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Πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. της 10/01/2022

Σήμερα την 10η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.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. Έγκριση πληρωμών.
2. Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση πεπραγμένων.
3. Έγκριση καταλόγου σωματείων με δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ.
4. Λοιπά θέματα – αποφάσεις.
Παρόντες:
1) Θεόδωρος Μαργαρίτης Σιετής, 2) Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, 3) Νικόλαος Ζάχος,
4) Γεώργιος Κελάλης, 5) Γεώργιος Σαλιάρης Φασσέας, 6) Αθανάσιος Φυλακτός, 7)
Σταύρος Σταυριανίδης, 8) Ιωάννης Γιαννέλης, 9) Παρασκευάς Ανδρεανίδης, και 10)
Γεώργιος Μιχαήλ Τζάνος.
Απόντες:
1) Ηλίας Χρήστου, 2) Μιλτιάδης Παπαδημητρίου, 3) Δημήτριος Μακρής, 4) Αναστάσιος
Κασίμης, 5) Εμμανουήλ Αρβανίτης, 6) Νικόλαος Σιαψάλης και 7) Περικλής Κανέλλης.

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. Οικονομικά θέματα – Έγκριση πληρωμών.
Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Ταμία, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ., σχετικά
με τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στις 29 & 30 Δεκεμβρίου. Κατόπιν έλαβε
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χώρα διαλογική συζήτηση και το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα με δέκα ψήφους επί δέκα
παρόντων την έγκριση των παρακάτω πληρωμών.

2. Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση πεπραγμένων.
Αφού ο Γ.Γ. ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. επί της ημερομηνίας διεξαγωγής της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης με μοναδικό θέμα τον Διοικητικό, Οικονομικό και Ταμειακό
απολογισμό της ΕΛ.Ο.Κ. για το έτος 2021, σύμφωνα με το άρθρα 11 παρ. 3 και 12 παρ. 8
του Καταστατικού, κατόπιν έλαβε χώρα διαλογική συζήτηση και το Δ.Σ. ενέκρινε
ομόφωνα με δέκα ψήφους επί δέκα παρόντων την διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης την 27η Φεβρουαρίου μέσω της πλατφόρμας Zoom.
3. Έγκριση καταλόγου σωματείων με δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ.
Αφού ο Γ.Γ. ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. επί του αριθμού των Σωματείων που πληρούν
τα αγωνιστικά κριτήρια του Νόμου και ότι έξι (6) από αυτά δεν φαίνονται
εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων που τηρεί η Γ.Γ.Α., κατόπιν έλαβε
χώρα διαλογική συζήτηση. Πριν την έναρξη της ψηφοφορίας για το συγκεκριμένο θέμα
παρουσιάστηκε στη σύσκεψη του Δ.Σ. και ο κ. Σιαψάλης, ο οποίος έγινε ομόφωνα
δεκτός στην συνεδρίαση και αφού ενημερώθηκε και αυτός για το υπ’ αριθμόν 3 της
ημερήσιας διάταξης του Δ.Σ., αυτό ενέκρινε κατά πλειοψηφία με δέκα ψήφους υπέρ
και μία αποχή από τον κ. Σιαψάλη την αποστολή στη Γ.Γ.Α. προς έγκριση του παρακάτω
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καταλόγου των εβδομήντα έξι (76) Σωματείων που πληρούν τα αγωνιστικά κριτήρια
του Νόμου.
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4. Λοιπά θέματα – αποφάσεις.
Ο Γ.Γ. ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. επί της μεταγραφής αθλητών από διαγραμμένα
πλέον Σωματεία ως ελεύθερων προς μεταγραφή αθλητών σε εγγεγραμμένα σωματεία
στο μητρώο της Γ.Γ.Α. δυνάμει του άρθρου 1 περ. στ΄, ζ΄ και η΄ του Κανονισμού
Μεταγραφών της ΕΛ.Ο.Κ. Συγκεκριμένα τα σωματεία με τους αριθμούς μητρώου ΕΛ.Ο.Κ.
257 και 34 έχουν διαγραφεί από το μητρώο της ΕΛ.Ο.Κ. με τις από 05.11.2017 και
03.03.2007 αποφάσεις της Γ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. αντιστοίχως. Έτσι, οι αθλητές των σωματείων
αυτών Νικολαΐδης Ευάγγελος και Γεώργιος Σκανδάλης, αντιστοίχως, αιτήθηκαν
μεταγραφή δια των νέων τους σωματείων με αριθμούς Μητρώου ΕΛ.Ο.Κ. 553 και 132,
τα οποία ζήτησαν την έκδοση δελτίου αθλητή εκτός μεταγραφικής περιόδου.

Το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. μετά την ενημέρωση του Γ.Γ. και την ευρεία διαλογική
συζήτηση για λόγους επιείκειας κατά το πρώτο στάδιο εφαρμογής του νέου
Κανονισμού της ο οποίος ψηφίσθηκε την 18.07.2021 και έλαβε Α.Δ.Α.
ΨΛΡΣ4653Π4-ΚΗΝ την 15.10.2021 και λαμβάνοντας υπ’ όψει ότι η νέα
μεταγραφική περίοδος αρχίζει την 15.07.2022 και συνεπώς οι αθλητές θα
απωλέσουν πλήρως την αγωνιστική τους φόρμα χωρίς τη συμμετοχή σε
προπονήσεις και αγώνες αποφάσισε να εγκρίνει ομοφώνως με ένδεκα ψήφους
επί ένδεκα παρόντων τις εξής μεταγραφές :
i) Του αθλητή Νικολαΐδη Ευάγγελου από το διαγραμμένο Σωματείο με αρ. Μητρώου
ΕΛ.Ο.Κ. 257 στο Σωματείο με αρ. Μητρώου 553 και ii) του αθλητή Γεώργιου Σκανδάλη
από το διαγραμμένο Σωματείο με αρ. Μητρώου 34 στο Σωματείο με αρ. Μητρώου 132.
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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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