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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
 ΕΦΗΒΩΝ - ΠΑΙΔΩΝ - - ΝΕΑΝΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 

 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
2020-21 

 
    Η Ειδική προκήρυξη των πρωταθλημάτων ΕΦΗΒΩΝ - ΠΑΙΔΩΝ 
– ΝΕΑΝΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ περιόδου 2020-21 τροποποιείται και 
συμπληρώνεται στα παρακάτω άρθρα ως εξής:  
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο : ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ 
  
    Στην επανέναρξη των πρωταθλημάτων κατηγοριών ΕΦΗΒΩΝ - 
ΠΑΙΔΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ μπορούν να λάβουν μέρος τα 
σωματεία της Ένωσης που συμμετείχαν στα αντίστοιχα 
πρωταθλήματα την περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2020. 
Για τα σωματεία που δεν επιθυμούν να συνεχίσουν δεν θα 
υπάρχει καμία απολύτως ποινή. 
 

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΛΉΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ  
 
    Οι δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων πρέπει να 
βρίσκονται στην ΕΣΚΑΣΕ το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 
24/5/2021. 
Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει την Πέμπτη 27/5/2021 
 
Η έναρξη των παραπάνω πρωταθλημάτων ορίζεται ως εξής : 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ    : Τετάρτη 23/6/2021 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ : Κυριακή 27/6/2021 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ και ΝΕΑΝΙΔΩΝ : Το πρώτο 10/ημερο του 
Ιουλίου 2021. 
 

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΥΠΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
    ( βλέπε άρθρο 2ο Γενικής Προκήρυξης ΕΣΚΑΣΕ ) 
 
Οι αγώνες θα διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών και με 
την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων όπως 
προβλέπονται από τις Δημόσιες αρχές, την ΕΟΚ και την 
ΕΣΚΑΣΕ.   
 
ΑΡΘΡΟ  4ον : ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ – ΓΗΠΕΔΑ    

 
  Οι αγώνες θα διεξάγονται δύο φορές την εβδομάδα για την 
έγκαιρη και εμπρόθεσμη περάτωσή τους. 
 
 

Αρ..Πρωτ.: 60 
Ημερ : 20/5.2021 
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Α: ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ – ΕΦΗΒΩΝ.  
 
     Τα σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή θα χωριστούν 
σε ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια. Μετά από κλήρωση σε 
κάθε όμιλο θα αγωνιστούν ανά δύο σωματεία σε διπλούς 
αγώνες (ΝΟΚ ΑΟΥΤ) εντός και εκτός έδρας.  Από κάθε 
αγωνιζόμενο ζευγάρι σωματείων προκρίνεται στην επόμενη 
φάση το σωματείο που θα έχει πετύχει δύο νίκες ή θα έχει 
την καλύτερη διαφορά πόντων στους δύο μεταξύ τους αγώνες 
σε περίπτωση που θα έχουν πετύχει από μία νίκη. Αν στο 
τέλος του 2ου επαναληπτικού αγώνα , οι ομάδες έχουν 
πετύχει από μία νίκη και προκύπτει η ίδια διαφορά πόντων, 
στον αγώνα αυτόν θα δοθεί παράταση/σεις ώστε να προκύψει 
η ομάδα που θα προκριθεί στην επόμενη φάση. 
Με τον ίδιο τρόπο θα διεξαχθούν και οι επόμενες φάσεις 
μέχρι να προκύψουν οι δύο ομάδες που θα αγωνιστούν στον 
τελικό.  
Στις κατηγορίες ΠΑΙΔΩΝ και ΕΦΗΒΩΝ θα διεξαχθεί ένας 
τελικός σε ουδέτερο γήπεδο.  
Στην κατηγορία ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ θα διεξαχθούν δύο τελικοί στις 
έδρες των δύο σωματείων. Η πρωταθλήτρια ομάδα θα είναι 
αυτή που θα πετύχει δύο νίκες στους δύο αυτούς αγώνες. Σε 
περίπτωση που έχουν πετύχει από μία νίκη θα διεξαχθεί 
τρίτος τελικός σε ουδέτερο γήπεδο.  
 
 

Β: ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 
 
Στο πρωτάθλημα ΝΕΑΝΙΔΩΝ δεδομένου ότι προβλέπεται μικρή 
συμμετοχή των σωματείων, ο τρόπος διεξαγωγής θα 
καθοριστεί μετά τις δηλώσεις συμμετοχών.  
 

 
 




