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Σοςρ αγώνερ ηος ππωηαθλήμαηορ ηηρ Γ΄ Καηηγοπίαρ Γςναικών  

πεπιόδος 2016-2017 

 

Άπθπο 1: Πποκήπςξη / Απμοδιόηηηα 

 

Ζ Πξνθήξπμε είλαη πξφηαζε γηα ηελ θαηάξηηζε ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο Δ.Π.Ο., σο 

δηνξγαλψηξηαο, θαη ησλ νκάδσλ πνπ κεηέρνπλ ζην Πξσηάζιεκα ησλ Γπλαηθείσλ 

νκάδσλ πνδνζθαίξνπ ηεο Γ΄ Καηεγνξίαο.  

Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη θαηαξηίζηεθε απηφκαηα, ρσξίο θακία επηθχιαμε, κε ηελ 

θαηάζεζε ζηελ Δ.Π.Ο. ηεο Γήισζεο πκκεηνρήο ηεο νκάδαο. 

Απνδνρή ηεο πξνθήξπμεο κε επηθχιαμε δελ γίλεηαη δεθηή θαη νδεγεί ζηελ επηβνιή 

ησλ πξνβιεπφκελσλ πεηζαξρηθψλ πνηλψλ. 

Ζ αξκνδηφηεηα δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ ηνπ πξσηαζιήκαηνο ησλ Γπλαηθείσλ 

νκάδσλ ηεο Γ΄ Καηεγνξίαο αλήθεη ζηελ Δπηηξνπή Γπλαηθείνπ Πνδνζθαίξνπ  (εθεμήο 

« ε Δπηηξνπή») ηεο Δ.Π.Ο. 

 

Άπθπο 2. Γιαηάξειρ διεξαγωγήρ 

 

Όινη νη αγψλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ησλ Γπλαηθείσλ νκάδσλ ηεο Γ΄ Καηεγνξίαο 

δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:  

α. ησλ Καλφλσλ Παηρληδηνχ, πνπ ηζρχνπλ δηεζλψο θαη νξίδνληαη απφ ην Γηεζλέο 

πκβνχιην ηεο F.I.F.A.,  

β. ησλ Καλνληζκψλ ηεο Δ.Π.Ο   

γ. ησλ απνθάζεσλ ηεο Δ.Δ. ηεο Δ.Π.Ο. πνπ ξπζκίδνπλ ή ζα ξπζκίδνπλ εηδηθά ζέκαηα 

πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα. 

 



 

Άπθπο 3:  Γήλωζη ςμμεηοσήρ / Έναπξη 

 

Σν πξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί ζε νκίινπο κε γεσγξαθηθά θξηηήξηα. Οη νκάδεο έρνπλ 

ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάιινπλ ζηελ Δ.Π.Ο., έσο θαη ηε Σεηάξηε 14/09/2016. 

Γήισζε πκκεηνρήο ζε εηδηθφ έληππν, πνπ ζα γίλεη γλσζηφ ζηηο νκάδεο, κέζσ 

δεκνζηνπνίεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Οκνζπνλδίαο. 

ηε Γήισζε πκκεηνρήο πξέπεη, ππνρξεσηηθά λα αλαθέξνληαη, ν Α.Φ.Μ. θαη ε 

Γ.Ο.Τ. ζηελ νπνία αλήθεη ε νκάδα.  

Ζ Γήισζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθφ παξάβνιν ησλ εθαηφ (100) επξψ 

θαη απφ έγγξαθν ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ε ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο νκάδαο. 

Μαδί κε ηε  Γήισζε πκκεηνρήο ζα θαηαηίζεηαη ζηελ Δ.Π.Ο. ην ςνςποζσεηικό 

Γιαιηηζίαρ / Γήλωζη, ςπογεγπαμμένο από ηον Νόμιμο Δκππόζωπο ηηρ 

ομάδαρ πεπί ηηρ ανεπιθύλακηηρ αποδοσήρ ηος Καηαζηαηικού, ηων 

Κανονιζμών, ηων εγκςκλίων, ηων οδηγιών και ηων αποθάζεων F.I.F.A., 

U.E.F.A. και Δ.Π.Ο, νόμιμα επικςπωμένη 

Υσξίο ηελ ππνβνιή ηνπ σο άλσ πλππνζρεηηθνχ Γηαηηεζίαο θακία Γήισζε 

πκκεηνρήο δελ γίλεηαη δεθηή. 

Οκάδεο, πνπ δελ έρνπλ ηαθηνπνηήζεη ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο, πξνο ηελ 

Δ.Π.Ο. θαη ηηο Δλψζεηο πνπ αλήθνπλ, κέρξη ηελ εκέξα ηεο Κιήξσζεο ζεσξείηαη φηη 

δελ ππέβαιιαλ Γήισζε πκκεηνρήο. 

Όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ηε Γήισζε 

πκκεηνρήο, ζα θνηλνπνηεζνχλ, ζε εηδηθφ έγγξαθν, ζηηο ελδηαθεξφκελεο νκάδεο κε 

ηελ επζχλε ηεο Δπηηξνπήο Πξσηαζιήκαηνο. 

ε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, νκάδεο πνπ δηθαηνχληαη ζπκκεηνρήο ζην 

πξσηάζιεκα ηεο Γ΄ Καηεγνξίαο Γπλαηθψλ, δελ ιάβνπλ κέξνο, δελ αλαπιεξψλνληαη 

γηα θαλέλα ιφγν απφ άιιε θαη ε Δ.Π.Ο., δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη 

αλάινγα ην ζχζηεκα δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ ηνπ Πξσηαζιήκαηνο.. 

Ζ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζα νξηζηεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο 

Κιήξσζεο. 

 

Άπθπο 4. Δπικοινωνία 

 

Οη νκάδεο ζηε Γήισζε πκκεηνρήο ππνρξεσηηθά ζα αλαθέξνπλ ηνλ αξηζκφ F.A.X. 

Γηα θάζε αιιαγή ηνπ αξηζκνχ απηνχ ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ππνρξεσηηθά θαη 

άκεζα ε Δ.Π.Ο.. 

Ζ αιιεινγξαθία ηεο Δ.Π.Ο. κε ηηο νκάδεο ηεο θαηεγνξίαο ζα γίλεηαη θαη κε ην 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e–mail), ζχκθσλα κε ην άξζξν 37 παξ. 5 ηνπ Κ.Α.Π. 

Δξαζηηερληθψλ Πξσηαζιεκάησλ. 

Ζ Δ.Π.Ο. ζα πξνρσξήζεη ζηε δεκηνπξγία ησλ ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ πνπ ζα 

αληηζηνηρνχλ ζε θάζε νκάδα, ζα ηηο απνζηείιεη έγθαηξα ζηηο νκάδεο θαη ζα ειέγρεη ηελ 

νξζή δηαβίβαζε θαη παξαιαβή ηεο αιιεινγξαθίαο. 

 

Άπθπο 5 : Δπίλςζη Αθληηικών Γιαθοπών 

 

Οη πάζεο θχζεσο αζιεηηθέο δηαθνξέο, πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

θαλνληζκψλ θαη ηεο πξνθήξπμεο θαη αθνξνχλ  

 



 

 

α. ηηο νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο αγψλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηεο Γ΄ Καηεγνξίαο 

Γπλαηθψλ θαη  

β. θάζε πξφζσπν πνπ ζπλδέεηαη κε απηέο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε θαη ηδηφηεηα, 

επηιχνληαη κφλν απφ ηα αξκφδηα ζεζκνζεηεκέλα δηθαηνδνηηθά φξγαλα ηνπ 

πνδνζθαίξνπ. 

Με ηε Γήισζε πκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα θαη ηελ απνδνρή ηεο παξνχζαο νη 

νκάδεο ζπκθσλνχλ, απνδέρνληαη θαη θαζηζηνχλ απνθιεηζηηθά αξκφδηα δηθαηνδνηηθά 

φξγαλα γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνπο θαλνληζκνχο, 

φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

Ζ ελ ιφγσ δέζκεπζε απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα ησλ νκάδσλ λα πξνζθχγνπλ, ζε θάζε 

πεξίπησζε, ελψπηνλ ησλ ηαθηηθψλ αζηηθψλ δηθαζηεξίσλ, κε νπνηαδήπνηε 

δηαδηθαζία, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εηδηθήο δηαδηθαζίαο ησλ άξζξσλ 682 επ. 

ΚΠνιΓ.  

ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ φζσλ νξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν 5, ηφηε, κε 

απφθαζε ηεο Δ.Δ./Δ.Π.Ο., ε ππαίηηα νκάδα ζα απνβάιιεηαη απφ ην πξσηάζιεκα ηεο 

Β΄ Καηεγνξίαο Γπλαηθψλ θαη ζα ηεο απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή ζε νπνηαδήπνηε 

πξσηάζιεκα γηα πέληε (5) εκεξνινγηαθά έηε  

 

Άπθπο 6 : ςμμεηοσή ποδοζθαιπιζηπιών 

 

Απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηξηψλ ρσξίο ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 

18 ηνπ Κ.Α.Π. Δξαζηηερληθψλ πξσηαζιεκάησλ. 

Δίλαη ππνρξεσηηθή ε αλαγξαθή ζην θχιιν αγψλα θαη ε ρξεζηκνπνίεζε επηά (7) 

πνδνζθαηξηζηξηψλ πνπ δηθαηνχληαη λα αγσλίδνληαη ζηηο ειιεληθέο εζληθέο νκάδεο. 

Δπηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην θχιιν αγψλα θαη ε ρξεζηκνπνίεζε έσο ηεζζάξσλ (4) 

πνδνζθαηξηζηξηψλ, πνπ δελ δηθαηνχληαη λα αγσλίδνληαη ζηηο ειιεληθέο εζληθέο 

νκάδεο. 

ε θάζε πεξίπησζε, θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα, ζα αγσλίδνληαη επηά (7) 

πνδνζθαηξίζηξηεο πνπ ζα έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο ειιεληθέο εζληθέο νκάδεο.  

ηνπο αγψλεο ηεο Γ΄ Καηεγνξίαο επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζηε 18άδα, κφλν κέρξη θαη 

ηξηψλ (3) πνδνζθαηξηζηξηψλ, πνπ ε ειηθίαο ηνπο δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 30ν έηνο. 

(Γελλεζείζεο πξηλ απφ 01/01/1987). 

 

Άπθπο  7. Γήπεδα-Ππόγπαμμα αγώνων. 

 

Γήπεδα 

Οη νκάδεο πνπ κεηέρνπλ ζην πξσηάζιεκα ηεο Γ΄ Καηεγνξίαο Γπλαηθψλ γηα ηελ 

πεξίνδν 2016-2017, ζα δειψλνπλ, ππνρξεσηηθά σο έδξεο γήπεδα κε ριννηάπεηα 

(θπζηθφ ή πιαζηηθφ) πνπ πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

α.  Γηαζέηνπλ λφκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο 

β. Πιεξνχλ ηνπο φξνπο αζθαιείαο ηνπ θαλνληζκνχ Γεπέδσλ θαη Αζθάιεηαο θαη 

Πξνζηαζίαο ησλ Αγψλσλ 

γ. Πιεξνχλ ηηο πξνβιέςεηο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 8, 9 θαη 10 ηνπ Κ.Α.Π. 

Δξαζηηερληθψλ Πξσηαζιεκάησλ 

Γελ ζα ηζρχζεη θακία εμαίξεζε θαη φπνηα νκάδα δελ δηαζέηεη γήπεδν κε φιεο ηηο 

πξνβιεπφκελεο πξνδηαγξαθέο δελ ζα γίλεηαη δεθηή ζην πξσηάζιεκα. 



 

ε πεξίπησζε πνπ ην γήπεδν-έδξα νκάδαο θαηαζηεί αθαηάιιειν, πξνζσξηλά ή 

κφληκα, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, ε αξκφδηα επηηξνπή ζα κπνξεί 

λα νξίδεη ηνπο αγψλεο ηνπ ζε άιιν γήπεδν, ην νπνίν ζα ππνδεηθλχεηαη απφ ην 

ζσκαηείν θαη ζα βξίζθεηαη εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηεο Έλσζεο ζηελ νπνία 

αλήθεη ην ζσκαηείν θαη πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο δηνξγάλσζεο, εθηφο εάλ ξεηά 

επηηξέπεηαη απφ ηελ Δ.Π.Ο. λα ην πξάμνπλ, (Καηαζηαηηθφ άξζξν 82 παξ. 4). 

 

Ππόγπαμμα αγώνων 

Όινη νη αγψλεο ηεο Γ΄ Καηεγνξίαο δηεμάγνληαη ζε εκέξεο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ 

επηηξνπή. 

Σα αηηήκαηα ησλ ελδηαθεξφκελσλ νκάδσλ γηα αιιαγή ψξαο, εκέξαο ή γεπέδνπ 

δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα, ζα πξέπεη λα πεξηέξρνληαη ζηελ Οκνζπνλδία ηνπιάρηζηνλ 

πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηνπ αγψλα, πιήξσο αηηηνινγεκέλα, 

πξνθεηκέλνπ ε αξκφδηα επηηξνπή λα θξίλεη ηε βαζηκφηεηα ή κε ηνπ αηηήκαηνο. 

Αηηήκαηα εθηφο ηεο σο άλσ θαζνξηδφκελεο πξνζεζκίαο δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε. 

ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ε Γηνξγαλψηξηα δχλαηαη λα αιιάμεη ηελ ψξα έλαξμεο 

αγψλα ή θαη ην γήπεδν ηέιεζεο απηνχ, ππνρξενχκελε λα εηδνπνηήζεη φινπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηέζζεξηο (24) ψξεο πξηλ ηελ έλαξμή ηνπ.  

Οη νκάδεο (κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπο) ζα θξνληίζνπλ γηα ηελ γλσζηνπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηα θνηλνηηθά - δεκνηηθά θαη εζληθά γήπεδα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ, 

θαζψο θαη ζηηο νηθείεο αζηπλνκηθέο αξρέο, ψζηε λα δηεμάγνληαη θαλνληθά νη αγψλεο. 

 

Άπθπο 8: Γιαηπόρ 

 

Ζ παξνπζία ηαηξνχ αγψλα είλαη ππνρξεσηηθή. Ο γηαηξφο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 

απνδείμεη ηελ ηδηφηεηά ηνπ κε νπνηνδήπνηε επίζεκν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν (ηαπηφηεηα 

Ηαηξηθνχ πιιφγνπ ή ζθξαγίδα). Οη γεπεδνχρεο νκάδεο αλαιακβάλνπλ ηελ 

ππνρξέσζε λα ππάξρνπλ ζηε δηάζεζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ, κέζα πξψησλ βνεζεηψλ 

θαη λα κεξηκλνχλ, απεπζπλφκελνη ζε αξκφδην θνξέα, γηα ηελ παξνπζία γηαηξνχ θαηά 

ηελ ηέιεζε ησλ αγψλσλ.  

ε πεξίπησζε αζζελείαο ή αδπλακίαο έγθαηξεο πξνζέιεπζεο ηνπ γηαηξνχ, νη 

γεπεδνχρεο νκάδεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ έγθαηξε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ.  

ε αληίζεηε πεξίπησζε, ν αγψλαο δελ ζα δηεμάγεηαη κε ππαηηηφηεηα ηεο γεπεδνχρνπ 

νκάδαο. Δάλ δηεμαρζεί ν κελ δηαηηεηήο παξαπέκπεηαη γηα πεηζαξρηθφ έιεγρν, ε δε 

γεπεδνχρνο νκάδα ράλεη ηνλ αγψλα θαη ηεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή πεληαθφζηα 

(500) έσο δπφκηζε ρηιηάδεο (2.500) επξψ 

Σα έμνδα ησλ γηαηξψλ επηβαξχλνπλ ηηο γεπεδνχρεο νκάδεο. 

 

Άπθπο 9 : Πποπονηηέρ 

 

Όιεο νη νκάδεο πνπ κεηέρνπλ ζην πξσηάζιεκα ηεο Γ΄ Καηεγνξίαο ππνρξενχληαη λα 

έρνπλ ζχκβαζε κε πξνπνλεηή ν νπνίνο λα είλαη θάηνρνο «Γειηίνπ ηαπηφηεηαο 

πξνπνλεηή ΔΠΟ» (ηξηεηνχο δηάξθεηαο) ηνπιάρηζηνλ θαη ζε ηζρχ.  

Ζ ζχκβαζε απηή καδί κε θσηνηππία ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο, πξέπεη λα 

θνηλνπνηεζνχλ ζηελ Δπηηξνπή πξσηαζιήκαηνο, ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ 

ηελ έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο. 



 

Δπίζεο, ν πξνπνλεηήο πξέπεη λα είλαη θάηνρνο ηνπ «Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο 

Πξνπνλεηή», ην νπνίν εθδίδεηαη απφ ηηο νηθίεο ΔΠ. Υσξίο ην αλσηέξσ Γειηίν, ε 

παξνπζία ηνπ πξνπνλεηή ζηελ Σερληθή Πεξηνρή απαγνξεχεηαη ξεηψο. 

ε θάζε, ηπρφλ, αιιαγή πξνπνλεηή ηα αλσηέξσ έγγξαθα ζα πξέπεη λα θαηαηίζεληαη 

ζηελ Δ.Π.Ο. εληφο δέθα πέληε (15) εκεξψλ, δηαθνξεηηθά ζα επηβάιινληαη νη 

πξνβιεπφκελεο απφ ηνπο θαλνληζκνχο θπξψζεηο. 

 

Άπθπο 10 : Παπαηηπηηήρ Αγώνα 

 

Ο παξαηεξεηήο ζα νξίδεηαη απφ ηελ Έλσζε πνπ αλήθεη ε γεπεδνχρνο νκάδα θαη ζα 

αζθεί ηα θαζήθνληα ρσξίο ακνηβή. 

 

Άπθπο 11 : Οικονομικά Θέμαηα 

 

Ζ νηθνλνκηθή εγθχθιηνο ηεο Δ.Π.Ο. θαη νη φπνηεο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο/Δ.Π.Ο. απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο 

Πξνθήξπμεο, ηελ νπνία θαη ζπκπιεξψλνπλ. 

Ζ νηθνλνκηθή νξγάλσζε, δηαρείξηζε θαη ν έιεγρνο ησλ αγψλσλ ηνπ πξσηαζιήκαηνο 

απηνχ, αλήθνπλ ζηελ ηνπηθή, γηα θάζε γεπεδνχρν νκάδα, Έλσζε, ε νπνία θξνληίδεη 

γηα ηελ εθηχπσζε εηζηηεξίσλ ησλ αγψλσλ θαη ηελ πξνψζεζε ηνπο ζηα γεπεδνχρα 

ζσκαηεία. 

Ζ Δ.Π.Ο. παξαηηείηαη ηνπ πνζνζηνχ ηεο ππέξ ησλ Δ.Π.. – Μειψλ ηεο. 

 

Έξοδα διαιηηηών / Παπαηηπηηών διαιηηζίαρ 

Σα έμνδα δηαηηεζίαο (δηαηηεηήο, βνεζνί δηαηηεηέο θαη παξαηεξεηήο δηαηηεζίαο) ζα 

θαιχπηνληαη απφ ην γεπεδνχρν ζσκαηείν.  

Οη δηαηηεηέο ησλ αγψλσλ ζα νξίδνληαη απφ όμοπερ, κε ηελ Δ.Π.. ηεο γεπεδνχρνπ 

νκάδαο, Δλψζεηο θαη ν παξαηεξεηήο δηαηηεζίαο απφ ηελ Έλσζε ηεο γεπεδνχρνπ 

νκάδαο. 

Ζ Δ.Π.Ο. ζα επηρνξεγεί ηα ζσκαηεία κε ην πνζφ ησλ εθαηφλ ζαξάληα (140) επξψ 

αλά αγψλα γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ δηαηηεζίαο ησλ εληφο έδξαο αγψλσλ ηνπο. 

Οη νκάδεο ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ, ζα επηρνξεγνχληαη επί πιένλ κε ην πνζφ ησλ εμήληα 

(60) επξψ, γηα ην θφζηνο ησλ αθηνπιντθψλ εηζηηεξίσλ ησλ κεηαθηλνχκελσλ 

δηαηηεηψλ. 

ε πεξίπησζε πνπ ζσκαηείν δεηήζεη λα νξηζζεί παξαηεξεηήο δηαηηεζίαο απφ άιιε, 

εθηφο απφ απηή ηεο γεπεδνχρνπ νκάδαο Έλσζε, καδί κε ην έγγξαθν αίηεκα νξηζκνχ 

πξνθαηαβάιιεη θαη ην πνζφ γηα ηα έμνδα ηνπ παξαηεξεηή, ζε αληίζεηε πεξίπησζε ην 

αίηεκα απνξξίπηεηαη.  

 

Άπθπο 12 : Έπαθλο ππωηαθλήμαηορ  

 

Οη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ βαζκνινγηθά ηελ πξψηε (1ε ) ζέζε ζηνπο πίλαθεο 

θαηάηαμεο ησλ νκίισλ ζα αλαθεξπρζνχλ πξσηαζιήηξηεο νκάδεο ηεο Γ΄ Καηεγνξίαο. 

ε θάζε πξσηαζιήηξηα νκάδα ζα απνλεκεζεί έλα Κχπειιν θαη είθνζη πέληε (25) 

κεηάιιηα γηα ηηο πνδνζθαηξίζηξηεο θαη ηνλ πξνπνλεηή ηνπο. 

 

 

 



 

 

Άπθπο 13 : Πποβιβαζμόρ 

 

ηη Β΄ Καηηγοπία, για ηη ποδοζθαιπική πεπίοδο 2017-18, θα πποβιβαζθούν οι 

ομάδερ, οι οποίερ, ηη ποδοζθαιπική πεπίοδο 2016-17, ζηοςρ βαθμολογικούρ 

πίνακερ ηηρ Γ΄ Καηηγοπίαρ θα καηαλάβοςν : 

α) ηη ππώηη θέζη κάθε ομίλος (Ππωηαθληηέρ).ύνολο οκηώ (8) ομάδερ και 

β) ηη δεύηεπη θέζη ηος 1ος  και 2ος  ομίλος. ύνολο δύο (2) ομάδερ. 

Από ηιρ ζαπάνηα δύο (42) ζςνολικά ομάδερ, θα πποβιβαζθούν ζηη Β΄ 

Καηηγοπία, δέκα (10) ομάδερ. 

 

Άπθπο 14 : Ραδιοηηλεοπηικά / Δμποπικά Γικαιώμαηα 

 

Σα Ραδηνηειενπηηθά δηθαηψκαηα αλήθνπλ ζηηο νκάδεο θαη ε δηαδηθαζία παξαρψξεζή 

ηνπο απφ ηα σκαηεία ζηνλ νπνηνλδήπνηε ελδηαθεξφκελν δηθαηνχρν θνξέα, 

πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 29 ηνπ Καλνληζκνχ Αγψλσλ Πξσηαζιεκάησλ (Κ.Α.Π.) 

Δξαζηηερληθψλ Οκάδσλ. 

 

Άπθπο 15: Σελική διάηαξη 

 

Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ Πξνθήξπμε απηή, απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ 

ηεο Δ.Π.Ο. ή γηα νπνηνδήπνηε ζέκα παξνπζηαζηεί θαη δελ θαιχπηεηαη απφ ηε 

παξνχζα Πξνθήξπμε ζα απνθαζίδεη ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Π.Ο. ζην πιαίζην 

ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο θαη ηνπ νξζνχ θαη ηνπ δίθαηνπ. 

 

 

 

Γηα ηελ Δ.Π.Ο. 

 

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

 

 

ΜΗΥΑΖΛ ΣΕΑΝΟΠΟΤΛΟ                            ΠΑΤΑΝΗΑ ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ 
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