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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΛΟΚ της 31 η ς -10-2021
(επαναληπτική συνεδρίαση)

Την 31η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Κυριακή, και ώρα 12:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε
η επαναληπτική συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΛ.Ο.Κ λόγω
μη ύπαρξης απαρτίας της πρώτης Γ.Σ. στις 31/10/2021 και ώρα 11:00, μέσω της
πλατφόρμας ZOOM, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 827/15-9-2021
πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία γνωστοποιήθηκε νόμιμα σε όλα
τα σωματεία-μέλη της, για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
Θέμα 1ο: Έγκριση Προϋπολογισμού 2022.
Θέμα 2ο: Έγκριση
Ομοσπονδίας.

Κανονισμού

Διοίκησης

και

Λειτουργίας

της

Θέμα 3ο: Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Αγώνων.
Θέμα 4ο: Έγκριση Κώδικα Συμπεριφοράς και Πειθαρχικού Κανονισμού.
Θέμα 5ο: Έγκριση Κανονισμού Διαιτησίας και Κριτών Αγώνων.
Καθήκοντα προσωρινού Προέδρου της ΓΣ ανέλαβε προσωρινά ο Πρόεδρος της
ΕΛ.Ο.Κ. Θεόδωρος-Μαργαρίτης Σιετής, ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινό
γραμματέα τον ταμία του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. κ. Φυλακτό Αθανάσιο.
Διαπιστώθηκε ότι παρίστανται αντιπρόσωποι πενήντα δύο (52) τακτικών
σωματείων - μελών, εχόντων δικαίωμα ψήφου, επί συνόλου εκατόν εννέα (109)
που είχαν ορίσει εκπροσώπους και είχαν δικαίωμα ψήφου και ενός [1] τακτικού
σωματείου-μέλους χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Τα παρόντα σωματεία - μέλη και οι αντιπρόσωποί τους ήταν τα ακόλουθα:
Α/Α

Α.Σ.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΑΝΤ.

1

001

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΝΕΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

2

010

ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΑΛΑΣ

ΚΟΚΚΟΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

3

017

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΑ ΔΟΥΚΑ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

4

021

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΓΙΑΛΕΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5

023

Α.Σ. ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

6

030

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟ ΚΟΥ ΚΑΝ

ΦΥΛΑΚΤΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1
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7

033

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΣΟΤΟΓΚΑΝ

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

8

035

ΛΕΣΧΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

9

045

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΚΑΣΚΟΥΤΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

10

049

ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ

ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

11

062

Α.Σ. ΓΚΟΤΖΟΥ - ΚΑ ΚΑΡΑΤΕ ΑΘΗΝΑΣ

ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

12

067

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

13

098

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ KANKU OYAMΑS KYOΚUSHIN
KARATE ΒΟΛΟΣ

ΜΟΥΛΤΑΝΑΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

14

107

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΗΓΑΣΟΣ

ΠΕΤΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

15

113

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ
ΚΙΑΤΟΥ

ΛΙΑΤΣΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

16

129

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΡΑΤΕ ΑΓΡΙΑΣ Ο ΜΑΧΗΤΗΣ

ΚΟΡΟΜΗΝΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

17

135

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ Η ΔΟΞΑ

ΣΙΕΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

18

172

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ O ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ

ΑΣΛΑΜΑΤΖΙΔΗΣ

ΜΑΤΘΑΙΟΣ

19

179

ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΒΑΝΤΙΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

20

183

ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΩΝ Ο ΘΗΣΕΑΣ

ΠΑΝΟΥ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

21

192

ΠΑΜΜΕΣΗΝΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ OKINAWA TE TAI
KARATE

ΓΙΟΥΡΤΟΥΜΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

22

212

ΠΑΝΗΜΑΘΕΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ OKINAWA TE TAI
ΚΑΡΑΤΕ NTO

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΩΜΑΣ

23

213

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ OKINAWA TE TAΙ
ΚΑΡΑΤΕ DO

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

24

218

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΧΜΗ ΙΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

25

236

ΔΑΜΑΣΚΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

26

239

ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΩΝΗ

27

251

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ ΑΝΩ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ
ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΠΑΣΗΦΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ

28

296

ΣΥΛΙΒΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

29

319

ΠΑΓΚΑΛΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

30

347

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΝΙΚΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΟΛΟΣ

ΡΑΠΤΑΚΗΣ

ΜΑΤΘΑΙΟΣ

31

354

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΚΑΝΕΛΛΗΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ

32

367

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ & ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΟΥ

ΑΣΠΡΟΥ

ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ

33

371

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ

ΜΩΡΑΙΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

34

394

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ

ΠΑΝΤΑΖΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ

35

407

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ

ΤΕΛΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

36

439

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΛΑΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ

ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΣΙΝΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

37

467

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ ΧΙΟΥ

ΓΑΤΑΝΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

38

473

ΕΛΛΗΝΟ-ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ "ΤΑΤΣΟΥΟ
ΣΟΥΖΟΥΚΙ"

ΒΑΖΑΙΟΣ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

39

474

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΕΜΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

40

478

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

2
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41

484

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΜΑΝΙΑ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

42

485

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ- ΑΛΚΙΜΑΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

43

488

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ

44

489

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

ΤΣΟΛΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

45

490

ΚΡΕΜΜΥΔΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ

46

496

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΓΑΘΗ

47

497

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΥΑΝΤΟ ΚΑΡΑΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ - ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΝΙΣΙΖΑ

ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

48

500

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΜΟΝΙΑ

ΡΑΧΟΥΤΗ

ΕΛΕΝΗ

49

501

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΑΜΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΒΛΑΣΙΟΣ

50

509

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ

ΜΠΑΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

51

535

ΛΟΛΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

52

545

ΕΡΥΞΙΑΣ Ο ΧΑΛΚΙΔAIΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ "Ο ΑΝΑΤΕΛΛΩΝ
ΗΛΙΟΣ" ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

1

539

ΚΑΝΑΡΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΛΗΣ
- ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 9 του
Καταστατικού της ΕΛΟΚ, το οποίο απαιτεί για την ύπαρξη απαρτίας σε
επαναληπτική Συνέλευση την παρουσία τουλάχιστον είκοσι (20) εκ των εχόντων
δικαίωμα ψήφου μελών.
Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος πρότεινε να αναλάβει οριστικός
Γραμματέας ο κ. Φυλακτός Αθανάσιος και ο ίδιος να συνεχίσει τη διαδικασία ως
οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης.
Δεν υποβλήθηκε καμία άλλη υποψηφιότητα και έτσι η πρότασή του έγινε
ομόφωνα δεκτή, και εκλέχθηκαν ο Θεόδωρος-Μαργαρίτης Σιετής οριστικός
Πρόεδρος και ο Φυλακτός Αθανάσιος οριστικός Γραμματέας.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε το σώμα ότι
υφίσταται η απαιτούμενη απαρτία εφόσον πρόκειται για την
επαναληπτική συνεδρίασ η και προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της
ημερησίας διάταξης τα οποία έχουν ως ακολούθως :

Θέμα 1ο: Έγκριση Προϋπολογισμού 2022.
Θέμα 2ο: Έγκριση Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας της Ομοσπονδίας.
Θέμα 3ο: Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Αγώνων.
Θέμα 4ο: Έγκριση Κώδικα Συμπεριφοράς και Πειθαρχικού Κανονισμού.
Θέμα 5ο: Έγκριση Κανονισμού Διαιτησίας και Κριτών Αγώνων.
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Θέμα 1ο : Έγκριση Προϋπολογισμού 2022.
Ο πρόεδρος της Γ. Σ. ενημέρωσε το σώμα ότι καμία παρατήρηση δεν
υπήρξε κατά το χρονικό διάστημα που ο προϋπολογισμός ήταν
αναρτημένος στην ιστοσελίδα της ομοσπονδίας. Επισήμανε ότι ο
προϋπολογισμός αυτός έχει τα εξής χαρακτηριστικά : (α) Είναι
ρεαλιστικός προϋπολογισμός με τον οποίο θα πορευθεί η Ομοσπονδία. (β)
Εξακολουθεί να υφίσταται η παράμετρος COVID 19, η οποία ελήφθη
υπόψη. (γ) Οι βασικές κατηγορίες δαπανών είναι οι διοικητικές,
λειτουργικές, εθνικών ομάδων και ανάπτυξης. Οι διοικητικές και
λειτουργικές δαπάνες έχουν υποχωρήσει στο ήμισυ σε σχέση με τα
προηγούμενα χρόνια ενώ οι δαπάνες εθνικών ομάδων και ανάπτυξης είναι
αυξημένες. Έχουν δηλαδή, μεταφερθεί πόροι της Ομοσπονδίας από το
διοικητικό και λειτουργικό κόστος στις εθνικές ομάδες και στην ανάπτυξη
του αθλήματος.
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν επί του
προϋπολογισμού της Ομοσπονδίας για το έτος 2022 ο οποίος έχει ως
ακολούθως, δηλώνοντας το όνομά τους δια της εφαρμογής της
«παλάμης» που προσφέρει η πλατφόρμα:

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΡΑΤΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2022-31/12/2022)

1. Εκτιμώμενα Διαθέσιμα την 1/1/2022
2. Έσοδα χρήσης ως ανάλυση
3. Δαπάνες χρήσης ( Α. έως Ε. ) ως ανάλυση
4. Διαθέσιμα την 29/10/2021 ( εκ των οποίων
111.880,28 € σε Τραπεζικούς λογαριασμούς )
5.Εκτίμηση Διαθεσίμων κατά την 31/12 του έτους
αναφοράς

65.664,53
321.000,00
-321.000,00

65.664,53

0100 - Ι.ΕΣΟΔΑ
K.A
0103
0104
0106
0108
0114

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ
Έσοδα από επιχορηγήσεις Γ.Γ.Α. (τακτικός
προϋπολογισμός)
Έσοδα Τρίτων (Χορηγίες ΟΕ κλπ)
Εσοδα από νέες Εγγραφές
Έσοδα από συνδρομές μελών
Λοιπά έσοδα (Ανάλυση ανά κατηγορία)

30.000
10.000
2.000
21.000
228.000
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0115

Έσοδα από Σχολή Προπονητών
ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ

30.000
321.000

0200 - II.ΕΞΟΔΑ

K.A
0210

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ
Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

0215
0218

Μισθοδοσία μονίμου προσωπικού (Βασικός Μισθόςχρονοεπίδομα- επίδομα οικογενειακών βαρών κ.λ.π.)
Δικαστικά έξοδα-Νομικές υπηρεσίες
Αμοιβές σε ελεύθερους επαγγελματίες για προσφορά
υπηρεσιών (Λογιστής-Ελεγκτές ...κ.τ.λ.)
Εισφορές σε Ι.Κ.Α. - Τ.Ε.Α.Μ. κ.λ.π.
Οδοιπορικά ΔΣ

0230

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

0231
0232
0233
0234
0236
0237
0238
0239
0240
0241
0249

Καθαριότητα γραφείων- Κοινόχρηστα
Φως - Νερό - Ταχυδρομικά Τέλη
Τηλέφωνα: α) Ο.Τ.Ε., β) Κινητά
Συνεδριάσεις Δ.Σ. - Γεν. Συνελεύσεις
Γραφική ύλη
Δημόσιες σχέσεις - Διεθνείς σχέσεις
Εξοπλισμός Γραφείων
Δημοσιεύσεις - Διαφημίσεις - Εκδόσεις - Συνδρομές
Μηχανοργάνωση (Εξοπλισμός - Πρόγραμμα)
Λοιπά Αναλώσιμα Υλικά
Λοιπές Δαπάνες

0211
0213
0214

0250
0251
0252
0253
0254
0255
0259

0270
0272
0275
0276
0277

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Δαπάνες Προπονητών - Τεχνικών Συμβουλών
Παροχές αθλητών (οδοιπορικά-επιβραβεύσεις)
Προετοιμασία εθνικών ομάδων
Επιστημονική υποστήριξη (Γιατροί ντόπινγκ)
Επίσημες Εκδηλώσεις Εξωτερικού
Ενοικίαση ή χρήση αθλητικών χώρων
ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

34.000,00
5.000,00
10.000,00
11.000,00
1.000,00
61.000,00
2.000,00
600,00
1.800,00
3.000,00
4.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
600,00
3.000,00
25.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
120.000,00
2.000,00
132.000,00

Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Διοργάνωση Περιφερειακών - Διασυλλογικών Πανελληνίων Πρωταθλημάτων (ανάλυση ανά κατηγορία)
Αθλητικό υλικό
Αναπτυξιακά προγράμματα
Σχολή Προπονητών

60.000,00

ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3.000,00
10.000,00
30.000,00
103.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

321.000,00
5

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

Κανένα μέλος της Γ.Σ. δεν ζήτησε τον λόγο για να σχολιάσει τον προϋπολογισμό.
O Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ζήτησε κατόπιν να διεξαχθεί η
ψηφοφορία για την επικύρωση του Προϋπολογισμού.
Αναλυτικά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν το εξής:
Υπέρ της έγκρισης του προϋπολογισμού της ΕΛΟΚ για το έτος 2022
ψήφισαν οι εκπρόσωποι των πενήντα (50) παριστάμενων σωματείων – μελών
με δικαίωμα ψήφου.
Κατά του προϋπολογισμού της ΕΛΟΚ για το έτος 2022: (0) μηδέν.
Λευκό - Αποχή: (0) μηδέν.
Απόντες: (2) δύο
Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο σώμα το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας σύμφωνα
με την οποία η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τον Προϋπολογισμό του
έτους 2022 της ΕΛΟΚ όπως είχε προταθεί από το Δ.Σ.
Θέμα 2ο : Έγκριση Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας της ΕΛ.Ο.Κ.
Ο Πρόεδρος της Γ. Σ. ενημέρωσε το σώμα ότι ο παραπάνω Κανονισμός βρισκόταν
στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας προς διαβούλευση.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ο Κανονισμός συγκροτήθηκε με γνώμονα
τις ανάγκες λειτουργίας της Ομοσπονδίας, την ανάπτυξη του αθλήματος και την
ορθολογική αξιολόγηση των πόρων. Ένα σημαντικό κομμάτι της λειτουργίας
την Ομοσπονδίας γίνεται με εθελοντική προσφορά. Κατόπιν κάλεσε τα μέλη να
τοποθετηθούν επί του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας της ΕΛΟΚ
δηλώνοντας το όνομά τους δια της εφαρμογής της «παλάμης» που προσφέρει η
πλατφόρμα.
Αφού κανείς από τους εκπροσώπους των συλλόγων δεν ζήτησε το λόγο για να
τοποθετηθεί, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε να διεξαχθεί η
ψηφοφορία για την επικύρωσή του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας της
ΕΛΟΚ από την γενική συνέλευση.
Αναλυτικά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν το εξής:
Υπέρ της έγκρισης του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας της ΕΛΟΚ
όπως είχε προταθεί από το Δ.Σ. ψήφισαν οι εκπρόσωποι των πενήντα (50)
παριστάμενων σωματείων – μελών με δικαίωμα ψήφου
Κατά του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας της ΕΛΟΚ: (0) μηδέν.
Λευκό - Αποχή: (0) μηδέν.
Απόντες: (2) δύο.
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Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο σώμα το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας σύμφωνα
με την οποία η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τον Κανονισμό
Διοίκησης και Λειτουργίας της ΕΛΟΚ όπως είχε προταθεί από το Δ.Σ. ο οποίος
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος και έχει ως εξής:
« ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Κ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ΕΛ.Ο.Κ. είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που υφίσταται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ.
(άρθρα 61 – 126) και του Ν.2725/1999, όπως ισχύει.
Η αποστολή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε είναι να εξασφαλίζει τη δυνατότητα στους Έλληνες αθλητές να επιτυγχάνουν
διαρκή αγωνιστική αριστεία στο άθλημα του Καράτε διατηρώντας παράλληλα με την ευημερία των μελών της, το ευ
αγωνίζεσθε και το Ολυμπιακό ιδεώδες.
Στην Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε έχουν δικαίωμα να γραφτούν μέλη όλα τα δικαστικά αναγνωρισμένα σωματεία που
καλλιεργούν το άθλημα του καράτε στην Ελλάδα και έχουν την υποχρέωση να αιτηθούν και να λάβουν την ειδική αθλητική
αναγνώριση εντός των προϋποθέσεων του Ν.2725/1999, όπως ισχύει.
Τα όργανα της είναι η Γενική Συνέλευση το Διοικητικό συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή.
Tο Διοικητικό Συμβούλιο επιδιώκει με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο την ανάπτυξη του αθλήματος, με ορθολογική
αξιολόγηση των πόρων και διακυβέρνηση χωρίς διακρίσεις μεταξύ των σωματείων μελών της καθώς και των αθλητών της. Τα
μέλη του Δ.Σ. και της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) που εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Ομοσπονδία υλοποιούν την
πολιτική της Ομοσπονδίας σε συνεργασία με τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. που συμβάλλουν στην διαμόρφωση της
πολιτικής αυτής με τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ.
Η ΕΛ.Ο.Κ δεσμεύεται να διατηρεί την Ειδική Αθλητική της Αναγνώριση και να λειτουργεί με βάση το Ελληνικό νομικό και
ρυθμιστικό πλαίσιο, ιδίως το ν. 2725/1999 όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, τις αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, το Καταστατικό, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Καράτε WKF μέλος της οποίας είναι η Ελληνική Ομοσπονδία, καθώς και τα υπαγορευόμενα από το πνεύμα του
αθλήματος του Καράτε.
Ο σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι να καθορίσει

Την Διοικητική Δομή και σχέσεις με τα μέλη της.

Την Λειτουργική Δομή και κανόνες λειτουργίας.

Την Οικονομική Λειτουργία και τα Λογιστικά Πρότυπα.

Τη λειτουργία Διοικητικής μέριμνας όλων των Εμπλεκομένων.

Την Αγωνιστική Δομή και την οργάνωση της αθλητικής Δραστηριότητας της Ομοσπονδίας.
Εν κατακλείδι να διασφαλίζεται η διαφάνεια, η ακεραιότητα, ο έλεγχος διαχείρισης και συμμόρφωση με το νομικό και
κανονιστικό πλαίσιο για την εν γένει αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Παρακάτω παρουσιάζεται το Νομικό πλαίσιο λειτουργίας η στρατηγική και οι αρχές της ΕΛ.Ο.Κ.
Η ΕΛΟΚ υπό την ιδιότητα της Αθλητικής Ομοσπονδίας, στην οποία έχει χορηγηθεί ειδική αθλητική αναγνώριση από τον
Υφυπουργό Αθλητισμού, χωρίς αυτή να έχει ανακληθεί, αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), που τελεί υπό
την εποπτεία και τον έλεγχο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η οποία είναι επιφορτισμένη με την εποπτεία και τον
έλεγχο των πάσης φύσεως προσώπων ή φορέων που διέπονται από την αθλητική πολιτική της χώρας, σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και την αξιολόγηση της δράσης τους, με βάση τον εκάστοτε διαμορφούμενο στρατηγικό
σχεδιασμό και προγραμματισμό της αθλητικής πολιτικής.
Ως Αθλητική Ομοσπονδία, η ΕΛΟΚ συμπεριλαμβάνεται στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης εκτός Κεντρικής
Διοίκησης, όπως προσδιορίζονται, ανά υποτομέα, από το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, που τηρείται με ευθύνη της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και αποτελούν ξεχωριστά νομικά πρόσωπα, εποπτευόμενα από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης ή
από ΟΤΑ.
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Η ΕΛΟΚ συγκεκριμένα υπάγεται στον υποτομέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟ), όπως προκύπτει με την
απόφαση ΥΠΟΙΚ 11/2/2020/ΑΠ:16596 ΕΞ2020 που αναρτήθηκε με την ΑΔΑ Ω0Φ6Η-ΠΩΣ.
Η ΕΛΟΚ ως εποπτευόμενος φορέας υπόκειται στις διατάξεις






Του ν.3492/2006 «Οργάνωση συστημάτων ελέγχου για την διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης»
Του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας»
Του αρ.90 Π.Δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
Του ν.2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός Αθλητισμός»
Του ν.3861/2010 «Υποχρέωση Δημοσίευσης αποφάσεων στο Διαύγεια»
Έλεγχος & Εποπτεία

Η ιδιότητα της ΕΛ.Ο.Κ. ως εποπτευόμενου Φορέα την υποχρεώνει, όσον αφορά την διαχείριση από μέρους της του Δημόσιου
χρήματος, να ακολουθεί τις αρχές λειτουργίας που διέπουν το σύνολο της Ελληνικής Διοίκησης, όπως αυτές προβλέπονται
από τον Ν.4270/2014 και το ισχύον Καταστατικό της και ειδικότερα:









Να συντάσσει Προϋπολογισμό για τα Έσοδα και τα Έξοδα που θα πραγματοποιήσει μέσα στο επόμενο έτος, ο
οποίος αφού εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή, στην περίπτωσή μας στην
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Αυτό επιβάλλεται όχι μόνον όταν τα έσοδα προέρχονται από κρατική επιχορήγηση
προκειμένου να μπορέσει το Κράτος να δεσμεύσει το αντίστοιχο κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά
και για ελεγκτικούς λόγους προκειμένου να μπορεί να παρακολουθεί την πιστή του εκτέλεση.
Κατά την διάρκεια του έτους να συνάπτει συμβάσεις για την προμήθεια υλικών και προμηθειών ακολουθώντας
τους κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του ν.4821/2014 ΦΕΚ 160 Α’.8/8/2014, εφ’ όσον πληρούται η
προϋπόθεση της χρηματοδότησης άνω του 50% του προϋπολογισμού από δημόσιο φορέα.
Να αναρτά στον ισότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ τα απαραίτητα στοιχεία σύμφωνα με τον ν. 3861/13.7.2010, ΦΕΚ 112/2010 και
την σχετική 101751/27.2.2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΠΟ.Α.
Να διατηρεί τα χρηματικά της διαθέσιμα σε Τραπεζικό Λογαριασμό, από τον οποίο να πραγματοποιούνται οι
οικονομικές της δοσοληψίες.
Στο τέλος του έτους συντάσσει οικονομικό Απολογισμό και Ισολογισμό ο οποίος αφού ελεγχθεί λογιστικά και
διαχειριστικά από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις, υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα
Αρχή (ΓΓΑ) για την οικονομική τους εποπτεία.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ των Αθλητικών Ομοσπονδιών είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν κάθε χρόνο
δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Να τηρεί διπλογραφικά λογιστικά βιβλία και αρχεία του ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)
Λογιστικό Σύστημα - Ρυθμιστικό Πλαίσιο

Σύμφωνα με τον ν.4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», που ρυθμίζει το
λογιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει οι οντότητες να λειτουργούν και να τηρούν τα Λογιστικά τους Αρχεία (Βιβλία και
παραστατικά), ισχύει για την ΕΛΟΚ η εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος στην σύνταξη του Ισολογισμού του
Απολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της Γενικής Κυβέρνησης.
Σύμφωνα με το άρθρο 51 «Οικονομικό έτος - Προϋπολογισμός- Ισολογισμός - Απολογισμός αθλητικών φορέων» του
ν.2725/1999, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι ομοσπονδίες του παρόντος νόμου υποχρεούνται να
συντάσσουν κάθε οικονομικό έτος χρηματοοικονομικές καταστάσεις δηλαδή προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό της
όλης διαχείρισής τους.
Ο τύπος και τα στοιχεία, καθώς και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον
ισολογισμό καθορίζονται με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.
Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. Οι προϋπολογισμοί των ομοσπονδιών
καταρτίζονται και υποβάλλονται για έγκριση στη Γ.Γ.Α. έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους.
Ο προϋπολογισμός της ΕΛΟΚ συνοδεύεται από οικονομικό προγραμματισμό για το άθλημα στο πλαίσιο του εθνικού
αθλητικού σχεδιασμού και από έκθεση στην οποία αναφέρονται παρατηρήσεις και συμπεράσματα, σχετικά με την πορεία του
αθλήματος κατά την προηγούμενη περίοδο και την προοπτική ανάπτυξής του το επόμενο έτος.
Τροποποίηση του προϋπολογισμού της ομοσπονδίας κατά τη διάρκεια του έτους επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του
διοικητικού της συμβουλίου και έγκριση από το αρμόδιο όργανο.
Η ΕΛΟΚ οφείλει να διεκδικεί την λήψη της κρατικής επιχορήγησης από την Γ.Γ.Α.
Για τον σκοπό αυτό οφείλει:
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1). μέχρι τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους να καταθέτει στην ΓΓΑ, ανάλογα με τις ανάγκες της, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ για το επόμενο
έτος, βάσει του οποίου αποφασίζεται και εγκρίνεται, σύμφωνα με τα διαθέσιμα κονδύλια το ύψος της επιδοτήσεως προς
αυτήν.
2). μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους να υποβάλλει ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ στην ΓΓΑ, στον οποίο πρέπει να αποτυπώνεται που, πως και
βάσει ποίων αποδεικτικών στοιχείων διατέθηκε από αυτές το κάθε ένα κονδύλι που δαπανήθηκε.
Ο Απολογισμός και ο Ισολογισμός θα πρέπει να προκύπτουν από τα κατά νόμο τηρηθέντα λογιστικά βιβλία και να
απεικονίζουν την πραγματική χρηματοοικονομική θέση της Ομοσπονδίας.
Ο απολογισμός και ο ισολογισμός καταρτίζονται και υποβάλλονται για έλεγχο στην αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Α. ως το τέλος
Μαρτίου κάθε έτους.
Ειδικότερα ο ισολογισμός δημοσιεύεται πριν από την υποβολή του στη Γ.Γ.Α. σε μία ημερήσια αθλητική εφημερίδα.
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν 4308/2014, για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,
εκείνες οι καταστάσεις στις οποίες ενσωματώνονται όλες οι συναλλαγές και όλα τα γεγονότα που καταχωρούνται στα
λογιστικά αρχεία της επιχείρησης.
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Ομοσπονδίας, κατά την έγκριση τους από την Γενική Συνέλευση, συνοδεύονται
υποχρεωτικά από την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, η οποία πιστοποιεί
1. την ειλικρίνεια των υπό έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
2. την πιστή εκτέλεση του Προϋπολογισμού και
3. την νομιμότητα και την σκοπιμότητα των πραγματοποιημένων δαπανών.
Συμπληρωματικά με την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ή προς θεραπεία κωλύματος αυτής να διενεργήσει τον έλεγχο
της Οικονομικής Διαχείρισης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει αυτόν σε ανεξάρτητο εξωτερικό Ελεγκτή.
ΒΙΒΛΙΑ
Το άρθρο 6 και άρθρο 25 του ν.2725/1999 προβλέπει την υποχρεωτική τήρηση των παρακάτω βιβλίων:
1. Μητρώου Μελών
2. Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
3. Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
4. Λογιστικά βιβλία Γ’ Κατηγορίας (Διπλογραφικά)
5. Περιουσιακών Στοιχείων
6. Πρωτοκόλλου εισερχομένων – εξερχομένων εγγράφων
Τα παραπάνω βιβλία πριν από την χρήση τους θεωρούνται από τον Νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο. Με
απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου μπορούν να ορίζονται και άλλα Βιβλία-στοιχεία, εκτός από τα εκ της Νομοθεσίας
προβλεπόμενα, καθώς και ο τρόπος θεώρησης και τήρησής τους, προκειμένου να εξυπηρετούνται ειδικές ανάγκες της
Ομοσπονδίας.
ΕΣΟΔΑ
Τα έσοδα της ΕΛΟΚ προέρχονται ενδεικτικά από συνδρομές των σωματείων – μελών της, δωρεές χορηγίες διαφημίσεις και
γενικώς κάθε έσοδο από νόμιμη αίτια κατόπιν απόφασης του ΔΣ.
Τα παραστατικά που οφείλει να εκδίδει η ΕΛΟΚ για την είσπραξη των παραπάνω ποσών είναι:
1. Αποδείξεις Εσόδων, που χρησιμοποιούνται στις συνδρομές των Σωματείων- μελών και στις έκτακτες οικονομικές
ενισχύσεις των μελών, όπου αναγράφονται η ημερομηνία έκδοσης ή είσπραξης, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση. Στην
αιτιολογία διευκρινίζεται επακριβώς ο λόγος της είσπραξης π.χ. Συνδρομή, Έκτακτη Συνδρομή, Οικονομική ενίσχυση κλπ.
2. Τιμολόγια που χρησιμοποιούνται για εισπραττόμενες χορηγίες ή επιχορηγήσεις από Ν.Π.ΙΔ ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Νομικά Πρόσωπα,
όπου να αναγράφονται η ημερομηνία έκδοσης ή είσπραξης, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ο ΑΦΜ και η Δ.Ο.Υ. του
καταβάλλοντος. Στην αιτιολογία διευκρινίζεται επακριβώς ο λόγος της είσπραξης.
Τα παραπάνω στοιχεία πριν από την χρήση τους θεωρούνται από την εποπτεύουσα αρχή σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
άρθρο 3 του Ν.6253/1934, ή από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η διενέργεια των εισπράξεων και των πληρωμών γίνεται αποκλειστικά μέσω του Τραπεζικού της Λογαριασμού.
Χρήση των θεωρημένων αποδείξεων συνίσταται μόνο για τις εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας χρήσης του τραπεζικού
μέσου.
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ΕΞΟΔΑ
Τα έξοδα της ΕΛΟΚ περιλαμβάνουν τα:
1.
Έξοδα Διοίκησης
2.
Έξοδα Λειτουργίας
3.
Έξοδα Εθνικής Ομάδος
4.
Έξοδα για την διεξαγωγή των αγωνιστικών διοργανώσεων.
Όταν τα έξοδα αφορούν την αγορά εξοπλισμού, λοιπών αγαθών ή την λήψη υπηρεσιών, γίνεται χρήση Τιμολόγιου Πώλησης ή
Παροχής υπηρεσιών, όταν οι συναλλαγές αφορούν επιτηδευματίες και Τίτλου Κτήσης, ή Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης
όταν οι συναλλαγές αφορούν ιδιώτες μη επαγγελματίες.
Σε κάθε περίπτωση η εξόφληση των παραστατικών αυτών γίνεται με την χρήση Τραπεζικού μέσου και σύμφωνα με τα
εκάστοτε εκ της Νομοθεσίας οριζόμενα. Επί των αμοιβών σε ιδιώτες διενεργούνται οι προβλεπόμενες από την Φορολογική
Νομοθεσία κρατήσεις.
Χρόνος Εξόφλησης
Οι δαπάνες της ΕΛ.Ο.Κ πραγματοποιούνται αποκλειστικώς υπό τον όρο της πρόβλεψης αυτών στον Ταμειακό Προϋπολογισμό
του έτους, μέσα στο οποίο αυτές πραγματοποιούνται. Κάθε δαπάνη που πραγματοποιείται, ισοδυναμεί με την ανάληψη
υποχρέωσης για την εξόφληση αυτής, από τα Ταμειακά διαθέσιμα της Ομοσπονδίας, που μέσω του Ταμειακού της
Προϋπολογισμού έχουν δεσμευθεί για τον λόγο αυτό. Κάθε δαπάνη συνίσταται να εξοφλείται εντός του οικονομικού έτους
που έχει αναληφθεί, ώστε να απεικονίζεται στον Ταμειακό Απολογισμό του έτους κατά το οποίο είχε προϋπολογισθεί και να
μην αλλοιώνει με την μεταφορά της σε επόμενο έτος το Ταμειακό Αποτέλεσμα της απολογιζόμενης χρήσης.
Φορολογικές Υποχρεώσεις
Οι Φορολογικές υποχρεώσεις της ΕΛΟΚ περιλαμβάνουν:
1.Την ετήσια Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος στην οποία γίνεται σαφής διάκριση των Εσόδων και των Εξόδων που
πραγματοποιούνται για την εκπλήρωση του μη κερδοσκοπικού της σκοπού και εκείνων που τυχόν πραγματοποιούνται μέσα
στα πλαίσια επιχειρηματικής δραστηριότητας.
2.Την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών. Κάθε νομικό πρόσωπο και νομική
οντότητα, κατά την έννοια των διατάξεων των περιπτώσεων γ' και δ' του άρθρου 2 του ν.4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας
Εισοδήματος) και των περιπτώσεων γ' και δ' του άρθρου 3 του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας), για τα
φορολογικά στοιχεία που σχετίζονται αποκλειστικά με την επαγγελματική εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού των
προσώπων αυτών.

Καταστατικές Αρχές
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε (ΕΛ.Ο.Κ.) είναι αποκλειστικά αρμόδια για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των αγώνων
Καράτε που αναπτύσσει σύμφωνα με το καταστατικό της. Η ΕΛ.Ο.Κ. δύναται να διοργανώνει αγώνες υπό την αιγίδα της, με
την συνεργασία μέσω προγραμματικών συμβάσεων με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με Ο.Τ.Α. πρωτοβάθμιους ή
δευτεροβάθμιους, με φορείς του ιδιωτικού τομέα που επιθυμούν την προαγωγή του αθλήματος, πάντα υπό τους όρους και
τις προϋποθέσεις του Ν.2725/1999, όπως ισχύει, του Καταστατικού της ΕΛ.Ο.Κ., της W.K.F. και τελικά του αθλητικού
κινήματος.
Οι αγωνιστικές εκδηλώσεις διεξάγονται από την ΕΛ.Ο.Κ. ή με έγκρισή της, είναι δυνατόν όμως με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου (Δ.Σ.) αυτής να συγκροτούνται Επιτροπές για την διεξαγωγή αυτών.
Με τις προκηρύξεις που καταρτίζει η ΕΛ.Ο.Κ. καθορίζονται οι γενικές διατάξεις σχετικά με τους κανονισμούς, εγκαταστάσεις,
εξοπλισμό, παροχές ασφαλείας, με το υλικό και την διεξαγωγή των αγώνων (προγράμματα, όροι συμμετοχής των σωματείων
και των αθλητών, τρόπος διεξαγωγής των αγώνων, βαθμολογίες, έπαθλα, ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων συμμετοχής, τα
γήπεδα διεξαγωγής των αγώνων, οικονομικοί όροι σχετικά με τις δαπάνες μετακίνησης, διαμονής, διατροφής, διαδικασία
υποβολής ενστάσεων, οι ημερομηνίες των αγώνων, το πρόγραμμα των διεθνών συναντήσεων κλπ.).
Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατή η σύσταση και η κατάργηση:
α) Ειδικών Επιτροπών άσκησης δραστηριοτήτων.
β) Τοπικών Επιτροπών εκπροσώπησης της ΕΛ.Ο.Κ.
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Όλες οι επιτροπές και τα όργανα της ΕΛΟΚ προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αποκλειστικά σε εθελοντική βάση.
Ο αριθμός των μελών, η θητεία και το έργο της κάθε Επιτροπής καθορίζεται κάθε φορά με την απόφαση σύστασης της εφ'
όσον δεν καθορίζεται απ' ευθείας από το Καταστατικό. Επιτρέπεται η παράλληλη συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. στις
συγκροτούμενες Επιτροπές.
Τα μέλη της κάθε Επιτροπής, διορίζονται και παύονται ελεύθερα από το Δ.Σ. Η παραίτηση όλου του Δ.Σ. σημαίνει αυτοδίκαια
και παραίτηση όλων των Επιτροπών.
Αθλητικά σωματεία μέλη της ΕΛ.Ο.Κ. δεν μπορούν να αποτελούν μέλη άλλης αθλητικής ένωσης, ή ομοσπονδίας που
καλλιεργούν το άθλημα του καράτε.
Δεν επιτρέπεται σε αθλητικό σωματείο μέλος της ΕΛ.Ο.Κ., σε αθλητές του, σε προπονητές που απασχολεί, ή σε παράγοντες
αυτού, ή σε διαιτητές, να διοργανώνουν, ή να μετέχουν με κανένα τρόπο σε αγώνες καράτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, που
δεν περιλαμβάνονται στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΛ.Ο.Κ., χωρίς να έχουν προηγουμένως εξασφαλίσει την άδεια
της. Αν πρόκειται για αγώνες που συμπεριλαμβάνονται στα αγωνιστικά ημερολόγια ή τελούν υπό την αιγίδα της οικείας
ομοσπονδίας (WKF η EKF), τότε αρκεί η γνωστοποίηση στην ΕΛΟΚ και ακολουθούνται τα οριζόμενα από τη νομοθεσία, τους
κανονισμούς της ΕΛ.Ο.Κ. και της WKF.
Οι αποφάσεις όλων ανεξαιρέτως των Επιτροπών δεν δεσμεύουν την ΕΛ.Ο.Κ αλλά αποτελούν εισήγηση προς το Δ.Σ.
Κάθε Επιτροπή έχει Πρόεδρο και Γραμματέα, οι οποίοι προσδιορίζονται στην απόφαση του Δ.Σ. που την συνιστά. Ο Πρόεδρος
εκπροσωπεί την Επιτροπή και ο Γραμματέας τηρεί βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων της.
Οι Επιτροπές συνεδριάζουν – δια ζώσης ή με ηλεκτρονικά μέσα - σε τακτικά ή έκτακτα χρονικά διαστήματα τα οποία
καθορίζονται στην πράξη σύστασής της. Δικαίωμα σύγκλησης έκτακτης συνεδρίασης Επιτροπής έχει:
α) Το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ.
β) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής.
γ) Τα δύο τρίτα (2/3) των μελών της.
Τα έγγραφα των Επιτροπών υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της τα δε βιβλία πρακτικών τους πρέπει να είναι
θεωρημένα από τον Γενικό Γραμματέα της ΕΛ.Ο.Κ.
Η ειδοποίηση για την σύγκληση τακτικής συνεδριάσεως θα δίδεται προς τα μέλη της Επιτροπής τουλάχιστον δύο (2) ημέρες
πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της ενώ για έκτακτες συγκλήσεις (1) ημέρα. Η ειδοποίηση θα περιλαμβάνει και κατάλογο
των, υπό συζήτηση, θεμάτων.
Μέσω του παρόντος κανονισμού επιχειρείται
1.
2.

η υλοποίηση της βέλτιστης Διακυβέρνησης με βασικές αρχές την ανάπτυξη με υγεία και ασφάλεια το ήθος τη
διαφάνεια την ισονομία τον υγιή ανταγωνισμό την συνεργασία την καινοτομία και τον κοινωνικό σεβασμό.
η λειτουργία της ΕΛ.Ο.Κ με τρόπο τέτοιο που να διασφαλίζεται η διατήρηση της Ειδικής Αθλητικής της
Αναγνώρισης και του ερασιτεχνικού αθλητικού – μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Στελέχωση-Προσωπικό.
Οι προσλήψεις του πάσης φύσεως προσωπικού της ομοσπονδίας, για την στελέχωση των οργανικών της μονάδων με
εξαίρεση τους ειδικούς συνεργάτες, τους προπονητές, τους γυμναστές, τους τεχνικούς συμβούλους, τους
φυσιοθεραπευτές, τους γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, τους δικηγόρους, τους επιστημονικούς και συντονιστές
συνεργάτες, τους φροντιστές, τους δημοσιογράφους και τους συμβούλους δημοσίων σχέσεων, γίνονται σύμφωνα με τις
διατάξεις των κεφαλαίων Α , Β και Γ του ν 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α), όπως εκάστοτε ισχύουν.
Οι αριθμός των οργανικών θέσεων είναι αυτές που προβλέπονται από την Αθλητική Νομοθεσία.
Αποδοχές.
Οι αποδοχές του προσωπικού των οργανικών θέσεων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθορίζονται με
ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α`), όπως εκάστοτε ισχύει.
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Οι αποδοχές του προσωπικού εκτός οργανικών θέσεων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθορίζονται με
ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της Νομοθεσίας για τα ΝΠΙΔ, όπως εκάστοτε ισχύει με την χρήση της Εθνικής
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
Εκτελεστική Επιτροπή
Η Εκτελεστική Επιτροπή της ομοσπονδίας έχει ενδεικτικά τα ακόλουθα καθήκοντα και αρμοδιότητες που περιγράφονται στο
καταστατικό της ΕΛΟΚ






Συντονίζει, ελέγχει και κατευθύνει όλη την υπηρεσία της ΕΛ.Ο.Κ., μεριμνώντας ταυτόχρονα για την εύρυθμη
λειτουργία όλων των Επιτροπών και των τμημάτων.
Αναφέρεται απ' ευθείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Μεριμνά και εποπτεύει για την έγκαιρη και σωστή υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΕΛ.Ο.Κ. έτσι όπως μεταφέρονται σε αυτήν από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω του Γενικού Γραμματέα του, κάθε θέμα που αφορά στην βελτίωση της
απόδοσης των διοικητικών υπηρεσιών της ΕΛ.Ο.Κ.
Είναι αρμόδια για κάθε θέμα καθημερινής διοίκησης και για κάθε θέμα της αναθέτει αρμοδίως το Διοικητικό
Συμβούλιο.

Διαχείριση Προσωπικών δεδομένων – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
Η ΕΛ.Ο.Κ διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα και φωτογραφικό υλικό μεγάλου αριθμού φυσικών προσώπων – αθλητών και
μελών Σωματείων στην πλειοψηφία τους ανηλίκων. Σε συμμόρφωση προς τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την
Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ-GDPR) και τον ν. 4624/2019 έχει ορισθεί Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
(Data Protection Officer – DPO) και έχουν καταρτισθεί Πολιτικές για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι
οποίες πρέπει να εφαρμόζονται από όλα τα στελέχη, το προσωπικό και τα μέλη της Ομοσπονδίας. Ο DPO ασκεί τα καθήκοντά
του με πλήρη ανεξαρτησία και αναφέρεται απευθείας στην ΕΕ.
Οι αρμοδιότητες του DPO προβλέπονται στο άρθρο 39 του ΓΚΠΔ και συνίστανται στα εξής:
i) Ενημέρωση και παροχή συμβουλών προς την Ομοσπονδία, τα στελέχη και τους υπαλλήλους της που επεξεργάζονται
προσωπικά δεδομένα για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ και την ισχύουσα νομοθεσία.
ii) Παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ και την ισχύουσα εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία
δεδομένων και με τις σχετικές πολιτικές της Ομοσπονδίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
iii) Συνεργασία, επικοινωνία και πραγματοποίηση διαβουλεύσεων με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα για τα ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
Tμήμα Νομικής Υποστήριξης & Τεκμηρίωσης








Αναφέρεται στον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.
Είναι αρμόδιο και υπεύθυνο για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και την περιφρούρηση των συμφερόντων της
ΕΛ.Ο.Κ.
Γνωμοδοτεί για νομικά ζητήματα, παρέχει γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες αντιμετώπισης των δικαστικών
διαφορών και λοιπών ζητημάτων νομικής φύσης.
Συμβουλεύει για την σύνταξη των διαφόρων συμβάσεων που συνάπτει η Ομοσπονδία καθώς και για τις
διακηρύξεις των διαγωνισμών προμήθειας υλικών και υπηρεσιών.
Ερμηνεύει και γνωμοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο για τις τυχόν ασάφειες και τα κενά που υπάρχουν στο
καταστατικό και στους κανονισμούς της ΕΛ.Ο.Κ. ή την ισχύουσα νομοθεσία.
Γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ο Προέδρος ,το Διοικητικό Συμβούλιο , η η ΕΕ του αναθέτει.
Εισηγείται για κάθε θέμα της αρμοδιότητας του και συνεργάζεται με το πειθαρχικό συμβούλιο για θέματά του.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Έχει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα καθήκοντα και αρμοδιότητες:






Διεκπεραιώνει την πάσης φύσεως αλληλογραφία της ΕΛ.Ο.Κ. και τηρεί το πρωτόκολλο εισερχόμενης και
εξερχόμενης αλληλογραφίας της Ομοσπονδίας
Υποστηρίζει γραμματειακά τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.
Διεκπεραιώνει τις πάσης φύσεως εξωτερικές εργασίες της Ομοσπονδίας.
Είναι υπεύθυνο για την καθαριότητα και την εν γένει καλή εικόνα των γραφείων της ΕΛ.Ο.Κ.
Εισηγείται στον Διευθυντή αν υπάρχει ή απουσιάζοντος ή κωλυομένου αυτού στον Γενικό Γραμματέα του
Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της αρμοδιότητας του.
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Έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με την ΓΓΑ την αθλητική ηγεσία και την παρακολούθηση της Αθλητικής
Νομοθεσίας
Έχει την ευθύνη διεκπεραίωσης οποιασδήποτε εργασίας ή καθήκοντος του ανατεθεί από τον Γενικό Γραμματέα ή
τον Διευθυντή.
Έχει την ευθύνη της τήρησης του Μητρώου των Σωματείων Μελών της Ομοσπονδίας
Έχει την ευθύνη της τήρησης του Μητρώου των Αθλητών της Ομοσπονδίας.
Έχει την ευθύνη της τήρησης του Μητρώου των Διαιτητών της Ομοσπονδίας.
Έχει την ευθύνη της τήρησης του Μητρώου των Προπονητών της Ομοσπονδίας.
Έχει την ευθύνη της τήρησης Μητρώων των Εθελοντών, σε οποιονδήποτε τομέα δράσεως της Ομοσπονδίας
ενδεικτικώς και όχι αποκλειστικώς απαριθμούμενων, διαιτητών, κριτών, βοηθών τέλεσης αγώνων, άμισθων
προπονητών κ.λπ. και κάθε άλλης κατηγορίας εθελοντών που κατατάσσονται σε μητρώα.
Έχει την ευθύνη της τήρησης του Αγωνιστικού Αρχείου, την διατήρηση των φύλλων Αγώνων της Ομοσπονδίας για
την παροχή στατιστικών πληροφοριών.
Έχει την ευθύνη της τήρησης του φυσικού Αρχείου μέχρι την ψηφιοποίηση και μετατροπή αυτού σε ηλεκτρονικό
και στην συνέχεια την διαφύλαξη του.
Έχει την ευθύνη της τήρησης του ισχύοντος Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Έχει την ευθύνη και τον έλεγχο του Τμήματος Τύπου για την ενημέρωση των μελών και την δημόσια εικόνα της
Ομοσπονδίας.
Έχει την ευθύνη της γραμματειακής παρακολούθησης όλων των Διευθύνσεων του Αθλήματος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ













Ο Διευθυντής αν υπάρχει αναφέρεται σε πρώτο βαθμό στην ΕΕ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Ο.Κ. και έχει
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα καθήκοντα και αρμοδιότητες:
Συνεργάζεται με τις Τεχνικές Επιτροπές (WKF/EKF και όλων των εθνικών Ομοσπονδιών)
Είναι υπεύθυνος για την διεκπεραίωση όλου του έργου της Τεχνικής Επιτροπής της ΕΛ.Ο.Κ.
Έχει την ευθύνη για τον ετήσιο προγραμματισμό και την ομαλή διεξαγωγή όλων των αγωνιστικών εκδηλώσεων της
ΕΛ.Ο.Κ.
Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής για κάθε θέμα της αρμοδιότητας του.
Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής για κάθε θέμα της αρμοδιότητας του
Συνεργάζεται με το αρμόδιο τμήμα της Τεχνικής Επιτροπής για τη συγκρότηση και της παρακολούθησης της
Εθνικής Ομάδας
Συνεργάζεται με το αρμόδιο τμήμα της Τεχνικής Επιτροπής για την επιλογής και τη παρακολούθηση του έργου
των Εθνικών Προπονητών.
Έχει την ευθύνη της εισήγησης προς την Εκτελεστική Επιτροπή της πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών για την
αρωγή στο έργο της.
Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ)
Συνεργάζεται με το αρμόδιο τμήμα της Τεχνικής Επιτροπής και το σώμα των Εξεταστών για την εν γένει τήρηση
της ιεραρχίας και του συστήματος Βαθμών –DAN.
Η Διεύθυνση Ανάπτυξης είναι αρμοδίως υπεύθυνη για κάθε τι που θα της ανατεθεί από τον Πρόεδρο της Ε.Ε. η τον
Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και αφορά τον τομέα της εν γένει ανάπτυξης του Αθλήματος.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
Ο ρόλος της είναι συμβουλευτικός προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Θέματα που προκύπτουν στην Επιτροπή μπορεί να
προωθούνται σε επιμέρους επιτροπές για συζήτηση υποδείξεις και εισηγήσεις. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί
υποβάλλει στην Επιτροπή θέματα για μελέτη. Τέλος η Επιτροπή αναλαμβάνει την μελέτη θεμάτων που υποβάλλονται από
εξωτερικούς φορείς ή παράγοντες της Ελληνικής κοινωνίας και αφορούν το άθλημα το καράτε.
Στις αρμοδιότητες της επιτροπής ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται:










Μελετά και αξιολογεί προτάσεις και πρακτικές για την εξεύρεση χορηγών.
Εξετάζει θέματα θεσμών και συνεργασιών που υποβάλλονται από εξωτερικούς φορείς ή παράγοντες της
αθλητικής οικογένειας
Μελετά στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης του αθλήματος και υποβάλλει εισηγήσεις στο ΔΣ Διαμορφώνει
πολιτικές σχετικά τα θέματα που άπτονται στις αρμοδιότητες της Επιτροπής.
Μελετά προτάσεις των Σωματείων για θέματα δημιουργίας και ανάπτυξης Τμημάτων και μεθόδων άθλησης.
Εισηγείται τη δημιουργία νέων Προγραμμάτων προπόνησης και την συμμετοχή της ΕΛΟΚ σε νέες
δραστηριότητες.
Εισηγείται βελτιωτικά μέτρα για την καλύτερη χρησιμοποίηση των πόρων και δραστηριοτήτων των Τμημάτων
της Ομοσπονδίας.
Παρακολουθεί και ενημερώνει για τις διαχρονικές τάσεις και το ερευνητικό έργο παγκοσμίως.
Η Επιτροπή εισηγείται στο ΔΣ τροποποιήσεις στις νομοθεσίες και τους κανονισμούς που αφορούν τις
αξιολογήσεις του προπονητικού Προσωπικού.
Αξιολογεί και προτείνει χώρους για την διεξαγωγή εκδηλώσεων
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Τεχνική Επιτροπή αποτελεί το συμβουλευτικό όργανο του Διοικητικού Συμβουλίου για όλα τα τεχνικά θέματα του
αθλήματος
Διορίζεται από την εκτελεστική Επιτροπή υπό την επίβλεψη του Προέδρου του ΔΣ και αποτελείται από 5 έως 9 μέλη.
Ο Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εισηγείται σε αυτό την επιλογή του
Γραμματέα της Επιτροπής.
Η Τεχνική Επιτροπή έχει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις παρακάτω αρμοδιότητες:








Επιβλέπει και γνωμοδοτεί για όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες του αθλητικού έργου της Ομοσπονδίας.
Είναι υπεύθυνη για την μελέτη και συμμόρφωση με τους κανονισμούς αγώνων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
Επιβλέπει και αξιολογεί την απόδοση των αθλητών και των προπονητών στις προπονήσεις και τις αθλητικές
διοργανώσεις της ΕΛΟΚ.
Εκπονεί και προτείνει στο Δ.Σ. το ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΛΟΚ.
Επιμελείται την εκπόνηση και παρακολουθεί την εφαρμογή του Κανονισμού Αγώνων.
Σε συνεργασία με τον Διευθυντή Αθλήματος και τις τοπικές Επιτροπές, επιμελείται την τεχνική ανάπτυξη του
αθλήματος.
Είναι υπεύθυνη για την τεχνική επιμόρφωση και ενημέρωση των Σωματειακών και Ομοσπονδιακών προπονητών
επάνω στις παγκόσμιες εξελίξεις στον τεχνικό τομέα του Αθλήματος.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ρόλος της είναι η διοργάνωση και επιτυχής εκτέλεση των αγωνιστικών και μη διοργανώσεων της ΕΛΟΚ.
Αποτελείται από τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη.
Ο Πρόεδρος της είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στα καθήκοντα της ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνεται:






Η επιλογή, ο έλεγχος και προετοιμασία των χώρων για τις αθλητικές ή μη διοργανώσεις της ΕΛΟΚ σύμφωνα με τις
επιμέρους Νομοθεσίες οι οποίες διέπουν την εκάστοτε διοργάνωση.
Η παρουσία της στις διοργανώσεις της ΕΛΟΚ για την εξασφάλιση της ομαλής τους διεξαγωγής και την
αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.
Η επιλογή και στελέχωση των διοργανώσεων με το κατάλληλο υποστηρικτικό ανθρώπινο δυναμικό.
Η συνεργασία με τις άλλες επιτροπές για την εκπόνηση του ετήσιου αγωνιστικού προγράμματος και ημερολογίου
της ΕΛΟΚ σε θέματα του τομέα ευθύνης της.
Συμμετέχει στην εκάστοτε επιτροπή αγώνων

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Τα μέλη των οργάνων διαιτησίας, οι διαιτητές, κριτές, παρατηρητές, σημειωτές, διεκπεραιωτές, χρονομέτρες είναι μέλη των
συλλόγων που ανήκουν στην ΕΛ.Ο.Κ., είναι καταχωρημένοι μετά από αίτημα τους, στο μητρώο Εθελοντών διαιτησίας και
προσφέρουν υπηρεσίες για την υλοποίησή των αγώνων, εκδηλώσεων σε εθελοντική βάση. Η Κ.Ε.Δ. ορίζει τους εθελοντές
διαιτητές, με πίνακα που καταρτίζει για κάθε εκδήλωση.
Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (εφεξής ΚΕΔ), συγκεντρώνει για το άθλημα όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με την επιλογή, την
αξιολόγηση, τον ορισμό των διαιτητών, των παρατηρητών διαιτησίας και των λοιπών βοηθητικών οργάνων διαιτησίας των
εθνικών πρωταθλημάτων και κυπέλλων καράτε της Ελλάδας.
Η Κ.Ε.Δ. αποτελείται από τρία (03) μέλη. Η σύνθεσή της αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Αντιπρόεδρο.
Ορίζεται και παύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τον Ν.2725/1999 όπως αυτός ισχύει.
Οι αρμοδιότητές της περιγράφονται αναλυτικά στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΑΓΩΝΩΝ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ
Ο ρόλος της Επιτροπής Εξεταστών (εφεξής ΕΕ), αφορά στην τ ε χ ν ι κ ή κ α τ ά ρ τ ι σ η και την π ρ ο σ ω π ι κ ή ε ξ έ λ ι ξ η των
ασκούμενων στην τέχνη του Κ α ρ ά τ ε μέσω της διαδικασίας των εξετάσεων για την απονομή βαθμών τεχνικής
καταλληλόλητας Dan και Kyu της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε.
Η ΕΕ συστήνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από είκοσι ένα (21) μέλη του Σώματος Εξεταστών
Α΄ Κατηγορίας.
Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Επιτροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την σύσταση από αυτό της
Επιτροπής.
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Ευθύνη της Επιτροπής είναι να παρακολουθεί και να εφαρμόζει την πιστή τήρηση του Κανονισμού Απονομής Βαθμών
Καταλληλόλητας Dan & Kyu σε όλα τα μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε.
Να εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τροποποιήσεις και συμμορφώσεις του Κανονισμού Απονομής Βαθμών
Καταλληλόλητας Dan & Kyu παρακολουθώντας τους κανόνες που επιβάλλονται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Καράτε.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ










Στελεχώνετε από μέλη της Τεχνικής Επιτροπής της ΕΛΟΚ τον έφορο των εθνικών ομάδων και τον διευθυντή
αθλήματος. Αναφέρεται σε πρώτο βαθμό στον Υπεύθυνο εθνικών ομάδων της Τεχνικής επιτροπής
Συντονίζει την εφαρμογή του προπονητικού και αγωνιστικού προγράμματος των εθνικών και προ εθνικών ομάδων
όλων των κατηγοριών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
Σχεδιάζει και εκτελεί το πρόγραμμα μετάβασης των εθνικών ομάδων στο εσωτερικό και εξωτερικό για αγώνες ή
προπονήσεις.
Διενεργεί όλη την απαραίτητη αλληλογραφία για την εκτέλεση των παραπάνω.
Φροντίζει για την επίλυση των ιατρικών, στρατιωτικών, εργασιακών και προσωπικών προβλημάτων των μελών των
εθνικών ομάδων.
Εκπονεί το πρόγραμμα προπονήσεων των Εθνικών ομάδων και συντονίζει την δράση των προπονητών της
ομοσπονδίας.
Σε συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού φροντίζει για την επάρκεια του απαραίτητου στις
εθνικές ομάδες φύσεως υλικού.
Εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της αρμοδιότητας του.
Είναι υπεύθυνο για κάθε τι που θα του ανατεθεί από τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και αφορά
τον τομέα του.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ





Είναι υπεύθυνη για την σύννομη οικονομική διαχείριση καθώς και ασφαλιστική και λογιστική παρακολούθηση της
Ομοσπονδίας, υιοθετώντας κατά περίπτωση τις πολιτικές και πρακτικές εκείνες με τις οποίες διασφαλίζεται:
Ο ερασιτεχνικός μη κερδοσκοπικός σκοπός του φορέα και η διασφάλιση της διατήρησης της Ειδικής του Αθλητικής
Αναγνώρισης
Αυτοτελής δυνατότητα της οικονομική διαχείρισης του αθλήματος.
Διαφανής οικονομική λειτουργία και λογοδοσία προς τα μέλη

ΤΑΜΕΙΟ






Αναφέρεται σε πρώτο βαθμό στον Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου.
Προετοιμάζει και εκτελεί όλες τις πληρωμές και τις εισπράξεις της ομοσπονδίας σύμφωνα με τις εντολές του Ταμία.
Συντάσσει τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό και ισολογισμό της Ομοσπονδίας.
Συντάσσει μηνιαίες αναφορές εσόδων-εξόδων οι οποίες υπογράφονται από τον Πρόεδρο τον Γ. Γραμματέα και τον
Ταμία της ΕΛΟΚ.
Δημοσιεύει στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ τις οικονομικές καταστάσεις της Ομοσπονδίας (Μηνιαία έσοδα-έξοδα – προϋπολογισμό,
απολογισμό, ισολογισμό) και ότι άλλο οικονομικό στοιχείο προβλέπεται από την υφιστάμενη Νομοθεσία.

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ









Είναι υπεύθυνο για την τήρηση των βιβλίων και στοιχείων που ο ισχύων νόμος προβλέπει για τις αθλητικές
ομοσπονδίες και γενικά για την εύρυθμη λειτουργία και οργάνωση του λογιστηρίου της ΕΛ.Ο.Κ.
Είναι υπεύθυνο για την σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων του τακτικού και έκτακτου προσωπικού της
Ομοσπονδίας.
Είναι υπεύθυνο για τα πάσης φύσεως ασφαλιστικά θέματα του τακτικού και έκτακτου προσωπικού της
Ομοσπονδίας.
Συνεργάζεται με τον Ταμία, τον Γενικό Γραμματέα, τους Προέδρους των διαφόρων επιτροπών και τα λοιπά
τμήματα της ομοσπονδίας για την σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού που υποβάλλεται προς έγκριση στο
Διοικητικό Συμβούλιο, την Γενική Συνέλευση και την Γ.Γ.Α.
Τηρεί με ακρίβεια τους λογαριασμούς της Ομοσπονδίας σύμφωνα με τα άρθρα του εγκεκριμένου προϋπολογισμού
με τις ανάλογες πιστώσεις τους και ενημερώνει τα αρμόδια όργανα της Ομοσπονδίας για την πορεία τους.
Εισηγείται στον Ταμία και στον Γενικό Γραμματέα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας τους.
Είναι υπεύθυνο για κάθε τι που θα του ανατεθεί από τον Ταμία ή τον Γενικό Γραμματέα του
Διοικητικού Συμβουλίου και αφορά τον τομέα του

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΛΙΚΟΥ




Αναφέρεται σε πρώτο βαθμό στον Έφορο Υλικού.
Ευθύνεται για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της Ομοσπονδίας σύμφωνα τα όσα ο ισχύων
νόμος ορίζει.
Ευθύνεται και φροντίζει για την έγκαιρη και νομότυπη διενέργεια των διαφόρων διαγωνισμών προμήθειας υλικών
και υπηρεσιών της Ομοσπονδίας σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον οικείο κανονισμό προμηθειών της
ομοσπονδίας και η ισχύουσα νομοθεσία.
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Είναι υπεύθυνο για την σωστή και έγκαιρη σύνταξη των πάσης φύσεως προκηρύξεων και για την δημοσίευση τους
έτσι όπως ο νόμος και ο οικείος κανονισμός της Ομοσπονδίας ορίζουν.
Είναι υπεύθυνο για την πιστή τήρηση του Κανονισμού Προμηθειών.
Είναι υπεύθυνο για την παραλαβή του πάσης φύσεως υλικού της Ομοσπονδίας, την σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του, για την φύλαξη και αποθήκευση του και την στην συνέχεια
χρέωση του εκεί όπου απαιτείται.
Καταρτίζει τις, πάσης φύσεως, συμβάσεις προμηθειών υλικού και υπηρεσιών που προέρχονται από την διενέργεια
δημοσίων διαγωνισμών ή προχείρων διαγωνισμών ή από απ' ευθείας αναθέσεις σύμφωνα με τα όσα ο νόμος και ο
οικείος κανονισμός προβλέπουν.
Είναι υπεύθυνο για την τήρηση των βιβλίων αποθήκης υλικού, διενέργειας διαγωνισμών, πρακτικών συνεδριάσεων
επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και κάθε άλλου στοιχείου που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία και
απόδοση της.
Είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβάλλουν οι προμηθευτές για την πληρωμή τους.
Είναι υπεύθυνο για την φύλαξη και επιστροφή των, πάσης φύσεως, εγγυητικών επιστολών που κατατίθενται στην
Ομοσπονδία όπως και για την φύλαξη και επιστροφή, όπου απαιτείται, των δειγμάτων των προμηθευτών.
Διενεργεί την ετήσια απογραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Ομοσπονδίας την οποία καταχωρεί στο
σχετικό βιβλίο.
Είναι υπεύθυνο για την καταστροφή κάθε άχρηστου υλικού σύμφωνα με τα όσα οι νόμοι ορίζουν.
Εισηγείται στον Έφορο Υλικού, στον Οικονομικό Διευθυντή και στον Γενικό Γραμματέα για κάθε θέμα της
αρμοδιότητας του.
Είναι υπεύθυνο για κάθε τι που θα του αναθέσει ο Έφορος Υλικού ο Οικονομικός Διευθυντής και ο Γενικός
Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και αφορά τον τομέα του.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών για τις ανάγκες της ΕΛΟΚ, οι οποίες υπερβαίνουν την συνολική αξία των
πεντακοσίων (500) Ευρώ ανά περίπτωση ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:


Συνιστάται η υποβολή πρωτογενούς αιτήματος από τον αρμόδιο υπάλληλο ή τμήμα, με την συμπλήρωση ειδικού
για τον σκοπό αυτό έντυπο στο οποίο περιγράφονται τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της δαπάνης, το
συνολικό κόστος και ο Προμηθευτής. Επίσης τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα της διενέργειας της εκάστοτε δαπάνης.



Το αίτημα προωθείται στον Ταμία για την επαλήθευση της ύπαρξης πρόβλεψης στον προϋπολογισμό, για την
συγκεκριμένη δαπάνη και την δυνατότητα δέσμευση της απαραίτητης πίστωσης από τον ανάλογο Κωδικό
Δαπάνης.



Ακολουθεί η διοικητική έγκριση της δαπάνης από αρμόδιο όργανο ή υπάλληλο της Ομοσπονδίας (Γενικός
Διευθυντής ή Εκτελεστική Επιτροπή), με την οποία γίνεται ανάληψη της υποχρέωσης για την εξόφληση της
Δαπάνης.



Κατά την παραλαβή των υπηρεσιών, ή υλικού ακολουθεί η ποιοτική και ποσοτική επαλήθευση της παροχής
υπηρεσίας ή των υλικών που έλαβε η Ομοσπονδία από το αρμόδιο τμήμα.
Επί τακτικά επαναλαμβανομένων δαπανών που αφορούν λήψη υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες –
εργολάβους, καταρτίζεται η ανάλογη σύμβαση έπειτα από την εξέταση των οικονομικών και τεχνικών προσφορών.
Δεδομένης της σύμβασης, η παραπάνω διαδικασία προμηθειών μεταβάλλεται όσον αφορά τα στάδια του
πρωτογενούς αιτήματος και της ανάληψης της υποχρέωσης.




Ο παρών Κανονισμός εγκρίθηκε από την Γ.Σ. την 31.10.2021 και δόθηκε εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο, στον Γ.Γ. και στο
νομικό σύμβουλο από κοινού ή κεχωρισμένως να προβούν σε κάθε αναγκαία συμπλήρωση ή τροποποίηση που θα υποδείξει
η Γ.Γ.Α. με την αρμόδια διεύθυνσή της.»

Θέμα 3ο: Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Αγώνων.
Ο Πρόεδρος της Γ. Σ. ενημέρωσε το σώμα ότι ο παραπάνω Κανονισμός βρισκόταν
στην ιστοσελίδα της ομοσπονδίας προς διαβούλευση.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν επί του Κανονισμού
Οργάνωσης και Διεξαγωγής Αγώνων της ΕΛΟΚ δηλώνοντας το όνομά τους δια
της εφαρμογής της «παλάμης» που προσφέρει η πλατφόρμα.
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Αφού κανείς από τους εκπροσώπους των συλλόγων δεν ζήτησε το λόγο για να
τοποθετηθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε να διεξαχθεί η
ψηφοφορία για την επικύρωσή του Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής
Αγώνων της ΕΛΟΚ από την γενική συνέλευση.
Αναλυτικά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν το εξής:
Υπέρ της έγκρισης του Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Αγώνων
της ΕΛΟΚ όπως είχε προταθεί από το Δ.Σ. ψήφισαν οι εκπρόσωποι των πενήντα
(50) παριστάμενων σωματείων – μελών με δικαίωμα ψήφου.
Κατά του Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Αγώνων της ΕΛΟΚ: (0)
μηδέν.
Λευκό - Αποχή: (0) μηδέν.
Απόντες: (2) δύο.
Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο σώμα το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας σύμφωνα
με την οποία η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τον Κανονισμό
Οργάνωσης και Διεξαγωγής Αγώνων της ΕΛΟΚ όπως είχε προταθεί από το
Δ.Σ. ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος και έχει ως εξής:

«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Με τον παρόντα κανονισμό που καταρτίζει το Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε (εφεξής ΕΛ.Ο.Κ). σύμφωνα με τις
διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας ειδικότερα του αθλητικού νόμου Ν. 2725/1999 του καταστατικού της ΕΛΟΚ, όπως
ισχύουν καθώς επίσης τους κανονισμούς της Παγκόσμιάς ομοσπονδίας καράτε (εφεξής WKF), μέλος της οποίας είναι η ΕΛ.Ο.Κ.,
ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τους κανόνες οργάνωσης και διεξαγωγής αγώνων καράτε.
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε είναι αποκλειστικά αρμόδια για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των αγώνων Καράτε που
αναπτύσσει σύμφωνα με το καταστατικό της. Η ΕΛ.Ο.Κ. δύναται να διοργανώνει αγώνες υπό την αιγίδα της, με την
συνεργασία μέσω προγραμματικών συμβάσεων με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με Ο.Τ.Α. πρωτοβάθμιους ή
δευτεροβάθμιους, με φορείς του ιδιωτικού τομέα που επιθυμούν την προαγωγή του αθλήματος, πάντα υπό τους όρους και τις
προϋποθέσεις του Ν.2725/1999, όπως ισχύει, του Καταστατικού της ΕΛ.Ο.Κ., της W.K.F. και τελικά του αθλητικού κινήματος.
Οι αγωνιστικές εκδηλώσεις διεξάγονται από την ΕΛ.Ο.Κ. ή με έγκρισή της, είναι δυνατόν όμως με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου (Δ.Σ.) αυτής να συγκροτούνται Επιτροπές για την διεξαγωγή αυτών.
Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατή η σύσταση και η κατάργηση:
α) Ειδικών Επιτροπών άσκησης δραστηριοτήτων.
β) Τοπικών Επιτροπών εκπροσώπησης της ΕΛ.Ο.Κ.
1. Η Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε (ΕΛ.Ο.Κ.) είναι αποκλειστικά αρμόδια για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των αγώνων
Καράτε που αναπτύσσει σύμφωνα με το Καταστατικό της.
Οι αγωνιστικές εκδηλώσεις διεξάγονται από την ΕΛ.Ο.Κ. ή με έγκρισή της, είναι δυνατόν όμως με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου (Δ.Σ.) αυτής να συγκροτούνται Επιτροπές για την διεξαγωγή αυτών.
2. Με τις προκηρύξεις που καταρτίζει η ΕΛ.Ο.Κ. καθορίζονται οι γενικές διατάξεις σχετικά με τους κανονισμούς,
εγκαταστάσεις, εξοπλισμό αθλητών, και την διεξαγωγή των αγώνων (προγράμματα, όροι συμμετοχής των σωματείων και των
αθλητών, τρόπος διεξαγωγής των αγώνων, προθεσμίες υποβολής δηλώσεων συμμετοχής, τα γήπεδα διεξαγωγής των αγώνων
κ.λ.π.).
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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1. Οι αθλητικοί αγώνες επιτρέπονται μόνον μεταξύ συλλόγων μελών της ΕΛ.Ο.Κ. καθώς και συλλόγων άλλων χωρών που
ανήκουν σε Ο μ ο σ π ο ν δ ί α μέλος της διεθνούς ομοσπονδίας WKF/EKF που ανήκει η ΕΛ.Ο.Κ. υπό την ρητή προϋπόθεση ότι
προηγουμένως έχουν εγκριθεί από την ΕΛΟΚ και διακρίνονται σε:
α) διασυλλογικές φιλικές συναντήσεις δύο ή περισσοτέρων συλλόγων μεταξύ τους ή με συλλόγους άλλης χώρας,
β) τοπικά/περιφερειακά κύπελλα
γ) πανελλήνια πρωταθλήματα,
δ) διακρατικά πρωταθλήματα εθνικών ομάδων.
ε) αναπτυξιακοί αγώνες – κύπελλα ανοιχτών κατηγοριών (open series)
2. Διοργάνωση διασυλλογικών συναντήσεων, υπό την αιγίδα της ΕΛ.Ο.Κ., έχει δικαίωμα να κάνει οποιοσδήποτε σύλλογος
μέλος της ΕΛ.Ο.Κ., μετά από έγγραφη έγκριση του Δ.Σ.
3. Για το παραδεκτό της αιτήσεως για διοργάνωση αγώνων, θα πρέπει αυτή να κοινοποιείται από τους οργανωτές προς την
Ομοσπονδία με επιστολή, ή e-mail εντός του μηνός Νοεμβρίου του προηγούμενου της διοργάνωσης έτους, προκειμένου να
ενταχθούν στο επίσημο αγωνιστικό ημερολόγιο της ΕΛ.Ο.Κ.
Κατ’ εξαίρεση και ειδικά για τοπικούς διασυλλογικούς αγώνες ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι Σύλλογοι μπορούν να
αιτηθούν την διεξαγωγή αθλητικής διοργάνωσης τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία
έναρξης αυτής.
4. Σε περίπτωση πρόσκλησης ξένης ομάδας πρέπει αυτή να είναι μέλος της Εθνικής της Ομοσπονδίας η οποία να ανήκει στην
διεθνή Ομοσπονδία που ανήκει και η ΕΛ.Ο.Κ., πρέπει δε επιπλέον να ενημερωθεί εγκαίρως η ΕΛ.Ο.Κ. περί τούτου.
5. Απαγορεύεται η τέλεση αγώνων με σωματεία που δεν είναι μέλη της ΕΛ.Ο.Κ. ή με σωματεία που δεν είναι μέλη της
αντίστοιχης αναγνωρισμένης εθνικής ομοσπονδίας μέλους της EKF/WKF.
6. Διοργάνωση τοπικού/περιφερειακού κυπέλλου έχει δικαίωμα να κάνει η αντίστοιχη τοπική Επιτροπή, ελλείψει δε αυτής,
τοπικός Σύλλογος να αιτηθεί και να λάβει την έγκριση της ΕΛΟΚ για την ανάληψη της ευθύνης της διεξαγωγής των αγώνων.
7. Τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Καράτε διενεργούνται από την ομοσπονδία σε κατηγορίες αγωνίσματος, βάρους και ηλικίας
όπως διενεργούνται από την Διεθνή ή Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία τα αντίστοιχα Παγκόσμια ή Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ή
γενικότερα σύμφωνα με τους κανόνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας που ανήκει η ΕΛ.Ο.Κ. Τα πανελλήνια Πρωταθλήματα
διενεργούνται μία φορά τον χρόνο σε ημερομηνία που ορίζεται από το ΔΣ της ΕΛΟΚ. Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στο
ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ομοσπονδίας το οποίο αποστέλλεται στην Γ.Γ.Α. και αναρτάται στην ιστοσελίδα της (άρθρο
14 §2 Ν.2725/1999).
8. Διοργανώσεις όλων των κλάδων άθλησης που καλλιεργούνται από την ΕΛΟΚ οργανώνονται κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής
Επιτροπής με απόφαση του Δ.Σ.
9. Πανελλήνια Πρωταθλήματα και αγώνες που δεν προβλέπονται από τη διεθνή οργάνωση στην οποία ανήκει η ΕΛ.Ο.Κ.,
οργανώνονται, κατόπιν εισηγήσεως της Τεχνικής Επιτροπής, με απόφαση του Δ.Σ.
10. Οποιαδήποτε αλλαγή σε κατηγορίες, ηλικίες, αγωνιστικών κανονισμών και τρόπων από μέρους της διεθνούς ομοσπονδίας
στην οποία ανήκει η ΕΛ.Ο.Κ., υιοθετούνται αυτομάτως από την ΕΛ.Ο.Κ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό
της και με την υποχρέωση της πλήρους και έγκαιρης ενημέρωσης των σωματείων – μελών της και της Γ.Γ.Α..
11. Ο καταρτισμός αποστολής των Εθνικών ομάδων γίνεται με συνεργασία των ομοσπονδιακών προπονητών με την Τεχνική
Επιτροπή και κατόπιν απόφασης του Δ.Σ, ύστερα από σχετική εισήγηση και βάση του υφιστάμενου Κανονισμού Εθνικών
ομάδων.
12. Δεν επιτρέπεται σε αθλητικό σωματείο μέλος της ΕΛ.Ο.Κ., σε αθλητές του, σε προπονητές που απασχολεί, ή σε
παράγοντες αυτού, ή σε διαιτητές, να διοργανώνουν, ή να μετέχουν με κανένα τρόπο σε αγώνες καράτε στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό, που δεν περιλαμβάνονται στο αγωνιστικό ημερολόγιο της ΕΛ.Ο.Κ., χωρίς να έχουν προηγουμένως εξασφαλίσει την
άδεια του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. Αν πρόκειται για αγώνες που συμπεριλαμβάνονται στα αγωνιστικά ημερολόγια της οικείας
ομοσπονδίας (WKF η EKF), τότε αρκεί η γνωστοποίηση στην ΕΛ.Ο.Κ. και ακολουθούνται τα οριζόμενα από τη νομοθεσία, τους
κανονισμούς της ΕΛ.Ο.Κ. και της W.K.F.
13. Η διεξαγωγή αγώνων γίνεται πάντοτε ύστερα από προκήρυξη η οποία δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.Ο.Κ
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την διεξαγωγή τους, εκτός εάν ειδικές συνθήκες επιβάλλουν την σύντμηση της
προθεσμίας με απόφαση της Ε.Ε. που πάντως δεν μπορεί να είναι βραχύτερη των δέκα (10) ημερών.
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Με την προκήρυξη καθορίζονται:
α) Αντικείμενο αγώνων
β) Τόπος αγώνων
γ) Ημερομηνία αγώνων
δ) Κλήρωση
ε) Ζύγιση
στ) Κατηγορίες
ζ) Ένδυμα
η) Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής καθώς και η διαδικασία των δηλώσεων συμμετοχής.
θ) Διάφορα άλλα οργανωτικά θέματα.
14. Όργανα διεξαγωγής των αγώνων είναι:
α) Η Οργανωτική Επιτροπή Αγώνων
β) Η Επιτροπή Αγώνων
γ) Η Γραμματεία
δ) Οι Διαιτητές και Παρατηρητές
ε) Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας και τα όργανά της.
15. Η Επιτροπή Αγώνων είναι παρούσα καθ’ όλη την διάρκεια των αγώνων. Διευθύνει τους αγώνες, εκδικάζει τις τυχόν
ενστάσεις, είναι υπεύθυνη για την τήρηση των κανόνων διεξαγωγής, την νομιμότητα των διαδικασιών, για την υλοποίηση της
προκήρυξης, του χρονοδιαγράμματος και χειρίζεται οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει κατά την διάρκεια των αγώνων. Επιβάλλει
κυρώσεις ή ποινές, κρίνει την ουσία των ενστάσεων και παροτρύνει την επιτροπή διαιτησίας και εισηγείται στην Οργανωτική
Επιτροπή Αγώνων διορθωτικά μέτρα για μελλοντικές διοργανώσεις.
16. Η γραμματεία τηρεί τα πρακτικά των αγώνων, καταγράφει και δημοσιεύει την βαθμολογία και τηρεί τον χρόνο διεξαγωγής
εκάστου αγωνίσματος.
17. Οι Διαιτητές διευθύνουν, κατά την ιδιότητα του έκαστος, κυριαρχικά, τον αγώνα και βαθμολογούν τους αθλητές κατά την
κρίση τους και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον κανονισμό διαιτησίας.
18. Ο Ομοσπονδιακός Προπονητής επί συμβάσει, μέλη της Τεχνικής Επιτροπής, της Επιτροπής Αγώνων απαγορεύεται να
ασκούν τα καθήκοντα του προπονητή. Δεν αποκλείεται μέλη της επιτροπής αγώνων να είναι μέλη άλλου οργάνου των
αγώνων. Μέλη οργάνων διεξαγωγής αγώνων αποκλείεται να είναι ενεργοί αθλητές.
19. Κάθε σύλλογος είναι υποχρεωμένος να εκπροσωπείται στους αγώνες από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. Ο
εκπρόσωπος είναι υπεύθυνος για την ομάδα του συλλόγου του, για τις συνεννοήσεις με την Επιτροπή Αγώνων και την
γραμματεία.
20. Με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζεται ο τρόπος ελέγχου χρήσης απαγορευμένων από τη Δ.Ο.Ε. διεγερτικών ουσιών στους
αγώνες. Για το θέμα αυτό ισχύουν τα προβλεπόμενα από την Ελληνική Αθλητική Νομοθεσία και τον Κανονισμό
Φαρμακοδιέγερσης της ΕΛΟΚ.
21. Με απόφαση του ΔΣ καταρτίζεται λίστα εθελοντών αγώνων από τις δηλώσεις εθελοντών που έχουν διαβιβάσει τα
Σωματεία προς την ΕΛΟΚ. Η Κεντρική Επιτροπή Αγώνων συγκεντρώνει τους εθελοντές και επιμερίζει το έργο αυτών για την
ομαλή υποστήριξη και διεξαγωγή των αγώνων.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
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1.Όλες οι ενστάσεις υποβάλλονται και εξετάζονται από την Επιτροπή Αγώνων.
2.Δικαίωμα υποβολής ένστασης έχουν οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι των Συλλόγων.
3.Σαν λόγοι ενστάσεων θεωρούνται ενδεικτικά:










Παράβαση Νόμου.
Παράβαση Καταστατικής διάταξης.
Παράβαση Προκήρυξης
Παράβαση των ισχυόντων Κανονισμών της ΕΛ.Ο.Κ.
Παράβαση τεχνικών κανονισμών του αθλήματος.
Παράβαση αποφάσεων των οργάνων της ΕΛ.Ο.Κ..
Παράβαση συμμετοχής αθλητών κατά την προκήρυξη των αγώνων.
Έκδοση αποτελέσματος αντιθέτου προς την απόφαση των διαιτητών.
Παράβαση Κανονισμών Διαιτησίας

4.Η ένσταση πρέπει να υποβάλλεται έγγραφα και να συνοδεύεται από χρηματικό παράβολο που καθορίζεται κάθε φορά από
την προκήρυξη των αγώνων. Σε περίπτωση αποδοχής της ενστάσεως το παράβολο επιστρέφεται. Σε περίπτωση απορρίψεως
της ενστάσεως το παράβολο θα είναι προς όφελος του ταμείου της ΕΛ.Ο.Κ..
5. Το έγγραφο της ενστάσεως πρέπει να είναι συντεταγμένο με ευπρέπεια, σαφήνεια και να έχει συγκεκριμένο αίτημα
διαφορετικά απορρίπτεται ως αόριστο ή απαράδεκτο.
6. Εάν η ένσταση αφορά αντικανονική συμμετοχή συλλόγου στους αγώνες, ή σε δήλωση συμμετοχής αθλητού πριν τους
αγώνες, ή εν πάση περιπτώσει σε παράβαση γνωστή πριν το κλείσιμο των δηλώσεων συμμετοχής, υποβάλλεται εντός 24
ωρών μετά το πέρας των δηλώσεων συμμετοχής. Σε κάθε άλλη περίπτωση, υποβάλλεται μέχρι του πέρατος των αγώνων.
7. Η ένσταση κατατίθεται επί τη αποδείξει της παραλαβής της, σε ένα εκ των μελών της Επιτροπής αγώνων και εκδικάζεται
αμελλητί από την Επιτροπή αγώνων.
8. Ένσταση που ασκείται κατά παράβαση της διαδικασίας του παρόντος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
9. Απαγορεύεται και συνιστά βαριά δυσφήμιση του αθλήματος, η αποχώρηση ομάδας ή αθλητή συλλόγου ή Διαιτητή από
τους αγώνες σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ιδίως δε ύστερα από απόρριψη ενστάσεως. Η αποχώρηση του Σωματείου μηδενίζει και
την βαθμολογία του συλλόγου και των αθλητών του ατομικά και επισύρει τον πειθαρχικό τους έλεγχο.
Οποιοδήποτε θέμα δεν καλύπτεται στον παρόν κανονισμό , ρυθμίζεται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και τα ισχύοντα
στην Διεθνή Ομοσπονδία Καράτε,WKF μέλος , της οποίας είναι η ΕΛΟΚ.
Σε κάθε περίπτωση η εξειδίκευση των εφαρμοστέων διατάξεων και κανονισμών υπαγορεύεται από την προκήρυξη των
αγώνων. Τα αναφερόμενα στον Κανονισμό αγώνων KUMITE & KATA της W.K.F. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) αποτελούν ενδεικτικές
προδιαγραφές και εκτίθενται με σκοπό την εξοικείωση όλων προς τις διεθνείς διοργανώσεις αλλά δεν αποτελούν προϋπόθεση
κύρους των αγώνων.
Η Γ.Σ. της 31.010.2021 αφού τον ενέκρινε εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και τον Γ.Γ. από κοινού ή ο κάθε ένας ξεχωριστά να
προβούν σε κάθε τροποποίηση ή διόρθωση μετά από παρατηρήσεις του αρμοδίου τμήματος της ΓΓΑ και της W.K.F.»

20

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

21

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

22

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

23

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

24

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

25

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

26

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

27

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

28

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

29

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

30

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

31

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

32

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

33

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

34

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

35

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

36

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

37

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

38

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

39

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

40

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

41

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

42

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

43

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

44

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

45

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

46

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

47

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

48

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

49

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

50

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

51

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

52

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

53

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

54

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

55

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

56

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

57

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

58

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

59

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

60

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

61

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

62

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

63

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

64

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

65

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

66

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

67

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

68

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

69

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

70

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

71

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

72

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

73

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

74

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

75

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

Θέμα 4ο: Έγκριση Κώδικα Συμπεριφοράς και Πειθαρχικού Κανονισμού.
Ο Πρόεδρος της Γ. Σ. ενημέρωσε το σώμα για τις παρατηρήσεις που υπήρξαν
κατά το χρονικό διάστημα που ο παραπάνω Κανονισμός βρισκόταν στην
ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας προς διαβούλευση.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε περιληπτικά το πεδίο εφαρμογής και
ενημέρωσε ότι ο Κανονισμός αυτός έχει συνταχθεί σε αρμονία με τον αντίστοιχο
κανονισμό της WKF και την Ελληνική νομοθεσία. Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη
να τοποθετηθούν επί του Κώδικα Συμπεριφοράς και Πειθαρχικού Κανονισμού
της ΕΛΟΚ δηλώνοντας το όνομά τους δια της εφαρμογής της «παλάμης» που
προσφέρει η πλατφόρμα. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση. Οι παρατηρήσεις
των εκπροσώπων των συλλόγων λήφθηκαν υπόψη και ενσωματώθηκαν στον
υπάρχοντα κανονισμό.
Στη συνέχεια και αφού κανείς από τους εκπροσώπους των συλλόγων δεν ήθελε
το λόγο, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε να διεξαχθεί η
ψηφοφορία για την επικύρωσή του Κώδικα Συμπεριφοράς και Πειθαρχικού
Κανονισμού της ΕΛΟΚ από την γενική συνέλευση.
Αναλυτικά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν το εξής:
Υπέρ του Κώδικα Συμπεριφοράς και Πειθαρχικού Κανονισμού της ΕΛΟΚ όπως
είχε προταθεί από το Δ.Σ. ψήφισαν οι εκπρόσωποι των σαράντα εννέα (49)
παριστάμενων σωματείων – μελών με δικαίωμα ψήφου.
Κατά του Κώδικα Συμπεριφοράς και Πειθαρχικού Κανονισμού της ΕΛΟΚ: (0)
μηδέν.
Λευκό - Αποχή: (0) μηδέν.
Απόντες: (3) τρεις.
Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο σώμα το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας σύμφωνα
με την οποία η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τον Κώδικα
Συμπεριφοράς και Πειθαρχικό Κανονισμό της ΕΛΟΚ όπως είχε προταθεί
από το Δ.Σ. ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος και έχει ως
εξής:
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“Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε λαμβάνοντας υπ’ όψει τις προβλέψεις του Καταστατικού της και δη του άρθρου 27 αυτού, τις
διατάξεις του Code of Ethics της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καράτε (εφ’ εξής W.K.F.), το Καταστατικό αυτής, τις οικείες
διατάξεις του νόμου κατά της φαρμακοδιέγερσης, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Πειθαρχικού Κανονισμού και κάθε
ισχύουσα διάταξη νόμου αναγκαστικού δικαίου, που αφορά το πειθαρχικό δίκαιο των αθλητικών σωματείων (πρωτοβάθμιων,
δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων). Σε κάθε περίπτωση κενού στην ρύθμιση θέματος που αφορά στον παρόντα Κανονισμό
αυτό θα συμπληρώνεται από τις διατάξεις του Κώδικα Ηθικής της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (I.O.C.).
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Οι διατάξεις του Κώδικα Συμπεριφοράς (Ηθικής και Δεοντολογίας και Πειθαρχικού Κανονισμού) σκοπούν στον κατά το
δυνατόν υψηλότερο δείκτη προστασίας και εφαρμογής των αθλητικών αρχών και αξιών στον χώρο του Καράτε.
Άρθρο 1 – Πεδίο Εφαρμογής
Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται στα μέλη της Ομοσπονδίας και στα φυσικά πρόσωπα – μέλη των μελών της Ομοσπονδίας.
Επίσης, σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που μετέχουν του αθλήματος του Καράτε. Ειδικότερα:
(α) Ο Πρόεδρος της ΕΛ.Ο.Κ.
(β) Τα μέλη του Δ.Σ.
(γ) Τα μέλη της Γ.Σ.
(δ) Όλα τα αιρετά μέλη σε οποιαδήποτε θέση ή αξίωμα που προβλέπεται από το Καταστατικό και τους Κανονισμούς της
ΕΛ.Ο.Κ.
(ε) Όλα τα διορισμένα μέλη σε Επιτροπές των οποίων η λειτουργία προβλέπεται από το Καταστατικό, τους Κανονισμούς και το
Νόμο.
(στ) Οι Διαιτητές (οποιοδήποτε πρόσωπο ασκεί διαιτητικό έργο).
(ζ) Οι Προπονητές (οποιοδήποτε πρόσωπο ασκεί προπονητικό έργο), τεχνικοί σύμβουλοι, γυμναστές και συνοδοί.
(η) Οι Αθλητές και συνοδοί τους.
(θ) Κάθε διαπιστευμένο πρόσωπο στις εκδηλώσεις της ΕΛ.Ο.Κ.
(ι) Κάθε συμβαλλόμενο πρόσωπο, που εκπροσωπεί την ΕΛ.Ο.Κ. ή προσφέρει υπηρεσίες, αγαθά ή υλοποιεί έργο για αυτήν.
Άρθρο 2 – Ηθικές Αρχές στο Καράτε
Οι αρχές που παρατίθενται έχουν ως περιεχόμενο αξιολογικές έννοιες που ερμηνεύονται με βάση το Νόμο, την επεξεργασία
τους από τη νομολογία των Δικαστηρίων, τα κοινωνικώς πασίδηλα και τους ειδικότερους ορισμούς του Καταστατικού και των
Κανονισμών της ΕΛ.Ο.Κ., των Καταστατικών και των Κανονισμών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καράτε (W.K.F.) και της
Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (I.O.C.).
(α) Αξιοπρέπεια (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Άρθρο 5.1 Code of Ethics W.K.F.).
(β) Ακεραιότητα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. – Άρθρο 5.2 Code of Ethics W.K.F.).
(γ) Εχεμύθεια (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. – Άρθρο 5.3 Code of Ethics W.K.F.).
(δ) Οι Πηγές Χρηματοδότησης : Κάθε συμβολή οικονομικού χαρακτήρα – αποτιμητέα σε χρήμα χορηγού, συνεργάτη και
υποστηρικτή εκδηλώσεων της ΕΛ.Ο.Κ. πρέπει να συνάδει με τις Αρχές και τους Κανόνες Πειθαρχικού δικαίου του παρόντος
Κανονισμού.
(ε) Εκτέλεση των Αρχών και των Κανόνων της ΕΛ.Ο.Κ. και της W.K.F. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - άρθρο 5.4 Code of Ethics W.K.F.)
Άρθρο 3 – Αδικήματα και Ποινές
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3.1 Γενική περιγραφή Αδικημάτων :
(α) Παραβίαση του Καταστατικού, των Κανόνων, Κανονισμών της ΕΛ.Ο.Κ., της W.K.F. και Αποφάσεων του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. της
Εκτελεστικής Επιτροπής του και λοιπών επιτροπών της.
(β) Παραβίαση των Κανόνων αθλητικού ανταγωνισμού (fair play) του Kata και του Kumite. Προσβολή και Καταπάτηση είναι
τιμωρητέες ανεξαρτήτως εάν πραγματοποιήθηκαν με δόλο ή από αμέλεια.
(γ) Η απάδουσα με τις Αρχές της ΕΛ.Ο.Κ. και της W.K.F. συμπεριφορά έναντι ανταγωνιστικών σωματείων, αθλητών τους,
παραγόντων τους, υποστηρικτών τους και κάθε προσώπου κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του στην υπηρεσία του
αθλήματος.
(δ) Κάθε ενέργεια που δυσφημεί το Καράτε.
(ε) Οι παραβιάσεις του Νόμου κατά της Φαρμακοδιέγερσης προβλέπονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του,
όπως κάθε φορά ισχύουν.
3.2 – Πειθαρχικές Ποινές :
(α) Επίπληξη.
(β) Αυστηρή Επίπληξη.
(γ) Πρόστιμο.
(δ) Απαγόρευση συμμετοχής στις Αθλητικές Εκδηλώσεις της ΕΛ.Ο.Κ. και των μελών της για συγκεκριμένη περίοδο, που δεν
μπορεί να υπερβαίνει μία αθλητική χρονιά.
(ε) Στέρηση συμμετοχής σε αγώνες του ετήσιου αγωνιστικού προγράμματος της ΕΛ.Ο.Κ.
(στ) Επιστροφή μεταλλίων, τίτλων και βαθμών dan.
(ζ) Αποκλεισμός συμμετοχής από κάθε εκδήλωση (διοικητικού ή αθλητικού χαρακτήρα) γενικά ή ειδικά προσδιορισμένη. Στην
διάταξη αυτή υπάγεται και η αποβολή σωματείου, που στην περίπτωση αυτή υπόκειται στις προβλέψεις του Α.Κ. και του
Καταστατικού της ΕΛ.Ο.Κ.
(η) Απαλλαγή των καθηκόντων σε αιρετούς ή διορισμένους αξιωματούχους της ΕΛ.Ο.Κ.
Άρθρο 4 – Εκτέλεση Ποινών, Συνέπειες μη Εκτέλεσης Ποινών, Χρονική Διάρκεια Εκτέλεσης, Ενσωμάτωση Ποινών που
επιβλήθηκαν από άλλες διεθνείς και εγχώριες αθλητικές ομοσπονδίες
(α) Οι Ποινές εκτελούνται από της κοινοποιήσεώς τους δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πειθαρχικώς ελεγχθέν πρόσωπο
και πάντως καμία ποινή δεν εκτελείται εάν δεν κοινοποιήθηκε μετά την πάροδο ενός έτους από την λήψη της απόφασης. Η
άσκηση ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων κατά της απόφασης της ποινής δεν την αναστέλλει εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από
το Νόμο ή από Δικαστική απόφαση.
(β) Κάθε ποινολογηθέν πρόσωπο δεν μπορεί να συμμετέχει σε εκδηλώσεις της ΕΛ.Ο.Κ. ή των μελών της εάν δεν έχει σεβαστεί
την επιβληθείσα ποινή και δεν έχει υποβληθεί στην εκτέλεσή της. Επιβολή νέας ποινής για την μη εκτέλεση αποφάσεως
ανήκει στην διακριτική ευχέρεια του Πειθαρχικού Συμβουλίου και του Δ.Σ.
(γ) Σε περίπτωση ποινής που επιβλήθηκε από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) ή από άλλη Ομοσπονδία που
αναγνωρίζεται κατά τις διατάξεις του Αθλητικού Νόμου, όπως κάθε φορά ισχύει, και αφορά την παραβίαση των αρχών του
παρόντος Κανονισμού, κηρύσσεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο ισχυρή και εκτελείται εντός του αθλήματος του Καράτε.
Άρθρο 5 – Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 έως 17 του Code of Ethics της W.K.F.
Οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Code of Ethics εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση του παρόντος Κανονισμού
αυτουσίως, όπως ισχύουν κάθε φορά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – V).
Άρθρο 6 – Συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου
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Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτείται από πέντε τακτικά και πέντε αναπληρωματικά μέλη, που ορίζονται με ειδική απόφασή
του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος πρέπει να είναι κάτοχος Πτυχίου Νομικής, ενώ ένα τακτικό μέλος μπορεί να είναι ανώτερος υπάλληλος της Γ.Γ.Α.
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Συμβουλίου πρέπει να έχουν την ιδιότητα του μέλους, σωματείου μέλους της
ΕΛ.Ο.Κ., που έχει Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο που τηρείται στην Γ.Γ.Α. (άρθρο 142
Ν.4714/2020, όπως ισχύει).
Άρθρο 7 – Διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου
7.1 Ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου παραπέμπονται πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) με απόφαση του Δ.Σ., αυτεπάγγελτα ή
μετά από έγγραφη καταγγελία (α) των αθλητικών αρχών, (β) των μελών της Ομοσπονδίας (Σωματείων) ή των μελών αυτών
(μέλη σωματείων), (γ) προπονητών του Καράτε, (δ) διαιτητών του Καράτε και (ε) αθλητών του Καράτε ή των ασκούντων την
επιμέλεια αυτών.
7.2 Το ελεγκτέο πειθαρχικώς πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) καλείται σε παροχή εξηγήσεων με υπόμνημα και με παράσταση
ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου εντός εύλογου χρόνου, που δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τεσσάρων ημερών και
μεγαλύτερος των δέκα από τον χρόνο που περιήλθε σε γνώση του Συμβουλίου το υπό κρίση γεγονός. Το Πειθαρχικό
Συμβούλιο αποφαίνεται εντός πέντε το πολύ εργάσιμων ημερών και κοινοποιεί αμελλητί και πάντως εντός το πολύ πέντε
ημερών από την συνεδρίασή του με ηλεκτρονική αλληλογραφία την απόφασή του στο Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ., το οποίο εγκρίνει ή
απορρίπτει ολικώς ή μερικώς την απόφαση, την οποία κοινοποιεί προς εκτέλεση στα ελεγχόμενα πρόσωπα. Στην περίπτωση
υποθέσεως που χρήζει μεγαλύτερου χρόνου με ειδική απόφασή του το Πειθαρχικό Συμβούλιο θα ορίζει τις νέες προθεσμίες.
Για την αποβολή μέλους της Ομοσπονδίας ισχύουν οι διατάξεις του Καταστατικού της και του Α.Κ.
7.3 Η απόφαση περιλαμβάνει παράγραφο στην οποία εκτίθενται τα ένδικα μέσα τα οποία μπορεί να ασκήσει ο ελενγθείς
πειθαρχικά και η προθεσμίες εντός των οποίων πρέπει να ασκηθούν αυτά.
7.4 Πέραν των ανωτέρω, κάθε άλλη λεπτομέρεια αφορώσα τις συνεδριάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου ρυθμίζεται
σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ενώ κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά την πειθαρχική εκδίκαση της
υπόθεσης ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας από το οικείο κεφάλαιο της διαδικασίας
ενώπιον των Δικαστικών Συμβουλίων.
ΕΠΙΜΕΤΡΟ
Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου εκτελούνται αμέσως μετά την έγκρισή τους από το Δ.Σ. ή την Γ.Σ., όπου αυτό
απαιτείται. Η κείμενη νομοθεσία (Ν.2725/1999 και Κ.Πολ.Δ.) για την Προσφυγή κατά των αποφάσεων αυτών εφαρμόζεται,
όπως κάθε φορά ισχύει. Η γνωστοποίηση των αποφάσεων διενεργείται με αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και
κατόπιν με παράδοση αυτών στα πειθαρχικώς ελεγχόμενα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) στην έδρα της Ομοσπονδίας τη
αιτήσει των εχόντων άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον.
Ο παρών Κανονισμός εγκρίθηκε από την Γ.Σ. την 31.10.2021, περιλαμβάνει επτά (7) άρθρα και δόθηκε εξουσιοδότηση στον
Πρόεδρο, στον Γ.Γ. και στο νομικό σύμβουλο από κοινού ή κεχωρισμένως να προβούν σε κάθε αναγκαία συμπλήρωση ή
τροποποίηση που θα υποδείξει η Γ.Γ.Α. με την αρμόδια διεύθυνσή της.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Άρθρο 5.1 Code of Ethics WKF
5.1 Αξιοπρέπεια:
5.1.1.
ΕΛ.Ο.Κ.

Η διασφάλιση της αξιοπρέπειας του ατόμου αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση του Ολυμπισμού, της WKF και της

5.1.2.
Δεν πρέπει να υφίστανται διακρίσεις μεταξύ των Συμμετεχόντων λόγω φυλής, φύλου, εθνικής καταγωγής,
θρησκείας, φιλοσοφικής ή πολιτικής άποψης.
5.1.3.
Όλες οι πρακτικές ντόπινγκ σε όλα τα επίπεδα απαγορεύονται αυστηρά. Οι διατάξεις κατά του ντόπινγκ που
περιλαμβάνονται στον Παγκόσμιο κώδικα κατά του ντόπινγκ πρέπει να τηρούνται σχολαστικά.
5.1.4.
Απαγορεύονται όλες οι μορφές παρενόχλησης των Συμμετεχόντων, σωματικές, επαγγελματικές ή σεξουαλικές,
καθώς και κάθε ενέργεια που προκαλεί σωματικές ή ψυχικές βλάβες.
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5.1.5.
Απαγορεύεται κάθε μορφή συμμετοχής ή υποστήριξης στοιχημάτων και καθορισμού του αποτελέσματος των
αγώνων. Απαγορεύεται κάθε μορφή προώθησης στοιχημάτων που σχετίζονται με τους Αγώνες .
5.1.6.
Επίσης, στο πλαίσιο των στοιχημάτων, οι Συμμετέχοντες στους Αγώνες δεν πρέπει, με κανέναν τρόπο, να
παραβιάζουν την αρχή του ευ αγωνίζεσθαι, να προβάλλουν μη αθλητική συμπεριφορά ή να προσπαθούν να επηρεάσουν την
πορεία ή το αποτέλεσμα ενός διαγωνισμού, ή οποιουδήποτε μέρους αυτού, κατά τρόπο αντίθετο προς την αθλητική
δεοντολογία.
5.1.7.
Τα μέλη της ΕΛ.Ο.Κ. διασφαλίζουν την ασφάλεια, την ευημερία και την ιατρική περίθαλψη των αθλητών για την
υποστήριξη της σωματικής και ψυχικής τους ισορροπίας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – Άρθρο 5.2 Code of Ethics WKF
5.2.

Ακεραιότητα

5.2.1.
Οι υπάλληλοι της ΕΛ.Ο.Κ., τα μέλη της ή οι εκπρόσωποί τους δεν ζητούν, αποδέχονται ή προσφέρουν άμεσα ή
έμμεσα, οποιαδήποτε μορφή αμοιβής ή προμήθειας, ούτε οποιοδήποτε κρυφό όφελος ή υπηρεσία οποιασδήποτε φύσης, που
συνδέεται με τη διοργάνωση των Αγώνων.
5.2.2.
Μόνο δώρα μικρής αξίας, σύμφωνα με τα ισχύοντα τοπικά έθιμα, μπορούν να δοθούν ή να γίνουν αποδεκτά από
τα Υποκείμενα Μέρη, ως ένδειξη σεβασμού ή/και φιλίας. Κάθε άλλο δώρο πρέπει να μεταβιβάζεται στον οργανισμό του
οποίου είναι μέλος ο δικαιούχος.
5.2.3.
Η φιλοξενία που επιδεικνύουν τα μέλη και το προσωπικό ή που επιδεικνύεται στα μέλη και στο προσωπικό των
μερών, καθώς και στα πρόσωπα που τα συνοδεύουν, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πρότυπα που επικρατούν στη χώρα
υποδοχής.
5.2.4.
Τα υποκείμενα μέρη πρέπει να τηρούν και να σέβονται τους κανονισμούς σχετικά με τις συγκρούσεις
συμφερόντων (κεφάλαια περί σύγκρουσης συμφερόντων).
5.2.5.
Τα υποκείμενα μέρη πρέπει να λαμβάνουν τη δέουσα μέριμνα και επιμέλεια για την εκπλήρωση της αποστολής
τους. Δεν πρέπει να ενεργούν κατά τρόπο που να μπορεί να προσβάλει και να αμαυρώσει τη φήμη της ΕΛ.Ο.Κ. ή το άθλημα
του Καράτε.
5.2.6.
Τα υποκείμενα μέρη, οι αντιπρόσωποί τους ή οι εκπρόσωποί τους, δεν πρέπει να εμπλέκονται με νομικά πρόσωπα
ή πρόσωπα των οποίων η δραστηριότητα ή η φήμη δεν συνάδει με τις αρχές που ορίζονται στο καταστατικό, τους κανόνες και
τους κανονισμούς της ΕΛ.Ο.Κ.
5.2.7.
Τα υποκείμενα μέρη δεν παρέχουν ούτε αποδέχονται οδηγίες ως προς την ψήφο ενώ δεν παρεμβαίνουν με
κανέναν τρόπο εντός των οργάνων του ΕΛ.Ο.Κ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ – Άρθρο 5.3 Code of Ethics WKF
5.3.

Εμπιστευτικότητα

5.4.
Τα υποκείμενα μέρη δεν αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες που τους έχουν ανατεθεί. Η αρχή της
εμπιστευτικότητας τηρείται αυστηρά. Η αποκάλυψη άλλων πληροφοριών δεν γίνεται για προσωπικό κέρδος ή όφελος, ούτε
πραγματοποιείται για να βλάψει κακόβουλα τη φήμη οποιουδήποτε προσώπου ή οργανισμού εντός της ΕΛ.Ο.Κ. ή
σχετιζόμενου με την ΕΛ.Ο.Κ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Άρθρο 5.4 Code of Ethics WKF
5.5.

Εφαρμογή

5.5.1.
Τα υποκείμενα μέρη μεριμνούν για την εφαρμογή των αρχών και των κανόνων του καταστατικού της ΕΛ.Ο.Κ. και
του παρόντος τμήματος των πειθαρχικών κανονισμών.
5.5.2.
Τα υποκείμενα μέρη οφείλουν να ενημερώνουν τον Πρόεδρο της ΕΛ.Ο.Κ., για οποιαδήποτε παραβίαση του
παρόντος μέρους του Πειθαρχικού Κανονισμού, ο οποίος με την σειρά του δύναται να αναφέρει το περιστατικό στο
Πειθαρχικό Συμβούλιο .
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5.5.3.
Παραβιάσεις της παρούσης ενότητας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που αναφέρονται στο άρθρο 3 (Ποινές –
Αδικήματα).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Άρθρα 13-17 Code of Ethics WKF
13. ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
13.1. Κάθε συμπεριφορά αντίθετη ή κατά παράβαση των διατάξεων δεοντολογίας που απαριθμούνται στο παρόν άρθρο 5
υπόκειται στις πειθαρχικές κυρώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 3 (Αδικήματα – Ποινές).
14. ΒΙΑΙΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
14.1. Κάθε ενέργεια, στάση ή δημόσια δήλωση που επιδεικνύει ακατάλληλη χρήση σωματικής ή συναισθηματικής δύναμης
για τον τραυματισμό, τον εκφοβισμό ή τη δυσφήμηση της ΕΛ.Ο.Κ., των επισκεπτών της ή οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που
απαριθμούνται στο άρθρο 1 του παρόντος θεωρείται βίαιη συμπεριφορά η οποία τιμωρείται σύμφωνα με τη σοβαρότητα της
παραβίασης.
14.2. Η βίαιη συμπεριφορά συνδεόμενη με Αγώνα ή γενικά με δραστηριότητα καράτε τιμωρείται με ελάχιστη αναστολή δύο
μηνών. από αθλητικές δραστηριότητες Οι κυρώσεις επιβάλλονται στα πρόσωπα που εμπλέκονται ή/και σωματείο που είναι
υπόλογο για τις ενέργειες αυτές.
14.3. Εάν τα περιστατικά αυτά θέσουν ανεπανόρθωτα σε κίνδυνο την κανονική πορεία ενός αγώνα, η ομάδα-σωματείο που
θεωρείται υπεύθυνη για τη συμπεριφορά του κοινού τιμωρείται επιπλέον με κατάπτωση του αγώνα.
14.4. Η παρενόχληση, οι προσβολές, η λεκτική ή σωματική κακοποίηση από προπονητή, ανταγωνιστή, μέλος αντιπροσωπείας
ομάδας, αξιωματούχο προς ή κατά ανταγωνιστή ή οποιουδήποτε άλλου μέλους της ομάδας ή αξιωματούχου που είναι παρών,
τιμωρούνται με αναστολή για έναν ή περισσότερους αγώνες ή αποκλεισμό από την διοργάνωση ανάλογα με τη σοβαρότητα
της παραβίασης.
14.5. Όλα τα υποκείμενα μέρη καθώς και η οργανωτική επιτροπή μιας εκδήλωσης της ΕΛ.Ο.Κ. πρέπει να ασχολούνται συνετά
με την ΕΛ.Ο.Κ., τους υπαλλήλους της, τους διαιτητές, τις συμμετέχουσες αντιπροσωπείες ομάδων και τους επισκέπτες. Κάθε
σχόλιο ή παρατήρηση που εκφράζεται δημόσια μέσω των μέσων ενημέρωσης, επιζήμιο για την εικόνα ή τη φήμη της ΕΛ.Ο.Κ.
και των θεσμών της ή οποιουδήποτε από τους αξιωματούχους της θεωρείται βίαιη συμπεριφορά.
15. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
Εάν ένας διαγωνιζόμενος λάβει μέρος σε επίσημο αγώνα παρά το γεγονός ότι δεν είναι επιλέξιμος, το σωματείο του θα
τιμωρηθεί με την απώλεια του αγώνα και την καταβολή ελάχιστου προστίμου ύψους 3.000 Ευρώ (τριών χιλιάδων ).
16. ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
16.1. Όποιος, σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το καράτε, πλαστογραφεί ένα έγγραφο, παραποιεί ένα αυθεντικό
έγγραφο ή χρησιμοποιεί πλαστό ή παραποιημένο έγγραφο για να εξαπατήσει στις νομικές του σχέσεις, θα τιμωρηθεί με
πρόστιμο.
16.2. Εάν ο δράστης των ως άνω πράξεων είναι διαγωνιζόμενος, θα επιβληθεί αναστολή συμμετοχής στους αγώνες
τουλάχιστον έξι μηνών.
16.3. Εάν ο δράστης είναι αξιωματούχος της ΕΛ.Ο.Κ., θα επιβληθεί απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα
που σχετίζεται με το καράτε για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα μηνών.
16.4. Ένα Σωματείο – μέλος της ΕΛ.Ο.Κ. μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για παράβαση, όπως ορίζεται στο άρθρο 16.1, η οποία
διαπράχθηκε από έναν από τους υπαλλήλους ή/και τους ανταγωνιστές του. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να επιβληθεί
αποβολή από αγώνες επιπλέον προστίμου για το οικείο Σωματείο.
16.5. Ένας σύλλογος μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για παράβαση, όπως ορίζεται στο άρθρο 16.1, η οποία διαπράχθηκε από
έναν από τους υπαλλήλους ή/και τους ανταγωνιστές του. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να επιβληθεί εκδίωξη από αγώνα
(κατά την διάρκεια αυτού) επιπλέον προστίμου για το οικείο Σωματείο.
17. ΔΙΑΦΘΟΡΑ
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17.1. Όποιος προσφέρει, υπόσχεται ή χορηγεί αδικαιολόγητο πλεονέκτημα σε ένα μέλος της ΕΛ.Ο.Κ έναν υπάλληλο αγώνα,
έναν ανταγωνιστή ή έναν υπάλληλο για λογαριασμό του ή ενός τρίτου σε μια προσπάθεια να υποκινήσει παραβίαση των
κανονισμών της ΕΛ.Ο.Κ θα τιμωρηθεί:
17.1.1. με πρόστιμο τουλάχιστον 5.000 Ευρώ (πέντε χιλιάδες ) ή/και
17.1.2. με απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με το καράτε ή/και•
17.1.3. με απαγόρευση εισόδου σε οποιοδήποτε χώρο όπου διεξάγονται αγώνες.
17.2.
Η παθητική διαφθορά (προσέλκυση, υπόσχεση ή αποδοχή αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος) θα τιμωρείται με τον
ίδιο τρόπο.
17.3. Σε σοβαρές περιπτώσεις και σε περίπτωση επανάληψης, μπορεί να επιβληθεί ισόβια απαγόρευση της δραστηριότητας
που σχετίζεται με το καράτε.
17.4. Σε κάθε περίπτωση, το Πειθαρχικό Συμβούλιο θα διατάξει τη δήμευση των περιουσιακών στοιχείων που εμπλέκονται
στη διάπραξη της παράβασης. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για προγράμματα ανάπτυξης καράτε.

Θέμα 5ο: Έγκριση Κανονισμού Διαιτησίας και Κριτών Αγώνων.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος αυτού ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι
συνδέθηκε στην τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας ZOOM και ο Κος Κανέλλος
Αριστοτέλης, εκπροσώπου του σωματείου ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΤΟΚΑΝ
ΚΑΡΑΤΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (468), ο οποίος έγινε αποδεκτός από το σώμα αφού ήταν
εγγεγραμμένος στην λίστα των εκπροσώπων με δικαίωμα ψήφου. Έτσι οι
συμμετέχοντες κατά την έναρξη συζήτησης του θέματος αυτού με δικαίωμα
ψήφου ήταν 51 συνολικά.
Ο Πρόεδρος της Γ. Σ. ενημέρωσε το σώμα ότι ο παραπάνω Κανονισμός βρισκόταν
στην ιστοσελίδα της ομοσπονδίας προς διαβούλευση.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν επί του Κανονισμού
Διαιτησίας και Κριτών Αγώνων της ΕΛΟΚ δηλώνοντας το όνομά τους δια της
εφαρμογής της «παλάμης» που προσφέρει η πλατφόρμα.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και δόθηκαν διευκρινήσεις στο σώμα από τον
αναπληρωτή πρόεδρο Κο Ηλία Χρήστου.
Στη συνέχεια και αφού δεν υπήρξαν άλλες τοποθετήσεις, ο Πρόεδρος της
Γενικής Συνέλευσης πρότεινε να διεξαχθεί η ψηφοφορία για την επικύρωσή του
Κανονισμού Διαιτησίας και Κριτών Αγώνων της ΕΛΟΚ από την γενική
συνέλευση.
Αναλυτικά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν το εξής:
Υπέρ του Κανονισμού Διαιτησίας και Κριτών Αγώνων της ΕΛΟΚ όπως είχε
προταθεί από το Δ.Σ. ψήφισαν οι εκπρόσωποι των πενήντα ενός (51)
παριστάμενων σωματείων – μελών με δικαίωμα ψήφου.
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Κατά του Κανονισμού Διαιτησίας και Κριτών Αγώνων της ΕΛΟΚ: (0) μηδέν.
Λευκό - Αποχή: (0) μηδέν.
Απόντες: (2) δύο.
Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο σώμα το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας σύμφωνα
με την οποία η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τον Κανονισμό
Διαιτησίας και Κριτών Αγώνων της ΕΛΟΚ όπως είχε προταθεί από το Δ.Σ. ο
οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος και έχει ως εξής:
“Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Με τον παρόντα κανονισμό που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής Δ.Σ.) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε (εφεξής
ΕΛ.Ο.Κ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Ζ΄ του Ν. 2725/1999 ως ισχύει, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τα
όργανα διαιτησίας, τους κανονισμούς, τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης των διαιτητών, καθώς και την ένταξή τους
στους πίνακες όλων των κατηγοριών πρωταθλημάτων, τα κριτήρια επιλογής των παρατηρητών διαιτησίας, για κάθε
κατηγορία πρωταθλήματος, το πειθαρχικό δίκαιο που έχει σχέση με την εκ μέρους τους διεύθυνση αγώνων, τους
περιορισμούς, τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα των διαιτητών και παρατηρητών και κάθε άλλο συναφές θέμα.
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
Η ολομέλεια των διαιτητών-κριτών ονομάζεται Σώμα Ελλήνων Διαιτητών ( εφεξής Σ.Ε.Δ. ) και ανήκει στην
διάρθρωση της ΕΛ.Ο.Κ.. Κάθε Διαιτητής είναι πιστοποιημένος από την Κ.Ε.Δ. και εγκεκριμένος από το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ.. Οι
βαθμίδες διαιτητών/κριτών ορίζονται ως ακολούθως :
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ-ΚΡΙΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ KUMITE

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ-ΚΡΙΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ

ΚΡΙΤΗΣ Β

ΚΡΙΤΗΣ Β

ΚΡΙΤΗΣ Α

ΚΡΙΤΗΣ Α

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ Β
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ Α
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΚΑΡΑΤΕ
(ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ Α & ΚΡΙΤΗΣ Α)

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
1. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σ.Ε.Δ.:
α) Όποιος/α δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.
β) Όποιος/α έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα έως
ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει
καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε
σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του
παρόντος νόμου και ιδίως για αξιόποινη πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ του ν. 4726/2020 ή για χρήση
ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία,
φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής μεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη,
εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του
νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.
γ) Όποιος/α δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί με τις παρεπόμενες ποινές της αποστέρησης των
πολιτικών δικαιωμάτων του και της αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι
στερήσεις αυτές.
δ) Όποιος/α έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του ν. 2725/1999 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η
τιμωρία.
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2. Ο κάθε νέοι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις για να λάβουν μέρος στις
εισαγωγικές/προαγωγικές εξετάσεις:
α) Να είναι κάτοχοι δελτίου εγγραφής σε αθλητικό σύλλογο της ΕΛ.Ο.Κ.
β) Να είναι κάτοχος τουλάχιστον 1ου KYU
γ) Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
δ) Να μην συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα του άρ.3 παρ.1 του Ν.2725/1999, όπως ισχύει.
3. Ο κάθε εξεταζόμενος μπορεί εάν θέλει να εξεταστεί για το αγώνισμα του Kumite ή/και για το αγώνισμα του Kata ,
ξεκινώντας από τον χαμηλότερο βαθμό.
4. Οι εξεταζόμενοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει ένα έτος τουλάχιστον στον βαθμό που κατέχουν καθώς και να έχουν
συμμετάσχει σε τουλάχιστον μία επίσημη διοργάνωση αγώνων καράτε της ΕΛ.Ο.Κ για να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής
σε προαγωγικές εξετάσεις.
5. Οι διαιτητές και κριτές είναι υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν σε μία τουλάχιστον εξέταση ή διοργάνωση ανά έτος με
εξαίρεση τους διεθνείς διαιτητές της W.K.F / E.K.F.
6. Οι εξετάσεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: την θεωρητική εξέταση και την πρακτική εξέταση.
7. Οι διαιτητές και κριτές δεν πρέπει να απέχουν από τις διοργανώσεις αγώνων καράτε υπό την αιγίδα της ΕΛ.Ο.Κ. για
περισσότερα από 2 συνεχόμενα έτη. Στην περίπτωση που δεν πληρείται αυτή η προϋπόθεση χάνουν την πιστοποίηση του
κατεχόμενου βαθμού τους και δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις εν λόγω διοργανώσεις, αλλά έχουν το δικαίωμα να
λάβουν μέρος στις επικείμενες εξετάσεις αποκλειστικά για την εκ νέου πιστοποίηση του κατεχόμενου βαθμού τους.
8. Διαιτητής ή κριτής που διατηρεί ο ίδιος ή σύζυγος ή τέκνα ή γονείς του κατάστημα αθλητικών ειδών ή πρακτορείο
προγνωστικών αγώνων κάθε είδους, δεν επιτρέπεται να διαιτητεύει σε επίσημους αγώνες καράτε υπό την αιγίδα της
ΕΛ.Ο.Κ.
9. Με αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. μπορούν να ιδρύονται υποεπιτροπές διαιτησίας μέσα από την Σώμα Ελλήνων
Διαιτητών, εφ’ όσον κρίνονται απαραίτητες για τα θέματα της διαιτησίας, των οποίων το έργο και οι αρμοδιότητες θα
καθορίζονται με την απόφαση ίδρυσής τους. Προκειμένου για περιφερειακά ή τοπικά πρωταθλήματα, μπορούν να
συγκροτούνται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ., τριμελή όργανα διαιτησίας που συγκεντρώνουν όλες τις αρμοδιότητες
σχετικά με τη διαιτησία για το πρωτάθλημα της δικαιοδοσίας τους.
10. Το έργο και τις εργασίες των οργάνων διαιτησίας υποβοηθά και παρακολουθεί ο Τεχνικός Διευθυντής Διαιτησίας που
ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ.
11. Οι αποφάσεις των οργάνων διαιτησίας κατά την διάρκεια των αγώνων είναι οριστικές, άμεσα εκτελεστές και δεν χρήζουν
επικύρωσης από άλλα όργανα ή επιτροπές της ΕΛ.Ο.Κ.
12. Τα μέλη των οργάνων διαιτησίας, οι διαιτητές, κριτές, παρατηρητές, σημειωτές, διεκπεραιωτές, χρονομέτρες είναι μέλη
των συλλόγων που ανήκουν στην ΕΛ.Ο.Κ., είναι καταχωρημένοι μετά από αίτημα τους, στο μητρώο Εθελοντών διαιτησίας
και προσφέρουν υπηρεσίες για την υλοποίησή των αγώνων, εκδηλώσεων σε εθελοντική βάση. Η Κ.Ε.Δ. ορίζει τους
εθελοντές διαιτητές, με πίνακα που καταρτίζει για κάθε εκδήλωση.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
1. Η Κ.Ε.Δ. αποτελείται από τρία (3) μέλη. Η σύνθεσή της αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Αντιπρόεδρο.
Ορίζεται και παύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τον Ν.2725/1999 όπως αυτός ισχύει.
2. Ως μέλη της Κ.Ε.Δ. ορίζονται μη εν ενεργεία διαιτητές.
3. Οι υποχρεώσεις και δικαιοδοσία της Κ.Ε.Δ. απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό, τις προβλέψεις της Ελληνικής
αθλητικής Νομοθεσίας, του καταστατικού της ΕΛΟΚ, όπως ισχύουν και είναι οι ακόλουθες:
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

Συνεργάζεται με τον Τεχνικό Διευθυντή Διαιτησίας και το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. για θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη
και τη βελτίωση της διαιτησίας του καράτε. Ειδικότερα συνεργάζεται με την ΕΛ.Ο.Κ. για την προεπιλογή και
αξιολόγηση των διαιτητών.
Εισηγείται προτάσεις σχετικές με τους κανόνες της διαιτησίας προς την Τεχνική Επιτροπή, την Οργανωτική
Επιτροπή Αγώνων και το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. σε συνεργασία με τον Τεχνικό Διευθυντή Διαιτησίας.
Εκφέρει τελική κρίση σε θέματα τεχνικής φύσης, τα οποία μπορεί να προκύψουν σε μία αναμέτρηση αγώνα
καράτε και για τα οποία δεν υπάρχουν διατάξεις στους κανονισμούς.
Διοργανώνει σε συνεργασία με το Δ.Σ επιμορφωτικά σεμινάρια σε όποιο διαμέρισμα της χώρας κριθεί
απαραίτητο, με σκοπό την διατήρηση σε υψηλό επίπεδο της κατανόησης και εφαρμογής των κανονισμών καθώς
και την ανοδική εξέλιξη των μελών του σώματος της Διαιτησίας.
Μετά από απόφαση του Δ.Σ., διοργανώνει εισαγωγικές/προαγωγικές εξετάσεις διαιτησίας για την πιστοποίηση
των μελών του Σώματος Ελλήνων Διαιτητών.
Επιβλέπει και αξιολογεί την γενική επίδοση των Διαιτητών.
Εισηγείται στο Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. για την επιλογή των διαιτητών που θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις Μεσογειακών,
Βαλκανικών, Πανευρωπαϊκών, Παγκόσμιων πρωταθλημάτων αλλά και σε κάθε άλλη διοργάνωση που θα
αποφασιστεί η συμμετοχή της ΕΛ.Ο.Κ.
Συμμετέχει στην σωστή προετοιμασία κάθε διοργάνωσης αγώνων καράτε σε συνεργασία με την Οργανωτική
Επιτροπή της ΕΛ.Ο.Κ., όσον αφορά τη διάταξη του αγωνιστικού χώρου, την προμήθεια και εγκατάσταση του
εξοπλισμού και των απαραίτητων εγκαταστάσεων, τη διεξαγωγή και την επίβλεψη των αγώνων, την τήρηση των
μέτρων ασφαλείας, κ.τ.λ.

84

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

3.9.

Ορίζει και κατανέμει τους διαιτητές σε κάθε αγωνιστικό χώρο (tatami), ορίζει διαχειριστές και βοηθούς
διαχειριστών σε κάθε αγωνιστικό χώρο.
3.10. Είναι σύμβουλος της Επιτροπής Αγώνων κατά την εξέταση Ενστάσεων.
3.11. Διατηρεί και να ενημερώνει πλήρες αρχείο Διαιτητών στις εγκαταστάσεις της ΕΛ.Ο.Κ.
3.12. Εισηγείται στο Δ.Σ. και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο την παραπομπή και τις κυρώσεις των μελών του σώματος της
Διαιτησίας, όπου αυτό κριθεί ως αναγκαίο.
3.13. Εισηγείται στην επιτροπή αγώνων, τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού για την ομαλή διεξαγωγή και
ολοκλήρωση μιας διοργάνωσης αγώνων καράτε, ειδικά σε περίπτωση έλλειψης διαιτητών - κριτών. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι σε πρωταθλήματα και κύπελα μπορεί να χρησιμοποιηθούν σχήματα διαιτησίας τριών (3) ή δύο
(2) ατόμων, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο ¨ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ¨
3.14. Τηρεί (ηλεκτρονικό ή έγχαρτο) βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταγράφονται όλες οι αποφάσεις της καθώς και οι
αξιολογήσεις διαιτητών, αναφορές κλπ από τους εκάστοτε αγώνες. Τα πρακτικά κοινοποιούνται μετά από κάθε
διοργάνωση στον Γενικό Γραμματέα της ΕΛΟΚ.
3.15. Πέντε(5) ημέρες πριν την έναρξη του κάθε αγώνα/εκδήλωσης ορίζει και ενημερώνει τον Γενικό Γραμματέα της
ΕΛΟΚ για το σύνολο των μελών του Σ.Ε.Δ. που προτείνει να παρευρεθούν.
3.16. Παραδίδει στην γραμματεία αγώνων της ΕΛΟΚ όλα τα φύλλα αγώνα αφού έχει ελέγξει ότι είναι ορθά και
υπογεγραμμένα. Εκπρόσωπος της Κ.Ε.Δ. επίσης ελέγχει και υπογράφει τα καθαρογραμμένα αποτελέσματα μετά
το πέρας των αγώνων στα γραφεία της ΕΛ.Ο.Κ.
3.17. Ορίζει 2 Διαιτητές ως Επόπτες επανεξέτασης video ( Video Review Supervisors-VRS).
4. Όλα τα πρακτικά της Κ.Ε.Δ. πρέπει να υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της και να κοινοποιούνται στον
Γενικό Γραμματέα της ΕΛ.Ο.Κ..
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (TATAMI)
Οι Διαχειριστές και Βοηθοί Διαχειριστών πρέπει να κατέχουν τους βαθμούς Διαιτητή Α για το αγώνισμα του Kumite και
Κριτή Α για το αγώνισμα του Kata.
Οι υποχρεώσεις και οι δικαιοδοσίες των Διαχειριστών των αγωνιστικών χώρων (εφεξής Tatami) είναι οι ακόλουθες:
1. Να αναθέτουν, να ορίζουν, να αξιολογούν και να εποπτεύουν τους Διαιτητές και τους Κριτές , για όλες τις αναμετρήσεις
και τα ματς στις περιοχές υπό την ευθύνη τους.
2. Να επιβλέπουν την επίδοση των Διαιτητών και των Κριτών στις περιοχές τους και να εξασφαλίζουν ότι τα άτομα που
επιλέχθηκαν είναι ικανά να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις που τους ανατέθηκαν.
3. Να δίνουν εντολή στο Διαιτητή να σταματήσει τον αγώνα, όταν ο Επόπτης Αγώνα διαπιστώσει παράβαση των κανονισμών
των αγώνων.
4. Να συντάσσουν καθημερινή, γραπτή έκθεση προς την Επιτροπή Διαιτησίας με λεπτομέρειες για τη απόδοση των ατόμων
των οποίων έχουν αναλάβει την εποπτεία καθώς και με τις όποιες προτάσεις τους. Η έκθεση αυτή αποτελεί τμήμα των
πρακτικών διαιτησίας αγώνων.
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ-ΚΡΙΤΕΣ
Οι δικαιοδοσίες των Διαιτητών (“SHUSHIN”) είναι οι ακόλουθες:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ο Διαιτητής θα έχει την εξουσία να διευθύνει τις αναμετρήσεις/ματς όπως και να ανακοινώνει την έναρξη, την
διακοπή και τη λήξη του αγώνα.
Απονέμει βαθμούς βασιζόμενος στις αποφάσεις των Κριτών .
Σταματά τον αγώνα όταν παρατηρήσει τον τραυματισμό, την αδιαθεσία ή ανικανότητα συνέχισης του αγώνα ενός
αγωνιζόμενου.
Σταματά τον αγώνα όταν κατά την γνώμη του πραγματοποιήθηκε παράβαση κανονισμών ή για να εξασφαλίσει την
ασφάλεια των αγωνιζομένων.
Σταματά τον αγώνα όταν δύο ή περισσότεροι Κριτές δείχνουν βαθμό ή JOGAI.
Υποδεικνύει παραβάσεις που παρατήρησε (συμπεριλαμβανομένου του JOGAI), κατά συνέπεια ζητά την συναίνεση
των Κριτών.
Ζητά επιβεβαίωση της ετυμηγορίας των Κριτών σε περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με την γνώμη του, υπάρχουν λόγοι
για να αναθεωρήσουν την απόφαση τους για προειδοποίηση ή ποινή.
Καλεί σε σύσκεψη (SHUGO) τους Κριτές για να προτείνει SHIKKAKU.
Δίνει εξηγήσεις, εφόσον είναι απαραίτητο, στον Διαχειριστή Tatami, την Επιτροπή Διαιτησίας, ή την Επιτροπή
Ενστάσεων για τους λόγους για τους οποίους έδωσε μια απόφαση.
Επιβάλει ποινές και προειδοποιήσεις σύμφωνα με τις αποφάσεις των Κριτών.
Ανακοινώνει την έναρξη μίας επιπλέον αναμέτρησης όταν είναι απαραίτητο στους ομαδικούς αγώνες.
Διεξάγει ψηφοφορία με του Κριτές και σύμφωνα με τις ψήφους, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του, να
ανακοινώνει το αποτέλεσμα (HANTEI).
Επιλύει ισοπαλίες.
Ανακοινώνει τον νικητή.
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15. Η δικαιοδοσία του Διαιτητή δεν περιορίζεται αποκλειστικά στον αγωνιστικό χώρο αλλά επεκτείνεται και σε όλη την
εγγύς περίμετρο και περιλαμβάνει τον έλεγχο της συμπεριφοράς των προπονητών, αθλητών και συνοδών που
είναι παρόντες στο χώρο.
16. Ο Διαιτητής δίνει όλες τις εντολές και εκφωνεί όλες τις ανακοινώσεις.
Οι δικαιοδοσίες των Κριτών (FUKUSHIN) είναι οι ακόλουθες:
1.
2.
3.

Να σηματοδοτούν βαθμούς και εξόδους (JOGAI) με δική τους πρωτοβουλία.
Να σηματοδοτούν την απόφαση τους για παρατηρήσεις ή ποινές που υποδεικνύει ο Διαιτητής.
Να ασκούν το δικαίωμα ψήφου για τη λήψη αποφάσεων.

Οι Κριτές παρακολουθούν προσεκτικά τις κινήσεις των αγωνιζομένων και κάνουν σήμα στο Διαιτητή για την άποψή τους,
στις παρακάτω περιπτώσεις:
a)
b)
c)

Όταν παρατηρήσουν μια έγκυρη τεχνική.
Όταν κάποιος αγωνιζόμενος βγει εκτός αγωνιστικού χώρου (JOGAI).
Όταν ζητηθεί από τον Διαιτητή να σηματοδοτήσουν απόφαση για οποιοδήποτε άλλη παράβαση.
ΕΠΟΠΤΕΣ ΑΓΩΝΑ (KANSA)

Ο Επόπτης Αγώνα (Kansa) θα βοηθά τον Διαχειριστή Tatami επιβλέποντας τη διεξαγωγή της αναμέτρησης/ματς
που εξελίσσεται. Στην περίπτωση όπου οι αποφάσεις του Διαιτητή και/ή των Κριτών δεν είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς
των αγώνων, ο Επόπτης Αγώνα σηκώνει αμέσως την κόκκινη σημαία και σφυρίζει με τη σφυρίχτρα του. Ο Διαχειριστή Tatami
δίνει εντολή στο Διαιτητή να διακόψει τον αγώνα και να διορθώσει το λάθος.
Τα έγγραφα των αγώνων γίνονται επίσημα έγγραφα με την έγκριση του Επόπτη Αγώνα. Πριν από την αρχή κάθε
αγώνα ο Επόπτης Αγώνα εξασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός και η στολή (Karate-gi) των αγωνιζομένων είναι σύμφωνα με τους
κανονισμούς αγώνων της ΕΛ.Ο.Κ.. Ακόμα και αν η διοργάνωση έχει στάδιο ελέγχου εξοπλισμού πριν την παράταξη των
αγωνιζομένων, είναι ακόμα ευθύνη του Kansa να εξασφαλίσει ότι ο εξοπλισμός είναι σύμφωνος με τους κανονισμούς αγώνων
της ΕΛ.Ο.Κ.. Ο Επόπτης Αγώνα δεν συμμετέχει στις κυκλικές αλλαγές του σχήματος διαιτησίας κατά την διάρκεια του
ομαδικού αγωνίσματος.
Κατευθυντήριες γραμμές Επόπτη Αγώνα
Στις ακόλουθες περιπτώσεις ο Επόπτης Αγώνα πρέπει να σηκώσει την κόκκινη σημαία και να σφυρίξει με την σφυρίχτρα του:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ο Διαιτητής ξεχνά να δείξει το SENSHU.
Ο Διαιτητής ξεχνά να ακυρώσει το SENSHU.
Ο Διαιτητής απονέμει βαθμό σε λάθος αγωνιζόμενο.
Ο Διαιτητής επιβάλει παρατήρηση/ποινή σε λάθος αγωνιζόμενο.
Ο Διαιτητής απονέμει βαθμό σε αγωνιζόμενο και επιβάλει παρατήρηση/ποινή για μεγαλοποίηση κατηγορίας 2
στον άλλο.
Ο Διαιτητής απονέμει βαθμό στον ένα αγωνιζόμενο και Mubobi στον άλλο.
Ο Διαιτητής απονέμει βαθμό σε αγωνιζόμενο που εκτέλεσε τεχνική μετά το YAME ή μετά την λήξη του χρόνου .
Ο Διαιτητής απονέμει βαθμό σε αγωνιζόμενο που εκτέλεσε την τεχνική όταν ήταν εκτός αγωνιστικού χώρου.
Ο Διαιτητής δίνει παρατήρηση ή ποινή για Παθητικότητα στη διάρκεια του Atoshi Baraku.
Ο Διαιτητής δίνει λανθασμένη παρατήρηση ή ποινή κατηγορίας 2 κατά τη διάρκεια του Atoshi Baraku.
Ο Διαιτητής δεν σταματά τον αγώνα ενώ υπάρχουν δύο ή περισσότερες σημαίες που δείχνουν βαθμό ή Jogai για
τον ίδιο αγωνιζόμενο.
Ο Διαιτητής δεν σταματά τον αγώνα ενώ ένας προπονητής αιτείται επανεξέταση Video.
Ο Διαιτητής δεν ακολουθεί την πλειοψηφία των σημαιών.
Ο Διαιτητής δεν καλεί τον Ιατρό σε περίπτωση κανονισμού 10 δευτερολέπτων.
Ο Διαιτητής καλεί Hantei ή δείχνει Hikiwake ενώ έχει δοθεί Senshu.
Ένας Κριτής κρατά τις σημαίες ανάποδα.
Υπάρχει λάθος ένδειξη στον πίνακα βαθμολογίας.
Η τεχνική για την οποία αιτείται ένας προπονητής εκτελέστηκε μετά το Yame ή μετά την λήξη του χρόνου.

Στις ακόλουθες περιπτώσεις ο Kansa δεν θα παρέμβει στις αποφάσεις του Σχήματος Διαιτησίας:
1. Οι Κριτές δεν βγάζουν σημαία για τεχνική.
2. Οι Κριτές δεν βγάζουν σημαία για Jogai.
3. Οι Κριτές δεν υποστηρίζουν τον Διαιτητή όταν αυτός προτείνει παρατήρηση ή ποινή Κατηγορίας 1 ή 2.
4. Την βαθμίδα παρατήρησης ή ποινής Κατηγορίας 1 για επαφή που αποφάσισε το Σχήμα Διαιτησίας.
5. Την βαθμίδα παρατήρησης ή ποινής Κατηγορίας 2 που αποφάσισε το Σχήμα Διαιτησίας.
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6.
7.

Ο Kansa δεν έχει δικαίωμα ψήφου ή άλλη δικαιοδοσία σε θέματα αποφάσεων όπως για το εάν μια τεχνική είναι
έγκυρη ή όχι.
Στην περίπτωση που ο Διαιτητής δεν ακούσει τον ήχο λήξης χρόνου, ο Επόπτης Βαθμολογίας θα σφυρίξει με την
σφυρίχτρα του και όχι ο Kansa.
ΕΠΟΠΤΕΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ VIDEO (VRS)

Πριν από την έναρξη του αγωνίσματος, σε κάθε αγωνιστικό χώρο, η Κ.Ε.Δ. θα ορίσει δύο Διαιτητές ως Επόπτες Επανεξέτασης
Video (VRS). Και οι δύο Επόπτες θα κάθονται στο τραπέζι όπου έχει εγκατασταθεί το Σύστημα Επανεξέτασης Video μαζί με τις
οθόνες. Οι Επόπτες Επανεξέτασης Video θα εφοδιαστούν με μια κόκκινη (ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ) και μια πράσινη (ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ) κάρτα.
Μόνο οι δύο Επόπτες επιτρέπεται να βρίσκονται πλησίον του Τραπεζιού Επανεξέτασης Video (VRT). Μέλη της Κ.Ε.Δ. μπορούν
να ορίζονται επόπτες επανεξέτασης Video.
ΕΠΟΠΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ (CS)
Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, oι Επόπτες Προπονητών (CS) θα δώσουν από ένα χειριστήριο ενός πλήκτρου στους
αντίστοιχους προπονητές. Ο Επόπτης Προπονητών θα κάθεται ανάμεσα από τους δύο προπονητές κατά την διάρκεια της
αναμέτρησης. Κατά την διάρκεια των τελικών οι Επόπτες Προπονητών θα γίνουν δύο και ο καθένας τους θα αναλάβει από
έναν προπονητή, καθισμένος δίπλα του. Μία πορτοκαλί ηλεκτρονική κάρτα με τα αρχικά “VR” θα εμφανίζεται στην οθόνη
βαθμολογίας στην αριστερή πλευρά των βαθμών των αγωνιζομένων. Οι Επόπτες Προπονητών και οι δύο Επόπτες
Επανεξέτασης Video θα εφοδιαστούν με αμφίδρομο ασύρματο σύστημα επικοινωνίας. Εάν υπάρξει οποιοδήποτε λειτουργικό
πρόβλημα με το χειριστήριο θα χρησιμοποιηθεί από τον Επόπτη Προπονητών το παραδοσιακό σύστημα με τις κόκκινες και
μπλε κάρτες για τον καθένα προπονητή.
ΕΠΟΠΤΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Ο Επόπτης Βαθμολογίας κρατά μια ξεχωριστή κατάσταση με τους βαθμούς που απονέμει ο Διαιτητής και
ταυτόχρονα επιβλέπει τις πράξεις του Σημειωτή Βαθμολογίας και του Χρονομέτρη. Στην περίπτωση που ο Διαιτητής δεν
ακούσει τον ήχο λήξης χρόνου, ο Επόπτης Βαθμολογίας θα σφυίξει με την σφυρίχτρα του για να ενημερώσει τον Διαχειριστή
tatami.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
IPPON

Τρείς βαθμοί.

WAZA-ARI

Δύο βαθμοί.

YUKO

Ένας βαθμός.

SENSHU

Πλεονέκτημα πρώτου σκορ χωρίς αντεπίθεση.

KACHI

Νίκη.

MAKE

Ήττα.

HIKIWAKE

Ισοπαλία.

C1C

Παράβαση κατηγορίας 1- Chukoku

Προειδοποίηση

C1K

Παράβαση κατηγορίας 1- Keikoku

Προειδοποίηση

C1HC

Παράβαση κατηγορίας 1- Hansoku Chui

Προειδοποίηση αποκλεισμού

C1H

Ποινή κατηγορίας 1 - Hansoku

Αποκλεισμός

C2C

Παράβαση κατηγορίας 2- Chukoku

Προειδοποίηση

X
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C2K

Παράβαση κατηγορίας 2- Keikoku

Προειδοποίηση

C2HC

Παράβαση κατηγορίας 2- Hansoku Chui

Προειδοποίηση αποκλεισμού

C2H

Ποινή κατηγορίας 2 - Hansoku

Αποκλεισμός

KK

KIKEN

Εγκατάλειψη

S

SHIKAKU

Σοβαρός Αποκλεισμός

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:
I.

Όταν 2 ή περισσότεροι Κριτές δείχνουν έναν βαθμό ή JOGAI για τον ίδιο αγωνιζόμενο, ο Διαιτητής διακόπτει τον αγώνα
και απονέμει σύμφωνα με την πλειοψηφία. Σε περίπτωση που ο Διαιτητής δε σταματήσει την αναμέτρηση, ο Επόπτης
Αγώνα σηκώνει την κόκκινη σημαία και σφυρίζει με την σφυρίχτρα του. Όταν ο Διαιτητής αποφασίσει να διακόψει το
αγώνα για οποιοδήποτε άλλο λόγο από κάποιο σήμα από δυο ή περισσότερους Κριτές , φωνάζει ¨YAME¨ και ταυτόχρονα
εκτελεί το απαιτούμενο σήμα με το χέρι. Τότε οι Κριτές δείχνουν την άποψη τους με τις σημαίες και ο Διαιτητής
ανακοινώνει την απόφαση για τη οποία συμφωνούν δύο ή περισσότεροι Κριτές

II.

Στην περίπτωση όπου και για τους δύο αγωνιζόμενους υπάρχει σηματοδοσία από δύο ή περισσότερους Κριτές για βαθμό,
παρατήρηση ή ποινή, τότε και οι δύο αγωνιζόμενοι θα λάβουν τον βαθμό, παρατήρηση ή ποινή που τους αντιστοιχεί.

III.

Εάν ένας αγωνιζόμενος υποδεικνύεται για έγκυρη τεχνική, προειδοποίηση ή ποινή από περισσότερους από έναν Κριτές
και ο κάθε Κριτής δείχνει διαφορετικό βαθμό ή ποινή, τότε θα απονέμεται ο χαμηλότερος βαθμός, ποινή ή
προειδοποίηση εφόσον δεν υπάρχει πλειοψηφία για το συγκεκριμένο βαθμό, ποινή ή προειδοποίηση.

IV.

Εάν υπάρχει πλειοψηφία αλλά διαφωνία ως προς την βαθμίδα του βαθμού, της ποινής ή προειδοποίησης ανάμεσα στους
Κριτές, τότε η γνώμη της πλειοψηφίας υπερισχύει έναντι της αρχής απονομής του χαμηλότερου βαθμού, ποινής ή
προειδοποίησης.

V.

Στο HANTEI οι τέσσερις Κριτές και ο Διαιτητής έχουν ο καθένας από μία ψήφο.

VI.

Ο ρόλος του Επόπτη Αγώνα (Match Supervisor) είναι η εξασφάλιση της διεξαγωγής της αναμέτρησης ή του ματς σύμφωνα
με τους κανονισμούς των αγώνων. Δεν είναι ένας επιπλέον Κριτής. Δεν έχει δικαίωμα ψήφου, ούτε κάποια δικαιοδοσία
πάνω σε αποφάσεις όπως εάν η βαθμολογία είναι έγκυρη ή εάν υπάρχει Jogai. Αποκλειστική του ευθύνη είναι μόνο τα
διαδικαστικά θέματα. Ο Επόπτης Αγώνα δεν συμμετέχει στις κυκλικές αλλαγές του σχήματος διαιτησίας κατά την
διάρκεια του ομαδικού αγωνίσματος.

VII.

Σε περίπτωση που ο Διαιτητής δεν ακούσει το σήμα της λήξης χρόνου, ο Επόπτης Βαθμολογίας θα σφυρίξει με την
σφυρίχτρα του.

VIII.

Οι Κριτές , όταν δίνουν εξηγήσεις για μια απόφαση μετά από το τέλος της αναμέτρησης ή του ματς, μπορούν να μιλήσουν
μόνο στον Διαχειριστή του Tatami, στην Επιτροπή Διαιτησίας ή την Επιτροπή Ενστάσεων. Δεν δίνουν εξηγήσεις σε
κανέναν άλλο.

IX.

Ο Διαιτητής μπορεί, βασιζόμενος αποκλειστικά στην κρίση του, να απαγορεύσει την παραμονή στον αγωνιστικό χώρο σε
οποιονδήποτε προπονητή που δεν συμπεριφέρεται με τον πρέπον τρόπο ή, σύμφωνα με την γνώμη του, παρεμβαίνει
στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και να καθυστερήσει την συνέχιση του αγώνα έως ότου ο προπονητής συμμορφωθεί. Η
ίδια δικαιοδοσία του Διαιτητή επεκτείνεται και στα υπόλοιπα μέλη της αποστολής παρόντα στον αγωνιστικό χώρο.
ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ KUMITE
1.

Για κάθε αναμέτρηση το σχήμα της Διαιτησίας αποτελείται από πέντε (5) άτομα, ένα Διαιτητή (SHUSHIN), τέσσερις Κριτές
(FUKUSHIN) και έναν Επόπτη Αγώνα (KANSA).

2.

Σε περιπτώσεις μειωμένου αριθμού διαθέσιμων διαιτητών – κριτών σε μη μοριοδοτούμενα πρωταθλήματα, το σχήμα
διαιτησίας μπορεί να αποτελείται:
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α) από τρία (3) άτομα, έναν διαιτητή (SHUSHIN) και δύο κριτές (FUKUSHIN). Οι δύο κριτές θα κάθονται στις γωνίες του
αγωνιστικού χώρου, εντός της περιοχής ασφαλείας και απέναντι από τον διαιτητή. Σε αυτή την περίπτωση και κατά
παρέκκλιση των δικαιοδοσιών των διαιτητών και κριτών, ο διαιτητής έχει το δικαίωμα:
i.
Nα σταματήσει τον αγώνα και να προτείνει βαθμούς για έγκυρες τεχνικές που παρατηρεί.
ii.
Nα μην διακόψει τον αγώνα εάν υπάρχει σηματοδοσία μόνο από έναν κριτή. Στην περίπτωση που έχει διακόψει
τον αγώνα και κάποιος κριτής έχει σηματοδοτήσει τότε είναι υποχρεωμένος είτε να απονέμει το ανάλογο βαθμό ή
παρατήρηση/ποινή για Jogai είτε να προτείνει κάποια άλλη παρατήρηση/ποινή για παράβαση που παρατήρησε ή
και βαθμό για τεχνική που παρατήρησε.
β) από δύο (2) άτομα, έναν διαιτητή (SHUSHIN) και έναν κριτή (FUKUSHIN). Ο κριτής θα στέκεται όρθιος και απέναντί από
τον διαιτητή (σύστημα καθρέπτη). Σε αυτή την περίπτωση και κατά παρέκκλιση των δικαιοδοσιών των διαιτητών και
κριτών:
i.
Και οι δύο έχουν το δικαίωμα να προτείνουν βαθμούς, παρατηρήσεις ή ποινές που παρατηρούν.
ii.
Για να απονεμηθεί βαθμός ή για να επιβληθεί παρατήρηση ή ποινή θα πρέπει να συμφωνούν και οι δύο.
iii.
Ο Διαιτητής δίνει όλες τις εντολές και εκφωνεί όλες τις ανακοινώσεις και επιπλέον έχει το δικαίωμα να καλέσει τον
κριτή για μία σύντομη σύσκεψη (SHUGO) πριν την απονομή βαθμού η την επιβολή παρατήρησης ή ποινής.
3.

Ανάπτυξη και κατανομή των Διαιτητών και Κριτών.

α) Για τους γύρους αποκλεισμού, ο Γραμματέας της Επιτροπής Διαιτησίας θα διευκολύνει τον τεχνικό μηχανοργάνωσης που
χειρίζεται το ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων παραδίδοντάς του λίστα που θα περιέχει τους διαθέσιμους Διαιτητές και
Κριτές για κάθε tatami. Αυτή η λίστα συμπληρώνεται από τον Γραμματέα της Επιτροπής Διαιτησίας αφού η κλήρωση των
αθλητών τελειώσει και στο τέλος της Ενημέρωσης των Διαιτητών. Η λίστα πρέπει να περιέχει μόνο τους Διαιτητές που ήταν
παρόντες στην Ενημέρωση των Διαιτητών τηρώντας τα κριτήρια που περιγράφονται στο κεφάλαιο ¨ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ¨. Έπειτα, για την κλήρωση της Διαιτησίας, ο Τεχνικός Μηχανογράφησης θα εισάγει το περιεχόμενο της
λίστας στο σύστημα έτσι ώστε να γίνεται τυχαία κατανομή 4 Κριτών, 1 Διαιτητή και 1 Επόπτη Αγώνα σε κάθε tatami για κάθε
αγώνα.
β) Για τους αγώνες μεταλλίων, οι Διαχειριστές των Tatami θα παραδώσουν στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας και στο
Γραμματέα αυτής από μία λίστα που θα περιέχει 8 Διαιτητές από το tatami τους, μετά από το τέλος του τελευταίου αγώνα
των γύρων αποκλεισμού. Εφόσον η λίστα εγκριθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας θα δοθεί στον Τεχνικό
Μηχανογράφησης για να εισαχθεί το περιεχόμενο της στο σύστημα. Στη συνέχεια το σύστημα θα κατανέμει με τυχαίο τρόπο
τα σχήματα Διαιτησίας, τα οποία θα περιέχουν 5 από τους 8 διαιτητές από κάθε tatami.
4.

Επιπλέον, για την διευκόλυνση της διεξαγωγής των αναμετρήσεων/ματς, ορίζονται 2 Διαχειριστές Tatami, 1 βοηθός
Διαχειριστή Tatami, 1 Επόπτης Βαθμολογίας και 1 Σημειωτής Βαθμολογίας.

5.

Για τις περιπτώσεις όπου ο αριθμός των διαθέσιμων διαιτητών και κριτών δεν είναι αρκετός ώστε να διασφαλιστούν οι
αρχές της διαφάνειας των διαδικασιών και της ισονομίας μεταξύ των διαγωνιζόμενων και να διασφαλιστεί το
ανεπηρέαστο έργο των οργάνων διαιτησίας, η ανάπτυξη και κατανομή των διαιτητών και κριτών θα πραγματοποιείται
από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της ΚΕΔ με γνώμονα τις ανωτέρω αρχές και κανόνες και σύμφωνα με το κεφάλαιο
¨ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ¨.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:
I. Κατά την έναρξη μιας αναμέτρησης Kumite, ο Διαιτητής στέκεται στην εξωτερική γραμμή του αγωνιστικού χώρου. Οι Κριτές
1 και 2 στέκονται αριστερά του Διαιτητή και οι Κριτές 3 και 4 στέκονται δεξιά του.
II. Μετά την τυπική ανταλλαγή υποκλίσεων μεταξύ των αγωνιζομένων και του σχήματος της Διαιτησίας, ο Διαιτητής κάνει ένα
βήμα προς τα πίσω, οι Κριτές και ο Διαιτητής στρέφονται προς τα μέσα και υποκλίνονται όλοι μαζί. Μετά ο καθένας παίρνει τη
θέση του.
III. Κατά την αλλαγή όλων των Κριτών, οι Κριτές που αποχωρούν, εκτός από τον Επόπτη Αγώνα, παίρνουν θέση όπως στην
αρχή της αναμέτρησης, υποκλίνονται ο ένας στον άλλο και μετά αποχωρούν από τον αγωνιστικό χώρο μαζί.
IV. Όταν γίνεται μεμονωμένη αλλαγή Κριτών, ο εισερχόμενος Κριτής προχωρά προς το μέρος απερχόμενου Κριτή,
υποκλίνονται ταυτόχρονα και αλλάζουν θέσεις.
V. Στους ομαδικούς αγώνες εφόσον ολόκληρο το σχήμα κατέχει την απαιτούμενη πιστοποίηση, οι θέσεις του Διαιτητή και των
Κριτών μπορούν να αλλάζουν κυκλικά ανά αναμέτρηση.
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ΑΓΩΝΙΣΜΑ KATA
1. Ανάπτυξη και κατανομή των Κριτών για τους γύρους αποκλεισμών: Ο Γραμματέας της Επιτροπής Διαιτησίας (RC Secretary)
θα διευκολύνει τον Τεχνικό Μηχανοργάνωσης που χειρίζεται το ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων παραδίδοντάς του μια
λίστα που θα περιέχει τους διαθέσιμους Κριτές για κάθε tatami. Αυτή η λίστα συμπληρώνεται από τον Γραμματέα της
Επιτροπής Διαιτησίας (RC Secretary) αφού η κλήρωση των αθλητών τελειώσει και στο τέλος της Ενημέρωσης των
Διαιτητών (Referees Briefing). Αυτή η λίστα πρέπει να περιέχει μόνο τους Κριτές που ήταν παρόντες στην Ενημέρωση των
Διαιτητών (Referees Briefing) και πρέπει να συμμορφώνεται με τα προαναφερθέντα κριτήρια. Έπειτα, για την κλήρωση
των Κριτών, ο τεχνικός θα εισάγει το περιεχόμενο της λίστας στο σύστημα έτσι ώστε να γίνει τυχαία κατανομή 7 Κριτών σε
κάθε tatami για κάθε γύρο.
Για
τους
αγώνες
μεταλλίων,
οι
Διαχειριστές
των
Tatami
θα
παραδώσουν
στον
Πρόεδρο
της Επιτροπής Διαιτησίας (RC Chairman) και στο Γραμματέα αυτής (RC Secretary), από μία λίστα που θα περιέχει
διαθέσιμους Κριτές από το tatami τους, μετά από το τέλος του τελευταίου αγώνα των γύρων αποκλεισμού. Εφόσον η
λίστα εγκριθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας (RC Chairman) θα δοθεί στον Τεχνικό Μηχανογράφησης για να
εισαχθεί το περιεχόμενο της στο σύστημα.
Στη συνέχεια το σύστημα θα κατανέμει με τυχαίο τρόπο τα σχήματα Κριτών, τα οποία θα περιέχουν 7 Κριτές για κάθε
tatami.
2. Για τις περιπτώσεις όπου ο αριθμός των διαθέσιμων διαιτητών και κριτών δεν είναι αρκετός ώστε να διασφαλιστούν οι
αρχές της διαφάνειας των διαδικασιών και της ισονομίας μεταξύ των διαγωνιζόμενων και να διασφαλιστεί το
ανεπηρέαστο έργο των οργάνων διαιτησίας, η ανάπτυξη και κατανομή των διαιτητών και κριτών θα πραγματοποιείται
από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της ΚΕΔ με γνώμονα τις ανωτέρω αρχές και κανόνες και σύμφωνα με το κεφάλαιο
¨ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ¨.
3. Σε κάθε tatami, ένας Κριτής ορίζεται ως Επικεφαλής Κριτής και αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την διενέργεια οποιασδήποτε
απαιτούμενης επικοινωνίας με τον Τεχνικό Μηχανογράφησης και χειρίζεται οποιοδήποτε απρόοπτο πρόβλημα προκύψει
με τους Κριτές.
4. Επιπλέον του Τεχνικού Μηχανοργάνωσης και του Εκφωνητή, για τους τελικούς των ομαδικών αγώνων ορίζονται
Χρονομέτρες για να ελέγχουν το συνολικό χρόνο εκτέλεσης Kata και Bunkai των ομάδων (Σημειωτές Βαθμολογίας
(Scorekeepers) δεν ορίζονται λόγω του ηλεκτρονικού συστήματος βαθμολογίας).
5. Εφόσον κριθεί σκόπιμο, ο Εκφωνητής και ο Τεχνικός Μηχανογράφησης μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο.
6. Επιπροσθέτως, οι οργανωτές πρέπει να παρέχουν Διεκπεραιωτές (Runners) για κάθε αγωνιστικό χώρο , οι οποίοι θα
πρέπει να γνωρίζουν την λίστα των Kata της WKF, έτσι ώστε να καταγράφουν τις επιλογές Kata των αγωνιζομένων πριν
την έναρξη του κάθε γύρου και να παραδίδουν την λίστα στον Τεχνικό Μηχανογράφησης. Υπεύθυνος για την εποπτεία της
λειτουργίας των Διεκπεραιωτών είναι ο Διαχειριστής Tatami.
7. Στις διοργανώσεις που δεν περιλαμβάνονται στο σύστημα κατάταξης της WKF ο αριθμός των Κριτών του σχήματος μπορεί
να μειωθεί σε πέντε. Σε αυτή την περίπτωση, μόνο ο υψηλότερος και ο μικρότερος βαθμός διαγράφεται από το σύνολο
της βαθμολογίας.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:
I.

Οι Κριτές μαζί με τον Τεχνικό Μηχανογράφησης τοποθετούνται σε μία γραμμή μπροστά από το επίσημο τραπέζι, κατά
προτίμηση σε ένα μονό τραπέζι.

II.

Ο Επικεφαλής Κριτής θα κάθεται δίπλα στον Τεχνικό Μηχανογράφησης, ο οποίος θα κάθεται στην μία άκρη του
τραπεζιού.
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Ο κανονισμός αυτός οφείλει να κατοχυρώνει τις αρχές της διαφάνειας των διαδικασιών και της ισονομίας μεταξύ των
διαγωνιζόμενων και να διασφαλίζει το ανεπηρέαστο έργο των οργάνων διαιτησίας και γενικά των διαιτητών. Στο πλαίσιο
εφαρμογής αυτού του κανόνα απαγορεύεται οποιαδήποτε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων.
Ως σύγκρουση συμφερόντων νοείται η σύγκρουση μεταξύ των καθηκόντων διαιτησίας και των ιδιωτικών συμφερόντων ενός
διαιτητή, στα πλαίσια της οποίας ο διαιτητής έχει ιδιωτικά συμφέροντα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο,
την άσκηση των επίσημων υποχρεώσεων και καθηκόντων του.
Η σύγκρουση συμφερόντων ανακύπτει όταν δίνεται σε ένα πρόσωπο η ευκαιρία να θέσει σε προτεραιότητα τα ιδιωτικά του
συμφέροντα σε βάρος των καθηκόντων της διαιτησίας.
Για την αποφυγή ή έστω τον περιορισμό των φαινομένων διαιτητικής εύνοιας λόγω υπάρξεως ισχυρού συμφέροντος
προφανώς αντικείμενου στην Αρχή της ουδετερότητας που πρέπει να διακρίνει τον Διαιτητή-Κριτή και Επόπτη, Κ.Ε.Δ και η
Επιτροπή Αγώνων θα χρησιμοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια μη επιλογής:
1.
Ιδιότητα Προπονητή με σύμβαση εργασίας σε αγωνιζόμενο Σωματείο.
2.
Ιδιότητα μέλους σε αγωνιζόμενο Σωματείο.
3.
Εντοπιότητα.
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4.

Αγωνιστική Κατηγορία.

Κανένας από τους Κριτές και διαιτητές δεν πρέπει να έχει συγγένεια ( είτε εξ αίματος σε ευθεία γραμμή, είτε εξ αίματος σε
πλάγια γραμμή, είτε εξ αγχιστείας) ή/και να είναι μέλος, ή/και να έχει οποιαδήποτε σύμβαση στον ίδιο σύλλογο με κάποιον
από τους αγωνιζόμενους και τους προπονητές της συγκεκριμένης κατηγορίας.
Απαγορεύεται ρητά κατά την διάρκεια διεξαγωγής των αγώνων :
1. Τα μέλη του Σ.Ε.Δ. να παρευρίσκονται εντός του σταδίου με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα σε διοργανώσεις όπου έχουν
κληθεί να ασκήσουν το έργο του διαιτητή
2. Τα μέλη του Σ.Ε.Δ. να σχολιάζουν το αποτέλεσμα μιας αναμέτρησης ή τις αποφάσεις του σχήματος της Διαιτησίας μεταξύ
τους.
3. Οι συζητήσεις με αθλητές, προπονητές, παράγοντες και θεατές.
4. Οι φωτογραφήσεις με αθλητές, παράγοντες και θεατές.
5. Η καθοδήγηση αθλητών ή/και προπονητών.
6. Η προσπάθεια χειραγώγησης των υπολοίπων διαιτητών και κριτών.
7. Η παράκαμψη ιεραρχίας.
8. Η προβολή και διαφήμιση της ιδιότητας ως διαιτητής προς όφελος του συλλόγου που τυγχάνει μέλος.
9. Η συμμετοχή διαιτητή ή κριτή σε κατηγορία όπου αγωνίζεται αθλητής συλλόγου στον οποίο είναι μέλος ή με τον οποίο
έχει οποιαδήποτε σύμβαση.
10. Η χρήση συσκευών κινητής τηλεφωνίας.
Όλα τα παραπάνω συνεπάγονται κυρώσεις κατόπιν προειδοποίησης αναλόγως της σοβαρότητας του περιστατικού:





Έγγραφη προειδοποίηση προς συμμόρφωση συμπεριφοράς.
Αποκλεισμός από συγκεκριμένη αθλητική διοργάνωση ως διαιτητής.
Στέρηση της ιδιότητας ως διαιτητής για χρονικό διάστημα ανάλογο της βαρύτητας των συμβάντων.
Διαγραφή από το μητρώο του Σ.Ε.Δ.
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

1. Κανείς δεν μπορεί να διαμαρτυρηθεί στο Σχήμα των Κριτών για κάποια απόφαση.
2. Αν κάποια διαδικασία/απόφαση των Κριτών παρεκκλίνει από τους κανονισμούς, μόνο ο προπονητής του αγωνιζόμενου ή
ο επίσημος αντιπρόσωπος του έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση.
3. Η ένσταση υποβάλλεται στην Επιτροπή Αγώνων σε μορφή γραπτής αναφοράς αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα στον
οποίο αναφέρεται (εξαίρεση αποτελεί μόνο η περίπτωση όπου η ένσταση αφορά διοικητική δυσλειτουργία. Ο
Διαχειριστής του Tatami πρέπει να ενημερωθεί αμέσως σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια διοικητική
δυσλειτουργία). Η Επιτροπή Αγώνων υποχρεωτικά περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο διαιτητές Α κατηγορίας ή μέλη της
Κ.Ε.Δ.
4. Η ένσταση πρέπει να υποβληθεί σε έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής Αγώνων. Εν ευθέτω χρόνο, η Επιτροπή Αγώνων
εξετάζει τις συνθήκες που οδήγησαν στην απόφαση για ένσταση. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διαθέσιμα στοιχεία,
συντάσσει αναφορά και προχωρά σε ενέργειες ανάλογες της συγκεκριμένης κατάστασης.
5. Κάθε ένσταση σχετική με την εφαρμογή των κανονισμών πρέπει να ανακοινώνεται από τον προπονητή εντός ενός λεπτού
από τη λήξη της αναμέτρησης kumite ή την λήξη της εκτέλεσης του Kata. Ο προπονητής θα αιτείται το επίσημο υπόδειγμα
ένστασης από τον Διαχειριστή του Tatami και θα πρέπει να το συμπληρώσει εντός τεσσάρων λεπτών, να το υπογράψει
και να το υποβάλει στον Διαχειριστή του Tatami μαζί με το αντίστοιχο ποσό χρημάτων που απαιτείται (Παράβολο
Ένστασης) και ορίζεται στην προκήρυξη των αγώνων. Ο Διαχειριστής του Tatami θα παραδώσει αμέσως το
συμπληρωμένο υπόδειγμα ένστασης σε έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής Αγώνων, η οποία θα έχει στην διάθεση της
πέντε λεπτά για να εκδώσει μια απόφαση.
6. Διαδικασία αξιολόγησης ενστάσεων.
Η Επιτροπή Αγώνων άμεσα διεξάγει έρευνα που κρίνει αναγκαία, ώστε να τεκμηριωθεί η ουσία της ένστασης.
7. Απόρριψη ένστασης
Αν μια ένσταση βρεθεί αβάσιμη, η Επιτροπή Αγώνων ενημερώνει προφορικά τους διαμαρτυρόμενους για την απόρριψη
της και σημειώνει το πρωτότυπο έγγραφο με την λέξη ¨ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ¨. Στη συνέχεια προωθεί το έγγραφο της ένστασης
στον Γενικό Γραμματέα. Το παράβολο ένστασης παραδίδεται στον Ταμία της ΕΛΟΚ με ευθύνη της Επιτροπής αγώνων.
8. Αποδοχή ένστασης
Αν μια ένσταση γίνει αποδεκτή, τότε η Επιτροπή Αγώνων σε συνεργασία με την Επιτροπή Διαιτησίας παίρνει πρακτικά και
άμεσα υλοποιήσιμα μέτρα επανόρθωσης όπως οι κάτωθι περιπτώσεις :
 Αντιστροφή προηγούμενων αποφάσεων που παραβαίνουν τους κανονισμούς.
 Έκδοση εισήγησης προς την Επιτροπή Διαιτησίας για την αξιολόγηση ως προς την επιβολή κυρώσεων στους Κριτές που
σχετίζονται με το συμβάν.
Η Επιτροπή Αγώνων είναι υπεύθυνη να κρίνει ορθά και συγκροτημένα για τα μέτρα που θα ληφθούν και θα διαταράξουν
την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης με οποιοδήποτε σημαντικό τρόπο. Ακύρωση όλων των αγώνων που έγιναν μετά
το συμβάν είναι η τελευταία επιλογή για να εξασφαλιστεί το δίκαιο του αποτελέσματος.
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Η Επιτροπή Αγώνων δια εκπροσώπου της ενημερώνει προφορικά τους διαμαρτυρόμενους για την αποδοχή της
ενστάσεως και σημειώνει στο πρωτότυπο έγγραφο την λέξη ¨ΑΠΟΔΟΧΗ¨. Στη συνέχεια επιστρέφει το παράβολο ένστασης
που κατατέθηκε στους διαμαρτυρόμενους και τέλος προωθεί το έγγραφο στον Γενικό Γραμματέα.
9. Αναφορά Περιστατικού
Μετά τον χειρισμό του περιστατικού με τον ανωτέρω προβλεπόμενο τρόπο, η επιτροπή αγώνων θα εκπονήσει μια απλή
έκθεση περιστατικού ένστασης, όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για την αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης. Η έκθεση στη
συνέχεια προωθείται στην Κ.Ε.Δ., στον Γενικό Γραμματέα της ΕΛΟΚ και αποτελεί μέρος των πρακτικών των αγώνων.
10. Υποχρεώσεις και περιορισμοί
Η απόφαση της Επιτροπής Αγώνων είναι τελική και μπορεί να ανατραπεί μόνο με απόφαση από την Εκτελεστική Επιτροπή
και το Δ.Σ.
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
1.

2.

Οι Διαιτητές και Κριτές οφείλουν να φορούν την επίσημη ενδυμασία, όπως αυτή ορίζεται από την Επιτροπή Διαιτησία.
Την ενδυμασία αυτή θα πρέπει να φορούν σε όλες τις διοργανώσεις, ενημερώσεις και σεμινάρια. Είναι υποχρεωμένοι να
τηρούν τα βασικά πρωτοκόλλα καθαριότητας και ευπρεπούς εμφάνισης, σε όλη την διάρκεια των αγώνων και να
συμπεριφέρονται κόσμια εντός και εκτός των αγωνιστικών χώρων.
Η επίσημη ενδυμασία θα πρέπει είναι η ακόλουθη:

Μονόπετο μπλέιζερ χρώματος ναυτικού μπλε (χρωματικός κώδικας: 19-4023 TPX).

Λευκό πουκάμισο με κοντά μανίκια.

Επίσημη γραβάτα χωρίς καρφίτσα.

Μια μαύρη σφυρίχτρα.

Διακριτικό λευκό κορδόνι για την σφυρίχτρα.

Απλό παντελόνι χρώματος ανοιχτού γκρι, χωρίς γυρίσματα (χρωματικός κώδικας: Pantone 18-0201 TPX).

Κάλτσες μονόχρωμες σκούρες μπλε ή μαύρες και μαύρα παπούτσια χωρίς κούμπωμα (φερμουάρ, κουμπιά, κ.τ.λ.)
για το tatami.

Θρησκευτικώς επιβαλλόμενα καλύμματα κεφαλής που είναι εγκεκριμένα από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Καράτε
(WKF).

Οι Διαιτητές και Κριτές μπορούν να φορούν μια απλή γαμήλια βέρα.

Οι γυναίκες Διαιτητές και Κριτές μπορούν να έχουν τα μαλλιά τους πιασμένα με κλιπ για μαλλιά καθώς και
διακριτικά σκουλαρίκια.

ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΩΝ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
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SHOBU HAJIME

Έναρξη αναμέτρησης

Μετά την ανακοίνωσή, ο Διαιτητής κάνει ένα βήμα
προς τα πίσω.

ATO SHIBARAKU Λίγος χρόνος ακόμα

Δίνεται ηχητικό σήμα από τον Χρονομέτρη 15 δευτερόλεπτα πριν από την
οριστική λήξη του
αγώνα και ο διαιτητής φωνάζει “Ato Shibaraku”

YAME

Παύση

Διακοπή ή λήξη του αγώνα. Κοφτή κίνηση του
Διαιτητή με το χέρι από πάνω προς τα κάτω καθώς
κάνει την ανακοίνωση.

MOTO NO ICHI

Αρχική θέση

Αγωνιζόμενοι και Διαιτητής επιστρέφουν στην
αρχική τους θέση.

Συνεχίστε

Διαταγή συνέχισης της αναμέτρησης μετά από μη
εγκεκριμένη παύση ή όταν ο Διαιτητής θέλει να δώσει άτυπα μια εντολή
για να προτρέψει τους αγωνιζόμενους να εμπλακούν όταν αυτοί δεν είναι
δραστήριοι.

TSUZUKETE
HAJIME

Συνεχίστε την αναμέτρηση,
ξεκινήστε.

Ο Διαιτητής στέκεται σε μπροστινή στάση
Zenkutsu dachi. Καθώς λέει “Tsuzukete” τεντώνει
τα χέρια του με τις παλάμες στραμμένες προς τους
αγωνιζόμενους. Όταν πει “Hajime”, στρέφει και
κινεί γρήγορα τις παλάμες του την μία προς την
άλλη και ταυτόχρονα οπισθοχωρεί.

SHUGO

Κάλεσμα Κριτών

Ο Διαιτητής καλεί τους Κριτές είτε στο τέλος της
αναμέτρησης/του ματς είτε για να προτείνει Shikkaku .

HANTEI

Απόφαση

O Διαιτητής ζητάει την απόφαση των Κριτών στο τέλος ενός ισόπαλου
αγώνα. Αυτοί σηκώνουν τις σημαίες τους καθώς ο Διαιτητής σφυρίζει και
ταυτόχρονα σηκώνει το χέρι του για να δείξει την προσωπική του άποψη.

HIKIWAKE

Ισοπαλία

Σε περίπτωση ισοπαλίας, o Διαιτητής διασταυρώνει τα χέρια του και μετά
τα τεντώνει με τις παλάμες στραμμένες προς τα έξω.

AKA (AO) NO
KACHI

Νίκη του κόκκινου (ή μπλε)

Ο Διαιτητής σηκώνει το χέρι του πλαγίως προς την πλευρά του νικητή.

AKA (AO) IPPON

3 βαθμούς για τον κόκκινο (ή
μπλε)

Ο Διαιτητής σηκώνει το χέρι του σε γωνία 450 προς την πλευρά του αθλητή
που σκόραρε.

TSUZUKETE

AKA (AO) WAZA- 2 βαθμούς για τον κόκκινο (ή
ARI
μπλε)

Ο Διαιτητής σηκώνει το χέρι στο επίπεδο του ώμου προς την πλευρά του
αθλητή που σκόραρε.

AKA (ΑΟ) YUKO

1 βαθμός για τον κόκκινο (ή
μπλε)

Ο Διαιτητής εκτείνει το χέρι κάτω σε γωνία 450 προς την πλευρά του αθλητή
που σκόραρε.

CHUKOKU

Προειδοποίηση

Ο Διαιτητής υποδεικνύει παράβαση κατηγορίας 1 ή 2

KEIKOKU

Προειδοποίηση

Ο Διαιτητής υποδεικνύει παράβαση κατηγορίας 1 ή 2 και μετά στρέφει το
δείκτη του 450 κάτω προς την πλευρά του υπαίτιου.

HANSOKU-CHUI

Προειδοποίηση αποκλεισμού

Ο Διαιτητής υποδεικνύει παράβαση κατηγορίας 1 ή 2 και μετά στρέφει το
δείκτη του οριζόντια προς την πλευρά του υπαίτιου.

Αποκλεισμός
HANSOKU

Ο Διαιτητής υποδεικνύει παράβαση κατηγορίας 1 ή 2 και μετά στρέφει το
δείκτη του 45ο πάνω προς την πλευρά του υπαίτιου και ανακοινώνει νίκη
του αντιπάλου.
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JOGAI

Έξοδος από τον αγωνιστικό
χώρο μη προκαλούμενη από
τον αντίπαλο

Ο Διαιτητής στρέφει το δείκτη του προς την πλευρά του υπαιτίου για να
δείξει στους Κριτές ότι ο αγωνιζόμενος βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο.

SENSHU

Πλεονέκτημα πρώτου σκορ
χωρίς αντεπίθεση.

Μετά την απονομή του βαθμού με τον σύνηθες τρόπο, ο Διαιτητής
αναφωνεί ¨Aka (Ao) SENSHU¨ καθώς σηκώνει το λυγισμένο χέρι του προς
την πλευρά του αγωνιζόμενου που σκόραρε με την παλάμη προς το
πρόσωπο του.

SHIKKAKU

Αποκλεισμός, Απομάκρυνση
από τον αγωνιστικό χώρο

Ο Διαιτητής στρέφει πρώτα το δείκτη του πάνω σε γωνία 450 προς την
πλευρά του υπαίτιου, μετά προς τα έξω και ανακοινώνει “Aka (AO)
Shikkaku”.
Μετά ανακοινώνει τη νίκη του αντιπάλου.

TORIMASEN

Ακύρωση

Ο βαθμός ή η απόφαση ακυρώνεται. Ο Διαιτητής του Kumite ή ο
Επικεφαλής Κριτής του Kata διασταυρώνει τα χέρια του και τα τεντώνει
προς τα κάτω.

KIKEN

Εγκατάλειψη

Ο Διαιτητής στρέφει το δείκτη προς κάτω σε γωνία 450 προς την πλευρά του
αγωνιζομένου ή ομάδας.

Έλλειψη
MUBOBI
αυτοπροστασίας

WAKARETE

Διαχωρισμός

Ο Διαιτητής αγγίζει το πρόσωπό του, στρέφει την άκρη του χεριού του
μπροστά και μετά μπρος πίσω για να δείξει στους Κριτές ότι ο
αγωνιζόμενος αυτοτραυματίστηκε.
Ο Διαιτητής προτρέπει τους αγωνιζόμενους να χωρίσουν όταν ξεκινάνε να
αγκαλιάζονται ή να στέκονται στήθος με στήθος, απομακρύνοντας τα
τεντωμένα χέρια του με τις παλάμες προς τα έξω (ίδια χειρονομία με αυτή
που συνήθως χρησιμοποιείται για να προτρέψουμε τους αγωνιζόμενους να
επιστέψουν στις αρχικές τους θέσεις στον αγωνιστικό χώρο) καθώς
προφέρει την εντολή.

ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΗΜΑΙΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗ

SHOMEN-NI-REI
Ο Διαιτητής προεκτείνει τα χέρια του με τις παλάμες
ανοικτές να κοιτάνε μπροστά.
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OTAGAI-NI-REI
Ο Διαιτητής καλεί τους αγωνιζόμενους να υποκλιθούν ο
ένας στον άλλο.

SHOBU HAJIME
« Έναρξη του αγώνα ».
Μετά την ανακοίνωση, ο Διαιτητής κάνει ένα βήμα προς τα
πίσω.

YAME
« Παύση »
Διακοπή ή λήξη του αγώνα. Καθώς ανακοινώνει, ο Διαιτητής
κάνει με το χέρι του κοφτή κίνηση από πάνω προς τα κάτω.

TSUZUKETE HAJIME
« Συνεχίστε τον αγώνα, ξεκινήστε ».
Ο Διαιτητής καθώς στέκεται σε μπροστινή στάση Zenkutsu
dachi αναφωνεί Tsuzukete και τεντώνει τα χέρια του με τις
παλάμες στραμμένες προς τους αγωνιζόμενους. Όταν πει
“Hajime” στρέφει και κινεί τις παλάμες του τη μία προς την
άλλη και ταυτόχρονα οπισθοχωρεί.
Η εντολή ¨TSUZUKETE¨ σε συνδυασμό με την ίδια
χειρονομία χρησιμοποιείται για την άτυπη προτροπή προς
τους αγωνιζόμενους να εμπλακούν, καθώς ο Διαιτητής
είναι σε κίνηση.
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YUKO (Ένας βαθμός)
Ο Διαιτητής απλώνει το χέρι κάτω σε γωνία 450, προς την
πλευρά του αθλητή που εκτέλεσε την τεχνική.

WAZA-ARI (Δύο βαθμοί)
Ο Διαιτητής απλώνει το χέρι στο επίπεδο του ώμου του
προς την πλευρά του αθλητή που εκτέλεσε την τεχνική.

IPPON (Τρείς βαθμοί)
Ο Διαιτητής απλώνει το χέρι πάνω σε γωνία 450, προς την
πλευρά του αθλητή που εκτέλεσε την τεχνική.

TORIMASEN / Ακύρωση
Όταν κατά λάθος έχει δοθεί βαθμός ή παρατήρηση/ποινή, ο
Διαιτητής γυρνά προς την πλευρά του αθλητή, ανακοινώνει
"ΑΟ" ή "ΑΚΑ", σταυρώνει τα χέρια και τα κατεβάζει με μια
απότομη κίνηση με τις παλάμες να κοιτάνε προς τα μέσα,
για να δείξει ότι η προηγούμενη απόφαση έχει ακυρωθεί.
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SENSU
(Πλεονέκτημα πρώτου σκορ χωρίς αντεπίθεση.)
Ο Διαιτητής σηκώνει το λυγισμένο χέρι του προς την πλευρά
του αγωνιζόμενου που σκόραρε με την παλάμη προς το
πρόσωπο του.

NO KACHI (ΝΙΚΗ)
Στο τέλος της αναμέτρησης ή ματς, ανακοινώνοντας "ΑΚΑ" ή
"ΑΟ" NO KACHI, ο Διαιτητής εκτείνει το χέρι του προς τα
πάνω σε γωνία 450 προς την πλευρά του νικητή.

KIKEN
"ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ"
Ο Διαιτητής δείχνει προς την θέση του αθλητή που
εγκατάλειψε με το δείκτη του και ανακοινώνει την νίκη του
αντιπάλου του

97

ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΦΑ-ΑΒΚ

SHIKKAKU
"ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΧΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ"
Ο Διαιτητής στρέφει πρώτα το δείκτη του πάνω σε γωνία
450 προς την πλευρά του υπαίτιου, μετά προς τα έξω και
ανακοινώνει “Aka (AO) Shikkaku”. Μετά ανακοινώνει τη
νίκη του αντιπάλου.

HIKIWAKE
"ΙΣΟΠΑΛΙΑ" (Ισχύει μόνο για τα ομαδικά αγωνίσματα).
Όταν στην λήξη του χρόνου υπάρχει ισοπαλία ο Διαιτητής
διασταυρώνει τα χέρια του και μετά τα τεντώνει με τις
παλάμες στραμμένες μπροστά.

WAKARETE
Ο Διαιτητής χειρονομεί καθώς προφέρει την εντολή για να
προτρέψει τους αγωνιζόμενους να χωρίσουν όταν ξεκινάνε
να αγκαλιάζονται ή να στέκονται στήθος με στήθος (η
χειρονομία είναι ίδια με αυτή που συνήθως
χρησιμοποιείται όταν προτρέπουμε τους αγωνιζόμενους
να επιστέψουν στις αρχικές τους θέσεις στον αγωνιστικό
χώρο.)
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ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
(Χρησιμοποιείται χωρίς επιπλέον σήμα για CHUKOKU)
Ο Διαιτητής διασταυρώνει τα χέρια του στο επίπεδο του
στήθους με ανοικτές παλάμες, με τις άκρες των καρπών να
ακουμπάνε μεταξύ
τους.

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2
(Χρησιμοποιείται χωρίς επιπλέον σήμα για CHUKOKU)
Ο Διαιτητής δείχνει με λυγισμένο το χέρι με το δείκτη προς
το πρόσωπο του παραβάτη

KEIKOKU
"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ"
Ο Διαιτητής δείχνει παράβαση κατηγορίας 1 ή 2 και
μετακινεί τον δείκτη του προς τα κάτω σε γωνία 450 προς την
κατεύθυνση των ποδιών του παραβάτη.
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HANSOKU CHUI
"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ"
Ο διαιτητής δείχνει παράβαση κατηγορίας 1 ή 2 και
μετακινεί τον δείκτη του οριζοντίως προς την κατεύθυνση
του θώρακα του παραβάτη.

HANSOKU
"ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ"
Ο Διαιτητής δείχνει παράβαση κατηγορίας 1 ή 2, μετακινεί
τον δείκτη του προς τα πάνω σε γωνία 450 προς την
κατεύθυνση του προσώπου του παραβάτη και απονέμει νίκη
στον αντίπαλο.

ΠΑΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (PASSIVITY)
Ο Διαιτητής κινεί περιστροφικά τις γροθιές του μεταξύ τους
μπροστά από το στήθος του για να δείξει παράβαση
κατηγορίας 2.

ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
Ο Διαιτητής δείχνει στους Κριτές ότι υπήρξε υπερβολική
επαφή ή άλλη παράβαση κατηγορίας 1.
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ΜΕΓΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ο Διαιτητής κρατά ανοικτά και τα δυο του χέρα μπροστά στο
πρόσωπο του για να δείξει στους Κριτές παράβαση
κατηγορίας 2.

ΠΡΟΣΠΟΙΗΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ο Διαιτητής κρατά ανοικτά και τα δυο του χέρα δίπλα στο
πρόσωπο του για να δείξει στους Κριτές παράβαση
κατηγορίας 2.

JOGAI
“Έξοδος από τον αγωνιστικό χώρο”
Ο διαιτητής δείχνει μια έξοδο στους κριτές δείχνοντας με
τον δείκτη στα όρια του αγωνιστικού χώρου προς την
πλευρά του παραβάτη.

MUBOBI (ΑΥΤΟΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ)
Ο Διαιτητής αγγίζει το πρόσωπό του και στην συνέχεια κινεί
το χέρι του αριστερά-δεξιά μπροστά από το πρόσωπο του
για να δείξει στους Κριτές ότι ο αγωνιζόμενος
αυτοτραυματίστηκε.
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ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΓΩΝΑ
Ο Διαιτητής κάνει κυκλική κίνηση με τον δείκτη του που
κοιτάει προς τα κάτω για να δείξει στους Κριτές παράβαση
κατηγορίας 2.

ΣΠΡΩΞΙΜΟ, ΑΡΠΑΓΗ Ή ΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΟΣ ΜΕ ΣΤΗΘΟΣ ΧΩΡΙΣ
ΑΜΕΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Η ΡΙΨΗΣ
Ο Διαιτητής κρατά και τις δύο σφιγμένες γροθιές του στο
επίπεδο των ώμων του ή κάνει χειρονομία σπρωξίματος με
ανοικτά τα χέρια του για να δείξει στους Κριτές παράβαση
κατηγορίας 2.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ
Ο Διαιτητής κινεί την κλειστή γροθιά του πέρα από την
πλευρά του κεφαλιού του για να δείξει στους Κριτές
παράβαση κατηγορίας 2.

ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ, ΤΑ ΓΟΝΑΤΑ Ή ΤΟΥΣ
ΑΓΚΩΝΕΣ.
Ο Διαιτητής αγγίζει το μέτωπο, γόνατο ή αγκώνα με την
ανοικτή παλάμη του για να δείξει στους Κριτές παράβαση
κατηγορίας 2
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ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΑΛΟ, ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΕΝΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Ο διαιτητής αγγίζει τα χείλη του με τον δείκτη για να δείξει
στους κριτές παράβαση κατηγορίας 2.

SHUGO
“ΚΑΛΕΣΜΑ ΚΡΙΤΩΝ”
Ο διαιτητής καλεί τους κριτές στο τέλος του αγώνα ή για να
προτείνει Shikkaku.

ΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΜΕ ΣΗΜΑΙΕΣ
Σημειώστε ότι οι Κριτές #1 και #4 θα κρατάνε την κόκκινη σημαία στο δεξί τους χέρι και οι Κριτές #2 και #3 στο αριστερό τους
χέρι.
YUKO

WAZA-ARI
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IPPON

ΠΑΡΑΒΑΣΗ
Προειδοποίηση παράβασης. Η κατάλληλη σημαία κινείται
κυκλικά και μετά γίνεται σήμα
κατηγορίας 1 ή 2.

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2

Οι σημαίες σταυρώνονται και εκτείνονται με τα χέρια ίσια
προς την κατεύθυνση του παραβάτη

Ο Κριτής δείχνει με την σημαία με το χέρι λυγισμένο.

ΘΕΣΗ ΚΡΙΤΗ

JOGAI
Ο Κριτής χτυπά το πάτωμα με την σημαία.
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KEIKOKU

HANSOKU CHUI

HANSOKU

Οποιοδήποτε θέμα δεν καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό διαιτησίας, ρυθμίζεται με βάση τα ισχύοντα στην Παγκόσμια
Ομοσπονδία Καράτε (WKF) ή με απόφαση του Δ.Σ μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Δ..
Σε κάθε περίπτωση είναι δυνατή η εξειδίκευση και τροποποίηση των τεχνικών διατάξεων του παρόντος από το Διοικητικό
συμβούλιο της ΕΛΟΚ μετά από αντίστοιχη εισήγηση της Κ.Ε.Δ. ή της Επιτροπής αγώνων για την διευκόλυνση ή επίλυση τυχόν
προβλημάτων. Οποιαδήποτε αλλαγή η τροποποίηση του παρόντος θα πρέπει να δημοσιεύεται στην προκήρυξη των αγώνων.
Ο παρών Κανονισμός, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του, ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των σωματείων - μελών
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε στις 31/10 21, η οποία εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον νομικό
σύμβουλο από κοινού ή κεχωρισμένως προβούν σε κάθε αναγκαία τροποποίηση μετά τις παρατηρήσεις που θα διενεργήσει
κατά νόμο από την Γ.Γ.Α.”
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Ο πρόεδρος της συνέλευσης κος Θεόδωρος Σιετής μη υπάρχοντος άλλου θέματος
προς συζήτηση ευχαρίστησε το σώμα και κήρυξε την λήξη της Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

(υπογραφή)

(υπογραφή)

Θεόδωρος-Μαργαρίτης Σιετής

Αθανάσιος Φυλακτός
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