
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ 2022-2023  

 

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΚΑ αποφάσισε ομόφωνα την αναδιάρθρωση των 

  πρωταθλημάτων ΠΑΙΔΩΝ - ΕΦΗΒΩΝ ως εξής :  

 

 Συγχώνευση των κατηγοριών Α' και Β'  Παίδων - Εφήβων και συγκρότηση Α' 

κατηγορίας τεσσάρων ομίλων οι οποίοι θα χωριστούν βάσει δυναμικότητας.  

Αναλυτικότερα:  

 

 Α1 ΟΜΙΛΟΣ (α΄ δυναμικότητα): Παίδες και Έφηβοι  θα αποτελείται από 

τις 8 ομάδες οι οποίες  συμμετείχαν στα play offs και τις τρείς πρωταθλήτριες 

ομάδες της Β κατηγορίες. (11 ομάδες) 

 

 Α2 ΟΜΙΛΟΣ (β΄ δυναμικότητα) : Παίδες θα αποτελείται από τις ομάδες 

που δεν συμμετείχαν στα play offs της   Α' κατηγορία (7) και τις  ομάδες της 

Β' κατηγορίας  που κατέλαβαν την 2η θέση στους ομίλους τους και μία ακόμη 

που θα προκύψει από τους τριταθλητές των ομίλων της Β' κατηγορίας  (11 

ομάδες). Έφηβοι θα αποτελείται από τις ομάδες που δεν συμμετείχαν στα 

play offs της   Α' κατηγορία (8)   και τις  ομάδες της Β' κατηγορίας  που 

κατέλαβαν την 2η θέση στους ομίλους  της Β' κατηγορίας  (11 ομάδες).  

 

 Α3α & A3β ΟΜΙΛΟΙ (γ΄ δυναμικότητα): Θα αποτελείται από τις ομάδες 

που παρέμειναν στην  Β' κατηγορία και τις ομάδες που θα προκύψουν  από τα 

μπαράζ ανόδου της Γ' κατηγορίας (2*11 = 22 ομάδες). 

 

Σημείωση: Προκειμένου να συμπληρωθεί ο αριθμός των 44 ομάδων στην Α' 

κατηγορία θα διεξαχθούν αγώνες μπαράζ (Δ φάση - χιαστί) μεταξύ των ηττημένων 

της Γ' φάσης της Γ' κατηγορίας Παίδων και Εφήβων από τους οποίους θα προκύψει 

άνοδος δύο ακόμα ομάδων ΠΑΙΔΩΝ και ΕΦΗΒΩΝ.  

 

 Στους ομίλους του πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας Εφήβων για την αγωνιστική 

περίοδο 2022-23, θα δικαιούνται να λάβουν μέρος αθλητές που γεννήθηκαν τα 

έτη 2005, 2006. 

 

 Καταργείται η Γ' κατηγορία Παίδων και Εφήβων και η Β' κατηγορία για την 

αγωνιστική περίοδο 2022-2023, θα αποτελείται από τις ομάδες που υποβιβάσθηκαν 

από τη Β' κατηγορία της φετινής αγωνιστικής περιόδου  και τις  υπόλοιπες ομάδες της 

Γ΄ κατηγορίας.  

 

 Ο τρόπος διεξαγωγής των πρωταθλημάτων της Α και Β κατηγορίας Παίδων Εφήβων, 

θα ανακοινωθεί με τη νέα προκήρυξη πρωταθλήματος αγωνιστικής περιόδου 2022-

2023. 

 

Ο Επικεφαλής της Επιτροπής Αγοριών  

 

Γεράσιμος  Ζαβιτσάνος 


