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Το WWF Ελλάς αποτελεί µία οργάνωση που δίνει ιδιαίτερη έµφαση στα ζητήµατα 

διαφάνειας και λογοδοσίας, τα οποία και τα τελευταία χρόνια διαχειρίζεται µε 

αυξανόµενη σπουδή και µεθοδικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο έχει θεσπίσει και 

ακολουθεί συγκεκριµένες αρχές και προσεγγίσεις, οι οποίες περιγράφονται 

αναλυτικά στις εσωτερικές διαδικασίες της οργάνωσης και παρουσιάζονται στο 

κείµενο «εφαρµογή αρχών διαφάνειας και λογοδοσίας».  

Στο ίδιο πλαίσιο, τον Απρίλιο του 2008, το WWF Ελλάς συνυπέγραψε, µαζί µε 

πολλές άλλες Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις της χώρας µας, τη «Χάρτα 

Αυτοδέσµευσης για τη Διαφάνεια 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. Σε εφαρµογή συγκεκριµένης πρόνοιας της «χάρτας» η οργάνωση εκδίδει 

περιοδικές αναφορές για την εφαρµογή των αρχών διαφάνειας και λογοδοσίας. Η 

παρούσα αποτελεί τη τρίτη τέτοια ετήσια αναφορά, και αφορά τα έτη 2010 και 

2011.  

 

1. Υλικό για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία 

Τα παρακάτω κείµενα, τα οποία είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα της οργάνωσης, 

είναι χρήσιµα για την κατανόηση της προσέγγισής µας στα ζητήµατα διαφάνειας 

και λογοδοσίας (ακολουθήστε τις συνδέσεις για να δείτε το σχετικό υλικό):  

Α. Χάρτα αυτοδέσµευσης για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία 

Β.Γενική περιγραφή της εφαρµογής των αρχών διαφάνειας και 

λογοδοσίας από το WWF Ελλάς  

Γ. 1η αναφορά (Δεκέµβριος 2009) για την εφαρµογή των αρχών διαφάνειας 

και λογοδοσίας.  



           
  
 

Δ. 2η αναφορά (Ιανουάριος 2010) για την εφαρµογή των αρχών διαφάνειας 

και λογοδοσίας. 

2. Διαθεσιµότητα πληροφοριών  

Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στις αρχές διαφάνειας και λογοδοσίας της 

οργάνωσης, και όπως έχει ήδη περιγραφεί στην 1η και τη 2η σχετική αναφορά, όλα 

τα δεδοµένα που αφορούν την οργάνωση είναι διαθέσιµα σε κάθε ενδιαφερόµενο. 

Επίσης τηρούνται αυστηρές διαδικασίες ενηµέρωσης όλων όσων υποστηρίζουν τις 

δράσεις µας, εµπλέκονται στην υλοποίησή τους ή επηρεάζονται από αυτές.  

Τα πλέον σηµαντικά και ευρέως απαιτούµενα δεδοµένα ανανεώθηκαν και 

διατηρήθηκαν σε διαθεσιµότητα µέσω διαδικτύου, ως εξής (ακολουθήστε τις 

συνδέσεις για να δείτε το σχετικό υλικό):  

Α. Σύνοψη της στρατηγικής της οργάνωσης  

Β. Ετήσιοι απολογισµοί 2007, 2008 και 2009, 2010, 2011  

Γ. Βασικά Οικονοµικά στοιχεία της οργάνωσης  

Δ. Κύριοι χρηµατοδότες και προµηθευτές   

Ε. Εκθέσεις ορκωτών λογιστών.  

ΣΤ. Περιγραφή δράσεων και προγραµµάτων της οργάνωσης  

Η. Οργανόγραµµα, Βιογραφικά και περιγραφές θέσεων συνεργατών και 

στελεχών  

 

3. Νέες δράσεις την περίοδο 2010-2011 

Επιπρόσθετα προς τα παραπάνω, το 2010 και το 2011 αναλήφθηκαν οι ακόλουθες 

δράσεις για την προώθηση της διάφάνειας και της λογοδοσίας του WWF Ελλάς:  

i. Εµπλουτισµός και επικαιροποίηση όλων των δεδοµένων που 

παρουσιάστηκαν παραπάνω, µεταξύ των οποίων έκδοση απολογισµών 

των ετών 2010 και 2011 και δηµοσιοποίηση σχετικών οικονοµικών 

δεδοµένων και των εκθέσεων των ορκωτών λογιστών για τα έτη 

2010 και 2011.  



           
  
 

ii. Έλεγχος για τη διατήρηση της πιστοποίησης της διαχείρισης της οργάνωσης 

κατά ISO 9001  

iii. Έναρξη διαδικασίας πιστοποίησης της οργάνωσης για το αντικείµενο της 

διαφάνειας και της λογοδοσίας.  

iv. Προετοιµασία και δηµοσιοποίηση περιβαλλοντικού απολογισµού, και 

συναξιολόγηση αυτού στα πλαίσια της αναφοράς του WWF Ελλάς για 

την περιβαλλοντική διαφάνεια και διαχείριση (δείκτης EMDI) των 

ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισµών.  

v. Περαιτέρω ανάπτυξη του ιστολογίου wwfaction, µέσω του οποίου 

δηµοσιοποιούνται άµεσα πληροφορίες και στοιχεία σχετικά µε τις δράσεις 

προστασίας της φύσης που υλοποιεί η οργάνωση.  

vi. Ολοκλήρωση της 4ης και 5ης ετήσιας αναφοράς για την υλοποίηση της 

στρατηγικής της οργάνωσης, η οποία και έχει κατατεθεί σε όλα τα 

ενδιαφερόµενα µέρη και παραµένει στη διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου.   

 


