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Πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ.     της   09/11/2022 

 

Σήμερα την 09/11/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00 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 της 20/10/2022. 

2. Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής της 02/11/2022. 

3. Οικονομικά θέματα-Εγκρίσεις πληρωμών. 

4. Πρόσκληση για τη διεξαγωγή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 11/12/2022. 

5. Λοιπά θέματα, ενημέρωση – αποφάσεις. 

 

Παρόντες:  

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

Σαλιάρης Φασσέας, 4) Ηλίας Χρήστου, 5) Αθανάσιος Φυλακτός, 6) Σταύρος 

Σταυριανίδης, 7) Νικόλαος Ζάχος, 8) Ιωάννης Γιαννέλης, 9) Παρασκευάς 

Ανδρεανίδης,10) Περικλής Κανέλλης, 11) Παναγιώτης Λάμιας και 12) Ελευθέριος 

Κωνσταντακόπουλος.  

Απόντες:  

1) Γεώργιος Κελάλης, 2) Νικόλαος Σιαψάλης, 3) Κυριακή Κυδωνάκη, 4) Ιωάννης 

Ραπτάκης και 5) 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 της 20/10/2022. 

Αφού ο Γ.Γ. ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. επί των αποφάσεων της Ε.Ε., ακολούθησε 

διαλογική συζήτηση και το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα  την έγκριση των αποφάσεων της 

Ε.Ε. με δώδεκα θετικές ψήφους επί δώδεκα παρόντων. 

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας και πριν την έναρξη της συζήτησης του επόμενου 

θέματος προσήλθε στη συνεδρίαση το μέλος Ν. Σιαψάλης και τα παρόντα μέλη έγιναν 

δεκατρία. 

2. Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής της 02/11/2022. 

Αφού ο Γ.Γ. ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. επί των αποφάσεων της Ε.Ε., ακολούθησε 

διαλογική συζήτηση και το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα  την έγκριση των αποφάσεων της 

Ε.Ε. με δεκατρείς θετικές ψήφους επί δεκατριών παρόντων. 

3. Οικονομικά θέματα-Εγκρίσεις πληρωμών. 

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Ταμία  ο οποίος ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι πρέπει να 

πραγματοποιηθούν άμεσα οι παρακάτω πληρωμές: 

α) Ποσό 6.000€ προς την Κ.Α.Ε. Α.Ε.Κ. ως προκαταβολή για την δέσμευση του 

σταδίου των Α. Λιοσίων για τις ανάγκες του Κ1.  

β) Ποσό 10.158€ προς την COSMORAMA Ε.Π.Ε. για την ολική εξόφληση της 

δαπάνης που αφορά την αποστολή των Εθνικών ομάδων της ΕΛ.Ο.Κ στο 

ΙΚΟΝΙΟ (Παγκόσμιο Εφήβων –Νέων), στο ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Βαλκανικό 

Εφήβων – Νέων) και της επίσκεψης ESCALANTE.  

γ) Ποσό 2.566,80€ προς τον κ. Σπύρο Μητσέλη, μειοδότη του σχετικού 

διαγωνισμού, που αφορά προκαταβολή 60% για την προμήθεια 20.000 

εντύπων Δελτίων Αθλητών για τις ανάγκες του μητρώου αθλητών της 
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ΕΛΟΚ καθώς και 20.000 εντύπων Διπλωμάτων αγώνων για τις αθλητικές 

διοργανώσεις του 2022- 23 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα  την έγκριση των 

παραπάνω πληρωμών με δεκατρείς θετικές ψήφους επί δεκατριών παρόντων. 

4. Πρόσκληση για τη διεξαγωγή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 11/12/2022. 

 

Ο Γ.Γ. ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για την αναγκαιότητα επικαιροποίησης τεσσάρων (4) 

κανονισμών της ΕΛ.Ο.Κ. και  πρότεινε το παρακάτω κείμενο να αναγράφεται στην 

πρόσκληση σε Έκτακτη Γ.Σ.:  

«Αθήνα, 09/11/2022 

            Αριθ. Πρωτ.:    1618 

 

Προς:  

Όλα τα σωματεία - μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε  

Θέμα: Πρόσκληση για την διεξαγωγή Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως  

Η Διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε συνεδρίασε υπό την προεδρία του 

Θεόδωρου – Μαργαρίτη Σιετή με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ την 0 9
η

 

Ν ο ε μ β ρ ί ο υ  2022 και αποφάσισε να διεξαχθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 11
η
 

Δεκεμβρίου, ημέρα Κυριακή, ώρα 11:00 π.μ. μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ.  

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατ’ άρθρο 11 παρ. 9 του Καταστατικού, η Γ.Σ. θα 

επαναληφθεί την ίδια ημέρα μία ώρα αργότερα δηλαδή την 12:00 μ.μ. μέσω της πλατφόρμας 

ΖΟΟΜ. 

Τα θέματα της Γ.Σ. είναι τα ακόλουθα:  

 Θέμα 1ο: Επικαιροποίηση Κανονισμού Μεταγραφών. 

Θέμα 2ο: Επικαιροποίηση Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Αγώνων.  

 Θέμα 3ο: Επικαιροποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Εθνικών Ομάδων. 

Θέμα 4ο: Επικαιροποίηση Κανονισμού Διαιτησίας και Κριτών Αγώνων.                 
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Δικαίωμα συμμετοχής χωρίς ψήφο στην Γ.Σ. έχουν όλα τα σωματεία μέλη της ΕΛ.Ο.Κ. Τα 

σωματεία συμμετέχουν στην Γ.Σ. με εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, που υποχρεωτικά είναι 

μέλη των Δ.Σ. των Σωματείων.  

Δικαίωμα ψήφου στην Γ.Σ. έχουν μόνον οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι, μέλη Δ.Σ. 

των Σωματείων, μελών της ΕΛ.Ο.Κ., τα οποία κατά τα δύο (2) από τα τρία (3) προηγούμενα της 

Γ.Σ. ημερολογιακά έτη, συμπεριλαμβανομένου του έτους αυτής (2020, 2021& 2022), έχουν 

επιδείξει αθλητική δραστηριότητα με τη συμμετοχή τουλάχιστον οκτώ (8) αθλητών (αρθ.14 

§2 Ν.2725/1999), με την προϋπόθεση ότι έχουν αποκτήσει την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση 

του άρθρου 8 του Ν. 2725/1999 και έχουν εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών 

Σωματείων, του Άρθρου 142 του Ν. 4714/2020, που τηρείται από την Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.). 

Κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 14 (αρθ.47 Ν. 4908/2022) και με βάση το έτος της 

κατ’ άρθρο 28 χορήγησης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου 

σε Γενική Συνέλευση αθλητικής ομοσπονδίας έχουν:  

α) τα σωματεία που φέρουν μόνο ειδική αθλητική αναγνώριση, αν η Γενική Συνέλευση διεξάγεται 

εντός του ίδιου ή του αμέσως επόμενου έτους, και  

β) τα σωματεία που φέρουν ειδική αθλητική αναγνώριση, έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό 

μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) και τουλάχιστον κατά 

το ένα (1) από τα δύο (2) προηγούμενα της Γενικής Συνέλευσης έτη, συμπεριλαμβανομένου του 

έτους διεξαγωγής της, συμμετείχαν σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, αν η Γενική Συνέλευση 

διεξάγεται εντός του μεθεπόμενου έτους. 

Ο κατάλογος με τα Σωματεία  –  μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου θα  αναρτηθεί  στην 

Ιστοσελίδα της ΕΛ.Ο.Κ. ( http://info@elok.gr/ ), μετά την έγκριση του από τo Διοικητικό Συμβούλιο. 

Τα σωματεία μέλη της ΕΛ.Ο.Κ. με δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να 

καταθέσουν στην Γραμματεία της ΕΛ.Ο.Κ μέχρι την Παρασκευή, 02 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 

17:00 τα παρακάτω: 

α) Απόφαση Δ.Σ.(απόσπασμα πρακτικού) που ορίζει τον εκπρόσωπο καθώς και τον αναπληρωτή 

αυτού, ο οποίος θα συμμετάσχει και θα ψηφίσει στη Γ.Σ. αυτοπροσώπως. 

β) Υπεύθυνες δηλώσεις των εκπροσώπων (Άρθρο 8 Ν.1599/1986), ότι δεν εμπίπτουν στα 

κωλύματα του αθλητικού νόμου Ν. 2725/1999, όπως ισχύει σήμερα  και του άρθρου 10 του 

Καταστατικού της ΕΛ.Ο.Κ. Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται από φωτοτυπία της 

αστυνομικής τους ταυτότητας. 

Τα σωματεία – μέλη που έχουν δικαίωμα συμμετοχής χωρίς ψήφο στην Γ.Σ. οφείλουν να 

καταθέσουν στην Γραμματεία της ΕΛ.Ο.Κ μέχρι την Παρασκευή, 02 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 

17:00 τα ίδια ως άνω έγγραφα. Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του θα πρέπει να είναι 

οπωσδήποτε τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου – μέλους με δικαίωμα να 

εκλέγουν και να εκλέγονται.  

Στην περίπτωση που τα ανωτέρω έγγραφα δεν κατατεθούν εμπρόθεσμα από τα σωματεία – 

μέλη, η νομιμοποίηση των αντιπροσώπων τους κατά τον έλεγχο της πληρεξουσιότητας θα 

θεωρείται άκυρη. 

http://info@elok.gr/
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Ο έλεγχος της πληρεξουσιότητας και νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των σωματείων - 

μελών και του δικαιώματος ψήφου πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΕΛ.Ο.Κ. 

Πέντε (5) ημέρες πριν από την διεξαγωγή της Έκτακτης Γ.Σ. θα αναρτηθεί στη Γραμματεία 

της ΕΛ.Ο.Κ. και στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας, κατάσταση των σωματείων - μελών 

και των αντιπροσώπων τους που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις, και ως εκ τούτου 

έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.» 

                           Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γενικός Γραμματέας 

 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα με δεκατρείς   θετικές 

ψήφους επί δεκατριών παρόντων την έγκριση της Πρόσκλησης σε Έκτακτη Γενική  

Συνέλευση που διατύπωσε ο Γ.Γ. και την δημοσίευσή της στην ιστοσελίδα της ΕΛ.Ο.Κ. 

 

5. Λοιπά θέματα, ενημέρωση – αποφάσεις. 

Ακολούθησε ενημέρωση από τον Α. Πρόεδρο κ. Χρήστου σχετικά με το Κ1 SERIES A 2023 

στην Αθήνα και από το μέλος κ. Ανδρεανίδη σχετικά με την σχολή προπονητών Καράτε 

Β΄ επιπέδου.  

 

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 
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Ηλίας Χρήστου 

 

 

 

Γιώργος Κελάλης 

 

Γιώργος Σαλιάρης - Φασσέας 

 

 

Θανάσης Φυλακτός 

 

Σταύρος Σταυριανίδης 

 

Νίκος Ζάχος 

 

 

          Γιάννης Γιαννέλης 

 

 

 

Παρασκευάς Ανδρεανίδης Περικλής Κανέλλης 

 

 

         Ιωάννης Ραπτάκης 

 

 

Νικόλαος Σιαψάλης 

Δημήτριος Μακρής 

 

 

Παναγιώτης Λάμιας 

Λ. Κωνσταντακόπουλος 

 

          

        Κυριακή Κυδωνάκη 
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