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ΠΡΟΣ    : 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 
 

Με αφορμή την ψήφιση του νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

παρακαλουθήσαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ομιλία σας στην Ολομέλεια και 

τις αναφορές σας σε δηλώσεις των πρωταθλητών του καράτε, Γεώργιου Τζάνου, 

Κώστα Παπαδόπουλου και Δημήτρη Τριανταφύλλη,  τις οποίες χαρακτηρίσατε 

ενδιαφέρουσες, χωρίς ωστόσο να έχετε ζητήσει να ακούσετε και την άποψη     

της Ομοσπονδίας μας, και τις καταθέσατε για τα Πρακτικά της Βουλής προς 

υποστήριξη των θέσεών σας και της προωθούμενης διοικητικής ανανέωσης στις 

αθλητικές ομοσπονδίες με την θέσπιση θητειών και ορίων ηλικίας. Οι δηλώσεις 

αυτές,  όπως και άλλων πρωταθλητών και ολυμπιονικών σε άλλα αθλήματα που 

αναγνώστηκαν  στη Βουλή, απαντούσαν σε ρητορικό ερώτημα το οποίο θέσατε 

στην Ολομέλεια με εκφράσεις όπως «στημένους μηχανισμούς,    αποκλεισμούς, μη 

δημοκρατικές διαδικασίες,χειραγώγηση κ.α.»  με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 

εντυπώσεις και δικαιολογημένος σκεπτικισμός για τις αθλητικές ομοσπονδίες, 

γενικά, και την «Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε», ειδικότερα, ιδιαίτερα δε όταν 

επικρατεί η εύκολη και επικίνδυνη λογική του «τσουβαλιάσματος».  
 

 

 

Περαιτέρω,  επειδή αγνοούμε το ακριβές περιεχόμενο των δηλώσεων αυτών αλλά 

και το αντικείμενο συζήτησης στην κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχατε μαζί τους 

στη Βουλή την οποία άλλωστε έσπευσαν να διαφημίσουν στα social media, μετά 

από σκέψη και προβληματισμό, για το εάν θα έπρεπε τελικά να σας απευθύνουμε 

την παρούσα επιστολή, αλλά κυρίως επειδή στις πλείστες των περιπτώσεων         

η σιωπή εκλαμβάνεται ως αδυναμία, σας καταθέτουμε εγγράφως τις απόψεις     

μας τόσο για το μείζον θέμα του νομοσχεδίου αλλά και για το λεγόμενο, στον 

αθλητισμό,      «who is who»    των εν λόγω πρωταθλητών οι οποίοι φωτογραφίζονται 

μαζί σας και ενδεχομένως να θεωρούν ότι έτσι πρεσβεύουν το νέο ενάντια στο 

παλιό και φθαρμένο.   
 

Πρωτίστως όμως, μας δίνεται η ευκαιρία να σας τονίσουμε ότι η Ομοσπονδία μας 

πιστεύει και ενθαρρύνει την διοικητική ανανέωση και πολυφωνία στα όργανα 

διοίκησης, όχι σαν όψιμοι θιασώτες του νομοσχεδίου σας, αλλά στην πράξη και 

σας καταθέτουμε συγκεκριμένα στοιχεία που το πιστοποιούν αυτό.   
  

 

1ον Στα 33 σχεδόν χρόνια λειτουργίας της Ομοσπονδίας έχουν διατελέσει επτά (7) 

διαφορετικοί πρόεδροι και κανένας με περισσότερες από δύο (2) θητείες. 
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2ον Η ΕΛΟΚ είναι από τις λίγες αθλητικές ομοσπονδίες στην Διοίκηση της οποίας 

βρίσκεται γυναίκα, η οποία είναι κι αυτή πανευρωπαϊκή πρωταθλήτρια, ενώ δεν 

έχει συμπληρωθεί 1 χρόνος από την ανάληψη της προεδρίας της.  
 

 

 

 

 

3ον Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ανανεώνεται, είναι πολυσυλλεκτική, 

εκφράζοντας όλες τις γεωγραφικές και διοικητικές περιφέρειες του αθλήματος, 

καθώς και τις παραδοσιακές τάσεις των βασικών στυλ που καλλιεργούνται από 

τα σωματεία μέλη μας, με την εκλογή υποψηφίων από δυο ή τρεις συνδυασμούς 

που κατέρχονται στις αρχαιρεσίες.  
 

 

Σας παραθέτουμε, επίσης, στοιχεία που εύκολα μπορείτε να διασταυρώσετε από 

το αρχείο  της υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ως εξής: 
 

 

α) οκτώ (8) από τα έντεκα (11) εκλεγμένα τακτικά μέλη στις αρχαιρεσίες έτους 

2012 έχουν αποχωρήσει οριστικά από διοικητικές     &     εκτελεστικές θέσεις της ΕΛΟΚ  
 

 

β) τέσσερα (4) από τα έντεκα (11) εκλεγμένα τακτικά μέλη στις αρχαιρεσίες έτους 

2016 έχουν αποχωρήσει από διοικητικές θέσεις της ΕΛΟΚ    
 

 

Συμπερασματικά, σε ότι μας αφορά, στην ΕΛΟΚ  γίνεται ήδη πράξη αυτό που 

επιχειρείτε με το νομοσχέδιό σας, οι «πόρτες» είναι ήδη ανοικτές στους πρώην 

πρωταθλητές για να διεκδικήσουν αξιώματα και να προσφέρουν, όπως συνέβη 

με την περίπτωση του πρώην παγκόσμιου πρωταθλητή και αξιωματικού του 

Λιμενικού Σώματος κου Κώστα Παπαδόπολου, ο οποίος απέτυχε μεν να εκλεγεί 

(37 ψήφους) ως μέλος της ΕΟΕ  για το Καράτε έναντι του επικρατήσαντα της 

ψηφοφορίας (100 ψήφους) κου Γεώργιου Γερόλυμπου, αλλά πέτυχε να εκλεγεί 

ως μέλος του ΔΣστις αρχαιρεσίες έτους 2016 και συμμετείχε στη Διοίκηση μέχρι 

την έκδοση διαπιστωτικής πράξης έκπτωσης από τη θέση του μέλους ΔΣ επειδή 

αποδείχτηκε, κατόπιν έγγραφης αναφοράς αθλήτριας και άλλων στοιχείων, ότι 

συνέτρεχαν στο πρόσωπό του τα κωλύματα του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 για 

υποκρυπτόμενη άσκηση του προπονητικού έργου παράλληλα ως μέλος του ΔΣ , 

για τα οποία άλλωστε έχουμε ήδη ενημερώσει την προηγούμενη ηγεσία του 

Υπουργείου.    Να σημειωθεί επίσης ότι ο κος Παπαδόπουλος ουδέποτε στράφηκε 

κατά της απόφασης αυτής η οποία κατέστη έτσι οριστική.  
 

 

 

 

Κύριε Υπουργέ, 
 

Διαβάζοντας με προσοχή την ομιλία σας και στεκόμενοι στο σημείο εκείνο της 

αξιοποίησης των ολυμπιονικών και των πρωταθλητών σπάζοντας τα διάφορα 

κατεστημένα στις αθλητικές ομοσπονδίες όπως αναφέρατε, θα μας επιτρέψετε 

την παράθεση πραγματικών γεγονότων και περιστατικών που αφορούν στους 

προαναφερόμενους πρωταθλητές καράτε (οι δυο εξ αυτών δημόσιοι υπάλληλοι  
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στα σώματα ασφαλείας), για να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα στο ποιοι  

στέκονται δίπλα σας, όπως αντίστοιχα έκαναν με την προηγούμενη αθλητική 

ηγεσία, στηλιτεύοντας τα κακώς κείμενα και επιδιώκοντας δήθεν να εκφράσουν 

το νέο, αλλά στην πραγματικότητα κινητοποιούμενοι από συμφεροντολογικά 

ελατήρια και μόνο!    
 

 

 

Προηγουμένως, όμως, θέλουμε να επισημάνουμε ότι σεβόμαστε και τιμούμε τις 

διακρίσεις και τις αθλητικές τους επιτυχίες καθώς και το γεγονός ότι ως μέλη  της 

Εθνικής ομάδας τίμησαν την χώρα μας και ότι αποτέλεσαν πρότυπο για τις νέες 

γενιές αθλητών, αλλά σε κάθε περίπτωση ούτε οι μοναδικοί πρωταθλητές είναι, 

όπως μονίμως θέλουν να εμφανίζονται, (αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι μόλις 

τον περασμένο Οκτώβριο στέφθηκαν ως παγκόσμιοι πρωταθλητές οι Στέφανος 

Χρήστος Ξένος και Κωνσταντίνα Χρυσοπούλου) αλλά κι ούτε εκπροσωπούν την 

μεγάλη πλειοψηφία των αθλητών που κοπιάζει καθημερινά στα προπονητήρια. 
 

 

 

Αντίθετα με την μεγάλη πλειοψηφία των αθλητών του καράτε, οι συγκεκριμένοι 

πρωταθλητές, με διάφορες ιδιότητες, «ελέγχουν» αθλητικούς συλλόγους καράτε 

και ανοικτά συντάσσονται στις Γενικές Συνελεύσεις με την αντιπολίτευση της 

Ομοσπονδίας της οποίας ηγείται ο  71 χρονος πρώην Γενικός Γραμματέας και επί 

πολλά έτη μέλος του ΔΣ της ΕΛΟΚ και πλέον επιδιώκουν να γίνουν παράγοντες, 

να καταλάβουν διοικητικές, τεχνικές και άλλες θέσεις στην Ομοσπονδία μας ή να 

εξυπηρετήσουν άλλες προσωπικές φιλοδοξίες και συμφέροντα.  
 

 

 

Κι εάν είναι θεμιτή η φιλοδοξία τους, δεν είναι αποδεκτός ο τρόπος με τον οποίο 

κινούνται για να την πραγματοποιήσουν, όχι μέσα από τις δημοκρατικές και 

καταστατικές διαδικασίες των αρχαιρεσιών,      αλλά εκπαραθυρώνοντας με το έτσι 

θέλω τους νόμιμα εκλεγμένους συμβούλους της πλειοψηφίας, ή προχωρώντας 

σε πληθώρα καταγγελιών εναντίον τους στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή 

στην ΕΦΙΠ, τις οποίες εν συνεχεία εκμεταλλεύονται επικοινωνιακά στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, όπως ακριβώς έκαναν και για την περίπτωση της δικής 

σας συνάντησης μαζί τους, χωρίς όμως καμία από τις καταγγελίες αυτές μέχρι 

σήμερα να έχει οδηγήσει στη διαπίστωση της οποιασδήποτε παρανομίας που    

να σχετίζεται με θέματα αθλητικής, διοικητικής ή οικονομικής διαχείρισης της 

ΕΛΟΚ! 
 

 

 

Χαρακτηριστικό δε της απήχησης που έχουν στην κοινωνία του καράτε είναι  ότι      

οι δυο εκλογικοί συνδυασμοί, μέλη των οποίων απαρτίζουν την Διοίκηση, στις 

τελευταίες αρχαιρεσίες συγκέντρωσαν 111 ψήφους (88%) ενώ ο συνδυασμός που 

υποστηρίζουν οι συγκεκριμένοι πρωταθλητές μόλις 15 ψήφους (12%) χωρίς να 

εκλέξουν σύμβουλο.  
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Με άλλα λόγια, ως οπορτουνιστές, βρήκαν ευκαιρία να στηρίξουν το νομοσχέδιο 

με τις θητείες και τα ηλικιακά όρια, γιατί απλά θεωρούν ότι τους διευκολύνει       

να επιτύχουν τον στόχο τους και όχι γιατί ενδιαφέρονται, όπως τονίσατε στην 

ομιλία σας,   για την πραγματική αλλαγή στο πλαίσιο λειτουργίας του αθλητισμού. 

Και πώς να τους ενδιαφέρει άλλωστε, όταν δεν έχουν κάνει ποτέ την παραμικρή 

πρόταση, δεν έχουν καταθέσει τις θέσεις τους για το πώς οραματίζονται αυτοί 

την αθλητική διακυβέρνηση! Το «να φύγουν αυτοί, να ρθούμε εμείς οι νέοι» δεν 

είναι θέση, αλλά ούτε και λύση στις παθογένειες που αναμφισβήτητα υπάρχουν 

στον αθλητισμό, καθώς σε καμία περίπτωση δεν διεκδικούμε το αλάθητο! Από 

την άλλη πλευρά όμως, διεκδικούμε το δικαίωμά μας να υπερασπιζόμαστε την 

τιμή και την υπόληψή μας ως εκλεγμένα μέλη στην Διοίκηση της ομοσπονδίας, 

έστω κι αν αυτό απαιτεί να εκθέσουμε τις λογικές και τις πρακτικές που διέπουν 

τα συγκεκριμένα πρόσωπα μέσω της συμμετοχής τους στα αθλητικά δρώμενα 

της ομοσπονδίας μας, χωρίς αυτό να ήταν στις προθέσεις μας αλλά εξ ανάγκης! 

Πιο συγκεκριμένα:   
 

  Κώστας Παπαδόπουλος, 

πρώην μέλος Δ.Σ. – τεχνικός σύμβουλος Α.Σ. Σότοκαν Καράτε Λακκώματος 
 

 

 

(α) Με την υπ’ αριθ. 4 /  24    -   7   -   2017 Απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής της ΕΛΟΚ 

τιμωρήθηκε με προσωρινό αποκλεισμό από τους αγώνες της ΕΛΟΚ για δώδεκα 

(12) μήνες και χρηματικό πρόστιμο εκατό (100) ευρώ, αφού κρίθηκε ένοχος της 

αποδιδόμενης κατηγορίας ότι προέβη κατά τρόπο αντισυμβατικό για την τήρηση 

των αγωνιστικών κανονισμών, σε αλλοίωση του αποτελέσματος ζύγισης με τον 

προφανή σκοπό να μην βρεθεί υπέρβαρος ο αθλητής του σωματείου του και 

αποκλειστεί από τους αγώνες της κατηγορίας του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.  

 

Το ΑΣΕΑΔ  με την υπ’ αριθ. 91     /  15    -     12      -   2017 απόφασή του, απέρριψε την προσφυγή 

και τους πρόσθετους λόγους του Κ.   Παπαδόπολου κατά της προαναφερόμενης  

απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής. 
 

 

 

(β) Με την υπ’ αριθ. 367/22-9-2017 ομόφωνη απόφαση του ΔΣ  της ΕΛΟΚ εκδόθηκε  

διαπιστωτική πράξη έκπτωσης του κ. Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου από μέλος     

του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε», κατ’ άρθρο 

3 παρ. 7 του ν.   2725    /   1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του ν.   2725    /    1999, επειδή 

διαπιστώθηκε ότι ο ως άνω ασκούσε το προπονητικό έργο κατά παράβαση των          

διατάξεων περί κωλυμάτων και ασυμβιβάστων του αθλητικού νόμου, κατόπιν 

αναφοράς αθλήτριας του σωματείου του. 
 

Η απόφαση κατέστη οριστική,   αφού δεν προσέφυγε κατά αυτής σε οποιοδήποτε 

 αρμόδιο όργανο.  
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  Δημήτρης Τριανταφύλλης, 

πρώην αθλητής – προπονητής του Α.Σ. Καράτε ‘Η Δόξα’ Γαλατσίου 
 

 

(γ) Με την υπ’ αριθ. 6 /  26    -   7   -    2017 Απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής της ΕΛΟΚ 

τιμωρήθηκε με προσωρινό αποκλεισμό από τους αγώνες της ΕΛΟΚ για δώδεκα 

(12) μήνες, αφού κρίθηκε ένοχος της αποδιδόμενης κατηγορίας ότι επέδειξε 

ανάρμοστη και αντιαθλητική συμπεριφορά σε αγώνες κορασίδων Πανελληνίου 

Πρωταθλήματος φωνασκώντας στους διαιτητές, διακόπτοντας τον αγώνα, 

επιδεικνύοντας ανάρμοστη και αντιαθλητική συμπεριφορά κλωτσώντας και 

χτυπώντας το κουβούκλιο - χώρο θέσης προπονητή - υβρίζοντας χυδαία ενώπιον 

ανηλίκων και θεατών - γονέων, αδιαφορώντας κατά τρόπο προκλητικό όχι μόνο 

για την τήρηση των αγωνιστικών κανονισμών αλλά πρωτίστως για την τήρηση 

των αρχών του φίλαθλου πνεύματος και του αθλητικού ιδεώδους.    
 

 

Το ΑΣΕΑΔ  με την υπ’ αριθ. 90     /    15    -     12      -   2017 απόφασή του, μεταρρύθμισε την με 

αριθμό 6/2017 Απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής της ΕΛΟΚ επιβάλλοντας στον 

προσφεύγοντα Δ. Τριανταφύλλη προσωρινό αποκλεισμό από τους αγώνες της 

για έξι (6) μήνες, επειδή η προαναφερόμενη συμπεριφορά του προσφεύγoντος 

υπήρξε αντιαθλητική και έπληξε το αθλητικό ιδεώδες κατά την κρίση του, αλλά 

η ποινή του μειώθηκε κατά το προσήκον μέτρο ώστε να είναι ανάλογη με την 

βαρύτητα της πράξης.     
 

 
 

  Γεώργιος Τζάνος, 

αθλητής – γυμναστής του Α.Σ. Ακαδημία Σότοκαν Καράτε 
 

 

(δ) Με την υπ’ αριθ. 4 /  7    -    10   -   2019 Απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής της ΕΛΟΚ 

τιμωρήθηκε με προσωρινό αποκλεισμό από τους αγώνες της ΕΛΟΚ για έξι  (6) 

μήνες, επειδή με την από 28.8.2019 παρέμβασή του ενώπιον του Μονομ. Πρωτ. 

Αθηνών υπέρ του σωματείου Α.Γ.Σ. ΣΟ ΚΟΥ ΚΑΝ ώστα να λάβει το ανωτέρω 

σωματείο προσωρινή διαταγή (λόγω διαγραφής του από την Γενική Συνέλευση 

της ΕΛΟΚ) υπέπεσε στα πειθαρχικό παράπτωμα της δυσφήμησης, βλάπτοντας 

την τιμή και την υπόληψη των μελών του ΔΣ  με τα όσα ανέφερε στο δικόγραφο 

της παρέμβασής του το οποίο όπως ισχυρίστηκε στην Δικαστική Επιτροπή δεν 

διάβασε ενδελεχώς προτού το καταθέσει στον πρόεδρο του Μ.Π.Α. που δίκαζε 

την προσωρινή διαταγή!   
 

 

 

 

 

Κύριε Υπουργέ, 
 

 

Η κατάκτηση της αθλητικής κορυφής,  όπως ίσως γνωρίζετε,   πολλές φορές δεν 

συνδυάζεται, εάν και ευχής έργο θα ήταν να συμβαίνει, με το ανάλογο ήθος και 

τις αξίες του ευ αγωνίζεσθαι. Ο τίτλος του πρωταθλητή ή του δασκάλου, όπως 

συνηθίζεται στα μαχητικά αθλήματα, δεν είναι από μόνος του αρκετός για να 

εμπνεύσει και να δημιουργήσει σωστά αθλητικά πρότυπα! 
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Πιστεύουμε θα συμφωνείτε μαζί μας ότι είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από 

ταπεινότητα, αθλητική ευπρέπεια, σεβασμό στον αντίπαλο και ευγενή άμιλλα, 

τις αξίες και τις αρχές του αθλητισμού ως τρόπο ζωής.  
 

Ο οπορτουνισμός, η εγωπάθεια, η επίτευξη του όποιου στόχου με κάθε θεμιτό  

ή αθέμιτο μέσο, σίγουρα πάντως δεν εξασφαλίζουν το ηθικό πλεονέκτημα αλλά 

ούτε συνιστούν ποιοτικά στοιχεία που πρέπει να διέπουν την καλώς εννοούμενη  

αθλητική διακυβέρνηση!      
 

 

 

 

 

Για όλα τα παραπάνω, άμεσα θα καταθέσουμε στο γραφείο σας τις αποφάσεις 

του ΑΣΕΑΔ και των πειθαρχικών οργάνων της ομοσπονδίας μας που αφορούν 

τους συγκεκριμένους πρωταθλητές.  
  

 

 

 

 

Επί της ευκαιρίας, συνεχίζοντας επίμονα να προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε 

την εικόνα του αθλήματος που τόσο βάναυσα έχει τρωθεί τα τελευταία χρόνια,  

με την ανοχή της προηγούμενης ηγεσίας του Υπουργείου, από τις συκοφαντίες 

και την λάσπη που εκτόξευαν ορισμένοι,πρωταθλητές και μη,στις υπηρεσίες σας 

με τις δήθεν καταγγελίες για ατασθαλίες,σκάνδαλα στη Σχολή Προπονητών 2014 

κ.α., σας καταθέτουμε την από 2/2/2019 διάταξη του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών 

Αθηνών με την οποία τέθηκαν στο αρχείο οι με ΑΒΜ ΑΘ - 2016/171 και ΑΘ - 2015/37 

ποινικές δικογραφίες, οι οποίες έγιναν αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης 

από την αντιπολίτευση της Ομοσπονδίας σε εφημερίδες, στα social media, στην 

ΕΦΙΠ και αλλού, χωρίς ωστόσο να προκύψει το παραμικρό στοιχείο κατά των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας ή κατά των αδίκως 

κατηγορηθέντων υποψηφίων προπονητών της Σχολής, οι οποίοι, εκτός των 

άλλων, έπεσαν θύματα αβάσιμων – όπως αποδείχθηκε – καταγγελιών που είχαν 

άλλη στόχευση, με αποτέλεσμα, εκτός από όλα τα άλλα, να μην έχουν μέχρι 

σήμερα λάβει τα πτυχία τους,   παρότι επιτυχόντες της Σχολής. 
 

 

Να σημειωθεί επίσης, ότι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα από καταγγέλοντες έχουν 

καταστεί πλέον κατηγορούμενοι για τα αδικήματα της ψευδορκίας μάρτυρα, της  

συκοφαντικής δυσφήμησης και της ηθικής αυτουργίας στις ανωτέρω πράξεις με 

δικάσιμο που έχει προσδιοριστεί στις 19 Ιανουαρίου 2020.  
 

 

Επιτρέψτε μας, τέλος, μια αναφορά για την οικονομική διαχείριση της ΕΛΟΚ. Η 

ΕΛΟΚ από το 2010 έχει ενταχθεί με απόφαση του Γ.γ.Α. στα αθλήματα ιδιωτικής 

πρωτοβουλίαςκαι από το έτος 2012 δεν επιχορηγείται από την Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού, λειτουργεί με ιδίους πόρους και δεν έχει εκκρεμότητες σε Εφορία, 

ΙΚΑ, ή άλλο δημόσιο φορέα ή/και ιδιώτη (προμηθευτή). Εξαιτίας ανυπόσταστων 

καταγγελιών της ίδιας «αντιπολιτευτικής ομάδας» η Ομοσπονδίας μας έχει ήδη 

ελεγχθεί από κλιμάκιο της εφορίας καθώς και από το Ελεγκτικό Συμβούλιο της 

Γ.Γ.Α. Επιπρόσθετα, για την ορθότερη απεικόνιση των οικονομικών μας, πριν 

Admin
Rectangle

Admin
Rectangle

Admin
Rectangle



 

 

από κάθε απολογιστική συνέλευση, τα στοιχεία οικονομικής χρήσης ελέγχονται 

από Ορκωτούς Λογιστές (ΣΟΛ) και το πόρισμά τους συνοδεύει την έκθεση της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής που κατίθεται προς έγκριση στο σώμα της ΓΣ .    
 

 

 

Κύριε Υπουργέ,   
 

 

δραττόμεθα της ευκαιρίας να ζητήσουμε ακρόαση στο γραφείο σας σε συνέχεια 

της πρώτης μας συνάντησης αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας, 

στην οποία επιθυμούμε, εάν συμφωνείτε, να σας συστήσουμε τους παγκόσμιους 

πρωταθλητές Στέφανο Ξένο (χρυσό) και Κωνσταντίνα Χρυσοπούλου (αργυρό) 

ως ένδειξη ηθικής αναγνώρισης για την επιτυχία τους στο πρόσφατο Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα Εφήβων - Νέων & U21, στο Σαντιάγκο της Χιλής (23-27/10/2019).      
 

Ευελπιστούμε στην θετικής σας ανταπόκριση.  
 

Με τιμή, 

H Πρόεδρος 

 

 O Γεν. Γραμματέας 

Εμμανουέλα Ποντίδα  Στέφανος Λαζαρίδης 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ   : 
 

 

 

1) Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού 

    Κύριο Γιώργο Μαυρωτά 
 

2) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
     της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε 
 

Admin
Rectangle

Admin
Rectangle


