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Αριθμός 572 

ΟΘ ΠΕΡΘ ΠΡΟΣΑΘΑ  ΚΑΘ ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ ΣΗ ΦΤΗ ΚΑΘ ΣΗ ΑΓΡΘΑ ΖΩΗ ΝΟΜΟΘ ΣΟΤ 2003 ΚΑΘ 2006 
__________________ 

Δηάηαγκα κε βάζε ην άξζξν 13 

 
153(Θ) ηνπ 2003 
131(Θ) ηνπ 2006. 
Επίζεκε 
Εθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Θ): 
21.9.2007. 

Ο Τπνπξγόο Γεσξγίαο, Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ 
ρνξεγνύληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 13, εδάθην (2) ησλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Δηαρείξηζεο ηεο Φύζεο θαη 
ηεο Άγξηαο Ζσήο Νόκσλ ηνπ 2003 θαη 2006, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ πεξαηηέξσ από ην πεξί 
Πξνζηαζίαο θαη Δηαρείξηζεο ηεο Φύζεο θαη ηεο Άγξηαο Ζσήο Δηάηαγκα ηνπ 2007, εθδίδεη ην αθόινπζν 
Δηάηαγκα: 

πλνπηηθόο 

Σίηινο. 

1. Σν παξόλ Δηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Πξνζηαζίαο θαη Δηαρείξηζεο ηεο Φύζεο θαη ηεο 
Άγξηαο Ζσήο (Μέηξα Πξνηεξαηόηεηαο γηα ηελ Εηδηθή Ζώλε Δηαηήξεζεο «Λίκλε Οξόθιηλεο – 
CY6000011») Δηάηαγκα ηνπ 2014. 

θνπόο. 2.  θνπόο ηνπ παξόληνο δηαηάγκαηνο είλαη ν θαζνξηζκόο κέηξσλ πξνηεξαηόηεηαο γηα ηελ Εηδηθή 
Ζώλε Δηαηήξεζεο «Λίκλε Οξόθιηλεο – CY6000011» 

 Λακβάλνληαο ππόςε: 

 ηε ζεκαζία ηεο Εηδηθήο Ζώλεο Δηαηήξεζεο (ΕΖΔ) γηα ηε δηαηήξεζε ή θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 
θπζηθώλ νηθνηόπσλ θνηλνηηθνύ ελδηαθέξνληνο ηνπ Παξαξηήκαηνο Θ θαη ησλ εηδώλ θνηλνηηθνύ 
ελδηαθέξνληνο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΘΘ ηνπ Νόκνπ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΕΖΔ, θαζώο θαη γηα ηε 
ζπλεθηηθόηεηα ηνπ δηθηύνπ Natura 2000. 

 ηνπο θηλδύλνπο ππνβάζκηζεο ή θαηαζηξνθήο πνπ απεηινύλ ηελ ελ ιόγσ ΕΖΔ, θαη 

 ηελ ππνρξέσζε πξόιεςεο θαη απνθπγήο ηεο ππνβάζκηζεο ησλ θπζηθώλ νηθνηόπσλ θαη ησλ 
νηθνηόπσλ ησλ εηδώλ, θαζώο θαη ησλ νριήζεσλ πνπ έρνπλ επηπηώζεηο ζηα είδε γηα ηα νπνία ε ελ 
ιόγσ ΕΖΔέρεη νξηζζεί, 

 όπσο απηά θαηαγξάθνληαη ή θαη πξνθύπηνπλ από ην Δηαρεηξηζηηθό ρέδην, ην Σππνπνηεκέλν Έληππν 
Δεδνκέλσλ, ηηο Εθζέζεηο Παξαθνινύζεζεο ησλ Οηθνηόπσλ θαη Εηδώλ ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, 
ην ρέδην Δξάζεο ηνπ έξγνπ LIFEOROKLINI (LIFE10 NAT/CY/000716), θαζώο θαη ηελ εμαεηή έθζεζε 
πνπ ππνβιήζεθε ζηελ Επξσπατθή Επηηξνπή ζύκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ Νόκνπ, 

Μέηξα θαζνξίδεη ηα πην θάησ Μέηξα Πξνηεξαηόηεηαο: 

 (α) Δηαηήξεζε ή θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ νηθνηόπσλ 1310-«αιόθηιεο-ληηξόθηιεο 
θπηνθνηλσλίεο πξσηνγελνύο βιάζηεζεο κε Salicornia θαη άιια κνλνεηή είδε ησλ ιαζπσδώλ θαη 
ακκσδώλ δσλώλ», 1410 «κεζνγεηαθά αιίπεδα (Juncetalia maritimi)»,1420 Μεζνγεηαθέο θαη 
Θεξκναηιαληηθέο αιόθηιεο ιόρκεο (Sarcocornetea fruticosi),  92D0 «λόηηα παξόρζηα δάζε-ζηνέο θαη 
ιόρκεο (Nerio-Tamaricetea)»θαη 5420 Φξύγαλα κε Sarcopoterium spinosum (Cisto-Micromerietea) 

 (β) Δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηνπ απεηινύκελνπθπηηθνύ είδνπο Suaedaa egyptiaca. 

 (γ) Δηαηήξεζε ησλ ελδηαηηεκάησλ ησλ εηδώλ νξληζνπαλίδαο πνπ παξαηεξνύληαη ζηελ ΕΖΔ ζε 
ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε παξνπζία θαη ε δηαβίσζή ηνπο, θαη 
ηδηαίηεξα ησλ εηδώλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Θ ηεο Οδεγίαο 2009/147/ΕΚ πνπ θσιηάδνπλ ζηελ ΕΖΔ. 

 (δ) Πξνζηαζία ή θαη απνθαηάζηαζε ησλ νηθνηόπσλ θαη εηδώλ ηεο ΕΖΔ από ηα μεληθά 
ρσξνθαηαθηεηηθά είδε. 

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

 (ζη) Δηαηήξεζε ή θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ πδαηηθνύ ηζνδπγίνπθαη πγξνηνπηθνύ 
νηθνζπζηήκαηνο θαη ηεο πνηόηεηαο ηνπ λεξνύ ηεο ΕΖΔ. 

 (δ)  Δηαηήξεζε ή θαη απνθαηάζηαζε ησλ θπζηθώλ θαλαιηώλ απνζηξάγγηζεο 

 (ε) Δηαηήξεζε ή θαη βειηίσζε ή θαη απνθαηάζηαζε ηεο  θαηάζηαζεο δηαηήξεζεοησλ ελδηαηηεκάησλ 
ηεο ΕΖΔ,ώζηε λα κελ εμαιεηθζεί ε δπλαηόηεηα ηξνθνιεςίαο ησλ εηδώλ ρεηξνπηέξσλ Pipistrellu skuhlii 
θαη Tadarida teniotis. 

 (ζ)  Πεξηνξηζκόο ή/θαη απαγόξεπζε ελεξγεηώλ, ή/θαη νριήζεσλ, ή/θαη δξαζηεξηνηήησλ εληόο ηεο ΕΖΔ 
νη νπνίεο δπλαηόλ λα έρνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ ΕΖΔ, γηα ηελ απνθπγή ηεο 
ππνβάζκηζεο ησλ θπζηθώλ νηθνηόπσλ θαη ησλ νηθνηόπσλ ησλ εηδώλ. 

 (η) Ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο/ζπλείδεζεο, εθπαίδεπζε ηνπ θνηλνύ θαη 
αλάδεημε ηεο ΕΖΔ. 

 __________________ 

Έγηλε ζηηο 12 Δεθεκβξίνπ, 2014. 
ΝΘΚΟ ΚΟΤΓΘΑΛΗ, 
Τπνπξγόο Γεσξγίαο,  

Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Πεξηβάιινληνο. 

3197




