
ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοποί της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας είναι:  

1.1 Η προώθηση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, του δηµοκρατικού 

πολιτεύµατος, των αρχών και διαδικασιών της Κοινοβουλευτικής 

Δηµοκρατίας,  της λειτουργίας και του έργου του Ελληνικού και 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.    

1.2 Η προώθηση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο θεµελιωδών 

δηµοκρατικών άρχων, όπως η λογοδοσία, η διαφάνεια και ο 

οργανωµένος διάλογος µεταξύ εκλεγµένων αντιπροσώπων και 

των πολιτών.  

 

1.3 Η χρήση και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των ψηφιακών µέσων 

του διαδικτύου (internet) και των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, η 

παραγωγή εντύπων και η διοργάνωση εκδηλώσεων, ηµερίδων ή 

συνεδρίων για την δηµόσια πληροφόρηση, την προώθηση του 

διαλόγου και της άµεσης, ουσιαστικής διάδρασης µεταξύ πολιτών 

και πολιτικής εξουσίας.  

1.4 Η διοργάνωση συναντήσεων και συζητήσεων µεταξύ των 

εκλεγµένων µελών του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού  

Κοινοβουλίου, των αιρετών αντιπροσώπων του α’ και β’ βαθµού 

αυτοδιοίκησης και των ενδιαφερόµενων πολιτών. Κάθε διάδραση 

δύναται να διεξάγεται σε πραγµατικό ή/και σε ψηφιακό χώρο. 

1.5 Η ενηµέρωση των πολιτών, µέσω της χρήσης του διαδικτύου για 

τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, για τις διεξαγόµενες 

συζητήσεις, τη λειτουργία και την εν γένει δραστηριότητα της 

νοµοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας.  

1.6 Η ανάληψη, υλοποίηση και ανάθεση επιστηµονικών ερευνών – 

µελετών, ερευνητικών αναπτυξιακών προγραµµάτων και 

διαχειριστικών σχεδίων για θέµατα που αφορούν στην 

κοινοβουλευτική δηµοκρατία, το εθνικό και ευρωπαϊκό πολιτικό 

σύστηµα και τη σύγχρονη διακυβέρνηση. 

1.7 Η προώθηση της συνεργασίας µε εθνικά και διεθνή φυσικά και 

νοµικά πρόσωπα, ιδιωτικού και δηµοσίου δικαίου, για την 



προώθηση των αρχών της δηµοκρατίας, της δηµοκρατικής 

συµµετοχής, της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της χρηστής 

διοίκησης, του κοινωνικού ελέγχου και του δηµοκρατικού 

διαλόγου, όπως και η συνεργασία µε αντίστοιχες οργανώσεις και 

φορείς της ελληνικής διασποράς. 

1.8 Η ανάληψη πρωτοβουλιών και εκστρατειών πληροφόρησης, 

επιµόρφωσης και εκπαίδευσης των πολιτών για τα θέµατα του 

Ελληνικού  και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

1.9 Η ανάληψη και ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών για τη 

διάδοση του εθελοντισµού και τη συµµετοχή των πολιτών σε 

δράσεις για την κοινοβουλευτική δηµοκρατία.  

1.10 Η προώθηση του δηµοσίου διαλόγου µεταξύ των πολιτών και των 

εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήµους –Περιφέρειες) 

µέσα από αντίστοιχες δράσεις.  

 

2. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών της η εταιρεία µπορεί να 

ιδρύει γραφεία σε όλα τα µέρη της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, να συνεργάζεται µε φυσικά και νοµικά πρόσωπα, φορείς, 

οργανώσεις, οργανισµούς, (εθνικούς και διεθνείς) και να συµµετέχει 

σε οποιασδήποτε µορφής φορείς και νοµικά πρόσωπα. 

2.1 Προς την ευόδωση των σκοπών της η εταιρεία δύναται  να 

συµµετέχει σε προγράµµατα ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

της Ελλάδος και γενικότερα των διεθνών οργανισµών και φορέων 

που επιδοτούν πρωτοβουλίες και δράσεις ενίσχυσης των 

δηµοκρατικών θεσµών και της συµµετοχής του πολίτη.   

2.2 Η εταιρεία είναι πολιτικά ουδέτερη. Δεν υπηρετεί πολιτικούς 

σκοπούς κατά την έννοια της µονοµερούς επιρροής στη 

διαµόρφωση της πολιτικής κοινής γνώµης και της προώθησης 

συγκεκριµένων πολιτικών κοµµάτων. 

2.3 Για την προώθηση και ευόδωση των σκοπών της, η εταιρία 

δύναται να υπογράφει µνηµόνια κατανόησης και συνεργασίας µε 

Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου ή/και Ιδιωτικού Δικαίου.  

 


