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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ  Α΄ ΓΥΝΑΙΚΩΝ,  

 Α΄ΝΕΑΝΙΔΩΝ, Β΄ΑΝΔΡΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022 

 

 Μετά τη λήξη των δηλώσεων συμμετοχής τροποποιούνται οι 

προκηρύξεις των πρωταθλημάτων Α΄Γυναικών,Α΄Νεανίδων,Β΄Ανδρών 

και Παίδων-Εφήβων. 

 

Α) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 

 Στο πρωτάθλημα της Α΄κατηγορίας Γυναικών τροποποιούνται τα 

παρακάτω άρθρα ως εξής: 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Στο πρωτάθλημα της Α΄κατηγορίας Γυναικών αντί για δεκαοκτώ 

(18) ομάδες που δικαιούνταν συμμετοχής δηλώσανε τελικά συμμετοχή 

δεκαέξι (16) ομάδες, οι οποίες χωρίστηκαν μετά από κλήρωση σε δύο (2) 

ομίλους των οκτώ (8) ομάδων ως εξής: 

 

Α΄
 
ΟΜΙΛΟΣ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ 

1 ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1 ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 

2 ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 2 ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

3 ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.Δ 3 ΑΚΟ ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

4 ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4 ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ 

5 
ΜΕΛΑΣ 

ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
5 ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ 

6 ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ 6 ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 

7 ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ.Ν.ΦΙΛΑΔ. 7 ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

8 
ΑΟ ΑΡΗΣ 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
8 ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ 



 Οι παραπάνω ομάδες θα συναντηθούν μεταξύ τους με σύστημα 

ΠΟΥΛ (ένας εναντίον όλων) δύο γύρων σύμφωνα με το πρόγραμμα που 

θα καταρτισθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 12.2     ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 

 Η Πρωταθλήτρια ομάδα της Α΄κατηγορίας Γυναικών, η οποία θα 

προκύψει από τους αγώνες της Β΄φάσης, ανεβαίνει στην Α2 Εθνική 

Κατηγορία και εντάσσεται στον όμιλο Νότου βάσει της Γενικής 

Προκήρυξης της Ε.Ο.Κ. 

 

ΑΡΘΡΟ  12.3      Α΄ΦΑΣΗ 

 Μετά την ολοκλήρωση της Α΄φάσης θα προκριθούν για την 

Β΄φάση οι τέσσερις (4) πρώτες ομάδες κάθε ομίλου (2Χ4= 8 ομάδες ) 

σύμφωνα με τον πίνακα της βαθμολογικής κατάταξης του κάθε ομίλου 

της Α΄φάσης. 

 Τα αποτελέσματα των αγώνων μεταξύ των τεσσάρων (4) 

προκριθέντων ομάδων κάθε ομίλου, μεταφέρονται στον βαθμολογικό 

πίνακα της Β΄φάσης και ως εκ τούτου οι ομάδες αυτές δεν θα 

αγωνισθούν μεταξύ τους στην Β΄φάση. 

 

ΑΡΘΡΟ  12.4      Β΄ΦΑΣΗ (ΑΝΟΔΟΣ ΣΕ Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) 

 

 Στην Β΄φάση θα αγωνισθούν οι ομάδες του Α΄ομίλου με τις 

ομάδες του Β΄ομίλου, ύστερα από κλήρωση,σε διπλούς αγώνες και 

σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί. 

 Η ομάδα που θα καταλάβει την πρώτη (1η) θέση στον βαθμολογικό 

πίνακα της Β΄φάσης, είναι η πρωταθλήτρια ομάδα της Α΄κατηγορίας 

Γυναικών για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 και ανέρχεται στην Α2 

Εθνική κατηγορία. 

ΑΡΘΡΟ  12.5    Γ΄ΦΑΣΗ (ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ)  
 Οι ομάδες που θα καταλάβουν μετά το τέλος της Α΄φάσης την 5η, 

6η,7η & 8η θέση σε κάθε όμιλο, σύμφωνα με τον πίνακα της 

βαθμολογικής κατάταξης, θα συμμετέχουν στην Γ΄φάση (αγώνες play-

out). 

 Τα αποτελέσματα των αγώνων μεταξύ των τεσσάρων (4) 

τελευταίων ομάδων κάθε ομίλου, μεταφέρονται στον  βαθμολογικό 

πίνακα της  Γ΄φάσης και ως εκ τούτου οι ομάδες αυτές δεν θα 

αγωνισθούν μεταξύ τους στην Γ΄φάση. 



 Στην Γ΄φάση θα αγωνισθούν οι ομάδες του Α΄ομίλου με τις 

ομάδες του Β΄ομίλου, ύστερα από κλήρωση,σε διπλούς αγώνες και 

σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί. 

 Οι ομάδες  που θα καταλάβουν την έκτη (6η),έβδομη (7η) & 8η 

θέση στον βαθμολογικό πίνακα της Γ΄φάσης, υποβιβάζονται στην 

Β΄κατηγορία Γυναικών. 

 Σε περίπτωση που υποβιβασθούν ομάδες της ΄Ενωσης από την 

Α2 Εθνική Κατηγορία, τότε αντίστοιχα αυξάνεται ο αριθμός των 

ομάδων που υποβιβάζονται στην Β΄ κατηγορία. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Το Πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας Γυναικών της 

επόμενης  αγωνιστικής περιόδου 2022-2023 θα διεξαχθεί  με δέκα 

τέσσερις (14) ομάδες.    

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Σε περίπτωση που χρειασθεί να συμπληρωθεί αριθμός 

ομάδων    στην κατηγορία για οποιονδήποτε λόγο (συγχώνευση, 

αποχώρηση κλπ) για την διαδικασία συμπλήρωσης αποφασίζει το Δ.Σ. 

της Ε.Σ.Κ.Α. 

Στην περίπτωση των υποβιβαζομένων ομάδων ισχύει το άρθρο 49 

παρ.2 του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ. 

 

ΑΡΘΡΟ  12.6. 

 

 Το άρθρο 12.6 της αρχικής προκήρυξης καταργείται. 

 

Β) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 

 

 Στο πρωτάθλημα της  Α΄κατηγορίας Νεανίδων τροποποιούνται τα 

παρακάτω άρθρα ως εξής: 

 

ΑΡΘΡΟ 3.10     ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

         Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 3.10.1   

 

 Α΄ΦΑΣΗ 

   

 Στο πρωτάθλημα της Α΄κατηγορίας Νεανίδων αντί για δεκαέξι (16) 

ομάδες που δικαιούνταν συμμετοχής δηλώσανε τελικά συμμετοχή 

δεκατρείς (13) ομάδες, οι οποίες χωρίστηκαν μετά από κλήρωση σε δύο 

(2) ομίλους των επτά (7) και έξι (6) ομάδων αντίστοιχα ως εξής: 

 

 



Α΄
 
ΟΜΙΛΟΣ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ 

1 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1 ΓΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

2 ΕΦΑΟΖ 2 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 

3 
ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ 

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
3 ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 

4 ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ 4 ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

5 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ 5 ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ 

6 ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ 6 ΡΕΠΟ 2 

7 ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 7 
ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ 

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

8  ΡΕΠΟ 1 8 ΡΕΠΟ 1 

 

 Οι παραπάνω ομάδες θα συναντηθούν μεταξύ τους με σύστημα 

ΠΟΥΛ (ένας εναντίον όλων) δύο γύρων σύμφωνα με το πρόγραμμα που 

θα καταρτισθεί. 

 Μετά την ολοκλήρωση της Α΄φάσης θα προκριθούν για την 

Β΄φάση οι τέσσερις (4) πρώτες ομάδες κάθε ομίλου (2Χ4= 8 ομάδες ) 

σύμφωνα με τον πίνακα της βαθμολογικής κατάταξης του κάθε ομίλου. 

 Τα αποτελέσματα των αγώνων μεταξύ των τεσσάρων (4) 

προκριθέντων ομάδων κάθε ομίλου, μεταφέρονται στον βαθμολογικό 

πίνακα της Β΄φάσης και ως εκ τούτου οι ομάδες αυτές δεν θα 

αγωνισθούν μεταξύ τους στην Β΄φάση. 

 Η πρωταθλήτρια ομάδα της Α΄κατηγορίας Νεανίδων θα προκύψει 

από τους αγώνες της Β΄φάσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3.10.2   Β΄ΦΑΣΗ  

 Στην Β΄φάση θα αγωνισθούν οι προκριθέντες ομάδες του 

Α΄ομίλου με τις προκριθέντες ομάδες του Β΄ομίλου, ύστερα από 

κλήρωση,σε διπλούς αγώνες και σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα 

καταρτισθεί. 

 Η ομάδα που θα καταλάβει την πρώτη (1η) θέση στον βαθμολογικό 

πίνακα της Β΄φάσης, είναι η πρωταθλήτρια ομάδα της Α΄κατηγορίας 

Νεανίδων για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022. 

ΑΡΘΡΟ  3.10.3    Γ΄ΦΑΣΗ (ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ) 

 Από την Α΄κατηγορία Νεανίδων θα υποβιβαστούν στην 

Β΄κατηγορία Νεανίδων τρεις (3) ομάδες. Η πρώτη είναι η ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ 



ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ η οποία αποχώρησε μετά την κλήρωση. Οι άλλες δύο 

ομάδες θα προκύψουν από τους αγώνες της Γ΄φάσης (play-out). 

 Οι ομάδες που θα καταλάβουν μετά το τέλος της Α΄φάσης την 5η 

και 6η θέση σε κάθε όμιλο, σύμφωνα με τον πίνακα της βαθμολογικής 

κατάταξης, θα συμμετέχουν στην Γ΄φάση (αγώνες play-out). 

 Τα αποτελέσματα των αγώνων μεταξύ των δύο (2) τελευταίων 

ομάδων κάθε ομίλου, μεταφέρονται στον  βαθμολογικό πίνακα της  

Γ΄φάσης και ως εκ τούτου οι ομάδες αυτές δεν θα αγωνισθούν μεταξύ 

τους στην Γ΄φάση. 

 Στην Γ΄φάση θα αγωνισθούν οι ομάδες του Α΄ομίλου με τις 

ομάδες του Β΄ομίλου, ύστερα από κλήρωση, σε διπλούς αγώνες και 

σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί. 

 Οι ομάδες  που θα καταλάβουν την τρίτη (3η) και τέταρτη (4η) 

θέση στον βαθμολογικό πίνακα της Γ΄φάσης, υποβιβάζονται στην 

Β΄κατηγορία Νεανίδων. 

  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :    Το Πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας Νεανίδων   

της επόμενης  αγωνιστικής περιόδου 2022-2023 θα  διεξαχθεί  με  

δέκα τέσσερις (14) ομάδες.   
  

Γ) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΑΝΔΡΩΝ 

 

 Στο πρωτάθλημα της  Β΄κατηγορίας Ανδρών λόγω μη δήλωσης 

συμμετοχής της ΑΕ ΕΣΤΙΑ ΦΙΛΙΑΣ-ΘΗΣΕΑΣ,τροποποιείται το άρθρο 

12.4  ως εξής: 

 

ΑΡΘΡΟ 12.4  ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ      

 

 Οι ομάδες που θα καταλάβουν την  9η & 10η θέση  στον 1ο και 2ο 

όμιλο της Β΄κατηγορίας Ανδρών και την 9η θέση στον 3ο όμιλο σύμφωνα 

με τον βαθμολογικό πίνακα, υποβιβάζονται στην Γ΄ κατηγορία (2Χ2=4 + 

1 = 5 ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΝΟΛΟ). 

 Επίσης υποβιβάζονται  και δύο (2) ακόμη ομάδες οι οποίες θα 

προκύψουν  από αγώνες κατάταξης (play outs) μεταξύ των ομάδων που 

θα καταλάβουν την όγδοη (8η) θέση στον βαθμολογικό πίνακα κάθε 

ομίλου της κατηγορίας. 

 

 

 

 

 



Δ) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ 

 

Λόγω αποχωρήσεων ομάδων της Α’ και Β΄ Κατηγορίας Παίδων και 

Εφήβων, τροποποιούνται τα παρακάτω άρθρα ως εξής:  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

 

3.4.8. ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ (Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)  

 Όσον αφορά τους ομίλους της Α΄ κατηγορίας Εφήβων, λόγω 

αποχώρησης  των ομάδων ΑΣΚ ΕΞΑΣΤΕΡΟΣ και ΚΑΟ 

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ θα υποβιβασθούν οι ομάδες που θα καταλάβουν την  7
η
 

και 8
η  

 θέση καθενός από τους δύο ομίλους σύμφωνα με τον 

βαθμολογικό πίνακα.  

 Όσον αφορά τους ομίλους της Α΄κατηγορίας Παίδων λόγω 

αποχώρησης των ομάδων ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΑΣΚ ΕΞΑΣΤΕΡΟΣ και 

ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ θα υποβιβασθούν από τον 1ο όμιλο  οι ομάδες 

που θα καταλάβουν την  7
η
 και 8

η  
 θέση και από τον 2ο όμιλο

  
 η 

ομάδα που θα καταλάβει την 7
η
 θέση.  

 Επίσης θα υποβιβαστεί στην Β΄κατηγορία Παίδων και Εφήβων μία 

(1) ακόμη ομάδα η οποία θα προκύψει από διπλούς αγώνες (εντός-εκτός 

έδρας), μεταξύ των ομάδων που θα καταλάβουν την 6η θέση σύμφωνα με 

τον βαθμολογικό πίνακα, μετά την λήξη της Α΄φάσης και ύστερα από 

κλήρωση για το σε ποιά  έδρα θα ξεκινήσει η σειρά των αγώνων. Για 

τους διπλούς αγώνες ισχύουν τα παρακάτω: 

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. 

  

3.5.4. ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ Β’ ΠΡΟΣ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

 Όσον αφορά τους ομίλους της Β’ κατηγορίας Παίδων και 

Εφήβων, λόγω των λιγότερων υποβιβασμένων  ομάδων της   Α’ 

Κατηγορίας και αποχωρήσεων των ομάδων από την Β΄ κατηγορία 

Παίδων ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ και ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ 

ΚΟΛΩΝΟΥ και από την  Β’ κατηγορία Εφήβων ΑΟ 



ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ και ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ, 

υποβιβάζονται στην Γ’ Κατηγορία οι ομάδες που θα καταλάβουν την 

τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα κάθε ομίλου Παίδων & 

Εφήβων.  

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

     Ι.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ        ΑΓ.ΤΑΣΚΟΣ 


