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ΜΑΖΊ ΜΕ ΑΙΣΙΟΔΟΞΊΑ
ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑ

Οι άνθρωποι του WWF Ελλάς
δίνουμε όλο το βάρος της
προσπάθειάς μας σε δημιουργικές
και συμμετοχικές πρωτοβουλίες
για την προστασία της φύσης.
Η συνεργασία είναι στο DNA
αυτής της οργάνωσης και πάντα φέρνουμε μαζί
στο «πεδίο της μάχης» άλλες περιβαλλοντικές
οργανώσεις, κοινωνικούς φορείς, επιχειρήσεις,
κρατικές υπηρεσίες και τοπική αυτοδιοίκηση.

Γιώργος Βλάχος
Πρόεδρος Δ.Σ.

Μαζί λοιπόν – πάντα με διαφάνεια και προσήλωση
στη λύση – χτίζουμε το μονοπάτι της βιωσιμότητας
για τη βιοποικιλότητά μας, την ενέργεια, τα ιχθυαποθέματα
των θαλασσών μας. Μικρό μόνο παράδειγμα, ο ρόλος μας
στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης για μία επόμενη μέρα,
χωρίς κάρβουνο και με ίσες ευκαιρίες για όλους στις λιγνιτικές
περιοχές της χώρας. Την ίδια στιγμή ρίχνουμε βάρος και
στην καθημερινότητά μας, προτείνοντας και ανακαλύπτοντας
μαζί με παιδιά και ενήλικες τις αλλαγές που θα μειώσουν
το αποτύπωμά μας αλλά και το κόστος διαβίωσης.
Παράλληλα, δεν ξεχνάμε τον ρόλο μας – όντας ίσως
και η μοναδική οργάνωση στην Ελλάδα – ως θεματοφύλακες
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, παρακολουθώντας
και καταγράφοντας τις εξελίξεις και προσφεύγοντας,
όταν αυτό είναι απαραίτητο, στη δικαιοσύνη. Αυτόν τον ρόλο
δεν πρόκειται να τον εγκαταλείψουμε, καθώς οι πιέσεις προς
το περιβάλλον καθημερινά αυξάνονται, παραδόξως από αυτούς
που έχουν ταχθεί να το προστατεύσουν. Κι όμως, η αισιοδοξία
μας παραμένει δυνατή, καθώς οι τοπικές κοινωνίες με τις οποίες
συνεργαζόμαστε σε Κυκλάδες, Καβάλα, Τήλο, Ήπειρο και όχι
μόνο, εφαρμόζουν έναν άλλον δρόμο: αυτόν της βιωσιμότητας.
Κι αυτή η αισιοδοξία αυξάνεται ακόμη περισσότερο, βλέποντας
τη στήριξη στο έργο μας από τους φίλους μας, τους υποστηρικτές
μας, τα ιδρύματα και τις επιχειρήσεις που πιστεύουν στο όραμά
μας για μια αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης. Σε όλους
εσάς χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ.
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Η ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΓΕΝΙΆ…

Δημήτρης Καραβέλλας
Γενικός Διευθυντής

Παρά τις φοβερές
προκλήσεις των καιρών,
παραμένω αισιόδοξος και
πεπεισμένος πως μαζί
μπορούμε να γίνουμε
αυτή η γενιά που θα
αλλάξει πορεία και θα
παραδώσει ένα καλύτερο
και ασφαλέστερο σπίτι
στα παιδιά της.

Μέσα στη χρονιά που πέρασε,
δύο εκθέσεις ορόσημα για την
κατάσταση του πλανήτη μας,
ήρθαν να κρούσουν τον τελευταίο ίσως κώδωνα
του κινδύνου. Η έκθεση του Διακυβερνητικού
Πάνελ για την Κλιματική Αλλαγή του ΟΗΕ μας
προειδοποίησε ότι ο 1,5 βαθμός Κελσίου αύξηση
της θερμοκρασίας είναι η «γραμμή τερματισμού»
για τη Γη μας και αν την ξεπεράσουμε θα
μπούμε σε έναν δρόμο χωρίς επιστροφή. Λίγο
αργότερα, τον Οκτώβριο του 2018, η έκθεση
«Ζωντανός Πλανήτης» του WWF και της
Ζωολογικής Εταιρείας του Λονδίνου, κατέδειξε
πως οι πληθυσμοί ψαριών, πουλιών, θηλαστικών,
αμφιβίων και ερπετών έχουν ήδη μειωθεί κατά
60%, σε λιγότερο από 50 χρόνια , λόγω του
υπερκαταναλωτισμού της ανθρωπότητας.

Με λίγα λόγια, βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι.
Στη μία κατεύθυνση βρίσκεται η αυτοκαταστροφή μας και στην
άλλη η αρμονική μας συνύπαρξη με τη φύση και η ευημερία μας.
Κάπου ανάμεσα στις δυσοίωνες προβλέψεις όμως, βρίσκεται
και μια μεγάλη ελπίδα, ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση που
αντιμετώπισε ποτέ το είδος μας: είμαστε η τελευταία γενιά
που μπορεί να αλλάξει πορεία για τον εαυτό της και το κοινό
μας σπίτι, τη Γη. Κρατάμε δηλαδή στα χέρια μας το παρόν μας
αλλά και το μέλλον των παιδιών μας.
Στο WWF έχουμε μάθει να μην καθόμαστε με τα χέρια
σταυρωμένα. Για μία ακόμη χρονιά, κάτω από αντίξοες
συνθήκες, σηκώσαμε τα μανίκια και συνεχίσαμε τη σκληρή
δουλειά, μαζί με όλους εσάς, για έναν ζωντανό πλανήτη
που μας «χωράει» όλους. Μια σκληρή δουλειά απέναντι
σε λογικές του παρελθόντος που μας κρατάνε πίσω.
Τη στιγμή που ο πλανήτης αρχίζει επιτέλους να αφήνει πίσω
του τα ορυκτά καύσιμα, η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε
να μετατρέψει τις θάλασσές μας σε μία τεράστια πλατφόρμα
εξόρυξης πετρελαίου. Ποτέ ξανά μια χώρα δεν πήρε ένα
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τόσο μεγάλο ρίσκο, προσδοκώντας τόσο ισχνά και αμφίβολα οφέλη. Ήδη
χιλιάδες πολίτες αλλά και το παγκόσμιο δίκτυο του WWF στέκονται στο
πλευρό μας ενάντια σε αυτά τα σχέδια. Η μάχη προβλέπεται μακρά και
σκληρή αλλά είμαστε αποφασισμένοι να τη δώσουμε, αποδεικνύοντας με
τεκμηριωμένο τρόπο το παράλογο της επιλογής αυτής και προτείνοντας,
όπως πάντα, πιο βιώσιμες λύσεις για τον τόπο. Ταυτόχρονα, αναδείξαμε
μαζί με τις τοπικές κοινωνίες της Δυτικής Μακεδονίας τα αδιέξοδα του
λιγνίτη και σχεδιάζουμε από κοινού μια δίκαιη για όλους μετάβαση στην
επόμενη μέρα, χωρίς κάρβουνο.
Μέσα από μία συμμαχία με όλα τα μεσογειακά γραφεία του WWF,
αγωνιζόμαστε για το κοινό μας ιστορικά σπίτι, τη θάλασσα της Μεσογείου.
Στην Ελλάδα συνεχίζουμε να προστατεύουμε το μεγαλύτερο «μαιευτήριο»
της χελώνας καρέτα στη Μεσόγειο, τα Σεκάνια, ενώ στις Κυκλάδες, με
επίκεντρο τη Γυάρο, αλλά και στην Καβάλα, μαχόμαστε μαζί με τους ψαράδες
αναζητώντας και χτίζοντας λύσεις για μια θάλασσα με ζωντανούς βυθούς.
Δεν αρκούμαστε όμως μόνο στις μεγάλες «γαλάζιες» προκλήσεις.
Δουλεύουμε για να αλλάξουμε και τον τρόπο ζωής μας, ξεκινώντας
από τα παιδιά μας και τη διατροφή μας, συνεργαζόμαστε με πολλούς
για να στηρίξουμε τη λειτουργία προστατευόμενων περιοχών σε όλη
τη χώρα, παρακολουθούμε και πιέζουμε για καλύτερη περιβαλλοντική
νομοθεσία, προστατεύουμε τη «Γη των Αρπακτικών» στη Δαδιά του
Έβρου, αναδεικνύουμε τους νησιωτικούς υγρότοπους της Μεσογείου και
φέρνουμε την πρόληψη στο επίκεντρο ως ασπίδα ενάντια στις δασικές
πυρκαγιές που τόσο μας πλήγωσαν το περασμένο καλοκαίρι.
Φέτος κλείνω 25 χρόνια κοινής πορείας με το WWF – μισή ζωή γεμάτη
όμορφες και δύσκολες στιγμές, δράση, ομαδική δουλειά, σημαντικές
περιβαλλοντικές νίκες αλλά και ταπεινωτικές ήττες. Παρά τις φοβερές
προκλήσεις των καιρών, εγώ παραμένω αισιόδοξος και πεπεισμένος
πως μαζί μπορούμε να γίνουμε αυτή η γενιά που θα αλλάξει πορεία και
θα παραδώσει ένα καλύτερο και ασφαλέστερο σπίτι στα παιδιά της.
Χωρίς εσάς άλλωστε, τους υποστηρικτές μας, τίποτα δεν θα ήταν εφικτό.
Για όλα αυτά, σας ευχαριστώ και σας υπόσχομαι πως θα παραμείνουμε
στις επάλξεις, με σηκωμένα τα μανίκια, αισιόδοξοι και αποφασισμένοι.
Πιστοί στο όραμά μας για έναν Ζωντανό Πλανήτη.
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Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ

Είμαστε μέλος ενός δυναμικού διεθνούς δικτύου που κάνει
πραγματικότητα την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης.

© Γιώργος Ρηγούτσος / WWF Ελλάς

Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΜΑΖΊ ΚΕΡΔΊΖΟΥΜΕ
ΤΙΣ ΜΆΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΛΑΝΉΤΗ ΜΑΣ!
Η συλλογική δράση
του δικτύου μας,
των ανθρώπων του
και όσων πολιτών και
φορέων συμπορεύονται
μαζί μας μπορεί να κάνει
τα αδύνατα δυνατά.
Μαζί χτίζουμε
έναν ζωντανό πλανήτη.
Κωνσταντίνος Λιαρίκος
Επικεφαλής περιβαλλοντικού
προγράμματος

Το WWF είναι κάτι περισσότερο
από μία περιβαλλοντική οργάνωση. Αποτελεί ένα ενεργό δίκτυο
ανθρώπων και ιδεών με δράση σε
πάνω από 100 χώρες και σκοπό
την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης. Μέσα από το έργο
και τα προγράμματά μας, έχοντας
πάντα ως προτεραιότητα τον άνθρωπο, παλεύουμε για
να προστατεύσουμε τη φύση και να δημιουργήσουμε
ένα ανάχωμα στην απώλεια της βιοποικιλότητας και τις
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Έτσι καταφέραμε
να κερδίσουμε πολλές μάχες σε ολόκληρο τον πλανήτη
αλλά και στην ευρωπαϊκή μας «γειτονιά».
Γνωρίζουμε καλά ότι η φύση δεν γνωρίζει σύνορα. Για αυτό τις μάχες
μας τις δίνουμε συλλογικά, σαν μια γροθιά, σε ολόκληρο τον κόσμο και
όχι μόνο στην Ελλάδα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λοιπόν, καταφέραμε μαζί
με εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες να κερδίσουμε δύο σημαντικές μάχες.
Η πρώτη από αυτές δόθηκε για ένα από τα σημαντικότερα δάση της
Ευρώπης, αυτό της Μπιαλοβιέζα (Bialowieza) στην Πολωνία. Η απόφαση της πολωνικής κυβέρνησης να τριπλασιάσει την υλοτομία στο
παρθένο δάσος που έχει χαρακτηριστεί περιοχή Natura 2000 και
παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς, χωρίς να εκτιμήσει

© Sanchez & Lope / WWF
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Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

τις επιπτώσεις ή να προβλέψει οποιαδήποτε δικλείδα ασφαλείας, συσπείρωσε το διεθνές δίκτυο του WWF. Η νίκη δεν άργησε να έρθει,
όταν περιβαλλοντικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων και το WWF
Πολωνίας, κατέθεσαν καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που
οδήγησε σε καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ).
Η δεύτερη σημαντική μάχη δόθηκε στη γειτονιά μας, στο εθνικό
πάρκο του Πιρίν της Βουλγαρίας που έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή
Natura 2000 και ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
Μαζί καταφέραμε να αποτρέψουμε τα σχέδια της κυβέρνησης της
χώρας για υλοτόμηση και υπερ-δεκαπλάσια επέκταση των υποδομών
του χιονοδρομικού κέντρου Μπάνσκο. Χιλιάδες πολίτες από όλον
τον κόσμο βροντοφώναξαν #SavePirin και έστειλαν ένα σημαντικό
μήνυμα στον πρωθυπουργό της γειτονικής μας χώρας, ξεπερνώντας
τις 125.000 υπογραφές. Το καλοκαίρι η νίκη μας επισφραγίστηκε με
δεύτερη καταδικαστική απόφαση των σχεδίων της κυβέρνησης από
το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Βουλγαρίας.

© MayaEye Photography

Χωρίς τη βοήθειά σου δεν θα είχαμε καταφέρει πολλά. Αυτές τις νίκες τις αφιερώνουμε λοιπόν σε εσένα.
Όταν και εσύ ενώνεις τη δύναμή σου με τη δική μας,
μπορούμε να καταφέρουμε περισσότερα.
Σε χρειαζόμαστε σε κάθε βήμα μας.
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΗ
ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Είμαστε αποφασισμένοι να προασπίσουμε τον πολύτιμο οικολογικό πλούτο της Ελλάδας και να επιτύχουμε την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης.
Δουλεύουμε με σύμμαχο την επιστημονική έρευνα και
τους περιβαλλοντικούς νόμους για αποτελεσματικό
σύστημα προστασίας της φύσης, καθαρή ενέργεια,
έγκαιρη αντιμετώπιση μεγάλων απειλών, όπως οι πυρκαγιές και η θαλάσσια ρύπανση, και για την αρμονική
συμβίωση των ανθρώπων με τη φύση.

Σταθερή δράση
Βόρειες Κυκλάδες
Συνεργασία με παράκτιους αλιείς για βιώσιμη αλιεία και χτίσιμο μιας πρότυπης
θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής
στη Γυάρο.
Καβάλα
Βελτίωση βιωσιμότητας αλιευτικού στόλου
με στόχο το οικολογικό πρότυπο MSC.
Ζάκυνθος
Προστασία της σημαντικότερης
παραλίας της Μεσογείου
για την Caretta caretta.
Δαδιά
Προστασία απειλούμενων αρπακτικών
πουλιών.
Ηράκλειο
Προστασία μικρών νησιωτικών υγρότοπων.
Τήλος
Πρότυπο πρόγραμμα ενεργειακής αυτονόμησης με βάση την καθαρή ενέργεια.
Πρέσπες
Προστασία του οικολογικού θησαυρού
των Πρεσπών σε συνεργασία με την
Εταιρία Προστασίας Πρεσπών.
Δυτ. Μακεδονία - Πτολεμαΐδα
Δράσεις για την απεξάρτηση
από τον λιγνίτη.

Ενδεικτικές δράσεις
Προστασία και αποκατάσταση
των δασών από τις πυρκαγιές
Χίος

Ζάκυνθος

Άνδρος

Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Αττική
Κεφαλονιά
Θεσ/λονίκη
Αλεξ/πολη
Καβάλα
Ιωάννινα

Καλαμάτα
Σαντορίνη
Κρήτη
Χίος
Λέσβος
Σάμος

Πάτρα
Σύρος
Κως
Τρίκαλα
Καστοριά
Λάρισα

Προστασία νησιωτικών υγρότοπων
Κρήτη

Λέσβος

Πάτμος

Νομική ομάδα υποστήριξης πολιτών
Βόλος
Μεσολόγγι
Ιωάννινα
Εύβοια

Θεσσαλονίκη
Ασπρόπυργος
Αττική
Μύκονος

Πάρος
Τήνος

Πολιτικές παρεμβάσεις για την υπεράσπιση
σημαντικών περιοχών
Κυπαρισσία
Κορινός Πιερίας
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Δαδιά
Λέσβος

Χαλκιδική
Αώος

Ιωάννινα

Ξεκινήσαμε εκστρατεία
ενάντια στις εξορύξεις
υδρογονανθράκων
στην Ελλάδα. Η μάχη
είναι δύσκολη, αλλά
μπορούμε να την κερδίσουμε, με εσάς
στο πλευρό μας.

ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ
WWF Ελλάς - Ετήσιος απολογισμός 2018 σελ. 13

Πρόσω ολοταχώς για να κρατήσουμε
τη Μεσόγειο ζωντανή!
Το 2018 ήταν μια χρονιά γεμάτη πρωτιές και επιτυχίες για τη Θαλάσσια
Μεσογειακή Πρωτοβουλία με ορόσημα
την πρώτη ολοκληρωμένη έκθεση για
τα πλαστικά που εγκλωβίζονται στα
μεσογειακά νερά, την έναρξη του μεγαλύτερου προγράμματος σε ολόκληρη
τη Μεσόγειο για την παράκτια αλιεία
και την απόκτηση ενός σκάφους που θα
ριχτεί στη μάχη για την προστασία του
μοναδικού μας θαλάσσιου πλούτου.
Με τίτλο «Σώζοντας τη Μεσόγειο από
την πλαστική παγίδα», η μελέτη για τα
πλαστικά εστίασε στις επιπτώσεις των

© naturepl.com/Mark Carwardine / WWF

απορριμμάτων στη θάλασσα και την
ανθρώπινη υγεία. Επίσης, με το πρόγραμμα, «Μετασχηματίζοντας την παράκτια αλιεία», δουλεύουμε μαζί με τους
παράκτιους ψαράδες για να στηρίξουμε
το επάγγελμά τους αλλά και να κρατήσουμε τους βυθούς μας γεμάτους ζωή.
Τέλος, η Θαλάσσια Μεσογειακή Πρωτοβουλία «ναύλωσε» ένα ιστιοπλοϊκό, το
οποίο θα αρχίσει σύντομα να «οργώνει»
τις θάλασσές μας για να ρίξει σε δεκάδες λιμάνια και τοπικές κοινωνίες τον
σπόρο για μια ζωντανή Μεσόγειο.

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΑΣ: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
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Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΑΣ: ΚΥΚΛΑΔΕΣ

«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τα μέτρα για
μια προστατευόμενη περιοχή έχουν σχεδιαστεί
από κοινού με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.»
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Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΑΣ: ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΈΝΑ ΛΊΚΝΟ ΖΩΉΣ
ΣΤΙΣ ΒΌΡΕΙΕΣ ΚΥΚΛΆΔΕΣ

Στη Γυάρο και τις
βόρειες Κυκλάδες, το
«μαζί» γίνεται πράξη
προς όφελος και με τη
συμμετοχή όλων! Τα
θεμέλια μπήκαν και είναι
γερά. Το αύριο προβλέπεται συναρπαστικό και
γεμάτο προκλήσεις αλλά
σίγουρα μας «οδηγεί»
σε ένα βιώσιμο μέλλον
για την περιοχή.
Σπύρος Κοτομάτας
Ειδικός συνεργάτης
θαλάσσιου προγράμματος

Ένας πρώην τόπος εξορίας, γεμάτος
ζωή και μυστικά, έγινε το επίκεντρο
μιας συλλογικής προσπάθειας για να
κάνουμε πράξη μια διαφορετική και
αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου
με τη φύση.

Έτοιμοι πια, μετά από πέντε χρόνια επίμονης και αδιάκοπης
δουλειάς σε Γυάρο, Σύρο και Άνδρο, συμπληρώσαμε τα τελευταία
κομμάτια του παζλ για να γίνει η Γυάρος μια πρότυπη θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή, μαζί με τους κατοίκους και τους φορείς της
περιοχής. Θέσαμε έτσι τα θεμέλια για την επόμενη ημέρα, σε αυτήν
την πολύ σημαντική θαλάσσια περιοχή των βορείων Κυκλάδων.
Η Επιτροπή Συνδιαχείρισης, ένα σχήμα που περιλαμβάνει όλους
τους κύριους φορείς και χρήστες της περιοχής, κατέθεσε τα μέτρα
προστασίας και ανάδειξης της Γυάρου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς θεσμοθέτηση. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τα μέτρα για μια προστατευόμενη περιοχή έχουν σχεδιαστεί από
κοινού με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Ολοκληρώσαμε τα σεμινάρια κατάρτισης των τοπικών κοινωνιών της
Σύρου και της Άνδρου για θέματα που αφορούν στη βιώσιμη προστασία
του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την αειφορική ανάπτυξη των βορείων
Κυκλάδων. Η προσπάθεια όμως συνεχίζεται. Χτίζουμε το όραμά μας
βήμα - βήμα. Ο ακρογωνιαίος λίθος για την προστασία της μοναδικής
ζωής που κρύβει η Γυάρος είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα φύλαξης της
περιοχής για πιθανές παράνομες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να
θέσουν σε κίνδυνο την υγεία του οικοσυστήματος. Χάρη στην αποτελεσματική συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, παραμένουμε άγρυπνοι
φρουροί συμμετέχοντας στο σύστημα επιτήρησης της περιοχής.
Συνεχίζουμε την επιστημονική παρακολούθηση της μοναδικής ζωής
του νησιού, ενώ διευρύνεται ο πυρήνας ψαράδων που θέλουν να
συμμετέχουν σε δράσεις, με στόχο τη βιωσιμότητα της φύσης και του
επαγγέλματός τους. Κι όλα αυτά, μαζί με τις τοπικές κοινωνίες που
συνεχίζουμε να εμπλέκουμε και να ενημερώνουμε.
Το πρόγραμμα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFΕ «Ολοκληρωμένη προστασία της Μεσογειακής
Φώκιας στις Βόρειες Κυκλάδες» υποστηρίζεται και συγχρηματοδοτείται από τη
χρηματοδοτική γραμμή LIFE Νature της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από το ίδρυμα
του Πρίγκιπα Αλβέρτου ΙΙ του Μονακό (http://www.fpa2.org/home.html)
Το πρόγραμμα φύλαξης της προστατευόμενης περιοχής της Γυάρου υλοποιείται
με την υποστήριξη του ιδρύματος Segre και του ιδρύματος του Πρίγκιπα Αλβέρτου ΙΙ
του Μονακό.
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Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΑΣ: ΚΗΤΩΔΗ
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Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΑΣ: ΚΗΤΩΔΗ

ΟΙ ΣΥΓΚΆΤΟΙΚΟΊ ΜΑΣ
ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΈΣ
ΘΆΛΑΣΣΕΣ

Με αεροπλάνα και σκάφη, με ακουστικά αλλά και οπτικά μέσα, με κέφι
και αποφασιστικότητα, φέτος το καλοκαίρι κάναμε ένα ακόμα βήμα για
την πιο αποτελεσματική προστασία
μοναδικών πλασμάτων της Μεσογείου, όπως οι εντυπωσιακοί φυσητήρες ή τα πάντα παιχνιδιάρικα και ζωηρά δελφίνια.

Στόχος της έρευνας
ήταν η εκπαίδευση σε
ερευνητικές τεχνικές
κητωδών αλλά και
η συλλογή στοιχείων,
τα οποία θα συμβάλουν
στην προώθηση μέτρων
προστασίας για τα θαλάσσια θηλαστικά των
ελληνικών θαλασσών,
τα περισσότερα από
τα οποία κινδυνεύουν
με εξαφάνιση.

Το καλοκαίρι του 2018 συμμετείχαμε στο “ACCOBAMS Survey Initiative”
(ASI), την εναέρια και θαλάσσια ερευνητική αποστολή για κητώδη, μέσω
ακουστικής και οπτικής παρακολούθησης που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Σε συνεργασία με τη μόνιμη γραμματεία
της Συμφωνίας για τη Διατήρηση των Κητωδών στη Μαύρη Θάλασσα, τη
Μεσόγειο και τη Συγκείμενη Ζώνη του Ατλαντικού, συντονίσαμε τις δράσεις αδειοδότησης και τη συμμετοχή των ελληνικών ερευνητικών ομάδων
στην εναέρια καταγραφή που έγινε στην Ελληνική Τάφρο (στο τμήμα
που εκτείνεται από την Κέρκυρα ως την ανατολική Κρήτη). Δεδομένης
της σημασίας της συγκεκριμένης περιοχής για είδη τα οποία καταδύονται
σε μεγάλα βάθη, η έρευνα στην περιοχή συνεχίστηκε και με το ερευνητικό σκάφος Song of the Whale, της Marine Conservation Research
International, όπου παρακολουθήσαμε τα ζώα αυτά μαζί με επιστήμονες
από διάφορες ελληνικές οργανώσεις προστασίας κητωδών.

Αμαλία Αλμπερίνι
Συνεργάτης
θαλάσσιου προγράμματος

© Richard Barrett / WWF-UK

Εκτός από είδη κητωδών που κατοικούν στις ελληνικές θάλασσες,
όπως οι εντυπωσιακοί φυσητήρες και ζιφιοί, τα τέσσερα είδη δελφινιών (ζωνοδέλφινο, ρινοδέλφινο, σταχτοδέλφινο, κοινό δελφίνι) και
το στενόρυγχο δελφίνι, συναντήσαμε θαλάσσιες χελώνες και θαλασσοπούλια και καταγράψαμε ανθρώπινες δραστηριότητες
και –δυστυχώς– πολλά θαλάσσια απορρίμματα.
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Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΑΣ: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΧΕΛΩΝΕΣ

«Τίποτα από αυτά δεν θα είχε γίνει
πραγματικότητα χωρίς τον καθένα
από εσάς, τους πραγματικούς “φύλακες”
του μοναδικού αυτού πλάσματος.»

© Χαρίκλεια Μινώτου / WWF Ελλάς

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΑΣ: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΧΕΛΩΝΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΟΥΜΕ
ΤΟ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΟ
«ΜΑΙΕΥΤΉΡΙΟ»ΤΗΣ
CARETTA CARETTA!
Έχουμε την τύχη σε
μια μικρή παραλία της
Ζακύνθου να καταγράφεται μια από τις
υψηλότερες πυκνότητες φωλιών της Caretta
caretta σε ολόκληρο τον
κόσμο. Παραμένουμε
δυναμικά εκεί, συνεργαζόμαστε με όλους
και προστατεύουμε
αυτό το ευάλωτο είδος,
διασφαλίζοντας ότι τα
Σεκάνια θα παραμείνουν
μία «παραλία για τις
χελώνες» και το σημαντικότερο μαιευτήριό
τους στη Μεσόγειο!

Το μεγαλύτερο «μαιευτήριο» της
χελώνας καρέτα σε ολόκληρη τη
Μεσόγειο είναι τα Σεκάνια στη
Ζάκυνθο. Εκεί βρίσκεται και το δικό
μας «γραφείο», όπου παλεύουμε
καθημερινά εδώ και 27 χρόνια για
ένα από τα εμβληματικότερα είδη
της θάλασσάς μας.
Η προστασία της παραλίας των Σεκανίων
και η συνολική μας δράση για τη χελώνα καρέτα στη Ζάκυνθο συνεχίστηκε και το 2018!

Βρεθήκαμε και φέτος στην «πρώτη γραμμή», με εκπαιδευμένους
φύλακες, για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε καταστροφική πυρκαγιά γύρω και στα Σεκάνια αλλά και κάθε παράνομη είσοδο σκάφους στην περιοχή, ενημερώνοντας πάντα τις Αρχές. Εκτός από τη
φύλαξη, ολοκληρώσαμε και την α′ φάση αντιδιαβρωτικών και έργων
πυροπροστασίας στα Σεκάνια, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται να
ξεκινήσει άμεσα.
Παράλληλα, οργανώσαμε εθελοντικές δράσεις, με σημαντικότερη
τον καθαρισμό της παραλίας των Σεκανίων τον Μάιο του 2018, όπου
συλλέχθηκαν περίπου 450 κιλά σκουπιδιών! Την ίδια στιγμή, συνεχίζουμε το πρόγραμμα παρακολούθησης γλάρων, οι οποίοι αποτελούν
τον κυριότερο θηρευτή για τα χελωνάκια.
Κι όλα αυτά, με τον τρόπο που δουλεύουμε πάντα: μαζί με όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς, και κυρίως το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο
Ζακύνθου (ΕΘΠΖ), την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τον ΑΡΧΕΛΩΝΑ,
το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Λιμεναρχείο.
Φέτος, για ακόμη μια χρονιά νιώθουμε περήφανοι για τα Σεκάνια. Αρκεί
μόνο να αναλογιστούμε ότι σε αυτή τη μικρή παραλία καταγράφηκαν οι
783 από τις 1.464 φωλιές ολόκληρου του ΕΘΠΖ. Τίποτα από αυτά όμως
δεν θα είχε γίνει πραγματικότητα χωρίς τον καθένα από εσάς, τους
πραγματικούς «φύλακες» του μοναδικού αυτού πλάσματος.

Χαρίκλεια Μινώτου
Συντονίστρια
προγράμματος Ζακύνθου
Οι δράσεις της φύλαξης υλοποιήθηκαν και με την υποστήριξη του WWF Σουηδίας.
Τα έργα πυροπροστασίας υλοποιούνται με τα έσοδα που προήλθαν από τους
χρήστες των Apps στη Μεσόγειο, στο πλαίσιο της διεθνούς καμπάνιας της Apple,
«Apps for Earth».
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ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΚΑΤΑΦΎΓΙΟ ΖΩΉΣ
ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ

Οι προστατευόμενες περιοχές
αποτελούν το βασικότερο εργαλείο
για την προστασία της ζωής στον πλανήτη. Παρέχουν ασφαλές καταφύγιο
για απειλούμενα και μοναδικά είδη,
ενώ ρυθμίζουν την ανθρώπινη δραστηριότητα σε αρμονία με τη φύση. Κι όλα αυτά, εξασφαλίζοντας καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους μας!

Με γνώση, εμπειρία,
συνεργασία και προσήλωση, παρακολουθούμε
όλες τις εξελίξεις
πολιτικής για το φυσικό
περιβάλλον, συμμετέχουμε σε διαβουλεύσεις, παρεμβαίνουμε
στον δημόσιο διάλογο
και προτείνουμε λύσεις.
Θεοδότα Νάντσου
Επικεφαλής
περιβαλλοντικής πολιτικής

Η προηγούμενη χρονιά σηματοδοτήθηκε από πολλές εξελίξεις.
Ψηφίστηκε νέος νόμος για τους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών (ΠΠ), με σαφή δομή για το Εθνικό Σύστημα ΠΠ και
υπερτριπλασιάστηκε η θαλάσσια έκταση του δικτύου Natura 2000.
Οι εξελίξεις αυτές πλαισιώνονται από μερικές ακόμα. Η υιοθέτηση των πρώτων σχεδίων δράσης για είδη όπως ο ασπροπάρης, η
νανόχηνα και το κιρκινέζι, η μεταφορά της οδηγίας για τη θαλάσσια
χωροταξία στην ελληνική νομοθεσία. Οι εξελίξεις αυτές διασφαλίζουν ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος επεκτείνεται πέρα
από τα όρια των προστατευόμενων περιοχών.

Μια μεγάλη νίκη για τη θαλάσσια χελώνα και μια επικίνδυνη ειρωνεία…
Φέτος, ξεχώρισε η θεσμική προστασία του Κυπαρισσιακού Κόλπου.
Με το προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε, μετά από την καταδίκη της
χώρας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δόθηκε τέλος στα σχέδια παράκτιας δόμησης και μπήκε σε προτεραιότητα η προστασία της δεύτερης
σημαντικότερης παραλίας ωοτοκίας της χελώνας καρέτα στη Μεσόγειο.
Στην προσπάθεια αυτή συνεργαστήκαμε στενά με τις περιβαλλοντικές
οργανώσεις ΑΡΧΕΛΩΝ και MEDASSET. Όμως, η χαρά μας μετατράπηκε
σε αγωνία, καθώς τη μέρα που υπογράφηκε το προστατευτικό διάταγμα,
ο υπουργός περιβάλλοντος υπέγραψε και σύμβαση με πετρελαϊκές
εταιρείες για εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην ίδια περιοχή.
Φέτος θα εντείνουμε τον αγώνα μας για ζωντανές θάλασσες!

Στο πλαίσιο της συμβολής μας σε αυτές τις εξελίξεις, συνεργαζόμαστε με περιβαλλοντικές οργανώσεις και φορείς, ώστε όχι μόνο να
αποτραπεί οποιαδήποτε προσπάθεια αποδυνάμωσης της νομοθεσίας, αλλά και να υπάρξει σημαντική βελτίωση στην εφαρμογή της.
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ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: ΕΔΩ ΖΟΥΜΕ

ΘΩΡΑΚΊΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΦΎΣΗ
Ως WWF Ελλάς,
επιδιώκουμε την ενδυνάμωση των αρχών και
υπηρεσιών που είναι
αρμόδιες για την εφαρμογή της νομοθεσίας,
την ενεργό συμμετοχή
των εμπλεκόμενων
φορέων στη διατήρηση
των περιοχών Natura
2000 και την ευρεία
ενημέρωση του κοινού
ώστε να πετύχουμε την
καλύτερη διαχείρισή
τους και να ξεκλειδώσουμε την αναπτυξιακή
προοπτική τους.
Ιόλη Χριστοπούλου
Yπεύθυνη πολιτικής
για το φυσικό περιβάλλον

Ακόμα και το πιο μεγάλο ταξίδι
ξεκινά με το πρώτο βήμα. Αυτό
το βήμα έγινε το 2018 και το ταξίδι προβλέπεται συναρπαστικό και
συνάμα προκλητικό! Μαζί με εννιά
ακόμα εταίρους, υπό τον συντονισμό
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, συμμετέχουμε στο έργο LIFE-IP 4 Natura,
με στόχο να «θωρακίσουμε» το δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 στην Ελλάδα.
Η πρώτη χρονιά ήταν χρονιά σχεδιασμού και προετοιμασίας.
Ξεκινήσαμε μια λεπτομερή καταγραφή όλων των υπηρεσιών, φορέων και κοινωνικών εταίρων που δραστηριοποιούνται στις περιοχές
αυτές και, μέσα από επιτόπιες επισκέψεις, δεκάδες συνεντεύξεις
και ομάδες συζητήσεων, αποτυπώνουμε τις απόψεις τους αλλά και
τις ανάγκες τους, ώστε να εργαστούμε μαζί τους στον σχεδιασμό
ενός πρωτοπόρου προγράμματος κατάρτισης.
Παράλληλα, ξεκινήσαμε την εκπόνηση ενός σχεδίου που θα περιλαμβάνει τις απαραίτητες δράσεις και μέτρα για τη διάσωση του απειλούμενου με εξαφάνιση βάτραχου της Καρπάθου και συμμετέχουμε
στη δημιουργία προτύπων για αντίστοιχα σχέδια δράσης για άλλα
απειλούμενα είδη και οικοτόπους της χώρας μας.
Αν το δίκτυο Natura 2000 είναι ο βασικός πυλώνας προστασίας της
ελληνικής φύσης, το έργο LIFE-IP 4 Natura είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για να λειτουργήσει, επιτέλους, σωστά. Τη χρονιά που έρχεται, το
WWF Ελλάς έχει ένα μεγάλο στοίχημα να κερδίσει - και θα το καταφέρει μόνο με τη βοήθειά σας. Ξεκινώντας την πανελλαδική καμπάνια
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης «Natura 2000 – Εδώ ζούμε» σας
χρειαζόμαστε δίπλα μας. Για να μάθουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι το
δίκτυο Natura 2000 για τη ζωή μας, αλλά και για να γιορτάσουμε μαζί
την Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000, στις 21 Μαΐου.

Το έργο LIFE-IP 4 Natura «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση
των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» συγχρηματοδοτείται από τη χρηματοδοτική γραμμή LIFE
Environment της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Πράσινο Ταμείο και τη συνδρομή των
εταίρων του έργου.
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ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: ΔΑΣΗ

«Mαθαίνοντας ο ένας από τον άλλον,
μοιραστήκαμε τα εργαλεία εκείνα που είναι
απαραίτητα για μία πρόληψη-ασπίδα
ενάντια στις δασικές πυρκαγιές.»

© Παναγιώτης Λατσούδης

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: Η ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΑΦΟΡΑ

ΦΕΡΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

Τι ρόλο έχει ο καθένας από εμάς
στην προστασία των δασών και πώς
μπορούμε να τα κρατήσουμε ζωντανά; Σε αυτό ακριβώς το ερώτημα
απάντησε η εκστρατεία μας,
«Η φωτιά σε αφορά», βάζοντας τις τοπικές κοινωνίες,
την πρόληψη και τους πολίτες στο επίκεντρο.

Φέρνοντας την πρόληψη
στο επίκεντρο, καταρρίπτουμε τους μύθους
γύρω από τις δασικές
πυρκαγιές και εμποδίζουμε τη διαιώνιση λανθασμένων αντιλήψεων
που ενισχύουν μόνο την
καταστολή. Η συνεργασία με τις τοπικές
κοινωνίες αποδεικνύει
ότι μαζί μπορούμε να
κρατήσουμε τα δάση μας
ζωντανά.
Ηλίας Τζηρίτης
Συνεργάτης δασικού
προγράμματος

© Hλίας Τζηρίτης / WWF Ελλάς

Είτε από πρόθεση είτε από
αμέλεια, το 90% των πυρκαγιών
προκαλείται από τον άνθρωπο.
Δεδομένου ότι καθένας από εμάς
είναι ένα σημαντικό γρανάζι
στον μηχανισμό δασοπροστασίας
και με στόχο να αναδείξουμε τη
σημασία της πρόληψης, υλοποιήσαμε το 2018 μια στοχευμένη
εκστρατεία ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης, με τίτλο:
«Η φωτιά σε αφορά». Η εκστρατεία υλοποιήθηκε στην Αχαΐα
και την Κεφαλονιά, δυο περιοχές
που τα τελευταία χρόνια επλήγησαν σοβαρά από τις φωτιές.

Βασικό στοιχείο της εκστρατείας η δημιουργία ισχυρών συμμαχιών με τοπικούς φορείς και εθελοντικές ομάδες πυροπροστασίας
που δυνάμωσαν τη φωνή μας και βοήθησαν να διαδοθεί το μήνυμα
της πρόληψης ακόμα πιο μακριά.
Τι καταφέραμε; Ενημερώσαμε χιλιάδες κατοίκους της Αχαΐας
και της Κεφαλονιάς και δημιουργήσαμε ειδικό εκπαιδευτικό υλικό
με τα αίτια και τις λύσεις του προβλήματος για μαθητές δημοτικού
και γυμνασίου. Παράλληλα, υλοποιήσαμε εργαστήρια κατάρτισης
εκπαιδευτικών αλλά και διαδραστικά εργαστήρια για εκπροσώπους
δημοσίων και εθελοντικών φορέων. Έτσι, μαθαίνοντας ο ένας από
τον άλλον, μοιραστήκαμε τα εργαλεία εκείνα που είναι απαραίτητα
για μία πρόληψη-ασπίδα ενάντια στις δασικές πυρκαγιές.

Η εκστρατεία πραγματοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου και
την υποστήριξη της ναυτιλιακής εταιρείας Andriaki Shipping Ltd και με την τοπική
υποστήριξη των εθελοντικών ομάδων: Εθελοντική Ομάδα Προστασίας Περιβάλλοντος Πυλάρου, Εθελοντική Ομάδα Πυρόσβεσης Διάσωσης Βραχνείκων, Σώμα Εθελοντών Διασωστών Πυροσβεστών Δ. Αχαΐας, Θεατροπαιδαγωγική Ομάδα ΠαιΘέα.
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ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΊ ΥΓΡΌΤΟΠΟΙ

© Kαλούστ Παραγκαμιάν / WWF Ελλάς

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΊ ΥΓΡΌΤΟΠΟΙ

ΈΝΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΌ
“SUCCESS STORY”
Η παγκόσμια αναγνώριση της δουλειάς του
WWF Ελλάς για τους
νησιωτικούς υγρότοπους, συνοδεύεται
και από τη δική μας
υπόσχεση να συνεχίσουμε μεθοδικά και με
επιστημονικότητα την
προστασία των υγροτόπων της μεσογειακής
λεκάνης.

Όταν πριν από 14 χρόνια ξεκινούσαμε τον αγώνα μας για τη διάσωση
των νησιωτικών υγροτόπων της
Ελλάδας, δεν περιμέναμε ότι αυτή
η δουλειά μας θα επισφραγιζόταν
με την υπογραφή της διεθνούς
Σύμβασης Ραμσάρ. Φτάσαμε όμως
σε αυτήν την ιστορική στιγμή, έχοντας καταφέρει την
αποτελεσματική προστασία και θωράκιση 827 μικρών
παραδείσων στα ελληνικά νησιά.
Κάπως έτσι, ξεκινήσαμε τη χρονιά αυτή και το πρόγραμμα MedIsWet.
Σκοπός του, η διάδοση της γνώσης και σε άλλες χώρες της Μεσογείου, ώστε να επιτύχουμε την απογραφή όλων των νησιωτικών
υγρότοπων της κοινής μας θάλασσας. Μέσα από περισσότερες από
400 επισκέψεις σε 42 νησιά της Μεσογείου, μεταφέραμε εμπειρία
και γνώση και χτίσαμε τις βάσεις. Στο σημαντικό αυτό πρόγραμμα

Θάνος Γιαννακάκης
Υπεύθυνος πρωτοβουλίας
νησιωτικών υγροτόπων

έχουμε τη χαρά να είμαστε συντονιστές, ενώ μας τιμούν με τη συμμετοχή τους 13 συνολικά εταίροι από εννιά μεσογειακές χώρες. Μέχρι
τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, το πρόγραμμα MedIsWet
έχει πραγματοποιήσει 32 εκδηλώσεις, φέρνοντας κοντά περισσότερους από 2.000 πολίτες από έξι χώρες.
Ίσως θα ήταν μια ωραία πρόκληση για εσένα στην επόμενη επίσκεψή σου σε ένα νησί της Μεσογείου να εντοπίσεις έναν τέτοιο κρυμμένο θησαυρό και να μάθεις περισσότερα για τη σημασία του!

WWF Ελλάς - Ετήσιος απολογισμός 2018 σελ. 29

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: ΔΑΔΙΑ

«Ο αγώνας δεν είναι εύκολος,
όμως καμιά νίκη δεν ήρθε χωρίς κόπο.»

© Franz C.Robiller

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: ΔΑΔΙΑ

ΈΝΑ ΚΑΤΑΦΎΓΙΟ ΖΩΉΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΑΠΕΙΛΟΎΜΕΝΟΥΣ ΓΎΠΕΣ

Με φυλλωσιές και ξέφωτα, πεύκα που
κρύβουν ιστορία αιώνων, καταπράσινες βελανιδιές και οξιές, τα μαγευτικά
δάση της Θράκης είναι η γη των αρπακτικών πουλιών. Μαζί με τους «συμπαίκτες μας» στην περιοχή, η ομάδα
μας εδώ και 25 χρόνια, κρατάει ζωντανή την ελπίδα για τους
απειλούμενους γύπες της Ευρώπης και αποδεικνύει στην
πράξη ότι μπορούμε να συνυπάρξουμε αρμονικά με τη φύση!

Για περισσότερα από 25 χρόνια προστατεύουμε το δάσος
της Δαδιάς και τη μοναδική
βιοποικιλότητα που φιλοξενεί, κρατώντας ζωντανό ένα
από τα τελευταία καταφύγια
ζωής της χώρας. Ο φυσικός
μας πλούτος άλλωστε είναι
το πιο πολύτιμο εφόδιο
για το μέλλον του πλανήτη
και τις επόμενες γενιές.
Δώρα Σκαρτσή
Συντονίστρια
προγράμματος Δαδιάς

Ο αγώνας δεν είναι εύκολος, όμως καμιά νίκη δεν ήρθε χωρίς κόπο.
Φέτος μάλιστα, έχουμε έναν παραπάνω λόγο να είμαστε περήφανοι,
αφού το πρόγραμμα LIFE «Η Επιστροφή του Ασπροπάρη» που υλοποιήθηκε στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, κέρδισε το βραβείο Natura
2000 στην κατηγορία «Διασυνοριακή συνεργασία και δικτύωση»,
αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι η φύση μας ενώνει.
Στο πλευρό του ασπροπάρη δεν στεκόμαστε μόνοι μας. Πιστοί σύμμαχοι του εμβληματικού αυτού γύπα, οι μικροί μαθητές των σχολείων της
Θράκης που γειτονεύουν με τα δάση, όπου ζουν τα τελευταία 4 ζευγάρια
ασπροπάρηδων. Φέτος, 150 μαθητές συμμετείχαν στο παιχνίδι αναζήτησης του «χαμένου Ασπροπάρη», μαθαίνοντας με πρωτότυπο τρόπο τις
απειλές που αντιμετωπίζει και πώς μπορούμε να τον προστατεύσουμε.
Πάντοτε στο πλευρό των αρπακτικών πουλιών και ο Κίκο, ο πιο πιστός
σκύλος, με την ιδιότητα του ανιχνευτή δηλητηριασμένων δολωμάτων και
ζώων, που αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για τους γύπες. Κάθε δόλωμα που εντοπίζει ο Κίκο, μια απειλή λιγότερη για τα σπάνια αρπακτικά.
Και η δράση της ομάδας της Δαδιάς δεν σταματά εδώ! Για άλλη μια
χρονιά, συνεργαστήκαμε στενά με τοπικούς και εθνικούς φορείς σε
θέματα χωροθέτησης αιολικών πάρκων στην περιοχή, με στόχο την
ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η δράση του WWF
στη Δαδιά για τους γύπες
συγχρηματοδοτείται από
τη χρηματοδοτική γραμμή
LIFE Νature της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

15 χρόνια εθελοντισμού!
Φέτος γιορτάζουμε 15 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας του
προγράμματος Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (EVS) με τη
συμμετοχή 92 εθελοντών από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι με απεριόριστη αγάπη για τη φύση και διάθεση για προσφορά συνέβαλαν στις
δράσεις μας και έγιναν ένα με τους κατοίκους της Δαδιάς!
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«Ήταν υπέροχα! Μάθαμε πάρα πολλά και η αλληλεπίδραση
με τα παιδιά ήταν εκπληκτική! Η καλύτερη “ανταμοιβή” ήταν
το χαμόγελο τους και το ειλικρινές ευχαριστώ τους!
Σας ευχαριστούμε για την εμπειρία»!
Τα ζεστά λόγια ενός από τους εθελοντές μας

«Όταν η δράση γίνεται εμπειρία, η εμπειρία γνώση, η γνώση
τρόπος ζωής, τότε το “σπίτι μας”, το περιβάλλον, θα είναι βιώσιμη κληρονομιά για τα παιδιά του μέλλοντος».
Δημοτικό Σχολείο Βαρειάς

© Κωνσταντίνος Τσουκαλάς / WWF Ελλάς

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΜΑΣ: ΥΓΙΗ ΠΑΙΔΙΑ, ΥΓΙΗΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ

ΜΑΓΕΙΡΕΎΟΥΜΕ
ΈΝΑΝ ΚΑΛΎΤΕΡΟ ΚΌΣΜΟ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΜΑΣ!

Μαζί με παιδιά,
γονείς και εκπαιδευτικούς ανακαλύψαμε
τη μυστική συνταγή για
έναν υγιή πλανήτη.
Τα χαμόγελα, οι αναμνήσεις και όσα χτίσαμε
παρέα, είναι το εφόδιό
μας για να συνεχίσουμε
να οραματιζόμαστε έναν
καλύτερο κόσμο για
εμάς και τα παιδιά μας.

Με όραμα να διαδώσουμε τα μυστικά
μιας ισορροπημένης διατροφής για
την υγεία μας και την υγεία του πλανήτη, ξεκινήσαμε ένα μαγικό ταξίδι
σε 23 πόλεις της Ελλάδας και μαγειρέψαμε έναν καλύτερο κόσμο για τα
παιδιά μας, μέσα από την κινητή έκθεση «Υγιή παιδιά, υγιής πλανήτης»!

Την Άνοιξη του 2017 η ομάδα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του
WWF Ελλάς έβαλε μαγειρικούς σκούφους και σχεδίασε ένα πρωτότυπο πρόγραμμα για μαθητές και εκπαιδευτικούς με τίτλο: «Υγιή
παιδιά, υγιής πλανήτης»! Με στόχο να ταξιδέψει από άκρη σε άκρη
της Ελλάδας, το πρόγραμμα σύντομα μεταμορφώθηκε σε μία κινητή
διαδραστική έκθεση με βιωματικά παιχνίδια που αποκαλύπτουν πως
συνδέεται η διατροφή μας με το περιβάλλον και την υγεία μας.
Οι χάρτες άνοιξαν, το ταξίδι σχεδιάστηκε και το “Panda Μobile”
της οργάνωσης επισκέφτηκε σε εννιά μήνες 23 ελληνικές πόλεις,
διοργανώνοντας σε κάθε μια από αυτές μία ξεχωριστή διατροφική
γιορτή. Συντροφιά με γονείς και παιδιά θυμηθήκαμε την αξία της
μεσογειακής διατροφής, μάθαμε πώς να μειώσουμε τη σπατάλη
τροφίμων και ρίξαμε φως στα τροφοχιλιόμετρα και την εποχικότητα
των φρούτων και λαχανικών!

Βίκυ Μπαρμπόκα,
Συντονίστρια προγράμματος
Καλύτερης Ζωής

Η εκστρατεία
«Υγιή Παιδιά,Υγιής
Πλανήτης», υλοποιείται στο
πλαίσιο του προγράμματος
WWF Καλύτερη Ζωή, μεγάλος δωρητής του οποίου
είναι το Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος και υποστηρικτής
του το Κοινωφελές Ίδρυμα
Ιωάννη Σ. Λάτση.

Ήταν μια χρονιά που μαγειρέψαμε έναν καλύτερο κόσμο για τα
παιδιά μας. Συνταγή επιτυχίας; Η συνεργασία και η ομαδικότητα.
Δημοτικές αρχές, τοπικοί φορείς, εκπαιδευτικοί, γνωστοί σεφ, τοπικά μέσα ενημέρωσης συνέβαλαν στη διάδοση των μηνυμάτων μας.
Τελικά, μάθαμε μαζί με τα παιδιά και από τα παιδιά!
Μεγαλύτεροι συνοδοιπόροι μας στο ταξίδι οι 260 εθελοντές της
έκθεσης, που με τη ζωντάνια, την ενεργητικότητα και την προθυμία
τους εμψύχωσαν τις δράσεις του παιδαγωγικού υλικού.
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ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΜΑΣ: FISH FORWARD

ΜΑΖΊ ΔΊΝΟΥΜΕ ΧΡΏΜΑ
ΣΤΙΣ ΘΆΛΑΣΣΈΣ ΜΑΣ!

Πώς μπορούμε να διατηρήσουμε
τις θάλασσές μας ζωντανές, μέσα
από το πιάτο μας; Θα καταφέρουμε να αλλάξουμε τις συνήθειές μας και μαζί με αυτές το
μέλλον της Μεσογείου και 800
εκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο;

Με μήνυμα «δεν υπάρχει
τίποτα πιο απλό από την
υπεύθυνη προμήθεια
ψαρικών», κινητοποιούμε
καταναλωτές, αρχές και
επαγγελματίες κατά της
υπεραλίευσης, προάγοντας βιώσιμες λύσεις
που προστατεύουν τις
θάλασσές μας και εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο
τον κόσμο που εξαρτώνται
από τα ψαρικά για να
επιβιώσουν. Πολύτιμο
εργαλείο μας σε αυτή την
προσπάθεια το Fish Guide
που κάνει την υπεύθυνη
κατανάλωση παιχνιδάκι,
διασφαλίζοντας ότι τα
ψάρια δεν θα χαθούν ποτέ
από τις θάλασσες και
από το πιάτο μας!
Φένια Νικολάου
Συντονίστρια
προγράμματος
Fish Forward

Περισσότεροι από 13.500 νέοι χρήστες κατέβασαν φέτος την εφαρμογή WWF Fish Guide για «σωστούς ψαροφαγάδες», σηματοδοτώντας την απαρχή για νέες καταναλωτικές συνήθειες που σέβονται το
περιβάλλον και διασφαλίζουν ότι οι θάλασσές μας δεν θα αδειάσουν
από ψάρια! Με νέες θαλασσινές συνταγές, νέα είδη ψαριών και
έξυπνες ψαρο-συμβουλές, το ταξίδι του Fish Forward για ζωντανές
θάλασσες συνεχίστηκε κι αυτήν τη χρονιά.
Στο πλευρό μας, δεκάδες εκκολαπτόμενοι σεφ που μετά τα σεμινάρια υπεύθυνης γαστρονομίας του WWF έδωσαν υπόσχεση να γίνουν
προστάτες των θαλασσών μας, βγάζοντας μια για πάντα από τα
μενού των εστιατορίων τον γόνο, τα απαγορευμένα και τα απειλούμενα είδη. Έτσι, έγιναν οι καλύτεροι αγγελιοφόροι του μηνύματος
για υπεύθυνη κατανάλωση ψαρικών.
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ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΜΑΣ: FISH FORWARD

Συνοδοιπόρος μας σε αυτό το ταξίδι κατά της υπεραλίευσης, ο διάσημος γευσιγνώστης και πρεσβευτής της εκστρατείας Fish Forward,
Ηλίας Μαμαλάκης, που φέτος μας συνόδευσε, εκτός Αττικής, στην
πανέμορφη Καλαμάτα για μια μοναδική γευστική εμπειρία που
απέδειξε ότι η πιο νόστιμη συνταγή είναι αυτή που κρατάει ζωντανές
τις θάλασσές μας!

500

παιδιά έμαθαν για
τις απειλές που
αντιμετωπίζουν
οι θάλασσές μας

Στιγμιότυπο στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργανώθηκε από την Κεντρική Αγορά Καλαμάτας, με την υποστήριξη του Ι.Ε.Κ ΟΡΙΖΩΝ. Παράλληλα, υλοποιήθηκαν σεμινάρια στους
σπουδαστές μαγειρικής τέχνης της περιοχής, υπό τη διοργάνωση του ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και του τροφογράφου Παναγιώτη Παπανικολόπουλου, γνωστού ως
«Γαστροναύτη». Φωτό: © Xρίστη Σωτηρίου / WWF Ελλάς.

Τη χρονιά που μας πέρασε η «Βιώσιμη Ψαραγορά» του WWF στάθμευσε σε διάφορα σημεία της Αθήνας, μυώντας εκατοντάδες μικρούς
και μεγάλους στις αρχές της υπεύθυνης κατανάλωσης ψαρικών! Πάνω
από 500 παιδιά συμμετείχαν σε παιχνίδια και δημιουργικές δραστηριότητες, μαθαίνοντας για τις απειλές που αντιμετωπίζουν οι θάλασσές
μας από την υπεραλίευση, αλλά και για το πώς εμείς ως καταναλωτές
μπορούμε μέσα από τις επιλογές μας να συμβάλουμε στην προστασία
των θαλασσών μας! Συνολικά πάνω από 5.000.000 άνθρωποι ανακάλυψαν και μοιράστηκαν τις ψαροσυμβουλές του WWF, βάζοντας το
δικό τους λιθαράκι για υγιείς θάλασσες γεμάτες ψάρια.

Η εκστρατεία Fish Forward υλοποιείται σε 17 χώρες με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΖΩΝΤΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

© Claudia Amico

ΖΩΝΤΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΛΙΕΙΑ

ΜΑΖΊ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΨΑΡΆΔΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ
ΖΩΝΤΑΝΉ ΘΆΛΑΣΣΑ
Μέσα από τη δουλειά μας
για την αλιεία, προστατεύουμε τις θάλασσές
μας αλλά και το εισόδημα
των ψαράδων και των
οικογενειών τους.
Μόνο μαζί μπορούμε
να δώσουμε λύσεις.
Άλλωστε, δεν μπορεί να
υπάρξει ζωντανή θάλασσα
χωρίς βιώσιμη αλιεία.

Από την Καβάλα μέχρι τη Σύρο
και από την Ελλάδα μέχρι
την Ιταλία, την Κροατία και την
Τουρκία, παλεύουμε καθημερινά
μαζί με τους ψαράδες της
Μεσογείου για να κρατήσουμε
τις θάλασσές μας ζωντανές!

Μια συλλογική προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια
στην Καβάλα έχει ήδη αρχίσει να αποφέρει καρπούς και να αποδεικνύει πως μαζί μπορούμε να βρούμε τις λύσεις για να κρατήσουμε
τις θάλασσές μας ζωντανές και γεμάτες με ψάρια για όλους.
Ήταν το 2013, όταν με συνοδοιπόρους την ΑΒ Βασιλόπουλος, το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, την εταιρεία εμπορίας ψαριών «Μανιός» και τον τοπικό Σύλλογο Αλιέων γρι-γρι της Καβάλας, καθίσαμε
γύρω από ένα στρογγυλό τραπέζι και βάλαμε μπρος ένα φιλόδοξο
και πρωτοπόρο για τα ελληνικά δεδομένα όραμα: τη βελτίωση της
βιωσιμότητας του συγκεκριμένου αλιευτικού στόλου και την απόκτηση του προτύπου οικολογικής πιστοποίησης του Marine Stewardship
Council (MSC).
Με λίγα λόγια, και πάντα μαζί με τους ψαράδες, τους επιστήμονες,
την αγορά και τους εμπλεκόμενους φορείς, χτίζουμε μια αλιεία βιώσιμη με σεβασμό στο κοινό μας σπίτι: τη θάλασσα.

Αντιγόνη Φούτση
Yπεύθυνη
προγράμματος αλιείας

Σε αυτή την πρωτοποριακή πρωτοβουλία δουλεύουμε μαζί με τον ΑΒ
Βασιλόπουλο, τον τοπικό
σύλλογο αλιέων γρι-γρι,
την εταιρεία εμπορίας
ψαριών «Μανιός» και το
Ινστιτούτο Αλιευτικής
Έρευνας. Η πρωτοβουλία
υλοποιείται με την υποστήριξη του ιδρύματος CML
και του WWF Ολλανδίας.

Τι καταφέραμε τα τελευταία 5 χρόνια;
a Συλλέξαμε κι αναλύσαμε όλα τα διαθέσιμα δεδομένα
για γαύρο και σαρδέλα στο Θρακικό Πέλαγος.
a Αναλύσαμε τις επιπτώσεις αυτής της αλιείας γρι-γρι
στα δελφίνια της περιοχής.
a Ορίσαμε εθελοντικούς κανόνες στο ψάρεμα
για να υπάρχουν ψάρια και στο μέλλον.
a Αναλύσαμε τα ποσοστά απόρριψης
που ήταν τελικά χαμηλά.
a Δημιουργήσαμε την Επιτροπή Μικρών Πελαγικών
Καβάλας και συνεχίζουμε…
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ΖΩΝΤΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΛΙΕΙΑ

Πόσα ψάρια «πάνε χαμένα»;
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο των δράσεών μας για την ελαχιστοποίηση της ποσότητας των ψαριών που δεν αποτελούν στόχο για
τους ψαράδες και που καταλήγουν να πετιούνται στη θάλασσα (τα
απορριπτόμενα, δηλαδή, αλιεύματα), προωθήσαμε προτάσεις που
θα μειώσουν τα ψάρια που δυστυχώς «πάνε χαμένα».

ΚΥΚΛΑΔΕΣ:

το όραμά μας
συνεχίζεται

Συνεχίζουμε να χτίζουμε το όραμά μας για ζωντανές
θάλασσες, μαζί με τους ψαράδες των Κυκλάδων!
Χτίζοντας πάνω στο όραμα του προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE
και της Επιτροπής Συνδιαχείρισης της Γυάρου, ξεκινήσαμε να δουλεύουμε με μία ομάδα παράκτιων αλιέων από Σύρο, Άνδρο, Κύθνο,
Τήνο και Κέα. Σκοπός της καινούριας αυτής προσπάθειας είναι, μέσα
από μια συμμετοχική διαδικασία, να προωθήσουμε πρακτικές που να
εξασφαλίζουν την υγεία των θαλασσών μας αλλά και ένα καλύτερο
μέλλον για τους ψαράδες και το επίπεδο διαβίωσής τους. Η πρωτοβουλία αυτή, αποτελεί μέρος της ευρύτερης μεσογειακής Πρωτοβουλίας της οργάνωσης, καθώς παρόμοιες δράσεις θα υλοποιηθούν και
στην Ιταλία, την Κροατία και την Τουρκία.

Υπεύθυνη υδατοκαλλιέργεια
Η συνεργασία μας για τη βελτίωση της υπευθυνότητας των
προμηθειών της ΑΒ Βασιλόπουλος και σε προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που ξεκίνησε το 2016 έχει πλέον το πλαίσιο του διεθνούς προτύπου ASC, αφού τον Σεπτέμβριο του 2018 ανακοινώθηκε το πρότυπο για λαβράκι και τσιπούρα. Έτσι σύντομα,
θα έχουμε στη χώρα μας τις πρώτες πιστοποιημένες φάρμες
για αυτά τα δύο είδη στη Μεσόγειο, στις φάρμες του Νηρέα σε
Αστακό, Ναύπακτο και Αλιβέρι. Στόχος μας, μέσα από αυτή τη
συνεργασία του WWF Ελλάς και του διεθνούς του δικτύου, της
ΑΒ Βασιλόπουλος και της εταιρείας Νηρέας, είναι η εισαγωγή
στην ελληνική πραγματικότητα ενός διεθνούς προτύπου που
προάγει την περιβαλλοντική και κοινωνική υπευθυνότητα, καθώς και η δέσμευση της προμηθευτικής αλυσίδας για υπεύθυνη
παραγωγή και προμήθεια προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.
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ΖΩΝΤΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: TILOS

Η ΤΉΛΟΣ ΓΡΆΦΕΙ
ΙΣΤΟΡΊΑ ΣΤΗ ΜΕΣΌΓΕΙΟ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΌΣΜΟ

Το βραβευμένο έργο TILOS
ενσαρκώνει πολλές από τις αξίες
του WWF Ελλάς. Κάτι που μερικά
χρόνια πριν φάνταζε όνειρο σήμερα
γίνεται πραγματικότητα. Ένα μικρό
ακριτικό νησί, αυτό της Τήλου,
θα έχει την ευκαιρία να γίνει μέσα
στο 2019 το πρώτο της Μεσογείου
που θα ηλεκτροδοτείται σχεδόν εξ ολοκλήρου με καθαρή
ενέργεια, δίνοντας ταυτόχρονα λύση στο χρόνιο πρόβλημα
ηλεκτροδότησης του νησιού.

Με το έργο TILOS γράφουμε ιστορία. Σε συνεργασία
με την τοπική κοινωνία και
13 εταίρους από 7 χώρες
της Ευρώπης πρωτοπορούμε και αποδεικνύουμε ότι
η καθαρή ενέργεια είναι η
ιδανική λύση για το μέλλον
των νησιών μας.

Η περασμένη χρονιά (2017-18) ήταν σταθμός για την εξέλιξη του έργου, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ανεμογεννήτρια και φωτοβολταϊκό πάρκο),
έγινε η σύνδεσή τους με το καινοτόμο σύστημα μπαταριών, ενώ το
όλο σύστημα μπήκε σε δοκιμαστική λειτουργία.

Άνθιμος Χατζηβασιλείου
Yπεύθυνος επικοινωνίας
για την πολιτική

© Χρήστος Γιαννακόπουλος

Το έργο φέρνει κοντά πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους και φορείς από εφτά ευρωπαϊκές χώρες και αποτελεί απόδειξη του γεγονότος
ότι η συνεργασία πάντα φέρνει λύσεις. Με την ενεργό στήριξη των ανθρώπων του νησιού συνδυάζει νοοτροπίες και τεχνογνωσία και προσφέρει την ιδανική ενεργειακή πρόταση για το μέλλον των νησιών
της Μεσογείου και του κόσμου.
To Υπουργείο Περιβάλλοντος ήδη σκέφτεται να χρησιμοποιήσει την Τήλο
ως πρότυπο για την εγκατάσταση παρόμοιων συστημάτων σε Καστελόριζο,
Σύμη και Αστυπάλαια.
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ΖΩΝΤΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΛΙΓΝΙΤΗΣ

ΖΩΝΤΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΛΙΓΝΙΤΗΣ

ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΚΑΙ
ΧΩΡΊΣ ΛΙΓΝΊΤΗ

Ήδη από το 2013, έχουμε αποδείξει
αυτό που πλέον κανείς δεν μπορεί
να αμφισβητήσει. Ο δρόμος του λιγνίτη φτάνει στο τέλος του και είναι
ανάγκη να σχεδιάσουμε το ενεργειακό μας μέλλον μαζί με όλους τους
πολίτες και όλους όσοι επηρεάζονται άμεσα.

O δρόμος του λιγνίτη
τελειώνει εδώ. Το WWF
Ελλάς δημιουργεί τις
απαραίτητες συνθήκες
ώστε η μετάβαση στη
μεταλιγνιτική εποχή
να είναι ομαλή και δίκαιη
για όλους.

Τη χρονιά που μας πέρασε σηκώσαμε τα μανίκια και τα αποτελέσματα ήρθαν! Μέσα από συνεργασίες με φορείς και οργανώσεις από όλη
την Ευρώπη, αγωνιστήκαμε για τη μη χορήγηση δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών στη ΔΕΗ και πετύχαμε τη θέσπιση του Εθνικού
Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης που χρηματοδοτεί τον μετασχηματισμό
των οικονομιών των λιγνιτικών περιοχών της χώρας. Χτίζοντας το
μέλλον, δεν αγνοήσαμε όμως και το δύσκολο παρόν, πλήττοντας
δικαστικά λιγνιτικές μονάδες που δεν συμμορφώνονται με την περιβαλλοντική νομοθεσία.

Νίκος Μάντζαρης
Υπεύθυνος τομέα
ενεργειακής & κλιματικής
πολιτικής

© Μαριάννα Πλωμαρίτη/ WWF Ελλάς

Η χρονιά αυτή ήταν σημαντική και για έναν ακόμα λόγο. Ξεκινήσαμε
μία ακόμα μεγάλη συνεργασία με τρία γραφεία του δικτύου WWF (Γερμανίας, Πολωνίας και Βουλγαρίας) που σκοπό έχει να δημιουργήσει τις
κατάλληλες συνθήκες για τη δίκαιη μετάβαση των περιοχών με οικονομίες που εξαρτώνται από το κάρβουνο στη μεταλιγνιτική περίοδο. Για
εμάς άλλωστε ο άνθρωπος είναι πάντα στο επίκεντρο και το «στοίχημά» μας είναι η επόμενη μέρα να είναι δίκαιη για όλους!
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
14 χρόνια ρίχνουμε φως
στους νόμους που αφορούν
το περιβάλλον

© Μάριος Βόντας / WWF Ελλάς

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ,
ΑΣΠΊΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ

Με αποφαστικότητα και
επιμονή παρακολουθούμε κάθε εξέλιξη, ώστε οι
περιβαλλοντικοί νόμοι
να προωθούν την ουσιαστική περιβαλλοντική
προστασία.

Η παρακολούθηση της θέσπισης και
εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας απαιτεί επιμονή, γνώση και
σχολαστικότητα σε καθημερινή βάση.

Είμαστε πάντα παρόντες. Σχεδόν σε κάθε διαβούλευση και νομοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή και αφορά στο περιβάλλον. Καταθέτουμε τη γνώμη μας και την υποστηρίζουμε σθεναρά, ώστε να
αποτρέψουμε «νόμους που βλάπτουν σοβαρά το περιβάλλον» και να
βελτιώσουμε την περιβαλλοντική νομοθεσία. Ίσως να είμαστε η μόνη
οργάνωση στην Ελλάδα που διαβάζουμε σε συνεχή βάση, μέχρι και
τα ψιλά γράμματα, γιατί γνωρίζουμε ότι στις λεπτομέρειες κρύβονται
τα πιο μεγάλα ατοπήματα.

Θεοδότα Νάντσου
Επικεφαλής
περιβαλλοντικής πολιτικής

ΝΟΜΙΚΈΣ ΠΑΡΕΜΒΆΣΕΙΣ
ΕΤΉΣΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΌ ΔΊΚΑΙΟ
6 ΓΝΩΜΟΔΟΤΉΣΕΙΣ
ΣΕ ΕΘΝΙΚΈΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΈΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΈΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΎΣΕΙΣ
3 ΠΑΡΕΜΒΆΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΉ
7 ΕΠΙΣΤΟΛΈΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΎΣ
1 ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΌ 3 ΠΡΟΣΦΥΓΈΣ
ΣΤΟ ΣτΕ 4 ΕΠΙΣΤΟΛΈΣ ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΎΣ (ΤΡΌΙΚΑ)
1 ΠΡΟΣΦΥΓΉ ΣΕ ΕΛΕΓΚΤΙΚΉ ΑΡΧΉ

© Andrea Bonetti

Πολλές φορές σας χρειαστήκαμε στο πλευρό μας, ακόμα και μέσα
στη χρονιά που μας πέρασε. Με τη στήριξή σας καταφέραμε να
αποτρέψουμε ένα καταστροφικό νομοσχέδιο για τον αιγιαλό που
αντιμετώπιζε τις ακτές μας σαν οικόπεδα. Σε αυτόν μας τον αγώνα
στηριζόμαστε στη δική σας συμβολή και συμπαράσταση. Μαζί μπορούμε να προστατεύσουμε αποτελεσματικά το περιβάλλον
και να προασπίσουμε τον φυσικό μας πλούτο.
Για τη δουλειά μας αυτή βραβευτήκαμε τη χρονιά που μας πέρασε
και από το διεθνές δίκτυο του WWF για την καινοτομία και αποτελεσματικότητα των νομικών δράσεών μας, γεγονός που μας δίνει
ακόμη περισσότερη δύναμη για να συνεχίσουμε.
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ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΏΝ
WWF ΕΛΛΑΣ
Εδώ και δεκαπέντε χρόνια, 75 νέοι, δημιουργικοί και δυναμικοί
πολίτες διαφόρων ειδικοτήτων (νομικοί, δικηγόροι, περιβαλλοντολόγοι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί κ.α) αποτελούν μέλη της νομικής
ομάδας υποστήριξης πολιτών του WWF Ελλάς.
Σήμερα, ο πυρήνας της ομάδας αποτελείται από 15 επαγγελματίες εθελοντές, οι οποίοι με συλλογικό πνεύμα και πάθος για την προστασία του περιβάλλοντος βρίσκονται στο πλευρό των πολιτών.
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Η ΓΝΏΣΗ ΚΑΙ
Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΌΣ
ΣΤΗΡΊΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΉ
ΚΟΙΝΩΝΊΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΏΝ

Η νομική ομάδα
αποτελεί ένα ουσιαστικό
σημείο συνάντησης
και δράσης για νέους και
έμπειρους επαγγελματίες
του ευρύτερου τομέα του
περιβάλλοντος, με τους
ενεργούς πολίτες.
Μια τέτοια σύμπραξη
μόνο αισιοδοξία γεννά.
Άννα Βαφειάδου
Συντονίστρια
νομικής ομάδας

Η ομάδα μας ερευνά προσεκτικά
τις τεκμηριωμένες αναφορές
πολιτών σχετικά με παραβιάσεις
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
και παρέχει συμβουλές σχετικά με
το ισχύον νομικό πλαίσιο, τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και τους
ενδεδειγμένους τρόπους δράσης.

Τη χρονιά που μας πέρασε χειριστήκαμε περισσότερες από 20 υποθέσεις
και συμβάλαμε στην ενδυνάμωση των πολιτών, παρέχοντας την απαραίτητη πληροφορία και τα εργαλεία, ώστε οι ίδιοι να αναλάβουν δράση
για την προστασία του περιβάλλοντος.
Τι σημαίνει όμως για τους ίδιους τους εθελοντές μας
η συμμετοχή τους στη νομική ομάδα:
«Ουσιαστική τριβή με το περιβαλλοντικό δίκαιο και ευκαιρία για δημιουργική σκέψη. Δυνατότητα ποιοτικής συνδιαλλαγής με άτομα, που όχι
απλώς γνωρίζουν και αγαπούν το αντικείμενο, αλλά και που παράλληλα
έχουν την όρεξη να σε ενημερώσουν»
Χριστίνα Μήτση (Δικηγόρος)
«Μια χρυσή ευκαιρία να έρθεις αντιμέτωπος με τα σοβαρά περιβαλλοντικά ζητήματα της χώρας και να τα εξετάσεις σε ένα άρτιο επιστημονικό πλαίσιο, συνδυάζοντας ζητήματα περιβαλλοντικής και πολεοδομικής
νομοθεσίας, αλλά και του διοικητικού δικαίου»
Βασίλης Γκοιμίσης (Αρχιτέκτων/Πολεοδόμος)

«Η αναγκαιότητα της Νομικής Ομάδας είναι αδιαμφισβήτητη. Αποτελεί
αρωγό των πολιτών και όλοι μαζί υψώνουμε ανάχωμα για την προστασία
του φυσικού μας πλούτου»
Αριστέα Χύμα (Δικηγόρος)
«Το περιβάλλον και η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτούν νέες μορφές συλλογικότητας με διαφορετικές διατομεακές πρωτοβουλίες, όπως είναι αυτή
της Νομικής Ομάδας. Είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι μέρος αυτής»
Γιώτα Μυρσινιά (Δικηγόρος)

«Στη διάρκεια αυτής της υπέροχης συνεργασίας κατάφερα να προσφέρω βοήθεια σε πολίτες που την έχουν ανάγκη και να δουλέψω με αξιόλογους ανθρώπους με κοινό πάθος για ένα περιβάλλον που ευημερεί»
Σωτήρης Μαγειρίας (Δικηγόρος)
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ΑΝΟΊΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΡΌΜΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΌΛΩΝ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΏΝ ΣΕ ΠΡΌΣΒΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑ

Η έκθεση για την εφαρμογή της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας που
εκδόθηκε φέτος για 14η χρονιά,
αποτελεί για εμάς ένα ετήσιο ορόσημο και ένα στοίχημα. Με μεθοδικότητα και επιμονή, συλλέγουμε,
αναλύουμε και κωδικοποιούμε κάθε
νομοθετική και πολιτική εξέλιξη που
αφορά στο περιβάλλον. Δημιουργούμε έτσι ένα σημαντικό εργαλείο,
ίσως το μοναδικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρακολούθησης των διαδικασιών διαμόρφωσης και εφαρμογής του
περιβαλλοντικού δικαίου.

Για εμάς στο WWF
Ελλάς αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση
να ανοίξουμε σε όλους
την πρόσβαση σε
σημαντικές περιβαλλοντικές πληροφορίες
που διαφορετικά
θα ήταν δυσνόητες ή
θα παρέμεναν καταχωνιασμένες στα συρτάρια
υπηρεσιών και άλλων
φορέων. Η γνώση είναι
ο σημαντικότερος εξοπλισμός κάθε περιβαλλοντικού αγωνιστή.

Στη φετινή έκθεση αναλύουμε μια σειρά από δυσάρεστες – δυστυχώς - για το περιβάλλον εξελίξεις. Το ευνοιοκρατικό και περιβαλλοντικά ελλιπές πλαίσιο έγκρισης των προγραμμάτων έρευνας και
εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου, η ατελείωτη πολιτική νομιμοποιήσεων αυθαιρέτων και τακτοποιήσεων παράνομων οικισμών
σε δασική γη, είναι μερικές μόνο από αυτές. Στον αντίποδα ευτυχώς,
υπάρχουν και μερικές θετικές εξελίξεις, όπως η ψήφιση νόμου για τη
διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών.

Γιώργος Χασιώτης
Νομικός συντονιστής
© Μάριος Βόντας/ WWF Ελλάς

Η έκθεση περιβαλλοντικής νομοθεσίας είναι αντικείμενο συλλογικής
δουλειάς και προϊόν μακρόχρονων σταθερών συνεργασιών με φορείς
και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Για εμάς αποτελεί ουσιαστικά μια «επένδυση ζωής» και μια παρακαταθήκη για τις μελλοντικές γενιές «ηρώων» του περιβάλλοντος.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Η πολιτική του WWF Ελλάς για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία δεν είναι πλέον
ανάγκη, αλλά επιλογή. Για περισσότερα από 25 χρόνια διαχειριζόμαστε πόρους
με μοναδικό στόχο την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος, οι οποίοι
προέρχονται από όλους εσάς και την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε.
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10%

Η οικονομική
διαχείριση της
οργάνωσης εγγυάται
τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των
πόρων μας εξασφαλίζοντας πλήρως τη διαφάνεια των οικονομικών
μας στοιχείων.

Λοιπά έσοδα
& Ιδιώτες
υποστηρικτές

56%

Κοινωφελή
Ιδρύματα

Με βάση αυτόν τον
στόχο, ακολουθούμε τα
αυστηρότερα λογιστικά
και διαχειριστικά
πρότυπα, ελεγχόμενοι
από ανεξάρτητους
ορκωτούς ελεγκτές
σε ετήσια βάση.

Ιδιώτες υποστηρικτές........................... 518.897

Χρήστος Ροδόπουλος

Επιχειρήσεις ......................................... 83.563

Επικεφαλής οικονομικών
& διοικητικών υπηρεσιών

Λοιπά έσοδα.........................................345.030

Κοινωφελή ιδρύματα......................... 1.969.851
Θεσμικοί φορείς .................................. 538.925
Προϊόντα WWF . ................................... 54.561

Σύνολο............................................. 3.510.827

Το WWF Ελλάς ελέγχθηκε για την περίοδο 01/07/2017 - 30/06/2018 από την ελεγκτική εταιρεία
ΣΟΛ - Crowe Horwath. Οι οικονομικές καταστάσεις είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα μας
αλλά μπορείτε να τις προμηθευτείτε και από τα γραφεία μας.
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72%

Δράσεις
προστασίας
περιβάλλοντος
Διοικητικά έξοδα ................................. 322.618
Έξοδα εξεύρεσης πόρων..................... 648.076
Δράσεις προστασίας περιβάλλοντος . .. 2.436.175
Σύνολο............................................. 3.406.869

6%
15%

15%

3%

Ανάλυση εξόδων
δράσεων προστασίας
περιβάλλοντος
2.436.175€
15%

Δράσεις προστασίας απειλούμενων ειδών
και οικολογικά ευαίσθητων περιοχών........ 46%
Δράσεις βελτίωσης του τρόπου ζωής
(μείωση αποτυπώματος)............................ 15%

46%

Προτάσεις και δράσεις για μια ζωντανή
ελληνική οικονομία...................................... 15%
Οριζόντιες δράσεις υποστήριξης
προγράμματος προστασίας........................ 15%
Συμμετοχή σε διεθνείς δράσεις του WWF........ 6%
Δράσεις περιβαλλοντικής πολιτικής.............. 3%

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1/7/2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 30/6/2018
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
Ιδιώτες υποστηρικτές
Υποστηρικτές.....................................................................................................................................444.579
Διακεκριμένοι Φίλοι..............................................................................................................................52.318
Υψηλοί & Μεγάλοι Δωρητές.................................................................................................................22.000

Κοινωφελή ιδρύματα

Σύνολο:

518.897

Ίδρυμα MAVA, για το σύνολο του προγράμματος του WWF Ελλάς...............................................1.000.790
Ίδρυμα MAVA, για την υποστήριξη ανάπτυξης νέων υποστηρικτών.................................................280.000
Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, για το σύνολο του προγράμματος του WWF Ελλάς.......................................180.000
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για το πρόγραμμα «Καλύτερη Ζωή 2.0»..................................................179.961
European Climate Foundation, για το πρόγραμμα «Ανάπτυξη και εφαρμογή
στρατηγικής για τη σταδιακή κατάργηση του λιγνίτη στην Ελλάδα»....................................................76.601
Ίδρυμα Κ. Μ. Λεμού, για το πρόγραμμα βελτίωσης βιωσιμότητας στόλου γρι-γρι στην Καβάλα .......60.000
Prince Albert II of Monaco Foundation, για το πρόγραμμα «ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE».................................46.646
Ίδρυμα Segre, για το πρόγραμμα φύλαξης στη «Θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή της Γυάρου».............44.287
Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση, για το πρόγραμμα «Καλύτερη Ζωή 2.0»..........................................42.286
Prince Albert II of Monaco Foundation, για το πρόγραμμα φύλαξης στη
«Θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή της Γυάρου»............................................................................36.509
ACCOBAMS, για το πρόγραμμα εναέριας καταγραφής θαλάσσιων θηλαστικών................................10.000
European Climate Foundation, για το πρόγραμμα «Σταδιακή απεξάρτηση από τον λιγνίτη»...............8.271
Cyclades Preservation Fund, για την υποστήριξη της επιτροπής συνδιαχείρισης
για τη θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή της Γυάρου.........................................................................3.150
Δωρεές εις μνήμην Κ. Μητσοτάκη.........................................................................................................1.350

Επιχειρήσεις

Σύνολο:

1.969.851

Saronic S.A, για την υποστήριξη του προγράμματος ενημέρωσης και πρόληψης
δασικών πυρκαγιών σε Αχαΐα και Κεφαλονιά......................................................................................30.810
ΑΒ Βασιλόπουλος, για τη χρηματοδότηση του έργου βελτίωσης βιωσιμότητας
αλιευτικού στόλου γρι-γρι της Καβάλας ..............................................................................................21.000
Apple Inc, έσοδα από την καμπάνια «Apps for earth»
για την υλοποίηση έργων πυροπροστασίας στα Σεκάνια ...................................................................18.188
Ελαΐς-Unilever, για τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Fish Forward I.....................................5.000
Teleperformance, για υποστήριξη στον Ημιμαραθώνιο Αθηνών 2018..................................................3.550
PWC, για υποστήριξη στον Ημιμαραθώνιο Αθηνών 2018.....................................................................1.000
Microsoft Ελλάς για την υποστήριξη της εφαρμογής του Οικοσκοπίου.................................................1.000
Imerys Ορυκτά, για την υποστήριξη του προγράμματος του WWF Ελλάς............................................1.000
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Skies Aviation Academy, για την υποστήριξη του προγράμματος του WWF Ελλάς..............................1.000
Mars Hellas, από τη χορηγία για την κάλυψη των φαρμακευτικών εξόδων
του ειδικού σκύλου για την ανίχνευση δηλητηριασμένων δολωμάτων.....................................................500
Naturus GmbH, για την υποστήριξη του προγράμματος του WWF Ελλάς...............................................350
Γένεσις Φάρμα, για υποστήριξη στον Ημιμαραθώνιο Αθηνών 2018........................................................165

Προϊόντα WWF

Σύνολο:

83.563

Επίσημοι αδειούχοι
Συνεργασίες δικτύου WWF . ...............................................................................................................17.724
Spirit Innovation S.A..............................................................................................................................4.000
Κeen S.A ..............................................................................................................................................3.000
Nef Nef A.E............................................................................................................................................2.500
Paxos SA...............................................................................................................................................2.000
Sun of a Beach S.A...............................................................................................................................1.714
Χάνος ΑΒΕΕ..........................................................................................................................................1.000
Ploos Design ........................................................................................................................................1.000
Manko Homexperience............................................................................................................................608
Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη....................................................................................................................360
AG Square A.E.........................................................................................................................................208
Salty Bag P.C............................................................................................................................................207
Boobam....................................................................................................................................................123

Πωλήσεις
Πωλήσεις προϊόντων...........................................................................................................................20.117

Θεσμικοί φορείς

Σύνολο:

54.561

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον «LIFE Nature»:
Συγχρηματοδότηση του προγράμματος «ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE»............................................................112.796
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Χρηματοδοτικό μέσο για την έρευνα και την καινοτομία «Horizon2020»: Χρηματοδότηση του προγράμματος «ΤΗΛΟΣ: Ανάπτυξη & λειτουργία ενός πρωτοτύπου
συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας»...............................................................................................78.287
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Χρηματοδοτικό μέσο για την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση
για την ανάπτυξη «DEAR»: Συγχρηματοδότηση του προγράμματος «Fish Forward»
για τη βιώσιμη κατανάλωση αλιευμάτων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους ανάπτυξης...................54.298
Γερμανικό Υπ. Περιβάλλοντος, Χρηματοδοτικό μέσο για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
«EUKI»: Χρηματοδότηση του προγράμματος «Δίκαιη μετάβαση στη μετα-λιγνιτική εποχή»..............45.389
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Χρηματοδοτικό μέσο για την ανταλλαγή νέων εθελοντών
στην Ευρώπη «Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εθελοντισμού (EVS)»:
Χρηματοδότηση φιλοξενίας εθελοντών στο πρόγραμμα Δαδιάς.........................................................43.045
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον «LIFE Nature»:
Συγχρηματοδότηση του προγράμματος «LIFE IP 4 Natura»...............................................................39.920
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον «LIFE Nature»:
Συγχρηματοδότηση του προγράμματος «LIFE Ασπροπάρης»...........................................................39.256
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον «LIFE Nature»:
Συγχρηματοδότηση του προγράμματος «LIFE Όρνια».......................................................................32.479
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Χρηματοδοτικό μέσο για την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση
για την ανάπτυξη «DEAR»: Συγχρηματοδότηση του προγράμματος «Fish Forward ΙΙ»
για τη βιώσιμη προμήθεια και κατανάλωση ψαρικών..........................................................................29.338
Πράσινο Ταμείο, Συγχρηματοδότηση του προγράμματος ενημέρωσης και πρόληψης
δασικών πυρκαγιών σε Αχαΐα και Κεφαλονιά......................................................................................27.041
Πράσινο Ταμείο, Συγχρηματοδότηση του προγράμματος «LIFE IP 4 Natura»....................................19.960
Γαλλική Υπηρεσία Βιοποικιλότητας, για την υποστήριξη του 5ου Διενθούς Συνεδρίου
για τα Θαλάσσια Θηλαστικά..................................................................................................................9.000
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Χρηματοδοτικό μέσο για την έρευνα και την καινοτομία «Horizon2020»:
Συγχρηματοδότηση του προγράμματος «MINOUW»: Αύξηση της επιλεκτικότητας της αλιείας ..............6.319
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον «LIFE Nature»:
Συγχρηματοδότηση του προγράμματος «LIFE Η επιστροφή του Ασπροπάρη»...................................1.797

Λοιπά έσοδα

Σύνολο:

538.925

Έσοδα από πώληση ακινήτου στην Σ.Σλήμαν 5............................................................................. 117.216
WWF Med Po, για το πρόγραμμα μετασχηματισμού της παράκτιας αλιείας στη Μεσόγειο.............. 111.413
Eurobank Cards, από την κάρτα WWF Eurobank Visa.......................................................................49.960
WWF Ολλανδίας, για το πρόγραμμα βελτίωσης βιωσιμότητας αλιευτικού στόλου γρι-γρι της Καβάλας.......40.000
WWF Σουηδίας, για την υποστήριξη διαχείρισης της παραλίας Σεκανίων στη Ζάκυνθο.....................10.292
Έσοδα από διαχείριση διαθεσίμων.......................................................................................................8.149
Αυγά Βλαχάκη, από τον χρηματοδοτικό μηχανισμό για την αγορά βιολογικών προϊόντων...................8.000
Σύνολο:

Γενικό σύνολο:
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345.030

3.510.827

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κοινωφελή ιδρύματα
Και αυτή τη χρονιά στάθηκαν σταθερά δίπλα μας κοινωφελή ιδρύματα που στηρίζουν για περισσότερο από δύο δεκαετίες συνολικά τις δράσεις αλλά και νέους μηχανισμούς ανάπτυξης της οργάνωσης, όπως το ίδρυμα ΜΑVA και το ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη. Παράλληλα το φιλόδοξο πρόγραμμα «Καλύτερη Ζωή» με στόχο τη συμμετοχή και την υιοθέτηση ορθών καθημερινών πρακτικών,
ολοκληρώνεται με επιτυχία χάρη στην αδιάκοπη υποστήριξη από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
που ενισχύθηκε τα τελευταία χρόνια από τη συνεισφορά του Ιδρύματος Ι. Σ. Λάτση.
Το ίδρυμα Segre ξεκινά για πρώτη φορά μία στρατηγική συμμαχία με την οργάνωση στηρίζοντας το πρωτοποριακό πρόγραμμα φύλαξης της υπό θεσμοθέτηση θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής στη Γυάρο, με συνοδοιπόρο σε αυτή την προσπάθεια το ίδρυμα του Πρίγκιπα
Αλβέρτου ΙΙ του Μονακό. Το ίδρυμα CML ενώνει και αυτό για πρώτη φορά τις δυνάμεις του
με το WWF για την ολοκλήρωση του προγράμματος βελτίωσης βιωσιμότητας του στόλου
γρι-γρι της Καβάλας. Οι πόροι που προέρχονται από εθνικά και διεθνή κοινωφελή ιδρύματα
εκπροσωπούν το 56% των εσόδων της οργάνωσης.

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 προμηθειών ψαρικών της έχει ξεκινήσει εδώ και 7 χρόνια με την ΑΒ Βασιλόπουλος,
οδηγώντας έναν αλιευτικό στόλο που στοχεύει γαύρο και σαρδέλα και 3 φάρμες υδατοκαλλιέργειας τσιπούρας και λαβρακιού κοντά στην πιστοποίηση διεθνών προτύπων. Παράλληλα
χρήστες των ηλεκτρονικών εφαρμογών που συμμετείχαν στην εκστρατεία “Apps for Earth”
που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Apple, στήριξαν το πρόγραμμα καταγραφής και αξιολόγησης της κατάστασης σημαντικών παραλιών ωοτοκίας της Caretta caretta. Ευχαριστούμε
όλους τους εταιρικούς συνεργάτες για την υποστήριξή τους.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Θεσμικοί φορείς
Ως εταίροι ή κύριοι δικαιούχοι συμμετέχουμε σε εθνικά και
πανευρωπαϊκά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από
θεσμικούς φορείς, συνεισφέροντας στα έσοδά μας με 15%.
Το χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE Nature της Ευρωπαϊκής
Ένωσης χρηματοδοτεί προγράμματα σημαντικών ειδών
και οικοτόπων όπως το LIFE Cyclades, το 2ο LIFE για τον
Ασπροπάρη (Egyptian vulture new LIFE) και το LIFE για
τον μαυρόγυπα και το όρνιο (LIFE RE-Vutlures), καθώς και
τις ολοκληρωμένες δράσεις προστασίας και διαχείρισης περιοχών NATURA 2000 μέσω του LIFE IP 4 Natura.

To χρηματοδοτικό μέσο για την έρευνα και καινοτομία
Horizon 2020 χρηματοδοτεί την ανάπτυξη και λειτουργία ενός πρωτότυπου συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας, όπως και την αύξηση της επιλεκτικότητας εργαλείων στην αλιεία μεσογειακών χωρών, στο πλαίσιο των
προγραμμάτων MINOUW και TILOS.

Horizon 2020•Low Carbon Energy•Local / small-scale storage
LCE-08-2014

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.

Το Πράσινο Ταμείο, εργαλείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την ενίσχυση της ανάπτυξης,
μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος, συγχρηματοδοτεί την τοπική εκστρατεία ευαισθητοποίησης του
κοινού και φορέων σε Αχαΐα και Κεφαλονιά για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, 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 δίκαια
μετάβαση στη μετα-λιγνιτική εποχή.

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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© Andrea Bonetti

ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΤΕ: ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΤΕ
Μόνο μαζί μπορούμε να κρατήσουμε
ζωντανό το κοινό μας σπίτι! Χωρίς εσάς
στο πλευρό μας δεν θα είχαμε καταφέρει
τίποτα. Σας ευχαριστούμε!
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ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΤΕ: E-SHOP

ΜΟΝΑΔΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ
ΓΙΑ ΈΝΑΝ ΜΟΝΑΔΙΚΌ
ΠΛΑΝΉΤΗ!
Κάθε αγορά προϊόντων
WWF δεν είναι απλά ένα
βήμα να έρθετε πιο κοντά
στην οργάνωση, αλλά
και μια απτή υποστήριξη
της δουλειάς μας, καθώς
τα έσοδα διοχετεύονται σε δράσεις που
διαφορετικά δεν θα είχαν
χρηματοδότηση. Έτσι,
δημιουργούμε μοναδικά
προϊόντα, για μοναδικούς ανθρώπους, με
σκοπό να προστατέψουμε το μοναδικό μας
κοινό σπίτι: τη φύση!
Δέσποινα Τζιάλλα
Υπεύθυνη
εξεύρεσης πόρων

Λούτρινα ζωάκια, ομπρέλες, κούπες,
Τ-shirts, σημειωματάρια, βιβλία, τσάντες, πετσέτες, παγούρια… και πολλά
ακόμη! Όλα χρωματιστά και φτιαγμένα
με μεράκι και υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. Αυτή είναι η συλλογή προϊόντων WWF που έχετε αγαπήσει χρόνια
τώρα και διαρκώς ανανεώνεται.

© Niki Fadeev

Μέσα από 14 συνεργασίες με αντίστοιχες εταιρίες, 10 χρόνια συστηματικής δουλειάς και πάνω από 400 διαφορετικά προϊόντα, έχουμε
καταφέρει να μιλάμε για την πιο πλήρη συλλογή προϊόντων σε όλο
το παγκόσμιο δίκτυο του WWF.
Μαζί με τους συνεργάτες μας, όλες τις εταιρίες που εξειδικεύονται
σε διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, δημιουργούμε κάθε χρόνο
με αγάπη, εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα για όλους εσάς.
Μαζί με εσάς και μέσα από τις αγορές σας θα καταφέρουμε να φτάσουμε ακόμη πιο κοντά στο όραμα μας για ένα ζωντανό πλανήτη!
Ανακαλύψτε τη μοναδική συλλογή WWF και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα: www.wwf.gr/shop, στo πωλητήριο της οργάνωσης (Λεμπέση
21, Αθήνα) αλλά και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα.
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ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΤΕ: ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΦΙΛΟΙ

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΦΙΛΟΙ

25 χρόνια πριν, ένας άνθρωπος βρέθηκε στο πλευρό μας σαν απλός υποστηρικτής. Έμεινε δίπλα μας, μαζί ζήσαμε
νίκες και δύσκολες στιγμές. Πεισμωμένος από το κοινό μας όραμα για έναν ζωντανό πλανήτη, το
2009 εντάχθηκε στην ομάδα των Διακεκριμένων Φίλων της
οργάνωσης και σαν να μην έφτανε αυτό, από τον Ιούνιο του
2016 έγινε και μέλος του διοικητικού μας συμβουλίου, βάζοντας ακόμα πιο έντονα πλέον και τη δική του σφραγίδα στις
μάχες για την προστασία του περιβάλλοντος. Ποιος καλύτερος να περιγράψει τους λόγους αυτής της 25ετούς πορείας,
αν όχι ο ίδιος, ο Γιώργος Βλάχος;

Η ατομική δράση,
περνώντας μέσα από τη
συλλογική προσπάθεια
του WWF, ενισχύει
τη φωνή μας ενάντια
στην υποβάθμιση
του πλανήτη
Γιώργος Κ Βλάχος
Διακεκριμένος φίλος
του WWF Ελλάς

Με τη συμμετοχή μου στο WWF πιστεύω ότι προσθέτω κι εγώ –όπως
και χιλιάδες άλλοι υποστηρικτές– ένα μικρό λιθαράκι στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος για τις επόμενες γενιές. Η ατομική δράση,
περνώντας μέσα από τη συλλογική προσπάθεια του WWF, ενισχύει
τη φωνή μας ενάντια στην υποβάθμιση του πλανήτη.
Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι νέοι δείχνουν να συμμερίζονται τη σπουδαιότητα προστασίας του περιβάλλοντος.
Σε αυτήν την επιτυχία, σημαντικό μερίδιο φέρει το WWF,
πετυχαίνοντας με επιστημονικά επιχειρήματα να αναδείξει
τα τοπικά και παγκόσμια περιβαλλοντικά ζητήματα.
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ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΤΕ: ΟΜΑΔΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

ΕΊΜΑΣΤΕ 13 ΧΡΌΝΙΑ
ΣΤΟΝ ΔΡΌΜΟ
...ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΊΖΟΥΜΕ!

Η χρονιά που πέρασε, έφερε κοντά
μας σχεδόν 2.000 νέους υποστηρικτές
που γνωρίσαμε σε κάποια γειτονιά
της Αθήνας ή σε ένα από τα πολλά
ταξίδια μας σε όλη την Ελλάδα.

Η ομάδα Άμεσου Διαλόγου κάνει ακριβώς αυτό που λέει και το όνομά της: είναι
καθημερινά εκεί έξω, μιλώντας πρόσωπο με
πρόσωπο με την κοινωνία, μαθαίνοντας από αυτήν και αναζητώντας
οικονομική υποστήριξη στον αγώνα μας για έναν ζωντανό πλανήτη.
Κι όλα αυτά, στον δρόμο, σε πολύ δύσκολες συνθήκες που απαιτούν
τεράστια αποθέματα ενέργειας και επιμονής.

Θα συνεχίσουμε
να βρισκόμαστε στους
δρόμους, γιατί η
καθημερινή μας επαφή
και η υποστήριξη της
δουλειάς του WWF, μας
έχει αποδείξει πως μαζί
μπορούμε να καταφέρουμε πολλά και πως
η παρουσία μας «εκεί
έξω», αναζητώντας
νέους συμμάχους είναι
η συνταγή για έναν
ζωντανό πλανήτη!
Μαρία Τσούκα
Συντονίστρια
προγράμματος
Άμεσου Διαλόγου

Ποιοι είναι όμως οι καταλληλότεροι για να μιλήσουν με πραγματικές
«εμπειρίες δρόμου», αν όχι οι ίδιοι οι άνθρωποι που επί χρόνια συναντάτε σε διάφορες γωνιές της πόλης σας; Τι θα σας έλεγαν αν τους ρωτούσατε τι είναι αυτό που τους κάνει να συνεχίζουν και να επιμένουν; Ιδού…

© Μαρία Τσούκα / WWF Ελλάς

Αυτό που με κάνει να συνεχίζω είναι
το πώς διαμορφώνεται η ομάδα, η
δυναμική, το πείσμα και η ενέργεια
που δίνουν τα παιδιά στον δρόμο,
με την ελπίδα πως θα παρακινηθεί
ολοένα και περισσότερος κόσμος.
Σοφία Βασίλη (6 χρόνια)

Μετά από 4 χρόνια στον δρόμο, συνεχίζω να δουλεύω στον Άμεσο Διάλογο
γιατί με την καθημερινή τριβή μου με
τον κόσμο παλεύω για αυτό που για
μένα είναι αυτονόητο και αναγκαίο:
έναν όμορφο, ζωντανό πλανήτη.
Άννα Πλειώνη-Ζηλφίδου (4 χρόνια)

Για την ανακάλυψη μιας νέας
ιστορίας ή μιας νέας ιδέας!

Σοφία Τσερέα (1,5 χρόνος)

Για μένα ο Άμεσος Διάλογος είναι η
καθημερινή αναζήτηση των θετικών
και αισιόδοξων ανθρώπων που κυκλοφορούν ανάμεσά μας.
Αναστασία Καραχρήστου (1 χρόνο)

Γιατί κάθε μέρα είναι και μια μικρή νίκη.
Ελένη Εξάρχου (8μήνες)

Γιατί είναι ευκαιρία να κάνουμε
τον κόσμο καλύτερο.

Ηώ Σταυρίδη (4μήνες)
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ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

Η ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ
ΑΠΕΙΛΉ ΠΟΥ ΓΝΏΡΙΣΑΝ
ΟΙ ΘΑΛΆΣΣΈΣ ΜΑΣ
Ξεκινήσαμε εκστρατεία
ενάντια στις εξορύξεις
υδρογονανθράκων στην
Ελλάδα και ήδη έχουμε
στο πλευρό μας σχεδόν
10.000 πολίτες.
Δημήτρης Ιμπραήμ
Υπεύθυνος
εκστρατείας ενάντια
στους υδρογονάνθρακες

Οι θάλασσες του Ιονίου
και της Κρήτης και μεγάλο
μέρος της Δυτικής Ελλάδας
«παραχωρούνται» σε πετρελαϊκές επιχειρήσεις – μερικές
εκ των οποίων με βαρύ ιστορικό περιστατικών ρύπανσης
και διαφθοράς – για έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων.

Θα τους επιτρέψουμε να βάλουν το μέλλον
της χώρας μας σε κίνδυνο;
Η κυβέρνηση μετέτρεψε μία θαλάσσια έκταση 60.000 τ. χλμ (και
μία χερσαία έκταση 17.000 τ. χλμ) σε οικόπεδα προς εκμετάλλευση.
Τα πολύτιμα οικοσυστήματα της χώρας μας και η ζωή που φιλοξενούν
(απειλούνται περισσότερες από 100 προστατευόμενες περιοχές),
ο τουρισμός, η οικονομία και οι τοπικές κοινωνίες θυσιάζονται στον
βωμό ενός πενιχρού οφέλους. Κι όλα αυτά, ενώ ο πλανήτης μας βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι λόγω κλιματικής αλλαγής και
ο κόσμος αφήνει πίσω του τα ορυκτά καύσιμα, ακολουθώντας
τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις.
Απέναντι σε αυτόν τον παραλογισμό δεν μένουμε με σταυρωμένα
χέρια. Ξεκινήσαμε εκστρατεία ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων στην Ελλάδα και ήδη έχουμε στο πλευρό μας σχεδόν 10.000
πολίτες. Η μάχη είναι δύσκολη, αλλά μπορούμε να την κερδίσουμε.
Πρόσφατα, γειτονικές μας χώρες, όπως η Πορτογαλία και η Ισπανία,
απαγόρευσαν τις εξορύξεις για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και του τουρισμού.

ΣΆΡΩΣΕ ΤΟ QR CODE

Μαζί με εσάς, τους υποστηρικτές μας, το διεθνές μας δίκτυο, οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς, τοπικές κοινότητες και άλλες οργανώσεις,
μπορούμε να σταματήσουμε τις εξορύξεις υδρογονανθράκων στην Ελλάδα και να εξασφαλίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας.
Σας χρειαζόμαστε δίπλα μας!
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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.

