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ΟΘ ΠΕΡΘ ΠΡΟΣΑΘΑ  ΚΑΘ ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ ΣΗ ΦΤΗ ΚΑΘ ΣΗ ΑΓΡΘΑ ΖΩΗ  
ΝΟΜΟΘ ΣΟΤ 2003 ΕΩ 2015 

__________________ 

Δηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 13(2) 
 
 

153(Θ) ηνπ 2003 
131(Θ) ηνπ 2006 
113(I) ηνπ 2012 
67(Θ) ηνπ 2015. 
Επίζεκε 
Εθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Θ): 
21.9.2007. 
Επίζεκε 
Εθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Θ): 
14.2.2014. 

Ο Τπνπξγόο Γεωξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο – 

κε βάζε ηε γξαπηή γλωκνδόηεζε ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο πνπ ζπληάρζεθε δπλάκεη ηωλ 
εδαθίωλ (3) θαη (4) ηνπ άξζξνπ 13 ηωλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Δηαρείξηζεο ηεο Φύζεο θαη ηεο Άγξηαο 
Ζωήο Νόκωλ ηνπ 2003 έωο 2015, όπωο ηξνπνπνηήζεθαλ από ην πεξί Σξνπνπνίεζεο ηωλ 
Παξαξηεκάηωλ ηωλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Δηαρείξηζεο ηεο Φύζεο θαη ηεο Άγξηαο Ζωήο Νόκωλ, 
Δηάηαγκα ηνπ 2007 θαη ην πεξί Σξνπνπνίεζεο ηωλ Παξαξηεκάηωλ Θ, ΘΘ θαη IV ηωλ πεξί Πξνζηαζίαο 
θαη Δηαρείξηζεο ηεο Φύζεο θαη ηεο Άγξηαο Ζωήο Νόκωλ ηνπ 2003 έωο 2012, Δηάηαγκα ηνπ 2014, 

αζθεί ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνύληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 13(2) ηωλ πην πάλω Νόκωλ θαη 
εθδίδεη ην αθόινπζν Δηάηαγκα: 

  
πλνπηηθόο 
ηίηινο. 

     1. Σν παξόλ Δηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη ωο ην πεξί Πξνζηαζίαο θαη Δηαρείξηζεο ηεο Φύζεο θαη 
ηεο Άγξηαο Ζωήο (Μέηξα Πξνηεξαηόηεηαο γηα ηελ  Εηδηθή Ζώλε Δηαηήξεζεο «Πόιηο-Γηαιηά-
CY4000001») Δηάηαγκα ηνπ 2017. 

  
Εξκελεία.      2. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο Δηαηάγκαηνο – 

 
        «ΕΖΔ» ζεκαίλεη εηδηθή δώλε δηαηήξεζεο. 

  
Πεδίν εθαξκνγήο.     3. Σν παξόλ Δηάηαγκα εθαξκόδεηαη ζηελ εηδηθή δώλε δηαηήξεζεο «Πόιηο-Γηαιηά – CY4000001». 
  
Μέηξα 
Πξνηεξαηόηεηαο 
γηα ηελ ΕΖΔ 
«Πόιηο-Γηαιηά – 
CY4000001». 

    4. Σα κέηξα πξνηεξαηόηεηαο γηα ηελ ΕΖΔ «Πόιηο-Γηαιηά – CY4000001» είλαη ηα αθόινπζα: 

 (α) δηαηήξεζε ζε εμαίξεηε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ηωλ νηθνηόπωλ: 

(i) 1120* - «Εθηάζεηο ζαιάζζηαο βιάζηεζεο κε Posidonia (Posidonion oceanicae)», 
θαη 

(ii) 1210 – «Μνλνεηήο βιάζηεζε κεηαμύ ηωλ νξίωλ πιεκκπξίδαο θαη άκπωηεο»· 
   
 (β) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίωζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηωλ νηθνηόπωλ: 

(i) 1110 - «Ακκνζύξζεηο πνπ θαιύπηνληαη δηαξθώο από ζαιάζζην λεξό κηθξνύ 
βάζνπο»,  

(ii) 2260 – «Θίλεο κε βιάζηεζε ζθιεξόθπιιωλ ζάκλωλ Cisto-Lavenduletalia», θαη 

(iii) 92D0 – «Νόηηα παξόρζηα δάζε-ζηνέο θαη ιόρκεο (Nerio-Tamaricetea θαη  
Securinegion tinctoriae)»· 

   
 (γ)   βειηίωζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηωλ νηθνηόπωλ: 

(i) 1310 – «Πξωηνγελήο βιάζηεζε κε Salicornia θαη άιια κνλνεηή είδε ηωλ 
ιαζπωδώλ θαη ακκωδώλ δωλώλ», 

(ii) 2110 – «Τπνηππώδεηο θηλνύκελεο ζίλεο», 

(iii) 2230 – «Θίλεο κε ιεηκώλεο κε Malcolmietalia»· 

 

 

   
 (δ) πξνζδηνξηζκόο ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ νηθνηόπνπ  2240 – «Θίλεο κε ιεηκώλεο 

κε Brachypodietalia θαη κνλνεηή θπηά» θαη θαζνξηζκόο θαη εθαξκνγή κέηξωλ δηαρείξηζεο 
θαη δηαηήξεζήο ηνπ· 

   
 (ε) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίωζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ είδνπο *Caretta caretta· 
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 (ζη) βειηίωζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ είδνπο *Chelonia mydas· 

   
 (δ) πξνζδηνξηζκόο ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηωλ εηδώλ ρεηξνπηέξωλ Pipistrellus kuhlii, 

Miniopterus schreibersii, Hypsugo savii και Eptesicus spp. θαη θαζνξηζκόο θαη εθαξκνγή 
κέηξωλ δηαρείξηζεο θαη δηαηήξεζήο ηνπο·  

  
 (ε) πεξηνξηζκόο ή/ θαη απαγόξεπζε ελεξγεηώλ, ή/ θαη νριήζεωλ, ή/ θαη δξαζηεξηνηήηωλ εληόο 

ηεο ΕΖΔ πνπ δπλαηό λα έρνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ ΕΖΔ, γηα ηελ 
απνθπγή ηεο ππνβάζκηζεο ηωλ θπζηθώλ νηθνηόπωλ θαη ηωλ νηθνηόπωλ ηωλ εηδώλ· θαη 

  
 (ζ) ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο/ ζπλείδεζεο, εθπαίδεπζε ηνπ θνηλνύ θαη 

αλάδεημε ηεο ΕΖΔ. 
    

__________________ 

Έγηλε ζηηο  ζηηο 29 Θνπλίνπ 2017. 
 

             (Τ.Γ.Α.Α.Π. 12.03.213/4) 
 
 

ΝΘΚΟ ΚΟΤΓΘΑΛΗ, 
Τπνπξγόο Γεωξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

θαη Πεξηβάιινληνο. 
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______________________________________________________________________________________________ 
Τυπώθηκε ςτο Τυπογραφείο τησ Κυπριακήσ Δημοκρατίασ 

1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 
Αντίτυπα τησ Επίςημησ Εφημερίδασ πωλοφνται προσ €2,00 το καθζνα. 
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