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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  

ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ (ΚΕΑΤ) 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας των Επιτροπών της ΚΕΑΤ, δημιουργήθηκε ώστε να 

διαμορφωθεί ένα ομοιογενές πλαίσιο επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των 

Επιτροπών Ανάπτυξης της Τοξοβολίας και της ΚΕΑΤ. Αποτελεί την αρχική κατεύθυνση 

λειτουργίας τους, η οποία θα εξελίσσεται και θα διαμορφώνεται κατά την πορεία, από τις 

ίδιες τις Επιτροπές. 

 

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ ΚΕΑΤ 

Οι Επιτροπές της ΚΕΑΤ (εφεξής οι «Επιτροπές») αποτελούν ανεξάρτητες λειτουργικές 

μονάδες, που σκοπό έχουν την ανάπτυξη της τοξοβολίας στην Ελλάδα, αναλόγως του 

αντικειμένου στο οποίο δραστηριοποιούνται και των θεμάτων τα οποία απασχολούν την 

κάθε μία.  

Οι Επιτροπές αναφέρονται αποκλειστικά στην ΚΕΑΤ, μέσω των καθορισμένων από τις 

ίδιες, Ομάδων Συντονισμού τους. 

Αντικείμενο και σκοπός λειτουργίας των Επιτροπών είναι η υποβολή και η υλοποίηση 

προτάσεων για συγκεκριμένα θέματα, που αφορούν την τοξοβολία και εμπίπτουν στα 

πεδία δράσης της κάθε Επιτροπής  Προς διευκόλυνση του έργου των Επιτροπών, η ΚΕΑΤ 

χορηγεί έναν ενδεικτικό κατάλογο των θεμάτων, επί των οποίων, η κάθε Επιτροπή θα 

υποβάλλει προτάσεις, μέσω της Ομάδας Συντονισμού της. Παράλληλα, η κάθε Επιτροπή 

έχει τη δυνατότητα να προσθέσει/συμπληρώσει/τροποποιήσει τα θέματα με τα οποία θα 

ασχοληθεί, ώστε να εκφράζονται η βούληση και οι ανάγκες εκείνου του συνόλου, το οποίο 

εκπροσωπεί. Οι Επιτροπές μέσω της Ομάδας Συντονισμού τους, προωθούν τις προτάσεις 

τους στην ΚΕΑΤ, ώστε η τελευταία να τις προωθήσει στο ΔΣ της ΕΟΤ προς έγκριση. 

Δικαίωμα συμμετοχής στις Επιτροπές έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον το πεδίο της 

γνώσης και της εμπειρίας τους, εμπίπτει στα αντικείμενα τα οποία πραγματεύεται η κάθε 

Επιτροπή. Οι ενδιαφερόμενοι, εάν το επιθυμούν, μπορούν να συμμετέχουν σε περισσότερες 

από μια Επιτροπές. Εάν κάποιο μέλος μιας Επιτροπής επιθυμεί να αποχωρήσει από την 

Επιτροπή, μπορεί να το πράξει οποιαδήποτε στιγμή, δηλώνοντας το εγγράφως, με 

επιστολή ή με ηλεκτρονικό μήνυμα προς την Ομάδα Συντονισμού της εν λόγω Επιτροπής.  

Σε καθορισμένες ημερομηνίες θα πραγματοποιούνται συνεδριάσεις της ΚΕΑΤ με τις Ομάδες 

Συντονισμού.  

Οι Επιτροπές συνεδριάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά από πρόσκληση της 

Ομάδας Συντονισμού. Η συμμετοχή μπορεί να είναι είτε με φυσική παρουσία, είτε μέσω 
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τηλεδιάσκεψης. Στις συνεδριάσεις πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον ένα μέλος της 

Ομάδας Συντονισμού. 

Οι Επιτροπές αποφασίζουν επί των προτάσεων που έχουν κατατεθεί προς διαβούλευση 

για έγκριση, τροποποίηση ή απόρριψη, με απλή πλειοψηφία. Για την τελική απόφαση και 

υποβολή των προτάσεων στην ΚΕΑΤ, οι Επιτροπές θα πρέπει να έχουν λάβει μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την θέση – άποψη τουλάχιστον έντεκα (11) μελών τους. 

Για την καλύτερη λειτουργία των Επιτροπών ένα μέλος της Ομάδας Συντονισμού τηρεί 

χρέη γραμματέα και συμπληρώνει το φύλλο των Πρακτικών [η φόρμα Πρακτικών 

παρέχεται από την ΚΕΑΤ]. Τα φύλλα των πρακτικών από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής 

τηρούνται σε αρχείο της Επιτροπής από την Ομάδα Συντονισμού, ώστε να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στο μέλλον και είναι διαθέσιμα εφόσον ζητηθούν από την ΚΕΑΤ. 

Οι Επιτροπές, μέσω των Ομάδων Συντονισμού τους, οφείλουν να αποστέλλουν στην ΚΕΑΤ 

τα στοιχεία των μελών και της Ομάδας Συντονισμού και να ενημερώνουν την ΚΕΑΤ εντός 

10 ημερών για οποιαδήποτε αλλαγή στις συνθέσεις των Επιτροπών.   

Κάθε Επιτροπή πρέπει να έχει ενημερωμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω 

της οποίας πραγματοποιείται η επικοινωνία μεταξύ των μελών της Επιτροπής και με την 

ΚΕΑΤ. Για το σκοπό αυτό, όλες οι Επιτροπές μέσω των Ομάδων Συντονισμού, θα πρέπει να 

έχουν δημιουργήσει μοναδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι 

τις 15/5/2019 και να έχουν κοινοποιήσει τη διεύθυνση αυτή στην ΚΕΑΤ. 

Όλες οι προτάσεις, εισηγήσεις, αιτήματα των μελών, καθώς και οι τοποθετήσεις τους στα 

θέματα που τίθενται, θα πρέπει να υποβάλλονται στις Επιτροπές σε ηλεκτρονική μορφή, 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όχι χειρόγραφα. 

Ως ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων σε κάθε Επιτροπή, προκειμένου να είναι εφικτή η 

λειτουργία της, ορίζεται να είναι τα    επτά (7) μέλη. Τρία από τα μέλη αυτά σχηματίζουν την 

Ομάδα Συντονισμού. 

Ως καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των πρώτων εισηγήσεων/προτάσεων στην 

ΚΕΑΤ από τις Επιτροπές για την τρέχουσα χρονιά, ορίζεται η 30/9/2019. Επί των τελικών 

εισηγήσεων/προτάσεων, που οφείλουν να φέρουν τις υπογραφές των τριών μελών της 

Ομάδας Συντονισμού, θα πρέπει να αποτυπώνεται ο αριθμός των μελών που συμφωνούν, 

καθώς και οι τυχόν διαφορετικές απόψεις. 

 

2. ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

Συνδετικό κρίκο των Επιτροπών με την ΚΕΑΤ, αποτελεί η τριμελής Ομάδα Συντονισμού της 

κάθε Επιτροπής. 

Τα τρία μέλη της κάθε Ομάδας Συντονισμού είναι ισότιμα, χωρίς ιεραρχικές ή άλλες 

διακρίσεις, τόσο μεταξύ τους, όσο και με τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Ο ρόλος τους 

είναι οργανωτικός, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
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1. Να προγραμματίζουν, να οργανώνουν και να διευθύνουν τις συνεδριάσεις με τα μέλη 

της Επιτροπής τους. Η συμμετοχή των μελών των Επιτροπών στις συνεδριάσεις 

μπορεί να πραγματοποιείται με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης. 

2. Να τηρούν τα πρακτικά και να καταγράφουν τα ονόματα των παρόντων και τις 

προτάσεις των μελών της Επιτροπής τους. Τις προτάσεις αυτές, αφού τις 

συγκεντρώσουν και τις ταξινομήσουν, οφείλουν να τις αποστέλλουν στην ΚΕΑΤ, 

έχοντας αποτυπωμένη με σαφήνεια, την τελική πρόταση της Επιτροπής, η οποία μπορεί 

να έχει ληφθεί ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία, από το 50%, πλέον ενός εκ των μελών. 

3. Να αποστέλλουν στην ΚΕΑΤ κάθε τρεις μήνες συνοπτικό απολογισμό με την πρόοδο 

των εργασιών τους. 

4. Ένα εκ των μελών μπορεί να παρίσταται στις συνεδριάσεις της ΚΕΑΤ, όταν εκεί 

συζητούνται οι προτάσεις που έχει υποβάλλει η αντίστοιχη Επιτροπή. 

Οι Ομάδες Συντονισμού όλων των ενεργών Επιτροπών, πρέπει να έχουν εκλεγεί από τα 

μέλη των Επιτροπών, το αργότερο μέχρι τις 30/5/2019 και οι συνθέσεις των Ομάδων 

Συντονισμού να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΚΕΑΤ. 

Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Συντονισμού, μπορεί να γίνει σε περίπτωση 

αδυναμίας κάποιου από τα μέλη της να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που προκύπτουν 

από την συμμετοχή του, ή εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί εγγράφως τουλάχιστον από το 50% 

πλέον ενός εκ των μελών της Επιτροπής. Το αίτημα υποβάλλεται στην Ομάδα Συντονισμού 

και η τελευταία οφείλει να το κοινοποιήσει στην ΚΕΑΤ. Στην περίπτωση αυτή, τα μέλη της 

Επιτροπής ψηφίζουν εκ νέου για την πλήρωση της θέσης του μέλους της Ομάδας 

Συντονισμού που θα πρέπει να αντικατασταθεί. Για την εν λόγω θέση, επιλέγεται ο 

υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους σε σχετική φανερή ψηφοφορία. 

Στην περίπτωση ισοψηφίας, ξαναγίνεται ψηφοφορία μεταξύ των μελών που ισοψήφισαν.  

Εάν ένα μέλος της Ομάδας Συντονισμού παραιτηθεί ή εκλείψει, η θέση πληρούται κατόπιν 

νέας φανερής ψηφοφορίας των μελών της Επιτροπής. 

Τα μέλη της Ομάδας Συντονισμού οφείλουν να τηρούν, να συμμορφώνονται και να 

εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τις αποφάσεις της Επιτροπής, χωρίς να εισάγουν στα 

Πρακτικά ή στις αποστελλόμενες στην ΚΕΑΤ προτάσεις/εισηγήσεις, τις προσωπικές 

τους απόψεις ή αντιλήψεις. 

 

3. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  

Τα μέλη των Επιτροπών και των Ομάδων Συντονισμού οφείλουν να λειτουργούν πάντοτε, 

σύμφωνα με τους κανόνες της ευγένειας, της συναδελφικότητας, της συνεργατικότητας και 

της ανιδιοτέλειας. Περιπτώσεις ακραίων αντιπαραθέσεων δεν θα γίνονται σε καμμία 

περίπτωση αποδεκτές από την ΚΕΑΤ και τα εμπλεκόμενα μέρη θα διαγράφονται από τις 

Επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν. 
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Σε περίπτωση που μέλος μιας Επιτροπής δεν συμμετέχει καθόλου (ούτε με φυσική 

παρουσία, ούτε μέσω τηλεδιάσκεψης, ούτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ούτε μέσω 

έγγραφης επικοινωνίας) στις δράσεις της Επιτροπής αυτής, για χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο των 6 μηνών, η Ομάδα Συντονισμού έχει το δικαίωμα να εισηγηθεί στην 

Επιτροπή την διαγραφή του.  

 

4. ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Στην περίπτωση που ο αριθμός των μελών μια Επιτροπής μειωθεί σε λιγότερα από τρία 

μέλη και η κενή θέση δεν πληρωθεί εντός 15 ημερών από την έγγραφη δήλωση 

αποχώρησης του τρίτου μέλους, θα καθίσταται ανενεργή αυτοδικαίως η εν λόγω Επιτροπή. 

Επίσης, εάν η ΚΕΑΤ κρίνει ότι μια Επιτροπή δεν ανταποκρίνεται στους σκοπούς για τους 

οποίους δημιουργήθηκε, έχει το δικαίωμα να ενημερώσει το Δ.Σ. της ΕΟΤ για τη διακοπή 

της λειτουργίας της εν λόγω Επιτροπής. Προτού η ΚΕΑΤ προχωρήσει στη διακοπή της 

λειτουργίας μιας Επιτροπής, θα ενημερώνει εγγράφως την Επιτροπή Συντονισμού για τους 

λόγους που η Επιτροπή δεν έχει κατορθώσει να ανταποποκριθεί στους σκοπούς για τους 

οποίους συστάθηκε. Η Ομάδα Συντονισμού οφείλει να ενημερώσει τα μέλη της για την 

προειδοποίηση της ΚΕΑΤ, ώστε να αποφασιστεί κατόπιν ψηφοφορίας εάν επιθυμούν ή όχι 

να αυξήσουν τις προσπάθειές τους. ώστε να μπορέσει η εν λόγω Επιτροπή να λειτουργήσει 

αποτελεσματικά ή εάν επιθυμούν την διακοπή λειτουργίας της. Στην περίπτωση που παρά 

την έγγραφη ειδοποίηση από την ΚΕΑΤ, η εν λόγω Επιτροπή εξακολουθεί να μην 

ανταποκρίνεται στους σκοπούς για τους οποίους συστάθηκε, τότε η ΚΕΑΤ θα ενημερώνει 

το Δ.Σ. της ΕΟΤ για την οριστική διακοπή λειτουργίας της Επιτροπής αυτής. 

 

Αθήνα, 7 Μαΐου 2019 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΑΤ 
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