Οι πολίτες παίρνουν το πράσινο στα χέρια τους

Προφίλ Πελάτη
Το WWF Ελλάς είναι το ανεξάρτητο
ελληνικό τμήμα του παγκόσμιου δικτύου
του WWF. Διατηρεί στο ακέραιο την
αυτοδιοίκησή του και τη δυνατότητα να
διαμορφώνει τις δικές του προτεραιότητες.
Ταυτόχρονα, συμπορεύεται με το δίκτυο
σε ό,τι αφορά τους παγκόσμιους στόχους
και τις αρχές λειτουργίας του. Το WWF
ξεκίνησε ως μια μικρή ομάδα από
συνειδητοποιημένους λάτρεις της άγριας
φύσης και εξελίχθηκε σε μια από τις πιο
ισχυρές, ανεξάρτητες οργανώσεις για την
προστασία του περιβάλλοντος.
Η δράση του WWF στην Ελλάδα ξεκινά
το 1969, είκοσι και πλέον χρόνια πριν τη
σύσταση της εθνικής οργάνωσης WWF
Ελλάς, με την αποκατάσταση του δάσους της
Καισαριανής στον Υμηττό και στη συνέχεια
με ενίσχυση των δράσεων προστασίας στις
Πρέσπες και τη Δαδιά Έβρου.
Το 1991 δημιουργείται το γραφείο
προγράμματος του διεθνούς WWF
στην Ελλάδα. Το γραφείο αυτό φέρει το
όνομα «Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση –
WWF Ελλάς». To 1994 ιδρύεται η εθνική
οργάνωση με τη νομική μορφή τού
κοινωφελούς ιδρύματος.
Απασχολεί 60 άτομα περίπου.
Συνεργάτης

Με τη φιλοξενία της εφαρμογής GreenSpaces
στο Microsoft Azure, το WWF Ελλάς
δημιούργησε έναν καινοτόμο και αξιόπιστο
μηχανισμό προώθησης της συμμετοχής όλων
στη διαχείριση και ανάδειξη των χώρων
αστικού πρασίνου.
«Η προστασία της βιοποικιλότητας και η προσπάθεια
για μια ισορροπημένη σχέση μεταξύ ανθρώπου και
φύσης απαιτεί χρόνο και πόρους. Ταυτόχρονα, απαιτεί
εργαλεία που μπορούν να συστηματοποιήσουν την
εργασία μας και να μας βοηθήσουν να επιτύχουμε
τους στόχους που έχουμε θέσει στο πλαίσιο της
στρατηγικής μας»
Αχιλλέας Πληθάρας, Yπεύθυνος προγραμμάτων ευαισθητοποίησης, WWF Ελλάς
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όσους χρειαζόμαστε. Όμως, πολλές

Για περισσότερες ιστορίες πελατών επισκεφθείτε το https://customers.microsoft.com/

φορές, αντί να τους αγκαλιάσουμε, δεν

πόλη ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις

χώρο ή απλώς μερικές στιγμές ηρεμίας και

δείχνουμε το απαιτούμενο ενδιαφέρον,

ανάγκες μου. Κάθε φορά που επισκέπτομαι

αναζωογόνησης σε επαφή με τη φύση.

παραβλέποντας το πόσο σημαντικοί είναι

έναν χώρο πρασίνου, θέλω να μπορώ να

για το περιβάλλον και κατ’ επέκταση για τη

σχολιάσω ό,τι θετικό ή αρνητικό παρατηρώ

σωματική και ψυχική μας υγεία.

και να ξέρω ότι η άποψή μου θα φτάσει

Με την εφαρμογή GreenSpaces το WWF
Ελλάς δημιούργησε έναν καινοτόμο
μηχανισμό για να πάρουν οι πολίτες
το πράσινο στα χέρια τους. Να δουν
το πράσινο με διαφορετική ματιά και
ταυτόχρονα να δημιουργήσουν τις
προϋποθέσεις για αλλαγές προς όφελος
της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.
Εξάλλου, αποστολή του WWF, του
παγκόσμιου ταμείου για τη φύση, είναι
να χτίσει ένα μέλλον όπου άνθρωπος και
φύση συνυπάρχουν αρμονικά. Η δράση
του είναι πολυδιάστατη και διαμορφώνεται
βάσει δύο βασικών στόχων: Την προστασία
της βιοποικιλότητας και τη μείωση του
ανθρώπινου αποτυπώματος. Οι άνθρωποι
του WWF δίνουν καθημερινό αγώνα για
την προστασία οικολογικά ευαίσθητων
ειδών και περιοχών, όπως και για τη
βελτίωση της διαχείρισης του φυσικού
περιβάλλοντος. Παράλληλα, προωθούν
βιώσιμες λύσεις για τη μείωση του
οικολογικού αποτυπώματος, με έμφαση
στην κλιματική αλλαγή και τον τρόπο
ζωής, στοχεύοντας σε μια ισόρροπη σχέση
μεταξύ ανθρώπου και φύσης.
«Είμαι πατέρας δύο παιδιών. Μου αρέσει
να βγαίνω βόλτα με τα παιδιά μου και τους
φίλους μου, μου αρέσει να αθλούμαι και
να ανακαλύπτω νέα μέρη μέσα στην πόλη.
Έτσι, χρησιμοποιώ το WWF GreenSpaces
για να εντοπίζω πράσινα σημεία στην

εκεί που πρέπει, δηλαδή στους συμπολίτες
μου και στις αρμόδιες αρχές. Αυτή τη
δυνατότητα δίνει το WWF GreenSpaces, το
οποίο φτιάχτηκε από τους πολίτες για τους
πολίτες. Το μόνο που χρειάζεται από όλους
εμάς είναι να κατεβάσουμε την εφαρμογή
και να πάρουμε το πράσινο στα χέρια μας»,
λέει ο Αχιλλέας Πληθάρας, Υπεύθυνος
Προγραμμάτων Ευαισθητοποίησης του
WWF Ελλάς.

Διαθέσιμο παντού και πάντα
με το Microsoft Azure
Σήμερα, στο WWF GreenSpaces είναι
καταγεγραμμένοι 945 χώροι αστικού
πρασίνου σε 109 ελληνικές πόλεις.
Πρακτικά, όπου και αν βρεθεί κάποιος,
σε οποιοδήποτε σημείο της ελληνικής
επικράτειας, κοντά σε μία αστική περιοχή,
θα βρει ένα σημειωμένο χώρο πρασίνου
μέσα στην πόλη. Διαφορετικά, μπορεί να
προτείνει ένα νέο, αφού εκεί βρίσκεται
και η πραγματική δύναμη της εφαρμογής:
Στην ενεργή συμμετοχή όλων, σε όλα
τα επίπεδα. Παράλληλα, η εφαρμογή
του WWF Ελλάς μετρά κάποιες χιλιάδες
downloads, απαιτώντας σημαντικούς
πόρους φιλοξενίας και διαχείρισης τις
ημέρες και τις ώρες αυξημένης ζήτησης.
Αυτές συνήθως είναι τα Σαββατοκύριακα
ή οι αργίες, ιδιαίτερα όταν οι καιρικές
συνθήκες ευνοούν μία βόλτα στο πάρκο,
κάποια αθλητική ενασχόληση σε υπαίθριο

Για να εξασφαλίσει τη λειτουργία της
εφαρμογής «παντού και πάντα» και
να προσφέρει στους ενεργούς και
περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους
πολίτες τη δυνατότητα αδιάκοπης
πρόσβασης από διαφορετικές συσκευές,
το WWF Ελλάς στράφηκε στις υποδομές
και τα ψηφιακά εργαλεία φιλοξενίας που
παρέχει η πλατφόρμα Azure της Microsoft.
«Η αξιοπιστία της Microsoft, σε συνάρτηση
με την αναγνωρισμένη σταθερότητα των
υπηρεσιών Azure, ήταν οι βασικοί λόγοι
που μας οδήγησαν στο να διερευνήσουμε
την πιθανότητα συνεργασίας με τη
Microsoft και τελικά να την επιλέξουμε»,
εξηγεί ο Αχιλλέας Πληθάρας.
Όπως τονίζει, το έργο που έχουν αναλάβει
είναι πολυσύνθετο. «Η προστασία της
βιοποικιλότητας και η προσπάθεια
για μια ισορροπημένη σχέση μεταξύ
ανθρώπου και φύσης απαιτεί χρόνο και
πόρους. Ταυτόχρονα, απαιτεί εργαλεία
που μπορούν να συστηματοποιήσουν
την εργασία μας και να μας βοηθήσουν
να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε
θέσει στο πλαίσιο της στρατηγικής μας»,
συμπληρώνει.
Έχοντας δε αντιληφθεί τον σημαντικό
ρόλο των αξιόπιστων ψηφιακών
υποδομών στην υποστήριξη του έργου
τους, επισημαίνει ότι η κατάλληλη τεχνική
υποδομή προσφέρει τα απαραίτητα
εργαλεία σε έναν οργανισμό που υλοποιεί
σύνθετα προγράμματα με πολλαπλούς
εταίρους.

