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Κεφάλαιο

Ορισμός Σκοποί
Άρθρο 1
Η Ένωση των Κριτών (Ε.τ.Κ) είναι το Τεχνικό Εκτελεστικό Όργανο της Ομοσπονδίας που
συγκεντρώνει και εκπροσωπεί τους Εκτροφείς δοκιμασμένης Ορνιθολογικής ικανότητας στους οποίους
έχει αναγνωριστεί η ικανότητα να κρίνουν τα εκτιθέμενα πτηνά σε επίσημες ορνιθολογικές εκδηλώσεις
με βάση τους κανόνες του Παρόντος Καταστατικού.
Η Ε.τ.Κ. προβλέπεται να κανονίζει, την αναγόρευση, την έκπτωση, το έργο και την προστασία
των συμφερόντων των Κριτών κατά την διάρκεια των ενεργειών τους που τους εμπιστεύτηκε η
Ομοσπονδία.
Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την Ε.τ.Κ. είναι εκτελεστέες μετά την επικύρωση από
το Ο.Δ.Σ. Για αυτόν τον λόγο αποστέλλονται στο Ο.Δ.Σ. εντός 10 ημερών με φροντίδα του Προέδρου
της Ένωσης.
Η αμφισβήτηση (προσβολή) μιας επικύρωσης από το Ο.Δ.Σ. μπορεί να γίνει για λόγους
αξιοπιστίας και ουσίας. Αυτή πρέπει να ληφθεί εντός 90 ημερών από την ημέρα της επίδοσής του.
Σε αντίθετη περίπτωση μένουν αναλλοίωτα τα αποτελέσματα προηγουμένως παραχθέντα από την
απόφαση που έχει προσβληθεί.

Άρθρο 2
Στην Ε.τ.Κ. προβλέπονται τα ακόλουθα όργανα :
1. Συνέλευση των Κριτών
2. Πρόεδρος της Ένωσης των Κριτών
3. Κολέγιο Κριτών
4. Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης των Κριτών (Σ.τ.Ε.).
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Άρθρο 3
Η Συνέλευση των Κριτών αποτελείται από όλους τους εν ενεργεία Κριτές. Η Συνέλευση
συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο χρόνια, κατά την διάρκεια της Πανελλήνιας Έκθεσης, με
πρόσκληση του Προέδρου κατόπιν αποφάσεως του Σ.τ.Ε.. Η Συνέλευση ισχύει με την ίδια παρουσία ή
με εξουσιοδοτήσεις. Κάθε Κριτής μπορεί να φέρει μόνο μία εξουσιοδότηση δοσμένη από ένα άλλο
Κριτή. Κάθε δεύτερη χρονιά εκλέγεται το Δ.Σ. της Ένωσης των Κριτών και είναι τριμελές. Η εκλογή
του Προέδρου είναι προνόμιο της Συνέλευσης και γίνεται με την πλειοψηφία της Γ.Σ.. Την θέση του
Αντιπροέδρου και του Γραμματέα καταλαμβάνουν τα μέλη που πήραν τις περισσότερους ψήφους
αντίστοιχα. Σε περίπτωση ισοψηφίας εκλέγετε ο Αρχαιότερος. Σε ισοψηφία Αρχαιοτέρων γίνεται
κλήρωση.

Άρθρο 4
Η Εγγραφή στους καταλόγους των Κριτών επιτυγχάνεται αποκλειστικά διαμέσου μίας
εξετάσεως ικανότητος που γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που προβλέπονται από το παρόν
καταστατικό.

Άρθρο 5
Η Ένωση των Κριτών διοικείται από ένα τριμελές Δ.Σ. ονομαζόμενο Δ.Σ. της Ενώσεως των
Κριτών (Σ.τ.Ε). Αρμοδιότητα του Δ.Σ. της Ενώσεως Κριτών είναι :
1. Να δώσει τις απόψεις που ζητούνται από το Ο.Δ.Σ. στα :
▪

Γενικά κριτήρια εκτιμήσεως και κρίσεως που έχουν προταθεί από τις Εθνικές τεχνικές
επιτροπές και τις αλλαγές στα ίδια.

▪

Προβλήματα σχετικά με την κρίση ή την συμπεριφορά των Κριτών γενικά.

2. Να ρυθμίζει τα μαθήματα των υποψηφίων Κριτών και ειδικότερα :
▪

Να ορίζει τα κριτήρια συμμετοχής των μαθητών Κριτών στις σχολές προετοιμασίας
που οργανώνονται κατά την διάρκεια εκθέσεων (Πανελλαδικής και Τοπικών
διαγωνισμών) και σεμιναρίων εντός και εκτός Ελλάδος.

▪

Να προτείνει την υποψηφιότητα στο Ο.Δ.Σ. των Διεθνών Κριτών.

3. Τη Διεύθυνση του Οργανωτικού και Πειθαρχικού μέρους ειδικότερα :
▪

Να επικυρώνει την εγγραφή Νέων Κριτών.

▪

Να κρατάει και να ενημερώνει τον κατάλογο Κριτών.

▪

Να φροντίζει την Πειθαρχία των Κριτών και να προστατεύσει τα δικαιώματα και την
αξιοπρέπεια τους.
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▪

Να ενημερώνει το Ο.Δ.Σ. με αναλυτική Έκθεση όλους τους εγγεγραμμένους στην
Ομοσπονδία, οι οποίοι με την συμπεριφορά τους, έχουν ενοχλήσει έναν Κριτή κατά τη
διάρκεια ασκήσεως των Καθηκόντων του.

▪

Να ενημερώσουν το Ο.Δ.Σ. για τις ελλείψεις που διαπίστωσαν στις εκδηλώσεις και για
τη συμπεριφορά απέναντι στους Κριτές.

Άρθρο 6
Είναι αρμοδιότητα του Προέδρου της Ένωσης Κριτών :
1. Να αντιπροσωπεύει την Ένωση στο Ο.Δ.Σ. και στα άλλα Ομοσπονδιακά όργανα. Αυτός
συμμετέχει δικαιωματικά στην Συνέλευση της Ομοσπονδίας με δικαίωμα λόγου αλλά χωρίς
δικαίωμα ψήφου.
2. Να συγκαλεί και να προεδρεύει στην Συνέλευση των Κριτών.
3. Να συγκαλεί και να προεδρεύει στο Σ.Τ.Ε.
4. Να προεδρεύει στην Εξεταστική Επιτροπή για την εξέταση, για την ονομασία των Εθνικών
Κριτών.

Άρθρο 7
Η θέση του Προέδρου της Ε.τ.Κ. είναι ασυμβίβαστη με εκείνη του Ο.Δ.Σ..
Ο Αντιπρόεδρος της Ε.τ.Κ. αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε κάθε περίπτωση απουσίας του ή
κωλύματος.
Ο Γραμματέας της Ε.τ.Κ. φροντίζει την φύλαξη του Βιβλίου των αποφάσεων, των Καταλόγων
των Κριτών, καθώς επίσης την διεύθυνση της περιουσίας της Ενώσεως και της σχετικής λογιστικής.
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Κεφάλαιο

Αρμοδιότητες
Άρθρο 8
Η Ε.τ.Κ. περιλαμβάνει στο Δυναμικό της τους ενεργούς Κριτές. Οι ενεργοί Κριτές
διακρίνονται σε : Εθνικούς και Διεθνείς.
Α. ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΡΙΤΕΣ
Εθνικοί Κριτές είναι όλοι οι εν ενεργεία, κατά την ημερομηνία ισχύος του παρόντος κανονισμού,
καθώς και εκείνοι οι οποίοι θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα του κολεγίου κριτών,
σύμφωνα με τ' αναφερόμενα του παρόντος κανονισμού και αναγράφονται στο μητρώο μελών της ΕτΚ.
Β. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ
Είναι Διεθνείς Κριτές όλοι εκείνοι που ονομάζονται σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται από τους
κανονισμούς της COM-OMJ.

Άρθρο 9
Η παραίτηση ενός Κριτή πρέπει να υποβληθεί γραπτώς στην Ε.τ.Κ. στον Πρόεδρο.

Άρθρο 10
Με τη συμπλήρωση των 75 ετών ο Κριτής τίθεται εκτός αρμοδιότητας τον Ενεργού Κριτή.
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Κεφάλαιο

Διορισμοί
Άρθρο 11
1. Προκειμένου να συντάσσεται έγκαιρα το Ετήσιο Ημερολόγιο της ΕΟΟ και να γίνει σωστός
προγραμματισμός της ΕτΚ, οι σύλλογοι μέλη της ΕΟΟ πρέπει να αποστέλλουν έως την 31η
Ιουλίου αίτηση πρόσκληση κριτή στη ΕτΚ και όχι απευθείας στο κριτή. Η συγκεκριμένη
διαδικασία είναι βασική προϋπόθεση για τη πρόσκληση των μελών της ΕτΚ.

Άρθρο 12
Ο διορισμός των Κριτών γίνεται με βάση τα παρακάτω.
1. Ο ενδιαφερόμενος σύλλογος στέλνει συμπληρωμένο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο το
έντυπο ΕτΚ005 (Παράρτημα Α) προς την ΕτΚ στο e-mail : judge@fogr.gr
2. H ΕτΚ ελέγχει την διαθεσιμότητα για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες και απαντά ανάλογα
στον ενδιαφερόμενο σύλλογο ή Ομοσπονδία.
3. Ο σύλλογος ή Ομοσπονδία έρχεται στη συνέχεια σε επαφή με τον/τους κριτές
προκειμένου να ρυθμιστούν όλες οι λεπτομέρειες μετακίνησής του. Ως αφετηρία
μετακίνησης του κριτή θεωρείται η πόλη διαμονής του. Σε περίπτωση επιπλέον
μετακίνησης του προς άλλο σημείο αναχώρησης (αεροδρόμιο) ο σύλλογος επιβαρύνεται
τα επιπλέον έξοδα μετακίνησης του.
4. Προτεραιότητα για τη διάθεση ενός κριτή ορίζεται η ημερομηνία παραλαβής της αίτησης
του συλλόγου.
5. Θεωρείται ασυμβίβαστος ο διορισμός ενός Κριτή στην Έκθεση που ο ίδιος ταυτόχρονα
θα κρίνει και θα εκθέτει τα πουλιά του. Στην περίπτωση όμως που υπάρχει δεύτερος
κριτής της ίδιας κατηγορίας στον οποίο μπορούν να ανατεθούν τα πτηνά του εταίρου
κριτή τότε τα πουλιά του μπορούν να γίνουν δεκτά στον διαγωνισμό. Επίσης μπορεί να
πάρει μέρος με πουλιά σε άλλη κατηγορία από αυτή που έχει κληθεί να κρίνει.
6. Οι Κριτές μπορούν να κρίνουν σε Εκθέσεις που διοργανώνουν οι Σύλλογοι που ανήκουν.
7. Η αίτηση διορισμού πρέπει να κατατίθεται τουλάχιστον 60 ημέρες πριν την ημερομηνία της
Έκθεσης για να γίνεται δεκτή.
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Άρθρο 13
Ο Κριτής μπορεί να αρνηθεί τον διορισμό του. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει αμέσως να το
ανακοινώσει τηλεφωνικά στον Πρόεδρο της Ε.τ.Κ., ο οποίος θα ενεργήσει για την αντικατάσταση του
εάν είναι δυνατόν.
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Κεφάλαιο

Κρίση
Άρθρο 14
Οι Κριτές είναι υποχρεωμένοι στην πιστή αναλυτική εφαρμογή του Καταστατικού, των
Ομοσπονδιακών Κανονισμών και των κριτηρίων κρίσεως όπως ορίζεται από την COM.

Άρθρο 15
Ο Κριτής κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι εξισωμένος κατά τους κανονισμούς της
Ομοσπονδίας σαν δημόσιος λειτουργός. Σαν τέτοιος θα προστατεύεται εναντίον οποιοδήποτε.

Άρθρο 16
Η Κρίση των πουλιών που εκτίθενται σε επίσημες εκθέσεις αναθέτεται στους Κριτές που είναι κανονικά
εγγεγραμμένοι στον Κατάλογο της Ε.Τ.Κ., σύμφωνα με την ειδική αρμοδιότητά τους.
Αυτοί πρέπει να ενεργούν εφαρμόζοντας τα κριτήρια της εκτίμησης των δειγμάτων και τους
κανονισμούς των κρίσεων που έχουν επικυρωθεί από το Ο.Δ.Σ., με πρόταση κατόπιν πρότασης των
Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται για την εφαρμογή των εκάστοτε
κανονισμών κρίσεων και αλλαγών των προτύπων των δειγμάτων πρέπει να ακολουθούν πάνα πιστά τα
πρότυπα της O.M.J.-C.O.M. τόσο για τα μονά πουλιά όσο και για τις τετράδες.
Το γενικό κριτήριο επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Γενικό
Κανονισμό Εκθέσεων ή με απόφαση των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών, επικυρωμένη από το Ο.Δ.Σ..
Ο Κριτής οφείλει να συνοδεύει την κρίση με τεχνικές σημειώσεις που αφορούν αποκλειστικά
την κρίση.
Το Έντυπο βαθμολογίας συμπληρώνεται με την επίσημη ονοματολογία, του κρινόμενου
πουλιού, την ημερομηνία κρίσεως και την υπογραφή του Κριτή.
Η υπογραφή πρέπει να είναι ευανάγνωστη, σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να συνοδεύεται από
μία σφραγίδα με την ένδειξη του ονόματος και του επωνύμου.
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Κεφάλαιο

Υποχρεώσεις Δικαιώματα
Άρθρο 17
Σε περίπτωση αμφιβολίας, για να καθίσταται μία κρίση αληθής και πέραν κάθε αμφιβολίας,
επιτρέπεται στον Κριτή να βγάλει από το κλουβί το πτηνό που πρέπει να κρίνει. Η ενέργεια αυτή πρέπει
να γίνεται πάντοτε παρουσία του Διευθυντού της Έκθεσης ή μέλους της οργανωτικής επιτροπής της
έκθεσης ή οποιουδήποτε εξουσιοδοτηθεί από αυτούς γραπτώς ή προφορικώς, αυτοί θα είναι και
υπεύθυνοι για το σφράγισμα του κλουβιού.

Άρθρο 18
Όταν ένας κριτής αντιληφθεί ανωμαλίες που δεν έχουν διαπιστωθεί στον εγκλωβισμό πρέπει να
τις παρουσιάσει στον Διευθυντή Εκθέσεως. Δεν μπορεί να διαγωνίζεται πτηνό και συνεπώς δεν κρίνεται :
1. Πουλί που δεν έχει ομοσπονδιακό δακτυλίδι. (εκτός απο αυτά που προβλέπει ο Γενικός
Κανονισμός Εκθέσεων)
2. Πουλί που δεν έχει ομοσπονδιακό δακτυλίδι με την προβλεπόμενη διάμετρο από εκείνο που
προβλέπεται για την ράτσα.
3. Πουλί που φέρει οποιοδήποτε σημάδι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναγνωριστεί ο
εκτροφέας (π.χ. πλαστικά δακτυλίδια, διπλά δακτυλίδια).
4. Στις τετράδες εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 1,2,5, η παράγραφος 3 εφαρμόζεται ως έχει
αλλά και στις περιπτώσεις ανομοιομορφίας της τετράδας ή
ασθένειας/τραυματισμού/αποκλεισμού ενός ή περισσοτέρων δειγμάτων. Τότε τα υπόλοιπα
δείγματα κρίνονται και βαθμολογούνται εκτός διαγωνισμού ως μονά, για την ενημέρωση και
μόνον του εκτροφέα, χωρίς να λαμβάνουν μέρος στην διαγωνιστική διαδικασία και να
διεκδικήσουν βραβεία με την επισήμανση του κριτή στην καρτέλα βαθμολογίας “εκτός
διαγωνισμού”.

Άρθρο 19
Ο Κριτής πρέπει να αρνηθεί την κρίση στις περιπτώσεις που προβλέπουν τα κριτήρια κρίσεως
σύμφωνα με τις οδηγίες της O.M.J.-C.O.M . Η αιτία της μη κρίσεως γνωστοποιείται στον εκτροφέα με
μια σημείωση του Κριτή επάνω στην καρτέλα κρίσεως. Ο Κριτής πρέπει να μην αρχίσει ή να μη
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συνεχίσει την κρίση στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 του Γενικού
Κανονισμού Εκθέσεων.

Οι άμεσες αιτίες μη κρίσης ενός δείγματος είναι :
➢ Η μερική ή ολική απουσία ενός μέλους του, ενός ή περισσότερων δάκτυλων, ή ενός ή
περισσοτέρων νυχιών.
➢ Δυσμορφία (ες), δάκτυλο(α) δυσκαμψία(ες)
➢ Η τύφλωση μερική ή ολική
➢ Η έλλειψη μεγάλων φτερών πτήσης και/ή φτερών της ουράς
➢ Η εμφάνιση όζων ("lumps")
➢ Δείγμα που δεν ανήκει στον τύπο
➢ Δείγματα τραυματισμένα ή/και άρρωστα
➢ Δείγματα με δακτυλίδια που βγαίνουν και μπορούν να αντικατασταθούν
➢ Δείγματα που παρουσιάζουν εμφανή σημάδια οποιαδήποτε άλλης διαχείρισης εκτός αυτής του
απλού πλυσίματος
➢ Κάθε άλλη περίπτωση που δεν αναφέρεται παραπάνω πρέπει να αναφέρεται στην επιτροπή που
επιβλέπει την έκθεση.

Άρθρο 20
Μέχρι το κλείσιμο όλων των εργασιών της κρίσης της έκθεσης ο Κριτής μπορεί να διορθώσει
τα πεπραγμένα του. Όταν όλες οι κρίσεις περατωθούν καμία μεταβολή δεν μπορεί να γίνει στις
καρτέλες κρίσεως. Η εκφρασμένη κρίση ενός Κριτή σε μία επίσημη εκδήλωση είναι τελεσίδικη, μη
αμφισβητήσιμη και μη εφέσιμη.

Άρθρο 21
Οι Κριτές της Ομοσπονδίας έχουν :
1. Την υποχρέωση :
•

Να συμμετέχουν προσωπικά σε μία Γ.Σ. Κριτών τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια

•

Να γνωρίζουν τις οδηγίες που εκπονεί η Ένωση και η Ε.Τ.Ε. σχετικά με τα κριτήρια
κρίσεως και εκτιμήσεως.
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•

Να παρακολουθούν τα ενημερωτικά τεχνικά μαθήματα, τα σεμινάρια, τις Ε.τ.Κ..

•

Να παραδίδουν στον εκάστοτε πρόεδρο της Ε.τ.Κ, μια εργασία που θα αφορά το είδος
στο οποίο ειδικεύονται. Ο πρόεδρος της Ε.τ.Κ με την σειρά του, θα το κοινοποιεί στην
ΕΤΕ και στην ομοσπονδία.

•

Να κρίνουν σε μία μέρα τον μέγιστο αριθμό πουλιών, ορισμένου από το Συμβούλιο των
Κριτών:

•

Κλάση

Μέγιστος αριθμός πουλιών ανά ημέρα

A – Harz

60

B – Malinois

80

C – Timbrado

80

D – Καναρίνια Χρώματος

100

Ε1 – Καναρίνια τύπου (σγουρά)

70

Ε2 – Καναρίνια τύπου (λεία)

90

F–N

90

O&P

120

Να καταβάλλουν το ποσό των 10 ευρώ ετησίως για την δημιουργία ταμείου για
λογαριασμό της Ε.τ.Κ.

2. Το δικαίωμα :
•

Να αρνηθεί την κρίση πουλιών που υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό πουλιών προς εξέταση
που ορίζει η OMJ για κάθε κατηγορία.

•

Να λαμβάνουν ένα δίπλωμα εγγραφής, μία Ομοσπονδιακή Ταυτότητα από την οποία να
προκύπτει η ιδιότητα τους και ένα σήμα της Ε.τ.Κ.

•

Να εισέρχονται ελεύθερα σε όλες τις επίσημες εκθέσεις.

•

Όλα τα μέλη της Ε.τ.Κ. έχουν το δικαίωμα, να λαμβάνουν μέρος στο εκάστοτε παγκόσμιο
πρωτάθλημα της COM, ακόμα και χωρίς την συμμέτοχη τους στο ετήσιο πανελλήνιο
πρωτάθλημα.
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6

Κεφάλαιο

Κολλέγιο Κριτών
Άρθρο 22
Η Αίτηση - Πρόταση για την εγγραφή ενός υποψήφιου κριτή στο κολέγιο Κριτών γίνεται από
τον Σύλλογο στον οποίο ανήκει ο υποψήφιος κριτής προς την Ε.τ.Κ., ζητώντας από την Ε.τ.Κ. να
οργανώσει ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα για κριτές στην περιοχή του.
Η Ε.τ.Κ. υποχρεούται να δώσει την άδεια να αρχίσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των
υποψήφιων κριτών.

Άρθρο 23
Για να είναι δεκτός κάποιος υποψήφιος στο κολέγιο κριτών είναι αναγκαίο ο ενδιαφερόμενος
Σύλλογος να καταθέσει ΑΙΤΗΣΗ του υποψήφιου κριτή στον Πρόεδρο της Ε.τ.Κ. και να έχει τα
παρακάτω προσόντα :
1. Να έχει ηλικία όχι μικρότερη από 18 και όχι μεγαλύτερη από 60 έτη.
2. Να είναι μέλος της Ελληνικής Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας τουλάχιστον ένα έτος (1) .
3. Να έχει συμμετάσχει σε μια τουλάχιστον Πανελλήνια Έκθεση.
4. Να έχει τίτλο σπουδών βασικής εκπαίδευσης.
5. Να μην είναι υποκείμενος σε πειθαρχική ποινή επικυρωμένη από το Ο.Δ.Σ.
Η κατοχή των παραπάνω προσόντων πιστοποιείται με φροντίδα του υποψηφίου.
Ο υποψήφιος, με φροντίδα του Συλλόγου του, θα πρέπει να αποστείλει στον Πρόεδρο της
Ε.τ.Κ. :
1. Αίτηση του Συλλόγου (Έντυπο ΕτΚ002)
2. Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου ( Έντυπο ΕτΚ003) όπου θα φαίνονται καθαρά:
• Ονοματεπώνυμο υποψηφίου
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• Πατρώνυμο υποψηφίου
• Πλήρη διεύθυνση διαμονής
• Τηλέφωνα επικοινωνίας
• Αριθμό Ομοσπονδιακού μητρώου
• Σύλλογο στον οποίο ανήκει
• Ημερομηνία εγγραφής στον Σύλλογο
• Κατηγορία πουλιών για την οποία ενδιαφέρετε (Άρθρο 31 του παρόντος κανονισμού).
3. Υπεύθυνη δήλωση (Έντυπο ΕτΚ004) που θα αναφέρει:
• Σε ποια Πανελλήνια Έκθεση έχει πάρει μέρος,
• Τίτλους σπουδών.
• Ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα.
4. Τέσσερις φωτογραφίες

Άρθρο 24
Η εκπαιδευτική διαδικασία των υποψηφίων πρέπει να απαρτίζεται από τις ακόλουθες περιόδους
1. Θεωρητικό μέρος : Διαρκεί έως 12 μήνες και περιλαμβάνει υποχρεωτικής παρακολούθησης
σεμινάρια και γραπτή εξέταση κυρίως, με την μέθοδο των πολλαπλών απαντήσεων πάνω στην
διδαχθείσα ύλη.
2. Πρακτικό μέρος : Διαρκεί τουλάχιστον δύο εκθεσιακές περιόδους και περιλαμβάνει 8
εκπαιδευτικές υποχρεωτικές κρίσεις και την τελική εξέταση. Το πρακτικό μέρος, μπορεί να γίνεται
παράλληλα με το θεωρητικό μέρος αλλά οι τελικές εξετάσεις μπορούν να δοθούν μόνο αφού
τελειώσει με επιτυχία το θεωρητικό μέρος. Επίσης για κατηγορίες που δεν έχουμε κριτές ειδικά και
μόνο για τον πρώτο, οι εκπαιδευτικές κρίσεις είναι 6 αντί 8.
Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Οι υποψήφιοι που έχουν την άδεια της Ε.τ.Κ., είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια.
Η ευθύνη διοργάνωσης των μαθημάτων ανήκει στον τοπικό Σύλλογο. Το πρόγραμμα πρέπει να
περιλαμβάνει τ΄ ακόλουθα μαθήματα :
• Ανατομία και μορφολογία.
• Γενετική.
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• Τεχνική της κρίσης.
• Πρότυπα της κατηγορίας με την ευθύνη των Τεχνικών Επιτροπών.
• θεωρητική κατάρτιση στη δομή των φωνών των πουλιών φωνής στην εκάστοτε κατηγορία
Με τρεις απουσίες του υποψήφιου από τα μαθήματα, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και
είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει, την επόμενη φορά που θα οριστεί νέος κύκλος μαθημάτων.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κριτών αφού ενημερωθεί από τις Τεχνικές επιτροπές της αρμόδιας
κατηγορίας ενημερώνει την Ομοσπονδία και τον αρμόδιο Σύλλογο, για :
• Την λίστα των μαθημάτων με τους αντίστοιχους εκπαιδευτές.
• Τον κατάλογο με τις εξετάσεις που θα υποβληθεί ο κάθε υποψήφιος.
Η γραπτή εξέταση θα περιλαμβάνει 30 ερωτήσεις, από τις συνολικά 100 ερωτήσεις που θα
υπάρχουν στην ύλη θεωρητικής κατάρτισης ( 20 μορφολογίας, 20 κανονισμών και 60 θεωρία και
δομή φωνών πουλιών καθώς και τεχνικές κρίσης ανά κατηγορία)
οι οποίες θα πρέπει να
απαντώνται κυρίως με την μέθοδο των πολλαπλών απαντήσεων και να είναι σχετικές με την ύλη που
διδάχθηκαν από τους εκπαιδευτές τους ή επιλεγμένες από το βιβλίο ή τα βιβλία που τους έχει
ορισθεί να μελετήσουν από αυτούς .
Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που θα απαντήσουν σε τουλάχιστον 27 ερωτήσεις από τις 30 σωστά.
Οι 30 γραπτές ερωτήσεις θα πρέπει να ομαδοποιούνται ως εξής :
α) 3 ερωτήσεις σχετικές με τον κανονισμό των κριτών
β) 22 τεχνικές ερωτήσεις σχετικές με την κατηγορία που ενδιαφέρεται ο
υποψήφιος, γενετική, περιγραφές πτερωμάτων, τεχνικές κρίσης, αρμονία στις
τετράδες, αποτελέσματα ζευγαρωμάτων.
γ) 5 ερωτήσεις σχετικές με την μορφολογία, την ανατομία, και γενικά την
κατασκευή των πτηνών.
Οι σύλλογοι θα πρέπει να αποστέλλουν στον γραμματέα της ΕτK τις αιτήσεις για την συμμετοχή
των υποψηφίων κριτών στις εξετάσεις μέχρι και ένα μήνα πριν την έναρξη του διαγωνισμού.
Ορίζεται ως τόπος και χρόνος της θεωρητικής εξέτασης των υποψηφίων κριτών της Ε.Ο.Ο. η
οποιαδήποτε τοπική έκθεση συλλόγου της Ε.Ο.Ο. ή ο Πανελλήνιος διαγωνισμός της Ε.Ο.Ο. ή όποιος
τόπος οριστεί από την ΕτΚ..
Επιτυχής θεωρείται η γραπτή εξέταση θεωρητικού μέρους που συγκεντρώνει τουλάχιστον 27 από
τις 30 σωστές απαντήσεις.
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Σε περίπτωση αποτυχίας του υποψήφιου, είναι δυνατή η επανεξέτασή του μετά από 3 μήνες
τουλάχιστον.
Β. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Πριν αρχίσει το πρακτικό μέρος της εκπαίδευσης γίνεται συνεννόηση μεταξύ του ενδιαφερόμενου
Συλλόγου και της Ομοσπονδίας για τις εκθέσεις που θα συμμετάσχει ο κάθε υποψήφιος. Σημειώνεται
ότι οι εκθέσεις πρέπει να είναι υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας ή επίσημες διεθνείς και μη εκθέσεις
εντός και εκτός Ελλάδος.
Οι σύλλογοι θα πρέπει να αποστέλλουν στον γραμματέα της Ε.τ.K τις αιτήσεις για την συμμετοχή
των υποψηφίων κριτών στην τελική εξέταση του πρακτικού μέρους μέχρι και ένα μήνα πριν τον
διαγωνισμό.
Περιλαμβάνει 8 εκπαιδευτικές υποχρεωτικές κρίσεις και τη τελική εξέταση. Οι εκπαιδευτικές αυτές
κρίσεις θα πρέπει να γίνονται μετά από συνεννόηση με τον εκάστοτε κριτή κατηγορίας και κατά την
διάρκεια αυτών των εκπαιδευτικών κρίσεων θα πρέπει ο υποψήφιος κριτής να αναλύει την τεχνική της
κρίσης και τυχόν σφάλματα των διαγωνιζόμενων πουλιών, με τον εκπαιδευτή κριτή. Κατά την κρίση των
πουλιών πρέπει να γίνεται διάλογος με ερωτήσεις και απαντήσεις, σχετικές με την κρίση των πουλιών
αναμεσά στον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόμενο.
Για την παρουσία του υποψηφίου στις 8 εκπαιδευτικές κρίσεις γίνεται πρωτίστως έγγραφη
συνεννόηση μεταξύ του συλλόγου του και της Ε.τ.Κ για τις εκθέσεις που αυτός θα συμμετάσχει.
Οι εκπαιδευτικές κρίσεις επιβεβαιώνονται από την σφραγίδα του κριτή σε ειδικό δελτίο που
επιδεικνύει κάθε φορά ο υποψήφιος. Για να θεωρείται έγκυρη η σφραγίδα του εκπαιδευτή κριτή θα
πρέπει αυτός να είναι είτε εθνικός κριτής της Ε.τ.Κ. της Ε.Ο.Ο. ή άλλης αναγνωρισμένης Ομοσπονδίας
εξωτερικού είτε διεθνής O.M.J, είτε διεθνής O.M.J.
Ο κάθε Σύλλογος στον οποίο απευθύνεται η Ομοσπονδία προκειμένου να δεχθεί υποψήφιους
κριτές, είναι υποχρεωμένος να δεχθεί τουλάχιστον το 60% των αιτήσεων. Στα δε φωνής υποχρεούται να
δεχτεί όλες τις αιτήσεις.
Απαγορεύεται ρητά ο κάθε κριτής να έχει πάνω από δύο υποψήφιους, όπως επίσης η συμμετοχή
του ίδιου υποψηφίου από δύο κριτές στην ίδια έκθεση.
Οι υποψήφιοι κριτές πρέπει να εμφανίζονται πριν από την κρίση στον Πρόεδρο των Κριτών της
Έκθεσης ή τον διευθυντή, φέροντας μαζί τους την σχετική επιστολή από τον Πρόεδρο του Συλλόγου
που προέρχεται.
Ο υποψήφιος κριτής πρέπει να συμμετάσχει σε τουλάχιστον 8 εκπαιδευτικές κρίσεις, από τις οποίες
μόνο δύο επιτρέπεται να είναι με τον ίδιο κριτή αλλά διαφορετικό έτος.
Με το πέρας κάθε εκπαιδευτικής κρίσης, ο υποψήφιος κριτής λαμβάνει έγγραφη βεβαίωση από τον
αρμόδιο κριτή για την επιτυχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής κρίσης (Έντυπο ΕτΚ006).
Με την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών κρίσεων, ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να δώσει την
τελική εξέταση του στο πρακτικό μέρος ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής των Εθνικών Κριτών.
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Οι υποψήφιοι κριτές μπορούν να παρακολουθούν τις εργασίες των Τεχνικών Επιτροπών για να
ενημερώνονται.
Ορίζεται ως τόπος και χρόνος της πρακτικής εξέτασης των υποψήφιων κριτών της Ε.Ο.Ο. ο
εκάστοτε τόπος και χρόνος διεξαγωγής του Πανελλήνιου Διαγωνισμού της Ε.Ο.Ο. Σε περίπτωση που
κριθεί αναγκαίο μπορούν από κοινού το Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. και η Ε.τ.Κ. να ορίσουν άλλο τόπο και
χρόνο, αφού ενημερώσουν εγκαίρως τους Συλλόγους. Δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν τα 20 άτομα οι
υποψήφιοι προς εξέταση κριτές την ημέρα.
Ο Πρόεδρος των κριτών με βάση τις παρουσίες του υποψήφιου στο θεωρητικό μέρος, την επιτυχή
εξέτασή του στο θεωρητικό μέρος, τις εκπαιδευτικές κρίσεις στο πρακτικό μέρος, καθώς και την τελική
του εξέταση, συντάσσει τον έλεγχο σπουδών και βγάζει το τελικό αποτέλεσμα.
Όλα τα έξοδα βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο Σύλλογο.
Επιτυχής θεωρείται η τελική εξέταση πρακτικού μέρους που συγκεντρώνει τουλάχιστον 28 από τις
30 σωστές κρίσεις.

Άρθρο 25
Η Εξεταστική Επιτροπή των Εθνικών Κριτών για την τελική εξέτασή τους αποτελείται από :
Α. Πρόεδρος της Ε.τ.Κ., ή εκπρόσωπο του.
Β. Αντιπρόσωπος του Ο.Δ.Σ. – Μέλος.
Γ. Δύο (2) Κριτές της ειδικότητας του προς εξέταση υποψήφιου, εκ ‘τον οποίων ο ένας
τουλάχιστον πρέπει να είναι OMJ.

Άρθρο 26
Τα μέρη και οι ημερομηνίες των εξετάσεων θα συμφωνηθούν μεταξύ του Ο.Δ.Σ. του Σ.Τ.Κ.
και των Ε.Τ.Ε. για τις εξετάσεις που αναφέρεται στο άρθρο 24.
Ο πρόεδρος της Ε.τ.Κ. θα ανακοινώνει στους συλλόγους της ομοσπονδίας τον τόπο, το χρόνο
και τα θέματα των σεμιναρίων που θα πραγματοποιούνται για όποιον θέλει να γίνει κριτής.

Άρθρο 27
Η τελική πρακτική εξέταση συνίσταται :
Α. Στην επιλογή από τους δύο (2) Κριτές ειδικότητας 30 τουλάχιστον πουλιών από τα
διαγωνιζόμενα στην έκθεση εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον τετράδες. Τα επιλεχθέντα
πουλιά πρέπει να καλύπτουν όλο το εύρος των διαγωνιζόμενων ειδών. Αφού κριθούν τα
πουλιά, από τους κριτές ξεχωριστά από τα υπόλοιπα, οι βαθμολογίες παραδίδονται στην
επιτροπή και ο εξεταζόμενος είναι έτοιμος να ξεκινήσει την διαδικασία τελικής εξέτασης.
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Β. Τα επιλεγμένα πουλιά συγκεντρώνονται σε ένα μέρος της έκθεσης και ο υποψήφιος
κριτής καλείται να αναγνωρίσει τις ράτσες και τους χρωματισμούς (μεταλλάξεις) των
συγκεκριμένων πουλιών, γράφοντας αναλυτικά την ονομασία κάθε πουλιού στο
συγκεκριμένο έντυπο βαθμολογίας που θα επιλέξει μόνος του από το σύνολο των εντύπων
βαθμολογίας που οφείλει να του διαθέσει η Γραμματεία της Έκθεσης. Επιτυχής θεωρείται
η αναγνώριση του πρακτικού μέρους που συγκεντρώνει τουλάχιστον 28/30 σωστές
αναγνωρίσεις. Σε περίπτωση αναγνώρισης λιγότερων από 28 πουλιών, η πρακτική εξέταση
σταματάει και θεωρείται ανεπιτυχής. Η αναγνώριση δεν ισχύει για τα καναρίνια φωνής.
Γ. Στη συνέχεια, και αφού έχει ολοκληρώσει ο υποψήφιος κριτής την αναγνώριση των
πουλιών, προχωράει στην κρίση τους. Στην πρακτική τελική εξέταση, στη βαθμολογία του
υποψήφιου δεν θα πρέπει να υπάρχει απόκλιση πάνω από δυο (2) βαθμούς από την
βαθμολογία των κριτών ειδικότητας. Δηλαδή 92 με 90 θεωρείται σωστό ενώ 92 με 89
λάθος.
1. Οι εξεταστές κριτές, προκειμένου να έχουν σαφή εικόνα για τις γνώσεις του υποψήφιου
κριτή, έχουν το δικαίωμα προσθήκης επιπλέον πουλιών προς κρίση.
2. Επιτυχής θεωρείται η τελική εξέταση πρακτικού μέρους που συγκεντρώνει τουλάχιστον 28
από τις 30 σωστές κρίσεις.
Για τα καναρίνια φωνής:
Ο Υποψήφιος καλείται να κρίνει 2 τετράδες πουλιών της κατηγορίας του, 2 δυάδες και
μέχρι 5 έως 8 μονά. Ο υποψήφιος κάθεται σε τραπέζι μπροστά από τα πουλιά και ο
εξεταστής και η επιτροπή σε τραπέζι πίσω του έτσι ώστε να υπάρχει οπτική επαφή με τα
πουλιά. Κρίνουν ταυτόχρονα τα πουλιά.
Επιτυχής θεωρείται η διαδικασία στην οποία κριτής και υποψήφιος δεν παρουσιάζουν
συνολική διαφορά 3 βαθμών (9 στην κατηγορία των malinois γιατί τριπλασιάζεται το
αποτέλεσμα) ανά τετράδα και δυάδα και 1 (ενός) βαθμού για καθένα από τα μονά (1 στην
κατηγορία των malinois γιατί τριπλασιάζεται το αποτέλεσμα).

Άρθρο 28
1. Σε περίπτωση τελικής αποτυχίας του υποψηφίου, μπορεί να πάρει μέρος μόνο μια φορά ακόμα
στο κολέγιο κριτών για την συγκεκριμένη κατηγορία, επαναλαμβάνοντας ολόκληρο το πρακτικό
μέρος της τελικής εξέτασης (αναγνώριση ειδών και κρίση).
2. Στην περίπτωση που κάποιος είναι ήδη αναγνωρισμένος κριτής και επιθυμεί να γίνει κριτής και σε
άλλη κατηγορία, δεν υποχρεούται να επαναλάβει το θεωρητικό μέρος.
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Κεφάλαιο

Διοικητικοί κανόνες
Άρθρο 29
Η Ε.τ.Κ. έχει εξουσιοδοτηθεί να έχει δική του διοικητική βάση.
Η άσκηση οικονομίας συμπίπτει με εκείνη της ομοσπονδίας.
Τα κανονικά έσοδα της Ένωσης συνίσταται από ετήσιο βοήθημα που καθορίζει το Ο.Δ.Σ.
Η αίτηση του ετησίου βοηθήματος πρέπει να περιέλθει στην ομοσπονδία εντός του χρόνου που
έχει καθορίσει το Ο.Δ.Σ.
Στο τέλος κάθε έτους θα συνταχθεί ένας απολογισμός ο οποίος, εγκεκριμένος από το Σ.τ.Ε.
και θα ανακοινωθεί στην ομοσπονδία. Αυτός ο απολογισμός θα γίνει γνωστός στην συνέλευση.
Ο απολογισμός υποβάλλεται στην εξέταση της ομοσπονδιακής οικονομικής επιτροπής.

Άρθρο 30
Τα έξοδα διαμονής, διατροφής, μεταφοράς του κριτή καλύπτονται από τον σύλλογο που του
έκανε την πρόσκληση.

Άρθρο 31
Ο εκάστοτε σύλλογος μέλος της Ε.Ο.Ο. που προσκαλεί έναν κριτή, μέλος της ΕΤΚ, οφείλει να
καταβάλει το ποσό των 50 ευρώ στην Ε.τ.Κ. με σκοπό να συγκεντρώνεται κάθε χρόνο ένα ποσό για
λογαριασμό της ΕΤΚ.
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Κατηγορίες Κριτών
Άρθρο 32
Κατηγορίες ειδικότητας κριτών :
A. Καναρίνια φωνής Harz Roller
B. Καναρίνια φωνής Malinois (Waterslager)
C. Καναρίνια φωνής Tibrados
D. Καναρίνια Χρώματος
E. Καναρίνια τύπου και θέσης
F. Εξωτικά
G. Ευρωπαϊκά αγριοπούλια
H. Υβρίδια
I. Μελωδικά ή Κυματοειδή Παπαγαλάκια (τύπου και χρώματος)
J. Αγαπόρνιθες
K, L, M, N. Ψιττακόμορφα
K. Παπαγάλοι Αυστραλίας
L. Παπαγάλοι Ασίας και Αφρικής
M. Παπαγάλοι Αμερικής
N. Μεγαλόσωμοι παπαγάλοι
O. Διακοσμητικά περιστέρια και δεκαοκτούρες
P. Διακοσμητικά ορτύκια και πέρδικες
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Άρθρο 33
Ο συγκεκριμένος κανονισμός αποτελείται από 19 σελίδες (εξώφυλλο, περιεχόμενο, άρθρα) και
εγκρίθηκε από το Ομοσπονδιακό Διοικητικό Συμβούλιο στις 28 Οκτωβρίου 2018, στην Λάρισα.

Λάρισα, 8 Δεκεμβρίου 2018
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