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Επιστολή-απάντηση στο αποκαλυπτικό δημοσίευμα της zougla.gr με τίτλο «Σκάνδαλο στην Ομοσπονδία 
Καράτε» που αφορούσε τη μη καταβολή δεδουλευμένων σε υπαλλήλους, εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΕΛΟΚ.  
Σε αυτή, μεταξύ άλλων, επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν οφειλές προς υπαλλήλους ενώ παραδέχεται ότι από την 
1η Νοεμβρίου οι εργαζόμενοι έχουν τεθεί σε καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας.  
Για λόγους δεοντολογίας η zougla.gr δημοσιεύει ολόκληρη την ανακοίνωση. Είμαστε όμως σε θέση να 
γνωρίζουμε ότι από την 1η Νοεμβρίου οπότε και ξεκίνησε η εκ περιτροπής εργασία που από τους υπαλλήλους 
καταγγέλλεται ως «αυθαίρετη» οι εργαζόμενοι δεν έχουν λάβει ολόκληρη τη μισθοδοσία. 
  
Φυσικά το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα επίσημα έγγραφα που δημοσιεύσαμε και αποδεικνύουν ότι 
η Γ.Γ. Αθλητισμού έχει εκταμιεύσει το 100% της μισθοδοσίας για την ΕΛΟΚ...  
 
Η ανακοίνωση-απάντηση έχει ως εξής:  
 
Με αφορμή την δημοσίευση άρθρου στον διαδικτυακό τόπο www.zougla.gr
στο ακόλουθο link: 
http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=438241&cid=4 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε (ΕΛΟΚ) αποφάσισε να προχωρήσει στην 
παρούσα ενημέρωση των Συλλόγων – Μελών της Ομοσπονδίας για να αποκατασταθεί η αλήθεια. 
Η ΕΛ.Ο.Κ απασχολεί συνολικά έξη (6) υπαλλήλους, δύο (2) υπαλλήλους με βασική εκπαίδευση (ΔΕ) δύο (2) 
υπαλλήλους με εκπαίδευση επιπέδου ΤΕΙ (ΤΕ), έναν με πανεπιστημιακή εκπαίδευση (ΠΕ) και ένα (1) 
Προπονητή της Εθνικής Ομάδας. 
Για το έτος 2011 μέχρι και σήμερα έγιναν (16) δέκα έξη κινήσεις μισθοδοσίας μέχρι και τις 21/12/2011 στις 
ακόλουθες ημερομηνίες: 
4/1/2011, 10/2/2011, 3/3/2011, 8/4/2011, 26/04/11, 12/5/2011, 13/05/11, 3/6/2011, 4/7/2011, 18/07/2011, 
29/07/11, 5/9/2011, 1/10/2011, 3/11/2011, 6/12/2011 και 21/12/2011 
 
Αναλυτική κατάσταση επισυνάπτεται 
Συνολικά οι 5 υπάλληλοι έλαβαν μέχρι σήμερα: 
Υπάλληλος 1, ΤΕ ............. .. Συνολικό Ποσό   15.551,80 Ευρώ 
Υπάλληλος 2, ΔΕ ............ ... Συνολικό Ποσό   12.260,40 Ευρώ 
Υπάλληλος 3, ΠΕ  ............... Συνολικό Ποσό   14.489,93 Ευρώ 
Υπάλληλος 4, ΔΕ  ............... Συνολικό Ποσό   13.109,16 Ευρώ 
Υπάλληλος 5, ΤΕ  ............... Συνολικό Ποσό   13.566,56 Ευρώ 
Προπονητής,        ...............  Συνολικό Ποσό   11.429,21 Ευρώ  
ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ                                81.462,84 Ευρώ * 
 
*Στο σύνολο δεν περιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές για ΙΚΑ που ανέρχονται περίπου σε 40.000 
Ευρώ. 
 
Από την 1η Νοεμβρίου 2011 όλοι οι υπάλληλοι έχουν τεθεί σε καθεστώς εκ' περιτροπής εργασίας με την 
εφαρμογή του άρθρου 38 παρ.3 του Νόμου 1892/1990 όπως ισχύει μετά τον Νόμο 3846/2010 και υπό την 
προοπτική περικοπής των κρατικών επιχορηγήσεων. 
Η μισθοδοσία όλες οι ασφαλιστικές εισφορές καθώς και το Δώρο Χριστουγέννων έχουν εξοφληθεί μέχρι και 
σήμερα και δεν οφείλεται ούτε ένα (1) ευρώ στους υπαλλήλους. Όλα τα αποδεικτικά των καταθέσεων/εμβα-
σμάτων στους λογαριασμούς των υπαλλήλων υπάρχουν και είναι διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο που έχει 
έννομο συμφέρον να λάβει γνώση. 
 
Για το ΔΣ της ΕΛΟΚ,   Ο Γενικός Γραμματέας
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