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Summary 

The current report is the final report of Action D2 "Monitoring the socio-economic 
impact of the project actions" carried out in the framework of the LIFE project 
“Conservation actions to assist the adaptation of Falcon eleonorae* to climate 
change", ElClimA (LIFE13 NAT/GR/000909), implemented by the University of Patras, 
the Hellenic Ornithological Society and NCC Ltd., aiming at improving Eleonora’s 
falcon adaptation to existing and future climate changes. 

The objective of the action was to monitor, measure and evaluate the socio-
economic impact of the project actions on the local economy and community, as 
well as on the ecosystem functions of the project areas. 

Two public surveys targeting residents and visitors of the project areas were carried 
out, while information regarding the dissemination and public awareness activities 
was collected in order to evaluate the success of those actions. 

A preliminary evaluation survey was carried out during the initial phase of the 
project through face-to-face interviews to obtain baseline information on the degree 

of public awareness on the Eleonora’s falcon, as well as on views concerning the 
importance of the species and of the existence of Natura 2000 sites for the lives of 
the interviewee themselves. A total of 200 questionnaires were collected. During the 
last year of the project, a second survey was conducted to assess the change in the 
attitude of residents and visitors of the project areas. The survey was carried out 
online. A total of 100 questionnaires were collected. At the same time, a survey was 
carried out for the users of the islets where the project’s key conservation actions 
were implemented, in order to gather information on the users' views concerning 
the ecosystem services affected by the project and the socio-economic impact of this 
change. 

According to the results of the initial survey, residents and visitors of the most 
project areas were familiar with the Eleonora’s falcon. The rates were higher in areas 
where LIFE Nature project had previously been implemented and where field teams 
were present during the current project. The importance of the presence of Natura 
2000 protected areas seems to be considered as very high for the majority of the 
respondents in all project areas. 

According to the results of the second survey, it is estimated that dissemination and 
public awareness actions have been able to highlight the importance of the 
Eleonora’s falcon and the Natura 2000 sites, as well as the importance of their 
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conservation and to lead to an attitude change towards the species conservation. 
The knowledge rates concerning Eleonora’s falcon and Natura 2000 sites increased, 
while the rate of those, among residents and visitors, that consider the Eleonora’s 
falcon protection and the presence of protected areas as important for their lives 
also increased. 

According to the results of the survey on the islets users, it is estimated that users 
have a clear view concerning the ecosystem services affected by the project actions 
and their benefits. It is worth noting that especially the rat eradication action has 
had striking tangible results that have become apparent to the users of the islets, 
which perceive the conditions of the islets as to have been improved, affecting also 
themselves, and see direct benefit. 

At the same time, the positive local response to the actions, especially in Eastern 
Crete, and the great interest of other stakeholders of the region, especially 
concerning the extension of rat eradication implementation to other islets, could 
potentially lead to the establishment of a network of stakeholders for the protection 
of Dionysades and other islets of Crete. 

The positive results of the actions have led already to the replication of the practices 
by two stakeholders and the creation of artificial nests in two areas. The project is 
estimated to have reached almost half a million people and 70 stakeholders and 
raised awareness of 15,500 people. 

  



       LIFE+ Nature 
       «Διαχειριστικές δράσεις για τη διευκόλυνση της προσαρμογής του Μαυροπετρίτη  
         (Falco eleonorae*) στην κλιματική αλλαγή» 
 

www.lifefalcoeleonorae.gr, www.facebook.com/lifeelclima 

 
Το πρόγραμμα LIFE13 NAT/GR/000909 υλοποιείται με τη συνεισφορά 

 του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πράσινου Ταμείου. 
iii 

 

Περίληψη 

Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τελική αναφορά της δράσης D2 «Παρακολούθηση 
του κοινωνικο-οικονομικού αντίκτυπου των δράσεων του προγράμματος» που 
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE «Διαχειριστικές δράσεις για τη 
διευκόλυνση της προσαρμογής του Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae*) στην 
κλιματική αλλαγή», ElClimA (LIFE13 NAT/GR/000909) που υλοποιήθηκε από το 
Πανεπιστήμιο Πατρών, την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και την NCC Ε.Π.Ε. και 
στόχευε στη βελτίωση της προσαρμογής του Μαυροπετρίτη στις υφιστάμενες και 
μελλοντικές αλλαγές του κλίματος.  

Ο στόχος της δράσης ήταν να παρακολουθηθεί, να μετρηθεί και να εκτιμηθεί η 
κοινωνικο-οικονομική επίπτωση των δράσεων του προγράμματος στην τοπική 
οικονομία και τους ανθρώπους, καθώς και στις οικοσυστημικές υπηρεσίες στις 
περιοχές υλοποίησής του.  

Για την πραγματοποίηση της δράσης υλοποιήθηκαν δύο έρευνες θέσεων/απόψεων 
των κατοίκων/επισκεπτών των περιοχών υλοποίησης του προγράμματος και 
συλλογή στοιχείων αναφορικά με τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
για την εκτίμηση τιμών δεικτών που τέθηκαν για την αξιολόγηση του βαθμού 
επιτυχίας των δράσεων αυτών.  

Μια διερευνητική έρευνα πραγματοποιήθηκε στην αρχική φάση του προγράμματος 
με επιτόπιες συνεντεύξεις για την απόκτηση πληροφοριών βάσης αναφορικά με την 
ενημέρωση και γνώση των ερωτώμενων για τον Μαυροπετρίτη, καθώς και τη 
συλλογή θέσεων/απόψεων σχετικά με τη σημασία του είδους και της ύπαρξης των 
περιοχών Natura 2000 για τη ζωή των ίδιων των ερωτώμενων. Συνολικά 
συλλέχθηκαν 200 ερωτηματολόγια. Τον τελευταίο χρόνο του προγράμματος 
πραγματοποιήθηκε η δεύτερη έρευνα για την εκτίμηση της μεταβολής στις 
θέσεις/απόψεις των κατοίκων και επισκεπτών των περιοχών, η οποία έγινε 
ηλεκτρονικά. Συνολικά συλλέχθηκαν 100 ερωτηματολόγια. Παράλληλα, 
πραγματοποιήθηκε έρευνα για τους χρήστες των νησίδων όπου υλοποιήθηκαν οι 
βασικές δράσεις του προγράμματος για να συλλεχθεί πληροφορία αναφορικά με τις 
θέσεις των χρηστών για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που επηρεάστηκαν από τις 
δράσεις και τον κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο από την μεταβολή αυτή.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αρχικής έρευνας, οι κάτοικοι και επισκέπτες των 
περισσότερων περιοχών του προγράμματος είναι εξοικειωμένοι με τον 
Μαυροπετρίτη. Τα ποσοστά ήταν μεγαλύτερα σε περιοχές όπου στο παρελθόν είχαν 
πραγματοποιηθεί δράσεις προηγούμενων προγραμμάτων LIFE Φύση και υπήρχε 
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συστηματική παρουσία των ομάδων πεδίου στις περιοχές στο πλαίσιο του παρόντος 
προγράμματος. Η σημασία της παρουσίας προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 
φαίνεται ότι είναι πολύ ως πάρα πολύ σημαντική για την πλειοψηφία των 
ερωτηθέντων για όλες τις περιοχές. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δεύτερης έρευνας, εκτιμάται ότι οι δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κατάφεραν να προβάλουν τη σημαντικότητα 
του Μαυροπετρίτη και των περιοχών Natura 2000 και τη σημασία διατήρησής τους 
και να οδηγήσουν στην αλλαγή στάσης του κοινού όσον αφορά στη διατήρηση του 
είδους. Τα ποσοστά γνώσεων γύρω από τον Μαυροπετρίτη και τις περιοχές Natura 
2000 ήταν αυξημένα σε σχέση με τα αρχικά στοιχεία, ενώ παράλληλα αυξήθηκε και 
το ποσοστό όσων θεωρούν σημαντική την προστασία του Μαυροπετρίτη και την 
παρουσία των προστατευόμενων περιοχών στη ζωή των κατοίκων και επισκεπτών 
των περιοχών του προγράμματος.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας σε χρήστες των νησίδων, εκτιμάται ότι 
οι χρήστες έχουν σαφή εικόνα για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που επηρεάστηκαν 
από τις δράσεις του προγράμματος και τα οφέλη προς τους ίδιους. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι ειδικά η δράση εξάλειψης αρουραίων είχε εντυπωσιακά απτά 
αποτελέσματα που έγιναν εμφανή στους χρήστες των νησίδων, οι οποίοι εκτίμησαν 
ότι βελτιώνουν τις συνθήκες σε αυτές αλλά και για τους ίδιους, βλέποντας άμεσο 
όφελος. 

Παράλληλα, η θετική αντιμετώπιση των δράσεων τοπικά, ειδικά στην Ανατολική 
Κρήτη, και το μεγάλο ενδιαφέρον και άλλων φορέων της περιοχής, ειδικά για τη 
δράση εξάλειψης αρουραίων και σε άλλες νησίδες, θα μπορούσε δυνητικά στο 
μέλλον να οδηγήσει στη δημιουργία δικτύου συνεργασίας φορέων για την 
προστασία των Διονυσάδων και άλλων νησίδων της Κρήτης.  

Τα θετικά αποτελέσματα των δράσεων οδήγησαν στην υιοθέτηση των πρακτικών 
ήδη από δύο φορείς και τη δημιουργία τεχνητών φωλιών σε δύο περιοχές, ενώ το 
πρόγραμμα εκτιμάται ότι ενημέρωσε σχεδόν μισό εκατομμύριο άτομα και 70 
φορείς και ευαισθητοποίησε 15.500 άτομα.   
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