
ΑΡΘΡΟ 4ο  

ΣΚΟΠΟΙ 

Σκοποί της  Εταιρείας είναι:  

Α) Η έρευνα, τεκμηρίωση, διαφύλαξη, προστασία, ανάδειξη, ορθολογική 

διαχείριση της φυσικής κληρονομιάς, της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, 

του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και της εν γένει πολιτιστικής 

κληρονομιάς όλων των εποχών στην Ελλάδα, την Κύπρο και διεθνώς. 

Β) Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία 

της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς Ελλάδας και Κύπρου και 

διεθνώς. 
   

ΑΡΘΡΟ 5ο  

ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΩΝ 

 Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία προτίθεται να 

αναπτύξει τις εξής δραστηριότητες και αντικείμενα: 

Α) Κατάλληλες ενέργειες ενώπιον αρχών και οργανισμών στην Ελλάδα, 

την Κύπρο και διεθνώς για τη διατήρηση και προστασία της φυσικής και 

αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. 

Β) Τακτική έκδοση περιοδικού, σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, για 

την έρευνα, προστασία, διατήρηση, ανάδειξη και ορθολογική διαχείριση 

των μνημείων, της αρχιτεκτονικής και εν γένει πολιτιστικής 

κληρονομιάς, του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος, για την 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε ζητήματα θεωρητικά και 

πρακτικά που σχετίζονται με τα παραπάνω θέματα. 

Γ) Έκδοση βιβλίων, ενημερωτικών φυλλαδίων και κάθε μορφής εντύπων 

σχετικά με τα προαναφερθέντα θέματα. 

Δ) Παραγωγή CD-Rom, ιστοσελίδων και διαδικτυακών εφαρμογών 

σχετικά με τα προαναφερθέντα θέματα. 



Ε) Διοργάνωση εκδηλώσεων όπως σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες, 

εργαστήρια, συναντήσεις, εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, που θα 

αναφέρονται σε θέματα έρευνας, προστασίας, διατήρησης, ανάδειξης, 

προβολής και διαχείρισης των μνημείων, της αρχιτεκτονικής και της εν 

γένει πολιτιστικής κληρονομιάς, του δομημένου και φυσικού 

περιβάλλοντος. Οι εκδηλώσεις αυτές θα πραγματοποιούνται σε όποιον 

χώρο επιλέξει η εταιρεία ως κατάλληλο για τον σκοπό αυτό και σε αυτές 

θα λαμβάνουν μέρος είτε μέλη της είτε τρίτα πρόσωπα που θα 

προσκαλούνται από την Ελλάδα, την Κύπρο ή το εξωτερικό με σκοπό τη 

διεθνή πολιτιστική ανταλλαγή. 

Στ) Συνεργασία με φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα και 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς στην 

Ελλάδα, την Κύπρο και διεθνώς. 

Ζ) Κάθε εν γένει επιστημονική, πνευματική και κοινωνική 

δραστηριότητα που προωθεί τους σκοπούς της εταιρείας, με παράλληλη 

δημιουργία τεχνολογικής και οικονομικής υποδομής για την ανάπτυξή 

τους. 

Η) Συγκέντρωση και διαχείριση πόρων για τη διατήρηση της φυσικής και 

της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. 

Θ) Εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και προστασίας του φυσικού και 

δομημένου περιβάλλοντος. 

 Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί να 

συνεργάζεται ή να συμπράττει με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της 

ημεδαπής και της αλλοδαπής που έχουν ίδιο ή συναφή με αυτή σκοπό. 
 


