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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 5578, 30.7.2021

Κ.Δ.Π. 339/2021

Αριθμός 339
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2015

153(Ι) του 2003
131(Ι) του 2006
113(Ι) του 2012
67(I) του 2015.
Συνοπτικός
τίτλος.
Ερμηνεία.
Πεδίο
εφαρμογής.

Μέτρα
Προτεραιότητας
για την ΕΖΔ
«Εθνικό Δασικό
Πάρκο Ποταμός
Λιοπετρίου –
CY3000001».

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 13(2)
Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με βάση τις γραπτές
γνωμοδοτήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα εδάφια (3)
και (4) του άρθρου 13 των περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμων
του 2003 έως 2015, ασκεί τις εξουσίες που του χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 13(2) των πιο
πάνω Νόμων και εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της
Άγριας Ζωής (Μέτρα Προτεραιότητας για Ειδικές Ζώνες Διατήρησης) Διάταγμα του 2021.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος Διατάγματος –
«ΕΖΔ» σημαίνει Ειδική Ζώνη Διατήρησης.
3. Το παρόν Διάταγμα εφαρμόζεται στις ακόλουθες ΕΖΔ:
(α)

Εθνικό Δασικό Πάρκο Ποταμός Λιοπετρίου – CY3000001

(β)

Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς – CY6000006

(γ)

Χερσόνησος Ακάμα – CY4000010

(δ)

Δάσος Πάφου – CY2000016

(ε)

Ωκεανίς – CY4000024

4. Τα μέτρα προτεραιότητας για την ΕΖΔ «Εθνικό Δασικό Πάρκο Ποταμός Λιοπετρίου –
CY3000001» είναι τα ακόλουθα:
(α)

(β)

διατήρηση σε εξαίρετη κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων:
(i)

3170* - Μεσογειακά εποχικά τέλματα

(ii)

5210 - Δενδρώδεις θαμνώνες με Juniperus excelsa και J. foetidissima

(iii)

5420 - Φρύγανα με Sarcopoterium spinosum (Cisto-Micromerietea) ·

διατήρηση ή / και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων:
(i)

1210 - Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και αμπώτιδας

(ii) 1240 - Απόκρημνες βραχώδεις ακτές της Μεσογείου με βλάστηση (με ενδημικά
Limonium spp.)
(iii) 2110 - Πρωτογενείς κινούμενες θίνες·

152(Ι) του 2003
256(Ι) του 2004
81(Ι) του 2005
151(Ι) του 2006
15(Ι) του 2008
5(Ι) του 2009
129(Ι) του 2012
52(Ι) του 2014
104(Ι) του 2014
165(Ι) του 2014
68(Ι) του 2015
99(Ι) του 2017

(γ)

Διατήρηση των ειδών Crepis pusilla, Miniopterus schreibersii, Myotis blythii, Myotis
emarginatus, Rhinolophus blasii, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros
σε εξαιρετική κατάσταση διατήρησης·

(δ)

διατήρηση των ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας που παρατηρούνται στην ΕΖΔ σε
ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, ώστε να διασφαλίζεται η παρουσία και η διαβίωσή
της, ειδικότερα όσον αφορά τα είδη του Παραρτήματος Ι των περί Προστασίας και
Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων του 2003 έως 2020·
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156(Ι) του 2017
213(Ι) του 2020.
(ε)

περιορισμός ή / και απαγόρευση ενεργειών ή / και οχλήσεων ή / και δραστηριοτήτων, όπως
προκύπτουν και από τους περί Δασών Νόμους του 2012 και 2018, εντός της ΕΖΔ, οι
οποίες δυνατό να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ΕΖΔ, για την αποφυγή της
υποβάθμισης των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών·

(στ)

ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης / συνείδησης, εκπαίδευση του κοινού και
ανάδειξη της ΕΖΔ.

25(Ι) του 2012
104(Ι) του 2018.

Μέτρα
Προτεραιότητας
για την ΕΖΔ
«Εθνικό Δασικό
Πάρκο Ριζοελιάς
– CY6000006».

5. Τα μέτρα προτεραιότητας για την ΕΖΔ «Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς – CY6000006» είναι
τα ακόλουθα:
(α)

διατήρηση σε εξαίρετη κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων:
(i)

1520* - Γυψούχες στέπες (Gypsophiletalia)

(ii) 6220* - Ξηροφυτικοί λειμώνες της Μεσογείου με αγρωστώδη και μονοετή (TheroBrachypodietea)·
(β)

διατήρηση ή / και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων:
(i)

5220* - Θαμνώνες με Ziziphus lotus

(ii) 5420 - Φρύγανα με Sarcopoterium spinosum·
(γ)

διατήρηση των ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας που παρατηρούνται στην ΕΖΔ σε
ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, ώστε να διασφαλίζεται η παρουσία και η διαβίωσή
της, ειδικότερα όσον αφορά τα είδη του Παραρτήματος Ι των περί Προστασίας και
Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων του 2003 έως 2020·

(δ)

περιορισμός ή / και απαγόρευση ενεργειών ή / και οχλήσεων ή / και δραστηριοτήτων, όπως
προκύπτουν και από τους περί Δασών Νόμους του 2012 και 2018, εντός της ΕΖΔ που
δυνατό να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ΕΖΔ, για την αποφυγή της
υποβάθμισης των φυσικών χερσαίων και θαλάσσιων οικοτόπων και των οικοτόπων των
ειδών·

(ε)

ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης / συνείδησης, εκπαίδευση του κοινού και
ανάδειξη της ΕΖΔ.

152(Ι) του 2003
256(Ι) του 2004
81(Ι) του 2005
151(Ι) του 2006
15(Ι) του 2008
5(Ι) του 2009
129(Ι) του 2012
52(Ι) του 2014
104(Ι) του 2014
165(Ι) του 2014
68(Ι) του 2015
99(Ι) του 2017
156(Ι) του 2017
213(Ι) του 2020.

25(Ι) του 2012
104(Ι) του 2018.

Μέτρα
Προτεραιότητας
για την ΕΖΔ
«Χερσόνησος
Ακάμα –
CY4000010».

6. Τα μέτρα προτεραιότητας για την ΕΖΔ «Χερσόνησος Ακάμα – CY4000010» είναι τα
ακόλουθα:
(α)

διατήρηση σε εξαίρετη κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων:
(i)

1120* - Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion
oceanicae)

(ii)

1170 - Ύφαλοι

(iii)

1210 - Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης

(iv)

1240 - Απόκρημνες βραχώδεις ακτές της Μεσογείου με βλάστηση (με
ενδημικά Limonium spp.)

(v)

2110 - Πρωτογενής κινούμενες θίνες

(vi)

2230 - Μονοετείς κοινότητες των θινών με με Malcolmietalia

(vii)

2240 - Μονοετείς κοινότητες των θινών με Brachypodietalia

(viii)

2250* - Λόχμες των παραλιών με αρκεύθους (Juniperus spp.)
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(β)

(ix)

2260 - Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων (Cisto-Lavenduletalia)

(x)

3170* - Μεσογειακά εποχικά τέλματα

(xi)

5210 - Δενδρώδεις θαμνώνες με Juniperus spp.

(xii)

5330 - Θερμο-Μεσογειακοί και προ-στεπικοί θαμνώνες

(xiii)

5420 - Φρύγανα με Sarcopoterium spinosum

(xiv)

6220* - Ξηροφυτικοί λειμώνες της Μεσογείου με αγρωστώδη και μονοετή
(Thero-Brachypodietea)

(xv)

62Β0* - Σερπεντινόφιλα λειβάδια της Κύπρου

(xvi)

8210 - Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή της ενδοχώρας με χασμοφυτική
βλάστηση

(xvii)

8310 - Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση

(xviii)

8330 - Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή εν μέρει κάτω από την επιφάνεια
της θάλασσας

(xix)

9290 - Δάση κυπαρίσσου (Acero-Cupression)

(xx)

92C0 - Δάση ανατολικής πλάτανου (Platanion orientalis)

(xxi)

92D0 - Παραποτάμιες στοές και συστάδες (Nerio-Tamaricetea) του Νότου

(xxii)

9320 - Δάση με Olea και Ceratonia (Δάση ελιάς και χαρουπιάς)

(xxiii)

9540 - Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου

(xxiv)

9560 - Ενδημικά δάση της Μεσογείου με άρκευθους (Juniperus spp.)·

διατήρηση ή / και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων:
(i)

(γ)

επιβεβαίωση παρουσίας ή και προσδιορισμός της κατάστασης διατήρησης του οικοτόπου
3140 - Σκληρά ολιγομεσοτροφικά ύδατα με βενθική βλάστηση χαροειδών (Characeae)·

(δ)

επιβεβαίωση παρουσίας ή και προσδιορισμός της κατάστασης διατήρησης των ειδών
Propomacrus cypriacus και Anguilla anguilla·

(ε)

διατήρηση των ειδών *Caretta caretta, *Chelonia mydas, Rousettus aegyptiacus,
Rhinolophus blasii, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Miniopterus
schreibersii, Myotis blythii, *Monachus monachus, Tursiops truncatus, *Euplagia
quadripunctaria, Phlomis cypria, Tulipa cypria, *Centaurea akamantis σε εξαιρετική
κατάσταση διατήρησης·

(στ)

διατήρηση ή/και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του είδους Rhinolophus
hipposideros·

(ζ)

διατήρηση των ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας που παρατηρούνται στην ΕΖΔ σε
ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, ώστε να διασφαλίζεται η παρουσία και η διαβίωσή
της, ειδικότερα όσον αφορά τα είδη του Παραρτήματος Ι των περί Προστασίας και
Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων του 2003 έως 2020·

(η)

περιορισμός ή / και απαγόρευση ενεργειών ή / και οχλήσεων ή / και δραστηριοτήτων, όπως
προκύπτουν και από τους περί Δασών Νόμους του 2012 και 2018, εντός της ΕΖΔ που

152(Ι) του 2003
256(Ι) του 2004
81(Ι) του 2005
151(Ι) του 2006
15(Ι) του 2008
5(Ι) του 2009
129(Ι) του 2012
52(Ι) του 2014
104(Ι) του 2014
165(Ι) του 2014
68(Ι) του 2015
99(Ι) του 2017
156(Ι) του 2017
213(Ι) του 2020.
25(Ι) του 2012
104(Ι) του 2018.

8220 - Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση·
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δυνατό να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ΕΖΔ, για την αποφυγή της
υποβάθμισης των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών·
ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης / συνείδησης, εκπαίδευση του κοινού και
ανάδειξη της ΕΖΔ.
7. Τα μέτρα προτεραιότητας για την ΕΖΔ «Δάσος Πάφου – CY2000016» είναι τα ακόλουθα:
(θ)

Μέτρα
Προτεραιότητας
για την ΕΖΔ
«Δάσος Πάφου –
CY2000016».

(α)

(β)

(i)

3290 - Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή

(ii)

5330 - Θερμο-Μεσογειακοί και προ-στεππικοί θαμνώνες

(iii)

5420 - Φρύγανα με Sarcopoterium spinosum (Cisto-Micromerietea)

(iv)

6420 - Μεσογειακοί λειμώνες με υψηλά χόρτα και βούρλα (MolinioHoloschoenion)

(v)

8140 - Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου

(vi)

8220 - Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση

(vii)

92Α0 - Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba

(viii)

92C0 - Παρόχθια δάση με Alnus orientalis

(ix)

92D0 - Παραποτάμιες στοές και συστάδες (Nerio-Tamaricetea) του Νότου

(x)

9320 - Δάση ελιάς και χαρουπιάς

(xi)

9390* - Θαμνώνες και δασικές συστάδες της Quercus alnifolia

(xii)

9540 - Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδης πεύκης της Μεσογείου

(xiii)

9590* - Δάση με Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)·

διατήρηση ή / και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων
(i)

6220* - Ξηροφυτικοί λειμώνες της Μεσογείου με αγρωστώδη και μονοετή
(Thero-Brachypodietea)

(ii)

93Α0 - Δασικές συστάδες της Quercus infectoria (Anagyro foetidaeQuercetum infectoriae)·

(γ)

διατήρηση των ειδών Arabis kennedyae, Coluber cypriensis, Euplagia quadripunctaria,
Miniopterus schreibersii, Ovis orientalis ophion, Phlomis cypria, Propomacrus cypriacus,
Ranuculus kykkoensis, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale σε εξαιρετική κατάσταση
διατήρησης·

(δ)

διατήρηση ή / και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ειδών Myotis emarginatus,
Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros·

(ε)

διατήρηση των ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας που παρατηρούνται στην ΕΖΔ σε
ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, ώστε να διασφαλίζεται η παρουσία και η διαβίωσή
της, ειδικότερα όσον αφορά τα είδη του Παραρτήματος Ι των περί Προστασίας και
Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων του 2003 έως 2020·

(στ)

περιορισμός ή / και απαγόρευση ενεργειών ή / και οχλήσεων ή / και δραστηριοτήτων, όπως
προκύπτουν και από τους περί Δασών Νόμους του 2012 και 2018, εντός της ΕΖΔ που
δυνατό να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ΕΖΔ, για την αποφυγή της
υποβάθμισης των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών·

152(Ι) του 2003
256(Ι) του 2004
81(Ι) του 2005
151(Ι) του 2006
15(Ι) του 2008
5(Ι) του 2009
129(Ι) του 2012
52(Ι) του 2014
104(Ι) του 2014
165(Ι) του 2014
68(Ι) του 2015
99(Ι) του 2017
156(Ι) του 2017
213(Ι) του 2020.

25(Ι) του 2012
104(Ι) του 2018.

διατήρηση σε εξαίρετη κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων:
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(ζ)

Μέτρα
Προτεραιότητας
για την ΕΖΔ
«Ωκεανίς –
CY4000024».

ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης / συνείδησης, εκπαίδευση του κοινού και
ανάδειξη της ΕΖΔ.
8. Τα μέτρα προτεραιότητας για την ΕΖΔ «Ωκεανίς – CY4000024» είναι τα ακόλουθα:
(α)

διατήρηση των ειδών *Monachus monachus, *Chelonia mydas, *Caretta caretta, *Tursiops
truncatus σε εξαιρετική κατάσταση διατήρησης·

(β)

περιορισμός ή / και απαγόρευση ενεργειών ή / και οχλήσεων ή / και δραστηριοτήτων εντός
της ΕΖΔ, που δυνατό να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ΕΖΔ, για την
αποφυγή της υποβάθμισης των οικοτόπων των ειδών·

(γ)

ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης / συνείδησης, εκπαίδευση του κοινού και
ανάδειξη της ΕΖΔ.
Έγινε στις 23 Ιουλίου 2021.
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΔΗΣ,
Υπουργός Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

