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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ          
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                      
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ         : Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 
ΤΑΧ.ΚΏΔΙΚΑΣ     : 151 80  ΑΘΗΝΑ                           
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ    :  ΣΤΡΙΓΓΛΟΥ Μ.,ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Ι.
ΤΗΛΈΦΩΝΟ         :  213 13 1 6417                               

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του Κανονισμού Απονομής Βαθμών Τεχνικής Καταλληλότητας DAN
               & KYU της Ελληνικής Ομοσπονδίας  Καράτε (ΕΛ.Ο.Κ)».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
         Του άρθρου 27 του Ν.2725/1999 όπως ισχύει σήμερα.

2. Το άρθρο 2 του Ν.3861/2010 ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010 «Ενίσχυση της
         διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
         Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο
        «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
  3.    α. Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 

       τα  Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) .
       β. Του Π.Δ.104/2014(ΦΕΚ 171/Α/2014) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού 
       Αθλητισμού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.4326/13-05-2015(ΦΕΚ
       49/Α/13-05-2015.
       γ. Του Π.Δ.70/2015(ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων 
       Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών……Μεταφορά της Γενικής
       Γραμματείας Βιομηχανίας στο  Υπουργείο  Οικονομίας, Ανάπτυξης και
       Τουρισμού»       

δ. Του Π.Δ.125/2016(ΦΕΚ 210/Α/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών  Υπουργών και Υφυπουργών»  
ε. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900 (ΦΕΚ 3672/Β/11-11-2016) κοινή 
απόφαση των   Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Γεώργιο Βασιλειάδη του Νικολάου»
στ. Την αριθ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/69303/7879/211/21(ΦΕΚ 
901/Β/17-03-2017),«Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή 
Υπουργού» ή «Με εντολή Υφυπουργού» κατά περίπτωση στους Γενικούς 
Γραμματείς Πολιτισμού και Αθλητισμού, Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελούς Γραφείου της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.   

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΑ/ΤΕΚΑΦΣΟ/532659/26962/10735/176
Ηµ/νία: 13/12/2017

Ηµ/νία Έκδοσης 13/12/2017
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4.   Τα  υπ’ αριθ.  805/30-06-2016, 268/14-03-2017, έγγραφα της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας  Καράτε (ΕΛ.Ο.Κ)  με  τα   οποία υποβλήθηκε στη  Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού  ο Εσωτερικός Κανονισμός. 

5.    Τα υπ. αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/ΤΕΚΑΦΣΟ/215594/15568/6039/77/26
       07-2016,ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/ΤΕΚΑΦΣΟ/80070/5169/1799/10/11-04-2017, 
       ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/ΤΕΚΑΦΣΟ/319597/18327/7496/129/6/09/2017
       έγγραφα του  Τμήματος προς την Ελληνική Ομοσπονδία  Καράτε (ΕΛ.Ο.Κ), με 
       υποδείξεις προς υποβολή ξεχωριστών Κανονισμών.
6. Τα υπ’ αριθ.714/08-08-2017, 994/24-10-2017, έγγραφο της Ελληνικής 

Ομοσπονδίας Καράτε (ΕΛ.Ο.Κ)  με  το  οποίο υποβλήθηκε στη  Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού  ο  Κανονισμός Απονομής Βαθμών Τεχνικής 
Καταλληλότητας DAN & KYU της Ελληνικής Ομοσπονδίας  Καράτε (ΕΛ.Ο.Κ).  

 7.   Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του
        Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνεται ο Κανονισμός Απονομής Βαθμών Τεχνικής Καταλληλότητας DAN & 
KYU της Ελληνικής Ομοσπονδίας  Καράτε (ΕΛ.Ο.Κ) ως εξής:

1. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού ρυθμίζουν θέματα που αφορούν την 

τεχνική  κατάρτιση  και την προσωπική  εξέλιξη  των ασκούμενων στην τέχνη 

του Καράτε  καθώς και τη διαδικασία των εξετάσεων για την απονομή βαθμών 

τεχνικής καταλληλότητας Dan και Kyu της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε.

2. Το Σώμα των Εξεταστών, αποτελούμενο από είκοσι (20) το ανώτερο σε αριθμό 

μέλη, μεταξύ των οποίων όσα είναι εν ενεργεία από τα δεκαπέντε αρχικά 

ορισθέντα ιδρυτικά μέλη του Σώματος, τα οποία διορίσθηκαν με απόφαση της Γ.Σ., 

αλλά και όσα διορίσθηκαν μεταγενέστερα με απόφαση του Δ.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) από το 2οDan και άνω, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις θα διενεργεί εξετάσεις για 

το 1οDan. 

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 

Δ.Σ. της ΕΛΟΚ πλήρως αιτιολογημένη, για την αναπλήρωση μελών που 

απεχώρησαν ή έπαυσαν να είναι μέλη του αλλά και για την ισόρροπη 
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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.

3. Η Επιτροπή Εξεταστών αποτελείται από πέντε (5) μέλη, η δε σύνθεσή της 

ορίζεται από  το Δ.Σ. Η θητεία της Επιτροπής είναι ίση με αυτή του εκάστοτε 

Διοικητικού 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 Δ.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 Δ.Σ.

4. Από την Επιτροπή Εξεταστών 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.

5. Η συχνότητα διενέργειας των εξετάσεων θα είναι μία (1) φορά τον χρόνο. Σε 

περίπτωση που το Δ.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 καλύτεροι κατά 

την κρίση του Δ.Σ., προς δημιουργία εξεταστικής επιτροπής κατάλληλης να 

απονείμει το ζητούμενο DAN κατά τους όρους της προηγούμενης παραγράφου. 

Σημειώνεται, ότι στα πλαίσια των παραπάνω, το Δ.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 Δ.Σ. κατόπιν εισηγήσεως της 

κάθε εξεταστικής επιτροπής.
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6. Οι βαθμοί DAN απονέμονται κατόπιν επιτυχών εξετάσεων το είδος και το 

περιεχόμενο των οποίων αποφασίζονται από το Δ.Σ κατόπιν εισηγήσεως της 

Επιτροπής των Εξεταστών ως εξής:

Βαθμός Ελάχιστοςχρόνος ΕλάχιστηΗλικία ΆλλεςΠροϋποθέσεις
1οDAN 6 μήνες απόKYU 16ετών
2οDAN 2 έτη από 1οDAN 18ετών

3οDAN 3 έτη από 2οDAN 21ετών

4οDAN 4 έτη από 3οDAN 30ετών Γραπτή εργασία 
Προσφορά στην ΕΛ.Ο.Κ.

5οDAN 5 έτη από 4οDAN 35ετών Γραπτή εργασία 
Προσφορά στην ΕΛ.Ο.Κ.

6οDAN 6 έτη από 5οDAN 41ετών Γραπτή εργασία
Προσφορά προς την ΕΛ.Ο.Κ.

7οDAN 7 έτη από 6οDAN 48ετών Γραπτή εργασία
Προσφορά προς την ΕΛ.Ο.Κ.

8οDAN 8 έτη από 7οDAN 58ετών Γραπτή εργασία
Προσφορά προς την ΕΛ.Ο.Κ.

9οDAN 9 έτη από 8οDAN 60ετών Γραπτή εργασία
Προσφορά προς την ΕΛ.Ο.Κ.

10οDAN 10 έτη από 9οDAN 60ετών Γραπτή εργασία
Προσφορά προς την ΕΛ.Ο.Κ.

Διευκρινίζεται ότι 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 1οDAN. 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 2οDAN, η ελάχιστη ηλικία είναι η των 18 

ετών, κ.λ.π.).

7. Εξεταζόμενος ο οποίος απέτυχε σε εξετάσεις, δεν δύναται να μετέχει εκ νέου 

παρά μόνον μετά πάροδο έξι (6)μηνών.

8. 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 Δ.Σ. εντός επτά (7) 

ημερών από την ημερομηνία των εξετάσεων. Το Δ.Σ .εν συνεχεία μεριμνά για 
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την απονομή των βαθμών DAN στους επιτυχόντες.

9. 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 Δ.Σ. καθώς και την επίσημη σφραγίδα της ΕΛ.Ο.Κ.

10. 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 

DANΕΛ.Ο.Κ.

11. 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 Ελάχιστοςχρόνος Χρώμα
9ο 3μήνες Άσπρο
8ο 3 μήνες από το 9οKyu Κίτρινο

7ο 3 μήνες από το 8οKyu Πορτοκαλί

6ο 3 μήνες από το 7οKyu Πράσινο

5ο 3 μήνες από το 6οKyu Μπλε

4ο 3 μήνες από το 5οKyu Μώβ(σκούρο)
3ο 3 μήνες από το 4οKyu Καφέ

2ο 3 μήνες από το 3οKyu Καφέ

1ο 3 μήνες από το 2οKyu Καφέ

12. 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 την 

εβδομάδα από 1 έως 11/2ώρα. Για παιδιά ηλικίας άνω των 12 ετών ισχύει ο 

πίνακας για Kyu όπως προβλέπεται στο άρθρο10.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ KYU

KYU

6-7 
ΕΤΩΝ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ

8-9- 10 ΕΤΩΝ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ

11-12 
ΕΤΩΝ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ

ΧΡΩΜΑ
ΖΩΝΗΣ

9οKyu +3μήνες + 3μήνες + 3μήνες ΑΣΠΡΗ

8οKyu 3μήνες

3μήνες

+ 6 μήνες από 
9οKyu

3μήνες

3μήνες

+ 6 μήνες από 
9οKyu

2μήνες

2μήνες

+ 4 μήνες από 
9οKyu

Κίτρινη με άσπρη ρίγα 

ΚΙΤΡΙΝΗ

7οKyu 3μήνες

3μήνες

+ 6 μήνες από 
8οKyu

3μήνες

3μήνες

+ 6 μήνες από 
8οKyu

2μήνες

2μήνες

+ 4 μήνες από 
8οKyu

Πορτοκαλί με άσπρη ρίγα 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

6οKyu 4μήνες

4μήνες

+ 8 μήνες από 
7οKyu

3μήνες

3μήνες

+ 6 μήνες από 
7οKyu

2μήνες

2μήνες

+ 4 μήνες από 
7οKyu

Πράσινη με άσπρη ρίγα 

ΠΡΑΣΙΝΗ

5οKyu 4μήνες

4μήνες

+ 8 μήνες από 
6οKyu

3μήνες

3μήνες

+ 6 μήνες από 
6οKyu

2μήνες

2μήνες

+ 4 μήνες από 
6οKyu

Μπλε με άσπρη ρίγα 

ΜΠΛΕ

4οKyu 4μήνες

4μήνες

+ 8 μήνες από 
5οKyu

3μήνες

3μήνες

+ 6 μήνες από 
5οKyu

2μήνες

2μήνες

+ 4 μήνες από 
5οKyu

Μωβ με άσπρη ρίγα 

ΜΩΒ ΣΚΟΥΡΟ

3οKyu 4μήνες

4μήνες

+ 8 μήνες από 
4οKyu

3μήνες

3μήνες

+ 6 μήνες από 
4οKyu

3μήνες

3μήνες

+ 6 μήνες από 
4οKyu

Καφέ με άσπρη ρίγα 

ΚΑΦΕ

2οKyu 4μήνες

4μήνες

+ 8 μήνες από 
3οKyu

3μήνες

3μήνες

+ 6 μήνες από 
3οKyu

3μήνες

3μήνες

+ 6 μήνες από 
3οKyu

ΚΑΦΕ με 1 μαύρη 

Κάθετη ρίγα

ΚΑΦΕ με 2 μαύρες 
κάθετες ρίγες
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1οKyu 8μήνες

8μήνες

+ 8 μήνες από 
2οKyu

3μήνες

3μήνες

+ 6 μήνες από 
2οKyu

3μήνες

3μήνες

+ 6 μήνες από 
2οKyu

ΚΑΦΕ με 3 μαύρες 

κάθετες ρίγες

ΜΑΥΡΗ με άσπρη ρίγα 
οριζόντια

1οDAN + 6 μήνες από 
1οKyu

+ 6 μήνες από 
1οKyu

+ 6 μήνες από 
1οKyu ΜΑΥΡΗ

13. Η εξεταστέα ύλη θα είναι μια, κοινή για όλα τα στιλ. Μπορεί το Δ.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 αναπτύσσει, τα οποία θα 

εκπροσωπούνται στην Εξεταστική Επιτροπή από ένα Τεχνικό Σύμβουλο του κάθε 

συστήματος-στιλ, προτεινόμενο στο Δ.Σ. από την Επιτροπή Εξεταστών. Το 

σύνολο της εξεταστέας ύλης όλων των συστημάτων-στιλ θα προτείνεται από την 

Επιτροπή Εξεταστών στο Δ.Σ. προς έγκριση.

14. Για να έχει ένας  αθλητής  την  δυνατότητα  να  συμμετάσχει  σε  εξετάσεις  

για 1οDan / ΕΛ.Ο.Κ., πρέπει οι εξετάσεις στις οποίες απέκτησε τα KΥU να έχουν 

γίνει από κάτοχο επίσημου DAN της ομοσπονδίας. Ειδικότερα για την εξέταση 

των αθλητών στον 1ο βαθμό DAN αυτή διενεργείται υποχρεωτικά και μόνο από 

εξεταστή ο οποίος κατέχει 4ο 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.

15. Κάθε εξεταστής πρέπει υποχρεωτικά να έχει άδεια - ταυτότητα εξεταστού 

την οποία χορηγεί η ΕΛ.Ο.Κ. Στους εξεταστές που υπάγονται στην περίπτωση της 

παραγράφου 3 του παρόντος Κανονισμού χορηγείται η άδεια - ταυτότητα του 

εξεταστού Α κατηγορίας, ενώ σε αυτούς της παραγράφου 15 του παρόντος η 

ταυτότητα εξεταστού Β κατηγορίας.

16. Για να αποκτήσει κάποιος ενδιαφερόμενος την άδεια - ταυτότητα εξεταστού 

Β κατηγορίας πρέπει υποχρεωτικά να είναι δηλωμένος εξεταστής του συλλόγου, 

κάτοχος τουλάχιστον του 4ουDAN ΕΛ.Ο.Κ, στον οποίο σύλλογο και μόνον θα 

διενεργεί τις εξετάσεις έως και τον 1ο βαθμόDAN.
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17. Για όλες τις βαθμίδες των οργάνων της ΕΛ.Ο.Κ όπως εξεταστές, προπονητές, 

διαιτητές, αθλητές και διοικητικοί παράγοντες θα εκδίδεται ταυτότητα της 

ΕΛ.Ο.Κ, η οποία θα ανανεώνεται ετησίως και το ύψος της ετήσιας συνδρομής  θα 

καθορίζεται με απόφαση Δ.Σ.

18. 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.

19. 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.

20. Το Δ.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.

21. Εκτός της Γραμματείας της ΕΛ.Ο.Κ και η τεχνική επιτροπή τηρεί μητρώο 

όλων των απονεμηθέντων βαθμών DAN και KΥU ανά σύλλογο.

22. Για τους υπόλοιπους κλάδους άθλησης - αθλήματα των πολεμικών ή 

μαχητικών τεχνών που αναπτύσσονται και καλλιεργούνται από συλλόγους της 

ΕΛ.Ο.Κ ισχύουν υποχρεωτικά τα ανωτέρω αλλά η εξεταστέα ύλη και οι εξεταστές 

θα εγκρίνονται από το Δ.Σ. της ΕΛΟΚ μετά από εισήγηση της αρμόδιας 

επιτροπής του αντίστοιχου κλάδου άθλησης - άθλημα. 

Σε περίπτωση που η τεχνική καταλληλότητα του εξεταστού, διαιτητού κ.λ.π. 

καθορίζεται από άλλον τρόπο εκτός βαθμίδων DAN, τότε η επιλογή των 

εξεταστών, διαιτητών κ.λ.π. 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 Δ.Σ. της 

ΕΛ.Ο.Κ κατόπιν εισήγησης της αρμόδια επιτροπής του αντίστοιχου κλάδου 

άθλησης – άθλημα.
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23. Για τη σύνταξη του παρόντος κανονισμού, που περιέχει είκοσι  τρία  (23) 

άρθρα , λήφθηκαν υπόψη οι ισχύοντες διεθνείς κανονισμοί όπως αυτοί έχουν 

καθοριστεί  από την Διεθνή Ομοσπονδία στην οποία ανήκει η Ελληνική 

Ομοσπονδία Καράτε.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

                                                                 ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΪΗΣΗ:
 ΑΣΕΑΔ
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