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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 «DRC 

GREECE ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ», ηο διακπιηικό ηίηλο «DRC GREECE» 

και απιθμό ΓΔΜΗ 137491801000. 

 

Την 02/08/2021 καηασωπίζθηκε ζηο Γενικό Δμποπικό Μηηπώο (Γ.Δ.ΜΗ.), με Κωδικό Απιθμό 

Καηασώπιζηρ 2598760, ηο από 15/07/2021 ζσμθωνηηικό ηων μελών ηηρ Αζηικήρ Μη 

Κεπδοζκοπικήρ Δηαιπείαρ ηην επωνςμία «DRC GREECE ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ 

ΕΣΑΙΡΙΑ», ηο διακπιηικό ηίηλο «DRC GREECE», και απιθμό ΓΔΜΗ 137491801000, ζύμθωνα 

με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4072/2012 και 4635/2019 όπωρ ιζσύοςν, με ηο οποίο αποθαζίζηηκε η 

ζσμπλήρωζη ηοσ άρθροσ 3 και αναριθμήθηκε / κωδικοποιήθηκε ηο καηαζηαηικό ηης 

εηαιρείας. 

 

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

καηαζηαηικού ηηρ 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, 06/08/2021 

Απιθ. Ππωη.:  2415659 

Πληποθοπίερ: ΒΔΝΔΤΗ ΦΩΤΔΙΝΗ. 

Τηλέθωνο: 2103382241 

E-mail: gemi-loipes@acci.gr 

 

 

 

https://www.businessregistry.gr/


1 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ-
ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «DRC Greece Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία»  

ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «DRC Greece» 
 
Στην Αθήνα, σήμερα, την 15η Ιουλίου του έτους 2021, τα κάτωθι συμβαλλόμενα 
μέρη:  
 
Α) Η ανεξάρτητη ένωση ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Danish Refugee 
Council» (εφεξής, χάριν συντομίας, η «DRC»), συσταθείσα σύμφωνα με το δίκαιο 
της Δανίας και εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών της Δανίας με 
τον αριθμό μητρώου VCR 20699310, η οποία εδρεύει στην Κοπεγχάγη επί της οδού 
Borgergade 10, 3, DK- 1300, με ΑΦΜ Δανίας 20699310 και ΑΦΜ Ελλάδας 997096065, 
Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, όπως νόμιμα εκπροσωπείται στο παρόν από τη Γενική Γραμ-
ματέα και Νόμιμη Εκπρόσωπο  Charlotte Slente του Poul, κάτοικο Κοπεγχάγης ( 
Mikkelborg Allé 22 - 2970 Hørsholm) κάτοχο του αριθ. 211668211 διαβατηρίου Δα-
νίας και ΑΦΜ 176844751 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού,  για λογαριασμό της οποίας 
υπογράφει η Alba Cauchi, δυνάμει της από 28.6.2021 εξουσιοδότησης. 
 
Β) Η Charlotte Slente του Poul, κάτοικος Κοπεγχάγης, κάτοχος του υπ’ αριθμ. 
040766-0560 δελτίου ταυτότητας Δανίας και ΑΦΜ 176844751 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Ε-
ξωτερικού, εκπροσωπούμενη στο παρόν από την Κυριακή Καλαντζή, Δικηγόρο Α-
θηνών, δυνάμει  της από  28.6.2021 εξουσιοδότησης 
 
συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα κάτωθι:  
 
I. Με το από 8.1.2016 συμφωνητικό σύστασης αστικής μη κερδοσκοπικής εται-
ρείας, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 
12.1.2016 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 530296, η DRC και η κ. Λουίζα-Μουντον 
Σεφέρη συνέστησαν την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «DRC 
Greece Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «DRC Greece» 
(εφεξής, χάριν συντομίας, η «Εταιρεία»), η οποία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 
137491801000, διεπόμενη από τα άρθρα 741-784 του Αστικού Κώδικα, όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 270 του Ν. 4072/2012.  
 
II. Ακολούθως, με το από 17.6.2016 συμφωνητικό τροποποίησης και κωδικοποίη-
σης του καταστατικού της Εταιρείας, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπο-
ρικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 14.7.2016, με κωδικό αριθμό καταχώρισης 695832, α-
ποχώρησε από την Εταιρεία η εταίρος κ. Λουίζα-Μουντον Σεφέρη και εισήλθε στην 
Εταιρεία ως νέος εταίρος ο δεύτερος ως άνω συμβαλλόμενος, κ. Κυριάκος Γιαγλής, 
ενώ τροποποιήθηκαν και τα άρθρα 5, 10, 11 και 13 τ0υ καταστατικού της Εταιρείας, 
το οποίο, στη συνέχεια, κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο.  
 
III. Εν συνεχεία και επειδή στο παραπάνω, από 17.6.2016, ιδιωτικό συμφωνητικό 
τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της Εταιρείας και, συγκεκρι-
μένα, στα στοιχεία των αντισυμβαλλομένων αυτής αναγράφηκε λανθασμένα το 
ΑΦΜ της DRC (997096096065 αντί του ορθού 997096065), οι εταίροι αποφάσισαν 
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ομόφωνα τη διόρθωση αποκλειστικά και μόνο του παραπάνω σφάλματος, δια του 
από 2.6.2017 ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης και κωδικοποίησης του κα-
ταστατικού της Εταιρείας, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 22.6.2017, με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1110350. Η εται-
ρεία λειτουργεί έκτοτε συνεχώς μέχρι σήμερα χωρίς καμία τροποποίηση του κατα-
στατικού της και δίχως να έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση.  
 
IV. Ακολούθως, με το από 11.6.2020 συμφωνητικό τροποποίησης και κωδικοποίη-
σης του καταστατικού της Εταιρείας, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπο-
ρικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 18.6.2020, με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2154854, α-
ποχώρησε από την Εταιρεία ο εταίρος Κυριάκος Γιαγλής και εισήλθε στην Εταιρεία 
ως νέος εταίρος ο δεύτερος ως άνω συμβαλλόμενος, κ. Πέτρος Πασσάς, ενώ τρο-
ποποιήθηκαν και τα άρθρα 5, 10, 11 και 13 τ0υ καταστατικού της Εταιρείας, το ο-
ποίο, στη συνέχεια, κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο. 
 
V. Ακολούθως, με το από 7.8.2020 συμφωνητικό τροποποίησης και κωδικοποίησης 
του καταστατικού της Εταιρείας, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 20.8.2020, με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2199263, απο-
χώρησε από την Εταιρεία ο εταίρος Πέτρος Πασσάς και εισήλθε στην Εταιρεία ως 
νέος εταίρος η δεύτερη ως άνω συμβαλλόμενη, Charlotte Slente, ενώ τροποποιή-
θηκαν και τα άρθρα 5, 10, 11 και 13 τ0υ καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο, στη 
συνέχεια, κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο. 
 
VΙ. Ήδη σήμερα με το παρόν, κατόπιν κοινής συμφωνίας αμφοτέρων των α και β 
ως άνω συμβαλλομένων, που τυγχάνουν μοναδικά μέλη της Εταιρείας, συμφωνεί-
ται η συμπλήρωση του άρθρου 3 του Καταστατικού που αφορά στους σκοπούς της 
Εταιρείας, στους οποίους πλέον περιλαμβάνονται και δράσεις για την παροχή άτυ-
πης εκπαίδευσης στους πρόσφυγες και μετανάστες, ανήλικους και ενήλικους, που 
διαβιούν στην Ελλάδα.  
 

Κατόπιν τούτων το άρθρο 3 του καταστατικού τροποποιείται ως εξής: 
 

Άρθρο 3 – Σκοπός 
 
Ο σκοπός της εταιρείας είναι κυρίως η παροχή ανθρωπιστική και αναπτυξιακής βο-
ήθειας σε αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να συμβάλλει στην οικονομική και κοινω-
νική ανάπτυξη των χωρών αυτών και ειδικότερα σκοπός της εταιρεία είναι η προ-
στασία των προσφύγων και η εξεύρεση οριστικών λύσεων στα προσφυγικά προ-
βλήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στηριζόμενη στις ανθρωπιστικές αρχές 
και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η εταιρεία επιδιώκει την εξασφάλιση της αξιοπρέ-
πειας, της ανεξαρτησίας, της ακεραιότητας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων των προσφύγων, καθώς και την ομαλή ένταξη αυτών στην ευρωπαϊκή 
κοινωνία και παγκοσμίως. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να 
χρησιμοποιεί όλα τα κατάλληλα μέσα, ενδεικτικά και όχι περιορισμένα. 
1. Να παράσχει στους πρόσφυγες την κατάλληλη οικονομική και ανθρωπιστική βο-
ήθεια για την ικανοποίηση των βασικών βιοτικών αναγκών τους 
2. Να ευαισθητοποιήσει την γνώμη του κοινού σε προσφυγικά προβλήματα 
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3. Να συστήνει επιτροπές ή ομάδες για την παροχή των υπηρεσιών της άμεσα συν-
δεόμενες με την επίτευξη του σκοπού της 
4. Να οργανώνει ή να συμμετέχει σε τοπικές, εθνικές ή διεθνείς εκδηλώσεις (δια-
βουλεύσεις, συνέδρια, συμβούλια, φεστιβάλ, εκθέσεις κλπ), οι οποίες προωθούν 
τον σκοπό της ή συμβάλλουν στην οικονομική ενίσχυση της εταιρείας για την επί-
τευξη του σκοπού της 
5. Να συμμετέχει σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα άμεσα συνδεό-
μενα με το σκοπό της 
6. Να συνεργάζεται με κυβερνητικές και εθνικές υπηρεσίες, τοπικές αρχές, ελληνι-
κές και διεθνείς οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλα δίκτυα με πα-
ρόμοιο σκοπό σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.  
7. Να προσχωρεί σε άλλες οργανώσεις ή να συμμετέχει σε συνεργασίες, κατόπιν 
απόφασης της γενικής συνέλευσης της εταιρείας 
8. Στο πλαίσιο υλοποίησης του δικαιώματος στην εκπαίδευση, όπως αυτό προστατεύε-
ται από το ισχύον εθνικό, ενωσιακό, διεθνές και περιφερειακό νομικό πλαίσιο, να αιτεί-
ται και να λαμβάνει από τα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Πολιτείας άδεια για τη λει-
τουργία δομών παροχής άτυπης και ενισχυτικής/υποστηρικτικής εκπαίδευσης, όπως 
αυτή ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία και σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διαδικα-
σίες, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσ-
σών, προκειμένου για την εκμάθηση ελληνικών, ενίσχυση της διδασκαλίας και προα-
γωγή της ενταξιακής εκπαίδευσης προσφύγων και μεταναστών (ανήλικων και ενήλι-
κων) που διαβιούν στην Ελλάδα για την καλλίτερη συνειδητοποίηση και ένταξή τους 
στην ελληνική κοινωνία. Για τη δράση αυτή η οργάνωση θα χρησιμοποιήσει το διακρι-
τικό τίτλο DRC Greece – ΚΔΒΜ. 
9. Να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα για την επίτευξη του σκοπού 
της. 

 
Μετά την παραπάνω τροποποίηση, το καταστατικό της αστικής μη κερδοσκοπικής 
εταιρείας με την επωνυμία «DRC Greece Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» κω-
δικοποιείται σε ενιαίο κείμενο ως εξής:   
 

«Άρθρο 1 – Επωνυμία 
 

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «DRC Greece Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» 
και ο διακριτικός της τίτλος «DRC Greece». 
 

Άρθρο 2 – Έδρα της εταιρείας 
 

Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει πα-
ραρτήματα σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ή στο εξωτερικό με απόφαση της γενι-
κής συνέλευσης της εταιρείας. 
 

Άρθρο 3 – Σκοπός 
 

Ο σκοπός της εταιρείας είναι κυρίως η παροχή ανθρωπιστική και αναπτυξιακής βο-
ήθειας σε αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να συμβάλλει στην οικονομική και κοινω-
νική ανάπτυξη των χωρών αυτών και ειδικότερα σκοπός της εταιρεία είναι η 
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προστασία των προσφύγων και η εξεύρεση οριστικών λύσεων στα προσφυγικά 
προβλήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στηριζόμενη στις ανθρωπιστικές αρ-
χές και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η εταιρεία επιδιώκει την εξασφάλιση της αξιο-
πρέπειας, της ανεξαρτησίας, της ακεραιότητας και του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των προσφύγων, καθώς και την ομαλή ένταξη αυτών στην ευρωπα-
ϊκή κοινωνία και παγκοσμίως. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί 
να χρησιμοποιεί όλα τα κατάλληλα μέσα, ενδεικτικά και όχι περιορισμένα. 
1. Να παράσχει στους πρόσφυγες την κατάλληλη οικονομική και ανθρωπιστική βο-
ήθεια για την ικανοποίηση των βασικών βιοτικών αναγκών τους 
2. Να ευαισθητοποιήσει την γνώμη του κοινού σε προσφυγικά προβλήματα 
3. Να συστήνει επιτροπές ή ομάδες για την παροχή των υπηρεσιών της άμεσα συν-
δεόμενες με την επίτευξη του σκοπού της 
4. Να οργανώνει ή να συμμετέχει σε τοπικές, εθνικές ή διεθνείς εκδηλώσεις (δια-
βουλεύσεις, συνέδρια, συμβούλια, φεστιβάλ, εκθέσεις κλπ), οι οποίες προωθούν 
τον σκοπό της ή συμβάλλουν στην οικονομική ενίσχυση της εταιρείας για την επί-
τευξη του σκοπού της 
5. Να συμμετέχει σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα άμεσα συνδεό-
μενα με το σκοπό της 
6. Να συνεργάζεται με κυβερνητικές και εθνικές υπηρεσίες, τοπικές αρχές, ελληνι-
κές και διεθνείς οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλα δίκτυα με πα-
ρόμοιο σκοπό σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.  
7. Να προσχωρεί σε άλλες οργανώσεις ή να συμμετέχει σε συνεργασίες, κατόπιν 
απόφασης της γενικής συνέλευσης της εταιρείας 
8. Στο πλαίσιο υλοποίησης του δικαιώματος στην εκπαίδευση, όπως αυτό προστατεύε-
ται από το ισχύον εθνικό, ενωσιακό, διεθνές και περιφερειακό νομικό πλαίσιο, να αι-
τείται και να λαμβάνει από τα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Πολιτείας άδεια για τη 
λειτουργία δομών παροχής άτυπης και ενισχυτικής/υποστηρικτικής εκπαίδευσης, ό-
πως αυτή ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία και σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές δια-
δικασίες, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας φροντιστηρίων και κέντρων ξένων 
γλωσσών, προκειμένου για την εκμάθηση ελληνικών, ενίσχυση της διδασκαλίας και 
προαγωγή της ενταξιακής εκπαίδευσης προσφύγων και μεταναστών (ανήλικων και ε-
νήλικων) που διαβιούν στην Ελλάδα για την καλλίτερη συνειδητοποίηση και ένταξή 
τους στην ελληνική κοινωνία. Για τη δράση αυτή η οργάνωση θα χρησιμοποιήσει το 
διακριτικό τίτλο DRC Greece – ΚΔΒΜ. 
9. Να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα για την επίτευξη του σκοπού 
της. 
 

Άρθρο 4 – Διάρκεια της εταιρείας 
 

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου. Η εταιρεία αποκτά νομική προσω-
πικότητα από την καταχώρηση και δημοσίευσή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
(Γ.Ε.ΜΗ.)  
 

Άρθρο 5 – Εταιρικές Εισφορές / Κεφάλαιο 
 
Το κεφάλαιο της εταιρείας το οποίο θεωρείται απαραίτητο για την επίτευξη του 
σκοπού της ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, αποτελούμενο 
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από εκατό (100) εταιρικές μερίδες, αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη. Οι εισφορές των 
εταίρων έχουν ως κάτωθι: 
 
1. Η DRC συνεισφέρει το ποσό των εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (9.900) ευρώ και 
κατέχει ποσοστό 99% των εταιρικών μεριδίων. 
 
2. Η Charlotte Slente του Poul συνεισφέρει το ποσό των εκατό (100) ευρώ και κατέ-
χει ποσοστό 1% των εταιρικών μεριδίων. 
 
Οι εταίροι δεν έχουν υποχρέωση να αυξήσουν την εισφορά τους, ούτε να την συ-
μπληρώσουν, εάν μειώθηκε εξαιτίας ζημίων μετά την πραγματοποίησή της. 
 
Συμφωνείται μεταξύ των μερών ότι η ευθύνη των εταίρων είναι ανάλογη του πο-
σοστού συμμετοχής του καθενός στην Εταιρεία. 
 

Άρθρο 6 – Πόροι της Εταιρείας 
 

Οι πόροι της εταιρείας είναι το ανωτέρω αναφερόμενο αρχικό κεφάλαιο της εται-
ρείας ποσού ευρώ δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, έκτακτες εισφορές και η οικονο-
μική ενίσχυση με τη μορφή δώρων από τους εταίρους ή από τρίτα μέρη, φυσικά ή 
νομική πρόσωπα, δωρεές από πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ευρω-
παϊκούς θεσμούς, κληρονομίες ή κληροδοτήματα, καθώς επίσης και κάθε άλλη συ-
νεισφορά των εταίρων ή τρίτων μερών και κάθε έσοδο που δεν αντιτίθετο προς 
τον σκοπό της εταιρείας και τις εφαρμοστέες νομικές διατάξεις και γενικά κάθε πε-
ριουσιακό στοιχείο που αποκτά η εταιρεία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.  

 
Άρθρο 7 – Είσοδος νέου εταίρου 

 
Επιτρέπεται η είσοδος νέων εταίρων στην εταιρεία με απόφαση της γενικής συνέ-
λευσης, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατά το άρ-
θρο 12 παρ. 6 του παρόντος. 
 
Κάθε εισερχόμενος εταίρος δεν είναι υποχρεωμένος να καταβάλει εισφορές για την 
είσοδό του στην Εταιρεία.  
 

Άρθρο 8 – Αποβολή των εταίρων 
 

Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία 
και πλειοψηφία κατά το άρθρο 12 παρ. 6 του παρόντος, μπορεί να αποβάλει οποιο-
δήποτε εταίρο από την εταιρεία σε περίπτωση που οι πράξεις ή οι παραλείψεις του 
εν λόγω εταίρου βάλλουν κατά της λειτουργίας της εταιρείας ή της πραγματοποίη-
σης του σκοπού της. 
 

Άρθρο 9 – Αποχώρηση των Εταίρων 
 

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από την εταιρεία οποιαδήποτε χρονική 
στιγμή κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης της εταιρείας προ το σκοπό αυτό. 
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Στην περίπτωση της αποχώρησης και της αποβολή εταίρου, καθώς και σε κάθε πε-
ρίπτωση εξόδου εταίρου από την εταιρεία (θάνατος, χρεοκοπία κλπ), ο εξερχόμε-
νος εταίρος δεν έχει καμιά αξίωση έναντι των περιουσιακών δικαιωμάτων και στοι-
χείων της εταιρείας. 
 
Σε κάθε περίπτωση εξόδου εταίρου από την εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, η ε-
ταιρεία συνεχίζει να υφίσταται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων Συμφωνείται με το 
παρόν ότι σε περίπτωση εξόδου της DRC, η εταιρεία έχει την υποχρέωση μεταβο-
λής της επωνυμίας της κατά τέτοιον τρόπο ώστε η «DRC» να μην αποτελεί πλέον 
μέρος της επωνυμίας της εταιρείας. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται λήψη από-
φασης από τη Γενική Συνέλευση, καταχώρηση και δημοσίευσή της στο Γ.Ε.ΜΗ. 
όσο το δυνατόν πιο άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός δύο (2) μηνών από την α-
ποχώρηση.  
 
Αν αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο, ένας ή περισσότεροι εταίροι και παρα-
μείνει μόνον ένας εταίρος, η εταιρεία λύνεται, εφόσον μέσα σε δύο (2) μήνες δεν 
δημοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ. η είσοδος νέου εταίρου. 
 

Άρθρο 10 – Διαχείριση της εταιρείας 
 

Τα όργανα της εταιρείας που διαχειρίζονται κάθε εταιρική υπόθεση είναι:  
 
1. Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων (εφεξής «Γενική Συνέλευση») και 
2. Ο διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος (εφεξής «Διαχειριστής»)  
 

Άρθρο 11 – Γενική Συνέλευση 
 

Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν όλοι οι εταίροι και αποτελεί το ανώτατο όρ-
γανο της εταιρείας 
 
1. Η Γενική Συνέλευση έχει την υποχρέωση να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εται-
ρική υπόθεση, οι οποίες είναι δεσμευτικές για όλους τους εταίρους και για το από-
ντες ή διαφωνούντες εταίρους. 
2. Η Γενική Συνέλευση έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για τα 
κάτωθι:  
 
α) τροποποιήσεις του καταστατικού 
 
β) συγχώνευση ή λύση της εταιρείας 
 
γ) είσοδος ή αποβολή εταίρου  
 
δ) διορισμός ή αντικατάσταση του διαχειριστή 
 
ε) για κάθε άλλο εταιρικό ζήτημα που ρητώς προβλέπεται στο παρόν καταστατικό 
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Άρθρο 12 – Συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης 
 

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διαχειριστή της εταιρείας σε τακτική 
συνεδρίαση τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση. Έκτακτες συνελεύσεις 
συγκαλούνται για εξαιρετικούς λόγους ή εάν το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) των εταί-
ρων εγγράφως με αναφορά στα προς συζήτηση θέματα. 
2. Η πρόσκληση των εταίρων στη Γενική Συνέλευση γίνεται μέσω επιστολής, τηλε-
γραφήματος, φαξ ή ηλεκτρονικού μηνύματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν 
από την ημέρα της συνεδρίασης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται εγκύ-
ρως είτε στην έδρα της εταιρείας είτε σε κάθε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξω-
τερικό, η ακριβής διεύθυνση του τόπου συνεδρίασης, η ημερομηνία και ώρα της 
συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα αναγράφονται 
στην πρόσκληση. Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαι-
τείται στην περίπτωση που όλοι οι εταίροι παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη συ-
νέλευση και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνέλευ-
σης και τη λήψη αποφάσεων. 
3. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θε-
μάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται στη συνέλευση 
ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού αριθμού των εται-
ρικών μεριδίων. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, συνέρχεται επαναληπτική συνέ-
λευση εκ νέου προσκαλούμενη από το Διαχειριστή προ δέκα (10) τουλάχιστον ημε-
ρών. Η Γενική Συνέλευση κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση ευρίσκεται σε 
απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως οποιοδήποτε κι αν είναι το εκπροσωπούμενο σε 
αυτήν τμήμα των εταιρικών μεριδίων. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν 
στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνε-
δρίασης για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. 
4. Κάθε εταίρος έχει δικαιώματα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ανάλογα με το πο-
σοστό συμμετοχής του στην εταιρεία, ήτοι μια ψήφο για κάθε εταιρική μερίδα που 
κατέχει. Η ψηφοφορία είναι φανερή με ανάταση των χρειών, εκτός εάν κάποιος 
από τους εταίρους ζητήσει μυστική ψηφοφορία. 
5. Με εξαίρεση των περιπτώσεων της παραγράφου 6  του παρόντος, οι αποφάσεις 
της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσω-
πούμενων σε αυτήν εταιρικών μερίδων (συνήθης πλειοψηφία). 
6. Κατ’ εξαίρεση, στις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις, η Γε-
νική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη συνέλευση του-
λάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των εταιρικών μερίδων της Εταιρείας:  
α) είσοδος και αποβολή εταίρου 
β) τροποποιήσεις του Καταστατικού 
γ) λύση της εταιρείας 
Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση εκ νέου σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος. Στις περιπτώσεις της πα-
ραγράφου αυτής οι αποφάσεις λαμβάνοντας με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) 
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των εταιρικών μερίδων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση (αυξημένη πλειοψη-
φία) 
7. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη. 
8. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους εταίρους ή τους εκπρο-
σώπους αυτών (δια περιφοράς) έχει την ισχύ της απόφασης της Γενικής Συνέλευ-
σης, ακόμη κι αν δεν έχει λάβει χώρα συνέλευση. 
 

Άρθρο 13 – Διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας 
 

1. Η διαχείριση των εταιριών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώ-
πιον κάθε διοικητικής, δικαστικής ή οποιαδήποτε άλλης αρχής και ενώπιον τρίτων 
μερών, φυσικών ή νομικών προσώπων, ασκείται από τον εταίρο Charlotte Slente 
του Poul, η οποία διορίζεται με το παρόν ως διαχειριστής της εταιρείας και νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτής και η οποία δεσμεύει νομίμως την εταιρεία με μόνη την υπο-
γραφή του, τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία.  
 
2. Ο Διαχεριστής έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για κάθε πράξη διαχείρισης 
της εταιρείας, την διοίκηση της περιουσίας της και εν γένει την επίτευξη του σκο-
πού της. 
 
3. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με θεωρη-
μένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή 
μη εταίρο, προσδιορίζοντας επακριβώς τις πράξεις αυτές, το χρόνο ισχύος και τον 
τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας. 
 
4.Ο διαχειριστής μπορεί οποτεδήποτε να ανακληθεί με απόφαση της Γενικής Συ-
νέλευσης η οποία θα διορίζει νέο Διαχειριστή. 

 
Άρθρο 14 – Λύση και εκκαθάριση 

 
Η εταιρεία λύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη λήψη της οποίας α-
παιτείται η πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των ψήφων όλων των 
εταίρων. Με τη λύση της η εταιρεία τελεία υπό εκκαθάριση σύμφωνα με τις ισχύ-
ουσες διατάξεις της νομοθεσίας. ΟΙ εκκαθαριστές διορίζονται από τη Γενική Συνέ-
λευση. Διαφορετικά, η εκκαθάριση διενεργείται από το διαχειριστή. Σε περίπτωση 
που μετά τη λύση και ικανοποίηση των υποχρεώσεων της εταιρείας, απομείνουν 
περιουσιακά στοιχεία, αυτά δεν διανέμονται στους εταίρους αλλά μεταφέρονται σε 
οποιαδήποτε άλλη οργάνωση ή εταιρεία με όμοιο σκοπό με αυτόν της εταιρείας ή 
σε φιλανθρωπικό ίδρυμα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνε-
ται με την απόλυτη πλειοψηφία των εταίρων της. 
 

Άρθρο 15 – Εταιρική Χρήση 
 

Η εταιρική χρήση άρχεται από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δε-
κεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση άρχεται από την κατα-
χώρηση και δημοσίευση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. 
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Άρθρο 16 – Γενικές διατάξεις 
 

1. Το παρόν καταστατικό και κάθε διαφορά που προκύπτει στο πλαίσιο του παρό-
ντος διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα 
των Δικαστηρίων της Αθήνας, Ελλάδα. Εκτός αν συμφωνήθηκε διαφορετικά με-
ταξύ των εταίρων, για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο παρόν, εφαρμοστέες είναι 
οι διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα και κάθε σχετικού με τη νομική μορφή 
της εταιρείας νόμου (συμπεριλαμβανομένου του Ν. 4072/2012), όπως εκάστοτε ι-
σχύουν κατά τη λειτουργία της εταιρείας.  
 
2. Προς αποφυγή αμφιβολιών, διευκρινίζεται ότι οι εταίροι δύνανται να συμμετέ-
χουν σε άλλες εταιρίες (οποιασδήποτε νομικής μορφής) με τον ίδιο ή παρόμοιο 
σκοπό με τους σκοπούς της εταιρείας. 
 
3. Η εταιρεία έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και η δράση της είναι ανεξάρτητη 
από οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική κερδοσκοπική οργάνωση. 
 
Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) όμοια αντίτυπα τα οποία αφού αναγνώστηκαν 
και βεβαιώθηκαν υπογράφτηκαν από όλους τους συμβαλλόμενους. Κάθε ένας από 
αυτούς έλαβε από ένα αντίτυπο, ενώ ένα αντίτυπο θα κατατεθεί στην αρμόδια φο-
ρολογική αρχή και ένα θα δημοσιευθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. 

 
 
 
 
 

Τα συμβαλλόμενα μέρη 
 
 

Για την Danish Refugee 
Council 

 
 

_____________ 
  

 

 
 
 
 

Charlotte Slente 
 
 
 

_____________ 

 
 


