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Προτεινόμενο σύστημα δεικτών για την περιοχή των Πρεσπών από την εφαρμογή του 

προγράμματος  LIFE Prespa Waterbirds - LIFE15 NAT/GR/000936 

 

 

Περίληψη 

Αντικείμενο του παρόντος τεχνικού κειμένου αποτελεί η αρχική επιλογή ενός συστήματος 

δεικτών με τη βοήθεια του οποία θα επιχειρηθεί σε επόμενο χρονικό στάδιο η παρακολούθηση, 

μέτρηση και αξιολόγηση του συνολικού κοινωνικο-οικονομικού οφέλους των δράσεων του 

προγράμματος LIFE15/NAT/GR/000936 (LIFE Prespa Waterbirds). Στο πλαίσιο αυτό, 

πραγματοποιήθηκε αρχικά μια άμεση καθώς και μια έμμεση διαδικασία γνωμάτευσης από 

ειδικούς που σχετίζονται με την περιοχή μελέτης (Εθνικό Πάρκο Πρεσπών) και με το αντίστοιχο 

πρόγραμμα LIFE. Από τη γνωμάτευση αυτή προέκυψαν οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές για 

την εκτίμηση του κοινωνικο-οικονομικού οφέλους. Στη συνέχεια, στη βάση αυτής της αρχικής 

αναγνώρισης και με τη βοήθεια της σχετικής βιβλιογραφίας αλλά και με τη χρήση κατάλληλων 

κριτηρίων επιλογής δεικτών διαμορφώθηκε ένα σύστημα 15 συνολικά δεικτών. Το σύστημα 

αυτό χρησιμοποιεί μια μεθοδολογία κατηγοριοποίησης των επιμέρους δεικτών που στηρίζεται 

κυρίως στις οικοσυστημικές υπηρεσίες από τις οποίες παράγονται τα οφέλη για την κοινωνία. Οι 

δείκτες που προκύπτουν έχουν ως στόχο να καλύψουν ένα μεγάλο εύρος δυνητικών ωφελειών 

και δυνητικών ωφελούμενων, καλύπτοντας τόσο τις άμεσες όσο και τις έμμεσες επιπτώσεις του 

προγράμματος LIFE. Παράλληλα οι δείκτες που επιλέγονται (και των οποίων η τελική 

δυνατότητα αξιοποίησης θα ελεγχθεί στις μεταγενέστερες φάσεις του προγράμματος) 

παρατίθενται μέσω αντίστοιχων τεχνικών δελτίων, στα οποία περιλαμβάνονται όλες οι 

απαραίτητες πληροφορίες για την αρτιότερη περιγραφή τους αλλά και για την μετέπειτα 

μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθηθεί για την μέτρηση/αξιολόγησή τους.  

 

 

 

Τεχνικό κείμενο Α’ Φάσης:  

Στην Α’ φάση του προγράμματος (24/4/2017 – 30/6/2017), γίνεται αναγνώριση και 

προσδιορισμός της πληροφορίας που πρέπει να ποσοτικοποιηθεί (στις επόμενες φάσεις του 

προγράμματος) σχετικά με τα κοινωνικο-οικονομικά αποτελέσματα  του προγράμματος LIFE 

Prespa Waterbirds - LIFE15 NAT/GR/000936. Συνήθως τα οφέλη που προκύπτουν για την 

κοινωνία και την τοπική οικονομία από την προστασία, διαχείριση και αποκατάσταση των 

οικοσυστημάτων (αλλά και από την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή) αναφέρονται ως 

οικοσυστημικές υπηρεσίες (ΜΕΑ, 2005). Παράλληλα των άμεσων αυτών ωφελειών, κρίνεται 

συχνά σκόπιμο να διερευνηθούν και ευρύτερα κοινωνικο-οικονομικά οφέλη που ενδέχεται να 

προκύψουν και τα οποία δεν είναι δυνατόν να κατηγοριοποιηθούν στις επιμέρους υπηρεσίες 

(π.χ. άμεση και έμμεση απασχόληση, εισοδήματα που προκύπτουν, ευρύτερα αναπτυξιακά 

οφέλη). Καθώς η περιοχή μελέτης εντάσσεται σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό διασυνοριακό 

οικοσύστημα, το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα και Εθνικό Πάρκο, και οι δύο προαναφερθείσες 

κατηγορίες ωφελειών καλούνται να συνυπολογιστούν στο υπό διαμόρφωση σύστημα δεικτών. 
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Για την περίπτωση λοιπόν του παρόντος προγράμματος, η αρχική αναγνώριση της πληροφορίας 

που πρέπει να ποσοτικοποιηθεί πραγματοποιήθηκε μέσω της γνωμάτευσης φορέων που 

σχετίζονται με το πρόγραμμα LIFE. Για το σκοπό αυτό αρχικά χρησιμοποιήθηκε ένα δομημένο 

ερωτηματολόγιο με σκοπό να αναδειχθούν οι κυριότερες οικοσυστημικές υπηρεσίες της 

περιοχής μελέτης αλλά και η δυνητική επίπτωση των δράσεων του προγράμματος LIFE στη 

βελτίωση των εν λόγω υπηρεσιών. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο βασίστηκε στη 

«εργαλειοθήκη» που έχουν αναπτύξει οι Kettunen et al (2009) για την αποτίμηση του κοινωνικο-

οικονομικού οφέλους σε περιοχές Natura 2000. Τα βασικά αποτελέσματα του συγκεκριμένου 

ερωτηματολογίου (σύμφωνα με τις απαντήσεις των έξι (6) experts που προέρχονταν από την 

ερευνητική ομάδα του προγράμματος LIFE) παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 1). Τα 

αποτελέσματα αυτά εκτιμήθηκαν με τη βοήθεια μιας πενταβάθμιας κλίμακας Likert (1-5), όπου 

η τιμή 1 ορίζει πολύ μικρή σημασία της οικοσυστημικής υπηρεσίας (ή αντίστοιχα πολύ μικρή 

συμβολή του προγράμματος LIFE στη βελτίωση της εν λόγω υπηρεσίας) ενώ η τιμή 5 ορίζει πολύ 

μεγάλη σημασία της υπηρεσίας (ή αντίστοιχα πολύ σημαντική συμβολή του προγράμματος LIFE 

στη βελτίωση της εν λόγω υπηρεσίας).  

 

 

Σχήμα 1: Σημασία των οικοσυστημικών υπηρεσιών της περιοχής και συμβολή του 

προγράμματος LIFE σε αυτές 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Σχήματος 1, φαίνεται αρχικά ότι το Εθνικό Πάρκο παρέχει 

πλήθος σημαντικών οικοσυστημικών υπηρεσιών, οι οποίες ανήκουν σε όλες τις κατηγορίες 
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υπηρεσιών (παραγωγικές, ρυθμιστικές, πολιτισμικές, υποστηρικτικές). Από τις υπηρεσίες αυτές, 

ορισμένες αναμένεται να βελτιωθούν σημαντικά από το πρόγραμμα LIFE Prespa Waterbirds. 

Επιλέγοντας ως κατώτατο όριο σημαντικότητας (στην κλίμακα Likert) την τιμή 2 (μικρή συμβολή 

του προγράμματος LIFE στη βελτίωση της υπηρεσίας) φαίνεται ότι το πρόγραμμα LIFE 

αναμένεται να επιδράσει θετικά στις παρακάτω υπηρεσίες (με σειρά σημαντικότητας): 

 

1. Κλιματικές συνθήκες και προσαρμογή 

2. Περιορισμός των πυρκαγιών  

3. Περιβαλλοντική εκπαίδευση και έρευνα 

4. Παροχή τροφίμων 

5. Ρύθμιση των υδάτων και βελτίωση της ποιότητάς τους 

6. Οικοτουρισμός και αναψυχή 

7. Παροχή καύσιμης ύλης 

 

Η πληροφορία αυτή χρησιμοποιήθηκε ως βάση για την αναγνώριση της συμβολής του 

προγράμματος LIFE στην τοπική κοινωνία και οικονομία. Στη συνέχεια, για την καλύτερη 

κατανόηση της συμβολής των επιμέρους δράσεων του προγράμματος στη δημιουργία άμεσων 

και έμμεσων οφελών για την τοπική κοινωνία και οικονομία, πραγματοποιήθηκε (στις 8/6/2017) 

ημι-δομημένη συνέντευξη με τον Συντονιστή του Προγράμματος Αντώνη Ρήγα και το μέλος της 

ερευνητικής ομάδας Γιώργο Κατσαδωράκη. Από τη συνέντευξη αυτή προέκυψαν οι βασικοί 

άξονες στους οποίους θα πρέπει να δοθεί έμφαση στο προτεινόμενο σύστημα δεικτών. 

Συγκεκριμένα προέκυψαν οι κατηγορίες οφέλους και οι δυνητικοί ωφελούμενοι (stakeholders 

groups of beneficiaries). Η αποτύπωση αυτών των αξόνων (βασικών κατηγοριών κοινωνικο-

οικονομικού οφέλους) παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.  

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα οφέλη που περιγράφονται στο συγκεκριμένο πίνακα εστιάζουν εκ των 

προτέρων σε μετρήσιμα οφέλη τα οποία θα μπορούσαν στη συνέχεια να καταγραφούν με 

κάποιο σύστημα δεικτών. Σε αυτά δεν περιλαμβάνεται το πιθανό όφελος από την ενδυνάμωση 

της διασυνοριακής συνεργασίας το οποίο φαίνεται ότι εντοπίζεται κυρίως στην περιβαλλοντική 

προστασία της περιοχής και όχι σε άλλα ζητήματα που αφορούν την τοπική οικονομία και 

κοινωνία. Επίσης δεν περιλαμβάνονται τα έμμεσα οφέλη για το σύνολο της περιοχής (συμβολή 

στο μέσο εισόδημα, την απασχόληση, κτλ) καθώς αυτά θεωρείται ότι προκύπτουν από το 

σύνολο των επιμέρους ωφελειών που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

 

 

 

 

 

 



 
5 

LIFE Prespa Waterbirds - Τεχνικό κείμενο Α΄Φάσης  
Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού 

Πίνακας 1: Βασικές κατηγορίες κοινωνικο-οικονομικού οφέλους 

Περιγραφή 
οφέλους 

Κατηγορία 
με βάση το 
χρόνο 

Κατηγορία με βάση 
την οικοσυστημική 
υπηρεσία 

Επωφελούμενοι 
Περιγραφή συμβολής 
του προγράμματος 

Παροχή βιομάζας 
Άμεσο 
όφελος 

Προσφορά καύσιμης 
ύλης 

Δημοτικές αρχές, 
κάτοικοι του δήμου 

Χρήση υπολειμμάτων 
διαχείρισης ως βιομάζα 
για τη θέρμανση 
δημόσιων κτιρίων και 
πιθανώς για την 
παραγωγή βιοαερίου 

Δυνητική αύξηση 
παραγωγής 
αλιευμάτων 

Άμεσο 
όφελος 

Προσφορά τροφίμων 
(προκύπτει έμμεσα 
και από τη βελτίωση 
της ποιότητας των 
υδάτων) 

Ψαράδες της 
περιοχής 

Αύξηση πληθυσμού 
ψαριών μέσω της 
διαχείρισης των υγρών 
λιβαδιών που 
αναπαράγονται 

Μείωση αναγκών 
εργασίας των 
γεωργών 

Άμεσο 
όφελος 

Προκύπτει έμμεσα 
από τη βελτίωση της 
ρύθμισης των 
υδατικών πόρων 

Γεωργοί της 
περιοχής 

Με τον καθαρισμό των 
αποστραγγιστικών 
καναλιών δεν 
χρειάζεται πλέον η 
καύση υλικών και άρα 
μειώνονται οι ανάγκες 
σε εργασία 

Ενδυνάμωση του 
οικοτουρισμού 

Άμεσο 
όφελος 

Οικοτουρισμός και 
αναψυχή 

Τουριστικές 
επιχειρήσεις και 
επιχειρήσεις 
εστίασης/αναψυχής 

Με την υποστήριξη της 
ορνιθοπανίδας και τις 
δράσεις προβολής της 
περιοχής (με επίκεντρο 
την ορνιθοπανίδα) θα 
αυξηθεί το τουριστικό 
ενδιαφέρον για την 
περιοχή 

Ενίσχυση της 
περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης 

Άμεσο 
όφελος 

Εκπαίδευση και 
Έρευνα 

Ανήλικοι κάτοικοι 
του Δήμου, 
Τουρίστες-
επισκέπτες 

Ενίσχυση της γνώσης 
και της συμμετοχής σε 
δράσεις του 
προγράμματος 

Προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή 

Μακροχρόνιο 
όφελος 

Προσφορά τροφίμων, 
Παροχή νερού, 
Μετριασμός 
επιπτώσεων 
κλιματικής αλλαγής 

Γεωργοί της 
περιοχής 

Ενημέρωση γεωργών 
για τις ανάγκες 
προσαρμογής της 
δραστηριότητάς τους 
στην κλιματική αλλαγή 

 

Το επόμενο στάδιο της ανάλυσης περιλαμβάνει της επιλογή των κατάλληλων δεικτών, οι οποίοι 

θα μπορούν να «ποσοτικοποιήσουν» τα οφέλη που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι οι δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν αποτελούν στην ουσία δείκτες απόκρισης -

response indicators (policy actions) - καθώς πρόκειται για δείκτες που έχουν στόχο να 

καταγράψουν το αποτέλεσμα δράσεων προστασίας/ανάδειξης/διαχείρισης του φυσικού 

περιβάλλοντος των Πρεσπών. Συνεπώς, δεν είναι εφικτό αλλά και σκόπιμο να 

χρησιμοποιήσουμε την πιο κοινή ίσως κατηγοριοποίηση δεικτών, δηλαδή του συστήματος DPSIR 

(EEA, 2008). Για το λόγο αυτό επιλέγεται μια κατηγοριοποίηση η οποία θα λαμβάνει υπόψη 

τρεις παράγοντες: (α) τις οικοσυστημικές υπηρεσίες από τις οποίες παράγονται τα οφέλη, (β) τα 

παραγόμενα οφέλη και (β) τους stakeholders που επωφελούνται. 

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι η τελική επιλογή των κατάλληλων δεικτών έγινε με τη 

βοήθεια μιας σειράς από σχετικά κριτήρια επιλογής. Συγκεκριμένα, οι δείκτες έπρεπε να 

πληρούν μια σειρά από κριτήρια με στόχο να επιτυγχάνουν την ταχύτερη και ευκολότερη 
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συλλογή δεδομένων (SMART indicators), να είναι δηλαδή: (α)συγκεκριμένοι, (β) μετρήσιμοι (με 

βάση υφιστάμενα δεδομένα ή δεδομένα που μπορούν να συλλεχθούν), (γ) εφικτοί (με 

ρεαλιστικό κόστος και χρονοδιάγραμμα συλλογής), (δ) σχετικοί με τους στόχους του 

προγράμματος και (ε) χρονικά προσδιορισμένοι (σχετικοί με το χρονοδιάγραμμα των δράσεων 

αλλά και με δυνατότητα διαχρονικής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων τους). Ταυτόχρονα θα 

έπρεπε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο μιας συμμετοχικής προσέγγισης για την 

αξιολόγησή τους (SPICED indicators). Οι δείκτες που τελικά επιλέχθηκαν, και οι οποίοι 

παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια, ικανοποιούν a priori τα συγκεκριμένα κριτήρια. 

Ωστόσο η τελική επαλήθευση θα γίνει κατά την διαδικασία μέτρησης/καταγραφής των δεικτών 

(Β΄ Φάση, 1/7/2017 έως και 31/5/2018) και αξιολόγησής τους από τις ομάδες εστίασης (Β’ και Γ’ 

Φάση, 1/7/2017-30/4/2021). 

 

Για την ανάπτυξη του συστήματος των δεικτών μέσω της οικοσυστημικής προσέγγισης, πέρα 

από την εργαλειοθήκη των Kettunen et al (2009) έχουν επίσης ληφθεί υπόψη διάφορες σχετικές 

έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο 

(π.χ. Gantioler et al. 2010; Schirpke et al., 2014; Peh et al., 2013; Egoh et al., 2012). Επίσης έχει 

ληφθεί υπόψη η συμβατότητα των δεικτών τόσο με την ΚΥΑ χαρακτηρισμού της περιοχής ως 

Εθνικό Πάρκο (ΚΥΑ 286511/09, ΦΕΚ302/Δ/23.7.09), όσο και με τα ιδιαίτερα κοινωνικο-

οικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής των Πρεσπών. Τέλος, το σύστημα δεικτών 

αξιολογήθηκε σε σχέση με τα οικολογικά χαρακτηριστικά του Εθνικού Πάρκου των Πρεσπών 

από μια ομάδα ειδικών επιστημόνων με γνώση της περιοχής μελέτης. Η εν λόγω αξιολόγηση 

βοήθησε στην καλύτερη επιλογή: (α) των μεθόδων μέτρησης των δεικτών και (β) του χρονικού 

ορίζοντα στον οποίο κάθε δείκτης αναμένεται να μεταβληθεί ως αποτέλεσμα των δράσεων του 

προγράμματος LIFE. 

 

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής παρουσιάζεται αρχικά συνοπτικά στον Πίνακα 2.  Στον εν 

λόγω πίνακα περιγράφεται το υπό εξέταση (και υπό αξιολόγηση) σύστημα δεικτών, το οποίο 

περιλαμβάνει συνολικά 15 δείκτες και το οποίο ακολουθεί την κατηγοριοποίηση των κοινωνικο-

οικονομικών ωφελειών του Πίνακα 1. Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένα από τα οφέλη που 

μελετώνται δεν μπορούν να αποδοθούν κατά αποκλειστικότητα, ούτε και να συσχετιστούν 

απόλυτα με τις δράσεις του προγράμματος LIFE. Ωστόσο, η εκτίμηση ορισμένων κρίσιμων 

δεικτών για το σύνολο της περιοχής κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στο πλαίσιο της περαιτέρω 

δυνατότητας αξιολόγησης των δράσεων του προγράμματος που θα πραγματοποιηθεί τα 

επόμενα χρόνια.  

 

Στους Πίνακες 3.1-3.15 που ακολουθούν παρατίθενται τα αρχικά (πριν την εύρεση δεδομένων 

και την καταγραφή τους) τεχνικά δελτία των δεικτών. Στα δελτία αυτά περιλαμβάνεται το όνομα 

κάθε δείκτη, οι κατηγορίες στις οποίες ανήκει, ο ορισμός του, η μονάδα και η συχνότητα 

μέτρησης/καταγραφής του, η περιοχή αναφοράς, οι πιθανές πηγές δεδομένων και τα πιθανά 

προβλήματα υπολογισμού του. Η αρχική καταγραφή των δεικτών αυτών θα πραγματοποιηθεί 

στη διάρκεια της Β΄Φάσης της παρούσας ερευνητικής μελέτης, η οποία θα λάβει χώρα από την 

1/7/2017 έως και την 31/5/2018. Κατά την περίοδο αυτή, ενδέχεται να υπάρχει μερική 
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τροποποίηση του τελικού συστήματος δεικτών κυρίως βάσει του κριτηρίου της διαθεσιμότητας 

των δεδομένων. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλους τους δείκτες ως περιοχή αναφοράς 

(καταγραφής και μέτρησης) επιλέγονται τα γεωγραφικά όρια του Δήμου Πρεσπών.  

 

Πίνακας 2: Συνοπτική παρουσίαση κοινωνικο-οικονομικών δεικτών 

Κατηγορίες δυνητικού οφέλους Προτεινόμενοι (υπό εξέταση) δείκτες 

1. Παροχή βιομάζας 

1.1 Αριθμός κτιρίων που θερμαίνονται με τη χρήση της βιομάζας 

1.2 Κόστος θέρμανσης δημοτικών κτιρίων 

1.3 Νέες θέσεις εργασίας από τη διαχείριση της βιομάζας 

2. Αύξηση παραγωγής 

αλιευμάτων 

2.1 Μέση και συνολική παραγωγικότητα αλιευμάτων 

2.2 Δείκτης ικανοποίησης των ψαράδων ως προς τις συνθήκες 

αλιείας 

3. Μείωση αναγκών εργασίας 

των γεωργών 

3.1 Δείκτης ικανοποίησης γεωργών από τις νέες τεχνικές 

καθαρισμού των στραγγιστικών καναλιών 

4. Ενδυνάμωση του 

οικοτουρισμού 

4.1 Αριθμός επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή των Πρεσπών 

4.2 Αριθμός απασχολούμενων στον τουρισμό 

4.3 Βαθμός ικανοποίησης των τουριστών από οικοτουριστικές 

δραστηριότητες 

4.4 Συχνότητα και μέση διάρκεια επίσκεψης στην περιοχή 

4.5 Αριθμός επισκεπτών με κύριο/αποκλειστικό σκοπό επίσκεψης 

την ορθνιθοπαρατήρηση 

5. Ενίσχυση της 

περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης 

5.1 Αριθμός παιδιών που συμμετέχουν σε δράσεις 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  

5.2 Αριθμός παιδιών που συμμετέχουν σε δράσεις του 

προγράμματος LIFE 

5.3 Αριθμός τουριστών/επισκεπτών που επισκέπτονται τα κέντρα 

περιβαλλοντικής ενημέρωσης 

6. Προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή 

6.1 Δείκτης ικανοποίησης των γεωργών από την ενημέρωση που 

λαμβάνουν για τις ανάγκες προσαρμογής στην κλιματική 

αλλαγή 
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Πίνακας 3.1: Αρχικό τεχνικό δελτίο για τον Δ.1.1 

Ονομασία δείκτη Αριθμός κτιρίων που θερμαίνονται με τη χρήση της βιομάζας 

Κατηγορία οφέλους Παροχή βιομάζας 

Κατηγορία οικοσυστημικών 

υπηρεσιών 
Προσφορά καύσιμης ύλης 

Επωφελούμενοι Δημοτικές αρχές 

Ορισμός/αιτιολόγηση 

Αξιοποίηση των παραπροϊόντων διαχείρισης των καλαμιώνων (και 

μέρος της αγροτικής παραγωγής) για τη θέρμανση δημοτικών κτιρίων 

του Δήμου Πρεσπών. 

Μονάδα μέτρησης 
Αριθμός κτιρίων του Δήμου Πρεσπών που εφαρμόζεται 

αυτόνομο/κεντρικό σύστημα παραγωγής θερμότητας 

Συχνότητα μέτρησης Ετήσια 

Περιοχή αναφοράς Δήμος Πρεσπών 

Δεδομένα/πηγές Δήμος Πρεσπών 

Προβλήματα μέτρησης 
Δεν εκτιμάται ότι θα υπάρχει πρόβλημα μέτρησης του 

συγκεκριμένου δείκτη 

 

 

Πίνακας 3.2: Αρχικό τεχνικό δελτίο για τον Δ.1.2 

Ονομασία δείκτη Κόστος θέρμανσης δημοτικών κτιρίων 

Κατηγορία οφέλους Παροχή βιομάζας 

Κατηγορία οικοσυστημικών 

υπηρεσιών 
Προσφορά καύσιμης ύλης 

Επωφελούμενοι Δημοτικές αρχές, Κάτοικοι της περιοχής 

Ορισμός/αιτιολόγηση 

Εκτίμηση συνολικού κόστους εφαρμογής του συστήματος 

διαχείρισης της βιομάζας για τη θέρμανση των κτιρίων του Δήμου. 

Σύγκριση του κόστους αυτού με το υφιστάμενο κόστος θέρμανσης.  

Μονάδα μέτρησης €/έτος 

Συχνότητα μέτρησης Ετήσια 

Περιοχή αναφοράς Δήμος Πρεσπών 

Δεδομένα/πηγές Δήμος Πρεσπών 

Προβλήματα μέτρησης 

Δεν εκτιμάται ότι θα υπάρχει πρόβλημα μέτρησης του 

συγκεκριμένου δείκτη. Η αποτελεσματικότητά του όμως εξαρτάται 

από το έτος κατά το οποίο θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά σύστημα 

θέρμανσης με τη χρήση της βιομάζας 
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Πίνακας 3.3: Αρχικό τεχνικό δελτίο για τον Δ.1.3 

Ονομασία δείκτη Νέες θέσεις εργασίας από τη διαχείριση της βιομάζας 

Κατηγορία οφέλους Παροχή βιομάζας 

Κατηγορία οικοσυστημικών 

υπηρεσιών 
Προσφορά καύσιμης ύλης 

Επωφελούμενοι Κάτοικοι της περιοχής 

Ορισμός/αιτιολόγηση 

Αριθμός νέων θέσεων εργασίας με αντικείμενο απασχόλησης που 

συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείρισης της βιομάζας. Εκτίμηση 

της συνεισφοράς του συστήματος διαχείρισης της βιομάζας στην 

τοπική απασχόληση και στη μείωση της ανεργίας. 

Μονάδα μέτρησης Αριθμός θέσεων εργασίας 

Συχνότητα μέτρησης 
Μια φορά το 2018 (έτος βάσης) και μια φορά το 2021 

(μεσοπρόθεσμο όφελος). 

Περιοχή αναφοράς Δήμος Πρεσπών 

Δεδομένα/πηγές 
Δήμος Πρεσπών, Ερευνητική ομάδα του προγράμματος Life 

Waterbirds. 

Προβλήματα μέτρησης 

Δεν εκτιμάται ότι θα υπάρχει πρόβλημα μέτρησης του 

συγκεκριμένου δείκτη. Ανάγκη ωστόσο καταγραφής των 

απαραίτητων δεδομένων απασχόλησης. 

 

Πίνακας 3.4: Αρχικό τεχνικό δελτίο για τον Δ.2.1 

Ονομασία δείκτη Μέση και συνολική παραγωγικότητα αλιευμάτων 

Κατηγορία οφέλους Αύξηση παραγωγής αλιευμάτων 

Κατηγορία οικοσυστημικών 

υπηρεσιών 
Προσφορά τροφίμων 

Επωφελούμενοι Ψαράδες, Τοπική Οικονομία 

Ορισμός/αιτιολόγηση 

Συνολική ετήσια ποσότητα αλιευτικών προϊόντων που αντιστοιχεί 

στην περιοχή μελέτης καθώς και μέση ετήσια ποσότητα αλιευμάτων 

ανά αλιέα. Μια ενδεχόμενη αύξηση της παραγωγής αλιευμάτων 

μπορεί να σημαίνει έμμεσα οφέλη (από τις νέες τεχνικές διαχείρισης 

των υγρών λιβαδιών στις οποίες αναπαράγονται τα ψάρια) στον 

κλάδο της αλιείας αλλά και γενικότερα στην τοπική οικονομία. 

Μονάδα μέτρησης Kg/έτος και Kg/αλιέα/έτος 

Συχνότητα μέτρησης 

Η συχνότητα μέτρησης εξαρτάται από τη συχνότητα καταγραφής των 

σχετικών δεδομένων (αριθμός αλιέων, ποσότητα αλιευτικών 

προϊόντων) από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Απαιτούνται τουλάχιστον τρία χρόνια 

από την έναρξη των δράσεων διαχείρισης ώστε τα αποτελέσματα να 

γίνουν αντιληπτά. Άρα οποιαδήποτε μέτρηση πριν το 2020 θα 

χρησιμεύει μόνο ως βάση αναφοράς για τη σύγκριση των 

αποτελεσμάτων με τα επόμενα χρόνια και την εκτίμηση του πιθανού 

οφέλους από το πρόγραμμα LIFE στην παραγωγή αλιευμάτων. 

Περιοχή αναφοράς Δήμος Πρεσπών 

Δεδομένα/πηγές ΕΛ.ΣΤΑΤ, Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Πρεσπών 

Προβλήματα μέτρησης 

Με δεδομένο ότι θα συνεχίσουν να παρέχονται τα αντίστοιχα 

δεδομένα από την ΕΛ.ΣΤΑΤ δεν αναμένεται να προκύψει πρόβλημα 

μέτρησης.  
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Πίνακας 3.5: Αρχικό τεχνικό δελτίο για τον Δ.2.2 

Ονομασία δείκτη Δείκτης ικανοποίησης των ψαράδων ως προς τις συνθήκες αλιείας 

Κατηγορία οφέλους Αύξηση παραγωγής αλιευμάτων 

Κατηγορία οικοσυστημικών 

υπηρεσιών 
Προσφορά τροφίμων 

Επωφελούμενοι Ψαράδες 

Ορισμός/αιτιολόγηση 

Ποιοτική εκτίμηση της βελτίωσης των συνθηκών αλιείας στην 

περιοχή μελέτης (αύξηση κέρδους ή/και μείωση μέσου χρόνου 

εργασίας εξαιτίας της αύξησης της παραγωγής, βελτίωση των 

συνθηκών πλεύσης των λέμβων, κτλ) 

Μονάδα μέτρησης 
Ποιοτική μέτρηση της ικανοποίησης των αλιέων σε μια κλίμακα 

τύπου Likert 

Συχνότητα μέτρησης 
Μια φορά το 2018 (έτος βάσης) και μια φορά το 2021 

(μεσοπρόθεσμο όφελος). 

Περιοχή αναφοράς Δήμος Πρεσπών 

Δεδομένα/πηγές 

Έρευνα ερωτηματολογίου που θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με 

τις συνεντεύξεις που θα γίνουν με τις ομάδες εστίασης (focus groups) 

στο πλαίσιο του προγράμματος. Στις ομάδες αυτές θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται εκπρόσωποι των ψαράδων της περιοχής. 

Προβλήματα μέτρησης 
Δεν εκτιμάται ότι θα υπάρχει πρόβλημα μέτρησης καθώς τα 

δεδομένα θα εξαχθούν από προκαθορισμένες συνεντεύξεις. 

 

Πίνακας 3.6: Αρχικό τεχνικό δελτίο για τον Δ.3.1 

Ονομασία δείκτη 
Δείκτης ικανοποίησης γεωργών από τις νέες τεχνικές καθαρισμού 

των στραγγιστικών καναλιών 

Κατηγορία οφέλους Μείωση αναγκών εργασίας γεωργών 

Κατηγορία οικοσυστημικών 

υπηρεσιών 
Ρύθμιση υδατικών πόρων (έμμεση επίπτωση) 

Επωφελούμενοι Γεωργοί 

Ορισμός/αιτιολόγηση 

Ποιοτική εκτίμηση της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας των 

γεωργών της περιοχής (π.χ. μείωση των απαραίτητων ωρών εργασίας 

για την καύση των καλαμιώνων, βελτίωση της στράγγισης των 

καναλιών, μείωση αριθμού εντόμων/εχθρών καλλιεργειών) 

Μονάδα μέτρησης 
Ποιοτική μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των γεωργών από τη 

διαχείριση των καναλιών σε μια κλίμακα τύπου Likert 

Συχνότητα μέτρησης 
Μια φορά το 2018 (έτος βάσης) και μια φορά το 2021 

(μεσοπρόθεσμο όφελος) 

Περιοχή αναφοράς Δήμος Πρεσπών 

Δεδομένα/πηγές 

Τα δεδομένα θα προκύψουν από έρευνα ερωτηματολογίου, η οποία 

θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τις συνεντεύξεις που θα γίνουν 

με τις ομάδες εστίασης (focus groups) στο πλαίσιο του 

προγράμματος. Στις ομάδες αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνονται 

εκπρόσωποι των γεωργών της περιοχής. 

Προβλήματα μέτρησης 

Δεν εκτιμάται ότι θα υπάρχει πρόβλημα μέτρησης καθώς τα 

δεδομένα θα εξαχθούν από προκαθορισμένες συνεντεύξεις που θα 

γίνουν στην περιοχή μελέτης 
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Πίνακας 3.7: Αρχικό τεχνικό δελτίο για τον Δ.4.1 

Ονομασία δείκτη Αριθμός επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή των Πρεσπών 

Κατηγορία οφέλους Ενδυνάμωση οικοτουρισμού 

Κατηγορία οικοσυστημικών 

υπηρεσιών 
Οικοτουρισμός και αναψυχή 

Επωφελούμενοι Τουριστικές επιχειρήσεις 

Ορισμός/αιτιολόγηση 

Συνολικός αριθμός διανυκτερεύσεων των τουριστών στην περιοχή 

μελέτης. Ενδεχόμενη αύξηση του αριθμού αυτού μπορεί να 

προκύψει έμμεσα από την υποστήριξη συγκεκριμένων 

δραστηριοτήτων αναψυχής (ορνιθοπαναρατήρηση) και από τη 

γενικότερη προβολή της περιοχής μελέτης  

Μονάδα μέτρησης Αριθμός διανυκτερεύσεων / έτος 

Συχνότητα μέτρησης 
Μια φορά το 2018 (έτος βάσης) και μια φορά το 2021 

(μεσοπρόθεσμο όφελος) 

Περιοχή αναφοράς Δήμος Πρεσπών 

Δεδομένα/πηγές ΕΛ.ΣΤΑΤ, ΕΟΤ 

Προβλήματα μέτρησης 

Συνήθως τα δεδομένα διανυκτερεύσεων παρέχονται μετά από 

σχετικό αίτημα στην ΕΛ.ΣΤΑΤ άρα δεν αναμένεται να προκύψει 

πρόβλημα μέτρησης. 

 

 

Πίνακας 3.8: Αρχικό τεχνικό δελτίο για τον Δ.4.2 

Ονομασία δείκτη Αριθμός απασχολούμενων στον τουρισμό 

Κατηγορία οφέλους Ενδυνάμωση οικοτουρισμού 

Κατηγορία οικοσυστημικών 

υπηρεσιών 
Οικοτουρισμός και αναψυχή 

Επωφελούμενοι Κάτοικοι περιοχής 

Ορισμός/αιτιολόγηση 

Αριθμός κατοίκων της περιοχής που απασχολούνται σε 

τουριστικές επιχειρήσεις. Με τον δείκτη αυτόν μπορεί να 

μετρηθεί έμμεσα η συμβολή του προγράμματος LIFE στο 

συγκεκριμένο κλάδο απασχόλησης 

Μονάδα μέτρησης Αριθμός απασχολούμενων 

Συχνότητα μέτρησης Δέκα έτη 

Περιοχή αναφοράς Δήμος Πρεσπών 

Δεδομένα/πηγές ΕΛ.ΣΤΑΤ 

Προβλήματα μέτρησης 

Tα δεδομένα του συγκεκριμένου δείκτη παρέχονται συνήθως από 

τις γενικές απογραφές του πληθυσμού (ανά δεκαετία) μειώνοντας 

έτσι τη διαχρονική σημασία τη δυνατότητα του δείκτη να είναι 

χρονικά προσδιορισμένος (σύμφωνα με τη διάρκεια αξιολόγησης 

του προγράμματος). Η μέτρηση του εν λόγω δείκτη ίσως δεν 

μπορέσει να επιτευχθεί εντός της διάρκειας του προγράμματος.  
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Πίνακας 3.9: Αρχικό τεχνικό δελτίο για τον Δ.4.3 

Ονομασία δείκτη 
Βαθμός ικανοποίησης των τουριστών από οικοτουριστικές 

δραστηριότητες 

Κατηγορία οφέλους Ενδυνάμωση οικοτουρισμού 

Κατηγορία οικοσυστημικών 

υπηρεσιών 
Οικοτουρισμός και αναψυχή 

Επωφελούμενοι Τουρίστες (άμεσα), τουριστικές επιχειρήσεις (έμμεσα) 

Ορισμός/αιτιολόγηση 

Ποιοτική αξιολόγηση της ικανοποίησης των τουριστών από 

συγκεκριμένες δραστηριότητες αναψυχής οι οποίες συνδέονται 

έμμεσα με τις δράσεις του προγράμματος (π.χ. ορνιθοπαρατήρηση). 

Αυξημένος βαθμός ικανοποίησης σημαίνει όφελος για τον επισκέπτη 

αλλά και για την τοπική οικονομία εξαιτίας της δυνητικής 

μελλοντικής αύξησης της τουριστικής ζήτησης (τόσο από συχνότερη 

επίσκεψη των ίδιων επισκεπτών όσο και από τη δυνατότητα θετικής 

επίδρασης σε άλλους πιθανούς επισκέπτες). 

Μονάδα μέτρησης 
Ποιοτική μέτρηση της ικανοποίησης των τουριστών/επισκεπτών σε 

μια κλίμακα τύπου Likert 

Συχνότητα μέτρησης 
Μια φορά το 2018 (έτος βάσης) και μια φορά το 2021 

(μεσοπρόθεσμο όφελος) 

Περιοχή αναφοράς Δήμος Πρεσπών 

Δεδομένα/πηγές 

Τα δεδομένα θα προκύψουν από έρευνα ερωτηματολογίου που θα 

πραγματοποιηθεί δύο φορές στη διάρκεια του προγράμματος και θα 

απευθύνεται στους επισκέπτες της περιοχής μελέτης. 

Προβλήματα μέτρησης 
Δεν εκτιμάται ότι θα υπάρχει πρόβλημα μέτρησης καθώς τα 

δεδομένα θα εξαχθούν από πρωτογενή έρευνα. 

 

Πίνακας 3.10: Αρχικό τεχνικό δελτίο για τον Δ.4.4 

Ονομασία δείκτη Συχνότητα και μέση διάρκεια επίσκεψης στην περιοχή 

Κατηγορία οφέλους Ενδυνάμωση οικοτουρισμού 

Κατηγορία οικοσυστημικών 

υπηρεσιών 
Οικοτουρισμός και αναψυχή 

Επωφελούμενοι Τουρίστες (άμεσα), τουριστικές επιχειρήσεις (έμμεσα) 

Ορισμός/αιτιολόγηση 

Μέση συχνότητα και μέση διάρκεια επίσκεψης των 

τουριστών/επισκεπτών της περιοχής μελέτης. Δυνατότητα 

(στατιστικής) συσχέτισης των δύο αυτών δεδομένων με τις επιμέρους 

δραστηριότητες αναψυχής (π.χ. ορνιθοπαρατήρηση). 

Μονάδα μέτρησης 
Αριθμός επισκέψεων και μέση χρονική διάρκεια αυτών (αριθμός 

ημερών) 

Συχνότητα μέτρησης 
Μια φορά το 2018 (έτος βάσης) και μια φορά το 2021 

(μεσοπρόθεσμο όφελος) 

Περιοχή αναφοράς Δήμος Πρεσπών 

Δεδομένα/πηγές Αντίστοιχα με τον Δ.4.3 

Προβλήματα μέτρησης 
Δεν εκτιμάται ότι θα υπάρχει πρόβλημα μέτρησης καθώς τα 

δεδομένα θα εξαχθούν από πρωτογενή έρευνα. 
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Πίνακας 3.11: Αρχικό τεχνικό δελτίο για τον Δ.4.5 

Ονομασία δείκτη 
Αριθμός επισκεπτών με κύριο/αποκλειστικό σκοπό επίσκεψης την 

ορνιθοπαρατήρηση 

Κατηγορία οφέλους Ενδυνάμωση οικοτουρισμού 

Κατηγορία οικοσυστημικών 

υπηρεσιών 
Οικοτουρισμός και αναψυχή 

Επωφελούμενοι Τουρίστες (άμεσα), τουριστικές επιχειρήσεις (έμμεσα) 

Ορισμός/αιτιολόγηση 

Από το σύνολο των επισκεπτών της περιοχής θα εντοπιστούν όσοι 

έχουν ως κύριο ή αποκλειστικό σκοπό της επίσκεψής τους στην 

περιοχή μελέτης την δραστηριότητα της ορνιθοπαρατήρησης. Με τον 

τρόπο αυτό θα μελετηθεί η συμβολή του προγράμματος στην αύξηση 

του θεματικού αυτού τουρισμού που σχετίζεται άμεσα με τους 

περιβαλλοντικούς στόχους του προγράμματος. Πιθανή 

αλληλεπίδραση του δείκτη αυτού και με τον Δ.4.4. 

Μονάδα μέτρησης Αριθμός τουριστών 

Συχνότητα μέτρησης 
Μια φορά το 2018 (έτος βάσης) και μια φορά το 2021 

(μεσοπρόθεσμο όφελος). 

Περιοχή αναφοράς Δήμος Πρεσπών 

Δεδομένα/πηγές Αντίστοιχα με τον Δ.4.3 

Προβλήματα μέτρησης 
Δεν εκτιμάται ότι θα υπάρχει πρόβλημα μέτρησης καθώς τα 

δεδομένα θα εξαχθούν από πρωτογενή έρευνα. 

 

 

Πίνακας 3.12: Αρχικό τεχνικό δελτίο για τον Δ.5.1 

Ονομασία δείκτη 
Αριθμός παιδιών που συμμετέχουν σε δράσεις περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης 

Κατηγορία οφέλους Ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

Κατηγορία οικοσυστημικών 

υπηρεσιών 
Εκπαίδευση και έρευνα 

Επωφελούμενοι Ανήλικοι κάτοικοι ευρύτερης περιοχής 

Ορισμός/αιτιολόγηση 

Η ενίσχυση της γνώσης των παιδιών μέσω της περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης αποτελεί κύριο στόχο του προγράμματος. Ένας άμεσος 

τρόπος μέτρησης/καταγραφής της συμβολής του προγράμματος LIFE 

προς αυτή την κατεύθυνση είναι η διαχρονική μεταβολή του αριθμού 

των παιδιών που θα συμμετέχουν στις διάφορες δραστηριότητες 

ενημέρωσης. 

Μονάδα μέτρησης 

Αριθμός παιδιών που θα συμμετέχουν σε δράσεις περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης στις διάφορες δομές του Δήμου (σχολεία, βιβλιοθήκη 

Λαιμού, κτλ) 

Συχνότητα μέτρησης Ετήσια 

Περιοχή αναφοράς Δήμος Πρεσπών 

Δεδομένα/πηγές Ερευνητική ομάδα του προγράμματος Life Waterbirds 

Προβλήματα μέτρησης 
Ανάγκη καταγραφής των βασικών δεδομένων από την ομάδα του 

προγράμματος Life Waterbirds 
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Πίνακας 3.13: Αρχικό τεχνικό δελτίο για τον Δ.5.2 

Ονομασία δείκτη 
Αριθμός παιδιών που συμμετέχουν σε δράσεις του προγράμματος 

LIFE 

Κατηγορία οφέλους Ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

Κατηγορία οικοσυστημικών 

υπηρεσιών 
Εκπαίδευση και έρευνα 

Επωφελούμενοι Ανήλικοι κάτοικοι ευρύτερης περιοχής 

Ορισμός/αιτιολόγηση 

Ένα δεύτερο (εκτός από αυτόν που περιγράφει ο Δ.5.1) δείκτη 

μέτρησης της συμβολής του προγράμματος προς την κατεύθυνση της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αποτελεί ο αριθμός των παιδιών που 

συμμετέχουν σε (διαδραστικές) δράσεις που οργανώνονται στο 

πλαίσιο του προγράμματος LIFE (π.χ. δράσεις για την προβολή και 

εξωστρέφεια της περιοχής) 

Μονάδα μέτρησης Αριθμός συμμετεχόντων (<18 ετών) στις δράσεις του προγράμματος 

Συχνότητα μέτρησης Ετήσια 

Περιοχή αναφοράς Δήμος Πρεσπών 

Δεδομένα/πηγές Ερευνητική ομάδα του προγράμματος Life Waterbirds 

Προβλήματα μέτρησης 
Ανάγκη καταγραφής βασικών στοιχείων (κυρίως της ηλικίας) των 

ατόμων που συμμετέχουν στις σχετικές δράσεις. 

 

 

 

Πίνακας 3.14: Αρχικό τεχνικό δελτίο για τον Δ.5.3 

Ονομασία δείκτη 
Αριθμός τουριστών/επισκεπτών που επισκέπτονται τα κέντρα 

περιβαλλοντικής ενημέρωσης 

Κατηγορία οφέλους Ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

Κατηγορία οικοσυστημικών 

υπηρεσιών 
Εκπαίδευση και έρευνα 

Επωφελούμενοι Τουριστικές επιχειρήσεις, Τουρίστες 

Ορισμός/αιτιολόγηση 

Από το σύνολο των επισκεπτών της περιοχής θα εντοπιστούν όσοι 

συμπεριλαμβάνουν στους σκοπούς της επίσκεψής τους την 

περιβαλλοντική εκπαίδευση. Με τον τρόπο αυτό θα μελετηθεί η 

συμβολή του προγράμματος στην περιβαλλοντική εκπαίδευση των 

τουριστών/επισκεπτών.  

Μονάδα μέτρησης Αριθμός τουριστών 

Συχνότητα μέτρησης 
Μια φορά το 2018 (έτος βάσης) και μια φορά το 2021 

(μεσοπρόθεσμο όφελος). 

Περιοχή αναφοράς Δήμος Πρεσπών 

Δεδομένα/πηγές Αντίστοιχα με τον Δ.4.3 

Προβλήματα μέτρησης 
Δεν εκτιμάται ότι θα υπάρχει πρόβλημα μέτρησης καθώς τα 

δεδομένα θα εξαχθούν από πρωτογενή έρευνα. 
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Πίνακας 3.15: Αρχικό τεχνικό δελτίο για τον Δ.6.1 

Ονομασία δείκτη 
Δείκτης ικανοποίησης των γεωργών από την ενημέρωση που 

λαμβάνουν για τις ανάγκες προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή 

Κατηγορία οφέλους Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

Κατηγορία οικοσυστημικών 

υπηρεσιών 
Μετριασμός επιπτώσεων κλιματική αλλαγής 

Επωφελούμενοι Γεωργοί 

Ορισμός/αιτιολόγηση 

Ποιοτική εκτίμηση του δυνητικού οφέλους των γεωργών από την 

καλύτερη ενημέρωσή τους για τις ανάγκες προσαρμογής τους στην 

κλιματική αλλαγή εξαιτίας των πιθανών ζημιών που μπορεί να 

προκύψουν στις καλλιέργειές τους από καύσωνες, πλημμύρες κτλ.  

Μονάδα μέτρησης 
Ποιοτική μέτρηση της ικανοποίησης των γεωργών σε μια κλίμακα 

τύπου Likert 

Συχνότητα μέτρησης Μια φορά το 2021 (πιλοτικά). 

Περιοχή αναφοράς Δήμος Πρεσπών 

Δεδομένα/πηγές 

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 

Έρευνα ερωτηματολογίου που θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με 

τις συνεντεύξεις που θα γίνουν στο πλαίσιο του προγράμματος με τις 

ομάδες εστίασης (focus groups), στις οποίες θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται εκπρόσωποι των γεωργών της περιοχής. 

Προβλήματα μέτρησης 

Τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής είναι μακροπρόθεσμα και 

πέρα από το χρονικό ορίζοντα του προγράμματος LIFE. Για το λόγο 

αυτό μπορεί να γίνει μόνο πιλοτική εκτίμηση του συγκεκριμένου 

δείκτη στη βάση υποθετικών σεναρίων ενημέρωσης που θα λάβουν 

στη διάρκεια των συνεντεύξεών τους. Για την εκτίμηση των 

υποθετικών σεναρίων θα χρειαστεί η βοήθεια των μελών της ομάδας 

του προγράμματος από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. 
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SUMMARY 

The objective of this technical report is the initial design and development of an indicator system 

to enhance the assessment and the ongoing monitoring of the socio-economic benefits of LIFE 

15/NAT/GR/000936 (LIFE Prespa Waterbirds) actions to the local community. In this context, a 

direct and an indirect consultation process was initially carried out with experts from the study 

area (Prespa National Park). This process has resulted in the main guidelines for assessing the 

socio-economic benefits. Then, based on: (a) these guidelines, (b) on the relevant literature and 

(c) on a set of criteria for indicator selection, an initial set (system) of 15 indicators was 

developed. These indicators were classified according to the ecosystem services from which the 

local society can receive either direct or indirect benefits. The selected indicators aim to cover a 

wide range of potential benefits and potential beneficiaries. Finally, specific datasheets were 

created to be used for the future measurement/evaluation of each selected indicator. 
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