
    

 

I. ΓΕΝΙΚΕΣ  ΘΕΣΕΙΣ 
 
 

1. Η «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ» (στο  εξής Οργάνωση) 
διατελεί κοινωνική ένωση νομικών προσώπων της Αρμενίας, η οποία έχει καθεστώς 
μη εμπορικής οργάνωσης. 

2. Οι αρχές της δραστηριότητας της Οργάνωσης είναι η νομιμότητα, η εξαίρεση της 
διάκρισης, η επιμέλεια, ο εθελοντισμός των μελών της, τα γενικά συμφέροντα των 
μελών της, η αυτοδιακυβέρνηση και η υπευθυνότητα. 

3. Η δραστηριότητα της Οργάνωσης επεκτείνεται σε όλη την επικράτεια της 
Δημοκρατίας Αρμενίας, όπως και στις χώρες του εξωτερικού, εν συμφωνία της 
νομοθεσίας αυτών των χωρών. 

4. Η αναπτυγμένη ονομασία της Οργάνωσης είναι: Κοινωνική Οργάνωση  «ΕΝΩΣΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ». 

5. Εδρα της Οργάνωσης είναι: Δημοκρατία Αρμενίας, πόλη Γιερεβάν, οδ. Οχάνοβι  8, 
διαμ. 30. Τηλέφωνο – 093487997. E-mail: greekyoutharmenia@gmail.com 

 
 

II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΣΚΟΠΟΙ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΗΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 
6. Αντικείμενο δραστηριότητας και σκοποί δημιουργίας της Οργάνωσης είναι:  

1) Η συνένωση των Ελληνικών Κοινοτήτων. 
2) Η ευνόηση της αναγέννησης και της διατήρησης της εθνικής αυτογνωσίας, της 

αξιοπρέπειας, των πνευματικών και πολιτισμικών αξιών, των εθνικών 
παραδόσεων και εθίμων των Ελλήνων. 

3) Η ανάπτυξη των φιλικών γειτονικών σχέσεων μεταξύ των αρμενικών και 
ελληνικών εθνών, βάσει του δημοκρατισμού, της ισότητας και της εθνικής 
αξιοπρέπειας, των αρχών του σεβασμού, η αποκατάσταση και ο επαναπατρισμός 
στους ιστορικούς τόπους εγκατάστασής των. 

4) Η αναστήλωση των ελληνικών ονομασιών των τοποθεσιών, των μνημείων και 
των εκκλησιών. 

5) Η διατήρηση και η εκμάθηση στις νέες γενιές της ελληνικής γλώσσας. 
6) Εχοντας στόχο τη διατήρηση των πνευματικών και πολιτισμικών αξιών, η 

συνεργασία με τους επιχειρισιακούς κρατικούς φορείς και τις κοινωνικές 
οργανώσεις της Δημοκρατίας Αρμενίας και του εξωτερικού. 

7) Για την πραγματοποίηση των σκοπών και των προβλημάτων της η Οργάνωση 
συνεργάζεται με τις Αρχές της Κρατικής διακυβέρνησης, τις Αρχές της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, με τις αντίστοιχες διεθνείς οργανώσεις και των χωρών του 
εξωτερικού, με άλλες οργανώσεις οι οποίες είναι καταχωρημένες στην 
Δημοκρατία Αρμενίας. 

8) Η Οργάνωση σύμφωνα με τους σκοπούς της που έχουν οριστεί με το 
Καταστατικό της δικαιούται να διεξάγει επιχειρηματική δραστηριότητα. Για τον 

 



 σκοπό αυτό να χειρίζεται την περιουσία της και τα αποτελέσματα της 
δραστηριότητάς της, όπως επίσης και σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται από 
το νόμο, να δημιουργεί εμπορική οργάνωση ή να γίνει συνέταιρός της. 

 

III. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ 

 
9. Μέλος την Οργάνωσης δύναται να διατελέσει οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, το   
    οποίο, μέσω του εξουσιοδοτημένου προσώπου του δέχεται τους καθορισμένους     
    από το Καταστατικό σκοπούς της Οργάνωσης και επιθυμεί να συμμετάσχει στη 
δραστηριότητά της. 
10. Το νομικό πρόσωπο που επιθυμεί να διατελέσει μέλος της Οργάνωσης, μέσω του  
    εξουσιοδοτημένου προσώπου του αιτείται γραπτώς στο εκτελεστικό σώμα της  
    Οργάνωσης, το οποίο είναι ο Πρόεδρος. 
11. Το ζήτημα εισαγωγής του νέου μέλους στην Οργάνωση το λύνει ο Πρόεδρος, βάσει  
    του παρόντος Καταστατικού. 
12. Το μέλος της Οργάνωσης είναι ελεύθερο όποτε επιθυμεί να αποχωρίσει από την  
    Οργάνωση. Το μέλος της Οργάνωσης στις καθορισμένες από το Καταστατικό  
    περιπτώσεις και διαδικασίες δύναται να αποβληθεί από την Οργάνωση. Η αποβολή  
    του μέλους πραγματοποιείται με απόφαση του Προέδρου. 
13. Για τα μέλη της Οργάνωσης δεν καθορίζεται συνδρομικό τέλος. 
 
 

IV. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
 
 

        14. Το μέλος της Οργάνωσης δικαιούται: 
 1) Να εκλέγει και να εκλεχτεί στα σώματα διακυβέρνησης της Οργάνωσης. 
 2) Μέσω του εξουσιοδοτημένου προσώπου της να είναι παρών στο Συνέδριο.  

  3) Σε οποιαδήποτε περίπτωση να επωφελείται από τις υπηρεσίες της Οργάνωσης. 
  4) Μέσω του εξουσιοδοτημένου προσώπου της να εξοικειώνεται με τα πρωτόκολλα   
      των σωμάτων της Οργάνωσης,  να λαμβάνει αντίτυπα των ληφθέντων απο αυτά  
      αποφάσεων. 
  5) Με διάταξη προϊσταμένου ή με ένδικα μέσα να ενσταθεί στις αποφάσεις των  
      σωμάτων της Οργάνωσης. Η ένσταση από το μέλος της Οργάνωσης στις αποφάσεις  
      του εκτελεστικού σώματος πραγματοποιείται μέσω κατάθεσης σχετικού  
      αιτήματος στο Συνέδριο. Το αίτημα εξετάζει το Συνέδριο. Η εξέταση του αιτήματος  
      δύναται να πραγματοποιηθεί και εξ αποστάσεως (ερήμην).   
 6) Να απαιτεί πληροφορίες από την Οργάνωση, να λαμβάνει αντίτυπα εγγράφων που   
     αφορούν τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, τα πρωτόκολλα των σωμάτων τής  
     οργάνωσης, τις αποφάσεις, τα χρηματικά κέρδη από τη διαχείρηση της περιουσίας,  
     όπως και αντίτυπα των πορισμάτων του ανεξάρτητου ελεγκτή, ο οποίος διεξήγαγε  
     τον έλεγχο των οικονομικών απολογισμών της και που αφορούν τα τελευταία 3 έτη. 
 

 



 
7) Να κάνει χρήση άλλων δικαιωμάτων που προβλέπονται από το νόμο. 
15. Το μέλος της Οργάνωσης υποχρεούται: 
1) Να εκτελεί τις καταστατικές απαιτήσεις της οργάνωσης και τις αποφάσεις τού  
     εκτελεστικού της σώματος. 
2) Ευσυνείδητα να εκτελεί τις υποχρεώσεις που του έχουν επιβληθεί με απόφαση των  
    σωμάτων της διακυβέρνησης. 
16. Σε περίπτωση παραβίασης των καταστατικών απαιτήσεων της Οργάνωσης ή της μη  
    εκτέλεσης των απαιτήσεων που του έχουν επιβληθεί, με απόφαση των σωμάτων τής  
    διακυβέρνησης της Οργάνωσης, προς το μέλος της Οργάνωσης από τον Πρόεδρο της  
    Οργάνωσης μπορούν να εφαρμοστούν μέσα  πειθαρχικής ποινής, με τρόπο  
    παρατήρησης ή αποβολής του ως μέλος από την Οργάνωση. 
 
 

V. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
 

 
17. Σώματα διακυβέρνησης της Οργάνωσης διατελούν το Συνέδριο και το εκτελεστικό  
    σώμα, ο Πρόεδρος. 
18. Περί οποιωνδήποτε θεμάτων που αφορούν τη δραστηριότητα της Οργάνωσης, το  
    δικαίωμα λήψης τελικής αποφάσεως ανήκει στο ανώτατο σώμα της Οργάνωσης, στο  
    Συνέδριο. 
19. Το  εν σειρά Συνέδριο της  Ομοσπονδίας  συγκαλείται    μια  φορá  στα πέντε έτη. Το   
    εν σειρά Συνέδριο της  Ομοσπονδίας  συγκαλεί ο Πρόεδρος με τρόπο έλευσης των  
    μελών ή εξ αποστάσεως, με χρήση μέσων τηλεπικοινωνίας και με τη σύνταξη του  
    σχετικού πρωτοκόλλου. Ο Πρόεδρος ορίζει την ημέρα της σύγκλησης του Συνεδρίου,  
    την ώρα, τον τόπο, όπως και την αρχική εκδοχή της ημερήσιας διάταξης του  
    Συνεδρίου. Περί τούτου, μη αργότερα από 20 μέρες πριν, με συστημένη επιστολή, με  
    ηλεκτρονικό τρόπο, με τη χρήση μεσών μαζικής ενημέρωσης ή με άλλους τρόπους  
    που ορίζονται από τη νομοθεσία, γνωστοποιεί τα μέλη της Οργάνωσης και τις Αρχές. 
20. Εκτακτο Συνέδριο της Οργάνωσης συγκαλείται από τον Προέδρο ή με την  
    πρωτοβουλία του ενός τρίτου των μελών της Οργάνωσης, επίσης από τον Πρόεδρο. 
21. Το έκτακτο Συνέδριο της Οργάνωσης συγκαλείται μη αργότερα των 5 ημερών από  
    την άνω αναφερθείσα πρωτοβουλία. Περί το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής τού  
    εκτάκτου Συνεδρίου τα μέλη του Συνεδρίου ενημερώνονται τουλάχιστον 5 ημέρες  
    πριν την διεξαγωγή του εκτάκτου Συνεδρίου. 
22. Θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητας του Συνεδρίου αποτελούν: 
1) Η έγκριση των τροποποιήσεων στο Καταστατικό της Οργάνωσης, των προσθηκών ή  
    της νέας σύνταξης του Καταστατικού. 
 
 
 
 
 
 



2) Η λήψη αποφάσων περί δημιουργίας άλλου νομικού προσώπου ή περί συμμετοχής  
    της Οργάνωσης στη δραστηριότητα άλλης οργάνωσης. 
3) Η λήψη αποφάσεων περί δημιουργίας μεμονωμένων υποδιαιρέσεων ή ιδρυμάτων  
    της Οργάνωσης και η έγκριση των καταστατικών τους. 
4) Η έγκριση της διάρθρωσης της Οργάνωσης. 
5) Η εκλογή του Προέδρου της και η αλλαγή του. 
6) Ο καθορισμός του κανονισμού και του τρόπου πληρωμής του Προέδρου της  
    οργάνωσης. 
7) Η εκλογή του ατόμου ή της οργάνωσης που θα πραγματοποιήσει την οικονομική  
    εποπτεία της Οργάνωσης, στην περίπτωση που σύμφωνα με τη νομοθεσία η  
    Οργάνωση υπόκειται υποχρεωτικήςς οικονομικής εποπτείας. 

8) H έγκριση της στρατηγικής της Οργάνωσης, στην περίπτωση που η Οργάνωση 
προβλέπει να έχει στρατηγική. 

9) Μια φορά για τα 5 χρόνια που προηγούνται από τη σύγκλιση του Συνεδρίου εκ 
μέρους  του εκτελεστικού σώματος, η έγκριση των ετησίων εγκριθέντων απολογισμών 
της δραστηριότητας της Οργάνωσης και της χρήσης της περιουσίας της.  

10) Η αναστολή της λειτουργίας των αποφάσεων, οι οποίες αντιτίθενται  στις 
απαιτήσεις των νομικών πράξεων και στο Καταστατικό, και οι οποίες έχουν ληφθεί 
από τα σώματα της Οργάνωσης. 

11) Η έγκριση της αποφάσεως περί ανασυγκρότησης της Οργάνωσης. 
12) Η έγκριση της αποφάσεως περί διάλυσης της Οργάνωσης (εκτός των 

περιπτώσεων που η διάλυση αποφασίζεται από το δικαστήριο). 
13) Η υλοποίηση άλλων εξουσιοδοτήσεων που προβλέπονται από το νόμο. 
23. Το Συνέδριο θεωρείται αρμόδιο εάν έχει συγκληθεί εν συμφωνία του νόμου και του 
Καταστατικού της Οργάνωσης και στο Συνέδριο συμμετάσχουν περισσότερα από το 
ύμισι του συνόλου των μελών της Οργάνωσης. Οι αποφάσεις γίνονται δεκτές με την 
απλή πλειοψηφία των παρόντων στο Συνέδριο μελών της Οργάνωσης. Το πρωτόκολλο 
του Συνεδρίου υπογράφεται από τον προεδρεύοντα και τον γραμματέα του Συνεδρίου. 
Τα πρωτόκολλα των συνεδρίων φυλάσσονται 5 έτη. 
24. Ο Πρόεδρος εκλέγεται από το Συνέδριο για 5 έτη. Εκτελεστικό σώμα της Οργάνωσης 
διατελεί ο Πρόεδρος της Οργάνωσης. Ο Πρόεδρος διευθύνει την τρέχουσα 
δραστηριότητα της Οργάνωσης και καθοδηγεί τις συνεδριάσεις του Συνεδρίου.  
25. Στις εξουσιότητες του Προέδρου υπάγονται η τρέχουσα δραστηριότητα της 
διακυβέρνησης, όπως και όλα τα ζητήματα που αφορούν την εξασφάλιση της 
δραστηριότητας των κυβερνώντων σωμάτων της Οργάνωσης. 
26. Ο Πρόεδρος, σύμφωνα με το Καταστατικό της Οργάνωσης και τις αποφάσεις του 
Συνεδρίου: 
1) Εξασφαλίζει την εκτέλεση των αποφάσεων του Συνεδρίου. 
 
 
 
 
 



2) Διαχειρίζεται και διακυβερνά οποιουδήποτε είδους και μεγέθους περιουσία της 
Οργάνωσης, εντός αυτών και τα οικονομικά μέσα, συνάπτει συμφωνίες εξ ονόματος της 
Οργάνωσης. 
3) Εκπροσωπεί την Οργάνωση ενώπιον της Δημοκρατίας Αρμενίας και των χωρών του 
εξωτερικού. 
4) Εκδίδει εξουσιοδοτήσεις. 
5) Ανοίγει λογιστικούς λογαριασμούς της Οργάνωσης στις τράπεζες (εντός αυτών και με 
συνάλλαγμα) και άλλους λογαριασμούς. 
6) Στα όρια των εξουσιών της εκδίδει διατάγματα, εντολές, δίνει υποχρεωτικές προς 
εκτέλεση οδηγίες και επιβλέπει την εκτέλεσή τους. 
7) Εγκρίνει τη λίστα του προσωπικού της Οργάνωσης και τον αρχικό λογαριασμό των 
ετησίων εξόδων.  
8)  Εγκρίνει έγγραφα εσωτερικού διακανονισμού της δραστηριότητας της Οργάνωσης, 
εντός αυτών της εσωτερικής τάξης των μεμονωμένων υποδιαιρέσεων, ιδρυμάτων, 
άλλους κανονισμούς. 
9) Εγκρίνει τους απολογισμούς της Οργάνωσης και των σωμάτων της. 
10) Εγκρίνει τους ετήσιους απολογισμούς της δραστηριότητας και της χρήσης της 
περιουσίας της Οργάνωσης στα έτη που προηγούνται τη σύγκλιση των Συνεδρίων, τους 
οποίους μια φορά στα πέντε χρόνια παρουσιάζει προς έγκριση στο Συνέδριο. 
11) Δέχεται ένα νέο μέλος στην Οργάνωση και αποβάλλει μέλος της Οργάνωσης.  
12) Πραγματοποιεί προβλεπόμενες από το νόμο άλλες εξουσιότητες. 
27. Ο Πρόεδρος εκτελώντας τις εξουσιότητές του εκπροσωπεί την Οργάνωση δίχως 
εξουσιοδότηση. 
28. Ο Πρόεδρος σύμφωνα με το νόμο ευθύνεται: ενώπιων των νόμων, λοιπών νομικών 
πράξεων, του Καταστατικού της Οργάνωσης, των αποφάσεων του Συνεδρίου, όπως και 
για τη μη εκτέλεση των συμβολαίων που έχουν συναπτεί, ή για τη μη σωστή εκτέλεση 
αυτών. 
 
 

VI. Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΚΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 
 
 
29. Η Οργάνωση ως ιδιοκτησία έχει ξεχωριστή περιουσία και για τις υποχρεώσεις της 
ευθύνεται με αυτήν. 
30. Η Οργάνωση ως ιδιοκτησία μπορεί να έχει ακίνητη και κινητή περιουσία, όπως 
κτήρια, οικοδομές, κυκλοφοριακά μέσα, συσκευές, χρηματικά μέσα, τίτλους και άλλη, μη 
απαγορευμένη από το νόμο περιουσία. 
31. Πηγές σχηματισμού της περιουσίας της Οργάνωσης μπορούν να διατελέσουν: 
1) Οι επενδύσεις των μελών της Οργάνωσης. 
 
 
 
 
 



2) Τα μέσα που έχουν ληφθεί από την επιχειρησιακή δραστηριότητα της Οργάνωσης. 
3) Τα μέσα που έχει σχηματίσει η ίδια, ή αυτά που δημιουργήθηκαν από τη συμμετοχή 
της σε άλλες εμπορικές οργανώσεις. 
4) Οι χρηματικές εισόδοι από τον κρατικό προϋπολογισμό. 
5) Οι δωρεές, εντός αυτών οι χορηγήσεις. 
6) Οι έρανοι. 
7) Αλλες, μη απαγορευμένες από το νόμο πηγές. 
32. Τα μέσα της Οργάνωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των 
καταστατικών στόχων και ζητημάτων της. Η περιουσία της Οργάνωσης, εντός αυτής και 
το κέρδος που έχει ληφθεί από την επιχειρηματική δραστηριότητα δεν μπορεί να 
διανεμηθεί μεταξύ των μελών της. 
 
 

VI. Η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ, 
Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ  

 
 

33. Η Οργάνωση μπορεί να διαλυθεί με απόφαση του Συνεδρίου ή του Δικαστηρίου.  
34. Το Συνέδριο σχηματίζει Διαλυτική Επιτροπή και σύμφωνα με το νόμο ορίζει τον 
κανονισμό και το χρονοδιάγραμμα της διάλυσης.  
Στο τέλος της διάλυσης της Οργάνωσης και την εκτέλεση των απαραίτητων πληρωμών 
η Διαλυτική Επιτροπή, την απομείνουσα περιουσία, με τον τρόπο που έχει ορίσει το 
Συνέδριο, χρησιμοποιεί για την πραγματοποίηση των  καταστατικών σκοπών και 
ζητημάτων της Οργάνωσης, και εάν αυτό είναι αδύνατο, την μεταβιβάζει στον κρατικό 
προϋπολογισμό. 
35. Η Οργάνωση μπορεί να επανασυγκροτηθεί με απόφαση του Συνεδρίου, ή σε 
περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος με απόφαση του Δικαστηρίου και σύμφωνα με 
τον κανονισμό που προβλέπει ο νόμος. 
 
 
 
 
 
 
 

       ΑΚΡΙΒΗΣ  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΓΝΗΣΙΟ 

             ΤΟΥ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥ  ΑΝΤΙΤΥΠΟΥ     

 
                        Ο  ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ                                                                                                                   ΤΑΚΒΟΡ  ΑΜΠΑΚΟΥΜΙΑΝ     
του  Κρατικού  Συμβολαιογραφείου  του  Βανατζόρ 
  ( Αδεια  23 / 21.05.2002 Υπ. Δικαιοσύνης Αρμενίας )                                                                                                                     ΒΑΝΑΤΖΟΡ,  18.07.2019  
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