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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                        Κ.Δ.Π. 439/2021 
Αρ. 5622, 29.10.2021 

Αριθμός 439 
 

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

 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 15(1) 
 

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος – 

 
153(Ι) του 2003 
131(Ι) του 2006 
113(I) του 2012 
67(Ι) του 2015. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
21.9.2007. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
14.2.2014. 

(i)    Με βάση τη γραπτή γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία συντάχθηκε 
δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 15 των περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και 
της Άγριας Ζωής Νόμων του 2003 έως 2015, όπως τροποποιήθηκαν από το περί 
Τροποποίησης των Παραρτημάτων των περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της 
Άγριας Ζωής Νόμων, Διάταγμα του 2007 και το περί Τροποποίησης των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ 
και IV των περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμων του 2003 
έως 2012, Διάταγμα του 2014, 

 
(ii)   αφού έλαβε υπόψη τις θέσεις των αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στο εδάφιο (2)(ε) του 

άρθρου 15 των ίδιων Νόμων, και 
 
(iii)  αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές πληροφορίες που υποβλήθηκαν με βάση το εδάφιο (3) του 

άρθρου 15 των ίδιων Νόμων, 
 
ασκεί τις εξουσίες που του χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 15(1) των πιο πάνω Νόμων και εκδίδει 
το ακόλουθο Διάταγμα:

Συνοπτικός 
τίτλος. 

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της 
Άγριας Ζωής (Διαχείριση και Προστασία της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης «Μάμμαρι-Δένεια- 
CY2000001») Διάταγμα του 2021.

 

Ερμηνεία.                     2. Για τους σκοπούς του παρόντος Διατάγματος – 
 

«Διαχειριστική  Αρχή  της  ΕΖΔ»  σημαίνει  το  Διευθυντή  του  Τμήματος  Περιβάλλοντος  του 
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος· 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
4.9.2015. 

«ΕΖΔ» σημαίνει την, δυνάμει της γνωστοποίησης του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος, Ειδική Ζώνη Διατήρησης «Μάμμαρι - Δένεια – CY2000001» που αποτυπώνεται  
στο  χάρτη που  αναρτάται  στην ιστοσελίδα του  Τμήματος  Περιβάλλοντος  του Υπουργείου 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος·

 

 
127(Ι) του 2018 
23(Ι) του 2021. 

«έργο» σημαίνει κάθε έργο ή δραστηριότητα ή λειτουργία που δεν είναι άμεσα συνδεόμενη ή 
αναγκαία για τη διαχείριση της ΕΖΔ, αλλά δύναται να την επηρεάζει, και περιλαμβάνει «έργο» κατά 
την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2(1) των περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων 
στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμων του 2018 και 2021· 
 
«Νόμος» σημαίνει τους περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμους 
του 2003 έως 2015, όπως τροποποιήθηκαν από το περί Τροποποίησης των Παραρτημάτων των 
περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμων, Διάταγμα του 2007 και 
το περί Τροποποίησης των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και IV των περί Προστασίας και Διαχείρισης της 
Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμων του 2003 έως 2012, Διάταγμα του 2014·

 

 
102(Ι) του 2005. 

«σχέδιο» σημαίνει κάθε σχέδιο και/ή πρόγραμμα που δεν είναι άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για 
τη διαχείριση της ΕΖΔ, αλλά δύναται να την επηρεάζει, και περιλαμβάνει τα «σχέδια και/ ή 
προγράμματα»  κατά την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί της Εκτίμησης 
των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ ή Προγράμματα Νόμου του 2005.

Επίσημη Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: L 198, 
30.7.2011, σ. 39. 

«ΤΕΔ» σημαίνει το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων για τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με 
την  ΕΖΔ,  το  οποίο  καταρτίζεται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  Εκτελεστικής  Απόφασης  της 
Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2011, όσον αφορά το έντυπο παροχής πληροφοριών για τους τόπους 
Natura 2000 υπό τον αριθμό Ε(2011) 4892, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

 

Πεδίο εφαρμογής.        3. Το παρόν Διάταγμα εφαρμόζεται στην ΕΖΔ. 

Σκοπός. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 

4. Σκοπός του παρόντος Διατάγματος είναι η διατήρηση, προστασία και διαχείριση της ΕΖΔ, 
σύμφωνα με τα μέτρα προτεραιότητας για την ΕΖΔ που θεσπίζει η παράγραφος 4 του περί 
Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής (Μέτρα Προτεραιότητας για Ειδικές 
Ζώνες Διατήρησης) Διατάγματος του 2015.
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Τρίτο (I): 
4.9.2015. 

Μέτρα διατήρησης 
και σχέδια 
διαχείρισης 
Παράρτημα. 

5. Για την επίτευξη των στόχων διατήρησης που καταγράφονται στο Παράρτημα και της 
ορθολογικής διαχείρισης της ΕΖΔ, καθορίζονται τα πιο κάτω μέτρα και σχέδια διαχείρισης, τα οποία 
υλοποιούνται από τη Διαχειριστική Αρχή της ΕΖΔ, σε συνεργασία με τις ανάλογες αρμόδιες αρχές:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παράρτημα. 

(α) Eφαρμογή των Σχεδίων Δράσης στο πλαίσιο του έργου LIFE IP Physis (Managing the 
Natura 2000 network in Cyprus and shaping a sustainable future)· 

(β) δραστηριότητες για τη διαχείριση των οικοτόπων και ειδών και των ενδιαιτημάτων τους· 
υλοποίηση διαχειριστικών δράσεων (αποκατάσταση, παρακολούθηση, καταγραφή) και 
εκτέλεση μικρής κλίμακας έργων και εργασιών που αποσκοπούν στη βελτίωση, 
διατήρηση ή / και αποκατάσταση των οικοτόπων και ειδών και των ενδιαιτημάτων τους, 
για βελτίωση της κατάστασης διατήρησής τους· 

(γ) δραστηριότητες για την ερμηνεία του περιβάλλοντος, οι οποίες περιλαμβάνουν εκτέλεση 
νέων ή / και βελτίωση υφιστάμενων έργων ελαφριάς υποδομής, όπως περιφράξεις, 
ενημερωτικές πινακίδες, επιστημονικό εξοπλισμό, ξύλινα παγκάκια, ξύλινα στέγαστρα, 
παρατηρητήρια, σήμανση περιοχών και μονοπατιών· 

(δ) δράσεις αποκατάστασης των οικοτόπων και ειδών (και των ενδιαιτημάτων τους) του 
Παραρτήματος,  από  τα χωροκατακτητικά ξένα είδη  ή  /  και  έλεγχος  ανταγωνιστικής 
βλάστησης ή / και βλάστησης διαδοχής· 

(ε) περιβαλλοντική εκπαίδευση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού· 

(στ) επίσκεψη  και  /  ή  ξενάγηση  επισκεπτών  σε  συγκεκριμένες  χρονικές  περιόδους,  σε 
καθορισμένες διαδρομές και εκτός των σπηλιών της ΕΖΔ· 

(ζ) αποκατάσταση των σπηλαίων και βελτίωση της στατικότητάς τους· 

 
Επίσημη 

(η) εφαρμογή των μέτρων για το δίκτυο Φύση 2000, όπως καθορίζονται στο  Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2020-2027 και των διατάξεων του περί Προστασίας και Διαχείρισης 

Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
9.8.2019. 

 της Φύσης και της Άγριας Ζωής (Διαχείριση και Προστασία Αγροτικών Περιοχών εντός 
Ειδικών Ζωνών Διατήρησης) Διατάγματος του 2019. 

 

Απαγορευμένες 
δραστηριότητες και 
λειτουργίες εντός 
της ΕΖΔ. 

 

6. Επιπροσθέτως των απαγορεύσεων των άρθρων 21, 23 και 25 του Νόμου και προκειμένου να 
διαφυλαχθεί το οικοσύστημα της ΕΖΔ,  απαγορεύεται - 
 
 

(α)    Η φύτευση ειδών ξένων προς τα είδη της αυτοφυούς χλωρίδας που συνθέτουν τους 
οικοτόπους, καθώς και χωροκατακτητικών ξένων ειδών, εξαιρουμένων αυτών που 
καλλιεργούνται στις γεωργικές εκτάσεις της ΕΖΔ· 

 
(β)    η απελευθέρωση μη ιθαγενών ειδών πανίδας εντός της ΕΖΔ· 

 
(γ)    η είσοδος στις σπηλιές της ΕΖΔ, εξαιρουμένης της διακίνησης που πραγματοποιείται για 

εργασίες προστασίας και διαχείρισης της ΕΖΔ· 
 

(δ)    ο φωτισμός εντός ή στις εισόδους των σπηλαίων, ή άλλων χώρων σε κοντινή απόσταση 
από αυτά· 

 
(ε)    το άναμμα φωτιάς εντός ή κοντά στα σπήλαια· 

 
(στ)    η αποψίλωση της θαμνώδους βλάστησης εντός και στα όρια της ΕΖΔ,   καθώς και η 

απώλεια / καταστροφή των ορίων των αγρών για την διατήρηση των θέσεων του είδους 
Ophrys kotschyi· 

 
(ζ) η διάνοιξη και / ή κατασκευή και / ή δημιουργία δρόμων και / ή μονοπατιών, κυρίως 

περιμετρικά των σπηλαίων, εξαιρουμένης της περιοχής εντός της Οικιστικής Ζώνης·

 
Παράρτημα. 

(η)    η καταστροφή ή / και βλάβη ή / και διατάραξη ή / και υποβάθμιση των οικοτόπων που 
καταγράφονται στο Παράρτημα ή / και στο ΤΕΔ της ΕΖΔ, όπως αυτό εκάστοτε 
τροποποιείται·
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(θ)    η  δάσωση  γεωργικών  γαιών,  περιλαμβανομένων  γαιών  όπου  έχει  εγκαταλειφθεί  η 
γεωργία ή / και δάσωση φυσικών τύπων οικοτόπων ή / και ενδιαιτημάτων των ειδών· 

 
(ι)    η απόληψη υλικού ή / και λατόμευση ή / και εκσκαφή εντός της ΕΖΔ και ιδιαίτερα σε ακτίνα 

μικρότερη των 300 μέτρων από τις σπηλιές· 
 

(ια)    η απόρριψη απορριμμάτων ή τοποθέτηση σκουπιδιών και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
ρύπανση της ΕΖΔ· 

 
Παράρτημα. 

(ιβ)    η εκ προθέσεως αποκομιδή, συλλογή, κοπή, εκρίζωση ή καταστροφή φυτικών ειδών, που 
συνθέτουν τους οικοτόπους (τυπικά είδη) του Παραρτήματος και η καταστροφή 
μεμονωμένων δέντρων ελιάς και χαρουπιάς (οικότοπος 9320) εντός της ΕΖΔ·

 
Παράρτημα. 

(ιγ)    η παρενόχληση, σύλληψη, θανάτωση ή οποιαδήποτε μεταχείριση των ειδών πανίδας που 
καταγράφονται στο Παράρτημα και ιδιαίτερα των νυχτερίδων, που απαντούν στην ΕΖΔ·

 

 (ιδ) η εκ προθέσεως καταστροφή ή συλλογή αυγών ή / και νεογνών των ειδών πανίδας που 
απαντούν στην ΕΖΔ· 

 

 
 
152(Ι) του 2003 

(ιε) η βλάβη, καταστροφή ή / και διατάραξη των τόπων αναπαραγωγής ή ανάπαυσης των 
ειδών πανίδας της ΕΖΔ, περιλαμβανομένης της πτηνοπανίδας και ιδιαίτερα των ειδών του 
Παραρτήματος Ι των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων 

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(I) του 2017 

156(Ι) του 2017 
213(Ι) του 2020. 

 Νόμων του 2003 έως 2020 που φωλιάζουν στην ΕΖΔ· 

 

 
141(Ι) του 2011 

(ιστ) η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, κατά την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό 
το άρθρο 2 των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021, σε 

71(I) του 2021.  όχτους, σε φυσική βλάστηση, όπως παλλούρες και άγρια είδη χαρουπιών και ελιών, που 
φύονται στα αγροτεμάχια και στις ξερολιθιές· 

 

 
 
 
 
119(Ι) του 2020. 

(ιζ) η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, κατά την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό 
το άρθρο 2 των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021,  που 
έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνα για το υδάτινο περιβάλλον (GHS09) σύμφωνα με τις 
πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται στο 
προοίμιο του περί Χημικών Ουσιών Νόμου του 2020, για αποφυγή της ρύπανσης των 
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, καθώς και σε φυτοφράκτες και ξερολιθιές στις 
καλλιέργειες πέριξ της ΕΖΔ· 

 (ιη) η υπερβόσκηση και η βόσκηση χωρίς άδεια δυνάμει του περί Αιγών Νόμου, εντός της 
ΕΖΔ· 

 (ιθ) η εκ προθέσεως βλάβη ή / και καταστροφή των έργων προστασίας και ανάδειξης του 
περιβάλλοντος και των υποδομών, όπως περιφράξεις, ενημερωτικές πινακίδες, 
επιστημονικός εξοπλισμός, ξύλινα καθιστικά, ξύλινα στέγαστρα, παρατηρητήρια και 
σημάνσεις μονοπατιών· 

 (κ) η χωρίς άδεια έρευνα που διεξάγεται για ιδιωτικούς σκοπούς· και 

 (κα) η χωρίς άδεια χρήση γενετικού υλικού για ιδιωτικούς σκοπούς. 

 

Εφαρμογή του 
άρθρου 16 του 
Νόμου στις λοιπές 
περιπτώσεις. 

 

7. Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6, οποιοδήποτε σχέδιο ή / και έργο 
υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 16 του Νόμου.
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Τύποι Οικοτόπων: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Παράγραφοι 5 και 6

 

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

Χαρακτηριστικά Στόχοι Μέτρα 

Έκταση οικοτόπου Διατήρηση έκτασης (ha) - Σταθερή Διατήρηση βόσκησης 
 

Εφαρμογή ελαφριάς μορφής οργώματος 
 

Έλεγχος ανταγωνιστικής βλάστησης και 
βλάστησης διαδοχής 

Κατανομή οικοτόπου 
(υποδεικνύει 
παρουσία ή απουσία 
του οικοτόπου) 

Διατήρηση παρουσίας (occurrence) 
οικοτόπου  και διασποράς του στην 

ΕΖΔ 

Διατήρηση βόσκησης 
 

Εφαρμογή ελαφριάς μορφής οργώματος 
 

Έλεγχος ανταγωνιστικής βλάστησης και 
βλάστησης διαδοχής 

Σύνθεση/Δομή 
βλάστησης: τυπικά 
είδη 

Διατήρηση τυπικών ειδών 
(αγρωστώδη και θερόφυτα) 

Διατήρηση βόσκησης 
 

Εφαρμογή ελαφριάς μορφής οργώματος 
 

Έλεγχος ανταγωνιστικής βλάστησης και 
βλάστησης διαδοχής 

 
Διατήρηση διάκενων 

Λειτουργία οικοτόπου Διατήρηση φυσικών διεργασιών Διατήρηση βόσκησης 
 

Εφαρμογή ελαφριάς μορφής οργώματος 
 

Έλεγχος ανταγωνιστικής βλάστησης και 
βλάστησης διαδοχής 

5420  Φρύγανα με Sarcopoterium spinosum (Cisto-Micromerietea) 

Χαρακτηριστικά Στόχοι Μέτρα 

Έκταση οικοτόπου Διατήρηση έκτασης (ha) -Σταθερή Διατήρηση διάκενων 
 

Σχέδια Παρακολούθησης (Monitoring Schemes) 
 

Διατήρηση βόσκησης 
 

Έλεγχος ανταγωνιστικής βλάστησης 

Κατανομή οικοτόπου 
(υποδεικνύει 
παρουσία ή απουσία 
του οικοτόπου) 

Διατήρηση παρουσίας (occurrence) 
οικοτόπου  και διασποράς του στην 
ΕΖΔ 

Διατήρηση διάκενων 
 

Σχέδια Παρακολούθησης (Monitoring Schemes) 
 

Διατήρηση βόσκησης 
 

Έλεγχος ανταγωνιστικής βλάστησης 

Σύνθεση/Δομή 
βλάστησης: τυπικά 
είδη 

Διατήρηση δομής - Βιολογικής 
σύνθεσης των τύπων βλάστησης 

Διατήρηση διάκενων 
 

Aποκατάσταση/έλεγχος βλάστησης από διαδοχή 
 

Σχέδια Παρακολούθησης (Monitoring Schemes) 

Λειτουργία οικοτόπου Διατήρηση φυσικών διεργασιών Διατήρηση βόσκησης 
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Έλεγχος  βλάστησης από διαδοχή 

8210  Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή της ενδοχώρας με χασμοφυτική βλάστηση 

Χαρακτηριστικά Στόχοι Μέτρα 

Έκταση οικοτόπου Διατήρηση έκτασης (ha) - Σταθερή Διατήρηση πρανών και βράχων 

Κατανομή οικοτόπου 
(υποδεικνύει 
παρουσία ή απουσία 
του οικοτόπου) 

Διατήρηση παρουσίας (occurrence) 
οικοτόπου  και διασποράς του στην 
ΕΖΔ 

Διατήρηση πρανών και βράχων 

Σύνθεση/Δομή 
βλάστησης: τυπικά 
είδη 

Διατήρηση δομής - Βιολογικής 
σύνθεσης των τυπικών ειδών 

Διατήρηση πρανών και βράχων 

Λειτουργία οικότοπου Διατήρηση φυσικών διεργασιών Διατήρηση των τυπικών ειδών στα πρανή και 
βράχια 

9320  Δάση ελιάς και χαρουπιάς 

Χαρακτηριστικά Στόχοι Μέτρα 

Έκταση οικοτόπου Διατήρηση έκτασης (ha) -Σταθερή Προστασία μεμονωμένων ατόμων, και αποφυγή 
διατάραξης /εκχέρσωσης 

 
Εφαρμογή /Προώθηση μέτρων Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2020-2027) για 
διατήρηση του οικοτόπου και χρήση καθορισμένων 
γεωργικών πρακτικών 

Κατανομή οικοτόπου 
(υποδεικνύει 
παρουσία ή απουσία 
του οικοτόπου) 

Διατήρηση παρουσίας (occurrence) 
οικοτόπου  και διασποράς του στην 
ΕΖΔ 

Προστασία μεμονωμένων ατόμων, και αποφυγή 
διατάραξης /εκχέρσωσης 

 
 
Εφαρμογή /Προώθηση μέτρων ΠΑΑ για την 
διατήρηση του οικοτόπου και χρήση καθορισμένων 
γεωργικών πρακτικών 

Σύνθεση/Δομή 
βλάστησης: τυπικά 
είδη 

Διατήρηση δομής - Βιολογικής 
σύνθεσης των τύπων βλάστησης 

Προστασία μεμονωμένων ατόμων, και αποφυγή 
διατάραξης /εκχέρσωσης 

 
Εφαρμογή /Προώθηση μέτρων μέσω ΠΑΑ για τη 
διατήρηση του οικοτόπου σε εγκαταλελειμμένες 
γεωργικές γαίες 

Λειτουργία οικότοπου Διατήρηση φυσικών διεργασιών Προστασία μεμονωμένων ατόμων, και αποφυγή 
διατάραξης /εκχέρσωσης 

 
Εφαρμογή /Προώθηση μέτρων ΠΑΑ για διατήρηση 
του οικοτόπου και χρήση καθορισμένων 
γεωργικών πρακτικών 

Είδη: 
 

2329*  Ophrys kotschyi subsp. Kotschyi 

Χαρακτηριστικά Στόχοι Μέτρα 

Κατανομή 
πληθυσμού 

Διατήρηση πληθυσμιακού μεγέθους 
και γεωγραφικής εξάπλωσης του 
πληθυσμού και ανάσχεση μείωσης 
/υποβάθμισης του 

Βελτίωση των ορίων των αγρών όπου απαντά το 
είδος στις υφιστάμενες καταγεγραμμένες θέσεις 

Μέγεθος  πληθυσμού Διατήρηση του πληθυσμού 

(εκτιμάται στα 100 με 300 άτομα) 

Διαχείριση των γεωργικών δραστηριοτήτων και 
πρακτικών ιδιαίτερα κατά την περίοδο της άνοιξης 



3378 
 

 

 
Δομή πληθυσμού Διατήρηση δομής του είδους (μικρές 

αποικίες που αποτελούνται από 10- 
100 φυτά) 

Παρακολούθηση πληθυσμού 

Υδρολογική και 
εδαφολογική 
κατάσταση 

Διατήρηση εδαφολογικών συνθηκών 
(υγρασία, δομή κλπ) 

Προστασία ρεμάτων /αργακιών 

Ενδιαίτημα Διατήρηση των ενδιαιτημάτων του 
είδους 

 
 

Αποφυγή διατάραξης από 
ανθρώπινες δραστηριότητες 

Βελτίωση των ορίων των αγρών όπου απαντά το 
είδος στις υφιστάμενες καταγεγραμμένες θέσεις. 

 
Διατήρηση Φρυγανότοπων και θαμνώνων, 
λιβαδιών και ορίων αγρών, χέρσας γης και υγρών 
θέσεων 

 
Εφαρμογή μέτρων Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2020-2027) για διατήρηση των 
αγροτεμαχίων όπου φύεται το είδος 

1303  Rhinolophus hipposideros 

Χαρακτηριστικά Στόχοι Μέτρα 

Καταφύγιο – σπήλαια 
Κατάσταση 
ενδιαιτήματος 

Διατήρηση του αριθμού καταφυγίων 
και της κατάστασης τους (>2 
σπήλαια) -Ιδανικές /ευνοϊκές 
συνθήκες  ενδιαιτήματος 
αναπαραγωγής και διαχείμασης 

Αποκατάσταση ή και βελτίωση των σπηλαίων 
(στατικότητα) 

Πληθυσμός ανά 
Καταφύγιο και 
κατανομή του είδους 

Διατήρηση του ελάχιστου αριθμού 
ατόμων (10-20) 

 
Διατήρηση ή και ενίσχυση του 
εύρους διασποράς του είδους 
(άτομα ενήλικα και νεαρά) 

Παρακολούθηση πληθυσμού 

Πρόσβαση σε 
κατάλληλο ενδιαίτημα 
/βιότοπο 

Διατήρηση εύρους εξάπλωσης του 
είδους εντός και εκτός  της ΕΖΔ και 
αποφυγή υποβάθμισης/ διατάραξης 
των ενδιαιτημάτων του 

Προστασία ή και αποκατάσταση σπηλαίων 

 
Αποκλεισμός  ανθρωπογενών δραστηριοτήτων 
εντός των σπηλαίων (οχληρίας/διατάραξης 
(μηδενική διατάραξη) 

Αναπαραγωγική 
συμπεριφορά 

Προστασία βιοτόπων 
αναπαραγωγής χωρίς ανθρώπινες 
επεμβάσεις 

Περιορισμός πρόσβασης στα σπήλαια 

Σύνθεση Πληθυσμού 
και ενίσχυσή του 

Διατήρηση αναλογίας φύλου και 
ηλικίας (θηλυκά-αρσενικά, ενήλικα- 
νεαρά) 

Παρακολούθηση της σύνθεσης του πληθυσμού 

Στοιχεία τοπίου - 
Γραμμικά 
χαρακτηριστικά 

Διατήρηση των στοιχείων του 
τοπίου ή και μείωση της 
υποβάθμισης /απώλειας τους, εντός 
της ΕΖΔ αλλά και περιμετρικά αυτής 

Διατήρηση αγροτεμαχίων περιμετρικά των χώρων 
αναπαραγωγής και διαχείμασης 

1310  Miniopterus schreibersii 

Χαρακτηριστικά Στόχοι Μέτρα 

Καταφύγιο – σπήλαια 
Κατάσταση 
ενδιαιτήματος 

Διατήρηση του αριθμού καταφυγίων 
και της κατάστασης τους (> 2 
σπήλαια) -Ιδανικές /ευνοϊκές 
συνθήκες  ενδιαιτήματος 
αναπαραγωγής και διαχείμασης 

Αποκατάσταση ή και βελτίωση των σπηλαίων 

(στατικότητα) 

Πληθυσμός ανά 
Καταφύγιο και 
κατανομή του είδους 

Διατήρηση του ελάχιστου αριθμού 
ατόμων (40-50) 

 
Διατήρηση ή και ενίσχυση του 

Περιορισμός πρόσβασης στα σπήλαια 
 

Παρακολούθηση πληθυσμού 
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 εύρους διασποράς του είδους 
(άτομα ενήλικα και νεαρά) 

 

Πρόσβαση σε 
κατάλληλο ενδιαίτημα 
/βιότοπο 

Διατήρηση εύρους εξάπλωσης του 
είδους  εντός και εκτός της ΕΖΔ 

Περιορισμός πρόσβασης στα σπήλαια 

Αναπαραγωγική 
συμπεριφορά 

Διατήρηση βιοτόπων 
αναπαραγωγής 

Περιορισμός πρόσβασης στα σπήλαια (χωρίς 
ανθρώπινες επεμβάσεις) 

Σύνθεση Πληθυσμού Διατήρηση αναλογίας φύλου και 
ηλικίας (θηλυκά-αρσενικά, ενήλικα- 
νεαρά) 

Παρακολούθηση της σύνθεσης του πληθυσμού 

Στοιχεία τοπίου- 
Γραμμικά 
χαρακτηριστικά 

Διατήρηση των στοιχείων του 
τοπίου ή και μείωση της 
υποβάθμισης /απώλειας τους, 
εντός της ΕΖΔ αλλά και περιμετρικά 
αυτής 

Διατήρηση αγροτεμαχιών με γεωργικές 
καλλιέργειες  ή και ενίσχυση τους 

4002  Rousettus aegyptiacus 

Χαρακτηριστικά Στόχοι Μέτρα 

Καταφύγιο – σπήλαια 
Κατάσταση 
ενδιαιτήματος 

Διατήρηση του αριθμού καταφυγίων 
και της κατάστασης τους (>2 
σπήλαια) -Ιδανικές /ευνοϊκές 
συνθήκες  ενδιαιτήματος 
αναπαραγωγής και διαχείμασης 

Αποκατάσταση ή και βελτίωση των σπηλαίων 

(στατικότητα) 

Πληθυσμός ανά 
Καταφύγιο και 
κατανομή είδους 

Διατήρηση του ελάχιστου αριθμού 
ατόμων ή και αύξηση ανάλογα με 
την δυναμικότητα των καταφυγίων 

 
Διατήρηση ή και ενίσχυση του 
εύρους διασποράς του είδους 
(άτομα ενήλικα και νεαρά) 

Ενίσχυση πληθυσμού ex situ -διατήρηση με 
αναπαραγωγή σε αιχμαλωσία λαμβάνοντας μέτρα 
για τη γενετική διατήρηση του πληθυσμού 

Πρόσβαση σε 
κατάλληλο ενδιαίτημα 
/βιότοπο 

Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης 
του είδους  εντός και εκτός της ΕΖΔ 
και αποφυγή  υποβάθμισης/ 
διατάραξης  των ενδιαιτημάτων του 

Βελτίωση της πρόσβασης σε βιότοπους 
τροφοληψίας (υφιστάμενους ή και δημιουργία 
νέων) – εφαρμογή μέτρων Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2020-2027). 

Αναπαραγωγική 
συμπεριφορά 

Προστασία βιότοπου 
αναπαραγωγής (σπήλαια) χωρίς 
ανθρωπογενείς δραστηριότητες και 
επεμβάσεις 

 

Αποκλεισμός  ανθρωπογενών 
δραστηριοτήτων εντός των 
σπηλαίων (οχληρίας/διατάραξης 
(μηδενική διατάραξη) 

Περιορισμός πρόσβασης στα σπήλαια 

Σύνθεση Πληθυσμού 
και ενίσχυση του 

Διατήρηση αναλογίας φύλου και 
ηλικίας   (θηλυκά-αρσενικά, ενήλικα- 
νεαρά) 

Παρακολούθηση της ηλικιακής σύνθεσης 
πληθυσμού και αναλογίας φύλου 

Στοιχεία τοπίου - 
Γραμμικά 
χαρακτηριστικά 
τοπίου 

Διατήρηση των στοιχείων του 
τοπίου ή και μείωση της 
υποβάθμισης /απώλειας τους, εντός 
της ΕΖΔ αλλά και περιμετρικά 

Δημιουργία αγροτεμαχίων ή οικολογικών 
διαδρόμων με φρουτόδεντρα 

 
 

Έγινε στις 25 Οκτωβρίου 2021.  
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΔΗΣ, 

Υπουργός Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 


