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Πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. της 31/12/2021
Σήμερα την 31η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. 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. Οικονομικά θέματα – Έγκριση πληρωμών.
2. Επικαιροποίηση Αγωνιστικού Ημερολόγιου 2022 και αποστολή στην Γ.Γ.Α.
3. Πρόσληψη υπαλλήλου τετράωρης απασχόλησης για την αντιμετώπιση των
αυξημένων αναγκών της γραμματείας της ΕΛ.Ο.Κ.
4. Συγκρότηση επιτροπής προμηθειών και διαχείρισης υλικού.
5. Ανάθεση σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών για τον διαχειριστικό και
οικονομικό έλεγχο έτους 2021.
6. Υλοποίηση απόφασης του Δ.Σ. 7/6/2021 για έναρξη λειτουργίας της νέας
Ιστοσελίδας της ΕΛΟΚ.
7. Καθορισμός συνδρομών σωματείων και παραβόλων για το έτος 2022 σύμφωνα
με το άρθρο 7 παρ.2 του καταστατικού.
8. Λοιπά θέματα – αποφάσεις.
i. Ενημέρωση από τον κ. Καρβούνη σχετικά με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καράτε
του Α.Σ.Α.Ε.Δ.
ii. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 του Καταστατικού μέλος του Δ.Σ. που
απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις, αν και κλήθηκε
έγκαιρα και αποδεδειγμένα, εκπίπτει από τη θέση του με απόφαση του Δ.Σ. εκτός
εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Την έκπτωση του απουσιάζοντος μέλους
αποφασίζει το Δ.Σ. το οποίο με την ίδια απόφαση καλεί στην θέση του το πρώτο
αναπληρωματικό μέλος κατά το πρακτικό εκλογής.
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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) Γεώργιος Μιχαήλ
Τζάνος, 11) Περικλής Κανέλλης, 12) Μιλτιάδης Παπαδημητρίου, 13) Δημήτριος Μακρής,
14) Αναστάσιος Κασίμης, 15) Νικόλαος Σιαψάλης και 16) Εμμανουήλ Αρβανίτης.
Απόντες: 1) 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.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι θα συζητηθεί πρώτα το 8ο θέμα ώστε στην
συνέχεια να αποχωρήσει ο κ. Καρβούνης.

8. Λοιπά θέματα – αποφάσεις.
i) Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Καρβούνη, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ.
για την ανάγκη διεξαγωγής πρωταθλήματος Α.Σ.Α.Ε.Δ. Κατόπιν έλαβε χώρα διαλογική
συζήτηση και το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την αποστολή επιστολής προς τα σωματεία
της ΕΛ.Ο.Κ., ώστε να γνωστοποιήσουν στην Ομοσπονδία τους αθλητές-μέλη τους που
είναι ένστολοι.
1. Οικονομικά θέματα – Έγκριση πληρωμών.
Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Ταμία, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ., σχετικά
με τα οικονομικά θέματα και με τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν τον μήνα
Δεκέμβριο. Κατόπιν έλαβε χώρα διαλογική συζήτηση και το

Δ.Σ. αποφάσισε κατά

πλειοψηφία με έντεκα ψήφους υπέρ και πέντε κατά από τους κ.κ. Παπαδημητρίου,
Μακρή, Κασίμη, Αρβανίτη & Σιαψάλη την έγκριση των παρακάτω πληρωμών.
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Επισημαίνεται ότι καθώς κατά πάγια πρακτική της Οικονομικής Διεύθυνσης της ΕΛΟΚ,
το σύνολο σχεδόν των ταμειακών συναλλαγών της Ομοσπονδίας, πραγματοποιούνται
αποκλειστικά μέσω Τραπέζης, για την περίοδο του Δεκεμβρίου η χρέωση για την χρήση
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του τραπεζικού μέσου ανήλθε στο ποσό των εβδομήντα δύο Ευρώ και δέκα λεπτών
(72,10).
2. Επικαιροποίηση Αγωνιστικού Ημερολόγιου 2022 και αποστολή στην Γ.Γ.Α.
Αφού ο Γ.Γ. ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. επί της ανάγκης επικαιροποίησης του
Αγωνιστικού Ημερολογίου 2022 σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 6. του Ν 2725/99,
κατόπιν έλαβε χώρα διαλογική συζήτηση και το Δ.Σ. ενέκρινε κατά πλειοψηφία με
δεκατρείς ψήφους υπέρ, δύο λευκές από τους κ.κ. Παπαδημητρίου και Σιαψάλη και μία
αποχή από τον κ. Αρβανίτη, την επικαιροποίηση του Αγωνιστικού Ημερολογίου 2022
και την αποστολή του στη Γ.Γ.Α.
Μετά το πέρας της ψηφοφορίας το μέλος του Δ.Σ. κ. Σαλιάρης-Φασσέας αποχώρησε
λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και παρέμειναν δεκαπέντε (15) μέλη.
3. Πρόσληψη υπαλλήλου τετράωρης απασχόλησης για την αντιμετώπιση των
αυξημένων αναγκών της γραμματείας της ΕΛΟΚ.
Αφού ο Γ.Γ. ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. επί της ανάγκης πρόσληψης νέου υπαλλήλου,
κατόπιν έλαβε χώρα διαλογική συζήτηση και το Δ.Σ. ενέκρινε κατά πλειοψηφία με
έντεκα ψήφους υπέρ και τέσσερις κατά από τους κ.κ. Παπαδημητρίου, Μακρή,
Αρβανίτη και Σιαψάλη την πρόσληψη της υπαλλήλου κ. Ειρήνης Μαστραντωνάκη με
σύμβαση τετράωρης απασχόλησης.
Τα 4 μέλη που ψήφισαν κατά διευκρίνισαν ότι δεν διαφωνούν με το πρόσωπο της
υπαλλήλου αλλά με το κόστος της σύμβασης.
4. Συγκρότηση επιτροπής προμηθειών και διαχείρισης υλικού.
Αφού ο Γ.Γ. ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. επί της ανάγκης συγκρότησης Επιτροπής
Προμηθειών και διαχείρισης υλικού, κατόπιν έλαβε χώρα διαλογική συζήτηση και το
Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την συγκρότηση της ως άνω επιτροπής αποτελούμενης από
τον Γ.Γ., τον Ταμία και τον Έφορο Υλικού.
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5. Ανάθεση σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών για τον διαχειριστικό και
οικονομικό έλεγχο έτους 2021.
Αφού ο Γ.Γ. ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. επί της ανάγκης ανάθεσης σε Εταιρεία
Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών τον διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο του έτους 2021
παράλληλα με την Εξελεγκτική Επιτροπή, κατόπιν έλαβε χώρα διαλογική συζήτηση και
το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την διενέργεια διαγωνισμού από την Επιτροπή
Προμηθειών για την ανάθεση σε Εταιρεία Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών του ως άνω
ελέγχου.

6. Υλοποίηση απόφασης του Δ.Σ. 7/6/2021 για έναρξη λειτουργίας της νέας
Ιστοσελίδας της ΕΛΟΚ.
Αφού ο Γ.Γ. ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. επί της δημιουργίας της νέας Ιστοσελίδας της
Ομοσπονδίας, κατόπιν έλαβε χώρα διαλογική συζήτηση και το Δ.Σ. αποφάσισε
ομόφωνα την έναρξη λειτουργίας της νέας Ιστοσελίδας εντός του Ιανουαρίου.

7. Καθορισμός συνδρομών σωματείων και παραβόλων για το έτος 2022 σύμφωνα με
το άρθρο 7 παρ.2 του καταστατικού.
Αφού ο Γ.Γ. ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. επί των συνδρομών σωματείων (οικονομικών
ενισχύσεων) για το έτος 2022, κατόπιν έλαβε χώρα διαλογική συζήτηση και το Δ.Σ.
αποφάσισε κατά πλειοψηφία με δέκα ψήφους υπέρ και πέντε κατά από τους κ.κ.
Παπαδημητρίου, Μακρή, Κασίμη, Αρβανίτη & Σιαψάλη τον καθορισμό των συνδρομών
σωματείων για το έτος 2022 ως κάτωθι:
Συνδρομές (Οικονομικές ενισχύσεις των μελών) για :
Εγγραφή Νέου Συλλόγου : 200€, Ετήσια συνδρομή συλλόγου : 100€, Έκδοση δελτίου:
20€, Ετήσια ανανέωση δελτίου: 10€, Θεώρηση βαθμού kyu: 3€, Θεώρηση βαθμού kyu με
εκτύπωση διπλώματος: 5€, Θεώρηση βαθμού dan: 50€/ανά βαθμό, Συμμετοχή σε
αγώνες: 20€, Συμμετοχή σε αγώνες με συμμετοχή σε kumite & kata: 25€, Επανέκδοση
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διπλωμάτων: 20€, Τέλος πιστοποίησης των εξεταστών για το 2ο dan: 20€ και Τέλος
πιστοποίησης εξεταστών για το 3ο dan: 30€.
Τα 5 μέλη που ψήφισαν κατά διευκρίνισαν ότι επιθυμούν μειώσεις των συνδρομών
σωματείων και παραβόλων για το έτος 2022.
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

Ο Γενικός Γραμματέας

Θεόδωρος – Μαργαρίτης

Κώστας Μητρόπουλος

Σιετής

Ηλίας Χρήστου

Γιώργος Κελάλης

Γιώργος Σαλιάρης - Φασσέας

Θανάσης Φυλακτός

Σταύρος Σταυριανίδης

Νίκος Ζάχος

Γιάννης Γιαννέλης

Παρασκευάς Ανδρεανίδης

Γιώργος-Μιχαήλ Τζάνος

Περικλής Κανέλλης

Δημήτριος Μακρής

Μιλτιάδης Παπαδημητρίου

Νικόλαος Σιαψάλης

Αναστάσιος Κασίμης

Εμμανουήλ Αρβανίτης
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