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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 

Καηασώπιζηρ ζηο Γενικό Δμποπικό Μηηπώο (Γ.Δ.ΜΗ.) και δημοζίεςζηρ ζηο διαδικηςακό ηόπο ηος 

Γ.Δ.ΜΗ., ζηοισείων ηηρ Αζηικήρ Μη Κεπδοζκοπικήρ Δηαιπείαρ με ηην επωνςμία «REFUGEE LEGAL 

SUPPORT GREECE ΑΜΚΕ», ηο διακπιηικό ηίηλο «RLS GREECE» και απιθμό ΓΔΜΗ 

155695901000. 
 

Την 09/05/2022 καηασωπίζθηκε ζηο Γενικό Δμποπικό Μηηπώο (Γ.Δ.ΜΗ.), με Κωδικό Απιθμό 

Καηασώπιζηρ 2858294, ηο από 28/03/2022 πρακτικό της Γ των μελών ηηρ Αζηικήρ Μη 

Κεπδοζκοπικήρ Δηαιπείαρ ηην επωνςμία «REFUGEE LEGAL SUPPORT GREECE ΑΜΚΕ», ηο 

διακπιηικό ηίηλο «RLS GREECE» και απιθμό ΓΔΜΗ 155695901000, ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 

4072/2012 και 4919/2022 όπωρ ιζσύοςν, σύμυωνα με το οποίο απουασίσθηκε η τροποποίηση των 

άρθρων 1 παρ. 2, 12 παρ. 2, 14, 23, 24 ηος καηαζηαηικού ηηρ.  

 

Την ίδια ημεπομηνία καηασωπίζθηκε ζηο Γενικό Δμποπικό Μηηπώο ολόκληπο ηο νέο κείμενο 

καηαζηαηικού μαζί με ηιρ ηποποποιήζειρ ηος.  

 

Το νέο κείμενο ηος καηαζηαηικού είναι ζςνημμένο και αποηελεί αναπόζπαζηο μέπορ ηηρ παπούζαρ 

ανακοίνωζηρ. 

     
 

 
Η γνηζιόηηηα ηηρ παπούζαρ μποπεί να ελεγσθεί ζηην ηλεκηπονική  διεύθςνζη https://www.businessregistry.gr/ επιλογή «Γημοζιόηηηα» 

 

Δ/ΝΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΛΟΙΠΩΝ ΤΠΟΥΡΕΩΝ &  

               Τ.Μ.. 

ΣΜΗΜΑ: ΑΣΟΜΙΚΩΝ, ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ  

                  ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΤΠΟΥΡΕΩΝ 

      Αθήνα, 11/05/2022 

      Απιθ. Ππωη.: 2623490 

Πληποθοπίερ: ΒΔΝΔΤΗ ΦΩΤΔΙΝΗ. 

Τηλέθωνο: 2103382241 

E-mail: gemi-loipes@acci.gr 

 

 

https://www.businessregistry.gr/
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ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΣΗ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

Με τθν επωνυμία «Refugee Legal Support Greece» 

και διακριτικό τίτλο «RLS Greece»  

με ΑΦΜ 996798784 και αρικμό ΓΕΜΗ 155695901000 

ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΡΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ 

 

Στθν Ακινα, ςιμερα, τθν 28.03.2022, οι παρακάτω υπογράφοντεσ/ουςεσ εταίροι-ιδρυτικά μζλθ:  

 

1) Tobias Hautekiet του Wim, κάτοικοσ Λονδίνου, Selsdon Way 8 flat 69, E149GR, με αρικμό 

διαβατθρίου 529042446 που εκδόκθκε από το Ηνωμζνο Βαςίλειο ςτισ 3.12.2014, με ΑΦΜ 

176498180 ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικοφ, 

2) Annette Mary Elder του John Anthony, κάτοικοσ Λονδίνου, Stanhope Gardens 7 N41HY με 

αρικμό διαβατθρίου 51277626 με θμερομθνία 8.11.2012, χϊρα ζκδοςθσ Ην. Βαςίλειο, με ΑΦΜ 

176829526 ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικοφ, 

3) Eva Maria Doerr του Reinhard, κάτοικοσ Λονδίνου, Haggerston Wharf, Kenning Terrace, N15FA, 

με αρικμό διαβατθρίου C4YMK4TW2, με θμερομθνία 7.6.2019, χϊρα ζκδοςθσ Γερμανία, με ΑΦΜ 

176829538 ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικοφ, 

4) Sarah Booker του Ernest Bennet Bertram, κάτοικοσ Λονδίνου, Tufnell Park 179B, N7OPU, με 

αρικμό διαβατθρίου PR8639237, με θμερομθνία 2.10.2015, χϊρα ζκδοςθσ Ιρλανδία, με ΑΦΜ 

176829514 ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικοφ, 

ςυμφϊνθςαν και ζκαναν αποδεκτά τα παρακάτω: 

Δυνάμει του από 18-07-2020 Καταςτατικοφ που καταχωρίςτθκε ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο 

(Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αρικμό Καταχϊριςθσ 2181245, ςυςτικθκε θ Αςτικι Μθ Κερδοςκοπικι 

Εταιρεία τθν επωνυμία «REFUGEE LEGAL SUPPORT GREECE ΑΜΚΕ», με διακριτικό τίτλο «RLS 

GREECE» και αριθμό ΓΕΜΗ 155695901000, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4072/2012 και 

4635/2019, όπωσ ιςχφουν. 

Με απόφαςθ τθσ από 28-03-2022 Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ τθσ Εταιρείασ που ςυνιλκε 

νομίμωσ, τθρουμζνων όλων των απαιτοφμενων διατυπϊςεων, με απαρτία των εταίρων, εγκρίκθκε 
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ομόφωνα θ τροποποποίθςθ οριςμζνων άρκρων του Καταςτατικοφ και θ προςκικθ άλλων δφο 

άρκρων, όπωσ αυτά αναλυτικά αναφζρονται παρακάτω:  

Η παράγραφοσ 2 του άρκρου 1 (ΕΡΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΑ) τροποποιείται ωσ εξισ: «Η ζδρα τθσ εταιρείασ 

ορίηεται ςτθν Ακινα, ςτθ διεφκυνςθ: Λεωφόροσ Αλεξάνδρασ αρ. 14, 10682. Η Εταιρεία δφναται να 

μεταβάλλει διεφκυνςθ εντόσ των ορίων τθσ ζδρασ τθσ δίχωσ να απαιτείται προσ τοφτο 

τροποποίθςθ του καταςτατικοφ τθσ.»  

Η παράγραφοσ 2 του άρκρου 12 (ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΓΣ) – ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ) τροποποιείται ωσ 

εξισ: «Η ΓΣ απαρτίηεται από όλουσ τουσ εταίρουσ, όλα τα μζλθ τθσ “RLS Greece”, τον Ρρόεδρο και 

τον Γραμματζα αυτισ που εκλζγονται πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν τθσ ΓΣ από τα παρόντα μζλθ 

τθσ.» 

Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 14 (ΑΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ) τροποποιείται ωσ εξισ: «Η ΓΣ 

κεωρείται ότι ζχει απαρτία όταν παρευρίςκονται όλοι οι εταίροι και το ζνα τρίτο (1/3) των 

ταμειακά τακτοποιθμζνων μελϊν (ςυνικθσ απαρτία).» 

Ρροςτίκενται τα παρακάτω άρκρα ςτο Καταςτατικό: 

«Άρκρο 23 ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΟΥ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΙΚΗΣ ΜΕΙΔΑΣ 

1. Ζξοδοσ εταίρου δεν επιτρζπεται παρά μόνον εάν θ αποχϊρθςι του εγκρικεί εγγράφωσ από 

όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ λοιποφσ ςυμβαλλόμενουσ εταίρουσ. Η βοφλθςθ εξόδου πρζπει να 

γνωςτοποιθκεί με ζγγραφθ διλωςθ προσ τουσ λοιποφσ εταίρουσ, θ οποία πρζπει να τουσ 

κοινοποιθκεί τουλάχιςτον τρεισ (3) μινεσ νωρίτερα με κάκε πρόςφορο μζςο. Κάκε 

ιδρυτισ- εταίροσ που αποχωρεί ζχει δικαίωμα να λάβει το αρχικό ποςό που κατζβαλε ωσ 

κεφάλαιο για τθν ςφςταςθ τθσ εταιρείασ, φψουσ 100 ευρϊ. Οι εταίροι που αποχωροφν δεν 

διατθροφν αξιϊςεισ ςτα περιουςιακά ι άλλα δικαιϊματα τθσ εταιρείασ, τα οποία 

παραμζνουν ςτθν εταιρεία προσ εξυπθρζτθςθ των ςκοπϊν τθσ. 

2. Η μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ μζρουσ ι ολόκλθρθσ τθσ εταιρικισ μερίδασ κάκε εταίρου προσ 

οποιονδιποτε τρίτο, εταίρο ι μθ, απαγορεφεται εάν δεν ςυμφωνοφν εγγράφωσ όλοι οι 

εταίροι.» 

«Άρκρο 24 ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΟΥ  
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Είςοδοσ νζου εταίρου επιτρζπεται μόνον με απόφαςθ των εταίρων, θ οποία κα λαμβάνεται είτε 

ςτθ Γενικι Συνζλευςθ μετά από πρόταςθ ενόσ εταίρου και με απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνόλου 

των εταίρων, είτε με ζγγραφθ ςυναίνεςθ όλων των εταίρων μετά από γραπτι πρόταςθ ενόσ 

εταίρου.» 

Ακινα, 28 Μαρτίου 2022 

Τα μζλθ/ εταίροι: 

1) Tobias Hautekiet 
2) Annette Mary Elder 

3) Eva Maria Doerr 
4) Sarah Booker 

 

Κατόπιν των ωσ άνω τροποποιιςεων ακολουκεί κωδικοποίηςη του Καταςτατικοφ, το οποίο ιςχφει 

ωσ εξισ: 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ 

ΣΗ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

Με τθν επωνυμία «Refugee Legal Support Greece» 

και διακριτικό τίτλο «RLS Greece» 

με ΑΦΜ 996798784 και αρικμό ΓΕΜΗ 155695901000 

 

*Τροποποιθκζν δυνάμει τθσ ομόφωνθσ απόφαςθσ τθσ από 28-03-2022 Τακτικισ Γενικισ 

Συνζλευςθσ τθσ Εταιρείασ που ςυνιλκε νομίμωσ, τθρουμζνων όλων των απαιτοφμενων 

διατυπϊςεων, με απαρτία των εταίρων.+ 

Άρθρο 1  

ΕΠΩΝΤΜΙΑ-ΕΔΡΑ  

1. Ιδρφεται αςτικι μθ-κερδοςκοπικι εταιρεία με τθν μορφι μθ-κυβερνθτικισ οργάνωςθσ 

(ΜΚΟ) με τθν επωνυμία «Refugee Legal Support Greece ΑΜΚΕ» και διακριτικό τίτλο «RLS 

Greece». Η επωνυμία αυτι κα χρθςιμοποιείται και ςτισ ςχζςεισ τθσ με το εξωτερικό.  

2. Η ζδρα τθσ εταιρείασ ορίηεται ςτθν Ακινα, ςτθ διεφκυνςθ: Λεωφόροσ Αλεξάνδρασ αρ. 14, 

10682. Η Εταιρεία δφναται να μεταβάλλει διεφκυνςθ εντόσ των ορίων τθσ ζδρασ τθσ δίχωσ να 

απαιτείται προσ τοφτο τροποποίθςθ του καταςτατικοφ τθσ. 
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3. Η οργάνωςθ μπορεί να ιδρφει γραφεία και παραρτιματα και ςε άλλεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ.  

Άρθρο 2  

ΚΟΠΟ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

1. Κφριοσ ςκοπόσ τθσ «RLS Greece» είναι θ προϊκθςθ ενόσ ορκολογικοφ ςυςτιματοσ 

διαχείριςθσ του μεταναςτευτικοφ ρεφματοσ με ςεβαςμό ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα, τθ 

διεκνι και εκνικι νομοκεςία για τθν ανάπτυξθ δράςεων υποδοχισ και ζνταξθσ ςτθν Ελλάδα 

των μεταναςτϊν που ειςρζουν ς' αυτιν. Επιμζρουσ ςκοποί είναι:  

(α) θ δωρεάν παροχι νομικϊν υπθρεςιϊν για τθν κοινωνικοοικονομικι ζνταξθ των 

μεταναςτϊν και των προςφφγων ςτθν Ελλάδα ·  

(β) θ ανακοφφιςθ τθσ φτϊχειασ, τθσ αςκζνειασ και τθσ δυςτυχίασ των ατόμων που ζχουν 

εκτοπιςτεί εςωτερικά ι ςε μετανάςτευςθ ι που είναι αιτοφντεσ άςυλο ι πρόςφυγεσ που 

καταφεφγουν ςε καταςτάςεισ που περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίηονται ςε) πόλεμο, δίωξθ 

και κλιματικι αλλαγι και τισ οικογζνειζσ τουσ και τυχόν εξαρτϊμενα άτομα που βρίςκονται 

ςυνκικεσ ανάγκθσ, δυςκολίασ και ταλαιπωρίασ (εφεξισ «Δικαιοφχοι») ·  

(γ) θ προϊκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ 

των Δικαιοφχων ·  

(δ) θ διατιρθςθ και προςταςία τθσ ςωματικισ και ψυχικισ υγείασ των Δικαιοφχων, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ ενδεικτικά τθσ προςταςίασ των δικαιωμάτων των Δικαιοφχων και  

(ε) θ προϊκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ του κοινοφ γενικά ςχετικά με τα κζματα που αφοροφν τουσ 

πρόςφυγεσ και τουσ αιτοφντεσ άςυλο.  

2. Η διάρκεια τθσ εταιρείασ ορίηεται δεκαετισ, αρχόμενθ από ςιμερα και λιγουςα τθν 

25.6.2030, που μπορεί να παρατακεί και να ςυντμθκεί κατόπιν προθγοφμενθσ ςυμφωνίασ των 

μελϊν τθσ εταιρείασ και τροποποίθςθσ του παρόντοσ καταςτατικοφ κατά πλειοψθφία.  

Άρθρο 3  

ΜΕΑ  
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1. Η «RLS Greece» επιδιϊκει τουσ ςκοποφσ τθσ με κάκε πρόςφορο και νόμιμο μζςον και 

ενδεικτικά:  

(α) Με ςυνεχι επαφι μεταξφ των μελϊν τθσ και ςυγκρότθςθ ομάδων εργαςίασ.  

(β) Με το διάλογο και τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν μζςω ιςτοςελίδασ.  

(γ) Με Newsletter.  

(δ) Με τθν ενεργό θλεκτρονικι ςυηιτθςθ.  

(ε) Με διοργάνωςθ και ςυμμετοχι ςε ςυνζδρια, ςεμινάρια επιμόρφωςθσ και  

κατάρτιςθσ, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και ςε εκδθλϊςεισ εντόσ και εκτόσ 

Ελλάδασ.  

(ςτ) Με κατάρτιςθ ςυμφωνιϊν/ςυμβάςεων με φορείσ του Δθμοςίου, Ιδιωτικοφ και ευρφτερου 

Δθμοςίου τομζα, μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ, ςυλλόγουσ, ςωματεία και εταιρείεσ με ςυναφι 

αντικείμενα, διεκνείσ οργανιςμοφσ, διακρατικοφσ φορείσ, επιχειριςεισ, οργανιςμοφσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ Α' και Β' βακμοφ, περιφζρειεσ και υπουργεία με ςτόχο τθν υλοποίθςθ δράςεων 

και προγραμμάτων ςτο πλαίςιο προϊκθςθσ των ςκοπϊν τθσ εταιρείασ.  

(η) Με ανάπτυξθ αυτοχρθματοδοτοφμενϊν δράςεων και αυτοδιαχειριηόμενων δομϊν από τθν 

ίδια τθν ομάδα ςτόχο, προσ όφελοσ τθσ.  

(θ) Με τθ ςυμμετοχι ςε προγράμματα τθσ Ε.Ε., εκνικϊν, ευρωπαϊκϊν και διεκνϊν οργανιςμϊν 

και φορζων ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό.  

(ι) Με τθν παροχι δωρεάν βοικειασ για άςυλο και οικογενειακι επανζνωςθ (ιδιαίτερα ςε 

όςουσ αναηθτοφν επανζνωςθ με μζλθ τθσ οικογζνειασ ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο) 

χρθςιμοποιϊντασ εκελοντζσ δικθγόρουσ με κατάλλθλθ κατάρτιςθ ι εμπειρία ςτον προςφυγικό 

ι / και το δίκαιο του αςφλου, μζςα από εκελοντζσ ειδικευμζνουσ ςτο προςφυγικό δίκαιο 

δικθγόρουσ ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο που παρζχουν ςυμβουλζσ και εκπροςϊπθςθ ςτθν 

οικογενειακι επανζνωςθ και το δίκαιο για το άςυλο, που υποςτθρίηονται και ςυντονίηονται 

από τθν ομάδα που εδρεφει ςτθν Ακινα.  

(ια) Μζςω ενόσ δικτφου νομικϊν και γενικοφ περιεχομζνου εκελοντικϊν οργανϊςεων ςτθν 

Ελλάδα και αλλοφ ςτθν Ευρϊπθ.  

(ιβ) Μζςω τθσ προβολισ ι διαχείριςθσ ςτρατθγικϊν υποκζςεων που αφοροφν τθ νομοκεςία 

περί προςφφγων ι / και αςφλου  
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(ιγ) Μζςω τθσ παροχισ νομικϊν ςυμβουλϊν για τθν οικογενειακι επανζνωςθ  

(ιδ) Μζςω τθσ ανάπτυξθσ βιϊςιμων, χωρίσ αποκλειςμοφσ, και ανατροφοδοτοφμενων τρόπων 

ςυνεργαςίασ με τισ κοινότθτεσ των προςφφγων.  

(ιε) Μζςω τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ και τθσ αφξθςθσ τθσ κατανόθςθσ του κακεςτϊτοσ 

των προςφφγων και των αιτοφντων άςυλο και του διεκνοφσ ανκρωπιςτικοφ δικαίου.  

(ιςτ) Μζςω τθσ παρακολοφκθςθσ ι ζρευνασ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ πρόςβαςθσ ςε 

νομικζσ ςυμβουλζσ και γενικά τθσ διαδικαςίασ αςφλου.  

Άρθρο 4  

ΜΕΛΗ  

1. Τα μζλθ τθσ «RLS Greece» διακρίνονται ςε νομικά πρόςωπα και ςε φυςικά πρόςωπα.  

2. Αν τα μζλθ είναι νομικά πρόςωπα, εκπροςωποφνται από το άτομο που κα οριςκεί από το 

νόμιμο εκπρόςωπό τουσ.  

3. Τα φυςικά πρόςωπα δφναται να είναι μζλθ α) τακτικά β) επίτιμα και γ) «φίλοι», α) ΤΑΚΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ μπορεί να γίνει κάκε φυςικό πρόςωπο άνω των 18 ετϊν μετά ςχετικι αίτθςι του προσ 

τον Σφμβουλο-Διαχειριςτι, ςυνοδευόμενθ από πρόταςθ τουλάχιςτον δφο μελϊν τθσ 

εταιρείασ. Η αποδοχι ωσ μζλουσ τθσ «RLS Greece» από το Δ.Σ. επικυρϊνεται με απόφαςθ τθσ 

Γενικισ Συνζλευςθσ των μελϊν τθσ με ειδικι πλειοψθφία των 2/3 των παρόντων κατά τθν 

θμερομθνία τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ τακτικϊν μελϊν, που κα ζχουν 

εκπλθρϊςει τισ ταμειακζσ υποχρεϊςεισ τουσ προσ τθν εταιρεία.  

Τα τακτικά μζλθ ζχουν το δικαίωμα του εκλζγειν και εκλζγεςκαι, εφόςον ζχουν εκπλθρϊςει τισ 

προσ τθν εταιρεία υποχρεϊςεισ τουσ.  

β) ΕΡΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ γίνονται μετά από απόφαςθ του Συμβοφλου-Διαχειριςτι, πρόςωπα που, 

κατά τθν κρίςθ αυτοφ ζχουν ςυμβάλει ςε μεγάλο βακμό ςτθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν τθσ 

«RLS Greece». Επίτιμα μζλθ μποροφν να γίνουν, εκτόσ από τα φυςικά πρόςωπα και νομικά 

πρόςωπα από τον ιδιωτικό και δθμόςιο τομζα. Τα επίτιμα μζλθ απαλλάςςονται τθσ 

υποχρζωςθσ καταβολισ ςυνδρομισ,  
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γ) «ΦΙΛΟΙ» τθσ «RLS Greece» μπορεί να γίνουν, μετά από αίτθςθ ςτο Σφμβουλο-Διαχειριςτι 

φυςικά πρόςωπα θλικίασ άνω των 15 ετϊν. Για τουσ φίλουσ, που είναι ανιλικοι, απαιτείται θ 

ςφμφωνθ γνϊμθ των αςκοφντων τθ γονικι μζριμνα.  

δ) Για τθν απόκτθςθ τθσ ιδιότθτασ του μζλουσ τακτικοφ ι φίλου, απαιτείται θ υποβολι αίτθςθσ 

του ενδιαφερομζνου, όπου υποχρεωτικά γράφονται τα ςτοιχεία τθσ ταυτότθτάσ του,  

ε) Για τθν αποδοχι τθσ αίτθςθσ εγγραφισ αποφαςίηει ο Σφμβουλοσ-Διαχειριςτισ ςε εφλογο 

χρόνο και πλθροφορεί τον ενδιαφερόμενο, ςχετικά με το αποτζλεςμα, με επιςτολι,  

ςτ) Κάκε νεοεγγραφζν μζλοσ κεωρείται αυτόματα ότι αποδζχεται το καταςτατικό τθσ 

εταιρείασ.  

η) Η ιδιότθτα μζλουσ είναι προςωποπαγισ, και αποκτάται από τθν θμζρα τθσ εγγραφισ ςτα 

Μθτρϊα τθσ εταιρείασ.  

Άρθρο 5  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΜΕΛΩΝ  

1. Τα ταμειακά τακτοποιθμζνα μζλθ τθσ «RLS Greece» ζχουν το δικαίωμα να μετζχουν ιςότιμα 

ςτισ ςυηθτιςεισ των Γενικϊν Συνελεφςεων, να ψθφίηουν, να εκλζγουν και να εκλζγονται, 

ςφμφωνα με τουσ οριςμοφσ του Νόμου και τισ διατάξεισ του παρόντοσ Καταςτατικοφ. Ζχουν το 

δικαίωμα επίςθσ να προτείνουν οτιδιποτε κρίνουν πωσ ςυντελεί ςτθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν 

τθσ Οργάνωςθσ με ζγγραφθ ι προφορικι πρόταςι τουσ προσ τα όργανα τθσ διοίκθςθσ, που 

είναι υποχρεωμζνα να απαντιςουν ςτθν πρόταςθ.  

2. ΩΣ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΤΑΚΤΟΡΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΛΗ νοοφνται αυτά που ζχουν καταβάλει όλεσ τισ 

οφειλόμενεσ ςυνδρομζσ τουσ μζχρι τθν θμζρα που γίνεται θ ςυγκεκριμζνθ Γενικι Συνζλευςθ.  

Άρθρο 6  

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΜΕΛΩΝ  

Τα μζλθ υποχρεοφνται:  

1. Να εργάηονται για τθν προαγωγι των ςκοπϊν τθσ «RLS Greece» και να αποφεφγουν κάκε 

δραςτθριότθτα ενζργεια ι δράςθ που είναι δυνατό να κεωρθκεί ότι αντιςτρατεφεται τουσ 

ςκοποφσ τθσ εταιρείασ.  
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2. Να παρίςτανται ςτισ ςυνεδριάςεισ και να ςυμμετζχουν ςτισ εκδθλϊςεισ και διοργανϊςεισ 

τθσ «RLS Greece».   

3. Να καταβάλλουν τθν τακτικι χρθματικι τουσ ςυνδρομι ι τυχόν ζκτακτεσ ςυνδρομζσ ςτθν 

εταιρεία.  

4. Να ςυμμορφϊνονται με τισ διατάξεισ του Καταςτατικοφ τισ αρχζσ και τισ αποφάςεισ των 

οργάνων τθσ εταιρείασ.  

5. Να γνωςτοποιοφν κάκε φορά ςτθν εταιρεία τθ μόνιμθ ταχυδρομικι τουσ διεφκυνςθ και 

κάκε άλλο ςτοιχείο που απαιτείται για ενθμζρωςθ του Μθτρϊου των μελϊν τθσ «RLS Greece».  

6. Οι «Φίλοι» τθσ «RLS Greece» ζχουν τισ ίδιεσ υποχρεϊςεισ αλλά δεν μετζχουν με δικαίωμα 

ψιφου ςτισ Γενικζσ Συνελεφςεισ τθσ εταιρείασ.  

Άρθρο 7  

ΑΠΟΧΩΡΗΗ ΜΕΛΟΤ  

1. Κάκε μζλοσ δικαιοφται να αποχωριςει από τθν εταιρεία φςτερα από ζγγραφθ διλωςι του 

προσ το Δ.Σ. Η αποχϊρθςθ πρζπει να γνωςτοποιείται τρεισ τουλάχιςτον μινεσ, πριν από τθ 

λιξθ του λογιςτικοφ ζτουσ και ιςχφει για το τζλοσ του.  

2. Το μζλοσ που αποχωρεί υποχρεϊνεται να καταβάλλει τισ οφειλόμενεσ ςυνδρομζσ μζχρι τθν 

αποχϊρθςι του, εξακολουκεί δε να ευκφνεται απζναντι ςτθν εταιρεία για κάκε υποχρζωςθ 

που το αφοροφςε κατά το διάςτθμα που υπιρξε μζλοσ τθσ.  

Άρθρο 8  

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΤ  

1. Ο Σφμβουλοσ-Διαχειριςτισ διαγράφει από μζλθ τθσ Οργάνωςθσ όςουσ: α) απεβίωςαν, β) 

αποχϊρθςαν ςφμφωνα με αυτά που ορίηονται ςτο άρκρο 7 του Καταςτατικοφ γ) κακυςτεροφν 

αδικαιολόγθτα επί ζνα (1) ζτοσ τθν καταβολι τθσ ετιςιασ ςυνδρομισ τουσ, δ) ζπαυςαν να 

πλθροφν τισ προχποκζςεισ που απαιτοφνται, για να είναι μζλθ και ε) ενεργοφν ενάντια ςτουσ 

ςκοποφσ τθσ εταιρείασ ι παραβαίνουν το παρόν Καταςτατικό ι τισ αποφάςεισ των Γενικϊν 
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Συνελεφςεων ι εμποδίηουν τθν εκτζλεςθ των αποφάςεων των οργάνων τθσ Οργάνωςθσ ι 

δείχνουν διαγωγι αντίκετθ προσ το ςυμφζρον και το κφροσ τθσ «RLS Greece».  

2. Στισ περιπτϊςεισ (γ) και (δ) θ διαγραφι γίνεται από το Σφμβουλο-Διαχειριςτι, αφοφ 

προθγθκεί πρόςκλθςθ προσ το μζλοσ να ςυμπλθρϊςει τισ προχποκζςεισ που λείπουν ι να 

εξοφλιςει τθν οφειλόμενθ ςυνδρομι και εκείνο αδιαφορεί.  

Στθν περίπτωςθ (ε) θ διαγραφι γίνεται από τον Σφμβουλο-Διαχειριςτι, αφοφ προθγθκεί 

ζγγραφθ επίπλθξθ και το μζλοσ δεν ςυμμορφωκεί. Η απόφαςθ πρζπει να είναι αιτιολογθμζνθ.  

4. Μζλοσ που διαγράφεται επανεγγράφεται με απόφαςθ του Συμβοφλου-Διαχειριςτι, εφόςον 

ζχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφισ του ι αυτοί που απομζνουν είναι ιδθ αςιμαντοι.  

5. Μζλθ που αποχϊρθςαν με τθ κζλθςι τουσ (άρκρο 7) μποροφν να επανεγγραφοφν και 

κεωροφνται πλζον ωσ νζα μζλθ.  

Άρθρο 9  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΟΡΟΙ - ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΣΗ «RLS Greece»  

1. Για τισ ανάγκεσ τθσ εταιρείασ και προσ επίτευξθ του ςκοποφ τθσ με κοινζσ και ίςεσ ειςφορζσ 

των ςυμβαλλόμενων εταίρων ςχθματίςτθκε κεφάλαιο φψουσ 400 ευρϊ, που καταβλικθκε 

ςιμερα από τουσ εταίρουσ ιςομερϊσ, ιτοι ζκαςτοσ εταίροσ κατζβαλε το ποςό των 100 ευρϊ 

ςε μετρθτά.  

2. Ρόροι κεωροφνται:  

α) Η ετιςια ςυνδρομι των μελϊν, όπωσ κακορίηεται και αναπροςαρμόηεται με απόφαςθ του 

Συμβοφλου-Διαχειριςτι τθσ εταιρείασ κατά τθν κρίςθ τοφ, προκαταβάλλεται δε ςτθν αρχι 

κάκε ζτουσ, ανεξάρτθτα από τθ χρονικι ςτιγμι κατά τθν οποία το πρόςωπο, φυςικό ι νομικό 

κακίςταται μζλοσ.  

β) Η ετιςια ςυνδρομι των τακτικϊν μελϊν ορίηεται ςε 10 Ευρϊ και των φίλων ςε 5 Ευρϊ το 

ελάχιςτο.  

2.Ζκτακτοι πόροι κεωροφνται:  
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α) Οι ζκτακτεσ ειςφορζσ των μελϊν, που κακορίηονται με απόφαςθ των οργάνων τθσ 

εταιρείασ.  

β) Τα ειςοδιματα που προζρχονται από τθν εκμετάλλευςθ τθσ περιουςίασ τθσ  

γ) Κάκε ποςόν που προζρχεται από δωρεζσ, κλθρονομιζσ ι κλθροδοςίεσ κακϊσ και από 

οποιαδιποτε άλλθ νόμιμθ αιτία.  

δ) Οι κάκε είδουσ χορθγίεσ, δωρεζσ, επιδοτιςεισ, επιχορθγιςεισ  

ε) Επιχορθγιςεισ και χρθματοδοτιςεισ από εκνικά, ευρωπαϊκά και διεκνι προγράμματα, 

φορζων και οργανιςμϊν που εδρεφουν εντόσ και εκτόσ Ελλάδοσ.  

3. Το ςφνολο των εςόδων από κάκε πθγι διατίκεται για τθν εξυπθρζτθςθ των ςκοπϊν τθσ «RLS 

Greece» και δεν διανζμεται ςε καμία περίπτωςθ ςτα μζλθ ωσ κζρδοσ, διότι θ εταιρεία είναι μθ 

κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα.  

Άρθρο 10  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ  

1. Η διαχείριςθ των οικονομικϊν τθσ Οργάνωςθσ ενεργείται με βάςθ τον προχπολογιςμό 

εςόδων και εξόδων, που ςυντάςςεται από τον Σφμβουλο-Διαχειριςτι και εγκρίνεται από τθν 

Γενικι Συνζλευςθ, ιςχφει δε από 1θσ Ιανουαρίου μζχρι 31θσ Δεκεμβρίου κάκε ζτουσ.  

2. Μζχρι να εγκρικεί ο προχπολογιςμόσ του νζου ζτουσ, οι ειςπράξεισ και πλθρωμζσ μπορεί να 

γίνονται με βάςθ τον προχπολογιςμό του προθγοφμενου ζτουσ.  

3. Ο ιςολογιςμόσ και απολογιςμόσ κάκε ζτουσ, υποβάλλονται υποχρεωτικά για ζγκριςθ ςτθ 

Γενικι Συνζλευςθ μζςα ςε τρεισ (3) μινεσ από τθ λιξθ του οικονομικοφ ζτουσ.  

4. Η είςπραξθ των χρθματικϊν πόρων και θ ανάλθψθ ποςϊν από τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ 

τθσ Οργάνωςθσ μπορεί να γίνεται από τον Σφμβουλο-Διαχειριςτι, είτε από εξουςιοδοτθμζνο 

προσ τοφτο ςτζλεχοσ τθσ Οργάνωςθσ.  

5. Οι καταβολζσ τθσ υποχρεωτικισ ετιςιασ ςυνδρομισ, των ειςφορϊν των μελϊν κλπ. 

αποδεικνφονται με αποδείξεισ πλθρωμισ.  

6. Τα χριματα κατατίκενται ςε μία οποιαδιποτε Ελλθνικι Τράπεηα μετά από του Συμβοφλου-

Διαχειριςτι, ςε τραπεηικό λογαριαςμό ςτο όνομα τθσ Οργάνωςθσ.  
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Άρθρο 11  

ΟΡΓΑΝΑ  

Πργανα τθσ εταιρείασ είναι: α) Η Γενικι Συνζλευςθ (Γ.Σ.) β) Ο Σφμβουλοσ-Διαχειριςτισ  

Άρθρο 12  

ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ (Γ) - ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ  

1. Η ΓΣ είναι το ανϊτατο και κυρίαρχο όργανο τθσ Οργάνωςθσ:  

Ζχει τθν ανϊτατθ εποπτεία και αποφαςίηει τελικά για κάκε υπόκεςθ τθσ «RLS Greece» και για 

κάκε κζμα, που, κατά τισ διατάξεισ αυτοφ του καταςτατικοφ, δεν ανικει ςτθν αρμοδιότθτα 

άλλου οργάνου.  

2. Η ΓΣ απαρτίηεται από όλουσ τουσ εταίρουσ, όλα τα μζλθ τθσ “RLS Greece”, τον Ρρόεδρο και 

τον Γραμματζα αυτισ που εκλζγονται πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν τθσ ΓΣ από τα παρόντα 

μζλθ τθσ. 

3. Η Γ.Σ. ςυηθτεί κζματα που φζρονται ενϊπιον τθσ για ςυηιτθςθ.  

4. Θζματα που απορρίπτονται από τθν Γενικι Συνζλευςθ μπορεί να ξαναςυηθτθκοφν.  

5. Θζματα που ςυηθτοφνται αποκλειςτικά από τθ Γενικι Συνζλευςθ είναι:  

α) Εκλογι του Συμβοφλου-Διαχειριςτι.  

β) Η απόφαςθ για τθν ζγκριςθ του προχπολογιςμοφ, του ιςολογιςμοφ, τθσ ζκκεςθσ 

πεπραγμζνων προθγοφμενου ζτουσ.  

γ) Η απόφαςθ για κάκε τροποποίθςθ του καταςτατικοφ, για τθ διάλυςθ τθσ εταιρείασ ι για τθν 

αναςτολι των εργαςιϊν τθσ,  

δ) Η εποπτεία και ο ζλεγχοσ τθσ διοίκθςθσ τθσ Οργάνωςθσ,  

ε) Οι προςφυγζσ κατά των αποφάςεων του Συμβοφλου-Διαχειριςτι,  

ςτ) Η ζγκριςθ εςωτερικϊν κανονιςμϊν  

Άρθρο 13  

ΤΓΚΛΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ  

1. Η ΓΣ ςυνζρχεται τακτικά μια (1) φορά τον χρόνο μζςα ςτο πρϊτο τρίμθνο του ζτουσ.  
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2. Η τακτικι ΓΣ ςυγκαλείται από τον Σφμβουλο-Διαχειριςτι, που τθν προκθρφςςει δζκα (10) 

θμζρεσ τουλάχιςτον πριν από τθν διεξαγωγι τθσ με πρόςκλθςθ που κα φζρει υπογραφι του 

Ρροζδρου και τοιχοκολλείται ςτα γραφεία τθσ Οργάνωςθσ και κοινοποιείται ςτα μζλθ με κάκε 

πρόςφορο μζςο (ταχυδρομικά ι και/με e-mail).  

3. Η πρόςκλθςθ περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον τόπο, τθν θμζρα και τθν ϊρα ςφγκλθςθσ 

κακϊσ και τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ.  

4. Η ΓΣ ςυγκαλείται ζκτακτα με απόφαςθ του Συμβοφλου-Διαχειριςτι ι με ζγγραφθ αίτθςθ 

του 1/4 των εγγεγραμμζνων τακτικϊν μελϊν, τα οποία όμωσ πρζπει να είναι ταμειακά 

τακτοποιθμζνα. Στθν αίτθςθ πρζπει να αναγράφονται απαραίτθτα και τα κζματα που κα 

ςυηθτθκοφν. Ο Σφμβουλοσ-Διαχειριςτισ, ςτθν περίπτωςθ αυτι, είναι υποχρεωμζνο ςε τριάντα 

πζντε (35) θμζρεσ το αργότερο από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, να ςυγκαλζςει τθν Ζκτακτθ ΓΣ, 

με κζματα θμεριςιασ διάταξθσ μόνον όςα αναφζρονται ςτθν αίτθςθ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ 

ςχετικι πρόςκλθςθ πρζπει να κοινοποιθκεί με πρόςφορο τρόπο ςτα μζλθ τθσ «RLS Greece» 

δζκα (10) τουλάχιςτον θμζρεσ, πριν από τθ ςυνεδρίαςθ.  

Άρθρο 14  

ΑΠΑΡΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ  

1. Η ΓΣ κεωρείται ότι ζχει απαρτία όταν παρευρίςκονται όλοι οι εταίροι και το ζνα τρίτο (1/3) 

των ταμειακά τακτοποιθμζνων μελϊν (ςυνικθσ απαρτία). 

Σε περίπτωςθ μθ απαρτίασ διενεργείται νζα ΓΣ μετά από μία εβδομάδα ςτον ίδιο τόπο και τθν 

ίδια ϊρα και βρίςκεται ςε απαρτία ανεξάρτθτα από τον αρικμό των παρόντων μελϊν. Ο 

Σφμβουλοσ-Διαχειριςτισ υποχρεοφται να αποςτείλει ςτα μζλθ πζντε (5) θμζρεσ, πριν από τθν 

επαναλθπτικι ςυνεδρίαςθ τθσ ΓΣ, νζα ςχετικι πρόςκλθςθ, εκτόσ αν αυτι ζχει ενςωματωκεί 

ςτθν αρχικι πρόςκλθςθ.  

2. Κάκε μζλοσ μπορεί να παρευρίςκεται ςτθ ΓΣ, είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε να 

αντιπροςωπεφεται ς' αυτι από πρόςωπο που ζχει εξουςιοδοτθκεί με επιςτολι του θ οποία 

μπορεί να κατατεκεί ςτθν Οργάνωςθ ι να αποςταλεί μζςω e-mail..  
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3. Για τθ λιψθ απόφαςθσ ςχετικά με τθν παφςθ του Συμβοφλου-Διαχειριςτι, τθν επιβολι 

ποινισ και τθν τροποποίθςθ του καταςτατικοφ, θ ΓΣ βρίςκεται ςε απαρτία όταν παρίςτανται τα 

4/5 τουλάχιςτον των ταμειακά τακτοποιθμζνων μελϊν και να ψθφίςουν τα ¾ τουλάχιςτον των 

παριςταμζνων μελϊν.  

Άρθρο 15  

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΑΠΟ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ  

1. Οι αποφάςεισ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ λαμβάνονται με απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων 

και πάντοτε φςτερα από ψθφοφορία.  

2. Απόφαςθ μπορεί να λθφκεί και χωρίσ ςυνζλευςθ των μελϊν, εάν όλα ανεξαιρζτωσ τα μζλθ 

δθλϊςουν εγγράφωσ τθ ςυναίνεςι τουσ ςε ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ.  

Άρθρο 16  

ΤΜΒΟΤΛΟ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  

1. Η Οργάνωςθ διοικείται από τον Σφμβουλο-Διαχειριςτι, ο οποίοσ είναι φυςικό πρόςωπο με 

πλιρθ δικαιοπρακτικι ικανότθτα. Η κθτεία του είναι αόριςτθ. Αν θ Γενικι Συνζλευςθ τον 

ορίςει για ςυγκεκριμζνο διάςτθμα, τότε θ κθτεία του δφναται να ανανεωκεί και μπορεί να 

επανεκλεγεί.  

Άρθρο 17  

ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  

1. Ο Σφμβουλοσ-Διαχειριςτισ :  

α. Διοικεί τθν Οργάνωςθ, ζχει τθν ευκφνθ διοίκθςθσ και διαχείριςθσ τθσ εταιρείασ, ςυντονίηει 

τθ δράςθ και τισ ενζργειεσ των μελϊν, εκπροςωπεί τθν οργάνωςθ εξωδικαςτικά και δικαςτικά, 

φροντίηει για τθν εκτζλεςθ των αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τθσ Γενικισ 

Συνελεφςεωσ των μελϊν και εν γζνει αςκεί οποιοδιποτε δικαίωμα ι κακικον απορρζει από 

τον νόμο  

β. Αποφαςίηει τθν εγγραφι των μελϊν, κακϊσ και τθ διαγραφι τουσ,  

γ. Συγκαλεί τισ ςυνεδριάςεισ τθσ Γενικισ Συνελεφςεωσ.  
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δ. Μεριμνά για τθν εκτζλεςθ των αποφάςεων τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ,  

ε. Ειςθγείται τθν ζγκριςθ του προχπολογιςμοφ εςόδων και εξόδων βάςει του οποίου 

διενεργείται θ διαχείριςθ των οικονομικϊν τθσ Οργάνωςθσ,  

ςτ. Ζχει τθν επιμζλεια τθσ τιρθςθσ των διατάξεων του Καταςτατικοφ,  

θ. Ρροβαίνει ςτθ ςυγκρότθςθ επιτροπϊν από τα μζλθ τθσ, για τθν αντιμετϊπιςθ κεμάτων τθσ 

Οργάνωςθσ.  

κ. Διαχειρίηεται τθν περιουςία τθσ Οργάνωςθσ.  

ι. Εγκρίνει τθ διάκεςθ των δαπανϊν για τθν πραγματοποίθςθ των ςκοπϊν τθσ «RLS Greece».  

ια. Κακορίηει τθν ετιςια ςυνδρομι των μελϊν, κακϊσ και τισ ζκτακτεσ ειςφορζσ και γενικά 

αναπροςαρμόηει τα χρθματικά ποςά, που αναφζρονται ςτο Καταςτατικό ςε νζα δεδομζνα,  

ιβ. Αποφαςίηει για τθν εκπροςϊπθςθ τθσ Οργάνωςθσ ενϊπιον τρίτων και των κρατικϊν Αρχϊν.  

ιδ. Εγκρίνει τθ ςφναψθ ςυμβάςεων με πρόςωπα που παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςτθν 

Οργάνωςθ 

ιε. Εγκρίνει τθ διοργάνωςθ εκδθλϊςεων.  

ιςτ. Ιδρφει γραφεία και εκτόσ τθσ ζδρασ τθσ Οργάνωςθσ.  

2. Ρρϊτοσ Σφμβουλοσ-Διαχειριςτισ τθσ Οργάνωςθσ ορίηεται με το παρόν Καταςτατικό ο εκ των 

ιδρυτϊν Tobias Hautekiet και θ κθτεία του ιςχφει μζχρι τθν αντικατάςταςι του.  

Άρθρο 18  

Η Οργάνωςθ τθρεί τα ακόλουκα: α) Ρρακτικά Γ.Σ. β) Ρρακτικά Συμβοφλου-Διαχειριςτι, δ) 

Ρρωτόκολλο ειςερχομζνων και εξερχομζνων εγγράφων και ε) Ζςοδα και Ζξοδα  

Άρθρο 19  

ΑΝΕΞΑΡΣΗΙΑ  

Η «RLS Greece» ζχει διοικθτικι και οικονομικι αυτοτζλεια, διζπεται από τισ διατάξεισ του 

Καταςτατικοφ τθσ και τθν κείμενθ Νομοκεςία.  

Η «RLS Greece» δεν υπόκειται ςε καμιά παρζμβαςθ ι επιρροι και δρα ανεξάρτθτα από 

κόμματα, κυβερνιςεισ, πολιτικζσ ι κρθςκευτικζσ οργανϊςεισ και ομάδεσ εν γζνει 

οπςιαςδιποτε μορφισ.  
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Άρθρο 20  

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ  

Η τροποποίθςθ, ςυμπλιρωςθ ι αναμόρφωςθ του παρόντοσ Καταςτατικοφ γίνεται με 

απόφαςθ τθσ τακτικισ ι ζκτακτθσ ΓΣ, θ οποία αποφαςίηει με τθν απαρτία του άρκρ. 14 παρ. 3 

και τθν πλειοψθφία του άρκρου 15 παρ. 2 Το παρόν ςυμφωνθτικό υπογράφεται από όλα τα 

παριςτάμενα ςτθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ μζλθ, προκειμζνου να κατατεκεί προσ, με ςκοπό 

τθ δθμοςιότθτα.  

Άρθρο 21  

ΔΙΑΛΤΗ  

1. Για τθ διάλυςθ τθσ εταιρείασ απαιτείται ςχετικι ειςιγθςθ του Συμβοφλου-Διαχειριςτι και 

απόφαςθ δφο Γενικϊν Συνελεφςεων, απεχουςϊν χρονικϊσ μεταξφ τουσ ζνα μινα τουλάχιςτον. 

Για τθν λιψθ τθσ απόφαςθσ απαιτείται να παρίςτανται ςε κάκε Συνζλευςθ τα 4/5 τουλάχιςτον 

των ταμειακά τακτοποιθμζνων μελϊν και να ψθφίςουν υπζρ τθσ διάλυςθσ τα 3/4 τουλάχιςτον 

των παριςταμζνων μελϊν.  

2. Σε περίπτωςθ διάλυςθσ, θ τελευταία Γενικι Συνζλευςθ τθσ εταιρείασ αποφαςίηει για τθ 

διάκεςθ τθσ περιουςίασ ςε μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα φορζα, ο οποίοσ να υπθρετεί 

ςκοποφσ, παρεμφερείσ προσ αυτοφσ ςκοποφσ τθσ «RLS Greece» με εξαίρεςθ τισ δωρεζσ, 

χορθγίεσ προσ τθν εταιρεία, για τισ οποίεσ ο δωρθτισ, χορθγόσ, ορίηει ςυγκεκριμζνθ διαχείριςθ 

τθσ δωρεάσ, χορθγίασ ςε περίπτωςθ διάλυςθσ τθσ εταιρείασ.  

3. Τθ διάλυςθ μποροφν να ηθτιςουν, με αίτθςι τουσ προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο, το 1/4 

τουλάχιςτον των ταμειακά τακτοποιθμζνων μελϊν τθσ εταιρείασ. Στθν περίπτωςθ αυτι ο 

Σφμβουλοσ-Διαχειριςτισ υποχρεοφται, εντόσ 4μινου από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ να 

ςυγκαλζςει τθν ΓΣ, για να λάβει απόφαςθ επί τθσ αιτιςεωσ.  

4. Η εταιρεία, άμα τθ διαλφςει τθσ, τίκεται αυτοδικαίωσ υπό εκκακάριςθ.  

5. Οι εργαςίεσ τθσ εκκακάριςθσ επ' ουδενί λόγω δφνανται να διαρκζςουν πζραν του ζτουσ, 

από τθσ λιψθσ τθσ δεφτερθσ περί διάλυςθσ τθσ εταιρείασ απόφαςθσ τθσ Γ.Σ.  
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Άρθρο 22  

ΦΡΑΓΙΔΑ  

Η εταιρεία ζχει ςφραγίδα που φζρει τθν ονομαςία «RLS Greece».  

Αυτά ςυμφϊνθςαν οι ςυμβαλλόμενοι και ςυνζταξαν το παρόν ςε ζξι (6) όμοια αντίτυπα, τα 

οποία αναγνϊςκθκαν, βεβαιϊκθκαν και υπογραφι καν και ζλαβε κακζνασ τουσ από ζνα, τα δε 

υπόλοιπα κα κατατεκοφν ςτθν αρμόδια ΔΟΥ και ςτο ΓΕΜΗ Ακθνϊν, για τθν κατά νόμο 

δθμοςίευςθ, ενϊ ζνα κα καταχωρθκεί ςτο αρχείο τθσ Οργάνωςθσ. 

Άρθρο 23  

ΕΞΟΔΟ ΕΣΑΙΡΟΤ – ΜΕΣΑΒΙΒΑΗ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ 

1. Ζξοδοσ εταίρου δεν επιτρζπεται παρά μόνον εάν θ αποχϊρθςι του εγκρικεί εγγράφωσ 

από όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ λοιποφσ ςυμβαλλόμενουσ εταίρουσ. Η βοφλθςθ εξόδου πρζπει 

να γνωςτοποιθκεί με ζγγραφθ διλωςθ προσ τουσ λοιποφσ εταίρουσ, θ οποία πρζπει να τουσ 

κοινοποιθκεί τουλάχιςτον τρεισ (3) μινεσ νωρίτερα με κάκε πρόςφορο μζςο. Κάκε ιδρυτισ- 

εταίροσ που αποχωρεί ζχει δικαίωμα να λάβει το αρχικό ποςό που κατζβαλε ωσ κεφάλαιο για 

τθν ςφςταςθ τθσ εταιρείασ, φψουσ 100 ευρϊ. Οι εταίροι που αποχωροφν δεν διατθροφν 

αξιϊςεισ ςτα περιουςιακά ι άλλα δικαιϊματα τθσ εταιρείασ, τα οποία παραμζνουν ςτθν 

εταιρεία προσ εξυπθρζτθςθ των ςκοπϊν τθσ. 

2. Η μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ μζρουσ ι ολόκλθρθσ τθσ εταιρικισ μερίδασ κάκε εταίρου 

προσ οποιονδιποτε τρίτο, εταίρο ι μθ, απαγορεφεται εάν δεν ςυμφωνοφν εγγράφωσ όλοι οι 

εταίροι. 

Άρθρο 24  

ΕΙΟΔΟ ΝΕΟΤ ΕΣΑΙΡΟΤ  

Είςοδοσ νζου εταίρου επιτρζπεται μόνον με απόφαςθ των εταίρων, θ οποία κα λαμβάνεται 

είτε ςτθ Γενικι Συνζλευςθ μετά από πρόταςθ ενόσ εταίρου και με απόλυτθ πλειοψθφία του 

ςυνόλου των εταίρων, είτε με ζγγραφθ ςυναίνεςθ όλων των εταίρων μετά από γραπτι 

πρόταςθ ενόσ εταίρου. 

Τα μζλθ/ εταίροι: 
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1) Tobias Hautekiet 

2) Annette Mary Elder 

3) Eva Maria Doerr 

4) Sarah Booker 

 

 


