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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Α     ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ   ΑΝΔΡΩΝ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ   ΠΕΡΙΟΔΟΥ

2022~2023

Μετά τις ανακατατάξεις των σωματείων , η Ειδική Προκήρυξη Πρωταθλήματος Α
κατηγορίας Ανδρών για την αγωνιστική περίοδο 2022-23 τροποποιείται στα παρακάτω
άρθρα ως εξής : 

ΑΡΘΡΟ  1ον : ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Στο πρωτάθλημα της Α Κατηγορίας ΑΝΔΡΩΝ της ΕΣΚΑΣΕ περιόδου 2022-23
δικαιούνται συμμετοχής  τα  παρακάτω δεκατρία (13)  σωματεία:

1. ΑΣ  ΛΟΚΡΟΣ
2. ΑΡΗΣ  ΘΗΒΑΣ 
3. ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 
4. ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ  ΧΑΛΚ
5. ΕΣ  ΚΑΔΜΟΣ ΘΗΒΑΣ   
6. ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 

7. ΓΣ ΙΤΕΑΣ
8. ΠΡΩΤΕΑΣ  ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
9. ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
10. ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
11. ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ  ΚΑΛ/ΣΗΣ  ΧΑΛ.
12. ΑΣ  ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ
13. ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ  4ον : ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  – ΓΗΠΕΔΑ

Όσον αφορά τα γήπεδα ισχύει το άρθρο 3 της γενικής προκήρυξης της ΕΣΚΑΣΕ.
Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται υποχρεωτικά σε κλειστά γυμναστήρια.
Οι  αγώνες  θα  διεξάγονται  τουλάχιστον  μία  φορά  την  εβδομάδα,  Σάββατο  ή

Κυριακή και εφόσον παραστεί ανάγκη, ακόμη και άλλη ημέρα της εβδομάδος, για την
έγκαιρη περάτωση του πρωταθλήματος, εντός των προθεσμιών που ορίζει η ΕΟΚ και η
ΕΣΚΑΣΕ.

Το  σωματείο  που  μετακινείται  υποχρεούται  να  είναι  εμπρόθεσμα  και  στην
καθορισμένη ώρα έναρξης,  στο γήπεδο τέλεσης του αγώνα, με δική του ευθύνη και
ανεξάρτητα από το μέσο μετακίνησής του.

Τα σωματεία θα δηλώσουν ως έδρα ένα κύριο και ένα εφεδρικό γήπεδο . 
Υποχρέωση  όλων  των  σωματείων  είναι,  μαζί  με  τη  δήλωση  συμμετοχής,  να

στείλουν και βεβαίωση παραχώρησης των γηπέδων, από τον φορέα στον οποίο ανήκουν
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τα γήπεδα , καθώς και την άδεια λειτουργίας των γηπέδων (κύριο και εφεδρικό). 

ΤΡΟΠΟΣ   ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ   ΤΟΥ   ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

1  η     Φάση (Κανονική περίοδος)  

Τα δεκατρία σωματεία (13) , θα συναντηθούν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες,
σε δύο γύρους, σύμφωνα με το πρόγραμμα  που θα καταρτισθεί μετά την κλήρωση. Στο
τέλος της 1ης  φάσης θα διαμορφωθεί η βαθμολογία - κατάταξη  των σωματείων, για τις
θέσεις  από την 1η μέχρι και την 13η.

2  η     Φάση (   play      off  )  

Μετά το  τέλος  της  1ης φάσης και  ανάλογα με  τη  βαθμολογική  διαφορά των
τεσσάρων (4) πρώτων ομάδων,   θα διεξαχθεί  2η φάση,  με αγώνες play off, ως εξής: 

Θα αγωνιστούν η  1η  ομάδα της τελικής  βαθμολογίας  με την 4η (αγώνας Α),
καθώς και η 2η ομάδα της βαθμολογίας, με την 3η  της τελικής βαθμολογίας (αγώνας Β).

Οι αγώνες θα ξεκινήσουν από τις έδρες της 1ης και 2ης ομάδας αντίστοιχα και θα
διεξάγονται εναλλάξ (π.χ. έδρα 1ης, έδρα 4ης, έδρα 1ης ομάδας), μέχρι κάποια από τις δύο
ομάδες  συμπληρώσει  τρεις  (3)  νίκες,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  νικών  στους
μεταξύ τους αγώνες, κατά την 1η φάση (κανονική περίοδο).

3  η    Φάση (  play off)  :  

Στην 3η φάση, θα διεξαχθούν  αγώνες play off (αγώνας Γ), με τον ίδιο τρόπο,
δηλαδή ο νικητής του αγώνα Α, με τον νικητή του αγώνα Β, για την ανάδειξη του
πρωταθλητή και του δευτεραθλητή. 

Σημειώνεται ότι οι αγώνες αυτοί (τελικοί πρωταθλήματος) θα αρχίσουν από την
έδρα της  ομάδας,  που  στην κανονική  περίοδο  (1η  φάση)  είχε  καλύτερη  θέση στην
κατάταξη και θα διεξάγονται εναλλάξ μέχρι κάποια ομάδα  να συμπληρώσει τρεις (3)
νίκες, συμπεριλαμβανομένων και των νικών  στους μεταξύ τους αγώνες, στην 1η φάση
(κανονική  περίοδος).  Η  ομάδα  που  θα  συμπληρώσει  συνολικά  τρείς  (3)  νίκες,  θα
αναδειχθεί πρωταθλήτρια ομάδα της Ένωσής μας.

Εάν  κάποια  ομάδα,  μεταξύ  των  τεσσάρων πρώτων,  που  έχουν  υποχρέωση να
αγωνιστούν σε αγώνες play off, δεν κατέλθει να αγωνιστεί, έστω και σε έναν αγώνα των
play off  (2ης και 3ης  φάσης), μηδενίζεται και αποκλείεται από τους επόμενους αγώνες
play off. 

Οι ηττημένοι των αγώνων Α και Β (play off) καταλαμβάνουν την 3η και 4η θέση
της βαθμολογίας. 

Μεταξύ των δύο (2) αυτών ομάδων, την 3η  θέση θα καταλάβει αυτή που στην
κανονική περίοδο του πρωταθλήματος (1η φάση) είχε καλύτερη βαθμολογική θέση από
την άλλη, η οποία θα καταλάβει την 4η θέση.

Η βαθμολογική θέση, που κατέλαβαν οι ομάδες  από την 5η μέχρι την 13η  θέση,
στην κανονική περίοδο, θα είναι και η τελική κατάταξή τους στην βαθμολογία.

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η  :

1. Στην περίπτωση, που στην τελική βαθμολογία της 1ης  φάσης,  η 2η με την 3η

ομάδα της κατάταξης, έχουν βαθμολογική διαφορά τρεις (3) ή περισσότερους



βαθμούς, δεν θα συμμετέχουν  στους αγώνες της 2ης και 3ης φάσης  (play off) οι
ομάδες που κατέλαβαν την  3η και 4η  θέση  στην 1η φάση του πρωταθλήματος.
Θα συμμετέχουν μόνο οι ομάδες που κατέλαβαν την 1η και 2η  θέση στην 1η

φάση  του πρωταθλήματος σε αγώνες play off με τον τρόπο που προαναφέραμε.
2. Στην  περίπτωση,  που  στην  τελική  βαθμολογία  της  1ης φάσης   του

πρωταθλήματος,  η 1η με την 2η ομάδα της κατάταξης έχουν διαφορά τρεις (3)  ή
περισσότερους βαθμούς, δεν θα διεξαχθούν  αγώνες play off και πρωταθλήτρια
ομάδα θα αναδειχθεί αυτή που κατέλαβε την 1η θέση, στον βαθμολογικό πίνακα
της 1ης φάσης του πρωταθλήματος. (κανονική περίοδος)

 ΠΡΟΣΟΧΗ:  

Υπενθυμίζουμε στα σωματεία ότι η συμμετοχή σε ένα από τα πρωταθλήματα Παίδων ή
Εφήβων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλεται η ποινή
αφαίρεσης  δύο  (2)  βαθμών  από  το  πρωτάθλημα  Ανδρών  Α  Κατηγορίας  που  θα
συμμετέχουν.
(βλέπε άρθρο 2 της Γενικής Προκήρυξης της ΕΣΚΑΣΕ)

ΑΡΘΡΟ  15ον : ΑΝΟΔΟΣ και ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ

     Την αγωνιστική περίοδο 2023-24, το πρωτάθλημα Α κατηγορίας Ανδρών θα 
διεξαχθεί με τη συμμετοχή δώδεκα  (12) ομάδων .

Α          ΑΝΟΔΟΣ  

Η πρωταθλήτρια ομάδα ανέρχεται στην Γ  Εθνική Κατηγορία.

Β          ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ  

Υποβιβάζονται από την Α στη Β  Κατηγορία Ανδρών τρείς  ( 3 ) ομάδες  και θα είναι
αυτές που θα καταταγούν στην 13η  12η  και  11η θέση  της βαθμολογίας της 1ης φάσης
(κανονική περίοδος).


