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

Σήμερα την 02η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00 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. Λήψη απόφασης περί έκδοσης ή μη διαπιστωτικής πράξης έκπτωσης για το
μέλος του Δ.Σ. Μιλτιάδη Παπαδημητρίου.
2. Οικονομικά θέματα – Έγκριση πληρωμών.
3. Επικαιροποίηση Αγωνιστικού Ημερολόγιου 2022.
4. Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής της 17.01.2022.
5. 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, 10) Ηλίας
Χρήστου, 11) Δημήτριος Μακρής, 12) Νικόλαος Σιαψάλης και 13) Μιλτιάδης
Παπαδημητρίου.
Απόντες:
1) Περικλής Κανέλλης, 2) Γεώργιος Μιχαήλ Τζάνος, 3) Αναστάσιος Κασίμης και 4)
Παναγιώτης Λάμιας.

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.
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1. Λήψη απόφασης περί έκδοσης ή μη διαπιστωτικής πράξης έκπτωσης για το
μέλος του Δ.Σ. Μιλτιάδη Παπαδημητρίου.
Ο Πρόεδρος αφού πιστοποίησε ότι όλα τα παριστάμενα μέλη του Δ.Σ. έχουν λάβει
γνώση όλων των σχετικών εγγράφων (Καταγγελία, Νομική Γνώμη) έδωσε τον λόγο
στον κ. Παπαδημητρίου, ο οποίος ενημέρωσε εκτενώς τα μέλη του Δ.Σ., σχετικά με τις
απόψεις του επί της καταγγελίας εις βάρος του. Κατόπιν έλαβε χώρα διαλογική
συζήτηση και το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία με δέκα ψήφους υπέρ και δύο κατά
από τους κ.κ. Μακρή & Σιαψάλη την έκδοση διαπιστωτικής πράξης έκπτωσης για το
μέλος του Δ.Σ. Μιλτιάδη Παπαδημητρίου με το εξής περιεχόμενο :

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΛ.Ο.Κ. Μιλτιάδη Παπαδημητρίου
Αφού λάβαμε υπ’ όψει: (α) την από 20/01/2022 ενυπόγραφη καταγγελία του κου
Σπύρου Δρακόπουλου, (β) την από 31/01/2022 γνώμη του νομικού συμβούλου της
ΕΛ.Ο.Κ. και (γ) την από 02/02/2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ.
Διαπιστώνουμε τη συνδρομή κωλύματος στο πρόσωπο του Μιλτιάδη Παπαδημητρίου
και συνεπώς εκπίπτει αυτοδικαίως από την θέση του μέλους του Δ.Σ. στην οποία
εξελέγη στις αρχαιρεσίες της 29.05.2021 δυνάμει των άρθρων 3 §§7 και 9, 12 §1, 2 §4, 12
§2, 21, 3 §9 περ. α΄ και 14 §6 Ν.2725/1999, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, δεν μπορούσε να
ανακηρυχθεί υποψήφιος στις αρχαιρεσίες της 29.05.2021 επειδή δεν είχε συμπληρώσει
τον απαραίτητο χρόνο που απαιτεί ο νόμος για να αποκτήσει το δικαίωμα του εκλέγειν
και εκλέγεσθαι (άρθρο 2 §4) στο σωματείο που φέρεται να είναι εγγεγραμμένος.
Ο κ. Παπαδημητρίου δεν έλαβε μέρος στην ψηφοφορία και μετά την απόφαση έκδοσης
διαπιστωτικής πράξης έκπτωσης εις βάρος του αποχώρησε από την συνεδρίαση του
Δ.Σ.
2. Οικονομικά θέματα – Έγκριση πληρωμών.
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Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Ταμία, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ., σχετικά
με

τη

σκοπιμότητα,

την

διαδικασία

και

τα

ποσά

των

πληρωμών

που

πραγματοποιήθηκαν από 1η έως 31η Ιανουαρίου 2022.
Επισημαίνεται ότι κατά πάγια πρακτική της Οικονομικής Διεύθυνσης της ΕΛ.Ο.Κ. το
σύνολο σχεδόν των ταμειακών συναλλαγών πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω
τραπέζης, για την περίοδο Δεκεμβρίου 2021, η χρέωση για την χρήση του τραπεζικού
μέσου ανήλθε στο ποσό των δεκατριών ευρώ & είκοσι λεπτών (13,20€). Το υπόλοιπο του
τραπεζικού μας λογαριασμού κατά την 31η Ιανουαρίου 2022 ανέρχεται στο ποσό των
137.193€. Δεν υφίστανται εκκρεμείς υποχρεώσεις προς ΕΦΚΑ, δεδομένης της πληρωμής
τους μέσω Ε.Α.Π. (Ενιαία Αρχή Πληρωμών) κατά το χρόνο γένεσης. Δεν υφίστανται
ληξιπρόθεσμες προς το Δημόσιο υποχρεώσεις από παρακρατούμενους φόρους πλην
αυτών της περιόδου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2021. Η μισθοδοσία και οι παρεπόμενες
προς το Δημόσιο υποχρεώσεις εξοφλήθηκαν μέσω Ε.Α.Π. σε συμμόρφωση με τους
Δημοσιονομικούς κανόνες.
Πριν την έναρξη της συζήτησης αποχώρησε ο κ. Σιαψάλης. Κατόπιν έλαβε χώρα
διαλογική συζήτηση και το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία με δέκα ψήφους υπέρ και
μία κατά από τον κ. Μακρή, επί έντεκα παρόντων, την έγκριση των παρακάτω
πληρωμών:
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3. Επικαιροποίηση Αγωνιστικού Ημερολόγιου 2022.
Αφού ο Γ.Γ. ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. σχετικά με τα προβλήματα στη διεξαγωγή των
αγώνων στις υφιστάμενες ημερομηνίες πρότεινε την επικαιροποίηση του αγωνιστικού
ημερολογίου. Στη συνέχεια έλαβε χώρα διαλογική συζήτηση. Πριν την έναρξη της
ψηφοφορίας για το συγκεκριμένο θέμα αποχώρησε ο κ. Σαλιάρης Φασσέας λόγω
ανειλημμένων υποχρεώσεων.
Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα με δέκα ψήφους επί δέκα παρόντων την επικαιροποίηση του
αγωνιστικού ημερολογίου το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως:

ΑΔΑ: 67Σ4469ΗΦΑ-ΩΜΠ
5

4. Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής της 17.01.2022.
Αφού ο Γ.Γ. ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. επί των αποφάσεων της Ε.Ε. της 17.01.2022,
κατόπιν έλαβε χώρα διαλογική συζήτηση. Πριν την έναρξη της ψηφοφορίας για το
συγκεκριμένο θέμα αποχώρησε ο κ. Χρήστου λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.
Το Δ.Σ. ενέκρινε κατά πλειοψηφία με οκτώ ψήφους υπέρ και μία κατά από τον κ.
Μακρή, επί εννέα παρόντων, τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της 17.01.2022.
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
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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

Παναγιώτης Λάμιας

