
 

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

Δηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 15(1) 

 

 
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 Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο – 

- κε βάζε ηε γξαπηή γλσκνδόηεζε ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο, ε νπνία ζπληάρζεθε 
δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 15  ησλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Δηαρείξηζεο ηεο Φύζεο 
θαη ηεο Άγξηαο Ζσήο Νόκσλ ηνπ 2003 έσο 2015, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ από ην πεξί 
Σξνπνπνίεζεο ησλ Παξαξηεκάησλ ησλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Δηαρείξηζεο ηεο Φύζεο θαη 
ηεο Άγξηαο Ζσήο Νόκσλ, Δηάηαγκα ηνπ 2007 θαη ην πεξί Σξνπνπνίεζεο ησλ 
Παξαξηεκάησλ Θ, ΘΘ θαη IV ησλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Δηαρείξηζεο ηεο Φύζεο θαη ηεο Άγξηαο 
Ζσήο Νόκσλ ηνπ 2003 έσο 2012, Δηάηαγκα ηνπ 2014, 

- αθνύ έιαβε ππόςε ηηο ζέζεηο ησλ αξκόδησλ αξρώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (2)(ε) 
ηνπ άξζξνπ 15 ησλ ίδησλ Νόκσλ, θαη 

- αθνύ έιαβε ππόςε ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ππνβιήζεθαλ κε βάζεη ην εδάθην (3) 
ηνπ άξζξνπ 15 ησλ ίδησλ Νόκσλ, 

 

αζθεί ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνύληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 15(1) ησλ πην πάλσ Νόκσλ θαη 
εθδίδεη ην αθόινπζν Δηάηαγκα: 

  

πλνπηηθόο ηίηινο. 1. Σν παξόλ Δηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Πξνζηαζίαο θαη Δηαρείξηζεο ηεο Φύζεο θαη 
ηεο Άγξηαο Ζσήο (Δηαρείξηζε θαη Πξνζηαζία ηεο Εηδηθήο Ζώλεο Δηαηήξεζεο «Λίκλε Οξόθιηλεο- 
CY6000011») Δηάηαγκα ηνπ 2015. 

  

Εξκελεία. 

 

 

Επίζεκε 
Εθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 

Σξίην (Θ):  

19.12.2014. 

2. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο Δηαηάγκαηνο – 

 

«ΕΖΔ» ζεκαίλεη ηελ δπλάκεη ηεο ζρεηηθήο γλσζηνπνίεζεο Εηδηθή Ζώλε Δηαηήξεζεο «Λίκλε 
Οξόθιηλεο - CY6000011»· 

 

«Νόκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Πξνζηαζίαο θαη Δηαρείξηζεο ηεο Φύζεο θαη ηεο Άγξηαο Ζσήο 
Νόκνπο ηνπ 2003 έσο 2015, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ από ην πεξί Σξνπνπνίεζεο ησλ 
Παξαξηεκάησλ ησλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Δηαρείξηζεο ηεο Φύζεο θαη ηεο Άγξηαο Ζσήο Νόκσλ, 
Δηάηαγκα ηνπ 2007 θαη ην πεξί Σξνπνπνίεζεο ησλ Παξαξηεκάησλ Θ, ΘΘ θαη IV ησλ πεξί 
Πξνζηαζίαο θαη Δηαρείξηζεο ηεο Φύζεο θαη ηεο Άγξηαο Ζσήο Νόκσλ ηνπ 2003 έσο 2012, 
Δηάηαγκα ηνπ 2014. 

  

Πεδίν εθαξκνγήο. 3. Σν παξόλ Δηάηαγκα εθαξκόδεηαη ζηελ ΕΖΔ. 

  

θνπόο.  4. θνπόο ηνπ παξόληνο Δηαηάγκαηνο είλαη ε δηαηήξεζε, πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε - 

 (α) ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο ΕΖΔ, ην νπνίν δηαθξίλεηαη γηα ηελ νηθνινγηθή ηνπ αμία 
θαη πεξηιακβάλεη ην πγξνηνπηθό νηθνζύζηεκα, ην γεσξγηθό νηθνζύζηεκα, ηηο 
αινθπηηθέο θπηνθνηλσλίεο, ηηο ζπζηάδεο κε κέξηθνπο θαζώο επίζεο θαη ηηο 
θπηνθνηλόηεηεο κε θξύγαλα· 

 

Παξάξηεκα. 
(β) ησλ εηδώλ θαη ησλ νηθνηόπσλ πνπ απαληώληαη ζηελ ΕΖΔ νη νπνίνη θαζνξίδνληαη ζην 

Παξάξηεκα·  

 (γ) ηεο ρισξίδαο θαη παλίδαο ηεο ΕΖΔ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ελδεκηθά, ζπάληα θαη 
απεηινύκελα είδε θαζώο θαη είδε πνπ πξνζηαηεύνληαη ζε εζληθό θαη δηεζλέο επίπεδν· 
θαη  

 
 

152(Θ) ηνπ 2003 
256(Θ) ηνπ 2004 

81(Θ) ηνπ 2005 
151(Θ) ηνπ 2006 

15(Θ) ηνπ 2008 
5(Θ) ηνπ 2009 

129(Θ) ηνπ 2012 
52(Θ) ηνπ 2014 

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

(δ) ησλ νηθνηόπσλ ησλ εηδώλ νξληζνπαλίδαο πνπ απαληώληαη ζηελ ΕΖΔ θαη ηδηαίηεξα ησλ 
εηδώλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Θ  ησλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Δηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελώλ θαη 
Θεξακάησλ Νόκσλ ηνπ 2003 έσο 2015 πνπ θσιηάδνπλ ζηελ  ΕΖΔ. 

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                         Κ.Δ.Π. 293/2015 
Αρ. 4890, 4.9.2015   

Αριθμός 293 
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Μέηξα δηαηήξεζεο 
θαη ζρέδηα 
δηαρείξηζεο. 

5. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ πην πάλσ ζηόρσλ θαη ηεο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ηεο ΕΖΔ 
θαζνξίδνληαη ηα πην θάησ κέηξα δηαηήξεζεο θαη ζρέδηα δηαρείξηζεο:  

 (α) ε δηαθύιαμε ησλ παξαδνζηαθώλ ρξήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο πεξηνρήο (γεσξγία) 
θαη ε άζθεζε ηνπο κε ζπκβαηέο κεζόδνπο· 

   

 (β) ε εθηέιεζε δξάζεσλ γηα ηε δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ πδαηηθνύ 
ηζνδπγίνπ, ηνπ πγξνηνπηθνύ νηθνζπζηήκαηνο θαη ηεο πνηόηεηαο ηνπ λεξνύ ηεο ΕΖΔ· 

   

 (γ) ε δηαηήξεζε θαη, όπνπ ρξεηάδεηαη, απνθαηάζηαζε ησλ θπζηθώλ θαλαιηώλ 
απνζηξάγγηζεο· 

   

 (δ) ε πξνζηαζία ή/ θαη απνθαηάζηαζε ησλ νηθνηόπσλ θαη εηδώλ ηεο ΕΖΔ από ηα μεληθά 
ρσξνθαηαθηεηηθά είδε· θαη 

   

 (ε) ε δηαρείξηζε ηνπ νηθνηόπνπ CY02 (θαιακώλεο), γηα απνθπγή αλεμέιεγθηεο εμάπισζεο 
εηο βάξνο ησλ θπζηθώλ νηθνηόπσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Θ ηνπ Νόκνπ, πνπ απαληώληαη 
ζηελ ΕΖΔ. 

  

Αλάιεςε 
δξαζηεξηνηήησλ θαη 
ιεηηνπξγηώλ. 

6. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ παξόληνο Δηαηάγκαηνο δύλαηαη λα αλαιεθζνύλ όιεο ή 
νπνηαδήπνηε από ηηο πην θάησ δξαζηεξηόηεηεο ή ιεηηνπξγίεο:    

 (α) ε δηεμαγσγή επηζηεκνληθήο έξεπλαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαθνινύζεζε, πξνζηαζία 
θαη δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπόκελσλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ελδηαηηεκάησλ ηεο  ΕΖΔ· 

   

 (β) ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, πιεξνθόξεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ· 

   

 (γ) ε επίζθεςε θαη ε μελάγεζε επηζθεπηώλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηόδνπο, ζε 
θαζνξηζκέλεο δηαδξνκέο θαη εθηόο ηνπ πεξηθξαγκέλνπ ρώξνπ ηεο ΕΖΔ· 

   

 (δ) ε πινπνίεζε δηαρεηξηζηηθώλ δξάζεσλ θαη εθηέιεζε κηθξήο θιίκαθαο έξγσλ θαη 
εξγαζηώλ πνπ απνζθνπνύλ ζηε βειηίσζε, δηαηήξεζε ή/ θαη απνθαηάζηαζε ησλ 
ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, θαηόπηλ ηεθκεξίσζεο θαη κειέηεο, εάλ θξηζεί 
απαξαίηεην, γηα ηελ αλαγθαηόηεηα θαη ζθνπηκόηεηα απηώλ· θαη/ ή 

   

 (ε) ε εθηέιεζε λέσλ ή/ θαη βειηίσζε πθηζηάκελσλ έξγσλ πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη ηεο απνιύησο απαξαίηεηεο ειαθξηάο ππνδνκήο, όπσο πεξηθξάμεηο, 
ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο, επηζηεκνληθόο εμνπιηζκόο, μύιηλα παγθάθηα, μύιηλα 
ζηέγαζηξα, παξαηεξεηήξηα, ζήκαλζε πεξηνρώλ πξνζηαζίαο θαη κνλνπαηηώλ. 

   

Απαγνξεύζεηο.  

 

7. Πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιαρζεί ην νηθνζύζηεκα ηεο ΕΖΔ,  απαγνξεύεηαη: 

 (α) ε θύηεπζε εηδώλ μέλσλ πξνο ηα είδε ηεο απηνθπνύο ρισξίδαο πνπ ζπλζέηνπλ ηηο 
θπζηθέο θπηνθνηλσλίεο, θαζώο θαη ησλ ρσξνθαηαθηεηηθώλ μέλσλ εηδώλ, εμαηξνπκέλσλ 
απηώλ πνπ θαιιηεξγνύληαη ζηελ εθηόο ηνπ πεξηθξαγκέλνπ ρώξνπ ηεο ΕΖΔ πεξηνρή· 

 (β) ε είζνδνο ηξνρνθόξσλ ζηνλ πεξηθξαγκέλν ρώξν ηεο ΕΖΔ, εμαηξνπκέλεο ηεο 
δηαθίλεζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα εξγαζίεο πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο θαη γηα ηε 
θύιαμε ηεο ΕΖΔ θαη ηεο δηαθίλεζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηελ άζθεζε ησλ 
επηηξεπόκελσλ παξαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ηδησηηθέο εθηάζεηο εθηόο ηνπ 
πεξηθξαγκέλνπ ρώξνπ ηεο ΕΖΔ· 

   

 (γ) ε απόξξηςε απνξξηκκάησλ ή ηνπνζέηεζε ζθνππηδηώλ θαη ε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν 
ξύπαλζε ηεο ΕΖΔ· 

 

Παξάξηεκα. 
(δ) ε εθ πξνζέζεσο απνθνκηδή, ζπιινγή, θνπή, εθξίδσζε ή θαηαζηξνθή θπηηθώλ εηδώλ 

θαη θπηνθνηλσληώλ, πνπ ζπλζέηνπλ ηνπο νηθόηνπνπο ηνπ Παξαξηήκαηνο θαη γεληθά ε 
θαηαζηξνθή δεληξνζηνηρηώλ, ζακλνζηνηρηώλ θαη κεκνλσκέλσλ δέληξσλ θαη ζάκλσλ· 

 (ε) ε παξελόριεζε, ζύιιεςε, ζαλάησζε ή νπνηαδήπνηε κεηαρείξηζε ησλ εηδώλ παλίδαο 
πνπ απαληώληαη ζηελ ΕΖΔ· 

 (ζη) ε εθ πξνζέζεσο θαηαζηξνθή ή ζπιινγή απγώλ ή θαη λενγλώλ ησλ εηδώλ παλίδαο πνπ 
απαληώληαη ζηελ ΕΖΔ· 
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 (δ) ε βιάβε, θαηαζηξνθή ή/ θαη δηαηάξαμε ησλ ηόπσλ αλαπαξαγσγήο ή αλάπαπζεο ησλ 
εηδώλ παλίδαο ηεο ΕΖΔ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πηελνπαλίδαο θαη ηδηαίηεξα ησλ εηδώλ 
ηνπ Παξαξηήκαηνο Θ ησλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Δηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελώλ θαη 
Θεξακάησλ Νόκσλ ηνπ 2003 έσο 2015 πνπ θσιηάδνπλ ζηελ ΕΖΔ· 

   

 (ε) ε ρξήζε εληνκνθηόλσλ ή/ θαη άιισλ κε θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ κεζόδσλ 
ςεθαζκνύ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε εληόκσλ· 

   

 (ζ) ε ρξήζε κε θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ ιηπαζκάησλ ή/ θαη θπηνθαξκάθσλ ζηηο 
θαιιηέξγεηεο· 

   

 (η) ε βόζθεζε εληόο ηνπ πεξηθξαγκέλνπ ρώξνπ ηεο ΕΖΔ· 

   
Κεθ. 66. 

10 ηνπ 1988 
6(Θ) ηνπ 2005. 

(ηα) ε βόζθεζε εθηόο ηνπ πεξηθξαγκέλνπ ρώξνπ ηεο ΕΖΔ ρσξίο άδεηα δπλάκεη ηνπ πεξί 
Αηγώλ Νόκνπ· 

 (ηβ) ην άλακκα θσηηάο εληόο ηνπ πεξηθξαγκέλνπ ρώξνπ ηεο ΕΖΔ·  

   
 

220 ηνπ 1988 
105 ηνπ 1991 

29(Θ) ηνπ 1999 
118(Θ) ηνπ 2001 
109(Θ) ηνπ 2002 
204(Θ) ηνπ 2002 
232(Θ) ηνπ 2004 

49(Θ) ηνπ 2010 
24(Θ) ηνπ 2012 
2(Θ) ηνπ 2014. 

14 ηνπ 1967 
49 ηνπ 1987 
44 ηνπ 1991 

27 (Θ) ηνπ 1999 
78Α(Θ) ηνπ 2003 

34(Θ) ηνπ 2005 
33(Θ) ηνπ 2010 

87(Θ) ηνπ 2010. 

(ηγ) ην άλακκα θσηηάο εθηόο ηνπ πεξηθξαγκέλνπ ρώξνπ ηεο ΕΖΔ ρσξίο άδεηα δπλάκεη ησλ 
πεξί Πξνιήςεσο Ππξθατώλ ζηελ Ύπαηζξν Νόκσλ ηνπ 1988 κέρξη 2013 θαη ησλ πεξί 
Δαζώλ Νόκσλ ηνπ 1967 κέρξη (Αξ. 2) ηνπ 2010· 

 

 (ηδ) ε δηέιεπζε ζθύισλ εληόο ηνπ πεξηθξαγκέλνπ ρώξνπ ηεο ΕΖΔ· 

   

 (ηγ) ε αιηεία· θαη 

   

 (ηδ) ε εθ πξνζέζεσο βιάβε ή/ θαη θαηαζηξνθή ησλ έξγσλ πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη ησλ ππνδνκώλ, όπσο πεξηθξάμεηο, ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο, 
επηζηεκνληθόο εμνπιηζκόο, μύιηλα θαζηζηηθά, μύιηλα ζηέγαζηξα, παξαηεξεηήξηα θαη 
ζεκάλζεηο κνλνπαηηώλ. 

   

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Παξάγξαθνη 4 θαη 7 

Σύπνη Οηθνηόπσλ:  

 1310  Πξσηνγελήο βιάζηεζε κε Salicornia θαη άιια κνλνεηή είδε ησλ ιαζπσδώλ θαη ακκσδώλ δσλώλ· 

 1410  Μεζνγεηαθά αιίπεδα (Juncetalia maritimi)· 

 1420  Mεζνγεηαθέο θαη ζεξκναηιαληηθέο αιόθηιεο ιόρκεο (Sarcocornetea fruticosi)· 

 5420  Φξύγαλα κε Sarcopoterium spinosum· 

 92D0  Νόηηα παξόρζηα δάζε – ζηνέο θαη ιόρκεο (Nerio-Tamaricetea θαη Securinegion tinctoriae). 

_________________ 

 
Έγηλε ζηηο 28 Θνπιίνπ 2015. 

ΝΘΚΟ ΚΟΤΓΘΑΛΗ, 
Τπνπξγόο Γεσξγίαο, 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο. 
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