
Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Γ.Π. 205/2019 
Απ. 5166, 14.6.2019    

Απιθμόρ 205 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ  ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΦΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΡΗΑ ΕΩΖ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2003 ΔΩ 2015 
___________________ 

 
Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 13(2) 

 
 
 
 
153(Η) ηνπ 2003 
131(Η) ηνπ 2006 
113(Η) ηνπ 2012 
67(I) 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, ε νπνία 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 πεξαηηέξσ 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 ίδησλ 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 πέληε δαζηθέο Δηδηθέο Εψλεο Γηαηήξεζεο) Γηάηαγκα ηνπ 
2019. 

  
 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) Γάζνο Μαραηξά – CY2000004 
   
 (β) Κάβν Γθξέθν – CY3000005 
   
 (γ) Γάζνο Λεκεζνχ – CY5000001 
   
 (δ) Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν Σξνφδνπο –  CY5000004 
   
 (ε) Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ – CY6000004 
   
Μέηξα 
Πξνηεξαηφηεηαο 
γηα ηελ ΔΕΓ 
«Γάζνο 
Μαραηξά– 
CY2000004». 

4. Σα κέηξα πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ ΔΕΓ «Γάζνο Μαραηξά – CY2000004» είλαη ηα αθφινπζα: 
 

(α) δηαηήξεζε ζε εμαίξεηε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ νηθνηφπσλ: 

(i) 9390* – «Θακλψδεηο θαη δαζηθέο ζπζηάδεο ηεο Quercus alnifolia» 

(ii) 5330 – «Θεξκνκεζνγεηαθνί θαη πξν-ζηεππηθνί ζακλψλεο» 

(iii) 8140 – «Ληζψλεο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ» 

(iv) 8220 – «Ππξηηηθά βξαρψδε πξαλή κε ραζκνθπηηθή βιάζηεζε» 

(v) 8310 – «πήιαηα ησλ νπνίσλ δελ γίλεηαη ηνπξηζηηθή εθκεηάιιεπζε»· 

(vi) 9290 – «Γάζε κε  Cupressus (Acero-Cupression)» 

(i)        92D0 – «Παξαπνηάκηεο ζηνέο θαη ζπζηάδεο (Nerio-Tamaricetea) ηνπ Νφηνπ» 

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

(i) 5420 – « Φξχγαλα ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ (Cisto-Micromerietea)» 

(ii) 9320 – «Γάζε κε Olea θαη Ceratonia» 

(iii) 3290 – «Πνηακνί ηεο Μεζνγείνπ κε πεξηνδηθή ξνή απφ Paspalo-
Agrostidion»92C0 – «Γάζε κε Platanus orientalis (Platanion orientalis)» 
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(iv) 9540 – «Γάζε ηξαρείαο πεχθεο (Pinus brutia)» 

(v) 6220* - «Ξεξνθπηηθνί ιεηκψλεο ηεο Μεζνγείνπ κε αγξσζηψδε θαη κνλνεηή 
(Thero-Brachypodietea)» 

(vi) 92C0 – «Γάζε κε Platanus orientalis (Platanion orientalis)» 

 (γ) Γηαηήξεζε ησλ εηδψλ Crocus hartmannianus, *Coluber cypriensis θαη Rhinolophus 
hipposideros ζε εμαηξεηηθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο· 
 

 (δ) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ εηδψλ Crocus cyprius·θαη 
Rhinolophus ferrumequinum 

   
 
 

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· 

  
 

12(Η) ηνπ 2012 
104(Η) ηνπ 2018  

(δ) πεξηνξηζκφο ή/ θαη απαγφξεπζε ελεξγεηψλ, ή/ θαη νριήζεσλ, ή/ θαη δξαζηεξηνηήησλ, φπσο 
πξνθχπηνπλ θαη απφ ηνλ πεξί Γαζψλ Νφκν 2012 κέρξη 2018, εληφο ηεο ΔΕΓ, νη νπνίεο 
δπλαηφ λα έρνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ΔΕΓ, γηα ηελ απνθπγή ηεο 
ππνβάζκηζεο ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ησλ νηθνηφπσλ ησλ εηδψλ· 

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

αλάδεημε ηεο ΔΕΓ. 
   
Μέηξα 
Πξνηεξαηφηεηαο 
γηα ηελ ΔΕΓ 
«Κάβν Γθξέθν – 
CY3000005». 

5. Σα κέηξα πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ ΔΕΓ «Κάβν Γθξέθν – CY3000005» είλαη ηα αθφινπζα: 
 

(α) δηαηήξεζε ζε εμαίξεηε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ νηθνηφπσλ: 

(i) 1120* – «Δθηάζεηο ζαιάζζηαο βιάζηεζεο κε Posidonia (Posidonion oceanicae)» 

(ii) 3170* – «Μεζνγεηαθά επνρηαθά ηέικαηα» 

(iii) 1110 – «Ακκνζχξζεηο πνπ θαιχπηνληαη ζπλερψο απφ ζαιάζζην λεξφ κηθξνχ 
βάζνπο» 

(iv) 1170 – «Ύθαινη» 

(v) 8330 – «Θαιάζζηα ζπήιαηα εμ’ νινθιήξνπ ή θαηά ην ήκηζπ θάησ απφ ηελ 
επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο»· 

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

(i) 5220* – «Θακλψλεο κε Ziziphus»· 

(ii) 6220* - «Ξεξνθπηηθνί ιεηκψλεο ηεο Μεζνγείνπ κε αγξσζηψδε θαη κνλνεηή (Thero-
Brachypodietea)» 

(iii) 1210 – «Μνλνεηήο βιάζηεζε κεηαμχ ησλ νξίσλ πιεκκπξίδαο θαη άκπσηεο» 

(iv) 1240 – «Απφθξεκλεο βξαρψδεηο αθηέο  ηεο Μεζνγείνπ κε βιάζηεζε (κε ελδεκηθά 
Limonium spp.)» 

(v) 5420 – «Φξχγαλα ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ (Cisto-Micromerietea)» 

(vi) 5210 – «Γελδξψδεηο ζακλψλεο κε Juniperus spp.»· 

   
 (γ) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ είδνπο Monachus monachus 

θαζψο θαη δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ή/ θαη απνθαηάζηαζε ηνπ βηνηφπνπ ηνπ εληφο ηεο 
ΔΕΓ· 

 
 

152(Η) ηνπ 2003 
256(Η) ηνπ 2004 

81(Η) ηνπ 2005 
151(Η) ηνπ 2006 

(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· 
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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. 

 
12(Η) ηνπ 2012 

104(Η) ηνπ 2018. 

(ε) πεξηνξηζκφο ή/ θαη απαγφξεπζε ελεξγεηψλ, ή/ θαη νριήζεσλ, ή/ θαη δξαζηεξηνηήησλ, φπσο 
πξνθχπηνπλ θαη απφ ηνλ πεξί Γαζψλ Νφκν 2012 κέρξη 2018, εληφο ηεο ΔΕΓ πνπ δπλαηφ 
λα έρνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ΔΕΓ, γηα ηελ απνθπγή ηεο ππνβάζκηζεο 
ησλ θπζηθψλ ρεξζαίσλ θαη ζαιάζζησλ νηθνηφπσλ θαη ησλ νηθνηφπσλ ησλ εηδψλ· 

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

αλάδεημε ηεο ΔΕΓ. 
 

Μέηξα 
Πξνηεξαηφηεηαο 
γηα ηελ ΔΕΓ 
«Γάζνο Λεκεζνχ 
– CY5000001». 

6. Σα κέηξα πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ ΔΕΓ «Γάζνο Λεκεζνχ – CY5000001» είλαη ηα αθφινπζα: 
 

(α) δηαηήξεζε ζε εμαίξεηε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ νηθνηφπσλ: 

(i) 9540 – «Γάζε ηξαρείαο πεχθεο (Pinus brutia)» 

(ii) 5420 – «Φξχγαλα ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ (Cisto-Micromerietea)» 

(iii) 5330 – «Θεξκνκεζνγεηαθνί θαη πξν-ζηεππηθνί ζακλψλεο» 

(iv) 9290 – «Γάζε κε Cupressus (Acero-Cupression)» 

(v) 9390* – «Θακλψδεηο θαη δαζηθέο ζπζηάδεο ηεο Quercus alnifolia» 

(vi) 62B0* - «εξπεληηλφθηια ιηβάδηα ηεο Κχπξνπ»· 

(vii) 8140 – «Ληζψλεο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ» 

(viii) 8220 – «Ππξηηηθά βξαρψδε πξαλή κε ραζκνθπηηθή βιάζηεζε»· 

(ix) 92D0 – «Παξαπνηάκηεο ζηνέο θαη ζπζηάδεο (Nerio-Tamaricetea) ηνπ Νφηνπ» 

(x) 92C0 – «Γάζε κε Platanus orientalis (Platanion orientalis)» 

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

(i) 6220* - «Ξεξνθπηηθνί ιεηκψλεο ηεο Μεζνγείνπ κε αγξσζηψδε θαη κνλνεηή 
(Thero-Brachypodietea)» 

(ii) 9320 – «Γάζε κε Olea θαη Ceratonia» 

 (γ) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ είδνπο Pinguicula crystallina· 
   

 
 

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. 

(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· 

   
 

12(Η) ηνπ 2012 
104(Η) ηνπ 2018. 

(ε) πεξηνξηζκφο ή/ θαη απαγφξεπζε ελεξγεηψλ, ή/ θαη νριήζεσλ, ή/ θαη δξαζηεξηνηήησλ, φπσο 
πξνθχπηνπλ θαη απφ ηνλ πεξί Γαζψλ Νφκν 2012 κέρξη 2018, 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· 

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

αλάδεημε ηεο ΔΕΓ. 

Μέηξα 
Πξνηεξαηφηεηαο 
γηα ηελ ΔΕΓ 
«Δζληθφ Γαζηθφ 
Πάξθν Σξνφδνπο 
–  CY5000004». 

7. Σα κέηξα πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ ΔΕΓ «Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν Σξνφδνπο –  CY5000004» είλαη ηα 
αθφινπζα: 
 

(α) δηαηήξεζε ζε εμαίξεηε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ νηθνηφπσλ: 

(i) 9530* - «Γάζε καχξεο πεχθεο (Pinus nigra subsp. palassiana)» 

1491



(ii) 9540 – «Γάζε ηξαρείαο πεχθεο (Pinus brutia)» 

(iii) 9560*- «Δλδεκηθά δάζε ηεο Μεζνγείνπ κε άξθεπζνπο  (Juniperus spp.)» 

(iv) 6460 – «Σπξθψλεο ηνπ Σξνφδνπο» 

(v) 5330 – «Θεξκνκεζνγεηαθνί θαη πξν-ζηεππηθνί ζακλψλεο» 

(vi) 5420 – «Φξχγαλα ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ (Cisto-Micromerietea)» 

(vii) 62B0* - «εξπεληηλφθηια ιηβάδηα ηεο Κχπξνπ»· 

(viii) 8140 – «Ληζψλεο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ»· 

(ix) 92C0 – « Γάζε κε Platanus orientalis (Platanion orientalis)» 

(x) 9390* - «Θακλψδεηο θαη δαζηθέο ζπζηάδεο ηεο Quercus alnifolia» 

 (β) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ νηθνηφπσλ: 
5210 – «Γελδξψδεηο ζακλψλεο κε Juniperus spp.» 

 (γ) δηαηήξεζε ησλ εηδψλ Coluber cypriensis, Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria, 
Myotis blythii, Arabis kennedyae θαη Crocus cyprius ζε εμαηξεηηθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο· 

 (δ) δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ εηδψλ Chionodoxa lochiae 
(=Scilla lochiae), Crocus hartmannianus και Pinguicula crystallina  
 

 (ε) δηαηήξεζε ή θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ ππφινηπσλ απεηινχκελσλ 
εηδψλ ρισξίδαο  πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Κφθθηλν Βηβιίν ηεο Υισξίδαο ηεο Κχπξνπ· 

   
 
 

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· 

   
 

12(Η) ηνπ 2012 
104(Η) ηνπ 2018. 

(δ) πεξηνξηζκφο ή/ θαη απαγφξεπζε ελεξγεηψλ, ή/ θαη νριήζεσλ, ή/ θαη δξαζηεξηνηήησλ, φπσο 
πξνθχπηνπλ θαη απφ ηνλ πεξί Γαζψλ Νφκν 2012 κέρξη 2018, 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. 

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

αλάδεημε ηεο ΔΕΓ. 
   
Μέηξα 
Πξνηεξαηφηεηαο 
γηα ηελ ΔΕΓ 
«Γαζφο 
ηαπξνβνπλίνπ – 
CY6000004». 

8. Σα κέηξα πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ ΔΕΓ «Γαζφο ηαπξνβνπλίνπ – CY6000004» είλαη ηα αθφινπζα: 
 

(α) δηαηήξεζε ζε εμαίξεηε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ηνπ νηθνηφπνπ: 
              5330 – «Θεξκνκεζνγεηαθνί θαη πξν-ζηεππηθνί ζακλψλεο» 

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

(i) 9540 – «Γάζε ηξαρείαο πεχθεο (Pinus brutia)» 

(ii) 9320 – «Γάζε κε Olea θαη Ceratonia» 

(iii) 5420 – «Φξχγαλα ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ (Cisto-Micromerietea)» 

(iv) 8140 – «Ληζψλεο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ» 

(v) 8220 – «Ππξηηηθά βξαρψδε πξαλή κε ραζκνθπηηθή βιάζηεζε» 

 (γ) πξνζδηνξηζκφο ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο  ηνπ είδνπο Propomacrus cypriacus. 

   
 
 

152(Η) ηνπ 2003 
256(Η) ηνπ 2004 

81(Η) ηνπ 2005 

(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· 
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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. 
   

 
12(Η) ηνπ 2012 

104(Η) ηνπ 2018. 

(ε) πεξηνξηζκφο ή/ θαη απαγφξεπζε ελεξγεηψλ, ή/ θαη νριήζεσλ, ή/ θαη δξαζηεξηνηήησλ, φπσο 
πξνθχπηνπλ θαη απφ ηνλ πεξί Γαζψλ Νφκν 2012 κέρξη 2018, 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· 
 

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

__________________ 

Έγηλε ζηηο 6 
 
Ηνπλίνπ 2019. 

ΚΩΣΑ ΚΑΓΖ, 
Τπνπξγφο Γεσξγίαο,  

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο. 
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