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Ρόδος, 10.03.2017 
 
 

Δράσεις προστασίας και ανάδειξης των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας 

στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000 

 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Αρ. Πρόσκλησης: ΝΑΙΓ45, Α/Α ΟΠΣ 2018  
Έκδοση 1/0, Α.Π: 672/08.03.2017 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
     

«Δράσεις προστασίας και ανάδειξης των οικοσυστημάτων της 

Περιφέρειας στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000» 
 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ      από 08/03/2017 έως 31/05/2017 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων) 

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ 

ΑΠΥΘΥΝΕΤΑΙ 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου 

 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

 Δήμους Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

 Φορείς Διαχείρισης 

 Λοιπούς φορείς καθ’ αρμοδιότητα (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά 
Κέντρα, Ινστιτούτα, Μουσεία κ.ά.) 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  

1.000.000€ 

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ 

 

 

Θα χρηματοδοτηθούν δράσεις όπως: 

 Μέτρα ελέγχου και αποκατάστασης υποβαθμισμένων 
οικοσυστημάτων 

 Μέτρα / έργα πράσινων υποδομών που στοχεύουν στην αναβάθμιση 
του οικοσυστήματος και τη βιώσιμη διαχείριση των 

 πόρων (απομάκρυνση ιζημάτων, αποφυγή ερημοποίησης, 
οριοθέτηση αμμοληψιών) 

 Ενέργειες παρακολούθησης και εξέτασης της επικινδυνότητας 
φαινομένων που απειλούν φυσικούς οικοτόπους (π.χ. 

 διάβρωση σε παράκτιους οικοτόπους προτεραιότητας της Οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ) 

 Επεμβάσεις για την αναμόρφωση-αναβάθμιση του τοπίου 
(καθαρισμός - εμπλουτισμός) 

 Μέτρα για τον έλεγχο στην πρόσβαση και τη διαχείριση των 
επισκεπτών 

 Μέτρα αξιοποίησης των οικοσυστημάτων με παρεμβάσεις ανάδειξης 
και προβολής 
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ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ 

 

 Δράσεις αποκατάστασης μικρών νησιωτικών υγροτόπων του 

σχετικού ΠΔ (ΦΕΚ 229 ΤΑΑΠΘ’ του 2012) στις περιπτώσεις που η 

ανθρώπινη δραστηριότητα έχει υποβαθμίσει τα οικοσυστήματά τους 

 δράσεις που θα στοχεύουν στη βελτίωση του βαθμού διατήρησης 

προστατευόμενων οικοτόπων και ειδών (είδη και οικότοποι των 

Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2007/147/ΕΚ), των οποίων ο σημερινός 

βαθμός διατήρησης κρίνεται μη ικανοποιητικός ή είναι άγνωστος, 

βάσει των αποτελεσμάτων του έργου «Εποπτεία και αξιολόγηση της 

κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος 

στην Ελλάδα» (επισυνάπτεται ηλεκτρονικός κατάλογος με τα είδη και 

τους οικοτόπους των δύο Οδηγιών που έχουν μη ικανοποιητικό ή 

άγνωστο βαθμό διατήρησης, σε κάθε περιοχή Natura του Ν. Αιγαίου) 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

 

 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
 

Κα. Αγάπη Αδαμοπούλου 

Τηλ. +2281360824, E-mail διεύθυνση: aadamopoulou@mou.gr  

Κος. Λεωνίδας Βέλιος 

Τηλ. 2281360822, E-mail διεύθυνση: lvellios@mou.gr  

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ  Πρόσκληση ΝΑΙΓ45 
 Συνημμένα Πρόσκλησης 

 
 
Για την ΑΝΔΩ ΑΕ 
Τμήμα Τεχνικής Στήριξης ΟΤΑ 
Τηλ. 2241075323 (εσωτ. 30)  
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