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ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 
 

Ιδξχεηαη κε θεξδνζθνπηθφ Σσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ», πνπ 
βαζίδεηαη ζηελ εζεινληηθή εξγαζία θαη πξνζθνξά ησλ κειψλ ηνπ, θαζψο θαη ζηε 
ζπλεξγαζία άιισλ πνιηηψλ ψζηε λα ζπκβάιεη ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, 
πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο Φζηψηηδαο θαζψο θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ ηεο 
πεξηβάιινληνο, ελεξγνπνηψληαο ηνπο πνιίηεο ψζηε λα ζπλδηακνξθψζνπλ φινη καδί, 
πξνηάζεηο γηα ηα ρξνλίδνληα πξνβιήκαηα θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο απνθάζεηο πνπ 
αθνξνχλ ζηελ πνηφηεηα ηεο δσήο καο θαη ηεο δσήο ησλ παηδηψλ καο. 
 

ΑΡΥΕ – ΚΟΠΟΙ - ΣΟΥΟΙ 

 Να ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ηεο ζπλείδεζεο θαη πξαθηηθήο απνδνρήο φηη ην 
κέιινλ ηεο Φζηψηηδαο εμαξηάηαη απφ φινπο αλεμαηξέησο ηνπο πνιίηεο πνπ δνπλ, 
θαηάγνληαη θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηή, ε ππεχζπλε θσλή φισλ ησλ πνιηηψλ 
πξέπεη λα δηαηππψλεηαη θαη λα αθνχγεηαη ζπλερψο θαη ε ζέιεζε ηνπο πξέπεη λα 
θαζνδεγεί ηηο απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ θνξέσλ.  

 Να αλαπηχζζεη δηάινγν κε πξφζσπα, νξγαλψζεηο, πνιηηηθά θφκκαηα, ηελ 
Κπβέξλεζε, ηελ Πεξηθεξηθή, ηελ Ννκαξρηαθή θαη ηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε γηα 
ζέκαηα ηνπηθήο θαη εζληθήο ζεκαζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνδφκεζε κηαο 
ειεχζεξεο, εηξεληθήο θαη ζχγρξνλεο, δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο κε βηψζηκε θαη 
ηζρπξή νηθνλνκία, πξνζηαηεχνληαο παξάιιεια ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ζην 
πιαίζην ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν.  

 Να παξέρεη πιεξνθνξίεο, αλαιχζεηο, εθζέζεηο, ζε ηνπηθά θαη εζληθά ζέκαηα γηα ηε 
δηαθψηηζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, 
θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά, πεξηβαιινληηθά, πνπ αθνξνχλ ην εζσηεξηθφ θαη ηε δηεζλή 
ζέζε ηεο Φζηψηηδαο, ηεο πεξηθέξεηαο πνπ αλήθεη θαη ηεο ρψξαο ελ γέλεη, θαζψο 
θαη λα πξνηείλεη ζρέδηα γηα ηελ πξναγσγή ηνπ ζπλφινπ ησλ πνιηηψλ.  

 Να αλαπηχζζεη ζπλεξγαζία κε πξφζσπα θαη εζληθέο ή δηεζλείο νξγαλψζεηο κε 
αλάινγεο επηδηψμεηο, λα ππνζηεξίδεη θαη λα ζπκκεηέρεη ζε νπνηαδήπνηε 
δξαζηεξηφηεηα ε νπνία ελδπλακψλεη θαη επεθηείλεη ηηο αηνκηθέο ειεπζεξίεο θαη 
πξνάγεη ηελ αλάπηπμε ηεο Φζηψηηδαο. 

 Να ζπκβάιεη ζηνλ νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Ννκνχ, πνπ 
ζα αμηνπνηεί ηελ ηζηνξηθή θιεξνλνκηά θαη ηνπο πφξνπο ηεο πεξηνρήο, ζα ζέβεηαη 
ηνλ άλζξσπν, ζα πξνζηαηεχεη ην πεξηβάιινλ θαη ζα δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο 
γηα ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο Φζηψηηδαο. 

 Να ζπκβάιεη ζηελ αλαδσνγφλεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη πλεπκαηηθήο δσήο ζην 
Ννκφ.  

 Να πξνσζήζεη ηελ έληαμε ησλ κέρξη ζήκεξα πεξηζσξηνπνηεκέλσλ πεξηνρψλ, 
Δεκνηηθψλ Δηακεξηζκάησλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ 
ηζηφ ησλ πφιεσλ θαη ησλ δήκσλ ηνπ Ννκνχ.  
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 Η ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, ζηηο πξσηνβνπιίεο θαη παξεκβάζεηο ησλ 
Δεκνηηθψλ Αξρψλ κε ηδέεο, πξνηάζεηο θαη ξφιν ζηα πξνγξάκκαηα δξάζεο ησλ 
αληίζηνηρσλ Δήκσλ.  

 Τε δεκηνπξγία λέσλ ζεζκψλ γηα ηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή 
αλάπηπμε ηνπ Ννκνχ, πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε.  

 Τε δηαθάλεηα ζηε δηνίθεζε θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ε ζπλερήο 
δηαβνχιεπζε κε ηνπο πνιίηεο γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε 
βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ζηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπ 
Ννκνχ.  

 Τελ αλαβάζκηζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ πνιίηε. 
 

Για ηην επίηευξη ηων παπαπάνω ζκοπών, ηο ωμαηείο ΑΜΦΙΚΣΙΟΝΙΑ  
επιδιώκει: 

1. Τε δηακφξθσζε θηλήκαηνο πνιηηψλ κε αίηεκα ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, 
πνιηηηζηηθή αλάπηπμεο ηεο Φζηψηηδαο θαζψο θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ ηεο 
πεξηβάιινληνο. 

2. Τε ζπλεξγαζία θαη ελφηεηα ζηε δξάζε ησλ αξκφδησλ Υπνπξγείσλ (Οηθνλνκίαο, 
Απαζρφιεζεο, Αλάπηπμεο, Πνιηηηζκνχ, Τνπξηζκνχ, Παηδείαο, θ.ά.), ησλ 
Παλεπηζηεκηαθψλ Ιδξπκάησλ, ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ησλ Με Κπβεξλεηηθψλ 
Οξγαλψζεσλ, ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ησλ αλεμάξηεησλ νξγαληζκψλ, 
ηδξπκάησλ θαη ζσκαηείσλ θαη ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα 
ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή, ηερλνινγηθή θαη πεξηβαιινληηθή έξεπλα θαη 
αλάπηπμε ηεο Φζηψηηδαο. 

3. Τε δηεζλή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θνξέσλ θαη ησλ πξνζψπσλ, πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζπλαθή πεδία. 

4. Τε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ, εκεξίδσλ, ζεκηλαξίσλ, εθζέζεσλ θαη ινηπψλ 
εθδειψζεσλ, ηελ παξαγσγή ελεκεξσηηθψλ θαη άιισλ εθδφζεσλ, ζε έληππε θαη 
ςεθηαθή κνξθή, κε ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη ηελ ππνζηήξημε 
ηνπ έξγνπ ηνπ Σσκαηείνπ. 

5. Τελ αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ θαη ηνπ Δηαδηθηχνπ γηα ηε 
δεκηνπξγία ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ πνπ αθνξά ζηνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηνπ 
Σσκαηείνπ. Οη παξαπάλσ ελέξγεηεο απνβιέπνπλ ζηελ αλάδεημε θαη πξνβνιή ζην 
επξχ θνηλφ  ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο δξάζεηο ηνπ Σσκαηείνπ θαζψο θαη ζηελ 
ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε επηζηεκφλσλ-εξεπλεηψλ. 

6. Τελ αξσγή ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ αλαγθαίσλ εξεπλψλ, κειεηψλ θαη δξάζεσλ 
πνπ αθνξνχλ ζηνπο ζθνπνχο, ζηφρνπο θαη δξάζεηο ηνπ Σσκαηείνπ κε 
ζπζηεκαηηθή αλαδήηεζε πφξσλ, ηφζν ζην δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ρψξν, 
θαη κε παξάιιειε επαηζζεηνπνίεζε θαη πξνζέιθπζε ρνξεγψλ. Τν Σσκαηείν 
«ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ» ζα δηαζθαιίδεη φηη ηα θνλδχιηα πνπ ζα πξνζθέξνληαη απφ ηνπο 
ρνξεγνχο, ζα επελδχνληαη εμ νινθιήξνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 
ρνξεγήζεθαλ. 
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7. Τελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηε δεκηνπξγία ή ηε δηεχξπλζε, κέζσ 
θαηάιιεισλ λνκηθψλ κνξθψλ, ζπκπξάμεσλ, θνηλνπξαμηψλ ή άιισλ θνξέσλ, πνπ 
αλαιακβάλνπλ ηε κειέηε, ηελ εθηέιεζε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε 
έξγσλ ή δξάζεσλ, πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ Σσκαηείνπ. Με απηφ ηνλ 
ηξφπν ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγηψλ αλάκεζα ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 
ηνπ Κξάηνπο, θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, Οξγαληζκνχο Τνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο, Ννκηθά Πξφζσπα Δεκφζηνπ ή Ιδησηηθνχ δηθαίνπ θαη θνξείο ηεο 
Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ. Τν Σσκαηείν κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηνπο 
αλσηέξσ θνξείο θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ θαη ησλ δξάζεσλ 
κε ηελ ηερλνγλσζία θαη ηα κέζα πνπ δηαζέηεη. 

 
Η αλαθνξά ησλ αλσηέξσ κέζσλ είλαη ελδεηθηηθή. Με απφθαζε ηνπ Δ.Σ. είλαη 

δπλαηφλ λα νξίδνληαη θαη άιιεο κνξθέο δξάζεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ 
Σσκαηείνπ. 
 


