
           
  
 

∆ιαφάνεια και Λογοδοσία 
 

Αναφορά εφαρµογής αρχών  
 

Αθήνα, ∆εκέµβριος 2009 

 

 

 

Η εφαρµογή των αρχών της διαφανούς λειτουργίας και διαχείρισης, καθώς και της 

λογοδοσίας προς όλα τα µέρη που εµπλέκονται και επηρεάζονται από τις δράσεις µας, 

έχει υπάρξει εγγενής στο WWF Ελλάς καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του. Παρόλα 

αυτά, οι σχετικές προσπάθειες έχουν εντατικοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, σε 

ανταπόκριση προς µία σειρά εξελίξεων στο εξωτερικό περιβάλλον, αλλά και σαν άµεση 

συνέπεια της ανάπτυξης και επέκτασης του έργου της οργάνωσης, αποτέλεσµα της 

οποίας  είναι να εκδηλώνονται µεγαλύτερες σχετικές απαιτήσεις προς την οργάνωση, 

από ένα συνεχώς επεκτεινόµενο ακροατήριο.  

Οι αρχές της οργάνωσης σχετικά µε την διαφάνεια και τη λογοδοσία, περιγράφονται 

αναλυτικά στις εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας της οργάνωσης, καθώς και την 

στρατηγική που διέπει τη δράση της, ενώ ένα ευρύτερο σύνολο αρχών που αφορούν 

στους στόχους και τις καταστατικές αρχές λειτουργίας και δράσεις, διαπνέουν το 

σύνολο του έργου του παγκόσµιου δικτύου του WWF και περιγράφονται σε σχετικά 

δεσµευτικά κείµενα.  Όλες οι πληροφορίες που αφορούν τα παραπάνω είναι 

διαθέσιµες από την οργάνωση σε κάθε ενδιαφερόµενο, ενώ περιγράφονται και στον 

ιστότοπο του WWF Ελλάς (www.wwf.gr). Συνοπτικά τα χαρακτηριστικά της 

προσέγγισης του WWF Ελλάς στο ζήτηµα της διαφάνειας και της λογοδοσίας, 

περιλαµβάνονται στο κείµενο «εφαρµογή αρχών διαφάνειας και λογοδοσίας».  

Τον Απρίλιο του 2008, το WWF Ελλάς συνυπέγραψε, µαζί µε πολλές άλλες Μη-

Κυβερνητικές Οργανώσεις της χώρας µας, τη «Χάρτα Αυτοδέσµευσης για τη 

∆ιαφάνεια και τη Λογοδοσία», η οποία αποτελεί µία διεθνή πρωτοβουλία µε σκοπό την 

εµβάθυνση των σχετικών αρχών στη λειτουργία των ΜΚΟ, σε ανταπόκριση µε την 

αυξανόµενη σηµασία και αποδοχή του έργου τους. Η εν λόγω “χάρτα”, παρότι γενική 

ως προς τις παραδοχές της λόγω του διεθνούς χαρακτήρα της και της 

διαφοροποίησης των ΜΚΟ στις οποίες αναφέρεται, περιλαµβάνει ένα σύνολο αρχών 



           
  
 
και τρόπων εκπλήρωσής του, µε στόχο να θέσει τον πήχη της ανταπόκρισης των ΜΚΟ 

σε αυτό το πεδίο.   

∆ιαβάστε την «χάρτα αυτοδέσµευσης για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία» 

∆ιαβάστε τις γενική περιγραφή της εφαρµογής των αρχών διαφάνειας και λογοδοσίας 

από το WWF Ελλάς  

 

Με σκοπό την εκπλήρωση των όρων της χάρτας αυτοδέσµευσης, από τον Απρίλιο 

του 2008, το WWF Ελλάς έχει αναλάβει όλα τα απαραίτητα βήµατα έτσι ώστε να 

εξασφαλίσει τα ακόλουθα:  

1. Όλα τα δεδοµένα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της 

οργάνωσης είναι ανοικτά διαθέσιµα στο κοινό µέσα από την ιστοσελίδα µας, 

µε τρόπο απλό και κατανοητό.  

2. Η σύνοψη της στρατηγικής της οργάνωσης είναι επίσης διαθέσιµη από την 

ιστοσελίδα µας, έτσι ώστε καθένας να µπορεί να ενηµερωθεί για την λογική 

πίσω από την οργάνωση των δράσεών µας.  

3. Οι ετήσιοι απολογισµοί για τα έτη 2007 και 2008 ολοκληρώθηκαν, στάλθηκαν 

σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και παραµένουν αναρτηµένοι στην 

ιστοσελίδα µας. Ο ετήσιος απολογισµός για το έτος 2009 ολοκληρώνεται.  

4. Όλες οι άλλες σχετικές πληροφορίες παραµένουν ανοικτά διαθέσιµες σε κάθε 

ενδιαφερόµενο, από τα γραφεία της οργάνωσης  

Για όλα τα παραπάνω, δείτε εδώ  

5. Όλα τα οικονοµικά στοιχεία της οργάνωσης είναι δηµοσιοποιηµένα στο 

διαδίκτυο και κοινοποιούνται σε κάθε ενδιαφερόµενο.  

6. Πέραν των γενικών οικονοµικών δεδοµένων στο διαδίκτυο αναρτώνται όλες οι 

µεγάλες χορηγίες της οργάνωσης, καθώς και όλα τα δεδοµένα που αφορούν 

τους κύριους προµηθευτές της.  

7. Πέραν των γενικών οικονοµικών στοιχείων, αναρτηµένα στο διαδίκτυο 

βρίσκονται τα βασικά σχετικά κείµενα, συµπεριλαµβανοµένων των επίσηµων 

ισολογισµών και των εκθέσεων των ορκωτών λογιστών.  



           
  
 

8. Τα οικονοµικά στοιχεία των δράσεων της οργάνωσης διατηρούνται άρτια 

κωδικοποιηµένα στα σχετικά αρχεία των προγραµµάτων και είναι ανοικτά 

διαθέσιµα σε κάθε ενδιαφερόµενο.  

9. Σε όλους τους χορηγούς και συνεργάτες της οργάνωσης κοινοποιούνται 

λεπτοµερείς οικονοµικές αναφορές πεπραγµένων  

10. Όλες οι άλλες σχετικές πληροφορίες παραµένουν ανοικτά διαθέσιµες σε κάθε 

ενδιαφερόµενο, από τα γραφεία της οργάνωσης  

Για όλα τα παραπάνω, δείτε εδώ  

11. Όλες οι δράσεις της οργάνωσης περιγράφονται αναλυτικά στο διαδίκτυο -  οι 

βασικές εξελίξεις που τις αφορούν αναρτώνται στο διαδίκτυο, κοινοποιούνται 

στα ΜΜΕ και τους ενδιαφερόµενους και παρουσιάζονται στο περιοδικό και το 

ενηµερωτικό δελτίο της οργάνωσης.  

12. Αναλυτικά, οι δράσεις περιγράφονται και αξιολογούνται σε ετήσιες αναφορές, 

οι οποίες κοινοποιούνται σε όλους τους εµπλεκόµενους (χορηγούς, 

συνεργάτες, κοκ) και είναι διαθέσιµες σε κάθε ενδιαφερόµενο.  

13. Για όλες τις δράσεις τις οργάνωσης υπάρχει σαφής αναφορά στον τρόπο 

διαχείρισης και απευθείας σύνδεση µε τον/την εκάστοτε υπέυθυνο/η, έτσι ώστε 

να εξασφαλίζεται η διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων.  

14. Όλα τα δεδοµένα που αφορούν τις δράσεις της οργάνωσης διατηρούνται σε 

οργανωµένο αρχείο προγραµµάτων,  το οποίο και είναι ανοικτό σε κάθε 

ενδιαφερόµενο.  

15. Όλοι οι αποδέκτες των δράσεών µας ενηµερώνονται πλήρως –και κατά το 

δυνατόν εγκαίρως- για το περιεχόµενο και την εξέλιξη τους, ενώ τα στελέχη της 

οργάνωσης ανταποκρίνονται πάντα σε προσκλήσεις για επιτόπιες επισκέψεις, 

διαβουλεύσεις και ενηµερώσεις. 

16. Η αποτελεσµατικότητα των δράσεών µας παρακολουθείται συνεχώς µέσα από 

ένα σύστηµα δεικτών, ενώ δροµολογείται και η συνολική αξιολόγηση του 

προγράµµατός µας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή χρήση των 

πόρων των υποστηρικτών και χορηγών µας.  

Για όλα τα παραπάνω, δείτε εδώ  



           
  
 

17. Τα στοιχεία όλων των στελεχών και των µελών του ∆Σ της οργάνωσης είναι 

ανοικτά διαθέσιµα στο διαδίκτυο.  

∆είτε εδώ  

18. Η οργάνωση ανταποκρίνεται σε κάθε έκκληση έντυπου ή ηλεκτρονικού ΜΜΕ 

για παρουσίαση/συζήτηση των δράσεών της, µηδενός µέσου εξαιρουµένου. 

Στα πλαίσια των δυνατοτήτων των στελεχών της συµµετέχει ενεργά στις 

διαδικτυακές συζητήσεις, δεχόµενη των όποιο σχολιασµό και προβάλλοντας τις 

θέσεις και τα δεδοµένα που την αφορούν.  

19. Η οργάνωση παρέχει δεδοµένα και στοιχεία σε κάθε ενδιαφερόµενο ερευνητή, 

δηµοσιογράφο ή πολίτη που επιθυµεί να µελετήσει τα δεδοµένα της και να 

εξάγει συµπεράσµατα για τη δράση της.  

20. Η οργάνωση δεν έχει υπογράψει ή δεχτεί ουδεµία συµφωνία που εµπεριέχει 

στοιχεία εµπιστευτικότητας, καθώς θεωρεί ότι κάθε δεδοµένο που αφορά το 

έργο της οφείλει να είναι δηµόσιο κείµενο.  

21. Η οργάνωση συνεχίζει να θέτει στην κρίση της επιστηµονικής κοινότητας κάθε 

επιστηµονική υπόθεση στηρίζει τις αποφάσεις και τις δράσεις της, µέσα από 

παρουσιάσεις σε συνέδρια, επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, κοκ. Όλα τα 

επιστηµονικά δεδοµένα αφορούν τη δράση της είναι ανοικτά σε κάθε 

ενδιαφερόµενο.  

22. Η οργάνωση κοινοποιεί µε όλα τα διαθέσιµα µέσα κάθε σηµαντική επιστολή ή 

παρέµβαση που κάνει προς την πολιτεία ή τις πολιτικές δυνάµεις.  

 

Κατά τον επόµενο χρόνο θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρηθεί το 

σηµερινό επίπεδο πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας, ενώ επιπλέον προσπάθειες θα 

κατευθυνθούν στα εξής ζητήµατα: 

1. Εµπλουτισµός των δεδοµένων της οργάνωσης που είναι αναρτηµένα στον 

ιστότοπό της, µε σκοπό την ευκολότερη πρόσβαση των ενδιαφεροµένων σε 

δεδοµένα που αν και ήδη διαθέσιµα είναι προσβάσιµα µόνο από τα κεντρικά 

γραφεία µας.  



           
  
 
2. Αµεσότερη ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων για τις εξελίξεις στις δράσης της 

οργάνωσης µε την ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών εργαλείων και την αναβάθµιση 

των υπαρχόντων.  

3. Ολοκλήρωση της συνολικής αξιολόγησης του έργου της οργάνωσης και άµεση 

υλοποίηση όσων αναγκαίων βελτιώσεων.  

 


