
 

 

 

Πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ.     της   30/08/2021 

 

Σήμερα την 30η Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00 συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ.  της 

Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας ZOOM 

μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Θεόδωρου-Μαργαρίτη Σιετή με τα εξής θέματα ημερήσιας 

διάταξης:  

 

1. Τα θέματα που τέθηκαν με την από 17/07/2021 επιστολή των κ.κ. Παπαδημητρίου, 

Αρβανίτη και Μακρή. 

2. Ενημέρωση του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο κύριο Θεόδωρο Σιετή  για την Βαλκανική 

Ομοσπονδία Καράτε. 

 

Παρόντες:  

1) Θεόδωρος Μαργαρίτης Σιετής, 2) Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, 3) Ηλίας Χρήστου, 4) Αθανάσιος 

Φυλακτός, 5) Σταύρος Σταυριανίδης,, 6) Παρασκευάς Ανδρεανίδης, 7) Γεώργιος Σαλιάρης Φασσέας, 

8) Γεώργιος Κελάλης, 9) Εμμανουήλ Αρβανίτης, 10)  Περικλής Κανέλλης, 11) Δημήτριος Μακρής και 

12) Μιλτιάδης Παπαδημητρίου 

Απόντες: 1) Ιωάννης Γιαννέλης και 2) Νικόλαος Ζάχος.  

 

Προ της συζήτησης των θεμάτων αποφασίστηκε ομόφωνα από τους δώδεκα συμμετέχοντες, λόγω 

της παραιτήσεως του μέλους κύριου Σιταρά, να αποσταλεί επιστολή, στους δύο επιλαχόντες, που 

ισοψήφησαν με σαράντα (40) ψήφους κ.κ. Κασίμη και Σιαψάλη, για την πλήρωση της κενής θέσης 

του Δ.Σ.  

Ο Πρόεδρος κ. Θεόδωρος Μαργαρίτης Σιετής διαπίστωσε ότι υφίσταται η απαιτούμενη από το 

άρθρο 14 παρ. 4 του Καταστατικού απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης με την 

συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.  

 

ΑΔΑ: Ψ5Ι9469ΗΦΑ-ΜΟ9



 

 

 

 

1. Τα θέματα που τέθηκαν με την από 17/07/2021 επιστολή των κ.κ. Παπαδημητρίου, 

Αρβανίτη και Μακρή. 

 

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης αποφασίστηκε ομοφώνως να αναβληθεί η συζήτηση του θέματος 

για την έκπτωση μελών του Δ.Σ. για το επόμενο διοικητικό συμβούλιο, ώστε να τεθεί υπόψη των 

μελών του Δ.Σ. η σχετική γνώμη του εκτελούντος χρέη Νομικού συμβούλου κ. Κλαδά. 

 

2.  Ενημέρωση του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο κύριο Θεόδωρο Σιετή  για την Βαλκανική 

Ομοσπονδία Καράτε. 

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος κύριος Σιετής και ανάφερε ότι η ΕΛ.Ο.Κ. γίνεται δεκτή 

από την Βαλκανική Ομοσπονδία Καράτε (KARATE FEDERATION OF BALKAN), 

όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 008/21-C επιστολή της, η οποία υπογράφεται 

από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα αυτής. Αυτό αποτελούσε μείζων στόχο 

της εκλεγείσας διοίκησης, πρώτον διότι παρέχει νέο πλαίσιο διεθνούς αθλητικής 

δραστηριότητας για τους αθλητές μας – και μάλιστα υψηλού επιπέδου – και 

δεύτερον, διότι η αποπομπή μας είχε συνδυαστεί με ατιμωτικά σχόλια για την 

διαχείριση σημαντικών ποσών της ομοσπονδίας από τον τότε εκπρόσωπό μας. Η 

αποδοχή μας συνεπάγεται την άμβλυνση των διαφορών μας και την συμμετοχή 

μας πλέον σε όλα τα επίπεδα αθλητικής ανάπτυξης του Καράτε στην Βαλκανική. 

Εισηγούμαι την υποβολή του αιτήματος για τη συμμετοχή της ΕΛ.Ο.Κ. ως ισότιμου 

μέλους στην Βαλκανική Ομοσπονδία Καράτε και την παροχή ειδικής 

εξουσιοδότησης στους Πρόεδρο και Γ.Γ. για να διευθετήσουν από κοινού ή 

ξεχωριστά ο κάθε ένας κάθε ζήτημα που αφορά την αποδοχή της αιτήσεως αυτής. 

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία με εννέα 

ψήφους υπέρ και με τρεις αποχές των κ.κ. Αρβανίτη, Μακρή και Παπαδημητρίου να 
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αποσταλεί η σχετική αίτηση στην Βαλκανική Ομοσπονδία Καράτε προκειμένου να 

καταστεί η ΕΛ.Ο.Κ. πλήρες μέλος της K.F.B. 

Ο κύριος Αρβανίτης ζήτησε να καταχωρηθεί στα πρακτικά του Δ.Σ. ότι απέχει των 

ψηφοφοριών εφ’ εξής διότι θεωρεί το Δ.Σ. έκπτωτο. 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση έληξε η συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της     Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε.  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο  

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

Θεόδωρος Μαργαρίτης Σιετής 

 

 

Κωνσταντίνος Μητρόπουλος 

Τα μέλη 

 

 

 

Ηλίας Χρήστου 

Aναπληρωτής Πρόεδρος 

 

 

Γεώργιος Κελάλης  

Α΄ Αντιπρόεδρος 

 

 

Γεώργιος Σαλιάρης 

Φασσέας  

Β΄Αντιπρόεδρος 
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Αθανάσιος Φυλακτός 

Ταμίας 

 

Ιωάννης Γιαννέλης  

Ειδικός Γραμματέας 

 

 

Σταύρος Σταυριανίδης  

Πρόεδρος Τεχν. 

Επιτροπής 

 

 

 

 

 

Περικλής Κανέλλης 

Έφορος Υλικού   

 

 

 

 

 

Παρασκευάς 

Ανδρεανίδης  

Μέλος 

 

 

 

 

 

Νικόλαος Ζάχος 

Μέλος 

 

 

 

 

 

Εμμανουήλ Αρβανίτης 

Μέλος 

 

Μιλτιάδης 

Παπαδημητρίου 

Μέλος 

 

 

 

 

Δημήτριος Μακρής  

Μέλος 

 

ΑΔΑ: Ψ5Ι9469ΗΦΑ-ΜΟ9


		2021-12-21T13:51:46+0200
	Athens




