
Ενδιάμεση αξιολόγηση στρατηγικής 
2013-2017

To 2015, στo μέσo της περιόδου υλοποίησης της Στρατηγικής 2013-2017, πραγματοποιήσαμε εν-
διάμεση αξιολόγηση κατά την οποία εξετάσαμε τι έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα και τι προβλέ-
πουμε για τα εναπομείναντα δυόμισι χρόνια. Αξιολογήσαμε εκ νέου το περιβάλλον στο οποίο 
λειτουργούμε και ζυγίσαμε ευκαιρίες και απειλές. Παράλληλα, εξετάσαμε τον τρόπο δουλειάς 
μας, εντοπίζοντας σημεία τα οποία μπορούν να κάνουν το έργο μας πιο αποτελεσματικό, αλλά και 

άλλα για τα οποία μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι.
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Η ενδιάμεση αξιολόγηση:
1) Επιβεβαίωσε τους στόχους της Στρατηγικής μας, επιση-

μαίνοντας την ανάγκη να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι ως 
προς τα ορόσημα που θέλουμε να πετύχουμε.

2) Εντόπισε θέματα στα οποία τα επόμενα δυόμιση χρόνια 
θα χρειαστούν ακόμα περισσότερη προσπάθεια: 
• Να δώσουμε έμφαση στην μεσογειακή διάσταση της 

δουλειάς μας και σε άλλους τομείς εκτός της θάλασσας, 
όπως για παράδειγμα τα δάση.

• Να αναθεωρήσουμε το περιεχόμενο της δουλειάς μας 
σε σχέση με τα είδη, ώστε να καλύπτει νέες προκλήσεις, 
όπως οι «συγκρούσεις» ανθρώπων και άγριας ζωής.

• Να διευρύνουμε το πεδίο της οικονομικής υποστήριξής 
μας, δεδομένων των σημαντικών αλλαγών στην κοινω-
νία και οικονομία της χώρας.

• Να δώσουμε περισσότερη έμφαση στην αναγνώριση 
των δράσεων του WWF στην Ελλάδα, αλλά και στο διε-
θνές δίκτυό μας.

3) Ανέδειξε τα δυνατά μας σημεία και τις επιτυχίες των πρώ-
των δυόμισι ετών υλοποίησης της στρατηγικής. Μερικά 
παραδείγματα για τα οποία είμαστε περήφανοι είναι: 
• Ανταποκριθήκαμε στην απειλή της περιβαλλοντικής 

οπισθοδρόμησης που εξελίσσεται παράλληλα με την οι-
κονομική κρίση.

• Στραφήκαμε προς τη θάλασσα, αναπτύσσοντας νέα πε-
δία δράσης.

• Δραστηριοποιηθήκαμε με επιτυχία στον τομέα της 
υπεύθυνης κατανάλωσης.

• Συμβάλαμε στη δημιουργία του καταπιστεύματος 
(Trust Fund) για την Πρέσπα.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι καταφέραμε, στην περίοδο της 
οικονομικής κρίσης, να διατηρήσουμε τη δυναμική μας και 
να λειτουργούμε με υψηλά επίπεδα διοικητικής επάρκειας, 
λογοδοσίας και διαφάνειας. 
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των περιβαλλοντικών 
δράσεων του WWF Ελλάς 
εντάσσεται στις παγκόσμιες 
προτεραιότητες του WWF.

80%

Μας στηρίζουν περισσότεροι
από 5.000.000 υποστηρικτές 
παγκοσμίως. Στην Ελλάδα 
έχουμε 11.000 υποστηρικτές.

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

http://www.youtube.com/wwfgrwebtv

http://www.facebook.com/WWFGreece

http://twitter.com/WWF_GreeceΛεμπέση 21, 
117 43 Αθήνα

Η αποστολή του WWF Ελλάς 
είναι να διατηρήσει την πλούσια βιοποικιλότητα της 
Ελλάδας ως αναπόσπαστο στοιχείο της Μεσογείου και 
να παρεμποδίσει – και μακροπρόθεσμα να αντιστρέψει 
– την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, με στόχο την 
αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης.

Τηλ.: 210 3314893
Fax: 210 3247578 

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


