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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ του Σ.Κ.Α.Ι. 

 

1] ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

I. Η Ε.Α. [Επιτροπή Αξιολογήσης] αποτελείται από 4 [τέσσερα] μόνιμα μέλη. Στα μέλη αυτά προστίθεται 

και ένα πέμπτο προερχόμενο από το Ιππικό Άθλημα στο οποίο ανήκει ή ανήκουν κάθε φορά οι προς 

αξιολόγηση Κριτές. Το πέμπτο αυτό μέλος μετέχει των συνεδριάσεων της ΕΑ όταν και εφόσον τα μόνιμα 

μέλη το κρίνουν απαραίτητο. 

II. Τα τρία από τα τέσσερα μόνιμα μέλη προέρχονται από το ΔΣ ή και τα μέλη του ΣΚΑΙ και πρέπει να είναι 

Κριτές της Ανώτατης κατηγορίας Αγώνων [Β4] και Καθηγητές Διαιτησίας. 

III. Το τέταρτο μέλος προέρχεται από την ΚΕΚ, και προτείνεται από αυτήν, τηρουμένης πάντα της 

προϋπόθεσης της προηγούμενης παραγράφου. 

IV. Τα “πέμπτα” μέλη επιλέγονται από τα μόνιμα μέλη στην αρχή κάθε περιόδου λειτουργίας της ΕΑ. 

V. Της ΕΑ προεδρεύει ο εκ των μελών του ΔΣ του ΣΚΑΙ, που έχει την ανώτερη θέση στο Προεδρείο, ή στην 

άτυπη ιεραρχία του Σωματείου. 

 

2] ΧΡΟΝΟΣ ΘΗΤΕΙΑΣ 

Τα μέλη, που επιλέγονται από τον ΣΚΑΙ, επιλέγονται από το ΔΣ με την ίδια διαδικασία, που ακολουθείται για 

την στελέχωση και των άλλων Επιτροπών του Σωματείου. 

Μετά τον πρώτο ορισμό της Ε.Α. από τον ΣΚΑΙ και την ΚΕΚ, το ΔΣ του ΣΚΑΙ, μπορεί να αντικαθιστά ανά 

διετία [στην αρχή της θητείας του] μέχρι δύο από τα τρία μέλη, που ορίζονται στην ΕΑ από τον ΣΚΑΙ, η δε 

ΚΕΚ μπορεί να αντικαθιστά στην αρχή κάθε θητείας της [διετία] το μέλος, που ορίζεται στην ΕΑ από αυτήν. 

 

3] ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

I. Πρώτο μέλημα της ΕΑ είναι να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων, που θα αποτελέσει την πηγή 

πληροφοριών επάνω στην οποία κατά κύριο λόγο θα βασίζεται η διαδικασία της αξιολόγησης. 

II. Η διαδικασία της συνεχούς ενημέρωσης αυτής της βάσης δεδομένων έχει μεγάλη σημασία και είναι 

προφανές πως η πλημμελής τήρηση της υποχρέωσης αυτής από την ΕΑ, ακυρώνει στην πράξη την 

ύπαρξη της ΕΑ. 

III. Η βάση δεδομένων αποτελείται αφενός από όσο περισσότερα αντικειμενικά στοιχεία είναι δυνατόν να 

συλλεχθούν για τους Κριτές [παρακολούθηση ενημερωτικών συγκεντρώσεων, επιτυχής συμμετοχή σε 

προαγωγικά ή μη Σεμινάρια, καταγγελίες, τεκμηριωμένα παράπονα εκ μέρους αθλητών, οργανωτών κλπ] 

και αφετέρου από ποιοτικά στοιχεία που έχουν σχέση με το επίπεδο γνώσης και κατανόησης των 

Κανόνων του Αθλήματος, με τη λειτουργία, την αποτελεσματικότητα, την διάθεση αλλά και την ικανότητα 

κάθε Κριτή για συνεργασία, τις οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες που διαθέτει, καθώς και τις 

ιδιαιτερότητες του χαρακτήρα του, που επηρεάζουν την απόδοση του σαν Κριτή.  
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4] ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

I. Η δικαιοδοσία της ΕΑ ξεκινάει από την αξιολόγηση των υποψηφίων μαθητευόμενων Κριτών και 

συνεχίζει στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των Κριτών κατά την διαδικασία της ανόδου τους στις 

κατηγορίες [βαθμίδα Β1, Β2 κλπ] εκφέροντας τη σύμφωνη ή όχι γνώμη της για την προαγωγή των 

Κριτών σε επόμενη Κατηγορία. Η γνωμάτευση της ΕΑ για την καταλληλότητα των Κριτών για προαγωγή, 

είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Εκπαίδευσης και το ΔΣ του ΣΚΑΙ. 

II. Η ΕΑ συνεργάζεται με την Επιτροπή Εκπαίδευσης του ΣΚΑΙ καθώς και με την Επιτροπή Ορισμού 

Κριτών της ΚΕΚ για θέματα των αρμοδιοτήτων τους, με σκοπό την βελτιστοποίηση του έργου και της 

αποτελεσματικότητας αυτών των Επιτροπών, θέτοντας τις πληροφορίες, την κρίση και τις απόψεις της 

στη διάθεση τους. 

III.  Η ΕΑ έχει ενεργό και καθοριστική συμμετοχή στη διαδικασία της αντιστοίχισης των Κριτών με την 

κατηγορία των Αγώνων στην οποία μπορούν να συμμετέχουν ή να προεδρεύουν. 

IV. Εκτός της δυνατότητας παρέμβασης της ΕΑ στην προαγωγή των Κριτών στις επόμενες βαθμίδες, έχει 

την δυνατότητα να παρεμβαίνει και για τη συντόμευση του χρόνου που απαιτείται να μεσολαβήσει 

μεταξύ των προαγωγικών Τεστ, κάποιου Κριτή, για την άνοδο του στην επόμενη Κατηγορία. 


