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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το παρόν Επενδυτικό Σχέδιο συντάχθηκε για την παραλία της Κούλας, που βρίσκεται στις
όχθες της Μεγάλης Πρέσπας, στη λωρίδα γης που χωρίζει τις δυο λίμνες. Το 1963
σχεδιάστηκε από τον Άρη Κωνσταντινίδη, στον τότε Οργανισμό Τουρισμού, η κατασκευή
ενός πέτρινου τουριστικού περιπτέρου που κατασκευάστηκε αργότερα και λειτούργησε το
1972.
Για δυο περίπου δεκαετίες, η παραλία προσέλκυε επισκέπτες από τις γύρω περιοχές, κυρίως
τα Σαββατοκύριακα,. Με την πάροδο των χρόνων όμως, η σταδιακή πτώση της στάθμης των
νερών της λίμνης, αλλά και η ευκολότερη πρόσβαση των κατοίκων των ορεινών περιοχών
στη θάλασσα (βελτίωση οδικού δικτύου), ερήμωσαν την παραλία. Παρά τις προσπάθειες
που έγιναν κατά διαστήματα, για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, δεν επήλθαν τα
αναμενόμενα αποτελέσματα.
Η παρούσα πρόταση, περιγράφει την ανακατασκευή του παλιού τουριστικού περιπτέρου
στην Κούλα, τη δημιουργία ενός Δημοτικού “camping”, καθώς επίσης και τη λειτουργία
του ευρύτερου χώρου ως κέντρου φιλοξενίας δράσεων.
Ο Δήμος Πρεσπών φιλοδοξεί η περιοχή να αποτελέσει σημαντικό οικοτουριστικό
προορισμό σε εθνικό επίπεδο αλλά και να διεκδικήσει αξιόλογη μερίδα από την ανάπτυξη
της διασυνοριακής Πρέσπας ως σημαντικού διεθνώς οικοτουριστικού προορισμού.
Σε αυτό το πλαίσιο η υποδομή της Κούλας, σε συνδυασμό με άλλες επεμβάσεις θα αποτελεί
πόλο ανάπτυξης τουρισμού που θα βασίζεται και θα αναδεικνύει τις φυσικές αξίες της
Πρέσπας και επίσης δεν θα πλήττει τις φυσικές αξίες της Πρέσπας.

O Συντάξας
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Για τη δημιουργία επιχείρησης τουριστικού κλάδου, μιας
οργανωμένης τουριστικής μονάδας με σύγχρονη λειτουργική παροχή
υπηρεσιών διαμονής, διανυκτέρευσης και αναψυχής στην παραλία
της Κούλας, που βρίσκεται στις όχθες της Μεγάλης Πρέσπας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά ευρύτερης περιοχής μελέτης
1.1.1 Χωροταξική ένταξη
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καταλαμβάνει τμήμα του βορειοελλαδικού χώρου
στα σύνορα της Χώρας με τη “Βόρεια Μακεδονία” και την Αλβανία. Είναι η μόνη
Περιφέρεια της Χώρας που δε βρέχεται από θάλασσα και η έκτασή της ανέρχεται στα
9.541 τ.χλμ., δηλαδή το 7,2% της συνολικής έκτασης της Χώρας. Ο ρόλος της
Περιφέρειας στον εθνικό χώρο εξακολουθεί να καθορίζεται από τον παραγωγικό της
χαρακτήρα και την εξειδίκευσή της, πρωτίστως στην ενέργεια και δευτερευόντως στον
κλάδο της γουνοποιίας. Μια μικρή διαφοροποίηση της οικονομίας έχει επιτευχθεί από
την ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας σε κάποιες ζώνες, ενώ τα τελευταία
χρόνια υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ανάπτυξης συγκεκριμένων παραγωγικών κλάδων
του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα. Την τελευταία δεκαετία επήλθε μια
μεταβολή του

χαρακτήρα της

Περιφέρειας,

με

τη δραστική

αύξηση της

προσβασιμότητάς της, που ήταν αποτέλεσμα κυρίως της λειτουργίας της Εγνατίας Οδού
και των συνοδευτικών της Καθέτων Αξόνων και οδήγησε στην πλήρη άρση του
ακριτικού της χαρακτήρα.
1.1.2 Φυσικό-γεωγραφικά χαρακτηριστικά
Είναι μια κατεξοχήν ορεινή περιοχή, η οποία διακρίνεται για τον πλούτο των φυσικών
της πόρων. Όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον, απαντώνται οικοσυστήματα διεθνούς
ενδιαφέροντος, οικοσυστήματα που εντάσσονται σε Ευρωπαϊκά δίκτυα προστασίας και
ευρείες ζώνες οικοσυστημάτων που καθορίζονται θεσμικά ως Εθνικοί Δρυμοί και Εθνικά
Πάρκα. Επιπλέον, μεμονωμένα στοιχεία ή πολύ μικρές περιοχές που αποτελούν τόπους
και τοπία με αξιόλογο φυσικό-πολιτιστικό χαρακτήρα, αλλά και προοπτική, εντοπίζονται
σε χαρακτηρισμένους τόπους, σε προστατευόμενους φυσικούς πυρήνες, σε γεωτόπους
και σε λιμναίες-παραλίμνιες περιοχές.
Όσον αφορά τους ορυκτούς πόρους, στην Περιφέρεια εντοπίζονται τα μεγαλύτερα
λιγνιτικά αποθέματα της Χώρας, αλλά και σημαντικά αποθέματα μεταλλευμάτων και
βιομηχανικών ορυκτών. Επίσης, στη Δυτική Μακεδονία, χωροθετείται περίπου το 10%
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των ενεργών λατομείων της Χώρας, ενώ εντοπίζονται και σημαντικά αποθέματα
μαρμάρων, καθώς και αρκετά διάσπαρτα λατομεία αδρανών.
1.1.3 Οικιστικό δίκτυο
Η διάρθρωση των αστικών κέντρων, έχει διαμορφωθεί συναρτήσει της χωρικής
διάρθρωσης των παραγωγικών δραστηριοτήτων και το πληθυσμιακό τους μέγεθος.
Συγκεκριμένα, το οικιστικό δίκτυο συγκροτείται από 557 οικισμούς (απογραφή 2011),
εκ των οποίων οι 21 είναι ακατοίκητοι, 519 οικισμοί έχουν πληθυσμό κάτω από 2.000
άτομα (το 44% του πληθυσμού της Περιφέρειας) και 5 αστικά κέντρα άνω των 10.000
κατοίκων (41% του πληθυσμού της Περιφέρειας).
1.1.4 Μεταφορική υποδομή
Το βασικό εθνικό και διαπεριφερειακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας, περιλαμβάνει την
Εγνατία Οδό και τους κάθετους άξονές της. Η Εγνατία οδός διασχίζει την Περιφέρεια σε
μήκος 110 χλμ. περίπου, από την περιοχή της Παναγιάς μέχρι τον Πολύμυλο. Πέρα από
τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού και τους κάθετους σε αυτήν άξονες, η
Περιφέρεια εξυπηρετείται και από 750 περίπου χλμ. εθνικού οδικού δικτύου, καθώς και
από επαρχιακό και τοπικό οδικό δίκτυο. Το σιδηροδρομικό δίκτυο περιορίζεται μόνο
στον άξονα Φλώρινα-Αμύνταιο/Πτολεμαΐδα-Κοζάνη, ενώ ως προς τις αεροπορικές
μεταφορές, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εξυπηρετείται από δύο αεροδρόμια, τα
οποία λειτουργούν στο εσωτερικό της, τα αεροδρόμια της Καστοριάς και της Κοζάνης.
1.1.5 Χρήσεις/Καλύψεις Γης
Η κυρίαρχη κάλυψη είναι αυτή της δασικής, μιας και η Περιφέρεια περικλείεται από
μεγάλους ορεινούς όγκους και αναπτύσσεται κατά 97% σε υψόμετρο μεγαλύτερο των
400 μέτρων. Πολύ σημαντική στο αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας είναι η χρήση
της εξόρυξης, η οποία καταγράφεται σε μεγάλες ζώνες, αλλά και σε κάποιες μικρότερες
περιοχές, ενώ περίπου στο 1/3 ανέρχεται η επιφάνεια των καλλιεργούμενων εκτάσεων.
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά Περιοχής Μελέτης
1.2.1 Διοικητική ένταξη – Χωροθέτηση
Την περιοχή των Πρεσπών μοιράζονται τρεις χώρες, η Ελλάδα, η Αλβανία και η Βόρεια
Μακεδονία. Ο Δήμος Πρεσπών, χαρακτηρίζεται ως ορεινός και σύμφωνα με το
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Πρόγραμμα Καλλικράτης, αποτελεί συνένωση του Καποδιστριακού δήμου Πρεσπών και
της πρώην κοινότητας Κρυσταλλοπηγής, έχοντας ως έδρα το Λαιμό.
Όταν λέμε Πρέσπα, εννοούμε τις δύο λίμνες, Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα, καθώς και την
ευρύτερη λεκάνη αυτών που εκτείνεται έως τις κορυφές των βουνών που τις περικλείουν.
Οι δύο λίμνες βρίσκονται σε υψόμετρο 853 μ. περίπου, ενώ πολλές κορυφές των γύρω
βουνών ξεπερνούν τα 2.000 μ.
Η Μικρή Πρέσπα ανήκει στην Ελλάδα, εκτός από ένα μικρό τμήμα στα νότια το οποίο
ανήκει στην Αλβανία. Δημιουργήθηκε από την κάποτε ενιαία Πρέσπα, εξαιτίας της
απόθεσης υλικών από το ρυάκι-χείμαρρο του Αγίου Γερμανού. Αφότου δημιουργήθηκε
μία στενή λωρίδα γης μεταξύ των δύο Πρεσπών, έγινε εκτροπή του χειμάρρου, την
περίοδο 1936-1945, ώστε να εκβάλει στη Μεγάλη Πρέσπα. Τα νερά της υπερχειλίζουν,
μέσω του ρέματος "Κούλα", στην ομώνυμη παραλία "Κούλα" της Μεγάλης Πρέσπας.
Επίσης εκφορτίζονται με υπόγεια ροή μέσω του προσχωσιγενούς ισθμού, ο οποίος
χωρίζει τη Μικρή από την Μεγάλη Πρέσπα. Τη Μεγάλη Πρέσπα μοιράζονται και οι 3
χώρες, με το μεγαλύτερο μέρος αυτής να ανήκει στην Βόρεια Μακεδονία.
Η λωρίδα της γης που σχηματίστηκε, ονομάζεται Μεγάλος Κάμπος και φτάνει σε μήκος
τα 3,5 χλμ. και σε πλάτος τα 500 μέτρα. Η θέση Κούλα, είναι η δυτικότερη περιοχή αυτής
της λωρίδας. Σε αυτό το σημείο βρίσκεται ένας δίαυλος μήκους 360 μέτρων, μέσω του
οποίου τα νερά της Μικρής Πρέσπας -που έχει υψηλότερη στάθμη- χύνονται στη
Μεγάλη. Στο δίαυλο, που ονομάζεται και ρέμα Κούλα, έχει κατασκευαστεί ένα
θυρόφραγμα που ελέγχει την έξοδο των νερών από την Μικρή στη Μεγάλη Πρέσπα. Στα
δυτικά του διαύλου ξεκινούν οι πρόποδες του Ντέβα και στα ανατολικά απλώνεται το
αλλουβιακό λιβάδι του Μεγάλου Κάμπου, που φτάνει μέχρι τη θέση Λάπα. Οι ακτές
στην Μεγάλη Πρέσπα δημιουργούν την πλαζ της Κούλας, ενώ από τη μεριά της Μικρής
Πρέσπας απλώνονται υγρολίβαδα, ο υγρότοπος της Βρωμολίμνης και οι σλάτινες
(βούρκοι) του Λαιμού και του Πλατέος. Από εδώ περνάει ο επαρχιακός δρόμος που
ενώνει τα ανατολικά των Πρεσπών με το νησάκι του Αγίου Αχιλλείου, τους Ψαράδες και
το Βροντερό. Παρότι ο ασφαλτόδρομος είναι σχετικά πολυσύχναστος, στην περιοχή
συγκεντρώνονται μεγάλοι αριθμοί από υδρόβια και παρυδάτια πουλιά, ενώ τα
παραλίμνια λιβάδια φιλοξενούν πολλά ενδιαφέροντα είδη της χλωρίδας.
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Η περιοχή μελέτης εντάσσεται στο Δήμο Πρεσπών, στη Δημοτική Ενότητα Πρεσπών και
χωροθετείται στο δυτικό άκρο της Παραλίας Κούλας, της Λίμνης Μεγάλη Πρέσπα και
σε γειτνίαση με το δίαυλο.

Χάρτης 1: Όρια Καλλικρατικού Δήμου Πρεσπών και Χωροθέτηση περιοχής μελέτης

Περιοχή Μελέτης –
Κούλα Πρεσπών

Σελίδα | 4

Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης
τουριστικών εγκαταστάσεων Πρεσπών

Εθνικός δρυμός Πρεσπών

Πρέσπες - άποψη του Αγίου Αχιλλείου

Το νησάκι του Αγ. Αχίλλειου Πρεσπών

Τα νερά της λίμνης στο σημείο αυτό είναι καθαρά και η ακτή ομαλή, χωρίς βαλτώδη
σημεία. Έτσι, οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν μπάνιο τους ζεστούς μήνες του
καλοκαιριού. Μπορούν ακόμη να κατασκηνώσουν με τροχόσπιτα και σκηνές. Στη
δεκαετία του '80 και του '90, αποτελούσε δημοφιλή προορισμό για κάθε ξένο και εγχώριο
φυσιολάτρη.
Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι σ' αυτή την περιοχή όλα είναι κοντά. Το νησάκι του
Αγ. Αχίλλειου είναι 2 χλμ. μακριά. Περίπου 4 χλμ. είναι η απόσταση μέχρι τα χωριά
Ψαράδες (δυτικά) και Αγ. Γερμανό (ανατολικά), ενώ η Φλώρινα και η Καστοριά απέχουν
περίπου 45 χλμ. και 50 χλμ., αντίστοιχα.
1.2.2 Γεωμορφολογικά Χαρακτηριστικά
Η περιοχή της Κούλας χωροθετείται εντός της Υπολεκάνης Πρεσπών, της Λεκάνης
Απορροής Ποταμών Πρεσπών (GR01) του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής
Μακεδονίας. Πρόκειται για μια κλειστή λεκάνη, με έκταση 347 Km2, περιτριγυρισμένη
από όρη, με αποτέλεσμα το έδαφός της να είναι ως επί το πλείστο ορεινό με έντονο
ανάγλυφο και μόνο στις περιοχές κοντά στις λίμνες να γίνεται πεδινό και πιο ομαλό.
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Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, η Υπολεκάνη Πρεσπών εντάσσεται στη ΛΑΠ Πρεσπών
(GR01), η οποία περιλαμβάνει επίσης και την Υπολεκάνη του ποταμού Λύγκου
(παραπόταμου του Αξιού). Η ΛΑΠ Πρεσπών, μαζί με τη ΛΑΠ Αλιάκμονα, αποτελούν
το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας. Η Υπολεκάνη Πρεσπών περιλαμβάνει:
•

Την υδρολογική λεκάνη Μικρής Πρέσπας, με έκταση περίπου 221,5 τ.χλμ.
(Ελληνικό τμήμα).

•

Την υδρολογική λεκάνη Μεγάλης Πρέσπας, με έκταση περίπου 125,4 τ.χλμ.
(Ελληνικό τμήμα), που περιλαμβάνει και την υδρολογική λεκάνη του ρέματος
Αγίου Γερμανού, με έκταση 65,5 τ.χλμ.

Από γεωτεκτονικής άποψης, η περιοχή της Υπολεκάνης Πρεσπών εντάσσεται στην
Πελαγονική ζώνη, η οποία, στην περιοχή αυτή, αποτελείται από:
•

Το παλαιοζωικό κρυσταλλοσχιστώδες υπόβαθρο, όπου εντάσσεται η μάζα του
Βέρνου η οποία δομείται από ολοκρυσταλλικούς γρανίτες, γρανοδιορίτες,
μονζογρανίτες, διορίτες, αδροκρυσταλλικούς έως πορφυροειδείς μεταγρανίτες με
έντονη τεκτονική παραμόρφωση και εξαλλοίωση, σχιστόλιθους και σε μικρότερο
βαθμό σιπολίνες, μάρμαρα, σερπεντινίτες και κατά θέσεις χαλαζίτες.

•

Το Τριαδικο-Ιουρασικό ανθρακικό κάλυμμα, το οποίο αποτελείται από
παχυστρωματώδεις, άστρωτους, λευκούς, ροδόχροους, τεφρούς και τοπικά
μαύρους ασβεστόλιθους, οι οποίοι μεταπίπτουν σταδιακά σε ιζήματα πελαγικής
φάσης. Η στρωματογραφική εικόνα της περιοχής συμπληρώνεται από τις
νεότερες τεταρτογενείς αποθέσεις (αλλουβιακές αποθέεις, πλευρικά κορήματα,
κ.λπ.), που έχουν αποτεθεί επί του παλαιού υποβάθρου.

Στην Υπολεκάνη Πρεσπών αναπτύσσονται αξιόλογες υδροφορίες εντός των καρστικών
ανθρακικών σχηματισμών, ενώ μικρότερης σημασίας υδροφορίες αναπτύσσονται στους
προσχωματικούς και ρωγματικούς υδροφορείς. Οι υδροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται
για ύδρευση, άρδευση και κτηνοτροφική χρήση. Η μέγιστη υδροφορία στην περιοχή
επικεντρώνεται στα δυτικά, όπου κυριαρχούν οι μακροπερατοί ασβεστολιθικοί
σχηματισμοί υψηλής δυναμικότητας και στα ανατολικά, στο πεδινό τμήμα κοντά κυρίως
στη Μεγάλη Πρέσπα, όπου συναντώνται μικροπερατοί κλαστικοί υδροφόροι
σχηματισμοί. Τέλος, μικρής και τοπικής σημασίας υδροφορία παρουσιάζεται στο
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ανατολικό τμήμα της περιοχής όπου αναπτύσσεται σε μακροπερατούς και ημιπερατούς,
ρωγματώδεις σχηματισμούς.

1.2.3 Προστατευόμενες Περιοχές
Από το έτος 1974 η περιοχή των Πρεσπών είναι κηρυγμένη, βάσει του υπ΄αριθμ. Π.Δ.
46/1974, ως Εθνικός Δρυμός, λόγω της σπανιότητας της χλωρίδας και της πανίδας και εν
γένει του φυσικού περιβάλλοντός της. Τρία χρόνια αργότερα η ευρύτερη περιοχή
χαρακτηρίσθηκε επίσημα ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους (ΤΙΦΚ).
Την ίδια χρονιά η λίμνη Μικρή Πρέσπα περιλήφθηκε επίσης στους 10 υγροτόπους της
Ελλάδας, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ως Διεθνούς Σημασίας και εντάχθηκαν ως τέτοιοι
στη διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ.
Στη συνέχεια, το έτος 1987, εντάχθηκε στην «Κόκκινη Λίστα Απειλούμενων
Ειδών της Διεθνής Ένωσης Προστασίας της Φύσης / IUCN (IUCN Red List of Threatened
Species)», το πλέον περιεκτικό ευρετήριο για την παγκόσμια κατάσταση φυσικής
προστασίας ειδών φυτών και ζώων.
Ένα μεγάλο τμήμα του Εθνικού Δρυμού, συγκαταλέγεται στο δίκτυο προστατευόμενων
περιοχών NATURA 2000 και περιλαμβάνει τις περιοχές Τόποι Κοινοτικής Σημασίας
(SCI) και Ζώνες Ειδικής Προστασίας (SPA) «Εθνικός Δρυμός Πρεσπών» με κωδικό GR
1340001 και έκταση 266,217 τ.χλμ..
Τον Ιούλιο του 2003 ιδρύθηκε από την Ελληνική Πολιτεία ο Φορέας Διαχείρισης (ΦΔ)
του Εθνικού Δρυμού Πρεσπών. Ο ΦΔ είναι Νομικό Πρόσωπο, Ιδιωτικού Δικαίου και
έχει σκοπό τη συμβολή στη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής, καθώς και τη
διαφύλαξη των πολύτιμων φυσικών χαρακτηριστικών του Εθνικού Δρυμού. Η έδρα του
ΦΔ είναι ο Άγιος Γερμανός Πρεσπών.
Το έτος 2009, η περιοχή χαρακτηρίζεται ως Εθνικό Πάρκο, με την επωνυμία «Εθνικό
Πάρκο Πρεσπών» (ΕΠΑΠ) συνολικής έκτασης περίπου 327 τ.χλμ.. Σκοπός του
χαρακτηρισμού αυτού ήταν η προστασία, διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη του
φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής των Πρεσπών, καθώς επίσης και των ιδιαίτερων
αρχαιολογικών, ιστορικών, πολιτιστικών και αισθητικών στοιχείων της περιοχής.
Εντός του Εθνικού Πάρκου (Ε.ΠΑ.Π.), καθορίστηκαν οι εξής Ζώνες:
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1. Ζώνες Απόλυτης Προστασίας της Φύσης (Α1 έως Α3). Στις ζώνες αυτές
περιλαμβάνονται περιοχές αναπαραγωγής, καθώς επίσης και βιότοποι σπάνιων
ειδών της ορνιθοπανίδας.
2. Ζώνες Προστασίας της Φύσης (Β1 έως Β7). Στις ζώνες αυτές περιλαμβάνονται
χερσαίες και λιμναίες εκτάσεις, που έχουν μεγάλη οικολογική αξία για τα είδη
της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής των Πρεσπών, ιδιαίτερα για σπάνια
και ενδημικά είδη.
3. Θέσεις με Προστατευόμενους Φυσικούς Σχηματισμούς και Τοπία ή στοιχεία
τοπίων (Σ1 έως Σ10).
4. Ζώνες Οικοανάπτυξης (ΟΙΚ1 έως ΟΙΚ6).
Στην παραπάνω οριοθετούμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου περιλαμβάνονται οι
περιοχές του Εθνικού Δρυμού Πρεσπών, οι εκτάσεις που έχουν ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό
Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000, καθώς και η λεκάνη απορροής του ρύακα του Αγίου
Γερμανού. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για εκτεταμένη, μικτού χαρακτήρα έκταση
(χέρσος και λίμνες), που αποτελεί ενιαίο οικοσύστημα και είναι ελάχιστα επηρεασμένη
από ανθρώπινες δραστηριότητες και στην οποία διατηρείται μεγάλος αριθμός και
ποικιλία πολύ αξιόλογων οικολογικών, γεωμορφολογικών, πολιτιστικών και αισθητικών
στοιχείων.

Σελίδα | 8

Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης
τουριστικών εγκαταστάσεων Πρεσπών
Χάρτης 2: Εθνικό Πάρκο Πρεσπών και οι Ζώνες Προστασίας
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1.2.4 Βλάστηση και τύποι οικοτόπων
Η περιοχή των Πρεσπών κατατάσσεται στις πιο πολυποίκιλες από άποψη βλάστησης
περιοχές της Ελλάδας, γεγονός που οφείλεται στον συνδυασμό υγροτοπικών, δασικών
και

λιβαδικών

οικοσυστημάτων,

πλούσιας

γεωλογικής

ιστορίας,

ιδιαίτερης

γεωμορφολογίας και κλιματικής ποικιλότητας.
Στην περιοχή εμφανίζονται 38 τύποι οικοτόπων εκ των οποίων οι 30 περιλαμβάνονται
στο

παράρτημα

Ι

της

οδηγίας

92/43/ΕΟΚ,

ενώ

οι

5

είναι

και

τύποι

οικοτόπων προτεραιότητας.
Επίσης, 3 από αυτούς έχουν ιδιαίτερη σημασία καθώς σε εθνικό επίπεδο
εμφανίζονται μόνο στην περιοχή της Πρέσπας:
o

Παννονικές ενδο-ηπειρωτικές αμμοθίνες (κωδ. 6260),

o

Πρόσκοπη βλάστηση σε βραχώδεις επιφάνειες της Sedo-Scleranthion ή
της Sedo albi-Veronicion dillenii (κωδ. 8230), δηλαδή φυτοκοινωνίες που
εμφανίζονται σε πυριγενή εδάφη, στον ανατολικό τομέα του Πάρκου, με
ισχυρή διάβρωση, πάνω στα οποία η κάλυψη της βλάστησης είναι μικρή

o

Μοισιανά δάση λευκής ελάτης (κωδ. 91ΒΑ)

Οι χερσαίοι οικότοποι που συναντούμε στην Πρέσπα διακρίνονται στις παρακάτω
μεγάλες κατηγορίες και στο παρακάτω πίνακα καταγράφονται οι φυσικοί τύποι
οικοτόπων που έχουν καταγραφεί στις στις 4 περιοχές Natura της περιοχής:
o

Ανθρωπογενείς

o

Γλυκέων υδάτων

o

Εύκρατων χέρσων εδαφών και λόχμων

o

Υπομεσογειακών και εύκρατων θαμνώνων

o

Σκληρόφυλλων θαμνώνων

o

Φυσικοί και ημιφυσικοί σχηματισμοί λειμώνων (λιβαδιών)

o

Υψηλοί και χαμηλοί τυρφώνες

o

Βράχων και σπηλαίων

o

Δασών
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Κωδικός

Περιγραφή

62A0

Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)

72A0

Καλαμιώνες

72B0

Κοινωνίες υψηλών βούρλων

91E0

* Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salinion albae)

91BA

Μοισιανά δάση λευκής ελάτης

91M0

Παννωνικά - βαλκανικά δάση τούρκικης δρυός - κοινής δρυός

92A0

Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba

925A

Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση

3150

Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή
Hydrochaition

3260

Ποταμοί από πεδινά σε ορεινά επίπεδα με βλάστηση Ranunculion fluitantis και
Callitricho Batrachion

4060

Αλπικά και υποαλπικά χέρσα εδάφη

4090

Ενδημικά ορεινά μεσογειακά χέρσα εδάφη με ακανθώδεις θάμνους

5150

Σταθερές ξηροθερμόφιλες διαπλάσεις με Buxus sempervirens των βραχωδών
κλιτύων (Berberidion p.p.)

5150

Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (πτεριάδες)

5160

Νοτιο-ανατολικές υπο-Μεσογειακές λόχμες φυλλοβόλων (Prunion fruticosae)

5340

Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου

6170

Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες

6220

* Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea

6230

* Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus, ποικίλλων ειδών, σε πυριτιούχα
υποστρώματα των ορεινών ζωνών (και των υποορεινών ζωνών της ηπειρωτικής
Ευρώπης)

6260

Παννονικές ενδο-ηπειρωτικές αμμοθίνες

6290

Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες

6420

Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio Holoschoenion

6430

Ευτροφικές υψηλές πόες
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Κωδικός

Περιγραφή

7140

Μεταβατικοί και τρεμώδεις τυρφώνες

8140

Βαλκανικοί λιθώνες

8210

Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση

8220

Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση

8230

Πρόσκοπη βλάστηση σε βραχώδεις επιφάνειες της Sedo Scleranthion ή της Sedo
albi- Veronicion dillenii

8310

Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση

9110

Δάση οξυάς από Luzulo-Fagetum

9130

Δάση οξυάς με Asperulo-Fagetum

9140

Υποαλπικά δάση οξυάς με Acer και Rumex arifolius

9150

Μεσοευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς Cephalanthero Fagion

9250

Δάση δρυός με Quercus trojana

9280

Δάση με Quercus frainetto

9560

* Ενδημικά δάση με Juniperus sp.

G645

Ελληνικοί υπερ-Μεσογειακοί υγροί λειμώνες

Βιοποικιλότητα – Θηλαστικά
Στην ευρύτερη περιοχή των Πρεσπών έχουν καταγραφεί συνολικά 59 είδη θηλαστικών.
Τουλάχιστον 10 από τα 12 είδη χερσαίων σαρκοφάγων θηλαστικών που απαντώνται
συνολικά στην Ελλάδα ζουν στην περιοχή, γεγονός που μαρτυρεί τη μεγάλη εθνική και
διεθνή σημασία της για τα θηλαστικά αλλά και την καλή ποιότητα της δομής και της
λειτουργίας του οικοσυστήματος, καθώς τα σαρκοφάγα θηλαστικά ανήκουν σε υψηλά
τροφικά επίπεδα και είναι τα πρώτα που επηρεάζονται από σημαντικές ανθρωπογενείς
επεμβάσεις. Ιδιαίτερη σημασία έχει η σταθερή παρουσία της αρκούδας (Ursus arctus)
και του λύκου (Canis lupus), η παρουσία του αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra) στα όρια
της περιοχής και η πιθανή παρουσία του λύγκα (Lynx lynx).
Επίσης,

πολύ

σημαντική

είναι

η

παρουσία

ενός

μεγάλου

αριθμού

(27)

ειδών χειροπτέρων (σχεδόν το 65% των ειδών της Ευρώπης), αυτά τα πολύ
παρεξηγημένα αλλά στην πραγματικότητα πολύ συμπαθητικά θηλαστικά. Η Πρέσπα
Σελίδα | 12

Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης
τουριστικών εγκαταστάσεων Πρεσπών

ίσως είναι η περιοχή με την μεγαλύτερη ποικιλία ειδών νυχτερίδας στην Ευρώπη. Ζούνε
σε σπήλαια, παλιά κτίρια και εγκαταλελειμμένα σπίτια και το χειμώνα βρίσκονται σε
λήθαργο, γεγονός που σημαίνει ότι η φασαρία και η χρήση φωτός στα σκοτεινά τους
λημέρια, μπορεί να ενοχλήσει τα ζώα και να διακόψει τον λήθαργό τους, γι’ αυτό και οι
ερευνητικές ομάδες ενεργούν με ιδιαίτερη προσοχή.
Η διάρκεια ζωής τους είναι μεγάλη (τουλάχιστον 30 χρόνια για κάποιες νυχτερίδες) και
η ζωή τους εξαρτάται άμεσα από τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν μέσα στα
καταφύγια τους, όπως είναι η θερμοκρασία, η υγρασία και ο φωτισμός. Όλα τα είδη
πλοηγούνται, προσανατολίζονται και κυνηγούν μέσω του ηχοεντοπισμού.
Ο ρόλος τους στο οικοσύστημα είναι σπουδαίος καθώς τρέφονται με έντομα και
επομένως ελέγχουν τους πληθυσμούς τους. Αλλαγές στη διαθεσιμότητα της τροφής
τους, μπορεί να επηρεάσει άμεσα τους πληθυσμούς τους, γι’ αυτό και η ευαισθησία τους
σε περιβαλλοντικές αλλαγές τις καθιστά αποτελεσματικούς δείκτες της κατάστασης του
περιβάλλοντος.
Τοπίο
Η υψηλή αισθητική ποιότητα του τοπίου των Πρεσπών το καθιστά έναν από τους
σημαντικότερους πόρους της περιοχής. Η αξία του προκύπτει από τον συνδυασμό ενός
μοναδικού φυσικού τοπίου, με εντυπωσιακή ποικιλία χαρακτηριστικών και αντιθέσεων,
και ενός πλούσιου ιστορικού τοπίου με μνήμες και ευρήματα από τους αρχαίους έως τους
νεότερους χρόνους.
Το πάρκο των Πρεσπών, παρόλο το περιορισμένο μέγεθός του, παρουσιάζει μια σπάνια
πλουσιότητα φυσικών στοιχείων που περιβάλλουν το οροπέδιο και τις λεκάνες των δύο
λιμνών: πρανή επίπεδα, ήπια, κυματοειδή και απόκρημνα, πεδιάδες, ορεινά εδάφη,
γκρεμοί, προεξοχές βράχων, ράχες, λόφοι, βουνά, χείμαρροι, ρέματα, ποτάμια, εκβολές,
ρεματιές, κοιλάδες πλατιές και στενές, ακτές και βράχια. Μακρινές πανοραμικές θέες
εναλλάσσονται με περίκλειστα τοπία, διαδρόμους και διακοπτόμενες θέες, με κλίμακα
μικρή έως μεγάλη, όρια άλλοτε ανοικτά άλλοτε περιορισμένα, υφές ήπιες έως τραχιές,
μονόχρωμες ή πολύχρωμες εικόνες ανάλογα με την εποχή, τοπία ενεργά, ειρηνικά, ένα
σύνολο που καταφέρνει να παραμένει σε μεγάλο βαθμό αδιατάρακτο και να διατηρεί μια
μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα “αγριάδα”.
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Η κάλυψη γης εκτός από τις οικιστικές ζώνες είναι πλούσια: εποχιακά τέλματα,
λειμώνες, καλαμιώνες, βούρλα, χασμοφυτική βλάστηση, υγρά λιβάδια, βοσκότοποι,
ορεινά λιβάδια διαφόρων τύπων, δάση πυκνά και διασκορπισμένα, φυλλοβόλων και
κωνοφόρων, μικτά, παραποτάμια και παραλίμνια δάση, θαμνώνες, έλη, παραλίες,
καλλιέργειες αρδευόμενες και μη, περιβόλια, φυτοφράκτες, που σχηματίζουν πλούσια
οικοσυστήματα με μια μεγάλη ποικιλία ειδών φυτών και ζώων, κοινών και
απειλούμενων,

πολύ

συχνά

σπάνιων

έως

και

ενδημικών.

Τα χαρακτηριστικά του τοπίου ποικίλουν ανάλογα με τη γεωλογική σύσταση των
εδαφών – κυρίως γρανιτικά και ασβεστολιθικά – τον προσανατολισμό και τις ανθρώπινες
δραστηριότητες. Η Πρέσπα είναι ένας σπάνιος τόπος συνεύρεσης.
Ο βασικός γεωμορφολογικός χαρακτήρας της περιοχής δίνεται από τις δύο λίμνες,
Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα, καθώς και από τα υψηλά ορεινά συγκροτήματα που
αναπτύσσονται περιμετρικά και σε μικρή απόσταση από τις όχθες των λιμνών εντός και
εκτός Ελλάδας (Mali i Thate, Galichitsa, Pelister, Βροντερό, Βαρνούντας, Τρικλάριο).
Στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών συναντούμε το συγκρότημα του Βροντερού στα δυτικά, του
Τρικλαρίου στα νότια και του Βαρνούντα στα ανατολικά και βορειοανατολικά. Το
μεγαλύτερο υψόμετρο βρίσκεται στην κορυφή Δεσποτικό (2.334 μ.) στο βόρειο τμήμα
του Βαρνούντα στα σύνορα Ελλάδας – Β. Μακεδονίας.
Οι ορεινοί όγκοι αυτοί χαρακτηρίζονται από διαφορετική γεωλογία και γεωμορφολογία.
Στο Τρικλάριο, βασικά πετρώματα του βουνού είναι οι έντονα καρστικοποιημένοι
ασβεστόλιθοι (καρστικό τοπίο) και οι δολομίτες. Χαρακτηρίζεται από τις δασωμένες
βόρειες και ανατολικές πλαγιές με τα ρέματα και τα ποτάμια και τα μεγάλα υποαλπικά
οροπέδια με τα διάσπαρτα κέδρα και τις χορτολιβαδικές εκτάσεις. Το Τρικλάριο υπήρξε
κατά το παρελθόν περιοχή έντονων μαχών και υπάρχουν ακόμα υπολείμματα από
συρματοπλέγματα και οχυρώσεις, αλλά και οι ερειπωμένοι οικισμοί της Σφήκας και των
Κρανιών.
Ο Βαρνούντας αποτελεί την νότια κατάληξη του μεγάλου ορεινού συγκροτήματος
Περιστέρι Μοναστηρίου (Πέλιστερ ή Μπάμπα στα σλαβικά). Κύρια πετρώματα του
βουνού είναι οι γρανίτες, οι γνεύσιοι και τα κρυσταλλικά πετρώματα, ενώ το πυριτικό
υπόστρωμα δημιουργεί τις συνθήκες για τη συγκέντρωση πολλών σπάνιων – για την
Ελλάδα – ειδών χλωρίδας. Το βουνό διακρίνεται για τα πολλά υδάτινα ρέματα με
κυριότερο τον Γεροπόταμο στα δυτικά που δημιουργείται από τα ρέματα Μπελαβόδα,
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Γιοβάνιτσα και Σιρόκα και εκβάλλει στην Μεγάλη Πρέσπα. Προς τα δυτικά κατεβαίνουν
και τα ρέματα Καλλιθιώτικο, Λευκωνιώτικο και του Μηλιώνα που εκβάλλουν στην
Μικρή Πρέσπα.
Με μια γενική προσέγγιση, η περιοχή χωρίζεται σε 5 κύριες οικοσυστημικές ζώνες.
o

Πρώτη και σημαντικότερη είναι οι υγρότοποι που δημιουργούν οι δύο λίμνες
μαζί με τους καλαμιώνες και τα υγρά λιβάδια μέσα στους οποίους βρίσκουν
καταφύγιο και αναπαράγονται δεκάδες είδη από σπάνια πουλιά και ψάρια.

o

Ακολουθούν οι περιοχές που συνορεύουν με τις λίμνες και αποτελούνται κυρίως
από καλλιέργειες, όπου σμήνη πουλιών συγκεντρώνονται για να τραφούν από τα
υπολείμματα των καλλιεργειών και μαζί με τα μικρά τρωκτικά δημιουργούν
ιδανικές συνθήκες κυνηγιού για τα αρπακτικά πουλιά και τα σαρκοφάγα
θηλαστικά.

o

Λίγο πιο ψηλά, βρίσκεται η ζώνη γύρω από τους οικισμούς, όπου η μεγάλη
ποικιλία οπωροφόρων δέντρων, η παρουσία ενός δαίδαλου μικρών ποταμών, το
πλούσιο έδαφος και η σχετικά ομαλή γεωμορφολογία προσελκύει πλήθος ζώων.

o

Μετά τους οικισμούς εκτείνονται οι πλαγιές με τα πυκνά δάση της περιοχής με
κυρίαρχα τα δρυοδάση, τα ελατοδάση και τα δάση από οξιές.

o

Τέλος, πάνω από τα 1.800 μέτρα στον ορεινό όγκο του όρους Βαρνούντα,
απλώνονται τα αλπικά λιβάδια της περιοχής.

Γεωποικιλότητα
Η Πρέσπα παρουσιάζει έντονη γεωποικιλότητα δεδομένου ότι παρατηρούνται γεώτοποι
που αντιπροσωπεύουν ενδιαφέρουσες στιγμές της γεωλογικής ιστορίας οι οποίοι είναι
μάρτυρες της μακράς της εξέλιξης. Η αποκρυπτογράφηση των γεωτόπων της περιοχής
δίνει πληροφορίες για τις μαγματικές εκχύσεις που έγιναν πριν από 450 εκατ. χρόνια
(γρανίτες του Παλαιοζωικού, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάζονται
διαβρωμένοι με χαρακτηριστικές αποστρογγυλλωμένες μορφές), για την παρουσία της
θάλασσας πριν από 5 έως 3 εκατ. χρόνια σε ορεινές σήμερα περιοχές (θαλάσσια ιζήματα
Πυξού), για τις κλιματικές συνθήκες όπως το τροπικό – υποτροπικό κλίμα που
επικρατούσε στην περιοχή (βωξίτες νότια του Βροντερού).
Ένα άλλο αξιοσημείωτο στοιχείο γεωποικιλότητας της περιοχής είναι και η παρουσία
σπηλαίων στη λίμνη της Μεγάλης Πρέσπας. Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας –
Σπηλαιολογίας έχει ερευνήσει και χαρτογραφήσει περισσότερα από 25 σπήλαια,
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βάραθρα και βραχοσκεπές στις όχθες της λίμνης. Λόγω της μεγάλης πτώσης της στάθμης
του νερού της, έχουν αποκαλυφθεί τις τελευταίες δεκαετίες πολλά λιμναία σπήλαια που
δεν ήταν παλαιότερα γνωστά ή δεν ήταν γνωστές οι πραγματικές τους διαστάσεις, καθώς
το μεγαλύτερο μέρος τους κατακλυζόταν από νερά.
Επίσης, συναντούμε μια σαφή διάκριση σχηματισμών μεταξύ ανατολικής και δυτικής
περιοχής της λίμνης, δημιουργώντας έτσι σαφώς διαφορετικούς τύπους οικοτόπων.
Το υπόβαθρο των βουνών και των λόφων στον ανατολικό τομέα του πάρκου αποτελείται
από

πυριτικούς

σχηματισμούς,

που

συνίστανται

κυρίως

από

γρανίτες

και

μεταμορφωμένους γνευσιο-σχιστόλιθους. Οι σχηματισμοί αυτοί είναι βραχώδεις και
συνεκτικοί με χαμηλή διαπερατότητα και παράγουν εδάφη εύθρυπτα, διαπερατά και
γενικώς όξινα, με χαμηλή περιεκτικότητα σε βάσεις. Επίσης, το πυριτικό υπόβαθρο που
δημιουργούν για τους οικοτόπους της ορεινής περιοχής, διαμορφώνουν συνθήκες
κατάλληλες για την παρουσία σπάνιων ειδών χλωρίδας.
Στο δυτικό τομέα και στο νότιο τομέα του πάρκου το υπόβαθρο είναι από ασβεστόλιθο
και τα εδάφη αργιλώδη, αδιαπέραστα, κορεσμένα με βάσεις και με υψηλό pH. Οι
ασβεστολιθικοί σχηματισμοί είναι στην πλειονότητά τους αυτόχθονες, βραχώδεις και
ιζηματογενείς, με καρστικά φαινόμενα και απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή του
Βροντερού και του Τρικλαρίου.
Το πεδινό τμήμα της λεκάνης της Πρέσπας καλύπτεται από αλλουβιακές αποθέσεις, οι
οποίες χαρακτηρίζονται από σημαντικό ποσοστό οργανικής ουσίας, ως αποτέλεσμα των
συνθηκών ιζηματογένεσης. Κατά μήκος της βόρειας όχθης της Μικρής Πρέσπας και σε
τμήματα των ανατολικών και δυτικών παρόχθιων περιοχών αναπτύσσονται βαλτώδεις
εκτάσεις, που ευνοούν την τυρφογένεση, με αποτέλεσμα να έχει αποτεθεί στρώμα
τύρφης και οργανικής ιλύος μικρού -κατά κανόνα- πάχους.
Η Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα είναι καρστικές λίμνες, οι οποίες αναπτύσσονται στα
ανθρακικά πετρώματα, τα οποία απαντώνται σε αφθονία στο μεγαλύτερο μέρος της
κλειστής λεκάνης.
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1.2.5 Προστασία και διατήρηση ειδών πουλιών προτεραιότητας στη Λίμνη Μικρή
Πρέσπα. Εκσυγχρονισμός Θυροφράγµατος Κούλας
Η λίμνη Μικρή Πρέσπα εκφορτίζεται στη Μεγάλη Πρέσπα µε υπερχείλιση στο ρέμα
Κούλας και µε υπόγεια ροή µέσω του προσχωσιγενούς ισθμού, που χωρίζει τη Μικρή
από τη Μεγάλη Πρέσπα. Στο δυτικό άκρο του ισθμού, επί της επαρχιακής οδού
Φλώρινας-Ψαράδων στη θέση Κούλα, λειτουργούσε από το 1986, µε ευθύνη του
Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων, επίπεδο μεταλλικό θυρόφραγµα,
διαστάσεων 1,00 m x 3,05 m (ύψος x πλάτος) τοποθετημένο στην ανάντη πλευρά ενός
κιβωτοειδούς οχετού. Όταν η στάθμη της λίμνης Μικρή Πρέσπα ήταν πάνω από τη
στάθμη δαπέδου του θυροφράγµατος, τότε το άνοιγμα του θυροφράγµατος καθόριζε την
παροχή υπερχείλισης προς τη Μεγάλη Πρέσπα µέσω του οχετού και του ρέματος της
Κούλας. Η ρύθμιση του ανοίγματος του θυροφράγµατος ήταν δύσκολη και µη ακριβής,
καθώς απαιτούσε χρήση αυτοκινούμενου ανυψωτικού μέσου. Το έργο παρουσίαζε
επίσης σοβαρά προβλήματα ασφάλειας, λόγω των διαβρώσεων που προκλήθηκαν στα
κατάντη, κατά τη διάρκεια των υψηλών εκροών, το έτος 1999.
Με τη λειτουργία του θυροφράγµατος ρυθμίζεται ο ετήσιος όγκος επιφανειακής εκροής
και κατά συνέπεια σε σημαντικό βαθμό η στάθμη της λίμνης. Από το σύνολο των
παραγόντων που καθορίζουν το υδατικό ισοζύγιο της λίμνης (π.χ. εισροές επιφανειακές
και υπόγειες, απώλειες υπόγειες, απώλειες εξάτμισης, απολήψεις αρδεύσεων κ.λ.π.), οι
εκροές µέσω του θυροφράγµατος προς τη Μεγάλη Πρέσπα, είναι οι μόνες σχετικά
εύκολα ρυθμιζόμενες. Η διακύμανση της στάθμης επηρεάζει αποφασιστικά τη
λειτουργία όλου του οικοσυστήματος της λίμνης και της παραλίμνιας περιοχής. Η
βέλτιστη κατάσταση του οικοσυστήματος προϋποθέτει τη διατήρηση υψηλής στάθμης
(850,60 m έως 851,00 m) την εαρινή περίοδο και στη συνέχεια, βραδείς ρυθμούς
ταπείνωσης μέχρι το 850,40 m. Προς το παρόν, έχει προσδιοριστεί από όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς ως ανώτατο υψόμετρο στάθμης λίμνης, επιθυμητό ή αποδεκτό,
το 850,60 m.
Στόχος του έργου είναι η διασφάλιση και βελτίωση των συνθηκών προστασίας του
Αργυροπελεκάνου (Pelecanus crispus) και της Λαγγόνας (Phalacrocorax pygmeus), είδη
απειλούμενα παγκοσμίως, µέσω της αποκατάστασης και διαχείρισης των ενδιαιτημάτων
τους στη λίμνη Μικρή Πρέσπα.

Σελίδα | 17

Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης
τουριστικών εγκαταστάσεων Πρεσπών

Σελίδα | 18

Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης
τουριστικών εγκαταστάσεων Πρεσπών

1.2.6 Θεσμικό πλαίσιο Εθνικού Δρυμού Πρεσπών
Πέρα από την ελληνική νομοθεσία, ο Εθνικός Δρυμός Πρεσπών προστατεύεται τόσο από
την Ευρωπαϊκή, όσο και από την διεθνή νομοθεσία, με μια σειρά κοινοτικών οδηγιών
και διεθνών συμβάσεων για την προστασία της φύσης, τα οποία έχουν ενσωματωθεί στην
ελληνική νομοθεσία. Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται όλες οι συνθήκες και
οδηγίες κατά χρονολογική σειρά:
Περιγραφή

Θεσμικό Κείμενο

Χαρακτηρισμός περιοχής Πρεσπών ως Εθνικός
Δρυμός

Π.Δ. 46/ 1974 –
ΦΕΚ 19/Α/1974

Διεθνής Σύμβαση Ramsar για την προστασία των
Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας, ιδιαίτερα ως
οικοτόπων υδρόβιων πτηνών

ΦΕΚ 350/Α/20-11-1974

Χαρακτηρισμός περιοχής Πρεσπών
Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους - ΤΙΦΚ

ΦΕΚ 86/Β/1977

ως

Τοπίο

Παρατηρητήρια της Σύμβασης του Συμβουλίου της
Ευρώπης για τη Διατήρηση της Ευρωπαϊκής Άγριας
Ζωής και των Φυσικών Ενδιαιτημάτων

ΦΕΚ 32/Α/14-03-1983

Σύμβαση για την προστασία της Αρχιτεκτονικής
Κληρονομιάς της Ευρώπης

ΦΕΚ 61/Α/13-04-1992

Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων
Ειδών Χλωρίδας και Πανίδας (CITES)

ΦΕΚ 105/Α/1992

Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλομορφία

ΦΕΚ 59/Α/1994

Σύμβαση της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη
των Ηνωμένων Εθνών για την Προστασία και Χρήση
των Διαμεθωριακών Υδατορευμάτων και των
Διεθνών Λιμνών

ΦΕΚ 148/Α/04-07-1996

Σύμβαση για την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων σε Διασυνοριακό Πλαίσιο

ΦΕΚ 249/Α/15-12-1997

Σύμβαση για τη Διατήρηση των Αποδημητικών
Ειδών των Άγριων Ζώων

ΦΕΚ 106/Α/26-05-1999

Χαρακτηρισμός περιοχής Πρεσπών ως Εθνικό Πάρκο
Πρεσπών (Ε.ΠΑ.Π.)

ΦΕΚ 302/Δ/2009 –
Κ.Υ.Α. 28651/09-08-2009
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1.2.7 Αρχαιολογικοί χώροι Φλώρινας
Η περιοχή της Φλώρινας είναι γεμάτη από αρχαιολογικούς χώρους όλων των ιστορικών
περιόδων. Περιδιαβαίνοντας την περιοχή, έχεις την εντύπωση ότι σε κάθε κομμάτι της
υπάρχει και ένα αρχαιολογικό εύρημα. Οι πινακίδες που κατευθύνουν προς
αρχαιολογικούς χώρους είναι πάρα πολλές ενώ οι περισσότεροι χώροι είναι επισκέψιμοι
και προστατευόμενοι. Ας δούμε όμως μερικούς από τους σημαντικότερους
αρχαιολογικούς τόπους της Φλώρινας.
Η Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου
Τα ερείπια tns βασιλικής βρίσκονται στη βορειοανατολική πλευρά του ομώνυμου νησιού
της λίμνης Μικρή Πρέσπα. Ο ναός ιδρύθηκε από τον τσάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ
το 983 n 986 μ.Χ., ο οποίος, μετά τη νίκη του κατά των Βυζαντινών και την κατάληψη
tns Λάρισας, μεταφέρει από εκεί τα λείψανα του Αγίου Αχιλλείου (Επισκόπου Λαρίσης
στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου) στην Πρέσπα, που εκείνη την εποχή
αποτελούσε τον πυρήνα του βουλγαρικού κράτους. Παρά τις αλλεπάλληλες
καταστροφές και λεηλασίες του ναού από διάφορους επιδρομείς, οι κάτοικοι της
περιοχής τον ανακατασκευάζουν πολλές φορές και συνεχίζουν να τον χρησιμοποιούν ως
το βασικό λατρευτικό κέντρο μέχρι τα μέσα του 150υ αιώνα.

Ο ναός ανήκει στον τύπο της ξυλόστεγnς Βασιλικής με τρία κλίτη, τα οποία χωρίζονται
από δύο πεσσοστοιχίες, που n καθεμιά τους αριθμεί επτά πεσσούς. Ενδιαφέρον
αρχιτεκτονικό στοιχείο αποτελεί το σύνθρονο στην κόγχη του ιερού βήματος, οι
βαθμίδες δηλαδή που χρησιμοποιούσαν στις επίσημες τελετές οι ανώτατοι αρχιερείς,
πάνω από το οποίο μάλιστα σώζονται και δείγματα από τις παλιότερές τοιχογραφίες του
ναού, που απεικονίζουν με κόκκινο χρώμα δεκαοχτώ αψίδες, στις οποίες αναγράφονται
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οι έδρες των επισκόπων που υπάγονταν στην Αρχιεπισκοπή Αχρίδος. Από τα υπόλοιπα
στρώματα τοιχογράφησης της Βασιλικής σώζονται ελάχιστα δείγματα, κυρίως μορφές
στρατιωτικών Αγίων, της Παναγίας και ενός αγγέλου, τα οποία χρονολογούνται στον
11ο και 12ο αιώνα και σήμερα βρίσκονται εκτεθειμένα στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Φλώρινας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι τάφοι σημαντικών, όπως μαρτυρούν τα
ευρήματα προσώπων, που υπάρχουν στο νότιο κλίτος του ναού. Στη νότια κεραία του
διακονικού υπάρχει τάφος που καλύπτεται από μια ανάγλυφη ασβεστολιθική πλάκα
(έργο των αρχών του 110υ αιώνα), στον οποίο, σύμφωνα με την παράδοση, φυλασσόταν
το λείψανο του Αγίου Αχιλλείου. Από τους υπόλοιπους τέσσερις τάφους του νότιου
κλίτους ξεχωρίζει αυτός μέσα στον οποίο βρέθηκε ένα μεταξωτό χρυσοΰφαντο κομμάτι
υφάσματος, με απεικονίσεις αετών μέσα σε κύκλους διακοσμημένους με φυτικά μοτίβα.
Η χρονολόγηση του υφάσματος στον 10ο αιώνα και τα υπόλοιπα ευρήματα οδήγησαν
τον καθηγητή Ν. Μουτσόπουλο -ανασκαφέα του χώρου- στη διατύπωση της άποψης ότι
ο τάφος ενδεχομένως ανήκε στον τσάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ.
Βυζαντινά - Μεταβυζαντινά μνημεία Πρεσπών
Παρά τη γεωγραφική απομόνωση και αραιοκατοίκηση των Πρεσπών, n Βυζαντινή και
Μεταβυζαντινή εκκλησιαστική αρχιτεκτονική της περιοχής παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον. Εκτός από τη βασιλική του Αγίου Αχιλλείου στη νότια πλευρά του
ομώνυμου νησιού σώζονται τα ερείπια του ναού των Αγίων Αποστόλων (11ος - 12ος
αι.), μιας μικρής τρίκλιτης Βασιλικής με νάρθηκα. Τα λείψανα οχύρωσης γύρω από το
ναό, καθώς και ένα ελληνιστικό κτίσμα, μια ρωμαϊκή επιγραφή και δύο
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παλαιοχριστιανικοί κίονες φανερώνουν τη συvεxή χρήση του χώρου από την
ελληνιστική αρχαιότητα (στο σημείο αυτό τοποθετείται n αρχαία πόλη Λύκα) μέχρι τα
βυζαντινά χρόνια. Ακόμα, ο κοιμητηριακός ναός του Αγίου Γεωργίου (150s αι.)
ξεχωρίζει για τις τοιχογραφίες του, που συνιστούν χαρακτηριστικό δείγμα λαϊκότροπης
εκκλησιαστικής ζωγραφικής της περιοχής.

Ένα από τα παλαιότερα (αρχές του 11ου αι.) και σημαντικότερα μνημεία εκκλησιαστικής
αρχιτεκτονικής της περιοχής βρίσκεται στον Άγιο Γερμανό. Πρόκειται για ένα μικρό
σταυροειδή εγγεγραμμένο ναό με τρούλο και νάρθηκα, ο οποίος ήταν αφιερωμένος στον
πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γερμανό. Εκτός από το αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, ο
επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ένα συνοπτικό πανόραμα βυζαντινής
και μεταβυζαντινής αγιογραφίας, αφού στο εσωτερικού του ναού σώζονται αλλεπάλληλα
στρώματα τοιχογραφιών, τα οποία καλύπτουν χρονολογικά επτά αιώνες (11oς - 18ος).
Θα μπορούσε κανείς να συνεχίσει επί μακρόν την περιήγηση στα μνημεία της Πρέσπας,
παρατηρώντας την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική μορφή και τον πλούσιο κεραμοπλαστικό
διάκοσμο του τρίκογχου ναού του Αγίου Νικολάου στην Πύλη (14ος αι.) θαυμάζοντας
την πολυχρωμία και τη δραματικότητα των σκηνών στις τοιχογραφίες του Αγίου
Νικολάου στο Πλατύ (1591). Παρ' όλα αυτά, ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα και
μοναδικά στοιχεία της περιοχής είναι οι βραχογραφίες και τα ασκηταριά στις απότομες
όχθες της Μεγάλης Πρέσπας, σημάδια της έντονης παρουσίας μικρών μοναστικών
κοινοτήτων και αναχωρητών. Η Παναγία η Ελεούσα (1373 μ.Χ.) και η Παναγία n
Βλαχερνίτισσα (1455/6) αποτελούν τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα βραχογραφιών, τις
οποίες μπορεί κανείς να δει μέσα από τη βάρκα στον μικρό κόλπο των Ψαράδων.
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Ακόμα πιο εντυπωσιακά είναι τα τρία καλύτερα σωζόμενα ασκηταριά στον απότομο
βράχο που υψώνεται πάνω από την όχθη τηs λίμνης. Το πρώτο από τα δύο που συναντά
ο επισκέπτης στην περιήγηση του με βάρκα είναι το ασκηταριό της Μεταμόρφωσης
(13os αι.), από το οποίο σώζονται η μικρή μονόχωρη καμαροσκέπαστη εκκλησία και
ορισμένα ίχνη από τα κελιά των μοναχών. Στη συνέχεια, μπορεί κανείς να δει τα ερείπια
του ασκηταριού της Mικρής Ανάληψης (15ος αι.), από το οποίο σώζονται κάποια
στοιχεία τοιχογραφιών της κόγχης του ιερού.

Το πληρέστερα σωζόμενο είναι το ασκηταριό της Παναγίας Ελεούσας (αρχές 15ου αι.),
το οποίο βρίσκεται σε μια σπηλιά με σχετικά μεγάλο άνοιγμα. Ο μικρός μονόχωρος ναός
με ημιεξαγωνική κόγχη είναι κατάκοσμος με τοιχογραφίες, με χαρακτηριστικότερη
αυτήν της Παναγίας της Βρεφοκρατούσας στο τόξο πάνω από την είσοδο. Η επιγραφή
πάνω από τη μικρή πόρτα μας πληροφορεί για τους μοναχούς - κτήτορες του ναού, τον
άρχοντα της περιοχής Βουλκασινό και την ακριβή ημερομηνία οικοδόμησης (1409/10).
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Η Ελληνιστική Πόλη στην Φλώρινα
Στη βόρεια πλαγιά του ομώνυμου λόφου, που δεσπόζει πάνω από την πόλη της Φλώρινας
οι αρχαιολόγοι Α. Κεραμόπουλοs και Γ. Μπακαλάκns ανέσκαψαν στα 1930 - 1934
τμήμα μιας αρχαίας πόλης, την οποία τοποθέτησαν χρονολογικά στην κλασική και
ελληνιστική εποχή, σημειώνοντας παράλληλα τον εντοπισμό στοιχείων που
πιστοποιούσαν την ύπαρξη οικισμού στο συγκεκριμένο σημείο των προϊστορικών
χρόνων και συγκεκριμένα της ύστερης Εποχής του Χαλκού και της Πρώιμης Εποχής του
Σιδήρου (1600 - 600 π.Χ.).
Τα συμπεράσματα των πρωτοπόρων της έρευνας στην περιοχή ήρθαν να επιβεβαιώσουν
και να εμπλουτίσουν οι ανασκαφικές εργασίες της ΙΖ' Εφορείας Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων στη δεκαετία του '80. Πρόκειται για πόλη, η οποία ιδρύθηκε στα
χρόνια του Φιλίππου του Β', με αδιάλειπτη κατοίκηση από τον 3ο ως τον 1ο αιώνα π.Χ.
Σε μια έκταση οχτώ περίπου στρεμμάτων έχουν αποκαλυφθεί τα οικιστικά λείψανα
τεσσάρων οικοδομικών τετραγώνων της ελληνιστικής περιόδου, τα οποία χωρίζονται
από τρεις κάθετους δρόμους πλάτους τριών περίπου μέτρων. Καθένα από αυτά
περιλαμβάνει τέσσερα-πέντε σπίτια, με λίθινα θεμέλια και ανωδομή από πλιθιά και
τοίχους συχνά επιχρισμένους με λευκό κονίαμα, ενώ τα δάπεδά τους ήταν συνήθως
χωμάτινα και σπανιότερα στρωμένα με φυσικές ψηφίδες ή κομμάτια κεραμιδιών. Στους
στεγασμένους χώρους των σπιτιών αποκαλύφθηκαν εστίες παρασκευής της τροφής, ενώ
κάποιοι από τους χώρους αυτούς χρησιμοποιούνταν ως εργαστήρια κατασκευής ειδών
κεραμικής ή σιδερένιων εργαλείων, όπως πιστοποιούν οι κλίβανοι που εντοπίστηκαν.

Στην πλούσια οικοσκευή των σπιτιών της πόλης αποτυπώνεται το σύνολο των
οικονομικών, κοινωνικών και λατρευτικών δραστηριοτήτων των κατοίκων της. Έτσι, το
πλήθος των αποθηκευτικών αγγείων, των σιδερένιων γεωργικών εργαλείων, αλλά και
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των υφαντικών βαρών, σε συνδυασμό με τις μεγάλες ποσότητες καμένων σπόρων
σιτηρών

μαρτυρούν

τη

συστηματική

ενασχόληση

των

κατοίκων

με

τη

γεωργοκτηνοτροφία. Εκτεταμένες ήταν και οι εμπορικές ΤOUς συναλλαγές με διάφορες
περιοχές του αρχαίου ελληνικού κόσμου (Θάσος, Ρόδος, Κως, ιταλική χερσόνησος,
Πέλλα, Αμφίπολη, Αθήνα), που αποδεικνύονται αφενός από την ανεύρεση πλήθους
ενσφράγιστων λαβών αμφορέων και αφετέρου από την κυκλοφορία στην πόλη
νομισμάτων από τις παραπάνω περιοχές. Τα αγγεία με ανάγλυφη διακόσμηση
μυθολογικών παραστάσεων και τα πήλινα ειδώλια μορφών του ελληνικού πανθέου
(Αφροδίτη, Ερμής, Άρτεμη, Μητέρα των θεών κ.λπ.) πιστοποιούν τόσο την καλή γνώση
της μυθολογίας, όσο και τις λατρευτικές προτιμήσεις των κατοίκων. Η κατοίκηση στην
πόλη διακόπτεται βίαια. Τα ευρήματα των ανασκαφών φυλάσσονται και τα
σημαντικότερα εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας.
Η Ελληνιστική Πόλη στις Πέτρες
Η αρχαία πόλη που βρίσκεται στη δυτική όχθη της λίμνης των Πετρών είναι η
περισσότερο γνωστή και συστηματικότερα ερευνημένη αρχαιολογική θέση του Νομού.
Εντοπίστηκε σε μια έκταση δεκαπέντε-είκοσι εκταρίων, στη θέση Γκραντίστα 1,5 χλμ.
βορειοδυτικά των Πετρών, ήδη από το 1913, όταν ο Νικόλαος Παπαδάκης κατέγραψε
και δημοσίευσε τις εντοιχισμένες επιγραφές στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Είκοσι
χρόνια αργότερα, ο καθηγητής Αντώνιος Κεραμόπουλος πιστοποίησε την ύπαρξη
θεμελίων οικιών μετά από την περιορισμένη ανασκαφική έρευνα την οποία
πραγματοποίησε. Η συστηματική έρευνα του οικισμού ξεκίνησε το 1982 από την ΙΖ'
Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Τα πρωιμότερα λείψανα εγκατοίκησης στο χώρο, με βάση την κεραμική που σποραδικά
έχει εντοπιστεί, ανάγονται στην Ύστερη Εποχή Χαλκού και στην Πρώιμη Εποχή
Σιδήρου (1200 - 600 π.Χ.). Ο οικισμός που ήκμασε μεταξύ 3ου και 1ου αι. π.Χ. αποτελεί
τυπικό παράδειγμα κώμης της Άνω Μακεδονίας με γεωργοκτηνοτροφική οικονομία.
Ορισμένοι μελετητές πιστεύουν, ότι η θέση μπορεί να ταυτιστεί με την Κέλλη των
μεσαιωνικών οδοιπόρων. Βρίσκεται πολύ κοντά στην Εγνατία Οδό και στο βάθος τns
εύφορης κοιλάδας του Αμυνταίου. Η ανασκαφική έρευνα έχει φέρει μέχρι στιγμής στο
φως ένα ισχυρό τείχος, το οποίο περικλείει έναν οικισμό με ελεύθερη πολεοδομική
οργάνωση, που αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τις καμπύλες του λόφου πάνω στον
οποίο βρίσκεται.
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Οι οικιστικοί χώροι είναι οργανωμένοι σε ομάδες των τριών με κοινούς εξωτερικούς
τοίχους. Διώροφες κατασκευές, χωρίς αυλή, με υπόγειους χώρους για αποθήκες και
εργαστήρια, τα σπίτια των Πετρών συμβάλλουν στην καλύτερή κατανόησή της
ελληνιστικής κατοικίας. Τα ισόγεια είναι κτισμένα με αργολιθοδομή, ενώ οι όροφοι με
ελαφρύτερα υλικά και ξυλοδεσιές. Το εσωτερικό ήταν διακοσμημένο με έγχρωμα
κονιάματα, εμπλουτισμένα σε ορισμένες περιπτώσεις με αφηρημένα μοτίβα. Ένα
σύστημα δρόμων διέσχιζε τον οικισμό, ενώ έχουν βρεθεί και οι υδροδοτικοί
πηλοσωλήνες που καταλήγουν σε κρήνες και πηγάδια. Σημαντικά δημόσια
οικοδομήματα αποτελούσαν το ιερό του Διός - σύμφωνα με την επιγραφή που βρέθηκε
στο εσωτερικό του· και ο μεγάλος υπόγειος πιθεώνας που εντοπίστηκε σε κοντινή
απόσταση. Τα ευρήματα των ανασκαφών φυλάσσονται και τα σημαντικότερα εκτίθενται
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας.
Ο οικισμός έχει να επιδείξει πλούτο και υψηλό βιοτικό επίπεδο, στοιχεία που ανάγονται
στις βεβαιωμένες εμπορικές και πολιτιστικές του επαφές με πόλεις τns Kεvτρικής και
Ανατολικής Μακεδονίας καθώς επίσης και με tn Δύση. Στον οικισμό λειτουργούσαν
πολλά εργαστήρια κεραμικής, μεταλλοτεχνίας και πιθανότατα γλυπτικής. Παράλληλα,
το πλήθος των γεωργικών εργαλείων μαρτυρά τις γεωργικές ασχολίες των κατοίκων. Ο
οικισμός εγκαταλείφθηκε στα μέσα του 1ου αι. π.Χ. και μεταφέρθηκε στη θέση του
σημερινού χωριού των Πετρών.
Σημειώνεται, ότι το σημερινό χωριό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα συνύπαρξης
των αρχαίων λειψάνων με μεταγενέστερα κτιριακά σύνολα. Εκτός από τα
αποσπασματικά αρχιτεκτονικά λείψανα του ρωμαϊκού οικισμού που απαντώνται
διάσπαρτα στο χωριό, αξιοσημείωτη είναι η χρήση αρχαίων αρχιτεκτονικών μελών και
επιτύμβιων στηλών για τηv κατασκευή της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
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Η τρίκλιτη αυτή ξυλόστεγη βασιλική με νάρθηκα και γυναικωνίτη, χρονολογήθηκε από
τον καθηγητή Νικόλαο Μουτσόπουλο στις αρχές του 18ου αιώνα. Από τον άλλοτε
κατάγραφο ναό σώζονται σήμερα ορισμένες μόνο τοιχογραφίες στην κόγχη του ιερού,
ενώ σώζεται και το πυργοειδές κωδωνοστάσιο.
Ο αρχαιολογικός χώρος στον Αγ. Παντελεήμονα
Ο οικισμός του Αγίου Παντελεήμονα, κτισμένος σε προνομιακή θέση, ανάμεσα στις
λίμνες Βεγορίτιδα και Πετρών, συνέδεσε σε όλη του την ιστορική πορεία την
παραγωγική του δραστηριότητα με το λιμναίο οικοσύστημα. Η βασική αυτή επιλογή για
αξιοποίησή των δυνατοτήτων του ιδιαίτερου αυτού μικροπεριβάλλοντος πιστοποιείται
ήδη από τα αρχαιολογικά ευρήματα της ανασκαφής στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος,
μερικά χιλιόμετρα βορειοδυτικά του σημερινού χωριού, στην βόρεια όχθη της λίμνης
των Πετρών. Σύμφωνα με τις παλιότερες επιφανειακές έρευνες και τα πρώτα
συμπεράσματα των αρχαιολόγων της ΙΖ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών
Αρχαιοτήτων, που ερευνά την περιοχή τα τελευταία χρόνια, πρόκειται για έναν οικισμό
που χρονολογείται στη Νεολιθική εποχή (6.000 - 3.500 π.Χ.). Στη μικρή επίπεδη
χερσόνησο ανατολικά της εκκλησίας της Μεταμόρφωσής του Σωτήρος, έχουν εντοπιστεί
λίθινα λειασμένα και πυριτολιθικά εργαλεία, πήλινα σφοντύλια, καθώς και όστρακα
χειροποίητων αγγείων με καστανό ή ερυθρό επίχρισμα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζουν και οι σπάνιες για την εποχή ταφές που έχουν εντοπιστεί πρόσφατα.
Στην ίδια περιοχή τοποθετείται το εκτεταμένο νεκροταφείο της Ύστερης Εποχής Χαλκού
και της Πρώιμής Εποχής Σιδήρου (1600 - 600 π.Χ.) που εντοπίστηκε στα τέλη του 19ου
αιώνα. Στην ανασκαφή που πραγματοποιήθηκε από Ρώσους αρχαιολόγους και ήταν μια
από τις πρώτές στα Βαλκάνια, αποκαλύφθηκαν 376 κιβωτιόσχημοι τάφοι, με μονές ή
πολλαπλές ταφές. Οι περισσότεροι είχαν πλούσια κτερίσματα με μικροαντικείμενα
(χάλκινο αγαλματίδιο αλόγου και μικρογραφικά αγγεία) και κοσμήματα (πόρπες,
περόνες, δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, βραχιόλια) από χαλκό, σίδηρο, γυαλί, οστό, πηλό και
σπανιότερα χρυσό. Από την κεραμική ξεχωρίζουν οι πρόχοι, τα μόνωτα και δίωτα
κύπελλα, καθώς και ορισμένα αγγεία με αμαυρόχρωμη γραπτή διακόσμηση. Από τον
πλούτο των ευρημάτων αυτών τίποτε δεν έχει απομείνει στην περιοχή. Ένα μέρος
βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, ένα άλλο στο Μουσείο Μπενάκη,
ενώ το μεγαλύτερο μέρος των ευρημάτων βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο

Σελίδα | 27

Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης
τουριστικών εγκαταστάσεων Πρεσπών

Κωνσταντινούπολης. Με τα χρόνια έχουν χαθεί και τα ακριβή όρια του ίδιου του
ανασκαμμένου νεκροταφείου.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας
Βρίσκεται στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού της πόλης και αποτελεί το
σημαντικότερο οργανωμένο χώρο ενημέρωσής του κοινού για την ιστορική πορεία της
περιοχής από την πρώιμη αρχαιότητα έως και το βυζαντινά χρόνια. Οι πληροφορίες
αναπτύσσονται σε διακριτές εκθεσιακές ενότητες, οι οποίες είναι οργανωμένες σύμφωνα
με τις πλέον σύγχρονες μουσειολογικές αντιλήψεις.

Η πρώτη ενότητα του ισογείου αφορά στην ανθρώπινη παρουσία στο Νομό στα
προϊστορικά χρόνια. Περιλαμβάνει πληροφορίες για τη γεωμορφολογία της περιοχής, τη
χλωρίδα και την πανίδα, καθώς και για τους οικισμούς της Νεολιθικής και της Πρώιμης
Εποχής του Χαλκού στις λεκάνες Αμυνταίου, Φλώρινας και Πρεσπών. Σημαντική θέση
στην ενότητα αυτή καταλαμβάνουν τα ευρήματα (αγγεία, εργαλεία, υλικά δόμησης,
αντικείμενα οικοτεχνίας κ.λπ.) από τις παλιότερες και πιο πρόσφατες ανασκαφικές
έρευνες στην Τούμπα του Αρμενοχωρίου, ενώ αναλυτικοί πίνακες, ζωγραφικές,
σχεδιαστικές και ψηφιακές αναπαραστάσεις περιγράφουν με γλαφυρό τρόπο μια
ολοκληρωμένη εικόνα για όλες της πτυχές της ζωής στον οικισμό της Πρώιμης Εποχής
του Χαλκού.
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Η δεύτερη και τρίτη αίθουσα του ισογείου φιλοξενούν αντιπροσωπευτικά δείγματα
γλυπτικής από διάφορες περιοχές της Φλώρινας. Πρόκειται για έργα τοπικών
εργαστηρίων, με χαρακτηριστικότερες τις ανάγλυφες ταφικές στήλες των ρωμαϊκών
χρόνων (1ος αι. π.Χ. - 4ος αι. μ.Χ.) με μορφές νεκρών που σε κάποιες περιπτώσεις
φέρουν επιγραφές με ονόματα θεών. Στην τέταρτη αίθουσα εκτίθεται ένα ψηφιδωτό με
γεωμετρικά σχέδια και επιγραφές, το οποίο αποσπάστηκε από δάπεδο κτιρίου των
ρωμαϊκών χρόνων (2ος - 3ος αι. μ.Χ.) που ανασκάφτηκε στις Κάτω Κλεινές.

Ο όροφος του Μουσείου είναι αφιερωμένος στην παρουσίαση των δύο σημαντικών
ελληνιστικών οικισμών της περιοχής, στις Πέτρες και στον λόφο του Αγ. Παντελεήμονα
στην Φλώρινα. Στις κλειστές προθήκες εκτίθενται αντικείμενα καθημερινής χρήσης,
εργαλεία, αγγεία διαφόρων τύπων και μεγεθών, πήλινα ειδώλια θεοτήτων, νομίσματα,
αλλά

και

απανθρακωμένοι

σπόροι

δημητριακών,

ποσότητες

ρητίνης,

που

αποκαλύφθηκαν κατά τις ανασκαφικές έρευνες στους δύο οικισμούς. Ιδιαίτερα
εντυπωσιακή είναι η αναπαράσταση του εσωτερικού ενός δωματίου σπιτιού από τις
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Πέτρες με το σύνολο της οικοσκευής του, που αποδίδει με τον πλέον κατανοητό τρόπο
την εικόνα μιας οικίας των ελληνιστικών χρόνων.

Τέλος, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εκτίθενται έργα βυζαντινής και μεταβυζαντινής
τέχνης, τα οποία προέρχονται από τα μνημεία της περιοχής των Πρεσπών, με καλύτερα
σωζόμενες τις τοιχογραφίες από τη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου.

1.2.8 Μνημεία Πρεσπών
Δύο μνημεία του εμφυλίου πολέμου, το στρατηγείο του Νίκου Ζαχαριάδη στο χωριό
Πύλη της Πρέσπας και το νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονταν οι αντάρτες στο συνοριακό
χωριό Βροντερό της Φλώρινας.
Στο Γράμμο και το Βίτσι γράφηκε το τέλος του εμφυλίου πολέμου και της πιο σκοτεινής
περιόδου της ιστορίας του ελληνικού έθνους. Σε αυτά τα βουνά κατέφυγε ο
Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας υπό την αρχηγία του Νίκου Ζαχαριάδη, όπου τον
Αύγουστο του 1949 υπέστη την τελική ήττα, που σήμανε και το τέλος της εμφύλιας
σφαγής.
Στην Πύλη της Πρέσπας ο Ζαχαριάδης είχε μεταφέρει την κυβέρνηση του βουνού. Στα
γύρω υψίπεδα είχαν αναπτυχθεί η πολεμική ηγεσία και το επιτελείο του δημοκρατικού
στρατού μαζί με τις υπηρεσίες υποστήριξής τους. Σε μία σπηλιά καλά κρυμμένη είχε το
στρατηγείο του ο Ζαχαριάδης, όπου κατάστρωνε τα πολεμικά σχέδια ενόψει της
επικείμενης αναμέτρησης με τον Εθνικό Στρατό στο Βίτσι. Η σπηλιά του Ζαχαριάδη
διακρινόταν για την ακουστική στεγανότητά της λόγω της εσωτερικής διαμόρφωσης του
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χώρου και διεξάγονταν άκρως εμπιστευτικές συναντήσεις της στρατιωτικής ηγεσίας του
γενικού επιτελείου.
Σε μικρή απόσταση από το στρατηγείο βρίσκεται το προστατευμένο καταφύγιο, στο
οποίο κοιμόταν ο ίδιος ο Ζαχαριάδης. Η είσοδος του καταφύγιου ήταν κατασκευασμένη
με

κορμούς

δέντρων

και

πέτρα

και

ήταν

εντελώς

αθέατη.

Το νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονταν οι αντάρτες, βρίσκεται τρία χιλιόμετρα έξω από το
Βροντερό Φλώρινας.
Το νοσοκομείο βρίσκεται σε μία μεγάλη σπηλιά, που καλύπτεται από πέτρινο όγκο
μεγαλύτερο των 100 μέτρων, για να είναι αθέατη από τα αεροπλάνα και απροσπέλαστη
για τις δυνάμεις του αντιπάλου.
Οι τραυματίες από τα τμήματα που δρούσαν στις διάφορες περιοχές των Κορεστίων
μεταφέρονταν στο χωριό Μικρολίμνη, από εκεί με βάρκα στο Αγκαθωτό και στη
συνέχεια με τα ζώα στο νοσοκομείο. Στη διάρκεια των βομβαρδισμών οι τραυματίες
μεταφέρονταν σε μικρές σπηλιές στην περιοχή του Αγκαθωτού, σε κοντινή απόσταση
από τη λίμνη Μικρή Πρέσπα, για λόγους ασφαλείας.
Στους τρεις σπηλαιοθαλάμους του νοσοκομείου (συνολικής επιφάνειας 450-500 τ.μ. και
βάθους περίπου 30 μέτρων) υπήρχαν περίπου 250 κρεβάτια, κατασκευασμένα από
σανίδια και κορμούς δέντρων και τοποθετημένα σε τρία επίπεδα.
Το νοσοκομείο άρχισε να λειτουργεί το Σεπτέμβριο του 1948, όταν το θέατρο του
πολέμου μεταφέρθηκε στην περιοχή. Έως τα μέσα της δεκαετίας του ʼ70 ο χώρος ήταν
φυλασσόμενος ως στρατιωτική ζώνη και διατηρούταν σχεδόν ανέπαφος. Μετέπειτα
υπέστη καταστροφές, κυρίως από λαθρομετανάστες, που έβρισκαν εκεί καταφύγιο.
Σήμερα σώζονται μερικά μόνο αντικείμενα, υπολείμματα της εσωτερικής οργάνωσης
του νοσοκομείου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
2.1 Επιτρεπόμενες χρήσεις – Δραστηριότητες - Όροι
Η περιοχή μελέτης, χωροθετείται εντός της κτηματικής περιοχής Κούλας, του Δήμου
Πρεσπών, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και πρόκειται για μια περιοχή εκτός
σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού.
Οι χρήσεις γης στην περιοχή καθορίζονται από την ΚΥΑ υπ΄αριθμ. 28651/09-02-2009
(ΦΕΚ 302/Δ/23-07-2009) περί «Χαρακτηρισμού των λιμνών Μικρής και Μεγάλης
Πρέσπας και της λεκάνης απορροής αυτών ως Εθνικού Πάρκου» και εμπίπτει εντός των
ορίων της Ζώνης Οικοανάπτυξης ΟΙΚ5. Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει την περιοχή της
Κούλας, το στρατιωτικό φυλάκιο, την τουριστική πλαζ, τον ναυτικό όμιλο και τη Γέφυρα
της Κούλας.
Στην Ζώνη ΟΙΚ5, καθώς και στις υπόλοιπες Ζώνες Οικοανάπτυξης ισχύουν τα
ακόλουθα:
 όπου επιτρέπεται η κατοικία, η δόμηση επιβάλλεται να ακολουθεί την τοπική
παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Όλες οι οικοδομικές άδειες ελέγχονται από την
Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).
 Επίσης, επιτρέπονται:
•

Η συντήρηση και αξιοποίηση ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων και λοιπών
μνημείων, καθώς και αξιόλογων στοιχείων παραδοσιακών ή φυσικών.

•

Η συντήρηση και βελτίωση των υφισταμένων έργων υποδομής και
εγγειοβελτιωτικών έργων και ιδιαίτερα της υποδομής για στάγδην άρδευση. Η
κατασκευή νέων δικτύων υποδομής, μετά την έγκριση περιβαλλοντικών όρων
από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Απαιτείται
για τις περιβαλλοντικές μελέτες η σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

•

Η διάνοιξη νέας οδού προς την Βόρεια Μακεδονία και οι απαιτούμενες
εγκαταστάσεις και υποδομές για τη δημιουργία και λειτουργία νέου συνοριακού
σταθμού, στη θέση των εγκαταστάσεων του φυλακίου προκάλυψης, περί τα 2,5
χλμ. βορείως του Λαιμού.

•

Η επίσκεψη και η παροχή διευκολύνσεων για την κίνηση και την αναψυχή των
επισκεπτών, (όπως είναι οι χώροι πικνίκ, στάθμευσης οχημάτων, φυλάκια,
παρατηρητήρια της φύσης κ.λπ.), με βάση ειδικό σχέδιο ανάπτυξης και
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διαχείρισης επισκεπτών και σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Πάρκου,
που εκπονείται από τον Φορέα Διαχείρισης.
•

Η γεωργία.

•

Η ελεύθερη βόσκηση, καθώς και ο ενσταβλισμός ζώων σε στάβλους και μαντριά
κατασκευασμένα από φυσικά υλικά (τοιχοποιία από πέτρα, ξύλο ή από τούβλα
εφόσον σοβατιστούν εξωτερικά και στέγες από καλάμια ή κόκκινα κεραμίδια),
σε περιοχές που θα καθοριστούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

•

Η αμμοληψία σε συγκεκριμένα τμήματα των περιοχών Οικοανάπτυξης, που θα
καθοριστούν από το Σχέδιο Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης
(ΣΧΟΟΑΠ), το οποίο εκπονείται για την περιοχή του Δήμου Πρεσπών.

•

Η δόμηση ξενώνων σε επί μέρους όγκους έως 26 κλινών και όχι μεγαλύτερη των
72 κλινών.

•

Η εγκατάσταση βιοτεχνιών και άλλων δραστηριοτήτων ελαφράς μεταποίησης,
όπως αυτή θα καθοριστεί από το ΣΧΟΟΑΠ.

•

Ως προς τους όρους δόμησης για τις παραπάνω επιτρεπόμενες χρήσεις και
δραστηριότητες και μέχρι την έγκριση του ΣΧΟΟΑΠ, εφαρμόζονται οι διατάξεις
της εκτός σχεδίου δόμησης.

•

Το κυνήγι, στις περιοχές που μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας επιτρέπεται.
Επίσης εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου Β6 της παρούσας.

 Ειδικά για την Περιοχή Κούλας: Ανατολικά του διαύλου και παράλληλα με τον
υφιστάμενο δρόμο σε μήκος 300 μ. και βάθος 100 μ. προς Βορρά, επιτρέπονται οι
εργασίες συντήρησης και βελτίωσης των ήδη υφισταμένων εγκαταστάσεων
τουρισμού και αναψυχής, τα κτίρια των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνουν συνολικά
τα 400 μ2 και τα 6μ. ύψος συν 1.5 μ. ξύλινη στέγη με κεραμίδια. Στην ίδια περιοχή
επιτρέπονται υπαίθριες και ημιυπαίθριες κατασκευές από φυσικά υλικά για την
εξυπηρέτηση των επισκεπτών και των λουόμενων (σκιάδια, καθιστικά,
παρατηρητήρια, χώροι στάθμευσης κ.λπ.). Στις εγκαταστάσεις αυτές επιτρέπεται η
χρήση μουσικής, με μέτρια ένταση, ώστε να μην οχλούνται οι πληθυσμοί των
πτηνών στις εκβολές του διαύλου. Ο Φορέας Διαχείρισης, σε συνεργασία με τις
αρμόδιες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσίες, μπορεί να καθορίσει μετά
από ειδική μελέτη το ανώτατο επιτρεπτό επίπεδο θορύβου στα όρια των
εγκαταστάσεων, προς το δίαυλο και τις εκβολές του.
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 Για την περιοχή οργανωμένης κατασκήνωσης: επιτρέπεται η δημιουργία
οργανωμένης κατασκήνωσης και εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης λουόμενων,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μεταξύ των υφισταμένων εγκαταστάσεων του
Ναυτικού Ομίλου και του αναψυκτήριου της περιοχής Οικοανάπτυξης 5, στην πλαζ
της Κούλας, σε έκταση επιφάνειας 10 στρεμμάτων και μέγιστου βάθους 100 μ. από
τον υφιστάμενο δρόμο.
 Παραλίμνια ζώνη Μεγάλης Πρέσπας: Επιτρέπονται: α) Η αλιεία μόνο με αλιείς με
ειδική άδεια, β) Η βόσκηση, γ) Η επίσκεψη, η κολύμβηση και η ημερήσια παραμονή
για αναψυχή, δ) Η συντήρηση των υφισταμένων μονοπατιών και η διάνοιξη νέων,
με σκοπό την επίσκεψη των μνημείων, όπως οι εκκλησίες, τα προσκυνητάρια κ.λπ.
και ε) Η συντήρηση των υφισταμένων δικτύων υποδομής. Απαγορεύονται: α)
Οποιαδήποτε μόνιμη ή ημιμόνιμη κατασκευή, όπως τα τροχόσπιτα, τα αντίσκηνα
κ.λπ., β) Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα στις περιοχές ανάπαυσης υδρόβιων
πουλιών που προσδιορίζονται και οριοθετούνται από το Φορέα Διαχείρισης κάθε
έτος και γ) Η εγκατάσταση ιχθυοτροφείων.

2.2 Υφιστάμενες Υποδομές
Στην περιοχή μελέτης, απαντάται ένα σημαντικό έργο, από έναν από τους μεγαλύτερους
Έλληνες Αρχιτέκτονες του 20ου αιώνα. Το 1963 ο Άρης Κωνσταντινίδης, ο οποίος ως
προϊστάμενος Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών στον τότε Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού,
ενέκρινε

την κατασκευή ενός πέτρινου

τουριστικού περιπτέρου, το

οποίο

κατασκευάστηκε λίγα χρόνια αργότερα και λειτούργησε πρώτη φορά το 1972.
Το πέτρινο ισόγειο κτίριο, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, είχε σκοπό την εξυπηρέτηση των
λουόμενων της πλαζ Κούλας. Περιλάμβανε χώρο αναψυκτήριου, χώρο υποδοχής και
φύλαξης τιμαλφών, αποδυτήρια και WC ανδρών και γυναικών, μια αποθήκη, καθώς και
εξωτερικά ντουζ.
Η σημερινή κατάσταση του κτιρίου διαφέρει από τα αρχικά σχέδια, καθώς έχουν
τροποποιηθεί τα περιγράμματα των ανωτέρω χώρων, με την προσθήκη τμημάτων, χωρίς
να έχει αλλάξει σημαντικά η χρήση τους, έχει προστεθεί στέγη από πάνελ στο σύνολο
του κτιρίου, αλλά και ένα στέγαστρο από πάνελ έμπροσθεν του αναψυκτήριου.
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Σημερινή εικόνα τουριστικού περιπτέρου μετά την προσθήκη στέγης και τις
εξωτερικές ντουζιέρες

Σε απόσταση περίπου 160 μ. ανατολικά του τουριστικού περιπτέρου, βρίσκεται διώροφη
οικοδομή ιδιοκτησίας Ναυτικού Ομίλου Φλώρινας Πρεσπών. Το κτίριο ανηγέρθη το
έτος 1979, βάσει της υπ’ αριθμ. 643 Οικοδομικής Άδειας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Νομαρχίας Φλώρινας, όπου προέβλεπε διώροφο κτίσμα συνολικού εμβαδού 448,5 τ.μ.,
εμβαδού κάλυψης 302,88 τ.μ., ύψος ισογείου και ορόφου 3,45 μ. έκαστος και στέγη με
κεραμίδια ύψους 1,80 μ. (ολικό ύψος οικοδομής 8,70 μ.).
Η σημερινή κατάσταση και αυτού του κτιρίου διαφέρει από τα αρχικά σχέδια της
οικοδομικής άδειας, καθώς έχει τροποποιηθεί το περίγραμμα και η διαρρύθμιση του
ορόφου, προστέθηκε εξωτερικό λεβητοστάσιο και κατασκευάσθηκε εξωτερική σκάλα
πρόσβασης στον όροφο, ξύλινα στέγαστρα, ενώ τέλος δεν κατασκευάσθηκε η
προβλεπόμενη στέγη.
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Σημερινή εικόνα του κτιρίου του Ναυτικού Ομίλου Φλώρινας Πρεσπών

Συνοπτικά, αναφορικά με τις αυθαίρετες κατασκευές – αλλαγές των δύο κτιρίων ισχύει:
 Κτίριο Τουριστικού Περιπτέρου: Καθ’ υπέρβαση της υπ΄αριθμ. 395/14-05-1963
μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΟΤ πραγματοποιήθηκαν οι εξής
παραβάσεις:
1) Υπέρβαση δόμησης και κάλυψης κατά συνολικό εμβαδό 87,08 τ.μ.,
2) Κατασκευή στεγάστρου από σιδερένιους κοιλοδοκούς και επικάλυψή από
κεραμίδια,.
3) Κατασκευή στέγης από πάνελ αλουμινίου.
4) Αλλαγές στην εσωτερική διαρρύθμιση.

 Κτίριο Ναυτικού Ομίλου: Καθ’ υπέρβαση της υπ΄αριθμ. 643/1979 οικοδομικής
αδείας πραγματοποιήθηκαν οι εξής παραβάσεις:
1) Υπέρβαση δόμησης και κάλυψης με την κατασκευή ισόγειου εξωτερικού
λεβητοστασίου εμβαδού 6,30 τ.μ..
2) Κατασκευή στεγάστρων ισογείου στην βόρεια και νότια όψη του κτιρίου.
3) Μετατόπιση και δημιουργία νέων ανοιγμάτων στο κτίριο.
4) Κατασκευή εξωτερικής ξύλινης κλίμακας με σιδερένια υποστυλώματα για την
πρόσβαση στον Α’ όροφο στη νοτιοανατολική γωνία κτιρίου.
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5) Υπέρβαση δόμησης Α’ ορόφου με το κλείσιμο (τοιχοποιία και κουφώματα) του
προβλεπόμενου από την άδεια εξώστη, συνολικού εμβαδού 153,45 τ.μ..
6) Μη κατασκευή της προβλεπόμενης από την οικοδομική άδεια στέγης.
7) Εσωτερικές αλλαγές στη διαρρύθμιση των χώρων στο ισόγειο και τον όροφο.

Τέλος, αναφορικά με τις μεταφορικές υποδομές της περιοχής, από την Κούλα διέρχεται
η Επαρχιακή Οδός Λαιμού - Βροντερού ΕΟ 015, καθώς και αγροτική οδοποιία
παραπλεύρως (βόρεια) της επαρχιακής οδού.

Υφιστάμενες υποδομές και χρήσεις στην Περιοχή Κούλα Πρεσπών

1) Δίαυλος Κούλας, 2) Εστιατόριο, 3) Περιοχή “Camping”, 4) Κτίριο Ναυτικού Ομίλου, 5) Πλαζ
Κούλας, 6) Στρατιωτικό φυλάκιο, 7) Μικρή Πρέσπα, 8) Μεγάλη Πρέσπα, 9) Επαρχ. Οδός 015
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ
Σκοπός της επένδυσης είναι η δημιουργία ενός οικονομικά βιώσιμου κέντρου
οικοτουριστικών υπηρεσιών που συμπληρώνει και αναπτύσσει το τουριστικό προϊόν των
Πρεσπών και της Δυτικής Μακεδονίας.
Το πρόγραμμα Διοίκησης και το Λειτουργικό πρόγραμμα θα προσδιοριστεί σε επόμενη
φάση, κατόπιν παραχώρησης της περιοχής μελέτης και θα περιλαμβάνει, το πρόγραμμα
διοίκησης όπου θα προσδιορίζει τα βασικά μέλη (τους ενεργούς επενδυτές, τη διοικητική
ομάδα και τους διευθυντές) παραθέτοντας την πείρα και τις ικανότητες που έχουν. Αυτό
το τμήμα θα προσφέρει τις ακόλουθες περιγραφές: ομάδα διοίκησης, εξωτερικοί
επενδυτές ή/και διευθυντές και τα προσόντα τους, εξωτερικοί ανθρώπινοι πόροι και τα
προσόντα τους, πρόγραμμα στρατολόγησης και κατάρτισης υπαλλήλων.
Επιπλέον, θα περιλαμβάνει και το λειτουργικό πρόγραμμα όπου θα εξηγεί τον τύπο του
συστήματος κατασκευής ή λειτουργίας που θα χρησιμοποιηθεί, Θα περιγράφει τις
εγκαταστάσεις, την εργασία, τις πρώτες ύλες και τις διαδικαστικές απαιτήσεις των
υπηρεσιών. Αυτό το τμήμα θα προσφέρει τις ακόλουθες περιγραφές: λειτουργικές και
κατασκευαστικές μέθοδοι, λειτουργικές εγκαταστάσεις (τοποθεσία, χώρος και
εξοπλισμός), μέθοδοι ελέγχου ποιότητας, διαδικασίες ελέγχου απογραφών και
λειτουργιών, πηγές προμηθειών και αγοραστικές διαδικασίες.
Η περιοχή υλοποίησης της επένδυσης, εντοπίζεται στη θέση Κούλα Πρεσπών, μία
λωρίδα γης που χωρίζει την Μικρή με τη Μεγάλη Πρέσπα, ένας υδάτινος δίαυλος
επικοινωνίας μεταξύ τους και μια μεγάλη πλαζ ορίζουν την θέση Κούλα Πρεσπών.
Η δημιουργία της τουριστικής μονάδας, είναι σημαντική για την τοπική αλλά και την
Εθνική οικονομία, καθώς πέρα από τον εγχώριο τουρισμό καλείται να εντάξει στο
πελατολόγιο της τουρίστες από όλον τον κόσμο. Πρόκειται λοιπόν, για επένδυση η
οποία, εκτός των ιδίων ωφελειών που προσδοκά, παρουσιάζει και πολλαπλασιαστικά
οφέλη για την τοπική κοινωνία.
Παρόλο που το έργο βρίσκεται σε ένα στάδιο, με δυο υφιστάμενες εγκαταστάσεις,
υπάρχουν ακόμα αρκετές εργασίες που εκκρεμούν, προκειμένου η μονάδα να είναι
έτοιμη και λειτουργική. Οι εργασίες, αφορούν δύο βασικές αλλαγές σε υπάρχουσες
εγκαταστάσεις, η πρώτη αλλαγή είναι η μετατροπή της μίας εκ των δύο εγκαταστάσεων
σε εστιατόριο – αναψυκτήριο και η δεύτερη αλλαγή, σε αποδυτήρια για το camping και
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κατόπιν την ολοκλήρωση όλων των εγκαταστάσεων του έργου, οι οποίες θα υλοποιηθούν
εφόσον παραχωρηθεί ο χώρος εκτός της περιοχής μελέτης.
Για την εύρυθμη και "πράσινη" λειτουργία των χώρων των δύο υφιστάμενων κτιρίων της
περιοχής μελέτης, προτείνεται η εγκατάσταση ενός συστήματος βιολογικού
καθαρισμού, βάσει ειδικής μελέτης, όπως επίσης και τη δημιουργία νέου ή συντήρησης
του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης με δεξαμενή που εξυπηρετεί την εγκατάσταση. Με
το σύστημα αυτό, καθώς επίσης και με την χρήση συστημάτων χλωρίωσης και
φιλτραρίσματος,

τα

επεξεργασμένα

νερά

δύνανται πολλών

εναλλακτικών

επαναχρησιμοποίησης (τριτοβάθμια επεξεργασία και ανακύκλωση με εξοικονόμηση
νερού), όπως π.χ. πότισμα δένδρων.
Αναφορικά με τον υφιστάμενο χωματόδρομο, ο οποίος ενώνει το κτίριο του
ναυαταθλητικού Ομίλου με την ακτογραμμή και τον υφιστάμενο προβλήτα, προτείνεται
η διαμόρφωσή του, κυρίως στα τελευταία μέτρα πριν την ακτογραμμή, ως
πασσαλόπηκτος διάδρομος, που θα επιτρέπει κάτω από αυτόν την ανεμπόδιστη κίνηση
του νερού και της άμμου παράλληλα με την ακτή. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται
κατά η φυσική διαμόρφωση του εδάφους της παραλίας και της ακτογραμμής.
Καινοτομία
Η έννοια της λέξης καινοτομία προσδιορίζει οτιδήποτε νέο, σχετικά με τον τρόπο
λειτουργίας της επιχείρησης ή με τα προσφερόμενα προϊόντα (Γεωργόπουλος,2002). Η
καινοτομία συνήθως αφορά σε ένα καινούριο προϊόν που εμφανίζεται για πρώτη φορά
στην αγορά και κυριαρχεί. Ο «Drucker» (1985) ορίζει την καινοτομία ως το ειδικό
εργαλείο των επιχειρηματιών, με την βοήθεια του οποίου αξιοποιούν την αλλαγή σαν μια
δυνατότητα πρόκλησης πλούτου μέσω κάποιας διαφορετικής δραστηριότητας ή
υπηρεσίας. Γενικότερα, η καινοτομία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το σύνολο των
ενεργειών που συμπεριλαμβάνονται στη σύλληψη της ιδέας, στην ανάπτυξη, στην
υλοποίηση και τελικά στη προώθηση ενός καινούριου ή βελτιωμένου προϊόντος (Trott,
2005). Ο «Ottenbacher» (2007) αναφέρει ότι η κερδοφορία και η μακροπρόθεσμη
ισορροπία στον τουριστικό κλάδο εξαρτάται άμεσα από την καινοτομία η οποία
ευρύνεται ανάλογα με την έκταση και την ένταση της αλλαγής από την πλήρη
καινοτομία, έως μικρότερες τροποποιήσεις των υφισταμένων υπηρεσιών.
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Η Τουριστική μονάδα πρόκειται να αναπτύξει το τουριστικό προϊόν των Πρεσπών και
της Δυτικής Μακεδονίας, προσφέροντας ένα σύνολο υπηρεσιών που δεν υπάρχει αλλού
διαθέσιμο στη λίμνη Πρεσπών, συνεπώς κυριαρχεί στην αγορά.
Αναλυτικά, θα προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
i.

Camping

Στα δέκα στρέμματα της τουριστικής μονάδας, θα λειτουργεί οργανωμένη κατασκήνωση
«Camping», σύμφωνα με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των οργανωμένων
τουριστικών κατασκηνώσεων, βάσει της νομοθεσίας, θα αποτελείται από 150 θέσεις, 50
προ εγκατεστημένες σκηνές, 50 θέσεις ελεύθερες για σκηνές και 50 θέσεις για
τροχόσπιτα.
Όλες οι θέσεις για κατασκήνωση θα είναι ευρύχωρες και οριοθετημένες, οπότε μπορούν
να εξυπηρετήσουν τόσο σκηνές, όσο και τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα (Camper). Εάν
δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτοκινήτων στην περιοχή που βρίσκεται το γήπεδο και
αυτό βεβαιώνεται από την οικεία πολεοδομική υπηρεσία, το πλάτος της οδού
προσπέλασης μπορεί να είναι μικρότερο από 5,50 μ. και γίνεται δεκτό ως έχει. Στην
περίπτωση αυτή, η γνωμοδότηση για την καταλληλότητα του γηπέδου χορηγείται για
οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση με θέσεις σκηνών, μόνο με τη σκιά των δέντρων,
όπου θα προσφέρει την απαραίτητη σκιά. Σε όλες τις θέσεις θα υπάρχει παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος.
Οι κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, θα περιλαμβάνουν W.C. και ντουζ με ζεστό νερό,
ψυγεία/καταψύκτες, νεροχύτες και ηλεκτρικές εστίες. Στο χώρο του “camping” επίσης,
θα παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο. (Wi-Fi).
Σημείωση:
Βάσει της κείμενης νομοθεσίας ΚΥΑ υπ΄αριθμ. 28651/09-02-2009 (ΦΕΚ 302/Δ/23-072009), επιτρέπεται η δημιουργία οργανωμένης κατασκήνωσης και εγκαταστάσεων
εξυπηρέτησης λουόμενων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μεταξύ των υφισταμένων
εγκαταστάσεων του Ναυτικού Ομίλου και του αναψυκτήριου της περιοχής
Οικοανάπτυξης 5, στην πλαζ της Κούλας, σε έκταση επιφάνειας 10 στρεμμάτων και
μέγιστου βάθους 100 μ. από τον υφιστάμενο δρόμο.
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Χώρος Camping – Άποψη από το κτίριο του Ναυταθλητικού Ομίλου

Χώρος Camping – Άποψη από την επαρχιακή οδό

ii.

Εστιατόριο

Στο χώρο της τουριστικής μονάδας θα δημιουργηθεί το εστιατόριό, ένας χώρος ζεστός
και φιλόξενος, για φαγητό, θα ανακαινιστεί πλήρως το υφιστάμενο κτήριο κατά τα
πρότυπα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.
Με διαλεγμένα ποιοτικά υλικά θα ετοιμάζεται το μενού, παντρεύοντας τα ντόπια υλικά
και τις παραδοσιακές συνταγές της περιοχής, όπως οι πιπεριές Φλωρίνης, οι γίγαντες
Πρεσπών αλλά και το τσίπουρο. Μεγάλη είναι και η ποικιλία των ψαριών που ζουν στις
λίμνες: γριβάδια (ή κυπρίνοι), χέλια, τσιρόνια, πλατίκες, κέφαλοι κ.ά.
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Η καλλιέργεια στις παραλίμνιες τοποθεσίες Πρεσπών ευνοείται ιδιαίτερα εξαιτίας της
ατμοσφαιρικής υγρασίας.
Εδώ και δεκαετίες, τα μυστικά της παραδοσιακής καλλιέργειας μεταφέρονται από γενιά
σε γενιά. Το υψόμετρο, τα συστατικά του εδάφους, το άφθονο νερό από την μικρή λίμνη
Πρεσπών, το οποίο είναι πλούσιο σε θρεπτικές ουσίες και σε συνδυασμό με το
μικροκλίμα της περιοχής, δημιουργούνται οι ιδανικές συνθήκες για την καλλιέργεια
φασολιών εξαιρετικής ποιότητας.
Στα αγροκτήματα που βρίσκονται στον κάμπο των Πρεσπών, σε υψόμετρο 880 μ.
καλλιεργούνται και παράγονται τα ξακουστά φασόλια, τα οποία αποτελούν την
παραδοσιακή καλλιέργεια της περιοχής όλα αυτά τα χρόνια.
Τα φασόλια τα οποία παράγονται είναι τα εξής:
•

φασόλια γίγαντες ελέφαντες

•

φασόλια πλακέ μεγαλόσπερμα

•

φασόλια μπομπόνα

•

φασόλια γίγαντες έγχρωμοι

Ακόμη καλλιεργούνται και τα παρακάτω:
⇒ Πιπεριές :

• Καβουρδιστή κόκκινη πιπεριά Πρεσπών
• Ψητή κόκκινη πιπεριά Πρεσπών

⇒ Φακές ελληνικές

⇒ Ρεβίθια ελληνικά

Σημείωση:

Βάσει της κείμενης νομοθεσίας ΚΥΑ υπ΄αριθμ. 28651/09-02-2009 (ΦΕΚ 302/Δ/23-072009), ανατολικά του διαύλου και παράλληλα με τον υφιστάμενο δρόμο σε μήκος 300
μ. και βάθος 100 μ. προς Βορρά, επιτρέπονται οι εργασίες συντήρησης και βελτίωσης
των ήδη υφισταμένων εγκαταστάσεων τουρισμού και αναψυχής, τα κτίρια των οποίων
δεν μπορεί να υπερβαίνουν συνολικά τα 400 μ2 και τα 6μ. ύψος συν 1.5 μ. ξύλινη στέγη
με κεραμίδια.
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Χώρος εστιατορίου και στα αριστερά ο χώρος της παιδικής χαράς

Στα πλαίσια των προβλεπόμενων από την ΚΥΑ εργασιών αποκατάστασης και
συντήρησης, προτείνεται η καθαίρεση της στέγης από το κτίριο του τουριστικού
περιπτέρου και η καθαίρεση των εξωτερικών επιχρισμάτων, ώστε να πραγματοποιηθεί η
επαναφορά του στην αρχική του σχεδίαση, ήτοι η μελέτη έγκρισης από τον τότε
προϊστάμενο ΕΟΤ Άρη Κωνσταντινίδη.

Χώρος εστιατορίου με το ξύλινο στέγαστρο και τον αύλειο χώρο

Μία ακόμη παρέμβαση που προτείνεται, είναι η τοποθέτηση φωτοβολταϊκού
συστήματος στις οροφές των κτιρίων. Στόχος είναι η προσπάθεια ενεργειακής
αυτονόμησης των τουριστικών εγκαταστάσεων στην Κούλα, στο μέγιστο βαθμό όπου
αυτό είναι εφικτό, με σεβασμό προς το περιβάλλον και χρήση πράσινης ενέργειας.

Σελίδα | 43

Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης
τουριστικών εγκαταστάσεων Πρεσπών

Εκτός από τις ανάγκες των κτιριακών εγκαταστάσεων, η παραγόμενη από τα
φωτοβολταϊκά ενέργεια θα αξιοποιείται και από τις εγκαταστάσεις του περιβάλλοντα
χώρου, δηλαδή την πισίνα, τα γήπεδα, το χώρο της κατασκήνωσης, τα εκθετήρια των
προϊόντων, καθώς και τα φωτιστικά κατά μήκος τόσο των περιπατητικών διαδρομών,
όσο και του ποδηλατόδρομου.
Σε συνδυαμό με τα ανωτέρω συστήματα, προτείνεται η χρήση συστημάτων Building
Management Systems (BMS) και Energy Management Systems (EMS), στοχεύοντας στη
βέλτιστη διαχείριση του παραγόμενου ενεργειακού φορτίου των εγκαταστάσεων. Με
την εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων έχουμε γραφική απεικόνιση του συνόλου των
εγκαταστάσεών του σε μια οθόνη Η/Υ, όπου παρέχεται άμεση πληροφόρηση, δίνοντας
την ευκαιρία να υπάρχει την εποπτεία και πιθανότητα παρέμβασης σε περίπτωση βλάβης
ή ανάγκης αλλαγής των παραμέτρων λειτουργίας.
Το σύστημα προσφέρει άμεσο ψηφιακό έλεγχο όλων των εγκαταστάσεων που είναι
διασυνδεδεμένα σε αυτό. Έτσι, ελέγχεται και επιτυγχάνεται η βελτίωση των συνθηκών
λειτουργίας, όπως για παράδειγμα τη θέρμανση ή την ψύξη, ή τον φωτισμό. Άμεσο
αποτέλεσμα είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, που είναι και το βασικό ζητούμενο σε
τέτοιου

μεγέθους

εγκαταστάσεις,

και

επιτυγχάνεται

με

τον

αυστηρό

χρονοπρογραμματισμό των ελεγχομένων εγκαταστάσεων. Προγραμματίζονται να
λειτουργούν συστήματα κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, π.χ πισίνα ή γήπεδα,
ενώ τις ώρες που δεν υπάρχουν εργαζόμενοι και επισκέπτες στον χώρο, δίνεται εντολή
απενεργοποίησής τους.
iii.

Εκθετήρια τοπικών προϊόντων και αγρόκτημα

Θα τοποθετηθούν δέκα (10) ξύλινα παραδοσιακά «σπιτάκια» στο χώρο της τουριστικής
μονάδας, κυκλικά από το αγρόκτημα παραδοσιακών τοπικών προϊόντων, όπου θα
λειτουργούν ως εκθετήρια τοπικών παραδοσιακών κυρίως προϊόντων.
Η δημιουργίας του Αγροκτήματος ξεκίνησε από την ιδέα αναβίωσης του παραδοσιακού
τρόπου καλλιέργειας των τοπικών προϊόντων, καθώς και την επεξεργασία των
παραγόμενων προϊόντων, με απόλυτα βιολογικό τρόπο και σεβασμό προς το περιβάλλον.
Το αγρόκτημα θα είναι επισκέψιμο καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Μια από τις
δράσεις θα μπορούσε να είναι ακόμα και η ξενάγηση σχολείων και άλλων ομάδων που
θέλουν να έρθουν σε επαφή με τη φύση. Θα τοποθετηθούν γλάστρες, ζαρντινιέρες και
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κασπώ, επιλέγουμε διαστάσεις μήκους 80 εκατοστών έως ένα μέτρο και πλάτους 30
εκατοστά με τρύπες αποστράγγισης για να φεύγει το νερό.
Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επισκέπτες να έρθουν σε επαφή με τα
παραδοσιακά τοπικά προϊόντα των Πρεσπών κατά την διάρκεια της παραγωγή τους.
Το Ξύλινο Περίπτερο είναι κατασκευασμένο από κατάλληλο ξύλο που αντέχει στις
καιρικές συνθήκες της περιοχής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μεταφερόμενο περίπτερο
έκθεσης, καντίνα ή πάγκο πώλησης τοπικών προϊόντων.

Ξύλινο Περίπτερο Kiosk 240x180cm

Ξύλινο Περίπτερο με “σπαστό πάγκο N2” 240Χ240

Σημείωση:
Η κείμενη νομοθεσία ΚΥΑ υπ΄αριθμ. 28651/09-02-2009 (ΦΕΚ 302/Δ/23-07-2009), δεν
αναγράφει επακριβώς την επιτρεπόμενη χρήση των ξύλινων περιπτέρων, αλλά
αναγράφει ότι επιτρέπονται υπαίθριες και ημιυπαίθριες κατασκευές από φυσικά υλικά
για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και των λουόμενων (σκιάδια, καθιστικά,
παρατηρητήρια, χώροι στάθμευσης κ.λπ.). Στις εγκαταστάσεις αυτές επιτρέπεται η
χρήση μουσικής, με μέτρια ένταση, ώστε να μην οχλούνται οι πληθυσμοί των πτηνών
στις εκβολές του διαύλου. Ο Φορέας Διαχείρισης σε συνεργασία με τις αρμόδιες για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσίες, μπορεί να καθορίσει μετά από ειδική μελέτη το
ανώτατο επιτρεπτό επίπεδο θορύβου στα όρια των εγκαταστάσεων προς το δίαυλο και
τις εκβολές του.
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iv.

Παιδική χαρά

Η ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (Υπουργική Απόφαση 28492/ΦΕΚ 931/Β/18.05.09),
για τις παιδικές χαρές αναφέρει τα εξής:
Οι υπαίθριοι παιδότοποι και οι παιδικές χαρές χρειάζεται να έχουν ικανή περίφραξη,
ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής παραμονή των παιδιών και πρέπει να διαθέτει:
– Κατάλληλο φωτισμό
– Καθίσματα για τους συνοδούς
– Βρύση με πόσιμο νερό
– Τουαλέτες
– Μέσα πυρασφάλειας
– Το έδαφος πρέπει να διαθέτει ικανό σύστημα απορροής των υδάτων
– Οι διαδρομές πρόσβασης πρέπει να είναι ηλεκτροφωτισμένες και προστατευμένες, να
μην έχουν ευθεία πρόσβαση σε οδούς ταχείας και αυξημένης κυκλοφορίας και σε κάθε
περίπτωση να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα.
Ο χώρος που πρόκειται να δημιουργηθεί μία παιδική χαρά, πρέπει να συγκεντρώνει τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία των
παιδιών:
α) να μην γειτνιάζει με χρήσεις που προκαλούν ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση και
με

δραστηριότητες

που

χρησιμοποιούν

επικίνδυνα

για

την

υγεία

υλικά.

β) να μην γειτνιάζει με δρόμο ταχείας κυκλοφορίας ή κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων.
Όταν γειτνιάζει με οδικό ή σιδηροδρομικό δίκτυο που προκαλεί υψηλό θόρυβο, να
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ηχοπροστασίας.
γ) Να μην βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από εγκαταστάσεις
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (κεραίες εκπομπής τηλεφωνίας, τηλεόρασης,
ραδιοφωνίας) ή πυλώνες υψηλής τάσης κ.λπ.
δ) να μη βρίσκεται δίπλα σε περιοχές που εγκυμονούν κινδύνους (όπως κατολισθήσεις,
κατακρημνίσεις, καταρρεύσεις, εστίες μολύνσεων κ.λπ.).
ε) να μην έχει οπτική επαφή με εγκαταστάσεις που μπορούν να βλάψουν την ψυχική
υγεία των παιδιών (όπως νεκροταφεία, φυλακές κ.λπ.).
στ) να μην είναι οπτικά απομονωμένος.
ζ) να υπάρχει άνετη και ασφαλής πρόσβαση (πεζόδρομος, δρόμος ήπιας κυκλοφορίας,
πεζοδρόμιο κ.λπ.).
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Η παιδική χαρά πρέπει να περιβάλλεται από ικανή περίφραξη, φυσική ή τεχνητή, ώστε
να είναι λειτουργική και να παρέχεται ασφάλεια στα παιδιά, αποτρέποντας κινδύνους και
τραυματισμούς, καθώς και παγίδευση μερών του σώματός τους. Η περίφραξη δεν πρέπει
να απομονώνει οπτικά την παιδική χαρά από τον περιβάλλοντα χώρο.
Πινακίδα εισόδου, η οποία φέρει το σήμα πιστοποίησης καταλληλόλητας λειτουργίας
της παιδικής χαράς και τις εξής τουλάχιστον πληροφορίες:
− Διάγραμμα διάταξης εξοπλισμού της παιδικής χαράς (στην περίπτωση που είναι
μεγάλη).
− Απαγόρευση εισόδου σε άτομα που δεν συνοδεύουν παιδί.
− Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους- συνοδούς ατόμων με
αναπηρία.
− Τις ηλικιακές ομάδες παιδιών, για τις οποίες προορίζεται η παιδική χαρά.
− Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.
− Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον υπεύθυνο λειτουργίας της παιδικής χαράς.
− Πληροφόρηση για τον τρόπο υποβολής παραπόνων.
− Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας.
− Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς.
Για το σχεδιασμό της εγκατάστασης και χρήσης των εξοπλισμών, πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη τα πρότυπα του ΕΛΟΤ. Ο εξοπλισμός των παιδικών χαρών (παιχνίδια και δάπεδα
πτώσης) θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας των ευρωπαϊκών προτύπων
της σειράς ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177.
Η παιδική χαρά είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό για την ψυχαγωγία του
παιδιού. Αλλά για να μην βλάψει την υγεία και την ορθή ανάπτυξη ενός αναπτυσσόμενου
οργανισμού, είναι απαραίτητο να επιλέξουμε μια κατάλληλη παιδική χαρά.
Η σημασία των παιδικών χαρών για την πλήρη ανάπτυξη του παιδιού μπορεί να μιλήσει
για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά μπορεί να περιοριστεί μόνο στα κύρια σημεία:
o σε νεαρή ηλικία, τοποθετείται ένα ίδρυμα το οποίο αργότερα θα χρησιμεύσει ως
βάση για την πλήρη ανάπτυξη του παιδιού και το παιχνίδι στην παιδική χαρά και
θα συμβάλει στην ψυχική και σωματική ανάπτυξη σε ένα διασκεδαστικό σχήμα.
o αναπτύσσονται δεξιότητες, όπως ευελιξία, συντονισμός και ισορροπία.
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o τα παιχνίδια σε εξωτερικούς χώρους, επιτρέπουν στο παιδί να πετάει τη
συσσωρευμένη ενέργεια και να περνάει χρόνο με όφελος.
o το παιδί μαθαίνει να συναντά και να βελτιώνει τις σχέσεις του με άλλα παιδιά.
o υπαίθρια

παιχνίδια

με

συμμαθητές

συμβάλλουν

στην

ανάπτυξη

της

προσωπικότητας, καθώς τα παιδιά αναπτύσσουν τη φαντασία και μαθαίνουν τον
κόσμο.
o Τέλος, μια ενεργή και γεμάτη μέρα συνεισφέρει σε έναν καλό και υγιή ύπνο.
Προορισμός των εγκαταστάσεων:
Οι παιδικές χαρές παιχνιδιών και αθλημάτων προορίζονται τόσο για ενεργητική, όσο και
για ήσυχη ξεκούραση.
Ισορροπία “Swing” - έχουν ένα αρκετά απλό και αξιόπιστο σχέδιο, λόγω του
μικρού ύψους του ανελκυστήρα και της παρουσίας κιγκλιδωμάτων. Μια τέτοια
ταλάντευση προτιμάται καλύτερα από παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών.

Άνοιξη “Swing” - συμπαγής κούνια για μικρά παιδιά κάτω των 5 ετών. Τέτοιες
κούνιες έχουν ένα φωτεινό σχέδιο με τη μορφή μιας γραφομηχανής ή ενός
πλοίου, το οποίο βρίσκεται σε ένα ελατήριο και ισορροπεί ελαφρώς σε
διαφορετικές κατευθύνσεις. Τα μωρά προσελκύονται από τον φωτεινό σχεδιασμό
των κινήσεων ταλάντευσης και ελαφράς κίνησης.
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Διαφάνειες - μπορούν να έχουν διαφορετικές διαμορφώσεις και να υπολογίζονται
για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Για τα μικρά παιδιά, θα επιλεχθούν ίσια, με
επίπεδες διαφάνειες, και για τα μεγαλύτερα παιδιά, με βίδα κατάβαση.

“Swing” - ενδιαφέρουσα για παιδιά οποιασδήποτε ηλικίας. Επιπλέον, είναι ένας
εξαιρετικός προσομοιωτής για την ανάπτυξη της αιθουσαίας συσκευής. Για
μικρά παιδιά, είναι απαραίτητο να επιλεχθούν θέσεις με πλάτη και προστατευτικό
κάλυμμα μπροστά, έτσι ώστε το μωρό να μην πέσει και τραυματιστεί.. Τα
μεγαλύτερα παιδιά, ηλικίας από 5 ετών μπορούν να κουνήσουν σε μια κούνια
χωρίς πλάτη.

“Carousel” - μια συναρπαστική έλξη για ένα συλλογικό χόμπι. Το κύριο
πλεονέκτημα του καρουσέλ, είναι ένα απλό σχέδιο που δεν απαιτεί πολύπλοκους
υπολογισμούς. Επιπλέον, το “carousel” καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο και μπορεί
να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε σημείο.
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Σκάλες - Τα βήματα της σκάλας θα έχουν στρογγυλεμένο άκρο, έτσι ώστε το
παιδί να μην τραυματίζεται αν πέσει. Η αναρρίχηση της σκάλας σχοινιού απαιτεί
καλύτερη φυσική κατάσταση, καθώς είναι απαραίτητο να διατηρηθεί ισορροπία.

“Lazilki” - όσο πιο σύνθετο είναι το σχήμα και ο σχεδιασμός, τόσο πιο
διασκεδαστικό είναι για το παιδί. Οι σύγχρονοι κατασκευαστές προσφέρουν
διάφορες τροποποιήσεις: αράχνες συρματόσχοινων, οδηγούς χεριών κλπ.
Αρχικά, τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί να φαίνονται δύσκολα για ένα παιδί,
αλλά με την πάροδο του χρόνου, όταν αναπτύσσεται η επιδεξιότητα και η
δύναμη, θα είναι πολύ πιο εύκολο να ξεπεραστούν τέτοιες δοκιμές.
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Σχοινιά - συμβάλλουν στην ανάπτυξη αντοχής και τα παιδιά νιώθουν με αυτή τη
δραστηριότητα σα να οδηγούν σε ένα λόφο ή να ταλαντεύονται σε μια κούνια.

Σπίτια - Στο μικρό σπίτι ή την καλύβα του από κλαδιά, το παιδί μπορεί να θέσει
τους δικούς του κανόνες. Κατά τη διάρκεια αυτών των παιχνιδιών, τα παιδιά
αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες και μαθαίνουν να αλληλεπιδρούν με τους
συνομηλίκους τους. Τα σπίτια μπορούν να έχουν τη μορφή μυστικών δομών στο
δεύτερο επίπεδο του χώρου ή υπό μορφή κάστρου ιππότη. Επιπλέον, ο
σχεδιασμός ενός τέτοιου wigwam είναι πολύ απλός και δεν απαιτεί ενισχυμένη
δομή.

Σημείωση:
Όπως και στην προηγούμενη δραστηριότητα, η κείμενη νομοθεσία ΚΥΑ υπ΄αριθμ.
28651/09-02-2009

(ΦΕΚ

302/Δ/23-07-2009)

δεν

αναγράφει

επακριβώς

την

επιτρεπόμενη χρήση για παιδική χαρά, αλλά αναγράφει ότι, επιτρέπονται υπαίθριες και
ημιυπαίθριες κατασκευές από φυσικά υλικά για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και
των λουόμενων (σκιάδια, καθιστικά, παρατηρητήρια, χώροι στάθμευσης κ.λπ.).
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v.

Γήπεδο Beach soccer

Η κατασκευή γηπέδου 5x5, με βάση όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές που
εγγυώνται ένα ποιοτικό παιχνίδι για τους παίκτες, με διστάσεις αγωνιστικού χώρου
19Χ30 και συνολικού χώρου 20,5Χ33. Με δεδομένο μάλιστα, ότι σε αυτά τα γήπεδα
προπονούνται και παιδιά, δίνεται μεγάλη σημασία στην ασφάλεια του χώρου και την
τήρηση όλων των απαιτούμενων κανόνων ορθής λειτουργίας. Όπως και στην κατασκευή
γηπέδου ποδοσφαίρου, τα στάδια που ακολουθούνται είναι η προετοιμασία του χώρου,
η αγωνιστική επιφάνεια και οι τελικές εργασίες διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου
γηπέδου.
Διαμόρφωση του χώρου
Οι αρχικές εργασίες στοχεύουν στη διαμόρφωση ενός χώρου κατάλληλου για άθληση με
προετοιμασία του εδάφους, ώστε να είναι ομαλό και επίπεδο. Η εκσκαφή της επιφάνειας
του εδάφους γίνεται σε μικρό βάθος, περίπου 0,30 μέτρα και ακολουθεί η επίχωση με
χονδρόκοκκο υλικό και η εφαρμογή του συστήματος αποστράγγισης των υδάτων.
Αγωνιστική επιφάνεια
Τα γήπεδα αυτά είναι τα πιο απαιτητικά στην κατασκευή τους καθώς υποστηρίζονται
από ποικίλες υποστρώσεις υλικών ώστε να αποστραγγίζουν τα νερά, να διατηρούν την
επιθυμητή υγρασία του χώματος αλλά και να εξασφαλίζουν την σωστή πάκτωση και
ομοιογένεια της επιφάνειας. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού το χώμα έχει την ιδιότητα
να επιβραδύνει την μπάλα. Αυτό συντελεί στο να έχουν μεγάλη διάρκεια οι πόντοι και
να κρατούν περισσότερη ώρα οι αγώνες.
Τελικές εργασίες
Οι τελικές εργασίες στην κατασκευή γηπέδου 5x5 περιλαμβάνουν τη διαγράμμιση της
αγωνιστικής επιφάνειας, την τοποθέτηση των τερμάτων και των σημαιών, καθώς και τις
ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες φωτισμού. Παράλληλα, περιφράσσεται ο χώρος
περιμετρικά του γηπέδου σε ύψος 4-5 μέτρων, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα
εγκατάστασης κερκίδων.
Σημείωση:
Η κείμενη νομοθεσία ΚΥΑ υπ΄αριθμ. 28651/09-02-2009 (ΦΕΚ 302/Δ/23-07-2009) δεν
αναγράφει ως επιτρεπόμενη χρήση την κατασκευή γηπέδου 5x5, αλλά αναγράφει ότι,
επιτρέπονται υπαίθριες και ημιυπαίθριες κατασκευές από φυσικά υλικά για την
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εξυπηρέτηση των επισκεπτών και των λουόμενων (σκιάδια, καθιστικά, παρατηρητήρια,
χώροι στάθμευσης κ.λπ.).

vi.

Γήπεδο Beach volley/ tennis

Αγαπημένο καλοκαιρινό άθλημα το “Beach Volley” με πολλούς φαν. Παίζεται εύκολα
και γυμνάζει το σώμα, κυρίως το κάτω μέρος. Η κίνηση στην άμμο δυναμώνει τα πόδια
και βελτιώνει τη φυσική κατάσταση .
Ο εξοπλισμός εύκολος, δε χρειάζεται κάτι παραπάνω από αυτόν της παραλίας, όπως
μαγιό καπέλο και γυαλιά για προστασία από τον ήλιο .
Γήπεδο beach volley
α. Ορίζουμε ως γήπεδο µία έκταση με διαστάσεις 9Χ18. Η κατεύθυνση του να είναι
από το Βορρά προς το Νότο, ώστε να µην ενοχλεί ο ήλιος τους αθλητές στη
μεγαλύτερη διάρκεια των αγώνων
β. Εφόσον δεν βρισκόμαστε σε φυσικό περιβάλλον παραλίας, σχεδιάζουμε το
περίγραμμα του γηπέδου µε τσουβαλάκια άµµου, ύψους περίπου 40cm. Γεμίζουμε
το χώρο µε ψιλή, καθαρή από ξένα αντικείμενα και μαλακή άµµο, σε πάχος
τουλάχιστον 40 εκατοστά προσέχοντας την κλίση του εδάφους.
γ. Ορίζουμε µε ένα ιμάντα ή υφασμάτινη ταινία τον αγωνιστικό χώρο, έτσι ώστε να
υπάρχουν περιθώρια τουλάχιστον 4 μέτρα από κάθε πλευρά (ή 6 μέτρα για ιδανικές
συνθήκες). Πέρα από την περιμετρική γραμμή δεν υπάρχει άλλη.
Σελίδα | 53

Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης
τουριστικών εγκαταστάσεων Πρεσπών

δ. Στη μέση του γηπέδου και σε απόσταση 1 μέτρου έξω από κάθε πλευρά, τοποθετούμε
δύο ξύλινους στυλοβάτες που να εξέχουν από την άµµο τουλάχιστον 2.50 µ
ε. Τοποθετούμε τον φιλέ σε ύψος ανάλογα µε την χρήση που προορίζεται (2.43 για
άνδρες, 2.24 για γυναίκες, ανάλογα µε την ηλικιακή κατηγορία για παιδιά).

Beach tennis
Το άθλημα του “beach tennis” ξεκίνησε από την Καλιφόρνια των Η.Π.Α. Πολύ γρήγορα
έγινε μόδα και στις αρχές τις δεκαετίας του ’80 δημιουργήθηκαν τα πρώτα γήπεδα στην
Ιταλία και πιο συγκεκριμένα στην παραλία της “Ravenna”. Η εξέλιξη του αθλήματος
είναι ραγδαία και πλέον σχεδόν σε κάθε μέρος του πλανήτη πολύς κόσμος ασχολείται με
το άθλημα, με την Ιταλία να κυριαρχεί τόσο σε αριθμό γηπέδων και εγκαταστάσεων όσο
και σε αριθμό ατόμων που παίζουν “beach tennis”. Στην Ελλάδα το “beach tennis” ήρθε
το 2004 και από τότε μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 100 τουρνουά σε
διάφορα μέρη.
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Το “beach tennis” είναι ένα άθλημα για όλους. Παίζεται στην άμμο, σε ένα γήπεδο με
διαστάσεις ακριβώς όσο του “beach volley”, δηλαδή 8 m πλάτος και 16 m μήκος για το
διπλό παιχνίδι. Το φιλέ έχει ύψος 1.70 m. Το μπαλάκι είναι ίδιο σε σχήμα με αυτό του
τένις, με τη διαφορά όμως ότι είναι πιο «ξεφούσκωτο» και πιο ελαφρύ. Η ρακέτα είναι
ειδική για το παιχνίδι αυτό και μοιάζει περισσότερο με την κλασσική «ξυλορακέτα» σε
σχήμα, με τη διαφορά όμως πως είναι κατασκευασμένη από υλικά που την κάνουν πιο
ελαφριά και ανθεκτική, έχει πολλές μικρές τρύπες στο μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειάς
της για να μειώνεται η αντίσταση του αέρα και η λαβή της είναι ίδια με τη ρακέτας του
τένις.
Η πρώτη ερώτηση που κάνουν όλοι στο άκουσμα του “beach tennis” είναι η εξής: «Και
το μπαλάκι πως αναπηδάει στην άμμο;» Η απάντηση είναι ότι δεν αναπηδάει, γιατί ο
παίκτης πρέπει να προλάβει να χτυπήσει το μπαλάκι πριν αυτό ακουμπήσει στο έδαφος.
Άλλωστε, αυτός είναι και ο στόχος του παιχνιδιού σε συνδυασμό με κάποιους διεθνείς
κανονισμούς κοντινούς στο κλασσικό τένις.

vii.

Χώρος φεστιβάλ

Έτοιμο να υποδεχτεί θεατρικές παραστάσεις, κινηματογράφο, συναυλίες και εκδηλώσεις
που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, θα είναι το υπαίθριο θέατρο που θα βρίσκεται στον
περιβάλλοντα χώρο της τουριστικής μονάδας, σε ένα σημείο σπάνιας φυσικής ομορφιάς
και απέραντης θέας στην παραλία της Κούλας, που βρίσκεται στις όχθες της Μεγάλης
Πρέσπας.
Τα διαζώματα του θεάτρου υπολογίζεται πως θα μπορούν να φιλοξενήσουν περίπου 400
άτομα (κατά την υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί ειδική μελέτη εφαρμογής αναλόγως
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τους επιτρεπόμενους όρους και περιορισμούς). Θα φιλοξενήσει εκατοντάδες δημοφιλείς
καλλιτέχνες σε πολυάριθμες μουσικές, χορευτικές και θεατρικές παραστάσεις.
Κάθε χρόνο, ονόματα της μουσικής σκηνής και του θεάτρου, αλλά και εναλλακτικές
καλλιτεχνικές

προτάσεις θα

συναντιούνται

σε

Φεστιβάλ,

συναυλίες,

θέατρα,

αποτελώντας πόλο έλξης για θεατές σε όλη τη διάρκειά του, όπως επίσης κάθε καλοκαίρι
στο σημείο αυτό πραγματοποιούνται τα Πρέσπεια και η γραμμή που θα ακολουθηθεί
είναι να διατηρηθεί και να ενισχυθεί ο θεσμός αυτός.
viii.

Ναυταθλητικός όμιλος

Αθλητικές δραστηριότητες – “Team Bonding” και “Team Building”
Ένα από τα μεγαλύτερα πράγματα που μπορούμε να διδάξουμε σε παιδιά, εφήβους και
ενήλικες, όλων των ηλικιών, είναι η ικανότητα να συνεργαζόμαστε με άλλους ως ομάδα
για να ολοκληρώσουμε τη δουλειά με θετικά αποτελέσματα! Αυτές οι δραστηριότητες
και παιχνίδια, τύπου “Team Bonding” και “Team Building”, έχουν σχεδιαστεί με κύριο
επίκεντρο: «Καθώς συνεργαζόμαστε ομαδικά, όλοι πετυχαίνουμε!»
Επιπρόσθετοι στόχοι, η προώθηση του Ναυταθλητισμού σε όλες του τις μορφές, η αγάπη
προς τη θάλασσα/λίμνη, η καλλιέργεια του ναυτικού πνεύματος, καθώς και η
αλληλεγγύη μεταξύ όλων των ανθρώπων, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ασχολούνται.
Αποτελεί έναν ασφαλή τρόπο άθλησης και αναψυχής για μικρούς και μεγάλους.
Οι σκοποί του Ναυταθλητικού ομίλου είναι οι εξής:
Α. Η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών για την
συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.
Β. Η προσέλκυση των νέων στη θάλασσα με απώτερο στόχο να αναπτύξουν τις
δεξιότητες τους με την άσκηση τους στα θαλάσσια και λοιπά αθλήματα.
Γ. Η συγκρότηση και η λειτουργία αθλητικών τμημάτων στα διάφορα αθλήματα και η
επιδίωξη συμμετοχής των τμημάτων αυτών στους αγώνες τοπικού, περιφερειακού,
εθνικού και παγκοσμίου επιπέδου.
Δ. Η διάθεση ποδήλατων κανό (ενός, δύο ή και τριών ατόμων) μιας και η περιοχή της
Κούλας έχει άμεση πρόσβαση στο ακρωτήριο Αγίου Νικολάου όπου στην ανατολική
πλευρά υπάρχουν πολλές και ενδιαφέρουσες σπηλιές για λιμναία περιήγηση
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Χώρος Ναυταθλητικού ομίλου σήμερα και η πρόταση για αναψυκτήριο στο ισόγειο, πολυχώρος έκθεσης
και μελέτης στον 1ο όροφο

ix.

Πολυχώρος Έκθεσης και Μελέτης

Αφορά στη δημιουργία ενός χώρου πολλαπλών χρήσεων, ο οποίος αφενός θα
αξιοποιηθείγια τη φιλοξενία έκθεσης πουλιών και αφετέρου θα παρέχει τη δυνατότητα
φιλοξενίας παρουσιάσεων, μελετών και προβολών.
Η έκθεση έχει ως στόχο να παρουσιάσει στο κοινό όσο το δυνατό μεγαλύτερο μέρος του
υλικού της συλλογής του, ενώ συγχρόνως αποτελούν πρώτης τάξεως ευκαιρία για έρευνα
και εμπλουτισμό της συλλογής με νέα αντικείμενα και φωτογραφίες.
x.

Αναψυκτήριο

Η καφετέρια- αναψυκτήριο στο χώρου του Ναυταθλητικού Όμιλου, παρέχει υπηρεσίες
για όλους τους χώρους της μονάδας.
xi.

Κιόσκια - Παρατηρητήρια για πουλιά

Σε μια προσπάθεια αναβάθμισης του συστήματος τουριστικής αξιοποίησης στη Λίμνη
Πρεσπών είναι η κατασκευή παρατηρητηρίου πουλιών σε σωστό επιλεγμένο σημείο.
Το σημείο αυτό θα πρέπει να συνδυάζει τα εξής χαρακτηριστικά:
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Α. Στην ακτίνα δράση του παρατηρητηρίου να σημειώνονται αξιοσημείωτες
συγκεντρώσεων και ποικιλία πουλιών σχεδόν όλες τις εποχές του χρόνου.
Β. Το παρατηρητήριο να βρίσκεται σε θέση τέτοια που να επιτρέπει τη δυνατότητα
πρόσβασης των επισκεπτών με τα πόδια όλες τις εποχές του χρόνου και με τρόπο τέτοιο
ώστε να μην ενοχλούνται τα πουλιά.
Οι διαστάσεις των παρατηρητηρίων πρέπει να είναι αρκετά μεγάλες ώστε και να έχουν
μεγάλο ύψος αλλά και τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν οπωσδήποτε 15-20 ανθρώπους
ταυτόχρονα. Υπάρχουν αναρίθμητα σχέδια διαθέσιμα ιδιαίτερα σε ευρωπαϊκές χώρες με
μεγάλη παράδοση σε παρατηρητήρια πουλιών, όπου μπορεί να κατασκευαστεί.
Για τις ελληνικές συνθήκες, και τις συνθήκες στη Λίμνη Πρεσπών, θα προτείναμε τα
εξής χαρακτηριστικά:
1. Ύψος από το έδαφος μέχρι το υψηλότερο πάτωμα 9-10 μέτρα (μέγιστο ύψος ματιών
παρατηρητών ~ 10.50 – 11.50 μέτρα πάνω από το έδαφος).
2. Δυο πατώματα: ένα χαμηλότερο με πάτωμα στα 5 περίπου μέτρα από το έδαφος και
ένα ψηλότερο γύρω στα 9-10 μέτρα.
3. Εμβαδόν επιφάνειας 5-6 x 5-6 μέτρα.
Το χαμηλότερο πάτωμα μπορεί να περιέχει και έναν κλειστό χώρο με παράθυρα
παρατήρησης με υαλοπίνακες, τόσο για τις ημέρες με πολύ κρύο και βροχή ή χιόνι, όσο
και για την προφύλαξη από τα κουνούπια. Ο κλειστός χώρος θα βοηθά στη διατήρηση
συνθηκών μεγαλύτερης ησυχίας – απαραίτητη για τα πουλιά που βρίσκονται πολύ κοντά.
Αντίθετα τις καλές μέρες και όταν είναι επιθυμητή η μακρινή παρατήρηση μπορεί να
χρησιμοποιείται ο υψηλός όροφος. Εναλλακτικά, θα μπορούσε και οι δύο όροφοι να είναι
μερικώς καλυμμένοι με σκεπασμένο χώρο.
Η προτεινόμενη θέση για το παρατηρητήριο φαίνεται στα σχέδια.
Κάμερες συστήματος τηλεμετάδοσης εικόνας
Εγκατάσταση τηλεοπτικών καμερών που θα μεταδίδουν ζωντανά εικόνα από τις εκβολές
και την παραλία μπροστά στις εκβολές του δίαυλου όπου θα παρακολουθείται η κίνηση
των θηλαστικών, κυρίως το βράδυ.
Οι κάμερες θα είναι τηλεχειριζόμενες (ρομποτικές).
Η εικόνα θα μεταδίδεται στον πολυχώρο έκθεσης, στο αναψυκτήριο και στη ταβέρνα.
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Δείγμα κατασκευής Παρατηρητήριο πουλιών
με το χαμηλότερο πάτωμα ανοιχτό.

Δείγμα κατασκευής Παρατηρητήριο
πουλιών με ένα πάτωμα

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί στην Πρέσπα πάνω από 260 είδη πουλιών, εκ των
οποίων τα 160 περίπου αναπαράγονται στην περιοχή. Ο αριθμός αυτός είναι
εντυπωσιακός, εάν σκεφτεί κανείς πως σε όλη την Ελλάδα έχουν καταγραφεί συνολικά
περίπου 430 είδη. Πολλά είναι σπάνια και απειλούνται με εξαφάνιση. Ενδεικτικά
αναφέρονται ο αργυροπελεκάνος και ο ροδοπελεκάνος, η λαγγόνα, η χαλκόκοτα, η
σταχτόχηνα, ο αργυροτσικνιάς, κλπ. Η Μικρή Πρέσπα μάλιστα φιλοξενεί τη μεγαλύτερη
αποικία αναπαραγωγής αργυροπελεκάνων στον κόσμο. Ο αργυροπελεκάνος είναι είδος
που σε παγκόσμιο επίπεδο θεωρείται «Τρωτό», δηλαδή σε μεγάλο κίνδυνο να
εξαφανιστεί.
Η ύπαρξη των ρηχών νερών και των υγρών λιβαδιών είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα
υδρόβια πουλιά, καθώς αποτελούν τον κύριο τόπο διατροφής πολλών από αυτά. Όταν
στις αρχές του 1991 ιδρύθηκε η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, η συρρίκνωση των υγρών
λιβαδιών είχε προχωρήσει αισθητά. Ως πιθανό αποτέλεσμα αυτού, κάποια είδη υδρόβιων
πουλιών είχαν πάψει να φωλιάζουν στην περιοχή, όπως για παράδειγμα οι χαλκόκοτες
και οι χουλιαρομύτες, ενώ οι πληθυσμοί άλλων ειδών όπως οι πελεκάνοι και οι λαγγόνες
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διατηρούνταν σε χαμηλά επίπεδα. Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών έθεσε ως έναν από
τους πρωταρχικούς της στόχους τη μελέτη και προστασία των πουλιών. Έτσι, για μία
δεκαετία περίπου πραγματοποίησε συστηματική έρευνα αλλά και δράσεις, που
περιλάμβαναν την εγκατάσταση τεχνητών νησίδων αναπαραγωγής, τη φύλαξη των
περιοχών αναπαραγωγής των ειδών, την ενημέρωση και συνεργασία κυρίως με τους
ψαράδες για την προστασία των αποικιών, ως και την πειραματική αποκατάσταση των
υγρών λιβαδιών σε περιορισμένη έκταση. Παράλληλα, έπεισε τη ΔΕΗ να
αντικαταστήσει τα υπέργεια καλώδια μεταφοράς ρεύματος που βρίσκονταν κοντά στον
υγρότοπο, με άλλα μονωμένα, παρέμβαση που μείωσε αισθητά τον αριθμό θανατηφόρων
προσκρούσεων πουλιών, κυρίως των πελεκάνων. Από το 2002 και μετά, με την
εφαρμογή του προγράμματος LIFE-Φύση: «Προστασία και Διατήρηση Ειδών Πουλιών
Προτεραιότητας στη λίμνη Μικρή Πρέσπα», αυξήθηκαν σημαντικά οι πληθυσμοί των
πελεκάνων και των λαγγόνων και βελτιώθηκαν οι συνθήκες προστασίας των υδρόβιων
πουλιών, μέσα από ένα συνδυασμό δράσεων, όπως η ανακατασκευή του θυροφράγματος
και η διαχείριση της παραλίμνιας βλάστησης, που οδήγησαν στην αποκατάσταση των
υγρών λιβαδιών σε μεγαλύτερη κλίμακα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 1987 έως σήμερα, η οικολογία των δύο ειδών πελεκάνων
μελετάται στην Πρέσπα, μέσα στα πλαίσια του Διεθνούς Προγράμματος για τη Μελέτη
και Προστασία του αργυροπελεκάνου. Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών στήριξε την
εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων στα συμπεράσματα αυτής της έρευνας και σταδιακά η
αποικία των αργυροπελεκάνων της Πρέσπας αυξήθηκε, με αποτέλεσμα σήμερα να
αποτελεί τη μεγαλύτερη αποικία στον κόσμο ξεπερνώντας τα 1.000 ζευγάρια.
Η Πρέσπα έχει πολλά να προσφέρει σε όσους έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα πουλιά.
Από τον πιο αρχάριο μέχρι τον πιο αφοσιωμένο ορνιθολόγο, όλοι μπορούν να
παρατηρήσουν πουλιά σε κάθε σημείο της Πρέσπας.
Τα περισσότερα είδη μπορούν να παρατηρηθούν με γυμνό μάτι, αλλά σίγουρα με ένα
ζευγάρι κιάλια μπορεί κανείς να παρατηρήσει καλύτερα τα πουλιά χωρίς να τα ενοχλεί.
Συνεπώς, παρέχεται η ευκαιρία να δει κανείς από κοντά είδη που δεν τα συναντά σε άλλα
μέρη.
Κάθε υγρότοπος διεθνούς σημασίας, στον οποίο συγκεντρώνονται μεγάλοι αριθμοί από
πάνω από 260 είδη πουλιών, εκ των οποίων τα 160 περίπου αναπαράγονται στην περιοχή,
πρέπει να έχει το παρατηρητήριο πουλιών του.
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xii.

Ποδηλατοδρόμος

Εκτός από τις πεζοπορικές κι ορειβατικές διαδρομές στην Περιφερειακή Ενότητα της
Φλώρινας και ειδικά στο Δήμο Πρεσπών, τα ποδηλατικά μονοπάτια είναι ένα εξίσου
σημαντικό τμήμα του βιοτουριστικού μοντέλου.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι έχουν υλοποιηθεί 8 ποδηλατικές διαδρομές (βλ. Πίνακα
επόμενης σελίδας), στοχεύοντας σε επισκέπτες, που επιθυμούν να εξερευνήσουν και να
βιώσουν μια αξέχαστη εμπειρία στην περιοχή. Αυτή η αξιοσημείωτη προσπάθεια,
επιδιώκει την αξιοποίηση του πλούσιου τοπικού, πολιτιστικού και φυσικού
περιβάλλοντος, ενοικιάζοντας εξοπλισμό για αθλητισμό κι αναψυχή και οργανώνοντας
ψυχαγωγικές/αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
Πίνακας με τις ποδηλατικές διαδρομές στην Πρέσπα
Απόσταση Διάρκεια
Λαιμός – Μικρολίμνη –
Λαιμός
Παραλίμνιο δάσος
Δάσος οξιάς
Λαιμός – Άγιος
Γερμανός
Λαιμός – Αη Γιάννη

Βαθμός
δυσκολίας

36,3 χλμ

3-3,5 ω

1

9,8 χλμ

1,5-2 ω

1

12,3 χλμ

3ω

3

Βαθμός δυσκολίας
1. Εύκολη διαδρομή, χωρίς ιδιαίτερα
προβλήματα μορφολογίας εδάφους
2. Διαδρομή μέτριας δυσκολίας, με
κάποιους λόφους
3. Υψηλός βαθμός δυσκολίας με

5,1 χλμ

1,5 ω

1

δύσκολα ανηφορικά μονοπάτια.
Ακατάλληλο για μικρά παιδιά

5,2 χλμ

1,5 ω

1

Στόχος της Τουριστικής μονάδας, είναι η αγορά 50 ποδηλάτων και ενοικίαση τους,
καθώς και η δημιουργία 5 hot spot/σημείων, όπου το πρώτο θα είναι στην παραλία της
Κούλας, εντός της τουριστικής μονάδας και άλλα τέσσερα, στην πλατεία/Δημαρχείο
Λαιμού, στον Άγιο Αχίλλειο, στον Άγιο Γερμανό, στους Ψαράδες.
Επιπρόσθετα, θα δημιουργηθεί μια εφαρμογή “pickup / drop”, η οποία θα κατεβαίνει στο
κινητό τηλέφωνο και θα μπορεί ο ποδηλάτης να βρει που υπάρχει ελεύθερο ποδήλατο σε
οποιοδήποτε από τα 5 “hot spot”, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να «ξεκλειδώσουν»
τα ποδήλατα γρήγορα και εύκολα με μία απλή σάρωση “barcode” από το λογισμικό, το
οποίο θα είναι συμβατό με όλα τα “smartphones”.
Θα παρέχεται η δυνατότητα επομένως, είτε για μια γρήγορη βόλτα, είτε για μια κανονική
λύση ποδηλάτων πόλης, χωρίς χρέωση εγγραφής, χωρίς δεσμευτική περίοδο, χωρίς
κίνηση, χωρίς ρύπανση και χωρίς χρόνο αναμονής για επισκευές.
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Η έννοια της κοινής χρήσης (ενοικίασης) ποδηλάτων είναι διαθέσιμη εδώ και δεκαετίες,
αλλά από την αρχή της χιλιετίας και μετά, τέτοιου είδους συστήματα έχουν εξαπλωθεί
σε όλο τον κόσμο και έχουν γίνει μέρος της βιώσιμης κινητικότητας για πολλές πόλεις.
Αυτά τα συστήματα παρέχουν δημόσια κοινόχρηστα ποδήλατα προς μίσθωση, σε
σταθμούς σε διάφορα σημεία.

“hot spot” / σημεία διάθεσης ποδηλάτων

Η Εφαρμογή “pickup / drop”
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xiii.

Κολύμβηση στην παραλία της Κούλας Πρεσπών

Το μέγιστο μήκος της παραλίας είναι 26,9 χλμ. και το μέγιστο βάθος της είναι 50 μ.
Δέχεται τα νερά της Μικρής Πρέσπας, με την οποία συνδέεται μέσω στενής λωρίδας γης
- ισθμού, στην περιοχή Κούλα, μήκους 4 μ. και πλάτους 200 - 1000 μ. Είναι αισθητά
βαθύτερη από τη Μικρή Πρέσπα και επικοινωνεί υπόγεια με τη λίμνη Αχρίδα που
βρίσκεται σε χαμηλότερο υψόμετρο.
Η περιοχή μελέτης (Πλαζ Κούλας), αποτελεί διαχρονικά μία από τις πιο γνωστές
περιοχές τις λίμνης ιδανικές για κολύμπι, καθώς επίσης και για κανό - καγιάκ ή
κωπηλασία. Η διακύμανση της στάθμης των υδάτων της μεγάλης Πρέσπας διαμορφώνει
και επηρεάζει αποφασιστικά τη λειτουργία όλου του οικοσυστήματος της λίμνης και της
παραλίμνιας περιοχής. Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μια διαρκεί υποχώρηση
της στάθμης των υδάτων, με αποτέλεσμα το πλάτος του παραλιακού μετώπου να
αυξάνεται. Με την υποχώρηση αυτή, ο πυθμένας στα πρώτα μέτρα του είναι βαλτώδης
και μη ευχάριστος για τις παραπάνω δραστηριότητες.
Για να αντιμετωπιστεί το παραπάνω πρόβλημα, προτείνεται να τοποθετηθούν
επιπλέουσες πλατφόρμες κολύμβησης, οι οποίες θα είναι σε κάποια απόσταση από την
ακτογραμμή, μεταβλητή ανάλογα με την εκάστοτε στάθμη των υδάτων, και θα είναι
συνδεδεμένες με την υφιστάμενη προβλήτα, ώστε να αποφεύγεται η επαφή με τη
βαλτώδη περιοχή.
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Πρόκειται για ελαφριά σχεδία κολύμβησης αλουμινίου με κατάστρωμα κέδρου ή
WearDeck.


Ελαφρύ πλαίσιο αλουμινίου ενός κομματιού



Περιλαμβάνει σκάλα αλουμινίου 3'



Κατάστρωμα κέδρου ή WearDeck™



Αφαιρούμενα πάνελ καταστρώματος



Διατίθεται σε μέγεθος 8' x 8' — ή μεγαλύτερα μεγέθη χρησιμοποιώντας

τα τμήματα πλωτής βάσης αλουμινίου
xiv.

Χώρος στάθμευσης

Εξασφαλισμένη θέση στάθμευσης για όλους τους κατασκηνωτές μέσα στο κάμπινγκ,
αλλά και άνετο, σκιερό πάρκινγκ για τους επισκέπτες, με δύο (2) χώρους στάθμευσης
στο χώρο της τουριστικής μονάδας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
4.1 Τουρισμός
Το ισχυρό “brand name” που έχτισε η χώρα μας, κατά το πρώτο έτος της πανδημίας, η
στρατηγική της να δηλώσει έγκαιρα το παρόν στους δυνητικούς ταξιδιώτες, αλλά και η
κατεξοχήν προτίμηση των τουριστών για το «καλοκαίρι αλλά ελληνικά», είναι οι
βασικοί λόγοι που εμπνέουν αισιοδοξία για μια «επιτυχημένη» σεζόν, τηρουμένων
φυσικά των αναλογιών που δημιουργεί ο κορονοϊός. Η επανεκκίνηση της τουριστικής
βιομηχανίας έχει ως στόχο την επίτευξη του 50% της ταξιδιωτικής κίνησης του 2019,
ώστε να πάρει η χώρα και την απαραίτητη δημοσιονομική «ανάσα».
Τις ελπίδες αναπτερώνουν οι πολυάριθμες έρευνες, που τοποθετούν την Ελλάδα στις
κορυφαίες θέσεις της λίστας των προτιμητέων προορισμών, στις οποίες όμως
προστίθενται και νέοι ανταγωνιστές μετά από το ντόμινο αλλαγών που έχει υποστεί η
τουριστική βιομηχανία. Κάπως έτσι την ήδη μειωμένη τουριστική πίτα, δεν αναμένεται
να διεκδικήσουν αποκλειστικά οι χώρες της Μεσογείου, αλλά και αυτές των Βαλκανίων,
με την Κροατία να αποτελεί το πιο ηχηρό παράδειγμα. Ο λόγος είναι αφενός τα χαμηλά
ποσοστά θνησιμότητας, εξαιτίας της νόσου αλλά και η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτή
οδικώς, γεγονός που προσθέτει πόντους ασφάλειας στους ταξιδιώτες.
Πού βρίσκεται όμως η χώρα μας σε σχέση με τον ανταγωνισμό και πού έχουν
τοποθετήσει τον πήχη οι βασικοί «αντίπαλοί» μας;
Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ, προ κορονοϊού σε διεθνές επίπεδο,
βασική ανταγωνίστρια χώρα στον τουρισμό για την Ελλάδα, ήταν η Ισπανία με το 34%
των χρηστών που αναζητούσαν πληροφορίες για έναν ελληνικό προορισμό να εξετάζουν
ως εναλλακτικές επιλογές ισπανικούς προορισμούς. Στη δεύτερη θέση μεταξύ των
ανταγωνιστών της Ελλάδας βρισκόταν η Ιταλία, καθώς το 19% των χρηστών που
αναζητούσαν πληροφορίες για έναν ελληνικό προορισμό εξέταζαν ως εναλλακτικές
λύσεις ιταλικούς προορισμούς και στην τρίτη θέση βρισκόταν η Πορτογαλία. Χαμηλό
βαθμό ανταγωνιστικότητας σε σχέση με την Ελλάδα, εμφάνιζε στην ίδια μελέτη η
Τουρκία, καθώς μόνο το 4% των χρηστών που έψαξε για έναν ελληνικό προορισμό
αναζητούσε ως εναλλακτική λύση για τις διακοπές του προορισμούς στην Τουρκία, κάτι
που φαίνεται να διαφοροποιήθηκε λόγω συνθηκών.
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Παρά τις όποιες προσδοκίες για ανάκαμψη την φετινή χρονιά, τα εντυπωσιακά νούμερα
του παρελθόντος θα αργήσουν μερικά χρόνια, όπως μαρτυρούν διάφορες έρευνες που
έχουν παρουσιαστεί μέχρι στιγμής.
Ειδικότερα, και σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της Eurobank, ο τουρισμός θα
χρειαστεί από 2,5 έως 4 χρόνια για να επιστρέψει στα επίπεδα του 2019.
Σύμφωνα δε με τον Παγκόσμιο Οργανισμού Τουρισμού (UWTO), τα σενάρια για το
2021 είναι δύο. Στο πρώτο, η ανάκαμψη ξεκινά από τον Ιούλιο και επιτυγχάνει να
αυξήσει κατά 66% τις διεθνείς αφίξεις σε σύγκριση με τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα του
2020. Σε αυτήν την περίπτωση, οι αφίξεις θα ήταν μειωμένες κατά 55%, εν συγκρίσει με
τα επίπεδα που καταγράφηκαν το 2019.
Στο δεύτερο, το δυσμενές, η πιθανή ανάκαμψη τοποθετείται χρονικά τον Σεπτέμβριο,
γεγονός που θα οδηγήσει σε αύξηση 22% στις αφίξεις, σε σύγκριση με πέρυσι. Ωστόσο,
αυτό το ποσοστό θα είχε ως αποτέλεσμα οι αφίξεις να είναι κατά 67% λιγότερες, σε
σχέση με τα επίπεδα του 2019.

4.2 Στοιχεία Ελληνικού Τουρισμού
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα στοιχεία της Έρευνας Κίνησης
Καταλυμάτων Ξενοδοχειακού Τύπου και Κάμπινγκ για το έτος 2020. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της Έρευνας, κατά το έτος 2020 σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του έτους
2019, στο σύνολο των καταλυμάτων αυτών παρατηρείται μείωση τόσο στις αφίξεις, κατά
69,4% (Πίνακες 1 και 4), όσο και στις διανυκτερεύσεις, κατά 71,9% (Πίνακες 2 και 5).
Συγκεκριμένα, κατά το 2020 σε σχέση με το 2019 παρουσιάζεται μείωση στις αφίξεις
και στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών κατά 76,6% και 76,4%, αντίστοιχα, καθώς και
μείωση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις των ημεδαπών κατά 50,4% και 48,4%,
αντίστοιχα. Η συνολική πληρότητα κλινών στα ξενοδοχειακά καταλύματα (πλην
κάμπινγκ) το έτος 2020 ανήλθε σε 29,6%, έναντι 48,7% το έτος 2019.
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Από τη μηνιαία κατανομή των στοιχείων προκύπτει ότι, το 71,8% των αφίξεων και το
83,2% των διανυκτερεύσεων στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και στα κάμπινγκ
της Χώρας, συγκεντρώνεται στους μήνες Ιούλιο έως Οκτώβριο (Πίνακες 1 και 2,
Γράφημα 2). Από τα στοιχεία της έρευνας κατά Περιφέρεια, παρατηρείται σημαντική
μείωση της κίνησης καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ, κατά απόλυτες
τιμές των αφίξεων, στις Περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου (72,0% στις αφίξεις και 73,1%
στις διανυκτερεύσεις), της Κρήτης (71,9% στις αφίξεις και 74,7% στις διανυκτερεύσεις),
της Αττικής (72,6% στις αφίξεις και 71,1% στις διανυκτερεύσεις) και της Κεντρικής
Μακεδονίας (67,8% στις αφίξεις και 72,9% στις διανυκτερεύσεις) (Πίνακες 4 και 5). Το
μεγαλύτερο μερίδιο κίνησης των καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ κατά
το 2020, αναλογεί σε αλλοδαπούς, δηλαδή 55,7% του συνόλου των αφίξεων και 70,7%
του συνόλου των διανυκτερεύσεων (Γράφημα 3).
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Επεξηγηματικές σημειώσεις
Αφίξεις και Διανυκτερεύσεις στα
καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και
κάμπινγκ
Νομικό πλαίσιο
Μονάδες αναφοράς
Περίοδος αναφοράς
Κάλυψη

Τα στοιχεία για τις αφίξεις και διανυκτερεύσεις πελατών στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ
της Χώρας συγκεντρώνονται από έρευνα που διενεργείται σε μηνιαία βάση, με τη συμπλήρωση ειδικού δελτίου
από κάθε κατάλυμα, για κάθε μήνα λειτουργίας του. Υπόχρεοι παροχής της εν λόγω στατιστικής πληροφόρησης
είναι όλα τα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και τα κάμπινγκ της Χώρας.
Η έρευνα διενεργείται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 692/2011 της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου.
Οι πληροφορίες για τις μονάδες αναφοράς (καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ) προέρχονται από
το μητρώο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.
Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2020 (Οριστικά στοιχεία).
Τα αποτελέσματα της έρευνας αναφέρονται στο 100% των συνολικών διαθέσιμων κλινών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING
5.1 Σκοπός της επιχείρησης
Σκοπό της επιχείρησης είναι η ανάπτυξη του οικοτουρισμού με την ανάδειξη και αξιοποίηση
των φυσικών αξιών της Πρέσπας. Ειδικότερα, η επιχείρηση μέσω της εφαρμογής του
επενδυτικού σχεδίου, στοχεύει να αποτελέσει υπόδειγμα αποτελεσματικού συνδυασμού
καταλύματος αναψυχής, με υψηλών προδιαγραφών παροχές υπηρεσιών (ποιοτικών,
αξιόπιστων και πολυτελών) και πληθώρα οργανωμένων δραστηριοτήτων στη φύση. Εκτός
από την συμβολή της στην αναγκαία αύξηση της δυναμικότητας της ελληνικής τουριστικής
βιομηχανίας, θα συμβάλλει και στον εμπλουτισμό του ελληνικού “branding”, μέσω της
παροχής των άριστων υπηρεσιών της.
Η υλοποίηση του εν λόγω επιχειρηματικού σχεδίου, θα συμβάλλει στη δημιουργία μιας
απολύτως υγιούς και κερδοφόρας τουριστικής επιχείρησης, η οποία θα βοηθήσει στην
οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, ενώ παράλληλα θα συμβάλει στην ελάττωση της
ανεργίας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Το όραμα της τουριστικής μονάδας είναι να εδραιωθεί στον ελληνικό τουριστικό κλάδο και
εν συνεχεία να προβεί σε ένα δίκτυο κρατήσεων διεθνούς εμβέλειας, καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους, μιας και η τοποθεσία της συμβάλει θετικά στη λειτουργία, ενώ ταυτόχρονα μπορεί
να ανταπεξέλθει (εξυπηρετήσει) όλες τις εποχές του έτους.
Με σκοπό πάντα τη μεγιστοποίηση του κέρδους, παράλληλα με τη συνεχή προσπάθεια για
διεύρυνση του πελατολογίου, η επιχείρηση έχει θέση υψηλούς στόχους για την είσοδο της
στον τουριστικό κλάδο. Οι κυριότεροι είναι:
 Ποιότητα
Εγγύηση άριστης ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών από την άφιξη μέχρι και την
αναχώρηση των ταξιδιωτών
 Ανταγωνιστικές τιμές
Η επιχείρηση θα διαθέτει ανταγωνιστικές τιμές σε όλους τους τύπους καταλυμάτων,
καθώς και πολλά από τα προϊόντα που θα παρέχονται προς κατανάλωση, αλλά και
τις υπηρεσίες προς παροχή, θα είναι τοπικά και φυσικά αντίστοιχα. Αυτό θα έχει ως
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αποτέλεσμα η επιχείρηση να έχει τη δυνατότητα να διατηρεί τις τιμές στα
καταλύματα όσο το δυνατό πιο χαμηλές, σε σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρει.
 Δυναμική είσοδο στον τοπικό και εγχώριο τουρισμό
Βασικό πλεονέκτημα για τη δυναμική είσοδο σε τοπικό και εγχώριο επίπεδο, είναι η
απουσία ομοειδούς καταλύματος στη γύρω περιοχή.
5.2 Στρατηγική της επιχείρησης
Η στρατηγική δε βασίζεται στο μαζικό χαρακτήρα - άλλωστε η δυναμικότητα είναι μικρή,
αλλά στηρίζεται στη διαφοροποίηση και σχετίζεται με την επιτυχή ανάπτυξη ενός
τουριστικού ‘’προϊόντος’’, που θα προσφέρει μοναδικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα ή
οφέλη τα οποία θα εκτιμούν οι πελάτες, ως καλύτερα ή διαφορετικά από αυτά του
ανταγωνισμού.
Η επιχείρηση με τις δραστηριότητες που θα αναπτύξει, Camping, Εστιατόριο, αναψυκτήριο,
Εκθετήριο, με ξύλινα σπιτάκια, Παιδική χαρά, Γήπεδο “Beach volley/tennis” και “Beach
soccer”, Υπαίθριο θέατρο – χώρος φεστιβάλ, Ναυταθλητικό όμιλο, Παρατηρητήριο για
πουλιά, δυνατότητα ενοικίασης ποδηλάτων, θα είναι σε θέση να προσφέρει μια
ολοκληρωμένη εμπειρία, βασιζόμενη στην άριστη ποιότητα, σε συνδυασμό με το φιλικό
χαρακτήρα.
Η παραλία της Κούλας, που βρίσκεται στις όχθες της Μεγάλης Πρέσπας, όπου και θα
λειτουργήσει η επιχείρηση, είναι ιδανικό σημείο για ν’ απολαύσει κανείς τη διαμονή του
δίπλα στη λίμνη, αλλά και για να ψυχαγωγηθεί, να αθληθεί, ή να διασκεδάσει. Σχεδιάζονται
καλλιτεχνικές δράσεις, συναντήσεις, θέατρο, κινηματογράφος, συναυλίες, γιορτές και πάρτι,
αλλά και πολλές άλλες δραστηριότητες δίνοντας ζωή στην παραλία.
Επίσης, η επιχείρηση είναι απόλυτα προσηλωμένη σε θέματα που σχετίζονται με το σεβασμό
και την προστασία του περιβάλλοντος. Για αυτό το λόγο, έχει ελαχιστοποιηθεί κάθε
επιβάρυνση στο περιβάλλον. Αυτό έγινε μέσα από μία σειρά ενεργειών, όπως την κατασκευή
και λειτουργία κτιρίων φιλικών προς το περιβάλλον, τη λιγότερη χρήση νερού και ενέργειας,
τις λιγότερες επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον, την οικολογική επιλογή προϊόντων και
υλικών, καθώς και τη χρήση συστημάτων φωτισμού χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.
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Μεγάλο μέρος του Εθνικού Δρυμού Πρεσπών και μεγάλο τμήμα του όρους Βαρνούς
συγκαταλέγονται στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000. Περιλαμβάνουν
τις περιοχές SCI / SPA “Εθνικός Δρυμός Πρεσπών» με κωδικό GR 1340001 και έκταση
266,217 τ.χλμ. και την περιοχή SCI / SPA «Όρη Βαρνούντα» με κωδικό GR1340003 με
έκταση 60,712 τ.χλμ. Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο
περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και ενδιαιτήματα ειδών που
είναι σημαντικοί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
5.3 Ενέργειες Προώθησης
Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για την επιτυχία μιας τουριστικής επιχείρησης, είναι οι
ενέργειες για την προώθηση των τουριστικών υπηρεσιών που παρέχει. Γνωρίζοντας αυτό,
έχει επιλεχθεί η συγκεκριμένη στρατηγική, η οποία δίνει ιδιαίτερο βάρος σε αυτόν τον τομέα
μέσα από μια σειρά κινήσεων. Πρώτο βήμα, είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης κι
εύχρηστης ιστοσελίδας. Επιπλέον, έχει αποφασιστεί η συνεργασία με διάφορους
επαγγελματικούς οδηγούς και “site” προβολής, καθώς και με εξειδικευμένα τουριστικά
γραφεία και “tour operators”, που δραστηριοποιούνται τόσο στον Ελλαδικό χώρο, όσο και
στο εξωτερικό, συνδυάζοντας παραδοσιακές μεθόδους προώθησης με τις νέες τεχνολογίες
και την χρήση του διαδικτύου. Παράλληλα, θα έχει συμμετοχή σε εγχώριες και διεθνείς
τουριστικές Εκθέσεις. Στο επενδυτικό σχέδιο, οι σχεδιαζόμενες ενέργειες προώθησης και
διαφημιστικής προβολής της επιχείρησης, θα είναι απόλυτα στοχευμένες, περιλαμβάνοντας
τη δημιουργία εταιρικής ιστοσελίδας με προδιαγραφές ΑΜΕΑ, καθώς και το σχεδιασμό
λογοτύπου προσαρμοζόμενου μεγέθους, για διάφορες χρήσεις και δημιουργία έντυπου
πληροφοριακού υλικού.
Η επιχείρηση λοιπόν, στο πλαίσιο όλων των ανωτέρω στοχεύει στην προώθηση της με τις
κάτωθι ενέργειες:
 Παρουσίαση υπηρεσιών μέσω ιστοσελίδας, με δυναμική προώθηση μέσω μηχανών
αναζήτησης.
 Δημιουργία βάσης δεδομένων για την καταγραφή και διαχείριση του πελατολογίου
και ειδικής πλατφόρμας για την ανταλλαγή με διάδοση εμπειριών.
 Δημιουργία ομάδας “social media” – Ενίσχυση “SEO” (Search Engine
Optimization).
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Social Media
Βρισκόμαστε σε μια συγκυρία όπου το μεγαλύτερο κομμάτι της εξωστρεφής διαφήμισης
γίνεται μέσα από το “internet” και προφανώς τα “social media”. Ειδικά σε έναν τόσο
ιδιαίτερο κλάδο, όπως αυτός του τουρισμού, η σταθερή και συνεπής λειτουργία των
συγκεκριμένων μέσων μπορεί να προσελκύσει κόσμο τόσο από το εξωτερικό όσο και από
την Ελλάδα.
Φυσικά για να συμβεί αυτό δεν αρκεί μόνο η δημιουργία μιας σελίδας, αλλά και η συχνή και
προσεγμένη ανανέωση σε όλα τα μέσα που δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Πολύ
σημαντική παράμετρος πέρα από την ευχρηστία και την αισθητική είναι και η άμεση
ανταπόκριση. Πιο αναλυτικά έχουν αποφασιστεί τα εξής βήματα:
i. Google ads
Πλατφόρμα της Google, για δημιουργία πληρωμένων καμπανιών για διαφημιστικούς
σκοπούς.
ii. Instagram
Μια από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικών μέσων δικτύωσης, με σχεδόν 112,5
εκατομμύρια χρήστες το 2020.
iii. Facebook Business Suite
Είναι ένας νέος κόμβος για κινητά και επιτραπέζιους υπολογιστές, όπου οι επιχειρήσεις
έχουν πρόσβαση σε εργαλεία, για τη διαχείριση της παρουσίας τους στο Facebook, το
Instagram και το Messenger, όλα σε ένα σημείο.
iv. Twitter
Προβολή και ενημέρωση δραστηριοτήτων, “newsletter” και επικοινωνία με τους πελάτες.
v. Linkedln
Προβολή και ενημέρωση δραστηριοτήτων, “newsletter” και επικοινωνία με τους πελάτες.
Με περισσότερα από 690 εκατομμύρια μέλη, όλο και περισσότεροι χρησιμοποιούν το
μάρκετινγκ του LinkedIn για δικτύωση, σύνδεση και πώληση”.
vi. YouTube
Iδρύθηκε το 2005 και είναι ουσιαστικά το αδιαμφισβήτητο σπίτι του διαδικτυακού βίντεο ένας εκτεταμένος ιστότοπος κοινωνικών μέσων, που επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν,
να μοιράζονται και να σχολιάζουν περιεχόμενο βίντεο. Το YouTube είναι ένα παγκόσμιο
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φαινόμενο, που επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν και να μοιράζονται περιεχόμενο
βίντεο όπου κι αν βρίσκονται.
vii. Booking
Προβολή και ενημέρωση δραστηριοτήτων, “newsletter” και επικοινωνία με τους πελάτες.
vii. Trip advisor
o Συνεχής ανάλυση αποτελεσμάτων και βελτιστοποίηση του μοναδιαίου κόστους
προώθησης.
o Δημιουργία Εταιρικού Βίντεο και προβολή του στο εταιρικό κανάλι στο “You Tube”.
o Κατασκευή πλατφόρμας επικοινωνίας για τους πελάτες – “Newsletter”.
o Διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων – εντύπων για την προώθηση των προϊόντων και
υπηρεσιών της επιχείρησης.
o Στοχευμένες επισκέψεις σε επαγγελματίες του κλάδου.
5.4 Ανταγωνισμός
Στις Πρέσπες υπάρχουν ενοικιαζόμενα δωμάτια, διαμερίσματα και ξενοδοχεία για τη
διαμονή διασκορπισμένα στα τριγύρω χωριά.
Το camping στην παραλία της Κούλας Πρεσπών, όπου είναι ιδανικό σημείο για ν’ απολαύσει
κανείς τη διαμονή του δίπλα στη λίμνη, θα είναι το μοναδικό όπου θα καλύπτει υπηρεσίες
και δραστηριότητες όπου κανένα άλλο τουριστικό κατάλυμα δεν θα μπορεί.
Η ύπαρξη των ιδιαίτερων φυσικογεωγραφικών χαρακτηριστικών και παραδοσιακών
στοιχείων της περιοχής ευνοεί οικονομικές δραστηριότητες νέων μορφών όπως ο
αγροτουρισμός και η επεξεργασία και μεταποίηση των τοπικών προϊόντων. Η περιοχή
προσφέρεται ιδιαίτερα για την ανάπτυξη ποικίλων μορφών ειδικού τουρισμού όπως
πολιτιστικού, περιηγητικού, οικολογικού - φυσιολατρικού, αγροτουρισμού, αθλητικού,
ιστορικού και τουρισμού περιπέτειας.
Η επιτυχία μιας επιχείρησης στον κλάδο της, εξαρτάται εκτός των άλλων και από την
απόκτηση και διατήρηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Σύμφωνα με τον «Porter»
(Porter 1985), τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε μία επιχείρηση προκύπτουν από την
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εξασφάλιση στρατηγικής θέσης, κόστους, διαφοροποίησης ή εστίασης σε ένα συγκεκριμένο
τμήμα της αγοράς.
Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του camping είναι ο τόπος εγκατάστασης του, όπου μπορεί
να προσφέρει, διαμονή στη φύση, φαγητό, παρατήρηση πουλιών, πλούσιο φυσικό
περιβάλλον δίπλα στη λίμνη Πρεσπών, κολύμβηση και θαλάσσια σπορ στη λίμνη, αθλητικές
δραστηριότητες (γήπεδα, ποδήλατο) αλλά και πώληση τοπικών προϊόντων, στα ειδικά
διαμορφωμένα κιόσκια.
Ένα σύνολο πόρων και ικανοτήτων που δεν είναι εύκολα διαθέσιμο και αντιγράψιμο. Αυτοί
οι άυλοι και υλικοί πόροι καθορίζουν την απόδοση και αποτελεσματικότητα των
λειτουργικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης
5.5 Ανάλυση SWOT
Εισαγωγή
Η ανάλυση “SWOT” αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά κάθε πλάνου “marketing”. Επί
της ουσίας πρόκειται για ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, το οποίο οδηγεί στην εξαγωγή
βασικών πρωταρχικών συμπερασμάτων κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής διερεύνησης.
Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, το οποίο αξιοποιείται για τον εντοπισμό και την ανάλυση των
εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα κάθε
επιχείρησης, προϊόντος, υπηρεσίας ή έργου. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι μια
“SWOT analysis” δεν αποτελεί μια πλήρη μελέτη, αλλά ένα συμπληρωματικό μέσο με τη
βοήθεια του οποίου είμαστε σε θέση να εξάγουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα. Για τη
σωστή αποτύπωση των δεδομένων σε μια ανάλυση “SWOT”, είναι απαραίτητη η
αντικειμενική αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης.
Με βάση τα παραπάνω, μια ανάλυση “SWOT” οφείλει να λαμβάνει υπόψιν της, τα εξής:
o Το εσωτερικό περιβάλλον (συνθήκες στο εσωτερικό της επιχείρησης)
o Το εξωτερικό περιβάλλον (πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, τεχνολογικό, νομικό,
φορολογικό, περιβαλλοντολογικό πλαίσιο)
o Το περιβάλλον σε σχέση με τον ανταγωνισμό
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Μεθοδολογία
Το αρκτικόλεξο “SWOT” προκύπτει από τις αγγλικές λέξεις: “Strenghts”, “Weaknesses”,
“Opportunities”, “Threats” (Δυνατά σημεία, Αδύνατα σημεία, Ευκαιρίες, Απειλές). Μια
ανάλυση “SWOT” εξετάζει αυτά τα τέσσερα βασικά στοιχεία ενός θέματος.
Χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις, ούτως ώστε να αξιολογηθεί η υπάρχουσα κατάσταση
και να διαμορφωθεί η μελλοντική στρατηγική τους.
Τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης,
καθώς προκύπτουν από τους εσωτερικούς πόρους που αυτή κατέχει. Ο εντοπισμός τους
προκύπτει μέσα από την ανάλυση των λειτουργιών και των συστημάτων της επιχείρησης.
Σημειώνεται ότι ο εντοπισμός δυνατών και αδύνατων σημείων πρέπει να πραγματοποιείται
τόσο από την εσωτερική οπτική, όσο και από την οπτική των πελατών, προκειμένου τα
αποτελέσματα να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο αντικειμενικά.
Από την άλλη, οι ευκαιρίες και οι απειλές απαρτίζονται από μεταβλητές του εξωτερικού
περιβάλλοντος. Αυτές τις μεταβλητές η επιχείρηση οφείλει να της εντοπίσει και είτε να
προσαρμοστεί σε αυτές, είτε να της προσαρμόσει στα μέτρα της (αν είναι εφικτό).
Γενικά, κατά την εφαρμογή της ανάλυσης “SWOT”, επιχειρείται να απαντηθούν ορθολογικά
και όσο το δυνατόν με πιο ποσοτικοποιημένο τρόπο ερωτήματα για κάθε ερευνώμενη
περιοχή.
Δυνατά σημεία
Στα Δυνατά σημεία (Strengths) θα καταγράφονται τα εξής:
 Τι πηγαίνει καλά στην επιχείρηση
 Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης
 Σπάνιους και μοναδικούς πόρους της επιχείρησης
 Στοιχεία της επιχείρησης που τη διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό
 Το δυνατό σημείο της επιχείρησης, σύμφωνα με την αγορά
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Αδύνατα σημεία
Στα Αδύνατα σημεία (Weaknesses) θα καταγράφονται τα εξής:
 Τι δεν πηγαίνει καλά στην επιχείρηση
 Εσωτερικές αδυναμίες
 Σημεία που υστερεί έναντι του ανταγωνισμού
 Τι θα πρέπει να αποφευχθεί και τι να βελτιωθεί
 Κάτω από ποιες συνθήκες η επιχείρηση θεωρείται πιο ευάλωτη
 Τυχόν απαιτήσεις της αγοράς, που η επιχείρηση αδυνατεί να παρέχει
Ευκαιρίες
Στις ευκαιρίες (Opportunities) θα καταγράφονται τα εξής:
 Όλες οι ευκαιρίες που προκύπτουν σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον (τεχνολογικές
εξελίξεις, επενδυτικά προγράμματα, φορολογικές απαλλαγές, αλλαγές στο κοινωνικό
πλαίσιο, πληθυσμιακές μεταβολές κλπ)
 Τάσεις της αγοράς που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν προς όφελος της επιχείρησης
 Τυχόν αδύνατα σημεία του ανταγωνισμού
 Τυχόν κενά της αγοράς που θα μπορούσε να καλύψει η επιχείρηση
Απειλές
Τέλος, στις απειλές (Threats), θα καταγράφονται τα εξής:
 Απειλές που εμφανίζονται στον εξωτερικό περιβάλλον (οικονομική κρίση, αλλαγή
νομοθετικού πλαισίου, αύξηση φορολόγησης κ.α.)
 Απειλές σε σχέση με τον ανταγωνισμό
 Εξελίξεις που αν αγνοηθούν , ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την επιχείρηση
 Τι θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της επιχείρησης
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ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Helpful

Internal

Δυνατά Σημεία
(Strengths)

Αδύνατα Σημεία
(Weaknesses)

 Πλούσιο
φυσικό
περιβάλλον,
πολιτιστικά μνημεία και ιστορικοί
χώροι
 Χώρος πολύ υψηλής βιοποικιλότητας
όπου απαντούν πολλά προστατευόμενα
είδη χλωρίδας και πανίδας ιδίως
ορνιθοπανίδας καθώς και οικότοποι
προτεραιότητας.
 Τοπίο Διεθνούς Σημασίας (στο
παρελθόν τοπίο ιδιαίτερου φυσικού
κάλλους)
 Αρχιτεκτονικό
απόθεμα
(2
παραδοσιακοί οικισμοί, δυνατότητα
για ακόμα 3 να κηρυχθούν τέτοιοι)
 Διασυνοριακή Περιοχή (δύο λίμνες:
Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα, τρείς
χώρες: Ελλάδα, Αλβανία, Βόρεια
Μακεδονία,
ένας
προορισμός:
Πρέσπες)
 Ποιοτικά, τοπικά προϊόντα που είναι
περιζήτητα (Φασόλια, πιπεριές, κλπ)
 Εγγύτητα με το χιονοδρομικό Κέντρο
Βίγλας Πισοδερίου
 Εντός του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών.
 Πολύ καλή εικόνα - image της περιοχής
ως οικοτουριστικός προορισμός
 Δραστηριότητες για τουρισμό 4
εποχών
 Παράδοση
και
εμπειρία
στον
πληθυσμό στην προσφορά τουριστικών
υπηρεσιών φιλοξενίας και εστίασης.
 Λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης και
ειδικά
η
λειτουργία
κέντρων
ενημέρωσης

 Η έλλειψη συγκοινωνίας και η μεγάλη
απόσταση από τα κύρια αστικά κέντρα.
Προβληματική οδική πρόσβαση.
 Περιορισμένες
δυνατότητες
ψυχαγωγίας και νυχτερινής ζωής.
 Η απουσία επαγγελματιών διοργανωτών
υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων
και δραστηριοτήτων αναψυχής στην
περιοχή.
 Έλλειψη εκπαίδευσης και εμπειρίας από
το προσωπικό γενικώς και ως προς το
τουριστικό προϊόν της περιοχής.
 Έλλειψη σύντομου και αναλυτικού
οδηγού για τον επισκέπτη της περιοχής,
έλλειψη
εφαρμογής
για
τα
κινητά/ταμπλετ.
 Περιορισμένες υποδομές άθλησης και
ψυχαγωγίας.
 Πολύ μικρό μέγεθος και πολύ μικρή
πυκνότητα πληθυσμού.
 Έλλειψη
τουριστικών
υποδομών
κατασκήνωσης και επαφής με τη φύση.
 Έλλειψη οργανωμένου χώρου πώλησης
τοπικών προϊόντων απευθείας από τους
παραγωγούς.
 Περιορισμένη προσφορά αθλητικών
δραστηριοτήτων επαφής με τη φύση και
το υδάτινο στοιχείο.

 Η ισχυρή τάση σε όλο και πιο μεγάλο
μέρος ταξιδιωτών για οικοτουρισμό,
αγροτουρισμό
και
γενικότερα
δραστηριότητες στην ύπαιθρο
 Η τάση για αναζήτηση και ανακάλυψη
νέων ανέγγιχτων προορισμών από τους
ταξιδιώτες αλλά και τους διοργανωτές
ταξιδιών.

 Επιβάρυνση
του
φυσικού
περιβάλλοντος με κίνδυνο οικολογικών
ζημιών πχ. ευτροφισμός στις λίμνες.
 Η κλιματική αλλαγή, και πιθανές
επιπτώσεις της στην βιοποικιλότητα και
στην δυνατότητα παραγωγής ΠΟΠ,
ΠΓΕ τοπικών προϊόντων.

Ευκαιρίες
(Opportunities)

External

Harmful

Απειλές
(Threats)
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 Τριεθνές, η συνοριακή διάβαση της
Κρυσταλλοπηγής
(οδική
και
σιδηροδρομική) και η προοπτική
διάνοιξης συνοριακής διάβασης στον
Λαιμό.
 Ανεπτυγμένοι γειτονικοί προορισμοί
(Αχρίδα,
Ζαγόρια,
Μέτσοβο,
Μετέωρα, Καστοριά)
 Η αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών
προγραμμάτων για την προστασία του
περιβάλλοντος, την κινητικότητα και
την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

 Η τάση για μετανάστευση του τοπικού
πληθυσμού και ο κίνδυνος περαιτέρω
μείωσής του

Η οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, μέσω της προσέλκυσης επισκεπτών, η
διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος με την ανάπτυξη των εναλλακτικών, κυρίως,
μορφών τουρισμού, η μείωση της ανεργίας στην περιοχή, η βελτίωση της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η ανάπτυξη του
εσωτερικού τουρισμού, είναι το ζητούμενο αλλά και τα επιθυμητά αποτελέσματα της
επενδυτικής πρωτοβουλίας και της διαμόρφωσης ενός Master Plan.
Σκοπός του σχεδίου αξιοποίησης της Περιοχής Κούλας του Δήμου Πρεσπών, είναι η
προσφορά στον επισκέπτη εναλλακτικών δραστηριοτήτων κατά την παραμονή του στην
περιοχή, η διαφυγή από την καθημερινότητα, η γνωριμία με τις φυσικές ομορφιές του τόπου
(βιότοποι κλπ.), με απώτερο σκοπό τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών,
εμπλουτίζοντας την περιοχή με καινοτόμες υπηρεσίες,

αλλά και στοχεύοντας στην

πληρέστερη ικανοποίηση των αναγκών των επισκεπτών. Η περιοχή των Πρεσπών, είναι
ιδανικό μέρος που συνδυάζει τέλεια και καλύτερα από οποιοιδήποτε άλλο ημιορεινό
τουριστικό προορισμό στον κόσμο, τις λίμνες και το βουνό, καθώς αποτελεί μία περιοχή με
πολλά περιθώρια ποιοτικής επενδυτικής πρωτοβουλίας. Επίσης, η συνύπαρξη και η
προστασία του φυσικού Περιβάλλοντος μαζί με τους φορείς της περιοχής (Κέντρο
Προστασίας Πρεσπών και τον Φορέα Διαχείρισης), προσδίδουν μια ξεχωριστή και
καινοτόμα προσέγγιση της ανάπτυξης της περιοχής.
Η ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού συνδέεται με την ανάπτυξη του βιώσιμου
τουρισμού, που αποτελεί μία παγκόσμια τάση, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι
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βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον και να μεγιστοποιηθούν, από την άλλη, τα
κοινωνικοοικονομικά οφέλη των τουριστικών προορισμών.
Η περιβαλλοντική προστασία, αποτελεί στο ακέραιο μέρος της διαδικασίας τουριστικής
ανάπτυξης, η οποία θα πρέπει, αντίστοιχα, να προκύπτει από τη συμμετοχή των
ενδιαφερόμενων πολιτών και οι αποφάσεις σχεδιασμού θα πρέπει να υιοθετούνται σε τοπικό
επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο έχει συνταχθεί και το παρόν σχέδιο αξιοποίησης της περιοχής,
με γνώμονα τη φύση, τον άνθρωπο και την ανάπτυξη.

5.6 Επιχειρηματικό Μοντέλο
Ο πρώτος παράγοντας για την απόδοση μιας εταιρίας είναι το επιχειρηματικό της μοντέλο.
Αυτό είναι η μέθοδος που η εταιρία κατασκευάζει και χρησιμοποιεί τους πόρους της για να
προσφέρει στους πελάτες της μεγαλύτερη αξία από όσο μπορούν οι ανταγωνιστές της και
να κερδίσει χρήματα. Συγκεκριμένα, καθορίζει λεπτομερώς τον τρόπο που η εταιρία παράγει
κέρδος τώρα και πώς σχεδιάζει να κάνει το ίδιο μακροπρόθεσμα. Ειδικότερα, είναι αυτό που
καθιστά μια εταιρία ικανή να αποκτήσει ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Επιχειρηματικό μοντέλο είναι η μέθοδος πραγματοποίησης των δραστηριοτήτων μιας
επιχείρησης, ώστε να έχει έσοδα. Το επιχειρηματικό μοντέλο επεξηγεί τον τρόπο που η
επιχείρηση έχει κέρδος, με τον καθορισμό της θέσης της στην αλυσίδα αξιών.
Επιχειρηματικό μοντέλο είναι το σύνολο των τρόπων που μια εταιρία επιλέγει τους πελάτες
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της, ορίζει και διαφοροποιεί τις προσφορές της, αποφασίζει τις εργασίες που θα πράξει μόνη
της και αυτές που θα αναθέσει σε τρίτους, καθορίζει τους πόρους της, αναπτύσσεται στην
αγορά, προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες και κατακτά κέρδη.
Ένα επιχειρηματικό μοντέλο δεν είναι παρά μια περιγραφή της αξίας που μία εταιρία
προσφέρει σε ένα ή περισσότερα τμήματα πελατών, της αρχιτεκτονικής της εταιρίας καθώς
και το δίκτυο συνεργατών για τη δημιουργία, το “marketing” και τη διανομή αυτής της αξίας,
ώστε να παράγει επικερδή και ισχυρά ρεύματα εσόδων.
Ορισμός Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου
Αποτελεί ένα πρότυπο εργαλείο στρατηγικού management, που βοηθά στην ανάπτυξη νέων
ή την καταγραφή υφιστάμενων επιχειρηματικών μοντέλων.
Δημιουργήθηκε από τον Ελβετό “Alex Osterwalder” και είναι η πρώτη φορά που ένα τόσο
σημαντικό Ευρωπαϊκό εργαλείο επιχειρηματικότητας κατέκτησε τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Πρόκειται για ένα οπτικό διάγραμμα με λέξεις κλειδιά που περιγράφουν:
•

Τις υποδομές

•

Τους πελάτες

•

Τα οικονομικά στοιχεία καθώς και

•

Την αξιακή πρόταση της επιχείρησης προς τους πελάτες

Βοηθά επιχειρηματίες και στελέχη να εμβαθύνουν, να κατανοήσουν και να συμφωνήσουν
σε μια κοινή οπτική για την αλληλεπίδραση των συνιστωσών μιας επιχειρηματικής
προσπάθειας, μέσα από μια νέα, δυναμική, δημιουργική και λειτουργική προσέγγιση. Ο
καμβάς επικεντρώνεται στα βασικά μέρη που απαρτίζουν ένα επιχειρηματικό πλάνο. Χωρίς
να μπαίνει σε μεγάλες λεπτομέρειες, η νεοφυής επιχειρηματική ομάδα συμπληρώνει τις 9
ενότητες (building blocks) που τον απαρτίζουν και προβαίνει σε τροποποιήσεις, καθώς η
επιχειρηματική ιδέα ωριμάζει, είτε στο εργαστήριο είτε στην πιλοτική της εφαρμογή. Στο
τέλος, και εφόσον εκτιμηθεί ότι το “business model” παράγει θετικό αποτέλεσμα (δηλαδή
μια βιώσιμη επιχείρηση), αξιοποιείται το υλικό και η εμπειρία που θα προκύψουν,
προκειμένου να αναπτυχθεί ένα πλήρες και λεπτομερές “business plan”.
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Στρατηγικοί

Δραστηριότητες

Συνεργάτες

Τι

Σχέσεις με τους

Κατηγορίες

προσφέρουμε

πελάτες

Πελατών

-Εμπιστοσύνη

Οι πελάτες

-Σεβασμός

μας

-Camping

στους πελάτες

-Τουριστικά

-Εστιατόριο

μας

γραφεία

-Παιδική χαρά

-Αθλητικούς

-Γήπεδο 5Χ5

-Διαμονή

-Σχέση

Ομίλους

-Υπαίθριο θέατρο –

δίπλα στη

ποιότητας/τιμής

-Προμηθευτές

χώρος φεστιβάλ

λίμνη

σύνολο

Ξενοδοχειακές

-Αθλητικές

-ψυχαγωγία,

-Ταξιδιώτες

μονάδες της

δραστηριότητες

-άθλησή,

/παραθεριστέ

περιοχής

-Παρατηρητήριο

-διασκέδαση

ς από όλες τις

πουλιών

-Κοινωνικό

ηλικιακές

-Εκθετήρια με ξύλινα

Στο

βαθμίδες

σπιτάκια με αγρόκτημα

Κοινωνικό

-Παρατηρητές

παραδοσιακών

Σύνολο

πουλιών

προϊόντων

-Σύλλογοι και

-Καφετέρια

-ψυχαγωγία,

ομάδες για

/αναψυκτήριο

-άθλησή,

τον

-Ποδηλατοδρόμο με

-διασκέδαση

Ναυταθλητικό

ενοικίαση ποδηλάτων

-ξεκούραση

όμιλο

-Πισίνα
-Γήπεδο beach volleytennis
Βασικά εργαλεία

Κανάλια
επικοινωνίας

-Εργαζόμενοι
-Μέτοχοι

-Στόμα με Στόμα

-Διαδίκτυο

-Social Media

-Εξοπλισμός

-Διαδίκτυο
-Διαφήμιση

Τα κόστη μας

Πηγές Εσόδων

-Αμοιβή Εργαζομένων,

-Camping

Συνεργατών

- Εστιατόριο

-Διαφήμισή, Έξοδα Ταξιδιών

-Εκθετήρια

-Λοιπά Έξοδα

-Υπαίθριο θέατρο, χώρος φεστιβάλ
- Ναυταθλητικό όμιλο
-Καφετέρια /αναψυκτήριο
-Ποδηλατοδρόμο με ενοικίαση
ποδηλάτων
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5.7 Οργανωτική δομή
H επιχείρηση θα απασχολήσει στο σύνολο της 18 εργαζομένους:
Γραμματεία-Διοικητικό: 2 άτομα x 12 μήνες
Camping: 2 άτομα x 6 μήνες
Εστιατόριο: 2 Μάγειρες, 2 βοηθούς, 2 σερβιτόροι x 12 μήνες
Αναψυκτήριο: 2 Μπουφέ, 2 σερβιτόροι x 12 μήνες
Καθαρισμός: 2 άτομα x 8 μήνες
2 άτομα x 12 μήνες
Επιπλέον θα συνάψει συνεργασία με διάφορους εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι
κρίνονται απαραίτητοι για τη σωστή και ομαλή λειτουργία της. Την επίβλεψη όλων των
τμημάτων αναλαμβάνει ο γενικός διευθυντής, ο οποίος θα λογοδοτεί στο Διοικητικό
Συμβούλιο. Η οργανωτική δομή της επιχείρησης παρουσιάζεται αναλυτικά στο ακόλουθο
οργανόγραμμα:

Γραμματεία Διοικητικό

Καθαρισμός

Υπεύθυνος Camping

Υπάλληλος
Camping

Υπεύθυνος Εστιατορίου

Υπεύθυνος
Αναψυκτήριου

Μάγειρες
Βοηθοί

Σερβιτόροι

Σερβιτόροι
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου διαμορφώνεται σε ορίζοντα 30 μηνών. Παρακάτω
περιγράφεται ένα χρονοδιάγραμμα. Στο χρονοδιάγραμμα δίνονται όλες οι πληροφορίες από
την έναρξη υλοποίησης του σχεδίου μέχρι και την προβλεπόμενη αποπεράτωσή του.
 1ος έως 24ος μήνας: Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και Περιβάλλον χώρος. Στόχος είναι
η όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών.
 12ος έως 30ος μήνας: Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και
Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος. Οι δαπάνες θα εκκινήσουν αμέσως μετά την
ολοκλήρωση σημαντικών κατασκευαστικών εργασιών και θα έχουν διάρκεια μέχρι την
ολοκλήρωση της επένδυσης.
 12ος έως 30ος μήνας: Μηχανήματα – Εξοπλισμός. Πρόκειται για προμήθεια
απαραίτητου εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Οι δαπάνες θα
εκκινήσουν αμέσως μετά την ολοκλήρωση όλων των κατασκευαστικών εργασιών που
απαιτούνται σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης και θα έχουν διάρκεια μέχρι την
ολοκλήρωση της επένδυσης.
 1ος έως 30ος μήνας: Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού. Η συγκεκριμένη δαπάνη
σχετίζεται με την τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του και θα έχει διάρκεια από την
έναρξη μέχρι την υλοποίηση της επένδυσης.
 18ος έως 24ος μήνας: Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού. Οι συγκεκριμένες
δαπάνες θα εκκινήσουν αμέσως μετά την ολοκλήρωση όλων των κατασκευαστικών
εργασιών που απαιτούνται σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης και θα έχουν
διάρκεια μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.
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Μήνες
Εργασίες

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Δαπάνες
τεχνικών
μελετών
Μηχανικού

Κτίρια,
λοιπές
εγκατ/σεις &
Περιβάλλον
χώρος

Εγκατ/σεις
&
Εξοπ/σμός
Προστασίας
Περιβ/ντος
& Εξοικ/σης
ενέργειας

Μηχα/τα –
Εξοπλισμός

Λογισμικά
&
Υπηρεσίες
Λογισμικού
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ
7.1 Πρόβλεψη Πωλήσεων
Ο προϋπολογισμός των εσόδων της νεοσύστατής τουριστικής μονάδας από
διανυκτερεύσεις πελατών, εστιατόριο, μπαρ και λοιπές υπηρεσίες, θα γίνει με τη μέθοδο
των «μέγιστων δυνητικών πωλήσεων1» η οποία μπορεί να εφαρμοσθεί με ικανοποιητικά
αποτελέσματα στις περιπτώσεις τουριστικών μονάδων που λειτουργούν για πρώτη φορά
και συνεπώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία. Οι μέγιστες δυνητικές
διανυκτερεύσεις με βάση τη δυναμικότητα (90 θέσεις) και τη λειτουργία του καθ’ όλη
τη διάρκεια του έτους (365 ημέρες), κυρίως τη διάρκεια Άνοιξης-Καλοκαίρι (180
ημέρες), βάσει των στοιχείων που υπάρχουν διαθέσιμα, καθώς και η προσδοκώμενη
μέση πληρότητα σε αριθμό διανυκτερεύσεων για το πρώτο έτος λειτουργίας, εκτιμάται
σε ποσοστό 50% και αυξάνεται κατά 5% για τα επόμενα έτη, με την παραδοχή ότι η
τουριστική μονάδα θα καταφέρει με την εκμετάλλευση των συγκριτικών του
πλεονεκτημάτων και τις αποτελεσματικές μεθόδους “marketing” που θα εφαρμόσει, να
αυξήσει το ποσοστό πληρότητας και τα έσοδα από λοιπές υπηρεσίες.
Οι βασικές κατηγορίες εσόδων της Δημοτικής Τουριστικής μονάδας, θα προέρχονται από

τις παρακάτω δραστηριότητες:
1. Το “Camping”
Το οποίο θα παρέχει κατά το ελάχιστο 90 θέσεις σκηνών και τροχόσπιτων.
•

Προεγκατεστημένες σκηνές για 4 άτομα, κόστος σκηνής 5,00€ και επιπλέον
5€/άτομο, (η πρόβλεψη θα γίνει με υπολογισμό σκηνής και 4 ατόμων).

•

Κενές θέσεις για τοποθέτηση σκηνών, κόστος τοποθέτησης σκηνής 5,00€ και
επιπλέον 5€/άτομο, (η πρόβλεψη θα γίνει με υπολογισμό τοποθέτησης σκηνής
και 2 ατόμων).

•

Θέσεις για τροχόσπιτα, κόστος χώρου 25€ ανεξαρτήτως ατόμων.
Ανά 30 θέσεις

Τιμή

Τιμή/άτομο

Συνολική Τιμή

Προ εγκατεστημένες σκηνές 4 ατόμων

5,00€

5€

25,00€

Κενές θέσεις για τοποθέτηση σκηνών

5,00€

5€

15,00€

Θέσεις για τροχόσπιτα

25,00€

-

25,00€

Οι δυνητικές πωλήσεις αναφέρονται στην εκτίμηση των μέγιστων δυνατών ευκαιριών πώλησης στη
συγκεκριμένη αγορά για την εταιρεία που κάνει την εκτίμηση, κατά την ίδια χρονική περίοδο

1
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2. Το εστιατόριο
Μία μέση τιμή ανά σερβίρισμα πρωινού, δείπνου ή γεύματος, (σημειώνεται, ότι στην
τιμή του γεύματος συμπεριλαμβάνονται και τα ποτά- κρασιά κλπ. του εστιατορίου),
υπολογίζεται στα 16,00€.
3. Εκθετήρια με ξύλινα σπιτάκια
Τα Εκθετήρια θα λειτουργούν από τοπικούς εμπόρους, με πώληση τοπικών προϊόντων,
με μία μέση τιμή ενοικίασης τον μήνα 100,00€ Χ 10 εκθετήρια.
4. Υπαίθριο θέατρο – Χώρο φεστιβάλ
Μία μέση τιμή ενοικίασης θεάτρου και φεστιβάλ υπολογίζονται στο ποσό των 100€ για
20 παραστάσεις ετησίως.
5. Καφετέρια/αναψυκτήριο
Μία μέση τιμή ανά σερβίρισμα, (σημειώνεται, ότι στις υπηρεσίες συμπεριλαμβάνεται
και η εξυπηρέτηση καφέ, cocktails, ποτά κλπ.), υπολογίζεται στα 3,00€.
6. Ενοικίαση ποδηλάτων
Η ενοικίαση των 50 ποδήλατων υπολογίζονται με 1,00€/ώρα.
Η διάρκεια ενοικίασης ενός ποδηλάτου υπολογίζεται γύρω στις 2 ώρες.
Οι υπόλοιπές εγκαταστάσεις της Τουριστικής μονάδας μπορούν να χρησιμοποιούνται
χωρίς επιπλέον κόστη.
Οι προβλέψεις είναι ετήσιες για τέσσερα (4) χρόνια. Υπάρχουν τρία (3) σενάρια, το
Αισιόδοξο, το πιθανό και το Απαισιόδοξο.
Σε κάθε περίπτωση ως ένα νέο εγχείρημα δεν αναμένεται να κερδίσει άμεσα την πλήρη
εμπιστοσύνη του κοινού και θα περάσει κάποιος χρόνος για να συμβεί κάτι τέτοιο.
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1ο Σενάριο: Πιθανό
Ετήσια Πρόβλεψη Πωλήσεων
Ανα Προϊόν

1ο έτος
λειτουργίας

2ο έτος
λειτουργίας

3ο έτος
λειτουργίας

4ο έτος
λειτουργίας

Camping

175.500,00

184.275,00

193.488,75

203.163,19

Εστιατόριο

216.000,00

226.800,00

238.140,00

250.047,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

81.000,00

85.050,00

89.302,50

93.767,63

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

504.500,00

528.125,00

552.931,25

578.977,81

1ο έτος
λειτουργίας

2ο έτος
λειτουργίας

3ο έτος
λειτουργίας

4ο έτος
λειτουργίας

Camping

210.600,00

221.130,00

232.186,50

243.795,83

Εστιατόριο

259.200,00

272.160,00

285.768,00

300.056,40

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

97.200,00

102.060,00

107.163,00

112.521,15

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

599.000,00

627.350,00

657.117,50

688.373,38

Εκθετήρια με
ξύλινα σπιτάκια
Υπαίθριο θέατρο –
Χώρο φεστιβάλ
Καφετέρια/
αναψυκτήριο
Ενοικίαση
ποδηλάτων

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΟΥΣ

2ο Σενάριο: Αισιόδοξο
Ετήσια Πρόβλεψη Πωλήσεων
Ανα Προϊόν

Εκθετήρια με
ξύλινα σπιτάκια
Υπαίθριο θέατρο –
Χώρο φεστιβάλ
Καφετέρια/
αναψυκτήριο
Ενοικίαση
ποδηλάτων

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΟΥΣ
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3ο Σενάριο: Απαισιόδοξο
Ετήσια Πρόβλεψη Πωλήσεων
1ο έτος
λειτουργίας

2ο έτος
λειτουργίας

3ο έτος
λειτουργίας

4ο έτος
λειτουργίας

Camping

140.400,00

147.420,00

154.791,00

162.530,55

Εστιατόριο

172.800,00

181.440,00

190.512,00

200.037,60

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

64.800,00

68.040,00

71.442,00

75.014,10

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

410.000,00

428.900,00

448.745,00

469.582,25

Ανα Προϊόν

Εκθετήρια με
ξύλινα σπιτάκια
Υπαίθριο θέατρο –
Χώρο φεστιβάλ
Καφετέρια/
αναψυκτήριο
Ενοικίαση
ποδηλάτων

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΟΥΣ
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7.2 Κόστος Επένδυσης
Τα συνολικά κόστη έχουν υπολογιστεί κατά προσέγγιση και περιλαμβάνουν όλες τις
δαπάνες που αναμένεται να πραγματοποιήσει η επιχείρηση. Επιμερίζονται στις εξής
κατηγορίες.
Δαπάνες εγκατάστασης
Μελέτη Εγκατάστασης Επιχείρησης
Αποκατάσταση – ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων
Κάμπινγκ υποδομές
Κατασκευή – διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
(ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις, ποδηλατοδρόμοι, χώροι
στάθμευσης, περιφράξεις)
Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες εξωτερικού χώρου (ιστοί
φωτισμού, καλώδια, πίλλαρ)
Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5x5 με κερκίδες
Κατασκευή γηπέδου beach volley/tennis με κερκίδες
Κατασκευή παιδικής χαράς
Κατασκευή Υπαίθριου θέατρου-κινηματογράφου και χώρου
φεστιβάλ
Κατασκευή εκθετηρίου-αγροκτήματος (ξύλινα εκθετήρια
κ.α.)
Σύνολο Εξόδων:

100.000,00€
1.500.000,00€
100.000,00€
500.000,00€

90.000,00€
60.000,00€
60.000,00€
70.000,00€
130.000,00€
60.000,00€
2.670.000,00€

Δαπάνες εξοπλισμού
Κόστος Εξοπλισμού Camping
Κόστος Εξοπλισμού εστιατόριο-αναψυκτήριο
Κόστος Εξοπλισμού Ναυταθλητικού ομίλου
Κόστος Εξοπλισμού παιδικής χαράς
Κόστος Εξοπλισμού γήπεδα
Κόστος Εξοπλισμού παρατηρητήρια πουλιών
Κόστος Εξοπλισμού εκθετήρια
Κόστος Εξοπλισμού Υπαίθριου θέατρου – Χώρου φεστιβάλ
Κόστος Εξοπλισμού Θερινού κινηματογράφου
Κόστος 20 ποδηλάτων εγκατάστασης και bike rental
aplication
Σύνολο Εξόδων:

50.000,00€
60.000,00€
60.000,00€
10.000,00€
10.000,00€
20.000,00€
10.000,00€
10.000,00€
20.000,00€
30.000,00€
280.000,00€
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7.3 Εκτίμηση Οικονομικού αποτελέσματος
Παρουσιάζονται αναλυτικά εκτιμήσεις ανά κατηγορία, το κόστος λειτουργίας και
εκτίμηση των αποτελεσμάτων χρήσης. Παρατίθενται αντίστοιχοι πίνακες.
Εκτίμηση αναγκών Προσωπικού:
Για τη λειτουργία της τουριστικής μονάδας, υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί το παρακάτω
προσωπικό:
Με μια μέση τιμή μισθοδοσίας 1.200€ κόστος επιχείρησης, συμπεριλαμβάνονται οι
μηνιαίες μικτές αποδοχές, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και τα
επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα Αδείας.
Γραμματεία-Διοικητικό: 2 άτομα x 12 μήνες = 33.600,00€
Camping: 2 άτομα x 6 μήνες = 19.200,00€
Εστιατόριο: 2 Μάγειρες, 2 βοηθούς, 2 σερβιτόροι x 12 μήνες = 100.800,00€
Αναψυκτήριο: 2 Μπουφέ, 2 σερβιτόροι x 12 μήνες = 67.200,00€
Καθαρισμός: 2 άτομα x 8 μήνες = 24.000,00€
2 άτομα x 12 μήνες = 33.600,00€
Κόστος λειτουργίας
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Κόστος πωληθέντων
Πρώτες ύλες
Ασφάλιστρα εγκαταστάσεων
Μισθοί υπαλλήλων με το σύνολο των επιβαρύνσεών τους

1ο έτος λειτουργίας
59.130,00
5.000,00
278.400,00

Λογαριασμοί ΔΕΚΟ

25.000,00

Αναλώσιμα
Έξοδα διαφήμισης
Λοιπά Έξοδα
Συνολικό κόστος παραγωγής
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης

3.000,00
5.000,00
5.000,00
380.530,00
3.000,00
2.000,00
385.530,00

Σύνολο
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Εκτίμηση αποτελεσμάτων βάσει το πιθανό σενάριο:
Περιγραφή
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Μείον : Κόστος
πωληθέντων
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Μείον : Έξοδα
Διοίκησης
Μείον : Έξοδα
διάθεσης
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Πλέον : διάφορα
έσοδα
Μείον : Λοιπές
δαπάνες
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ &
ΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
& ΦΟΡΩΝ
Μείον : Αποσβέσεις
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ
ΦΟΡΩΝ
Μείον: Φόρος
εισοδήματος
ΚΑΘΑΡΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

1ο ΕΤΟΣ

2ο ΕΤΟΣ

3ο ΕΤΟΣ

4ο ΕΤΟΣ

5ο ΕΤΟΣ

504.500,00

528.125,00

552.931,25

578.977,81

607.926,70

380.530,00

380.530,00

380.530,00

380.530,00

380.530,00

123.970,00 147.595,00 172.401,25 198.447,81

227.396,70

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

118.970,00 142.595,00 167.401,25 193.447,81

222.396,70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118.970,00 142.595,00 167.401,25 193.447,81

222.396,70

118.970,00 142.595,00 167.401,25 193.447,81

222.396,70

0

0

0

0

0

118.970,00 142.595,00 167.401,25 193.447,81
26173,4

31370,9

36828,275

92.796,60

111.224,10 130.572,98 150.889,29

222.396,70

42558,5182 48927,2741
173.469,43

Ο ανωτέρω πίνακας παρουσιάζει τις προβλέψεις της επόμενης πενταετίας.

7.4 Ανάλυση Νεκρού Σημείου
Για να προχωρήσουμε στην ανάλυση και εύρεση του Νεκρού Σημείου της τουριστικής
μονάδας, έγινε ένας διαχωρισμός σε σταθερά έξοδα (η τιμή τους δεν εξαρτάται από το
ύψος των πωλήσεων) και σε μεταβλητά έξοδα (το ύψος των πωλήσεων επηρεάζει την
τιμή τους). Ως Νεκρό Σημείο υπολογίζεται εκείνο το σημείο στο οποίο οι πωλήσεις έχουν
ανέλθει σε τέτοιο σημείο, όπου πλέον μπορούν να ικανοποιήσουν όλα τους τα έξοδα
(σταθερά και μεταβλητά) και κάθε πρόσθετη μονάδα πωλούμενου προϊόντος αποτελεί
καθαρό κέρδος για την επιχείρηση.
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Η εύρεση του Νεκρού Σημείου, με μαθηματικό τύπο, γίνεται ως εξής:
Νεκρό Σημείο = Σταθερό Κόστος / [(1 – Μεταβλητό Κόστος) / Πωλήσεις]
Η κατανομή των εξόδων σε σταθερά και μεταβλητά γίνεται στον ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας: Σταθερά & Μεταβλητά Έξοδα
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΕΞΟΔΩΝ (%)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΞΟΔΩΝ (€)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΤΑΘΕΡΑ

ΜΕΤΑΒΛ

ΣΤΑΘΕΡΑ

ΜΕΤΑΒΛ

167.040,00 €

111.360,00 €

60%

40%

278.400,00 €

Έξοδα Εστιατορίου

4.536,00 €

40.824,00 €

10%

90%

45.360,00 €

Έξοδα καφετέριας

1.377,00 €

12.393,00 €

10%

90%

13.770,00 €

Δαπάνες ΔΕΚΟ

17.500,00 €

7.500,00 €

70%

30%

25.000,00 €

Αναλώσιμα

600,00 €

2.400,00 €

20%

80%

3.000,00 €

Διαφήμιση

3.500,00 €

1.500,00 €

70%

30%

5.000,00 €

Ασφάλεια

5.000,00 €

0,00 €

100%

0%

5.000,00 €

Έξοδα Διοίκησης

900,00 €

2.100,00 €

30%

70%

3.000,00 €

Έξοδα Διάθεσης

600,00 €

1.400,00 €

30%

70%

2.000,00 €

Λοιπές Δαπάνες

1.500,00 €

3.500,00 €

30%

70%

5.000,00 €

Δαπάνες Προσωπικού

ΣΥΝΟΛΟ 202.553,00 €

182.977,00 €

385.530,00 €

Το Νεκρό Σημείο της Τουριστικής μονάδας, λαμβάνοντας υπόψη τον παραπάνω πίνακα,
αλλά και τη μαθηματική σχέση που αναπτύχθηκε προηγουμένως, υπολογίζεται ως εξής:
Νεκρό Σημείο = 202.553,00€ / [(1-182.977,00€)/504.500,00]
= 202.553,00€ / 0,64
= 316.489,06 € ή 63 % επί του συνόλου των πωλήσεων
Το αριθμητικό αυτό μέγεθος του Νεκρού Σημείου (316.489,06 €) υποδηλώνει ότι σε αυτό
το ύψος των πωλήσεων (63 %), η επιχείρηση καλύπτει πλήρως όλα της τα έξοδα και για
όποια πώληση πραγματοποιεί μετέπειτα επιτυγχάνει μόνο κέρδη.
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Με κάποιες άλλες πράξεις υπολογίζεται ότι το Νεκρό σημείο ως ποσοστό % επί των
προβλεπόμενων πωλήσεων είναι:
Νεκρό Σημείο ως ποσοστό επί των προβλεπόμενων Πωλήσεων:
Ν.Σ.=Σταθερά έξοδα / (Πωλήσεις – Μεταβλητά έξοδα) * 100%
Νεκρό Σημείο = 202.553,00€ / (504.500,00-182.977,00)* 100%
= 202.553,00/ 321.523,00 * 100%
= 0,63 * 100%
= 63 %

Διάγραμμα Ανάλυσης Νεκρού Σημείου
800.000,00

600.000,00

400.000,00

EURO

200.000,00

0,00

0

7.010

14.020

21.030

28.040

35.050

42.060

49.070

56.080

63.090

70.100

(200.000,00)

(400.000,00)
ΠΩΛΉΣΕΙΣ (ΜΟΝΆΔΕΣ)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
1. Χάρτης “Masterplan” Επιχειρησιακού Σχεδίου αξιοποίησης τουριστικών
εγκαταστάσεων στην Κούλα Πρεσπών.
2. Οικοδομική άδεια κτιρίου Ναυτικού Ομίλου Φλώρινας Πρεσπών.
3. Υφιστάμενες κατόψεις κτιρίων περιοχής μελέτης.
4. Άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος αναψυκτήριο.
5. ΦΕΚ 302/Δ΄/2009. Χαρακτηρισμός των λιμνών Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας
και της λεκάνης απορροής αυτών ως Εθνικού Πάρκου (ΚΥΑ 2865109).
6. ΦΕΚ 60/Α΄/2011. Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις.
7. ΦΕΚ 371/Δ΄/2014. Καθορισμός όχθης και παρόχθιας ζώνης, στην περιοχή Κούλα
της λίμνης Μεγάλη Πρέσπα του Δήμου Πρεσπών της Π.Ε. Φλώρινας.
8. ΦΕΚ 155/Α΄/2014. Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών
επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες
διατάξεις.
9. ΦΕΚ 1476/Β΄/2015. Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των
Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων.
10. ΦΕΚ 2712/Β΄/2016. Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας
κατασκηνώσεων που οργανώνονται με ίδια μέσα, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή
από φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή από Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς ή
Οργανώσεις.
11. ΦΕΚ 6050/Β΄/2018. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14129/02-07-2015 απόφασης
Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
«Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των οργανωμένων
τουριστικών κατασκηνώσεων» (Β’ 1476).

Ο συντάξας
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