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Πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. της 30/11/2021

Σήμερα την 30η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 21:30 συνήλθαν τα μέλη του
Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της
πλατφόρμας ZOOM μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Θεόδωρου-Μαργαρίτη
Σιετή με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικών Επιτροπών της: 4/10/2021-30/10/202110/11/2021 και 29/11/2021.
2. Εγγραφή Νέων Συλλόγων-ΑΤΡΑΠΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ και ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ.
3. Αναγνώριση 2ου DAN WKF (ΕΛΕΝΑ ΚΟΤΣΙΡΗ WKF Certificate number
1.914/2 με ημερομηνία 27.03.2014).
4. Κατ’ εξαίρεση μεταγραφή της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΛΠΑΚΗ από τον 407 στον 289.
5. Εκπόνηση αρχείου ΧΙΛΩΝ και αποστολή στην Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού.
6. ATHENS OPEN : Συμμετοχές, παράταση και χρονοδιάγραμμα, συζήτηση.
7. Σχολές προπονητών Γ.Γ.Α.
8. Αίτημα για Αγώνες Open Series στον Βόλο την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022.
9. Αγωνιστικό Ημερολόγιο 2022.
10. Αναθεώρηση προϋπολογισμού 2021.
11. Εκπρόσωπος αθλητών στο Δ.Σ.
12. Λοιπά θέματα / Αποφάσεις.
Παρόντες:
1) Θεόδωρος Μαργαρίτης Σιετής, 2) Γεώργιος Σαλιάρης Φασσέας, 3) Ηλίας
Χρήστου, 4) Γεώργιος Κελάλης, 5) Αθανάσιος Φυλακτός, 6) Σταύρος Σταυριανίδης,
7) Ιωάννης Γιαννέλης, 8) Περικλής Κανέλλης, 9) Νικόλαος Ζάχος, 10) Παρασκευάς
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Ανδρεανίδης, 11) Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, 12) Δημήτριος Μακρής και 13)
Μιλτιάδης Παπαδημητρίου.
Απόντες: 1) Αναστάσιος Κασίμης και 2) Εμμανουήλ Αρβανίτης.
Ο Πρόεδρος κ. Θεόδωρος Μαργαρίτης Σιετής διαπίστωσε, ότι υφίσταται η
απαιτούμενη από το άρθρο 13 παρ. 13 του Καταστατικού απαρτία και κηρύσσει
την έναρξη της συνεδρίασης με τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικών Επιτροπών της: 4/10/2021-30/10/202110/11/2021 και 29/11/2021.
Αφού ο Γ.Γ. ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. επί των αποφάσεων της Ε.Ε. κατά τις
συνεδριάσεις της 4/10/2021, 30/10/2021, 10/11/2021 και 29/11/2021, έλαβε χώρα
διαλογική συζήτηση και το Δ.Σ. ενέκρινε κατά πλειοψηφία με έντεκα ψήφους υπέρ
και δύο κατά, των κ.κ. Μακρή και Παπαδημητρίου, τις αποφάσεις των εν θέματι
συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής.
2. Εγγραφή Νέων Συλλόγων - ΑΤΡΑΠΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ και ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ.
Αφού ο Γ.Γ. ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ., ότι ο φάκελος δικαιολογητικών κάθε
σωματείου έχει ελεγχθεί και είναι πλήρης, έλαβε χώρα διαλογική συζήτηση και το
Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την εγγραφή των συλλόγων με τις επωνυμίες «Ατραπός
Πτολεμαΐδας»

και

«Αθλητικός

Σύλλογος

Πολυνείκης»

στην

δύναμη

της

Ομοσπονδίας.
3. Αναγνώριση 2ου DAN WKF (ΕΛΕΝΑ ΚΟΤΣΙΡΗ WKF Certificate number 1.914/2
με ημερομηνία 27.03.2014).
Αφού ο Γ.Γ. ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για την υποβολή του σχετικού αιτήματος,
έλαβε χώρα διαλογική συζήτηση και το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία με
έντεκα ψήφους υπέρ και δύο λευκές, των κ.κ. Μακρή και Παπαδημητρίου, την
απονομή του 2ου DAN ΕΛ.Ο.Κ. στην κυρία Έλενα Κοτσίρη.
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4. Κατ΄ εξαίρεση μεταγραφή της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΛΠΑΚΗ από τον 407 στον 289.
Αφού ο Γ.Γ. ενημέρωσε για το σχετικό αίτημα τα μέλη του Δ.Σ., έλαβε χώρα
διαλογική συζήτηση και το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την αναβολή της συζήτησης
επί του θέματος για την παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων.
5. Εκπόνηση αρχείου ΧΙΛΩΝ και αποστολή στην Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού.
Αφού ο Γ.Γ. ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ., έλαβε χώρα διαλογική συζήτηση και το
Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την εκπόνηση του αρχείου για το πρόγραμμα Χίλων και
την αποστολή του στη Γ.Γ.Α.
6. ATHENS OPEN Συμμετοχές, παράταση και χρονοδιάγραμμα συζήτηση.
Αφού ο Γ.Γ. ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για συνεχή νέα εκπρόθεσμα αιτήματα
συμμετοχής και την ανάγκη ενίσχυσης του αριθμού συμμετοχών στον αγώνα,
έλαβε χώρα διαλογική συζήτηση και το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την παράταση
της υποβολής δηλώσεων μέχρι την Κυριακή 28.11.2021.
7. Σχολές προπονητών Γ.Γ.Α.
Αφού ο Γ.Γ. ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι 22 άτομα εκδήλωσαν ενδιαφέρον για σχολή
προπονητών Α΄ τάξης, 96 άτομα εκδήλωσαν ενδιαφέρον για σχολή προπονητών Β΄
τάξης και 131 άτομα εκδήλωσαν ενδιαφέρον για σχολή προπονητών Γ΄ τάξης,
έλαβε χώρα διαλογική συζήτηση και το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την αποστολή
αιτήματος στη Γ.Γ.Α. για την ίδρυση σχολών προπονητών Α΄ Β΄ και Γ΄ τάξης.
8. Αίτημα για Αγώνες Open Series στον Βόλο την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022.
Αφού ο Γ.Γ. ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι λόγω της σύμπτωσης των ημερομηνιών
διεξαγωγής των Βαλκανικών Αγώνων και του αγώνα

Open Series απαιτείται

αλλαγή ημερομηνίας στον εγχώριο αγώνα, έλαβε χώρα διαλογική συζήτηση και το
Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής του
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πρωταθλήματος Κεντρικής Ελλάδας κατά μία εβδομάδα (πριν ή μετά την
διενέργεια των Βαλκανικών Αγώνων) λόγω της διεξαγωγής των Βαλκανικών
Αγώνων την 18 – 20/03/2022 στην χώρα μας .
9. Αγωνιστικό Ημερολόγιο 2022.
Αφού ο Γ.Γ. ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για την διάρθρωση του αγωνιστικού
ημερολογίου της ΕΛ.Ο.Κ., έλαβε χώρα διαλογική συζήτηση και το Δ.Σ. αποφάσισε
ομόφωνα την δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας του παρακάτω
ημερολογίου σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 2725/99.

10. Αναθεώρηση προϋπολογισμού 2021.
Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Ταμία, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ., ότι
κατά την τελική φάση της επεξεργασίας από την Γ.Γ.Α. των υποβληθέντων
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στοιχείων για την είσπραξη της κρατικής επιχορήγησης για το 2021 του ποσού των
25.000 Ευρώ, η αρμόδια υπηρεσία της ΓΓΑ ζήτησε την τροποποίηση του
υποβληθέντος αναμορφωμένου Προϋπολογισμού του 2021, ούτως ώστε αυτός να
μην προβλέπει την ύπαρξη ταμειακών διαθεσίμων ύψους 64.664,46 Ευρώ, καθώς
η διατήρηση τόσο υψηλού χρηματικού αποθεματικού καθιστά περιττή την
αιτούμενη κρατική επιχορήγηση των 25.000 Ευρώ, δεδομένου ότι δεν θα
χρησιμοποιηθεί, έλαβε χώρα διαλογική συζήτηση. Το Δ.Σ. με βάση τα παραπάνω
και προκειμένου η Ομοσπονδία να μην χάσει την κρατική επιχορήγηση αποφάσισε
κατά πλειοψηφία με έντεκα ψήφους υπέρ και δύο λευκά , των κ.κ. Μακρή και
Παπαδημητρίου, την αποδοχή της εισήγησης του Ταμία για την αναμόρφωση του
Προϋπολογισμού, όπως το εκτιμώμενο κατά την 31/12/2021 Αποθεματικό των
64.664,46

Ευρώ,

κατανεμηθεί

στον

Κωδ.

0255Β

«Επίσημες

Εκδηλώσεις

Εξωτερικού» κατά 34.000 Ευρώ και τον Κωδ. 0272 «Διοργάνωση Περιφερειακών Διασυλλογικών - Πανελληνίων Πρωταθλημάτων» κατά 30.664,46 Ευρώ, ώστε το
σύνολο των πόρων του προϋπολογισμού να μπορεί να χρησιμοποιείται για την
χρηματοδότηση των δαπανών.
Επίσης παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στον Ταμία να αποστείλει στην Γ.Γ.Α. τον
παρακάτω τελικό Προϋπολογισμό 2021.
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11. Εκπρόσωπος αθλητών στο Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος έλαβε τον λόγο και ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ., ότι δημιουργήθηκε
σύλλογος αθλητών και εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο. Ο σύλλογος των αθλητών
κοινοποίησε το καταστατικό του στην Ομοσπονδία. Επειδή η ΕΛ.Ο.Κ. επιθυμεί να
εκπροσωπούνται οι αθλητές στο Δ.Σ. σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο και ο
Σύλλογος των Αθλητών δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί σε σώμα για να ορίσει
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εκπρόσωπό του, πρότεινε τον αρχαιότερο εν ενεργεία αθλητή της Εθνικής Ομάδας
και πρώτο υπογράφοντα από τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου, κύριο ΓεώργιοΜιχαήλ Τζάνο ως εκπρόσωπο των αθλητών στο Δ.Σ. Οι κ.κ. Μακρής και
Παπαδημητρίου αντιπρότειναν για την θέση αυτή την κυρία Βασιλική Πανετσίδου.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία με έντεκα
ψήφους υπέρ και δύο κατά, των κ.κ. Μακρή και Παπαδημητρίου, πρόσκληση του κ.
Τζάνου στο Δ.Σ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Σύμφωνα με τον Νόμο θέση στο Δ.Σ. καταλαμβάνει ταυτόχρονα και ο πρώτος
αναπληρωματικός κύριος Νικόλαος Σιαψάλης και αποφασίστηκε η πρόσκλησή του
στο επόμενο Δ.Σ.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της
συνεδριάσεως του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Θεόδωρος – Μαργαρίτης

Κώστας Μητρόπουλος

Σιετής

Ηλίας Χρήστου

Γιώργος Κελάλης

Γιώργος Σαλιάρης - Φασσέας

Θανάσης Φυλακτός

Σταύρος Σταυριανίδης

Γιάννης Γιαννέλης
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Περικλής Κανέλλης

Παρασκευάς Ανδρεανίδης

Εμμανουήλ Αρβανίτης

Νίκος Ζάχος

Δημήτριος Μακρής

Μιλτιάδης Παπαδημητρίου

Αναστάσιος Κασίμης

