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Αρ. Πρωτ. 497        Κατερίνη:   30-08-2019  

         Προς : Όλα τα σωµατεία 

 

 

ΘΕΜΑ: «Συµπληρωµατική Προκήρυξης Πρωταθλήµατος 2019-2020» άρθρο 8 

 

 8. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 
  Ισχύουν γενικά όσα καθορίζονται στα άρθρα 20 και 27 του ΚΑΠ. 

 

Α’  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 

 Η πρωταθλήτρια οµάδα θα αναδεχθεί  
 α) Εάν η βαθµολογική διαφορά του πρώτου µε τον δεύτερο είναι δεκατρείς βαθµοί (13) και πάνω δεν θα 

γίνονται αγώνες Play-Off και ο πρώτος θα ανέλθει απευθείας στη Γ’ Εθνική κατηγορία. 
β) Μετά από αγώνες play-off µεταξύ των σωµατείων που κατέλαβαν τις θέσεις από ένα έως τέσσερα 

στην βαθµολογία ως παρακάτω. Oι οµάδες που κατέλαβαν την υψηλότερη θέση στην κανονική διάρκεια του 
πρωταθλήµατος θα πριµοδοτούνται στην διάρκεια των play off µε ένα (1) βαθµό bonus. 

 
Α’ ΦΑΣΗ 
1Χ4 στην έδρα του 1 και µε ένα βαθµό Bonus στο 1 
Νίκη 1 πρόκριση 1 
Ισοπαλία πρόκριση 1 
Νίκη 4 δεύτερος αγώνας σε ουδέτερο γήπεδο ευθύνη Ε.Π.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ  
 
4Χ1 σε ουδέτερη έδρα  
Νίκη 4 πρόκριση 4  
Ισοπαλία: πρόκριση 1 όταν η βαθµολογική διαφορά του πρώτου και του τέταρτου στη λήξη του 

κανονικού πρωταθλήµατος είναι από τέσσερες (4) βαθµούς και πάνω. 
Ισοπαλία: εάν η βαθµολογική διαφορά του πρώτου και του τέταρτου είναι έως τρείς (3) βαθµοί ο νικητής 

θα αναδεικνύεται µετά από παράταση και αν χρειασθεί και µε τη διαδικασία των πέναλτι. 
Νίκη 1 πρόκριση 1 
 
2Χ3 στην έδρα του 2 και µε ένα βαθµό Bonus στο 2 
Ισχύει ότι και στην περίπτωση 1Χ4 όπου 1 το 2 και όπου 4 το 3 
 
Β’ ΦΑΣΗ - Ανάδειξη πρωταθλητή  
Νικητής  1Χ4 µε  αντίπαλο νικητή 2Χ3  
 
Στη φάση αυτή δίνεται πλεονέκτηµα έδρας στην οµάδα που τερµάτισε στην ψηλότερη θέση στην 

κανονική διάρκεια του πρωταθλήµατος και µε ένα βαθµό Bonus. Η διαδικασία για την ανάδειξη του πρωταθλητή 
είναι ίδια µε τους αγώνες της πρώτης φάσης. Η οµάδα που θα αναδειχθεί πρωταθλήτρια από την παραπάνω 
διαδικασία θα ανέλθει στη Γ’ Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία. 

 

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 

         Τα τρία (3), τέσσερα (4), πέντε (5) ή έξι (6) τελευταία στην βαθµολογία της κατηγορίας αυτής σωµατεία 
υποβιβάζονται, και από την περίοδο 2020 – 2021 θα αγωνίζονται στη Β΄ ερασιτεχνική κατηγορία. 



 

 

 
         1.-Υποβιβασµός τριών (3) σωµατείων:  
             Υποβιβάζονται στην Β΄ ερασιτεχνική κατηγορία τα τρία (3) τελευταία στη βαθµολογία σωµατεία εάν 
 δεν υποβιβασθεί κανένα σωµατείο από την Γ΄ Εθνική Ερασιτεχνική κατηγορία. 
 
         2.-Περίπτωση υποβιβασµού τεσσάρων (4) σωµατείων:  

Υποβιβάζονται στην Β΄ ερασιτεχνική κατηγορία τα τέσσερα (4) τελευταία στη βαθµολογία σωµατεία εάν 
υποβιβασθεί ένα (1) σωµατείο από την Γ΄ Εθνική Ερασιτεχνική κατηγορία. 

 
3.-Περίπτωση υποβιβασµού πέντε (5) σωµατείων: 

             α) Υποβιβάζονται στην Β΄ ερασιτεχνική κατηγορία τα πέντε (5) τελευταία στη βαθµολογία σωµατεία εάν 
υποβιβασθούν δύο (2) σωµατεία από την Γ΄ Εθνική Ερασιτεχνική κατηγορία.  

4.-Περίπτωση υποβιβασµού έξι (6) σωµατείων: 
             α) Υποβιβάζονται στην Β΄ ερασιτεχνική κατηγορία τα έξι (6) τελευταία στη βαθµολογία σωµατεία εάν 
υποβιβασθούν τρία (3) σωµατεία από την Γ΄ Εθνική Ερασιτεχνική κατηγορία.  
 
 

 Β’  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 

Στην Α’ ερασιτεχνική κατηγορία θ’ ανέλθουν σε σύνολο τέσσερες (4) οµάδες ως παρακάτω: 
α) Η οµάδα που θα καταλάβει την 1

η
 θέση στην κανονική διάρκεια θ’ ανέλθει στην Α’ ερασιτεχνική 

κατηγορία. 
 β) Οι οµάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 2

η
 έως 7

η 
θ’ αγωνισθούν για την άνοδο στην Α κατηγορία σε 

αγώνες pray off ως παρακάτω  
              
             2Χ7 στην έδρα του 2 και µε ένα βαθµό Bonus στο 2 
             Νίκη 2 άνοδος 2 
             Ισοπαλία άνοδος 2 
             Νίκη 7 δεύτερος αγώνας σε ουδέτερο γήπεδο µε ευθύνη Ε.Π.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ  
 
            7Χ2 σε ουδέτερη έδρα  
            Νίκη 7 άνοδος 7 
            Ισοπαλία: άνοδος 2 όταν η βαθµολογική διαφορά του δεύτερου και του εβδόµου στη λήξη του 
κανονικού πρωταθλήµατος είναι από τέσσερες (4) βαθµούς και πάνω. 

Ισοπαλία: εάν η βαθµολογική διαφορά του δεύτερου και του εβδόµου είναι έως τρείς βαθµοί ο 
νικητής θα αναδεικνύεται µετά από παράταση και αν χρειασθεί και µε τη διαδικασία των πέναλτι. 
            Νίκη 2 άνοδος 2 
 
           3Χ6 στην έδρα του 3 και µε ένα βαθµό Bonus στο 3 
           Ισχύει ότι και στην περίπτωση  2Χ7 όπου 2 το 3 και όπου 7 το 6 

 
           4Χ5 στην έδρα του 4 και µε ένα βαθµό Bonus στο 4 
           Ισχύει ότι και στην περίπτωση  2Χ7 όπου 2 το 4 και όπου 7 το 5 

 
 
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 
.  Τα δύο (2), τρία (3), τέσσερα (4) ή πέντε (5) τελευταία στην βαθµολογία της κατηγορίας αυτής σωµατεία 
υποβιβάζονται, και από την περίοδο 2020 – 2021 θα αγωνίζονται στη Γ΄ ερασιτεχνική κατηγορία. 
 
         1.-Υποβιβασµός δύο (2) σωµατείων:  
             Υποβιβάζονται στην Γ΄ ερασιτεχνική κατηγορία τα δύο (2) τελευταία στη βαθµολογία σωµατεία εάν 
 δεν υποβιβασθεί κανένα σωµατείο από την Γ΄ Εθνική Ερασιτεχνική κατηγορία. 
 
         2.-Περίπτωση υποβιβασµού τριών (3) σωµατείων:  

Υποβιβάζονται στην Γ΄ ερασιτεχνική κατηγορία τα τρία (3) τελευταία στη βαθµολογία σωµατεία εάν 
υποβιβασθεί ένα (1) σωµατείο από την Γ΄ Εθνική Ερασιτεχνική κατηγορία. 

 
3.-Περίπτωση υποβιβασµού τεσσάρων (4) σωµατείων: 

             α) Υποβιβάζονται στην Γ΄ ερασιτεχνική κατηγορία τα τέσσερα (4) τελευταία στη βαθµολογία σωµατεία 
εάν υποβιβασθούν δύο (2) σωµατεία από την Γ΄ Εθνική Ερασιτεχνική κατηγορία.  

4.-Περίπτωση υποβιβασµού πέντε (5) σωµατείων: 



 

 

             α) Υποβιβάζονται στην Γ΄ ερασιτεχνική κατηγορία τα πέντε (5) τελευταία στη βαθµολογία σωµατεία εάν 
υποβιβασθούν τρία (3) σωµατεία από την Γ΄ Εθνική Ερασιτεχνική κατηγορία.  
 
 Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο ο αριθµός των τριών (3) σωµατείων της 
Ένωσής µας που συµµετέχουν την περίοδο 2019-2020 στην Γ’ Εθνική Κατηγορία αυξοµειωθεί τότε θα 
υπάρξει τροποποίηση της προκήρυξης µετά από σχετική απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Πιερίας καθώς 
και για την περίπτωση κατά την οποία το πρωτάθληµα της Α και Β ερασιτεχνικής κατηγορίας περιόδου 
2019-2020 διεξαχθεί µε λιγότερες από τις προβλεπόµενες οµάδες κατά κατηγορία.. 
 

  
Γ΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 
         Στην Β΄ ερασιτεχνική κατηγορία θα προβιβασθούν τρείς (3) οµάδες. 
 
           α) Περίπτωση διεξαγωγής σε ένα όµιλο.  

Η οµάδα που θα καταλάβει την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια θα ανέλθει στη Β’ 
ερασιτεχνική κατηγορία. 

Οι οµάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 2
η
 έως 5

η 
θα σχηµατίσουν ένα νέο όµιλο και  θ΄ αγωνισθούν 

µεταξύ τους σε διπλές συναντήσεις µε βαθµολογία στην οποία θα προστεθούν οι βαθµοί που είχε κάθε 
σωµατείο στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήµατος και οι δύο πρώτες οµάδες θα ανέβουν στη Β΄ 
ερασιτεχνική. 
              

β) Περίπτωση διεξαγωγής σε δύο (2) οµίλους. 
Θα γίνει µε απόφαση της αρµόδιας επιτροπής πρωταθλήµατος και της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Ένωσης. 
Σε όλους τους αγώνες των play off Α-Β και Γ κατηγορίας δικαιούχος των εισπράξεων θα είναι η 
γηπεδούχος οµάδα. 
 
Οι κίτρινες κάρτες δεν προσµετρούνται για επιβολή και έκτιση ποινών. 

 
 Για την τελική βαθµολογική κατάταξη των οµάδων για κάθε όµιλο Α’, Β’ και Γ΄ κατηγορίας θα 
λαµβάνεται υπ’ όψη η βαθµολογία της κανονικής περιόδου εκτός των οµάδων που αγωνίσθηκαν σε 
τελική φάση Play-Off, αναδείχθηκαν πρωταθλητές ή κέρδισαν άνοδο σε ανώτερη κατηγορία και 
συγκεκριµένα:  
Για την Α’ κατηγορία ο νικητής του τελικού των Play-Off καταλαµβάνει την πρώτη θέση και ο χαµένος τη 
δεύτερη θέση του βαθµολογικού πίνακα. Την Τρίτη (3) και Τέταρτη (4) θέση θα καταλαµβάνουν οι 
υπόλοιπες οµάδες που συµµετείχαν στα Play-Off σύµφωνα µε τη βαθµολογία της κανονικής περιόδου 
του πρωταθλήµατος. 
 Για την Β’ κατηγορία οι νικητές των Play-Off θα καταταγούν στην δεύτερη, Τρίτη ή τέταρτη  θέση 
σύµφωνα µε τη βαθµολογία της πρώτης περιόδου. Την πέµπτη (5), έκτη (6) και έβδοµη (7) θέση θα 
καταλαµβάνουν οι υπόλοιπες οµάδες που συµµετείχαν στα Play-Off σύµφωνα µε τη βαθµολογία της 
κανονικής περιόδου του πρωταθλήµατος. 
 
 Για την Γ’ κατηγορία θα έχουµε αντίστοιχη εφαρµογή και ανάλογα µε τον αριθµό των οµίλων 

 

Για  την Εκτελεστική Επιτροπή 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                      Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
Τόκας Αστέριος                                     Τσακνάκης ∆ηµήτριος 


