
 

 

 
 

        Λαμία, 15 Ιουλίου 2020 

 

Θέμα : Σύςταςη Αναπτυξιακού Οργανιςμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» 

 

Στο Γραφείο του Δημάρχου Λαμιέων (Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού) 

υπεγράφη ςήμερα από τουσ Δημάρχουσ των Δήμων Λαμιέων Θύμιο Καραΐςκο, 

Αμφίκλειασ-Ελάτειασ Αθαναςία Στιβακτή, Δομοκού Χαράλαμπο Λιόλιο, Μακρακώμησ 

Γιώργο Χαντζή και Στυλίδασ Βιργινία Στεργίου, το καταςτατικό με το οποίο ςυςτήνεται 

και τυπικά, ςύμφωνα με τισ αντίςτοιχεσ αποφάςεισ των Δημοτικών Συμβουλίων, ο 

Αναπτυξιακόσ Οργανιςμόσ- Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Αμφικτυονίεσ - 

Αναπτυξιακόσ Οργανιςμόσ Τοπικήσ Αυτοδιοίκηςησ Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό 

τίτλο «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.».  

Ο Δήμοσ Λαμιέων μετέχει ςτον «Αναπτυξιακό Οργανιςμό Α.Ε.- ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ 

Α.Ε», ςτοχεύοντασ ςτη  τοπική ανάπτυξη, η οποία προώποθέτει μια ευρεία ςυμμετοχική  

διαδικαςία που θα οδηγήςει ςτον εκςυγχρονιςμό και  ςτην κοινωνική και υλική πρόοδο 

για την πλειονότητα των μελών του κοινωνικού μασ ςυνόλου. 

Ο Αναπτυξιακόσ Οργανιςμόσ αποτελεί βραχίονα δημόςιου ενδιαφέροντοσ, ςτον 

οποίο μετέχουν πέντε δήμοι τησ Φθιώτιδασ και ςυγχρόνωσ ένα ςυμπληρωματικό 

εργαλείο ςτα χέρια τησ τοπικήσ αυτοδιοίκηςησ. Αποτελεί τη βάςη τόςο για τη μελέτη, 

την ωρίμανςη και τη διαχείριςη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τοπικέσ 

κοινωνίεσ, όςο και για την αξιοποίηςη αναπτυξιακών και χρηματοδοτικών εργαλείων. 

 

 

 

 



 

 

Μετά την υπογραφή του καταςτατικού και τη ςύςταςη του Αναπτυξιακού 

Οργανιςμού ο Δήμαρχοσ Λαμιέων Θύμιοσ Καραΐςκοσ δήλωςε: 

«…….Σόμερα μπόκε η βϊςη τησ ςυνεργαςύασ για ϋναν Αναπτυξιακό Οργανιςμό που 

ϋχει ανϊγκη η τοπικό αυτοδιούκηςη, αλλϊ πολύ περιςςότερο τον ϋχει ανϊγκη η κοινωνύα 

μασ. 

  Ένασ οργανιςμόσ που ςυμπληρώνει τη δημόςια δρϊςη τησ αυτοδιούκηςησ, 

εξυπηρετεύ το δημόςιο ςυμφϋρον και ςυγχρόνωσ εύναι κοινωνικϊ χρόςιμοσ για τισ 

επόμενεσ προκλόςεισ.  

Πρόκειται για ϋναν Αναπτυξιακό Οργανιςμό : 

*με διαςφαλιςμϋνη τη διαφϊνεια και τη λογοδοςύα, την αποδοτικότητα και την 

αποτελεςματικότητα.  

*με φιλοδοξύα να καλύψει τα κενϊ ςτην τοπικό αυτοδιούκηςη,  

*με προοπτικό να λειτουργόςει ςαν προϋκταςη τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ, με 

ό,τι και αν ςημαύνει αυτό.  

Ξεκινϊμε με τισ καλύτερεσ προώποθϋςεισ ϋχοντασ ςτα χϋρια μασ ϋνα εργαλεύο, που 

μπορούμε να αξιοποιόςουμε ςε όφελοσ των πολιτών και τησ περιοχόσ.  

Θα χρειαςτούν βεβαύωσ αρκετϊ βόματα ακόμη για να μπορϋςουμε να 

ανταποκριθούμε ςτα πιεςτικϊ θϋματα που ϋχει η αυτοδιούκηςη.Εύμαςτε όμωσ 

αποφαςιςμϋνοι να προχωρόςουμε. Η επιλογό μασ εύναι μονόδρομοσ για τη λειτουργύα μασ 

ωσ Τοπικό Αυτοδιούκηςη.  

Με την ςυνεργαςύα, με την ϋνωςη των δυνϊμεών μασ, το διαρκό διϊλογο και το 

μετρόςιμο αποτϋλεςμα, θα προχωρόςουμε.  

Οι προκλόςεισ εύναι πολλϋσ δεν ϋχουμε δικαύωμα να μην ανταποκριθούμε. 

Ευχαριςτώ τισ  φύλεσ και φύλουσ Δημϊρχουσ για τη ςυνεργαςύα που απϋφερε 

γρόγορα και ουςιαςτικϊ αποτελϋςματα και εύμαι βϋβαιοσ ότι η ςυνεργαςύα αυτό εγγυϊται 

ευόδωςη των ςτόχων μασ,  προσ όφελοσ τησ ύδιασ τησ κοινωνύασ και των δημοτών μασ.» 

 


