδιότητας των, ώστε να ενημερωθούν οι κάτοικοι των 

περιοχών αυτών) 

- Χαλκιδέων 

- Διρφύων – Μεσσαπίων 

- Ερέτριας 

- Κύμης – Αλιβερίου 

3. Αστυνομικά Τμήματα  

4. Δασονομείο Ψαχνών 

5. Δασολόγους – Δασοπόνους Δασαρχείου Χαλκίδας 

6. Δασοφύλακες Δασαρχείου Χαλκίδας  

7. Ηλεκτρονικό τύπο περιοχής αρμοδιότητας μας.   
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