Αθήνα,28/3/2021
Αριθ.Πρωτ.:490
Προς: Όλα τα σωματεία - μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε
Θέμα: « Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των
οργάνων διοίκησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε »
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε με την νόμιμη σύνθεση,
σε εφαρμογή της από 24.03.2021 απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών, συνεδρίασε
με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας SKYPE την 26η Μαρτίου 2021 και, αφού
έλαβε υπόψη της:
α) την από 24.03.2021 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία αναστέλλει
την εκτέλεση και ισχύ της από 9/2/2021 αποφάσεως του Δ.Σ. της ΕΛΟΚ ήτοι την
από 9/2/2021 απόφαση προκήρυξης εκλογών και 10/2/2021 απόφαση με σκοπό τη
σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την διεξαγωγή αρχαιρεσιών την 28/3/2021.
β) το άρθρο 143 του Ν. 4714/2020 με τίτλο «Αρχαιρεσίες των αθλητικών ενώσεων και
ομοσπονδιών για το έτος 2020» (Φ.Ε.Κ. Α’ 148/31.07.2020), όπως τροποποιήθηκε
τελικά με την παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 4761/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 248/13.12.2020) και
την υπ’ αριθμόν οικ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ ΔΑΑ/ΤΑΦ/731732/22038/12328/3019.
γ) τις διατάξεις του Ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και
άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και ιδιαίτερα τα άρθρα 2, 3, 8, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22
και 24 αυτού.
δ) την από 19.03.2021 τροπολογία με αναδρομική ισχύ που κατέθεσε ο Υφυπουργός
Αθλητισμού κ. Αυγενάκης σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τις
διατάξεις του Ν. 4746/2020 που αφορά στα κωλύματα μέλους των οργάνων διοίκησης
σωματείου, ένωσης, ομοσπονδίας κλπ.
ε) την από 26.03.2021 διευκρινιστική - ερμηνευτική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού επί της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4726/2020 (Α ́181).
στ) το Καταστατικό της ΕΛ.Ο.Κ.
αποφάσισε να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων, σωματείων - μελών
της ΕΛ.Ο.Κ, η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο 22 Μαΐου 2021 και ώρα 09:00 π.μ., στο
Ξενοδοχείο President, Λεωφόρος Κηφισίας 43, Αθήνα 115 23.
Σε περίπτωση κατά την οποία προκύψει ανάγκη, λόγω έκτακτων μέτρων Υγειονομικής
Προστασίας από την πανδημία του ιού Covid-19, τότε η ΕΛ.Ο.Κ, διατηρεί το δικαίωμα
να μεταφέρει το τόπο διεξαγωγής της Γ.Σ. και να τον ορίσει σε διαφορετικό τόπο εντός
Αττικής, ενημερώνοντας συγχρόνως και εγκαίρως όλα τα σωματεία – μέλη για το νέο
τόπο διεξαγωγής.

Εναλλακτικά, εάν οι συνθήκες λόγω της πανδημίας του ιού Covid-19 δεν επιτρέψουν
την δια ζώσης σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, οι αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας θα
διεξαχθούν ηλεκτρονικά μέσω της Ψηφιακής Κάλπης Ζευς σύμφωνα με την διαδικασία
που δημοσιεύτηκε στην ΚΥΑ αριθ. οικ. 72664/2021 ΦΕΚ 719/Β/24-2-2021 καθώς και
τις τροποποιήσεις ή/και διευκρινιστικές εγκυκλίους αυτής.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:
Θέμα 1ο : Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
Θέμα 2ο : Εκλογή δυο (2) τακτικών και δύο(2) αναπληρωματικών μελών της εφορευτικής
επιτροπής για την διενέργεια των αρχαιρεσιών, της οποίας θα προεδρεύει δικηγόρος,
ως δικαστικός αντιπρόσωπος και θα οριστεί από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο.
Θέμα 3ο: Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Προέδρου και δεκατεσσάρων (14) τακτικών
μελών, καθώς και των αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα
με το άρθρο 24 του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει, και του άρθρου 6 του Ν. 4726/2020 και
τριών (3) τακτικών και των (2) αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής,
σύμφωνα με τα άρθρο 16 του Καταστατικού της ΕΛ.Ο.Κ.
Θέμα 4ο: Αρχαιρεσίες για την εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού
εκπροσώπου της ΕΛ.Ο.Κ. στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο
10 του καταστατικού της ΕΛ.Ο.Κ.
Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση της Γενικής
Συνέλευσης,η επαναληπτική της συνεδρίαση, με τα ίδια ακριβώς θέματα ημερήσιας
διάταξης, θα πραγματοποιηθεί την 23η Μαΐου 2021, ημέρα Κυριακή, στον ίδιο τόπο
και ώρα 12:00 μ.μ. Στην περίπτωση αυτή, για τη λήψη αποφάσεων, αρκεί η παρουσία
από οσαδήποτε Σωματεία - μέλη.
Δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι μέλη Δ.Σ.
των Σωματείων - μελών της ΕΛ.Ο.Κ, τα οποία κατά τα δύο από τα τρία προηγούμενα
της Γενικής Συνέλευσης ημερολογιακά έτη (2018, 2019 και 2020), έχουν επιδείξει
αθλητική δραστηριότητα με τη συμμετοχή τουλάχιστον οκτώ (8) αθλητών -τριών στα
δύο (ήτοι 8 στο ένα έτος και 8 στο άλλο έτος) από τα τρία προαναφερόμενα έτη σε
επίσημους αγώνες της ΕΛ.Ο.Κ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και με την
προϋπόθεση ότι έχουν αποκτήσει την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση του Ν. 2725/1999
και έχουν εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων, του Άρθρου 142
του Ν. 4714/2020, που τηρείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), όπως
θα προκύπτει από σχετικό έγγραφο που θα αποστείλει η Γ.Γ.Α. δεκαπέντε ημέρες προ
των εκλογών.
Ο κατάλογος με τα Σωματεία - μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της ΕΛ.Ο.Κ (www. elok.gr), μετά την επικύρωσή του από την Γ.Γ.Α.

Τα Σωματεία - μέλη με δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ενημερώνονται ότι :
Θα πρέπει να καταθέσουν στην Γραμματεία της ΕΛ.Ο.Κ μέχρι την Δευτέρα 10 Μαΐου
2021 και ώρα 12:00, τα παρακάτω:
α) Απόφαση Δ.Σ. (απόσπασμα πρακτικού) που ορίζει τον εκπρόσωπο, καθώς και τον
αναπληρωτή αυτού, ο οποίος θα συμμετάσχει και θα ψηφίσει στη Γ.Σ. αυτοπροσώπως
β) Υπεύθυνες δηλώσεις των εκπροσώπων (Άρθρο 8 Ν.1599/1986) ότι δεν εμπίπτουν
στα κωλύματα του αθλητικού νόμου Ν. 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα, καθώς και των
άρθρων 9 και 10 του Καταστατικού της ΕΛ.Ο.Κ. Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να
συνοδεύεται από φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας.
γ) Απόσπασμα πρακτικού αρχαιρεσιών της Γ.Σ. που εξέλεξε το Διοικητικό Συμβούλιο
του σωματείου.
δ) Απόσπασμα πρακτικού συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ. του σωματείου και από το
οποίο να προκύπτει η λήξη της θητείας του.
ε) Έντυπο διορισμού αντιπροσώπων που περιλαμβάνει το ΑΦΜ και το e-mail των
εκπροσώπων του σωματείου στη Γ.Σ., συμπληρωμένο κατά προτίμηση ηλεκτρονικά ή
με ευδιάκριτους χαρακτήρες
Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε τακτικά
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου – μέλους, με δικαίωμα να εκλέγουν
και να εκλέγονται.
Στην περίπτωση που τα ανωτέρω ζητούμενα έγγραφα δεν κατατεθούν εμπρόθεσμα
από τα Σωματεία - μέλη, η νομιμοποίηση των αντιπροσώπων τους κατά τον έλεγχο της
πληρεξουσιότητας θα θεωρείται μη έγκυρη.
Οι υποψηφιότητες στις αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
(τακτικών και αναπληρωματικών μελών), της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής (τακτικών
και αναπληρωματικών μελών) καθώς επίσης ενός τακτικού και του αναπληρωματικού
αντιπροσώπου της ΕΛ.Ο.Κ στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) μπορούν να
κατατίθενται στην Γραμματεία της ΕΛ.Ο.Κ, σύμφωνα με το Καταστατικό της (άρθρο 13
παρ. 3) το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021 και ώρα 18:00.
Ο έλεγχος της πληρεξουσιότητας και νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Σωματείων
μελών και του δικαιώματος ψήφου, καθώς και ο έλεγχος των υποψηφιοτήτων στις
εκλογές πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.Ο.Κ, σύμφωνα με το
Καταστατικό.
Πέντε (5) ημέρες πριν από την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης θα αναρτηθεί στη
Γραμματεία της ΕΛ.Ο.Κ κατάσταση των συλλόγων - μελών και των αντιπροσώπων τους
που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις, και ως εκ τούτου έχουν δικαίωμα ψήφου και
συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση διεξαχθεί δια ζώσης, όλοι οι αντιπρόσωποι των
Σωματείων - μελών θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους
ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο απόδειξης της ταυτότητάς τους.
Για το Δ.Σ.
H Πρόεδρος

O Γεν. Γραμματέας

Εμμανουέλα Ποντίδα

Στέφανος Λαζαρίδης

