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ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ   Γ’  ΕΘΝΙΚΗΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΑΝ∆ΡΩΝ 

AΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ  2010 - 2011 
 

      Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόµου,  του 
Καταστατικού και των Κανονισµών της Ε.Ο.Κ., καθώς και της Γενικής 
Προκήρυξης Πρωταθληµάτων αγωνιστικής περιόδου 2010 - 2011. 
 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ µ ε  
 

το Πρωτάθληµα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας, αγωνιστικής περιόδου 2010 - 
2011, µε τους ακόλουθους  όρους:   
 
ΑΡΘΡΟ   1ο :  ΣΩΜΑΤΕΙΑ  ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
       Στο Πρωτάθληµα  Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας αγωνιστικής περιόδου  
2010 - 2011 δικαιούνται  να πάρουν µέρος 56   Σωµατεία, χωρισµένα σε 4 
οµίλους  (2 Νότου και 2 Βορρά),  ως εξής: 
 
Α)   ΟΜΙΛΟΙ ΝΟΤΟΥ 
α)   1ος   ΟΜΙΛΟΣ 
 
1.   ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ 
2.   ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ 
3.   ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΑΣ 
4.   ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ. ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ 
5.   ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 
6.   ΓΦΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
7.   ΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ 
8.   ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 
9.   ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 
10. ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ 
11. ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ 
12. Κ.Α.Π. 
13. ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
14. ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

β)   2ος   ΟΜΙΛΟΣ 
 
1.   ΓΣ ∆ΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟ∆ΟΥ 
2.   ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ 
3.   ΑΕ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ 
4.   ΑΕ ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ 
5.   ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 
6.   ΓΠΣ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 
7.   ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΟ∆ΟΥ 
8.   ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 
9.   ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ 
10. ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ 



11. ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 
12. ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ 
13. ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ 
14. ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΟ 
 
Β)  ΟΜΙΛΟΙ ΒΟΡΡΑ 
 
α)  1ος  ΟΜΙΛΟΣ 
1.   ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
2.   ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 
3.   ΠΑΣ ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
4.   ΑΟ ΦΟΙΝΙΞ ΛΑΡΙΣΑΣ 
5.   ΑΟΚ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ 
6.   ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
7.   ΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΛΟΥ 
8.   ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 
9.   ΚΑΠΣ Ε∆ΕΣΣΑ 
10. ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 
11. ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΡ. ΒΡΥΣΗΣ 
12. ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
13. ΑΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΠΑΝΩΜΗΣ 
14. ΓΣ ΜΑΚΑΜΠΗ 
 
β)  2ος ΟΜΙΛΟΣ 
1.   ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛ / ΤΕΙΑΣ 
2.   ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
3.   ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
4.   ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
5.   ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
6.   ΓΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ 
7.   ΧΑΝΘ 
8.   ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 
9.   ΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ 
10. ΑΠΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΣ 
11. ΑΜΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α∆ΕΝ∆ΡΟΥ 
12. ΑΜΣ ∆ΟΞΑ ∆ΡΥΜΟΥ 
13. ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ 
14. ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙ∆ΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Τα Σωµατεία  που θα πάρουν µέρος στο Πρωτάθληµα,  πρέπει να  
συµπληρώσουν  την εσώκλειστη δήλωση και να την επιστρέψουν στην Ε.Ο.Κ. µε 
ΕΛΤΑ, COURIER ΄Η FAX (210-6818164)  το  αργότερο µέχρι την  Παρασκευή 
20/08/2010.                      . 
            Η έναρξη του Πρωταθλήµατος ορίζεται  στις 17/10/2010.                      .    
            Η κλήρωση των αγώνων των δύο (2) Οµίλων του Νότου  θα γίνει στην 
Αθήνα στο Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL (B. Aλεξάνδρου 2), την Παρασκευή 
27/08/2010  και από ώρα 12.00.   
           Η κλήρωση των αγώνων των δύο (2) Οµίλων του Βορρά θα γίνει στη 
Θεσ/νίκη,  στην  Αίθουσα  ∆ιαλέξεων  του  ΕΓ  ΜΙΚΡΑΣ, την ∆ευτέρα 30/08/2010.                        



 και από ώρα 13.00.   
 
ΑΡΘΡΟ   3ο :  ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
 
 Τα  Σωµατεία  που µετέχουν στους 4 Οµίλους του  Πρωταθλήµατος  θα 
συναντηθούν µεταξύ τους  2 φορές σύµφωνα µε το πρόγραµµα που θα 
καταρτισθεί. 
 Οι αγώνες του Πρωταθλήµατος θα διεξάγονται  κατά βάση µία φορά την 
εβδοµάδα  (Κυριακή) ή και άλλη ηµέρα, εφ΄ όσον  δε  παραστεί ανάγκη  θα 
διεξάγονται και δεύτερη φορά την εβδοµάδα, για την έγκαιρη περάτωση του 
Πρωταθλήµατος. 
           Το Σωµατείο που µετακινείται υποχρεούται να είναι έγκαιρα και στην 
καθορισµένη ώρα έναρξης  στο γήπεδο τέλεσης, µε δική του ευθύνη  και 
ανεξάρτητα από το µέσο µετακίνησής του. 
 
ΑΡΘΡΟ  4ο: ΜΠΑΛΛΕΣ  ΑΓΩΝΩΝ 
 
 Στους αγώνες του Πρωταθλήµατος θα χρησιµοποιηθούν υποχρεωτικά 
δερµάτινες µπάλες MOLTEN, µη εφαρµοζόµενης της παρ. 5 του άρθρου 37 των 
Κανονισµών της Ε.Ο.Κ 
 Τα γηπεδούχα Σωµατεία υποχρεούνται να προµηθεύουν την φιλοξενούµενη 
οµάδα, για τις ανάγκες της προθέρµανσης των αθλητών της, µε έξι (6), 
τουλάχιστον, µπάλες, όµοιες µε αυτή που θα χρησιµοποιηθεί για τον αγώνα. 
 
ΑΡΘΡΟ  5ο: ΓΗΠΕ∆Α  ΑΓΩΝΩΝ 
 
 Κάθε Σωµατείο υποχρεούται να δηλώσει κλειστό γήπεδο, σαν έδρα του. 
Eπίσης υποχρεούται να δηλώσει και εφεδρικό γήπεδο. 
 Σε περίπτωση που Σωµατείο δεν διαθέτει δικό του κλειστό γήπεδο, πρέπει 
µαζί µε τη δήλωση συµµετοχής να υποβάλει στην Ε.Ο.Κ. και το έγγραφο, µε το 
οποίο του παραχωρήθηκε το κλειστό γήπεδο που προτείνει σαν έδρα.  
           Εάν κάποιο Σωµατείο αδυνατεί να εξασφαλίσει κλειστό γήπεδο, σαν έδρα 
του,  οι αγώνες του θα τελούνται σε γήπεδα που θα ορίζονται από την Ε.Ο.Κ.  

Ειδικότερα, τα Σωµατεία εκείνα που η πόλη-έδρα τους δεν διαθέτει κλειστό 
γήπεδο,  είναι υποχρεωµένα να δηλώσουν, σαν έδρα τους, κλειστό γήπεδο, που 
βρίσκεται  στην πλησιέστερη πόλη και στο οποίο θα διεξάγονται οι αγώνες τους. 
 Η Ε.Ο.Κ. έχει το δικαίωµα στα γήπεδα που θα δηλώσουν τα Σωµατεία, να 
προσθέσει και άλλα που πληρούν τους όρους της διεξαγωγής των αγώνων  του 
Πρωταθλήµατος και στα οποία θα ορίζονται  και θα τελούνται  αγώνες Σωµατείων, 
που για διάφορους λόγους δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν  το γήπεδο - έδρα 
τους. 
           Στις περιπτώσεις  που είναι αδύνατη  η τέλεση αγώνα σε γήπεδο που έχει 
ορισθεί  αρχικά και αφού τούτο γνωστοποιηθεί έγκαιρα στην Ε.Ο.Κ.  από το 
γηπεδούχο Σωµατείο, ο αγώνας, µπορεί να διεξαχθεί, µε απόφαση της Ε.Ο.Κ., στο 
ίδιο γήπεδο είτε την προηγούµενη του αγώνα  ηµέρα, είτε την επόµενη. 
   Εφόσον δε τούτο  είναι αδύνατο, ο αγώνας θα τελείται την αρχικά ορισθείσα 
ηµέρα, στο εφεδρικό γήπεδο, που έχει δηλώσει το Σωµατείο. 
           Εάν και εκεί δεν είναι δυνατή η τέλεση του αγώνα, τότε η Ε.Ο.Κ. ορίζει το 
γήπεδο, την ηµέρα και την ώρα διεξαγωγής του αγώνα. 
 



ΑΡΘΡΟ 6ο: ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΘΛΗΤΕΣ 
 
 Στο Πρωτάθληµα δικαιούνται να πάρουν µέρος αθλητές που πληρούν τους 
όρους των Κανονισµών της Ε.Ο.Κ. και του ισχύοντος Αθλητικού Νόµου. 
           Οτιδήποτε αφορά στα δελτία ταυτότητας αθλητών αναφέρεται στο ΄Αρθρο 
41 των Κανονισµών της ΕΟΚ, πλην του χρόνου ισχύος των ∆ελτίων Υγείας τους, 
που εφαρµογή έχει το άρθρο 33-παρ.9 του Ν.2725/1999 (ισχύς ενός έτους). 
           Κάθε Σωµατείο δικαιούται να δηλώνει σε κάθε αγώνα µέχρι δώδεκα (12) 
Αθλητές, στους οποίους µπορεί να περιλαµβάνεται ένας (1) µόνον αθλητής, 
υπήκοος χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε αποδεδειγµένη µόνιµη κατοικία στην 
Ελλάδα για επαγγελµατικούς λόγους. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο :  ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 
 
           Τα διαγωνιζόµενα Σωµατεία οφείλουν µαζί µε τα δελτία αθλητικής ιδιότητας 
των Καλαθοσφαιριστών τους να καταθέτουν στην Γραµµατεία των αγώνων και το 
δελτίο ταυτότητας του Προπονητή τους. 
           Οι τυχόν οικονοµικές διαφορές µεταξύ Προπονητών και Σωµατείων 
επιλύονται από την ΕΕΟ∆ της Ε.Ο.Κ. 
  
ΑΡΘΡΟ  8ο : ΑΝΑΒΟΛΗ  ΑΓΩΝΩΝ 
 
 Για την αναβολή αγώνων  ισχύουν όσα ορίζονται από το Άρθρο  50 των 
Κανονισµών της Ε.Ο.Κ. 
 Σε  περίπτωση  που Εθνική Πολιτική, Στρατιωτική, Σχολική οµάδα 
απασχολεί αθλητές Σωµατείων, που µετέχουν στο Πρωτάθληµα, το ∆.Σ. της 
Ε.Ο.Κ. έχει το δικαίωµα να µην αναβάλει όλους τους αγώνες της συγκεκριµένης  
αγωνιστικής ηµέρας, αλλά µόνο όσους είναι απαραίτητο και οι οποίοι θα τελεσθούν 
στην συνέχεια, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από τους Κανονισµούς. 
 
ΑΡΘΡΟ  9ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
 Οι ενστάσεις  υποβάλλονται σύµφωνα µε όσα ορίζει το Άρθρο 54 των 
Κανονισµών της  Ε.Ο.Κ., πρέπει δε να υποστηριχθούν µε υπόµνηµα  µέσα σε  48 
ώρες από την τέλεση του αγώνα και να συνοδεύονται από  παράβολο  100 €. 
         α) Οι ενστάσεις που αναφέρονται σε περιπτώσεις κακής εφαρµογής 
Κανονισµών Παιδιάς, εκδικάζονται από το προβλεπόµενο στον ισχύοντα 
Κανονισµό ∆ιαιτησίας Όργανο . 
                    β) Οι υπόλοιπες ενστάσεις εκδικάζονται από την Επιτροπή 
Πρωταθλήµατος της ΕΟΚ ή τον Αθλητικό ∆ικαστή, ανάλογα. 

Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων της παραγράφου α΄ ασκούνται 
ενώπιον της ΚΕ∆/ΕΟΚ και συνοδεύονται από παράβολο 150 €. 
           Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων της παραγράφου β΄ασκούνται 
ενώπιον του ΑΣΕΑ∆. 
 Τα Σωµατεία που µετέχουν στο Πρωτάθληµα, καθώς και οι αθλητές τους, 
συµφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν  αποκλειστικά αρµόδια για την επίλυση 
των κάθε φύσης διαφορών που θα προκύψουν µεταξύ τους και που έχουν σχέση 
µε την εφαρµογή, ερµηνεία των Νόµων που ισχύουν, του Καταστατικού, των 
Κανονισµών και των Προκηρύξεων της Ε.Ο.Κ. (µε βάση τους οποίους  διεξάγονται  
τα διάφορα Πρωταθλήµατα και που αποτελούν σύµβαση  µεταξύ Ε.Ο.Κ., 



Σωµατείων και αθλητών), µόνο τα ∆ιοικητικά όργανα που προβλέπονται  από τις  
διατάξεις  αυτές, απαγορευµένης ρητώς κάθε προσφυγής στα Πολιτικά ∆ικαστήρια. 

 
ΑΡΘΡΟ  10ο : ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 
 Τα  Σωµατεία, οι Παράγοντες, οι Αθλητές , καθώς και οι Προπονητές, 
υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τον ισχύοντα  Αθλητικό Νόµο και 
τους  Κανονισµούς της ΕΟΚ. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο:ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΑΝΟ∆ΟΣ-ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ-ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ 
  
Α) Βαθµολογία 
           Για τη βαθµολογία των Σωµατείων ισχύουν όσα ορίζει το Άρθρο  47 των 
Κανονισµών  της Ε.Ο.Κ.,(2 βαθµοί για τη νίκη, 1 βαθµός για την ήττα-  
συµπεριλαµβανοµένου και του αγώνα που χάθηκε από oµάδα που απέµεινε µε 
λιγότερους των δύο (2) παικτών/ άρθρο 21 Κανονισµών Παιδιάς- και 0 βαθµοί για 
αγώνα που χάθηκε από υπαιτιότητα). 
 
Β) Κατάταξη 
           Για την κατάταξη ισχύει το άρθρο 48 παρ. 2, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις 
του άρθρου 46 , παρ. 3γ και παρ. 4. 

Σε περίπτωση ισοβαθµίας: 
                            α)  Αν οι οµάδες που ισοβαθµούν είναι δύο  (2), τότε  

λαµβάνονται υπόψη οι βαθµοί από τους µεταξύ τους αγώνες  (νίκες – ήττες 
- µηδενισµοί).  Αν οι οµάδες έχουν το ίδιο σύνολο βαθµών, τότε λαµβάνεται 
υπόψη ο συντελεστής  πόντων (goal average) στους µεταξύ τους αγώνες.  

                            β)  Αν   συνεχίζεται   η   ισοβαθµία,  τότε    λαµβάνεται    
υπόψη   o συντελεστής πόντων (goal average) σε όλους τους αγώνες τους  
στον όµιλο που συµµετείχαν. 

                            γ)  Αν  οι  οµάδες  που ισοβαθµούν είναι περισσότερες από  
δύο (2), τότε καταρτίζεται βαθµολογικός πίνακας µε τους βαθµούς που 
συγκέντρωσαν οι οµάδες που ισοβαθµούν, στους µεταξύ τους αγώνες  και 
µε  βάση τον πίνακα αυτό γίνεται  η µεταξύ τους κατάταξη.  

                            δ)  Αν  όµως από  τον παραπάνω πίνακα προκύψει νέα  
ισοβαθµία, τότε  για  τις  οµάδες  που  συνεχίζουν  να  ισοβαθµούν,  
λαµβάνεται  υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal average) στους µεταξύ 
τους αγώνες.  

                            ε)  Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθµία, τότε λαµβάνεται    
υπόψη o συντελεστής  πόντων (goal average) σε όλους τους αγώνες  τους   
στον  όµιλο  που συµµετείχαν. 

                           στ)  Σε   περίπτωση   πολλαπλής ισοβαθµίας και αφού µετά την  
εφαρµογή των παραπάνω κριτηρίων η ισοβαθµία περιοριστεί µόνο σε δύο 
Οµάδες, τότε αυτόµατα εφαρµόζεται η διαδικασία των παραγράφων α & β. 
Αν η ισοβαθµία αφορά περισσότερες των δύο οµάδων, τότε 
επαναλαµβάνεται η διαδικασία της παραγράφου γ. 

          
           O ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΟΝΤΩΝ (GOAL AVERAGE) ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΜΕ 

∆ΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΕ Η ΟΜΑ∆Α ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥΣ 
ΠΟΥ ∆ΕΧΘΗΚΕ. 

 



            ∆ιευκρινίζεται ότι σύµφωνα µε το Άρθρο 47–παράγρ. 2, περίπτ. η (όπως 
αυτή τροποποιήθηκε) του Κανονισµού Πρωταθλήµατος, τα αποτελέσµατα των 
αγώνων που έδωσε Οµάδα που υποβιβάστηκε, λόγω µη προσέλευσης σε δύο (2) 
αγώνες ή αποχώρησης από την συνέχεια του Πρωταθλήµατος, λαµβάνονται 
υπόψη στην διαµόρφωση του γενικού βαθµολογικού πίνακα της περιόδου. 
 
Γ)  Άνοδος - Υποβιβασµός 
                             α)  Άνοδος  στη Β΄  Εθνική 

Οι  πρώτοι  νικητές των 4 οµίλων της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας, συνολικά 
τέσσερα (4)   Σωµατεία, ανέρχονται στην Β΄ Εθν. Κατηγορία. 
                            β)  Υποβιβασµός από τη Β΄ Εθνική 

Οι τέσσερις (4) τελευταίοι  της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας υποβιβάζονται  στην 
Γ΄ Εθνική Κατηγορία  και  εντάσσονται: 
                           ι)  Τα  Σωµατεία ΕΣΚΑΗ, ΕΚΑΣΚ, ΕΣΚΑΚ, ΕΣΚΑΒ∆Ε, ΕΣΚΑΘ και  
ΕΚΑΣΧ στον ΄Οµιλο  όπου λόγω έδρας ανήκουν. 
                           ιι)Τα  Σωµατεία ΕΣΚΑ, ΕΣΚΑΝΑ και ΕΚΑΣΘ, στους Οµίλους 
Νότου και Βορρά, αντίστοιχα, µε την ανακατανοµή Σωµατείων που θα γίνει 
σύµφωνα µε την παρακάτω παράγραφο ∆΄. 
                            γ) Υποβιβασµός από τη  Γ΄ Εθνική 

1.  Αν τα Σωµατεία που θα υποβιβασθούν από την Β΄ Εθνική 
Kατηγορία είναι δύο (2) Σωµατεία Νότου και δύο (2) Βορρά, τότε: 

                 i)  Aπό κάθε Όµιλο Νότου θα υποβιβασθούν επτά (7) Σωµατεία. 
                 ii) Από κάθε Όµιλο Βορρά θα υποβιβασθούν πέντε (5) Σωµατεία. 
Επίσης, θα υποβιβασθεί και ο ηττηµένος του αγώνα κατάταξης που θα γίνει 

µεταξύ των Σωµατείων που θα καταλάβουν την 9η θέση στους δύο (2)  Οµίλους 
του Βορρά. 

            2.  Αν τα Σωµατεία που θα υποβιβασθούν από την Β΄ Εθνική 
Κατηγορία είναι τρία (3) Σωµατεία Νότου και ένα (1) Σωµατείο Βορρά, τότε: 

                  i) Από κάθε Όµιλο Νότου θα υποβιβασθούν επτά (7) Σωµατεία. 
 Επίσης, θα υποβιβασθεί και ο ηττηµένος του αγώνα κατάταξης που θα γίνει 

µεταξύ των Σωµατείων που θα καταλάβουν την 7η θέση στους δύο (2) Οµίλους του 
Νότου. 

                 ii) Από κάθε Όµιλο Βορρά θα υποβιβασθούν πέντε (5) Σωµατεία. 
            3.  Αν τα Σωµατεία που θα υποβιβασθούν από την Β’ Εθνική 

Κατηγορία είναι ένα (1) Σωµατείο Νότου και τρία (3) Σωµατεία Βορρά, τότε: 
                 i) Από κάθε Όµιλο Νότου θα υποβιβασθούν έξη (6) Σωµατεία. 
 Επίσης, θα υποβιβασθεί και ο ηττηµένος του αγώνα κατάταξης που θα γίνει 

µεταξύ των Σωµατείων που θα καταλάβουν την 8η θέση στους δύο (2) Οµίλους 
Νότου.                                       

                  ii) Από κάθε Όµιλο Βορρά θα υποβιβασθούν έξη (6) Σωµατεία. 
           4.  Αν τα Σωµατεία που θα υποβιβασθούν από την Β΄ Εθνική 

Κατηγορία είναι και τα τέσσερα (4) Σωµατεία Νότου, τότε: 
                  i)  Aπό κάθε Όµιλο Νότου θα υποβιβασθούν οκτώ (8) Σωµατεία 
                  ii) Από κάθε Όµιλο Βορρά θα υποβιβασθούν τέσσερα (4) 

Σωµατεία. 
  Επίσης θα υποβιβασθεί και ο ηττηµένος του αγώνα κατάταξης που θα γίνει 

µεταξύ των Σωµατείων που θα καταλάβουν την 10η θέση στους δύο (2) ΄Οµίλους 
Βορρά. 

           5.  Αν τα Σωµατεία που θα υποβιβασθούν από την Β΄ Εθνική 
Κατηγορία είναι και τα τέσσερα (4) Σωµατεία Βορρά, τότε: 



                  i) Από κάθε Όµιλο Νότου θα υποβιβασθούν έξη (6) Σωµατεία. 
                  ii) Aπό κάθε Όµιλο Βορρά θα υποβιβασθούν έξη (6) Σωµατεία 
  Επίσης, θα υποβιβασθεί και ο ηττηµένος του αγώνα κατάταξης που θα 

γίνει µεταξύ των Σωµατείων που θα καταλάβουν την 8η θέση στους δύο (2) 
Οµίλους του Βορρά. 
  Όπου απαιτείται  τέλεση αγώνα κατάταξης, αυτός θα γίνεται σε ουδέτερο  
γήπεδο ή πόλη, ανάλογα. Ο αγώνας αυτός θα τελεσθεί αµέσως µετά την λήξη του 
Πρωταθλήµατος Γ΄ Εθνικής. 
 Μετά από αυτήν την διαδικασία µετά την λήξη του Πρωταθλήµατος της 
αγωνιστικής περιόδου 2010 – 2011, η κατηγορία αυτή θα αποτελείται από 
τέσσερις (4) Οµίλους των δώδεκα (12) Οµάδων. 
                               δ)  Άνοδος στη Γ΄ Εθνική 
            Μετά τη λήξη του Πρωταθλήµατος  Γ΄ Εθνικής, θα ανέλθουν σ΄ αυτή  από 
τα τοπικά Πρωταθλήµατα  17 Σωµατεία. 
  Έτσι µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανόδου και υποβιβασµού, οι 
όµιλοι της Γ΄ Εθνικής θα έχουν 12 Σωµατεία ο καθένας. 
  Συγκεκριµένα ανέρχονται κατά Όµιλο: 
                             ι) Στον 1ο Όµιλο Νότου, οι Πρωταθλητές ΕΣΚΑΗ, ΕΣΚΑΒ∆Ε, 
ΕΣΚΑΚ και ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ. 
                             ιι) Στον 2ο Όµιλο Νότου, ο Πρωταθλητής ΕΚΑΣΚ , ΕΣΚΑΣΕ και ο 
πρώτος νικητής του Ειδικού Πρωταθλήµατος που θα γίνει µε συµµετοχή των 
Πρωταθλητών ΤΕ ΧΙΟΥ, ΤΕ ΛΕΣΒΟΥ, ΤΕ ΣΑΜΟΥ, ΤΕ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ και Ε.Σ.Κ  
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ. 
  Επίσης, στους Οµίλους Νότου ανέρχονται και οι δύο (2) πρώτοι του 
Πρωταθλήµατος της ΕΣΚΑ και ο Πρωταθλητής της ΕΣΚΑΝΑ, που θα ενταχθούν σε 
Όµιλο ή Οµίλους, κατά την ανακατανοµή των Σωµατείων ΕΣΚΑ και ΕΣΚΑΝΑ (παρ. 
∆΄). 
                             ιιι) Στον 1ο Όµιλο Βορρά, οι Πρωταθλητές ΕΣΚΑΘ, ΕΚΑΣΚΕΜ &  
ΕΚΑΣ∆ΥΜ . 
                             ιv) Στον 2ο Όµιλο Βορρά, οι Πρωταθλητές ΕΚΑΣΑΜΑΘ και 
ΕΚΑΣΧ.        
            Επίσης, στους Οµίλους Βορρά ανέρχονται και οι δύο (2) πρώτοι του 
Πρωταθλήµατος της ΕΚΑΣΘ, που θα ενταχθούν σε Όµιλο ή Οµίλους, κατά την 
ανακατανοµή των Σωµατείων της ΕΚΑΣΘ (παρ. ∆΄) 
              Σε   περιπτώσεις    κατά    τις    οποίες   ο    θεσµοθετηµένος  
(σταθερός)   αριθµός    των    οµάδων    κάθε    κατηγορίας    µειώνεται    λόγω 
 αποχωρήσεως ή λόγω επιβολής ποινής υποβιβασµού συνεπεία µηδενισµού, 
ως    και    συγχώνευσης    οµάδων    της    ιδίας    ή    ανώτερης     κατηγορίας,  
συµπληρώνεται από οµάδες της αµέσως κατά περίπτωση κατώτερης 
κατηγορίας αφού προηγουµένως συντελεσθεί ο υποβιβασµός και η άνοδος 
του αριθµού των οµάδων που προβλέπεται από τις οικείες προκηρύξεις.     
              Για τον λόγο αυτό : 
           1.  Αµέσως µετά τη λήξη του Πρωταθλήµατος της Γ’ Εθνικής 
Κατηγορίας θα γίνουν αγώνες κατάταξης µεταξύ των οµάδων που κατέλαβαν 
την 2η θέση στους τέσσερις Οµίλους της κατηγορίας αυτής, για τον 
καθορισµό της σειράς προτεραιότητας για κάλυψη τυχόν κενών θέσεων 
στην Β’ Εθνική Κατηγορία.   

2. Τυχόν κενές θέσεις στην Γ’ Εθνική Κατηγορία, που αφορούν  
οµάδες προερχόµενες από Ένωση ή Ενώσεις, θα καλύπτονται από τους 2ους 
ή 3ους (κατά περίπτωση) των Πρωταθληµάτων  των Ενώσεων, στις οποίες 



ανήκουν οι οµάδες που για διάφορους λόγους δεν θα µετάσχουν στο 
Πρωτάθληµα της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας.  

3. Αν η κενή θέση αφορά οµάδα που ανήκει στον Β’ όµιλο Νότου της  
Γ’ Εθνικής Κατηγορίας και προέρχεται από Τοπική Επιτροπή, θα καλυφθεί 
από τον 2ο του Ειδικού Πρωταθλήµατος Ανόδου στην Γ’ Εθνική.  
 
∆) Ανακατανοµή (τελική τοποθέτηση)Σωµατείων  ΕΣΚΑ, ΕΣΚΑΝΑ και ΕΚΑΣΘ  
                     
            Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανόδου, υποβιβασµού και ένταξης 
σε οµίλους  της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας, θα γίνει κλήρωση για την ανακατανοµή των 
Σωµατείων  ΕΣΚΑ, ΕΣΚΑΝΑ και ΕΚΑΣΘ στους Οµίλους Νότους  και Βορρά, 
αντίστοιχα. 
            Σε κάθε Όµιλο θα ενταχθούν µε την κλήρωση, τόσα Σωµατεία   ΕΣΚΑ, 
ΕΣΚΑΝΑ και ΕΚΑΣΘ, όσα ακριβώς απαιτούνται για να συµπληρωθεί  ο 
προβλεπόµενος, από την παρούσα Προκήρυξη, αριθµός  των 12 Σωµατείων. 
 
Ε) Αναδιάρθρωση Κατηγορίας 
 
            Το ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ. κατά την συνεδρίασή του στις 3-8-2009 αποφάσισε 
όπως την αγωνιστική περίοδο 2010-2011 αρχίσει η διαδικασία 
αναδιάρθρωσης της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών και θα ολοκληρωθεί µε 
την µείωση του αριθµού των Οµάδων που δικαιούνται συµµετοχής. Η 
πλήρης διαδικασία της αναδιάρθρωσης της Κατηγορίας θα γνωστοποιηθεί 
έγκαιρα. 
                      
ΑΡΘΡΟ   12ο  :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΛΠ 
         
 Η οικονοµική διαχείριση των αγώνων (έκδοση και θεώρηση εισιτηρίων 
κ.λ.π.) ανατίθεται στα γηπεδούχα Σωµατεία.   

Η τιµή εισιτηρίου για τους αγώνες του Πρωταθλήµατος Γ΄  Εθνικής 
Κατηγορίας Ανδρών ορίζεται σε τρία (3) €. 

Τα Σωµατεία που θα έχουν την οικονοµική διαχείριση των αγώνων 
τους, πρέπει να εκδώσουν και να θεωρήσουν στην αρµόδια ∆ΟΥ εισιτήρια 
που θα φέρουν την επωνυµία τους, σαν υπευθύνων (και όχι της Ε.Ο.Κ.), η 
τιµή των οποίων απαγορεύεται  να υπερβαίνει τα τρία  (3) €. 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι απαγορεύεται η έκδοση δελτίων οικονοµικής 
ενίσχυσης (κουπόνια) και χρήση τους,  αντί εισιτήριων, για την είσοδο των 
θεατών. 

Στους παραβάτες θα επιβάλλονται οι δέουσες κυρώσεις. 
           Το φιλοξενούµενο Σωµατείο δικαιούται µέχρι και το 30% του αριθµού των 
εισιτηρίων (αν το ζητήσει έγκαιρα), οπότε το γηπεδούχο Σωµατείο ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ  
για τη χορήγησή τους, καθώς και για την εξασφάλιση αναλόγου αριθµού θέσεων 
στην εξέδρα. 

Κάθε διαγωνιζόµενο Σωµατείο δικαιούται να πάρει  δεκαπέντε (15) 
προσκλήσεις, οι οποίες θα εκδίδονται από την Ε.Ο.Κ. και τις κατά τόπους Ενώσεις 
και Τοπικές Επιτροπές. 
           Προς αποφυγή καταστρατήγησης του ανώτατου επιτρεπόµενου ορίου 
χωρητικότητας των γηπέδων και των εξ΄ αιτίας της δυσάρεστων επιπτώσεων 



(ατυχήµατα κ.λ.π.), κάθε θεατής που θα εισέρχεται στο γήπεδο πρέπει να είναι 
εφοδιασµένος µε εισιτήριο. 
            Συνεπώς τα πάσης φύσεως διαρκή, πρέπει µε µέριµνα των Σωµατείων που 
τα έχουν εκδώσει, να ανταλλάσσονται µε εισιτήρια του συγκεκριµένου αγώνα, πριν 
από την είσοδο των κατόχων τους στο γήπεδο. 
 
Β)  Α∆ΕΙΕΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
        
            Οι αγώνες τελούνται µε την έγκριση του ∆Σ της ΕΟΚ, σύµφωνα µε το 
άρθρο 8 του Ν. 3207/2003. 
            Ως εκ τούτου, τα Σωµατεία υποχρεούνται να κοινοποιούν το πρόγραµµα 
των αγώνων στις κατά τόπους Αστυνοµικές Αρχές. 
 
Γ)  EΞΟ∆Α ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 
         
            Σε κάθε ∆ιαιτητή θα καταβάλλονται για κάθε συνάντηση 40 €.  
  Σε κάθε ∆ιαιτητή που µετακινείται θα καταβάλλονται επιπλέον τα παρακάτω 
ποσά:  
α) Αξία εισιτηρίου (αεροπορικό, σιδηροδροµικό ή µε άλλο µέσο, ανάλογα). 
β) Ηµεραργία. 
 Τα έξοδα ∆ιαιτησίας θα καλύπτονται από την Ε.Ο.Κ. 
 
∆)  ΕΞΟ∆Α ΚΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΩΝ 
         

Σε κάθε  Κριτή  και Κοµισάριο θα καταβάλλονται για κάθε συνάντηση  20 €. 
 Τα έξοδα Κριτών και Κοµισάριου βαρύνουν τα γηπεδούχα Σωµατεία. 
 Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν από το γηπεδούχο Σωµατείο τα έξοδα 
Κριτών και Κοµισάριου, τότε αυτά θα παρακρατούνται από την αποζηµίωση της 
πρώτης, µετά τον συγκεκριµένο αγώνα, µετακίνησης του Σωµατείου. 
           Σε κάθε Κοµισάριο και ενδεχοµένως και Κριτή, που µετακινείται, θα 
καταβάλλονται έξοδα µετακίνησης και ηµεραργία. 
  Τα παραπάνω έξοδα θα καλύπτονται  από την Ε.Ο.Κ. 
 
 
 
Ε) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 
           
            Το καθαρό προϊόν των εισπράξεων των αγώνων, µετά την αφαίρεση των 
παρακάτω δαπανών : 
                                ι)  Ποσοστού 15% υπέρ του γηπέδου τέλεσης του αγώνα. 
                               ιι) Λοιπών εξόδων (υπηρεσία γηπέδου κλπ.), θα περιέρχεται 
στο γηπεδούχο Σωµατείο. 
 
ΣΤ)  ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 
           
            Στα µετακινούµενα Σωµατεία, καταβάλλεται αποζηµίωση για µετακίνηση 
έως δεκατεσσάρων (14) ατόµων , το ύψος της οποίας καθορίζεται µε απόφαση της 
Ε.Ο.Κ. 



            Η µη έγκαιρη καταβολή  από την Ε.Ο.Κ. των εξόδων µετακίνησης, δεν 
αναστέλλει την υποχρέωση του µετακινούµενου Σωµατείου  να βρίσκεται  έγκαιρα 
στον τόπο διεξαγωγής του αγώνα. 
 
ΑΡΘΡΟ  13ο :   ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ 
            
            Υπενθυµίζεται στα γηπεδούχα Σωµατεία  η υποχρέωσή τους για την 
παρουσία  ιατρού  κατά την διάρκεια των αγώνων, µε δική τους µέριµνα. 
 
ΑΡΘΡΟ  14ο :  ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ 

              
 Στον 1ο νικητή κάθε Οµίλου θα απονεµηθεί Κύπελλο µε δίπλωµα, στους δε 

αθλητές του  χρυσά µετάλλια. 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
  
            Το γηπεδούχο Σωµατείο υποχρεούται να παρέχει κάθε  διευκόλυνση  στον 
αντίπαλό του (φιλοξενούµενο), για την βιντεοσκόπηση του αγώνα µέσα από τον 
αγωνιστικό χώρο. Σε περίπτωση άρνησης, επιβάλλεται στο γηπεδούχο Σωµατείο 
ποινή αποκλεισµού της έδρας του, ύστερα από απόφαση της Ε.Ο.Κ. 
            Για κάθε θέµα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή του Πρωταθλήµατος 
και που δεν προβλέπεται από τους Κανονισµούς της Ε.Ο.Κ.,  τη  Γενική 
Προκήρυξη και την παρούσα, καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από  
διευκρίνηση, αποφασίζει το ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ. 
 
 

          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
              
 
 
                  ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ                              ΠΑΝ. ΤΣΑΓΚΡΩΝΗΣ 


