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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Ο παρών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Κριτών Καλαθόσφαιρας
Ανατολικής Στερεάς – Εύβοιας (Σ.Κ.Κ.Α.Σ.Ε.) περιέχει είκοσι (20) άρθρα που αφορούν την
αγωνιστική και διοικητική λειτουργία των ΚΡΙΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ του Συνδέσμου εναρμονισμένα με
τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο και τις διατάξεις των FIBA-ΕΟΚ-ΕΣΚΑΣΕ και ΣΚΚΑΣΕ.
Προτάθηκε από το Δ.Σ. (απόφαση 27-7-2018) και εγκρίθηκε από την ολομέλεια της
Γενικής Συνέλευσης (07-9-2018) ισχύει για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και έως την
επόμενη τροποποίηση του.
ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Σκοπός του Εσωτερικού Κανονισμού του Σ.Κ.Κ.Α.Σ.Ε. είναι η εύρυθμη λειτουργία
του, στα πλαίσια του Καταστατικού και του Ν. 2725/99 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με το
ν.3057/2002
ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Κ.Κ.Α.Σ.Ε.
Τα όργανα Διοίκησης του Συνδέσμου όπως πηγάζουν από το Καταστατικό είναι:
1.Η Γενική Συνέλευση των μελών.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο.
3.Η Ελεγκτική Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 3. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗ
Για να αποκτήσει κάποιος την ιδιότητα του κριτή, απαιτείται η επιτυχείς αποφοίτηση
από σχολή κριτών που διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο κριτών, με την εποπτεία της Κ.Ε.Δ
της αντίστοιχης ΕΣΚ (Ένωση Καλαθοσφαίρισης ) , και η εγγραφή του στα μητρώο κριτών
του Συνδέσμου) σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
70 του Ν.3057/2008, (αφορά κατά αντιστοιχία του διαιτητές)
ΑΡΘΡΟ 4. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α. Ο κάθε κριτής, μετά την αίτηση προσφοράς υπηρεσίας που καταθέτει στον οικείο
Σύνδεσμο, σε συνδυασμό με τις προβλεπόμενες διαδικασίες (εξετάσεις, σεμινάρια, κ.τ.λ.) του
παρόντος κανονισμού και των υπολοίπων διατάξεων που ισχύουν, έχει αποδεχτεί και
προσυπογράψει, όλα τα ισχύοντα, ως προϋπόθεση παροχής των υπηρεσιών του, με την
ιδιότητα του κριτή.
Β. Στη δήλωση αυτή υποχρεωτικά υπάρχει η δήλωση περί μη συνδρομής του κωλύματος και
ασυμβίβαστου με την ιδιότητα του κριτή, καθώς και η ανεπιφύλακτη αποδοχή των
οριζομένων στον κανονισμό αυτό.

Σύνδεσμος Κριτών Καλαθόσφαιρας Ανατολικής Στερεάς & Εύβοιας

Γ. Η δήλωση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά και επιπρόσθετα στα ανάλογα θεσμικά όργανα
(Κ.Ε.Δ- Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε & Κ.Ε.Δ/ Ε.Ο.Κ )
Δ. Η όλη διαδικασία υποβολής δηλώσεων ενέργειας, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μέχρι τις 30η Ιουνίου κάθε έτος.
ΑΡΘΡΟ 5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΡΙΤΩΝ
Κάθε χρόνο μέχρι την 31η Αυγούστου, ο Σύνδεσμος κριτών, είναι υποχρεωμένος να
υποβάλει στην ΚΕΔ/ΕΣΚΑΣΕ και να κοινοποιούν τους πίνακες κριτών, τοπικών
πρωταθλημάτων, καθώς και τις αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων στα ετήσια προαγωγικό
σεμινάριο της Γ΄ Εθνικής, μαζί με τις προτάσεις του.
Οι κριτές των τοπικών πρωταθλημάτων εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες.
Α. Κριτές Γ΄ τοπικής κατηγορίας.
1.Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται κριτές, αμέσως μετά την πρώτη εγγραφή τους στο
μητρώο κριτών του οικείου Συνδέσμου και παραμένουν σ΄αυτή ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μία (1)
πλήρη αγωνιστική περίοδο, προκειμένου να έχουν δικαίωμα προαγωγής στην επόμενη
κατηγορία, με την απαραίτητη προϋπόθεση της αγωνιστικής τους συμμετοχής σε δέκα (10)
τουλάχιστον αγώνες στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και 3 συμμετοχές ανά όργανο.
2. Οι κριτές που μόλις αποφοίτησαν από σχολή κριτών χρησιμοποιούνται αρχικά στις μικρές
κατηγορίες πρωταθλημάτων της ΕΣΚΑΣΕ παίδων-εφήβων-κορασίδων-νεανίδων-Γ ανδρών).
3.Μετά από διάστημα 3-4 μηνών ενεργής τους παρουσίας ,με πρόταση της επιτροπής ορισμού
και του Δ.Σ. προς την ΚΕΔ/ΕΣΚΑΣΕ μπορούν να αγωνιστούν και στα πρωταθλήματα
κατηγοριών (εκτός της Α ανδρών) της ΕΣΚΑΣΕ ως κριτές Β κατηγορίας τοπικών. Επίσης
εάν ο επιτροπή
Ορισμού και το Δ.Σ -με σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔ/ΕΣΚΑΣΕ-το κρίνει απολύτως
αναγκαίο αυτοί μπορούν να αποτελέσουν το ένα μέλος Γραμματείας σε αγώνες Α ανδρών
ΕΣΚΑΣΕ .
Β. Κριτές Β΄ τοπικής κατηγορίας
Σ’ αυτήν εντάσσονται οι προερχόμενοι απ’ την Γ΄ κατηγορία κριτές, οι οποίοι είχαν
επιτυχημένη συμμετοχή στις προαγωγικές εξετάσεις του Συνδέσμου, που διεξήχθησαν σε
συνεργασία με την οικεία Κ.Ε.Δ/ΕΣΚΑΣΕ
Στη συγκεκριμένη κατηγορία οι κριτές παραμένουν για δύο (2) πλήρεις αγωνιστικές
περιόδους, έχοντας στο διάστημα αυτό, καταγράψει τουλάχιστον τριάντα (30) αγώνες και 3
συμμετοχές ανά όργανο.
Με τις προϋποθέσεις αυτές, κατοχυρώνουν δικαίωμα συμμετοχής στις προαγωγικές
εξετάσεις του Συνδέσμου, για την ανώτερη κατηγορία.
Γ. Κριτές Α΄ Τοπικών κατηγοριών
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1.Στην κατηγορία αυτή, εντάσσονται οι κριτές οι οποίοι προέρχονται απ’ την Β΄ τοπική
κατηγορία, μετά από επιτυχείς εξετάσεις εξετάσεις του Συνδέσμου, οι οποίες διεξήχθησαν με
την συνεργασία της ΚΕΔ της οικείας Ένωσης.
2.Στην Α΄ τοπική κατηγορία, οι κριτές παραμένουν για δύο (2) πλήρεις αγωνιστικές
περιόδους, με την απαραίτητη προϋπόθεση την αγωνιστική τους συμμετοχή, σε τριάντα (30)
τουλάχιστον αγώνες και 3 συμμετοχές ανά όργανο, ώστε να κατοχυρώσουν δικαίωμα
συμμετοχής στις προαγωγικές εξετάσεις της Γ΄ Εθνικής.
3. Πρώην διαιτητές ή κομισάριοι που απόκτησαν την ιδιότητα του κριτή με βάση όσα ορίζει
το καταστατικό του Συνδέσμου και ο εσωτερικός κανονισμός του, Μετά από διάστημα 3-4
μηνών ενεργής τους παρουσίας ,δίνατε η δυνατότητα με πρόταση της επιτροπής ορισμού, της
επιτροπής αξιολόγησης προς το Δ.Σ. και με την σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔ/ΕΣΚΑΣΕ να
ενταχθούν σε αυτή την κατηγορία. Στην συνέχεια ακολουθούν κανονικά την εξέλιξη που
προβλέπεται.
Οι κριτές Εθνικών πρωταθλημάτων
Α. Κριτές Γ΄ Εθνικής
Σε αυτήν εντάσσονται για πρώτη φορά κριτές τοπικών πρωταθλημάτων, μετά από
επιτυχημένη παρουσία στις προαγωγικές εξετάσεις της ΚΕΔ/ΕΟΚ, καθώς και όσοι κριτές δεν
προήχθησαν ή υποβιβάστηκαν απ’ την ανώτερη κατηγορία.
Η παραμονή στην κατηγορία αυτή είναι διετής (2) και συμπλήρωση Δεκαπέντε (15)
συμμετοχών σε αγώνες της συγκεκριμένης κατηγορίας. (Συνολικά την 2ετία)
Β. Κριτές Β΄ Εθνικής
Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται όσοι κριτές πέτυχαν στην ειδική προαγωγική διαδικασία
για τη συγκεκριμένη κατηγορία, που διοργανώνει η ΚΕΔ/ΕΟΚ, καθώς και οι κριτές που δεν
προήχθησαν ή υποβιβάστηκαν απ’ την ανώτερη κατηγορία.
Η παραμονή στην κατηγορία αυτή είναι διετής (2) και συμπλήρωση Δεκαπέντε (15)
συμμετοχών σε αγώνες της συγκεκριμένης κατηγορίας. (Συνολικά την 2ετία)
Γ. Κριτές Α2 Εθνικής κατηγορίας
Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται οι κριτές , μετά από επιτυχημένη συμμετοχή στην
προαγωγική διαδικασία για τη συγκεκριμένη κατηγορία, που διοργανώνει η ΚΕΔ/ΕΟΚ,
καθώς και όσοι κριτές δεν προήχθησαν ή υποβιβάστηκαν απ’ την ανώτερη κατηγορία
Η παραμονή στην κατηγορία αυτή είναι διετής (2) και συμπλήρωση είκοσι (15) συμμετοχών
σε αγώνες της συγκεκριμένης κατηγορίας. (Συνολικά την 2ετία)
Δ. ΚΡΙΤΕΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Οι κριτές αυτοί προέρχονται από ετήσια αξιολόγηση. Για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής
και σε διεθνείς αγώνες (φιλικά ή τουρνουά) πρέπει να έχουν κάνει τουλάχιστον 20
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αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων και 6 τουλάχιστον αγώνες Εθνικών κατηγοριών -την
τελευταία αγωνιστική περίοδο και για τις δύο περιπτώσεις .Ακόμα το Δ.Σ. του Συνδέσμου
μπορεί να επιλέξει τους παλαιότερους στην κατηγορία ως διδάσκοντες Κανονισμούς σε
Σχολές ή Σεμινάρια κριτών.
Ε. Κριτές Υποψήφιοι Διεθνείς
Είναι όσοι κριτές πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτουν η Ε.Ο.Κ και η F.IB.A και
έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν ειδικά σεμινάρια της FIBA , και μέχρι να εκπληρώσουν
τις προϋποθέσεις για να ονομαστούν Διεθνείς. Για τη κατηγορία των Διεθνών Κριτών
απαιτείται η γνώση της Αγγλικής επιπέδου Lower. Η όλη διαδικασία γίνεται με την
συνεργασία και την σύμφωνη γνώμη του Συνδέσμου.
ΣΤ. Διεθνείς κριτές
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλοι οι έλληνες διεθνείς κριτές που συμπεριλαμβάνονται
στον πίνακα διεθνών κριτών που υποβάλει κάθε χρόνο η ΕΟΚ, η FIBA και ανακοινώνονται
από αυτή.
Οι διεθνείς κριτές συμμετέχουν στα ετήσια τεστ αξιολόγησης της ΚΕΔ/ΕΟΚ για τους κριτές
εθνικών πρωταθλημάτων και η εξέταση τους γίνεται στην Αγγλική γλώσσα.
Ακόμα το Δ.Σ. του Συνδέσμου μπορεί να επιλέξει από την συγκεκριμένη κατηγορία κριτές ως
διδάσκοντες Κανονισμούς σε Σχολές ή Σεμινάρια κριτών.
Κριτής που έχει σταματήσει την ενεργό δράση για ΜΙΑ ή ΔΥΟ αγων. περιόδους όταν
επανέλθει θα ενταχθεί στην αμέσως κατώτερη από την τελευταία αξιολόγηση του κατηγορία
και την επόμενη αγων. περίοδο θα προταθεί για αξιολόγηση στην αμέσως ανώτερη κατηγορία
αρκεί να τηρεί τις προβλεπόμενες από το άρθρο 3 προϋποθέσεις .
Κριτής που έχει σταματήσει για περισσότερο από ΔΥΟ αγων. περιόδους όταν επανέλθει
εντάσσεται δύο κατηγορίες κάτω από την τελευταία αξιολόγηση του.
*OΛΟΙ ΟΙ ΚΡΙΤΕΣ δικαιούνται να έχουν ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ μέλους του Συνδέσμου
( με φωτογραφία-ονοματεπώνυμο και Αριθμό Μητρώου μέλους -έτος αποφοίτησης Σχολής )
για ελεύθερη είσοδο στα κλειστά γήπεδα της περιοχής σε αγώνες μπάσκετ .
ΑΡΘΡΟ 6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΩΝ
1. Κάθε χρόνο, μετά την 30η Ιουνίου και πάντως πριν την έναρξη της νέας αγωνιστικής
περιόδου η ΚΕΔ/ΕΟΚ προγραμματίζει και διοργανώνει τα ετήσια τεστ αξιολόγησης κριτών
Εθνικών πρωταθλημάτων, ενώ το ίδιο ισχύει για την ΚΕΔ/ΕΣΚΑΣΕ, σε ότι αφορά τους κριτές
τοπικών πρωταθλημάτων.
2. Οι παραπάνω ΚΕΔ διατηρούν το δικαίωμα πραγματοποίησης περιοδικού τεστ αξιολόγησης,
προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της απόδοσης των κριτών, τόσο εθνικών όσο και
των τοπικών πρωταθλημάτων.
3. Η ετήσια τακτική αλλά και η περιοδική αξιολόγηση των κριτών εθνικών κατηγοριών είναι
αποκλειστική ευθύνη της ΚΕΔ/ΕΟΚ
4. Για να αξιολογηθεί ο κριτής, πρέπει να πληροί τα ελάχιστα τυπικά προσόντα χρόνου
παραμονής στην κατηγορία και αριθμό απαιτούμενων αγώνων.
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5. Πέρα όμως τον ελάχιστων τυπικών προσόντων, για κάθε ενδιαφερόμενο κριτή λαμβάνονται
υπόψη:
Α. Η μέχρι τότε αγωνιστική και γενική απόδοση του, όπως καταγράφεται σε τυχόν εκθέσεις
παρατηρητών, αλλά και της προσωπικής αντίληψης των μελών της ΚΕΔ/ΕΟΚ ή ΚΕΔ/ΕΣΚΑΣΕ.
Β. Το μορφωτικό επίπεδο του κριτή
Γ. Οι σχετικές προτάσεις του οικείου Συνδέσμου κριτών, οι οποίες όμως δεν είναι
δεσμευτικές για την ΚΕΔ/ΕΟΚ
Δ.Η επιτυχείς συμμετοχή του κριτή στα ετήσια ή περιοδικά τεστ αξιολόγησης που
διοργανώνει η ΚΕΔ/ΕΟΚ
Επιτυχημένη θεωρείται η συμμετοχή του κριτή, όταν το ποσοστό επιτυχίας του είναι 75%
(τουλάχιστον) και πάνω.
Το ίδιο ποσοστό επιτυχίας, απαιτείται και για τα αντίστοιχα τεστ αξιολόγησης των κριτών
τοπικών πρωταθλημάτων.
6. Προϋποθέσεις για πρόταση συμμετοχής στα σεμινάρια υποψηφίων διεθνών κριτών της FIBA
είναι:
Α. Να πληρούν τα κριτήρια και τα τυπικά προσόντα που απαιτεί η FIBA.
Β. Να είναι κριτές Α1 κατηγορίας και να έχουν αγωνιστική συμμετοχή σε τουλάχιστον δέκα
(10) αγώνες της ανώτερης κατηγορίας ανδρών.
Γ. Να είναι αποδεδειγμένα άριστοι γνώστες της Αγγλικής γλώσσας.
Δ. Να προταθούν από τον Σύνδεσμο, την οικεία Ένωση, ΚΕΔ, αφού ληφθεί υπόψη η ηλικία
τους, και η δυνατότητα προσφοράς και εξέλιξη σε διεθνές επίπεδο.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει το ΔΙΚΑΙΩΜΑ να μην προτείνει για αξιολόγηση κριτές σε
ανώτερη κατηγορία που πληρούν μεν τις περιγραφόμενες στο παρόν άρθρο προϋποθέσεις αλλά
να κριθούν υπεράριθμοι αφού οι Κριτές Εθνικών κατηγοριών του Συνδέσμου ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ συνολικά το 50% του αριθμού των ενεργών μελών του.

ΑΡΘΡΟ 7. ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. Η ΚΕΔ/ΕΟΚ για τα Εθνικά πρωταθλήματα και η ΚΕΔ/ΕΣΚΑΣΕ για τα τοπικά, σε
συνεργασία με τον Σύνδεσμο, έχουν την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση
διοργάνωσης των ετήσιων και περιοδικών τεστ για την αξιολόγηση των κριτών εθνικών
και τοπικών πρωταθλημάτων, αντίστοιχα, προκειμένου αυτοί να ενταχθούν στους
αντίστοιχους πίνακες.
Τα τεστ αυτά μπορούν να διεξάγονται ταυτόχρονα ή παράλληλα με τα προαγωγικά ή
επιμορφωτικά σεμινάρια της ΚΕΔ/ΕΟΚ ή της ΚΕΔ/ΕΣΚΑΣΕ, μετά από σχετική συνεννόηση
και συνεργασία.
2. Τα τεστ αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν, κατά κύριο λόγο, γραπτή δοκιμασία, ο βαθμός
δυσκολίας της οποίας κλιμακώνεται, ανάλογα με την κατηγορία. Το ποσοστό επιτυχίας
από την Α Ε.Σ.Κ.Α.ΣΕ στην Γ Εθνική ορίζεται στο 75%, από Γ Εθνική σε Β΄ Εθνική 80%,
στην Α2 ποσοστό της τάξης του 85% και Α1 ποσοστό επιτυχίας πάνω από 90%
3. αι προφορικές εξετάσεις, ή πρακτική δοκιμασία, επιλογή που πρέπει να ανακοινώνεται
έγκαιρα.
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4. Τα κριτήρια Αξιολόγησης κριτών θα πρέπει να είναι γνωστά στους κριτές, να είναι πάγια
και να μην αλλάζουν κατά το δοκούν. (Ενδεικτικά αναφέρουμε)
Α. Χρόνος παραμονή ανά κατηγορία, αριθμός παιχνιδιών. Επίσης το συνολικό άθροισμα
από επιμέρους κριτήρια , που το συνολικό τους άθροισμα να υπερβαίνει τον αριθμό 75.
Β. Προσέλευση στον αγώνα
0 έως 10

Γ. Στολή - Εμφάνιση

0 έως 10

Δ. Συμπεριφορά εν ώρα αγώνα 0 έως 10
Ε. Συνεργασία στο τραπέζι
0 έως 10
ΣΤ. Γνώση κανονισμών
0 έως 10
Ζ. Σήματα - Σφυρίγματα
0 έως 10

Η. Παρουσία σε Σεμινάρια - Εκδηλώσεις 0 Έως 10
Θ. Γνώση Φ.Α- Ηλεκτρονικού Πίνακα- Χειρισμός 24’’ 0 -10
5. Τα αποτελέσματα όλων των προαναφερομένων δοκιμασιών (που βαθμολογούνται
χωριστά) ανακοινώνονται και αποστέλλονται μέσο του Συνδέσμου στους
ενδιαφερόμενους κριτές.
6. Ο κριτής έχει δικαίωμα να ζητήσει επανεξέταση της γραπτής δοκιμασίας, εντός 5
ημερών απ’ την κοινοποίηση των αρχικών αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα της
επανεξέτασης κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

ΑΡΘΡΟ 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΡΙΤΩΝ
Καθήκον του κάθε κριτή, είναι να προσφέρει της υπηρεσίες του, όταν ορίζεται, απ’ τα αρμόδια
όργανα ορισμού (ΚΕΔ/ΕΟΚ ή ΚΕΔ/ΕΣΚΑΣΕ, αντίστοιχα).
Πέρα από το καθήκον προσφοράς, οι κριτές, έχουν και τις παρακάτω υποχρεώσεις:
1. Να υποβάλλουν της οριζόμενες απ’ το Σύνδεσμο, ημερομηνίες δηλώσεις ενέργειας.

Η συγκεκριμένη υποχρέωση αφορά όσους κριτές επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους για την επόμενη αγωνιστική ( Σεπτέμβριο τρέχοντος έτους – Ιούνιο επόμενο).
Μεταγενέστερα υποβαλλόμενη δήλωση ενέργειας για να γίνει αποδεκτή θα πρέπει να
αιτιολογούνται σοβαροί λόγοι καθυστέρησης οι οποίοι θα εξετάζονται από το Δ.Σ. για να
γίνει δεκτή η δήλωση.
2. Όσοι κριτές έχουν την υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης «πόθεν
έσχες» οφείλουν να την καταθέσουν εμπρόθεσμα στις αρμόδιες αρχές.
3. Να εκπληρώνουν με ακρίβεια τα στοιχεία τους, στις δηλώσεις ενέργειας και να ενημερώνουν το
Σύνδεσμο για οποιαδήποτε αλλαγή επέρχεται.
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4. Να μελετούν τους κανονισμούς παιδιάς, τις προκηρύξεις των πρωταθλημάτων και τις
ερμηνευτικές εγκυκλίους και να ενημερώνονται προς αυτές της διατάξεις του κανονισμού και
του καταστατικού της ΕΟΚ, Της ΕΣΚΑΣΕ και του Συνδέσμου.
5. Να παρακολουθούν υποχρεωτικά τα ετήσια σεμινάρια, καθώς και τις τακτικές ή έκτακτες
συγκεντρώσεις και διαλέξεις, αν και όταν προσκληθούν απ’ την ΚΕΔ/ΕΟΚ ή την τοπική ΚΕΔ

6. Ο Σύνδεσμος σε συνεργασία με την τοπική ΚΕΔ τηρούν υποχρεωτικά παρουσιολόγιο για τις
συγκεντρώσεις αυτές, και τις υποβάλουν σε όποια αρμόδια αρχή τους ζητηθεί.
7. Να αποδέχονται τον ορισμό τους απ’ την αρμόδια επιτροπή, χωρίς σχόλια, αν δεν έχουν
υποβάλλει κώλυμα προσφοράς υπηρεσιών ή κώλυμα για αγώνες συγκεκριμένης ομάδας.

8. Να μην προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε οποιαδήποτε αγώνα, εφόσον δεν έχουν ορισθεί,
εκτός αν βρίσκονται σε γήπεδο, στο οποίο δεν έχει παρουσιασθεί κάποιο απ’ τα μέλη της
γραμματείας και κληθούν από τους διαιτητές να στελεχώσουν την γραμματεία.
9. Η κατά επανάληψη μη προσέλευσής του στους αγωνιστικούς χώρους στους προκαθορισμένους
χρόνους.

10.Η άρνησή του αδικαιολογήτως να αναλάβει υπηρεσία κριτού σε αγώνα και η με ανάρμοστο
τρόπο επιλογή συγκεκριμένης θέσης κριτού.
11.Σε περίπτωση έκτακτου κωλύματος τους , να ειδοποιούν έγκαιρα την αρμόδια επιτροπή, για την
αδυναμία προσέλευσης τους .
12.Με την άφιξη τους στο γήπεδο, να ελέγχουν τα όργανα (χρονόμετρα), και τα υλικά που θα
χρησιμοποιήσουν (Φ.Α, καρτελάκια φάουλ, βελάκι κατοχής κ.τ.λ.) και να πιστοποιούν την
παρουσία τους και την καλή λειτουργία τους.
13.Να συνεννοούνται μεταξύ τους για τον τρόπο καλύτερης συνεργασίας στην διάρκεια του
αγώνα.
14.Να συνεργάζονται με τους διαιτητές και τον κομισάριο του αγώνα, για τον τρόπο καλύτερης
συνεργασίας.
15.Να βοηθούν, εφόσον τους ζητηθεί, από τους διαιτητές στην λήψη απόφασης σε
αμφισβητούμενες φάσεις, με την προϋπόθεση ότι έχουν σαφή άποψη.
16.Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, να φέρουν πάντοτε την προβλεπόμενη στολή του
Συνδέσμου.
17.Ο κριτής που καταγράφει το Φ.Α, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, καταγράφει την ώρα λήξης
του αγώνα, και στην συνέχεια ελέγχει προσεχτικά το κλείσιμο του Φ.Α, και το οποίο δίνει στους
διαιτητές για το τελικό έλεγχο και την υπογραφή του.
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18.Σε περίπτωση υποβολής ένστασης ή καταγραφής παρατηρήσεων από την πλευρά των
διαιτητών, ο σημειωτής καταγράφει επακριβώς ότι του αναφέρει ο αρχηγός της ενιστάμενης
ομάδας ή οι διαιτητές του αγώνα, τους διαβάζει τα όσα καταγράφει καθ’ υπαγόρευση τους και
τους δίνει το Φ.Α για να υπογράψουν.
19. Το σώμα των κριτών οφείλει να αποχωρεί ομαδικά.
20.Να μη διατυπώνουν δημόσια διά του Τύπου ή Μ.Μ.Ε. γνώμη ή κρίση για τον αγώνα που
συμμετείχαν λόγω της ιδιάζουσας ιδιότητας και θέσης του Κριτή και βαρύτητας του
λειτουργήματός του. Σε περίπτωση όμως που επώνυμα δημοσιεύματα ή δηλώσεις θίγουν την
τιμή και αξιοπρέπεια ή επέρχεται ηθική εν γένει μείωσή του, δικαιούται να απαντήσει ύστερα
από ενημέρωση και σχετική έγκριση του Δ.Σ.
21.Ο/Η κριτής –μέλος πρέπει να είναι ταμιακά τακτοποιημένος , δηλαδή να μην χρωστάει
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ και να έχει εξοφλήσει όλες τις πιθανές άλλες οφειλές του. Με την συμπλήρωση
ενός (1) έτους των οφειλών τίθεται εκτός πινάκων ενεργών κριτών και με το πέρας των δύο (2)
ετών διαγράφεται από τα μητρώα του συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΞΙΟΠΟΙΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Γενικά ο Κριτής υποχρεούται κατά την άσκηση των καθηκόντων του να είναι συνεπής,και
προσεκτικός. Να τηρεί τους Κανονισμούς και να συνεργάζεται αρμονικά με τους άλλους
Κριτές, τους Διαιτητές και τους άλλους φορείς του αγώνα. Κάθε παράλειψη των ανωτέρω
συνιστά αξιόποινη πράξη και δίνει δικαίωμα παραπομπής του ενώπιον της
Π.Ε.(Πειθαρχικής Επιτροπής).
Ως αξιόποινες πράξεις θεωρούνται:

1) Ανέντιμη διαγωγή ή ανάρμοστη συμπεριφορά που είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα
του Κριτή καθώς και με το λειτούργημά του προς άλλους συναδέλφους Κριτές, Διαιτητές ή
άλλα εντεταλμένα όργανα τόσο εντός όσο και εκτός των αγωνιστικών χώρων.
2) Ηθελημένη παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού και του παρόντος Κανονισμού του
Συνδέσμου.
3) Η κατ’ επανάληψη μη προσέλευση του στους αγωνιστικούς χώρους στους προκαθορισμένους
χρόνους.
4) Η άρνησή του αδικαιολογήτως ν’ αναλάβει υπηρεσία Κριτή σε αγώνα και η με ανάρμοστο
τρόπο επιλογή συγκεκριμένης θέσης Κριτή.

5) Να μην κάνουν δημόσια κρίση σε βάρος συναδέλφων κριτών, διαιτητών , κομισάριων ,
μελών της ΚΕΔ, της Ένωσης, των Δ.Σ σωματείων, προπονητών, του Δ.Σ του Συνδέσμου
τους. Κρίσεις μπορούν να κάνουν μόνο στη διάρκεια των εργασιών της Γ.Σ του Συνδέσμου
του ή στις συγκεντρώσεις της ΚΕΔ/ΕΟΚ ή της τοπικής ΚΕΔ.
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6) Η συμπεριφορά τους προς τους συναδέλφους τους κριτές, τους διαιτητές, κομισάριους, και
τους εν γένει παράγοντες του αθλήματος, να είναι ανάλογη και αντάξια του αθλητικού ιδεώδες.

7) Να αποφεύγουν τοποθετήσεις και κρίσεις μέσω διαδικτύου, για πρόσωπα, γεγονότα
και καταστάσεις, που αφορούν το χώρο της αθλητικής τους δραστηριότητας.
8) Να σέβονται και να εκτελούν τις αποφάσεις του οργάνου διαιτησίας,
συλλογικών τους οργάνων.

καθώς και των

9) Η αντίδραση του μέλους στους σκοπούς και στις επιδιώξεις του Συνδέσμου και η
εναντίωσή του στις αποφάσεις (νόμιμα λαμβανόμενες) των οργάνων του Συνδέσμου που
σκοπό έχουν την ορθή λειτουργία του
10) Κριτές που επιδεικνύουν απρεπή συμπεριφορά προς Συναδέλφο τους ΑΓΝΟΟΥΝ
εσκεμμένα τον παρόντα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ , παρακάμπτουν τα ΟΡΓΑΝΑ του
Συνδέσμου με οποιοδήποτε τρόπο και γενικά δυσφημούν τον Σύνδεσμο με τις ενέργειες
τους , παραπέμπονται στο Δ.Σ ή στην Πειθαρχική Επιτροπή για παράβαση του
Καταστατικού του ΣΚΚΑΣΕ.

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΚΡΙΤΩΝ
Δεν μπορεί να εγγραφεί σαν μέλος του Συνδέσμου:

α) Όποιος έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας στους
αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία
από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία,
φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση,
συκοφαντική δυσφήμηση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας
ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποιος έχει
παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.
Β) Όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του
δικαιώματα κα για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
γ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 2.725/1999
(Τήρηση φιλάθλου πνεύματος) και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.
Δ) Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα παραπάνω κωλύματα, χάνει
αυτοδικαίως την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Δ.Σ. του
σωματείου, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση.
ε) Του Αθλητικογράφου που αρθρογραφεί επώνυμα ή ανώνυμα στον γραπτό ή
ηλεκτρονικό τύπο επαγγελματικά ή κατά συνήθεια.
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Στ) Του διατηρούντος κατάστημα Αθλητικών Ειδών ή Πρακτορείο Προγνωστικών
Αγώνων τόσο ο ίδιος όσο η (ο) σύζυγος ή τα τέκνα ή οι γονείς του (της). Στην περίπτωση που
συντρέχουν τα ανωτέρω, αφαιρείται η ιδιότητα του Κριτή και αυτή επανακτάται μετά την
πάροδο ενός (1) έτους από την άρση των ανωτέρω κωλυμάτων.

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΚΟΛΛΥΜΑΤΑ ΚΡΙΤΩΝ

1. Οι κριτές με την κατάθεση της δήλωσης ενέργειας , έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν ότι
δεν επιθυμούν να συμμετέχουν σ’ αγώνες σωματείων, οπότε δεν θα συμπεριλαμβάνονται
στους αντίστοιχους ορισμούς.
2. Απαγορεύεται η συμμετοχή κριτών σε αγώνες σωματείων, εφόσον συνδέονται με μέλη του
Δ.Σ με εργασιακή ή συγγενική σχέση μέχρι β΄βαθμού συγγένειας, είτε οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή
τα τέκνα τους.
3. Εξαιρούνται ορισμό σε αγώνες – οποιαδήποτε κατηγορίας- οι κριτές που συνδέονται μέχρι
β βαθμό συγγένειας με αθλητή ή προπονητή σωματείου.
4. Οι κριτές είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν τα κολλήματα των παραπάνω περιπτώσεων
στον Σύνδεσμο και μέσω του στην τοπική Κ.Ε.Δ. Σε περίπτωση μη κατάθεση της δήλωσης
αυτής και αποδειχθεί η σχέση του κριτή, τότε αυτός διαγράφεται αυτόματα και δεν μπορεί να
επανεγγραφή, πριν παρέλθει τριετία.
5. Κριτές οι οποίοι υποβάλουν αίτημα εξαίρεσης απ’ τον ορισμό, αποκλείονται και από τον
αμέσως επόμενο ορισμό, εφόσον η Κ.Ε.Δ κρίνει ότι οι επικαλούμενοι λόγοι εξαίρεσης είναι
μη σοβαροί.
6. Κριτές που αποδεδειγμένα ασθενούν, αποκλείονται του ορισμού.
7. Η δήλωση κολλήματος κατατίθενται προσωπικά, ηλεκτρονικά, ή μέσω φαξ από τον
ενδιαφερόμενο κριτή προς την ΚΕΔ/ΕΣΚΑΣΕ και ισχύει για τα τοπικά, όσο και για τα Εθνικά
πρωταθλήματα, και ισχύει για (1) εβδομάδα.
8. Δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε λόγο κριτής να δηλώνει κώλυμα ή ασθένεια ή άρνηση
προσφοράς υπηρεσιών για αγώνες των τοπικών πρωταθλημάτων, ενώ αποδέχονται την
συμμετοχή στους ορισμούς των εθνικών πρωταθλημάτων.
ΑΡΘΡΟ 12. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
•

Οι επίσημοι κριτές δικαιούνται αποζημίωση για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Σύνδεσμος Κριτών Καλαθόσφαιρας Ανατολικής Στερεάς & Εύβοιας
•

Το ύψος και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης και των εξόδων κίνησης καθορίζονται και
ανακοινώνονται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΚ.
• Οι αμοιβές (οδοιπορικά-ημεραργίες ) των ΤΟΠΙΚΩΝ πρωταθλημάτων καθορίζονται βάση
των προκηρύξεων και αποφάσεων της ΕΣΚΑΣΕ.
• Η εφάπαξ ΕΓΓΡΑΦΗ μέλους στον Σύνδεσμο καθορίζεται στα 10 ΕΥΡΩ και δεν επιστρέφεται
σε περίπτωση διαγραφής του.
• Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ κάθε μέλους καθορίζεται στα 5 ευρώ για τους μη ενεργούς κριτές,
20 ΕΥΡΩ για τους κριτές τοπικών κατηγοριών και 25 ΕΥΡΩ για τους κριτές Εθνικών
κατηγοριών και καταβάλλεται εντός της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
•
Τα παραπάνω ποσά δύναται είτε με απόφαση του Δ.Σ του συνδέσμου είτε με πρόταση του
Δ.Σ προς την Γενική Συνέλευση των μελών του συνδέσμου.
•
Σε περιπτώσεις αναβολής αγώνων από οποιαδήποτε αιτία που δεν οφείλεται σε
υπαιτιότητα Διαιτητών και κριτών και οι Διαιτητές και κριτές βρεθούν στο γήπεδο ή μετακινηθούν
τότε η αποζημίωση καταβάλλεται κατά το ήμισυ ενώ τα υπόλοιπα έξοδα μετακίνησης εξ ολοκλήρου.
•
Αν στον αγώνα υπάρχει μηδενισμός ομάδας ή διακοπής τότε η αποζημίωση καταβάλλεται
ολόκληρη
•
Ο/Η κριτής –μέλος πρέπει να είναι ταμιακά τακτοποιημένος , δηλαδή να μην χρωστάει
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ και να έχει εξοφλήσει όλες τις πιθανές άλλες οφειλές του. Με την συμπλήρωση ενός (1)
έτους των οφειλών τίθεται εκτός πινάκων ενεργών κριτών με απόφαση του Δ.Σ και με το πέρας των
δύο (2) ετών διαγράφεται από τα μητρώα του συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 13. ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ
Κάθε Κριτής είναι υποχρεωμένος να προσέρχεται στο γήπεδο πριν την έναρξη του
αγώνα, κάποιο χρονικό διάστημα τέτοιο που να του επιτρέπει να είναι έτοιμος να
παρουσιαστεί σ’ αυτό όπως ο Κανονισμός Παιδιάς ορίζει.
Για το σκοπό αυτό καθορίζεται:
1. Ανοιχτά γήπεδα Τοπικών αγώνων: Είκοσι (20) λεπτά.

2. Κλειστά γήπεδα Τοπικών αγώνων: Τριάντα (30) λεπτά.
3. Γήπεδα αγώνων Ε.Ο.Κ. : Εξήντα (60) λεπτά.
4. Διεθνείς αγώνες – Α1 Ενικής Ανδρών: Εξήντα (60) λεπτά.
ΑΡΘΡΟ 14. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΙΣΜΟΥ
1. Οι ορισμοί των μελών της Γραμματείας (Σημειωτών – Χρονομετρών – Χρονομετρών 24΄΄κ.λ.π.),
γίνονται από τριμελή επιτροπή του Συνδέσμου, για τα πρωταθλήματα της Ένωσης.
2. Η Επιτροπή Ορισμού, που αποτελείται από ένα (1) μέλος ανά Νομό της αγωνιστικής Περιφέρειας
της Τοπικής ΕΝΩΣΗΣ ορίζονται Είτε με απευθείας απόφαση της Κ.Ε.Δ- ΕΣΚΑΣΕ για τα
πρωταθλήματα ή τους φιλικούς αγώνες που είναι στις αρμοδιότητες της Κ.Ε.Δ- Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε και
πραγματοποιούνται από την αιγίδα της τοπική ένωσης , είτε –κατά προτίμηση- μετά από
πρόταση του Δ.Σ του Συνδέσμου, προς την τοπική Κ.Ε.Δ και επικύρωση της πρότασης αυτής.. Οι
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πράξεις της Επιτροπής έχουν εισηγητικό χαρακτήρα και για την ισχύ τους απαιτείται η έκδοση
σχετικής απόφασης της Κ.Ε.Δ- ΕΣΚΑΣΕ
3. Οι κριτές ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ από την ΚΕΔ/ΕΣΚΑΣΕ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και ενημερώνεται
ο Σύνδεσμος
4. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ σε κανένα μέλος να κάνει συμφωνίες με σωματεία και άλλους φορείς ή να
παίζει σε φιλικούς ή φιλανθρωπικούς αγώνες ,τουρνουά, ή εργασιακά πρωταθλήματα χωρίς την
έγκριση του Συνδέσμου.
5. Σε περίπτωση κωλύματος ΠΡΕΠΕΙ να το δηλώνει προσωπικά ή τηλεφωνικά ή ΦΑΞ ή με mail έως
και την ΠΕΜΠΤΗ (ώρα 12 το μεσημέρι) στα μέλη της Επιτροπής Ορισμού ή στα γραφεία της
ΕΣΚΑΣΕ ή στον Σύνδεσμο ανάλογα με τις οδηγίες που έχουν δωθεί στα μέλη του Συνδέσμου.
6. Κριτής που αρνείται με κωλύματα τον ορισμό του σε αντίθεση με την Δήλωση Ενέργειας του
πάνω από 4 Σαββατοκύριακα τον μήνα τότε ο επόμενος ορισμός του εξαρτάται από τις
αγωνιστικές ανάγκες της περιοχή κατά την επιτροπή ορισμού και την επικύρωσει της απόφασης
από το Δ.Σ
7. Για να οριστεί Ο/Η κριτής -μέλος πρέπει να μην είναι τιμωρημένος λόγω Πειθαρχικού
παραπτώματος και οικονομικά τακτοποιημένος.

ΑΡΘΡΟ 15 . ΣΤΟΛΗ ΚΡΙΤΩΝ
Η στολή των Κριτών σε κάθε αγώνα πρέπει να είναι ομοιόμορφη. Αυτή αποφασίζεται και
αλλάζει με απόφαση του Δ.Σ. Υπάρχει δυνατότητα στις στολές να διαφημίζεται κάποιος
σπόνσορας αφού κάτι τέτοιο εξυπηρετεί το Σύνδεσμο.
Στους Διεθνείς αγώνες και στην Α1 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών, οι Κριτές θα φορούν
μαύρο σακάκι με το σήμα του Συνδέσμου, λευκό πουκάμισο, τη γραβάτα του Συνδέσμου, οι
άντρες και οι γυναίκες μπλε φουλάρι.
Σε όλους τους αγώνες Εθνικών κατηγοριών πρωταθλήματος και κυπέλλου Ανδρών, θα
φορούν, άσπρο πουκάμισο με τη κονκάρδα του Συνδέσμου, τους δε χειμερινούς μήνες, αν
χρειάζεται εν ώρα αγώνα, και το μπουφάν του Συνδέσμου.
Στις τοπικές κατηγορίες, φιλικούς αγώνες, τουρνουά, και φιλανθρωπικούς αγώνες, θα
φορούν την καλοκαιρινή μπλούζα, ή το φούτερ του Συνδέσμου ανάλογα την εποχή, τους δε
χειμερινούς μήνες και το μπουφάν του Συνδέσμου.
Σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες το παντελόνι θα είναι τύπου τζιν, χρώματος μπλε και τα
υποδήματα αθλητικού τύπου ή κλειστού τύπου.
Στα ανοιχτά γήπεδα, αλλά και σε κλειστά γήπεδα σε περιόδους έντονων καιρικών
φαινομένων ( πχ χιονοπτώσεων, έντονου κρύου) οι κριτές μπορούν να φορούν σκουφί
χρώματος μπλε ή γκρι κατά προτίμηση
ΑΡΘΡΟ 16. ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ
Τα γενικά όρια ηλικίας των κριτών , είναι:
1. Ελάχιστο: Για την απόκτηση ιδιότητας κριτή ,είναι το 18Ο έτος.
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2. Ανώτατο: όριο ηλικίας είναι το εκάστοτε οριζόμενο από την FIBA ή την Ε.Ο.Κ
3. Ανώτατο όριο ηλικίας για την διατήρηση της ιδιότητας του σημειωτή ή χρονομέτρη και την
ένταξη στον οικείο πίνακα είναι το εβδομηκοστό (70) έτος

Εφόσον συμπληρωθεί το προαναφερθέν όριο, ο κριτής δίνατε να συνεχίζει να αγωνίζεται
ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και της ΚΕΔ βάσει νόμου και του καταστατικού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα παραπάνω όρια ηλικίας υπολογίζονται, με βάση, την 31η Δεκεμβρίου.
ΑΡΘΡΟ 17. ΣΧΟΛΕΣ ΚΡΙΤΩΝ
Ανώτερο όριο συμμετοχής σε σχολή κριτών για την απόκτηση της ιδιότητας του κριτή
θα ορίζεται μετά από συνεδρίαση του Δ.Σ. για την τήρηση των κριτηρίων.
•

•

Για την απόκτηση ιδιότητας κριτή απαιτείται συμμετοχή και επιτυχής αποφοίτηση από
σχολή κριτών που διοργανώνει ο τοπικός σύνδεσμος με την συνεργασία της ΚΕΔ/ΕΣΚ όπου
και η εγγραφή στα μητρώα κριτών του τοπικού συνδέσμου και στην συνέχεια της
ΚΕΔ/ΕΣΚΑΣΕ
Στις σχολές κριτών διδάσκουν επίσημοι καθηγητές διαιτησίας και διεθνείς κριτές βάση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΚΕΔ/ΕΟΚ σε επίβλεψη και συνεργασία με την τοπική
ΚΕΔ.

Ο Σύνδεσμος μέσω του Δ.Σ. έχει την δυνατότητα διοργάνωσης σχολών μόνος ή με την
συνεργασία άλλου φορέα.
Το Δ.Σ. που έχει την εποπτεία των σχολών μπορεί να ορίσει και κριτές να διδάξουν.
Οι κριτές αυτοί θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
•
•
•

Να είναι έμπειροι και αξιολογημένοι για αγώνες τις ανώτερης κατηγορίας. (Διεθνείς –
Α1 )
Να είναι γνώστες καλοί των κανονισμών.
Να έχουν ευχέρεια και καλή άρθρωση λόγου.
Να έχουν πειστικότητα στο λόγο τους ώστε να είναι εύκολα κατανοητοί από τους μαθητές.

ΑΡΘΡΟ 18. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΡΙΤΩΝ
•

•

Οι κριτές είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στα ετήσια τακτικά, αλλά και σε περιοδικά
επιμορφωτικά σεμινάρια που οργανώνονται με ευθύνη του τοπικού συνδέσμου και της
ΚΕΔ/ΕΣΚΑΣΕ
Οι κριτές εθνικών κατηγοριών συμμετέχουν σε τακτικά και έκτακτα σεμινάρια που
οργανώνονται με ευθύνη της ΚΕΔ/ΕΟΚ. ή της τοπικής Κ.Ε.Δ
Το ετήσιο επιμορφωτικό ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ είναι υποχρεωτικό για όλους τους ΕΝΕΡΓΟΥΣ
ΚΡΙΤΕΣ και η αδικαιολόγητη απουσία απ’ αυτό μπορεί να θέσει προσωρινά ή οριστικά
εκτός αγώνων κριτές με εισήγηση του Συνδέσμου και απόφαση της ΚΕΔ/ΕΣΚΑΣΕ.
Το Δ.Σ. έπειτα από κατάθεση 200 τουλάχιστον ερωτήσεων – απαντήσεων σ’ αυτό από τρία
(3) μέλη του συνδέσμου τα οποία είναι Διεθνείς Κριτές ή κριτές Α1 κι έχουν εκλεγεί ύστερα
από φανερή ονομαστική ψηφοφορία με ανάταση χειρός από την Γ.Σ. (απαιτείται απόλυτη
πλειοψηφία επί των παρόντων), είτε με απόφαση του Δ.Σ καλεί για εξετάσεις τους κριτές
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ανά διετία κατ’ ελάχιστον ή οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο για την εύρυθμη και ποιοτική
λειτουργία του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 19. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ
1) Στους κριτές εφόσον κριθούν υπαίτιοι των πειθαρχικών παραπτωμάτων που τους
αποδίδονται και δεν απαλλαγούν, επιβάλλονται οι παρακάτω πειθαρχικές ποινές ,κατά
περίπτωση και διαβάθμιση παραπτωμάτων:

Α) Έγγραφη επίπληξη
•
•
•

Καθυστερημένη προσέλευση, η οποία δεν επέφερε καθυστέρηση στην ώρα
έναρξης του αγώνα.
Αμέλεια υπογραφής του Φ/Α .
Παραλήψεις στην συμπλήρωση του Φ/Α.

Β) Αποκλεισμός τριάντα (30) ημερών
•
•
•
•

Καθυστερημένη προσέλευση η οποία επέφερε, καθυστερημένη έναρξη του αγώνα
ή επαναλαμβανόμενη καθυστερημένη προσέλευση, στα όρια έναρξης του αγώνα.
Πλημμελής εκτέλεση καθηκόντων, με συνέπεια τη διατάραξη της ομαλής
διεξαγωγής του αγώνα.
Λανθασμένη συμπλήρωση του Φ/Α, με τρόπο που να αμφισβητείται η εγκυρότητά
του.
Δηλώσεις σε βάρος διαιτητών ή κριτών, σχολιασμό δηλώσεις σε ΜΜΕ ή με
αναρτήσεις στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Γ) Αποκλεισμός εξήντα (60) ημερών
•
•
•
•
•

Παράβαση κανονισμών πεδίου που δεν συνιστά επανάληψη αγώνα.
Αποδοχή ορισμού σε αγώνες Εθνικών πρωταθλημάτων με ταυτόχρονη άρνηση
ορισμού σε τοπικά πρωταθλήματα.
Αδικαιολόγητη άρνηση δρόμου.
Άρνηση υπογραφής Φ/Α.
Άρνηση καταχώρησης ένστασης στο Φ/Α, παρά τις οδηγίες των διαιτητών.

Δ) Αποκλεισμός ενενήντα (90) ημερών
•

Αδικαιολόγητη απουσία από αγώνα στον οποίο ορίστηκε και έλαβε γνώση του
ορισμού του.
• Άρνηση ή παράλειψη αναγραφής στο Φ/Α, των μελών των ομάδων που
έδειξαν ανάρμοστη συμπεριφορά, παρά τις οδηγίες των διαιτητών.
• Ανάρμοστη συμπεριφορά σε συναδέλφους κριτές ή στους διαιτητές του
αγώνα.
• Ανάρμοστες δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.
• Συμμετοχή σε αγώνες χωρίς την εντολή ή έγκριση της αρμόδιας αρχής.
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Ε) Αποκλεισμός εκατό είκοσι (120) ημερών
•
•
•

Παράβαση των κανονισμών παιδιάς που είχε συνέπεια την επανάληψη του
αγώνα.
Υποβολή ψευδών εκθέσεων για συμβάντα πριν , κατά την διάρκεια και μετά
τον αγώνα.
Ανάρμοστη συμπεριφορά προς μέλος του Δ.Σ./ΕΟΚ ,του Δ.Σ/ΕΣΚ, της
ΚΕΔ/ΕΟΚ, της ΚΕΔ/ΕΣΚ.

ΣΤ) Αποκλεισμός εκατό ογδόντα (180) ημερών
•
•
•

Εξύβριση μελών του Δ.Σ /ΕΟΚ, του Δ.Σ/ΕΣΚ, της ΚΕΔ/ΕΟΚ ,της ΚΕΔ/ΕΣΚ.
Βάναυση λόγου και έργου συμπεριφορά προς τα μέλη των διαγωνιζομένων
ομάδων, θεατές ή μέλη του Δ.Σ των παραπάνω αναφερόμενων αρχών.
Γενικώς ανάρμοστη συμπεριφορά αταίριαστη με την δεοντολογία του
αθλητισμού.

Ζ) Αποκλεισμός τριακοσίων εξήντα (360) ημερών
•

Απρεπής και ανάρμοστη συμπεριφορά, στο εξωτερικό, με συνέπεια δυσμενή
σχόλια σε βάρος του σώματος των κριτών.

Η) Διαγραφή
•

Σε περιπτώσεις δόλιας μεροληψίας μετά από αποδεδειγμένη δωροδοκία, για
την οποία υπάρχει (έστω πρωτόδικα), καταδίκη από ποινικό δικαστήριο.
Μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση, γίνεται προσωρινή διαγραφή, η οποία
μετατρέπεται σε οριστική αν η τελεσίδικη απόφαση είναι καταδικαστική.

Θ) Υπολογισμός διάρκεια ποινών
•

•
•

Οι ποινές υπολογίζονται ημερολογιακά , διακόπτονται όμως από τη στιγμή
του τέλους της αγωνιστικής περιόδου και συνεχίζονται με την έναρξη της νέας
αγωνιστικής περιόδου. Ως ημερομηνία λήξης κάθε αγωνιστικής περιόδου
λογίζεται η 30/06 κάθε έτους και ημερομηνία έναρξης με επίσημη έναρξη των
εθνικών πρωταθλημάτων.
Οι ποινές που επιβάλλονται έχουν ισχύ τόσο στα εθνικά όσο και στα τοπικά
πρωταθλήματα.
Τιμωρημένος κριτής δεν συμμετέχει στην διαδικασία αξιολόγησης.

Ι) Υποτροπή σε πειθαρχικό παράπτωμα
•
•
•

Σε περίπτωση υποτροπής, κατά την ίδια αγωνιστική περίοδο , οι ποινές
αυξάνονται στο διπλάσιο των προβλεπόμενων.
Σε περίπτωση υποτροπής, στην επόμενη αγωνιστική περίοδο, οι ποινές
αυξάνονται κατά το ήμισυ.
Υπότροπος θεωρείται ο κριτής που υπέπεσε στο ίδιο ή βαρύτερο παράπτωμα.

ΙΑ) Συγχώνευση ποινών
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•
•

Εάν ο εγκαλούμενος κριτής κατηγορείται για περισσότερα του ενός
παραπτώματα, μετά την επιμέτρηση των ποινών, επιβάλλεται συνολική ποινή,
που σχηματίζεται από την βαρύτερη των ποινών επαυξημένη.
Η επαύξηση της ποινής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το ½ του
αθροίσματος των άλλων ποινών.

ΙΒ) Παραπτώματα αγώνων Τοπικών κατηγοριών παραπέμπονται
στην ΚΕΔ/ΕΣΚΑΣΕ.

αυτοδικαίως

ΙΓ) Παραπτώματα αγώνων Εθνικών κατηγοριών παραπέμπονται αυτοδικαίως στην
ΚΕΔ/ΕΟΚ.
ΙΔ) Η οποιαδήποτε ποινή σε Κριτή-μέλος παίζει καθοριστικό ρόλο στην περαιτέρω
αξιολόγηση του.
ΑΡΘΡΟ 20. ΓΕΝΙΚΑ
Για ότι ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ στα προηγούμενα άρθρα του παρόντος ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη διευκρίνησης ή συμπλήρωσης
αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΚΚΑΣΕ.
2.
Ο ΣΚΚΑΣΕ έχει έδρα στα γραφεία της ΕΣΚΑΣΕ και στην διεύθυνση ΠΙΝΔΑΡΟΥ &
ΘΙΣΒΗΣ 2 -1ος όροφος –Τ.Θ. 110 -32 200 ΘΗΒΑ
Τηλ. 2262 0 25959 ή 28689 και ΦΑΞ 2262 0 25936
Ώρες λειτουργίας γραφείου ΕΣΚΑΣΕ (Δευτέρα –Παρασκευή 10.00-13.00 και 18.00-21.00)
***Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Συνδέσμου
(e-mail ) kritesskkase@gmail.com
1.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΙΝΔΑΡΟΥ & ΘΙΣΒΗΣ 2 1ος όροφος Τ.Θ. 110 32 200 ΘΗΒΑ
Τηλ: 22620 25959 & 28689 και Fax: 22620 25936
Ώρες λειτουργίας γραφείου ΕΣΚΑΣΕ
Δευτέρα εώς Παρασκευή 10.00 13.00 και 18.00 21.00

