ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΚΑΡΑΤΕ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΕΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η σύνταξη του παρόντος κανονισµού βασίζεται στις διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας
και ιδίως του Νόµου 2725/1999 όπως τροποποιηµένος ισχύει σήµερα, τις αποφάσεις της
Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής, στο Καταστατικό,
τους κανονισµούς και τις αποφάσεις της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας, στην οποία ανήκει η
Ελληνική Οµοσπονδία Καράτε, καθώς και στα υπαγορευόµενα από το πνεύµα του αθλήµατος
του Καράτε.
2. Σε τυχούσα περίπτωση η οποία δεν καλύπτεται από συγκεκριµένη διάταξη του παρόντος
κανονισµού ισχύουν τα προβλεπόµενα από τα όργανα και τις διατάξεις της παραγράφου 1.
3. Η Ελληνική Οµοσπονδία Καράτε (ΕΛ.Ο.Κ.) είναι αποκλειστικά αρµόδια για την οργάνωση
και τη διεξαγωγή των αγώνων Καράτε και όλων των άλλων κλάδων άθλησης-αθληµάτων που
αναπτύσσει σύµφωνα µε το καταστατικό της. Οι αγωνιστικές εκδηλώσεις διεξάγονται από την
ΕΛ.Ο.Κ. ή µε έγκρισή της, είναι δυνατόν όµως µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.)
αυτής να συγκροτούνται Επιτροπές για την διεξαγωγή αυτών.
4. Με τις προκηρύξεις που καταρτίζει η ΕΛ.Ο.Κ. καθορίζονται οι γενικές διατάξεις σχετικά µε
τους κανονισµούς, εγκαταστάσεις, εξοπλισµό, παροχές ασφαλείας, µε το υλικό και την
διεξαγωγή των αγώνων (προγράµµατα, όροι συµµετοχής των σωµατείων και των αθλητών,
τρόπος διεξαγωγής των αγώνων, βαθµολογίες, έπαθλα, ηµεροµηνίες υποβολής δηλώσεων
συµµετοχής, τα γήπεδα διεξαγωγής των αγώνων, οικονοµικοί όροι σχετικά µε τις δαπάνες
µετακίνησης, διαµονής, διατροφής, διαδικασία υποβολής ενστάσεων, οι ηµεροµηνίες των
αγώνων, το πρόγραµµα των διεθνών συναντήσεων κλπ.).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

1. Με απόφαση του ∆.Σ. είναι δυνατή η σύσταση και η κατάργηση:
α) Ειδικών Επιτροπών άσκησης δραστηριοτήτων.
β) Τοπικών Επιτροπών εκπροσώπησης της ΕΛ.Ο.Κ..
2. Ο αριθµός των µελών, η θητεία και το έργο της κάθε Επιτροπής καθορίζεται κάθε φορά µε
την απόφαση σύστασης της εφ' όσον δεν καθορίζεται απ' ευθείας από το Καταστατικό.
Επιτρέπεται η παράλληλη συµµετοχή των µελών του ∆.Σ. στις συγκροτούµενες Επιτροπές.
3. Τα µέλη της κάθε Επιτροπής, διορίζονται και παύονται ελεύθερα από το ∆.Σ. Η παραίτηση
όλου του ∆.Σ. σηµαίνει αυτοδίκαια και παραίτηση όλων των Επιτροπών.
4. Αθλητικά σωµατεία µέλη της ΕΛ.Ο.Κ. δεν µπορούν να αποτελούν µέλη άλλης αθλητικής
ένωσης ή οµοσπονδίας που καλλιεργούν το άθληµα του καράτε σε όλα του τα στυλ, όπως
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά (shotakan, wado, shito, goju, Kyokushin, shidokan, shotokai
κλπ ) αλλά και τους άλλους κλάδους άθλησης πολεµικών τεχνών που καλλιεργεί η ΕΛΟΚ,
όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ( Sumo, knock down, full contact karate, semi contact
κλπ) Επίσης δεν επιτρέπεται σε αθλητικό σωµατείο µέλος της ΕΛΟΚ ή σε αθλητές του ή σε
προπονητές που απασχολεί ή σε παράγοντές αυτού ή σε διαιτητές καράτε, να διοργανώνουν
ή να µετέχουν µε κανένα τρόπο σε αγώνες καράτε που διοργανώνονται στην Ελλάδα ή το
εξωτερικό, χωρίς να έχουν προηγουµένως εξασφαλίσει την άδεια της ΕΛ.Ο.Κ. όπως ορίζεται
ρητά στις διατάξεις του παρόντος
5. Οι αποφάσεις των Επιτροπών δεν δεσµεύουν την ΕΛ.Ο.Κ. αλλά αποτελούν εισήγηση
προς το ∆.Σ., πλην των αποφάσεων της ∆ικαστικής Επιτροπής.

2

Εσωτερικός Κανονισµός ΕΛ.Ο.Κ.

6. Κάθε Επιτροπή έχει Πρόεδρο και Γραµµατέα, οι οποίοι προσδιορίζονται στην απόφαση
του ∆.Σ. που την συνιστά. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Επιτροπή και ο Γραµµατέας τηρεί
βιβλίο πρακτικών των συνόδων της.
7. Οι Επιτροπές συνεδριάζουν σε τακτικά ή έκτακτα χρονικά διαστήµατα τα οποία
καθορίζονται στην πράξη σύστασής της. ∆ικαίωµα σύγκλησης έκτακτης συνεδρίασης
Επιτροπής έχει:
α) Το∆.Σ.της ΕΛ.Ο.Κ.
β) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής.
γ) Τα δύο τρίτα (2/3) των µελών της.
8. Κάθε µέλος Επιτροπής που απουσιάζει τρεις (3) συνεχείς φορές αδικαιολόγητα από τις
συνεδριάσεις της τεκµαίρεται αµάχητα ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται. Οι Επιτροπές θα
πρέπει να συνεδριάζουν µία (1) τουλάχιστον φορά το µήνα εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά
σε άλλο άρθρο.
9. Τα έγγραφα των Επιτροπών υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γραµµατέας της τα δε βιβλία
πρακτικών τους πρέπει να είναι θεωρηµένα από τον Γενικό Γραµµατέα της ΕΛ.Ο.Κ.
10. Η ειδοποίηση για την σύγκληση τακτικής συνεδριάσεως θα δίδεται προς τα µέλη της
Επιτροπής τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία συγκλήσεως της ενώ για
έκτακτες συγκλήσεις δύο (2) ηµέρες. Η ειδοποίηση θα περιλαµβάνει και κατάλογο των, υπό
συζήτηση, θεµάτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

1. Όσα φυσικά πρόσωπα ανήκουν σε Ενώσεις ή και Συλλόγους - Μέλη της ΕΛ.Ο.Κ, σαν
µέλη, αθλητές, προπονητές, διαιτητές και γενικά αθλητικοί παράγοντες (ενδεικτικά: µέλη ∆.Σ.,
επιτροπών κ.λ.π.), οφείλουν απόλυτο σεβασµό στο Καταστατικό και τους πάσης φύσεως
Κανονισµούς της ΕΛ.Ο.Κ., στις περί συµπεριφοράς διατάξεις της Ελληνικής αθλητικής
νοµοθεσίας, καθώς επίσης και του αθλητικού ιδεώδους που συνίσταται:
α) στην ευγενή άµιλλα
β) στο σύννοµο και ευπρεπή τρόπο ζωής
γ) στον απόλυτο σεβασµό των κοινωνικών αξιών και ιδιαίτερα των αρχών της ειρήνης, της
φιλίας, της αγάπης, του σεβασµού της ανθρώπινης ύπαρξης, της προστασίας της φύσης, της
προστασίας του αδυνάτου, της αφιλοκερδούς αθλητικής προσφοράς, της σεµνότητας και του
αυτοελέγχου.
2. Συνιστά πειθαρχική παράβαση και αντιαθλητική συµπεριφορά οιαδήποτε παράβαση ή
έκφραση καταφρονήσεως, µε λόγο ή έργο, του Καταστατικού ή και των πάσης φύσεως
Κανονισµών της ΕΛ.Ο.Κ. και των Ενώσεών της, της αθλητικής νοµοθεσίας και του αθλητικού
ιδεώδους. Ιδιαίτερη καταφρόνηση των αρχών και ως εκ τούτου έκδηλη αντιαθλητική
συµπεριφορά που συνιστά επιβαρυντική περίπτωση πειθαρχικής παράβασης είναι:
α) η χειροδικία
β) η εξύβριση
γ) η πρόκληση
δ) η απείθεια και αυθάδεια , εντός και εκτός αθλητικού χώρου κατά την τέλεση των αγώνων.
3. Οι διαφορές µεταξύ τόσο των φυσικών όσο και των νοµικών προσώπων της ΕΛ.Ο.Κ.,
επιλύονται και οι πειθαρχικές παραβάσεις τους διώκονται υπό των αρµοδίων οργάνων της
ΕΛ.Ο.Κ., καθώς και υπό των αρµοδίων οργάνων της Ελληνικής Πολιτείας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
Γενικές ∆ιατάξεις

1. Οι αθλητικοί αγώνες επιτρέπονται µόνον µεταξύ συλλόγων µελών της ΕΛ.Ο.Κ. καθώς και
συλλόγων άλλων χωρών που ανήκουν σε Οµοσπονδία µέλους της διεθνούς οµοσπονδίας
που ανήκει η ΕΛ.Ο.Κ. υπό την ρητή προϋπόθεση ότι προηγουµένως έχουν εγκριθεί η
προκηρυχθεί από την ΕΛΟΚ και διακρίνονται σε:
α) διασυλλογικές φιλικές συναντήσεις δύο ή περισσοτέρων συλλόγων µεταξύ τους ή µε
συλλόγους άλλης χώρας,
β) εσωτερικά πρωταθλήµατα νοµαρχιακού επιπέδου,
γ) περιφερειακά πρωταθλήµατα διανοµαρχιακού επιπέδου, δ)
πρωταθλήµατα Ενώσεων,
ε) πανελλήνια πρωταθλήµατα,
στ) διακρατικά πρωταθλήµατα εθνικών οµάδων.
2. ∆ιοργάνωση διασυλλογικών συναντήσεων, υπό την αιγίδα της ΕΛ.Ο.Κ., έχει δικαίωµα να
κάνει οποιοσδήποτε σύλλογος µέλος της ΕΛ.Ο.Κ., µετά από έγγραφη άδειά της. Για το
παραδεκτό της αιτήσεως για διοργάνωση τέτοιου είδους αγώνων, θα πρέπει αυτή να
κοινοποιείται από τους οργανωτές προς την Οµοσπονδία µε επιστολή, φαξ η e-mail
προερχόµενο από τον διαδικτυακό τόπο της οµοσπονδίας, τουλάχιστον δεκαπέντε (15)
ηµέρες νωρίτερα από την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία τέλεσης των αγώνων ή δέκα (10)
ηµέρες, εφ' όσον η αίτηση κατατεθεί στα γραφεία της ίδιας της Οµοσπονδίας νοµότυπα. Σε
περίπτωση πρόσκλησης ξένης οµάδας πρέπει αυτή να είναι µέλος της Εθνικής της
Οµοσπονδίας η οποία να ανήκει στην διεθνή Οµοσπονδία που ανήκει και η ΕΛ.Ο.Κ., πρέπει
δε επιπλέον να ενηµερωθεί εγκαίρως η ΕΛ.Ο.Κ. περί τούτου. Απαγορεύεται η τέλεση αγώνων
µε σωµατεία που δεν είναι µέλη της ΕΛ.Ο.Κ. η µε σωµατεία που δεν είναι µέλη της
αντίστοιχης αναγνωρισµένης εθνικής οµοσπονδίας από την διεθνή Οµοσπονδία που ανήκει και η
ΕΛ.Ο.Κ.
3. ∆ιοργάνωση εσωτερικού πρωταθλήµατος Νοµαρχιακού επιπέδου έχει δικαίωµα να κάνει η
αντίστοιχη νοµαρχιακή Επιτροπή, ελλείψει δε αυτής, µε κοινή απόφαση των ∆.Σ. δύο
τουλάχιστον συλλόγων του αυτού νοµού οι οποίοι και αναλαµβάνουν και την υποχρέωση να
ενηµερώσουν την ΕΛ.Ο.Κ. και να λάβουν την έγκριση του ∆Σ της ΕΛΟΚ.
4. Τα περιφερειακά πρωταθλήµατα διανοµαρχιακού επιπέδου καθώς και τα πρωταθλήµατα
Ενώσεων διοργανώνονται µόνον από την ΕΛ.Ο.Κ. µε απόφαση του ∆.Σ.
5. Τα Πανελλήνια Πρωταθλήµατα Καράτε και όλων των άλλων κλάδων άθλησης- αθληµάτων
που καλλιεργούνται από την ΕΛΟΚ, διενεργούνται από την οµοσπονδία σε κατηγορίες
αγωνίσµατος, βάρους και ηλικίας όπως διενεργούνται από την ∆ιεθνή ή Ευρωπαϊκή
Οµοσπονδία τα αντίστοιχα Παγκόσµια ή Ευρωπαϊκά Πρωταθλήµατα η γενικότερα σύµφωνα
µε τους κανόνες της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας που ανήκει η ΕΛ.Ο.Κ. και οι αντίστοιχοι κλάδοι
άθλησης-αθλήµατα. Τα Πανελλήνια Πρωταθλήµατα διενεργούνται µία φορά το χρόνο σε
ηµεροµηνία που ορίζει το ∆.Σ. Σε ειδικές περιπτώσεις µε απόφαση του ∆.Σ. οι κανονισµοί
αυτοί µπορούν να τροποποιούνται ανάλογα µε τις ανάγκες.
6. Πανελλήνια Πρωταθλήµατα και αγώνες που δεν προβλέπονται από τη διεθνή οργάνωση
στην οποία ανήκει η ΕΛ.Ο.Κ., οργανώνονται, κατόπιν εισηγήσεως της Τεχνικής Επιτροπής, µε
απόφαση του ∆.Σ.
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7. Οποιαδήποτε αλλαγή σε κατηγορίες, ηλικίες, τρόπους αγωνιστικής από µέρους της
διεθνούς οµοσπονδίας στην οποία ανήκει η ΕΛ.Ο.Κ., ακολουθούνται αυτοµάτως από την
ΕΛ.Ο.Κ..
8. Ο καταρτισµός της Εθνικής ή των Εθνικών οµάδων ή οποιασδήποτε αποστολής στο
εξωτερικό γίνεται µε συνεργασία του/των οµοσπονδιακού/κών προπονητή/των µε την Τεχνική
Επιτροπή και κατόπιν απόφασης του ∆.Σ. Ειδικότερα δεν επιτρέπεται η συµµετοχή αθλητών ή
συλλόγων ή προπονητών ή διαιτητών ή παραγόντων σε αγώνες στο εξωτερικό χωρίς την
προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΕΛΟΚ και πάντα µετά την υποβολή εγγράφου αιτήµατος
από τον ενδιαφερόµενο/η προς την ΕΛΟΚ. Η αίτηση υποβάλλεται στην γραµµατεία της ΕΛΟΚ
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν την διεξαγωγή του εν λόγω αγώνα. Κάθε παραβίαση
της διαδικασίας αυτής συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα το οποίο µπορεί να παραπεµφθεί
στην ∆ικαστική Επιτροπή της ΕΛ.Ο.Κ. σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο Κεφάλαιο
Ε’ του παρόντος Κανονισµού. Σε περίπτωση υποτροπής, εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο,
η ∆ικαστική Επιτροπή της ΕΛ.Ο.Κ. δύναται να επιβάλει βαρύτερη ποινή, ενώ εάν πρόκειται
για σύλλογο µέλος της ΕΛ.Ο.Κ., το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΛ.Ο.Κ. δύναται να ακολουθήσει
τη διαδικασία του άρθρου 8 του Καταστατικού για παραποµπή του εν λόγω συλλόγου στην
Γενική Συνέλευση της ΕΛ.Ο.Κ. µε το ερώτηµα της διαγραφής.
9. Η διεξαγωγή αγώνων γίνεται πάντοτε ύστερα από προκήρυξη η οποία δηµοσιεύεται
έγγραφα στον διαδικτυακό τόπο της ΕΛΟΚ τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν την
διεξαγωγή τους.
Με την προκήρυξη καθορίζονται:
α) Αντικείµενο αγώνων
β) Τόπος αγώνων
γ) Ηµεροµηνία αγώνων
δ) ∆ελτίο ταυτότητας αθλητού ε)
Επιτροπή αγώνων
στ) Επιτροπή ∆ιαιτησίας
ζ) ∆ιαιτητές - Κριτές - Παρατηρητές η)
Ιατρός
θ) Κλήρωση
ι) Ζύγιση
ια) Κατηγορίες
ιβ) Ένδυµα
ιγ) Καταληκτική ηµεροµηνία δηλώσεων συµµετοχής καθώς και η διαδικασία των αιτήσεων.
ιδ) ∆ιάφορα άλλα οργανωτικά θέµατα
Σηµειώνεται ότι η αθλητική ενδυµασία αποτελείται πάντοτε από µια φόρµα Καράτε µε ζώνη ή
ότι προβλέπεται από την ∆ιεθνή Οµοσπονδία που ανήκει η ΕΛΟΚ και ο κάθε άλλος κλάδος
άθλησης-άθληµα.
10. Όργανα διεξαγωγής των αγώνων είναι:
α) Η Οργανωτική Επιτροπή
β) Η Επιτροπή Αγώνων
γ) Η Γραµµατεία
δ) Οι ∆ιαιτητές και Παρατηρητές
ε) Η Επιτροπή ∆ιαιτησίας
12. Η Επιτροπή Αγώνων εκδικάζει τις τυχόν ενστάσεις, είναι υπεύθυνη για την τήρηση των
κανόνων διεξαγωγής και για την υλοποίηση της προκήρυξης και ανακηρύσσει τους νικητές.
13. Η γραµµατεία τηρεί τα πρακτικά των αγώνων, καταγράφει και δηµοσιεύει την βαθµολογία
και τηρεί τον χρόνο διεξαγωγής εκάστου αγωνίσµατος.
14. Οι ∆ιαιτητές διευθύνουν, κατά την ιδιότητα του έκαστος, κυριαρχικά, τον αγώνα και
βαθµολογούν τους αθλητές κατά συνείδηση, οι δε αποφάσεις τους είναι αµετάκλητες
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στον κανονισµό διαιτησίας.
15. ∆εν αποκλείεται µέλη της επιτροπής αγώνων να είναι µέλη άλλου οργάνου των αγώνων.
Μέλη οργάνων διεξαγωγής αγώνων αποκλείεται να είναι ενεργοί αθλητές.
16. Κάθε σύλλογος είναι υποχρεωµένος να εκπροσωπείται στους αγώνες από έναν
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του που δεν είναι ενεργός αθλητής. Ο εκπρόσωπος είναι
υπεύθυνος για την οµάδα του συλλόγου του, για τις συνεννοήσεις µε την Επιτροπή Αγώνων
και την γραµµατεία και αυτός υποβάλλει τις τυχόν ενστάσεις. Ο εκπρόσωπος αυτός δεν έχει
δικαίωµα λόγω της ιδιότητος αυτής να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο και ούτε
δικαιούται διαπίστευση.
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17. Με απόφαση του ∆.Σ. καθορίζεται ο τρόπος ελέγχου χρήσης απαγορευµένων από τη
∆.Ο.Ε., διεγερτικών ουσιών στους αγώνες. Για το θέµα αυτό ισχύουν τα προβλεπόµενα από
την Ελληνική Αθλητική Νοµοθεσία.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

18. Σε περίπτωση που σύλλογος µέλος της ΕΛ.Ο.Κ., πριν από την διεξαγωγή αγώνων, ή
εκπρόσωπος συλλόγου κατά την διεξαγωγή αγώνων έχει τη γνώµη ότι παραβιάζεται µε την
τέλεση ή κατά την τέλεση των αγώνων, διάταξη νόµου, διάταξη του Καταστατικού ή και του
Εσωτερικού Κανονισµού της ΕΛ.Ο.Κ., απόφαση των οργάνων της ΕΛ.Ο.Κ., διάταξη των
κανονισµών του αθλήµατος και γενικά ότι συµβαίνει γεγονός από το οποίο βλάπτεται, έχει το
δικαίωµα υποβολής ένστασης.
19. Σαν λόγοι ενστάσεων περιοριστικά αναφέρονται οι εξής:
α) Παραβίαση Νόµου.
β) Παράβαση Καταστατικής διάταξης.
γ) Παράβαση Εσωτερικού Κανονισµού.
δ) Παράβαση τεχνικών κανονισµών του αθλήµατος.
ε) Παράβαση αποφάσεων των οργάνων της ΕΛ.Ο.Κ..
στ) Παράβαση συµµετοχής αθλητών κατά την προκήρυξη των αγώνων.
ζ) Έκδοση αποτελέσµατος αντιθέτου προς την απόφαση των διαιτητών.
η) Παράβαση Κανονισµών ∆ιαιτησίας.
20. Η ένσταση µπορεί να έχει σαν αίτηµα:
α) Αποκλεισµό συλλόγου ή αθλητού από τους αγώνες. β)
Ακύρωση αποτελέσµατος αγώνος.
γ) Ακύρωση όλης της αγωνιστικής ηµερίδας.
21. Η ένσταση πρέπει να υποβάλλεται έγγραφα και να συνοδεύεται από χρηµατικό
παράβολο που να καθορίζεται κάθε φορά από την προκήρυξη των αγώνων. Σε περίπτωση
αποδοχής της ενστάσεως το παράβολο επιστρέφεται. Σε περίπτωση απορρίψεως της
ενστάσεως το παράβολο θα είναι προς όφελος του ταµείου της ΕΛ.Ο.Κ..
22. Το έγγραφο της ενστάσεως πρέπει να είναι συντεταγµένο µε ευπρέπεια, σαφήνεια και να
έχει συγκεκριµένο αίτηµα διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτο.
23. Εάν η ένσταση αφορά αντικανονική συµµετοχή συλλόγου στους αγώνες, ή σε δήλωση
συµµετοχής αθλητού πριν τους αγώνες, ή εν πάσει περιπτώσει σε παράβαση γνωστή πριν το
κλείσιµο των δηλώσεων συµµετοχής, υποβάλλεται το αργότερο δύο ηµέρες µετά το πέρας
των δηλώσεων συµµετοχής. Σε κάθε άλλη περίπτωση, υποβάλλεται µέχρι του πέρατος της
αθλητικής ηµερίδας.
24. Η ένσταση κατατίθεται επί αποδείξει, σε ένα εκ των µελών της Επιτροπής αγώνων και θα
εκδικάζεται από την Επιτροπή αγώνων, πριν µεν τους αγώνες, µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν
από την τέλεση τους, κατόπιν προηγούµενης κλητεύσεως του ενιστάµενου, κατά την διάρκεια
των αγώνων, πριν το πέρας των.
25. Κατά της αποφάσεως της Επιτροπής, ο ενιστάµενος σύλλογος έχει το δικαίωµα της
έφεσης ενώπιον της ∆ικαστικής Επιτροπής της ΕΛ.Ο.Κ., σε προθεσµία οκτώ (8) ηµερών από
την έκδοση της αποφάσεως. Η απόφαση της ∆ικαστικής Επιτροπής είναι αµετάκλητος.
26. Ένσταση που ασκείται κατά παράβαση της διαδικασίας του παρόντος, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
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27. Απαγορεύεται και συνιστά αντιαθλητική συµπεριφορά, η αποχώρηση οµάδας ή αθλητή
συλλόγου από τους αγώνες λόγω διαµαρτυρίας, ιδίως δε ύστερα από απόρριψη ενστάσεως.
Η αποχώρηση του Σωµατείου µηδενίζει και την βαθµολογία του συλλόγου και των αθλητών
του ατοµικά, ασχέτως από την πειθαρχική δίωξη του. Η πειθαρχική δίωξη συλλόγου δεν
σηµαίνει και αναγκαστική δίωξη του εκπροσώπου του ή των αθλητών του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ
ΠΟΙΝΩΝ

1. Η ∆ικαστική Επιτροπή (∆.Ε.) είναι το Αθλητικό ∆ικαιοδοτικό Όργανο της ΕΛ.Ο.Κ. Ενεργεί
σαν Πρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο για εκδίκαση πειθαρχικών παραπτωµάτων όλων των νοµικών
και φυσικών προσώπων που απαρτίζουν την ΕΛ.Ο.Κ. ή συνδέονται µ’ αυτή µε οποιαδήποτε
ιδιότητα από αυτές που αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ του παρόντος, σύµφωνα προς τη
διάταξη του άρθρου 26 του Καταστατικού, και σαν ∆ευτεροβάθµιο ∆ικαστήριο κατά των
αποφάσεων της Επιτροπής Αγώνων επί ενστάσεων που υποβάλλονται σε αυτήν.
2. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΛ.Ο.Κ. είτε αυτεπάγγελτα
είτε κατόπιν προσφυγής (καταγγελίας ή αναφοράς) οποιουδήποτε ενδιαφερόµενου.
3. Σε περίπτωση προσφυγής, ο προσφεύγων, πρέπει:
α. Να απευθύνει την προσφυγή του προς το ∆.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. και να την καταθέτει στη
Γραµµατεία της.
β. Να έχει έννοµο συµφέρον και να αναφέρει στο κείµενο της προσφυγής του τους λόγους
που το θεµελιώνουν.
γ. Να αναφέρει τα πραγµατικά περιστατικά (γεγονότα), που κατά την άποψή του συνιστούν
το καταγγελλόµενο πειθαρχικό αδίκηµα, δηλαδή:
i.
Να αναφέρει το χρόνο και τον τόπο τέλεσης του πειθαρχικού αδικήµατος.
ii.
Να κατονοµάζει το υπεύθυνο νοµικό ή φυσικό πρόσωπο.
iii.
Να προσδιορίζει την ευθύνη, την ιδιότητα και τις συγκεκριµένες ενέργειες του
υπεύθυνου αυτού προσώπου, που συνιστούν το πειθαρχικό αδίκηµα.
δ. Να αναφέρει αναλυτικά τα αποδεικτικά στοιχεία, που έχει στη διάθεσή του, για να
στηρίξει την προσφυγή του και εφ' όσον πρόκειται για έγγραφα, να τα συνυποβάλλει είτε
σε πρωτότυπα είτε σε νόµιµα επικυρωµένα αντίγραφα, µαζί µε την προσφυγή του.
ε. Να χρονολογεί και υπογράφει την προσφυγή του, αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία της
ταυτότητάς του και την ιδιότητά του ή τη σχέση, που τον συνδέει µε την ΕΛ.Ο.Κ..
4. Και στις δύο περιπτώσεις άσκησης της πειθαρχικής δίωξης, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν
προσφυγής, απαιτείται σχετική παραπεµπτική προς τη ∆.Ε. απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της ΕΛ.Ο.Κ., στην οποία πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται αναλυτικά και να
περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία της προηγούµενης παραγράφου, προκειµένου η ∆.Ε. να
επιληφθεί της υποθέσεως.
5. Σε περίπτωση προσφυγής, το Πρακτικό του ∆.Σ. που περιέχει την παραπεµπτική
απόφαση, η προσφυγή και τα αποδεικτικά στοιχεία αποστέλλονται από το ∆.Σ. στη ∆.Ε. µέσα
σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την κατάθεση της προσφυγής.
6. Σε περίπτωση αυτεπάγγελτης πειθαρχικής δίωξης, στην απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου πρέπει να ορίζεται εκπρόσωπός του, για το χειρισµό του θέµατος εκ µέρους του
∆.Σ. κατά τη διαδικασία ενώπιον της ∆.Ε. (π.χ. παροχή διευκρινίσεων, συλλογή στοιχείων
κ.λπ.).
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7. Προσφυγή στη ∆.Ε. ή έφεση κατά της απόφασής της απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε
περίπτωση εκπρόθεσµης άσκησης, καθώς επίσης και σε περίπτωση έλλειψης εννόµου
συµφέροντος.
8. Τα πειθαρχικά αδικήµατα παραγράφονται µετά παρέλευση ενός έτους από τότε που
περιήλθαν σε γνώση του ∆.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ.. Η έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας αναστέλλει
την παραγραφή µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής.
9. Ο Πρόεδρος της ∆.Ε. οφείλει να επιληφθεί της υποθέσεως που παραπέµφθηκε σ' αυτήν,
µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από τότε που παραδόθηκε η απόφαση του ∆.Σ., εκτός της
περιπτώσεως που είναι ανέφικτη η συγκρότησή της. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσµία των
οκτώ (8) ηµερών αρχίζει από τότε που έγινε δυνατή η συγκρότησή της.
Ο Πρόεδρος της ∆.Ε. διατάζει ανάκριση προς διερεύνηση και εξακρίβωση της ουσιαστικής
αλήθειας µε οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο, καλεί έγγραφα σε απολογία τον διωκόµενο,
ορίζοντας του προθεσµία, και µετά το πέρας της προδικασίας αυτής συγκαλεί τη ∆.Ε. προς
εκδίκαση της υποθέσεως.
Η ανακριτική διαδικασία και συζήτηση διενεργείται µέσα σε ένα µήνα, το αργότερο, από τότε
που επιλήφθηκε της υποθέσεως η ∆.Ε. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί µόνο για
σπουδαίο λόγο και µε αιτιολογηµένη απόφαση της ∆.Ε.
10. Στη συζήτηση της υποθέσεως από τη ∆.Ε., καλούνται, έγγραφα, τόσο ο διωκόµενος όσο
και ο προσφεύγων. Σε περίπτωση αυτεπάγγελτης δίωξης, καλείται εκπρόσωπος του
ενεργήσαντος την πειθαρχική δίωξη ∆.Σ., ο οποίος ορίζεται από αυτό.
Στη συζήτηση προσάγονται όλα τα αποδεικτικά µέσα των διαδικασιών και ακολουθείται η
διαδικασία των κοινών ποινικών δικαστηρίων. Αποδεικτικά στοιχεία είναι ενδεικτικά: έγγραφα,
αποσπάσµατα πρακτικών, έντυπα, ένορκες µαρτυρίες, φωτογραφίες, µαγνητοταινίες,
βιντεοταινίες και γενικά ο,τιδήποτε µπορεί να χρησιµεύσει για την απόδειξη και στήριξη του
καταγγελλόµενου πειθαρχικού αδικήµατος. Για τη νοµιµότητα των αποδεικτικών µέσων
αποφαίνεται η ∆.Ε. µε ανάλογη εφαρµογή διατάξεων της ποινικής δικονοµίας.
Η ∆.Ε. αποφασίζει κατά πλειοψηφία και η απόφασή της δηµοσιεύεται, είτε αµέσως είτε εντός
τριών (3) εργασίµων ηµερών από την εκδίκαση. Η απόφαση της ∆.Ε. κοινοποιείται µε
δικαστικό επιµελητή στον προσφεύγοντα, το διωκόµενο και το Σωµατείο στο οποίο ανήκει ο
διωκόµενος. Οι προθεσµίες των ενδίκων µέσων αρχίζουν από την επόµενη µέρα της κάθε
κοινοποίησης. Με την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας, οι αποφάσεις καθίστανται
τελεσίδικες και αµετάκλητες.
11. Οι ποινές που επιβάλλονται από τη ∆.Ε. είναι οι κατωτέρω αναφερόµενες, οι δε
εκδιδόµενες αποφάσεις αυτής είναι υποχρεωτικές για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο
απλώς τις επικυρώνει:
α) Ποινές κατά Σωµατείων - Μελών
i)
Έγγραφη επίπληξη µε ανακοίνωση προς όλα τα Σωµατεία - Μέλη της ΕΛ.Ο.Κ..
ii)
Προσωρινός αποκλεισµός απ' τους αγώνες. Ο προσωρινός αποκλεισµός δεν µπορεί
να ξεπεράσει τη χρονική διάρκεια του ενός (1) έτους.
iii)
Με πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση δεόντως
αιτιολογηµένη, η Γενική Συνέλευση µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των
τακτικών και ταµειακώς εντάξει µελών, µπορεί να διαγράψει από τη δύναµη της
ΕΛ.Ο.Κ. Σωµατείο - Μέλος της.
Στους αθλητές του Σωµατείου που τιµωρείται µε τις ποινές των περιπτώσεων (i) και
(ii) του παρόντος δεν επιτρέπεται η συµµετοχή σε αγώνες που τελούνται απ' την
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ΕΛ.Ο.Κ. ή από Ένωση-µέλος της ή άλλο Σωµατείο-µέλος της µε την έγκριση της ΕΛ.Ο.Κ.
εξαιρουµένων των ∆ιεθνών Αγώνων. Σε περίπτωση οριστικής διαγραφής σωµατείου-µέλους
από τη δύναµη της ΕΛ.Ο.Κ. οι αθλητές αυτού που είναι γραµµένοι στη δύναµη της ΕΛ.Ο.Κ.
µπορούν να µεταγραφούν ελεύθερα σε άλλο Σωµατείο της προτιµήσεώς τους.
Οι διατάξεις για τις ποινές κατά Σωµατείων-Μελών εφαρµόζονται αναλόγως και στις
περιπτώσεις επιβολής ποινών κατά Ενώσεων-Μελών της ΕΛ.Ο.Κ..
β) Ποινές κατά αθλητών
i)
Έγγραφη επίπληξη µε ανακοίνωση προς όλα τα Σωµατεία - Μέλη της ΕΛ.Ο.Κ..
ii)
Προσωρινός αποκλεισµός από τους αγώνες µέχρι ένα (1) έτος.
iii)
Απαγόρευση συµµετοχής στους αγώνες που τελούνται από την ΕΛ.Ο.Κ.. Η
απαγόρευση δεν µπορεί να ξεπεράσει τα δύο (2) έτη από τη διάπραξη της
παραβάσεως.
iv)
Οριστική διαγραφή από το µητρώο της ΕΛ.Ο.Κ..
v)
Παραποµπή του φακέλου του αθλητή που τιµωρήθηκε µε αντίγραφο της αποφάσεως
που επέβαλε την ποινή στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύµατος για την επιβολή απ'
αυτήν των νοµίµων κυρώσεων.
Κατά τη διάρκεια της ποινής, ο τιµωρηµένος αθλητής δεν παίρνει καµιά επιχορήγηση από την
ΕΛ.Ο.Κ. αν τυχόν δε, παίρνει τέτοια επιχορήγηση, αυτή διακόπτεται για ανάλογο χρονικό
διάστηµα.
γ) Ποινές που επιβάλλονται σε αθλητές από τα Σωµατεία στα οποία αυτοί ανήκουν Ποινές
κάθε φύσεως που επιβάλλονται στους αθλητές Καράτε από τα Σωµατεία στα οποία αυτοί
ανήκουν πρέπει να ανακοινώνονται από τα Σωµατεία-Μέλη στη Γραµµατεία της ΕΛ.Ο.Κ. µε
αντίγραφο του σχετικού αποδεικτικού κοινοποιήσεως της ποινής στον τιµωρηµένο αθλητή
µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την επίδοσή της σε αυτόν που τιµωρήθηκε, η δε ΕΛ.Ο.Κ.
υποχρεούται στην επικύρωση αυτών.
Ποινές που επιβάλλονται από το Σωµατείο και επικυρώνονται σύµφωνα µε τα πιο πάνω δεν
ανακαλούνται.
δ) Ποινές κατά προπονητών
Έγγραφη επίπληξη µε ανακοίνωση προς όλα τα Σωµατεία - Μέλη της ΕΛ.Ο.Κ..
Χρηµατικό πρόστιµο κατά συγκεκριµένη περίπτωση που δεν θα µπορεί όµως να
ξεπεράσει τις µηνιαίες αποδοχές τριών µηνών.
iii)
Προσωρινός αποκλεισµός από τους αγώνες. Ο προσωρινός αποκλεισµός δεν µπορεί
να ξεπεράσει τη χρονική διάρκεια του ενός έτους. Στην περίπτωση αυτή δεν
αποκλείεται και η επιβολή χρηµατικού προστίµου.
iv)
Προσωρινή παύση από τα καθήκοντά του που δεν θα µπορεί να ξεπεράσει το
διάστηµα του ενός (1) έτους. Στην περίπτωση αυτή και για το ίδιο χρονικό διάστηµα
παύει και η µισθοδοσία του προπονητή.
v)
Οριστική διαγραφή από τη δύναµη της ΕΛ.Ο.Κ..
vi)
Παραποµπή του φακέλου του προπονητή που τιµωρήθηκε µε αντίγραφο της
αποφάσεως που επέβαλε την ποινή στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύµατος για την
επιβολή απ' αυτήν των νοµίµων κυρώσεων.

i)
ii)
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ε) Ποινές κατά διαιτητών - κριτών – παρατηρητών
Έγγραφη επίπληξη µε ανακοίνωση προς όλα τα Σωµατεία - Μέλη της ΕΛ.Ο.Κ..
Προσωρινός αποκλεισµός από τους αγώνες. Ο προσωρινός αποκλεισµός δεν µπορεί
να ξεπεράσει τη χρονική διάρκεια του ενός (1) έτους.
iii)
Οριστική διαγραφή από τη δύναµη της ΕΛ.Ο.Κ. και πρόταση προς την διεθνή
οργάνωση στην οποία ανήκει η ΕΛ.Ο.Κ. ή την ευρωπαϊκή οργάνωση στην οποία
ανήκει η ΕΛ.Ο.Κ. για την διαγραφή αυτού από το µητρώο της.
iv)
Παραποµπή του φακέλου του τιµωρηµένου διαιτητή - κριτή ή παρατηρητή µε
αντίγραφο της αποφάσεως που επέβαλε την ποινή στην Επιτροπή Φιλάθλου
Πνεύµατος για την επιβολή απ' αυτήν των νοµίµων κυρώσεων.

i)
ii)

στ) Ποινές κατά εξεταστών
i)
Έγγραφη επίπληξη µε ανακοίνωση προς όλα τα Σωµατεία - Μέλη της ΕΛ.Ο.Κ..
ii)
Προσωρινός αποκλεισµός από τη συµµετοχή σε εξετάσεις. Ο προσωρινός
αποκλεισµός δεν µπορεί να ξεπεράσει τη χρονική διάρκεια του ενός (1) έτους.
iii)
Οριστική διαγραφή από τη δύναµη της ΕΛ.Ο.Κ..
iv)
Παραποµπή του φακέλου του τιµωρηµένου εξεταστή µε αντίγραφο της αποφάσεως
που επέβαλε την ποινή στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύµατος για την επιβολή απ'
αυτήν των νοµίµων κυρώσεων.
ζ) Ποινές κατά µελών του ∆.Σ.
Για κάθε φύσεως παραπτώµατα που διαπράττονται από µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
ΕΛ.Ο.Κ., είτε κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους ως µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
είτε σε άλλες δραστηριότητες σχετικές µε το άθληµα, δηλαδή, ως διαιτητές, προπονητές, είτε
µε οποιαδήποτε άλλη αρµοδιότητα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΛ.Ο.Κ. είναι αρµόδιο να
επιβάλλει τις δέουσες κυρώσεις, χωρίς ανάµιξη της ∆.Ε.. Αυτές µπορεί να είναι:
i)
Έγγραφη επίπληξη.
ii)
Έγγραφη επίπληξη µε ανακοίνωση προς όλα τα Σωµατεία - Μέλη της ΕΛ.Ο.Κ..
iii)
Παραποµπή του φακέλου του µέλους στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύµατος για την
επιβολή απ' αυτήν των νοµίµων κυρώσεων.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΛ.Ο.Κ. έχει υποχρέωση να ασχοληθεί µε οποιοδήποτε
παράπτωµα µέλους του, εφ' όσον αυτό καταγγελθεί εγγράφως από κάποιο Μέλος της
ΕΛ.Ο.Κ. ή έχει διαπιστωθεί από τουλάχιστον τρεις (3) Συµβούλους του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου αυτής.
Για να επιβληθεί µια οποιαδήποτε ποινή θα πρέπει να υπάρχει πλειοψηφία τουλάχιστον των
δύο τρίτων (2/3) των παρόντων κατά τη συνεδρίαση Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
ΕΛ.Ο.Κ..
η) Ποινές κατά µελών ∆.Σ. και γενικά αθλητικών παραγόντων Σωµατείων και Ενώσεων και
κατά απλών µελών αυτών
i)
Έγγραφη επίπληξη µε ανακοίνωση προς όλα τα Σωµατεία - Μέλη της ΕΛ.Ο.Κ..
ii)
∆ιαρκής ή πρόσκαιρη απαγόρευση εισόδου και συµµετοχής στις αγωνιστικές και
εξωαγωνιστικές εκδηλώσεις της ΕΛ.Ο.Κ. και των µελών της, Ενώσεων
και
Σωµατείων.

10

Εσωτερικός Κανονισµός ΕΛ.Ο.Κ.

iii)

Έκπτωση από τα αξιώµατα και τις διοικητικές ή τεχνικές αρµοδιότητες που κατέχουν
στην Ένωση ή και το Σωµατείο, στα οποία ανήκουν.
iv)
Οριστική διαγραφή από τα µητρώα του Σωµατείου ή και της Ένωσης, όπου ανήκουν.
v)
Παραποµπή του φακέλου της υπόθεσης στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύµατος για την
επιβολή από αυτή των νοµίµων κυρώσεων.
Η επιβολή οποιασδήποτε των άνω πειθαρχικών ποινών είναι ανεξάρτητη από την πειθαρχική
δίωξη και την τυχόν επιβολή οποιασδήποτε ποινής κατά του Σωµατείου ή της Ένωσης, στα
οποία ανήκουν τα φυσικά πρόσωπα της παραγράφου αυτής.
Το Σωµατείο ή και η Ένωση, στα οποία ανήκουν τα φυσικά πρόσωπα της παραγράφου αυτής
είναι υποχρεωµένα να εφαρµόσουν άµεσα τη σχετική πειθαρχική απόφαση, µόλις αυτή
καταστεί τελεσίδικη, άλλως υπόκεινται σε πειθαρχική δίωξη κατά τις διατάξεις του
Καταστατικού και του παρόντος Κανονισµού.
12. Οι ποινές των παραπάνω άρθρων έχουν την ακόλουθη έννοια:
α) Η µη εκτέλεση χρηµατικής ποινής εντός µηνός από την επιβολή της συνεπάγεται την εκ
νέου παραποµπή της στη ∆.Ε. µε το αίτηµα της διαγραφής του υπόχρεου.
β) Σε περίπτωση παραποµπής µέλους της ∆ιοικήσεως της ΕΛ.Ο.Κ., ή µέλους της ∆.Ε., ο
παραπεµπόµενος δεν µετέχει στις προβλεπόµενες από το παρόν διαδικασίες.
13. Σε περίπτωση οριστικής διαγραφής αθλητή ή αθλητικού παράγοντα, η συνεργασία του
µε οποιοδήποτε άλλο µέλος της ΕΛ.Ο.Κ. στο µέλλον αποκλείεται. Μέλος της ΕΛ.Ο.Κ. που
ενεργεί τέτοια συνεργασία, παραπέµπεται στη ∆.Ε. µε το αίτηµα της διαγραφής του από την
δύναµη της ΕΛ.Ο.Κ..
14. Η πειθαρχική εξουσία της ΕΛ.Ο.Κ. είναι αυτοτελής και ασκείται ανεξάρτητα από το εάν
Μέλη αυτής Σωµατεία ή Ενώσεις έχουν κινήσει πειθαρχική διαδικασία κατά µέλους τους για το
ίδιο αδίκηµα. Η άσκηση πειθαρχικής δίωξης που έγινε από Σωµατεία ή Ενώσεις-Μέλη της
ΕΛ.Ο.Κ. κατά µελών τους δεσµεύει την κρίση της ∆.Ε. της ΕΛ.Ο.Κ..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
Για την απόκτηση διπλώµατος προπονητού είναι απαραίτητη η φοίτηση στις σχολές που
δηµιουργούνται για το σκοπό αυτό µε την εποπτεία της ΓΓΑ σε συνεργασία µε την ΕΛ.Ο.Κ..
Παράλληλα οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις ανά κατηγορία:
α. Για την απόκτηση διπλώµατος τρίτης κατηγορίας ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοχος
δεύτερου Dan/ΕΛ.Ο.Κ., να είναι απόφοιτος Λυκείου (ή άλλης αντίστοιχης εκπαιδευτικής
βαθµίδος), να έχει συµπληρωµένη ηλικία 23 ετών, λευκό ποινικό µητρώο (όπως καθορίζεται
από τον εκάστοτε ισχύοντα αθλητικό Νόµο).
β. Για την απόκτηση διπλώµατος δεύτερης κατηγορίας ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοχος
τέταρτου Dan/ΕΛ.Ο.Κ., να είναι απόφοιτος Λυκείου (ή άλλης αντίστοιχης εκπαιδευτικής
βαθµίδος), κάτοχος διπλώµατος τρίτης κατηγορίας από τριετίας τουλάχιστον, ηλικία
συµπληρωµένη 30 ετών, λευκό ποινικό µητρώο (όπως καθορίζεται από τον εκάστοτε
ισχύοντα αθλητικό Νόµο) και βεβαίωση από σωµατείο ότι έχει τουλάχιστον διετή προπονητική
πείρα.
γ. Για την απόκτηση διπλώµατος πρώτης κατηγορίας ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοχος
τουλάχιστον έκτου Dan/ΕΛ.Ο.Κ., κάτοχος διπλώµατος δεύτερης κατηγορίας από τετραετίας
τουλάχιστον, να είναι απόφοιτος λυκείου ή ισοτίµου σχολής, να έχει συµπληρωµένη ηλικία 35
ετών, λευκό ποινικό µητρώο (όπως καθορίζεται από τον εκάστοτε ισχύοντα αθλητικό Νόµο)
και βεβαίωση από σωµατείο ότι έχει τουλάχιστον τριετή προπονητική πείρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ – ΣΩΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΒΑΘΜΟΙ DAN

1. Το Σώµα των Εξεταστών, αποτελούµενο από είκοσι (20) το ανώτερο σε αριθµό µέλη,
µεταξύ των οποίων όσα είναι εν ενεργεία απο τα δεκαπέντε ιδρυτικά µέλη, τα οποία
διορίσθηκαν µε απόφαση της τότε Γ.Σ., αλλά και όσα διορίσθηκαν µεταγενέστερα µε
απόφαση του ∆.Σ. της ΕΛΟΚ τα οποία άπαντα επελέγησαν µεταξύ συγκεκριµένων ατόµων
γνωστών για την τεχνική τους κατάρτιση, το ήθος, καθώς και για τη µακροχρόνια σχέση τους
µε το Καράτε (ώστε να διαφυλαχθεί η αξία τόσο των απονεµοµένων Dan όσο και του κύρους
της ΕΛ.Ο.Κ.) είναι το µόνο αρµόδιο για την διενέργεια εξετάσεων απονοµής βαθµών (Dan)
ο
ο
από το 2 Dan και άνω και σε ειδικές περιπτώσεις θα διενεργεί εξετάσεις για το 1 DAN.
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Στο Σώµα Εξεταστών θα εισέρχονται κάτοχοι τουλάχιστον έκτου Dan/ΕΛ.Ο.Κ., κατόπιν
εξετάσεων που θα διενεργούνται από το ίδιο το Σώµα ή µε απόφαση του ∆Σ της ΕΛΟΚ
πλήρως αιτιολογηµένη για την αναπλήρωση µελών που απεχώρησαν η έπαυσαν να είναι
µέλη του αλλά και για την ισσόροπη εκπροσώπηση των διαφόρων στιλ καράτε. Τα µέλη του
εν λόγω Σώµατος δύνανται να είναι µέλη της Τεχνικής Επιτροπής ή άλλων επιτροπών αλλά
απαγορεύεται να είναι εν ενεργεία αθλητές. Το Σώµα των Εξεταστών διοικείται από την
Επιτροπή των Εξεταστών.
2. Η Επιτροπή Εξεταστών αποτελείται από πέντε (5) µέλη, η δε σύνθεσή της ορίζεται από το
∆.Σ. Η θητεία της Επιτροπής είναι ίση µε αυτή του εκάστοτε ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η
Επιτροπή αποφασίζει γενικά για τα θέµατα που αφορούν το Σώµα και ειδικότερα καθορίζει τα
των εξετάσεων, για την εισδοχή στο Σώµα νέων µελών, προβαίνει στην αξιολόγηση των
υπαρχόντων εξεταστών, προτείνει στο ∆.Σ. τους κατάλληλους για κάθε περίπτωση εξεταστές,
ενεργώντας κλήρωση µεταξύ περισσοτέρων υποψηφίων, και ελέγχει την διεξαγωγή των
εξετάσεων ορίζοντας κάθε φορά ένα (1) από τα µέλη του ως αντιπρόσωπό του, για την
περίπτωση που για διάφορους λόγους αδυνατεί να παρίσταται σύσσωµη, που θα
παρευρίσκεται κατά την διενέργεια των εξετάσεων συντάσσοντας µετά το πέρας αυτών
έκθεση εις διπλούν, καταθέτοντας το ένα αντίτυπο στην Επιτροπή και το δεύτερο στο ∆.Σ.
3. Από την Ε.Ε. θα ορίζονται οι Εξεταστικές Επιτροπές, ενώπιον των οποίων θα
διενεργούνται οι εκάστοτε εξετάσεις για την απονοµή βαθµών DAN/ΕΛ.Ο.Κ.. Η κάθε
Εξεταστική Επιτροπή θα αποτελείται από τρία (3) ή πέντε (5) µέλη, κάθε ένα από τα οποία θα
πρέπει να κατέχουν ένα τουλάχιστον βαθµό Dan ΕΛ.Ο.Κ. µεγαλύτερο από τον εξεταζόµενο.
4. Η συχνότητα διενέργειας των εξετάσεων θα είναι µία (1) φορά τον χρόνο. Σε περίπτωση
που το ∆.Σ. κρίνει, θα µπορεί να αυξάνει την συχνότητα. Σε περίπτωση που δεν
συγκροτούνται εξεταστικές επιτροπές λόγω ελλείψεως εξεταστών µε τα κατάλληλα - ανάλογα
DAN, θα προσκαλούνται αλλοδαποί εξεταστές, κάτοχοι των κατάλληλων DAN, έστω και µη
µέλη της ΕΛ.Ο.Κ., και πάντοτε οι καλλίτεροι κατά την κρίση του ∆.Σ., προς δηµιουργία
εξεταστικής επιτροπής κατάλληλης να απονείµει το ζητούµενο DAN κατά τους όρους της
προηγούµενης παραγράφου. Σηµειώνεται, ότι στα πλαίσια των παραπάνω, το ∆.Σ. θα έχει
την δυνατότητα να διορίζει εκτός των αλλοδαπών εξεταστών και ηµεδαπούς, εφόσον κατά την
κρίση του καλύπτουν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις.
Η ΕΛ.Ο.Κ. αναγνωρίζει µόνο τους βαθµούς (DAN) που αυτή απονέµει.
Αρµόδιο όργανο για την απονοµή είναι µόνον το ∆.Σ. κατόπιν εισηγήσεως της κάθε
εξεταστικής επιτροπής.
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5. Οι βαθµοί DAN απονέµονται κατόπιν επιτυχών εξετάσεων το είδος και το περιεχόµενο
των οποίων αποφασίζονται από το ∆.Σ. κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής των Εξεταστών
ως εξής:
Βαθµός

Ελάχιστος χρόνος

Ελάχιστη Ηλικία

Άλλες Προϋποθέσεις

1ο DAN

6 µήνες από KYU

16 ετών

2ο DAN

2 έτη από 1ο DAN

18 ετών

3ο DAN

3 έτη από 2ο DAN

21 ετών

4ο DAN

4 έτη από 3ο DAN

30 ετών

Γραπτή εργασία Προσφορά
στην ΕΛ.Ο.Κ.

5ο DAN

5 έτη από 4ο DAN

35 ετών

Γραπτή εργασία Προσφορά
στην ΕΛ.Ο.Κ.

6ο DAN

6 έτη από 5ο DAN

41 ετών

Γραπτή εργασία
Προσφορά προς την ΕΛ.Ο.Κ.

7ο DAN

7 έτη από 6ο DAN

48 ετών

Γραπτή εργασία
Προσφορά προς την ΕΛ.Ο.Κ.

8ο DAN

8 έτη από 7ο DAN

58 ετών

Γραπτή εργασία
Προσφορά προς την ΕΛ.Ο.Κ.

9ο DAN

9 έτη από 8ο DAN

60 ετών

Γραπτή εργασία
Προσφορά προς την ΕΛ.Ο.Κ.

10ο DAN

10 έτη από 9ο DAN

60 ετών

Γραπτή εργασία
Προσφορά προς την ΕΛ.Ο.Κ.

∆ιευκρινίζεται ότι: α) Η χρηµατική προσφορά δεν περιλαµβάνεται στην έννοια της προσφοράς
προς την ΕΛ.Ο.Κ. και β) Η γραπτή εργασία πρέπει να έχει έκταση το λιγότερο δέκα σελίδων,
να κατατίθεται ένα µήνα πριν από τις εξετάσεις. Η επιλογή του θέµατος ανήκει στη διακριτική
ευχέρεια του υποψηφίου.
Ειδικώς για παίδες και κορασίδες ισχύει το λεγόµενο "παιδικό DAN" το οποίο δύναται να
απονεµηθεί από την ηλικία των 12 ετών, αλλά σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να είναι άλλο
από το 1ο DAN. Όταν ο παις ή η κορασίς φθάσει την ηλικία των 16 ετών, τότε ο παιδικός
βαθµός εξισώνεται µε αυτόν των ενηλίκων. Όσον αφορά τους επόµενους βαθµούς DAN, θα
ακολουθείται ο ανωτέρω πίνακας κατά γράµµα (ήτοι, για το 2ο DAN, η ελάχιστη ηλικία είναι η
των 18 ετών, κ.λ.π.).
6. Εξεταζόµενος ο οποίος απέτυχε σε εξετάσεις, δεν δύναται να µετέχει εκ νέου παρά µόνον
µετά πάροδο έξι (6) µηνών.
7. Το πρακτικό των εξετάσεων πρέπει να παραδίδεται υπογεγραµµένο από τον Πρόεδρο και
τον Γραµµατέα της Εξεταστικής Επιτροπής (και θα επισυνάπτονται σ' αυτό τα φύλλα των
εξεταστών υπογεγραµµένα) στο ∆.Σ. εντός επτά (7) ηµερών από την ηµεροµηνία των
εξετάσεων. Το ∆.Σ. εν συνεχεία µεριµνά για την απονοµή των βαθµών DAN στους
επιτυχόντας.
8. Τα διπλώµατα DAN/ΕΛ.Ο.Κ. πρέπει να φέρουν εκτός της ηµεροµηνίας εξετάσεων του
αύξοντος αριθµού των, τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραµµατέα του ∆.Σ.
καθώς και την επίσηµη σφραγίδα της ΕΛ.Ο.Κ.
9. Ορίζεται ταυτότητα µέλους αθλητού Kyu και Dan, από ένατο Kyu (άσπρη ζώνη) µέχρι
πρώτο Kyu (καφέ ζώνη), και από πρώτο Dan (µαύρη ζώνη) έως δέκατο Dan. Η ως άνω
ταυτότητα χορηγείται στα σωµατεία από την ΕΛ.Ο.Κ., τηρείται από αυτά και προσκοµίζεται
υποχρεωτικά κατά τις εξετάσεις για DAN ΕΛ.Ο.Κ.
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10. Για την απόκτηση του επόµενου Kyu ο αθλητής πρέπει:
α) Να έχει συµπληρώσει τρεις µήνες στο προηγούµενο kyu και
β) Να συµµετάσχει στις σχετικές εξετάσεις µε επιτυχία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ.
ύπαρξη ταλέντου) ο αθλητής θα µπορεί να διεκδικήσει σωρευτικά κατόπιν εξετάσεων τα
δύο επόµενα Kyu µε τον περιορισµό ότι αυτό µπορεί να συµβεί µόνο δύο φορές κατά την
διάρκεια της εξέλιξής του.

Kyu

Ελάχιστος χρόνος

Χρώµα

9

3 µήνες

Άσπρο

8

3 µήνες από το 9ο Kyu

Κίτρινο

7

3 µήνες από το 8ο Kyu

Πορτοκαλί

6

3 µήνες από το 7ο Kyu

Πράσινο

5

3 µήνες από το 6ο Kyu

Μπλά

4

3 µήνες από το 5ο Kyu

Μώβ (σκούρο)

3

3 µήνες από το 4ο Kyu

Καφέ

2

3 µήνες από το 3ο Kyu

Καφέ

1

3 µήνες από το 2ο Kyu

Καφέ

11. Για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών καθιερώνονται παιδικά Kyu. Κάθε παιδικό Kyu έχει δύο (2)
βαθµίδες µε ελάχιστο απαιτούµενο χρόνο εξάσκησης διαφορετικό, ανάλογα την ηλικία του/της
αθλητή/τριας. Ελάχιστος απαιτούµενος χρόνος εξάσκησης θεωρείται, προπόνηση δύο φορές
1
την εβδοµάδα από 1 έως 1 /2 ώρα.
Για παιδιά ηλικίας άνω των 12 ετών ισχύει ο πίνακας για Kyu όπως προβλέπεται στο άρθρο
10.

KYU

9ο Kyu
8ο Kyu

6-7 ΕΤΩΝ
ΕΛΑΧΙΣΤ
ΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ
+3 µήνες

5ο Kyu

3 µήνες
3 µήνες
+ 6 µήνες από 9ο
Kyu
3 µήνες
3 µήνες
+ 6 µήνες από 8ο
Kyu
4 µήνες
4 µήνες
+ 8 µήνες από 7ο
Kyu
4
µήνες

4ο Kyu

4 µήνες
+ 8 µήνες από 6ο
Kyu
4
µήνες

7ο Kyu

6ο Kyu

4 µήνες
+ 8 µήνες από 5ο
Kyu

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ KYU
8-9-10 ΕΤΩΝ
11-12 ΕΤΩΝ
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΖΩΝΗΣ

+ 3 µήνες

+ 3 µήνες

3 µήνες
3 µήνες
+ 6 µήνες από 9ο Kyu

2 µήνες
Κίτρινη µε άσπρη
ρίγα ΚΙΤΡΙΝΗ
2 µήνες
+ 4 µήνες από 9ο Kyu

3 µήνες
3 µήνες
+ 6 µήνες από 8ο Kyu

2 µήνες
Πορτοκαλί µε άσπρη
ρίγα ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
2 µήνες
+ 4 µήνες από 8ο Kyu

3 µήνες
3 µήνες
+ 6 µήνες από 7ο Kyu

Πράσινη µε άσπρη
2 µήνες
ρίγα ΠΡΑΣΙΝΗ
2 µήνες
+ 4 µήνες από 7ο Kyu

3 µήνες
3 µήνες
+ 6 µήνες από 6ο Kyu

Μπλέ µε άσπρη ρίγα
2 µήνες
ΜΠΛΕ
2 µήνες
+ 4 µήνες από 6ο Kyu

3 µήνες
3 µήνες
+ 6 µήνες από 5ο Kyu

Μώβ µε άσπρη
2 µήνες
ρίγα ΜΩΒ
2 µήνες
+ 4 µήνες από 5ο Kyu ΣΚΟΥΡΟ

ΑΣΠΡΗ
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3ο Kyu

2ο Kyu

4 µήνες
4 µήνες
+ 8 µήνες από 4ο
Kyu
4 µήνες
4 µήνες
+ 8 µήνες από 3ο
Kyu

1ο Kyu

3 µήνες
3 µήνες
+ 6 µήνες από 4ο Kyu
3 µήνες
3 µήνες
+ 6 µήνες από 3ο Kyu

3 µήνες
3 µήνες
+ 6 µήνες από 4ο
Kyu
3
µήνες

Καφέ µε άσπρη
ρίγα ΚΑΦΕ

3 µήνες
+ 6 µήνες από 3ο
Kyu

ΚΑΦΕ µε 1 µαύρη
κάθετη ρίγα
ΚΑΦΕ µε 2 µαύρες
κάθετες ρίγες

8 µήνες
8 µήνες
+ 8 µήνες από 2ο
Kyu

3 µήνες
3 µήνες
+ 6 µήνες από 2ο Kyu

3 µήνες
3 µήνες
+ 6 µήνες από 2ο
Kyu

ΚΑΦΕ µε 3 µαύρες
κάθετες ρίγες
ΜΑΥΡΗ µε άσπρη
ρίγα οριζόντια

1ο DAN + 6 µήνες από 1ο
Kyu

+ 6 µήνες από 1ο Kyu

+ 6 µήνες από 1ο
Kyu

ΜΑΥΡΗ

12. Η εξεταστέα ύλη θα είναι µια, κοινή για όλα τα στιλ. Μπορεί το ∆.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. εκάστοτε
µε απόφασή του, όποτε το κρίνει αναγκαίο, να περιλαµβάνει στην εξεταστέα ύλη και
επιπλέον ύλη των συστηµάτων-στιλ Kyokushinkai, Shidokan, Shotokai και κάθε άλλου κλάδου
άθλησης που αναπτύσει, τα οποία θα εκπροσωπούνται στην Εξεταστική Επιτροπή από ένα
Τεχνικό Σύµβουλο του κάθε συστήµατος-στιλ, προτεινόµενο στο ∆.Σ. από την Επιτροπή
Εξεταστών. Το σύνολο της εξεταστέας ύλης όλων των συστηµάτων-στιλ θα προτείνεται από
την Επιτροπή Εξεταστών στο ∆.Σ. προς έγκριση.
13. Για να έχει ένας αθλητής την δυνατότητα να συµµετάσχει σε εξετάσεις για 1ο
Dan/ΕΛ.Ο.Κ., πρέπει οι εξετάσεις στις οποίες απέκτησε τα KIU να έχουν γίνει από κάτοχο
ο
επίσηµου DAN της οµοσπονδίας. Ειδικότερα για την εξέταση των αθλητών στον 1 βαθµό
ο
DAN αυτή διενεργείται υποχρεωτικά και µόνο από εξεταστή ο οποίος κατέχει 4 βαθµό DAN
και άνω, έχει περάσει επιτυχώς το σεµινάριο εξεταστών της ΕΛ.Ο.Κ. και έχει δηλωθεί σαν
εξεταστής στον σύλλογο που είναι εγγεγραµµένος ο εξεταζόµενος. Η δήλωση του εξεταστή
µπορεί να είναι για έναν µόνο σύλλογο κάθε ηµερολογιακό έτος και γίνεται τον Ιανουάριο κάθε
έτους.
14. Κάθε εξεταστής πρέπει υποχρεωτικά να έχει άδεια-ταυτότητα εξεταστού την οποία
χορηγεί η ΕΛΟΚ. Στους εξεταστές που υπάγονται στην περίπτωση του κεφαλαίου Ζ
παράγραφος 1 χορηγείται η άδεια-ταυτότητα του εξεταστού Α κατηγορίας ενώ σε αυτούς της
παραγράφου 13 η ταυτότητα εξεταστού Β κατηγορίας.
15. Για να αποκτήσει κάποιος ενδιαφερόµενος την άδεια-ταυτότητα εξεταστού Β κατηγορίας
πρέπει υποχρεωτικά να είναι δηλωµένος εξεταστής του συλλόγου, κάτοχος τουλάχιστον του
ου
ο
4
DAN ΕΛΟΚ, στον οποίο σύλλογο και µόνον θα διενεργεί τις εξετάσεις έως και τον 1
βαθµό DAN.
16. Για όλες τις βαθµίδες των οργάνων της ΕΛΟΚ όπως εξεταστές, προπονητές, διαιτητές,
αθλητές και διοικητικοί παράγοντες θα εκδίδεται ταυτότητα της ΕΛΟΚ, η οποία θα
ανανεώνεται ετησίως και το ύψος της ετήσιας συνδροµής θα καθορίζεται µε απόφαση ∆Σ.
17. Ειδικότερα για την ανανέωση της άδειας-ταυτότητας εξεταστή Β΄ κατηγορίας επί πλέον
της συνδροµής θα διενεργούνται ανά δύο έτη ειδικά σεµινάρια και εξετάσεις σε όλους τους
κατόχους του βαθµού από την επιτροπή εξεταστών. Η ανανέωση της ταυτότητας διαιτητού θα
γίνεται µε όσα ορίζονται στα αντίστοιχα κεφάλαια του παρόντος κανονισµού και αφορούν την
διαιτησία.

18. Η ΕΛ.Ο.Κ. σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να απονείµει βαθµό DAN σε µέλος άλλης
εθνικής Οµοσπονδίας που είναι µέλος της διεθνούς Οµοσπονδίας που ανήκει και η ΕΛ.Ο.Κ.
παρά µόνον κατόπιν συνεννοήσεως και κοινής συµφωνίας µε την αλλοδαπή Οµοσπονδία.
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19. Το ∆.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. µπορεί να απονείµει τιµητικούς βαθµούς DAN. Οι κάτοχοι τιµητικών
βαθµών DAN δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής σε εξετάσεις για την απόκτηση του επόµενου
βαθµού DAN. Ο τιµητικός βαθµός DAN δεν αποτελεί προοίµιο αποκτήσεως τεχνικής θέσεως.
20. Εκτός της Γραµµατείας της ΕΛΟΚ και η τεχνική επιτροπή τηρεί µητρώο όλων των
απονεµηθέντων βαθµών DAN και KIU ανά σύλλογο.
21. Για τους υπόλοιπους κλάδους άθλησης-αθλήµατα των πολεµικών η µαχητικών τεχνών
που αναπτύσσονται και εξασκούνται από συλλόγους της ΕΛΟΚ ισχύουν υποχρεωτικά τα
ανωτέρω αλλά η εξεταστέα ύλη και οι εξεταστές θα εγκρίνονται από το ∆Σ της ΕΛΟΚ µετά
από εισήγηση της αρµόδιας επιτροπής του αντίστοιχου κλάδου άθλησης-άθληµα.
Σε περίπτωση που η τεχνική καταλληλότητα του εξεταστού, διαιτητού κλπ καθορίζεται από
άλλον τρόπο εκτός βαθµίδων DAN, τότε η επιλογή των εξεταστών, διαιτητών κλπ θα γίνεται
µε βάση το σύστηµα που ακολουθείται διεθνώς από τον κλάδο άθλησης-άθληµα και
καθορίζεται από την διεθνή οµοσπονδία στην οποία υπάγεται και θα είναι προϊόν απόφασης
του ∆Σ της ΕΛΟΚ κατόπιν εισήγησης της αρµόδια επιτροπής του αντίστοιχου κλάδου
άθλησης- άθληµα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
1. Στην ΕΛ.Ο.Κ. λειτουργεί Κεντρική Επιτροπή ∆ιαιτησίας (Κ.Ε.∆.) αποτελούµενη από πέντε (5)
µέλη µε διετή θητεία.
2. Η Κ.Ε.∆. της ΕΛ.Ο.Κ. συγκεντρώνει για το άθληµα του καράτε όλες τις αρµοδιότητες σχετικά
µε την επιλογή, την αξιολόγηση, τον ορισµό και τον πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών, των
παρατηρητών διαιτησίας και των λοιπών βοηθητικών οργάνων διαιτησίας και όσες άλλες
αρµοδιότητες προβλέπει ο Ν.2725/1999, το καταστατικό της ΕΛ.Ο.Κ. και οι σχετικοί κανονισµοί
της.
3. Η Κ.Ε.∆. στελεχώνεται από µη ενεργούς διεθνείς διαιτητές υψηλού κύρους ή καθηγητές
διαιτησίας και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, από µη ενεργούς διαιτητές της ανώτατης
βαθµίδος διαιτησίας. Τα µέλη της Κ.Ε.∆. ορίζονται και παύονται µε απόφαση του ∆.Σ. της
ΕΛ.Ο.Κ.
4. Η Κ.Ε.∆. συνεργάζεται µε την ΕΛ.Ο.Κ. για θέµατα που αφορούν στην ανάπτυξη και τη
βελτίωση της διαιτησίας του καράτε. Ειδικότερα συνεργάζεται µε την οµοσπονδία για την
προεπιλογή και αξιολόγηση των διαιτητών και τη διοργάνωση των περιφερειακών και
κεντρικών σεµιναρίων.
5. Προκειµένου για περιφερειακά ή τοπικά πρωταθλήµατα µπορούν να συγκροτούνται, µε
απόφαση του ∆.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ., τριµελή όργανα διαιτησίας που συγκεντρώνουν όλες τις
αρµοδιότητες σχετικά µε τη διαιτησία για το πρωτάθληµα της δικαιοδοσίας τους.
6. Τα µέλη των περιφερειακών και τοπικών οργάνων διαιτησίας έχουν διετή θητεία, ασκούν τα
καθήκοντά τους σε συνεργασία µε την Κ.Ε.∆. και παύονται µε απόφαση του ∆.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ.
κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 3 εδάφιο β' του παρόντος άρθρου.
7. Οι αποφάσεις των οργάνων διαιτησίας είναι οριστικές, άµεσα εκτελεστές και δεν χρήζουν
επικύρωσης από άλλα όργανα ή επιτροπές της οµοσπονδίας ή της οικείας ένωσης.
8. Το έργο και τις εργασίες των οργάνων διαιτησίας υποβοηθεί και παρακολουθεί χωρίς
δικαίωµα ψήφου ένας µη εν ενεργεία διαιτητής που ορίζεται για µεν την Κ.Ε.∆. και τα
περιφερειακά όργανα διαιτησίας µε απόφαση του ∆.Σ. της οµοσπονδίας διαιτητών του καράτε
ή, αν δεν υπάρχει τέτοια, µε απόφαση του ∆.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ.
9. Το ύψος και ο τρόπος καταβολής της αποζηµίωσης και των εξόδων κίνησης των διαιτητών,
των παρατηρητών και των βοηθητικών οργάνων της διαιτησίας καθορίζονται από το ∆.Σ. της
ΕΛ.Ο.Κ., πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου.
10. Με κανονισµό που καταρτίζει το ∆.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρου 46 του
Ν. 2725/1999 ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν στα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης
των διαιτητών καθώς και την ένταξή τους στους πίνακες όλων των κατηγοριών
πρωταθληµάτων, τα κριτήρια επιλογής των παρατηρητών διαιτησίας για κάθε κατηγορία
πρωταθλήµατος, το πειθαρχικό δίκαιο που έχει σχέση µε την εκ µέρους τους διεύθυνση
αγώνων, τους περιορισµούς, τα ασυµβίβαστα και τα κωλύµατα των διαιτητών και παρατηρητών
και κάθε άλλο συναφές θέµα.
11. Με αποφάσεις του ∆.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. µπορούν να ιδρύονται και άλλες Επιτροπές ή
Υποεπιτροπές ∆ιαιτησίας, όπως ενδεικτικά Επιτροπή Ορισµού ∆ιαιτητών (Ε.Ο.∆.), Πειθαρχική
Επιτροπή ∆ιαιτησίας (Π.Ε.∆.), Επιτροπή Εφέσεων ∆ιαιτητών (Ε.Ε.∆.) καθώς και όσες κρίνονται
απαραίτητες για τα θέµατα της ∆ιαιτησίας, των οποίων το έργο και οι αρµοδιότητες θα
καθορίζονται µε την απόφαση ίδρυσής τους.
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12. Οποιοδήποτε θέµα δεν καλύπτεται από τον παραπάνω κανονισµό διαιτησίας, ρυθµίζεται µε
βάση τα ισχύοντα στην ∆ιεθνή Οµοσπονδία Καράτε, της οποίας η ΕΛ.Ο.Κ. είναι µέλος.
Ειδικότερα για τους άλλους κλάδους άθλησης-άθληµα που αναπτύσσει και καλλιεργεί η ΕΛΟΚ
τα θέµατα διαιτησίας ορίζονται µε βάση τα όσα ισχύουν στην ∆ιεθνή Οµοσπονδία που είναι
µέλος ο αντίστοιχος κλάδος άθλησης-άθληµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟ∆ΙΕΓΕΡΣΗΣ
Στους αγώνες των Πανελληνίων Πρωταθληµάτων και σε όσους άλλους κρίνει σκόπιµο το ∆.Σ.
της ΕΛ.Ο.Κ. έχει το δικαίωµα, χωρίς καµιά προειδοποίηση να προβαίνει σε έλεγχο Doping
Control των αθλητών και αθλητριών των σωµατείων που µετέχουν στον αγώνα.
Ο έλεγχος γίνεται ύστερα από κλήρωση για κάθε ένα αγώνισµα ξεχωριστά. Η κλήρωση
διενεργείται από τον υπεύθυνο Doping, τον υπεύθυνο του αγώνα και έναν εκπρόσωπο της
ΕΛ.Ο.Κ.. Συντάσσεται πρακτικό µε τα αποτελέσµατα της κλήρωσης, όπου αναγράφονται τα
στοιχεία των κληρωθέντων, το οποίο υπογράφεται από τους πιο πάνω αναφερόµενους.
Τα θέµατα που αφορούν τον έλεγχο φαρµακοδιέγερσης των αθλητών και αθλητριών
(διαδικασία, όργανα, κυρώσεις κλπ) καθορίζονται σε Ειδικό Κανονισµό που εγκρίνεται από το
∆.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ.). Μέχρι την έκδοση του Κανονισµού αυτού εφαρµόζονται οι παρακάτω
διατάξεις.
Η προστασία των αθλητών και η γνησιότητα των αποτελεσµάτων των αγώνων διασφαλίζονται
µε εργαστηριακό έλεγχο φαρµακοδιέγερσης των αθλητών, που γίνεται στο εργαστήριο ΕΚΑΕΤ
που εδρεύει στο ΟΑΚΑ.
Οι αθλητές είναι υποχρεωµένοι να δέχονται τον έλεγχο οποτεδήποτε τους ζητηθεί αρµόδια. Σε
περίπτωση άρνησης τους στερούνται από αρµόδιο πειθαρχικό όργανο το δικαίωµα να
συµµετέχουν σε αγώνες για ένα (1) χρόνο και σε περίπτωση υποτροπής για δύο (2) χρόνια.
Απαγορεύεται η χρήση σε αθλητή η λήψη από αυτόν κάθε ουσίας που µπορεί να επιφέρει
τεχνητή µεταβολή της φυσικής αγωνιστικής δραστηριότητας καθώς και η χρήση κάθε µέσου
σωµατικής ή νευρικής διέγερσης κατά τα ειδικότερα οριζόµενα από τις διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας.
Απαγορεύεται η χρήση σε κάθε αγωνιζόµενο ή η λήψη από αυτό φαρµάκων µε αποδεδειγµένη
θεραπευτική ενέργεια για νόσο εκτός εάν:
α) Η συγκέντρωση τους στο αίµα δεν υπερβαίνει τη µέγιστη επιτρεπτή συγκέντρωση, η
οποία προσδιορίζεται από την θεραπευτική λήψη και
β) Γνωστοποιηθούν από τον θεράποντα ιατρό ή τον γιατρό της ΕΛ.Ο.Κ., πριν από την
τέλεση του αγώνα στην αρµόδια αρχή, η νόσος από την οποία πάσχει ο αγωνιζόµενος,
το είδος του φαρµάκου, η δοσολογία, ο χρόνος και η διάρκεια της λήψης και τα οποία
αποδεικνύονται µε επίσηµα ιατρικά έγγραφα.
Οι διατάξεις των δύο προηγουµένων παραγράφων δεν εφαρµόζονται στην περίπτωση
χορήγησης ή λήψης αναβολικών ή στεροειδών έστω και για αποδεδειγµένους θεραπευτικούς
σκοπούς. Τυχόν ανεύρεση αντίστοιχων ουσιών στον οργανισµό του αθλητή ή της αθλήτριας
συνιστούν το αδίκηµα της φαρµακοδιέγερσης. Η οµάδα ελέγχου αποτελείται από τον υπεύθυνο
Doping για το συγκεκριµένο αγώνα και από δύο (2) µέλη, τα οποία ορίζονται από το ΕΚΑΕΤ. Ο
υπεύθυνος διενέργειας ελέγχου Doping αµέσως µετά την διεξαγωγή κάθε αγώνα, ειδοποιεί τον
αθλητή που έχει κληρωθεί για έλεγχο και του παραδίδει το ιατρικό πιστοποιητικό. Ο αθλητής ή
ο γιατρός της οµάδας του υποχρεούται να αναγράφει στον ειδικό χώρο των πιστοποιητικών
αυτών κάθε φάρµακο ή ένδειξη θεραπείας και τη δοσολογία που έχει χρησιµοποιηθεί από
αυτόν και να υπογράφει αυτά.
Με την προκήρυξη των αγώνων θα αποστέλλεται από την ΕΛ.Ο.Κ. η κατάσταση µε τις
απαγορευµένες ουσίες, όπως αυτές αναφέρονται από τη ∆ιεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή και τον
αντίστοιχο πίνακα του Γενικού Χηµείου του Κράτους.
Σε περίπτωση που µετά τον έλεγχο βρεθεί αθλητής ή αθλήτρια να έχει λάβει κάποια από τις
απαγορευµένες ουσίες, ανεξάρτητα από την ποινική δίωξη που προβλέπει ο Ν. 1646/96, θα
επιβάλλονται οι παρακάτω ποινές, µε απόφαση του αρµόδιου πειθαρχικού οργάνου.
1)
Αθλητής ή αθλήτρια που διαπιστώνεται ύστερα από έλεγχο, ότι έχει κάνει χρήση
απαγορευµένων ουσιών, τιµωρείται µε αποκλεισµό ενός (1) έτους τουλάχιστον από
αγώνες κάθε φύσεως και σε περίπτωση υποτροπής µε ποινή αποκλεισµού από δύο (2)
έτη έως τον ισόβιο αποκλεισµό του.
2)
Το σωµατείο του αθλητή ή της αθλήτριας, που έχει κάνει χρήση απαγορευµένων
ουσιών και εφόσον αποδειχθεί ευθύνη του, µηδενίζεται στον συγκεκριµένο αγώνα, οι δε
διοικητικοί του παράγοντες, προπονητής ή ιατρός που θα αποδειχθεί ότι έχουν ευθύνη
για τη χορήγηση των απαγορευµένων ουσιών παραπέµπονται στην ΕΦΙΠ.
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3)
Σε περίπτωση υποτροπής από τον ίδιο αθλητή στην ίδια αγωνιστική περίοδο, το
σωµατείο, στο οποίο αυτός ανήκει, υποβιβάζεται στην αµέσως επόµενη κατηγορία
εφόσον έχει αποδειχθεί ευθύνη του, στην περίπτωση δε που δεν υπάρχει η κατηγορία
αυτή, απαγορεύεται η συµµετοχή του σε αθλητικές εκδηλώσεις για διάστηµα ενός έτους.
4)
Σε παράγοντες, προπονητές, ιατρούς που κρίνονται υπότροποι, ως προς την
ευθύνη χορήγησης ουσιών, η ποινή παραποµπής τους στη ΕΦΙΠ, συνοδεύεται µε
εισήγηση της ΕΛ.Ο.Κ. για ισόβια στέρηση της Φίλαθλης ιδιότητας.
5)
Σε αθλητή, αθλήτρια, προπονητή ή παράγοντα σωµατείου που αρνείται,
µαταιώνει ή µε οποιοδήποτε τρόπο δυσχεραίνει τον παραπάνω έλεγχο επιβάλλεται:
α) Στον αθλητή ή αθλήτρια ποινή αποκλεισµού ενός (1) έτους.
β) Σε προπονητή ή παράγοντα η παραποµπή στην ΕΦΙΠ.
Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλονται οι εξής ποινές:
α) Σε αθλητή ή αθλήτρια η ποινή αποκλεισµού από δύο (2) έτη µέχρι ισόβιο
αποκλεισµό.
β) Σε παράγοντες, προπονητές, ιατρούς η ποινή παραποµπής τους στη ΕΦΙΠ µε
εισήγηση της ΕΛ.Ο.Κ. για ισόβιο στέρηση της Φίλαθλης Ιδιότητας.
Όλοι οι κανονισµοί και οι αποφάσεις που εκδίδονται από τη ∆.Ο.Ε. και κατ' επέκταση από την
ΕΛ.Ο.Κ. και αφορούν αποκλειστικά στο Doping Control αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του
παρόντος κανονισµού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I – ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΡΑΤΕ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΕΛΟΚ
Οι ελάχιστες προδιαγραφές χώρου για τους συλλόγους Καράτε που ανήκουν ή επιθυµούν να
ενταχθούν στην δύναµη της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καράτε είναι οι εξής:
1.
Πενήντα (50) τετραγωνικά µέτρα χώρος άθλησης στρωµένος µε τατάµι (συνολικά).
2.
∆ύο (2) αποδυτήρια και δύο (2) µπάνια.
3.
∆ύο (2) τουαλέτες.

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισµός, όπως ισχύει µετά τις τροποποιήσεις του, ψηφίστηκε από
τη Γενική Συνέλευση των σωµατείων µελών της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καράτε στις 6
Φεβρουαρίου 2016 και θα ισχύει από την έγκριση της νοµιµότητάς του από τον αρµόδιο για
τον αθλητισµό Υπουργό, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 παρ.3 του Ν.
2725/1999.
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