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Πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ.     της   15/10/2021 

 

Σήμερα την 15η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 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 Εκτελεστικής Επιτροπής των συνεδριάσεων της 

31.08.21, και 30.09.21.  

2. Εκλογή μέλους Εκτελεστικής Επιτροπής με τον αναπληρωτή του.  

3. Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Εκτελεστική Επιτροπή. 

4. Εγγραφή νέου συλλόγου στο μητρώο της ΕΛ.Ο.Κ.  

5. Λοιπά θέματα - Αποφάσεις. 

 

Παρόντες:  

1) Θεόδωρος Μαργαρίτης Σιετής, 2) Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, 3) Ηλίας 

Χρήστου, 4) Γεώργιος Κελάλης, 5) Αθανάσιος Φυλακτός, 6) Σταύρος Σταυριανίδης, 

7) Ιωάννης Γιαννέλης Νικόλαος Ζάχος, 8) Περικλής Κανέλλης, 9) Νικόλαος Ζάχος,  

10) Παρασκευάς Ανδρεανίδης, 11) Εμμανουήλ Αρβανίτης και 12) Μιλτιάδης 

Παπαδημητρίου. 

Απόντες: 1) Γεώργιος Σαλιάρης Φασσέας, 2) Αναστάσιος Κασίμης και 3) Δημήτριος 

Μακρής. 

 

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.  
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1. Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής των συνεδριάσεων της 

31.08.21, και 30.09.21.  

Κατόπιν παρουσίασης των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής κατά τις 

συνεδριάσεις της 31.08.21 και 30.09.21 και διαλογικής συζήτησης επ’ αυτών, το Δ.Σ. 

αποφάσισε κατά πλειοψηφία με δέκα ψήφους υπέρ και δύο αποχές των κ.κ. 

Αρβανίτη και Παπαδημητρίου την έγκριση των εν λόγω αποφάσεων Εκτελεστικής 

Επιτροπής των συνεδριάσεων της 31.08.21 και 30.09.21. 

2. Εκλογή μέλους Εκτελεστικής Επιτροπής με τον αναπληρωτή του. 

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.17 του Καταστατικού η Εκτελεστική Επιτροπή 

αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Πρόεδρο της 

Τεχνικής Επιτροπής ή σε περίπτωση κωλύματος αυτών από τους νόμιμους κατά το 

καταστατικό αναπληρωτές τους και ένα μέλος του Δ.Σ. με τον αναπληρωτή του 

που δεν μετέχουν της συγκροτήσεως. Ο Πρόεδρος πρότεινε γι αυτή τη θέση τον κ. 

Νικόλαο Ζάχο και αναπληρωτή του τον κ. Παρασκευά Ανδρεανίδη. Κατόπιν 

διαλογικής συζήτησης επί του θέματος και αφού απείχαν από την ψηφοφορία οι 

κ.κ. Νικόλαος Ζάχος και Παρασκευάς Ανδρεανίδης, το Δ.Σ. αποφάσισε κατά 

πλειοψηφία με οκτώ ψήφους υπέρ και δύο αποχές των κ.κ. Αρβανίτη και 

Παπαδημητρίου την έγκριση της πρότασης του Προέδρου. 

Μετά την ψηφοφορία επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε 

στη συνεδρίαση του Δ.Σ. και ο κύριος Μακρής, οπότε οι συμμετέχοντες ανήλθαν σε 

έντεκα, οι οποίοι συνέχισαν τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των υπολοίπων 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

 

3. Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Εκτελεστική Επιτροπή. 

Το λόγο έλαβε ο Γ.Γ. του Δ. Σ. κ. Κ. Μητρόπουλος ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών 

του Συμβουλίου τις διατάξεις του άρθρου 13 §17 του Καταστατικού σχετικά με την 

Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΛ.Ο.Κ. Στη συνέχεια ανέφερε προς τα μέλη ότι η σύνθεση 

της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) επιτρέπει να λειτουργεί πιο ευέλικτα και να 

συνέρχεται συχνότερα για άμεση και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των 
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καθημερινών υποθέσεων και των αποφάσεων του Δ.Σ. Με βάση τα ανωτέρω 

προτείνεται η εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στην 

Εκτελεστική Επιτροπή (Ε. Ε.), σχετικών με θέματα:  

1. Συντονίζει, ελέγχει και κατευθύνει όλη την υπηρεσία της ΕΛ.Ο.Κ., 

μεριμνώντας ταυτόχρονα για την εύρυθμη λειτουργία όλων των Επιτροπών και 

των τμημάτων. 

2. Αναφέρεται απ' ευθείας στον Πρόεδρο του  Διοικητικού Συμβουλίου ή στον 

Αναπληρωτή του. 

3. Μεριμνά για 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. 

4. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω του Γενικού Γραμματέα, κάθε θέμα 

που αφορά στην βελτίωση της απόδοσης των διοικητικών υπηρεσιών της ΕΛ.Ο.Κ. 

5. Είναι αρμόδια για κάθε θέμα καθημερινής διοίκησης και για κάθε θέμα που της 

αναθέτει αρμοδίως το Διοικητικό Συμβούλιο. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά 

θέματα τρέχουσας διοίκησης μπορεί να είναι τα εξής: 

- εγγραφής συλλόγων στα μητρώα της ΕΛ.Ο.Κ και παροχής σχετικών βεβαιώσεων 

για χρήση σε κρατικές υπηρεσίες (Περιφέρεια, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κλπ), 

- έγκρισης διεξαγωγής πάσης φύσεως αθλητικών εκδηλώσεων (σεμινάρια, φιλικές 

προπονήσεις, διασυλλογικοί αγώνες κλπ) που τελούνται υπό την αιγίδα και στα 

όρια δικαιοδοσίας της ΕΛ.Ο.Κ, 

- έγκρισης πληρωμών για την κάλυψη των τρεχουσών υποχρεώσεων της ΕΛ.Ο.Κ 

κατόπιν εισήγησης του Ταμία,  

- ανάθεσης νομικής υποστήριξης - εκπροσώπησης της ΕΛ.Ο.Κ σε δικαστικές 

υποθέσεις και έγκρισης αμοιβής για την παροχή νομικών υπηρεσιών καθώς και 

ανάθεσης για νομικές ενέργειες κατά τρίτων με σκοπό την υπεράσπιση του κύρους 

και των συμφερόντων της ΕΛ.Ο.Κ, 

 - έγκρισης συμμετοχής αντιπροσωπευτικών ομάδων της ΕΛ.Ο.Κ σε διεθνή 

τουρνουά καράτε (ανοιχτών κατηγοριών), 
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- έγκρισης με απλή απόφαση προμήθειας υλικών, υπηρεσιών και αναλωσίμων για 

τις ανάγκες της ΕΛ.Ο.Κ, η αξία των οποίων δεν θα υπερβαίνει τα πεντακόσια (500€) 

ευρώ ανά περίπτωση, και διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών μέχρι 

του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000 €) ευρώ ανά περίπτωση, 

- τροποποιήσεως αγωνιστικού προγράμματος και έγκρισης τεχνικών θεμάτων 

κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής  Επιτροπής,  

- καταρτισμό αποστολών των εθνικών ομάδων κατόπιν εισήγησης Τεχνικής 

Επιτροπής,  

- έγκρισης αποτελεσμάτων εξετάσεων DAN και Διαιτησίας & μετεγγραφών 

αθλητών και  

- ορισμού εκπροσώπων της ΕΛ.Ο.Κ σε επιτροπές / φορείς. 

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία με δέκα 

ψήφους υπέρ, μία κατά του κ. Παπαδημητρίου και δύο αποχές των κ.κ. Αρβανίτη 

και Μακρή  την έγκριση της εκχώρησης των παραπάνω αρμοδιοτήτων στην 

Εκτελεστική Επιτροπή.  

4. Εγγραφή νέου συλλόγου στο μητρώο της ΕΛ.Ο.Κ.  

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία με δώδεκα 

ψήφους υπέρ και μία αποχή του κ. Αρβανίτη την εγγραφή του συλλόγου με την 

επωνυμία Ζεύκειος Αθλητικός Σύλλογος στη δύναμη της Ομοσπονδίας.  

 

  

ΑΔΑ: Ψ6ΤΙ469ΗΦΑ-53Η

user
Rectangle

user
Line

user
Line

user
Line

user
Line

user
Line

user
Line

user
Polygonal Line

user
Line

user
Rectangle



 

 

5 

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 

 

Θεόδωρος – Μαργαρίτης 

Σιετής 

 Ο Γενικός Γραμματέας 

 

Κώστας Μητρόπουλος 

 

 

Ηλίας Χρήστου 

 

 

Γιώργος Κελάλης 

 

 

Γιώργος Σαλιάρης - Φασσέας 

Θανάσης Φυλακτός Σταύρος Σταυριανίδης Γιάννης Γιαννέλης 

Περικλής Κανέλλης Παρασκευάς Ανδρεανίδης Εμμανουήλ Αρβανίτης 

Νίκος Ζάχος Δημήτριος Μακρής 

Αναστάσιος Κασίμης 

Μιλτιάδης Παπαδημητρίου 
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