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Πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ.     της   20/02/2022 

 

Σήμερα την 20η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00 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. Έγκριση καταλόγου σωματείων με δικαίωμα ψήφου στην επικείμενη τακτική 

απολογιστική Γ.Σ. της 27/2/2022 και των αντιπροσώπων τους.  

2. Έγκριση ταμειακού απολογισμού και ισολογισμού οικ. Έτους 2021  

3. Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής της 24.01.2022.  

4. Έγκριση αποδοχής χορηγιών από τις εταιρείες Υγεία, Μητέρα και Spot market.  

5. Λοιπά θέματα - Αποφάσεις 

Παρόντες:  

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

Γεώργιος Κελάλης, 5) Γεώργιος Σαλιάρης Φασσέας, 6) Αθανάσιος Φυλακτός, 7) Σταύρος 

Σταυριανίδης, 8) Ιωάννης Γιαννέλης, 9) Παρασκευάς Ανδρεανίδης, 10) Περικλής 

Κανέλλης,  11) Δημήτριος Μακρής, 12) Νικόλαος Σιαψάλης, 13) Αναστάσιος Κασίμης,  

14) Παναγιώτης Λάμιας και 15) Ιωάννης Ραπτάκης. 

Απόντες: 

1) Γεώργιος Μιχαήλ Τζάνος και 2) Νικόλαος Ζάχος. 

 

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

από το άρθρο 13 παρ. 13 του Καταστατικού απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης με τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.  

 

1. Έγκριση καταλόγου σωματείων με δικαίωμα ψήφου στην επικείμενη τακτική 

απολογιστική Γ.Σ. της 27/2/2022. και των αντιπροσώπων τους.  
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Ο Γ.Γ. ενημέρωσε τα μέλη ότι ο έλεγχος πληρεξουσιότητας και νομιμοποιήσεως των 

αντιπροσώπων των σωματείων-μελών και του δικαιώματος ψήφου γίνεται από το Δ.Σ. 

σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.6. Η Γ.Γ.Α. απέστειλε στην ΕΛ.Ο.Κ. κατάλογο εξήντα εννέα 

(69) σωματείων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. Τέσσερα (4) από αυτά:  α) το 

σωματείο Α.Σ.Κ. Αγίου Ματθαίου Κέρκυρας (Α. Μ. ΕΛ.Ο.Κ. 319) β) το σωματείο Α.Σ. 

Μαχητές Περάματος(Α. Μ. ΕΛ.Ο.Κ. 442)  γ) το σωματείο Α.Σ. Αμαρουσίου (Α. Μ. ΕΛ.Ο.Κ. 

482)  και δ) το σωματείο Αθλητική Ακαδημία Κ. Αγίων Θεοδώρων (Α. Μ. ΕΛ.Ο.Κ. 520) δεν 

απέστειλαν αντιπροσώπους. Συνεπώς ο κατάλογος των σωματείων με δικαίωμα ψήφου 

στη Γ.Σ. και των αντιπροσώπων τους αποτελείται από εξήντα πέντε  (65) σωματεία. 

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του Καταστατικού στη Γ.Σ. της 27/2/2022 συμμετέχουν 

όλα τα σωματεία-μέλη της. Δεκαπέντε (15) σωματεία μέλη της ΕΛ.Ο.Κ. χωρίς δικαίωμα 

ψήφου, αλλά με δικαίωμα λόγου, απέστειλαν εμπρόθεσμα στην Ομοσπονδία τα 

νομιμοποιητικά τους έγγραφα όπως και των αντιπροσώπων τους και συνεπώς 

μπορούν να συμμετάσχουν στη Γ.Σ.  

Περαιτέρω ο Γ.Γ. έθεσε το εξής θέμα, δεδομένου του γεγονότος ότι η Τακτική Γενική 

Συνέλευση έχει απολογιστικό χαρακτήρα και ενδέχεται τα μέλη της να θέλουν να θέσουν 

ερωτήματα στο σύνολο των μελών του Δ.Σ. προκειμένου να τα απαλλάξουν, είναι 

πολιτικώς ορθό να έχουν την δυνατότητα με χρήση Τ.Π.Ε. να παρακολουθούν την Γ.Σ., 

ώστε εάν απαιτηθεί να βρίσκονται στην διάθεση των μελών της. 

 Κατόπιν έλαβε χώρα διαλογική συζήτηση και το  Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα  με 

δεκαπέντε ψήφους, επί δεκαπέντε παρόντων, την έγκριση του παρακάτω καταλόγου  

που αποτελείται από εξήντα πέντε  (65) σωματεία με δικαίωμα ψήφου και δεκαπέντε 

(15) σωματεία  με δικαίωμα λόγου μόνο.  

Το Δ.Σ.  τέλος αποφάσισε ομόφωνα  με δεκαπέντε ψήφους, επί δεκαπέντε παρόντων, 

την έγκριση της δυνατότητας με χρήση Τ.Π.Ε. να παρακολουθούν την Γ.Σ. τα μέλη του 

Δ.Σ. που δεν είναι αντιπρόσωποι σωματείων με δικαίωμα ψήφου. 
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2. Έγκριση ταμειακού απολογισμού και ισολογισμού οικ. Έτους 2021. 

  

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Ταμία, ο οποίος ενημέρωσε εκτενώς τα μέλη του Δ.Σ., 

σχετικά με τα αποτελέσματα χρήσης (κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων), τον 

ισολογισμό (κατάσταση οικονομικής θέσης) και τον ταμειακό απολογισμό της ΕΛ.Ο.Κ. για 

το οικονομικό έτος 2021.  

Κατόπιν έλαβε χώρα διαλογική συζήτηση και το  Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία με 

δώδεκα ψήφους υπέρ εκ των οποίων η μία με επιφύλαξη από τον κ. Κασίμη και τρεις  

κατά επί δεκαπέντε παρόντων από τους κ.κ. Μακρή, Λάμια οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν 

είχαν αρκετό χρόνο στην διάθεση τους για να μελετήσουν τα οικονομικά στοιχεία και 

του κ. Σιαψάλη που δήλωσε ότι δεν θα υπογράψει οτιδήποτε φέρει την υπογραφή του 

Ταμία για προσωπικούς λόγους, την έγκριση των παρακάτω αποτελεσμάτων χρήσης, 

ισολογισμού και ταμειακού απολογισμού του  οικ. Έτους 2021 και την κοινοποίησή τους 

στα σωματεία-μέλη της ΕΛ.Ο.Κ. προς έγκριση στην επικείμενη απολογιστική Γενική 

Συνέλευση της 27.2.2022 και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη:  
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i. Αποτελέσματα χρήσης (κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων) 

 

ii. Ισολογισμός 
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iii. Ταμειακός απολογισμός 
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3. Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής της 24.01.2022.  

Αφού ο Γ.Γ. ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. επί των αποφάσεων της Ε.Ε. της 24.01.2022, 

έλαβε χώρα διαλογική συζήτηση. Πριν την έναρξη της ψηφοφορίας για το συγκεκριμένο 

θέμα αποχώρησε ο κ. Κασίμης λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.  

Το Δ.Σ. ενέκρινε κατά πλειοψηφία με έντεκα ψήφους υπέρ και τρεις κατά από τους κ.κ.. 

Μακρή, Λάμια και Σιαψάλη επί δεκατεσσάρων παρόντων, την έγκριση των αποφάσεων 

της Ε.Ε. της 24.01.2022. 

4. Έγκριση αποδοχής χορηγιών από τις εταιρείες Υγεία, Μητέρα και Spotmarket.  

Αφού ο Γ.Γ. ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. επί των χορηγιών των εταιρειών Υγεία ύψους 

2.000€ και Μητέρα ύψους 2.000€ υπέρ του αθλητή της Εθνικής ομάδας Λαμπρινού-

Μάριου Μαρκεσίνη και τη χορηγία της εταιρείας Spotmarket ύψους 500€ υπέρ των 

Εθνικών αποστολών, έλαβε χώρα διαλογική συζήτηση.  

Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα  με δεκατέσσερις ψήφους, επί δεκατεσσάρων παρόντων, την 

αποδοχή των παραπάνω χορηγιών και εξουσιοδότησε τον Ταμία  να εκταμιεύσει ποσό 

ύψους 4.000€ υπέρ του αθλητή Λαμπρινού-Μάριου Μαρκεσίνη. 

 Το Δ.Σ. τέλος αποφάσισε ομόφωνα  να αποσταλεί ευχαριστήρια επιστολή στις 

παραπάνω εταιρίες που θα τους επισημαίνεται η ορθή διαδικασία αποδοχής εκ μέρους 

της ΕΛ.Ο.Κ. οποιωνδήποτε χορηγιών. 

5. Λοιπά θέματα- Αποφάσεις. 

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής, ο οποίος 

ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι υπάρχει μια προσφορά από την εταιρεία Olympus Sport 

για να τοποθετήσει δωρεάν προς χρήση πέντε (5) tatami στο γήπεδο της Κατερίνης στις 

16 & 17 Απριλίου για τις ανάγκες του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Εφήβων-Νέων και 

του κυπέλλου U21.  Η Εταιρεία ζητά για την προσφορά της αυτή να της επιτραπεί να 

τοποθετήσει διαφημιστικό περίπτερο με τα προϊόντα της. Κατόπιν έλαβε χώρα 

διαλογική συζήτηση.   
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Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα  με δεκατέσσερις ψήφους, επί δεκατεσσάρων παρόντων, την 

αποδοχή της έγγραφης προσφοράς της παραπάνω εταιρείας και της επιτρέπει να 

τοποθετήσει διαφημιστικό περίπτερο με τα προϊόντα της.   

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της 

συνεδριάσεως του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος 

 

Θεόδωρος – Μαργαρίτης 

Σιετής 

 Ο Γενικός Γραμματέας 

 

  Κώστας Μητρόπουλος 

 

 

Ηλίας Χρήστου 

 

Γιώργος Κελάλης 

 

Γιώργος Σαλιάρης - Φασσέας 

 

Θανάσης Φυλακτός 

 

Σταύρος Σταυριανίδης 

 

Νίκος Ζάχος 

 

          Γιάννης Γιαννέλης 

 

Παρασκευάς Ανδρεανίδης Γιώργος-Μιχαήλ Τζάνος 

         Περικλής Κανέλλης 

 

Νικόλαος Σιαψάλης 

Δημήτριος Μακρής 

 

Παναγιώτης Λάμιας 

Αναστάσιος Κασίμης 

          

        Ιωάννης Ραπτάκης 
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