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Οι υποστηρικτές μας και οι
συνεργασίες μας είναι η δύναμη
του WWF Ελλάς. Η δύσκολη
συγκυρία που βιώνουμε απαιτεί
να ενώσουμε ακόμα περισσότερο τις δυνάμεις μας για να
τα καταφέρουμε και να δώσουμε
την κρίσιμη αυτή μάχη.
Σας είμαστε ευγνώμονες
που βρίσκεστε δίπλα μας.

Η φύση είναι η βάση του πολιτισμού και της ευημερίας
μας. Από τη φύση προέρχεται ό,τι χρειαζόμαστε για να
επιβιώσουμε. Από αυτήν αντλούμε όλα όσα κάνουν σήμερα τη ζωή εύκολη: από την τροφή και τα ρούχα που
φοράμε, έως τα φάρμακα που έχουμε ανάγκη. Και σ’
αυτή βρίσκουμε όσα κάνουν τη ζωή μας όμορφη.

Γιώργος Βλάχος
Πρόεδρος Δ.Σ.

Η παγκόσμια πανδημία COVID-19 αναδεικνύει για μια
ακόμη φορά το πόσο ευάλωτη κάνει τη ζωή στον πλανήτη ο τρόπος που ζούμε, και συνεπώς πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση
μας με τη φύση και να εξετάζουμε τη βιωσιμότητα των
δραστηριοτήτων μας.

Σε αυτή την ιδιαίτερη και δύσκολη συγκυρία, εμείς στο WWF Ελλάς συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για να κρατήσουμε ζωντανό το «σπίτι» μας, τη
φύση. Το έργο μας το οφείλουμε στους ανθρώπους που μας υποστηρίζουν,
στους χρηματοδότες και στους συνεργάτες που βρίσκονται δίπλα μας. Έχει
πολύ μεγάλη σημασία για εμάς να συνεχίσουμε να είμαστε μαζί, γιατί το
«μαζί» δεν είναι απλά μια λέξη, αλλά μια συνθήκη που μπορεί να αλλάξει
πολλά, και κυρίως μπορεί να αποτελέσει τροφή και δύναμη για να καταφέρουμε να συνεχίσουμε τον κοινό μας αγώνα για ένα καλύτερο μέλλον.
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ΜΑΖΙ ΜΕ ΕΣΑΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΜΑΣ

Ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρά σήμερα ο άνθρωπος με
τη φύση, δεν απειλεί μόνο την
περιβαλλοντική ισορροπία και
βιωσιμότητα, αλλά και την υγεία
μας. Είναι πλέον γνωστό ότι οι
αιτίες που οδηγούν τη φύση σε
κατάρρευση είναι ίδιες με αυτές
που συμβάλλουν στην εξάπλωση ζωονόσων και στο ξέσπασμα πανδημιών, όπως
αυτή του COVID-19. Πέρα λοιπόν από τη δεδομένη αυταξία της φύσης και την ηθική μας υποχρέωση να τη σεβαστούμε, γίνεται πλέον σαφές πως
από τη φύση εξαρτάται και ίδια μας η επιβίωση.

Δημήτρης Καραβέλλας
Γενικός Διευθυντής

Ο αγώνας για την
προστασία της φύσης
προφανώς δεν είναι
εύκολος, ειδικά στις
δύσκολες εποχές που
ζούμε. Εκεί που καταφέρνουμε να κάνουμε
βήματα μπροστά, όλο
και προκύπτουν νέες
προκλήσεις.

Οι μεγάλες περιβαλλοντικές προκλήσεις που καλούμαστε να
αντιμετωπίσουμε, όπως η κλιματική κρίση, η μαζική εξαφάνιση ειδών, η πλαστική ρύπανση των θαλασσών μας, είναι όλα
κομμάτια ενός ντόμινο που οφείλουμε να σταματήσουμε. Οι
άνθρωποι του WWF Ελλάς είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτόν τον
στόχο. Και με τη δική σας στήριξη θα τα καταφέρουμε.
Αν κάτι έγινε πλέον ξεκάθαρο, είναι ότι για να αντιμετωπιστούν τα αίτια παγκόσμιων κρίσεων, όπως η περιβαλλοντική ή η πανδημία, χρειάζονται δομικές αλλαγές, δραστικά
μέτρα, συνεργασία σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο και
σύμπραξη μεταξύ πολιτών, κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και
κοινωνικών φορέων.
Με αυτές τις αρχές πορευόμαστε και εμείς όλα αυτά τα χρόνια. Την περασμένη χρονιά με εσάς στο πλευρό μας δώσαμε
πολλές μάχες και καταφέραμε πολλά. Δώσαμε μάχη κατά
της πλαστικής ρύπανσης, μια επίμονη και διαρκής προσπάθεια που οδήγησε σε μια μεγάλη νίκη: την ουσιαστική
ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για τη σταδιακή
κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης. Μετά από 14 χρόνια
σκληρής δουλειάς ακούσαμε τη σημαντική απόφαση της κυβέρνησης για απολιγνιτοποίηση, ενώ συνεχίζουμε εντατικά
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την προσπάθεια προκειμένου η μετάβαση των κοινοτήτων που εξαρτώνται από τον λιγνίτη να γίνει με δίκαιο τρόπο και να αναγνωριστεί ως
εθνική προτεραιότητα. Καταφέραμε σχεδόν να μηδενίσουμε τις παράνομες αλιευτικές δραστηριότητες στη διεθνούς σημασίας θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή της Γυάρου, διοργανώσαμε ένα συνέδριο - σταθμό
για το περιβαλλοντικό δίκαιο σε καιρούς κρίσης και συγκρατήσαμε σε
σημαντικό βαθμό την περιβαλλοντική οπισθοδρόμηση που έφεραν διάφορες νομοθετικές πρωτοβουλίες.
Ο αγώνας για την προστασία της φύσης προφανώς δεν είναι εύκολος,
ειδικά στις δύσκολες εποχές που ζούμε. Εκεί που καταφέρνουμε να
κάνουμε βήματα μπροστά, όλο και προκύπτουν νέες προκλήσεις. Για
παράδειγμα, η πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας να παγώσει ουσιαστικά την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών, αποτελεί μια σημαντική οπισθοδρόμηση για την προστασία του
περιβάλλοντος στη χώρα μας. Παρά την άμεση κινητοποίησή μας και
τη συλλογή 42.000 υπογραφών από ευαισθητοποιημένους πολίτες που
ζητούσαν την ανάκληση της συγκεκριμένης απόφασης, δυστυχώς αυτό
δεν έγινε. Έτσι, με τη συνεργασία και άλλων περιβαλλοντικών φορέων,
επιλέγουμε τώρα τη δικαστική οδό για να προσβάλουμε την απόφαση.
Ανάλογα παραδείγματα δυστυχώς υπάρχουν αρκετά…
Όμως τίποτα δεν μας σταματά! Μαζί με εσάς συνεχίζουμε δυναμικά την
προσπάθεια για την υγεία της φύσης και την ευημερία μας. Οι συγκυρίες
είναι δύσκολες, όμως προσαρμοζόμαστε και συνεχίζουμε. Επανασχεδιάσαμε τις δραστηριότητές μας, αρκετοί δουλεύουμε αναγκαστικά από το
σπίτι, δεν μπορούμε να βρεθούμε μαζί σας από κοντά, τίποτα όμως από
αυτά δεν είναι ικανό να αποδυναμώσει την προσπάθεια και τη θέλησή
μας να αλλάξουμε τα πράγματα. Τώρα είναι η στιγμή της δράσης!
Σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε δίπλα μας. Τώρα, πιο πολύ από ποτέ,
χρειάζεται να ενώσουμε τις φωνές μας για να καταφέρουμε να συνεχίσουμε να υπηρετούμε το όραμά μας για την προστασία της φύσης και
του ανθρώπου.
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Ενέργειας να παγώσει ουσιαστικά την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών, αποτελεί μια σημαντική οπισθοδρόμηση για την προστασία του
περιβάλλοντος στη χώρα μας. Παρά την άμεση κινητοποίησή μας και
τη συλλογή 42.000 υπογραφών από ευαισθητοποιημένους πολίτες που
ζητούσαν την ανάκληση της συγκεκριμένης απόφασης, δυστυχώς αυτό
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Ανάλογα παραδείγματα δυστυχώς υπάρχουν αρκετά…
Όμως τίποτα δεν μας σταματά! Μαζί με εσάς συνεχίζουμε δυναμικά την
προσπάθεια για την υγεία της φύσης και την ευημερία μας. Οι συγκυρίες
είναι δύσκολες, όμως προσαρμοζόμαστε και συνεχίζουμε. Επανασχεδιάσαμε τις δραστηριότητές μας, αρκετοί δουλεύουμε αναγκαστικά από το
σπίτι, δεν μπορούμε να βρεθούμε μαζί σας από κοντά, τίποτα όμως από
αυτά δεν είναι ικανό να αποδυναμώσει την προσπάθεια και τη θέλησή
μας να αλλάξουμε τα πράγματα. Τώρα είναι η στιγμή της δράσης!
Σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε δίπλα μας. Τώρα, πιο πολύ από ποτέ,
χρειάζεται να ενώσουμε τις φωνές μας για να καταφέρουμε να συνεχίσουμε να υπηρετούμε το όραμά μας για την προστασία της φύσης και
του ανθρώπου.
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ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Όραμά μας
είναι ένας κόσμος
αρμονικής συνύπαρξης
ανθρώπου και φύσης,
ένας κόσμος όπου οι
άνθρωποι και η φύση
θα ευημερούν.

Το WWF είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο ανθρώπων, επιστημόνων, εθελοντών και πολιτών, που δραστηριοποιείται σε
περισσότερες από 100 χώρες. Η διεθνής παρουσία μας και οι
5.000.000 υποστηρικτές, μας καθιστούν μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Το WWF Ελλάς είναι το εθνικό γραφείο του WWF
στην Ελλάδα.

Μαζί μπορούμε να
αλλάξουμε τρόπο ζωής
και να διεκδικήσουμε
έναν καλύτερο και πιο
ασφαλή κόσμο για
τα παιδιά μας.

Όμως αυτή τη μάχη δεν μπορούμε να την κερδίσουμε μόνοι
μας. Έχει έρθει η ώρα να χτίσουμε μαζί μία «νέα συμφωνία»
του ανθρώπου με τη φύση και η συμφωνία αυτή δεν μπορεί
να καθυστερήσει, αφού είμαστε πια η τελευταία γενιά που
μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Μαζί μπορούμε να αναχαιτίσουμε την κλιματική κρίση και να κρατήσουμε ζωντανά
μοναδικά είδη που απειλούνται. Μαζί μπορούμε να αντισταθούμε σε πολιτικές που απειλούν το φυσικό περιβάλλον
και να χτίσουμε τις απαραίτητες λύσεις. Μαζί μπορούμε να
αλλάξουμε τρόπο ζωής και να διεκδικήσουμε έναν καλύτερο
και πιο ασφαλή κόσμο για τα παιδιά μας.

Όραμά μας είναι ένας κόσμος αρμονικής συνύπαρξης
ανθρώπου και φύσης, ένας κόσμος όπου οι άνθρωποι και η
φύση θα ευημερούν. Τη χρονιά που πέρασε, μέσα από την
πανδημία του COVID-19, η σημασία αυτής της προσπάθειας
αναδείχθηκε πιο πολύ από ποτέ. Έτσι, όπως πάντα, παλέψαμε, και συνεχίζουμε να παλεύουμε, για να σταματήσουμε την
υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, να προστατέψουμε
τη βιοποικιλότητα, να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη χρήση των
ανανεώσιμων φυσικών πόρων και να προωθήσουμε τη μείωση της ρύπανσης και της σπάταλης κατανάλωσης.

Μαζί θα τα καταφέρουμε!
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΒΡΑΖΙΛΙΑ, ΚΙΝΑ, ΠΕΡΟΥ, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

ΠΆΝΤΑ ΣΤΗΝ
«ΠΡΏΤΗ ΓΡΑΜΜΉ»
Με την υποστήριξη
εθελοντών και συνεργασίες με άλλες μη
κυβερνητικές οργανώσεις, συμβάλαμε στην
αντιμετώπιση των
συνεπειών σε ανθρώπους και άγρια ζωή.

Η προηγούμενη χρονιά μας έφερε
αντιμέτωπους με γνώριμες προκλήσεις, αλλά υπό τις πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας. Από
την πρώτη στιγμή αναδείξαμε τη
στενή και άμεση σύνδεση μεταξύ της προστασίας της φύσης και της ανθρώπινης
υγείας, εμποδίζοντας ταυτόχρονα τις κυβερνήσεις να
χρησιμοποιήσουν την πανδημία ως αφορμή περιβαλλοντικής απορρύθμισης.

Οι καταστροφικές πυρκαγιές σε Αμαζόνιο και Αυστραλία μας βρήκαν
στην «πρώτη γραμμή». Με την υποστήριξη εθελοντών και συνεργασίες με άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις, συμβάλαμε στην αντιμετώπιση των συνεπειών σε ανθρώπους και άγρια ζωή. Καταβάλαμε τεράστιες προσπάθειες για την αποκατάσταση των πληγέντων περιοχών,
και τη μελλοντική προστασία τους σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
© Michael Dantas/WWF-Brasil

Το έργο μας οδήγησε επίσης σε μία σειρά από σημαντικές επιτυχίες σε
διεθνές επίπεδο, όπως η θεσμοθέτηση αυξημένης προστασίας του παγκολίνου στην Κίνα, το ψήφισμα του ΟΗΕ για την προστασία των αποδημητικών ειδών, η αύξηση των πληθυσμών του ρινόκερου και της τίγρης, η
επέκταση των προστατευόμενων περιοχών του Αμαζονίου στο Περού κ.ά.
Σε περιφερειακό επίπεδο, οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές
βρέθηκαν για μία ακόμα χρονιά στον πυρήνα του έργου της Θαλάσσιας
Μεσογειακής Πρωτοβουλίας, με πρωτοβουλίες για τους αλιείς μικρής
κλίμακας, την αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης, την προώθηση της
βιώσιμης «μπλε οικονομίας» και την προστασία των θαλάσσιων ειδών.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑ

ΘΈΣΑΜΕ ΤΙΣ ΒΆΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΈΝΑ ΜΈΛΛΟΝ ΜΑΚΡΙΆ
ΑΠΌ ΤΑ ΟΡΥΚΤΆ ΚΑΎΣΙΜΑ

Η κλιματική κρίση είναι
εδώ και η αναχαίτισή της
δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την
προστασία της φύσης
και την απεξάρτησή μας
από τα ορυκτά καύσιμα.
Ο σωστός, έγκαιρος
και συμμετοχικός
σχεδιασμός μετάβασης
θα διασφαλίσει ένα
καλύτερο μέλλον για τις
επιβαρυμένες περιοχές
χωρίς να μείνει
κανείς πίσω!

Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ

Δημήτρης Ιμπραήμ
Υπεύθυνος τομέα
κλίματος & ενέργειας

Με όραμα ένα μέλλον χωρίς
ορυκτά καύσιμα αλλά και 100%
καθαρή ενέργεια, συνεχίζουμε να
εργαζόμαστε εντατικά στον τομέα
της ενέργειας και του κλίματος. Με
πάνω από 14 χρόνια εμπειρίας και
σκληρής δουλειάς, δημιουργούμε
τις προϋποθέσεις προκειμένου η
μετάβαση των κοινοτήτων που εξαρτώνται από τον
άνθρακα να γίνει με δίκαιο τρόπο και αναδεικνύουμε
το ρίσκο και τον κίνδυνο που επιφυλάσσουν οι διαδικασίες έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων στην
κοινωνία, την οικονομία και τη φύση.

© Σμαράγδα Νιτσοπούλου / WWF Ελλάς

Η 8η Ιουνίου 2020 ήταν η πρώτη μέρα μετά από 60 και πλέον
χρόνια, που καμμία λιγνιτική μονάδα δεν εντάχθηκε στο σύστημα
ηλεκτροπαραγωγής, ενώ η πτώση της παραγωγής λιγνίτη το 2020
ήταν σημαντική. Η χρονιά που μας πέρασε ήταν καθοριστική για
το μέλλον των λιγνιτικών περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας αλλά
και για το ενεργειακό μέλλον της χώρας, καθώς ανακοινώθηκε το
κλείσιμο όλων των λιγνιτικών μονάδων μέχρι το 2028. Για αυτό,
διεκδικήσαμε τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών προκειμένου η
μετάβαση να μην αφήσει κανέναν πίσω. Μέσω 13 βασικών παρεμβάσεων πολιτικής, νομικών δράσεων αλλά και με την παραγωγή ενός
νέου ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους αφιερωμένο στις εναλλακτικές οικονομικές δραστηριότητες των λιγνιτικών περιοχών, αναδείξαμε τον
όρο «Δίκαιη Μετάβαση» και πετύχαμε να αναγνωριστεί ως εθνική
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑ: ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

προτεραιότητα παράλληλα με την αύξηση της φιλοδοξίας στο Εθνικό
Σχέδιο Ενέργειας και Κλίματος (ΕΣΕΚ).

Με το βλέμμα στραμμένο στην αναχαίτιση της κλιματικής κρίσης,
συνεχίσαμε τον αγώνα κατά των εξορύξεων υδρογονανθράκων. Στο
πλαίσιο μεσογειακής περιοδείας, επισκεφτήκαμε τη Ζάκυνθο, την Ιθάκη και την Κεφαλονιά με το νέο μας ιστιοπλοϊκό σκάφος Blue Panda,
όπου οργανώσαμε δράσεις ενημέρωσης και κινητοποίησης σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Διεκδικήσαμε την αφαίρεση επικίνδυνων διατάξεων για το φυσικό περιβάλλον στον νέο περιβαλλοντικό
νόμο, ενώ μέσω της δημιουργίας στρατηγικών συνεργειών και συμμαχιών, της συνεχόμενης παρακολούθησης των πολιτικών, νομικών και
οικονομικών εξελίξεων, αλλά και της συστηματικής αρθρογραφίας,
ενισχύσαμε τα επιχειρήματά μας και αναδείξαμε στη δημόσια σφαίρα
τον κίνδυνο και τις συνέπειες των εξορύξεων υδρογονανθράκων.

© Βασίλης Κοκκινίδης / WWF Ελλάς

Ενθαρρύναμε την κοινή γνώμη και τους βασικούς φορείς λήψης αποφάσεων να υποστηρίξουν μεθόδους παραγωγής καθαρής ενέργειας,
μέσω της συμμετοχής μας στον δημόσιο διάλογο, παρεμβάσεων στο
ΕΣΕΚ και στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού για τη διαδικασία
πώλησης των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, σχολίων στο νομοσχέδιο
για τις αγορές ενέργειας και στρατηγικών παρεμβάσεων για την
οικολογικά ορθή ανάπτυξη συγκεκριμένων αιολικών πάρκων.

Πλέον όλο και περισσότερα πολιτικά στελέχη εκφράζουν ανοικτά
αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα του πλάνου εξορύξεων, η τοπική κοινωνία στα περισσότερα νησιά του Ιονίου έχει αναπτύξει σημαντική
δράση ενάντια στις εξορύξεις, ενώ οι περισσότεροι δήμοι των νησιών
του Ιονίου τάσσονται ανοικτά κατά των εξορύξεων.

© Βασίλης Κικκινίδης / WWF Ελλάς

© Beatriz Carcamo
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Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΑΣ

ΚΡΑΤΆΜΕ
ΤΗ ΘΆΛΑΣΣΆ ΜΑΣ
ΖΩΝΤΑΝΉ
Η θάλασσα είναι το
σπίτι μας, το οποίο μοιραζόμαστε με μοναδικά
είδη. Μόνο ενώνοντας
τις δυνάμεις μας με
τοπικές κοινωνίες,
αλιείς και φορείς, και με
εφόδιο την επιστήμη,
μπορούμε να προστατέψουμε ουσιαστικά τον
θαλάσσιο πλούτο μας.
Μόνο μαζί μπορούμε να
δώσουμε λύσεις!
Παναγιώτα Μαραγκού
Υπεύθυνη περιβαλλοντικού
προγράμματος

Για μία ακόμη χρονιά, και παρά
τις προκλήσεις που έφερε η πανδημία του COVID-19, συνεχίσαμε
τον αγώνα για την προστασία
του θαλάσσιου πλούτου μας. Από
την Ελληνική Τάφρο, όπου ζουν
μοναδικοί πληθυσμοί φαλαινών,
στα Σεκάνια της Ζακύνθου, μία
από τις σημαντικότερες παραλίες ωοτοκίας για τη χελώνα καρέτα σε ολόκληρη τη
Μεσόγειο, και μέχρι τη Γυάρο, όπου ζει το 12% του
παγκόσμιου πληθυσμού της απειλούμενης μεσογειακής φώκιας, δουλεύουμε αδιάκοπα μαζί με τοπικές κοινωνίες, άλλες ΜΚΟ, επιστήμονες και φορείς,
για να κρατήσουμε τη θάλασσά μας ζωντανή.
H ομάδα μας, τη χρονιά που πέρασε κάλυψε σχεδόν 3.500 ναυτικά
μίλια, πλέοντας περίπου 500 ώρες γύρω από το νησί της Γυάρου,
ενημερώνοντας σκάφη και συμβάλλοντας στην επιτήρηση της προστατευόμενης περιοχής. Το εγχείρημα αυτό φέρνει αξιοσημείωτα
αποτελέσματα, καθώς πλέον οι παράνομες αλιευτικές δραστηριότητες στην περιοχή είναι σχεδόν μηδαμινές, ενώ τα πρώτα στοιχεία
από σχετική έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών
(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) δείχνουν τον σημαντικό αντίκτυπο που έχουν τα μέτρα
προστασίας στα ιχθυαποθέματα. Παράλληλα, αναβαθμίστηκε το
σύστημα επιτήρησης, με τη δημιουργία ενός νέου κέντρου ελέγχου
και την παροχή επιπλέον εξοπλισμού επιτήρησης (drone) στο Λιμεναρχείο της Σύρου, που μπορεί πλέον ανάλογα με τις συνθήκες να
κινητοποιήσει δύο σκάφη στην όλη προσπάθεια για την προστασία
αυτής της μοναδικής περιοχής.
Η παρουσία μας στις Κυκλάδες δεν περιορίζεται στη Γυάρο. Δουλεύουμε μαζί με τους παράκτιους ψαράδες στην ευρύτερη περιοχή για να
χτίσουμε μία βιώσιμη αλιεία μικρής κλίμακας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα καλύτερο επίπεδο διαβίωσης για εκείνους. Μία από τις
μεγάλες νίκες της περασμένης χρονιάς ήταν η αυξημένη συμμετοχή σε
αυτή την προσπάθεια, με την εμπλοκή μιας ομάδας ψαράδων από δύο
νησιά των Β. Κυκλάδων, την Άνδρο και την Κύθνο, οι οποίοι δεσμεύθηκαν και εγγράφως ότι υποστηρίζουν την πρωτοβουλία. Παράλληλα
συμμετέχουμε σε ένα καινούριο πρόγραμμα για τέσσερα ξενικά είδη
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Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΑΣ: ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΑΣ: ΚΗΤΩΔΗ

στις ελληνικές θάλασσες, σε συνεργασία με το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

προσπάθειές μας στην κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και του
ναυτιλιακού κλάδου, με στόχο τη μείωση των συγκρούσεων σκαφών
με θαλάσσια είδη, όπως οι φυσητήρες.

© Γιώργος Παξιμάδης / WWF

ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΧΕΛΩΝΑ

1.200
639
76.680
ΩΡΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

Την ίδια στιγμή στο Ιόνιο, η ομάδα μας στη Ζάκυνθο συμπλήρωσε
περίπου 1.200 ώρες φύλαξης και προστασίας των Σεκανίων, με την
προσπάθεια αυτή να φέρνει και ένα αξιοσημείωτο αποτέλεσμα. Τη
χρονιά που πέρασε, σε αυτό το σημαντικό «μαιευτήριο» της χελώνας
καρέτα καταγράφηκαν απο τον Αρχέλωνα και τον ΦΔ του ΕΘΠΖ 639
φωλιές, που σημαίνει 76.680 αυγά!

ΦΩΛΙΕΣ
ΑΥΓΑ

© Χαρίκλεια Μινώτου / WWF Ελλάς

Στην Ελληνική Τάφρο, το γεωγραφικό τόξο που εκτείνεται από την
Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και φτάνει μέχρι τη νότια Ρόδο, η προσοχή μας στρέφεται στα κητώδη, τους «πρεσβευτές» της υγείας
των θαλασσών μας. Τη χρονιά που μας πέρασε, επικεντρώσαμε τις
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Η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών (ΘΠΑ), αλλά και η προώθηση καλών
πρακτικών για οικονομικές δραστηριότητες εντός των ΘΠΑ ήταν
άλλο ένα σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μας.

Η δράση μας στο πεδίο και η συνεργασία
με κοινότητες και αρμόδιους φορείς
(συμπεριλαμβανομένων των φορέων χάραξης
πολιτικής και του επιχειρηματικού κλάδου),
αποτελεί τη βάση για να κινητοποιήσουμε
την πολιτική βούληση που απαιτείται για
την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος
και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Για τον ίδιο σκοπό,
χρειαζόμαστε μαζί μας και την κοινωνία
των πολιτών.
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ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Η ΦΥΣΗ ΜΑΣ,
Η ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΜΑΣ,
ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΜΑΣ
Η πανδημία του
COVID-19 κατέστησε
πιο ξεκάθαρη από ποτέ
τη σύνδεση μεταξύ της
προστασίας της φύσης
και της ανθρώπινης
υγείας. Οι μάχες μας,
είναι μάχες για τη φύση
και για την ανθρώπινη
ευημερία.
Σοφία Κόπελα
Υπεύθυνη πολιτικής
για τo φυσικό περιβάλλον

Ο μεσογειακός ήλιος έχει ανατείλει
και φωτίζει τον καταγάλανο ουρανό πάνω από το νησί Γκόζο της
Μάλτας. Ένα μέλος της ομάδας
φωτογραφίζει το «Γαλάζιο Παράθυρο», έναν σχηματισμό βράχων
που έγινε παγκοσμίως διάσημος,
καθώς χρησιμοποιήθηκε ως φόντο στα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς Game of
Thrones. Σε απόσταση μόλις 400 μέτρων από εδώ, η
ομάδα είχε ολοκληρώσει λίγο νωρίτερα την καταγραφή ενός ακόμα υγρότοπου, μιας μικρής λιμνούλας με
γλυκό νερό, με την ονομασία Il-Qattara.

Στο μεταξύ, δύο άλλες ομάδες, πολύ πιο μακριά, ακολουθούν εδώ
και ώρες δύσβατες διαδρομές, σε διαφορετικά σημεία της Θράκης.
Η μία επιθεωρεί τις «ταΐστρες» που κατασκευάστηκαν πρόσφατα
στην κοιλάδα του Κομψάτου για την εξασφάλιση τροφής στα σπάνια
αρπακτικά πουλιά της περιοχής, που σήμερα απειλούνται από την
έλλειψή της. Η άλλη έχει εντοπίσει έναν ακόμα νεκρό γύπα, θύμα
της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων που σκορπούν
τόσο άδικα τον θάνατο στην ύπαιθρο.
Τι συνδέει αυτές τις ομάδες ανθρώπων; Τι μπορεί να συνδέει το νησί
Γκόζο της Μάλτας με τα Πομακοχώρια της Θράκης; Το έργο του
WWF Ελλάς!
Όχι μόνο στη Μάλτα, αλλά και σε 8 ακόμα χώρες (Κροατία, Κύπρος,
Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Τυνησία, Τουρκία και, φυσικά, Ελλάδα) το
WWF Ελλάς συνέχισε και τη χρονιά που μας πέρασε να συντονίζει ένα
δίκτυο 13 ινστιτούτων και οργανώσεων, προκειμένου να καταγραφούν
όλοι οι νησιωτικοί υγρότοποι της Μεσογείου. Κάθε χώρα αντλεί από
την εμπειρία μας, έχει ήδη αποκτήσει τη δική της βάση δεδομένων
και, χάρη σε αυτή την προσπάθεια, αναδεικνύεται συστηματικά η
μεγάλη οικολογική σημασία των μικρών νησιωτικών υγροτόπων και
προωθείται συντονισμένα η προστασία τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Στη Θράκη, η δουλειά του WWF Ελλάς για τη μείωση των συγκρούσεων ανθρώπου και άγριας ζωής αλλά και για την προστασία των
απειλούμενων αρπακτικών στην περιοχή συνεχίστηκε με αμείωτους
ρυθμούς και απέκτησε νέους συμμάχους! Ήδη, 12 κτηνοτρόφοι
τροφοδοτούν τις πέντε ταΐστρες στην κοιλάδα του Κομψάτου, όπου
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ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ
ΕΙΔΗ

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: ΝATURA 2000, NOMOΘΕΣΙΑ

το όρνιο, ο μαυρόγυπας και ο ασπροπάρης βρίσκουν πια σταθερά ασφαλή τροφή. Το δίκτυο των ανθρώπων που στηρίζει το έργο
μας ενάντια στην παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων
μεγάλωσε, αριθμώντας πλέον 60 άτομα, ενώ προωθήσαμε για άλλη
μια χρονιά και συνεχίζουμε να προωθούμε δωρεάν χρήσιμο τεχνικό
εξοπλισμό, όπως ηλεκτρικές περιφράξεις, και άλλα μέσα για την
πρόληψη ζημιών στους παραγωγούς από τους λύκους.
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ΔΑΣΙΚΕΣ
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Όμως η δράση μας δεν σταματά εκεί. Βασικό στοιχείο του έργου του
WWF Ελλάς για τη θωράκιση της χερσαίας βιοποικιλότητας της χώρας ήταν και παραμένει η δράση μας για την πρόληψη των δασικών
πυρκαγιών. Τη χρονιά που μας πέρασε συνεργαστήκαμε συστηματικά με το δίκτυο του WWF στη Μεσόγειο αλλά και διεθνώς ώστε, με
έμφαση στην πρόληψη και με στόχο την αντιμετώπιση της μεγάλης πρόκλησης της αύξησης της συχνότητας και της έντασης των
δασικών πυρκαγιών λόγω κλιματικής κρίσης, να τεκμηριώσουμε τις
ανάγκες αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων και των περιοχών
και να διατυπώσουμε προτάσεις. Πραγματοποιήσαμε αυτοψία στις
καμένες εκτάσεις στο Κοντοδεσπότι Εύβοιας προκειμένου να μελετηθούν τα αίτια και οι επιπτώσεις της μεγάλης πυρκαγιάς που έπληξε
την περιοχή τον Αύγουστο του 2019. Για άλλη μια χρονιά ασκήσαμε
πίεση για τη βελτίωση της δασικής νομοθεσίας, υλοποιήσαμε εκπαιδευτικά σεμινάρια για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών στην
Κορινθία, τα Γιάννενα τη Μαγνησία και τη Ζάκυνθο, ενώ διαδώσαμε
το σημαντικό μήνυμα της πρόληψης σε όλη την Ελλάδα μέσα από
δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.
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ΕΣΕΙΣ
ΜΑΣ ΔΙΝΕΤΕ
ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

Πέρα όμως από το έργο μας για τις δασικές πυρκαγιές και τις
δράσεις για προστασία σημαντικών ειδών με προγράμματα όπως
στη Θράκη (LIFE RE-Vultures και Egyptian Vulture - New LIFE),
η δράση μας ξεδιπλώνεται και μέσα από προγράμματα στρατηγικού
χαρακτήρα, όπως το LIFE-IP 4 NATURA, το οποίο στοχεύει
στη συνολική βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου Natura 2000
στη χώρα μας.
Ένα κρίσιμο μέτωπο σε
αυτή την προσπάθεια ήταν
πάντα και το πεδίο της
πολιτικής. Φέτος, μεταξύ
άλλων, αντιταχθήκαμε
στο νέο περιβαλλοντικό
νόμο και τις σκανδαλώδεις
διατάξεις του περί εξορύξεων σε προστατευόμενες
περιοχές. Οι παρεμβάσεις
μας προς τους βουλευτές,
τα σχόλιά μας στη δημόσια
διαβούλευση, η επιστολή
© Βασίλης Κοκκινίδης / WWF Ελλάς
μας προς τον υπουργό Περιβάλλοντος, είχαν τη δύναμη όλων εσάς που μας στηρίζετε και των
50.000 πολιτών που υπέγραψαν το κάλεσμά μας.
Μαζί συνεχίζουμε!
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ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΜΑΣ: ΣΠΑΤΑΛΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

«ΠΡΑΣΙΝΊΣΑΜΕ» ΤΗΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ
Το σύστημα παραγωγής
τροφής και η πλαστική ρύπανση έχουν
οδηγήσει τον πλανήτη
μας σε κρίση. Πιέζουμε
για ανάληψη πολιτικής
δράσης, αναπτύσσουμε
κομβικές συνεργασίες
με τον εταιρικό τομέα
και θέτουμε στην καρδιά
των δράσεων μας την
κοινωνία, παρακινώντας
για έναν πράσινο τρόπο
ζωής, καλό για εμάς και
το περιβάλλον.

Κάθε μας δραστηριότητα, από την
πιο απλή ως και την πιο σύνθετη, έχει
αντίκτυπο στη φύση. Ο υπερακαταναλωτικός τρόπος ζωής έφερε τον
πλανήτη στα όριά του. Κατασπατάληση φυσικών πόρων και απώλεια
βιοποικιλότητας, υπέρμετρη παραγωγή αποβλήτων και
πλαστική ρύπανση… Αυτό που όλοι διαπιστώσαμε πέρυσι,
με σοκαριστικό δυστυχώς τρόπο, είναι ότι όταν πλήττεται η
φύση πλήττεται και ο άνθρωπος. Εξάλλου, ο άνθρωπος είναι
κομμάτι της φύσης, οπότε τα πράγματα δεν θα μπορούσαν
να είναι διαφορετικά…
Παρά τις δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες της περσινής χρονιάς, τις
οποίες ακόμα βιώνουμε, για άλλη μια φορά έχοντας όλους εσάς στο
πλευρό μας, δώσαμε μεγάλες μάχες και καταφέραμε πολλές νίκες,
παλεύοντας για έναν καλύτερο κόσμο.
Εντείναμε τη δράση μας κατά της σπατάλης τροφίμων. Αν και η
πανδημία έπληξε σοβαρά τον κλάδο, ο πρώτος κύκλος του προγράμματος Hotel Kitchen, για μείωση της σπατάλης τροφίμων στις επιχειρήσεις φιλοξενίας και εστίασης, έκλεισε με θετικά αποτελέσματα.
Τα συμμετέχοντα ξενοδοχεία, πρεσβευτές καινοτομίας και θετικής
αλλαγής, κατάφεραν να μειώσουν τη σπατάλη κατά 25%! Παράλληλα, την περσινή χρονιά υλοποιήσαμε τρία σεμινάρια για τη μείωση
της σπατάλης τροφίμων, στα οποία συμμετείχαν ενεργά 70 ξενοδοχεία, περισσότεροι από 100 εταίροι και 250 εργαζόμενοι.

Αχιλλέας Πληθάρας
Υπεύθυνος προγραμμάτων
ευαισθητοποίησης

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ
ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΜΑΣ
© Χρήστος Γιαννακόπουλος / WWF Ελλάς
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Αχιλλέας Πληθάρας
Υπεύθυνος προγραμμάτων
ευαισθητοποίησης

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ
ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΜΑΣ
© Χρήστος Γιαννακόπουλος / WWF Ελλάς
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ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΜΑΣ: ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΠΙΚΝΙΚ, ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΜΑΣ: ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

Το σημαντικό αυτό θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο των δράσεων της
ομάδας μας για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, με περισσότερους
από 200 δασκάλους να συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο μας για
τη σπατάλη τροφίμων κατά τη διάρκεια των σχολικών γευμάτων.
Επιπλέον, με το καινοτόμο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα «Το καλάθι
του ΠΙΚΝΙΚ» μυήσαμε περισσότερους από 1.000 μαθητές και τις
οικογένειες τους στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Τουρκία στις
αρχές της βιώσιμης διατροφής.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας
για έναν τρόπο ζωής
που εξασφαλίζει την
ευημερία του ανθρώπου
και την προστασία του
περιβάλλοντος
© WWF Ελλάς

Φέτος παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας για έναν τρόπο
ζωής που εξασφαλίζει την ευημερία του ανθρώπου και την προστασία του περιβάλλοντος. Συνεχίζουμε αδιάκοπα το έργο μας και
ενισχύουμε τη δράση μας με δυο νέα προγράμματα, για τη βιώσιμη
διατροφή και την καταγραφή πλαστικών απορριμμάτων στις παραλίες με τη συνδρομή εθελοντικών ομάδων και κινήσεων πολιτών.
© WWF Ελλάς

Για άλλη μια χρονιά δώσαμε μάχη κατά της πλαστικής ρύπανσης και
την προώθηση της ορθής διαχείρισης αποβλήτων, αναπτύσσοντας
κομβικές συνέργειες και υλοποιώντας καίριες πολιτικές παρεμβάσεις.
Ήταν μια επίμονη και διαρκής προσπάθεια που οδήγησε σε μια μεγάλη
νίκη: την ουσιαστική ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ)
2019/904 για τα πλαστικά μιας χρήσης. Για περισσότερο από έναν
χρόνο δουλέψαμε συστηματικά και μεθοδικά, εκπονήσαμε μελέτες για
τις βέλτιστες πολιτικές και συμμετείχαμε ενεργά στον δημόσιο διάλογο.
Πολλές από τις προτάσεις μας υιοθετήθηκαν και περιλαμβάνονται στον
νέο νόμο για τα πλαστικά, πράγμα που μας κάνει ακόμα πιο αποφασισμένους να πετύχουμε την ορθή και έγκαιρη εφαρμογή του.
Παράλληλα την περασμένη χρονιά παρείχαμε, και εξακολουθούμε
να παρέχουμε, προτάσεις στο Εθνικό Συμβούλιο Κυκλικής Οικονομίας για την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων μείωσης των αποβλήτων
και του αποτυπώματος από τον τρόπο ζωής, και συμμετέχουμε με
εκπρόσωπο στο διοικητικό συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού
Ανακύκλωσης σε μια προσπάθεια να επιταχυνθεί ο ρυθμός ανακύκλωσης στη χώρα μας.
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ΖΩΝΤΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

OΡΑΜΑ ΜΑΣ
Η ΖΩΝΤΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε ένα κομβικό χρονικό σημείο, μετά
από μια δεκαετία κρίσης, έλλειψης
επενδύσεων και συρρίκνωσης, η ελληνική οικονομία δέχθηκε ένα ισχυρό
χτύπημα. Η πανδημία COVID-19
έπληξε με σφοδρότητα το σύνολο
των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα μας.

H ανάγκη για μια οικονομία
περιβαλλοντικά βιώσιμη
ήταν ξεκάθαρη πολύ
πριν το ξέσπασμα της
πανδημίας. Γνωρίζαμε
και γνωρίζουμε ότι οι
κίνδυνοι που προκύπτουν
από την κλιματική κρίση
και την κρίση απώλειας
βιοποικιλότητας έχουν
και σε οικονομικό επίπεδο
δυσβάσταχτες συνέπειες.
Ολιβιέ Βαρδακούλιας
Συντονιστής οικονομικών
πολιτικών

Πέραν των μέτρων βραχυπρόθεσμης ανακούφισης, η αντιμετώπιση
μιας κρίσης τέτοιας κλίμακας και έντασης -και ο υπαρκτός κίνδυνος
παρόμοιων μελλοντικών κρίσεων- είναι προφανές ότι απαιτεί μακροχρόνιο στρατηγικό σχεδιασμό. Πρωτίστως, απαιτεί ένα νέο όραμα.
Το δικό μας όραμα είναι μια Ζωντανή Οικονομία. Μια οικονομία που
στηρίζεται σε γερά θεμέλια, αναπτύσσεται σε υγιείς βάσεις, δημιουργεί ευκαιρίες και προϋποθέσεις διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας
ζωής για όλους. Για αυτό το όραμα οι άνθρωποι του WWF Ελλάς
πάλεψαν την περασμένη χρονιά και συνεχίζουν να παλεύουν,
με στοχευμένες παρεμβάσεις και τεκμηριωμένες προτάσεις.
Προετοιμάσαμε το έδαφος για εμβληματικές παρεμβάσεις σχετικά
με την ανάκαμψη από την οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία, ώστε να αναδυθεί ένα νέο, περιβαλλοντικά βιώσιμο, οικονομικό
μοντέλο. Ζητήσαμε από το Υπουργείο Οικονομικών, η στήριξη των
μεγάλων επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας να ενέχει
σαφείς κλιματικές και περιβαλλοντικές ρήτρες, για τον μεσοπρόθεσμο
μετασχηματισμό των εν λόγω κλάδων προς τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και του ευρύτερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
Καταθέσαμε σχόλια και προτάσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το «αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο», καθώς και στο
πλαίσιο της Διυπουργικής Επιτροπής για την Κυκλική Οικονομία.
Ταυτόχρονα, καταθέσαμε προτάσεις ώστε η Ελληνική Αναπτυξιακή
Τράπεζα να μετεξελιχθεί σε μια «πράσινη» αναπτυξιακή τράπεζα.
Στο επίπεδο των ιδιωτικών χρηματοροών, συνεχίσαμε τις επαφές
με ρυθμιστικές αρχές και τον τραπεζικό τομέα, με απώτερο σκοπό
την ευθυγράμμιση του ελληνικού τραπεζικού τομέα και των ιδιωτικών επενδύσεων, με τους στόχους κλίματος και βιοποικιλότητας.

ΖΩΝΤΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος, ζητήσαμε και πιέσαμε για τη συμμετοχή της χώρας μας στη Συμμαχία των Υπουργών Οικονομικών για το Κλίμα, μιας πρωτοβουλίας 50
χωρών για την προώθηση οικονομικών πολιτικών ενάντια στην κλιματική κρίση. Η Ελλάδα υπέγραψε μάλιστα το Πρωτόκολλο του Ελσίνκι
για πιο «πράσινες» δημοσιονομικές και μακροοικονομικές πολιτικές.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Συνέδριο - σταθμός για το περιβαλλοντικό δίκαιο σε καιρούς κρίσης
Ένας από τους «σταθμούς» της περασμένης χρονιάς υπήρξε το διεθνές διαδικτυακό
συνέδριο, με θέμα «Το περιβαλλοντικό δίκαιο αντιμέτωπο με την περιβαλλοντική
κρίση», σε συνδιοργάνωση με τη Νόμος + Φύση, υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Διακεκριμένοι ομιλητές από
την Ελλάδα και το εξωτερικό, ανέδειξαν την επιτακτική ανάγκη να εξελιχθεί και να
αξιοποιηθεί το περιβαλλοντικό δίκαιο, προκειμένου να αντιμετωπίσει την αναμφισβήτητα ήδη παρούσα περιβαλλοντική κρίση. Για εμάς, το συνέδριο αυτό ήταν
επίσης και το επισφράγισμα των 15 χρόνων έκδοσης των ετήσιων εκθέσεών μας για
την περιβαλλοντική νομοθεσία.
«Η αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης είναι ζήτημα επιβίωσης και ευθύνης απέναντι στη φύση
και τις μελλοντικές γενιές. Η καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης συνδέεται συνεπώς άρρηκτα με το
δίκαιο: με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα ληφθούν, την προσήλωση της Διοίκησης στην αποτελεσματική εφαρμογή των στόχων που έχουν ταχθεί, καθώς και με τις παρεμβάσεις του δικαστή. Αλλά
πάνω απ’ όλα, είναι και ένα ζήτημα κοινωνικής και συλλογικής ευθύνης. Μέσα από τις θεσμοθετημένες
οδούς διαβούλευσης και συμμετοχής των πολιτών, καθώς και φυσικά την πολύπλευρη και συστηματική
ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού, είναι δυνατόν να επιτευχθεί η απαραίτητη ενεργοποίηση του
κόσμου για το ζωτικό αυτό θέμα, το οποίο αφορά όλους μας. Γιατί αν κάθε απόπειρα αντιμετώπισης της
κρίσης, στη βάση της διασφάλισης του γενικού συμφέροντος, συναντά απέναντί της την τοπική κοινωνία
ή ομάδες συμφερόντων, που αντιμάχονται ιδιοτελώς κάθε αλλαγή του status quo, τότε είναι πολύ δύσκολο να γίνουν σημαντικά βήματα προόδου».
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Ν. Σακελλαροπούλου.

«Όλοι πλέον γνωρίζουμε τη σκληρή πραγματικότητα της πλανητικής κρίσης, όπως αυτή φαίνεται από την
απώλεια βιοποικιλότητας και την εξέλιξη της κλιματικής κρίσης. Η ανεξέλεγκτη πλέον εξάπλωση της πανδημίας
COVID-19 σε παγκόσμιο επίπεδο, έρχεται με τον πιο δραματικό τρόπο να μας δείξει πως κάτι έχουμε κάνει πολύ
λάθος στη σχέση μας με τη φύση και με τις πολύτιμες υπηρεσίες που αυτή μας προσφέρει. Αν θέλουμε, λοιπόν, να
αποκαταστήσουμε την υγεία του πλανήτη και τη δική μας, είναι σαφές πως πρέπει να αναλάβουμε άμεση δράση.
Ο ρόλος του περιβαλλοντικού δικαίου είναι κρίσιμος για την επίτευξη αυτού του ζωτικής σημασίας στόχου».
Δημήτρης Καραβέλλας, Γενικός Διευθυντής του WWF Ελλάς.

«Στα 26 χρόνια που μεσολάβησαν από τη πρώτη έκδοση του περιοδικού Νόμος + Φύση έχουν μεταβληθεί
δεδομένα και προτεραιότητες. Η οικονομική κρίση μετέφερε το ενδιαφέρον στην οικονομική ανάπτυξη
και η συνειδητοποίηση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής έχει οδηγήσει στην αναζήτηση πρόσθετων
νομικών εργαλείων για την αντιμετώπιση ενός κινδύνου παγκόσμιας εμβέλειας, που δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένη περιοχή ούτε έχει πηγή τοπικά εντοπισμένη. Στη νέα αυτή πραγματικότητα τα περιβαλλοντικά
προβλήματα εμφανίζονται εντονότερα και απαιτούν ευρύτερη νομικοκοινωνική προσέγγιση που υπερβαίνει τα τεχνοκρατικά όρια των νομικών ρυθμίσεων».
Κωνσταντίνος Μενουδάκος, επιστημονικός υπεύθυνος της Νόμος + Φύση
και επίτιμος πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

«Με την ανθρωπότητα να ζει την πρωτοφανών διαστάσεων κρίση της πανδημίας και με την κλιματική
αλλαγή να επιδεινώνεται με δραματικούς ρυθμούς, είναι πια θέμα ζωής και θανάτου να αντιμετωπίσουμε
το περιβάλλον στις πραγματικές του διαστάσεις: ως πηγή ζωής και δημόσιας υγείας, αλλά και ζωντανής
οικονομίας και βιώσιμου μέλλοντος για όλους μας. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε νόμους
που προλαμβάνουν τις περιβαλλοντικές κρίσεις, αντί απλώς να αναχαιτίζουν και να μετριάζουν τις ζημιές».
Θεοδότα Νάντσου, επικεφαλής πολιτικής WWF Ελλάς.
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ΧΤΊΖΟΥΜΕ ΜΑΖΊ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ
Δεν υπάρχει το περιθώριο
να εφησυχάζουμε και
η επαγρύπνηση όλων
μας είναι απαραίτητη αν
θέλουμε να κρατήσουμε
τη φύση μας ζωντανή. Σε
αυτή τη μάχη για περιβαλλοντική δημοκρατία, σε
χρειαζόμαστε δίπλα μας.

5

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
1 ποινική

3
10

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Στη χρονιά που μας πέρασε, πετύχαμε
μεγάλες νίκες για το περιβάλλον στο
Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ),
συμμετείχαμε ενεργά και επηρεάσαμε
θετικά πληθώρα νόμων και σχεδίων,
ενώ συγκρατήσαμε σε σημαντικό βαθμό
την περιβαλλοντική οπισθοδρόμηση
που έφεραν διάφορες νομοθετικές
πρωτοβουλίες. Επιπλέον, μοιραστήκαμε γνώση, εφόδια και
εργαλεία με την κοινωνία των πολιτών για να διεκδικήσουμε
μαζί την περιβαλλοντική δημοκρατία που αποτελεί προϋπόθεση ευημερίας για όλους μας.
Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους και μαρτυρούν την τεράστια προσπάθεια που απαιτείται για να παραμένει ισχυρή η περιβαλλοντική
προστασία και να μην υποβαθμίζεται η σχετική νομοθεσία:
• Τέσσερις υποθέσεις βρίσκονται εν εξελίξει στο ΣΤΕ.
• Μία ποινική υπόθεση εκκρεμεί: Συνεχίζουμε να πιέζουμε την
αρμόδια εισαγγελία να ολοκληρώσει τη διαδικασία ανάκρισης για
την υπόθεση της πετρελαιοκηλίδας που προκλήθηκε από το Αγία
Ζώνη ΙΙ στον Σαρωνικό. Μπορεί να πέρασαν τρία χρόνια, όμως
εμείς τις περιβαλλοντικές καταστροφές δεν τις αφήνουμε να περάσουν χωρίς απονομή δικαιοσύνης.
• Τρεις αποφάσεις του ΣτΕ εκδόθηκαν (μία υπέρ μας, μία απορριπτική, ενώ μία καταργεί τη δίκη).
• 10 νομοθετικές πρωτοβουλίες εξετάσθηκαν από εμάς και συμμετείχαμε σε 12 διαβουλεύσεις (νομοσχέδια και σχέδια δράσης).
• Περισσότερες από 22 πολιτικές παρεμβάσεις.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

Παρόλα αυτά, μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στον αγώνα μας για
περιβαλλοντική δημοκρατία ήταν μια ήττα… Δυστυχώς, ψηφίστηκε
από τη Βουλή ένας νέος νόμος για το περιβάλλον, ο οποίος υποβαθμίζει σημαντικές κατακτήσεις για το περιβαλλοντικό δίκαιο. Αγνοώντας
την περιβαλλοντική λογική και τους 42.000 πολίτες που ύψωσαν μαζί
με εμάς και τη Greenpeace τη φωνή τους, ο νέος νόμος ανοίγει τον
δρόμο για έγκριση εξορύξεων υδρογονανθράκων σε προστατευόμενες
περιοχές. Η απίστευτη όμως αυτή συσπείρωση –μέσα σε μία μόλις
εβδομάδα– μας δίνει δύναμη και πείσμα για να συνεχίσουμε να «πολεμάμε» αυτόν τον νόμο καθημερινά στην πρακτική του εφαρμογή.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Η τόσο ιδιαίτερη χρονιά που αφήνουμε πίσω μας είναι ένα τεράστιο
μάθημα: δεν υπάρχει το περιθώριο να εφησυχάζουμε και η επαγρύπνηση όλων μας είναι απαραίτητη αν θέλουμε να κρατήσουμε τη
φύση μας ζωντανή. Σε αυτή τη μάχη για περιβαλλοντική δημοκρατία, σε χρειαζόμαστε δίπλα μας.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
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Συνέδριο - σταθμός για το περιβαλλοντικό δίκαιο σε καιρούς κρίσης
Ένας από τους «σταθμούς» της περασμένης χρονιάς υπήρξε το διεθνές διαδικτυακό
συνέδριο, με θέμα «Το περιβαλλοντικό δίκαιο αντιμέτωπο με την περιβαλλοντική
κρίση», σε συνδιοργάνωση με τη Νόμος + Φύση, υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Διακεκριμένοι ομιλητές από
την Ελλάδα και το εξωτερικό, ανέδειξαν την επιτακτική ανάγκη να εξελιχθεί και να
αξιοποιηθεί το περιβαλλοντικό δίκαιο, προκειμένου να αντιμετωπίσει την αναμφισβήτητα ήδη παρούσα περιβαλλοντική κρίση. Για εμάς, το συνέδριο αυτό ήταν
επίσης και το επισφράγισμα των 15 χρόνων έκδοσης των ετήσιων εκθέσεών μας για
την περιβαλλοντική νομοθεσία.
«Η αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης είναι ζήτημα επιβίωσης και ευθύνης απέναντι στη φύση
και τις μελλοντικές γενιές. Η καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης συνδέεται συνεπώς άρρηκτα με το
δίκαιο: με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα ληφθούν, την προσήλωση της Διοίκησης στην αποτελεσματική εφαρμογή των στόχων που έχουν ταχθεί, καθώς και με τις παρεμβάσεις του δικαστή. Αλλά
πάνω απ’ όλα, είναι και ένα ζήτημα κοινωνικής και συλλογικής ευθύνης. Μέσα από τις θεσμοθετημένες
οδούς διαβούλευσης και συμμετοχής των πολιτών, καθώς και φυσικά την πολύπλευρη και συστηματική
ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού, είναι δυνατόν να επιτευχθεί η απαραίτητη ενεργοποίηση του
κόσμου για το ζωτικό αυτό θέμα, το οποίο αφορά όλους μας. Γιατί αν κάθε απόπειρα αντιμετώπισης της
κρίσης, στη βάση της διασφάλισης του γενικού συμφέροντος, συναντά απέναντί της την τοπική κοινωνία
ή ομάδες συμφερόντων, που αντιμάχονται ιδιοτελώς κάθε αλλαγή του status quo, τότε είναι πολύ δύσκολο να γίνουν σημαντικά βήματα προόδου».
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Ν. Σακελλαροπούλου.

«Όλοι πλέον γνωρίζουμε τη σκληρή πραγματικότητα της πλανητικής κρίσης, όπως αυτή φαίνεται από την
απώλεια βιοποικιλότητας και την εξέλιξη της κλιματικής κρίσης. Η ανεξέλεγκτη πλέον εξάπλωση της πανδημίας
COVID-19 σε παγκόσμιο επίπεδο, έρχεται με τον πιο δραματικό τρόπο να μας δείξει πως κάτι έχουμε κάνει πολύ
λάθος στη σχέση μας με τη φύση και με τις πολύτιμες υπηρεσίες που αυτή μας προσφέρει. Αν θέλουμε, λοιπόν, να
αποκαταστήσουμε την υγεία του πλανήτη και τη δική μας, είναι σαφές πως πρέπει να αναλάβουμε άμεση δράση.
Ο ρόλος του περιβαλλοντικού δικαίου είναι κρίσιμος για την επίτευξη αυτού του ζωτικής σημασίας στόχου».
Δημήτρης Καραβέλλας, Γενικός Διευθυντής του WWF Ελλάς.

«Στα 26 χρόνια που μεσολάβησαν από τη πρώτη έκδοση του περιοδικού Νόμος + Φύση έχουν μεταβληθεί
δεδομένα και προτεραιότητες. Η οικονομική κρίση μετέφερε το ενδιαφέρον στην οικονομική ανάπτυξη
και η συνειδητοποίηση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής έχει οδηγήσει στην αναζήτηση πρόσθετων
νομικών εργαλείων για την αντιμετώπιση ενός κινδύνου παγκόσμιας εμβέλειας, που δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένη περιοχή ούτε έχει πηγή τοπικά εντοπισμένη. Στη νέα αυτή πραγματικότητα τα περιβαλλοντικά
προβλήματα εμφανίζονται εντονότερα και απαιτούν ευρύτερη νομικοκοινωνική προσέγγιση που υπερβαίνει τα τεχνοκρατικά όρια των νομικών ρυθμίσεων».
Κωνσταντίνος Μενουδάκος, επιστημονικός υπεύθυνος της Νόμος + Φύση
και επίτιμος πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

«Με την ανθρωπότητα να ζει την πρωτοφανών διαστάσεων κρίση της πανδημίας και με την κλιματική
αλλαγή να επιδεινώνεται με δραματικούς ρυθμούς, είναι πια θέμα ζωής και θανάτου να αντιμετωπίσουμε
το περιβάλλον στις πραγματικές του διαστάσεις: ως πηγή ζωής και δημόσιας υγείας, αλλά και ζωντανής
οικονομίας και βιώσιμου μέλλοντος για όλους μας. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε νόμους
που προλαμβάνουν τις περιβαλλοντικές κρίσεις, αντί απλώς να αναχαιτίζουν και να μετριάζουν τις ζημιές».
Θεοδότα Νάντσου, επικεφαλής πολιτικής WWF Ελλάς.
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ΧΤΊΖΟΥΜΕ ΜΑΖΊ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ
Δεν υπάρχει το περιθώριο
να εφησυχάζουμε και
η επαγρύπνηση όλων
μας είναι απαραίτητη αν
θέλουμε να κρατήσουμε
τη φύση μας ζωντανή. Σε
αυτή τη μάχη για περιβαλλοντική δημοκρατία, σε
χρειαζόμαστε δίπλα μας.

5

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
1 ποινική

3
10

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Στη χρονιά που μας πέρασε, πετύχαμε
μεγάλες νίκες για το περιβάλλον στο
Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ),
συμμετείχαμε ενεργά και επηρεάσαμε
θετικά πληθώρα νόμων και σχεδίων,
ενώ συγκρατήσαμε σε σημαντικό βαθμό
την περιβαλλοντική οπισθοδρόμηση
που έφεραν διάφορες νομοθετικές
πρωτοβουλίες. Επιπλέον, μοιραστήκαμε γνώση, εφόδια και
εργαλεία με την κοινωνία των πολιτών για να διεκδικήσουμε
μαζί την περιβαλλοντική δημοκρατία που αποτελεί προϋπόθεση ευημερίας για όλους μας.
Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους και μαρτυρούν την τεράστια προσπάθεια που απαιτείται για να παραμένει ισχυρή η περιβαλλοντική
προστασία και να μην υποβαθμίζεται η σχετική νομοθεσία:
• Τέσσερις υποθέσεις βρίσκονται εν εξελίξει στο ΣΤΕ.
• Μία ποινική υπόθεση εκκρεμεί: Συνεχίζουμε να πιέζουμε την
αρμόδια εισαγγελία να ολοκληρώσει τη διαδικασία ανάκρισης για
την υπόθεση της πετρελαιοκηλίδας που προκλήθηκε από το Αγία
Ζώνη ΙΙ στον Σαρωνικό. Μπορεί να πέρασαν τρία χρόνια, όμως
εμείς τις περιβαλλοντικές καταστροφές δεν τις αφήνουμε να περάσουν χωρίς απονομή δικαιοσύνης.
• Τρεις αποφάσεις του ΣτΕ εκδόθηκαν (μία υπέρ μας, μία απορριπτική, ενώ μία καταργεί τη δίκη).
• 10 νομοθετικές πρωτοβουλίες εξετάσθηκαν από εμάς και συμμετείχαμε σε 12 διαβουλεύσεις (νομοσχέδια και σχέδια δράσης).
• Περισσότερες από 22 πολιτικές παρεμβάσεις.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

Παρόλα αυτά, μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στον αγώνα μας για
περιβαλλοντική δημοκρατία ήταν μια ήττα… Δυστυχώς, ψηφίστηκε
από τη Βουλή ένας νέος νόμος για το περιβάλλον, ο οποίος υποβαθμίζει σημαντικές κατακτήσεις για το περιβαλλοντικό δίκαιο. Αγνοώντας
την περιβαλλοντική λογική και τους 42.000 πολίτες που ύψωσαν μαζί
με εμάς και τη Greenpeace τη φωνή τους, ο νέος νόμος ανοίγει τον
δρόμο για έγκριση εξορύξεων υδρογονανθράκων σε προστατευόμενες
περιοχές. Η απίστευτη όμως αυτή συσπείρωση –μέσα σε μία μόλις
εβδομάδα– μας δίνει δύναμη και πείσμα για να συνεχίσουμε να «πολεμάμε» αυτόν τον νόμο καθημερινά στην πρακτική του εφαρμογή.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Η τόσο ιδιαίτερη χρονιά που αφήνουμε πίσω μας είναι ένα τεράστιο
μάθημα: δεν υπάρχει το περιθώριο να εφησυχάζουμε και η επαγρύπνηση όλων μας είναι απαραίτητη αν θέλουμε να κρατήσουμε τη
φύση μας ζωντανή. Σε αυτή τη μάχη για περιβαλλοντική δημοκρατία, σε χρειαζόμαστε δίπλα μας.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Οι οικονομικοί πόροι προέρχονται από όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε. Φροντίζουμε να τους αξιοποιούμε στο μέγιστο για την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος, ώστε να επιτύχουμε το όραμά μας για αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου
και φύσης. Η διαφάνεια και η δημόσια λογοδοσία είναι ηθική και νομική υποχρέωση
την οποία τιμούμε με προσήλωση και αποφασιστικότητα.

12%

Με στόχο τη χρηστή
και αποτελεσματική
οικονομική διαχείριση
της οργάνωσης,
τη διασφάλιση των
πόρων μας, καθώς και
την πλήρη διαφάνεια
των οικονομικών μας
στοιχείων, ακολουθούμε τα αυστηρότερα λογιστικά και διαχειριστικά
πρότυπα, ελεγχόμενοι
από ανεξάρτητους
ορκωτούς ελεγκτές σε
ετήσια βάση, αλλά και
διατηρώντας συστήματα
εσωτερικού ελέγχου.
Χρήστος Ροδόπουλος
Επικεφαλής οικονομικών
& διοικητικών υπηρεσιών

Λοιπά έσοδα

14%

21%

Ιδιώτες
υποστηρικτές

Θεσμικοί φορείς

1%

Προϊόντα

Σύνολο εσόδων
3.464.193 €

2%

Επιχειρήσεις

52%

Κοινωφελή
ιδρύματα

Ιδιώτες υποστηρικτές........................... 723.050
Κοινωφελή ιδρύματα......................... 1.790.007
Θεσμικοί φορείς .................................. 470.049
Προϊόντα WWF . ................................... 20.039
Επιχειρήσεις ......................................... 62.039
Λοιπά έσοδα ........................................399.009
Σύνολο............................................. 3.464.193

Το WWF Ελλάς ελέγχθηκε για την περίοδο 01/07/2019 - 30/06/2020 από την ελεγκτική εταιρεία
ΣΟΛ - Crowe Horwath. Οι οικονομικές καταστάσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας,
αλλά μπορείτε να τις προμηθευτείτε και από τα γραφεία μας.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1/7/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 30/6/2020
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Οι οικονομικοί πόροι προέρχονται από όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε. Φροντίζουμε να τους αξιοποιούμε στο μέγιστο για την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος, ώστε να επιτύχουμε το όραμά μας για αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου
και φύσης. Η διαφάνεια και η δημόσια λογοδοσία είναι ηθική και νομική υποχρέωση
την οποία τιμούμε με προσήλωση και αποφασιστικότητα.

11%

Με στόχο τη χρηστή
και αποτελεσματική
οικονομική διαχείριση
της οργάνωσης,
τη διασφάλιση των
πόρων μας, καθώς και
την πλήρη διαφάνεια
των οικονομικών μας
στοιχείων, ακολουθούμε τα αυστηρότερα λογιστικά και διαχειριστικά
πρότυπα, ελεγχόμενοι
από ανεξάρτητους
ορκωτούς ελεγκτές σε
ετήσια βάση, αλλά και
διατηρώντας συστήματα
εσωτερικού ελέγχου.
Χρήστος Ροδόπουλος
Επικεφαλής οικονομικών
& διοικητικών υπηρεσιών

Λοιπά έσοδα

13%

21%

Ιδιώτες
υποστηρικτές

Θεσμικοί φορείς

1%

Προϊόντα

Σύνολο εσόδων
3.464.193 €

2%

Επιχειρήσεις

52%

Κοινωφελή
ιδρύματα

Ιδιώτες υποστηρικτές........................... 723.050
Κοινωφελή ιδρύματα......................... 1.790.007
Θεσμικοί φορείς .................................. 470.049
Προϊόντα WWF . ................................... 20.039
Επιχειρήσεις ......................................... 62.039
Λοιπά έσοδα ........................................399.009
Σύνολο............................................. 3.464.193

Το WWF Ελλάς ελέγχθηκε για την περίοδο 01/07/2019 - 30/06/2020 από την ελεγκτική εταιρεία
ΣΟΛ - Crowe Horwath. Οι οικονομικές καταστάσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας,
αλλά μπορείτε να τις προμηθευτείτε και από τα γραφεία μας.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1/7/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 30/6/2020
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21%

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Έξοδα εξεύρεσης πόρων

11%

Διοικητικά έξοδα

Ιδιώτες υποστηρικτές
Σύνολο Εξόδων
3.433.301 €

68%

Πρόγραμμα
προστασίας
περιβάλλοντος

Διοικητικά έξοδα ............................................... 362.152
Έξοδα εξεύρεσης πόρων................................... 724.066
Πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος ....... 2.347.083
Σύνολο........................................................... 3.433.301

Δράσεις προστασίας απειλούμενων
ειδών και οικολογικά ευαίσθητων
περιοχών.................................... 786.684,54 (33%)

23%

10%

Ανάλυση εξόδων
δράσεων προστασίας
περιβάλλοντος
2.347.083 €

6%

11%

17%

33%

Δράσεις βελτίωσης του τρόπου
ζωής (μείωση αποτυπώματος).... 258.707,62 (11%)
Προτάσεις και δράσεις για μια
ζωντανή ελληνική οικονομία ......130.621,92 (6%)
Οριζόντιες δράσεις υποστήριξης
προγράμματος προστασίας ...... 402.357,23 (17%)
Συμμετοχή σε διεθνείς δράσεις
του WWF.................................... 238.195,20 (10%)

Υποστηρικτές.....................................................................................................................................611.129
Διακεκριμένοι Φίλοι..............................................................................................................................46.921
Υψηλοί & Μεγάλοι Δωρητές................................................................................................................ 65.000
Σύνολο: 723.050

Κοινωφελή ιδρύματα

Ίδρυμα MAVA, για το σύνολο του προγράμματος του WWF Ελλάς ............................................. 1.000.000
Ίδρυμα MAVA, για την υποστήριξη ανάπτυξης νέων υποστηρικτών ............................................... 190.000
Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, για το σύνολο του προγράμματος του WWF Ελλάς ..................................... 180.000
Prince Albert II of Monaco Foundation, για το πρόγραμμα
«Θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή της Γυάρου» . ...................................................................... 108.129
Ίδρυμα Segré, για το πρόγραμμα «Θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή της Γυάρου» .................. 103.257
European Climate Foundation, για το πρόγραμμα «Οικοδόμηση πολιτικής βούλησης
στις ορθόδοξες κοινωνίες σε σχέση με την κλιματική κρίση»............................................................. 50.000
OAK Foundation, υποστήριξη για την καμπάνια ενημέρωσης
κατά των εξορύξεων πετρελαίου στο Ιόνιο ........................................................................................ 33.000
Ίδρυμα MAVA, για το πρόγραμμα διάχυση τεχνογνωσίας
για την καλή περιβαλλοντική διακυβέρνηση ...................................................................................... 26.852
Ίδρυμα MAVA, για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης για διεθνές συνέδριο ................................ 20.228
Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, για το Panda Home ........................................................................................ 20.000
European Climate Foundation, για το πρόγραμμα ανάπτυξης και προώθησης
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα ............................................................................ 19.375
Common Seas, για τη χρηματοδότηση της καμπάνιας μείωσης
πλαστικών μιας χρήσης στη Μεσόγειο .............................................................................................. 15.000
Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακoπούλου, για την υποστήριξη
του προγράμματος βελτίωσης της κατάστασης του φυσητήρα στην Ελλάδα..................................... 15.000
European Climate Foundation, για το πρόγραμμα «Δράσεις πολιτικής
ενάντια στο λιγνίτη στην περίοδο των εκλογών».................................................................................. 3.000
Vulture Conservation Foundation, για την εκτίμηση και παρακολούθηση
του πληθυσμού του λύκου στη Β. Ελλάδα . ......................................................................................... 2.760
Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακoπούλου, για την κάλυψη
των εξόδων μετακίνησης για συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας . ................................................... 2.056
Cyclades Preservation Fund, για τη χρηματοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής ΘΠΠ Γυάρου ............ 1.350
Σύνολο: 1.790.007

Δράσεις περιβαλλοντικής
πολιτικής . ................................. 530,516,01 (23%)
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21%

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Έξοδα εξεύρεσης πόρων

11%

Διοικητικά έξοδα

Ιδιώτες υποστηρικτές
Σύνολο Εξόδων
3.433.301 €

68%

Πρόγραμμα
προστασίας
περιβάλλοντος

Διοικητικά έξοδα ............................................... 362.152
Έξοδα εξεύρεσης πόρων................................... 724.066
Πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος ....... 2.347.083
Σύνολο........................................................... 3.433.301

Δράσεις προστασίας απειλούμενων
ειδών και οικολογικά ευαίσθητων
περιοχών.................................... 786.684,54 (33%)

23%

10%

Ανάλυση εξόδων
δράσεων προστασίας
περιβάλλοντος
2.347.083 €

6%

11%

17%

33%

Δράσεις βελτίωσης του τρόπου
ζωής (μείωση αποτυπώματος).... 258.707,62 (11%)
Προτάσεις και δράσεις για μια
ζωντανή ελληνική οικονομία ......130.621,92 (6%)
Οριζόντιες δράσεις υποστήριξης
προγράμματος προστασίας ...... 402.357,23 (17%)
Συμμετοχή σε διεθνείς δράσεις
του WWF.................................... 238.195,20 (10%)

Υποστηρικτές.....................................................................................................................................611.129
Διακεκριμένοι Φίλοι..............................................................................................................................46.921
Υψηλοί & Μεγάλοι Δωρητές................................................................................................................ 65.000
Σύνολο: 723.050

Κοινωφελή ιδρύματα

Ίδρυμα MAVA, για το σύνολο του προγράμματος του WWF Ελλάς ............................................. 1.000.000
Ίδρυμα MAVA, για την υποστήριξη ανάπτυξης νέων υποστηρικτών ............................................... 190.000
Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, για το σύνολο του προγράμματος του WWF Ελλάς ..................................... 180.000
Prince Albert II of Monaco Foundation, για το πρόγραμμα
«Θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή της Γυάρου» . ...................................................................... 108.129
Ίδρυμα Segré, για το πρόγραμμα «Θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή της Γυάρου» .................. 103.257
European Climate Foundation, για το πρόγραμμα «Οικοδόμηση πολιτικής βούλησης
στις ορθόδοξες κοινωνίες σε σχέση με την κλιματική κρίση»............................................................. 50.000
OAK Foundation, υποστήριξη για την καμπάνια ενημέρωσης
κατά των εξορύξεων πετρελαίου στο Ιόνιο ........................................................................................ 33.000
Ίδρυμα MAVA, για το πρόγραμμα διάχυση τεχνογνωσίας
για την καλή περιβαλλοντική διακυβέρνηση ...................................................................................... 26.852
Ίδρυμα MAVA, για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης για διεθνές συνέδριο ................................ 20.228
Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, για το Panda Home ........................................................................................ 20.000
European Climate Foundation, για το πρόγραμμα ανάπτυξης και προώθησης
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα ............................................................................ 19.375
Common Seas, για τη χρηματοδότηση της καμπάνιας μείωσης
πλαστικών μιας χρήσης στη Μεσόγειο .............................................................................................. 15.000
Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακoπούλου, για την υποστήριξη
του προγράμματος βελτίωσης της κατάστασης του φυσητήρα στην Ελλάδα..................................... 15.000
European Climate Foundation, για το πρόγραμμα «Δράσεις πολιτικής
ενάντια στο λιγνίτη στην περίοδο των εκλογών».................................................................................. 3.000
Vulture Conservation Foundation, για την εκτίμηση και παρακολούθηση
του πληθυσμού του λύκου στη Β. Ελλάδα . ......................................................................................... 2.760
Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακoπούλου, για την κάλυψη
των εξόδων μετακίνησης για συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας . ................................................... 2.056
Cyclades Preservation Fund, για τη χρηματοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής ΘΠΠ Γυάρου ............ 1.350
Σύνολο: 1.790.007

Δράσεις περιβαλλοντικής
πολιτικής . ................................. 530,516,01 (23%)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Επιχειρήσεις
ΑΒ Βασιλόπουλος, για τη χρηματοδότηση του έργου βελτίωσης υπευθυνότητας
προμηθειών ψαρικών της αλυσίδας .................................................................................................. 33.000
Ελαḯς - Unilever, για το πρόγραμμα μείωσης της σπατάλης τροφίμων στα ξενοδοχεία .................... 11.500
Unisea, για τη χρηματοδότηση του προγράμματος διαβούλευσης
για τη μείωση πλαστικών μιας χρήσης στην Ελλάδα . ....................................................................... 15.000
Επιχειρήσεις Λάμψα Α.Ε., για την υποστήριξη του προγράμματος του WWF Ελλάς .......................... 1.200
Imerys, για την υποστήριξη του προγράμματος του WWF Ελλάς ....................................................... 1.000
Hotel Donor, για την υποστήριξη του προγράμματος του WWF Ελλάς . ................................................ 339
Σύνολο: 62.039

Προϊόντα WWF
Επίσημοι αδειούχοι

Συνεργασίες δικτύου WWF . .............................................................................................................. 14.934
Χάνος ΑΒΕΕ ........................................................................................................................................ 1.000
Νομική Βιβλιοθήκη ................................................................................................................................. 376
Salty Bag .................................................................................................................................................. 69
Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο .......................................................................................................................... 60

Πωλήσεις

«EUKI»: Χρηματοδότηση του προγράμματος «Δίκαιη μετάβαση στη μετα-λιγνιτική εποχή ΙΙ» ........... 3.874
Active Citizens Fund: Χρηματοδότηση προγράμματος λογοδοσίας και διαφάνειας
των οικονομικών των δασικών πυρκαγιών .......................................................................................... 3.174
Σύνολο: 470.049

Λοιπά έσοδα
WWF Med Po, για το πρόγραμμα μετασχηματισμού της παράκτιας αλιείας στη Μεσόγειο ............ 167.113
WWF Βελγίου, υποστήριξη για την καμπάνια ενημέρωσης κατά των εξορύξεων
πετρελαίου στο Ιόνιο ......................................................................................................................... 90.000
Eurobank Cards, από την κάρτα WWF Eurobank Visa ..................................................................... 50.000
WWF International, για το πρόγραμμα διατροφής «Το καλάθι του πικ-νικ» ...................................... 35.612
WWF Σουηδίας, για την υποστήριξη διαχείρισης της παραλίας Σεκανίων στη Ζάκυνθο . ................. 19.143
WWF Ελβετίας, υποστήριξη για την καμπάνια ενημέρωσης κατά των εξορύξεων
πετρελαίου στο Ιόνιο ........................................................................................................................... 9.486
Αυγά Βλαχάκη, από τον χρηματοδοτικό μηχανισμό για την προώθηση βιολογικών προϊόντων ......... 8.000
Δίκτυο του WWF, για κάλυψη εξόδων μετακίνησης σε ημερίδες και συνέδρια..................................... 7.291
Έσοδα από διαχείριση διαθεσίμων ..................................................................................................... 6.774
WWF Med Po, για την υποστήριξη της Γαλάζιας Οικονομίας στη Μεσόγειο........................................ 5.540
WWF Καναδά, για την υποστήριξη του 5ου Παγκόσμιου Συνεδρίου
για τα Θαλάσσια Θηλαστικά στην Ελλάδα ................................................................................................ 49

Πωλήσεις προϊόντων............................................................................................................................ 3.600
Σύνολο: 20.039

Θεσμικοί φορείς

Σύνολο: 399.009

Γενικό σύνολο:

3.464.193

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον «LIFE Nature»:
Συγχρηματοδότηση του προγράμματος «LIFE IP Natura» ............................................................. 130.315
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Χρηματοδοτικό μέσο για την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση
για την ανάπτυξη «DEAR»: Συγχρηματοδότηση του προγράμματος «Fish Forward ΙΙ»
για τη βιώσιμη κατανάλωση αλιευμάτων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους ανάπτυξης ................. 79.304
Πράσινο Ταμείο, Συγχρηματοδότηση του προγράμματος «LIFE IP Natura» . ................................... 65.157
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Χρηματοδοτικό μέσο για την καταπολέμηση της κλιματικής
αλλαγής «EUKI»: Χρηματοδότηση του προγράμματος «Δίκαιη μετάβαση στη μετα-λιγνιτική εποχή» ....... 55.568
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον «LIFE Nature»:
Συγχρηματοδότηση του προγράμματος «LIFE Ασπροπάρης» ......................................................... 55.388
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Χρηματοδοτικό μέσο για την ανταλλαγή νέων εθελοντών
στην Ευρώπη «Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εθελοντισμού (EVS): Χρηματοδότηση φιλοξενίας
εθελοντών στο πρόγραμμα Δαδιάς» ................................................................................................. 31.699
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον «LIFE Nature»:
Συγχρηματοδότηση του προγράμματος «LIFE Όρνια» ..................................................................... 25.203
Πράσινο Ταμείο, Συγχρηματοδότηση του προγράμματος «LIFE Όρνια» .......................................... 15.000
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Χρηματοδοτικό μέσο για την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση
για την ανάπτυξη «DEAR»: Συγχρηματοδότηση του προγράμματος «Eat4Change»
για τη βιώσιμη διατροφή στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους ανάπτυξης ........................................... 5.367
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Χρηματοδοτικό μέσο για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Επιχειρήσεις
ΑΒ Βασιλόπουλος, για τη χρηματοδότηση του έργου βελτίωσης υπευθυνότητας
προμηθειών ψαρικών της αλυσίδας .................................................................................................. 33.000
Ελαḯς - Unilever, για το πρόγραμμα μείωσης της σπατάλης τροφίμων στα ξενοδοχεία .................... 11.500
Unisea, για τη χρηματοδότηση του προγράμματος διαβούλευσης
για τη μείωση πλαστικών μιας χρήσης στην Ελλάδα . ....................................................................... 15.000
Επιχειρήσεις Λάμψα Α.Ε., για την υποστήριξη του προγράμματος του WWF Ελλάς .......................... 1.200
Imerys, για την υποστήριξη του προγράμματος του WWF Ελλάς ....................................................... 1.000
Hotel Donor, για την υποστήριξη του προγράμματος του WWF Ελλάς . ................................................ 339
Σύνολο: 62.039

Προϊόντα WWF
Επίσημοι αδειούχοι

Συνεργασίες δικτύου WWF . .............................................................................................................. 14.934
Χάνος ΑΒΕΕ ........................................................................................................................................ 1.000
Νομική Βιβλιοθήκη ................................................................................................................................. 376
Salty Bag .................................................................................................................................................. 69
Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο .......................................................................................................................... 60

Πωλήσεις

«EUKI»: Χρηματοδότηση του προγράμματος «Δίκαιη μετάβαση στη μετα-λιγνιτική εποχή ΙΙ» ........... 3.874
Active Citizens Fund: Χρηματοδότηση προγράμματος λογοδοσίας και διαφάνειας
των οικονομικών των δασικών πυρκαγιών .......................................................................................... 3.174
Σύνολο: 470.049

Λοιπά έσοδα
WWF Med Po, για το πρόγραμμα μετασχηματισμού της παράκτιας αλιείας στη Μεσόγειο ............ 167.113
WWF Βελγίου, υποστήριξη για την καμπάνια ενημέρωσης κατά των εξορύξεων
πετρελαίου στο Ιόνιο ......................................................................................................................... 90.000
Eurobank Cards, από την κάρτα WWF Eurobank Visa ..................................................................... 50.000
WWF International, για το πρόγραμμα διατροφής «Το καλάθι του πικ-νικ» ...................................... 35.612
WWF Σουηδίας, για την υποστήριξη διαχείρισης της παραλίας Σεκανίων στη Ζάκυνθο . ................. 19.143
WWF Ελβετίας, υποστήριξη για την καμπάνια ενημέρωσης κατά των εξορύξεων
πετρελαίου στο Ιόνιο ........................................................................................................................... 9.486
Αυγά Βλαχάκη, από τον χρηματοδοτικό μηχανισμό για την προώθηση βιολογικών προϊόντων ......... 8.000
Δίκτυο του WWF, για κάλυψη εξόδων μετακίνησης σε ημερίδες και συνέδρια..................................... 7.291
Έσοδα από διαχείριση διαθεσίμων ..................................................................................................... 6.774
WWF Med Po, για την υποστήριξη της Γαλάζιας Οικονομίας στη Μεσόγειο........................................ 5.540
WWF Καναδά, για την υποστήριξη του 5ου Παγκόσμιου Συνεδρίου
για τα Θαλάσσια Θηλαστικά στην Ελλάδα ................................................................................................ 49

Πωλήσεις προϊόντων............................................................................................................................ 3.600
Σύνολο: 20.039

Θεσμικοί φορείς

Σύνολο: 399.009

Γενικό σύνολο:

3.464.193

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον «LIFE Nature»:
Συγχρηματοδότηση του προγράμματος «LIFE IP Natura» ............................................................. 130.315
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Χρηματοδοτικό μέσο για την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση
για την ανάπτυξη «DEAR»: Συγχρηματοδότηση του προγράμματος «Fish Forward ΙΙ»
για τη βιώσιμη κατανάλωση αλιευμάτων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους ανάπτυξης ................. 79.304
Πράσινο Ταμείο, Συγχρηματοδότηση του προγράμματος «LIFE IP Natura» . ................................... 65.157
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Χρηματοδοτικό μέσο για την καταπολέμηση της κλιματικής
αλλαγής «EUKI»: Χρηματοδότηση του προγράμματος «Δίκαιη μετάβαση στη μετα-λιγνιτική εποχή» ....... 55.568
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον «LIFE Nature»:
Συγχρηματοδότηση του προγράμματος «LIFE Ασπροπάρης» ......................................................... 55.388
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Χρηματοδοτικό μέσο για την ανταλλαγή νέων εθελοντών
στην Ευρώπη «Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εθελοντισμού (EVS): Χρηματοδότηση φιλοξενίας
εθελοντών στο πρόγραμμα Δαδιάς» ................................................................................................. 31.699
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον «LIFE Nature»:
Συγχρηματοδότηση του προγράμματος «LIFE Όρνια» ..................................................................... 25.203
Πράσινο Ταμείο, Συγχρηματοδότηση του προγράμματος «LIFE Όρνια» .......................................... 15.000
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Χρηματοδοτικό μέσο για την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση
για την ανάπτυξη «DEAR»: Συγχρηματοδότηση του προγράμματος «Eat4Change»
για τη βιώσιμη διατροφή στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους ανάπτυξης ........................................... 5.367
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Χρηματοδοτικό μέσο για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
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Κοινωφελή ιδρύματα

Θεσμικοί φορείς

Το 52% των εσόδων της οργάνωσης και φέτος προέρχεται από εθνικά και διεθνή κοινωφελή ιδρύματα.
Tο ίδρυμα ΜΑVA (MAVA Foundation) και το ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη είναι σταθερά δίπλα μας για
περισσότερο από δύο δεκαετίες, στηρίζοντας τις δράσεις μας αλλά και νέους μηχανισμούς ανάπτυξης
της οργάνωσης.
Το Ίδρυμα του Πρίγκιπα Αλβέρτου ΙΙ του Μονακό (Prince Albert II of Monaco Foundation) μαζί
με το Ίδρυμα Segré (Fondation Segré) χρηματοδοτούν το πρωτοποριακό πρόγραμμα φύλαξης της
θεσμοθετημένης πλέον θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής στη Γυάρο, που υλοποιεί η οργάνωση
σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
Το Environmental Climate Foundation (ECF) είναι σταθερός συνοδοιπόρος της οργάνωσης σε προγράμματα πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια, ενώ το Ίδρυμα ΟΑΚ υποστηρίζει την υλοποίηση
της εκστρατείας της οργάνωσης, κατά των εξορύξεων υδρογονανθράκων.
Το ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου συγχρηματοδοτεί το νέο πρόγραμμα που
στοχεύει, σε συνεργασία με στρατηγικούς εμπλεκόμενους, να μειώσει την αλληλεπίδραση της ναυτιλίας με τα θαλάσσια θηλαστικά στην περιοχή της Ελληνικής Τάφρου, ενώ το Ίδρυμα Κωνσταντίνου
Μιχαήλ Λαιμού (CML Foundation) στηρίζει την τελική φάση του προγράμματος βελτίωσης βιωσιμότητας του στόλου γρι-γρι της Καβάλας .

Ως εταίροι ή κύριοι δικαιούχοι συμμετέχουμε σε εθνικά και πανευρωπαϊκά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από θεσμικούς
φορείς, συνεισφέροντας στα έσοδά μας με 14%. Το χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE Nature της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηματοδοτεί προγράμματα σημαντικών ειδών και οικοτόπων, όπως το 2ο
LIFE για τον Ασπροπάρη (LIFE Egyptian vulture II), το LIFE για
τον μαυρόγυπα και το όρνιο (LIFE RE-Vultures), καθώς και τις
ολοκληρωμένες δράσεις προστασίας και διαχείρισης περιοχών
NATURA 2000 μέσω του LIFE IP 4 Natura.
Το DEAR, εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αναπτυξιακή Eκπαίδευση και Eυαισθητοποίηση, συνεχίζει την υποστήριξη του προγράμματος Fish Forward II για υπεύθυνη προμήθεια
και κατανάλωση ψαρικών, ενώ χρηματοδοτεί το νέο πρόγραμμα
EAT4CHANGE που στοχεύει να κινητοποιήσει τους πολίτες, και
ειδικά τους νέους, να υιοθετήσουν μία πιο βιώσιμη διατροφή, μειώνοντας πρωτίστως την κατανάλωση κρέατος.
Το πρόγραμμα Active Citizen Fund που χρηματοδοτείται από την
Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του
χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), στηρίζει την υλοποίηση του νέου προγράμματος της
οργάνωσης με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και λογοδοσίας
στη χρηματοδότηση της πρόληψης και καταστολής των δασικών
πυρκαγιών με τη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών.

Επιχειρήσεις
Γνωρίζουμε ότι μια οργάνωση δεν μπορεί από μόνη της να επηρεάσει την αλλαγή που απαιτείται. Για
αυτό ακριβώς η δουλειά μας προς την επίτευξη των στόχων μας στηρίζεται στις συνεργασίες με φορείς και επιχειρήσεις, σε τοπικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. H βελτίωση βιωσιμότητας προμηθειών
στο λιανεμπόριο κινητοποιεί αλλά και επιβραβεύει τις ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές των προμηθευτών της και ταυτόχρονα προσφέρει υπεύθυνες επιλογές στους καταναλωτές. Μία ολοκληρωμένη
συνεργασία με αντικείμενο τη βελτίωση υπευθυνότητας των προμηθειών ψαρικών της έχει ξεκινήσει
εδώ και χρόνια με την ΑΒ Βασιλόπουλος, οδηγώντας στις πρώτες πιστοποιημένες φάρμες τσιπούρας
και λαβρακίου στην Ευρώπη και στον οδικό χάρτη για τη βελτίωση της βιωσιμότητας του αλιευτικού
στόλου της Καβάλας που αλιεύει γαύρο και σαρδέλα, ενώ περισσότερο από το 70% των ψαρικών της
αλυσίδας προέρχεται από πηγές χαμηλού περιβαλλοντικού ρίσκου.
Το περιβαλλοντικό, οικονομικό αλλά και κοινωνικό πρόβλημα της σπατάλης τροφίμων αντιμετωπίζει το
πρόγραμμα της οργάνωσης Hotel Kitchen, που στοχεύει να περιορίσει τις απώλειες στον ξενοδοχειακό κλάδο, να εκπαιδεύσει εργαζόμενους και φοιτητές σχολών γαστρονομίας και να ευαισθητοποιήσει παράλληλα
τους επισκέπτες των ξενοδοχείων, με την υποστήριξη και τη δικτύωση της Unilever Food Solutions.
Το 2% των εσόδων της οργάνωσης προέρχεται από τις συνεργασίες με τον επιχειρηματικό κλάδο.

Το Πράσινο Ταμείο, εργαλείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας για την ενίσχυση της ανάπτυξης, μέσω της προστασίας
του περιβάλλοντος, συγχρηματοδοτεί προγράμματα ευαισθητοποίησης του κοινού και φορέων σε θέματα πρόληψης των δασικών πυρκαγιών και μείωσης της θαλάσσιας πλαστικής ρύπανσης,
καθώς και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE IP 4 Natura.
Το Γερμανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, μέσω του χρηματοδοτικού μέσου EUKI για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής,
χρηματοδοτεί το πρόγραμμα για τη δίκαιη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ)
χρηματοδοτεί το πρόγραμμα που συμμετέχει η οργάνωση ως
εταίρος και στοχεύει στη διερεύνηση της βιολογίας και της προοπτικής για οικονομική αξιοποίηση τεσσάρων ξενικών ειδών από
τις ελληνικές θάλασσες.
Τέλος, το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης EVS
για την ανταλλαγή νέων εθελοντών στην Ευρώπη, χρηματοδοτεί σταθερά τη συμμετοχή εθελοντών στην παρακολούθηση των
σπάνιων αρπακτικών στο Δάσος της Δαδιάς.
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Κοινωφελή ιδρύματα

Θεσμικοί φορείς

Το 52% των εσόδων της οργάνωσης και φέτος προέρχεται από εθνικά και διεθνή κοινωφελή ιδρύματα.
Tο ίδρυμα ΜΑVA (MAVA Foundation) και το ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη είναι σταθερά δίπλα μας για
περισσότερο από δύο δεκαετίες, στηρίζοντας τις δράσεις μας αλλά και νέους μηχανισμούς ανάπτυξης
της οργάνωσης.
Το Ίδρυμα του Πρίγκιπα Αλβέρτου ΙΙ του Μονακό (Prince Albert II of Monaco Foundation) μαζί
με το Ίδρυμα Segré (Fondation Segré) χρηματοδοτούν το πρωτοποριακό πρόγραμμα φύλαξης της
θεσμοθετημένης πλέον θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής στη Γυάρο, που υλοποιεί η οργάνωση
σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
Το Environmental Climate Foundation (ECF) είναι σταθερός συνοδοιπόρος της οργάνωσης σε προγράμματα πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια, ενώ το Ίδρυμα ΟΑΚ υποστηρίζει την υλοποίηση
της εκστρατείας της οργάνωσης, κατά των εξορύξεων υδρογονανθράκων.
Το ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου συγχρηματοδοτεί το νέο πρόγραμμα που
στοχεύει, σε συνεργασία με στρατηγικούς εμπλεκόμενους, να μειώσει την αλληλεπίδραση της ναυτιλίας με τα θαλάσσια θηλαστικά στην περιοχή της Ελληνικής Τάφρου, ενώ το Ίδρυμα Κωνσταντίνου
Μιχαήλ Λαιμού (CML Foundation) στηρίζει την τελική φάση του προγράμματος βελτίωσης βιωσιμότητας του στόλου γρι-γρι της Καβάλας .

Ως εταίροι ή κύριοι δικαιούχοι συμμετέχουμε σε εθνικά και πανευρωπαϊκά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από θεσμικούς
φορείς, συνεισφέροντας στα έσοδά μας με 14%. Το χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE Nature της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηματοδοτεί προγράμματα σημαντικών ειδών και οικοτόπων, όπως το 2ο
LIFE για τον Ασπροπάρη (LIFE Egyptian vulture II), το LIFE για
τον μαυρόγυπα και το όρνιο (LIFE RE-Vultures), καθώς και τις
ολοκληρωμένες δράσεις προστασίας και διαχείρισης περιοχών
NATURA 2000 μέσω του LIFE IP 4 Natura.
Το DEAR, εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αναπτυξιακή Eκπαίδευση και Eυαισθητοποίηση, συνεχίζει την υποστήριξη του προγράμματος Fish Forward II για υπεύθυνη προμήθεια
και κατανάλωση ψαρικών, ενώ χρηματοδοτεί το νέο πρόγραμμα
EAT4CHANGE που στοχεύει να κινητοποιήσει τους πολίτες, και
ειδικά τους νέους, να υιοθετήσουν μία πιο βιώσιμη διατροφή, μειώνοντας πρωτίστως την κατανάλωση κρέατος.
Το πρόγραμμα Active Citizen Fund που χρηματοδοτείται από την
Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του
χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), στηρίζει την υλοποίηση του νέου προγράμματος της
οργάνωσης με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και λογοδοσίας
στη χρηματοδότηση της πρόληψης και καταστολής των δασικών
πυρκαγιών με τη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών.

Επιχειρήσεις
Γνωρίζουμε ότι μια οργάνωση δεν μπορεί από μόνη της να επηρεάσει την αλλαγή που απαιτείται. Για
αυτό ακριβώς η δουλειά μας προς την επίτευξη των στόχων μας στηρίζεται στις συνεργασίες με φορείς και επιχειρήσεις, σε τοπικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. H βελτίωση βιωσιμότητας προμηθειών
στο λιανεμπόριο κινητοποιεί αλλά και επιβραβεύει τις ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές των προμηθευτών της και ταυτόχρονα προσφέρει υπεύθυνες επιλογές στους καταναλωτές. Μία ολοκληρωμένη
συνεργασία με αντικείμενο τη βελτίωση υπευθυνότητας των προμηθειών ψαρικών της έχει ξεκινήσει
εδώ και χρόνια με την ΑΒ Βασιλόπουλος, οδηγώντας στις πρώτες πιστοποιημένες φάρμες τσιπούρας
και λαβρακίου στην Ευρώπη και στον οδικό χάρτη για τη βελτίωση της βιωσιμότητας του αλιευτικού
στόλου της Καβάλας που αλιεύει γαύρο και σαρδέλα, ενώ περισσότερο από το 70% των ψαρικών της
αλυσίδας προέρχεται από πηγές χαμηλού περιβαλλοντικού ρίσκου.
Το περιβαλλοντικό, οικονομικό αλλά και κοινωνικό πρόβλημα της σπατάλης τροφίμων αντιμετωπίζει το
πρόγραμμα της οργάνωσης Hotel Kitchen, που στοχεύει να περιορίσει τις απώλειες στον ξενοδοχειακό κλάδο, να εκπαιδεύσει εργαζόμενους και φοιτητές σχολών γαστρονομίας και να ευαισθητοποιήσει παράλληλα
τους επισκέπτες των ξενοδοχείων, με την υποστήριξη και τη δικτύωση της Unilever Food Solutions.
Το 2% των εσόδων της οργάνωσης προέρχεται από τις συνεργασίες με τον επιχειρηματικό κλάδο.

Το Πράσινο Ταμείο, εργαλείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας για την ενίσχυση της ανάπτυξης, μέσω της προστασίας
του περιβάλλοντος, συγχρηματοδοτεί προγράμματα ευαισθητοποίησης του κοινού και φορέων σε θέματα πρόληψης των δασικών πυρκαγιών και μείωσης της θαλάσσιας πλαστικής ρύπανσης,
καθώς και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE IP 4 Natura.
Το Γερμανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, μέσω του χρηματοδοτικού μέσου EUKI για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής,
χρηματοδοτεί το πρόγραμμα για τη δίκαιη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ)
χρηματοδοτεί το πρόγραμμα που συμμετέχει η οργάνωση ως
εταίρος και στοχεύει στη διερεύνηση της βιολογίας και της προοπτικής για οικονομική αξιοποίηση τεσσάρων ξενικών ειδών από
τις ελληνικές θάλασσες.
Τέλος, το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης EVS
για την ανταλλαγή νέων εθελοντών στην Ευρώπη, χρηματοδοτεί σταθερά τη συμμετοχή εθελοντών στην παρακολούθηση των
σπάνιων αρπακτικών στο Δάσος της Δαδιάς.
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ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΤΕ: ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΦΙΛΟΙ, ΜΕΓΑΛΟΙ ΔΩΡΗΤΕΣ

ΧΩΡΊΣ ΕΣΑΣ
ΤΊΠΟΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΉΤΑΝ
ΕΦΙΚΤΌ

ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΤΕ
Το WWF είμαστε οι άνθρωποί του.
Όλοι εσείς που βρίσκεστε δίπλα μας
και μας δίνετε τα μέσα και τη δύναμη
να κάνουμε τη δράση μας πραγματικότητα.
Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε περισσότερο
ευγνώμονες για αυτό.

Με την ετήσια στήριξή
τους οι Διακεκριμένοι
Φίλοι και οι Μεγάλοι Δωρητές του WWF Ελλάς,
προσφέρουν ζωτικής
σημασίας βοήθεια στις
δράσεις μας.
Κάθε φορά που έρχεται
κοντά μας ένας νέος
Διακεκριμένος Φίλος
ή Μεγάλος Δωρητής,
καταφέρνουμε να
υλοποιούμε ακόμα
περισσότερες δράσεις
και να κάνουμε το όραμά
μας πραγματικότητα!

Ο ρόλος σας στην προστασία
του περιβάλλοντος είναι αναντικατάστατος. Ως μέλη της
οικογένειας του WWF Ελλάς,
γίνεστε μέρος της λύσης, παλεύοντας για ένα μέλλον όπου
ο άνθρωπος και η φύση συμβιώνουν αρμονικά.

Μαζί μπορούμε να γίνουμε μια ισχυρή γροθιά για την προστασία
του πλανήτη μας και την εξασφάλιση της ανθρώπινης υγείας.
Τώρα πιο πολύ από ποτέ, χρειάζεται να είμαστε ενωμένοι και να
παραμείνουμε σε επαφή, να διατηρήσουμε ζωντανή την ελπίδα
και το μέλλον για τη φύση μας. Μόνο αν είμαστε μαζί, μπορούμε
να κάνουμε τη διαφορά.

Βίκυ Σταύρακα
Yπεύθυνη διαχείρισης
υποστηρικτών

© Μαριάννα Πλωμαρίτη / WWF Ελλάς
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ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΤΕ: ΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΜΑΣ

ΧΩΡΊΣ ΕΣΑΣ ΤΊΠΟΤΑ
ΔΕΝ ΘΑ ΉΤΑΝ ΕΦΙΚΤΌ
Ο ρόλος σας στην
προστασία του περιβάλλοντος είναι αναντικατάστατος. Ως μέλη της
οικογένειας του WWF
Ελλάς, γίνεστε μέρος
της λύσης, παλεύοντας
για ένα μέλλον όπου ο
άνθρωπος και η φύση
συμβιώνουν αρμονικά.

Μαζί μπορούμε να γίνουμε
μια ισχυρή γροθιά για την
προστασία του πλανήτη μας
και την εξασφάλιση της ανθρώπινης υγείας.

Τώρα πιο πολύ από ποτέ, χρειάζεται να είμαστε ενωμένοι και να
παραμείνουμε σε επαφή, να διατηρήσουμε ζωντανή την ελπίδα
και το μέλλον για τη φύση μας. Μόνο αν είμαστε μαζί, μπορούμε
να κάνουμε τη διαφορά.

Βίκυ Σταύρακα
Yπεύθυνη διαχείρισης
υποστηρικτών

ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΤΕ
Το WWF είμαστε οι άνθρωποί του.
Όλοι εσείς που βρίσκεστε δίπλα μας
και μας δίνετε τα μέσα και τη δύναμη
να κάνουμε τη δράση μας πραγματικότητα.
Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε περισσότερο
ευγνώμονες για αυτό.
© Μαριάννα Πλωμαρίτη / WWF Ελλάς
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ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΤΕ: ΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΜΑΣ

Η δική σας υποστήριξη, τα μηνύματά σας
και η χαρά που νιώθετε όταν συμμετέχετε
στο έργο μας,
μας δίνουν ακόμα
μεγαλύτερη ελπίδα
ότι σε αυτόν τον κοινό
αγώνα, θα βγούμε
νικητές.
Σας ευχαριστούμε
πολύ που βρίσκεστε
στο πλευρό μας.

ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΤΕ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ

«Ξεκίνησα να υποστηρίζω το WWF πριν περίπου 20 χρόνια, κι
εξακολουθώ. Ο λόγος είναι απλός. Υπάρχουν μάχες που πρέπει
να δοθούν για τον κόσμο μας για να γίνει καλύτερος ή τουλάχιστον να μη γίνει χειρότερος και υπάρχουν άνθρωποι που
μπορούν να τις δώσουν γιατί και ξέρουν και θέλουν και μπορούν,
αλλά δεν θέλουν να είναι μόνοι τους. Θέλουν εμάς για να τους
δίνουμε δύναμη και έμπνευση. Αυτό είναι το WWF και για αυτό
το υποστηρίζω. Μια μεγάλη οικογένεια που αγαπάει τον κόσμο
που ζει και νοιάζεται για αυτόν.»
Ηλίας Καλογεράκης

«Υποστηρίζουμε τo WWF Ελλάς γιατί μας αρέσει η στρατηγική
του, η αισιοδοξία του και η τεράστια προσπάθεια που κάνει για
τη φύση. Η ιστοσελίδα του είναι πολύ προσιτή και κατανοητή
και ενημερώνει πλήρως όσους ενδιαφέρονται. Πιστεύουμε πως
μπορούμε να συνυπάρξουμε με όλα τα πλάσματα του πλανήτη
χωρίς να τα εξαφανίσουμε, προστατεύοντας ταυτόχρονα τη
φύση, και ελπίζουμε το WWF να είναι μαζί μας πολλά χρόνια
ακόμη για να το πετύχουμε!»
Μαργαρίτα & Αθανασία Μπασδέλη

«Η χλωρίδα και η πανίδα υφίστανται στην εποχή μας μεγάλη πίεση από τη σύγχρονη ανθρώπινη δραστηριότητα και χρειάζονται
προστασία, λύσεις βιώσιμης ανάπτυξης, αλλαγή νοοτροπίας για
να μη ζήσουμε σε ένα περιβάλλον, όπου θα υποφέρουμε από την
υποβάθμισή του. Αυτό προσπαθεί να κάνει το WWF και αξίζει
κάθε υποστήριξη.»
Γεώργιος Κατσίλλης

Ευχαριστούμε θερμά
τον κύριο Χριστόφορο Τσακαρισιάνο οποίος -εκτός
από το ότι βρίσκεται στο πλευρό μας από το 2013- αποφάσισε να μας στηρίξει και σε μια δύσκολη για εκείνον
στιγμή, μέσω της δωρεάς 1.000 ευρώ εις μνήμην του
πατέρα του, Θωμά Τσακαρισιάνου.

ΠΩΣ ΑΛΛΙΏΣ ΜΠΟΡΕΊΣ ΝΑ ΕΊΣΑΙ ΚΟΝΤΆ ΜΑΣ;
Γίνε κληροδότης
Το μέλλον του πλανήτη μας εξαρτάται από εμάς. Όλοι θέλουμε οι μελλοντικές γενιές να μπορούν να απολαύσουν έναν κόσμο όπου η φύση και ο άνθρωπος βρίσκονται σε αρμονία.
H ανθρώπινη δραστηριότητα έχει πρωτοφανή επίδραση στον πλανήτη μας. Αλλά η μαζική εξαφάνιση των ειδών, οι μολυσμένες θάλασσες και τα καμένα δάση δεν πρέπει να είναι η κληρονομιά μας.
Αποφασίζοντας να στηρίξεις τη δουλειά του WWF Ελλάς μέσω ενός κληροδοτήματος, μικρού ή
μεγάλου, εξασφαλίζεις ότι οι αξίες σου για την προστασία του περιβάλλοντος συνεχίζονται για τις
μελλοντικές γενιές. Θα μας τιμούσε αν επέλεγες να κάνεις την προστασία της άγριας ζωής και του
φυσικού μας περιβάλλοντος αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικής σου ιστορίας.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη διαχείρισης υποστηρικτών Βίκυ Σταύρακα, στο 210
3314893 (εσ. 107), v.stavraka@wwf.gr

Απόκτησε τη WWF Visa
Επιλέγοντας τη WWF Visa της Eurobank, μπορείς να προσφέρεις πολύτιμη βοήθεια στην προστασία του περιβάλλοντος, απλά χρησιμοποιώντας την κάρτα σου.
Για κάθε έκδοση νέας κάρτας WWF Visa, η Eurobank
αποδίδει στο WWF Ελλάς 3€, ποσό που αυξάνεται στα
8,8€ εάν η αίτηση γίνεται από υποστηρικτή του WWF
Ελλάς, ενώ για κάθε ανανέωση της κάρτας το ποσό που
αποδίδεται είναι 1,50€. Επιπλέον, κάθε φορά που χρησιμοποιείς την κάρτα σου, το 0,07%
της συνολικής αξίας των συναλλαγών σου αποδίδεται στο WWF Ελλάς, χωρίς καμία δική σου
επιβάρυνση. Από το 2001 έως τον Ιούνιο του 2020, η Eurobank έχει αποδώσει στο WWF
Ελλάς πάνω από 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

Οι κάτοχοι της WWF Visa, εδώ και 15 χρόνια, έχουν υποστηρίξει δεκάδες περιβαλλοντικά προγράμματα απλά χρησιμοποιώντας την κάρτα τους, όπως:
● Προγράμματα ευαισθητοποίησης πολιτών και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της σχολικής κοινότητας.
● Δράσεις συντήρησης και προστασίας της παραλίας των Σεκανίων, της σημαντικότερης παραλίας ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας καρέτα στη Μεσόγειο.
● Τη λειτουργία του κέντρου ενημέρωσης «Φύση & Πολιτισμός στο Ζαγόρι» στο μικρό Πάπιγκο,
την ομάδα εθελοντικής δασοπροστασίας του Εθνικού δρυμού Β. Πίνδου και τη δημιουργία
εργαλείων για οικοτουριστική ανάπτυξη της περιοχής.
● Την επιστημονική παρακολούθηση, καταγραφή απειλών και διατύπωση προτάσεων για την
προστασία σπάνιων αρπακτικών πουλιών που βρίσκουν καταφύγιο στο Εθνικό Πάρκο του
δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου και άλλους ορεινούς παράδεισους της Θράκης, μοναδικούς τόπους αναπαραγωγής στη χώρα και στα Βαλκάνια.
Μπορείς να αποκτήσεις την κάρτα WWF Visa καλώντας στο 210 9555555.
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ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΤΕ: ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΦΙΛΟΙ

Η δική σας υποστήριξη, τα μηνύματά σας
και η χαρά που νιώθετε όταν συμμετέχετε
στο έργο μας,
μας δίνουν ακόμα
μεγαλύτερη ελπίδα
ότι σε αυτόν τον κοινό
αγώνα, θα βγούμε
νικητές.
Σας ευχαριστούμε
πολύ που βρίσκεστε
στο πλευρό μας.

ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΤΕ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ

«Ξεκίνησα να υποστηρίζω το WWF πριν περίπου 20 χρόνια, κι
εξακολουθώ. Ο λόγος είναι απλός. Υπάρχουν μάχες που πρέπει
να δοθούν για τον κόσμο μας για να γίνει καλύτερος ή τουλάχιστον να μη γίνει χειρότερος και υπάρχουν άνθρωποι που
μπορούν να τις δώσουν γιατί και ξέρουν και θέλουν και μπορούν,
αλλά δεν θέλουν να είναι μόνοι τους. Θέλουν εμάς για να τους
δίνουμε δύναμη και έμπνευση. Αυτό είναι το WWF και για αυτό
το υποστηρίζω. Μια μεγάλη οικογένεια που αγαπάει τον κόσμο
που ζει και νοιάζεται για αυτόν.»
Ηλίας Καλογεράκης

«Υποστηρίζουμε τo WWF Ελλάς γιατί μας αρέσει η στρατηγική
του, η αισιοδοξία του και η τεράστια προσπάθεια που κάνει για
τη φύση. Η ιστοσελίδα του είναι πολύ προσιτή και κατανοητή
και ενημερώνει πλήρως όσους ενδιαφέρονται. Πιστεύουμε πως
μπορούμε να συνυπάρξουμε με όλα τα πλάσματα του πλανήτη
χωρίς να τα εξαφανίσουμε, προστατεύοντας ταυτόχρονα τη
φύση, και ελπίζουμε το WWF να είναι μαζί μας πολλά χρόνια
ακόμη για να το πετύχουμε!»
Μαργαρίτα & Αθανασία Μπασδέλη

«Η χλωρίδα και η πανίδα υφίστανται στην εποχή μας μεγάλη πίεση από τη σύγχρονη ανθρώπινη δραστηριότητα και χρειάζονται
προστασία, λύσεις βιώσιμης ανάπτυξης, αλλαγή νοοτροπίας για
να μη ζήσουμε σε ένα περιβάλλον, όπου θα υποφέρουμε από την
υποβάθμισή του. Αυτό προσπαθεί να κάνει το WWF και αξίζει
κάθε υποστήριξη.»
Γεώργιος Κατσίλλης

Ευχαριστούμε θερμά
τον κύριο Χριστόφορο Τσακαρισιάνο οποίος -εκτός
από το ότι βρίσκεται στο πλευρό μας από το 2013- αποφάσισε να μας στηρίξει και σε μια δύσκολη για εκείνον
στιγμή, μέσω της δωρεάς 1.000 ευρώ εις μνήμην του
πατέρα του, Θωμά Τσακαρισιάνου.

ΠΩΣ ΑΛΛΙΏΣ ΜΠΟΡΕΊΣ ΝΑ ΕΊΣΑΙ ΚΟΝΤΆ ΜΑΣ;
Γίνε κληροδότης
Το μέλλον του πλανήτη μας εξαρτάται από εμάς. Όλοι θέλουμε οι μελλοντικές γενιές να μπορούν να απολαύσουν έναν κόσμο όπου η φύση και ο άνθρωπος βρίσκονται σε αρμονία.
H ανθρώπινη δραστηριότητα έχει πρωτοφανή επίδραση στον πλανήτη μας. Αλλά η μαζική εξαφάνιση των ειδών, οι μολυσμένες θάλασσες και τα καμένα δάση δεν πρέπει να είναι η κληρονομιά μας.
Αποφασίζοντας να στηρίξεις τη δουλειά του WWF Ελλάς μέσω ενός κληροδοτήματος, μικρού ή
μεγάλου, εξασφαλίζεις ότι οι αξίες σου για την προστασία του περιβάλλοντος συνεχίζονται για τις
μελλοντικές γενιές. Θα μας τιμούσε αν επέλεγες να κάνεις την προστασία της άγριας ζωής και του
φυσικού μας περιβάλλοντος αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικής σου ιστορίας.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη διαχείρισης υποστηρικτών Βίκυ Σταύρακα, στο 210
3314893 (εσ. 107), v.stavraka@wwf.gr

Απόκτησε τη WWF Visa
Επιλέγοντας τη WWF Visa της Eurobank, μπορείς να προσφέρεις πολύτιμη βοήθεια στην προστασία του περιβάλλοντος, απλά χρησιμοποιώντας την κάρτα σου.
Για κάθε έκδοση νέας κάρτας WWF Visa, η Eurobank
αποδίδει στο WWF Ελλάς 3€, ποσό που αυξάνεται στα
8,8€ εάν η αίτηση γίνεται από υποστηρικτή του WWF
Ελλάς, ενώ για κάθε ανανέωση της κάρτας το ποσό που
αποδίδεται είναι 1,50€. Επιπλέον, κάθε φορά που χρησιμοποιείς την κάρτα σου, το 0,07%
της συνολικής αξίας των συναλλαγών σου αποδίδεται στο WWF Ελλάς, χωρίς καμία δική σου
επιβάρυνση. Από το 2001 έως τον Ιούνιο του 2020, η Eurobank έχει αποδώσει στο WWF
Ελλάς πάνω από 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

Οι κάτοχοι της WWF Visa, εδώ και 15 χρόνια, έχουν υποστηρίξει δεκάδες περιβαλλοντικά προγράμματα απλά χρησιμοποιώντας την κάρτα τους, όπως:
● Προγράμματα ευαισθητοποίησης πολιτών και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της σχολικής κοινότητας.
● Δράσεις συντήρησης και προστασίας της παραλίας των Σεκανίων, της σημαντικότερης παραλίας ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας καρέτα στη Μεσόγειο.
● Τη λειτουργία του κέντρου ενημέρωσης «Φύση & Πολιτισμός στο Ζαγόρι» στο μικρό Πάπιγκο,
την ομάδα εθελοντικής δασοπροστασίας του Εθνικού δρυμού Β. Πίνδου και τη δημιουργία
εργαλείων για οικοτουριστική ανάπτυξη της περιοχής.
● Την επιστημονική παρακολούθηση, καταγραφή απειλών και διατύπωση προτάσεων για την
προστασία σπάνιων αρπακτικών πουλιών που βρίσκουν καταφύγιο στο Εθνικό Πάρκο του
δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου και άλλους ορεινούς παράδεισους της Θράκης, μοναδικούς τόπους αναπαραγωγής στη χώρα και στα Βαλκάνια.
Μπορείς να αποκτήσεις την κάρτα WWF Visa καλώντας στο 210 9555555.
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ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ,
ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ ΣΤΑ ΕΥΚΟΛΑ
ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ

Πίσω από κάθε δράση μας, βρίσκονται οι άνθρωποι του WWF
Ελλάς. Άνθρωποι που έχουν
αποφασίσει να αφιερώσουν
στην προστασία της φύσης τις
ικανότητες, την εμπειρία, τον
ενθουσιασμό και τον επαγγελματισμό τους. Άνθρωποι που
είναι πρόθυμοι να προσφέρουν το «κάτι παραπάνω» όποτε χρειαστεί, που πιστεύουν σε αυτό που
κάνουν και εμπνέονται από ένα κοινό όραμα.

ΠΑΡΆ
ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΊΕΣ,
Η ΔΡΆΣΗ ΜΑΣ
ΣΥΝΕΧΊΣΤΗΚΕ

Ήταν μια δύσκολη χρονιά για όλους μας. Όμως προσπαθήσαμε
σκληρά και καταφέραμε να συνεχίσουμε το έργο μας κάτω από τη
νέα πραγματικότητα της πανδημίας και τις συνθήκες που έθεσε. Η
τηλεργασία ξεκίνησε άμεσα, πριν καν επιβληθούν τα πρώτα περιοριστικά μέτρα ως προς τις μετακινήσεις, ενώ αμέσως ελήφθησαν όλα
τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια των εργαζομένων από τον COVID-19.

Και τα πράγματα σιγά σιγά πήραν τον δρόμο τους μόνα τους… Ένα
εβδομαδιαίο εφημεριδάκι 1-2 σελίδων άρχισε να αποστέλλεται σε όλους
μας με τα σημαντικότερα νέα της εβδομάδας για να μη χάσουμε τη
μεταξύ μας επαφή. Άλλοι συνάδελφοι, που δεν μπορούσαν να επισκεφτούν το πεδίο έφτιαξαν μια σελίδα στα social media προκειμένου να
κρατήσουν ζωντανή την επικοινωνία με τους ψαράδες με τους οποίους
συνεργάζονται, να τους ενημερώνουν για τις εξελίξεις στον τομέα τους
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Αυτό που μας έδωσε
κουράγιο,
η αγάπη και η υποστήριξή σας.
Αυτό που μας ενώνει,
η αποστολή μας για
ένα μέλλον όπου ο άνθρωπος θα συνυπάρχει
αρμονικά με τη φύση.
Αυτό που μας δίνει
δύναμη,
η συνεχής εκπαίδευση
και κατάρτιση του
προσωπικού, που μας
γεμίζει με εφόδια για
να κάνουμε καλύτερα τη
δουλειά μας.
Αυτό που
μας χαρακτηρίζει,
ο σεβασμός, η συνεργασία, το θάρρος και η
ακεραιότητα. Αρχές που
διέπουν τις σχέσεις με
τους συναδέλφους μας,
τους συνεργάτες μας,
τους υποστηρικτές μας,
με όλους.
Αυτό που μας ξεχωρίζει,
το μεράκι μας. Για εμάς
το WWF είναι οικογένεια.
Είναι δίπλα μας στα εύκολα
και στα δύσκολα. Και αυτό
που μας διακρίνει είναι το
μεράκι και η αγάπη μας γι’
αυτό που κάνουμε. Γιατί
είναι κάτι παραπάνω από
μια δουλειά. Είναι το όραμά
μας για έναν καλύτερο
κόσμο.

και να μαθαίνουν τα νέα και τις προκλήσεις τους τον δύσκολο καιρό της
πανδημίας, που έπληξε σφοδρά την αλιεία.

© Γιάννης Βαβίτσας

Στη μακρινή Θράκη η ομάδα μας δε σταμάτησε τη μάχη κατά των
δηλητηριασμένων δολωμάτων, συνέχισε τις συναντήσεις με αγρότες
και κτηνοτρόφους, ενώ φρόντιζε διαρκώς να υπάρχει τροφή στις
ταΐστρες για τα απειλούμενα αρπακτικά. Η διαφορά ήταν πως ο
δρόμος πια ήταν πιο μοναχικός, όμως παρά τις δυσκολίες, η δράση
μας συνεχίστηκε. Στην Αθήνα οι εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού δυστυχώς ακυρώθηκαν λόγω του COVID-19, κι
έτσι διοχετεύσαμε όλη την ενέργεια και τη δημιουργικότητά μας στην
ενότητα #pandaparea, όπου συγκεντρώσαμε δημιουργικό υλικό για να
κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους, σε όλους εσάς που μας
εμπιστεύεστε και μας στηρίζετε.
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ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ,
ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ ΣΤΑ ΕΥΚΟΛΑ
ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ

Πίσω από κάθε δράση μας, βρίσκονται οι άνθρωποι του WWF
Ελλάς. Άνθρωποι που έχουν
αποφασίσει να αφιερώσουν
στην προστασία της φύσης τις
ικανότητες, την εμπειρία, τον
ενθουσιασμό και τον επαγγελματισμό τους. Άνθρωποι που
είναι πρόθυμοι να προσφέρουν το «κάτι παραπάνω» όποτε χρειαστεί, που πιστεύουν σε αυτό που
κάνουν και εμπνέονται από ένα κοινό όραμα.

ΠΑΡΆ
ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΊΕΣ,
Η ΔΡΆΣΗ ΜΑΣ
ΣΥΝΕΧΊΣΤΗΚΕ

Ήταν μια δύσκολη χρονιά για όλους μας. Όμως προσπαθήσαμε
σκληρά και καταφέραμε να συνεχίσουμε το έργο μας κάτω από τη
νέα πραγματικότητα της πανδημίας και τις συνθήκες που έθεσε. Η
τηλεργασία ξεκίνησε άμεσα, πριν καν επιβληθούν τα πρώτα περιοριστικά μέτρα ως προς τις μετακινήσεις, ενώ αμέσως ελήφθησαν όλα
τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια των εργαζομένων από τον COVID-19.

Και τα πράγματα σιγά σιγά πήραν τον δρόμο τους μόνα τους… Ένα
εβδομαδιαίο εφημεριδάκι 1-2 σελίδων άρχισε να αποστέλλεται σε όλους
μας με τα σημαντικότερα νέα της εβδομάδας για να μη χάσουμε τη
μεταξύ μας επαφή. Άλλοι συνάδελφοι, που δεν μπορούσαν να επισκεφτούν το πεδίο έφτιαξαν μια σελίδα στα social media προκειμένου να
κρατήσουν ζωντανή την επικοινωνία με τους ψαράδες με τους οποίους
συνεργάζονται, να τους ενημερώνουν για τις εξελίξεις στον τομέα τους
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Η ΝΕΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΗΣ

Καθώς οι παγκόσμιοι ηγέτες θα λάβουν
το 2021 καθοριστικές αποφάσεις για το
περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και
τη βιώσιμη ανάπτυξη, είναι επιτακτική
η ανάγκη να θέσουν ως προτεραιότητα
την προστασία της φύσης σε συνδυασμό με την ευημερία του ανθρώπου. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στις κυβερνήσεις να χρησιμοποιήσουν την πανδημία
COVID-19 ως δικαιολογία για αδράνεια, αποδυνάμωση της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας ή πλημμελή εφαρμογή της.

Το 2021
είναι μια χρονιά
γεμάτη προκλήσεις,
αλλά και μια χρονιά
όπου έχουμε
τη δυνατότητα να
ανασυνταχθούμε
και να πιέσουμε
για αποφάσεις
που θα χτίσουν
ένα καλύτερο μέλλον
για τον άνθρωπο
και τη φύση.

Σοφοκλής Τουτζιαράκης, Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή. H κάρτα σχεδιάστηκε
στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μαζί για το κλίμα».

46

Σήμερα γνωρίζουμε πολύ καλά τις επιπτώσεις που επιφέρει η απώλεια
της βιοποικιλότητας, η κλιματική κρίση και το αποτυχημένο σύστημα
διατροφής. Είναι ξεκάθαρο ότι αν δεν καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε την απώλεια βιοποικιλότητας και την κλιματική κρίση θα θέσουμε σε κίνδυνο την ευημερία μας και τη διατροφική μας ασφάλεια.
Οι σύνοδοι των Ηνωμένων Εθνών το 2021 για τη βιοποικιλότητα,
την κλιματική αλλαγή και το σύστημα διατροφής αποτελούν μια
πρωτοφανή ευκαιρία για ουσιαστικές δεσμεύσεις και την ανάδειξη
μιας ολιστικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό καθώς, στον απόηχο της πανδημίας
COVID-19, ανοικοδομούμε τις οικονομίες και τις κοινωνίες μας.
Κοιτώντας μπροστά και επιδιώκοντας μια νέα συμφωνία για τον
άνθρωπο και τη φύση, το WWF θέτει ως προτεραιότητα τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων από τις κυβερνήσεις
και τις επιχειρήσεις παγκοσμίως με έμφαση στην απομάκρυνση από
τα ορυκτά καύσιμα, την προώθηση της βιώσιμης διατροφής, την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων, τη θέσπιση προστατευόμενων
περιοχών και τη σωστή διαχείρισή τους.
Σε έκθεσή του που δημοσίευσε τον Οκτώβριο, το WWF Ελλάς προτείνει
συγκεκριμένα ένα πακέτο ανάκαμψης για την Ελλάδα, το οποίο αποτελείται από δέκα ενδεικτικά εμβληματικά επενδυτικά προγράμματα, που
αναπτύσσονται κάτω από τρεις βασικούς πυλώνες: την επιτάχυνση της
ενεργειακής μετάβασης με στόχο τον μηδενισμό των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου, τη μετάβαση προς μία κυκλική οικονομία, καθώς και
την προστασία και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων. Εκτός από τη
δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας, η υλοποίηση αυτού του πακέτου
θα οδηγήσει σε μία πιο καθαρή ατμόσφαιρα, θα κάνει πιο ασφαλή τη
διαχείριση των αποβλήτων, θα μειώσει με φυσικές λύσεις τους κινδύνους από κλιματικές καταστροφές, θα ενισχύσει την προστασία της
θάλασσας και θα προστατέψει τα δάση μας.
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ΕΤΗΣΙΟΣ

2020

80%

Η οικονομική διαχείριση
του WWF Ελλάς ελέγχεται
από ορκωτούς λογιστές
σε ετήσια βάση από το 1995.

των περιβαλλοντικών
δράσεων του WWF Ελλάς
εντάσσεται στις παγκόσμιες
προτεραιότητες του WWF.

5.000.000
Μας στηρίζουν περισσότεροι
από 5.000.000 υποστηρικτές
παγκοσμίως. Στην Ελλάδα έχουμε
9.000 υποστηρικτές.

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.

