ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑΣ είναι Αστική Εταιρία μη κερδοσκοπική, με έδρα
το Δ. Δ. Λάβδας του Δήμου Θεοδ. Ζιάκα και γραφεία στα Γρεβενά στην οδό 13ης Οκτωβρίου
90-92.
Κύριος σκοπός της εταιρίας είναι η προστασία και η διατήρηση της φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς της Βάλια Κάλντας και του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου,
ενισχύοντας την αρμονική σχέση της φύσης και του ανθρώπου που είναι αλληλένδετη στην
περιοχή, προς όφελος των κατοίκων της, της συνέχειας της φύσης και όλων όσων
υπάρχουν σαυτήν για τις ερχόμενες γενεές.
Η Εταιρίας Προστασίας Βάλια Κάλντας δραστηριοποιείται στα όρια του Εθνικού Πάρκου
Βόρειας Πίνδου με σκοπό να συμβάλει ενισχύοντας το έργο των κρατικών ή ιδιωτικών
φορέων για την διατήρηση και καλύτερη διαχείριση της κοιλάδας της Βάλια Κάλντας και
του νέου Εθνικού Πάρκου της Πίνδου.

Οι κύριοι στόχοι και κατευθύνσεις που διέπουν τις δράσεις της είναι:

Α) Η επιστημονική έρευνα, η εκπόνηση μελετών και η διαχείριση προγραμμάτων για την
προστασία της άγριας ζωής και της βιοποικιλότητας καθώς και η ανάδειξη και αξιοποίηση
του οικοσυστήματος του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου.
Β) Η εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων με στόχο τη διατήρηση της φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς της κοιλάδας της Βάλια Κάλντας.
Γ) Η περιβαλλοντική ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τις αξίες
και τη σημασία της περιοχής.
Δ) Η ανάπτυξη δομών και δράσεων, που προάγουν την κοινωνική αλληλεγγύη
Ε) Η συνεργασία και η από κοινού δραστηριότητα με άλλους αντίστοιχους φορείς ή άτομα
που επιδιώκουν τους ίδιους ή συγγενείς σκοπούς καθώς και με ερευνητικά και επιστημονικά
κέντρα, με πανεπιστημιακές σχολές και ιδρύματα και γενικότερα κάθε μορφής
επιστημονική, πνευματική, κοινωνική δραστηριότητα που προωθεί τους σκοπούς της
εταιρίας.
Ζ) Η ένωση της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης με τις άγραφες γνώσεις και την
παράδοση των ανθρώπων της περιοχής προς όφελος της προστασίας και διατήρησης των
φυσικών - πολιτιστικών και πολιτισμικών αξιών.
Η) Η ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας και διαφόρων φορέων ώστε να εμπλακούν κοινά
στον σχεδιασμό, στις αποφάσεις και στις δράσεις για την προστασία και ανάπτυξη του
τόπου αυτού, με σεβασμό στη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά του.
Θ) Η εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση των ανθρώπων της ορεινής περιοχής στον
τομέα του οικοτουρισμού.
Ι) Η παρέμβαση για την αποφυγή υλοποίησης υποδομών και μεγάλων τεχνικών έργων που
αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον, με ενεργοποίηση και συμμετοχή ενεργών ομάδων
πολιτών, έλεγχο που είναι απαραίτητος για την ποιότητα ζωής μας και κατευθύνεται σε
αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις για την σύνολο των υπολοίπων .
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Τα μέλη της εταιρείας αποτελούν εξειδικευμένοι επιστήμονες, όπως Δασολόγοι, Οικολόγοι,
Βιολόγοι και Δασοπόνοι, με αγάπη για την φύση αλλά και με γνώση που είναι απαραίτητη
για την προστασία και την διατήρησή της.

Απόστολος Διανέλλος
Διαχειριστής της εταιρείας

Για να βοηθήσετε το έργο της προστασίας, την υλοποίηση των στόχων μας και να
μπορέσουμε να παραμείνουμε ανεξάρτητοι με δυνατότητα να παρεμβαίνουμε χωρίς
υποδείξεις και πιέσεις από διάφορα θεσμικά κέντρα, μπορείτε να ενισχύσετε την εταιρεία
ως:

Μέλος, Υποστηρικτής ή Χορηγός, συμπληρώνοντας το κουπόνι και αποστέλλοντας το στην
Δ/νση:13ης Οκτωβρίου 90-92 Γρεβενά, 51100
ή με fax στον αριθμό 24620 - 85091.
όπου λαμβάνεται ειδική ταυτότητα, ενημέρωση για τις δραστηριότητες μας και απόδειξη
την οποία μπορείτε να συνυποβάλλετε στην δήλωσή σας.
Οι δωρεές έως και 2.935 € εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα.
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