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10 μεγάλες νίκες για τη φύση και τον άνθρωπο
Νησιωτικοί υγρότοποι:
αναγνώριση & προστασία

Θράκη: η προστασία της φύσης,
των αρπακτικών και του ανθρώπου

Μέσα σε 7 χρόνια οργώσαμε όλη τη νησιωτική χώρα για να
φέρουμε στην επιφάνεια τους «αόρατους» μέχρι τότε υγροτόπους της και να πετύχουμε την προστασία τους. Το 2012
τα καταφέραμε και με προεδρικό διάταγμα προστατεύονται
πλέον 380 μικροί νησιωτικοί υγρότοποι που πιθανώς σήμερα
θα είχαν μπαζωθεί.

Χωρίς τη δουλειά μας στη Δαδιά και την ενεργή εμπλοκή της
τοπικής κοινωνίας και πολλών άλλων, σήμερα ίσως να μην
υπήρχε το Εθνικό Πάρκο δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου.
Η Γη των Αρπακτικών, που φιλοξενεί 36 από τα 38 είδη
γυπών της Ευρώπης σήμερα προστατεύεται και είμαστε
περήφανοι για τον ρόλο μας σε αυτό.

Μαζί για την προστασία της χελώνας καρέτα
Με την αγορά της έκτασης που περιβάλλει την παραλία των
Σεκανίων το 1994, μέσω πανευρωπαϊκής εκστρατείας, εξασφαλίσαμε ότι η περιοχή αυτή της Ζακύνθου θα διατηρήσει
τη μοναδική περιβαλλοντική της ταυτότητα ως η σημαντικότερη παραλία ωοτοκίας της χελώνας καρέτα στη Μεσόγειο.
Μετά από 30 σχεδόν χρόνια παρουσίας στην περιοχή, με
δουλειά πεδίου, συνεργασία με φορείς, πυροφύλαξη της
περιοχής και πολλές άλλες δράσεις, είμαστε περήφανοι για
συμβάλαμε ώστε περισσότερα από 1.500.000 αυγά να
έχουν φιλοξενηθεί στα Σεκάνια.
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Πρέσπες: η προστασία της φύσης,
μια τριεθνής συνεργασία & η βιωσιμότητα

Στις Πρέσπες, σε συνεργασία με την Εταιρεία Προστασία
Πρεσπών, στήσαμε τη βάση ώστε η Ελλάδα, η Αλβανία και η
Βόρεια Μακεδονία να συνδιαλέγονται και να υλοποιούν κοινές δράσεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη αυτής της ακριτικής περιοχής.
Στις 2 Φεβρουαρίου του 2000, οι τρεις χώρες υπέγραψαν τη
διακήρυξη της ίδρυσης του Πάρκου Πρεσπών, της πρώτης
διασυνοριακά προστατευόμενης περιοχής στη ΝΑ Ευρώπη. Δεν μείναμε όμως εκεί. To 2015 αναλάβαμε τη μελέτη
σκοπιμότητας για την ίδρυση του Prespa Ohrid Nature Trust
(ΡΟΝΤ), του 8ου διασυνοριακού περιβαλλοντικού trust
fund σε όλο τον κόσμο που δημιουργήθηκε για να εξασφαλίσει μακροχρόνια χρηματοδότηση της περιοχής και των
αναγκών προστασίας του φυσικού της περιβάλλοντος.

Χτίσιμο θαλάσσιας προστατευόμενης
περιοχής Γυάρου

Καταφέραμε να χτίσουμε σχεδόν από το μηδέν μια νέα
πρότυπη θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή στο άγνωστο
μέχρι τότε για τον πλούτο ζωής του, αλλά και φορτισμένο
ιστορικά ακατοίκητο νησί της Γυάρου. Τον Ιούλιο του 2019

το Υπουργείο Περιβάλλοντος υιοθέτησε πλήρως την πρότασή
που συνδιαμορφώσαμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
και τις τοπικές κοινωνίες, και θέσπισε τη Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή Γυάρου (ΘΠΠ), την πρώτη ΘΠΠ των
Κυκλάδων. Η προστασία της Γυάρου διασφαλίζει, μεταξύ
άλλων, και τη διατήρηση ενός από τους πιο σημαντικούς
πληθυσμούς Μεσογειακής φώκιας στη Μεσόγειο.
Στο πλαίσιο της συνεχούς προστασίας της Γυάρου, η ομάδα
πεδίου του WWF Ελλάς την περίοδο 2015-2021 πραγματοποιεί πάνω από 280 περιπολίες, όντας στη θάλασσα πάνω από
1.500 ώρες και καλύπτοντας πάνω από 15.000 ναυτικά μίλια
(απόσταση ίση σχεδόν με τα ¾ της περιμέτρου της γης).

Το STOP στον λιθάνθρακα και η μάχη
ενάντια στα ορυκτά καύσιμα

Στις 10 Φεβρουαρίου του 2009, αποτρέψαμε την ετήσια
έκλυση 27 εκατ. τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην
ατμόσφαιρα μέσα από τη «Συμμαχία ενάντια στον λιθάνθρακα», καθώς 6 δήμοι, 2 κοινότητες και το WWF Ελλάς, καταφέραμε να σταματήσουμε τα σχέδια για την κατασκευή 6 μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού από λιθάνθρακα. Ο λιγνίτης
ήταν το μόνιμο και σταθερό στοίχημα στη μάχη μας για την
απεξάρτηση της χώρας από τα ορυκτά καύσιμα. Μέσα από τη
δουλειά μας εδραιώσαμε ότι το πιο βρώμικο ορυκτό καύσιμο
στον πλανήτη δεν έχει θέση στο μέλλον της Ελλάδας. Η δικαίωση ήρθε όταν τον Σεπτέμβριο του 2019 η κυβέρνηση
ανακοίνωνε τον τερματισμό της χρήσης λιγνίτη έως το
2028.Η μάχη όμως ενάντια στα ορυκτά καύσιμα αποδεικνύεται μάχη ενάντια σε μία Λερναία Ύδρα. Έτσι, ξεκινήσαμε
εκστρατεία και ενάντια στα σχέδια εξόρυξης υδρογονανθράκων. 50.000 πολίτες υποστήριξαν τον σκοπό μας και μετά
από τεκμηρίωση και πολιτικές πιέσεις συμβάλαμε, ώστε
σήμερα τα σχέδια για εξορύξεις να έχουν ματαιωθεί σε 3
από τα 12 οικόπεδα που έχουν παραχωρηθεί.
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Νόμος για τη Βιοποικιλότητα

άλλες οργανώσεις, έχουμε επανειλημμένα κερδίσει δύσκολες
δικαστικές μάχες στα ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια. Τονίζουμε την ακλόνητη θέση μας ότι δεν μπορεί να υπάρξει
ανάπτυξη με φαραωνικά έργα περιβαλλοντικής καταστροφής και κατασπατάλησης φυσικών πόρων.

Προστατεύοντας τις πολύτιμες ακτές
της χώρας μας

Όταν το 2009 γράφαμε σε συνεργασία με άλλες περιβαλλοντικές
οργανώσεις πρόταση νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας θέλαμε να βάλουμε τον πήχη ψηλά για τον περιβαλλοντικό
δημόσιο διάλογο, όμως η πιθανότητα να δούμε ψηφισμένο νόμο
ήταν για εμάς αδιανόητη. Κι όμως, στις 15 Μαρτίου του 2011,
ψηφίστηκε στη Βουλή ο πρώτος νόμος για τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας στην Ελλάδα. Αυτός ο νόμος, ο 3937/2011
«για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις»
άνοιξε τον δρόμο για πολλές περιβαλλοντικές νίκες που σημειώσαμε στη συνέχεια ή συνεχίζουμε να διεκδικούμε: θεσμική
προστασία των μικρών υγροτόπων στα νησιά μας, προώθηση μέτρων προστασίας των περιοχών Natura, απαγόρευση της κίνησης
οχημάτων σε εκτός οδικού δικτύου χωματόδρομους, προστατευτικοί περιορισμοί για τα θαλάσσια λιβάδια ποσειδωνίας και τους
κοραλλιογενείς βυθούς.

Μαζί ενάντια στα σχέδια εκτροπής
του Αχελώου

Εδώ και τουλάχιστον 26 χρόνια, παραμένουμε άγρυπνοι σε
ένα αδιάκοπο πεδίο μάχης: το παράλογο και δημαγωγικό
σχέδιο για εκτροπή του ποταμού Αχελώου που ακόμα και
σήμερα, στην εποχή της κλιματικής κρίσης, παρουσιάζεται σαν
εύκολη λύση για πότισμα καλλιεργειών στη Θεσσαλία. Μαζί με

Από το 2014, οπότε για πρώτη φορά παρουσιάστηκε ένα καταστροφικό νομοσχέδιο που περιείχε πρωτοφανείς διατάξεις
δόμησης σε αιγιαλούς, παραλίες και όχθες ποταμών, δίνουμε
διαρκή αγώνα για να σταματήσουμε απανωτές προσπάθειες ξηλώματος του (ήδη ισχνού) πλαισίου προστασίας των
ακτών της χώρας. Επειδή η νομοθέτηση στην Ελλάδα συχνά
καλύπτεται από παχύ πέπλο αδιαφάνειας και είναι γεμάτη με
δυσνόητες διατυπώσεις, εμείς παρακολουθούμε όλα τα νομοσχέδια και παρεμβαίνουμε ακαριαία όταν χρειαστεί.
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Ευρ. Κανονισμός REACH για την προστασία
των πολιτών από τα χημικά των εταιρειών

για τον κανονισμό REACH. Ο κανονισμός που τελικά υπερψηφίστηκε το 2007 δεν είναι τέλειος. Αλλά από το μηδέν της
ανεπαρκούς νομοθετικής ρύθμισης των χημικών καταφέραμε
να φτάσουμε στο 60% των όσων θα θέλαμε να πετύχουμε.

Για τρία χρόνια, από το 2004 έως το 2007, υλοποιήσαμε την
εκστρατεία DetoX που είχε ως στόχο να ευαισθητοποιήσει
για τα προβλήματα που προκαλούν στο περιβάλλον
και τη δημόσια υγεία μια σειρά από χημικά που περιέχονται σε προϊόντα καθημερινής χρήσης και να ασκήσει
πολιτική πίεση για την θέσπιση του ευρωπαϊκού κανονισμού
REACH, ο οποίος απαιτεί από τις χημικές βιομηχανίες να παρέχουν αποδείξεις για την ασφάλεια των χημικών που παράγουν και χρησιμοποιούν. Με τη συλλογή 17.000 υπογραφών,
με τη δημιουργία συμμαχίας με επιστημονικούς φορείς, με τη
διενέργεια εξετάσεων αίματος σε ανθρώπους και ζώα για την
ανίχνευση επικίνδυνων χημικών και με τη συνεχή κατάθεση
προτάσεων συνεισφέραμε ουσιαστικά στις διαπραγματεύσεις

Αποστολή του WWF είναι να σταματήσει την υποβάθμιση του φυσικού
περιβάλλοντος και να χτίσει ένα μέλλον αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπων και φύσης, προστατεύοντας τη βιοποικιλότητα, διασφαλίζοντας τη
βιώσιμη χρήση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων, και προωθώντας
τη μείωση της ρύπανσης και της σπάταλης κατανάλωσης.

http://www.youtube.com/wwfgrwebtv
http://www.facebook.com/WWFGreece
https://twitter.com/WWFGreece

Λεμπέση 21,
Αθήνα 117 43

Τηλ.: 210 3314893
Fax: 210 3247578

e-mail: support@wwf.gr
www.wwf.gr

https://www.instagram.com/wwfgreece

