Κ.Δ.Π. 282/2015

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ
ΜΕΡΟ Ι
ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ
Αριθμός 4890

Παρασκεσή, 4 επτεμβρίοσ 2015
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Αριθμός 282
ΟΗ ΠΔΡΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ
(ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ) ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΣΟΤ 2012
_________________
Γλσζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 7(1)(ε)
Ο Αξρηεπηζεσξεηήο εθαξκφδνληαο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ παξέρνληαη ζ’ απηφλ κε βάζε ηνλ
Καλνληζκφ 7(1) ησλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία (Λεηηνπξγία, πληήξεζε θαη
Έιεγρνο Αλειθπζηήξσλ) Καλνληζκψλ ηνπ 2012, εθδίδεη ηελ παξνχζα γλσζηνπνίεζε.
πλνπηηθφο ηίηινο.

1. Ζ παξνχζα γλσζηνπνίεζε ζα αλαθέξεηαη σο ε πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ
Δξγαζία (Έγθξηζε Δμνπζηνδνηεκέλσλ Διεγθηψλ Αλειθπζηήξσλ) (Αξ. 2) Γλσζηνπνίεζε
ηνπ 2015.

Έγθξηζε Διεγθηψλ.
Πίλαθαο.
Δπίζεκε Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα Σξίην (Η):
28.12.2012.

2. Δπεηδή ηα πξφζσπα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί ηθαλνπνηνχλ ηα
θξηηήξηα ηνπ Καλνληζκνχ 8 θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο IV ησλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ
Δξγαζία (Λεηηνπξγία, πληήξεζε θαη Έιεγρνο Αλειθπζηήξσλ) Καλνληζκψλ ηνπ 2012,
εγθξίλνληαη σο Δμνπζηνδνηεκέλνη Διεγθηέο Αλειθπζηήξσλ, εγγξάθνληαη ζην Μεηξψν
Δμνπζηνδνηεκέλσλ Διεγθηψλ Αλειθπζηήξσλ θαη ρνξεγείηαη ζ’ απηά ζρεηηθφ
πηζηνπνηεηηθφ.

Δπίζεκε Δθεκεξίδα
Παξάξηεκα Σξίην (Η):
Αξ. 4884, 24.7.2015.

3. Με ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο θαηαξγείηαη ε πεξί Αζθάιεηαο θαη
Τγείαο ζηελ Δξγαζία (Έγθξηζε Δμνπζηνδνηεκέλσλ Διεγθηψλ Αλειθπζηήξσλ)
Γλσζηνπνίεζε ηνπ 2015.
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ΠΗΝΑΚΑ
Α/Α

ΑΡ. ΜΖΣΡΧΟΤ

ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΟ ΔΛΔΓΚΣΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ

1.

Δ1

ASCENT SAFETY LTD

2.

Δ2

NORTEST (CYPRUS) LTD

3.

Δ3

SWISS APPROVAL SOUTH EAST MEDITERRANEAN SEA (SEMS) LTD

4.

Δ4

TUV CYPRUS LTD

5.

Δ5

CCADI LTD

6.

Δ6

ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΛΣΓ

7.

Δ10

NOTICERT LTD

8.

Δ11

TUV AUSTRIA CYPRUS LTD.
_________________
Έγηλε ζηηο 2 επηεκβξίνπ 2015.
ΑΝΑΣΑΗΟ ΓΗΑΝΝΑΚΖ,
Αξρηεπηζεσξεηήο.
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Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)
Απ. 4890, 4.9.2015

Κ.Γ.Π. 283/2015

Απιθμόρ 283
ΟΗ ΠΔΡΗ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2009 ΔΧ 2015

______________
Γλσζηνπνίεζε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 56Α ηνπ βαζηθνχ λφκνπ, ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 596/2014, ηνπ
άξζξνπ 32 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/760, ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Οδεγίαο 2013/36/ΔΔ θαη ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Καλνληζκνχ
(ΔΔ) αξηζ. 1286/2014
Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη απφ ην άξζξν 56Α ησλ πεξί Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ Νφκσλ ηνπ 2009 έσο 2015, νξίδεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 56Α ησλ πεξί Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ Νφκσλ ηνπ 2009 έσο 2015, ην άξζξν 22 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 596/2014, ην άξζξν 32 ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/760, ην άξζξν 4 ηεο Οδεγίαο 2013/36/ΔΔ θαη ην άξζξν 20 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1286/2014(1) ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ:
(α)

σο ηελ αξκφδηα αξρή γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 596/2014, γηα ηελ
θαηάρξεζε ηεο αγνξάο,

(β)

σο ηελ αξκφδηα αξρή γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/760, ζρεηηθά κε ηα
επξσπατθά καθξνπξφζεζκα επελδπηηθά θεθάιαηα,

(γ)

σο ηελ αξκφδηα αξρή γηα ηελ εθαξκνγή:
(i) ηεο Οδεγίαο 2013/36/ΔΔ, ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζηε δξαζηεξηφηεηα πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηελ
πξνιεπηηθή επνπηεία πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ, θαη
(ii) ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013, ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο πξνιεπηηθήο επνπηείαο γηα πηζησηηθά
ηδξχκαηα θαη επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ, φζνλ αθνξά ηηο δηαηάμεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο εηαηξείεο
παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ,

(δ)

σο ηελ αξκφδηα αξρή γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1286/2014, ζρεηηθά κε ηα
έγγξαθα βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζπζθεπαζκέλα επελδπηηθά πξντφληα γηα ηδηψηεο επελδπηέο θαη
επελδπηηθά πξντφληα βαζηδφκελα ζε αζθάιηζε (PRIIP), φζνλ αθνξά ηνπο παξαγσγνχο PRΗΗΡ θαη ηνπο
πάξνρνπο επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ γηα PRΗΗΡ ή ηνπο πσιεηέο PRΗΗΡ πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ επνπηεία
ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ.

(2) ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ:
(α)

σο ηελ αξκφδηα αξρή γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2013/36/ΔΔ θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013,
φζνλ αθνξά ηηο δηαηάμεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα,

(β)

σο ηελ αξκφδηα αξρή γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1286/2014, φζνλ αθνξά
ηνπο παξαγσγνχο PRΗΗΡ θαη ηνπο πάξνρνπο επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ γηα PRΗΗΡ ή ηνπο πσιεηέο PRΗΗΡ πνπ
βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ επνπηεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Κχπξνπ.

(3) ηνλ Έθνξν Αζθαιίζεσλ σο ηελ αξκφδηα αξρή γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ.
1286/2014, φζνλ αθνξά ηνπο παξαγσγνχο PRΗΗΡ θαη ηνπο πάξνρνπο επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ γηα PRΗΗΡ ή ηνπο
πσιεηέο PRΗΗΡ πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ επνπηεία ηνπ Δθφξνπ Αζθαιίζεσλ.
ΥΑΡΖ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ,
Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ.

1764
Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)
Απ. 4890, 4.9.2015

Κ.Γ.Π. 284/2015

Απιθμόρ 284
Ο ΠΔΡΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ ΝΟΜΟ
(ΝΟΜΟΗ 90 ΣΟΤ 1972, 56 ΣΟΤ 1982, 7 ΣΟΤ 1990, 28 ΣΟΤ 1991, 91(Η) ΣΟΤ 1992, 55(Η) ΣΟΤ 1993, 72(Η) ΣΟΤ 1998,
59(Η) ΚΑΗ 142(Η) ΣΟΤ 1999, 241(Η) ΣΟΤ 2002, 29(Η) ΣΟΤ 2005, 135(Η) ΣΟΤ 2006, 11(Η) ΣΟΤ 2007,
46(I), 76(Η), 130(Η) ΚΑΗ 164(Η) ΣΟΤ 2011, 33(Η), 110(I) ΚΑΗ 150(Η) TOY 2012, 20 (Η) ΚΑΗ 65(Η) ΣΟΤ 2013,
120(Η) ΣΟΤ 2014, 39(Η) ΚΑΗ 134(Η) ΣΟΤ 2015)
________________
Γηάηαγκα ζχκθσλα κε ην άξζξν 35(1)
Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, ελαζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ παξέρνληαη ζε απηφ κε βάζε ην άξζξν 35(1) ηνπ πεξί
Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο Νφκνπ, θαζνξίδεη σο Λεπθή Εψλε ηελ πεξηνρή πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζην ρέδην κε αξ. ΣΡΖ
604/2015 ηεο θνηλφηεηαο Πηζζνπξίνπ, γηα ζθνπνχο πεξηνξηζκνχ ηεο νηθνδνκηθήο αλάπηπμεο, ιφγσ ηεο αζηάζεηαο θαη ηνπ
απμεκέλνπ βαζκνχ επηθηλδπλφηεηαο ηνπ εδάθνπο ηνπηθά. Οη ρξήζεηο πνπ πθίζηαληαη ζηελ θαζνξηζκέλε Λεπθή Εψλε ζα
παξακείλνπλ γεληθά ακεηάβιεηεο θαη νπνηαδήπνηε νηθνδνκηθή εξγαζία ή δξαζηεξηφηεηα ζα ηεξκαηηζζεί.
Σν ρέδην κε αξ. ΣΡΖ 604/2015, ζην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη ε θαζνξηδφκελε Λεπθή Εψλε ζηε δηνηθεηηθή πεξηνρή
Πηζζνπξίνπ ηεο Δπαξρίαο Λεκεζνχ, ππνγξάθεηαη απφ ηε Γηεπζχληξηα ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο θαη
εθηίζεηαη πξνο επηζεψξεζε απφ θάζε ελδηαθεξφκελν πξφζσπν θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζηα Κεληξηθά θαη ην
Δπαξρηαθφ Γξαθείν Λεκεζνχ ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο, ζηα Γξαθεία ηεο Δπαξρηαθήο Γηνίθεζεο
Λεκεζνχ θαη ζηα Γξαθεία ηνπ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ Πηζζνπξίνπ.
Σν παξφλ Γηάηαγκα ηζρχεη κέρξη ηηο 25.8.2016.
________________
Έγηλε ζηηο 26 Απγνχζηνπ 2015.
(Τ.Δ. 5.33.23.7.4/2)
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Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)
Απ. 4890, 4.9.2015

Κ.Γ.Π. 285/2015

Απιθμόρ 285
Ο ΠΔΡΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ ΝΟΜΟ
(ΝΟΜΟΗ 90 ΣΟΤ 1972, 56 ΣΟΤ 1982, 7 ΣΟΤ 1990, 28 ΣΟΤ 1991, 91(Η) ΣΟΤ 1992, 55(Η) ΣΟΤ 1993, 72(Η) ΣΟΤ 1998,
59(Η) ΚΑΗ 142(Η) ΣΟΤ 1999, 241(Η) ΣΟΤ 2002, 29(Η) ΣΟΤ 2005, 135(Η) ΣΟΤ 2006, 11(Η) ΣΟΤ 2007,
46(I), 76(Η), 130(Η) ΚΑΗ 164(Η) ΣΟΤ 2011, 33(Η), 110(I) ΚΑΗ 150(Η) TOY 2012, 20 (Η) ΚΑΗ 65(Η) ΣΟΤ 2013,
120(Η) ΣΟΤ 2014, 39(Η) ΚΑΗ 134(Η) ΣΟΤ 2015)
________________
Γηάηαγκα ζχκθσλα κε ην άξζξν 35(1)
Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ παξέρνληαη ζε απηφ κε βάζε ην άξζξν 35(1) ηνπ πεξί
Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο Νφκνπ, θαζνξίδεη σο Λεπθή Εψλε ηηο πεξηνρέο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηα ρέδηα κε
αξ. Σ.Ρ.Ζ. 606/2015 ηνπ Γήκνπ Πφιεο Υξπζνρνχο θαη ησλ θνηλνηήησλ Κνληά, Αγία Μαξηλνχδα, Μαξαζνχληα, ΄Αξκνπ,
Μεζφγε, Σζάδα, Καιιέπεηα, Κνίιε, ηξνπκπί, Γνπδί, Θειέηξα, Γηφινπ, Μειηνχ, Λνπθξνχλνπ, Κάησ Αθνπξδάιηα,
θνχιιε, Υφιε θαη Κξήηνπ Σέξξα, γηα ζθνπνχο θαζνδήγεζεο ηεο αλάπηπμεο, σο πξνο ηε δηαζθάιηζε ηνπ δηαδξφκνπ
φδεπζεο θαη εχξνπο θαηάιεςεο ηνπ πξνγξακκαηηδφκελνπ απηνθηλεηφδξνκνπ Πάθνπ – Πφιεο Υξπζνρνχο, κέρξη λα
νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ηνπ αλαθεξφκελνπ νδηθνχ έξγνπ. Οη ρξήζεηο πνπ πθίζηαληαη ζηηο πεξηνρέο
πνπ θαζνξίδνληαη κε ην παξφλ Γηάηαγκα σο Λεπθή Εψλε ζα παξακείλνπλ ακεηάβιεηεο θαη νπνηαδήπνηε νηθνδνκηθή
εξγαζία θαη δξαζηεξηφηεηα ζα ηεξκαηηζζεί.
Σα ιεπηνκεξή φξηα ηεο θαζνξηδφκελεο Λεπθήο Εψλεο πξνζδηνξίδνληαη ζηα ρσξνκεηξηθά ζρέδηα θι. 1:1500, κε
αξ. Σ.Ρ.Ζ. 606/2015 πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα επηζεψξεζε απφ θάζε ελδηαθεξφκελν θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο
ζηα Κεληξηθά θαη ζην Δπαξρηαθφ Γξαθείν Πάθνπ ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο, θαζψο θαη ζηα Γξαθεία ηεο
Δπαξρηαθήο Γηνίθεζεο Πάθνπ.
Σν παξφλ Γηάηαγκα ηζρχεη κέρξη ηηο 31.8.2016.
________________
Έγηλε ζηηο 26 Απγνχζηνπ 2015.
(Τ.Δ. 5.33.23.7.11)

1766
Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)
Απ. 4890, 4.9.2015

Κ.Γ.Π. 286/2015

Απιθμόρ 286
ΟΗ ΠΔΡΗ ΑΓΔΗΑ ΟΓΖΓΖΖ ΝΟΜΧΝ ΣΟΤ 2001 ΔΧ 2012
_________________
Γλσζηνπνίεζε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 20
94(Η) ηνπ 2001
60(Η) ηνπ 2004
34(Η) ηνπ 2010
79(Η) ηνπ 2012.

Ο Έθνξνο Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ παξέρνληαη ζ' απηφλ απφ
ην άξζξν 20 ησλ πεξί Άδεηαο Οδήγεζεο Νφκσλ ηνπ 2001 έσο 2012 αλαγλσξίδεη άδεηα νδήγεζεο
ή άδεηα νδήγεζεο καζεηεπνκέλνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα αξρή ησλ ρσξψλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πην θάησ Πίλαθα:
_________________
ΠΗΝΑΚΑ
1.

Ννξβεγίαο

11. Ννηίνπ Αθξηθήο

2.

Ηζιαλδίαο

12. Ρσζίαο

3.

Ληρηελζηάτλ

13. Γεσξγίαο

4.

Απζηξαιίαο

14. Οπθξαλίαο

5.

Διβεηίαο

15. Ννηίνπ Κνξέαο

6.

Εηκπάκπνπε

16. εξβίαο

7.

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο

17. Ζλσκέλσλ Αξαβηθψλ Δκηξάησλ

8.

Ηαπσλίαο

18. Καηάξ

9.

Καλαδά

19. Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο

10. Νέα Εειαλδίαο

20. Βαζηιείνπ ηνπ Μαξφθνπ.

2. Ζ παξνχζα γλσζηνπνίεζε ηίζεηαη ζε ηζρχ ηελ 31ε Απγνχζηνπ 2015 θαη αληηθαζηζηά ηε
γλσζηνπνίεζε κε αξηζκφ Κ.Γ.Π. 402/2013 πνπ δεκνζηεχηεθε ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ, Μέξνο Η, ηεο
Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 15 Ννεκβξίνπ 2013.
_________________
Έγηλε ζηηο 24 Απγνχζηνπ 2015.
ΜΑΡΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ,
Τπνπξγφο πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ.

1767
Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)
Απ. 4890, 4.9.2015

Κ.Γ.Π. 287/2015

Απιθμόρ 287
Ο ΠΔΡΗ ΦΟΡΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΝΟΜΟ
(ΝΟΜΟ 91(Η) ΣΟΤ 2004)
__________________
Γλσζηνπνίεζε κε βάζε ηα άξζξα 72 θαη 149
Ο Αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη κε βάζε ηα άξζξα 72 θαη 149 ηνπ πεξί
Φφξσλ Καηαλάισζεο Νφκνπ ηνπ 2004 γλσζηνπνηεί φηη νη παξάγξαθνη 6 θαη 7 ηεο Γλσζηνπνίεζεο Κ.Γ.Π. 263/2014
«Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα άδεηα θαηαζθεπήο κπχξαο εθηφο θαζεζηψηνο αλαζηνιήο ζε κηθξφ δπζνπνηείν κε εηήζηα
παξαγσγή θάησ απφ 1000 εθαηφιηηξα», ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζην Σξίην Παξάξηεκα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο
Γεκνθξαηίαο κε αξ. 4783 θαη εκεξνκελία 30.5.2014 ηξνπνπνηνχληαη κε ηελ πξνζζήθε ηεο αθφινπζεο επηθχιαμεο:
«Ννείηαη φηη ν Γηεπζπληήο δχλαηαη λα απαιιάμεη ηνλ αηηεηή, θαηά ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα
γλσζηνπνίεζε, απφ ηελ ηήξεζε ηεο πην πάλσ ππνρξέσζεο, ζε αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, φπσο ήζειε θαζνξίζεη».
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Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)
Απ. 4890, 4.9.2015

Κ.Γ.Π. 288/2015

Απιθμόρ 288
Ο ΠΔΡΗ ΦΟΡΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΝΟΜΟ
(ΝΟΜΟ 91(Η) ΣΟΤ 2004)
__________________
Γλσζηνπνίεζε κε βάζε ην άξζξν 5(6)(α)
Απψιεηεο (θχξεο) ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ
Ο Αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη κε βάζε ην άξζξν 5(6)(α) ηνπ πεξί Φφξσλ
Καηαλάισζεο Νφκνπ ηνπ 2004 γλσζηνπνηεί φηη ε ππνπαξάγξαθνο (2) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηεο πεξί απσιεηψλ (θχξεο)
ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ γλσζηνπνίεζεο ηνπ 2014, ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζην Σξίην Παξάξηεκα ηεο Δπίζεκεο
Δθεκεξίδαο ηεο Γεκνθξαηίαο κε αξ. 4797 θαη εκεξ. 11 Ηνπιίνπ 2014, Κ.Γ.Π. 337/2014, ηξνπνπνηείηαη κε ηελ
αληηθαηάζηαζε ηνπ Πίλαθα κε ηνλ αθφινπζν:
Ακφιπβδε
βελδίλε

Φσηηζηηθφ
πεηξέιαην
(kerosene)

Πεηξέιαην
εζσηεξηθήο θαχζεο
(gas oil)

Βαξχ πεηξέιαην

Δηζαγσγή/είζνδνο

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

Απνζήθεπζε

0,20%

0,03%

0,03%

0,03%

Μεηαθνξά κε αγσγφ

0,02%

0,02%

0,03%

0,03%
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Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)
Απ. 4890, 4.9.2015

Κ.Γ.Π. 289/2015

Απιθμόρ 289
ΟΗ ΠΔΡΗ ΡΤΘΜΗΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2003 ΔΧ 2012
__________________
Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 93(5) θαη 94(3)
122(Η) ηνπ 2003
239(Η) ηνπ 2004
143(Η) ηνπ 2005
173(Η) ηνπ 2006
92(Η) ηνπ 2008
211(Η) ηνπ 2012.
πλνπηηθφο ηίηινο.

Δξκελεία.

Ο Τπνπξγφο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ
παξέρνληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 93(5) θαη 94(3) ηνπ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνχ
Νφκνπ, εθδίδεη ην παξφλ Γηάηαγκα.

1. Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Kαζνξηζκνχ ηεο Δλεξγεηαθήο Φηψρεηαο θαη ησλ
Kαηεγνξηψλ Δπάισησλ Καηαλαισηψλ θαη ησλ Μέηξσλ Αληηκεηψπηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο
Φηψρεηαο θαη Πξνζηαζίαο ησλ Δπάισησλ Καηαλαισηψλ Γηάηαγκα ηνπ 2015.
2.-(1) ην παξφλ Γηάηαγκα, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα -

122(Η) ηνπ 2003
239(Η) ηνπ 2004
143(Η) ηνπ 2005
173(Η) ηνπ 2006
92(Η) ηνπ 2008
211(Η) ηνπ 2012.

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνχ Νφκν·

167(Η) ηνπ2002
22(Η)ηνπ2003
57(Η)ηνπ2003
136(Η)ηνπ2007
194(Η)ηνπ2007
55(Η)ηνπ2010
189(Η)ηνπ2011
180(Η)ηνπ2012
175(Η) ηνπ 2014.

«επίδνκα ηέθλνπ» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν «επίδνκα» ζηνλ πεξί Παξνρήο
Δπηδφκαηνο Σέθλνπ Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη·

95(Η)ηνπ2006
67(Η)ηνπ 2012
64(I) ηνπ 2013.
109 (Η) ηνπ 2014
135 (I) ηνπ 2014
173 (Η) ηνπ 2014
195 (Η) ηνπ 2014
3 (Η) ηνπ 2015.
11(Η) ηνπ2011
5(1) ηνπ2013.

33(I) ηνπ 2003
234Α ηνπ 2004
139(Η) ηνπ 2005
162(Η) ηνπ 2006
43(Η) ηνπ 2007
73(Η) ηνπ 2010
27(Η) ηνπ 2012
112(Η) ηνπ 2013.

«δεκφζην βνήζεκα πνπ παξέρεηαη απφ ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ» ζεκαίλεη ην δεκφζην βνήζεκα πνπ παξέρεηαη
κε βάζε ηνλ πεξί Γεκνζίσλ Βνεζεκάησλ θαη Τπεξεζηψλ Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη·
«ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα πνπ παξέρεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ
Πξφλνηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ» ζεκαίλεη ην
επίδνκα πνπ παξέρεηαη κε βάζε ηνλ πεξί Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο θαη Γεληθφηεξα
πεξί Κνηλσληθψλ Παξνρψλ Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη·

«ρνξεγία ζε ηπθινχο πνπ παξαρσξείηαη απφ ην Σµήµα Κνηλσληθήο Δλζσµάησζεο Αηφµσλ µε
Αλαπεξίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ» ζεκαίλεη ηελ
ρνξεγία πνπ παξέρεηαη κε βάζε ηνλ πεξί Παξνρήο Δηδηθήο Υνξεγίαο ζε Σπθινχο Νφκν, φπσο
απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη·
«πξφγξακκα» ζεκαίλεη ην ρέδην «Δμνηθνλνκψ-Αλαβαζκίδσ ζηηο Καηνηθίεο», ην νπνίν
ζπγρξεκαηνδνηείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο (ΔΠ) «Αληαγσληζηηθφηεηα
θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» ΠΠ 2014-2020. Σν ελ ιφγσ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα πινπνηείηαη ζηα
πιαίζηα ησλ Καλνληζκψλ (ΔΔ) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ κε αξ.
1303/2013 γηα Καζνξηζκφ Κνηλψλ Γηαηάμεσλ γηα ηα Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά
Σακεία (ΔΓΔΣ) 1300/2013 γηα ην Σακείν πλνρήο·
«ζρέδην» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ ζηνλ πεξί Πξνψζεζεο θαη Δλζάξξπλζεο
ηεο Υξήζεο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο θαη ηεο Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο Νφµν·
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«Ηαηξνζπκβνχιην» ζεκαίλεη νκάδα ηαηξψλ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο ε νπνία
εμεηάδεη θαη εγθξίλεη αηηήζεηο ησλ επάισησλ θαηαλαισηψλ γηα ην κέηξν ηεο κε-απνθνπήο
ζχλδεζεο ή επαλαζχλδεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε θξίζηκεο πεξηφδνπο γηα ιφγνπο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία ηνπο·
«θξίζηκε πεξίνδνο» ζεκαίλεη ηε ρξνληθή πεξίνδν γηα ηελ νπνία ην Ηαηξνζπκβνχιην απνθαζίδεη
φηη ν θάζε δηθαηνχρνο επάισηνο θαηαλαισηήο έρεη αλάγθε ηεο εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ ηεο κεαπνθνπήο ζχλδεζεο ή ηεο επαλαζχλδεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
(2) Όξνη, ε έλλνηα ησλ νπνίσλ δελ εξκελεχεηαη ζην παξφλ δηάηαγκα, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο
απνδίδεηαη ζην Νφκν.
Καζνξηζκφο
ελεξγεηαθήο
θηψρεηαο.

3.-(1) ηελ έλλνηα ηεο ελεξγεηαθήο θηψρεηαο ε νπνία πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 93(5) ηνπ Νφκνπ,
εκπίπηνπλ νη ιήπηεο δεκφζηνπ βνεζήκαηνο απφ ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη νη δηθαηνχρνη ηνπ ειάρηζηνπ
εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο απφ ηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξφλνηαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ νη νπνίνη είλαη Κχπξηνη πνιίηεο ή πνιίηεο
άιινπ Κξάηνπο Μέινπο ή Κξάηνπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή φζνη έρνπλ ίδηα
δηθαηψκαηα κε ηνπο πην πάλσ, νη νπνίνη δηακέλνπλ λφκηκα ζηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρνληαη απφ ηελ
Κππξηαθή Γεκνθξαηία.

Καζνξηζκφο
επάισησλ
θαηαλαισηψλ.

4.-(1) Χο επάισηνη θαηαλαισηέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ Νφκνπ θαζνξίδνληαη νη
θάησζη θαηεγνξίεο πειαηψλ λννπκέλνπ φηη είλαη Κχπξηνη πνιίηεο ή πνιίηεο άιινπ Κξάηνπο
Μέινπο ή Κξάηνπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή φζνη έρνπλ ίδηα δηθαηψκαηα κε ηνπο
πην πάλσ, νη νπνίνη δηακέλνπλ λφκηκα ζηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρνληαη απφ ηελ Κππξηαθή
Γεκνθξαηία:
(α) Οη δηθαηνχρνη ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο πνπ παξέρεηαη απφ ηελ Τπεξεζία
Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξφλνηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ.
(β) Οη ιήπηεο ηνπ δεκνζίνπ βνεζήκαηνο πνπ παξέρεηαη απφ ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο
Δπεκεξίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ.

Τ.. 62.536
68.187
60.213

Τ.. 68.644
69.140
69.179Α
69.209
71.701
71.993
73.323
74.901

(γ) Οη ιήπηεο ηνπ επηδφµαηνο βαξηάο θηλεηηθήο αλαπεξίαο πνπ παξέρεηαη απφ ην Σµήµα
Κνηλσληθήο Δλζσµάησζεο Αηφµσλ µε Αλαπεξίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ ζην ρέδην
Παξνρήο Δπηδφµαηνο Βαξηάο Κηλεηηθήο Αλαπεξίαο, φπσο απηφ ηξνπνπνηείηαη ή
αληηθαζίζηαηαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε Απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ.
(δ) Οη ιήπηεο ηνπ επηδφκαηνο ζε ζπληαμηνχρνπο κε ρακειά εηζνδήκαηα πνπ παξέρεηαη απφ ηελ
Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξφλνηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ ζχκθσλα κε ην
ρέδην Δλίζρπζεο πληαμηνχρσλ κε Υακειά Δηζνδήκαηα, φπσο απηφ ηξνπνπνηείηαη ή
αληηθαζίζηαηαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε Απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, ππφ ηελ
ν
πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εβδνκεθνζηφ (70 ) έηνο ειηθίαο ηνπο θαη δελ
ν
ζπλνηθνχλ κε άιιν πξφζσπν ην νπνίν δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην εβδνκεθνζηφ (70 ) έηνο
ειηθίαο ηνπ.

(ε)
Τ.. 68.314

Τ.. 66.120
68.187

Οη ιήπηεο ηνπ επηδφµαηνο θξνληίδαο ζε παξαπιεγηθά άηνµα πνπ παξαρσξείηαη απφ ην
Σµήµα Κνηλσληθήο Δλζσµάησζεο Αηφµσλ µε Αλαπεξίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο,
Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ
ζην ρέδην Παξνρήο Δπηδφµαηνο Φξνληίδαο ζε Παξαπιεγηθά Άηνµα, φπσο απηφ
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε Απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγηθνχ
πκβνπιίνπ.

(ζη) Οη ιήπηεο ηνπ επηδφµαηνο θξνληίδαο ζε ηεηξαπιεγηθά άηνµα πνπ παξαρσξείηαη απφ ην
Σµήµα Κνηλσληθήο Δλζσµάησζεο Αηφµσλ µε Αλαπεξίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο,
Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ
ζην ρέδην Παξνρήο Δπηδφµαηνο Φξνληίδαο ζε Σεηξαπιεγηθά Άηνµα, φπσο απηφ
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε Απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγηθνχ
πκβνπιίνπ.
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(δ)

Οη ιήπηεο ηεο ρνξεγίαο ζε ηπθινχο πνπ παξαρσξείηαη απφ ην Σµήµα Κνηλσληθήο
Δλζσµάησζεο Αηφµσλ µε Αλαπεξίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ.

(ε)

Πνιχηεθλε ή πεληακειήο νηθνγέλεηα πνπ ιακβάλεη επίδνκα ηέθλνπ απφ ηελ Τπεξεζία
Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξφλνηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ γηα ηξία εμαξηψκελα παηδηά θαη πάλσ θαη κε εηήζην κεηθηφ νηθνγελεηαθφ
εηζφδεκα κέρξη €51.258. Σν εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην ησλ €51.258 γηα ην εηήζην κεηθηφ
νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα απμάλεηαη θιηκαθσηά θαηά €5.126 γηα θάζε πξφζζεην παηδί πέξαλ
ησλ ηεζζάξσλ.

Μέηξα γηα
5.- 5.- (1) Γπλάκεη ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο θαζνξίδνληαη ηα θάησζη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
αληηκεηψπηζε ηεο
επάισησλ θαηαλαισηψλ θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ελεξγεηαθήο θηψρεηαο ζχκθσλα κε ηα
ελεξγεηαθήο
εδάθηα (4) θαη (6) ηνπ άξζξνπ 93, θαη ην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 94ηνπ Νφκνπ:
θηψρεηαο θαη
πξνζηαζία ησλ
επάισησλ
θαηαλαισηψλ.

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα ΗΗΗ(I):
28.4.2006
19.9.2008
28.5.2010
28.6.2013
19.6.2015.

(α) ηελ ζπκπεξίιεςε ησλ θαηεγνξηψλ επάισησλ θαηαλαισηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο
παξαγξάθνπο 4(1)(α), 4(1)(β), 4(1)(γ), (4)(1)(ε), 4(1)(ζη) θαη 4(1)(ε) ζηελ εηδηθή δηαηίκεζε
κε Κψδηθα 08, φπσο θαζνξίδεηαη ζε ζρεηηθή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ γηα επηβνιή
Τπνρξεψζεσλ Γεκφζηαο Χθέιεηαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 89 θαη 90(5) ηνπ Νφκνπ, φπσο
απηή εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.

(β) Σελ παξνρή νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ ζηηο θαηεγνξίεο επάισησλ θαηαλαισηψλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 4(1)(α) κέρξη 4(1)(ε) κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε ρέδην
γηα εγθαηάζηαζε νηθηαθνχ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο δπλακηθφηεηαο κέρξη 3kWκε ηε
κέζνδν ζπκςεθηζκνχ κεηξήζεσλ παξαγφκελεο θαη θαηαλαιηζθφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο,
φπσο απηφ ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε Απνθάζεηο ηνπ
Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ.
(γ) Σελ παξνρή νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ ζηηο θαηεγνξίεο επάισησλ θαηαλαισηψλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 4(1)(α) κέρξη 4(1)(ε) κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην
Πξφγξακκα γηα ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ θαηνηθηψλ ηνπο ή γηα ηελ εθαξκνγή
κεκνλσκέλσλ κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε απηέο, φπσο απηφ ηξνπνπνηείηαη ή
αληηθαζίζηαηαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ,
Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, θαηφπηλ ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ έγθξηζεο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο
Αξρήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ.
(δ) Σε κε-απνθνπή ζχλδεζεο ή επαλαζχλδεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε θξίζηκεο πεξηφδνπο,
ησλ επάισησλ θαηαλαισηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο επάισησλ πνπ πξνβιέπνληαη
ζηελ παξάγξαθν 4(1)(α) κέρξη 4(1)(ε) θαη γηα ηνπο νπνίνπο ε απξφζθνπηε παξνρή
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη απαξαίηεηε γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία ηνπο, κεηά
απφ έγθξηζε αξκφδηνπ Ηαηξνζπκβνπιίνπ ην νπνίν ζα ζπγθξνηείηαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο
θαη ζα απαξηίδεηαη απφ επηηξνπή εηδηθψλ αλαιφγσο ηεο πεξίπησζεο θαη ην είδνο ηεο
πάζεζεο. Σν Ηαηξνζπκβνχιην ζα εμεηάδεη εμαηνκηθεπκέλα αζζέλεηεο θαη θιηληθέο θαηαζηάζεηο
φπνπ ε απνθνπή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δπλεηηθά κπνξεί λα ζέζεη ζε άκεζν θίλδπλν ηελ δσή
ησλ επάισησλ θαηαλαισηψλ.
Αλαδξνκηθή ηζρχ
γηα επάισηνπο
θαηαλαισηέο ηεο
εηδηθήο
δηαηίκεζεο 08.

6. Πξφζσπν ην νπνίν έρεη θαηαζηεί δηθαηνχρν ησλ επηδνκάησλ θαη/ή ρνξεγηψλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζηηο θαηεγνξίεο ησλ παξαγξάθσλ 4(1)(α), 4(1)(β), 4(1)(γ), (4)(1)(ε), 4(1)(ζη) θαη
4(1)(ε) κε αλαδξνκηθή ηζρχ, δηθαηνχηαη λα επσθειεζεί ηεο εηδηθήο δηαηίκεζεο 08 πνπ
πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 5 απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία έρεη θαηαζηεί δηθαηνχρνο
αλαδξνκηθά θαη ε ΑΖΚ ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηηο αλάινγεο αλαπξνζαξκνγέο νχησο ψζηε ην
πξφζσπν απηφ λα επσθειεζεί αλαδξνκηθά ηεο εηδηθήο δηαηίκεζεο:
Ννείηαη φηη πξφζσπν ην νπνίν είλαη δηθαηνχρν θαη δελ άζθεζε ην δηθαίσκα έληαμεο ζηελ εηδηθή
δηαηίκεζε, ζα απνιακβάλεη ηνπ σθειήκαηνο ηεο εηδηθήο δηαηίκεζεο κε αλαδξνκηθή ηζρχ φπσο
αλαθέξεηαη πην πάλσ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ηειεπηαίαο αίηεζεο ζηελ αξκφδηα
Τπεξεζία/Σκήκα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη ηεο
ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ε νπνία ζα αθνινπζήζεη πξνο ζηελ ΑΖΚ γηα λα εληαρζεί ζηελ
εηδηθή δηαηίκεζε, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο. Ζ πεξίνδνο ηεο
αλαδξνκηθφηεηαο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο δψδεθα κήλεο.
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Έλαξμε ηζρχνο.

7. Σν παξφλ Γηάηαγκα ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηηο 14 επηεκβξίνπ 2015.

Λήμεο ηζρχνο ηνπ
πεξί Καζνξηζκνχ
ηεο Δλεξγεηαθήο
Φηψρεηαο θαη ησλ
Καηεγνξηψλ
Δπάισησλ
Καηαλαισηψλ θαη
ησλ Μέηξσλ
Αληηκεηψπηζεο ηεο
Δλεξγεηαθήο
Φηψρεηαο θαη
Πξνζηαζίαο ησλ
Δπάισησλ
Καηαλαισηψλ
Γηαηάγκαηνο
ηνπ 2013.
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην (Η):
26.6.2013.

8. Με ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο, ην πεξί Καζνξηζκνχ ηεο Δλεξγεηαθήο
Φηψρεηαο θαη ησλ Καηεγνξηψλ Δπάισησλ Καηαλαισηψλ θαη ησλ Μέηξσλ Αληηκεηψπηζεο ηεο
Δλεξγεηαθήο Φηψρεηαο θαη Πξνζηαζίαο ησλ Δπάισησλ Καηαλαισηψλ Γηάηαγκα ηνπ 2013
θαηαξγείηαη.

__________________
Έγηλε ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2015.
ΓΔΧΡΓΗΟ ΛΑΚΚΟΣΡΤΠΖ,
Τπνπξγφο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ,
Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ.
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Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)
Απ. 4890, 4.9.2015

Κ.Γ.Π. 290/2015

Απιθμόρ 290
Ο ΠΔΡΗ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΝΟΜΟ
(ΚΔΦ. 31 ΚΑΗ ΝΟΜΟΗ 48 ΣΟΤ 1964, 32 ΣΟΤ 1973, 92(I) ΣΟΤ 1995, 4(Η) ΣΟΤ 1996,
33(Η) ΣΟΤ1997, 120(Η) ΣΟΤ 2005, 41(Η) ΣΟΤ 2006, 103(Η) ΣΟΤ 2012 ΚΑΗ 200(Η) ΣΟΤ 2014)
ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΚΖΡΤΞΖ ΑΡΥΑΗΧΝ ΜΝΖΜΔΗΧΝ
___________________
Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 6(1)
Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνχληαη ζ΄ απηφ δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ
άξζξνπ 6 ηνπ πεξί Αξραηνηήησλ Νφκνπ, δηαηάζζεη φπσο νη πην θάησ αλαγξαθφκελνη ρψξνη θαη θηήξηα, θεξπρζνχλ σο
Αξραία Μλεκεία θαη πξνζηεζνχλ ζην Γεχηεξν Πίλαθα ηνπ Νφκνπ.
ΔΠΑΡΥΗΑ ΑΜΜΟΥΧΣΟΤ
Α/Α

ΑΡΥΑΗΟ ΜΝΖΜΔΗΟ

ΓΖΜΟ ΄Ζ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ Δ ΥΧΡΟΜΔΣΡΗΚΑ ΥΔΓΗΑ
ΦΤΛΛΟ/
ΥΔΓΗΟ

ΚΛΗΜΑΚΑ

ΣΜΖΜΑ

ΣΔΜΑΥΗΟ

1.

Δθθιεζία Αγίαο
Παξαζθεπήο

Αθαλζνχ

XIV/11.W.1

1:2500

91

2.

Δθθιεζία
Αξράγγεινπ ζηελ
ηνπνζεζία Νεππάιερ

Αθαλζνχ

VI/44.E.2

1:2500

28

3.

Δθθιεζία Αγίαο
Φσηεηλήο
(θνηκεηεξηαθή)

Αθαλζνχ

VI/61.W.2

1:2500

1041

4.

Δθθιεζία Αγίαο
Βαξβάξαο
(θνηκεηεξηαθή)

Αθαλζνχ

XIV/5.W.1

1:2500

132

5.

Δθθιεζία Αγίνπ
Ησάλλε

Αθαλζνχ

XIV/4.E.1

1:2500

363/1

6.

Δθθιεζία Αγίνπ
Μίθαιινπ ζηελ
ηνπνζεζία Άγιορ
Μίκαλλορ θαη Άγιορ
Πέππιπορ

Αθαλζνχ

VI/46.W.1

1:2500

32

7.

Δθθιεζία Αγίνπ
Υαξαιάκπνπο

Αθαλζνχ

VI/46.E.1

1:2500

108

8.

Δθθιεζία Παλαγίαο
Μειίζζα

Αθαλζνχ

VI/48.W.2

1:2500

250

(Τ.Μ.Δ.Δ. 14.3.2)
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Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)
Απ. 4890, 4.9.2015

Κ.Γ.Π. 291/2015

Απιθμόρ 291
Ο ΠΔΡΗ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΝΟΜΟ
(ΚΔΦ. 31 ΚΑΗ ΝΟΜΟΗ 48 ΣΟΤ 1964, 32 ΣΟΤ 1973, 4(Η) ΣΟΤ 1996, 33(Η) ΣΟΤ 1997,
120(Η) ΣΟΤ 2005, 41(Η) ΣΟΤ 2006, 103(Η) ΣΟΤ 2012 ΚΑΗ 200(Η) ΣΟΤ 2014)
ΚΖΡΤΞΖ ΑΡΥΑΗΧΝ ΜΝΖΜΔΗΧΝ
__________________
Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 6(1)
Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνχληαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ πεξί
Αξραηνηήησλ Νφκνπ, δηαηάζζεη φπσο νη πην θάησ αλαγξαθφκελνη ρψξνη θαη θηήξηα, θεξπρζνχλ σο Αξραία Μλεκεία θαη
πξνζηεζνχλ σο Αξραία Μλεκεία ζην Γεχηεξν Πίλαθα ηνπ ελ ιφγσ Νφκνπ.
ΔΠΑΡΥΗΑ ΛΔΤΚΧΗΑ
Α/Α

ΑΡΥΑΗΟ ΜΝΖΜΔΗΟ

ΓΖΜΟ ΄Ζ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ Δ ΥΧΡΟΜΔΣΡΗΚΑ ΥΔΓΗΑ
ΦΤΛΛΟ/
ΥΔΓΗΟ

1.

Ο ρψξνο θαη ηα
θαηάινηπα νηθηζκνχ ηεο
Ρσκαηθήο πεξηφδνπ
ζηελ ηνπνζεζία
«Αγθάιε»

2.

Ο ρψξνο θαη ηα
θαηάινηπα αξραίνπ
λεθξνηαθείνπ ζηελ
ηνπνζεζία «Μάληξα
ηνπ ηαπξίθθνπ»

3.

4.

5.

Σκήκα πδξαγσγείνπ
(αιπζίδα ιάθθσλ) πνπ
επεξεάδνπλ ηα
αθφινπζα ηεκάρηα

Νεξφκπινο θαη νηθία
κπισλά
Ο ρψξνο θαη ηα
θαηάινηπα νηθηζκνχ θαη
λεθξνηαθείνπ ηεο
Κεξακηθήο Νενιηζηθήο
θαη Υαιθνιηζηθήο
πεξηφδνπ ζηελ
ηνπνζεζία
«MaghralarTarlasi»

ΣΔΡΗ

ΣΔΡΗ

ΑΚΑΚΗ

ΚΛΗΜΑΚ
Α

ΣΜΖΜ
Α

ΣΔΜΑΥΗΟ

ΥΥΥ/45 Δ.2
ΥΥΥ/53 Δ.1

1:2500
1:2500

08
08

225, 229
230, 231

ΥΥΥ/53 Δ.1
ΥΥΥ/54 W.1

1: 2500

08
08

481, 485

XX/61

1:5000

ΠΑΛΑΗΥΧΡΗ
ΜΟΡΦΟΤ

1300V01

ΑΓΗΟΗ
ΖΛΗΟΦΧΣΟΗ

ΥΥΗΥ/44

1:2500

1:1250

1:5000

546

17, 22, 19,
1424,44, 63, 62, 61,
60, 1697, 1445, 1698,
125, 1446, 1447, 128,
1010, 1135, 1011,
1128, 1127, 1129,
1130, 1631, 1224,
1709, 1710, 1227,
1640, 1641, 1642,
1277
885, 2323

961, 971, 970, 972,
973, 974, 975, 978,
985, 977, 976

1775
ΔΠΑΡΥΗΑ ΛΑΡΝΑΚΑ
Α/Α

ΑΡΥΑΗΟ
ΜΝΖΜΔΗΟ

ΓΖΜΟ ΄Ζ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ Δ ΥΧΡΟΜΔΣΡΗΚΑ ΥΔΓΗΑ
ΦΤΛΛΟ/
ΥΔΓΗΟ

1.

Ο ρψξνο θαη ηα
θαηάινηπα
κεζαησληθνχ
λεθξνηαθείνπ

2.

Διαηφκπινο

ΑΛΑΜΗΝΟ

ΥΟΗΡΟΚΟΗΣΗΑ

L/49

XLIX/61
(ΥΧΡ.)

ΚΛΗΜΑΚΑ

ΣΜΖΜΑ

ΣΔΜΑΥΗΟ

1:5000

657, 288, 604,
605, 290

1:1250

127

ΔΠΑΡΥΗΑ ΠΑΦΟΤ
Α/Α

1.

ΑΡΥΑΗΟ ΜΝΖΜΔΗΟ

Ο ρψξνο θαη ηα
θαηάινηπα νηθηζκνχ
ηεο Υαιθνιηζηθήο
πεξηφδνπ ζηηο
ηνπνζεζίεο
«Βξπζζνχδηα» θαη
«Παιινχξεο»

ΓΖΜΟ ΄Ζ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΥΛΧΡΑΚΑ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ Δ ΥΧΡΟΜΔΣΡΗΚΑ ΥΔΓΗΑ
ΦΤΛΛΟ/ΥΔΓΗΟ

ΚΛΗΜΑΚΑ

ΣΜΖΜΑ

ΣΔΜΑΥΗΟ

XLV/50. W2

1:2500

02

51, 54, 352, 72,
77, 353, 74A,
74B, 74C, 490,
355

XLV/50

1:5000

364, 363, 362,
469, 428

(Y.M.E.E. 14.3.2)
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Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)
Απ. 4890, 4.9.2015

Κ.Γ.Π. 292/2015

Απιθμόρ 292
ΟΗ ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΦΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΡΗΑ ΕΧΖ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2003 ΔΧ 2015
_________________
Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 13(2)
Ο Τπνπξγφο Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο –
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.
πλνπηηθφο
ηίηινο.

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:

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)
(β)
(γ)
(δ)
(ε)
(ζη)
(δ)
(ε)
(ζ)
(η)
(ηα)
(ηβ)
(ηγ)
(ηδ)
(ηε)
(ηζη)
(ηδ)
(ηε)
(ηζ)
(θ)
(θα)

Μέηξα
Πξνηεξαηφηεηαο
γηα ηελ ΔΕΓ
«Μάκκαξη Γέλεηα CY2000001».

Μάκκαξη-Γέλεηα – CY2000001·
Άιπθνο Πνηακφο- Άγηνο σδφκελνο – CY2000002·
Πεξηνρή Μηηζεξνχ-Αγξνθεπηάο – CY2000003·
Μαδαξή – Παπνχηζα – CY2000005·
Φνπληνπθνδάζε Πηηζηιηάο - CY2000009·
Κνηιάδα Πνηακνχ Μαξνχιιελαο - CY2000010·
Πνηακφο Πεξηζηεξψλαο - CY2000011·
Κνηιάδα Καξθψηε - CY2000012·
Υα-Πνηάκη – CY4000002·
Δπηζθνπή Μσξνχ Νεξνχ - CY4000005·
Κνίιε-Μαπξνθφιπκπνο - CY4000008·
Πεξηνρή θνχιιε - CY4000009·
Φάξνο Κάησ Πάθνπ - CY4000013·
Πεξηνρή Γξχκνπ - CY4000014·
Πεξηνρή Κξήηνπ-Μαξφηηνπ - CY4000015·
Αθξσηήξην Άζπξν-Πέηξα ηνπ Ρσκηνχ - CY5000005·
Κνηιάδα Ληκλάηε - CY5000006·
Πεξηνρή Αζγάηαο - CY5000007·
Αιπθέο Λάξλαθαο – CY6000002·
Πεξηνρή Λπκπηψλ-Αγίαο Άλλαο - CY6000003· θαη
Πεξηνρή Λεπθάξσλ - CY6000005.

4. Σα κέηξα πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ ΔΕΓ «Μάκκαξη-Γέλεηα – CY2000001» είλαη ηα αθφινπζα:

1777
(α)

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

δηαηήξεζε ζε εμαίξεηε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ νηθνηφπσλ:
(i) 6220* - «Φεπδνζηέπα κε αγξσζηψδε θαη κνλνεηή θπηά απφ
Brachypodietea», θαη
(ii) 8210 - «Αζβεζηνιηζηθά βξαρψδε πξαλή κε ραζκνθπηηθή βιάζηεζε»·

Therο-

(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 αγξφζπζηεκάησλ 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.

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)
(i)

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

1778

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

(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.

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 TheroBrachypodietea»,
(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)·

1779

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

(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.

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)·

(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·

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.
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Μέηξα
Πξνηεξαηφηεηαο
γηα ηελ ΔΕΓ
«Φνπληνπθνδάζε
Πηηζηιηάο CY2000009».

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

(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.

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.

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
Βrachypodietea»,

απφ

Thero-
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(ii) 3290 - «Πνηακνί ηεο Μεζνγείνπ κε πεξηνδηθή ξνή απφ Paspalo-Agrostidion»,
(iii) 6420 - «Τγξνί κεζνγεηαθνί ιεηκψλεο κε πςειέο πφεο απφ MolinioHoloschoenion», θαη
(iv) 92Α0 - «Γάζε - ζηνέο κε Salix alba»·

Μέηξα
Πξνηεξαηφηεηαο
γηα ηελ ΔΕΓ
«Πνηακφο
Πεξηζηεξψλαο CY2000011».

(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.

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

(α)
(β)

(γ)

εληνπηζκφο, ραξηνγξάθεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ νηθφηνπνπ
5220*- «Γελδξνεηδή Matorrals κε Zyziphus» θαη θαζνξηζκφο θαη εθαξκνγή κέηξσλ
δηαρείξηζεο θαη δηαηήξεζήο ηνπ·
δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ νηθφηνπσλ:
(i) 6220* - «Φεπδνζηέπα κε αγξνζηψδε θαη κνλνεηή θπηά απφ TheroBrachypodietea»,
(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)»·
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)·

Μέηξα
Πξνηεξαηφηεηαο
γηα ηελ ΔΕΓ
«Κνηιάδα
Καξθψηε CY2000012».

(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.

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 «ΥαΠνηάκη –
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 TheroBrachypodietea»,
(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)

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

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 αγξφζπζηεκάησλ 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.

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 TheroBrachypodietea»,
(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»·

Μέηξα
Πξνηεξαηφηεηαο
γηα ηελ ΔΕΓ
«Κνίιε-Μαπξνθφιπκπνο CY4000008».

(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.

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 TheroBrachypodietea», 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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Μέηξα
Πξνηεξαηφηεηαο
γηα ηελ ΔΕΓ
«Πεξηνρή
θνχιιε CY4000009».

(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.

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 TheroBrachypodietea»,
(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)
Μέηξα
Πξνηεξαηφηεηαο
γηα ηελ ΔΕΓ
«Φάξνο Κάησ
Πάθνπ CY4000013».

Μέηξα
Πξνηεξαηφηεηαο
γηα ηελ ΔΕΓ
«Πεξηνρή Γξχκνπ
- CY4000014».

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

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.

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

(α)

δηαηήξεζε ή/ θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ νηθνηφπνπ 92A0 – «Γάζεζηνέο 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)»·
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Μέηξα
Πξνηεξαηφηεηαο
γηα ηελ ΔΕΓ
«Πεξηνρή Κξήηνπ
- Μαξφηηνπ CY4000015».

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

(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.

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.

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 αγξφζπζηεκάησλ 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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Μέηξα
Πξνηεξαηφηεηαο
γηα ηελ ΔΕΓ
«Κνηιάδα Ληκλάηε
- CY5000006».

Μέηξα
Πξνηεξαηφηεηαο
γηα ηελ ΔΕΓ
«Πεξηνρή
Αζγάηαο CY5000007».

(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.

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 TheroΒrachypodietea»,
(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.

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

(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 αγξφζπζηεκάησλ 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.

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 TheroBrachypodietea»,
(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».

Μέηξα
Πξνηεξαηφηεηαο
γηα ηελ ΔΕΓ
«Πεξηνρή
Λεπθάξσλ CY6000005».

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
Brachypodietea», θαη
(ii) 5420 - «Φξχγαλα απφ Sarcopoterium spinosum»·

απφ

Thero-

(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 αγξφζπζηεκάησλ 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.

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 TheroBrachypodietea»,
(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,
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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)·
(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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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 4890, 4.9.2015

Κ.Δ.Π. 293/2015

Αριθμός 293
ΟΘ ΠΕΡΘ ΠΡΟΣΑΘΑ ΚΑΘ ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ ΣΗ ΦΤΗ ΚΑΘ ΣΗ ΑΓΡΘΑ ΖΩΗ ΝΟΜΟΘ ΣΟΤ 2003 ΕΩ 2015
_________________
Δηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 15(1)
Ο Τπνπξγόο Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο –
κε βάζε ηε γξαπηή γλσκνδόηεζε ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο, ε νπνία ζπληάρζεθε
153(Θ) ηνπ 2003
δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 15 ησλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Δηαρείξηζεο ηεο Φύζεο
131(Θ) ηνπ 2006
θαη ηεο Άγξηαο Ζσήο Νόκσλ ηνπ 2003 έσο 2015, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ από ην πεξί
113(I) ηνπ 2012
Σξνπνπνίεζεο ησλ Παξαξηεκάησλ ησλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Δηαρείξηζεο ηεο Φύζεο θαη
67(Θ) ηνπ 2015.
ηεο Άγξηαο Ζσήο Νόκσλ, Δηάηαγκα ηνπ 2007 θαη ην πεξί Σξνπνπνίεζεο ησλ
Επίζεκε
Παξαξηεκάησλ Θ, ΘΘ θαη IV ησλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Δηαρείξηζεο ηεο Φύζεο θαη ηεο Άγξηαο
Εθεκεξίδα,
Ζσήο Νόκσλ ηνπ 2003 έσο 2012, Δηάηαγκα ηνπ 2014,
Παξάξηεκα
αθνύ έιαβε ππόςε ηηο ζέζεηο ησλ αξκόδησλ αξρώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (2)(ε)
Σξίην (Θ):
ηνπ άξζξνπ 15 ησλ ίδησλ Νόκσλ, θαη
21.9.2007.
αθνύ έιαβε ππόςε ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ππνβιήζεθαλ κε βάζεη ην εδάθην (3)
Επίζεκε
ηνπ άξζξνπ 15 ησλ ίδησλ Νόκσλ,
Εθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
αζθεί ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνύληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 15(1) ησλ πην πάλσ Νόκσλ θαη
Σξίην (Θ):
εθδίδεη ην αθόινπζν Δηάηαγκα:
14.2.2014.
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 ΟξόθιηλεοCY6000011») Δηάηαγκα ηνπ 2015.

Εξκελεία.

2. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο Δηαηάγκαηνο –

Επίζεκε
Εθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην (Θ):
19.12.2014.

«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 -

Παξάξηεκα.

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.

(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·

(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

(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.
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Μέηξα δηαηήξεζεο
θαη ζρέδηα
δηαρείξηζεο.

Αλάιεςε
δξαζηεξηνηήησλ θαη
ιεηηνπξγηώλ.

Απαγνξεύζεηο.

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,
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.

όπνπ

ρξεηάδεηαη,

απνθαηάζηαζε

ησλ

θπζηθώλ

θαλαιηώλ

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.

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·

(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·

Παξάξηεκα.
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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)
Κεθ. 66.
10 ηνπ 1988
6(Θ) ηνπ 2005.

ε βόζθεζε εληόο ηνπ πεξηθξαγκέλνπ ρώξνπ ηεο ΕΖΔ·

(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·

(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.

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.

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.

1795
Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)
Απ. 4890, 4.9.2015

Κ.Γ.Π. 294/2015

Απιθμόρ 294
ΟΗ ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΦΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΡΗΑ ΕΧΖ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2003 ΔΧ 2015
__________________
Γλσζηνπνίεζε βάζεη ηνπ άξζξνπ 13
Με ηελ παξνχζα γλσζηνπνηείηαη φηη, ν Τπνπξγφο Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, αζθψληαο ηηο
εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνπλ νη πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 13(1) ησλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Φχζεο θαη ηεο
Άγξηαο Εσήο Νφκσλ ηνπ 2003 έσο 2015, θεξχζζεη ηνπο πην θάησ Σφπνπο Κνηλνηηθήο εκαζίαο (ΣΚ), νη νπνίνη έρνπλ
εο
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή σο ΣΚ κε ηηο Απνθάζεηο 2008/335/ΔΚ ηεο 28 Μαξηίνπ 2008 θαη 2011/85/ΔΚ
ηεο 10εο Ηαλνπαξίνπ, 2011:
Μάκκαξη-Γέλεηα – CY2000001
Άιπθνο Πνηακφο- Άγηνο σδφκελνο – CY2000002
Πεξηνρή Μηηζεξνχ-Αγξνθεπηάο – CY2000003
Μαδαξί – Παπνχηζα – CY2000005
Φνπληνπθνδάζε Πηηζηιηάο - CY2000009
Κνηιάδα Πνηακνχ Μαξνχιιελαο - CY2000010
Πνηακφο Πεξηζηεξψλαο - CY2000011
Κνηιάδα Καξθψηε - CY2000012
Υα-Πνηάκη – CY4000002
Δπηζθνπή Μσξνχ Νεξνχ - CY4000005
Κνίιε-Μαπξνθφιπκπνο - CY4000008
Πεξηνρή θνχιιε - CY4000009
Φάξνο Κάησ Πάθνπ - CY4000013
Πεξηνρή Γξχκνπ - CY4000014
Πεξηνρή Κξήηνπ-Μαξφηηνπ - CY4000015
Αθξσηήξην Άζπξν-Πέηξα ηνπ Ρσκηνχ - CY5000005
Κνηιάδα Ληκλάηε - CY5000006
Πεξηνρή Αζγάηαο - CY5000007
Αιπθέο Λάξλαθαο – CY6000002
Πεξηνρή Λπκπηψλ-Αγίαο Άλλαο - CY6000003
Πεξηνρή Λεπθάξσλ - CY6000005
σο Δηδηθέο Εψλεο Γηαηήξεζεο (ΔΕΓ).
ΝΗΚΟ ΚΟΤΓΗΑΛΖ,
Τπνπξγφο Γεσξγίαο,
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο.

1796
Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)
Απ. 4890, 4.9.2015

Κ.Γ.Π. 295/2015

Απιθμόρ 295
O ΠΔΡΗ ΣΖ ΓΗΔΘΝΟΤ ΤΜΒΑΖ ΣΟΤ ΝΑ·Η·ΡΟΜΠΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΔΛΚΤΖ ΝΑΤΑΓΗΧΝ
ΚΑΗ ΠΔΡΗ ΤΝΑΦΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ (ΚΤΡΧΣΗΚΟ) ΝΟΜΟ (ΝΟΜΟ 12(ΗΗΗ) ΣΟΤ 2015)
_________________
Γλσζηνπνίεζε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ δπλάκεη άξζξνπ 20
Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη απφ ην άξζξν 20 ηνπ πεξί ηεο Γηεζλνχο
χκβαζεο ηνπ Νατξφκπη γηα ηελ Αλέιθπζε Ναπαγίσλ θαη πεξί πλαθψλ Θεκάησλ (Κπξσηηθνχ) Νφκνπ ηνπ 2015
(Νφκνο 12(ΗΗΗ) ηνπ 2015) κε ηελ παξνχζα Γλσζηνπνίεζή ηνπ θαζνξίδεη σο εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ πην πάλσ
Νφκνπ, ηελ 22α Οθησβξίνπ, 2015.
_________________
Έγηλε ζηηο 26 Απγνχζηνπ, 2015.

1797
Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)
Απ. 4890, 4.9.2015

Κ.Γ.Π. 296/2015

Απιθμόρ 296
Ο ΠΔΡΗ ΣΖ ΗΓΡΤΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΝΟΜΟ
(ΝΟΜΟ 13(Η) ΣΟΤ 2015)
________________
Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 9
Αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ κνπ παξέρνληαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ πεξί ηεο Ίδξπζεο θαη
Λεηηνπξγίαο Γηνηθεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ Νφκνπ, Νφκνο 13(Η) ηνπ 2015, δηά ηνπ παξφληνο νξίδσ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ην
Αλψηαην Γηθαζηήξην, ην θηήξην ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ πνπ επξίζθεηαη ζηελ νδφ Υαξάιακπνπ Μνχζθνπ, 1404
ε
Λεπθσζία, σο ηφπν δηεμαγσγήο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ, απφ 1 επηεκβξίνπ 2015.
________________
Έγηλε ζηηο 27 Απγνχζηνπ 2015.
ΗΧΝΑ ΝΗΚΟΛΑΟΤ,
Τπνπξγφο
Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο.

1798

Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)
Απ. 4890, 4.9.2015

Κ.Γ.Π. 297/2015

Απιθμόρ 297
Ο ΠΔΡΗ ΔΓΓΡΑΦΖ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΧΝ ΝΟΜΟ, ΚΔΦ. 249
___________
Γηάηαγκα ζχκθσλα κε ην άξζξν 14
Σν Οδνληηαηξηθφ πκβνχιην Κχπξνπ αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη απφ ην άξζξν 14 ηνπ πεξί
Δγγξαθήο Οδνληηάηξσλ Νφκνπ Κεθ. 249 απνθάζηζε ηε δηαγξαθή ηνπ πην θάησ αλαθεξφκελνπ νδνληηάηξνπ απφ ην
Μεηξψν Οδνληηάηξσλ:
Αξ. Δγγξαθήο

Όλνκα

Γηεχζπλζε

Ζκεξνκελία
Δγγξαθήο

Παλεπηζηήκην

1272

Πάξηα ηπιηαλίδνπ

Γξίβα Γηγελή 16,
Πφιε Υξπζνρνχο
8820
Πάθνο

9/10/2012

Ηαηξηθφ Παλεπηζηήκην
φθηαο

ΑΝΣΡΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ,
ΈθνξνοΟδνληηαηξηθνχ πκβνπιίνπ Κχπξνπ.

______________________________________________________________________________________________
Σππψζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο
1445 Λεςκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αληίηππα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο πσινχληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα
Δηήζηα ζπλδξνκή: €68,00.

