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Απιθμόρ 292 

 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ  ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΦΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΡΗΑ ΕΧΖ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2003 ΔΧ 2015 
_________________ 

 
Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 13(2) 

 
 
 
153(Η) ηνπ 2003 
131(Η) ηνπ 2006 
113(I) ηνπ 2012 
67(Η) ηνπ 2015. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Η): 
21.9.2007. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Η): 
14.2.2014. 

Ο Τπνπξγφο Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο – 

κε βάζε ηε γξαπηή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο πνπ ζπληάρζεθε δπλάκεη ησλ 
εδαθίσλ (3) θαη (4) ηνπ άξζξνπ 13 ησλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Φχζεο θαη ηεο Άγξηαο 
Εσήο Νφκσλ ηνπ 2003 έσο 2015, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ απφ ην πεξί Σξνπνπνίεζεο ησλ 
Παξαξηεκάησλ ησλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Φχζεο θαη ηεο Άγξηαο Εσήο Νφκσλ, 
Γηάηαγκα ηνπ 2007 θαη ην πεξί Σξνπνπνίεζεο ησλ Παξαξηεκάησλ Η, ΗΗ θαη IV ησλ πεξί Πξνζηαζίαο 
θαη Γηαρείξηζεο ηεο Φχζεο θαη ηεο Άγξηαο Εσήο Νφκσλ ηνπ 2003 έσο 2012, Γηάηαγκα ηνπ 2014, 
 
αζθεί ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 13(2) ησλ πην πάλσ Νφκσλ θαη εθδίδεη 
ην αθφινπζν Γηάηαγκα: 

πλνπηηθφο 
ηίηινο. 

1. Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Φχζεο θαη ηεο 
Άγξηαο Εσήο (Μέηξα Πξνηεξαηφηεηαο γηα  Δηδηθέο Εψλεο Γηαηήξεζεο) Γηάηαγκα ηνπ 2015. 

  
 2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο – 

«ΔΕΓ» ζεκαίλεη εηδηθή δψλε δηαηήξεζεο. 

Πεδίν εθαξκνγήο. 3. Σν παξφλ Γηάηαγκα εθαξκφδεηαη ζηηο αθφινπζεο εηδηθέο δψλεο δηαηήξεζεο: 
  
 (α) Μάκκαξη-Γέλεηα – CY2000001· 
 (β) Άιπθνο Πνηακφο- Άγηνο σδφκελνο – CY2000002· 
 (γ) Πεξηνρή Μηηζεξνχ-Αγξνθεπηάο – CY2000003· 
 (δ) Μαδαξή – Παπνχηζα – CY2000005· 
 (ε) Φνπληνπθνδάζε Πηηζηιηάο - CY2000009· 
 (ζη) Κνηιάδα Πνηακνχ Μαξνχιιελαο - CY2000010· 
 (δ) Πνηακφο Πεξηζηεξψλαο - CY2000011· 
 (ε) Κνηιάδα Καξθψηε - CY2000012· 
 (ζ) Υα-Πνηάκη – CY4000002· 
 (η) Δπηζθνπή Μσξνχ Νεξνχ - CY4000005· 
 (ηα) Κνίιε-Μαπξνθφιπκπνο - CY4000008· 
 (ηβ) Πεξηνρή θνχιιε - CY4000009· 
 (ηγ) Φάξνο Κάησ Πάθνπ - CY4000013· 
 (ηδ) Πεξηνρή Γξχκνπ - CY4000014· 
 (ηε) Πεξηνρή Κξήηνπ-Μαξφηηνπ - CY4000015· 
 (ηζη) Αθξσηήξην Άζπξν-Πέηξα ηνπ Ρσκηνχ - CY5000005· 
 (ηδ) Κνηιάδα Ληκλάηε - CY5000006· 
 (ηε) Πεξηνρή Αζγάηαο - CY5000007· 
 (ηζ) Αιπθέο Λάξλαθαο – CY6000002· 
 (θ) Πεξηνρή Λπκπηψλ-Αγίαο Άλλαο - CY6000003· θαη 
 (θα) Πεξηνρή Λεπθάξσλ - CY6000005. 
  
Μέηξα 
Πξνηεξαηφηεηαο 
γηα ηελ ΔΕΓ 
«Μάκκαξη - 
Γέλεηα - 
CY2000001». 

4. Σα κέηξα πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ ΔΕΓ «Μάκκαξη-Γέλεηα – CY2000001» είλαη ηα αθφινπζα: 
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 (α) δηαηήξεζε ζε εμαίξεηε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ νηθνηφπσλ: 
(i) 6220* - «Φεπδνζηέπα κε αγξσζηψδε θαη κνλνεηή θπηά απφ Therο-

Brachypodietea», θαη 
(ii) 8210 - «Αζβεζηνιηζηθά βξαρψδε πξαλή κε ραζκνθπηηθή βιάζηεζε»· 

   
 (β) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ νηθφηνπνπ 5420 - «Φξχγαλα 

απφ Sarcopoterium spinosum»· 
   
 (γ) δηαηήξεζε ηνπ είδνπο Rhinolophus hipposideros ζε εμαίξεηε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο θαζψο 

θαη δηαηήξεζε ή/ θαη απνθαηάζηαζε ηνπ βηνηφπνπ ηνπ θαη ηδηαίηεξα ησλ πεγψλ 
ηξνθνιεςίαο ηνπ ή/ θαη ησλ θαηαθπγίσλ ή/ θαη ησλ ρψξσλ αλαπαξαγσγήο ηνπ εληφο ηεο 
ΔΕΓ· 

   
 (δ) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ είδνπο *Ophrys kotschyi· 

   
 (ε) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ είδνπο Miniopterus schreibersii 

θαζψο θαη δηαηήξεζε ή/ θαη απνθαηάζηαζε ηνπ βηνηφπνπ ηνπ θαη ηδηαίηεξα ησλ πεγψλ 
ηξνθνιεςίαο ηνπ ή/ θαη ησλ θαηαθπγίσλ ή/ θαη ησλ ρψξσλ αλαπαξαγσγήο ηνπ, 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πξνζδηνξηζκνχ ησλ νξίσλ ησλ αγξψλ 
(θπηνθξάθηεο, μεξνιεζηέο) θαη ησλ παξαδνζηαθψλ αγξφ-ζπζηεκάησλ εληφο ηεο ΔΕΓ, 
ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ LIFE ICOSTACY (LIFE09 NAT/CY/000247)· 

   
 (ζη) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ είδνπο Rousettus aegyptiacus 

θαη δηαηήξεζε ή/ θαη απνθαηάζηαζε ηνπ βηνηφπνπ ηνπ θαη ηδηαίηεξα ησλ θαηαθπγίσλ ή/ θαη 
ησλ ρψξσλ αλαπαξαγσγήο ηνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πξνζδηνξηζκνχ 
ησλ νξίσλ ησλ αγξψλ (θπηνθξάθηεο, μεξνιεζηέο) θαη ησλ παξαδνζηαθψλ αγξφ-
ζπζηεκάησλ εληφο ηεο ΔΕΓ, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ LIFE ICOSTACY 
(LIFE09 NAT/CY/000247)· 

   
 (δ) πξνζδηνξηζκφο ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ είδνπο *Callimorpha (Euplagia, Panaxia) 

quadripunctaria θαη θαζνξηζκφο θαη εθαξκνγή κέηξσλ δηαρείξηζεο θαη δηαηήξεζήο ηνπ·  
  
 (ε) πεξηνξηζκφο ή/ θαη απαγφξεπζε ελεξγεηψλ, ή/ θαη νριήζεσλ, ή/ θαη δξαζηεξηνηήησλ εληφο 

ηεο ΔΕΓ πνπ δπλαηφ λα έρνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ΔΕΓ, γηα ηελ 
απνθπγή ηεο ππνβάζκηζεο ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ησλ νηθνηφπσλ ησλ εηδψλ· θαη 

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

αλάδεημε ηεο ΔΕΓ. 
   
Μέηξα 
Πξνηεξαηφηεηαο 
γηα ηελ ΔΕΓ 
«Άιπθνο Πνηακφο 
- Άγηνο 
σδφκελνο – 
CY2000002». 

5. Σα κέηξα πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ ΔΕΓ «Άιπθνο Πνηακφο -  Άγηνο σδφκελνο – CY2000002» είλαη 
ηα αθφινπζα: 

 (α) εληνπηζκφο, ραξηνγξάθεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ νηθφηνπνπ 
5220* - «Γελδξνεηδή Matorrals κε Zyziphus» θαη θαζνξηζκφο θαη εθαξκνγή κέηξσλ 
δηαρείξηζεο θαη δηαηήξεζήο ηνπ·   

  
 (β) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ νηθνηφπσλ: 

(i)        (i) 6220* - «Φεπδνζηέπα κε αγξνζηψδε θαη κνλνεηή θπηά απφ Thero- 
Brachypodietea»,  
(ii) 1310 - «Πξσηνγελήο βιάζηεζε κε Salicornia θαη άιια κνλεηή είδε ησλ 

ιαζπσδψλ θαη ακκσδψλ δσλψλ», 
(iii) 1410 - «Μεζνγεηαθά αιίπεδα (Juncetalia maritimi), 
(iv) 1420 - «Μεζνγεηαθέο θαη ζεξκναηιαληηθέο αιφθηιεο ιφρκεο (Sarcocornetea 

fruticosi), 
(v) 1430 - «Αιν-ληηξφθηιεο ιφρκεο (Pegano-Salsoletea)», 

(vi) 5330 - «Θεξκνκεζνγεηαθέο θαη πξνεξεκηθέο ιφρκεο», 
(vii) 5420 - «Φξχγαλα απφ Sarcopoterium spinosum», 
(viii) 6420 - «Τγξνί κεζνγεηαθνί ιεηκψλεο κε πςειέο πφεο απφ Molinio –

Holoschoenion», θαη 
(ix) 92A0 - «Γάζε-ζηνέο κε Salix alba και Populus alba»· 

 (γ) δηαηήξεζε ζε εμαίξεηε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ νηθνηφπσλ: 
(i) 8210 - «Αζβεζηνιηζηθά βξαρψδε πξαλή κε ραζκνθπηηθή βιάζηεζε», θαη 
(ii) 92D0 - «Νφηηα παξφρζηα δάζε - ζηνέο θαη ιφρκεο (Nerio-Tamaricetea θαη 

Securinegion tinctoriae)· 
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 (δ) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ηεο ΔΕΓ, νη νπνίνη 

απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηε δηαηήξεζε ησλ πνηάκησλ θαη παξαπνηάκησλ 
νηθνζπζηεκάησλ· 

   
 (ε) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ είδνπο *Ophrys kotschyi· 
   
 (ζη) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ εηδψλ - 

(i)  Rhinolophus hipposideros, θαη 
(ii) Rousettus aegyptiacus, 

θαζψο θαη δηαηήξεζε ή/ θαη απνθαηάζηαζε ησλ βηνηφπσλ ηνπο θαη ηδηαίηεξα ησλ πεγψλ 
ηξνθνιεςίαο ηνπο ή/ θαη ησλ θαηαθπγίσλ ή/ θαη ησλ ρψξσλ αλαπαξαγσγήο ηνπο, 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πξνζδηνξηζκνχ ησλ νξίσλ ησλ αγξψλ 
(θπηνθξάθηεο, μεξνιεζηέο) θαη ησλ παξαδνζηαθψλ αγξφ-ζπζηεκάησλ εληφο ηεο ΔΕΓ, 
ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ LIFE ICOSTACY (LIFE09 NAT/CY/000247)·  

   
 (δ) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ είδνπο Mauremys caspica θαη 

δηαηήξεζε ή/ θαη απνθαηάζηαζε ηνπ βηνηφπνπ ηνπ θαη ηδηαίηεξα ησλ ρψξσλ αλαπαξαγσγήο 
ηνπ θαη ησλ πεγψλ ηξνθνιεςίαο ηνπ εληφο ηεο ΔΕΓ· 

   
 (ε) πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο εηεξνγέλεηαο ηνπ ηνπίνπ πνπ απνηειείηαη απφ 

ελαιιαζζφκελνπο ηχπνπο νηθνηφπσλ θαη ρξήζεσλ γεο, ε νπνία ζπκβάιιεη  ζηε δηαηήξεζε 
βηψζηκνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ είδνπο Mauremys caspica, ζχκθσλα κε ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ LIFE ICOSTACY (LIFE09 NAT/CY/000247)· 

  
 (ζ) πεξηνξηζκφο ή/ θαη απαγφξεπζε ελεξγεηψλ, ή/ θαη νριήζεσλ, ή/ θαη δξαζηεξηνηήησλ εληφο 

ηεο ΔΕΓ πνπ δπλαηφ λα έρνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ΔΕΓ, γηα ηελ 
απνθπγή ηεο ππνβάζκηζεο ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ησλ νηθνηφπσλ ησλ εηδψλ· θαη 

   
 (η) ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο/ ζπλείδεζεο, εθπαίδεπζε ηνπ θνηλνχ θαη 

αλάδεημε ηεο ΔΕΓ. 
  
Μέηξα 
Πξνηεξαηφηεηαο 
γηα ηελ ΔΕΓ 
«Πεξηνρή 
Μηηζεξνχ -
Αγξνθεπηάο – 
CY2000003». 

6. Σα κέηξα πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ ΔΕΓ «Πεξηνρή Μηηζεξνχ-Αγξνθεπηάο – CY2000003» είλαη ηα 
αθφινπζα: 

 (α) εληνπηζκφο, ραξηνγξάθεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ νηθφηνπνπ 
5220* - «Γελδξνεηδή Matorrals κε Zyziphus» θαη θαζνξηζκφο θαη εθαξκνγή κέηξσλ 
δηαρείξηζεο θαη δηαηήξεζήο ηνπ· 

   
 (β) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ νηθνηφπσλ: 

(i) 6220* - «Φεπδνζηέπα κε αγξνζηψδε θαη κνλνεηή θπηά απφ Thero-
Brachypodietea», 

(ii) 5420 - «Φξχγαλα κε Sarcopoterium spinosum», θαη 
(iii) 92D0 - «Νφηηα παξφρζηα δάζε – ζηνέο θαη ιφρκεο (Nerio Tamaricetea και 

Securinegion tinctoriae)»· 
   
 (γ) δηαηήξεζε ζε εμαίξεηε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ νηθνηφπσλ: 

(i) 5330 - «Θεξκνκεζνγεηαθέο θαη  πξνεξεκηθέο ιφρκεο», 
(ii) 9320 - «Γάζε κε Olea θαη Ceratonia», θαη 
(iii) 9540 - «Μεζνγεηαθά πεπθνδάζε κε ελδεκηθά είδε πεχθσλ ηεο Μεζνγείνπ»· 

   
 (δ) δηαηήξεζε ηνπ είδνπο *Ophrys kotschyi ζε εμαίξεηε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο· 
   
  (ε) πξνζδηνξηζκφο ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ είδνπο Rhinolophus ferrumequinum θαη 

θαζνξηζκφο θαη εθαξκνγή κέηξσλ δηαρείξηζεο θαη δηαηήξεζήο ηνπ· 
    
  (ζη) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε  ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ εηδψλ - 

(i) Rousettus aegyptiacus, θαη  
(ii) Rhinolophus hipposideros, 

θαζψο θαη δηαηήξεζε ή/ θαη απνθαηάζηαζε ησλ βηνηφπσλ ηνπο θαη ηδηαίηεξα ησλ πεγψλ 
ηξνθνιεςίαο ηνπο ή/ θαη ησλ θαηαθπγίσλ ή/ θαη ησλ ρψξσλ αλαπαξαγσγήο ηνπο, 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πξνζδηνξηζκνχ ησλ νξίσλ ησλ αγξψλ 
(θπηνθξάθηεο, μεξνιεζηέο) θαη ησλ παξαδνζηαθψλ αγξφ-ζπζηεκάησλ εληφο ηεο ΔΕΓ, 
ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ LIFE ICOSTACY (LIFE09 NAT/CY/000247)· 
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  (δ) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ θπζηθψλ ξπαθηψλ πνπ παξαηεξνχληαη 

ζηελ ΔΕΓ, ηα νπνία απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηε δηαηήξεζε ησλ παξφρζησλ 
νηθνζπζηεκάησλ· 

    
 (ε) πεξηνξηζκφο ή/ θαη απαγφξεπζε ελεξγεηψλ, ή/ θαη νριήζεσλ, ή/ θαη δξαζηεξηνηήησλ εληφο 

ηεο ΔΕΓ πνπ δπλαηφ λα έρνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ΔΕΓ, γηα ηελ 
απνθπγή ηεο ππνβάζκηζεο ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ησλ νηθνηφπσλ ησλ εηδψλ· θαη 

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

αλάδεημε ηεο ΔΕΓ. 
   
Μέηξα 
Πξνηεξαηφηεηαο 
γηα ηελ ΔΕΓ 
«Μαδαξή – 
Παπνχηζα – 
CY2000005». 

7. Σα κέηξα πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ ΔΕΓ «Μαδαξή – Παπνχηζα – CY2000005» είλαη ηα αθφινπζα: 

 (α) δηαηήξεζε ζε εμαίξεηε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ νηθνηφπσλ: 
(i) 9390* - «Θακλψδεηο θαη δαζηθέο ζπζηάδεο κε Quercus alnifolia», 
(ii) 5210 - «Γελδξνεηδή Matorrals κε Juniperus spp.», 
(iii) 8140 - «Ληζψλεο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ», 
(iv) 8220 - «Ππξηηηθά βξαρψδε πξαλή κε ραζκνθπηηθή βιάζηεζε», 
(v) 9290 - «Γάζε κε Cupressus (Acero-Cupression), θαη  
(vi) 9540 - «Μεζνγεηαθά πεπθνδάζε κε ελδεκηθά είδε πεχθσλ ηεο Μεζνγείνπ»· 

    
  (β) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ νηθνηφπσλ: 

(i) 9530* - «(Τπν)κεζνγεηαθά πεπθνδάζε κε ελδεκηθά καπξφπεπθα», 
(ii) 9560* - «Δλδεκηθά δάζε κε Juniperus spp.», θαη 
(iii) 92C0 - «Γάζε Platanus orientalis θαη Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)· 

    
  (γ) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ εηδψλ: 

(i) *Chionodoxa lochiae, θαη 
(ii) Crocus cyprius· 

    
  (δ) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ εηδψλ: 

(iii) *Coluber cypriensis, 
(iv) *Natrix natrix cypriaca, θαη 
(v) Rousettus aegyptiacus, 

θαζψο θαη δηαηήξεζε ή/ θαη απνθαηάζηαζε ησλ βηνηφπσλ ηνπο θαη ηδηαίηεξα ησλ πεγψλ 
ηξνθνιεςίαο ηνπο ή/ θαη ησλ θαηαθπγίσλ ή/ θαη ησλ ρψξσλ αλαπαξαγσγήο ηνπο, 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πξνζδηνξηζκνχ ησλ νξίσλ ησλ αγξψλ 
(θπηνθξάθηεο, μεξνιεζηέο) θαη ησλ παξαδνζηαθψλ αγξφ-ζπζηεκάησλ εληφο ηεο ΔΕΓ, 
ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ LIFE ICOSTACY (LIFE09 NAT/CY/000247)· 

    
  (ε) πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο εηεξνγέλεηαο ηνπ ηνπίνπ πνπ απνηειείηαη απφ 

ελαιιαζζφκελνπο ηχπνπο νηθνηφπσλ θαη ρξήζεσλ γεο, ε νπνία ζπκβάιιεη  ζηε δηαηήξεζε 
βηψζηκνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ησλ εηδψλ *Coluber cypriensis θαη *Natrix natrix cypriaca, 
ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ LIFE ICOSTACY (LIFE09 NAT/CY/000247)·  

    
 
 

152(Η) ηνπ 2003 
256(Η) ηνπ 2004 

81(Η) ηνπ 2005 
151(Η) ηνπ 2006 

15(Η) ηνπ 2008 
5(Η) ηνπ 2009 

129(Η) ηνπ 2012 
52(Η) ηνπ 2014 

104(Η) ηνπ 2014 
165(Η) ηνπ 2014 
68(Η) ηνπ 2015. 

(ζη) δηαηήξεζε ησλ ελδηαηηεκάησλ ησλ εηδψλ νξληζνπαλίδαο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ ΔΕΓ ζε 
ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε παξνπζία θαη ε δηαβίσζή 
ηεο, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηα είδε ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ησλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη 
Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ Νφκσλ ηνπ 2003 έσο 2015· 

  (δ) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, θαζψο θαη ησλ θπζηθψλ 
ξπαθηψλ ηεο ΔΕΓ, ηα νπνία απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηε δηαηήξεζε ησλ πνηάκησλ θαη 
παξαπνηάκησλ νηθνζπζηεκάησλ· 
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  (ε) δαηήξεζε ησλ θπζηθψλ θαξαγγηψλ θαη γεσκνξθσκάησλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ ΔΕΓ, ηα 

νπνία απνηεινχλ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε νηθνηφπσλ θαη 
εηδψλ· 

    
  (ζ) πεξηνξηζκφο ή/ θαη απαγφξεπζε ελεξγεηψλ, ή/ θαη νριήζεσλ, ή/ θαη δξαζηεξηνηήησλ εληφο 

ηεο ΔΕΓ πνπ δπλαηφ λα έρνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ΔΕΓ, γηα ηελ 
απνθπγή ηεο ππνβάζκηζεο ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ησλ νηθνηφπσλ ησλ εηδψλ· θαη 

    
  (η) ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο/ ζπλείδεζεο, εθπαίδεπζε ηνπ θνηλνχ θαη 

αλάδεημε ηεο ΔΕΓ. 
    
Μέηξα 
Πξνηεξαηφηεηαο 
γηα ηελ ΔΕΓ 
«Φνπληνπθνδάζε 
Πηηζηιηάο - 
CY2000009». 

8. Σα κέηξα πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ ΔΕΓ «Φνπληνπθνδάζε Πηηζηιηάο - CY2000009» είλαη ηα 
αθφινπζα: 

  (α) δηαηήξεζε ζε εμαίξεηε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ νηθνηφπσλ: 
(i) 9390* - «Θακλψδεηο θαη δαζηθέο ζπζηάδεο κε Quercus alnifolia», 
(ii) 5420 - «Φξχγαλα απφ Sarcopoterium spinosum», θαη 
(iii) 9540 - «Μεζνγεηαθά πεπθνδάζε κε ελδεκηθά είδε πεχθσλ ηεο Μεζνγείνπ»· 

    
  (β) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ νηθνηφπσλ: 

(i) 92C0 - «Γάζε Platanus orientalis θαη Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), 
θαη 

(ii) 93A0 - «Γαζηθέο ζπζηάδεο ηεο Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum 
infectoriae)»· 

    
  (γ) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ εηδψλ - 

(i) *Coluber cypriensis, θαη 
(ii) Rousettus aegyptiacus, 

θαζψο θαη δηαηήξεζε ή/ θαη απνθαηάζηαζε ησλ βηνηφπσλ ηνπο θαη ηδηαίηεξα ησλ πεγψλ 
ηξνθνιεςίαο ηνπο ή/ θαη ησλ θαηαθπγίσλ ή/ θαη ησλ ρψξσλ αλαπαξαγσγήο ηνπο, 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πξνζδηνξηζκνχ ησλ νξίσλ ησλ αγξψλ 
(θπηνθξάθηεο, μεξνιεζηέο) θαη ησλ παξαδνζηαθψλ αγξφ-ζπζηεκάησλ εληφο ηεο ΔΕΓ, 
ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ LIFE ICOSTACY (LIFE09 NAT/CY/000247)· 

    
 
 

(δ) δηαηήξεζε ησλ ελδηαηηεκάησλ ησλ εηδψλ νξληζνπαλίδαο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ ΔΕΓ ζε 
ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε παξνπζία θαη ε δηαβίσζή 
ηεο, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηα είδε ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ησλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη 
Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ Νφκσλ ηνπ 2003 έσο 2015· 

    
  (ε) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, θαζψο θαη ησλ θπζηθψλ 

ξπαθηψλ ηεο ΔΕΓ, ηα νπνία απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηε δηαηήξεζε ησλ πνηάκησλ θαη 
παξαπνηάκησλ νηθνζπζηεκάησλ· 

   
  (ζη) πεξηνξηζκφο ή/ θαη απαγφξεπζε ελεξγεηψλ, ή/ θαη νριήζεσλ, ή/ θαη δξαζηεξηνηήησλ εληφο 

ηεο ΔΕΓ πνπ δπλαηφ λα έρνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ΔΕΓ, γηα ηελ 
απνθπγή ηεο ππνβάζκηζεο ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ησλ νηθνηφπσλ ησλ εηδψλ· θαη 

    
  (δ) ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο/ ζπλείδεζεο, εθπαίδεπζε ηνπ θνηλνχ θαη 

αλάδεημε ηεο ΔΕΓ. 
    
Μέηξα 
Πξνηεξαηφηεηαο 
γηα ηελ ΔΕΓ 
«Κνηιάδα 
Πνηακνχ 
Μαξνχιιελαο - 
CY2000010». 

9. Σα κέηξα πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ ΔΕΓ «Κνηιάδα Πνηακνχ Μαξνχιιελαο - CY2000010» είλαη ηα 
αθφινπζα: 

  (α) εληνπηζκφο, ραξηνγξάθεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ νηθφηνπνπ 
5220* - «Γελδξνεηδή Matorrals κε Zyziphus» θαη θαζνξηζκφο θαη εθαξκνγή κέηξσλ 

δηαρείξηζεο θαη δηαηήξεζήο ηνπ· 
    
  (β) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ νηθνηφπσλ: 

(i) 6220* - «Φεπδνζηέπα κε αγξνζηψδε θαη κνλνεηή θπηά απφ Thero-
Βrachypodietea», 
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(ii) 3290 - «Πνηακνί ηεο Μεζνγείνπ κε πεξηνδηθή ξνή απφ Paspalo-Agrostidion», 
(iii) 6420 - «Τγξνί κεζνγεηαθνί ιεηκψλεο κε πςειέο πφεο απφ Molinio-

Holoschoenion», θαη 
(iv) 92Α0 - «Γάζε  - ζηνέο κε Salix alba»· 

    
  (γ) δηαηήξεζε ζε εμαίξεηε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ νηθνηφπσλ: 

(i) 5330 - «Θεξκνκεζνγεηαθέο θαη πξνεξεκηθέο ιφρκεο», 
(ii) 5420 - «Φξχγαλα απφ Sarcopoterium spinosum», 
(iii) 8220 - «Ππξηηηθά βξαρψδε πξαλή κε ραζκνθπηηθή βιάζηεζε», 
(iv) 92D0 - «Νφηηα παξφρζηα δάζε-ζηνέο θαη ιφρκεο (Nerio-Tamaricetea θαη 

Securinegion tinctoriae)», θαη 
(v) 9540 - «Μεζνγεηαθά πεπθνδάζε κε ελδεκηθά είδε πεχθσλ ηεο Μεζνγείνπ»· 

    
  (δ) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ εηδψλ - 

(i) *Coluber cypriensis, 
(ii) *Natrix natrix cypriaca, θαη 
(iii) Rousettus aegyptiacus, 

θαζψο θαη δηαηήξεζε ή/ θαη απνθαηάζηαζε ησλ βηνηφπσλ ηνπο θαη ηδηαίηεξα ησλ πεγψλ 
ηξνθνιεςίαο ηνπο ή/ θαη ησλ θαηαθπγίσλ ή/ θαη ησλ ρψξσλ αλαπαξαγσγήο ηνπο, 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πξνζδηνξηζκνχ ησλ νξίσλ ησλ αγξψλ 
(θπηνθξάθηεο, μεξνιεζηέο) θαη ησλ παξαδνζηαθψλ αγξφ-ζπζηεκάησλ εληφο ηεο ΔΕΓ, 
ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ LIFE ICOSTACY (LIFE09 NAT/CY/000247)· 

    
  (ε) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ηεο ΔΕΓ, νη νπνίνη 

απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηε  δηαηήξεζε ησλ πνηάκησλ θαη παξαπνηάκησλ 
νηθνζπζηεκάησλ· 

    
  (ζη) πεξηνξηζκφο ή/ θαη απαγφξεπζε ελεξγεηψλ, ή/ θαη νριήζεσλ, ή/ θαη δξαζηεξηνηήησλ εληφο 

ηεο ΔΕΓ πνπ δπλαηφ λα έρνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ΔΕΓ, γηα ηελ 
απνθπγή ηεο ππνβάζκηζεο ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ησλ νηθνηφπσλ ησλ εηδψλ· θαη 

    
  (δ) ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο/ ζπλείδεζεο, εθπαίδεπζε ηνπ θνηλνχ θαη 

αλάδεημε ηεο ΔΕΓ. 
    
Μέηξα 
Πξνηεξαηφηεηαο 
γηα ηελ ΔΕΓ 
«Πνηακφο 
Πεξηζηεξψλαο - 
CY2000011». 

10. Σα κέηξα πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ ΔΕΓ «Πνηακφο Πεξηζηεξψλαο - CY2000011» είλαη ηα 
αθφινπζα: 

  (α) εληνπηζκφο, ραξηνγξάθεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ νηθφηνπνπ 
5220*- «Γελδξνεηδή Matorrals κε Zyziphus» θαη θαζνξηζκφο θαη εθαξκνγή κέηξσλ 

δηαρείξηζεο θαη δηαηήξεζήο ηνπ· 
  (β) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ νηθφηνπσλ: 

(i) 6220* - «Φεπδνζηέπα κε αγξνζηψδε θαη κνλνεηή θπηά απφ Thero-
Brachypodietea», 

(ii) 3290 - «Πνηακνί ηεο Μεζνγείνπ κε πεξηνδηθή ξνή απφ Paspalo- Agrostidion», 

(iii) 5330 - «Θεξκνκεζνγεηαθέο θαη πξνεξεκηθέο ιφρκεο», 
(iv) 5420 - «Φξχγαλα απφ Sarcopoterium spinosum», θαη 
(v) 92D0 - «Νφηηα παξφρζηα δάζε – ζηνέο θαη ιφρκεο (Nerio – Tamaricetea θαη 

Securinegion tinctoriae)»· 

  (γ) 
δηαηήξεζε ζε εμαίξεηε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ νηθνηφπσλ: 

(i) 3140 - «θιεξά νιηγν-κεζνηξνθηθά χδαηα κε βελζηθή βιάζηεζε  ραξνεηδψλ 
ζρεκαηηζκψλ Chara spp.», θαη 

(ii) 9540 - «Μεζνγεηαθά πεπθνδάζε κε ελδεκηθά είδε πεχθσλ ηεο  Μεζνγείνπ»· 
    
  (δ) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ηεο ΔΕΓ, νη νπνίνη 

απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηε δηαηήξεζε ησλ πνηάκησλ θαη παξαπνηάκησλ 
νηθνζπζηεκάησλ· 

    
  (ε) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ εηδψλ - 

(i) *Coluber cypriensis, 

(ii) *Natrix natrix cypriaca, 

(iii) Rhinolophus hipposideros, 

(iv) Rhinolophus ferrumequinum, θαη 

(v) Rousettus aegyptiacus,  
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θαζψο θαη δηαηήξεζε ή/ θαη απνθαηάζηαζε ησλ βηνηφπσλ ηνπο θαη ηδηαίηεξα ησλ πεγψλ 
ηξνθνιεςίαο ηνπο ή/ θαη ησλ θαηαθπγίσλ ή/ θαη ησλ ρψξσλ αλαπαξαγσγήο ηνπο, 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πξνζδηνξηζκνχ ησλ νξίσλ ησλ αγξψλ 
(θπηνθξάθηεο, μεξνιεζηέο) θαη ησλ παξαδνζηαθψλ αγξφ-ζπζηεκάησλ εληφο ηεο ΔΕΓ, 
ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ LIFE ICOSTACY (LIFE09 NAT/CY/000247)· 

    
 
 

(ζη) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ ελδηαηηεκάησλ ησλ εηδψλ νξληζνπαλίδαο 
πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ ΔΕΓ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε παξνπζία θαη ε δηαβίσζή ηεο, 
εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηα είδε ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ησλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο 
Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ Νφκσλ ηνπ 2003 έσο 2015· 

    
  (δ) πεξηνξηζκφο ή/ θαη απαγφξεπζε ελεξγεηψλ, ή/ θαη νριήζεσλ, ή/ θαη δξαζηεξηνηήησλ εληφο 

ηεο ΔΕΓ πνπ δπλαηφ λα έρνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ΔΕΓ, γηα ηελ 
απνθπγή ηεο ππνβάζκηζεο ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ησλ νηθνηφπσλ ησλ εηδψλ· θαη 

    
  (ε) ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο/ ζπλείδεζεο, εθπαίδεπζε ηνπ θνηλνχ θαη 

αλάδεημε ηεο ΔΕΓ. 
    
Μέηξα 
Πξνηεξαηφηεηαο 
γηα ηελ ΔΕΓ 
«Κνηιάδα 
Καξθψηε - 
CY2000012». 

11. Σα κέηξα πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ ΔΕΓ «Κνηιάδα Καξθψηε - CY2000012» είλαη ηα αθφινπζα: 

  (α) δηαηήξεζε ζε εμαίξεηε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ηνπ νηθνηφπνπ 9540- «Μεζνγεηαθά 
πεπθνδάζε κε ελδεκηθά είδε πεχθσλ ηεο Μεζνγείνπ»· 

    
  (β) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ νηθνηφπσλ: 

(i) 92Α0 - «Γάζε-ζηνέο κε Salix alba θαη Populus alba, 
(ii) 92C0 - «Γάζε Platanus orientalis θαη Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), 
(iii) 92D0 - «Νφηηα παξφρζηα δάζε-ζηνέο θαη ιφρκεο (Nerio-Tamaricetea θαη 

Securinegion tinctoriae), θαη 
(iv) 93A0 - «Γαζηθέο ζπζηάδεο ηεο Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum 

infectoriae)»· 

    
  (γ) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ηεο ΔΕΓ, νη νπνίνη 

απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηε δηαηήξεζε ησλ πνηάκησλ θαη παξαπνηάκησλ 
νηθνζπζηεκάησλ· 

    
  (δ) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ εηδψλ - 

(i) *Coluber cypriensis, 
(ii) Rhinolophus ferrumequinum, 
(iii) Rhinolophus euryale, 
(iv) Myotis blythii, 
(v) Miniopterus schreibersii, θαη 
(vi) Rousettus aegyptiacus, 

θαζψο θαη δηαηήξεζε ή/ θαη απνθαηάζηαζε ησλ βηνηφπσλ ηνπο θαη ηδηαίηεξα ησλ πεγψλ 
ηξνθνιεςίαο ηνπο ή/ θαη ησλ θαηαθπγίσλ ή/ θαη ησλ ρψξσλ αλαπαξαγσγήο ηνπο, 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πξνζδηνξηζκνχ ησλ νξίσλ ησλ αγξψλ 
(θπηνθξάθηεο, μεξνιεζηέο) θαη ησλ παξαδνζηαθψλ αγξφ-ζπζηεκάησλ εληφο ηεο ΔΕΓ, 
ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ LIFE ICOSTACY (LIFE09 NAT/CY/000247)· 

    
 
 

(ε) δηαηήξεζε ησλ ελδηαηηεκάησλ ησλ εηδψλ νξληζνπαλίδαο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ ΔΕΓ ζε 
ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε παξνπζία θαη ε δηαβίσζή 
ηεο, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηα είδε ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ησλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη 
Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ Νφκσλ ηνπ 2003 έσο 2015· 

    
  (ζη) πεξηνξηζκφο ή/ θαη απαγφξεπζε ελεξγεηψλ, ή/ θαη νριήζεσλ, ή/ θαη δξαζηεξηνηήησλ εληφο 

ηεο ΔΕΓ πνπ δπλαηφ λα έρνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ΔΕΓ, γηα ηελ 
απνθπγή ηεο ππνβάζκηζεο ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ησλ νηθνηφπσλ ησλ εηδψλ· θαη 

    
  (δ) ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο/ ζπλείδεζεο, εθπαίδεπζε ηνπ θνηλνχ θαη 

αλάδεημε ηεο ΔΕΓ. 
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Μέηξα 
Πξνηεξαηφηεηαο 
γηα ηελ ΔΕΓ «Υα-
Πνηάκη – 
CY4000002». 

12. Σα κέηξα πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ ΔΕΓ «Υα-Πνηάκη – CY4000002» είλαη ηα αθφινπζα: 

  (α) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ: 
(i) 6220*-«Φεπδνζηέπα κε αγξνζηψδε θαη κνλνεηή θπηά απφ Thero-

Brachypodietea», 
(ii) 5420- «Φξχγαλα απφ Sarcopoterium spinosum», 
(iii) 92C0 - «Γάζε Platanus orientalis θαη Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), 
(iv) 92D0- «Νφηηα παξφρζηα δάζε-ζηνέο θαη ιφρκεο (Nerio-Tamaricetea θαη 

Securinegion tinctoriae)», θαη 
(v) 9320- «Γάζε κε Olea θαη Ceratonia»· 

    
  (β) δηαηήξεζε ζε εμαίξεηε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ νηθφηφπσλ: 

(i) 3140- «θιεξά νιηγν- κεζνηξνθηθά χδαηα κε βελζηθή βιάζηεζε ραξνεηδψλ 
ζρεκαηηζκψλ Chara spp.», 

(ii) 5330- «Θεξκνκεζνγεηαθέο θαη πξνεξεκηθέο ιφρκεο», 
(iii) 8210- «Αζβεζηνιηζηθά βξαρψδε πξαλή κε ραζκνθπηηθή βιάζηεζε», 
(iv) 9290- «Γάζε κε Cupressus (Acero-Cupression), θαη 
(v) 9540- «Μεζνγεηαθά πεπθνδάζε κε ελδεκηθά είδε πεχθσλ ηεο Μεζνγείνπ»· 

    
  (γ) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, θαζψο θαη ησλ θπζηθψλ 

ξπαθηψλ ηεο ΔΕΓ, ηα νπνία απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηε δηαηήξεζε ησλ πνηάκησλ θαη 
παξαπνηάκησλ νηθνζπζηεκάησλ· 

    
  (δ) δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ θαξαγγηψλ θαη γεσκνξθσκάησλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ ΔΕΓ, 

ηα νπνία απνηεινχλ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε νηθνηφπσλ θαη 
εηδψλ· 

    
  (ε) δηαηήξεζε ή θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ είδνπο Phlomis brevibracteata· 
    
  (ζη) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ είδνπο Rousettus aegyptiacus 

θαη δηαηήξεζε ή/ θαη απνθαηάζηαζε ηνπ βηνηφπνπ ηνπ θαη ηδηαίηεξα ησλ θαηαθπγίσλ ή/ θαη 
ησλ ρψξσλ αλαπαξαγσγήο ηνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πξνζδηνξηζκνχ 
ησλ νξίσλ ησλ αγξψλ (θπηνθξάθηεο, μεξνιεζηέο) θαη ησλ παξαδνζηαθψλ αγξφ-
ζπζηεκάησλ εληφο ηεο ΔΕΓ, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ LIFE ICOSTACY 
(LIFE09 NAT/CY/000247)· 

    
  (δ)  δηαηήξεζε ηεο εηεξνγέλεηαο ηνπ ηνπίνπ· 
    
 
 

(ε) δηαηήξεζε ησλ ελδηαηηεκάησλ ησλ εηδψλ νξληζνπαλίδαο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ ΔΕΓ ζε 
ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε παξνπζία θαη ε δηαβίσζή 
ηεο, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηα είδε ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ησλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη 
Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ Νφκσλ ηνπ 2003 έσο 2015· 

    
  (ζ) πεξηνξηζκφο ή/ θαη απαγφξεπζε ελεξγεηψλ, ή/ θαη νριήζεσλ, ή/ θαη δξαζηεξηνηήησλ εληφο 

ηεο ΔΕΓ, νη νπνίεο δπλαηφλ λα έρνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ΔΕΓ, γηα ηελ 
απνθπγή ηεο ππνβάζκηζεο ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ησλ νηθνηφπσλ ησλ εηδψλ· θαη 

    
  (η) ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο/ ζπλείδεζεο, εθπαίδεπζε ηνπ θνηλνχ θαη 

αλάδεημε ηεο ΔΕΓ. 
    
Μέηξα 
Πξνηεξαηφηεηαο 
γηα ηελ ΔΕΓ 
«Δπηζθνπή 
Μσξνχ Νεξνχ - 
CY4000005». 

13. Σα κέηξα πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ ΔΕΓ «Δπηζθνπή Μσξνχ Νεξνχ - CY4000005» είλαη ηα 
αθφινπζα: 

  (α) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ ησλ νηθνηφπσλ: 
(i) 6220* - «Φεπδνζηέπα κε αγξνζηψδε θαη κνλνεηή θπηά απφ Thero-

Brachypodietea», 
(ii) 3290 - «Πνηακνί ηεο Μεζνγείνπ κε πεξηνδηθή ξνή απφ Paspalo-Agrostidion», 
(iii) 5420 - «Φξχγαλα απφ Sarcopoterium spinosum», 
(iv) 92A0 - «Γάζε-ζηνέο κε Salix alba θαη Populus alba», 
(v) 92C0 - «Γάζε Platanus orientalis θαη Liquidambar orientalis (Platanion 

orientalis)», 
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(vi) 92D0 - «Νφηηα παξφρζηα δάζε-ζηνέο θαη ιφρκεο (Nerio-Tamaricetea θαη 
Securinegion tinctoriae)», θαη 

(vii) 9540- «Μεζνγεηαθά πεπθνδάζε κε ελδεκηθά είδε πεχθσλ ηεο Μεζνγείνπ»· 
    
  (β) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ηεο ΔΕΓ, νη νπνίνη 

απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηε δηαηήξεζε ησλ πνηάκησλ θαη παξαπνηάκησλ 
νηθνζπζηεκάησλ· 

    
  (γ) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ είδνπο *Callimorpha (Euplagia, 

Panaxia) quadripunctaria θαη δηαηήξεζε ή/ θαη απνθαηάζηαζε ηνπ βηνηφπνπ ηνπ θαη ησλ 
ρψξσλ αλαπαξαγσγήο ηνπ θαη ηδηαίηεξα ησλ αζβεζηνιηζηθψλ βξάρσλ θαη ηεο βιάζηεζεο 
ηνπο, νη νπνίνη ζπκβάιινπλ  ζηε δηαηήξεζε βηψζηκνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ είδνπο εληφο 
ηεο ΔΕΓ, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ LIFE ICOSTACY (LIFE09 
NAT/CY/000247)· 

    
  (δ) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ εηδψλ - 

(i) Rhinolophus hipposideros, θαη 
(ii) Rousettus aegyptiacus,  

θαζψο θαη δηαηήξεζε ή/ θαη απνθαηάζηαζε ησλ βηνηφπσλ ηνπο θαη ηδηαίηεξα ησλ πεγψλ 
ηξνθνιεςίαο ηνπο ή/ θαη ησλ θαηαθπγίσλ ή/ θαη ησλ ρψξσλ αλαπαξαγσγήο ηνπο, 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πξνζδηνξηζκνχ ησλ νξίσλ ησλ αγξψλ 
(θπηνθξάθηεο, μεξνιεζηέο) θαη ησλ παξαδνζηαθψλ αγξφ-ζπζηεκάησλ εληφο ηεο ΔΕΓ, 
ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ LIFE ICOSTACY (LIFE09 NAT/CY/000247)· 

    
  (ε) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ είδνπο Propomacrus cypriacus 

θαη δηαηήξεζε ή/ θαη απνθαηάζηαζε ηνπ βηνηφπνπ ηνπ θαη ηδηαίηεξα ησλ ρψξσλ 
αλαπαξαγσγήο ηνπ θαη ησλ πεγψλ ηξνθνιεςίαο ηνπ εληφο ηεο ΔΕΓ· 

    
 
 

(ζη) δηαηήξεζε ησλ ελδηαηηεκάησλ ησλ εηδψλ νξληζνπαλίδαο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ ΔΕΓ ζε 
ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε παξνπζία θαη ε δηαβίσζή 
ηνπο, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηα είδε ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ησλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη 
Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ Νφκσλ ηνπ 2003 έσο 2015· 

    
  (δ) πεξηνξηζκφο ή/ θαη απαγφξεπζε ελεξγεηψλ, ή/ θαη νριήζεσλ, ή/ θαη δξαζηεξηνηήησλ εληφο 

ηεο ΔΕΓ πνπ δπλαηφ λα έρνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ΔΕΓ, γηα ηελ 
απνθπγή ηεο ππνβάζκηζεο ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ησλ νηθνηφπσλ ησλ εηδψλ· θαη 

    
  (ε) ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο/ ζπλείδεζεο, ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε 

ηνπ θνηλνχ θαη αλάδεημε ηεο ΔΕΓ. 
    
Μέηξα 
Πξνηεξαηφηεηαο 
γηα ηελ ΔΕΓ 
«Κνίιε-Μαπξνθφ-
ιπκπνο - 
CY4000008». 

14. Σα κέηξα πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ ΔΕΓ «Κνίιε-Μαπξνθφιπκπνο - CY4000008» είλαη ηα 
αθφινπζα: 

  (α) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ νηθνηφπσλ: 
(i) 6220* - «Φεπδνζηέπα κε αγξνζηψδε θαη κνλνεηή θπηά απφ Thero-

Brachypodietea», θαη 
(ii) 93A0 - «Γαζηθέο ζπζηάδεο ηεο Quercus infectoria (Anagyro foetidae–Quercetum 

infectoriae)»· 

    
  (β) δηαηήξεζε ζε εμαίξεηε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ νηθνηφπσλ: 

(i) 5330 - «Θεξκνκεζνγεηαθέο θαη πξνεξεκηθέο ιφρκεο», 
(ii) 5420 - «Φξχγαλα απφ Sarcopoterium spinosum», 
(iii) 6420 - «Τγξνί κεζνγεηαθνί ιεηκψλεο κε πςειέο πφεο απφ Molinio – 

Holoschoenion», 
(iv) 8210 - «Αζβεζηνιηζηθά βξαρψδε πξαλή κε ραζκνθπηηθή βιάζηεζε», 
(v) 9290 - «Γάζε κε Cupressus (Acero-Cupression), 
(vi) 92C0 - Γάζε Platanus orientalis θαη Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), 

θαη 
(vii) 9320 - «Γάζε κε Olea θαη Ceratonia»· 

    
  (γ) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ηεο ΔΕΓ, νη νπνίνη 

απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηε δηαηήξεζε ησλ πνηάκησλ θαη παξαπνηάκησλ 
νηθνζπζηεκάησλ· 
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  (δ) δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ θαξαγγηψλ θαη γεσκνξθσκάησλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ ΔΕΓ, 
ηα νπνία απνηεινχλ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε νηθνηφπσλ θαη 
εηδψλ· 

    
  (ε) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ εηδψλ - 

(i) Rhinolophus hipposideros, θαη 
(ii) Rousettus aegyptiacus , 

θαζψο θαη δηαηήξεζε ή/ θαη απνθαηάζηαζε ησλ βηνηφπσλ ηνπο θαη ηδηαίηεξα ησλ πεγψλ 
ηξνθνιεςίαο ηνπο ή/ θαη ησλ θαηαθπγίσλ ή/ θαη ησλ ρψξσλ αλαπαξαγσγήο ηνπο, 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πξνζδηνξηζκνχ ησλ νξίσλ ησλ αγξψλ 
(θπηνθξάθηεο, μεξνιεζηέο) θαη ησλ παξαδνζηαθψλ αγξφ-ζπζηεκάησλ εληφο ηεο ΔΕΓ, 
ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ LIFE ICOSTACY (LIFE09 NAT/CY/000247)· 

    
  (ζη) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ είδνπο *Callimorpha (Euplagia, 

Panaxia) quadripunctaria θαη δηαηήξεζε ή/ θαη απνθαηάζηαζε ηνπ βηνηφπνπ ηνπ θαη ησλ 
ρψξσλ αλαπαξαγσγήο ηνπ θαη ηδηαίηεξα ησλ αζβεζηνιηζηθψλ βξάρσλ θαη ηεο βιάζηεζεο 
ηνπο, νη νπνίνη ζπκβάιινπλ  ζηε δηαηήξεζε βηψζηκνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ είδνπο εληφο 
ηεο ΔΕΓ, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ LIFE ICOSTACY (LIFE09 
NAT/CY/000247)· 

    
  (δ) δηαηήξεζε ζε εμαίξεηε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ηνπ είδνπο *Scilla morrisii· 
    
  (ε) πεξηνξηζκφο ή/ θαη απαγφξεπζε ελεξγεηψλ, ή/ θαη νριήζεσλ, ή/ θαη δξαζηεξηνηήησλ εληφο 

ηεο ΔΕΓ πνπ δπλαηφ λα έρνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ΔΕΓ, γηα ηελ 
απνθπγή ηεο ππνβάζκηζεο ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ησλ νηθνηφπσλ ησλ εηδψλ· θαη 

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

αλάδεημε ηεο ΔΕΓ. 
    
Μέηξα 
Πξνηεξαηφηεηαο 
γηα ηελ ΔΕΓ 
«Πεξηνρή 
θνχιιε - 
CY4000009». 

15. Σα κέηξα πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ ΔΕΓ «Πεξηνρή θνχιιε - CY4000009» είλαη ηα αθφινπζα: 

  (α) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ: 
(i) 6220* - «Φεπδνζηέπα κε αγξνζηψδε θαη κνλνεηή θπηά απφ Thero-

Brachypodietea», 
(ii) 3290 - «Πνηακνί ηεο Μεζνγείνπ κε πεξηνδηθή ξνή απφ Paspalo-Agrostidion», 
(iii) 92A0 – «Γάζε-ζηνέο κε Salix alba θαη Populus alba», 
(iv) 92C0 – Γάζε Platanus orientalis θαη Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), 

θαη 
(v) 92D0 – Νφηηα παξφρζηα δάζε-ζηνέο θαη ιφρκεο (Nerio-Tamaricetea θαη 

Securinegion tinctoriae)· 
    
  (β) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ηεο ΔΕΓ, νη νπνίνη 

απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν γηα  ηεδηαηήξεζε ησλ πνηάκησλ θαη παξαπνηάκησλ 
νηθνζπζηεκάησλ· 

    
  (γ)  δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο -  

(i) Mauremys caspica, θαη  
(ii) Rousettus aegypriacus, 

θαζψο θαη δηαηήξεζε ή/ θαη απνθαηάζηαζε ησλ βηνηφπσλ ηνπο θαη ηδηαίηεξα ησλ πεγψλ 
ηξνθνιεςίαο ηνπο ή/ θαη ησλ θαηαθπγίσλ ή/ θαη ησλ ρψξσλ αλαπαξαγσγήο ηνπο, 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πξνζδηνξηζκνχ ησλ νξίσλ ησλ αγξψλ 
(θπηνθξάθηεο, μεξνιεζηέο) θαη ησλ παξαδνζηαθψλ αγξφ-ζπζηεκάησλ εληφο ηεο ΔΕΓ, 
ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ LIFE ICOSTACY (LIFE09 NAT/CY/000247)· 

    
  (δ) πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο εηεξνγέλεηαο ηνπ ηνπίνπ πνπ απνηειείηαη απφ 

ελαιιαζζφκελνπο ηχπνπο νηθνηφπσλ θαη ρξήζεσλ γεο, ε νπνία ζπκβάιιεη  ζηε δηαηήξεζε 
βηψζηκνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ είδνπο Mauremys caspica, ζχκθσλα κε ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ LIFE ICOSTACY (LIFE09 NAT/CY/000247)· 

    
  (ε)  δηαηήξεζε ηεο εηεξνγέλεηαο ηνπ ηνπίνπ· 
    
  (ζη) πεξηνξηζκφο ή/ θαη απαγφξεπζε ελεξγεηψλ, ή/ θαη νριήζεσλ, ή/ θαη δξαζηεξηνηήησλ εληφο 

ηεο ΔΕΓ πνπ δπλαηφ λα έρνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ΔΕΓ, γηα ηελ 
απνθπγή ηεο ππνβάζκηζεο ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ησλ νηθνηφπσλ ησλ εηδψλ· θαη 
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  (δ) ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο/ ζπλείδεζεο, εθπαίδεπζε ηνπ θνηλνχ θαη 

αλάδεημε ηεο ΔΕΓ. 
    
Μέηξα 
Πξνηεξαηφηεηαο 
γηα ηελ ΔΕΓ 
«Φάξνο Κάησ 
Πάθνπ - 
CY4000013». 

16. Σα κέηξα πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ ΔΕΓ «Φάξνο Κάησ Πάθνπ - CY4000013» είλαη ηα αθφινπζα: 

  (α) εληνπηζκφο, ραξηνγξάθεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ νηθφηνπνπ 
πξνηεξαηφηεηαο 5220* «Γελδξνεηδή Matorrals κε Zyziphus» θαη θαζνξηζκφο θαη εθαξκνγή 
κέηξσλ δηαρείξηζεο θαη δηαηήξεζήο ηνπ· 

    
  (β) δηαηήξεζε ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ νηθνηφπσλ: 

(i) 1210 - «Μνλνεηήο βιάζηεζε κεηαμχ ησλ νξίσλ πιεκκπξίδαο θαη άκπσηεο», 
(ii) 1240 - «Απφθξεκλεο βξαρψδεηο αθηέο κε βιάζηεζε ζηε Μεζφγεην κε ελδεκηθά 

Limonium spp.», 
(iii) 1410 - «Μεζνγεηαθά αιίπεδα (Juncetalia maritimi)», 
(iv) 1430 - «Αιν-ληηξφθηιεο ιφρκεο (Pegano–Salsoletea)», 
(v) 2110 - «Τπνηππψδεηο θηλνχκελεο ζίλεο», θαη 
(vi) 9320 - «Γάζε κε Olea θαη Ceratonia»· 

    
  (γ) δηαηήξεζε ηνπ νηθφηνπνπ 5420 «Φξχγαλα απφ Sarcopoterium spinosum» ζε εμαίξεηε 

θαηάζηαζε δηαηήξεζεο· 
    
  (δ) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ εηδψλ - 

(i) Rhinolophus hipposideros,  
(ii) Rinolophus blasii, θαη  
(iii) Rousettus aegyptiacus, 

θαζψο θαη δηαηήξεζε ή/ θαη απνθαηάζηαζε ησλ βηνηφπσλ ηνπο θαη ηδηαίηεξα ησλ πεγψλ 
ηξνθνιεςίαο ηνπο ή/ θαη ησλ θαηαθπγίσλ ή/ θαη ησλ ρψξσλ αλαπαξαγσγήο ηνπο, 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πξνζδηνξηζκνχ ησλ νξίσλ ησλ αγξψλ 
(θπηνθξάθηεο, μεξνιεζηέο) θαη ησλ παξαδνζηαθψλ αγξφ-ζπζηεκάησλ εληφο ηεο ΔΕΓ, 
ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ LIFE ICOSTACY (LIFE09 NAT/CY/000247)· 

    
  (ε) δηαηήξεζε ηνπ είδνπο Miniopterus schreibersii ζε εμαίξεηε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο θαζψο 

θαη δηαηήξεζε ή/ θαη απνθαηάζηαζε ηνπ βηνηφπνπ ηνπ θαη ηδηαίηεξα ησλ πεγψλ 
ηξνθνιεςίαο ηνπ ή/ θαη ησλ θαηαθπγίσλ ή/ θαη ησλ ρψξσλ αλαπαξαγσγήο ηνπ εληφο ηεο 
ΔΕΓ· 

    
 
 

(ζη) δηαηήξεζε ησλ ελδηαηηεκάησλ ησλ εηδψλ νξληζνπαλίδαο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ ΔΕΓ ζε 
ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε παξνπζία θαη ε δηαβίσζή 
ηνπο, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηα είδε ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ησλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη 
Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ Νφκσλ ηνπ 2003 έσο 2015· 

    
  (δ) πεξηνξηζκφο ή/ θαη απαγφξεπζε ελεξγεηψλ, ή/ θαη νριήζεσλ, ή/ θαη δξαζηεξηνηήησλ εληφο 

ηεο ΔΕΓ πνπ δπλαηφ λα έρνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ΔΕΓ, γηα ηελ 
απνθπγή ηεο ππνβάζκηζεο ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ησλ νηθνηφπσλ ησλ εηδψλ· θαη 

    
  (ε) ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο/ ζπλείδεζεο, ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε 

ηνπ θνηλνχ θαη αλάδεημε ηεο ΔΕΓ. 
    
Μέηξα 
Πξνηεξαηφηεηαο 
γηα ηελ ΔΕΓ 
«Πεξηνρή Γξχκνπ 
- CY4000014». 

17. Σα κέηξα πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ ΔΕΓ «Πεξηνρή Γξχκνπ - CY4000014» είλαη ηα αθφινπζα: 

  (α) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ νηθνηφπνπ 92A0 – «Γάζε-
ζηνέο κε Salix alba και Populus alba»· 

    
  (β) δηαηήξεζε ζε εμαίξεηε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ νηθνηφπσλ: 

(i) 92D0 - «Νφηηα παξφρζηα δάζε-ζηνέο θαη ιφρκεο (Nerio-Tamaricetea θαη 
Securinegion tinctoriae), θαη 

(ii) 93A0 – «Γαζηθέο ζπζηάδεο ηεο Quercus infectoria (Anagyro foetidae – 
Quercetum infectoriae)»· 

 
    

1786



  (γ) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ θπζηθψλ  ξπαθηψλ πνπ παξαηεξνχληαη 
ζηελ ΔΕΓ, ηα νπνία απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηε δηαηήξεζε ησλ παξφρζησλ 
νηθνζπζηεκάησλ· 

    
  (δ) πεξηνξηζκφο ή/ θαη απαγφξεπζε ελεξγεηψλ, ή/ θαη νριήζεσλ, ή/ θαη δξαζηεξηνηήησλ εληφο 

ηεο ΔΕΓ, νη νπνίεο δπλαηφλ λα έρνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ΔΕΓ, γηα ηελ 
απνθπγή ηεο ππνβάζκηζεο ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ησλ νηθνηφπσλ ησλ εηδψλ· θαη 

    
  (ε) ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο/ ζπλείδεζεο, εθπαίδεπζε ηνπ θνηλνχ θαη 

αλάδεημε ηεο ΔΕΓ. 
    
Μέηξα 
Πξνηεξαηφηεηαο 
γηα ηελ ΔΕΓ 
«Πεξηνρή Κξήηνπ 
- Μαξφηηνπ - 
CY4000015». 

18. Σα κέηξα πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ ΔΕΓ «Πεξηνρή Κξήηνπ - Μαξφηηνπ - CY4000015» είλαη ηα 
αθφινπζα: 

  (α) δηαηήξεζε ζε εμαίξεηε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ νηθνηφπσλ: 
(i) 5420 - «Φξχγαλα απφ Sarcopoterium spinosum», θαη 
(ii) 93A0 - «Γαζηθέο ζπζηάδεο ηεο Quercus infectoria (Anagyro foetidae – Quercetum 

infectoriae)»· 
    
  (β) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ θπζηθψλ ξπαθηψλ πνπ παξαηεξνχληαη 

ζηελ ΔΕΓ, ηα νπνία απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηε δηαηήξεζε ησλ παξφρζησλ 
νηθνζπζηεκάησλ· 

    
  (γ) πεξηνξηζκφο ή/ θαη απαγφξεπζε ελεξγεηψλ, ή/ θαη νριήζεσλ, ή/ θαη δξαζηεξηνηήησλ εληφο 

ηεο ΔΕΓ πνπ δπλαηφ λα έρνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ΔΕΓ, γηα ηελ 
απνθπγή ηεο ππνβάζκηζεο ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ησλ νηθνηφπσλ ησλ εηδψλ· θαη 

    
  (δ) ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο /ζπλείδεζεο, εθπαίδεπζε ηνπ θνηλνχ θαη 

αλάδεημε ηεο ΔΕΓ. 
    
Μέηξα 
Πξνηεξαηφηεηαο 
γηα ηελ ΔΕΓ 
«Αθξσηήξην 
Άζπξν-Πέηξα ηνπ 
Ρσκηνχ - 
CY5000005». 

19. Σα κέηξα πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ ΔΕΓ «Αθξσηήξην Άζπξν-Πέηξα ηνπ Ρσκηνχ - CY5000005» 
είλαη ηα αθφινπζα: 

  (α) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ νηθνηφπσλ: 
(i) 1120* - «Δθηάζεηο ζαιάζζηαο βιάζηεζεο κε Posidonia (Posidonion oceanicae)», 

(ii) 1210 - «Μνλνεηήο βιάζηεζε κεηαμχ ησλ νξίσλ πιεκκπξίδαο θαη άκπσηεο», 
(iii) 5210 - «Γελδξνεηδή Matorrals κε Juniperus spp.», 
(iv) 5420 - «Φξχγαλα απφ Sarcopoterium spinosum», 
(v) 92D0 - «Νφηηα παξφρζηα δάζε-ζηνέο θαη ιφρκεο (Nerio-Tamaricetea θαη 

Securinegion tinctoriae)», 
(vi) 9320 - «Γάζε κε Olea θαη Ceratonia», θαη 
(vii) 9540 - «Μεζνγεηαθά πεπθνδάζε κε ελδεκηθά είδε πεχθσλ ηεο Μεζνγείνπ»· 

    
  (β) δηαηήξεζε ηνπ νηθφηνπνπ 1170 - «Ύθαινη» ζε εμαίξεηε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο· 
    
  (γ) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ είδνπο Rousettus aegyptiacus 

θαη δηαηήξεζε ή/ θαη απνθαηάζηαζε ηνπ βηνηφπνπ ηνπ θαη ηδηαίηεξα ησλ θαηαθπγίσλ ή/ θαη 
ησλ ρψξσλ αλαπαξαγσγήο ηνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πξνζδηνξηζκνχ 
ησλ νξίσλ ησλ αγξψλ (θπηνθξάθηεο, μεξνιεζηέο) θαη ησλ παξαδνζηαθψλ αγξφ-
ζπζηεκάησλ εληφο ηεο ΔΕΓ, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ LIFE ICOSTACY 
(LIFE09 NAT/CY/000247)· 

    
  (δ) δηαηήξεζε ηεο εηεξνγέλεηαο ηνπ ηνπίνπ· 
    
 
 

(ε) δηαηήξεζε ησλ ελδηαηηεκάησλ ησλ εηδψλ νξληζνπαλίδαο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ ΔΕΓ ζε 
ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε παξνπζία θαη ε δηαβίσζή 
ηνπο, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηα είδε ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ησλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη 
Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ Νφκσλ ηνπ 2003 έσο 2015· 
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  (ζη) πεξηνξηζκφο ή/ θαη απαγφξεπζε ελεξγεηψλ, ή/ θαη νριήζεσλ, ή/ θαη δξαζηεξηνηήησλ εληφο 
ηεο ΔΕΓ πνπ δπλαηφ λα έρνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ΔΕΓ, γηα ηελ 
απνθπγή ηεο ππνβάζκηζεο ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ησλ νηθνηφπσλ ησλ εηδψλ· θαη 

    
  (δ) ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο/ ζπλείδεζεο, ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε 

ηνπ θνηλνχ θαη αλάδεημε ηεο ΔΕΓ. 
    
Μέηξα 
Πξνηεξαηφηεηαο 
γηα ηελ ΔΕΓ 
«Κνηιάδα Ληκλάηε 
- CY5000006». 

20. Σα κέηξα πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ ΔΕΓ «Κνηιάδα Ληκλάηε - CY5000006» είλαη ηα αθφινπζα: 

  (α) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ νηθνηφπσλ: 
(i) *6220 - «Φεπδνζηέπα κε αγξνζηψδε θαη κνλνεηή θπηά απφ Thero-

Βrachypodietea», 
(ii) 3290 - «Πνηακνί ηεο Μεζνγείνπ κε πεξηνδηθή ξνή απφ Paspalo- Agrostidion», 
(iii) 5420 - «Φξχγαλα απφ Sarcopoterium spinosum», 
(iv) 92Α0 - «Γάζε – ζηνέο κε Salix alba θαη Populus alba», 
(v) 92C0 - «Γάζε Platanus orientalis θαη Liquidambar orientalis (Platanion 

orientalis)», 
(vi) 92D0 - «Νφηηα παξφρζηα δάζε-ζηνέο θαη ιφρκεο (Nerio – Tamaricetea θαη 

Securinegion tinctoriae )», 
(vii) 9320 - «Γάζε κε Olea θαη Ceratonia», θαη 
(viii)  93A0 - «Γαζηθέο ζπζηάδεο κε Quercus infectoria (Anagyro foetidae – Quercetum 

infectoriae)»· 
    
  (β) δηαηήξεζε ή /θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, θαζψο θαη ησλ θπζηθψλ 

ξπαθηψλ ηεο ΔΕΓ, ηα νπνία απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηε δηαηήξεζε ησλ πνηάκησλ θαη 
παξαπνηάκησλ νηθνζπζηεκάησλ· 

    
  (γ) δηαηήξεζε ζε εμαίξεηε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ νηθνηφπσλ: 

(i) 3140 - «θιεξά νιηγν- κεζνηξνθηθά χδαηα κε βελζηθή βιάζηεζε ραξνεηδψλ 
ζρεκαηηζκψλ Chara spp.», θαη 

(ii) 9540 - «Μεζνγεηαθά πεπθνδάζε κε ελδεκηθά είδε πεχθσλ ηεο  Μεζνγείνπ»· 
    
  (δ) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ εηδψλ - 

(i) *Coluber cypriensis, θαη 
(ii) Rousettus aegyptiacus, 

θαζψο θαη δηαηήξεζε ή/ θαη απνθαηάζηαζε ησλ βηνηφπσλ ηνπο θαη ηδηαίηεξα ησλ πεγψλ 
ηξνθνιεςίαο ηνπο ή/ θαη ησλ θαηαθπγίσλ ή/ θαη ησλ ρψξσλ αλαπαξαγσγήο ηνπο, 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πξνζδηνξηζκνχ ησλ νξίσλ ησλ αγξψλ 
(θπηνθξάθηεο, μεξνιεζηέο) θαη ησλ παξαδνζηαθψλ αγξφ-ζπζηεκάησλ εληφο ηεο ΔΕΓ, 
ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ LIFE ICOSTACY (LIFE09 NAT/CY/000247)· 

    
  (ε) δηαηήξεζε ηεο εηεξνγέλεηαο ηνπ ηνπίνπ· 
    
 
 

(ζη) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ ελδηαηηεκάησλ ησλ εηδψλ νξληζνπαλίδαο 
πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ ΔΕΓ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε παξνπζία θαη ε δηαβίσζή ηεο, 
εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηα είδε ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ησλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο 
Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ Νφκσλ ηνπ 2003 έσο 2015· 

    
  (δ) πεξηνξηζκφο ή/ θαη απαγφξεπζε ελεξγεηψλ, ή/ θαη νριήζεσλ, ή/ θαη δξαζηεξηνηήησλ εληφο 

ηεο ΔΕΓ πνπ δπλαηφ λα έρνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ΔΕΓ, γηα ηελ 
απνθπγή ηεο ππνβάζκηζεο ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ησλ νηθνηφπσλ ησλ εηδψλ· θαη 

    
  (ε) ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο/ ζπλείδεζεο, εθπαίδεπζε ηνπ θνηλνχ θαη 

αλάδεημε ηεο ΔΕΓ. 
    
Μέηξα 
Πξνηεξαηφηεηαο 
γηα ηελ ΔΕΓ 
«Πεξηνρή 
Αζγάηαο - 
CY5000007». 

21. Σα κέηξα πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ ΔΕΓ «Πεξηνρή Αζγάηαο - CY5000007» είλαη ηα αθφινπζα: 

  (α) δηαηήξεζε ζε εμαίξεηε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ νηθνηφπσλ: 
(i) 5330 - «Θεξκνκεζνγεηαθέο θαη πξνεξεκηθέο ιφρκεο, 
(ii) 5420 - «Φξχγαλα απφ Sarcopoterium spinosum», θαη 

(iii) 9540 - «Μεζνγεηαθά πεπθνδάζε κε ελδεκηθά είδε πεχθσλ ηεο Μεζνγείνπ»· 
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  (β) δηαηήξεζε ζε εμαίξεηε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ εηδψλ: 

(i) *Astragalus macrocarpus ssp. Lefkarensis, θαη 
(ii) Phlomis brevibracteata· 

    
  (γ) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ θπζηθψλ ξπαθηψλ πνπ παξαηεξνχληαη 

ζηελ ΔΕΓ, ηα νπνία απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηε δηαηήξεζε ησλ παξφρζησλ 
νηθνζπζηεκάησλ· 

    
  (δ) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ είδνπο Rousettus aegyptiacus 

θαη δηαηήξεζε ή/ θαη απνθαηάζηαζε ηνπ βηνηφπνπ ηνπ θαη ηδηαίηεξα ησλ θαηαθπγίσλ ή/ θαη 
ησλ ρψξσλ αλαπαξαγσγήο ηνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πξνζδηνξηζκνχ 
ησλ νξίσλ ησλ αγξψλ (θπηνθξάθηεο, μεξνιεζηέο) θαη ησλ παξαδνζηαθψλ αγξφ-
ζπζηεκάησλ εληφο ηεο ΔΕΓ, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ LIFE ICOSTACY 
(LIFE09 NAT/CY/000247)· 

    
  (ε) πεξηνξηζκφο ή/ θαη απαγφξεπζε ελεξγεηψλ, ή/ θαη νριήζεσλ, ή/ θαη δξαζηεξηνηήησλ εληφο 

ηεο ΔΕΓ πνπ δπλαηφ λα έρνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ΔΕΓ, γηα ηελ 
απνθπγή ηεο ππνβάζκηζεο ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ησλ νηθνηφπσλ ησλ εηδψλ· θαη 

    
  (ζη) ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο /ζπλείδεζεο, εθπαίδεπζε ηνπ θνηλνχ θαη 

αλάδεημε ηεο ΔΕΓ. 
    
Μέηξα 
Πξνηεξαηφηεηαο 
γηα ηελ ΔΕΓ 
«Αιπθέο 
Λάξλαθαο – 
CY6000002». 

22. Σα κέηξα πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ ΔΕΓ «Αιπθέο Λάξλαθαο – CY6000002» είλαη ηα αθφινπζα: 

  (α) εληνπηζκφο, ραξηνγξάθεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ νηθφηνπνπ 
πξνηεξαηφηεηαο *1150 – «Παξάθηηεο Ληκλνζάιαζζεο» θαη θαζνξηζκφο θαη εθαξκνγή 
κέηξσλ δηαρείξηζεο θαη δηαηήξεζήο ηνπο· 

    
  (β) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ νηθνηφπσλ: 

(i) *6220 - «Φεπδνζηέπα κε αγξνζηψδε θαη κνλνεηή θπηά απφ Thero-
Brachypodietea», 

(ii) 2110 - «Τπνηππψδεηο θηλνχκελεο ζίλεο», 
(iii) 1210 - «Μνλνεηήο βιάζηεζε κεηαμχ ησλ νξίσλ πιεκκπξίδαο θαη άκπσηεο», 
(iv) 1310 - «Πξσηνγελήο βιάζηεζε κε Salicornia θαη άιια κνλνεηή είδε ησλ 

ιαζπσδψλ θαη ακκσδψλ δσλψλ», 
(v) 1410 - «Μεζνγεηαθά αιίπεδα (Juncetalia maritimi)», θαη 
(vi) 5420 - «Φξχγαλα απφ Sarcopoterium spinosum»· 

    
  (γ) δηαηήξεζε ηνπ νηθφηνπνπ 1420 – «Mεζνγεηαθέο θαη ζεξκναηιαληηθέο αιφθηιεο ιφρκεο 

(Sarcocornetea fruticosi)» ζε εμαίξεηε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο· 
    
  (δ) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ θαη πγξνηνπηθνχ 

νηθνζπζηήκαηνο θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ ηεο ΔΕΓ· 
    
  (ε) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ είδνπο *Ophrys kotschyi· 
    
 
 
 

(ζη) δηαηήξεζε ησλ ελδηαηηεκάησλ ησλ εηδψλ νξληζνπαλίδαο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ ΔΕΓ ζε 
ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε παξνπζία θαη ε δηαβίσζή 
ηεο, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηα είδε ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ησλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη 
Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ Νφκσλ ηνπ 2003 έσο 2015· 

    
  (δ) πεξηνξηζκφο ή/ θαη απαγφξεπζε ελεξγεηψλ, ή/ θαη νριήζεσλ, ή/ θαη δξαζηεξηνηήησλ εληφο 

ηεο ΔΕΓ πνπ δπλαηφ λα έρνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ΔΕΓ, γηα ηελ 
απνθπγή ηεο ππνβάζκηζεο ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ησλ νηθνηφπσλ ησλ εηδψλ· θαη 

    
  (ε) ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο/ ζπλείδεζεο, εθπαίδεπζε ηνπ θνηλνχ θαη 

αλάδεημε ηεο ΔΕΓ. 
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Μέηξα 
Πξνηεξαηφηεηαο 
γηα ηελ ΔΕΓ 
«Πεξηνρή 
Λπκπηψλ - Αγίαο 
Άλλαο - 
CY6000003». 

23. Σα κέηξα πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ ΔΕΓ «Πεξηνρή Λπκπηψλ - Αγίαο Άλλαο - CY6000003» είλαη ηα 
αθφινπζα: 

  (α) εληνπηζκφο, ραξηνγξάθεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ νηθφηνπνπ 
πξνηεξαηφηεηαο *5220 – «Γελδξνεηδή Matorrals κε Zyziphus» θαη θαζνξηζκφο θαη 

εθαξκνγή κέηξσλ δηαρείξηζεο θαη δηαηήξεζήο ηνπ· 
    
  (β) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ νηθνηφπσλ: 

(i) *6220 - «Φεπδνζηέπα κε αγξνζηψδε θαη κνλνεηή θπηά απφ Thero-
Brachypodietea», θαη 

(ii) 5420 - «Φξχγαλα απφ Sarcopoterium spinosum»· 
    
  (γ) δηαηήξεζε ηνπ νηθνηφπνπ 5330 - «Θεξκνκεζνγεηαθέο θαη πξνεξεκηθέο ιφρκεο» ζε εμαίξεηε 

θαηάζηαζε δηαηήξεζεο· 
    
  (δ) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ θπζηθψλ ξπαθηψλ πνπ παξαηεξνχληαη 

ζηελ ΔΕΓ, ηα νπνία απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηε δηαηήξεζε ησλ παξφρζησλ 
νηθνζπζηεκάησλ· 

    
  (ε) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ είδνπο *Ophrys kotschyi· 
    
  (ζη) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ είδνπο Rousettus aegyptiacus 

θαη δηαηήξεζε ή/ θαη απνθαηάζηαζε ηνπ βηνηφπνπ ηνπ θαη ηδηαίηεξα ησλ θαηαθπγίσλ ή/ θαη 
ησλ ρψξσλ αλαπαξαγσγήο ηνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πξνζδηνξηζκνχ 
ησλ νξίσλ ησλ αγξψλ (θπηνθξάθηεο, μεξνιεζηέο) θαη ησλ παξαδνζηαθψλ αγξφ-
ζπζηεκάησλ εληφο ηεο ΔΕΓ, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ LIFE ICOSTACY 
(LIFE09 NAT/CY/000247)· 

    
 
 

(δ) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ ελδηαηηεκάησλ ησλ εηδψλ νξληζνπαλίδαο 
πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ ΔΕΓ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε παξνπζία θαη ε δηαβίσζή ηεο, 
εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηα είδε ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ησλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο 
Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ Νφκσλ ηνπ 2003 έσο 2015· 

    
  (ε) πεξηνξηζκφο ή/ θαη απαγφξεπζε ελεξγεηψλ, ή/ θαη νριήζεσλ, ή/ θαη δξαζηεξηνηήησλ εληφο 

ηεο ΔΕΓ πνπ δπλαηφ λα έρνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ΔΕΓ, γηα ηελ 
απνθπγή ηεο ππνβάζκηζεο ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ησλ νηθνηφπσλ ησλ εηδψλ· θαη 

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

αλάδεημε ηεο ΔΕΓ.  
    
Μέηξα 
Πξνηεξαηφηεηαο 
γηα ηελ ΔΕΓ 
«Πεξηνρή 
Λεπθάξσλ - 
CY6000005». 

24. Σα κέηξα πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ ΔΕΓ «Πεξηνρή Λεπθάξσλ - CY6000005» είλαη ηα αθφινπζα: 

  (α) δηαηήξεζε ζε εμαίξεηε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ νηθνηφπσλ: 
(i) 6220* - «Φεπδνζηέπα κε αγξνζηψδε θαη κνλνεηή θπηά απφ Thero-

Brachypodietea», 
(ii) 5330 - «Θεξκνκεζνγεηαθέο θαη πξνεξεκηθέο ιφρκεο», 
(iii) 5420 - «Φξχγαλα απφ Sarcopoterium spinosum», 
(iv) 92C0 - Γάζε Platanus orientalis θαη Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), 
(v) 9320 - «Γάζε κε Olea θαη Ceratonia», θαη 
(vi) 9540 - «Μεζνγεηαθά πεπθνδάζε κε ελδεκηθά είδε πεχθσλ ηεο Μεζνγείνπ»· 

    
  (β) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ νηθφηνπνπ 93A0 – «Γαζηθέο 

ζπζηάδεο ηεο Quercus infectoria (Anagyro foetidae – Quercetum infectoriae)»· 
    
  (γ) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ εηδψλ: 

(i) * Astragalus macrocarpus ssp. Lefkarensis, θαη 
(ii) *Ophrys kotschyi· 

  (δ) 
δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ εηδψλ - 

(i) Rousettus aegyptiacus, θαη 
(ii) Rhinolophus hipposideros, 

1790



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

θαζψο θαη δηαηήξεζε ή/ θαη απνθαηάζηαζε ησλ βηνηφπσλ ηνπο θαη ηδηαίηεξα ησλ πεγψλ 
ηξνθνιεςίαο ηνπο ή/ θαη ησλ θαηαθπγίσλ ή/ θαη ησλ ρψξσλ αλαπαξαγσγήο ηνπο, 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πξνζδηνξηζκνχ ησλ νξίσλ ησλ αγξψλ 
(θπηνθξάθηεο, μεξνιεζηέο) θαη ησλ παξαδνζηαθψλ αγξφ-ζπζηεκάησλ εληφο ηεο ΔΕΓ, 
ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ LIFE ICOSTACY (LIFE09 NAT/CY/000247)· 

    
  (ε) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, θαζψο θαη ησλ θπζηθψλ 

ξπαθηψλ ηεο ΔΕΓ, ηα νπνία απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηε δηαηήξεζε ησλ πνηάκησλ θαη 
παξαπνηάκησλ νηθνζπζηεκάησλ· 

    
  (ε) δηαηήξεζε ηνπ είδνπο Phlomis brevibracteata ζε εμαίξεηε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο· 

  (ζη) πξνζδηνξηζκφο ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ εηδψλ Rhinolophus blasii θαη Miniopterus 
schreibersii θαη θαζνξηζκφο θαη εθαξκνγή κέηξσλ δηαρείξηζεο θαη δηαηήξεζήο ηνπο· 

    
  (δ) πεξηνξηζκφο ή/ θαη απαγφξεπζε ελεξγεηψλ, ή/ θαη νριήζεσλ, ή/ θαη δξαζηεξηνηήησλ εληφο 

ηεο ΔΕΓ πνπ δπλαηφ λα έρνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ΔΕΓ, γηα ηελ 
απνθπγή ηεο ππνβάζκηζεο ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ησλ νηθνηφπσλ ησλ εηδψλ· θαη 

    
  (ε) ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο/ ζπλείδεζεο, εθπαίδεπζε ηνπ θνηλνχ θαη 

αλάδεημε ηεο ΔΕΓ. 
    

_________________ 

Έγηλε ζηηο 28 Ηνπιίνπ 2015. 
 

ΝΗΚΟ ΚΟΤΓΗΑΛΖ, 
Τπνπξγφο Γεσξγίαο, 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο. 
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