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ΑΙΓΑΙΟ

           Διαχειριστής διορίζεται από την γενική 
           συνέλευση σύμφωνα με το καταστατικό,
εκπροσωπεί την οργάνωση έναντι κάθε τρίτου
φυσικού ή νομικού προσώπου ή Αρχής. 
Την τήρηση των βιβλίων, στοιχείων και του
Ταμείου της οργάνωσης έχει αναλάβει
λογιστής ενώ κάθε έτος διενεργείται έλεγχος
από πιστοποιημένους ορκωτούς λογιστές. 
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              έλη της ΑΜΚΕ είναι ο Karl Kopp και
              ο Δημήτρης Τσούχλης. 
Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος είναι
από το καταστατικό ο Δημήτρης Τσούχλης, με
μεγάλη εμπειρία στο χώρο της κοινωνίας των
πολιτών

Μ              Γενική Συνέλευση έχει την ανώτατη 
             εποπτεία της οργάνωσης αποτελώντας
το ανώτατο όργανο της, απαρτίζεται από όλα
τα μέλη της οργάνωσης και αποφασίζει για
όλα τα θέματα της οργάνωσης τακτικά μία
φορά τον χρόνο εντός του πρώτου εξαμήνου
αυτού και έκτακτα οποτεδήποτε, μετά από
αίτημα οποιουδήποτε από τους εταίρους ή /
και του διαχειριστή αυτής. 

Η

Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας: 
 Μίνως Μουζουράκης, νομικός
Υπεύθυνος Προσωπικών Δεδομένων
(DPO): Μαριάννα Τζεφεράκου, δικηγόρος
Τεχνικός Ασφαλείας: Δημήτρης
Παπαμιχαήλ

          εραιτέρω (βλ. και οργανόγραμμα) έχουν 
          αναλάβει τα σχετικά καθήκοντα οι
κάτωθι: 
Π

Η           «Υποστήριξη Προσφύγων στο
           Αιγαίο» (RSA) είναι μία αστική
μη κερδοσκοπική εταιρεία που
εδρεύει στην πόλη της Χίου και
δραστηριοποιείται κατά το
καταστατικό της στον τομέα του
ασύλου και των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. 

   Συστήθηκε με το από 31/1/2017
καταστατικό (Πρωτοδικείο Χίου με
αύξ. αρ. 3/9.2.2017) το οποίο
τροποποιήθηκε διαδοχικά ως προς
την παράταση του χρόνου διάρκειας
της ΑΜΚΕ στις 30/1/2019
(Πρωτοδικείο Χίου με
αύξ.αρ.3/05.02.2019) και στη
συνέχεια στις 03/01/2022
(Πρωτοδικείου Χίου με αύξ. αρ.
1/13.01.2022). 

Η παροχή νομικής, κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε πρόσφυγες ή
αιτούμενους διεθνούς προστασίας και θύματα παραβιάσεων ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
Η προώθηση των αρχών του εθνικού και διεθνούς δικαίου όπως αυτή της ‘μη
διάκρισης’, της απαγόρευσης των βασανιστηρίων και άλλων μεθόδων
κακομεταχείρισης, το δικαίωμα σε μια δίκαιη διαδικασία ασύλου και
αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και η υπεράσπιση ατομικών δικαιωμάτων και
ελευθεριών.
Η παροχή ανθρωπιστικής συνδρομής για ομάδες προσφύγων και αιτούντων
διεθνή προστασία, θυμάτων ναυαγίων και ιδιαίτερα ευάλωτων ατόμων.

          ύμφωνα με το καταστατικό της η «Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο»     
          στοχεύει στην παροχή δωρεάν νομικής υποστήριξης αιτούντων άσυλο και
προσφύγων, την παρακολούθηση και ανάδειξη παραβιάσεων ανθρωπίνων
δικαιωμάτων καθώς και στην κοινωνική και ανθρωπιστική ενίσχυση ιδιαίτερα
ευάλωτων ατόμων. Ιδιαίτερα δίνεται έμφαση στα κάτωθι:
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Διεύθυνση:
Ιάσωνος Καλαμπόκα 30 Τ.Κ
82132,
Χίος, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 22711 03721
Fax: +30 22711 00466

Τύπος: media@rsaegean.org
Email: info@rsaegean.org

Website: www.rsaegean.org
Twitter: twitter.com/rspaegean
Facebook: facebook.com/rsaegean

https://rsaegean.org/el/organogramma/
mailto:media@rsaegean.org
mailto:info@rsaegean.org
mailto:media@rsaegean.org
https://twitter.com/rspaegean
https://www.facebook.com/rsaegean

