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ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  

2007-2008 
 
 
 

        
 
  Η Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π. κατά την αγωνιστική περίοδο 2007-2008, θα διοργανώσει και θα 
τελέσει τα παρακάτω Πρωταθλήματα, τα οποία και προκηρύσσει , και που θα διεξαχθούν με 
μέριμνα και ευθύνη της και σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου, του 
καταστατικού των κανονισμών παιδιάς της Ε.Ο.Κ.  
 
  α) Κύπελλο ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ :  
 Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 15/10/2007  -  10/02/2008 
 

 β) Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας :  
Χρονικό διάστημα διεξαγωγής : 01/12/2007  -  31/05/2008 
 
 γ) Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας :  
Χρονικό διάστημα διεξαγωγής : 01/12/2007  -  31/05/2008 
 

  δ) Πρωτάθλημα Γ΄ Κατηγορίας :  
Χρονικό διάστημα διεξαγωγής :01/03/2008  -  30/06/2008 
 
ε) Πρωτάθλημα Γυναικών :  
Χρονικό διάστημα διεξαγωγής : 15/12/2007  -  12/04/2008 
 

  στ) Πρωτάθλημα  Εφήβων :  
 Χρονικό διάστημα διεξαγωγής : 01/09/2007  -  15/04/2008 
 

ζ) Πρωτάθλημα Παίδων :  
Χρονικό διάστημα διεξαγωγής : 01/09/2007  -  30/03/2008 
 

 η) Πρωτάθλημα Κορασίδων :  
 Χρονικό διάστημα διεξαγωγής : 15/12/2007  -  15/04/2008 

 
θ) Πρωτάθλημα Νεανίδων :  
Χρονικό διάστημα διεξαγωγής : 15/12/2007  -  30/03/2008 
 
ι) Πρωτάθλημα Μίνι :  
Χρονικό διάστημα διεξαγωγής : 01/11/2007  -  30/06/2008        
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Τα ακριβή χρονικά όρια τέλεσης του καθενός από τα παραπάνω Πρωταθλήματα, καθώς και οτιδήποτε 
αφορά στην διοργάνωσή τους, θα καθοριστούν με τις Ειδικές Προκηρύξεις, που θα εκδοθούν έγκαιρα από 
την Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π. 

 
 

 
Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αγωνιζομένων Σωματείων, καθορίζονται με τις 

διατάξεις των κανονισμών της Ε.Ο.Κ.. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, η συμμετοχή των σωματείων στα 
διάφορα Πρωταθλήματα, είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ο.Κ. 

Α) Τα σωματεία που θα πάρουν μέρος στα Πρωταθλήματα Εθνικών Κατηγοριών, καθώς και 
στα Τοπικά Πρωταθλήματα Ανδρών της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π., πρέπει υποχρεωτικά να συμμετάσχουν 
στα Πρωταθλήματα Παίδων, Εφήβων(Εθνικές Κατηγορίες – Α΄ Κατηγορία Ανδρών). Σε αντίθετη 
περίπτωση, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα Πρωταθλήματα των κατηγοριών τους. 

B) Τα σωματεία που θα πάρουν μέρος στα Πρωταθλήματα Εθνικών κατηγοριών Γυναικών, 
πρέπει υποχρεωτικά να συμμετάσχουν σ΄ ένα από τα πρωταθλήματα Κορασίδων ή Νεανίδων.  

Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα Πρωταθλήματα των 
κατηγοριών τους. 

 
 

     
 Στα Πρωταθλήματα δικαιούνται να πάρουν μέρος οι αθλητές / αθλήτριες που πληρούν τις 

προϋποθέσεις του Ισχύοντος Αθλητικού Νόμου και του άρθρου 36 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. 
     Κάθε σωματείο δικαιούται να παρατάσσει σε κάθε αγώνα μέχρι 12 αθλητές / αθλήτριες. 
 
 Την αγωνιστική περίοδο 2007-2008 τα Σωματεία που θα πάρουν μέρος στα Τοπικά 
Πρωταθλήματα Ανδρών, όλων των κατηγοριών, δεν έχουν δικαίωμα να περιλαμβάνουν 
στην 12άδα περισσότερους από τρεις (3) παίχτες τριάντα (30) ετών και άνω (γεννηθέντες το 
1977 και μεγαλύτερους).  
 Την αγωνιστική περίοδο 2007-2008, τα σωματεία που θα πάρουν μέρος στα Τοπικά 
Πρωταθλήματα Ανδρών, όλων των κατηγοριών, πρέπει στον αριθμό των παικτών που θα 
δηλώσουν στο φύλλο αγώνα, να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά 3 παίκτες μέχρι 20 ετών 
(γεννηθέντες το 1987 και νεώτερους). Οι παραπάνω αθλητές θα πρέπει  να έχουν 
υποχρεωτικά  5 λεπτά συμμετοχής σε κάθε αγώνα.  
 
α) Στο Πρωτάθλημα Εφήβων δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές που γεννήθηκαν τα έτη 1989, 
1990, 1991 και μόνο.    
β) Στο Πρωτάθλημα Παίδων δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές που γεννήθηκαν  το έτος 1992 
και νεώτεροι. 
γ) Στο Πρωτάθλημα Νεανίδων δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλήτριες που γεννήθηκαν τα έτη 
1989, 1990 , 1991 και μόνο. 
δ) Στο Πρωτάθλημα Κορασίδων δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλήτριες που γεννήθηκαν το έτος 
1992 και νεώτερες. 
Τα αναφερόμενα στις παραγράφους α, β, γ και δ, εκτός από τα Τοπικά Πρωταθλήματα ισχύουν και 
για τις αντίστοιχες προκριματικές και τελικές φάσεις των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων. 
   

Επίσης στο Πρωτάθλημα ΕΦΗΒΩΝ, επιτρέπεται στα σωματεία η συμμετοχή τριών (3) 
Παίδων. Η τροποποίηση αυτή ισχύει ΜΟΝΟ για το Πρωτάθλημα της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π. 

Σωματείο που μετέχει και στα δύο (2) Πρωταθλήματα Νεανίδων και Κορασίδων, μπορεί να 
χρησιμοποιεί μέχρι τρεις (3) Κορασίδες στη ομάδα Νεανίδων. 
 Σε περίπτωση που κάποιο σωματείο δεν πάρει μέρος στο Πρωτάθλημα Κορασίδων, 
δικαιούται να χρησιμοποιεί τις κορασίδες που έχει στη δύναμή του, στο Πρωτάθλημα Νεανίδων της 
ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ.   
ε) Στο Πρωτάθλημα Μίνι δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές-αθλήτριες, που γεννήθηκαν το έτος  
1995 και νεώτεροι-ες. 
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Οτιδήποτε αφορά στα δελτία ταυτότητας αθλητών-αθλητριών, αναφέρεται στο Άρθρο 41 των 

Κανονισμών της Ε.Ο.Κ., πλην του χρόνου ισχύος των δελτίων υγείας τους, που εφαρμογή έχει το 
άρθρο 33 παρ.9 του Ν. 2725/1999 (ισχύς ενός (1) έτους).   
 
 
 

 
 
Α)ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 
Για τη βαθμολογία των Σωματείων ισχύουν όσα ορίζει το Άρθρ. 47 των κανονισμών της ΕΟΚ (2 
βαθμοί για τη νίκη, 1 βαθμός για την ήττα – συμπεριλαμβανομένου και του αγώνα που χάθηκε από 
ομάδα που απέμεινε με λιγότερους-ες των δύο (2) παικτών-τριών / άρθρο 21Κανονισμών Παιδιάς – 
και 0 βαθμοί για αγώνα που χάθηκε από υπαιτιότητα). 
 
Β)ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
 
Για την κατάταξη ισχύει το άρθρο 48 παρ. 2, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 46, παρ. 3γ 
καιπαρ.4.Σεπερίπτωσηισοβαθμίας: 
 
α) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι δύο (2), τότε λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί από τους μεταξύ 
τους αγώνες (νίκες – ήττες – μηδενισμοί).          
Αν οι ομάδες έχουν το ίδιο σύνολο βαθμών, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal 
average) στους μεταξύ τους αγώνες. 
β) Αν συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη o συντελεστής πόντων (goal average) σε 
όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν.          
γ) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι περισσότερες από δύο (2), τότε καταρτίζεται βαθμολογικός 
πίνακας με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν, οι ομάδες που ισοβαθμούν, στους μεταξύ τους 
αγώνες και με βάση το πίνακα αυτό γίνεται η μεταξύ τους κατάταξη.           
δ) Αν όμως από τον παραπάνω πίνακα προκύψει νέα ισοβαθμία, τότε για τις ομάδες που 
συνεχίζουν να ισοβαθμούν, λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal average) στους μεταξύ 
τους αγώνες.     
ε) Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal 
average) σε όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν.     
στ) Σε περίπτωση πολλαπλής ισοβαθμίας και αφού μετά την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων η 
ισοβαθμία περιοριστεί μόνο σε δύο ομάδες, τότε αυτόματα εφαρμόζεται η διαδικασία των 
παραγράφων α και β. 
Αν η ισοβαθμία αφορά σε περισσότερες των δύο ομάδων, τότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία της 
παραγράφου γ. 
 
Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΟΝΤΩΝ (GOAL AVERAGE ) ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ 
ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΕ Η ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΕ.     
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το ΄Αρθρο 47 – παρ. 2η (όπως αυτή τροποποιήθηκε), τα 
αποτελέσματα των αγώνων που έδωσε ομάδα που υποβιβάστηκε, λόγω μη προσέλευσης σε δύο 
(2) αγώνες ή αποχώρησης από την συνέχεια του Πρωταθλήματος, λαμβάνονται υπόψη στην 
διαμόρφωση του γενικού βαθμολογικού πίνακα της περιόδου.    
 
        

 
Στους αγώνες των Πρωταθλημάτων της ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ, θα χρησιμοποιηθούν υποχρεωτικά 

μπάλες WILSON, μη εφαρμοζόμενης της παρ. 5 του άρθρου 37 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. 
Ειδικά στo Πρωτάθλημα Γυναικών θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά οι νέου τύπου 

μπάλες (size – 6). 
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      Οι διαιτητές , Κριτές και Κομισάριοι των αγώνων ορίζονται από την Κ.Ε.Δ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π. 
   
 

 
 

α) Οι ενστάσεις που αναφέρονται σε περιπτώσεις κακής εφαρμογής Κανονισμών Παιδιάς, 
εκδικάζονται σε Α΄ και Β΄ βαθμό από τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Διαιτησίας 
Όργανα της ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ . 

β) Οι υπόλοιπες ενστάσεις εκδικάζονται από την Επιτροπή Πρωταθλήματος της 
ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ. 
 
 

 
 
     Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα Προκήρυξη, καθώς και για κάθε ασάφεια που 
έχει ανάγκη από διευκρίνιση ή συμπλήρωση, αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π. 
     Σε περίπτωση που τροποποιηθούν διατάξεις των Κανονισμών, μέχρι την έναρξη των 
Πρωταθλημάτων, θα ισχύσουν σ΄ αυτά. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 

                                                
    
           
 
 
 
 
 


