Σχεδιασμός
Υλοποίηση από πρόγραμμα Αλιείας
Αναζήτηση άλλων πόρων

Α/Α
1
1.1

Πρόταση

Πηγή
Χρηματοδότισης

Φορέας

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΛΙΕΙΑΣΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4
ΤΟΥ ΕΠΑλΘ
2014-2020
ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
4.2.8

Περιφέρεια Δυτ.
Μακεδονίας,
Δήμος Κοζάνης,
Δήμος Σερβίων Βελβεντού

2019
1

2

Χρονοδιάγραμμα (εξάμηνο)
2020
2021
2022
1

2

1

2

1

2

2023
1

2

Κατάσταση
/προγραμματισμός

Βελτίωση υποδομών, σημείων πρόσβασης και διευκόλυνσης αλιέων
Υποδομές αλιευτικών λιμένων, ιχθυοσταθμών, αλιευτικά καταφύγια, τόποι φορτο-εκφόρτωσης
αλιευμάτων και αλιευτικών ειδών.
Ενδεικτικά προτείνονται με σκοπό την διευκόλυνση των αλιέων οι ακόλουθες παρεμβάσεις, οι
οποίες μπορούν να υλοποιηθούν σε 2 - 3 τοποθεσίες στη λίμνη:
• Παρεμβάσεις φωτισμού
• Παροχές πόσιμου νερού
• Χώροι υγιεινής και αποδυτήρια
• Ράμπες καθέλκυσης σκαφών
• Υλοποίηση έργων πρόσβασης π.χ. κάθετοι οδοί
• Θέσεις στάθμευσης
• Σημάνσεις, σηματοδοτήσεις, κάδοι απορριμμάτων

Θα ανακοινωθεί πιθανά στις
αρχές του 2019, η προκήρυξη
του τοπικού προγράμματος
της ΑΝΚΟ, στην οποία θα
πρέπει να κατατεθούν σχετικές
προτάσεις από τους Φορείς

• Εξοπλισμός ασφάλειας σκαφών και σημείων πρόσδεσης π.χ. κάμερες, ελαστικά
• Αποθήκες
• Υποδομές υγειονομικών συνθηκών για τα αλιεύματα (παγομηχανές και ψυγεία)
• Αλιευτικές σημαδούρες για επαγγελματική χρήση και απαγόρευση προσέγγισης στα φράγματα
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ΑΝΚΟ
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Α/Α
2
2.1

Πηγή
Χρηματοδότισης

Πρόταση

Φορέας

1

Δήμος Κοζάνης,
Δήμος ΣερβίωνΒελβεντού,
ΑΣΕΑΚ

• Δημιουργία πλαζ και κατασκευή μικρού ξύλινου αναψυκτηρίου και υποδομές εξυπηρέτησης
λουόμενων π.χ. Ροδίτη, Σέρβια και Κρανίδια
• Δημιουργία υπαίθριου χώρου camping με εγκαταστάσεις ρεύματος, νερού, κάδων
απορριμμάτων, κλπ, όπου θα παρέχεται η δυνατότητα διαμονής και αναψυχής τουριστών που
διαθέτουν ίδια μέσα μεταφοράς και διανυκτέρευσης (σκηνές ή τροχόσπιτα).
Κατασκευές για προστασία και ανάδειξη ορνιθοπανίδας
• Υποδομές προστασίας ορνιθοπανίδας τεχνητές φωλιές, περιφράξεις, διαδρομές
• Ξύλινη αερογέφυρα τύπου "Ντα Βίντσι" στις εκβολές του ρέματος των Κρανιδίων
2.3

3.1

Δήμος Κοζάνης

Άλλο

Περιφέρεια Δυτ.
Μακεδονίας

2

1

2

1

2

Θα ανακοινωθεί πιθανά στις
αρχές του 2019, η προκήρυξη
του τοπικού προγράμματος
της ΑΝΚΟ, στην οποία θα
πρέπει να κατατεθούν σχετικές
προτάσεις από τους
ενδεικτικούς Φορείς

Από το Δήμο Κοζάνης γίνεται
προετοιμασία προκειμένου να
υποβληθεί η σχετική πρόταση
στην επικείμενη πρόσκληση
του Τ.Π. της ΑΝΚΟ

Άλλο

Περιφέρεια Δυτ.
Μακεδονίας

Υπάρχει σχετική προμελέτη
Θα υλοποιηθεί στο επόμενο
διάστημα

Δράσεις πολιτισμού καμπάνιες ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης
Πολιτιστικές δράσεις

• Διαγωνισμοί και εκθέσεις ( π.χ. εκθέσεις φωτογραφίας, μαγειρικοί διαγωνισμοί, κλπ)
Αλιευτικοί και Αθλητικοί Αγώνες
• Αγώνες ερασιτεχνικής αλιείας
• Αγώνες επαγγελματικής αλιείας
• Αθλητικοί και ναυταθλητικοί αγώνες
3.3

1

Μετακίνηση υφιστάμενων πλωτών εξεδρών

• Εκδηλώσεις τοπικού χαρακτήρα ανάδειξης των αλιευτικών προϊόντων της περιοχής π.χ. γιορτή
καραβίδας
• Μουσικές εκδηλώσεις

3.2

2

Κατάσταση
/προγραμματισμός

Ολοκληρωμένη παρέμβαση αθλητισμού αναψυχής στον Ν.Ο.Κ

• Διορθωτικές ενέργειες για τη μεταφορά σε νέες θέσεις των 3-4 πλωτών εξεδρών
3

1

2023

Δήμος Κοζάνης,
Δήμος Σερβίων
Βελβεντού

Μουσείο -

• Δημιουργία μικρών παρεμβάσεων αθλητικών υποδομών π.χ. γήπεδα, χώροι άθλησης στον ΝΟΚ
2.5

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΛΙΕΙΑΣΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4
ΤΟΥ ΕΠΑλΘ
2014-2020 ΔΡΑΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
4.2.9

Αξιοποίηση υφιστάμενων κτιρίων για κοινωφελή χρήση - πολιτιστικά κτίρια, κλπ
• Κέντρο ενημέρωσης λιμναίου συστήματος, ανάδειξη ιχθυοπανίδας και αλιείας,
Ενυδρείο

2.4

2

Χρονοδιάγραμμα (εξάμηνο)
2020
2021
2022

Ενθάρρυνση τουριστικής δραστηριότητας, βελτίωσης της ποιότητας ζωής και διαμόρφωση
χώρων αναψυχής
Χώροι αναψυχής και τουριστικής δραστηριότητας
• Δημιουργία χώρων αναψυχής (ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, καθαρισμοί, δενδροφυτεύσεις,
σημάνσεις, κάδοι απορριμμάτων, ψησταριές, παγκάκια, κιόσκια, κλπ) πιθανά κοντά στα πλωτά
συστήματα

2.2

2019

Καμπάνιες Εκπαιδευτικής και Περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΛΙΕΙΑΣΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4
ΤΟΥ ΕΠΑλΘ
2014-2020
ΔΡΑΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
4.2.7

Σύλλογος
Επαγγελματιών
Ψαράδων,
ΑΣΕΑΚ,
Δήμοι Κοζάνης &
Σερβίων - Βελβεντού

• Εκπαιδευτικές δράσεις

Σύλλογος
Επαγγελματιών
Ψαράδων, ΑΣΕΑΚ,
Δήμοι

• Περιβαλλοντικές δράσεις
• Εκδόσεις, εθελοντικές δράσεις
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Θα ανακοινωθεί πιθανά στις
αρχές του 2019, η προκήρυξη
του τοπικού προγράμματος
της ΑΝΚΟ, στην οποία θα
πρέπει να κατατεθούν σχετικές
προτάσεις από τους
ενδεικτικούς Φορείς
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Α/Α
4
4.1

Πρόταση

Πηγή
Χρηματοδότισης

Φορέας

2019
1

2

Χρονοδιάγραμμα (εξάμηνο)
2020
2021
2022
1

2

1

2

1

2

2023
1

2

Κατάσταση
/προγραμματισμός

Συμπράξεις με επιστημονικά ιδρύματα, διεκπεραίωση μελετών και ειδίκευση
Επιστημονικές μελέτες
• Μελέτη Ιχθυοπανίδας
• Κοινωνικο-οικονομικές μελέτες
• Περιβαλλοντικές μελέτες
• Μελέτες τουριστικής ανάπτυξης
• Δημιουργία βάσης δεδομένων
• Πλωτοί σταθμοί επιτήρησης ποιότητας νερού

4.2

Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΛΙΕΙΑΣΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4
ΤΟΥ ΕΠΑλΘ
2014-2020
ΔΡΑΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
4.2.6

• Κατάρτιση και δικτύωση αλιέων

ΑΝΚΟ

• Εκδηλώσεις ενημέρωσης επιχειρηματικότητας και συνεργασίας
5
5.1

Περιφέρεια Δυτ.
Μακεδονίας

Θα ανακοινωθεί πιθανά στις
αρχές του 2019, η προκήρυξη
του τοπικού προγράμματος
της ΑΝΚΟ, στην οποία θα
πρέπει να κατατεθούν σχετικές
προτάσεις από τους
ενδεικτικούς Φορείς

Επενδύσεις ιδιωτικών έργων
Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια
• Ανάπτυξη ιχθυοκαλλιέργειας
• Πλωτοί Ιχθυοκλωβοί
• Καλλιέργεια καραβίδας

5.2

Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και παραπροϊόντων
• Μεταποιητικές μονάδες
• Μονάδες πρώτης τυποποίησης και διαλογής νωπών
• Συσκευαστήρια

5.3

Επενδύσεις στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα
• Εστιατόρια, ταβέρνες
• Ιχθυοπωλεία
• Χώροι εστίασης
• Καταλύματα
• Βιοτεχνία κατασκευής - επισκευής αλιευτικών εργαλείων

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΛΙΕΙΑΣΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4
ΤΟΥ ΕΠΑλΘ
2014-2020
ΔΡΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
4.2.1 ΕΩΣ 4.2.5

Ιδιώτες,
Σύλλογος
Επαγγελματιών
ψαράδων

Θα ανακοινωθεί πιθανά στις
αρχές του 2019, η προκήρυξη
του τοπικού προγράμματος
της ΑΝΚΟ, στην οποία θα
πρέπει να κατατεθούν σχετικές
προτάσεις από τους
ενδεικτικούς Φορείς

• Εργαστήριο επισκευής και κατασκευής σκαφών
5.4

Εναλλακτικός τουρισμός - οικοτουρισμός

Αλιείς,
λοιποί ιδιώτες

• Ειδικές παρεμβάσεις και μετατροπές σε σκάφη π.χ σωσίβια, τέντες, καθίσματα
• Προμήθεια ειδικού σκάφους για παρατήρηση πτηνών και περιηγήσεις
5.5

Αναβαθμίσεις και εκσυγχρονισμός αλιευτικών σκαφών
• Αναβάθμιση κινητήρων μηχανών
Αλιείς

• Τέντες, σωσίβια, φορητά ψυγεία, αντλίες και πιεστικά σκαφών
• Υγειονομικός εξοπλισμός σκαφών και ιχθυοκιβώτια σκάφους
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Α/Α
6
6.1

Πρόταση

Πηγή
Χρηματοδότισης

Φορέας

2019
1

2

Χρονοδιάγραμμα (εξάμηνο)
2020
2021
2022
1

2

1

2

1

2

2023
1

2

Κατάσταση
/προγραμματισμός

Θεσμικές προτάσεις
Απλούστευση και αποκωδικοποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας

ΓΕΩΤΕΕ

• Ενίσχυση στα μέτρα τήρησης
6.2

Καθιέρωση παραβόλου για την ερασιτεχνική αλιεία
• Διερεύνηση περιοχών όπου η αλιεία να γίνετε με αντίτιμο

6.3

Δημιουργία Ταμείου Αλιείας για τη αειφορία των υποδομών

6.4

Φωτισμός και εξωραϊσμός γεφυρών

6.5

Συντονιστικό όργανο παρακολούθησης και υλοποίησης έργων

6.6

Αστυνόμευση και ενίσχυση - εκσυγχρονισμό της αλιευτικής δραστηριότητας

7

Κατασκευή Ιχθυόσκαλας
Ενδεικτικά προτείνεται η μετατροπή υφιστάμενης κτιριακής εγκαταστάσης (το κτίριο της Ένωσης
Σερβίων), η οποία θα μπορούσε να διαμορφωθεί σε :
• Αίθουσα δημοπρασίας, ψυκτικούς θαλάμους, παγοποιητικά συστήματα, αποθήκες, γραφεία
διοίκησης, κυλικείο, συσκευαστήριο

Περιφέρεια Δυτ.
Μακεδονίας

Άλλο

Άλλο

Σχετική μελέτη από ΤΕΙ

Γίνεται διευρεύνιση για νέο
χρηματοδοτικό εργαλείο

Θα περιλαμβάνει συστήματα ποιότητας, ιχνηλασιμότητας και ταυτοποίησης
Θα γίνεται κεντρικός υγειονομικός έλεγχος
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