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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑ 
   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ  

   ΑΘΗΝΑ 
    ΑΡΙΘΜΟΣ διαταγής 180/2013 

 
 

 

Από την ίδρυση και λειτουργία του 
Μελέτη της Αλβανίας Κέντρο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του 

οργανωμένου εγκλήματος 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η Επαρχιακός Δικαστής ΑΘΗΝΩΝ 

 

Η ειρηνοδίκης Χρυσούλα Γκάνη , την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου 

Διοίκησης του Ειρηνοδικείου , λαμβάνοντας υπόψη την από 17- 6-2013 αίτηση , που 

κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού , με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 

δικογράφου 230/2013 . των αιτούντων  

1) Μαξιμ Φερα (Maksim Ferra) του Χhavit, 

2) Μαριολ Σκελκιμι (Mariol Shkelqimi) του Albert, 

3) Μαρσελα Τοσκα (Marsela Toska) του Dhimiter, 

4) Μιλτιαδη Κορκουτι (Miltiadh Korkuti) του Hasan, 

5) Καπό Κορντα (Kapo Kordha) του Nexhmedin,  

ως μελών της προσωρινής διοικούσας επιτροπής του υπό σύσταση Σώματείου με την 

επωνυμία  

«ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΪΐ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ », η οποία υπογράφεται από την πληρεξούσια δικηγόρο 

τους Ελένη Μειμάρογλου {Α.Μ. Δ.Σ.Α 25644) και με την οποία ζητείται η έκδοση διάταξης 

για την αναγνώριση του ως άνω σωματείου και την επικύρωση του καταστατικού του . 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

Οι αιτούντες ζητούν την αναγνώριση του σωματείου με την επωνυμία  

«ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ » 

με έδρα την Αθήνα και την εγγραφή του στο ειδικό Βιβλίο σωματείων του Δικαστηρίου 

τούτου. Η αίτηση παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού 

του Δικαστηρίου, κατά την εκούσια δικαιοδοσία (άρθρα 739, 740 παρ. 1 και 787 παρ, 1 
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ΚΠολΔ). Η αναγνώριση αυτή ζητείται με βάση τα προσκομιζόμενα έγγραφα, που είναι τα 

εξής;  

1) το από 3-6-2013 πρακτικό ίδρυσης και εκλογής διοικούσας επιτροπής του υπό 

ίδρυση σωματείου, που υπογράφεται από είκοσι (20) ιδρυτικά μέλη,  

2) το καταστατικό του υπό ίδρυση σωματείου, που αποφασίστηκε κατά την ως άνω 

συνεδρίαση της 3-6-2013 των ιδρυτικών μελών και αποτελείται από δέκα πέντε 

(15) άρθρα, υπογράφεται στο σύνολο του από τα ως άνω ιδρυτικά μέλη και 

περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται με ποινή ακυρότητας από τη διάταξη 

του άρθρου 80 ΑΚ , 

3) τον πίνακα μελών της προσωρινής διοικούσας επιτροπής. Η αίτηση είναι 

παραδεκτή και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 12 του 

Συντάγματος, 78 επ.ΑΚ , σύμφωνα με όλα τα προαναφερόμενα προσκομιζόμενα 

έγγραφα, αποδεικνυόμενη βάσιμη και από ουσιαστική άποψη που ως τέτοια 

πρέπει, συνεπώς, να γίνει δεκτή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της 

παρούσας.  

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.  

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ το από 3-6-2013 καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΑΛΒΑΝΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ » με έδρα την Αθήνα. 

   

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ : 

1) τη δημοσίευση περίληψης σε μία ημερήσια εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα, 

καθώς και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών, η οποία να 

περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία του από 3-6-2013 καταστατικού του σωματείου με 

την επωνυμία  

«ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡ0ΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ » με έδρα την Αθήνα. και  

2) την εγγραφή του παραπάνω σωματείου στο δημόσιο βιβλίο σωματείων, που 

τηρείται στο Πρωτοδικείο Αθηνών Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις 10 

Ιουλίου 2013 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ? 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

        --------------------------------------------------- 
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

 
«ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ» 

 

Άρθρο 1: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

 

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία : 

«ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ» και έδρα την Αθήνα.  

Για την δραστηριότητα του σωματείου στην Ελλάδα και κυρίως στο εξωτερικό θα 

χρησιμοποιούνται και οι μεταφράσεις της επωνυμίας του σε άλλες γλώσσες, όπως 

«Qendra e Parandalimit te Krimit-Stop Krimit», «Albanian Centre of Studies against 

Terrorism and Organised Crime», κ.ο.κ. 

 

Άρθρο 2:  

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 

To Σωματείο έχει χαρακτήρα μη κερδοσκοπικό και επιδιώκει τους κάτωθι σκοπούς:  

 

1) Η μελέτη και η με κάθε τρόπο ανάληψη οργανωμένης δράσης για την πρόληψη και την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος στις τάξεις της 

αλβανικής κοινότητας μεταναστών στην Ελλάδα 

2) Η διασφάλιση των πληροφοριών που απορρέουν από τα σχετικά σχέδια, προγράμματα, 

έρευνες, αναλύσεις, στατιστικές και από όλες τις δυνατές πηγές, προς την εκπλήρωση του 

ανωτέρω σκοπού  

3) Η έρευνα και μελέτη των αιτιών και των φαινομένων ανάπτυξης της τρομοκρατίας και 

του οργανωμένου εγκλήματος στις τάξεις της αλβανικής κοινότητας μεταναστών στην 

Ελλάδα και η αναζήτηση τυχόν εναλλακτικών επιστημονικών μεθόδων επίλυσης 

διαφόρων ζητημάτων που ανακύπτουν στον εν λόγω τομέα, σε συνεργασία με άλλες 

αντίστοιχες οργανώσεις, κυβερνητικές ή μη και ομόλογα εθνικά και διεθνή κέντρα και 

κυρίως μέσω άμεσης και αμφίδρομης συνεργασίας με την μη Κερδοσκοπική Οργάνωση με 
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την ίδια επωνυμία, που εδρεύει στα Τίρανα της Αλβανίας (Rruga e Dibres, Banesa 405, shk 

4, ap. 25), που εγκρίθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1470/29-9-2005 απόφασης του 

Πρωτοδικείου των Τιράνων.  

4) Η χάραξη στρατηγικής και πολιτικής συνεργασίας σε εθνική και ευρωπαϊκή κλίμακα. 

 

Άρθρο 3:  

ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 

Την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών επιδιώκει το Σωματείο: 

α) προβαίνοντας σε διάφορες ακαδημαϊκές μελέτες στον τομέα πρόληψης του εγκλήματος, 

β) εξασφαλίζοντας την ανταλλαγή εμπειρίας και πληροφοριών μεταξύ των μελών του και 

άλλων ομολόγων κέντρων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με παράλληλη παροχή 

συνδρομής προς τις Αρχές, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναμικού της Αλβανικής κοινότητας μεταναστών στην Ελλάδα 

γ) διεξάγοντας σεμινάρια, διοργανώνοντας συνέδρια, διαλέξεις, προγράμματα κατάρτισης 

κλπ 

δ) δια της δημιουργίας ενός αντίστοιχου εξειδικευμένου επιστημονικού οργάνου στον 

τομέα καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος 

ε) σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας σχετικά προγράμματα 

στ) ενεργώντας τις επιβαλλόμενες συνεργασίες με ευρύτερες ενώσεις και τις κρατικές 

Αρχές για την προώθηση των συμφερόντων των μελών του. 

ζ) Με κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο μέσο προς επιτέλεση του επιδιωκόμενου σκοπού. 

Το σωματείο θα ασκεί την δραστηριότητά σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, καθώς 

και σε όλες τις χώρες όπου υπάρχει αλβανική κοινότητα μεταναστών. 

 

Άρθρο 4: 

ΜΕΛΗ 

Μέλος του Σωματείου μπορεί να είναι κάθε Έλληνας ή αλλοδαπός πολίτης, εφόσον έχει 

εισέλθει και κατοικεί νόμιμα στην Ελλάδα, 

με απαραίτητη προϋπόθεση να διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στον τομέα 

δραστηριότητας του σωματείου, ήτοι στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του 

οργανωμένου εγκλήματος.  

Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου αυτός που στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει 
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ελεύθερα συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων, καθώς και αυτός που με απόφαση Αρχής έχει 

στερηθεί την σχετική του ικανότητα. 

Η εγγραφή ως μέλους του Σωματείου γίνεται μετά την αίτηση του ενδιαφερομένου προς 

το Διοικητικό Συμβούλιο και απόφαση του τελευταίου. 

Η αίτηση εγγραφής εισάγεται στην πρώτη από της υποβολής της συνεδρίαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

Για τα μέλη τηρείται Μητρώο Μελών σε ειδικό βιβλίο, αριθμημένο και νόμιμα θεωρημένο 

από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, που περιέχει το όνομα του κάθε μέλους, 

διεύθυνση, ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που θα 

καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

Άρθρο 5: 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

Τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις 

προς το Σύλλογο και να πειθαρχούν στις διατάξεις του Καταστατικού, στις αποφάσεις της 

Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Τα μέλη επίσης υποχρεούνται 

να προσέρχονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζουν την γνώμη τους, να 

υποβάλουν έκθεση δραστηριοτήτων, όσον αφορά στην εκπλήρωση των στόχων του 

σωματείου, να συμπεριφέρονται αξιοπρεπώς, ουδέποτε δε να γίνονται υπαίτιοι ηθικής ή 

υλικής ζημίας του Σωματείου. 

 

Άρθρο 6:  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 

Τα μέλη του Σωματείου από τη στιγμή που θα εγγραφούν σε αυτό, έχουν το δικαίωμα του 

εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις νόμιμες προϋποθέσεις, δηλαδή εφόσον 

συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους και εφόσον προηγουμένως έχουν εκπληρώσει 

τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο. Έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται 

τακτικά για όλη την πορεία των υποθέσεων του Σωματείου και των πεπραγμένων της 

διοίκησης. Τα μέλη του Σωματείου είναι ισότιμα μεταξύ τους στα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις. Τα μέλη δικαιούνται επίσης να επιζητούν την προστασία και την παρέμβαση 

του Σωματείου για την υποστήριξη και προάσπιση των συμφερόντων τους. Διαγραφή 

μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο για να είναι έγκυρη πρέπει να εγκριθεί από την 

Γενική Συνέλευση. Διαγραφόμενο μέλος για καθυστέρηση συνδρομής επανεγγράφεται 

μετά την εξόφληση των καθυστερημένων συνδρομών. 
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Άρθρο 7: 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ 

Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται να αποχωρήσουν από αυτό μετά από έγγραφη 

γνωστοποίηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβαλλόμενη δέκα πέντε (15) τουλάχιστον 

ημέρες πριν από τη λήξη του οικονομικού έτους. Δεν έχουν δικαίωμα στην  

περιουσία του Σωματείου, ούτε δικαίωμα επιστροφής συνδρομών.Το μέλος που αποχωρεί 

υποχρεούται να καταβάλει όλες τις καθυστερούμενες εισφορές προηγουμένων ετών και 

του έτους αποχωρήσεώς του. 

.......................................................... 

Άρθρο 9: 

ΠΟΡΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 

1. Πόροι του Σωματείου είναι:  

α) Το δικαίωμα εγγραφής και ετήσια συνδρομή των μελών αυτού, η οποία καθορίζεται με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπροσαρμόζεται με όμοιες αποφάσεις, 

β) Τα από την περιουσία του Σωματείου εν γένει έσοδα. 

γ) Οι τυχόν δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές και κληροδοτήματα ιδιωτών, βάσει της κείμενης 

νομοθεσίας. 

δ) Η τυχόν χρηματοδότηση από Έλληνες ή ξένους χορηγούς 

δ) Οι έκτακτες προαιρετικές εισφορές των μελών.  

ε) Οι εισπράξεις από παραστάσεις, εορτές, χοροεσπερίδες, λαχειοφόρους αγορές, εκδρομές, 

διαλέξεις, οργανωμένες από το Σύλλογο και από κάθε άλλο πόρο περιεχόμενο σ΄ αυτό. 

2. Οικονομική διαχείριση 

α) Το οικονομικό έτος του Σωματείου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η 

Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

β) Το Σωματείο τηρεί σε Τράπεζες έναν ή περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς. 

γ) Τυχόν κληρονομιές που καταλείπονται στον Σύλλογο γίνονται δεκτές επ' ωφελεία 

απογραφής. 

Άρθρο 10: 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Η Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου είναι το κυρίαρχο σώμα και επιλαμβάνεται 

και αποφασίζει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στους σκοπούς του Σωματείου, οι 

δε αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη. 

.......................................................... 

2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Το Σύλλογο διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από πέντε (5) τακτικά μέλη που 
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εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία κάθε τρία (3) χρόνια. 

........................................................ 

Α): ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ 

Τα εκλεγμένα κατά τις αρχαιρεσίες τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

συγκεντρώνονται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες ύστερα από πρόσκληση του μέλους που πήρε 

τους περισσότερους ψήφους, με σκοπό να συγκροτήσουν σε σώμα το Διοικητικό 

Συμβούλιο και εκλέγουν Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και αναπληρωτή 

Γενικό Γραμματέα. 

Κατά την ίδια συνεδρίαση γίνεται η παράδοση και παραλαβή των καθηκόντων από το 

προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

Β) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε μήνα και 

έκτακτα όποτε θεωρείται αναγκαίο με πρωτοβουλία του Προέδρου αυτού ή γραπτή 

πρόσκληση δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία θα γράφονται και τα 

θέματα που θα συζητηθούν και η οποία θα ανακοινώνεται είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν 

από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Είναι απαραίτητη η παρουσία τριών (3) μελών, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο 

Αντιπρόεδρος, για να γίνει απαρτία. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα 

παίρνονται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συζητά και παίρνει αποφάσεις για κάθε θέμα που έχει σχέση με 

τους σκοπούς και τη δραστηριότητα του Σωματείου εκτός από τα θέματα αρμοδιότητας 

των Γενικών Συνελεύσεων.  

Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοικτές για όλα τα μέλη του 

Σωματείου, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος και πάρει σχετική απόφαση το Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

 

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπείται σε κάθε αρχή ή ιδιώτη ή Νομικό Πρόσωπο 

Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, από τον Πρόεδρο ή, σε περίπτωση κωλύματος, τον 

Αντιπρόεδρο του Σωματείου. 

 

Δ) ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου  

και ταυτόχρονα ασκεί καθήκοντα εκτελεστικού  

διευθυντή του σωματείου.  

Εκπροσωπεί το Σωματείο.  
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Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα της αλληλογραφίας,  

τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων,  

τα εντάλματα πληρωμών και επιβλέπει για την εφαρμογή των αποφάσεων και την καλή 

ταμειακή διαχείριση.  

Σε έκτακτες περιπτώσεις ο Πρόεδρος ή όταν κωλύεται αυτός, ο αντιπρόεδρος, 

αποκλειομένου κάθε τρίτου, μπορεί να παίρνει πρωτοβουλίες ενεργειών, για να 

αντιμετωπίσει επείγουσες καταστάσεις.Στην συνέχεια πρέπει εντός (48) ωρών να 

συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο για ενημέρωση του και για να καθορισθεί από κοινού 

συνέχεια ενεργειών και για να γίνει έγκριση των πεπραγμένων υπό του προέδρου ή του 

αντιπροέδρου.Γενικώς πέρα από την συλλογική ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο 

Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας έχουν ιδιαίτερη ευθύνη για την καλή λειτουργία του 

Σωματείου, για οργάνωση και την προώθηση των σκοπών του. 

 

Ε) ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Ο Γενικός Γραμματέας πέρα από τα παραπάνω καθήκοντα, που έχει μαζί με τον Πρόεδρο, 

κρατάει την σφραγίδα, τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών 

Συνελεύσεων, τα μητρώα των μελών, το βιβλίο περιουσίας του Σωματείου, βιβλία 

πρακτικών Εφορευτικής Επιτροπής και Εξελεγκτικής Επιτροπής και την αλληλογραφία 

του Σωματείου. 

 

ΣΤ) ΤΑΜΙΑΣ 

Ο Ταμίας κρατάει τα οικονομικά του Σωματείου. Τηρεί το βιβλίο του ταμείου, τα 

διπλότυπα εισπράξεων και πληρωμών και τα λοιπά λογιστικά βιβλία, που ορίζει ο 

νόμος.Προκειμένου περί πληρωμών, τις ενεργεί με εντολή του Προέδρου και του Γενικού 

Γραμματέα. Εισπράττει κάθε χρηματικό ποσό που ανήκει ή δίνεται στο Σύλλογο και δίνει 

αποδείξεις εισπράξεως από διπλότυπο μπλοκ.  

Τις αναλήψεις διενεργεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και το ένταλμα 

υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Το Ταμία όταν απουσιάζει 

αναπληροί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που προτείνει ο ίδιος και αποφασίζει το 

Διοικητικό Συμβούλιο. Τον Ταμία δεν δύναται να αναπληρώνει ο Πρόεδρος ή ο Γενικός 

Γραμματέας.  

Ο Ταμίας συντάσσει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο τον απολογισμό και προϋπολογισμό 

κάθε χρόνο. Παρακολουθεί την ταμειακή ενημέρωση των μελών του Σωματείου και 

υποβάλλει κάθε δίμηνο στο Διοικητικό Συμβούλιο πίνακα των μελών που καθυστερούν 

στην συνδρομή τους. 

Ζ) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ο αντιπρόεδρος εκτός από τα καθήκοντά του σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει. 
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Η) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας εκτός από τα καθήκοντά του σαν μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή 

κωλύεται.  

Θ) ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Οι σύμβουλοι έχουν συλλογική ευθύνη για το Σύλλογο, δεν έχουν όμως ούτε μειωμένα 

δικαιώματα, ούτε μειωμένες ευθύνες και υποχρεώσεις. 

Ι) ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διορίζει μεταξύ των μελών του Υπεύθυνους 

Τομέων. Ενδεικτικώς μπορεί να διορίζει: 

• Υπεύθυνο Οικονομικών και Διαχείρισης Έργων 

• Υπεύθυνο Ασφάλειας 

• Υπεύθυνο Ανάλυσης και Συντονισμού 

• Υπεύθυνο Αναζήτησης και Έρευνας 

........................................................................................ 

 

Άρθρο 13: 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 

Το Σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή, εντός πλαισίου δε αναγράφεται η επωνυμία του 

ήτοι:  

«ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ». 

Άρθρο 14 

 

Κάθε θέμα το οποίο δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται από τον 

Αστικό Κώδικα, τον Εισαγωγικό νόμο αυτού και τους ειδικούς νόμους περί Σωματείων. 

 

Άρθρο 15 

 

Το παρόν Καταστατικό συγκείμενο εκ 15 άρθρων ψηφίσθηκε ομόφωνα κατ' άρθρο και 

στο σύνολό του από τα ιδρυτικά μέλη. 

........................................................................................ 


