Σχετικά µε εµάς:
NLUK (NAOM Landesgruppe Umwelt Kreta) e.V.
Ο Σύλλογος είναι θυγατρική της NLUK NAOM Association eV (Ένωση της Επιστήµης-Obertshausen
Mosbach), η οποία στη Γερµανία έχει περίπου. 35 χρόνια στον τοµέα του περιβάλλοντος και της
προστασίας της φύσης, είναι ενεργός και έχει κερδίσει αρκετά βραβεία για το έργο του στην
κοινότητα, π.χ. 1984: βραβείο για το περιβάλλον της περιοχής του Offenbach am Main, 1987,
πιστοποιηµένα µε το ευρωπαϊκό βραβείο για το περιβάλλον. Επίσης, ο ΝΑΟΜ δραστηριοποιείται στο
γεωλογικό και παλαιοντολογικό τοµέα.
∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει ενιαία νοµοθεσία στην ευρωπαϊκή ένωση, έπρεπε να δραστηριοποιθούµε και
στην Κρήτη, ετσι ιδρύθηκε η NLUK. Το 2006 η NLUK [βλ. παρακάτω: http://www.kretaumweltforum.de/Merkblaetter/NLUK_Gerichtsbeschluss ] αναγνωρίστηκε ως η πρώτη, µη κερδοσκοπική
περιβαλλοντική ένωση στο Ηράκλειο Κρήτης απο το περιφερειακό δικαστήριο µε βάση το ελληνικό
δίκαιο.
Οι τοµείς δραστηριότητας της NLUK περιλαµβάνει όλους τους τοµείς εργασιών του NAOM, ιδίως
στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της φύσης, και την περιβαλλοντικά
ορθή διαχείριση των αποβλήτων, την προστασία των οικοτόπων και των ειδών, την καλή µεταχείριση
των ζώων καθώς και ένα ευρύ κοινό αποτελούν βασικά έργα για το σκοπό αυτό. Στο πλαίσιο της
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης NLUK ενηµερώνονται κατά κύριο λόγο µέσω της ιστοσελίδας της
(www.kreta-umweltforum.de), ιδίως µέσω φυλλαδίων (πληροφορίες: επί του παρόντος υπάρχουν 570
αρχεία pdf, ανατρέξτε στη διεύθυνση: [ http://www.kreta-umweltforum.de/uebersicht_NLUK.htm ])
και, αν µη τι άλλο µε την περιβαλλοντική ενηµέρωση του πολίτη [βλ. το παρακάτω: http://www.kretaumweltforum.de/buergerinfo.htm ].
Ο δικτυακός τόπος του NLUK (όλες οι πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων των φυλλαδίων,
διατίθενται δωρεάν µπορούν και να εκτυπωθούν.) είναι επίσης επίσηµη δηµοσίευση των
αποτελεσµάτων των σχεδίων παρέχει το φόρουµ [ http://www.kreta-umweltforum.de/wbb2/ ] µε µια
πλατφόρµα για την ανταλλαγή πληροφοριών. Σε αυτό το φόρουµ είναι σήµερα 245 καταγεγραµµένα
άτοµα; 4 Πληροφορίες εισφορές έχει αναρτηθεί κατά µέσο όρο ανά ηµέρα. Σε αυτό, υπάρχουν σήµερα
(από την αρχή) 11.900 Εισφορές σε περισσότερα από 8.000 θέµατα. Λεπτοµέρειες για τα προγράµµατα
εργασίας τον στόχο και τον σκοπό της NLUK eV που κατοχυρώνονται στο προοίµιο και του
Καταστατικού της Εταιρείας µπορείτε να τους δείτε παρακάτω: [ http://www.kretaumweltforum.de/Merkblaetter/NLUK_Satzung ].
Στις αρχές του 2015 τα µέλη της NLUK eV είναι 200 και από 16 χώρες, ωστόσο καταγράφηκαν
συνολικά 271 µέλη, που είναι ενήµερα για τις δραστηριότητες του συλλόγου, µπορείτε να
ενηµερώνεστε µε e-mail για πληροφορίες και ενηµερωτικά δελτία (δίγλωσσο).
Η ιστοσελίδα µας (συµπεριλαµβανοµένου του www.naom.de subdomain) που καταγράφονται τα
τελευταία χρόνια, αναφέρουν µέσο όρο 2.000 επισκέπτες την ηµέρα? περισσότερα από 600.000 ανά
έτος.
Το σύνθηµά µας: „Θέλουµε να προφυλάξουµε την Κρήτη και τους ανθρώπους της από το κακό γι 'αυτό και προστατεύουµε το περιβάλλον και τη φύση της Κρήτης".

(Μέχρι το τέλος του 2015)

