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ΘEMΑ: .Eντυπo Bαθμoλoγiαg Kριτd)ν - Διαδικασiα Αναβ&Θμιoηg ΕΘνικιilν Kριτιbν,

Α) Ι]

ΣΚ.O.E.-E.T.Ε.Π.Σ. απoφ&o1σε την παρακd,τω διαδικαoiα ελ6γ1oυ και

αναβ6Θμισηζ των Κριτioν

,oλοι

oι ενεργoi κριτ6ζ

ηq Πρακτικηq Σκoπoβoληq.

..

Θα λdβουν, μ€σω των Συλλ6γων τoυζ, τo 6ντυπo ετf1oιαg
βαθμoλογiαq τoυζ, τo oπoiο θα συμπληρd)νoυν με δικη τoυζ ευΘfνη, με τoυg αγιbνεg
στoυζ oπoioυζ ο.υμμετ€1ουν oαν κριτ69, σε 6λη την διd,ρκεια τoυ 6τoυ9.
Στo τ6λo9 τoυ 6τoυζ και μ61ρι 31/0l o κιiΘε oυλλoγoq oυγκεντριbνει και επιoτρ6φει
oη ΣK.o.E. τα oυμπληρωμεvα 6νrυπα βαΘμoλoγiαq. o κιiθε κριτηg εiναι υπεriΘυνoq
να ουγκεvτρrboει τoυg αγrbνεg - βαθμoλογiα του oτη διdρκεια τoυ ετoυζ που π6ραoε.
To 6νωπο oφραγiζεται και υπoγραφεται απ6 τoν ΔιευΘυντη αγιbνα η τoν αγωνιiρ1η
oε κdθε αγrilνα, οτο οπoiο oυμμετ61ει o κριτηg.

fΙ διαδικαοiα αναβιiΘμιoηq τι,lν κριτιδν,

Θα

εiναι η εξfq:

FΙ αναβ6Θμιon των Δ6κιμων Kριτιbν oε EΘνικofζ Kριτ6ζ (Ro) γiνεται αυτ6ματα.
o Δ6κιμo.c KριΦc €χει oυγκεvτρciroει. oτο 6ντυπo βαΘμoλoγiαc τoυ'
τoυλd'τιοτoν 3 π6ντoυc αγιbνων.

εφ6ooν

Για την αναβ6Θμιoη απ6 Kριτηc (Ro) oε Eznκεφαλfc Kριτri (CRo) απαιτoιiνται:
ο 28 oυνoλικd, π6ντoι εκ των oπoιων 6 π6ντoι oε αγιbνεq επιπ6δου 3 (L ΙιΙ)
. ri εναλλακτικιi 35 π6ντoι εκ των oπoiων 3 oε αγcbνα επιπ6δου 3 (L ΙΙΙ)
. και η επιτυχηζ παρακoλοιiΘηoη οεμιναρiου επιπ6δoυ 2 (για την εκπαiδευση
υπoψηφiων CRo). T€τοια oεμινdρια Θα oργανrbνoνται oτο εξηg απ6 την
ΣK.O.E..E.Τ'E.Π,Σ. με oκοπ6 την ανdδειξη των Eπικεφαληg Kριτιbν.

Για τnν

αναβιiΘuιoη.

απ6 Eπικεφαλliζ Kριτηc (CRo) οε ΑγωνdργΙ (RM)

απαιτoυνται:
o 55 oυνoλικ0 π6ντoι εκ των οπoiων 15 oε αγri:νεq Επιπ6δoυ 3 ,φ6ρoντα.c ηδη
τον βαΘμ6 cRo.
. Nα 6χει εργαoΘεi ωζ Αγωνdρχηζ τoυλdχιστoν 5 φoρ69 oε αγrilνεg Eπιπ6δου 1
η2 (Leνe| Ι η Leve1 ΙΙ)
ο Kαι να πρoταθεi εγγρdφωg απ6 3 κριτ€q με βαθμ6 (RM).
. Eφ, 6ooν ουγκwτρωΘo6ν οι παραπd,νω πρoδπoθ6σειζ, διεξdγεται ψηφoφορiα,
για καθε υπoψηφιo RM , μεταξf των μελioν τηg ΣK'O'E.-E,T.E.Π.Σ.
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H ΣK.O,E.-E.T.E.Π.Σ.

Θα oργανiooει επioηg και oεμινdρια για την πιoτoποiηoη
YπευΘ6νων Aπoτελεομdτων (So) ανεξιiρητα απ6 την βαΘμiδα πoυ Θα ανliκoυν oι
υπoψηφιoι Κριτ69 (εiτε Δ6κιμoι, εiτε Ro κλπ) .

Ι{ ΣK.O.E.-E.T.E.Π.Σ. εκδiδει ν6α θvτυπα βαθμoλoγtαg μα 6λoυq τoυg εvεργoδq
κριτ69' πoυ Θα επιoτρ6ψoυν τo 6vτυπo βαΘμoλoγiαq τoυq. N6α εvτυπα βαΘμoλoγiαg
εκδiδoνται oτo εξl]g και για τoυq ν€oυg δ6κιμoυ9 κριτ69 , 6πειτα απ6 κdΘε oεμινdριo
ν6ων κριτιδν τoυg ν6oυ9 CRo και γεvικd L'πειτα απo κ(ιΘε αναβιiΘμιoη.
Kριτ6q πoυ για δι6oημα μεγαλfτερo των τριiυν ετiυν (ητoι μiα αναΘεcbρηoη των
κανoνιομιbν), δw 61oυν δραoηρι6τητα oαν κριτ6q, Θα πρ6πει να παρακoλουΘηooυν
θvα οεμιvdριo εθvικ<ilν κριτrilν η ΙRoΑ πρoκειμ6νoυ να μπoρoliν να Θεωρηθofν
wεργoi .

Tυ16ν παραηρf1oειg

για λdΘη και

παραλεiψειg οτα oτoι1εiα των

υπoβ6λλoνται μαζi με τα 6ντυπα βαΘμoλoγiαq μετd τo τ6λoq τoυ 6τoυq.
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