
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:690    Αθήνα,  12 Σεπτεμβρίου 2019 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ – ΕΦΗΒΩΝ - Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΑΝΔΡΩΝ, Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ  

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020 

 

 Μετά την λήξη των δηλώσεων συμμετοχής, σας γνωστοποιούμε τον 

τρόπο διεξαγωγής των πρωταθλημάτων ΠΑΙΔΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ, 

Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ, Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  & 

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020. 

Α) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ 

 

1) ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ- 

     ΕΦΗΒΩΝ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ -ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ -

ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Α) Οι ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή στα Πρωταθλήματα 

χωρίσθηκαν σε 17 ομίλους Παίδων και 12 Ομίλους Εφήβων. 

Β) Η ΕΣΚΑ διατηρεί το δικαίωμα  να τοποθετεί  τα σωματεία σε 

οποιοδήποτε όμιλο , ανεξάρτητα από την κατηγορία που συμμετέχουν 

στο πρωτάθλημα ανδρών , για τον καλύτερο χωρισμό των ομίλων με 

γεωγραφικά κριτήρια η  με την ημέρα της διεξαγωγής. 

Γ) Οι ομάδες που συμμετέχουν στα Πρωταθλήματα παίδων με 

δεύτερες ομάδες δημιούργησαν τον  (13ος , 14ος,15ος ,16ος & 17ος) 

όμιλο, οι ομάδες που συμμετέχουν στα Πρωταθλήματα εφήβων με 

δεύτερες ομάδες δημιούργησαν τον (15ος &16ος)  όμιλο.  

 Επισημαίνεται ότι οι δεύτερες ομάδες Παίδων ή Εφήβων των 

σωματείων που δηλώσουν συμμετοχή δεν δικαιούνται πρόκρισης 

στην Β΄Φάση. 

 

Οι αγώνες του 1ου, θα διεξάγονται κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ. 

Οι αγώνες του 2ου, θα διεξάγονται κάθε ΤΡΙΤΗ. 

Οι αγώνες του  3ου,17ου Ομίλου θα  διεξάγονται κάθε ΤΡΙΤΗ- 

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΣΑΒΒΑΤΟ και ΚΥΡΙΑΚΗ. 

  

     Η Ε.Σ.Κ.Α. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ημέρας τέλεσης αγώνων 

ανά όμιλο λόγω μη ικανού αριθμού κριτών και διαιτητών για την κάλυψη 

των αγώνων. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

 

 Α’ΦΑΣΗ 

α) Οι ομάδες  του 1ου έως και 17ου ΟΜΙΛΟΥ θα συναντηθούν 

μεταξύ τους με σύστημα ΠΟΥΛ (ένας με όλους) ΔΥΟ ΓΥΡΩΝ. Οι 

ομάδες των Παίδων που θα καταλάβουν την 1
η 

και 2
η
 θέση από τους 

ομίλους 1 έως και 12 θα προκριθούν για την Β`ΦΑΣΗ (σύνολο ομάδων 



παίδων 24). Οι ομάδες των Εφήβων που θα καταλάβουν την 1
η 

και 2
η
 

θέση από τους ομίλους 1 έως και 10 θα προκριθούν για την Β`ΦΑΣΗ 

(σύνολο ομάδων εφήβων 20). 

 Β’ΦΑΣΗ 

              Οι 24 ομάδες Παίδων που θα προκριθούν, θα αγωνιστούν  σε  

αγώνες  ΝΟΚ ΑΟΥΤ  στις έδρες των σωματείων που τερμάτισαν στην 

πρώτη θέση του ομίλου τους ,ως κάτωθι.(βλ. πίνακα 1) 
ΑΓΩΝΕΣ 

Α01 –  Β12 

Α02 –  Β11 

Α03 –  Β10 

Α04 –  Β09 

Α05 –  Β08 

Α06 –  Β07 

Α07 –  Β06 

Α08 –  Β05 

Α09 –  Β04 

Α10 –  Β03 

Α11 - Β02 

Α12 - Β01 

 

 

              Οι 20 ομάδες Εφήβων που θα προκριθούν, θα αγωνιστούν  σε  

αγώνες  ΝΟΚ ΑΟΥΤ  στις έδρες των σωματείων που τερμάτισαν στην 

πρώτη θέση του ομίλου τους ,ως κάτωθι.(βλ. πίνακα 2) 
ΑΓΩΝΕΣ 

Α01 –  Β10 

Α02 –  Β09 

Α03 –  Β08 

Α04 –  Β07 

Α05 –  Β06 

Α06 –  Β05 

Α07 –  Β04 

Α08 –  Β03 

Α09 –  Β02 

Α10 –  Β01 

 

Οι νικητές των αγώνων θα προκριθούν για την Γ`ΦΑΣΗ (σύνολο ομάδων 

Παίδων 12, Εφήβων 10). 

 

 

 

 



 

 

Γ’ΦΑΣΗ 
               Οι 12 ομάδες Παίδων που θα προκριθούν, θα  αγωνιστούν  σε  

διπλούς αγώνες  ΝΟΚ ΑΟΥΤ στις έδρες τους ύστερα από 

κλήρωση.(βλ.   πίνακα 3). 

 
            

 ΣΩΜΑΤΕΙΟ 01           

            

  1  ΝΙΚΗΤΗΣ 1        

            

 ΣΩΜΑΤΕΙΟ 02           

     7        

       ΑΝΟΔΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ 7      

            

 ΣΩΜΑΤΕΙΟ 03            

       

 

    

  2  ΝΙΚΗΤΗΣ 2   

 

 

       

  ΣΩΜΑΤΕΙΟ 04     

 

       

       
       

 ΣΩΜΑΤΕΙΟ 05      

 

 

        

  3  ΝΙΚΗΤΗΣ 3    

        

 ΣΩΜΑΤΕΙΟ 06       

     8            

       ΑΝΟΔΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ 8      

            

 ΣΩΜΑΤΕΙΟ 07           

            

  4  ΝΙΚΗΤΗΣ 4        

            

 ΣΩΜΑΤΕΙΟ 08           

            

            
            

 ΣΩΜΑΤΕΙΟ 09           

        

 

   

  5  ΑΝΟΔΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ 5    

      

 

 

 ΣΩΜΑΤΕΙΟ 10      

       

       

 

       

 ΣΩΜΑΤΕΙΟ 11      

       

  6  ΑΝΟΔΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ 6   

       

 ΣΩΜΑΤΕΙΟ 12      

         

 

  

            
           
            
            
            
            
             
            

 



      Οι 10 ομάδες Εφήβων που θα προκριθούν, θα αγωνιστούν σε  

διπλούς αγώνες  ΝΟΚ ΑΟΥΤ στις έδρες τους ύστερα από 

κλήρωση.(βλ. πίνακα 4). 

 
            

 ΣΩΜΑΤΕΙΟ 01           

    ΑΝΟΔΟΣ        

  1  ΝΙΚΗΤΗΣ 1        

            

 ΣΩΜΑΤΕΙΟ 02           

            

            
            

 ΣΩΜΑΤΕΙΟ 03           

    ΑΝΟΔΟΣ        

  2  ΝΙΚΗΤΗΣ 2        

            

 ΣΩΜΑΤΕΙΟ 04           

            

            
            

 ΣΩΜΑΤΕΙΟ 05           

    ΑΝΟΔΟΣ        

  3  ΝΙΚΗΤΗΣ 3        

            

 ΣΩΜΑΤΕΙΟ 06           

            

            

 ΣΩΜΑΤΕΙΟ 07      

 

       

  4  ΝΙΚΗΤΗΣ 4   

       

 ΣΩΜΑΤΕΙΟ 08      

     6           

       ΑΝΟΔΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ 6    

         

 ΣΩΜΑΤΕΙΟ 09        

         

  5  ΝΙΚΗΤΗΣ 5     

         

 ΣΩΜΑΤΕΙΟ 10        

         

         

 

 

Για τους διπλούς αγώνες ΝΟΚ ΑΟΥΤ υπενθυμίζεται ότι 

μπορεί ο πρώτος αγώνας να λήξει με ισοπαλία (δεν παίζεται 

παράταση), ενώ στον δεύτερο αγώνα πρέπει να υπάρχει νικητής. Σε 

περίπτωση που ο πρώτος αγώνας έχει νικητή στην κανονική του 

διάρκεια, τότε ο δεύτερος αγώνας μπορεί να λήξει ισοπαλία (δεν 

παίζεται παράταση). Εάν στον δεύτερο αγώνα κερδίσει ο ηττημένος 

του πρώτου αγώνα με την ίδια διαφορά πόντων που είχε χάσει, τότε 

υποχρεωτικά παίζεται παράταση  μέχρι η διαφορά πόντων να μην 

είναι ίδια. 

   

  

 

 



 

Β) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 

 

ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Α΄ΦΑΣΗ 

 Οι ομάδες  που δήλωσαν συμμετοχή στο Πρωτάθλημα χωρίσθηκαν 

σε τέσσερις (4) ομίλους , με κατά τον δυνατόν γεωγραφικά κριτήρια και 

θα συναντηθούν μεταξύ τους με σύστημα ΠΟΥΛ (ένας εναντίον όλων ) 

δύο γύρων και σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί. 

 Λόγω μη σταθερής ημέρας στο πρωτάθλημα της Δ΄ κατηγορίας 

ενδέχεται να υπάρχει μερική ανακατανομή ομάδων στους ομίλους καθώς 

και αλλαγή αριθμού-ων κλήρωσης. 

       Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η θέση καθενός από τους  

τέσσερις   (4) ομίλους, ανέρχονται στην Γ΄ κατηγορία. Για δε την 

ανάδειξη του πρωταθλητή της Δ΄ κατηγορίας αυτές οι ομάδες, θα 

αγωνιστούν μεταξύ τους με σύστημα τελικής τετράδας, μετά από 

κλήρωση. 

 Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 2η,3η,4η & 5η θέση καθενός 

από τους τέσσερις (4) ομίλους, σύνολο δέκα έξι (16), προκρίνονται για 

την Β΄φάση. 

Β΄ΦΑΣΗ 

 Οι δέκα έξι (16) ομάδες που προκρίθηκαν από την Α΄ φάση θα 

χωριστούν με κλήρωση σε τέσσερις (4) ομίλους των τεσσάρων (4) 

ομάδων και θα συναντηθούν μεταξύ τους με σύστημα ΠΟΥΛ (ένας 

εναντίον όλων) δύο γύρων και σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα 

καταρτισθεί. 

 Επισημαίνεται ότι και για τους τέσσερις (4) ομίλους θα 

διεξάγονται δύο (2) αγωνιστικές κάθε εβδομάδα. 

 Κάθε όμιλος θα περιλαμβάνει μία ομάδα που τερμάτισε στην 

Α΄φάση στην 2η θέση, μία ομάδα που τερμάτισε στην 3η θέση, μία 

ομάδα που τερμάτισε στην 4η θέση και μία ομάδα που τερμάτισε στην 

5η θέση οι οποίες όμως δεν ήταν στον ίδιο όμιλο στην Α΄ φάση. 

 Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1
η
  θέση καθενός από τους 

τέσσερις (4) ομίλους ανέρχονται στην Γ΄ κατηγορία.  

Γ΄ΦΑΣΗ  

Κατάταξη με σύστημα τελικής τετράδας θα γίνει επίσης για τις 

ομάδες που θα καταλάβουν την 2
η
 θέση των ομίλων της Β΄ φάσης, 

ώστε να υπάρχουν  επιλαχούσες ομάδες σε περίπτωση που χρειασθεί 

να ανέλθουν στην Γ΄ κατηγορία και άλλες. 

 Ως έναρξη του πρωταθλήματος ορίζεται η εβδομάδα 1 με 6 

Οκτωβρίου 2019. 



Γ) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 

 ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗN Γ’ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

         

   Τα σωματεία που δήλωσαν συμμετοχή στην Δ΄ κατηγορία 

Γυναικών αποτελούν έναν όμιλο. Οι τρείς (3)  πρώτες ομάδες του ομίλου 

που θα προκύψουν από την διαδικασία των play-offs μεταξύ της 

1ης,2ης,3ης & 4ης ομάδας της κανονικής διάρκειας του  πρωταθλήματος 

ανεβαίνουν στην Γ΄ κατηγορία. 

    ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (PLAY-OFFS) 

 Οι τέσσερις (4) παραπάνω ομάδες συναντώνται μεταξύ τους ως 

εξής:                        1 – 4 (Ν1) 

    2 – 3 (Ν2) 

Νικήτρια στην φάση αυτή αναδεικνύεται η ομάδα η οποία θα έχει 

τρεις (3) νίκες επί της αντιπάλου της μεταφέροντας και τις νίκες ή 

ήττες από τους μεταξύ τους αγώνες κατά την διάρκεια του 

κανονικού  πρωταθλήματος. Ο πρώτος αγώνας διεξάγεται στην 

έδρα της ομάδας η οποία θα έχει καταταγεί στην υψηλότερη θέση 

της βαθμολογίας του κανονικού πρωταθλήματος και ο δεύτερος 

αγώνας στην έδρα της αντιπάλου της και ούτω καθεξής αν 

χρειαστούν και άλλοι αγώνες. 

Οι νικητές της φάσης αυτής ανεβαίνουν στην Γ΄ Κατηγορία 

Γυναικών και θα αγωνισθούν μεταξύ τους για τις θέσεις 1-2 του 

πρωταθλήματος. Αυτός ο αγώνας κατάταξης θα διεξαχθεί στην 

έδρα της ομάδας η οποία θα έχει καταταγεί στην υψηλότερη θέση 

της βαθμολογίας μετά την λήξη του κανονικού πρωταθλήματος. 

Οι ηττημένοι θα αγωνισθούν για τις θέσεις 3-4. Αυτός ο αγώνας 

κατάταξης θα διεξαχθεί στην έδρα της ομάδας η οποία θα έχει 

καταταγεί στην υψηλότερη θέση της βαθμολογίας μετά την λήξη 

του κανονικού πρωταθλήματος και ο νικητής ανεβαίνει στην Γ΄ 

κατηγορία. 

          Οι ημέρες διεξαγωγής των αγώνων όλων των  ζευγαριών θα είναι η    

          Τετάρτη και Κυριακή αμέσως μετά την λήξη του πρωταθλήματος.        

          Η Ε.Σ.Κ.Α. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ημέρας οποιουδήποτε  

          ζευγαριού στην περίπτωση που θα κρίνει αυτό αναγκαίο. 
  

 

 



 

Δ) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 

 

    Οι ομάδες  που δήλωσαν συμμετοχή στο Πρωτάθλημα Β΄ 

κατηγορίας  Νεανίδων χωρίσθηκαν σε τρεις (3) ομίλους με γεωγραφικά 

κριτήρια. 

 Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η θέση καθενός από τους τρεις 

ομίλους ανεβαίνουν στην Α΄ κατηγορία Νεανίδων. 

 Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 2η θέση καθενός από τους τρεις 

ομίλους θα συναντηθούν μεταξύ τους με σύστημα ΠΟΥΛ (ένας με 

όλους) ΔΥΟ ΓΥΡΩΝ και η ομάδα που θα καταλάβει την 1η θέση 

ανέρχεται  επίσης στην Α΄ κατηγορία ΝΕΑΝΙΔΩΝ. 

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 Ι.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ     Γ.ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ 

 

 

 

 

 

 

  

 


