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ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ  

ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ 

Του Γεωργίου Μπίκα του Ιωάννου, κατοίκου Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός Ιγνατίου αριθ. 19Α. 

ΠΡΟΣ 
1.Τον κ. Γεώργιο Βασιλειάδη, Υφυπουργό Αθλητισμού, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, 

οδός Ανδρέα Παπανδρέου αριθ. 

2.Τον κ. Ιούλιο Σιναδινό, Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, που εδρεύει ομοίως. 

3.Τον κ. Πρόδρομο Τσολακίδη, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού, που εδρεύει 

ομοίως.  

4.Την κ. Αντωνία Ζαφειροπούλου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Επαγγελματικού Αθλητισμού 

και Επαγγελμάτων Αθλητισμού, που εδρεύει ομοίως.   

___________________________ 

 

 

Είμαι μέλος του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΚΑΡΑΤΕ ΑΝΩ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» και παλαιός αθλητής του Καράτε (στυλ SHOTOKAN), με 

πολλές συμμετοχές και διακρίσεις στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, καθώς και σε πανευρωπαϊκές και 

παγκόσμιες διοργανώσεις. Επίσης υπήρξα ιδρυτικό μέλος και Αντιπρόεδρος της Αθλητικής 

Ομοσπονδίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ» (ΕΛ.Ο.Κ. πρώην 

Ε.Ο.Κ.)» από της συστάσεώς της και στη συνέχεια εξελέγην στη θέση του Γενικού Γραμματέα τα 

έτη 2003 έως και 2008.  

Στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 11.09.2016 από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΡΑΤΕ (ΕΛ.Ο.Κ.)», συμμετείχα ως επικεφαλής του 

Συνδυασμού «ΚΑΡΑΤΕ ΙΣΧΥΡΟ ΜΑΧΗΤΙΚΟ ΕΝΩΜΕΝΟ (ΚΙΜΕ)» και εξελέγην στη θέση του 

τακτικού μέλους του Δ.Σ. Πλην όμως, με προσχηματική και εντελώς αβάσιμη αιτιολογία, 

αποφασίστηκε η έκπτωσή μου από μέλος του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ., με το υπ’ αριθ. 364 Πρακτικό του 

Δ.Σ., μετά από καταγγελία του Γεωργίου Γερόλυμπου, επίτιμου Προέδρου της ΕΛ.Ο.Κ., ότι δήθεν 

ασκώ προπονητικό έργο, κατά παράβαση των διατάξεων περί κωλυμάτων και ασυμβιβάστων του 

αθλητικού νόμου. Τούτο είναι παντελώς αναληθές, καθ’ όσον ουδέποτε άσκησα, ούτε ασκώ το 

επάγγελμα του προπονητή, ποτέ δεν υπέγραψα σύμβαση ούτε αμείβομαι ως προπονητής, ούτε με 

οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα και δεν αντλώ υλικά ή οικονομικά οφέλη από τον αθλητισμό. 

Κατά της ως άνω Διαπιστωτικής Πράξης, που άκυρα και παράνομα διαπίστωσε την έκπτωσή 

μου, προσέφυγα νομίμως και εμπροθέσμως, ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου Επίλυσης 

Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ), που δεν έχει εξετάσει ακόμη την προσφυγή μου.  

Ενώ όμως ουδέν κώλυμα ή ασυμβίβαστο συντρέχει στο πρόσωπό μου, αντιθέτως βάσει 

εγγράφων και στοιχείων, των οποίων προσφάτως έλαβα γνώση, τίθεται ζήτημα παράβασης των 

διατάξεων του Ν. 2725/1999 και του Π.Δ. 130/2000, για τον Γεώργιο Γερόλυμπο, επίτιμο πρόεδρο 

και εκλεγέντα αντιπρόσωπο της ΕΛ.Ο.Κ. στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ο.Ε.), 

καθώς και για τη σύζυγό του Εμμανουέλα Ποντίδα, Γενική Γραμματέα του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. και τον 

Παναγιώτη Χονδροματίδη, μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής της ΕΛ.Ο.Κ., που 

επέφερε την αυτοδίκαιη έκπτωση από τις θέσεις που κατέχουν.  

Συγκεκριμένα οι ανωτέρω, συμμετέχουν σε εμπορικές εταιρίες και οργανώσεις με αθλητική 

δραστηριότητα, που με την έγκριση της ΕΛ.Ο.Κ. διεξάγουν αγώνες και πρωταθλήματα Kαράτε, μέσω 

των οποίων προσπορίζονται υλικά και οικονομικά οφέλη και ειδικότερα:  

1) Όπως προκύπτει από το Μητρώο Εταιριών Αγγλίας και Ουαλίας, ο Γεώργιος Γερόλυμπος, 

Επίτιμος Πρόεδρος και αντιπρόσωπος της ΕΛ.Ο.Κ. στην Ε.Ο.Ε. είναι κάτοχος του 50% των μετοχών 

ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «INTERNATIONAL 
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SHOTOKAN SHITORYU ORGANISATION LIMITED» (ISSO), που εδρεύει στο Λονδίνο, οδός 

35 Philbeach Gardens, London, England SW5 9EB. Η εταιρία αυτή έχει καταχωρηθεί στην οικεία 

υπηρεσία (“Companies House”) εταιριών Αγγλίας και Ουαλίας με αριθμό μητρώου 10501118 και 

αντικείμενο εργασιών - ταξινόμηση (classification): “Activities of sport clubs (93120)” (ήτοι 

δραστηριότητες αθλητικών συλλόγων) και “Fitness facilities (93130)” (ήτοι εγκαταστάσεις 

γυμναστηρίων). Επίσης έχει την ιδιότητα του διαχειριστή (director) της εν λόγω εταιρίας, ενώ η 

σύζυγός του, Γενική Γραμματέας του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. Εμμανουέλα Ποντίδα, είναι Γραμματέας της 

εν λόγω εταιρίας. Το υπόλοιπο 50% των μετοχών ανήκει στον Άγγλο υπήκοο, Farzad Youshanlou, 

που έχει οριστεί επίσης διαχειριστής. Ο τελευταίος είναι παράλληλα και Τεχνικός Διευθυντής 

(Technical Director) της “England Karate Do Federetion (EKDF)”, της οποίας Πρόεδρος είναι ο 

Pavlos Dario Ghazi, που δραστηριοποιείται στην Αγγλία και είναι γιός του Κέϊβαν Γκάζη, Διευθυντή 

Αθλήματος της ΕΛ.Ο.Κ. και στενού συνεργάτη του Γεωργίου Γερόλυμπου.  

2) Επίσης, η Γενική Γραμματέας της ΕΛ.Ο.Κ. Εμμανουέλα Ποντίδα, είναι και Πρόεδρος της 

Οργάνωσης με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΑΤΕ (HELLENIC KARATE 

ORGANIZATION)» (Ε.Ο.Κ. – H.K.O.), Γραμματέας της οποίας είναι ο Παναγιώτης Χονδρομα-

τίδης, μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής της ΕΛ.Ο.Κ. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΑΤΕ (HELLENIC KARATE ORGANIZATION)» διεξάγει με την έγκριση και 

υπό την αιγίδα της ΕΛ.Ο.Κ., διεθνείς και ευρωπαϊκούς αγώνες Κυπέλλου και Πρωταθλημάτων 

Καράτε και άλλες αθλητικές δραστηριότητες, στο πλαίσιο των οποίων συνάπτει συμβάσεις και 

συνεργασίες με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφέρειας.  

Συγκεκριμένα το Νοέμβριο του 2016 διεξήγαγε στη Χαλκίδα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 

Shotokan σε συνεργασία με το Δήμο Χαλκίδας και την Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας. Επίσης τον 

Ιούνιο του 2017, διεξήγαγε στη Λευκάδα τους αγώνες «LEFKADA SUMMER CAMP & 

INTERNATIONAL STYLES KARATE CUP 2017» υπό την αιγίδα και τη συνεργασία του Δήμου 

Λευκάδας. Στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΑΤΕ (HELLENIC KARATE ORGANIZA-

TION)» συμμετέχει ως Τεχνικός Διευθυντής, ο Κέϊβαν Γκάζι, που είναι ταυτόχρονα Διευθυντής 

Αθλήματος της ΕΛ.Ο.Κ. ενώ αναφέρεται και ο επί εικοσαετία Προπονητής της Εθνικής Ομάδας 

Καράτε, Κώστας Γκουβούσης, ο οποίος όμως με διαβεβαίωσε, ότι εν αγνοία του χρησιμοποιήθηκε 

το όνομά του.   

Τα ανωτέρω προκύπτουν από τα ακόλουθα έγγραφα, τα οποία σας παραθέτω:  

(εδώ πιστεύω θα δίνονται σχετικά έγγραφα) 

Τα στοιχεία αυτά, γνωστοποίησα στις 29/8/2017 προς την ΕΛ.Ο.Κ. και προς τα αθλητικά 

σωματεία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΑΤΕ ΣΟΤΟΚΑΝ ΙΛΙΣΙΩΝ» και «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ», προκειμένου να επιληφθούν και εφαρμόσουν τις σχετικές 

διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2725/2017.  

Συγκεκριμένα με την από 25/8/2017 εξώδικη Διαμαρτυρία – Καταγγελία – Πρόσκληση και 

Δήλωσή μου προς το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ., που κοινοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 5355 Ε΄/29-8-2017 

έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή Αθηνών, Αναστασίου Στέφανου, κάλεσα το Δ.Σ. της 

ΕΛ.Ο.Κ., με την οποία μεταξύ άλλων, κάλεσα το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. να διαπιστώσει εντός της 

προβλεπόμενης 15ήμερης προθεσμίας, την ύπαρξη κωλύματος και αυτοδίκαιης έκπτωσης της 

Εμμανουέλας Ποντίδα, από τη θέση της Γενικής Γραμματέως και του Παναγιώτη Χονδροματίδη, από 

τη θέση του μέλους του Δ.Σ.  

Με την από 25/8/2017 εξώδικη Γνωστοποίηση – Πρόσκληση και Δήλωσή μου προς το 

αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΑΤΕ ΣΟΤΟΚΑΝ ΙΛΙΣΙΩΝ», που 

κοινοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 5355 Ε΄/29-8-2017 έκθεση επιδόσεως του ιδίου ως άνω Δικαστικού 

Επιμελητή Αθηνών, κάλεσα το εν λόγω σωματείο να διαπιστώσει την ύπαρξη κωλύματος της 

Εμμανουέλας Ποντίδα, που δεν επιτρέπεται να είναι αντιπρόσωπος σωματείου σε υπερκείμενη ένωση 

ή ομοσπονδία, ιδιότητα την οποία χάνει αυτοδικαίως.  

Τέλος με την από 25/8/2017 εξώδικη Γνωστοποίηση – Πρόσκληση και Δήλωσή μου προς το 

αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΑΤΕ ΣΟΤΟΚΑΝ ΙΛΙΣΙΩΝ», που 
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κοινοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 5354 Ε΄/29-8-2017 έκθεση επιδόσεως του ιδίου ως άνω Δικαστικού 

Επιμελητή Αθηνών, κάλεσα το εν λόγω σωματείο, να διαπιστώσει την ύπαρξη κωλύματος του 

Γεωργίου Γερόλυμπου, που επέφερε την αυτοδίκαιη απώλεια της ιδιότητας του αντιπροσώπου του 

σωματείου αυτού στην ΕΛ.Ο.Κ.  

Παρ’ ότι μέχρι σήμερα δεν μου έχει κοινοποιηθεί καμία σχετική απόφαση, όπως με 

ενημέρωσε, ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, που ορίστηκε σε αντικατάστασή μου, τακτικό μέλος 

του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. από το Συνδυασμό ΚΙΜΕ, το ανωτέρω θέμα συζητήθηκε στη συνεδρίαση του 

Δ.Σ. της 8ης Σεπτεμβρίου 2017. Χωρίς όμως να προσκομιστεί κανένα έγγραφο ή στοιχείο που να 

αποδεικνύει το αβάσιμο της καταγγελίας μου, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία, με αρνητική ψήφο 

μόνο του Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου, ότι κανένα κώλυμα ή ασυμβίβαστο δεν συντρέχει και ότι 

συνακόλουθα δεν επήλθε αυτοδίκαιη έκπτωση των μελών του Δ.Σ., Εμμανουέλας Ποντίδα και 

Παναγιώτη Χονδροματίδη, ούτε του επίτιμου προέδρου και αντιπροσώπου της ΕΛ.Ο.Κ. στην Ε.Ο.Ε., 

Γεώργιου Γερόλυμπου.  

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 7 του Ν. 2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 Ν. 

3479/2006 και ισχύει, «α) Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του 

παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους. β) Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης 

εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την εκτελεστική επιτροπή, κατά περίπτωση, του οικείου 

φορέα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση παρέλευσης 

άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, μέσα 

στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του 

μέλους του Δ.Σ. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης 

Μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.»  
Εν προκειμένω, όπως προκύπτει από τις προαναφερθείσες εκθέσεις επιδόσεως, τις οποίες 

συγκοινοποιώ με την παρούσα μου, λόγω της άπρακτης παρέλευσης της προβλεπόμενης 15ήμερης 

προθεσμίας, αρμόδιος για την έκδοση της διαπιστωτικής πράξεως εκπτώσεως των ανωτέρω 

προσώπων από τις θέσεις που κατέχουν, καθώς και των μελών του Δ.Σ. των οικείων αθλητικών 

φορέων, που παρέλειψαν υπαίτια την έκδοση των ανωτέρω πράξεων, είναι ο δεύτερος από εσάς, 

Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, κ. Ιούλιος Συναδινός.   

Κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας και να 

συνεκτιμήσετε, ότι τα μέλη των διοικήσεων γυμναστικών ή αθλητικών σωματείων, ενώσεων ή 

ομοσπονδιών, οφείλουν να τηρούν τις αρχές του φίλαθλου πνεύματος και τις παραδόσεις του 

αθλητισμού και του ολυμπιακού ιδεώδους. Η δε άσκηση αθλητικής δραστηριότητας, με τη μορφή 

εμπορικής επιχείρησης, που κατά τεκμήριο έχει σκοπό το κέρδος, είναι ασυμβίβαστη με την ως άνω 

ιδιότητα. Επίσης το Υπουργείο Αθλητισμού, σε μια εποχή που η συμμετοχή και τα επιτεύγματα του 

αθλητισμού αυξάνονται διαρκώς, αλλά φτωχαίνουν οι κανόνες της κοσμιότητας, της εντιμότητας και 

της δίκαιης κρίσης, έχει υποχρέωση δια των αρμοδίων οργάνων και υπηρεσιών του, να εγγυηθεί και 

να περιφρουρήσει το χώρο του ερασιτεχνικού αθλητισμού, από φαινόμενα κερδοσκοπίας, 

αδιαφάνειας και παραγοντισμού και από εκείνους που τα προκαλούν ή τα αναπαράγουν. 

Σας υπενθυμίζω, ότι όσον αφορά τον Γεώργιο Γερόλυμπο, έχει επανειλημμένως στο 

παρελθόν, απομακρυνθεί από εθνικούς και υπερεθνικούς αθλητικούς φορείς, λόγω παραβατικής και 

αντιαθλητικής συμπεριφοράς. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το έτος 2004 απομακρύνθηκε από τη θέση 

του διευθυντή γραφείου του διευθύνοντος συμβούλου της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών 

Αγώνων «Αθήνα 2004» (Ο.Ε.Ο.Α), επειδή προέβη σε «εξωεταιρικές επιχειρηματικές δραστη-

ριότητες, κατά παράβαση των όρων της εργασιακής του σύμβασης». Το έτος 2013 αποπέμφθηκε από 

τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καράτε (WKF), καθώς και από τη 

θέση του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καράτε (EKF) και το επόμενο έτος, 

αμφότερες οι ως άνω ομοσπονδίες (WKF και EKF) τον κήρυξαν «persona non grata» (ανεπιθύμητο 

πρόσωπο). Επίσης το έτος 2013 απομακρύνθηκε και από τη θέση του Προέδρου της τέως Βαλκανικής 

Ομοσπονδίας Καράτε (BKF), επειδή αρνείτο να παρέχει εξηγήσεις για τα οικονομικά στοιχεία της 

διαχείρισής του και ειδικότερα για έσοδα που όφειλε να έχει καταθέσει στον αντίστοιχο τραπεζικό 



4 
 

λογαριασμό αυτής. Το έτος 2012 χρησιμοποίησε αθλητικά σωματεία του Καράτε για την ίδρυση και 

αναγνώριση Ομοσπονδιών άλλων αθλημάτων (π.χ. Κέρλινγκ, Τρίαθλο), χωρίς να συντρέχουν οι 

νόμιμες προϋποθέσεις και για το λόγο αυτό, εκδόθηκαν στη συνέχεια από τη Γ.Γ. Αθλητισμού, 

αποφάσεις ανάκλησης της αναγνώρισής τους. Παρ’ ότι την έλλειψη αυτή ο ίδιος προκάλεσε, 

παραμένει μέχρι σήμερα στη θέση του Προέδρου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΑΘΛΟΥ 

(Ε.Ο.ΤΡΙ.) και με την ιδιότητα αυτή συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες και διοργανώσεις του 

Τριάθλου. Σημειωτέον ότι Πρόεδρος της Ε.Ο.ΤΡΙ. αναδείχθηκε με την ψήφο των συλλόγων Καράτε, 

ενώ μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής που διεξήγαγε τις εκλογές ήταν η σύζυγός του, Εμμανουέλα 

Ποντίδα, Γενική Γραμματέα της ΕΛ.Ο.Κ., ο Μιλτιάδης Παπαδημητρίου, υπάλληλος της ΕΛ.Ο.Κ. και 

η Ελπίδα Χριστοδούλου, προπονήτρια καράτε και ιδιοκτήτρια του Τουριστικού Γραφείου «ΕΛΠΙΔΑ 

TOURS», που αναλαμβάνει τη μετακίνηση των εθνικών ομάδων όλων των κατηγοριών της ΕΛ.Ο.Κ. 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης με την υπ’ αριθ. 0059/2016 Πράξη της Συνεδρίασης 18η/12-

12-2016 του Β΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που καταλόγισε για διαχειριστικό έλλειμα της 

Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής (ΚΟΕ) του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος κλασικού αθλητισμού 

«ΑΘΗΝΑ ‘97», εις ολόκληρον τα μέλη αυτής, μεταξύ των οποίων και τον Γεώργιο Γερόλυμπο με τα 

ποσά των 380.327,07 €, 77.653 €, 44.360,96 €, 54.687 € και 54.292 €.   

Η περιγραφείσα κατάσταση σας επιτρέπει να εκτιμήσετε, όχι μόνον την παράνομη και 

αντικαταστατική λειτουργία της ΕΛΟΚ, αλλά και την πλήρως αντιδημοκρατική συμπεριφορά 

προσώπων, τα οποία σε οποιαδήποτε άλλη δημοκρατικώς λειτουργούσα πολιτεία θα είχαν αποβληθεί 

από τον αθλητισμό. Είναι δηλαδή αδιανόητο μία «κλίκα» να επιβάλει συμφέροντά της δι’ αποφάσεων 

που στερούνται κάθε νομικής ή πραγματικής αιτιολογίας και να κρύπτονται πίσω από την θεσμική 

τους ιδιότητα. Το πραγματικό δίλημμα της πολιτικής ηγεσίας του αθλητισμού συνίσταται στην 

αποδοχή των πρακτικών Γερόλυμπου σε βάρος της διακηρυγμένης πολιτικής σας.   
Κατόπιν των ανωτέρω, ΚΑΤΑΓΓΕΛΩ με την παρούσα, το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. και των 

αθλητικών σωματείων με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΑΤΕ ΣΟΤΟΚΑΝ ΙΛΙΣΙΩΝ» και 

«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ», που παρέλειψαν να ενεργήσουν ως όφειλαν και 

δεν εξέδωσαν εντός της προβλεπόμενης 15ήμερης προθεσμίας, διαπιστωτική πράξη εκπτώσεως των 

εν λόγω προσώπων από τις θέσεις που κατέχουν. Ακολούθως σας ΚΑΛΩ, όπως εντός της ίδιας 

προθεσμίας, ενεργήσετε νομίμως και προβείτε στην έκδοση διαπιστωτικών πράξεων έκπτωσης των 

ανωτέρω προσώπων, καθώς επίσης και των υπαίτιων μελών του Δ.Σ. που παρέλειψαν να το πράξουν. 

Στην αντίθετη περίπτωση σας ΔΗΛΩΝΩ ότι θα επιδιώξω με κάθε νόμιμο μέσο την αποκατατάσταση 

της νομιμότητας και την τήρηση των αρχών του φίλαθλου πνεύματος και του αθλητικού ιδεώδους, 

στο χώρο του ερασιτεχνικού αθλητισμού και ειδικότερα του Καράτε, που με ήθος, εντιμότητα και 

ανιδιοτέλεια υπηρέτησα και θα συνεχίσω να υπηρετώ, ενάντια σε φαινόμενα και συμπεριφορές, 

που βλάπτουν το άθλημα και οδηγούν στην απαξίωσή του.   

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής, παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς εκείνους που 

απευθύνεται, προς γνώσιν τους και για τις λοιπές έννομες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την 

παρούσα στην έκθεση επιδόσεώς του.   

 

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2017  

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
 

 

 

 

 

 


