
 

Αριθ. Πρωτ. – 3451 -- 
Προς 
Όλα τα σωματεία της δύναμής μας

Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν    Υ Π Ο Δ Ο Μ Ω Ν

Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ  2 0

Κύριε Πρόεδρε, 

Σας γνωρίζουμε ότι, με απόφαση του Διοικητικ
49 συνεδρίασή του της 02-12
Πρωταθλημάτων Υποδομών αγωνιστικής περιόδου 20
γενική προκήρυξη   Υποδομών,   η οποία   
της Ε.Π.Σ.Μ.                                                                                                                                                         

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Κ-17 ΓΕΝ. 200

Α .  Β΄ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» ΟΜΑΔΩΝ

Η Β΄ τελική φάση  θα διεξαχθεί
προκριθούν οι τρεις [ 3 ] πρώτες ομάδες
4ου και 6ου ομίλων [αγωνιστική δράση των 8 και 7 ομάδων]
και 5ου ομίλων[αγωνιστική δράση των 6 ομάδων]
[ 4 Χ 3 = 12 + 2 Χ 2 = 4 = 16 ,οι οποίες ύστερα από κλήρωση θα
γηπεδότητα μέχρις ότου να προκύψουν τα ζευγάρια των μεγάλου και μικρού τελικών
επιτρέπει το χρονοδιάγραμμα και τα επιδημιολογικά δεδομένα της Χώρας.

 Σε αντίθεση περίπτωση οι αγώνες  μιας ή και όλων των 
κλήρωση   μπορεί να διεξαχθούν σε 
της βαθμολογίας όλων των ομίλων και χωρίς αυτές οι ομάδες να συναντηθούν σε αγώνα 
πρόκρισης ΜΟΝΟ στη φάση των 16 ομάδων.

- Οι λοιπές ομάδες της τ
βαθμολογική συγκομιδή που είχαν στους αγώνες της φάσης αυτής. 

Στους αγώνες της τελικής φάσης ΔΕΝ  ισχύει 
            

Β. ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΩΝ «16» ΟΜΑΔΩΝ

Οι υπόλοιπες ομάδες, που μένουν
καταρτίσουν  ομίλους με γεωγραφικό κριτήριο και θα
εφόσον το επιτρέπει το χρονοδιάγραμμα και τα επιδημιολογικά δεδομένα της Χώρας.

Γ. ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

Οι  τελικοί αγώνες για την ανάδειξη του Πρωταθλητή
τον μήνα Μάϊο 2022. 

Θεσσαλονίκη,  

Όλα τα σωματεία της δύναμής μας 

Τ Ε Λ Ι Κ Η  Φ Α Σ Η  

Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν    Υ Π Ο Δ Ο Μ Ω Ν  

Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ  2 0 2 1  –  2 0 2 2  

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσ
12-2021, εγκρίθηκε η διεξαγωγή της τελικής φάσης των 

οδομών αγωνιστικής περιόδου 2021 – 2022, η οποία συμπληρώνει
γενική προκήρυξη   Υποδομών,   η οποία   εγκρίθηκε στην από  04-08-2021

                                                                                                                             

17 ΓΕΝ. 2005 και νεότεροι (6  όμιλοι )   

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» ΟΜΑΔΩΝ 

θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή δέκα έξι [ 16 ]
πρώτες ομάδες- με τη καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή 

[αγωνιστική δράση των 8 και 7 ομάδων] και οι δύο [ 2 ] πρώτες ομάδες των
[αγωνιστική δράση των 6 ομάδων] με τη καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή

οι οποίες ύστερα από κλήρωση θα διεξάγουν διπλούς αγώνες με 
γηπεδότητα μέχρις ότου να προκύψουν τα ζευγάρια των μεγάλου και μικρού τελικών
επιτρέπει το χρονοδιάγραμμα και τα επιδημιολογικά δεδομένα της Χώρας. 

Σε αντίθεση περίπτωση οι αγώνες  μιας ή και όλων των φάσεων 16,
κλήρωση   μπορεί να διεξαχθούν σε [αγώνες] ΝΟΚ ΑΟΥΤ, με πλεονέκτημα έδρας για τους πρώτους 
της βαθμολογίας όλων των ομίλων και χωρίς αυτές οι ομάδες να συναντηθούν σε αγώνα 
πρόκρισης ΜΟΝΟ στη φάση των 16 ομάδων. 

Οι λοιπές ομάδες της τελικής φάσης των 16 θα καταταγούν στις 5
βαθμολογική συγκομιδή που είχαν στους αγώνες της φάσης αυτής.                          

αγώνες της τελικής φάσης ΔΕΝ  ισχύει  το γεωγραφικό κριτήριο

. ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΩΝ «16» ΟΜΑΔΩΝ 

που μένουν εκτός της β΄ τελικής φάσης των «16
ς με γεωγραφικό κριτήριο και θα διεξάγουν πρωτάθλημα δύο [ 2 ] γύρων,

χρονοδιάγραμμα και τα επιδημιολογικά δεδομένα της Χώρας.

ικοί αγώνες για την ανάδειξη του Πρωταθλητή της κατηγορίας α

 

Θεσσαλονίκη,   3 Δεκεμβρίου  2021 

ού Συμβουλίου της Ένωσης στην  υπ. αριθμ. 
, εγκρίθηκε η διεξαγωγή της τελικής φάσης των   

η οποία συμπληρώνει  την   
21  συνεδρίαση του Δ.Σ. 

                                                                                                                                                                      

με τη συμμετοχή δέκα έξι [ 16 ] ομάδων , δηλαδή  θα 
βαθμολογική συγκομιδή  των  1ου, 3ου, 

και οι δύο [ 2 ] πρώτες ομάδες των 2ου 
με τη καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή ήτοι        

διεξάγουν διπλούς αγώνες με 
γηπεδότητα μέχρις ότου να προκύψουν τα ζευγάρια των μεγάλου και μικρού τελικών, εφόσον το 

 
φάσεων 16, 8, 4 ομάδων, μετά από 

[αγώνες] ΝΟΚ ΑΟΥΤ, με πλεονέκτημα έδρας για τους πρώτους 
της βαθμολογίας όλων των ομίλων και χωρίς αυτές οι ομάδες να συναντηθούν σε αγώνα 

ελικής φάσης των 16 θα καταταγούν στις 5-16 με βάση τη 
                                 

ικό κριτήριο.                            

τελικής φάσης των «16» ομάδων,  θα 
γουν πρωτάθλημα δύο [ 2 ] γύρων, 

χρονοδιάγραμμα και τα επιδημιολογικά δεδομένα της Χώρας.  

της κατηγορίας αυτής θα διεξαχθούν  



Τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τους τελικούς αγώνες θα επιλεγούν ΕΓΚΑΙΡΩΣ από την 
αρμόδια Επιτροπή Ανάπτυξης Ποδοσφαίρου, Πρωταθλημάτων Υποδομών και Γυναικείου 
Ποδοσφαίρου της ΄Ενωσής μας. 

 

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-16  ΓΕΝ.2006 ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ  (  5 όμιλοι  ) 

Α . Β΄.  ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» ΟΜΑΔΩΝ 

            Η Β΄ τελική φάση  θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή δέκα έξι [ 16 ] ομάδων , δηλαδή  θα 
προκριθούν οι τρεις [ 3 ] πρώτες ομάδες- με τη καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή όλων των ομίλων  
και η 4η τέταρτη ομάδα των 2ου και 3ου ομίλων με τη καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή                     
[ αγωνιστική δράση των οκτώ ( 8 ) ομάδων] ήτοι  [ 5 Χ 3 = 15 + 1 = 16 ], οι οποίες ύστερα από 
κλήρωση θα διεξάγουν διπλούς αγώνες με γηπεδότητα μέχρις ότου να προκύψουν τα ζευγάρια των 
μεγάλου και μικρού τελικών, εφόσον το επιτρέπει το χρονοδιάγραμμα και τα επιδημιολογικά 
δεδομένα της Χώρας. 

 Σε αντίθεση περίπτωση οι αγώνες  μιας ή και όλων των φάσεων 16, 8, 4 ομάδων, μετά από 
κλήρωση   μπορεί να διεξαχθούν σε [αγώνες] ΝΟΚ ΑΟΥΤ, με πλεονέκτημα έδρας για τους πρώτους 
της βαθμολογίας όλων των ομίλων και χωρίς αυτές οι ομάδες να συναντηθούν σε αγώνα 
πρόκρισης ΜΟΝΟ στη φάση των 16 ομάδων. 

-Οι λοιπές ομάδες της τελικής φάσης των 16 θα καταταγούν στις 5-16 με βάση τη 
βαθμολογική συγκομιδή που είχαν στους αγώνες της φάσης αυτής.                                  
Στους αγώνες της τελικής φάσης ΔΕΝ  ισχύει  το γεωγραφικό κριτήριο.                            

Β. ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΩΝ «16» ΟΜΑΔΩΝ 

 Οι υπόλοιπες ομάδες, που μένουν εκτός της β΄ τελικής φάσης των «16» ομάδων,  θα 
καταρτίσουν  ομίλους με γεωγραφικό κριτήριο και θα διεξάγουν πρωτάθλημα δύο [ 2 ] γύρων, 
εφόσον το επιτρέπει το χρονοδιάγραμμα και τα επιδημιολογικά δεδομένα της Χώρας.  

Γ. ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

Οι  τελικοί αγώνες για την ανάδειξη του Πρωταθλητή της κατηγορίας αυτής θα διεξαχθούν 
τον μήνα Μαϊο 2022. 

Τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τους τελικούς αγώνες θα επιλεγούν ΕΓΚΑΙΡΩΣ από την 
αρμόδια Επιτροπή Ανάπτυξης Ποδοσφαίρου, Πρωταθλημάτων Υποδομών και Γυναικείου 
Ποδοσφαίρου τη ΄Ενωσής μας. 

 

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-15   ΓΕΝ.2007 ΚΑΙ  ΝΕΟΤΕΡΟΙ  (  6  όμιλοι  ) 

Α . Β΄ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» ΟΜΑΔΩΝ 

Η Β΄ τελική φάση  θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή δέκα έξι [ 16 ] ομάδων , δηλαδή  θα 
προκριθούν οι τρεις [ 3 ] πρώτες ομάδες και η 4η τέταρτη ομάδα με τη καλύτερη βαθμολογική 
συγκομιδή των 5ου και 6ου ομίλων [ αγωνιστική δράση των οκτώ ( 8 )ομάδων], οι δύο [2 ] πρώτες 
ομάδες  με τη καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή των 1ου, 2ου, 3ου, 4ου ομίλων, η 3η  τρίτη ομάδα 
με τη καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή των 2ου, 3ου, 4ου ομίλων [αγωνιστική δράση των επτά (7) 
ομάδων ]  ήτοι  [ 3 Χ 2 = 6 +  2 Χ 4 = 8 + 1 Χ 2= 6 + 8 + 2  = 16, οι οποίες ύστερα από κλήρωση θα 
διεξάγουν διπλούς αγώνες με γηπεδότητα μέχρις ότου να προκύψουν τα ζευγάρια των μεγάλου και 
μικρού τελικών, εφόσον το επιτρέπει το χρονοδιάγραμμα και τα επιδημιολογικά δεδομένα της 
Χώρας. 

 Σε αντίθεση περίπτωση οι αγώνες  μιας ή και όλων των φάσεων 16, 8, 4 ομάδων, μετά από 
κλήρωση   μπορεί να διεξαχθούν σε [αγώνες] ΝΟΚ ΑΟΥΤ, με πλεονέκτημα έδρας για τους πρώτους 



της βαθμολογίας όλων των ομίλων και χωρίς αυτές οι ομάδες να συναντηθούν σε αγώνα 
πρόκρισης ΜΟΝΟ στη φάση των 16 ομάδων. 

-Οι λοιπές ομάδες της τελικής φάσης των 16 θα καταταγούν στις 5-16 με βάση τη 
βαθμολογική συγκομιδή που είχαν στους αγώνες της φάσης αυτής.                                  
Στους αγώνες της τελικής φάσης ΔΕΝ  ισχύει  το γεωγραφικό κριτήριο.                            

Β. ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΩΝ «16» ΟΜΑΔΩΝ 

 Οι υπόλοιπες ομάδες, που μένουν εκτός της β΄ τελικής φάσης των «16» ομάδων,  θα 
καταρτίσουν  ομίλους με γεωγραφικό κριτήριο και θα διεξάγουν πρωτάθλημα δύο [ 2 ] γύρων, 
εφόσον το επιτρέπει το χρονοδιάγραμμα και τα επιδημιολογικά δεδομένα της Χώρας.  

Γ. ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

Οι  τελικοί αγώνες για την ανάδειξη του  Πρωταθλητή της κατηγορίας αυτής θα διεξαχθούν 
τον μήνα Μαϊο 2022 . 

Τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τους τελικούς αγώνες θα επιλεγούν ΕΓΚΑΙΡΩΣ από την 
αρμόδια Επιτροπή Ανάπτυξης Ποδοσφαίρου, Πρωταθλημάτων Υποδομών και Γυναικείου 
Ποδοσφαίρου της ΄Ενωσής μας. 

 

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-14 ΓΕΝ. 2008  ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ  (  6 όμιλοι ) 

Α . Β΄ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» ΟΜΑΔΩΝ 

             Η Β΄ τελική φάση  θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή δέκα έξι [ 16 ] ομάδων , δηλαδή  θα 
προκριθούν οι δύο [ 2 ] πρώτες ομάδες με τη καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή  του 3ου ομίλου       
[ αγωνιστική δράση επτά ( 7 ) ομάδων ], οι δύο [ 2 ] πρώτες ομάδες   και τέσσερις [ 4 ] ομάδες  στη  
3η τρίτη θέση με τη καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή των 1ου, 2ου, 4ου, 5ου, 6ου ομίλων 
[αγωνιστική δράση των οκτώ ( 8 ) ομάδων ] ήτοι  [ 6 Χ 2= 12 + 4 = 12 + 4 = 16 ],οι οποίες ύστερα 
από κλήρωση θα διεξάγουν διπλούς αγώνες με γηπεδότητα μέχρις ότου να προκύψουν τα 
ζευγάρια των μεγάλου και μικρού τελικών, εφόσον το επιτρέπει το χρονοδιάγραμμα και τα 
επιδημιολογικά δεδομένα της Χώρας. 

 Σε αντίθεση περίπτωση οι αγώνες  μιας ή και όλων των φάσεων 16, 8, 4 ομάδων, μετά από 
κλήρωση   μπορεί να διεξαχθούν σε [αγώνες] ΝΟΚ ΑΟΥΤ, με πλεονέκτημα έδρας για τους πρώτους 
της βαθμολογίας όλων των ομίλων και χωρίς αυτές οι ομάδες να συναντηθούν σε αγώνα 
πρόκρισης ΜΟΝΟ στη φάση των 16 ομάδων. 

-Οι λοιπές ομάδες της τελικής φάσης των 16 θα καταταγούν στις 5-16 με βάση τη 
βαθμολογική συγκομιδή που είχαν στους αγώνες της φάσης αυτής.                                  
Στους αγώνες της τελικής φάσης ΔΕΝ  ισχύει  το γεωγραφικό κριτήριο.                            

Β. ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΩΝ «16» ΟΜΑΔΩΝ 

 Οι υπόλοιπες ομάδες, που μένουν εκτός της β΄ τελικής φάσης των «16» ομάδων,  θα 
καταρτίσουν  ομίλους με γεωγραφικό κριτήριο και θα διεξάγουν πρωτάθλημα δύο [ 2 ] γύρων, 
εφόσον το επιτρέπει το χρονοδιάγραμμα και τα επιδημιολογικά δεδομένα της Χώρας.  

Γ. ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

Οι  τελικοί αγώνες για την ανάδειξη του Πρωταθλητή της κατηγορίας αυτής θα διεξαχθούν 
τον μήνα Μαϊο 2022 . 

Τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τους τελικούς αγώνες θα επιλεγούν ΕΓΚΑΙΡΩΣ από την 
αρμόδια Επιτροπή Ανάπτυξης Ποδοσφαίρου, Πρωταθλημάτων Υποδομών και Γυναικείου 
Ποδοσφαίρου της΄Ενωσής μας. 



 

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-13 ΓΕΝ. 2009  ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ  (  3 όμιλοι ) 

Α . Β΄ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ « 8 » ΟΜΑΔΩΝ 

             Η Β΄ τελική φάση  θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή οκτώ [ 8 ] ομάδων , δηλαδή  θα προκριθούν 
οι δύο [ 2 ] πρώτες ομάδες- με τη καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή του 1ου ομίλου αγωνιστική 
δράση των ( 6 ) ομάδων ] και οι τρεις [ 3 ] πρώτες ομάδες με τη καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή 
των 2ου, 3ου ομίλων [ αγωνιστική δράση των οκτώ (8) ομάδων ] ,  ήτοι  [ 1 Χ 2= 2 + 2  Χ 3 = 6 = 2 + 6 
= 8 ],οι οποίες ύστερα από κλήρωση θα διεξάγουν διπλούς αγώνες με γηπεδότητα μέχρις ότου να 
προκύψουν τα ζευγάρια των μεγάλου και μικρού τελικών , εφόσον το επιτρέπει το χρονοδιάγραμμα 
και τα επιδημιολογικά δεδομένα της Χώρας. 

 Σε αντίθεση περίπτωση οι αγώνες  μιας ή και όλων των φάσεων 8, 4 ομάδων, μετά από 
κλήρωση   μπορεί να διεξαχθούν σε [αγώνες] ΝΟΚ ΑΟΥΤ, με πλεονέκτημα έδρας για τους πρώτους 
της βαθμολογίας όλων των ομίλων και χωρίς αυτές οι ομάδες να συναντηθούν σε αγώνα 
πρόκρισης ΜΟΝΟ στη φάση των 16 ομάδων. 

-Οι λοιπές ομάδες της τελικής φάσης των 16 θα καταταγούν στις 5-16 με βάση τη 
βαθμολογική συγκομιδή που είχαν στους αγώνες της φάσης αυτής.                                  
Στους αγώνες της τελικής φάσης ΔΕΝ  ισχύει  το γεωγραφικό κριτήριο.                            

Β. ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΩΝ «8» ΟΜΑΔΩΝ 

 Οι υπόλοιπες ομάδες, που μένουν εκτός της β΄ τελικής φάσης των « 8 » ομάδων,  θα 
καταρτίσουν  ομίλους με γεωγραφικό κριτήριο και θα διεξάγουν πρωτάθλημα δύο [ 2 ] γύρων, 
εφόσον το επιτρέπει το χρονοδιάγραμμα και τα επιδημιολογικά δεδομένα της Χώρας.  

Γ. ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

Οι  τελικοί αγώνες για την ανάδειξη του Πρωταθλητή της κατηγορίας αυτής θα διεξαχθούν 
τον μήνα Μαϊο 2022 . 

Τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τους τελικούς αγώνες θα επιλεγούν ΕΓΚΑΙΡΩΣ από την 
αρμόδια Επιτροπή Ανάπτυξης Ποδοσφαίρου, Πρωταθλημάτων Υποδομών και Γυναικείου 
Ποδοσφαίρου της ΄Ενωσής μας. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην Προκήρυξη των Πρωταθλημάτων 
Υποδομών, περιόδου 2021 – 2022 (σχετικό έγγραφο Ε.Π.Σ.Μ., με αριθ. πρωτ. 2350 / 05-08-2021). 

 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 
 
 
 
 
     
  ΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ                                 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΑΛΗΣ                                   

 

 

 

 

 
 

 


