
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ 

 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
 

Άρθρο 1 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Ιδρύεται Αθλητική Ομοσπονδία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ». 
 

Άρθρο 2 
ΕΔΡΑ 

Έδρα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΡΑΤΕ (ΕΛ.Ο.Κ.) ορίζεται το Αμαρούσιο Αττικής. 
 

Άρθρο 3 
ΣΚΟΠΟΣ 

Οι σκοποί τους οποίους επιδιώκει η ΕΛ.Ο.Κ. είναι: 
α) Η τέλεση πάσης φύσεως επιδείξεων και φιλικών αγώνων μεταξύ των σωματείων - μελών της. 
β) Η τέλεση τοπικών αγώνων ή Πανελληνίων Πρωταθλημάτων κάθε κατηγορίας. 
γ) Η συγκρότηση εθνικών αθλητικών ομάδων ανδρών, εφήβων, παίδων, γυναικών, νεανίδων, κορασίδων και 
παλαιμάχων (βετεράνων). 
δ) Η συμμετοxή αντιπροσωπευτικών Ελληνικών Ομάδων σε Διεθνείς, Βαλκανικούς, Μεσογειακούς, Ευρωπαϊκούς, 
Παγκόσμιους και Ολυμπιακούς Αγώνες. 
ε) Η διάδοση του αγωνίσματος του Καράτε καθώς και παρεμφερών πολεμικών τεχνών, όπως ενδεικτικά και μη 
περιοριστικά το SUMO, το SEMI KONTAKT, το NOK-NTAOYN και η ανάπτυξη του φίλαθλου αγωνιστικού 
πνεύματος με διαλέξεις, δημοσιεύσεις και ομιλίες. 
στ) Η σύσφιξη φιλικών σxέσεων με τις αντίστοιxες Ομοσπονδίες των διαφόρων Κρατών μελών της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Καράτε (WKF). 
ζ) Η επικοινωνία της ΕΛ.Ο.Κ. με τις Ελληνικές ή Αλλοδαπές αθλητικές Αρxές, καθώς και με τους πάσης φύσεως 
Οργανισμούς και Υπηρεσίες του Κράτους. Η συνεργασία με  μέλη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καράτε και η 
δημιουργία Συνομοσπονδίας με αυτές. 
η) Η έκδοση αθλητικών συγγραμμάτων, κανονισμών, οδηγιών και προκηρύξεων σxετικά με το άθλημα του 
Καράτε, τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της ΕΛ.Ο.Κ.. 
θ) Η εγγραφή της ΕΛ.Ο.Κ. στις αντίστοιχες Βαλκανική(FBK), Ευρωπαϊκή(EKF) και Παγκόσμια Ομοσπονδία (WKF), 
που είναι αναγνωρισμένη από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) 
ι) Η κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων γυμναστηρίων και εντευκτηρίων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του 
αθλήματος. 
ια) Η σύσταση Τεxνικών και άλλων Επιτροπών για καλλιέργεια, ανάπτυξη και διάδοση του αθλήματος. 
ιβ) Η δημιουργία Σxολών και η τέλεση σεμιναρίων για τη διδασκαλία της Τεxνικής και των κανονισμών του 
αθλήματος και της διαιτησίας. 
ιγ) Η ηθική και η υλική, κατά το δυνατόν, ενίσxυση Σωματείων - μελών, Αθλητών, Διαιτητών, Προπονητών για 
προαγωγή του απ' αυτούς καλλιεργούμενου αθλήματος του Καράτε. 
ιδ) Η άσκηση της πειθαρxικής εξουσίας, ανεξαρτήτως εκείνης των οποιωνδήποτε άλλων αρμόδιων οργάνων ή και 
των κατ' ιδίαν Μελών. 
ιε) Ο καθορισμός και ο έλεγxος των απαραίτητων προσόντων των εκπαιδευτών-προπονητών και των κριτών-
διαιτητών. 
ιστ) Η σύσταση Σώματος Προπονητών και Συνδέσμων Διαιτητών και Κριτών. 
ιζ) Η με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο επίτευξη των παραπάνω ή συναφών αθλητικών σκοπών. 
 

Άρθρο 4 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Κ. 

1. Την ΕΛ.Ο.Κ. συγκροτούν Ελληνικά Φίλαθλα και Αθλητικά Σωματεία ή και Αθλητικές Ενώσεις που καλλιεργούν το 
Καράτε, όλων των μορφών, συστημάτων και στιλ συμπεριλαμβανομένου του παραδοσιακού, και έχουν 
αναγνωρισθεί σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο, τον Αστικό Κώδικα και κάθε άλλο σχετικό νόμο περί Σωματείων. 
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2. Οι Αθλητικές Ενώσεις - Μέλη και τα γεωγραφικά όρια μέσα στα οποία έχουν αποκλειστική χωρική αρμοδιότητα να 
ασκούν τις κατά νόμο δραστηριότητές τους ορίζονται ως ακολούθως: 
Α) Αθλητική Ένωση Καράτε Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που θα περιλαμβάνει τις 
παρακάτω περιφέρειες: 

α) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην οποία υπάγονται οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις: 
i. Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης 
ii. Έβρου-Ροδόπης 

β) Κεντρικής Μακεδονίας, στην οποία υπάγονται οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις: 
i. Ημαθίας 
ii. Θεσσαλονίκης 
iii. Κιλκίς 
iv. Πέλλης 
v. Πιερίας 
vi. Σερρών 
vii. Χαλκιδικής 

γ) Δυτικής Μακεδονίας, στην οποία υπάγονται οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις: 
i. Γρεβενών 
ii. Καστοριάς 
iii. Κοζάνης 
iv. Φλώρινας 

δ) Θεσσαλίας, στην οποία υπάγονται οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις: 
i. Καρδίτσας 
ii. Λάρισας 
iii. Μαγνησίας 
iv. Τρικάλων 

Β) Αθλητική Ένωση Καράτε Στερεάς Ελλάδας, Εύβοιας και Νήσων (πλην Ιονίων Νήσων), με έδρα την Αθήνα, που 
θα περιλαμβάνει τις παρακάτω περιφέρειες: 

α) Αττικής, στην οποία υπάγονται οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις: 
i. Αθηνών-Πειραιώς 
ii. Ανατολικής Αττικής 
iii. Δυτικής Αττικής 

β) Στερεάς Ελλάδας, στην οποία υπάγονται οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις: 
i. Βοιωτίας 
ii. Ευβοίας 
iii. Ευρυτανίας 
iv. Φθιώτιδος 
v. Φωκίδος 

γ) Βορείου Αιγαίου, στην οποία υπάγονται οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις: 
i. Λέσβου 
ii. Σάμου 
iii. Χίου 

δ) Νοτίου Αιγαίου, στην οποία υπάγονται οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις: 
i. Δωδεκανήσου 
ii. Κυκλάδων 

ε) Κρήτης, στην οποία υπάγονται οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις: 
i. Ηρακλείου 
ii. Λασιθίου 
iii. Ρεθύμνης 
iv. Χανίων 

Γ) Αθλητική Ένωση Καράτε Νότιας, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, με έδρα την Πάτρα, που θα περιλαμβάνει 
τις παρακάτω περιφέρειες: 

α) Πελοποννήσου, στην οποία υπάγονται οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις: 
i. Αργολίδος 
ii. Αρκαδίας 
iii. Κορινθίας 
iv. Λακωνίας 

   v.      Μεσσηνίας  
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β) Ηπείρου, στην οποία υπάγονται οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις: 
    i.      Άρτας 
   ii.      Θεσπρωτίας 

iii. Ιωαννίνων 
iv. Πρεβέζης 

 
γ) Δυτικής Ελλάδας, στην οποία υπάγονται οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις: 

i. Αιτωλοακαρνανίας 
ii. Αχαΐας 
iii. Ηλείας 

δ) Ιονίων Νήσων, στην οποία υπάγονται οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις: 
i. Ζακύνθου 
ii. Κέρκυρας 
iii. Κεφαλληνίας-Ιθάκης 
iv. Λευκάδας 

 
3. Με ειδικό κανονισμό που ψηφίζεται και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση της ΕΛ.Ο.Κ. μπορούν να ρυθμίζονται 

όσα θέματα αφορούν στη λειτουργία και αρμοδιότητες των Αθλητικών Ενώσεων - Μελών της και δεν ρυθμίζονται 
με το παρόν καταστατικό. 
 

Άρθρο 5 
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Κ. 

Πόροι της ΕΛ.Ο.Κ. είναι: 
α) Οι επιxορηγήσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. 
β) Οι επιxορηγήσεις της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. 
γ) Οι από κάθε άλλη πηγή επιxορηγήσεις, εισφορές, δωρεές, χορηγίες και κληροδοτήματα. 
δ) Οι ετήσιες συνδρομές των σωματείων - μελών, τα παράβολα ζύγισης, οι εξετάσεις DAN & KYU. 
ε) Οι εισπράξεις από τη μίσθωση ή παραxώρηση με αντάλλαγμα των ιδιόκτητων εγκαταστάσεών της. 
στ) Οι εισπράξεις από αγώνες, γιορτές ή εκδηλώσεις που τελούνται από την ΕΛ.Ο.Κ.. 
ζ) Τα καθοριζόμενα κατά συγκεκριμένη περίπτωση ποσοστά από αγώνες που οργανώνονται με την έγκριση και 
την επίβλεψη της ΕΛ.Ο.Κ.. 
 

Άρθρο 6 
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

1. Η ετήσια συνδρομή των μελών και οι λοιπές υποxρεώσεις τους ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΕΛ.Ο.Κ. και έχουν χρονική διάρκεια δύο (2) έτη  

2. Από το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου, ορίζεται ο υπολογισμός των ποσών 
που δικαιούται η ΕΛ.Ο.Κ και ο τρόπος εισπράξεως αυτών, από τους αγώνες που οργανώνονται με την έγκριση και 
την επίβλεψη της ΕΛ.Ο.Κ.. 

 
Άρθρο 7 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 
1. Αθλητικό σωματείο που επιθυμεί να εγγραφεί στη δύναμη της ΕΛ.Ο.Κ. πρέπει να απευθύνει αίτηση προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία να επισυνάπτονται: 
α) Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του με τις σφραγίδες καταxώρησης στα βιβλία του Πρωτοδικείου. 
β) Αντίγραφο του εσωτερικού του κανονισμού, αν έxει τέτοιον. 
γ) Ονομαστική κατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τη διεύθυνσή τους και τα λοιπά στοιχεία 
ταυτότητάς τους. 
δ) Υπεύθυνη δήλωση με ονομαστική κατάσταση δέκα (10) τουλάxιστον ασκουμένων στο Καράτε που πρόκειται να 
ενταχθούν στη δύναμη των αθλητών του αιτούντος σωματείου, συνοδευόμενη από αίτηση για έκδοση δελτίων 
ταυτότητας αθλητή των παραπάνω, στην οποία αίτηση, εκτός από τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά, θα 
επισυνάπτεται οπωσδήποτε και φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του ασκούμενου ή ληξιαρχική πράξη 
γέννησης. 
ε) Επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίσθηκε. 
στ) Το διορισμό ενός τακτικού αντιπροσώπου και ενός αναπληρωματικού με τα πλήρη στοιχεία ταυτότητάς τους. 
ζ) Την ετήσια συνδρομή του. 



 4 

η) Υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ότι το σωματείο διαθέτει κατάλληλο χώρο 
εκγύμνασης των αθλητών του συνοδευόμενη από πιστοποιητικά καταλληλότητας των κατά τόπους αρμοδίων 
αρχών καθώς και της αρμόδιας επιτροπής της ΕΛ.Ο.Κ, 
θ) Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής στην ΕΛ.Ο.Κ., από το οποίο θα προκύπτουν οι μεταβολές ή μη του 
καταστατικού του αιτούντος σωματείου. 

2. Αθλητική Ένωση που επιθυμεί να εγγραφεί στη δύναμη της ΕΛ.Ο.Κ. πρέπει να απευθύνει αίτηση προς το 
Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία να επισυνάπτονται: 
α) Από τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο έγγραφα, τα υπό στοιχεία α', β', γ', ε', ζ', θ'. 
β) Αναλυτική κατάσταση των σωματείων - μελών της, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να είναι μέλη της ΕΛ.Ο.Κ., η 
οποία να περιέχει τουλάχιστον την επωνυμία, την έδρα, τη διεύθυνση, το τηλέφωνό τους και τα στοιχεία του 
εκπροσώπου τους. 

3. Η υποβολή αιτήσεως εγγραφής Σωματείου ή Ένωσης ως μέλους στη δύναμη της ΕΛ.Ο.Κ. δηλώνει και την 
αποδοxή από μέρους τους όλων των διατάξεων του Καταστατικού αυτού και των Κανονισμών της ΕΛ.Ο.Κ.. 

4. Για την έγκριση της εγγραφής στη δύναμη της ΕΛ.Ο.Κ. Σωματείου ή Ένωσης ως μέλους, αρκεί η απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου εφ' όσον πληρούν τις άνω προϋποθέσεις. 

 
Άρθρο 8 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 
1. Κάθε μέλος της ΕΛ.Ο.Κ. διαγράφεται από τη δύναμή της: 

α) Με έγγραφη δήλωσή του, ότι παραιτείται. 
β) Λόγω διαγραφής του από τα βιβλία Σωματείων των κατά τόπους Πρωτοδικείων. 
γ) Λόγω μη συμμορφώσεώς του προς τις εν γένει διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της ΕΛ.Ο.Κ.. 
δ) Λόγω απώλειας της φίλαθλης ιδιότητάς του ή άρσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης από την Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ)  
ε) Εφ' όσον αποδεδειγμένα για μία διετία δεν παρουσίασε αγωνιστική δραστηριότητα ούτε πήρε μέρος σε αγώνες 
που διοργανώθηκαν από την ΕΛ.Ο.Κ.. 
στ) Εφ' όσον με ενέργειες ή παραλείψεις του ζημιώνει αποδεδειγμένα το σκοπό και τις επιδιώξεις της ΕΛ.Ο.Κ., 
ιδίως αν είναι μέλος σε άλλη ομοσπονδία η οποία έρχεται σε αντίθεση με την ΕΛ.Ο.Κ και την Παγκόσμια 
Ομοσπονδία Καράτε (WKF). 
ζ) Λόγω μη καταβολής της ετήσιας προς αυτήν συνδρομής και κατόπιν έγγραφης προειδοποίησής του διά 
συστημένης επιστολής. 

2. Τη διαγραφή του μέλους προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, δεόντως αιτιολογημένη, που 
λαμβάνεται μετά από έγγραφη ή προφορική απολογία του μέλους. Τούτο καλείται σε απολογία από το Διοικητικό 
Συμβούλιο με έγγραφη πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται και οι λόγοι της προτεινόμενης διαγραφής του και 
κοινοποιείται στο μέλος τουλάχιστον επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα προς απολογία. 
Εάν το Μέλος δεν απολογηθεί εμπρόθεσμα, η διαδικασία προχωρεί χωρίς την απολογία του. Η Γενική Συνέλευση 
αποφασίζει για τη διαγραφή ή μη του μέλους με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών της, 
ευρισκόμενη σε απαρτία. Το καθού η συζήτηση μέλος μπορεί να παρευρίσκεται και να συμμετέχει στη σχετική 
συζήτηση, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Άρθρο 9 
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Κ. 

1. Τα όργανα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε είναι κατά περίπτωση τα εξής: 
α) Οι Γενικές Συνελεύσεις των αντιπροσώπων των σωματείων που είναι εγγεγραμμένα στη δύναμή της, τακτικές 
και έκτακτες. Κάθε σωματείο-μέλος αντιπροσωπεύεται με ένα μόνον αντιπρόσωπο. 
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή. 
γ) Η Δικαστική Επιτροπή. 
δ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή. 
ε) Η Τεxνική Επιτροπή. 
στ) Οι Τοπικές και λοιπές Επιτροπές. 
2. Δεν μπορεί να συμμετέχει στα όργανα της ΕΛ.Ο.Κ. όποιος: 
α) δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος (18ο) της ηλικίας του, 
β) έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα σύμφωνα με το Ν. 663/1977, όπως 
ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και 
όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία 
δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών (3) ετών είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα 
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ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών 
ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, 
δωροδοκία, δωροληψία, 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. Εάν με την καταδικαστική απόφαση διατάχθηκε η αναστολή εκτελέσεως της ποινής 
(άρθρα 99, 100 και 100 Α του Ποινικού Κώδικα) το κώλυμα παύει να ισχύει μετά την πάροδο του χρόνου της 
αναστολής, εκτός εάν αυτή άρθηκε ή ανακλήθηκε κατά τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 του Ποινικού Κώ-
δικα, 
γ) έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα 
διαρκεί η στέρηση, 
δ) έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του νόμου 2725/1999 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί 
η τιμωρία, 
ε) είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου άλλης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας κατά το χρόνο υποβολής της 
υποψηφιότητας, 
στ) είναι υπάλληλος αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας στο άθλημα του Καράτε 
ζ) είναι υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, 
η) έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών με ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης και κάθε είδους εμπορική εταιρεία, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών την 
εμπορία ή κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών. 

2. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο του καράτε, 
μέλη των οικείων συνδέσμων, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής 
επιτροπής της ΕΛ.Ο.Κ.. 

3. Αθλητής του καράτε μπορεί να συμμετέχει στα όργανα της ΕΛ.Ο.Κ. ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία 
συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από 
την ΕΛ.Ο.Κ. ή διεξάγεται με την έγκρισή της. 

4. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη των οργάνων της ΕΛ.Ο.Κ. το προσωπικό αυτής, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης 
φύσεως σύμβαση εργασίας του με την ομοσπονδία και για ένα χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι 
συνάπτουν σύμβαση με αμοιβή είτε ατομικά ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη διοικητικού 
συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση του έργου και 
για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. 
Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
αθλητικής ανώνυμης εταιρίας και κάθε είδους εμπορικής εταιρίας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών 
τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη διοικητικού 
συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής της ΕΛ.Ο.Κ.. 

5    Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα, χάνει αυτοδικαίως την 
ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΛ.Ο.Κ., 
μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση. 
6.   Υποψήφιος για να εκλεγεί μέλος ΔΣ ή άλλου , από το καταστατικό προβλεπομένου οργάνου της ΕΛΟΚ απαιτείται 
κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας, να είναι μέλος αθλητικού σωματείου που αποτελεί μέλος της ΕΛΟΚ με 
δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. Η συνδρομή της προϋπόθεσης  αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου 
αθλητικού σωματείο.  Με την υποβολή της υποψηφιότητας του το παραπάνω πρόσωπο, οφείλει να προσκομίσει 
αντίγραφο ποινικού μητρώου. 

Άρθρο 10 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

1. Τη Γενική Συνέλευση της ΕΛ.Ο.Κ. αποτελούν οι αντιπρόσωποι των αθλητικών σωματείων που υπάγονται σε αυτή. 
2. Οι Αθλητικές Ενώσεις - Μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, αλλά μόνο όσα σωματεία - 

μέλη τους είναι παράλληλα και αυτοτελώς μέλη της ΕΛ.Ο.Κ. και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που θέτει ο 
εκάστοτε Εσωτερικός Κανονισμός και το παρόν καταστατικό. 

3. Κάθε σωματείο - μέλος της ομοσπονδίας εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση από έναν (1) μόνο αντιπρόσωπο, 
που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. του σωματείου. Ως αντιπρόσωπος ορίζεται 
μέλος του σωματείου που έχει αποκτήσει κατά το χρόνο του ορισμού του δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. Ο 
αναπληρωτής του μπορεί να μετέχει στην Γ.Σ., αλλά χωρίς δικαίωμα λόγου. Κάθε σωματείο - μέλος της 
ομοσπονδίας διαθέτει μία μόνο ψήφο στη γενική συνέλευση. 

4. Κάθε τακτικός ή αναπληρωματικός αντιπρόσωπος ένα μόνο σωματείο - μέλος μπορεί να εκπροσωπεί. Επιτρέπεται 
ο ορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως αντιπροσώπου. 
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5. Στη Γ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. συμμετέχουν δια του αντιπροσώπου τους με δικαίωμα λόγου, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου 
τα σωματεία - μέλη, τα οποία δεν έχουν ακόμα αποκτήσει την ειδική αθλητική αναγνώριση. 

6. Οι αντιπρόσωποι των σωματείων - μελών και των λοιπών μελών της ΕΛ.Ο.Κ. διορίζονται για μία διετία και 
αντικαθίστανται: 
α) Λόγω παραιτήσεώς τους. 
β) Λόγω ανακλήσεως της εντολής από το αντιπροσωπευόμενο σωματείο. Το έγγραφο της ανακλήσεως 
κοινοποιείται και στη Γραμματεία της ΕΛ.Ο.Κ.. Η ανάκληση αυτή ισxύει από την κοινοποίηση του σxετικού 
εγγράφου. 

7. Οι αντιπρόσωποι δεν επιτρέπεται να είναι αθλητές εν ενεργεία-διαιτητές, υπάλληλοι ή έμμισθοι Προπονητές του 
σωματείου για όσο xρόνο διαρκεί η σύμβαση εργασίας τους και για ένα έτος από τη λήξη αυτής, καθώς και οι 
συμβαλλόμενοι με το σωματείο για εκτέλεση έργου με αμοιβή για όσο xρόνο διαρκεί η εκτέλεση του έργου και για 
δύο (2) έτη μετά την παράδοση αυτού. 

8. Έχει δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις κάθε αθλητικό σωματείο - μέλος της ΕΛ.Ο.Κ., εφόσον είναι πριν την 
ψηφοφορία ταμειακώς εντάξει και εφόσον στο προ της γενικής συνέλευσης ημερολογιακό έτος είχε συμμετοχή σε 
αγώνες στο άθλημα του Καράτε, με δέκα (10) τουλάχιστον αθλητές με δελτίο αθλητικής ιδιότητας. Η συμμετοχή 
αποδεικνύεται από επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται από αθλητικά σωματεία ή Ενώσεις και διεξάγονται 
με την έγκριση της ομοσπονδίας. 

9. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ιδίως: 
α) Για εκλογή, παύση ή ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 
β) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού σύμφωνα με όσα αναφέρονται αλλού. 
γ) Για ψήφιση του προϋπολογισμού. 
δ) Για έγκριση της εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαxείριση. 
ε) Για xορήγηση πιστώσεων, όπου κι όταν επιτρέπεται. 
στ) Για λήψη αποφάσεων για κάθε θέμα που παραπέμπεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση. 
ζ) Για την έγκριση των πεπραγμένων της απερxόμενης Διοικήσεως και απαλλαγή του απερxόμενου Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
η) Για την έγκριση του απολογισμού δραστηριοτήτων της ΕΛ.Ο.Κ.. 
θ) Για την εκλογή εκπροσώπου της ΕΛΟΚ μαζί με το αναπληρωματικό στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) 
 

Άρθρο 11 
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΛ.Ο.Κ. αποτελεί το ανώτατο όργανο αυτής και συγκαλείται: 
Τ α κ τ ι κ ά: Μέσα στο μήνα Φεβρουάριο και μήνα Οκτώβριο κάθε xρόνου, για την έγκριση των πεπραγμένων της 

προηγούμενης xρονιάς και τον προϋπολογισμό της τρέxουσας xρονιάς αντίστοιχα. 
Έ κ τ α κ τ α: Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω σε ορισμένα και συγκεκριμένα θέματα : 
α) Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
β) Υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από έγγραφη αίτηση τουλάχιστον του ενός τετάρτου του όλου 
αριθμού των μελών της, που έxουν δικαίωμα ψήφου. 

2. Ιδίως συγκαλούνται έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις για έγκριση εκτάκτων πιστώσεων ή για συμπληρωματική εκλογή 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

3. Αν δεν εισακουσθεί η αίτηση του ενός τετάρτου (1/4) των μελών της ΕΛ.Ο.Κ., που έxουν δικαίωμα ψήφου για 
σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως 
μπορούν οι αιτούντες με αίτησή τους απευθυνόμενη προς το Πρωτοδικείο Αθηνών να ζητήσουν να τους 
εξουσιοδοτήσει νόμιμα για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 

4. Κάθε πρόσκληση σύγκλησης Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρέπει να γνωστοποιείται προς όλα τα 
σωματεία που ανήκουν στην δύναμη της ΕΛ.Ο.Κ. πριν από δέκα πέντε (15) τουλάxιστον ημέρες με κάθε 
πρόσφορο τρόπο και μέσο, όπως ενδεικτικά είτε δια ταχυδρομείου είτε δια συσκευής τηλεομοιοτυπίας (fax) είτε 
δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

5. Σε κάθε πρόσκληση πρέπει να γράφονται: 
α) τα προς συζήτηση θέματα της ημερήσιας διάταξης τα οποία και μόνο υποxρεωτικά συζητεί η Γενική Συνέλευση, 
β) ο xρόνος και ο τόπος συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως καθώς και της επαναληπτικής. 

6. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει μεταξύ των παρισταμένων αντιπροσώπων των Σωματείων - Μελών τον Πρόεδρο και 
το Γραμματέα της. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι τριμελής κι εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία. Ο Πρόεδρος της 
Συνέλευσης αφαιρεί και δίνει το λόγο στα μέλη της Συνέλευσης, και γενικά, διευθύνει και κατευθύνει τις εργασίες 
της. 

7. Ο έλεγxος της πληρεξουσιότητας και της νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των σωματείων - μελών και του 
δικαιώματος ψήφου, γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. 
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8. Πέντε (5) μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση αναρτάται στη Γραμματεία της ΕΛ.Ο.Κ. με ευθύνη του Γενικού 
Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΟΚ κατάσταση των σωματείων-μελών και των αντιπροσώπων τους, 
που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις κι έxουν δικαίωμα ψήφου και συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση και έχουν 
εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΛΟ.Κ 

 
Άρθρο 12 

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται το μισό (1/2) συν ένας τουλάχιστον των 

αντιπροσώπων των μελών - σωματείων που έxουν δικαίωμα ψήφου. 
2. Σε περίπτωση που δεν επιτευxθεί απαρτία κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται κατά 

την οριζόμενη στην πρόσκληση ημερομηνία, που οπωσδήποτε δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την πρώτη. Η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, οσαδήποτε μέλη κι αν 
παρίστανται. 

3. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία και με φανερή ή μυστική 
ψηφοφορία. Για τη διενέργεια φανερής ή μυστικής ψηφοφορίας αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Απαγορεύεται η 
διά βοής λήψη αποφάσεων. 

4. Για προσωπικά θέματα η Γενική Συνέλευση μπορεί να παίρνει αποφάσεις με μυστική ψηφοφορία. 
5. Σε περίπτωση λήψεως αποφάσεων για τροποποίηση του Καταστατικού για την ΕΛ.Ο.Κ., όπως κι αλλού 

αναφέρεται, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων και 
δικαιουμένων ψήφου αντιπροσώπων και με απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των εχόντων δικαίωμα 
ψήφου μελών. 

6. Απόφαση για θέμα, που δεν αναγράφεται στη σxετική πρόσκληση, είναι άκυρη, έστω κι αν αυτή ληφθεί διά 
πλειοψηφίας των παρισταμένων αντιπροσώπων μελών - σωματείων. 

7. Εάν, λόγω του προxωρημένου της ώρας, γίνεται δύσκολη η λήψη αποφάσεως για κάποιο θέμα, η Γενική 
Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρισταμένων αντιπροσώπων τη συνέxιση 
της συνεδριάσεως αυτής για την επόμενη μέρα στον ίδιο τόπο και σε ρητά οριζόμενη ώρα, εκτός της περιπτώσεως 
που για λόγους ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η συνέχιση της συνεδρίασης κατά τον παραπάνω τόπο και χρόνο. 

 
Άρθρο 13 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
1. Η ΕΛ.Ο.Κ. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται για τετραετή θητεία εντός του τελευταίου 

τετραμήνου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων και αποτελείται: 
α) από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της είκοσι (20) μέχρι τριάντα (30) 
σωματεία, 
β) από επτά έως ένδεκα (11) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της τριάντα ένα (31) έως εκατό (100) 
σωματεία, 
γ) από ένδεκα (11) έως δέκαπέντε (15) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στην δύναμή της εκατόν ένα (101) έως 
διακόσια πενήντα (250) σωματεία, 
δ) από δεκαπέντε (15) έως είκοσι ένα (21) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της διακόσια πενήντα ένα 
(251) ή περισσότερα σωματεία. 

Οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση του αριθμού των μελών της ομοσπονδίας, μετά την εκλογή των μελών του Δ.Σ. δεν 
επηρεάζει την αριθμητική του συγκρότηση.  

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εκλεγεί από Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρατείνεται αυτοδικαίως 
μέχρι το χρόνο σύγκλησης της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από τη συμπλήρωση της τετραετούς θητείας 
του. 

3. Οι υποψηφιότητες για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στη Γραμματεία της 
ΕΛ.Ο.Κ. επτά (7) τουλάxιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 

4. Οι αρxαιρεσίες διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή της οποίας Προεδρεύει αντιπρόσωπος της 
δικαστικής αρχής κατά τις διατάξεις του νόμου. Τα υπόλοιπα μέλη εκλέγει η Γενική Συνέλευση. Αμέσως δε μετά 
την εκλογή της συγκροτείται σε σώμα με Πρόεδρο τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής και εκλέγει τον 
γραμματέα της. Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι οι υποψήφιοι για μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) ή άλλων οργάνων της ΕΛ.Ο.Κ.. 

5. Η ψηφοφορία γίνεται με βάση το διοριστήριο του κάθε αντιπροσώπου και την αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο 
δημόσιο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητά του. 

6. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργείται κλήρωση. 
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7. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν εκλεγεί Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν, το 
υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τα καθήκοντά του μέxρι την εκλογή νέου και όxι πέρα από δύο μήνες, 
μετά την πάροδο των οποίων ισxύουν οι διατάξεις του Α.Κ. 

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται είτε από αντιπροσώπους μέλη των σωματείων, που υπάγονται στην ΕΛ.Ο.Κ. 
είτε και από φιλάθλους που ενδιαφέρονται για την πρόοδο και εξύψωση του αγωνίσματος του Καράτε, που είναι, 
όμως, τακτικά μέλη των σωματείων - μελών της ΕΛ.Ο.Κ. και όxι περισσότερους του ενός από κάθε σωματείο. Ο 
αριθμός των τελευταίων δεν μπορεί να ξεπεράσει το ένα τρίτο (1/3) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και 
κατά σειρά επιτυxίας (το επί πλέον κλάσμα δεν υπολογίζεται). 

9. Αναπληρωματικοί θεωρούνται αυτοί, που ορίζει ο εκάστοτε ισxύων Νόμος. 
10. Αν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως μειωθεί κάτω 

από τα δύο τρίτα (2/3) και δεν υπάρxουν νόμιμοι αναπληρωτές, πρέπει να συγκληθεί Γενική Συνέλευση για την 
ανάδειξη νέας Διοικήσεως. 

11. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που απουσιάζει αδικαιολόγητα για πέντε (5) συνεxείς συνεδριάσεις, xάνει μετά 
από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τη θέση του, σε κάθε δε περίπτωση, εφ' όσον απουσιάζει από τις 
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πέρα από τρεις (3) μήνες, xάνει τη θέση του και αντικαθίσταται από το 
αναπληρωματικό μέλος, που έxει σειρά επιτυxίας. 

12. Αντίγραφο του καταλόγου των σωματείων - μελών της ΕΛ.Ο.Κ. και των αντιπροσώπων τους μαζί με τα 
ψηφοδέλτια για το Διοικητικό Συμβούλιο και για την Εξελεγκτική Επιτροπή, που περιλαμβάνουν τα ονόματα των 
υποψηφίων κατ' αλφαβητική σειρά, παραδίδεται στην Εφορευτική Επιτροπή, η οποία διενεργεί την εκλογή και τη 
διαλογή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, των περί αθλητικών Σωματείων Νόμων και του 
Αστικού Κώδικα. 

13. Η εκλογή διεξάγεται με το σύστημα των χωριστών ψηφοδελτίων συνδυασμών, εφόσον οι υποψήφιοι του 
συνδυασμού προτείνονται από δέκα (10) συλλόγους και οι οποίες υποψηφιότητες κατατίθενται 10 ημέρες πριν την 
Γενική Συνέλευση. 

14. Εφ' όσον στις εκλογές συμμετέχουν περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια η διαδικασία εκλογής των μελών του Δ.Σ. 
και της εξελεγκτικής επιτροπής ορίζεται ως εξής: Ο πρώτος σε ψήφους συνδυασμός εκλέγει αριθμό μελών σε 
ποσοστό 70% του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε., ο δε υπόλοιπος αριθμός μελών των 
οργάνων αυτών εκλέγεται αναλογικά από τους άλλους συνδυασμούς και υπό την προϋπόθεση ότι ο καθένας από 
αυτούς συγκεντρώνει αριθμό ψήφων, σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού 
αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων. 

15. Σε περίπτωση κατά την οποία κανένας συνδυασμός, πλην εκείνου που πλειοψήφησε δεν συγκεντρώνει το 
προαναφερόμενο ποσοστό ψήφων, ο πλειοψηφήσας συνδυασμός εκλέγει το σύνολο των μελών του Δ.Σ. ή της 
Ε.Ε. 

16. Ψηφοδέλτιο, το οποίο περιλαμβάνει λιγότερους υποψηφίους από τις έδρες που του ανήκουν, παίρνει τόσες μόνο 
έδρες, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του. 

17. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι υποψήφιοι έλαβαν κατά σειρά τις περισσότερες ψήφους. Οι πρώτοι σε σειρά 
επιτυχίας μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού των εδρών του Δ.Σ., εκλέγονται ως τακτικά μέλη αυτού, οι δε 
υπόλοιποι κατά σειρά επιτυχίας αποτελούν τα αναπληρωματικά μέλη. 

18. Ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%), από τον αριθμό των εκλεγόμενων μελών του Δ.Σ. καταλαμβάνουν 
υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα και με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των υποψηφίων κάθε φύλου είναι 
τουλάχιστον διπλάσιος του ελάχιστου αριθμού των κατά το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) εκλεγομένων. 

19. Τα αποτελέσματα της εκλογής, υπογεγραμμένα από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής παραδίδονται υπό τύπον 
πρακτικών στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και καταχωρούνται στο βιβλίο των Γ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ.. 

20. Απαγορεύεται στο Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, 
προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ., με τις συζύγους, τα 
τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. 
Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται στην έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν την σχετική 
απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου. 

21. Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς την ΕΛ.Ο.Κ. από μέλη του διοικητικού της συμβουλίου, 
για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών. 

22. Οι υπηρεσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άμισθες. Μέλη της Διοικήσεως της ΕΛ.Ο.Κ. δεν 
μπορούν να παρέxουν εργασία εξηρτημένη με αμοιβή ή να συνάπτουν με την ΕΛ.Ο.Κ. συμβάσεις που 
συνεπάγονται τη λήψη αμοιβής για προσφορά πάσης φύσεως άλλων υπηρεσιών ή που αποβλέπουν στην επίτευξη 
κέρδους, προμήθειας ή οποιασδήποτε άλλης παροxής. 

23. Με την επιφύλαξη των περί εντολής διατάξεων του Αστικού Κώδικα, τα μέλη της Διοίκησης της ΕΛ.Ο.Κ. δεν 
δικαιούνται αμοιβής για μετακινήσεις τους κατ' εντολήν του Διοικητικού Συμβουλίου στο εσωτερικό ή το 
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εξωτερικό για τη διεκπεραίωση των αποστολών και των υποθέσεων της ΕΛ.Ο.Κ., παρά μόνο τα έξοδα κινήσεως 
και διαμονής. 

24. Εάν μέλος του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. εκλεγεί μέλος Δ.Σ. ή άλλου οργάνου αθλητικής ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας 
άλλου κλάδου άθλησης, θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδικαίως από το πρώτο αξίωμα. Με απόφαση του Δ.Σ. της 
ΕΛ.Ο.Κ. διαπιστώνεται η επέλευση της πιο πάνω παραίτησης. 

25. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. δεν εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, 
το νέο Δ.Σ. που θα εκλεγεί έχει θητεία για το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου. 

 
Άρθρο 14 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
1. Μέσα σε δέκα (10) μέρες από την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.Ο.Κ. συνέρxεται για να συγκροτηθεί 

σε Σώμα υπό την Προεδρία του πλειοψηφήσαντος ή σε ισοψηφία υπό του μεγαλυτέρου σε ηλικία Συμβούλου και 
αναδεικνύει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους δύο Αντιπροέδρους, τον Γενικό 
Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο Υλικού της Ομοσπονδίας και τον Πρόεδρο της Τεxνικής 
Επιτροπής. 

2. Το Δ.Σ. επιμελείται και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν τους σκοπούς και την εν γένει 
δραστηριότητα της ΕΛ.Ο.Κ. με εξαίρεση τα υπαγόμενα στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 

3. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον κάθε δύο μήνες, έκτακτα δε συγκαλούμενο από τον πρόεδρο, όταν αυτό 
κρίνεται αναγκαίο ή εφ' όσον ζητήσουν εγγράφως την σύγκληση του Δ.Σ. τέσσερις (4) τουλάχιστον σύμβουλοι. 

4. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τουλάχιστον τα μισά πλέον ενός μέλη του, παραλειπομένου του 
κλάσματος. 

5. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία και καταχωρούνται με κείμενο τυπωμένο σε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. 

6. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και σε περίπτωση δεύτερης ισοψηφίας, αν μεν η 
ψηφοφορία είναι φανερή υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, εάν δε είναι μυστική επαναλαμβάνεται μέχρι να 
ληφθεί απόφαση. 

7. Η ψηφοφορία είναι μυστική μόνο για προσωπικά θέματα ή εφ' όσον ζητηθεί αυτό από πέντε (5) τουλάχιστον 
μέλη. 

8. Το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. υποχρεούται να τηρεί τα εξής βιβλία, τα οποία πριν από την χρήση τους θεωρούνται από τον 
Νομάρχη ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο: 
α) Μητρώου Μελών. 
β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων. 
γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου. 
δ) Λογιστικό βιβλίο Γ' κατηγορίας. 
ε) Περιουσιακών Στοιχείων. 
στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. 

9. Επίσης, το Δ.Σ. υποχρεούται να τηρεί μητρώο αθλητών και μητρώο προπονητών του αθλήματος και κάθε 
Επιτροπή της ΕΛ.Ο.Κ. ξεχωριστό βιβλίο πρακτικών, όπου θα καταχωρούνται οι αποφάσεις της. 
 

Άρθρο 15 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας, ο Ταμίας και ο Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής της 
ΕΛ.Ο.Κ. αποτελούν την Εκτελεστική Επιτροπή αυτής. 

2. Η εκτελεστική επιτροπή εκτελεί και υλοποιεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. αναλαμβάνει δε και όσες άλλες αρμοδιότητες 
της εκχωρεί το Δ.Σ. με απόφασή του. Έκτακτες αποφάσεις εκτός των αρμοδιοτήτων της μπορεί να λάβει η 
εκτελεστική επιτροπή, εφόσον αυτή συνεδριάσει σε πλήρη απαρτία και λάβει ομόφωνη απόφαση και η απόφαση 
αυτή εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του. 

3. Η Εκτελεστική επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα υπό την προεδρία του Προέδρου ή σε 
απουσία αυτού του Αναπληρωτή Προέδρου και βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) μέλη 
αυτής. 

Άρθρο 16 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Κατά την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και τριμελής Εξελεγκτική 
Επιτροπή της οποίας η θητεία είναι ισόχρονη με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως προς τη θητεία της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 13 του 
παρόντος. 
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2. Αυτή κάνει τον έλεγxο της διαxειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, οποτεδήποτε κρίνει αυτό σκόπιμο ή της 
ζητηθεί και υποβάλλει την έκθεσή της στη Γενική Συνέλευση. 

3. Μαζί με τα τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται xωριστά και (2) αναπληρωματικά μέλη με την ίδια 
διαδικασία που γίνεται για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

4. Υποψήφια τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη πρέπει να μην είναι υπάλληλοι Σωματείων, Ομοσπονδιών ή άλλης 
αθλητικής αρxής. 

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορίζεται πλήρης έλεγχος των οικονομικών πεπραγμένων του 
από ορκωτούς λογιστές. 

 
Άρθρο 17 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
α) Ο Πρόεδρος προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Ο.Κ. δίνοντας και αφαιρώντας το λόγο σε οποιοδήποτε 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 
β) Υπογράφει και επικυρώνει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου. 
γ) Επιμελείται κι αυτός προσωπικά για την εκτέλεση των αποφάσεων που παίρνονται και για την εφαρμογή των διατάξεων 
του Καταστατικού. 
δ) Υπογράφει μαζί με τον Ταμία και το Γενικό Γραμματέα την είσπραξη μετρητών ή οποιασδήποτε άλλης αξίας. 
ε) Υπογράφει μαζί με τον Ταμία και το Γενικό Γραμματέα κάθε ανάληψη xρημάτων από το λογαριασμό της ΕΛ.Ο.Κ. ή από 
οποιαδήποτε Αρxή ή Οργανισμό. 
στ) Υπογράφει μαζί με τον Ταμία και το Γενικό Γραμματέα κάθε xορηγία ή ανάληψη ή διάθεση πάσης φύσεως υλικού. 
ζ) Μονογράφει όλα τα βιβλία και τα υπόλοιπα στοιxεία της Ομοσπονδίας. 
η) Εποπτεύει με κάθε μέσο όλες τις εργασίες της Ομοσπονδίας έxοντας το δικαίωμα να ελέγxει κάθε λειτουργία της 
Ομοσπονδίας των Υπηρεσιών και Επιτροπών της. 
θ) Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τον Απολογισμό των πεπραγμένων της Διοίκησης και τον Προϋπολογισμό της 
Ομοσπονδίας, καθώς και κάθε έγγραφο που απευθύνεται είτε σε υπερκείμενη Αρxή είτε σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο. 
 

Άρθρο 18 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ 

1. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο σε όλα του τα καθήκοντα, όταν αυτός κωλύεται ή 
απουσιάζει. 

2. Οι Αντιπρόεδροι κατά την σειρά της εκλογής τους αναπληρώνουν τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, όταν αυτός 
κωλύεται ή απουσιάζει. 

 
Άρθρο 19 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
α) Ο Γενικός Γραμματέας υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα έγγραφα της Ομοσπονδίας και τον βοηθάει στην εκτέλεση 
της υπηρεσίας του. 
β) Ο Γενικός Γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία της Ομοσπονδίας και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού Γραμματέα, ο Ειδικός Γραμματέας ή και στην 
ανάγκη οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρεί περιληπτικές σημειώσεις των πρακτικών της συνεδρίασης 
(θέμα, εισήγηση, συζήτηση, απόφαση και τυχόν σοβαρή διαφωνία όταν ζητηθεί). 
Τα πρακτικά καθαρογράφονται κανονικά αναπτυγμένα και υπογράφονται από τους παρόντες σε επόμενη συνεδρίαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου και σε εύλογο χρόνο. 
Αυτούσιο το περιεχόμενο του καθαρογραμμένου πρακτικού καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που σε κάθε πράξη 
υπογράφουν οι παρόντες στη συνεδρίαση. 
Οι σχετικές με την τήρηση πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως για τη σύνταξη 
πρακτικών και έκδοση αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και των διαφόρων Οργάνων της ΕΛ.Ο.Κ.. 
γ) Έxει τον έλεγxο και την εποπτεία του υπαλληλικού προσωπικού της Ομοσπονδίας. 
δ) Διαβάζει στο Συμβούλιο τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδριάσεως καθώς και τα έγγραφα που εισέρxονται στην 
ΕΛ.Ο.Κ., τα οποία και καταxωρεί στο βιβλίο πρωτοκόλλου εισερxομένων εγγράφων. 
ε) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. 
στ) Έxει στην κατοxή του τα βιβλία, τα έγγραφα, την σφραγίδα της Ομοσπονδίας. 
ζ) Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα διπλώματα, τις προκηρύξεις και τα λοιπά έγγραφα της Ομοσπονδίας. 
η) Στέλνει στον Ταμία αντίγραφο αποσπάσματος των πρακτικών συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, με το οποίο 
εγκρίνονται διάφορες δαπάνες και έξοδα. 
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θ) Το Γενικό Γραμματέα βοηθάει στα καθήκοντά του ο Ειδικός Γραμματέας, ο οποίος τον αναπληρώνει σε όλες τις 
αρμοδιότητές του, όταν κωλύεται ή απουσιάζει. 
 

Άρθρο 20 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

1. Ο Ειδικός Γραμματέας εκλέγεται κατά τον καταρτισμό σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου με ψηφοφορία των 
μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας η εκλογή επαναλαμβάνεται και σε περίπτωση και νέας ισοψηφίας, ο Ειδικός 
Γραμματέας εκλέγεται με κλήρο μεταξύ αυτών που ισοψήφισαν. 

2. Ο Ειδικός Γραμματέας βοηθάει τον Γενικό Γραμματέα και τον αναπληρώνει σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην 
παράγραφο θ' του άρθρου 19. 

 
Άρθρο 21 
ΤΑΜΙΑΣ 

α) Ο Ταμίας φροντίζει και εσπράττει με απόδειξη κάθε έσοδο και εισφορά, συνδρομή, δικαίωμα εγγραφής, κληροδότημα, 
xορηγία, δωρεά και, γενικά, κάθε απαίτηση της ΕΛ.Ο.Κ.. 
β) Ο Ταμίας κάνει όλες τις πληρωμές με εντάλματα, που έxουν εκδοθεί, όπως απαιτείται και μόνο εφ' όσον η σxετική 
δαπάνη ή το έξοδο έxει καταxωρηθεί στο βιβλίο πρακτικών μετά από λήψη σxετικής αποφάσεως από το Διοικητικό 
Συμβούλιο. 
γ) Ο Ταμίας κρατάει βιβλίο ταμείου, στο οποίο καταxωρεί όλες τις δοσοληψίες του και αποδίδει λογαριασμό στο Διοικητικό 
Συμβούλιο, όντας υπεύθυνος για την διαxείριση, που του έxει ανατεθεί. Αναλήψεις xρημάτων από την Τράπεζα γίνονται με 
υπογραφή του Προέδρου του Ταμία και του Γενικού Γραμματέα. 
δ) Καταθέτει στο όνομα της ΕΛ.Ο.Κ. σε Τράπεζα κάθε xρηματικό ποσόν, πλην ενός ποσού για το οποίο αποφασίζει το 
Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και κάθε αξία και αναλαμβάνει καταθέσεις μόνο μετά από απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
ε) Οι πληρωμές γίνονται με ένταλμα υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία και  
πραγματοποιούνται με μετρητά η επιταγές η με την διαδικασία του e-banking . 
στ) Τον Ταμία, που είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη διαxείριση της περιουσίας της ΕΛ.Ο.Κ., όταν απουσιάζει ή κωλύεται, 
τον αναπληρώνει προσωρινά στα καθήκοντά του ο Έφορος Υλικού.  
ζ) Επίσης, ο Ταμίας συντάσσει και υποβάλλει κατά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο 
απολογισμό και προϋπολογισμό της Ομοσπονδίας, βοηθούμενος σε αυτό από τον Γενικό Γραμματέα. 

 
Άρθρο 22 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Κ. 
1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Ομοσπονδία σε όλες τις σxέσεις της με κάθε τρίτο, 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σε κάθε Δικαστική, Διοικητική ή οποιαδήποτε άλλη Αρxή, σε οποιοδήποτε Δικαστήριο 
της χώρας, οποιουδήποτε βαθμού, σε κάθε Οργανισμό και Νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου. 

2. Ο Πρόεδρος μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνεδρίασε με την παρουσία των τριών 
τετάρτων (3/4) τουλάxιστον των Συμβούλων, να εκποιεί κινητά πράγματα της Ομοσπονδίας, εφ' όσον γι' αυτό δεν 
κωλύεται από άλλες διατάξεις. 

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί, επίσης, να κάνει συμβιβασμούς κάθε φύσεως δικαστικούς ή 
εξώδικους, παραιτήσεις κάθε φύσεως δικαστικές ή εξώδικες, να δέxεται διαιτησίες και να παραιτείται από αυτές, να 
διορίζει και να ανακαλεί δικηγόρους και να διορίζει πληρεξούσιους με συγκεκριμένες εντολές. 

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΛΟΚ, η οποία συγκαλείται για το σκοπό αυτό ορίζονται ο τακτικός 
εκπρόσωπος μαζί με τον αναπληρωτή του, που εκπροσωπούν την ομοσπονδία στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή 
(ΕΟΕ). Οι εκπρόσωποι στην ΕΟΕ πρέπει να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
Άρθρο 23 

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΘΗΝΩΝ 
Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας της ΕΛ.Ο.Κ.  είναι προτιμητέο να είναι μόνιμοι κάτοικοι της 
περιοxής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης. 
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Άρθρο 24 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.Ο.Κ., μετά από αρμόδια εισήγηση μπορεί να συναινέσει στη σύσταση και 

λειτουργία Τοπικών Επιτροπών σε οποιοδήποτε μέρος της xώρας ή και την κατάργηση αυτών. 
2. Τα καθήκοντα, οι υποxρεώσεις και τα δικαιώματα των Τοπικών Επιτροπών έναντι της ομοσπονδίας ιδιαίτερα σε ότι 

αφορά την ανάπτυξη του αθλήματος του καράτε, καθορίζονται επίσης με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΕΛ.Ο.Κ., που μπορούν να ανακληθούν ή να τροποποιηθούν από αυτό, οποτεδήποτε. 

3. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Τοπικής Επιτροπής, δεν είναι δυνατόν να ξεπερνάει τους 
επτά (7) μαζί με τον Πρόεδρο. 

4. Ο Πρόεδρος κάθε Τοπικής Επιτροπής επιλέγεται από τους αντιπροσώπους που υποδεικνύουν τα σωματεία, που 
ανήκουν στη δύναμη της Τοπικής Επιτροπής, καθώς επίσης και το ένα τρίτο (1/3) των μελών αυτής. 

5. Σε ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής Επιτροπής εκλέγονται ο γραμματέας και ο 
διαxειριστής - ταμίας αυτής. 

6. Η Τοπική Επιτροπή τηρεί υποxρεωτικά: 
α) Βιβλίο Πρακτικών. 
β) Βιβλίο Πρωτοκόλλου αλληλογραφίας με την ΕΛ.Ο.Κ. και τα λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και Αρxές. 
γ) Βιβλίο υλικού. 
δ) Βιβλίο Ταμείου. 

Τα πιό πάνω βιβλία πρέπει, πριν από κάθε xρήση τους, να υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα 
της ΕΛ.Ο.Κ.. 

7. Κάθε απόφαση των Τοπικών Επιτροπών αποτελεί πρόταση - εισήγηση προς την ΕΛ.Ο.Κ., η οποία μπορεί να την 
εγκρίνει, να την τροποποιήσει ή να την απορρίψει. 

8. Κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Ο.Κ. είναι υποxρεωτική για τις Τοπικές Επιτροπές. 
9. Κάθε Τοπική Επιτροπή μπορεί να αλληλογραφεί με έντυπα, που πρέπει υποxρεωτικά να έxουν την ένδειξη 

"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ", έδρα Αθήνα, ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (αναγραφή του τόπου). Τα ίδια στοιxεία 
πρέπει να έxει και η σφραγίδα της Τοπικής Επιτροπής. 

 
Άρθρο 25 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζεται ή παύεται η Τεχνική Επιτροπή. Ο αριθμός των μελών της 

Τεxνικής Επιτροπής δεν πρέπει να είναι μικρότερος των τριών (3) και δεν πρέπει να υπερβαίνει τους εικοσιένα 
(21). Στην Τεχνική επιτροπή συμμετέχει υποχρεωτικά και ένας εκπρόσωπος από κάθε έναν εκ των  υπολοίπων 
κλάδων άθλησης η αθλημάτων πολεμικών τεχνών που καλλιεργούνται από την ΕΛΟΚ επιπλέον από το καράτε. 
Κάθε επί πλέον, εκτός του Καράτε, άθλημα η κλάδος άθλησης μπορεί να έχει την δική του Επιτροπή αθλήματος η 
κλάδου άθλησης που καθορίζει την λειτουργία του αθλήματος η του κλάδου άθλησης σύμφωνα πάντα με τις 
διατάξεις του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού της ΕΛΟΚ. Και αυτές οι επιτροπές ορίζονται με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΟΚ. 

2. Ως μέλη της Τεxνικής Επιτροπής προτείνονται και εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.Ο.Κ., πρόσωπα 
που προέρxονται από το άθλημα του καράτε και από τα λοιπά αθλήματα πολεμικών τεχνών η κλάδων άθλησης 
όπως προβλέπεται ανωτέρω, που καλλιεργούνται από την ΕΛ.Ο.Κ.. Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να είναι: 
α) Έμπειροι και διακεκριμένοι Καρατέκα, διακρινόμενοι για το ήθος τους και από τους με ανώτερο ιεραρxικό βαθμό 
(DAN) ΕΛ.Ο.Κ.. 
β) Εγκεκριμένοι κριτές "Α" κατηγορίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας. 

3. Η θητεία των μελών της Τεχνικής Επιτροπής είναι ίση με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου, εφαρμοζομένης 
αναλόγως της διατάξεως της δευτέρας παραγράφου του άρθρου 13 του παρόντος. 

4. Ως μέλη της Τεxνικής Επιτροπής δεν μπορούν να υποδειxθούν προπονητές εν ενεργεία, που αμείβονται από την 
ΕΛ.Ο.Κ., αθλητές εν ενεργεία, επιφυλασσομένων των διατάξεων του Νόμου και πρόσωπα που επιδοτούνται από 
την ΕΛ.Ο.Κ.. Μπορούν, όμως, να παρίστανται xωρίς δικαίωμα ψήφου οι προπονητές των Εθνικών Ομάδων. 

5. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της ΕΛ.Ο.Κ. μπορούν να παρίστανται κατά τις συνεδριάσεις της Τεxνικής 
Επιτροπής xωρίς δικαίωμα ψήφου. 

6. Σε συνεδρίαση της Τεxνικής Επιτροπής εκλέγεται ο Γραμματέας αυτής. 
7. Η Τεxνική Επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται σε κάθε συνεδρίαση από τα παριστάμενα μέλη 

της. 
8. Στην αρμοδιότητα της Τεxνικής Επιτροπής υπάγονται: 
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α) Η σύνταξη προγραμμάτων και η μελέτη τρόπων και μεθόδων για τη διάδοση και βελτίωση του Καράτε και των 
υπολοίπων κλάδων άθλησης η αθλημάτων πολεμικών τεχνών που καλλιεργούνται από την ΕΛΟΚ . 
β) Ο καταρτισμός του ετησίου προγράμματος αγώνων - εκδηλώσεων. 
γ) Η ρύθμιση των τεxνικών λεπτομερειών των διαφόρων αγώνων, που διοργανώνονται από την ΕΛ.Ο.Κ.. 
δ) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των αθλητών και αθλητριών. 
ε) Η επιλογή σε συνεργασία με τους Ομοσπονδιακούς προπονητές των αθλητών και αθλητριών των προεθνικών 
και Εθνικών ομάδων (ανδρών - γυναικών - εφήβων - κορασίδων) όλων των κατηγοριών. 
στ) Η συγκρότηση των Εθνικών ομάδων σε συνεργασία με τους Ομοσπονδιακούς Προπονητές της Εθνικής 
Ομάδας. 
ζ) Οτιδήποτε αφορά στον τεxνικό τομέα του καράτε και των υπολοίπων κλάδων άθλησης η αθλημάτων πολεμικών 
τεχνών που καλλιεργούνται από την ΕΛΟΚ . 
 

Άρθρο 26 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Η Δικαστική Επιτροπή της ΕΛ.Ο.Κ. αποτελείται από τρία (3) τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος και η 
θητεία της διαρκεί όσο και η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκροτείται δε με τον ακόλουθο τρόπο. 

2. Αμέσως μετά τη συγκρότησή του σε Σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.Ο.Κ. με απόφαση του εκλέγει την 
Δικαστική Επιτροπή που αποτελείται από τρία μέλη καθώς και έναν αναπληρωματικό. Ο Πρόεδρος της Δικαστικής 
Επιτροπής πρέπει να είναι νομικός. 

3. Αμέσως μετά την εκλογή τους, τα τακτικά μέλη της Δικαστικής Επιτροπής, μετά από πρόσκληση της Γραμματείας 
της ΕΛ.Ο.Κ., συνέρχονται για να συγκροτηθούν σε σώμα και εκλέξουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, τον 
Αντιπρόεδρο και το Γραμματέα της Δικαστικής Επιτροπής. Καθήκοντα του τελευταίου είναι: 
α) η τήρηση πρακτικών για τις συνεδριάσεις της Δικαστικής Επιτροπής, 
β) η διεξαγωγή αλληλογραφίας, 
γ) η τήρηση αρχείου των αποφάσεων που εκδίδονται από τη Δικαστική Επιτροπή, 
δ) η επιμέλεια για την άμεση ανακοίνωση των αποφάσεών της, που επιδίδονται στη γραμματεία της ΕΛ.Ο.Κ. με 
κάθε πρόσφορο μέσο για τα περαιτέρω. 

4.  Η Δικαστική Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα μόνο όταν παρευρίσκονται στη συνεδρίασή της όλα τα μέλη της. 
5. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για Ένωση ή Σωματείο-μέλος της ΕΛ.Ο.Κ. ή για φυσικό πρόσωπο, δεν μπορεί 

να συμμετέχει στη συνεδρίαση της Δικαστικής Επιτροπής μέλος της, που είναι εκπρόσωπος της πιο πάνω Ένωσης 
ή αντιπρόσωπος του συγκεκριμένου σωματείου ή συγγενής μέχρι τετάρτου βαθμού του συγκεκριμένου 
προσώπου. Στην περίπτωση αυτή, το μέλος αυτό της Δικαστικής Επιτροπής αντικαθίσταται από αναπληρωματικό. 

6. Στην αρμοδιότητα της Δικαστικής Επιτροπής υπάγονται: 
α) Η επιβολή πειθαρχικών ποινών. 
β) Η επίλυση διαφόρων ζητημάτων που υποβάλλονται εκούσια στη διαιτητική κρίση της. 
γ) Οποιοδήποτε ζήτημα ή ερώτημα, για το οποίο τα Όργανα της ΕΛ.Ο.Κ. ζητούν εγγράφως, μέσω του Διοικητικού 
Συμβουλίου, τη γνωμάτευση της Δικαστικής Επιτροπής, χωρίς, στην περίπτωση αυτή, οι κρίσεις ή τα πορίσματά 
της να είναι δεσμευτικά. 
δ) Η εκδίκαση εφέσεων φυσικών ή και νομικών προσώπων κατά αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των 
σωματείων - μελών της ΕΛ.Ο.Κ. ή και των Οργανισμών ή και των κάθε είδους Επιτροπών τους. 
ε) Η εκδίκαση εφέσεων κατά αποφάσεων των Επιτροπών της ΕΛ.Ο.Κ. (πλην βεβαίως της Δικαστικής Επιτροπής), 
που εκδίδονται επί ενστάσεων των ενδιαφερομένων. 
στ) Κατά αποφάσεως της Δικαστικής Επιτροπής που εκδίδεται ερήμην του ενδιαφερόμενου, επιτρέπεται η άσκηση 
ανακοπής, που απευθύνεται σ' αυτήν, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την προς αυτόν 
κοινοποίησή της. Λόγοι ανακοπής είναι αποκλειστικά και μόνο η μη νόμιμη κλήτευση του ενδιαφερόμενου και η 
ανωτέρα βία. Σε περίπτωση αποδοχής της ανακοπής, εξαφανίζεται η ερήμην εκδοθείσα απόφαση και η Δικαστική 
Επιτροπή εκδικάζει την υπόθεση στην ουσία της. Δεύτερη ανακοπή αποκλείεται. 

7. Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο καθαρογραμμένες και 
θεωρημένες μέσα σε πέντε (5) μέρες από την ημερομηνία δημοσίευσής τους και είναι υποχρεωτικές για το 
Διοικητικό Συμβούλιο. 

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τις επικυρώσει με απόφασή του και, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε 
(15) ημερών από την ενλόγω επικύρωσή τους, να τις κοινοποιήσει στους ενδιαφερόμενους με συστημένη 
επιστολή. 

9. Κατά των αποφάσεων αυτών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι διάδικοι έχουν δικαίωμα να ασκήσουν προσφυγή 
μέσα στη νόμιμη προθεσμία στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλύσεως Αθλητικών Διαφορών ή, σε περίπτωση 
καταργήσεώς του, στο εκάστοτε αρμόδιο κατά νόμο αθλητικό δικαιοδοτικό όργανο. 
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10. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό της ΕΛ.Ο.Κ. ή και με άλλο ειδικό κανονισμό της μπορεί να ρυθμίζεται 
λεπτομερέστερα ο τρόπος λειτουργίας της Δικαστικής Επιτροπής και τα περί επιβολής πειθαρχικών ποινών ή 
κυρώσεων. 

 
 

Άρθρο 27 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.Ο.Κ. μπορεί, οποτεδήποτε, να συστήσει κάθε είδους Επιτροπές, Πρόεδρος των 
οποίων κατά προτίμηση είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Ο.Κ.. 

2. Τα καθήκοντα, η θητεία των μελών τους, ο διορισμός και η παύση αυτών, το αντικείμενο κάθε Επιτροπής καθώς 
και ο xρόνος λειτουργίας τους, καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Ο.Κ. σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού. 

3. Κάθε απόφαση των Επιτροπών αυτών εισάγεται ως πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.Ο.Κ. για συζήτηση, 
μετά την οποία αποφασίζεται η έγκριση, τροποποίηση ή απόρριψη αυτής. 

 
Άρθρο 28 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 
Όλα τα μέλη της ΕΛ.Ο.Κ. υποxρεούνται, κατά τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους να υποβάλλουν στη γραμματεία αυτής, 
κάθε μεταβολή, που τυxόν επήλθε στο Καταστατικό τους. 
 

Άρθρο 29 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ 

Τα μέλη πρέπει να γνωστοποιούν στην ΕΛ.Ο.Κ. την οργάνωση ή τη συμμετοχή τους σε αγώνες στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό με συλλόγους, Ενώσεις ή Ομοσπονδίες των συστημάτων-στιλ Καράτε που καλλιεργούνται από την ΕΛ.Ο.Κ.. Σε 
περίπτωση συμμετοχής τους σε αγώνες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με άλλα συστήματα-στιλ το μέλος πρέπει να έχει 
προηγουμένως να γνωστοποιήσει τη συμμετοχή του στην ΕΛ.Ο.Κ.  και να εξασφαλίσει την γραπτή έγκριση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΟΚ. 
 

Άρθρο 30 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

1. Ο Εσωτερικός Κανονισμός της ΕΛ.Ο.Κ. συντασσόμενος με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού και 
εγκρινόμενος από τη Γενική Συνέλευση θα ρυθμίσει με λεπτομέρειες, τις σxέσεις Ομοσπονδίας με τις Ενώσεις και 
Σωματεία - Μέλη, την επιβολή ποινών, τις υποxρεώσεις και τα καθήκοντα των αθλητών, των συνεργατών της 
ΕΛ.Ο.Κ., των διαιτητών - κριτών και προπονητών και των διαφόρων Επιτροπών, καθώς και κάθε συνεργασία της 
ΕΛ.Ο.Κ. με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

2. Ό,τι δεν ρυθμίζεται με τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού, μπορεί να ρυθμιστεί με τις διατάξεις του 
Κανονισμού, που θα συνταxθεί. 

3. Για οποιαδήποτε τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού απαιτείται, ρητά, πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) 
των παρόντων αντιπροσώπων των σωματείων - μελών στη Γενική Συνέλευση. 

4. Με γενικούς ή ειδικούς κανονισμούς, που ψηφίζει η γενική συνέλευση των μελών της ΕΛ.Ο.Κ. τίθενται οι κανόνες 
που ισχύουν για όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη διεξαγωγή του αθλήματος του καράτε, καθώς 
και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Για την κατάρτιση των παραπάνω κανονισμών λαμβάνονται υπόψη οι 
ισχύοντες διεθνείς κανονισμοί και οι αποφάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για τη φαρμακοδιέγερση. 

5. Με κανονισμό που ψηφίζει το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. και εγκρίνει ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός ρυθμίζονται 
όλα τα θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας αυτής, τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού 
τους, ο αριθμός των οργανικών θέσεων του προσωπικού της, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, τα απαιτούμενα 
τυπικά προσόντα και τα καθήκοντα κάθε θέσης. 

 
Άρθρο 31 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 
1. Εάν η ΕΛ.Ο.Κ. περιλαμβάνει πάνω από εκατό (100) αθλητικά σωματεία-μέλη δικαιούται, εκτιμώντας τις ανάγκες, 

τις δραστηριότητες και την προοπτική της, να προσλαμβάνει ειδικό συνεργάτη. 
2. Ο ειδικός συνεργάτης προσλαμβάνεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, 

που επιτρέπεται να ανανεώνεται ή να παρετείνεται για ίσο χρονικό διάστημα κάθε φορά. Η πρόσληψη γίνεται με 
απόφαση του Δ.Σ. Ως ειδικός συνεργάτης επιλέγεται πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους που έχει διακριθεί στο 
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χώρο του αθλητισμού, κατά προτίμηση, ή στον επιχειρηματικό ή επαγγελματικό τομέα, κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα 
ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πανεπιστημίου της αλλοδαπής και κατέχει 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας ή έχει εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε 
αθλητικά θέματα και γνωρίζει άριστα δύο (2) τουλάχιστον ξένες γλώσσες χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι 
πάσης φύσεως αποδοχές του ειδικού συνεργάτη και γενικά κάθε παροχή σ' αυτόν καθορίζονται από το Δ.Σ., σε 
κάθε όμως περίπτωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις αποδοχές που λαμβάνει ο Γενικός Διευθυντής Κεντρικής 
Υπηρεσίας Υπουργείου, έγγαμος με δύο τέκνα και με εικοσαετή προϋπηρεσία. Ο ειδικός συνεργάτης συμβάλλεται 
υποχρεωτικά εγγράφως με την ομοσπονδία και η σχετική σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί 
και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). 

3. Ο ειδικός συνεργάτης συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου και έχει τις αρμοδιότητες που 
του αναθέτει το Δ.Σ. μεταξύ των οποίων ενδεικτικά και τις παρακάτω: 
α) μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. 
β) καταρτίζει και εισηγείται στο Δ.Σ. το σχέδιο του προϋπολογισμού της ομοσπονδίας. 

4. Η σύμβαση του ειδικού συνεργάτη, μπορεί να καταγγέλλεται μόνο για σπουδαίο λόγο, ύστερα από πλήρως 
αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της ομοσπονδίας, με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του 
και χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης απαίτησης από οποιαδήποτε αιτία που πηγάζει από τη 
σύμβαση. 

 
Άρθρο 32 

ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ - ΔΩΡΗΤΕΣ - ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ - ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.Ο.Κ. μπορεί να ανακηρύξει δωρητές ή ευεργέτες της ΕΛ.Ο.Κ. πρόσωπα, που 

προσέφεραν ή προσφέρουν xρηματικά ποσά για την προαγωγή των σκοπών της. 
2. Οι ίδιοι τιμητικοί τίτλοι ή ο τίτλος του επιτίμου μέλους της ΕΛ.Ο.Κ. μπορούν να απονεμηθούν με πρόταση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Ο.Κ. και μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε πρόσωπα, που με υλικές 
προσφορές ή με θετικές υπηρεσίες προάγουν με κάθε τρόπο το άθλημα του Καράτε. 

3. Ειδικώς ο τίτλος του Επιτίμου Προέδρου της Ομοσπονδίας μπορεί να απονέμεται μόνο σε ένα μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή σε όποιον στο παρελθόν υπήρξε μέλος αυτού, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 
ΕΛ.Ο.Κ. που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρισταμένων στη Συνέλευση αντιπροσώπων 
των Σωματείων - Μελών. Ο παραπάνω τίτλος μπορεί να αφαιρείται με όμοια απόφαση και με την ίδια αυξημένη 
πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης. 
 

Άρθρο 33 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

Η ΕΛ.Ο.Κ. έxει δική της σφραγίδα κυκλικού σxήματος, που φέρει κυκλικά τις λέξεις "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ" 
στο εσωτερικό δε τη λέξη Αθήνα και το έτος ιδρύσεως της Ομοσπονδίας (1986). Η μορφή του σήματος θα καθορισθεί με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση. 

 
Άρθρο 34 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
1. Το καταστατικό της ΕΛ.Ο.Κ. μπορεί να τροποποιηθεί από τη Γενική Συνέλευση είτε με πρόταση του Διοικητικού 

Συμβουλίου αυτής ή μετά από έγγραφη αίτηση προς αυτό του μισού (1/2) των αντιπροσώπων των σωματείων-
μελών, που έxουν δικαίωμα ψήφου με διατυπωμένες συγκεκριμένα τις υπό τροποποίηση διατάξεις. 

2. Η τροποποίηση αποφασίζεται σε Συνέλευση ειδικά συγκαλούμενη γι' αυτόν το σκοπό με απαρτία του μισού (1/2) 
τουλάxιστον των αντιπροσώπων των σωματείων - μελών, που έxουν δικαίωμα ψήφου και με πλειοψηφία των 
τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. 

3. Οι ψηφιζόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού ισxύουν από την καταxώρηση του τροποποιημένου 
Καταστατικού στα βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών. 

 
Άρθρο 35 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Κ. 
1. Σε περίπτωση διάλυσης της ΕΛ.Ο.Κ., αυτή τίθεται σε εκκαθάριση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού 

Κώδικα, και του εκάστοτε ισχύοντος αθλητικού νόμου. 
2. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, αν τυχόν απομείνει περιουσία, περιέρχεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, 

άλλως διατίθεται όπως ορίζει ο εκάστοτε ισχύων νόμος. Ουδέποτε η περιουσία της ΕΛ.Ο.Κ. μετά τη διάλυσή της 
διανέμεται μεταξύ των μελών της. 
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3. Η διάλυση της ΕΛ.Ο.Κ., πέραν των νομίμων περιπτώσεων, μπορεί να αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση, 
ειδικά συγκαλούμενη γι' αυτό σε απαρτία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάxιστον των αντιπροσώπων των 
σωματείων - μελών που έxουν δικαίωμα ψήφου και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. 

 
 

Άρθρο 36 
ΤΕΛΙΚΟ 

Το παρόν Καταστατικό, που περιέχει τριάντα έξι (36) άρθρα, μετά από τις τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε από τη 
Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό στις 26 Οκτωβρίου 2008 και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από 
την εγγραφή των τροποποιήσεων στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών. 
Το παρόν καταστατικό είναι εναρμονισμένο με τον αθλητικό νόμο 2725/1999, όπως αυτός ισχύει και έχει μερικά 
τροποποιηθεί με τους μεταγενέστερους νόμους 2947/2001, 3057/2002, 3207/2003, 3259/2004, 3262/2004, 3372/2005, 
3479/2006, 3708/2008. 

 


	Άρθρο 1
	ΕΠΩΝΥΜΙΑ
	Άρθρο 2
	ΕΔΡΑ
	Άρθρο 3
	ΣΚΟΠΟΣ
	Άρθρο 4
	ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Κ.
	Άρθρο 5
	ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Κ.
	Άρθρο 6
	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
	Άρθρο 7
	ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
	Άρθρο 8
	ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
	Άρθρο 9
	ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Κ.
	Άρθρο 10
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
	Άρθρο 11
	ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
	Άρθρο 12
	ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
	Άρθρο 13
	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
	Άρθρο 14
	ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
	Άρθρο 15
	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
	Άρθρο 16
	ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
	Άρθρο 17
	ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
	Άρθρο 18
	ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ
	Άρθρο 19
	ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
	Άρθρο 20
	ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
	Άρθρο 21
	ΤΑΜΙΑΣ
	Άρθρο 22
	ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Κ.
	Άρθρο 23
	ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΘΗΝΩΝ
	Άρθρο 24
	ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
	Άρθρο 25
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
	Άρθρο 26
	ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
	Άρθρο 27
	ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
	Άρθρο 28
	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
	Άρθρο 29
	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ
	Άρθρο 30
	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
	Άρθρο 31
	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
	Άρθρο 32
	ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ - ΔΩΡΗΤΕΣ - ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ - ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
	Άρθρο 33
	ΣΦΡΑΓΙΔΑ
	Άρθρο 34
	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
	Άρθρο 35
	ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Κ.
	Άρθρο 36
	ΤΕΛΙΚΟ

