Καταστατικό Ομίλου (Απόσπασμα)
Άρθρο 2: Σκοπός

Σκοπός του ιδρυόμενου, υπό μορφήν αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και μη κυβερνητικής οργάνωσης, Ομίλου είναι η
ηθική και υλική υποστήριξη των αρχαιολογικών ανασκαφών, ερευνών και συναφών εργασιών που διενεργούνται από το
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στη Νήσο Σαλαμίνα, κυρίως δε στις περιοχές "Κανάκια", "Γκίνανι", "Περιστέρια" και "Μαρούδι",
με έμφαση στην έρευνα, μελέτη και ανάδειξη μνημείων και θέσεων των προϊστορικών και ιστορικών χρόνων,
περιλαμβανομένων και γετονικών εναλίων θέσεων, καθώς και η πνευματική προαγωγή των μελών του. Επίσης η προβολή
του ιστορικού παρελθόντος της νήσου, καθώς και η ενίσχυση της πολιτισμικής ταυτότητάς της με κάθε πρόσφορο τρόπο.
Οι σκοποί του Ομίλου πραγματοποιούνται ιδίως:
1. Με την παροχή ηθικής και υλικής υποστήριξης στην εκτέλεση και οργάνωση των ανασκαφών και ερευνών στη Νήσο
Σαλαμίνα, στο έργο της προστασίας, της ανάδειξης και προβολής των αρχαιοτήτων, καθώς και στο πρόγραμμα μελέτης,
σχεδίασης, φωτογράφησης, βιντεοσκόπησης, δημοσίευσης, συντήρησης και αποκατάστασης των μνημείων και των κινητών
ευρημάτων.
2. Με τη διοργάνωση διαλέξεων, επιστημονικών συναντήσεων, εκθέσεων, ξεναγήσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και
άλλων εκδηλώσεων, με αντικείμενο την ανάδειξη και προβολή των αρχαιοτήτων της περιοχής και την πνευματική
καλλιέργεια των μελών του Ομίλου.
3. Με την υποστήριξη ανακοινώσεων, σε επιστημονικά συμπόσια/συνέδρια, από μέλη των ανασκαφών ή άλλους
επιστήμονες, των αποτελεσμάτων των ερευνών και μελετών. Καθώς επίσης με την αντιμετώπιση δαπανών μεταβάσεως και
διαμονής μελετητών των υπό έρευνα Σαλαμινιακών θέσεων σε ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
4. Με την παροχή οικονομικής ενίσχυσης ή και υποτροφιών σε νέους ειδικευόμενους στον τομέα της ανασκαφικής
πρακτικής και σε θέματα μελέτης, συντήρησης, ανάδειξης κλπ, των αρχαιοτήτων στη Σαλαμίνα, καθώς επίσης και σε
ειδικούς μελετητές ή συνεργάτες των ανασκαφών (αρχαιολόγους ή επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων).
5. Με τη δημιουργία, γραφείων, εντευκτηρίου και βιβλιοθήκης του Ομίλου, καθώς επίσης και αρχείου από την ανασκαφική
και την εν γένει ερευνητική δραστηριότητα.
6. Με την έκδοση ενημερωτικού δελτίου/περιοδικού ή/και ημερολογίου, με τίτλο "Ακάμας", στο οποίο θα παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα των ερευνών και εργασιών στην περιοχή και οι δραστηριότητες του Ομίλου, καθώς και με την έκδοση βιβλίων
και την παραγωγή οπτικών δίσκων (CD, DVD, κλπ), ενημερωτικών ταινιών και με την δημιουργία ιστοσελίδας στο
Διαδίκτυο.
7. Με τη συνεργασία με άλλους ομοειδείς Ομίλους/Σωματεία του Εσωτερικού και του Εξωτερικού, ως και με κάθε άλλο
φορέα, που έχει σχέση με τα θέματα της ανάπτυξης και της ανάδειξης της πολιτισμικής ταυτότητας της Σαλαμίνος, που
περιλαμβάνονται και στους σκοπούς του παρόντος.
8. Με την ίδρυση σωματείων ή ενώσεων κλπ, παρεμφερούς σκοπού.
9. Με την απόκτηση περιουσίας (αποδοχή δωρεών, επιδοτήσεων, χορηγιών κτλ.), στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.
10. Με την ανέγερση αναγκαίων κτισμάτων, αποθηκευτικών και βοηθητικών εν γένει για την εξυπηρέτηση των παρόντων
σκοπών.
11. Με την αγορά αναγκαίου εξοπλισμού σε όργανα, είδη και υλικά για την προώθηση των ερευνών πεδίου, καθώς και της
συντήρησης και μελέτης των ευρημάτων.
12. Με την αντιμετώπιση δαπανών, ειδικών εργαστηριακών ερευνών και αναλύ-σεων ανασκαφικών ευρημάτων από
εξειδικευμένους φορέις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
13. Με την πρόσληψη προσωπικού επιστημονικού, τεχνικού, εργατικού, διοικητικού και βοηθητικού για την υποβοήθηση της
εύρυθμης λειτουργίας των δραστηριοτήτων του Ομίλου.

