
 

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ  

ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΙΛΚΙΣ 

                                                                                      Προς 

                                                                                      Σωματεία Α1 ,  Α και Β      

                                                                                      Ερασιτεχνικής Κατηγορίας  

                                                                                      Στις έδρες τους 

 

       Κε  Πρόεδρε, 

         Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 3/9-7-2018  απόφαση του Διοικητικού μας 

Συμβουλίου   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε   τα  Πρωταθλήματα ποδ. περιόδου 2018-2019 

της  Α1,  Α  και Β  Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, με ημερομηνίες  έναρξης τις εξής:   

      Για την Α1 κατηγορία την 22-9-2018 , για τη Α  κατηγορία την 23-9-2018  και τη    Β 

κατη γορία την 30-9-2018  . 

    Συνημμένα με την Προκήρυξη των αγώνων Πρωταθλήματος σας στέλνουμε και τη 

Δήλωση συμμετοχής στο Πρωτάθλημα, που θα πρέπει να καταθέσετε στα Γραφεία μας   

(μαζί με το Πρακτικό κατανομής αξιωμάτων και τα παράβολα συμμετοχής) έως την   

Δευτέρα 27-8-2018. 

 

   Τα σωματεία με την κατάθεση της δήλωσης και του προβλεπόμενου παραβόλου είναι 

υποχρεωμένα να έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές εκκρεμότητες με την Ένωση ,που 

αφορούν οφειλές από διαιτησίες αγώνων ,χρηματικές ποινές ,τιμωρίες ποδοσφαιριστών 

κ.λ.π. Η μη συμμόρφωση προς την υποχρέωση αυτή έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό 

του Σωματείου από τα Πρωταθλήματα με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Κιλκίς. 

Η κλήρωση των αγώνων Πρωταθλήματος θα γίνει δημόσια ως εξής: 

Α1  Κατηγορία                          :  Δευτέρα   3 Σεπτεμβρίου     ώρα 19.00  (ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΣ) 

Α΄        »                                    :   Δευτέρα  10  Σεπτεμβρίου   ώρα 19.00               » 

Β΄        »                                    :   Δευτέρα  17 Σεπτεμβρίου    ώρα 19.00               » 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η    Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ ΩΝ    2018-19 

    Η Ε.Π.Σ. Κιλκίς αφού έλαβε υπόψη: 

Α)  Την Αθλητική Νομοθεσία 

Β)  Το Καταστατικό της 

Γ)  Τον Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων 

Δ)  Τους Κανονισμούς Παιδιάς Ποδοσφαίρου και 

Ε)  Την υπ’ αριθ.  3/ 9-7-2018 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου 

 

   Α1   Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α 

 1. Α.Ο.ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ 

 2. Α.Ε. Πολυκάστρου 

 3. ΑΣΤΕΡΑΣ Μ. Βρύσης 

 4. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Πλαγιάς 

 5. ΠΑΪΚΟ  Γουμένισσας 

 6. ΠΑΟΚ  Κρηστώνης 

 7. ΛΕΒΕΝΤΗΣ Λεβεντοχωρίου 

 8. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ  Π. Αγιονερίου 

 9. ΑΠΟΛΛΩΝ  Ευρωπού   

10. ΠΑΟΝΕ    Επταλόφου 

11. ΑΠΟΛΛΩΝ  Πευκοδάσους 

12. ΕΘΝΙΚΟΣ Σ. Μουριών 

13. ΕΡΜΗΣ Τερπύλλου 

14. ΚΕΡΑΥΝΟΣ Ποντοηράκλειας  

 

 

   



  Α  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 

  1. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ  Δροσάτου                        11 ΗΡΑΚΛΗΣ  Φύσκας                                                                        

  2. ΘΥΕΛΛΑ  Αγ.Πέτρου                                   12. ΑΠΟΛΛΩΝ  Μαυρονερίου 

  3. ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ Αγ. Χαραλάμπους                  13. ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ  Ανθοφύτου 

  4. ΔΟΞΑ Χέρσου                                               14. ΕΘΝΙΚΟΣ Αξιούπολης 

  5. ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ  Νέας Σάντα                           15. ΚΕΡΑΥΝΟΣ Χωρυγίου                                                                                                             

  6 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ  Πολυπέτρου                    16. Α.Ο.Κ.Πολυκάστρου 

  7 ΗΡΑΚΛΗΣ   Αργυρούπολης                          17. ΑΙΑΝΤΑΣ    Πολυκάστρου 

  8 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Σταυροχωρίου                   18.Α.Ο.ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ 

  9 ΕΛΠΙΔΕΣ Κιλκίς                                            19. ΔΟΞΑ Καμπάνη                                

 10 ΑΡΗΣ Παντελεήμονα                                    20. ΔΟΞΑ Γερακαριού.                                    

                                                                                                                   

    Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

  1. ΝΕΟΤΗΤΑ Μεταλλικού   

  2. ΛΥΚΟΙ Αναβρυτού    

  3. ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ Λιβαδίων                                               

  4. ΠΑΙΩΝ  Τούμπας                                               

  5. ΣΤΕΡΝΑΪΚΟΣ Μ. Στέρνας                                         

  6. ΘΡΙΑΜΒΟΣ Μουριών 

  7. ΗΛΙΟΣ Ηλιολούστου 

  8. ΑΣΤΕΡΑΣ Βαλτοτοπίου                                    

  9. ΝΙΚΗ  Ευκαρπίας                                             

 10. ΔΟΞΑ  Βαπτιστή.                                                                                                     

 11. Π.Ο.  Ξηρόβρυσης 

 12. ΑΕΤΟΣ Κορωνούδας                                                 

 

1.-  ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (άρθρο 7  του Κ.ΑΠ.) 

        Η Προκήρυξη αυτή είναι πρόσκληση για σύμβαση προσχώρησης μεταξύ της ΕΠΣ 

Κιλκίς και των ομάδων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σ’ αυτό το Πρωτάθλημα. 

 

2.- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

    Με την υπ’ αριθ. 14/9-7-2018 απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου, ημερομηνία 

έναρξης  των αγώνων των Πρωταθλημάτων για  την Α1  κατηγορία  την 22-9-2018 ,  για  την 

Α 23-9-2018 και Β κατηγορία την και 30-9-2018  

 

3.- ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (άρθρο 4 του ΚΑΠ) 

Ι.  Τα Σωματεία Α1 , Α΄ και  Β΄  Κατηγορίας που έχoυν δικαίωμα συμμετοχής στα Πρωταθλήμα 

τα αυτά, πρέπει μέχρι το μεσημέρι της  Δευτέρας 27 Αυγούστου, να προσκομίσουν στην ΕΠΣ 

δήλωση συμμετοχής (που σας στέλνουμε συνημμένα) 

ΙΙ.  Με την δήλωση συμμετοχής  θα υποβληθεί υποχρεωτικά και η σύνθεση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Σωματείου (τηλέφωνα Προέδρου-Γεν. Γραμματέα και Εκπροσώπου και ΦΑΞ ή 

email. 

 

4.- ΠΑΡΑΒΟΛΟ (ΔΙΚΑΙΩΜΑ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (αρθρ. 7  του Κ.Α.Π.) 

   Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3/9-7-2018 απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου, με τη 

Δήλωση συμμετοχής το Σωματείο πρέπει να καταβάλλει σε μετρητά το ποσό των 40 ευρώ 

συνδρομή  έτους 2018-19, κι ακόμη δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα: 

Α1   Κατηγορία      130  ευρώ 

Α΄            «             100  ευρώ 

Β΄            «               60  ευρώ 

Η καταβολή των παραβόλων θα γίνεται υποχρεωτικά στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ με 

κατάθεση στον  αριθμό λογαριασμού  5249-021621-508 με την επωνυμία ΕΠΣ ΚΙΛΚΙΣ 

ή για την χρήση web-banking  αριθ. ΙΒΑΝ: GR6001722490005249021621508  

 



  

5.- ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ     (άρθρ. 14 του ΚΑΠ) 

   Το Σωματείο είναι υποχρεωμένο με τη δήλωση συμμετοχής να  γνωρίσει στην  ΕΠΣ  

Κιλκίς τα χρώματα της στολής (ή των στολών) των ποδοσφαιριστών και  τα γήπεδα που θα 

χρησιμοποιήσει στους αγώνες του. 

 

6.- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

 

α) Το πρόγραμμα των αγώνων θα καταρτιστεί μετά από δημόσια κλήρωση ως εξής:                                                                             

Α1  Κατηγορία                           : Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου       ώρα  19.00  (ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΣ) 

Α΄        »                                     :  Δευτέρα  10  Σεπτεμβρίου   ώρα  19.00              » 

Β΄        »                                    :   Δευτέρα  17 Σεπτεμβρίου    ώρα  19.00              » 

β) Τα γήπεδα τέλεσης των αγώνων θα οριστούν με το πρόγραμμα των αγώνων. 

γ) Οι γηπεδούχοι θα οριστούν με το πρόγραμμα των αγώνων. 

                                                         

7.- ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (άρθρ. 11  του ΚΑΠ) 

  α) Οι αγώνες της Α1 -  Α θα διεξαχθούν σε δύο γύρους ,ενώ της Β κατηγορίας σε τρεις. 

  β) Η διάρκεια των αγώνων θα είναι 90 λεπτά σε (2) δύο ημίχρονα των 45 λεπτών. 

                                                                                                                      

8 .-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ  (άρθρ. 13 του ΚΑΠ ) 

     Η διοργανώτρια κατά την κρίση της ορίζει Παρατηρητή αγώνα               

 

9.- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ 

     Για κάθε αποτέλεσμα αγώνα, οι διαγωνιζόμενες ομάδες βαθμολογούνται σύμφωνα με    

    το άρθρ. 20 του Κ.Α.Π. 

 

10.-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ 

      Η κατάταξη των ομάδων στον βαθμολογικό Πίνακα και η επικύρωσή του από το    

   Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ Κιλκίς γίνεται σύμφωνα με το άρθρ. 20 του Κ.Α.Π.. 

 

11.-ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ  

       - Τα γηπεδούχα Σωματεία πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης 

και καταστολής των πράξεων που δυσφημούν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο 

κοινό και είναι υπεύθυνες για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών, 

των μελών   και των οπαδών. 

        Όταν η διοργανώτρια ορίσει αγώνες σε ουδέτερο γήπεδο και 

δημιουργούνται φθορές  στις εγκαταστάσεις  του γηπέδου, το κόστος των 

ζημιών θα αποτιμάται και  θα  καταλογίζεται  απ’ το Διοικητικό μας Συμβούλιο 

στο υπαίτιο Σωματείο,   μετά την  αυτοψία της Επιτροπής  Γηπέδων. 

 

12.- ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ   (άρθρ. 22  του Κ.Α.Π.,) 

     Αγώνας που αναβλήθηκε ή διακόπηκε εξ αιτίας καιρικών συνθηκών, θα 

διεξαχθεί  ύστερα από απόφαση της διοργανώτριας   Ένωσης, μέσα σε 15 ημέρες 

από την αναβολή ή διακοπή του και στο ίδιο γήπεδο, που είχε αρχικά  οριστεί. 

 

13.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ       

      ΑΓΩΝΩΝ 

     α) Η οικονομική οργάνωση, επιστασία και διαχείριση των αγώνων θα γίνει    

    σύμφωνα με  το άρθρ. 26 του Κ.Α.Π.. 

        Με την υπ’ αριθ. 3/9-7-2018  απόφαση του Δ.Σ., η οικονομική  επιστασία όλων     

    των αγώνων των τοπικών Πρωταθλημάτων ανατίθεται στα Σωματεία, πλην των    

    αγώνων κατάταξης και των Σωματείων που συμμετέχουν στα Εθνικά  

    Πρωταθλήματα. 

    β) Η τιμή των εισιτηρίων ορίζεται για  τις Κατηγορίες Α1,  Α΄ και  Β΄ στην τιμή    

    των   5  ευρώ. 



 

 

 14.- EΠΑΘΛΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ    (άρθρ. 25 του Κ.Α.Π.). 

     Στην πρώτη ομάδα του Βαθμολογικού Πίνακα ( κάθε ομίλου στην Β κατηγορία) θα  

απονεμηθεί κύπελλο και 25 μετάλλια. Πρωταθλήτριες ομάδες σε όλες τις κατηγορίες 

ανακηρύσσονται αυτές  που  τερμάτισαν πρώτες  μετά τη διαδικασία των PLAY-OFF. 

15. -  ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ    (άρθρ. 23 του ΚΑΠ) 

   α) Για τις ενστάσεις  το παράβολο ορίζεται στο ποσό των 100 ευρώ:                                                                              

   1. Για αντικανονικότητα γηπέδου 

   2. Για αντικανονικό Ορισμό Διαιτητή 

   3. Για αντικανονική διακοπή αγώνα 

   4. Για πλαστοπροσωπία ποδοσφαιριστή – ών 

   5. Για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή – ών                                                                                                                                      

  β)  Οι διαγωνιζόμενες ομάδες μπορούν να υποβάλλουν – περιοριστικά και μόνο με τον 

    Αρχηγό τους - στο Φ.Α. τις ενστάσεις του άρθρ. 23 παρ. 1α, 1β, 1γ, 1δ, 1 στ, 1ζ      

 γ)  Η εκδίκαση των ενστάσεων είναι υποχρεωτική, τυχόν δε παραίτηση της ένστασης 

    ομάδας, είναι ανίσχυρη και δεν λαμβάνεται υπόψη (άρθρ. 23 παρ. 5  Κ.Α.Π.). 

                                                                                                                       

16.- ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ (ΆΡΘΡ. 12  του Κ.Α.Π.) 

 α) Ο τρόπος ορισμού διαιτητών θα γίνεται δια του «ΟΡΙΣΜΟΥ»  

 β) Μπορεί να διεξαχθεί αγώνας και με έναν Βοηθό ή και μόνο με τον Διαιτητή κατά την 

    κρίση της διοργανώτριας (άρθρ. 12 παρ. 9γ του Κ.Α.Π.) 

 γ) Αγώνας στον οποίο δεν ορίστηκε διαιτητής ή αν ορίστηκε και δεν προσήλθε υποχρεού 

    νται οι διαγωνιζόμενες να υποδείξουν ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής ως διαιτητή για τη 

    διεξαγωγή του αγώνα (άρθρ. 12 παρ.9δ του Κ.Α.Π.) 

          

17.-                                        Α1   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 

  Ι.- Οι -13- ( δεκατρείς ) ομάδες που δικαιούνται συμμετοχής στο πρωτάθλημα 

αυτό, αγωνίζονται σε (2) δύο γύρους μεταξύ τους (26 αγώνες), μετά από δημόσια 

κλήρωση. 

 

      ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 

   Οι τέσσερις (4) πρώτες ομάδες του πίνακα βαθμολογίας μετά την ολοκλήρωση 

των δύο (2) γύρων (είκοσι έξι αγώνες, 26) διεκδικούν την μία θέση προβιβασμού 

στη Γ΄ Εθνική Κατηγορία. 

 α .Εάν η ομάδα που κατέκτησε την 1η θέση υπερτερεί από την ομάδα που 

κατέκτησε τη 2η θέση,  πλέον των επτά  (7)  βαθμών ( με 8 βαθμούς διαφορά) 

ανακηρύσσεται  Πρωταθλήτρια,  δεν διεξάγονται αγώνες PLAY OFF και ανέρχεται 

στη Γ΄ Εθνική  κατηγορία.  

  β. Εάν η ομάδα που κατέλαβε την 3
η
 θέση στον πίνακα βαθμολογίας της κανονικής 

περιόδου μειονεκτεί της ομάδας που κατέκτησε την 2
η
 θέση πλέον των 5 βαθμών 

(με 6 βαθμούς διαφορά)  τίθεται  εκτός διαδικασίας αγώνων PLAY OFF , και  

διεξάγεται  μόνο ο τελικός  μεταξύ των ομάδων  που κατέλαβαν τις δύο πρώτες  

θέσεις στη βαθμολογία της κανονικής περιόδου. 

    Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα της πρώτης  ομάδας και θα αναδείξει 

υποχρεωτικά νικητή (σε περίπτωση ισοπαλίας)  μετά από διαδικασία παράτασης και 

πέναλτι. Ο δεύτερος αγώνας εάν χρειαστεί (στην περίπτωση που θα αναδειχθεί 

νικήτρια  η φιλοξενούμενη ομάδα) θα διεξαχθεί σε ουδέτερο γήπεδο που θα ορισθεί 

από την Επιτροπή Πρωταθλήματος και θα αναδείξει υποχρεωτικά νικητή (σε 

περίπτωση ισοπαλίας) μετά από διαδικασία παράτασης και πέναλτι.    

                         Τελικός 

                              1
η
 -2

η
                                                                                                                                                                                                    

 γ. Εάν η ομάδα που κατέλαβε την 4
η
 θέση στον πίνακα βαθμολογίας της κανονικής 

περιόδου  μειονεκτεί της ομάδας που κατέλαβε την 3
η
 θέση  πλέον των 5 βαθμών     



(με 6 βαθμούς διαφορά ) τίθεται εκτός διαδικασίας  αγώνων  PLAY OFF και 

διεξάγονται οι  αγώνες μόνο μεταξύ των ομάδων που κατέκτησαν τις τρεις πρώτες 

θέσεις και αφού οι βαθμολογικές διαφορές μεταξύ τους είναι μικρότερες των έξι 

βαθμών , ως εξής:     

                   α φάση :                                                       β φάση - Τελικός   

                                                      

            2
η
 -  3

η
   Νικητής  Α                            1

η
  -  Νικητής Α 

   Οι πρώτοι αγώνες της α και β φάσης θα διεξαχθούν στην έδρα της αμάδας που 

τερμάτισε στην καλύτερη θέση  την κανονική περίοδο και θα αναδείξει 

υποχρεωτικά νικητή (σε περίπτωση ισοπαλίας)  μετά από διαδικασία παράτασης και 

πέναλτι. Ο δεύτερος αγώνας εάν χρειαστεί (στην περίπτωση που θα αναδειχθεί 

νικήτρια  η φιλοξενούμενη ομάδα) , θα διεξαχθεί σε ουδέτερο γήπεδο που θα 

ορισθεί από την Επιτροπή Πρωταθλήματος και θα αναδείξει υποχρεωτικά νικητή 

(σε περίπτωση ισοπαλίας) μετά από διαδικασία παράτασης και πέναλτι. 

δ. Οι  ομάδες που κατέλαβαν τις τέσσερις πρώτες θέσεις στη βαθμολογία της 

κανονικής  περιόδου , πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις (διαφορά βαθμών ο 2
η
 

από την 1
η
 πλέον των 7 βαθ. και η 2

η
 από την 3

η
, και η 3

η
 από την 4

η
 πλέον των 5 

βαθ.)  τότε  αγωνίζονται σε αγώνες μεταξύ τους ως εξής: 

                                                              

                α φάση :                                                               β φάση - Τελικός 

         1
η
  - 4

η
       Νικητής  Α                      

         2
η
 -  3

η
       Νικητής  Β                              Νικητής  Α  -  Νικητής  Β 

 

    Οι πρώτοι αγώνες της α και β φάσης   θα διεξαχθούν  στην έδρα της ομάδας που 

έχει τερματίσει στην καλύτερη θέση την κανονική περίοδο και θα αναδείξει 

υποχρεωτικά νικητή (σε περίπτωση ισοπαλίας)  μετά από διαδικασία παράτασης και 

πέναλτι. 

  Ο δεύτερος αγώνας της α και β φάσης,  εάν χρειαστεί (στην περίπτωση που θα 

αναδειχθεί νικήτρια  η φιλοξενούμενη ομάδα) , θα διεξαχθεί σε ουδέτερο γήπεδο 

που θα ορισθεί από την Επιτροπή Πρωταθλήματος και θα αναδείξει υποχρεωτικά 

νικητή (σε περίπτωση ισοπαλίας) μετά από διαδικασία παράτασης και πέναλτι. 
                                                                                                                                                                                     

     ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 

    Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 5
η
 ,6

η
 ,7

η
 και 8

η  
 θέση τίθενται  εκτός 

διαδικασίας αγώνων  PLAY OUT. 

      Η ομάδα  που θα καταλάβει την τελευταία θέση (13η) στον πίνακα  βαθμολογίας 

της κανονικής περιόδου υποβιβάζεται στην κατώτερη κατηγορία. 

       Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 9η έως και την 12η θέση στον πίνακα 

βαθμολογίας της  κανονικής  περιόδου  κατέρχονται σε αγώνες  PLAY-OUT  για  να  

υποβιβαστούν  μια (1) περίπτωση α του ΠΙΝΑΚΑ Α ή δύο (2) επιπλέον ομάδες 

περίπτωση β  του ΠΙΝΑΚΑ Α.                                                        

  Η ομάδα που θα καταλάβει την 12η θέση την κανονική περίοδο ξεκινάει με ειδική 

βαθμολογία 0 βαθμούς .Οι επόμενες ομάδες έως την 9η θέση λαμβάνουν ένα βαθμό 

για κάθε τρεις βαθμούς διαφοράς  ( ΠΙΝΑΚΑΣ Β ). Αφού καταρτιστεί η ειδική 

βαθμολογία  διεξάγονται οι αγώνες PLAY  OUT σε τρείς αγωνιστικές σύμφωνα  με το 

παρακάτω πρόγραμμα : 
  

               1
η
 αγων.                                      2

η
 αγων.                                    3

η
 αγων.         

              9  - 12                                     10 - 12                                   9  -  10            
          10  - 11                                     9  - 11                                  11  -  12      

    Οι ομάδες που θα καταλάβουν την τελευταία (περίπτωση α )  και τη προτελευταία 

θέση  (περίπτωση β ) σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ Α της ειδικής βαθμολογίας μετά τη 

διεξαγωγή των αγώνων PLAY-OUT υποβιβάζονται στην Α κατηγορία ,ώστε η Α1 

κατηγορία την προσεχή αγωνιστική περίοδο 2019-2020 να διεξαχθεί με 12 ομάδες.  

Σε περίπτωση ισοβαθμίας εφαρμόζεται το άρθρο 20 του ΚΑΠ.  



                                               

                                             

                                                   Α΄   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 

 Ι.- Οι -16- (δεκαέξι) ομάδες που δικαιούνται συμμετοχής στο πρωτάθλημα αυτό, 

αγωνίζονται   σε έναν όμιλο των 16 ομάδων που αγωνίζονται σε  αγώνες μεταξύ 

τους (2 γύρους),  μετά από  δημόσια κλήρωση. 

   

        ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 

 

α. Oι τέσσερις πρώτες ομάδες του βαθμολογικού πίνακα της κανονικής περιόδου 

αγωνίζονται  μεταξύ τους σ’ ένα ειδικό πρωτάθλημα των τριών  αγωνιστικών και 

συντάσσεται ειδικός βαθμολογικός πίνακας, που δίνει 0 βαθμούς εκκίνησης στην  

ομάδα που κατέλαβε την 4
η
 θέση ,και ένα βαθμό  για κάθε τρεις βαθμούς που 

συγκέντρωσαν  επιπλέον από την τέταρτη ομάδα (ΠΙΝΑΚΑΣ Β) οι υπόλοιπες (3
η
 , 

2
η,

 1
η
 ) στον βαθμολογικό πίνακα της κανονικής περιόδου. Η σειρά των αγώνων 

είναι η εξής : 

 

          1
η
 αγων.                                   2

η
 αγων.                                    3

η
 αγων 

 
          1  -  4                                   1   -  3                                  1  -   2                                 
          2  -  3                                   2  -   4                                  3  -   4 

   
Οι ομάδες που θα τερματίσουν στην πρώτη και δεύτερη θέση μετά το τέλος του 

ειδικού Πρωταθλήματος ,ανέρχονται και οι δύο στην Α1 κατηγορία (περίπτωση α 

και β του ΠΙΝΑΚΑ Α) .     
Πρωταθλήτρια  ανακηρύσσεται η ομάδα που έχει συγκεντρώσει την καλύτερη 

βαθμολογία στο Ειδικό Πρωτάθλημα των αγώνων PLAY OFF, οι δε περιπτώσεις 

ισοβαθμιών που ενδεχόμενα προκύψουν  επεξηγούνται με τα κριτήρια σύμφωνα με 

το άρθρο 20 του ΚΑΠ. 

 Στην περίπτωση που η ομάδα που κατέλαβε την 1
η
 ή 2η θέση και δεν δηλώσει 

συμμετοχή στη Α1 κατηγορία την προσεχή αγωνιστική περίοδο, αποκτούν  δικαί 

ωμα συμμετοχής σύμφωνα με την κατάταξη η 3
η
 και η 4

η  
κατά σειρά ομάδα  που 

τερμάτισαν μετά την  διαδικασία των  αγώνων PLAY OFF. 

       

             ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 

        Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 14
η
 ,15

η
 και 16

η
   θέση στο βαθμολογικό 

πίνακα της κανονικής περιόδου, υποβιβάζονται χωρίς καμιά διαδικασία στην Β 

κατηγορία.   

    Οι ομάδες  που θα καταλάβουν τις  θέσεις (10
η  

έως και 13
η
) στον πίνακα  

βαθμολογίας της κανονικής περιόδου κατέρχονται σε αγώνες PLAY-OUT για να 

υποβιβαστούν μία (1) περίπτωση α του ΠΙΝΑΚΑ Α ,ή (2) δύο  επιπλέον ομάδες 

περίπτωση β  του  ΠΙΝΑΚΑ Α.                                                        

      Η ομάδα που θα καταλάβει την 13
η
 θέση ξεκινάει με ειδική βαθμολογία 0 

βαθμούς .Οι επόμενες  ομάδες που κατέλαβαν την 12
η
,11

η
 και  10

η
 θέση λαμβάνουν 

ένα βαθμό για κάθε τρεις βαθμούς διαφοράς από την 13
η
 ( ΠΙΝΑΚΑΣ Β ). 

  Αφού καταρτιστεί η  ειδική βαθμολογία   διεξάγονται οι αγώνες PLAY OUT σε τρείς 

αγωνιστικές σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα : 

  

.           1
η
 αγων.                                         2

η
 αγων.                                    3

η
 αγων.         

     
            10  -  13                                    10  -  12                                10  -  11            

         11  -  12                                    11  -  13                                12  -  13      
   



Οι ομάδες που θα καταλάβουν την τελευταία (περίπτωση α )  και τη προτελευταία 

θέση  (περίπτωση β ) σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ Α της ειδικής βαθμολογίας μετά τη 

διεξαγωγή των αγώνων PLAY-OUT υποβιβάζονται στην Β κατηγορία  ώστε η Α 

κατηγορία την προσεχή αγωνιστική περίοδο 2019-2020 να διεξαχθεί με 14 ομάδες.    

                                                                                

                                              Β΄    ΚΑ Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α 

   

    ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 

 

1. Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η
 
 
  
θέση σε κάθε όμιλο (περίπτωση α  και β 

του ΠΙΝΑΚΑ Α) στον βαθμολογικό πίνακα της   κανονικής περιόδου  ανέρχονται 

απευθείας στην Α κατηγορία. Εάν οι ομάδες που κατέλαβαν τις δύο πρώτες θέσεις 

σε κάθε όμιλο δεν δηλώσουν συμμετοχή στην Α κατηγορία , σ’ αυτή την περίπτωση 

αποκτά δικαίωμα συμμετοχής η επόμενη ομάδα του βαθμολογικού πίνακα 

αντίστοιχα από κάθε όμιλο από τον οποίο προέρχεται η αδυνατούσα ομάδα ,έως και 

την τρίτη θέση. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις η Α κατηγορία θα διεξαχθεί με 

μικρότερο αριθμό των 14 ομάδων την προσεχή αγωνιστική περίοδο 2019-2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

2. Το πρωτάθλημα της Β κατηγορίας θα διεξαχθεί σε δύο ομίλους των οκτώ (8) 

ομάδων  και σε τρείς γύρους .Ο 3
ος

 γύρος θα διεξαχθεί κατά σειρά αγώνων , 

λαμβάνοντας οι ομάδες κλειδάριθμο που θα αντιστοιχεί στη θέση που έχουν 

καταλάβει μετά το τέλος των δύο γύρων .Δηλαδή ,η ομάδα που βρίσκεται στην 1
η
 

θέση το 1 ,η ομάδα που  βρίσκεται στη 2
η
 θέση το 2, κ.λ.π. έως τη θέση 8 που θα 

λαμβάνει τον αριθμό 8. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εφαρμόζεται το άρθρο 20 παρ.4 

έως 10 του ΚΑΠ και μετά θα  διενεργείται κλήρωση, για τη συνέχεια του 

πρωταθλήματος ,ενώ στην τελική    κατάταξη των  ομάδων θα ισχύει κανονικά το 

άρθρο 20 του ΚΑΠ .Οι αγώνες του Γ γύρου είναι με την εξής σειρά : 

      
    Γ  ΓΥΡΟΣ 

 

     Κ Λ Ε Ι Δ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ  8 ΟΜΑΔΩΝ 

 

 

       1
η
 Α.Η.      2

η
 Α.Η.      3

η
 Α.Η.      4

η
 Α.Η.      5

η
 Α.Η.       6

η
 Α.Η.       7  Α.Η. 

 

       1 – 2          4 – 1           1 – 7          8  - 1            1 - 6            1 - 3            5 - 1 

       3 -  4          2 – 3           2 - 8          7 -  2            5 - 2            2 - 4            2 - 6  

       6 – 5          5 – 7           6 – 4          3 - 6             4 - 8            6 - 7            4 - 7 

       7 – 8          8 -  6           3 - 5          4 -  5            7 - 3            8 -  5           3 -  8 

                                                                                                                                                                                

    Ο παρακάτω ΠΙΝΑΚΑΣ Α αφορούν στον αριθμό των ομάδων που ανέρχονται ή 

υποβιβάζονται Κατηγορία : 

      

    Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Α΄ 

 
α β 

Γ' Εθνική 0 1 

Α1 
1 1 

2 3 

Α' 
2 2 

4 5 

Β' 2 2 



                                                                

Ο παρακάτω ΠΙΝΑΚΑΣ Β αφορά στους βαθμούς διαφοράς που έχουν συγκεντρώσει οι 

ομάδες στην κανονική διάρκεια των Πρωταθλημάτων και αντιστοιχούν σε βαθμούς 

εκκίνησης στη νέα σειρά αγώνων για τα PLAY OUT : 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

ΒΑΘΜΟΙ

ΔΙΑΦΟΡΑ 

  ΕΙΔΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛ. 

ΒΑΘΜΟΙ  

ΔΙΑΦΟΡΑ 

   ΕΙΔΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛ. 

ΒΑΘΜΟΙ  

ΔΙΑΦΟΡΑ 

  ΕΙΔΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛ. 

0 0 10 3 20 7 

1 0 11 4 21 7 

2 1 12 4 22 7 

3 1 13 4 23 8 

4 1 14 5 24 8 

5 2 15 5 25 8 

6 2 16 5 26 9 

7 2 17 6 27 9 

8 3 18 6 28 9 

9 3 19 6 29 10 

 

19.- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

Ι. Απαγορεύεται  το κάπνισμα στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διεξαγωγή των 

αγώνων από τους παράγοντες ,προπονητές και ποδοσφαιριστές των ομάδων ,αλλά 

και από τους διαιτητές τόσο πριν όσο και στην ανάπαυλα των ημιχρόνων. Οι 

παραβάτες θα αποβάλλονται  εκτός του αγωνιστικού χώρου, οι δε διαιτητές θα 

τιμωρούνται με αγωνιστικό αποκλεισμό.  

ΙΙ. Δελτίο πιστοποίησης προπονητή δικαιούνται να κατέχουν οι πιστοποιημένοι 

προπονητές κατέχοντες το σχετικό δίπλωμα ( UEFA Α , B, C  ),και την πιστοποίηση 

τριετούς διάρκειας από την ΕΠΟ .   

Σύμφωνα  με τον Κανονισμό  προπονητών  της  ΕΠΟ 2017-2018, τηρουμένων 

των σχετικών διατάξεων του στα άρθρα 3, 4, 5 και 6 αναφέρεται ότι δεν 

καθίσταται υποχρεωτική από τις ερασιτεχνικές  ομάδες, η απασχόληση  

προπονητών Ποδοσφαίρου.  Για τα πρωταθλήματα ευθύνης των Ε.Π.Σ. και για 

το λόγο ότι ο Νομός Κιλκίς δεν διαθέτει Σύνδεσμο Προπονητών Ποδοσφαίρου  

η υποχρέωση πρόσληψης προπονητή εναπόκειται στην  ΕΠΣ Κιλκίς, και δεν 

είναι υποχρεωτική για τα Σωματεία. 

20.- Η αυθεντική ερμηνεία της Προκήρυξης Πρωταθλήματος καθώς και οτιδήποτε 

άλλο δεν προβλέπεται ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ Κιλκίς. 

21.- ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές επιλύονται αποκλειστικά και μόνο από τα 

αρμόδια αθλητικά όργανα.                                                 

22.-ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

  

 Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 5/28-8-2018  απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου 

που πήραμε με βάση το άρθρ. 7 παρ. 6  του ΚΑΠ, ο αριθμός των ομάδων που έχουν 

δικαίωμα συμμετοχής  στα Πρωταθλήματα της αγωνιστικής  περιόδου 2018-19 

καθορίζεται σε 45 και αυτές θα συμμετέχουν στις  κληρώσεις των αγώνων 

πρωταθλήματος. 

 

         Ο Πρόεδρος                                                                  Ο Γεν. Γραμματέας 

 

          

       Χαρ.Δαμιανίδης                                                                     Κων. Πάταρας 


