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Πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ.     της   05/10/2022 

 

Σήμερα την 05/10/2022, 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. Αναθεώρηση προϋπολογισμού 2022. 

2. Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής της 21/09/2022. 

3. Έγκριση μεταγραφών 2022.  

4. Πανελλήνιο κύπελλο εγχρώμων και μαύρων ζωνών στο Λουτράκι.  

5. Έγκριση εξόδων μετάβασης διαιτητών, γραμματείας κ.λ.π. για το κύπελλο 

open series στην Αμαλιάδα. 

6. Λοιπά θέματα, ενημέρωση – αποφάσεις. 

 

Παρόντες:  

1) Θεόδωρος Μαργαρίτης Σιετής, 2) Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, 3) Ηλίας Χρήστου, 4) 

Γεώργιος Κελάλης, 5) Αθανάσιος Φυλακτός, 6) Σταύρος Σταυριανίδης, 7) Νικόλαος 

Ζάχος, 8) Ιωάννης Γιαννέλης, 9) Παρασκευάς Ανδρεανίδης,10) Περικλής Κανέλλης, 11) 

Παναγιώτης Λάμιας, 12) Νικόλαος Σιαψάλης, 13) Δημήτριος Μακρής 14) Ελευθέριος 

Κωνσταντακόπουλος και 15) Κυριακή Κυδωνάκη.  

Απόντες:  

1) Γεώργιος Σαλιάρης Φασσέας και 2) Ιωάννης Ραπτάκης.  

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. Αναθεώρηση προϋπολογισμού 2022. 

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Ταμία  ο οποίος ενημέρωσε το Δ.Σ. για την 

αναγκαιότητα αναθεώρησης του προϋπολογισμού 2022 και εισηγήθηκε να 

διαμορφωθεί ως εξής : 
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Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία με 

δεκατέσσερις θετικές ψήφους και μία αρνητική του κ. Μακρή  επί δεκαπέντε παρόντων 

την έγκριση της αναθεώρησης του προϋπολογισμού 2022. 

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας το μέλος κ. Κυδωνάκη αποχώρησε και οι παρόντες 

έγιναν δεκατέσσερις. 

 

2. Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής της 21/09/2022.                         

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

διαλογική συζήτηση και το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία  την έγκριση των 

αποφάσεων της Ε.Ε. με δώδεκα θετικές ψήφους επί δεκατεσσάρων παρόντων και 

δύο αποχές των κ.κ. Χρήστου και Ανδρεανίδη. Οι κ.κ. Χρήστου και Ανδρεανίδης 

απείχαν της ψηφοφορίας διότι έλαβαν καθυστερημένα τα έγγραφα και δεν 

πρόλαβαν να ενημερωθούν. 

3. Έγκριση μεταγραφών 2022. 

Ο Γ.Γ. έλαβε τον λόγο και ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι οι μεταγραφές των 

αθλητών που βρίσκονται στον συγκεκριμένο κατάλογο είτε είναι εκπρόθεσμες είτε 

είναι ημιτελείς καθώς ελλείπουν   συνοδευτικά έγγραφα.  

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα με δεκατέσσερις 

ψήφους επί δεκατεσσάρων παρόντων να μην εγκρίνει τις παραπάνω μεταγραφές. 

 

4. Πανελλήνιο κύπελλο εγχρώμων και μαύρων ζωνών στο Λουτράκι.   

Ο Γ.Γ. έλαβε τον λόγο και ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι  υπάρχουν δύο εισηγήσεις 

σχετικά με το Πανελλήνιο κύπελλο εγχρώμων και μαύρων ζωνών στο Λουτράκι στις 

26 και 27 Νοεμβρίου 2022. Η πρώτη της Τ.Ε. που προτείνει οι συγκεκριμένοι αγώνες 

να μην υπολογιστούν ως ένα κριτήριο  για την στελέχωση της Εθνικής ομάδας 
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εφήβων νέων & U21 για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2023 στην Κύπρο και να 

πραγματοποιηθεί Πανελλήνιο πρωτάθλημα των παραπάνω ηλικιακών κατηγοριών 

στις 7 & 8 Ιανουαρίου 2023 και η δεύτερη των Ομοσπονδιακών προπονητών που 

προτείνουν τα παρακάτω:  

Α) Οι αγώνες στην κατηγορία καφέ-μαύρων ζωνών στις ηλικιακές κατηγορίες  εφήβων, 

νέων & U21 να αποτελέσουν ένα από τα κριτήρια για την στελέχωση της Εθνικής 

ομάδας για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Κύπρου. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν τα 

κριτήρια επιλογής αθλητών του Κανονισμού Εθνικών ομάδων. 

Β) Οι συγκεκριμένες ηλικιακές κατηγορίες να διευρυνθούν κατά τρεις περίπου μήνες 

ώστε να δοθεί στους αθλητές το δικαίωμα να συμμετάσχουν, εάν θέλουν, στην 

αντίστοιχη κατηγορία του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. 

Γ) Να ενημερωθούν όλοι οι σύλλογοι για την εισήγησή μας ώστε να προετοιμάσουν 

τους αθλητές τους. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία με δεκατρείς 

θετικές ψήφους και μία αποχή του κ. Σταυριανίδη επί δεκατεσσάρων παρόντων την 

έγκριση της εισήγησης των Ομοσπονδιακών προπονητών.  

5. Έγκριση εξόδων μετάβασης διαιτητών, γραμματείας κ.λ.π. για το κύπελλο 

open series στην Αμαλιάδα. 

Στην συνέχεια ο Γ.Γ. έλαβε τον λόγο  και ενημέρωσε το Δ.Σ. για την εισήγηση της Κ.Ε.Δ. 

σχετικά με το κόστος εξόδων μετάβασης κ.λ.π. είκοσι (20) διαιτητών για τις ανάγκες του 

κυπέλλου open series στην Αμαλιάδα στις 8 & 9 Οκτωβρίου  2022 ύψους 3.280€ όπως 

και το κόστος εξόδων μετάβασης, διαμονής και διατροφής του Προέδρου της 

Οργανωτικής Επιτροπής του Γ.Γ., του Ταμία και ενός μέλους της Γραμματείας ύψους 

1.200€. 
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Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα με δεκατέσσερις  

ψήφους επί δεκατεσσάρων παρόντων την έγκριση των εξόδων μετάβασης 

διαιτητών, γραμματείας και μελών ΔΣ και επιτροπών για το κύπελλο open series 

στην Αμαλιάδα. 

6. Λοιπά θέματα, ενημέρωση – αποφάσεις. 

Ο Γ.Γ. έλαβε τον λόγο και ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι με επιστολή της 26.09.2022 

προσκλήθηκαν όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής 

να προσέλθουν στα γραφεία της Ομοσπονδίας την Τρίτη 04.10.2022. Τα δύο τακτικά 

μέλη της Ε.Ε. κ.κ. Σ. Πάγκαλης & Ι. Παπαγεωργίου, δεν προσήλθαν. Η στάση των 

ανωτέρω λογίζεται πλέον εν τοις πράγμασιν παραίτηση, δεδομένου ότι κλήθηκαν 

εγγράφως κατ’ επανάληψη (29-12-2021, 28-1-2022, 26-9-2022) να προσέλθουν για την 

εκπλήρωση της καταστατικής υποχρεώσεώς τους ενώ κλήθηκαν και τηλεφωνικώς 

χωρίς ανταπόκριση. Κατόπιν αυτού τα κληθέντα και προσελθόντα αναπληρωματικά 

μέλη κ.κ. Κ. Ευσταθόπουλος και Ε. Ιπποκράτης καταλαμβάνουν την θέση τους. Ο κ. Λ. 

Αντωνόπουλος δήλωσε ότι παραμένει 1ος αναπληρωματικός και δεν μπορεί να 

συμμετάσχει στη σημερινή συνεδρίαση για προσωπικούς λόγους. Αναμένουμε το 

πρακτικό συγκρότησης σε σώμα της Επιτροπής και την ανάληψη των καθηκόντων 

τους.  

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 

 

Δημήτριος Μακρής 

 

Λ. Κωνσταντακόπουλος 

 

Νικόλαος Σιαψάλης Παναγιώτης Λάμιας Κυριακή Κυδωνάκη 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΤΘ0469ΗΦΑ-Ω0Τ


		2022-10-19T15:49:49+0300
	Athens




