
1 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  
ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ & ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» 
 

Άρθρο 1 
Nομική Yπόσταση – Επωνυμία – Έδρα  

 
1. Δια του παρόντος ιδρύεται κατά τα άρθρα 741, 784 Αστικού Κώδικα 

αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός ανάδειξης του 
Ελληνικού & Ορθόδοξου Πολιτισμού» με διακριτικό τίτλο «ΑΕΝΑΟΣ» (εφεξής 
καλούμενη στο παρόν ως «Οργανισμός»).  Ο «Οργανισμός» χρησιμοποιεί ως  
ξενόγλωσση επωνυμία του στην Αγγλική τον όρο «Promoting Greek and 
Orthodox Heritage» και ο ξενόγλωσσος διακριτικός τίτλος είναι «AENAOS». 

2. Η Εταιρεία είναι αστική μη κερδοσκοπική, δεν εξαρτάται από κανέναν 
δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχει ως μέλη φυσικά 
πρόσωπα και η νομική της προσωπικότητα διέπεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 784 του Αστικού Κώδικα. 

3. Ο «Οργανισμός» εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 
15, Τ.Κ. 10674  Ο «Οργανισμός» δύναται να λειτουργεί και παραρτήματα σε 
άλλες πόλεις εντός ή εκτός ελλαδικής επικράτειας μετά από απόφαση των 
εταίρων του. 

4. Ο «Οργανισμός» διαθέτει και φέρει στρόγγυλη σφραγίδα με μια 
σύνθεση αποτελούμενη έναν κλάδο ελαίας κι έναν κλάδο δάφνης στο κέντρο, 
και εγγεγραμμένη περιμετρικώς στον εξωτερικό κύκλο την επωνυμία «ΑΕΝΑΟΣ 
Οργανισμός Ανάδειξης Ελληνικού & Ορθόδοξου Πολιτισμού».  

 

Άρθρο 2 
Σκοπός  

 
1. Ο «Οργανισμός» δεν έχει κερδοσκοπικό σκοπό και χαρακτήρα και επιδιώκει 
τους κατωτέρω σκοπούς : 

i) τη διατήρηση, μελέτη, προαγωγή, ανάδειξη, διάδοση, προώθηση του 
ελληνορθόδοξου πολιτισμού και εν γένει της ελληνικής και ορθόδοξης 
χριστιανικής ταυτότητας στη διαχρονική και διατοπική τους διάσταση.  

ii) την προαγωγή, υπεράσπιση, διεύρυνση, προώθηση του διαλόγου 
μεταξύ των χριστιανικών κοινοτήτων καθώς και την επικοινωνία του 
χριστιανισμού με τις άλλες εντός Ελλάδος και ανά τον κόσμο δρώσες 
θρησκευτικές κοινότητες, που δεν εντάσσονται στο κλήμα της 
Ανατολικής Ορθόδοξης του Χριστού Εκκλησίας. 
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iii) την πληροφόρηση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής 
γνώμης για θέματα ορθόδοξης θεολογίας, θρησκευτικών ελευθεριών, 
εν γένει θρησκειών και δογμάτων, χριστιανικής και εν γένει 
θρησκευτικής τέχνης, του χριστιανικού και εν γένει θρησκευτικού 
πολιτισμού, της παιδείας, και της σχέσης χριστιανισμού και οικολογίας 
με έμφαση στην αλληλοκατανόηση και το διάλογο. 

iv) την συμβολή μέσω μελετών και παρεμβάσεων για την προστασία και 
προβολή του ορθόδοξου θρησκευτικού πολιτισμού και του εν γένει 
πολιτιστικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς 
και η συμβολή μέσω μελετών, παρεμβάσεων, δράσεων ενημέρωσης 
και εκπαίδευσης για την αξιοποίηση και προβολή της θεολογικής 
σκέψης και του αποθέματος παράδοσης και πολιτισμού της 
Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. 

 
Άρθρο 3 

Μέσα 
 
Για την επίτευξη των μη κερδοσκοπικών σκοπών του ο «Οργανισμός» μπορεί να 
σχεδιάζει και να πραγματοποιεί δράσεις, όπως : 

i) κατασκευή, συντήρηση, φιλοξενία, ενημέρωση διαδικτυακών κόμβων 
για την προώθηση των παραπάνω ιδεών και στόχων του, καθώς και 
την παραγωγή πάσης φύσεως ενημερωτικού, επιστημονικού, 
φιλανθρωπικού, εκπαιδευτικού, μορφωτικού, πολιτιστικού υλικού για 
την προβολή του με ψηφιακά μέσα, που προωθούν τους παραπάνω 
μη κερδοσκοπικούς σκοπούς. 

ii) έκδοση, παραγωγή και προώθηση ψηφιακού υλικού (βίντεο, 
ψηφιακές εκπομπές, αναπαραστάσεις κλπ), έντυπου υλικού 
(περιοδικά, βιβλία, φυλλάδια, συλλογικοί τόμοι, λευκώματα κ.λπ.), 
παραγωγή και διάθεση τηλεοπτικού προγράμματος, όπως εκπομπές 
λόγου, ντοκιμαντέρ αλλά και τηλεοπτικά μηνύματα (σποτς κ.λπ.) με 
στόχο την προώθηση των μη κερδοσκοπικών στόχων. 

iii)  τη διοργάνωση εκθέσεων, εκδηλώσεων, διαλέξεων, επιστημονικών 
ημερίδων, επισκέψεων, περιηγήσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, 
δράσεων κατάρτισης επιστημονικού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού, 
πολιτιστικού, ενημερωτικού περιεχομένου, τη διεξαγωγή συναυλιών 
και την εκπαίδευση εθελοντών για την προώθηση των παραπάνω μη 
κερδοσκοπικών στόχων. 

iv) διοργάνωση δράσεων ή δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης ή 
εθελοντισμού στο πλαίσιο των ανωτέρω σκοπών  

v) ανάληψη ή συμμετοχή σε εθνικά, αλλοδαπά, διεθνή και ευρωπαϊκά 
αναπτυξιακά προγράμματα στην Ελλάδα και σε αναπτυσσόμενες 
αλλοδαπές χώρες και μη, την εκτέλεση και παροχή υπηρεσιών 
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ενημερωτικού, επιστημονικού, φιλανθρωπικού, μορφωτικού, 
πολιτιστικού και κοινωφελούς περιεχομένου στο πλαίσιο των 
ανωτέρω προγραμμάτων ή και αυτοτελώς, στην Ελλάδα ή σε 
αλλοδαπές χώρες, με σκοπό την προώθηση των παραπάνω μη 
κερδοσκοπικών στόχων 

vi) παροχή υποτροφιών σε φοιτητές προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς 
με στόχο την εξειδίκευση επιστημόνων στον τομέα της θεολογίας, της 
ιστορίας και εν γένει κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. 

vii) ανάπτυξη πρωτοβουλιών εκδημοκρατισμού και ανάπτυξης των 
αντιπροσωπευτικών δομών, την παροχή τεχνογνωσίας, εμπειριών και 
ιδεών.  

viii) ενέργειες δημοσίευσης, και πάσης φύσεως προβολής με όλα τα 
νόμιμα μέσα προβολής και διάδοσης υλικού (έντυπα, μαγνητικά, 
ψηφιακά, διαδίκτυο κλπ) για τις όψεις του θρησκευτικού πολιτισμού, 
ιδίως του ορθόδοξου χριστιανικού πολιτισμικού αποθέματος, στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό  

ix) την αγορά, κατασκευή ή και μίσθωση ακινήτων και τη διαμόρφωση 
αυτών σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες του «Οργανισμού», 
καθώς και την αγορά ή μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση και γενικά 
την απόκτηση κυριότητας ή κατοχής του απαραίτητου τεχνικού 
εξοπλισμού (π.χ. οχήματα, μέσα βιντεοσκόπησης, ηχοληψίας, 
επεξεργασίας ήχου και εικόνας κλπ) ή μέσων πρόσβασης στο ψηφιακό 
περιβάλλον (π.χ. αγορά ή μίσθωση χωρητικότητας σε servers, 
απόκτηση και φιλοξενία ιστοσελίδας και ονόματα χώρου (domain 
names) στο διαδίκτυο) και άλλα και κάθε άλλου αναγκαίου τεχνικού, 
ψηφιακού και πάσης φύσεως μέσου για την επίτευξη των παραπάνω 
μη κερδοσκοπικών στόχων της και τη διευκόλυνση των παραπάνω 
μέσων επίτευξης των σκοπών της  

x) την συμμετοχή σε δίκτυα μη κερδοσκοπικών φορέων, την ίδρυση ή και 
συμμετοχή σε άλλα νομικά πρόσωπα, τα οποία επιδιώκουν ίδιους ή 
συναφείς με τον «Οργανισμό» σκοπούς 

xi) την μελέτη και εκτέλεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και εν 
γένει προγραμμάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος, και δυνάμει 
προγραμματικών συμβάσεων, που συμβάλλουν θετικά στους σκοπούς 
του «Οργανισμού», μεταξύ του «Οργανισμού» και του Δημόσιου, 
Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., της Εκκλησίας της Ελλάδος, Εκκλησίας της Κρήτης, 
των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, Εκκλησίας της 
Κρήτης, Δωδεκανήσου, Αγίου Όρους, και της αλλοδαπής, Ι. Μονών και 
Ενοριών της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. και 
μη κυβερνητικών οργανώσεων και μη, καθώς και με κάθε φορέα του 
δημοσίου τομέα με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων ή από προγράμματα και πρωτοβουλίες των 
Διαρθρωτικών Ταμείων ή άλλες πηγές χρηματοδότησης της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τους προϋπολογισμούς των 
συμβαλλομένων φορέων. 

xii) την υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων με την Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Μητροπόλεις για την αξιοποίηση 
ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων για απορρόφηση πόρων που 
διευκολύνουν την υλοποίηση σκοπών του «Οργανισμού» και για την 
αποτελεσματική ανάληψη, συμμετοχή και υλοποίηση 
χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από ευρωπαϊκούς, εθνικούς, 
εκκλησιαστικούς και ιδιωτικούς πόρους. 

xiii) την ανάπτυξη αποτελεσματικής οργανωτικής δομής για την 
προώθηση και παρακολούθηση υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων 
έργων σε θέματα σκοπών του «Οργανισμού» 

xiv) την προσέλκυση και ανάπτυξη επιτελικού δυναμικού, 
αξιοποιώντας και παρέχοντας αυτονομία σε αξιόπιστα και ικανά 
στελέχη  

xv) τη διεκδίκηση επιχορηγήσεων ή συγχρηματοδοτήσεων από 
εθνικές, ευρωπαϊκές ή άλλες χρηματοδοτικές πηγές για την εφαρμογή 
συγκεκριμένων προγραμμάτων, καθώς και άλλων δραστηριοτήτων 
που αφορούν τους σκοπούς του «Οργανισμού».  

xvi) την συμμετοχή σε διαγωνισμούς και προκηρύξεις για την 
διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών ή πάσης φύσεως (ενημερωτικών, 
εκπαιδευτικών κλπ) δράσεων και δραστηριοτήτων που αφορούν 
στους σκοπούς του «Οργανισμού». 

xvii) την χρηματοδότηση για την δημοσίευση των ερευνών και μελετών 
του «Οργανισμού».  

xviii) την λειτουργία συνεδριακού πολιτιστικού κέντρου ή χώρων 
πολυδύναμων πολιτιστικών και μορφωτικών χρήσεων για την 
προώθηση των σκοπών του «Οργανισμού» 

xix) την ανάληψη πρωτοβουλιών εκπαιδευτικού χαρακτήρα σε 
συνεργασία με την σχολική κοινότητα και την τοπική Εκκλησία,  

xx) την χρήση μέσων ενημέρωσης (έκδοση εφημερίδων, περιοδικών, 
λειτουργία ιστοσελίδων κλπ) ή βιβλίων, κάθε φύσεως εντύπων ή και 
ηλεκτρονικών πνευματικών έργων (λογοτεχνικών, λευκωμάτων κ.λπ.) 
οπτικοακουστικών έργων για τους σκοπούς του «Οργανισμού» 

xxi) σύναψη κάθε είδους συμβάσεων με ιδιώτες (π.χ. υπαλλήλους, 
συμβούλους, εξωτερικούς συνεργάτες, παρόχους έργου), νομικά 
πρόσωπα (δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, όπως ΟΤΑ, πιστωτικά 
ιδρύματα, Ι. Μητροπόλεις κλπ) και ενώσεις προσώπων για την 
επίτευξη των παραπάνω μη κερδοσκοπικών σκοπών.  


