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Αρ. Πρωτ. 1311 Κατερίνη:   31.08.2022

Προς:  Όλα τα Σωματεία-Μέλη

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματική Προκήρυξης Πρωταθλήματος 2022-2023»

Μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων συμμετοχής των σωματείων, στις διάφορες κατηγορίες της Ε.Π.Σ. Πιερίας, και
με απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Πιερίας στη συνεδρίαση της 30-08-2022 όπου εξετάστηκαν αιτήματα σωματείων,
συμπληρώνονται οι κατηγορίες και διαμορφώνονται ως παρακάτω:

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

Α’  ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1 ΑΕ ΚΑΡΙΤΣΑΣ
2 ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ
3 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
4 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
5 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
6 ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ
7 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
8 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
9 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

10 ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ
11 ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ
12 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ
13 ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012

ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ

Η πρωταθλήτρια ομάδα θα αναδεχθεί ως εξής:
Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις από 1η έως 6η, θα αγωνισθούν για την ανάδειξη του πρωταθλητή

σε αγώνες μίνι πρωταθλήματος (Β’ φάση) πέντε (5) αγωνιστικών, όπου οι ομάδες οι οποίες έχουν τερματίσει στις
τρείς (3) πρώτες θέσεις της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος θα αγωνισθούν μετά από κλήρωση τρείς (3)
αγώνες εντός έδρας (δύο αγώνες εκτός) ενώ οι ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 4η έως 6η, θα αγωνισθούν σε δύο
(2) αγώνες εντός έδρας (τρείς αγώνες εκτός).

Στο πρωτάθλημα αυτό θα τους ακολουθήσει η βαθμολογία που θα έχουν στο τέλος της κανονικής διάρκειας
(Α’ φάση) του πρωταθλήματος.



ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ

Στην Β’  ερασιτεχνική κατηγορία θα υποβιβασθούν οι Δύο (2), Τρείς (3), Τέσσερες (4), Πέντε (5) ή Έξι (6) τελευταίες
ομάδες του βαθμολογικού πίνακα

1. -Υποβιβασμός δύο (2) Ομάδων:
Υποβιβάζονται στη Β΄ τοπική κατηγορία οι τελευταίες δύο (2) στη βαθμολογία ομάδες, εάν δεν υποβιβασθεί καμία
ομάδα από την Γ΄ Εθνική και παράλληλα ανέλθει ο πρωταθλητής της Α’ τοπικής κατηγορίας, στην Γ΄ Εθνική.

2.- Περίπτωση υποβιβασμού τριών (3) Ομάδων:
Υποβιβάζονται στην Β  ́τοπική κατηγορία οι τρείς (3) τελευταίες στη βαθμολογία ομάδες εάν

α) υποβιβασθεί μία (1) ομάδα της ΕΠΣ Πιερίας από την Γ΄ Εθνική Ερασιτεχνική κατηγορία και ανέλθει ο
πρωταθλητής της Α΄ τοπικής κατηγορίας, στην Γ΄ Εθνική.

β) δεν υποβιβασθεί καμία ομάδα της ΕΠΣ Πιερίας, από την Γ΄ Εθνική Ερασιτεχνική κατηγορία και δεν
ανέλθει ο πρωταθλητής της Α΄ τοπικής κατηγορίας, στην Γ΄ Εθνική.

3.- Περίπτωση υποβιβασμού τεσσάρων (4) Ομάδων:
Υποβιβάζονται στην Β΄ τοπική κατηγορία οι τέσσερες (4) τελευταίες στη βαθμολογία ομάδες εάν

α) υποβιβασθούν δύο (2) ομάδες της ΕΠΣ Πιερίας από την Γ΄ Εθνική Ερασιτεχνική κατηγορία και ανέλθει ο
πρωταθλητής της Α΄ τοπικής κατηγορίας, στην Γ΄ Εθνική.

β) υποβιβασθεί μία (1) ομάδα της ΕΠΣ Πιερίας, από την Γ΄ Εθνική Ερασιτεχνική κατηγορία και δεν ανέλθει ο
πρωταθλητής της Α΄ τοπικής κατηγορίας, στην Γ΄ Εθνική.

4.- Περίπτωση υποβιβασμού πέντε (5) Ομάδων:
Υποβιβάζονται στην Β  ́τοπική κατηγορία οι πέντε (5) τελευταίες στη βαθμολογία ομάδες εάν

α) υποβιβασθούν τρείς (3) ομάδες της ΕΠΣ Πιερίας από την Γ΄ Εθνική Ερασιτεχνική κατηγορία και ανέλθει ο
πρωταθλητής της Α΄ τοπικής κατηγορίας, στην Γ΄ Εθνική.

β) υποβιβασθούν δύο (2) ομάδα της ΕΠΣ Πιερίας, από την Γ΄ Εθνική Ερασιτεχνική κατηγορία και δεν ανέλθει
ο πρωταθλητής της Α΄ τοπικής κατηγορίας, στην Γ΄ Εθνική.

5.- Περίπτωση υποβιβασμού έξη (6) Ομάδων:
Υποβιβάζονται στην Β  ́τοπική κατηγορία οι έξι (6) τελευταίες στη βαθμολογία ομάδες εάν υποβιβασθούν τρείς (3)
ομάδες της ΕΠΣ Πιερίας από την Γ΄ Εθνική Ερασιτεχνική κατηγορία και δεν ανέλθει ο πρωταθλητής της Α΄ τοπικής
κατηγορίας, στην Γ΄ Εθνική.

Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 7η έως 12η θ’ αγωνισθούν για την αποφυγή του υποβιβασμού στην
Β΄ κατηγορία σε αγώνες μίνι πρωταθλήματος 5 αγωνιστικών τρείς (3) αγώνες εντός, δύο (2) αγώνες εκτός) για τις
ομάδες που θα είναι στις θέσεις 7, 8, 9 της Α΄ φάσης και δύο (2) αγώνες εντός, τρείς (3) αγώνες εκτός) για τις ομάδες
που θα είναι στις θέσεις 10, 11, 12 της Α΄ φάσης . Στο πρωτάθλημα αυτό θα τους ακολουθήσει η βαθμολογία που θα
έχουν στο τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Η τελευταία ομάδα του τελικού βαθμολογικού πίνακα της Α’ φάσης υποβιβάζεται απευθείας στη Β΄
ερασιτεχνική κατηγορία.

Οι μία (1) ή δύο (2) ή τρείς (3) ή τέσσερες (4) ή πέντε (5) τελευταίες στην βαθμολογία ομάδες των αγώνων
του μίνι πρωταθλήματος (Play-Out) της Α’ τοπικής κατηγορίας υποβιβάζονται και από την περίοδο 2023-2024, θα
αγωνίζονται στην Β΄ τοπική κατηγορία.

Από την αγωνιστική περίοδο 2023-2024 στη Α΄ τοπική κατηγορία θα αγωνίζονται 12 ομάδες



Β’  ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1 ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ
2 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978
3 ΑΜΣ  25η ΜΑΡΤΙΟΥ
4 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
5 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ
6 Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ
7 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
8 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
9 ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ

10 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ
11 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ

ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ

Στην Α’ ερασιτεχνική κατηγορία θα προβιβασθούν συνολικά δύο (2) ομάδες, ως εξής:

Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις από 1η έως 6η, θα αγωνισθούν για την άνοδο στην Α’ κατηγορία σε αγώνες
μίνι πρωταθλήματος (Β’ φάση) πέντε (5) αγωνιστικών, όπου οι ομάδες οι οποίες έχουν τερματίσει στις τρείς (3)
πρώτες θέσεις της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος θα αγωνισθούν μετά από κλήρωση τρείς (3) αγώνες
εντός έδρας (δύο αγώνες εκτός) ενώ οι ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 4η έως 6η, θα αγωνισθούν σε δύο (2)
αγώνες εντός έδρας (τρείς αγώνες εκτός).
Στο πρωτάθλημα αυτό θα τους ακολουθήσει η βαθμολογία που θα έχουν στο τέλος της κανονικής διάρκειας (Α’
φάση) του πρωταθλήματος.

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ

1.- Υποβιβασμός μίας (1) ομάδας:
Υποβιβάζεται στην Γ΄ τοπική κατηγορία η τελευταία στη βαθμολογία ομάδα, εάν υποβιβασθούν δύο (2) ομάδες από
την Α΄ τοπική κατηγορία.
         2.- Υποβιβασμός δύο (2) ομάδων:
Υποβιβάζονται στην Γ΄ τοπική κατηγορία οι δύο (2) τελευταίες στη βαθμολογία ομάδες, εάν υποβιβασθούν τρείς (3)
ομάδες από την Α΄ τοπική κατηγορία.

3.-Περίπτωση υποβιβασμού τριών (3) σωματείων:
Υποβιβάζονται στην Γ΄ τοπική κατηγορία οι τρείς (3) τελευταίες στη βαθμολογία ομάδες, εάν υποβιβασθούν
τέσσερες (4) ομάδες από την Α΄ τοπική κατηγορία.

4.-Περίπτωση υποβιβασμού τεσσάρων (4) σωματείων:
Υποβιβάζονται στην Γ΄ τοπική κατηγορία οι τέσσερες (4) τελευταίες στη βαθμολογία ομάδες, εάν υποβιβασθούν
πέντε (5) ομάδες από την Α  ́τοπική κατηγορία.

5.-Περίπτωση υποβιβασμού πέντε (5) σωματείων:
Υποβιβάζονται στην Γ΄ τοπική κατηγορία οι πέντε (5) τελευταίες στη βαθμολογία ομάδες, εάν υποβιβασθούν έξι (6)
ομάδες από την Α΄ τοπική κατηγορία.

Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 7η έως 11η θ’ αγωνισθούν για την αποφυγή του υποβιβασμού στην Γ΄
κατηγορία σε αγώνες μίνι πρωταθλήματος 5 αγωνιστικών (δύο (2) αγώνες εντός, δύο (2) αγώνες εκτός) με ένα (1)
ρεπό κάθε ομάδα. Στο πρωτάθλημα αυτό θα τους ακολουθήσει η βαθμολογία που θα έχουν στο τέλος της κανονικής
διάρκειας του πρωταθλήματος

Η μία (1) ή δύο (2) ή τρείς (3) ή τέσσερες (4) ή πέντε (5) τελευταίες στην βαθμολογία ομάδες των αγώνων του μίνι
πρωταθλήματος (Play-Out) της Β’ τοπικής κατηγορίας υποβιβάζονται και από την περίοδο 2023-2024, θα αγωνίζονται
στην Γ΄ τοπική κατηγορία.

Από την αγωνιστική περίοδο 2023-2024 στη Β΄ τοπική κατηγορία θα αγωνίζονται 12 ομάδες



Σε περίπτωση κατά την οποία -για οποιοδήποτε λόγο- αυξομειωθεί ο αριθμός των σωματείων της ΕΠΣ Πιερίας που
συμμετέχουν την περίοδο 2022-2023 στην Γ’ Εθνική Κατηγορία, τότε θα υπάρξει τροποποίηση της προκήρυξης μετά
από σχετική απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. καθώς και για την περίπτωση κατά την οποία, το πρωτάθλημα της Α’ και Β’
τοπικής κατηγορίας της περιόδου 2022-2023, διεξαχθεί με λιγότερες από τις προβλεπόμενες ομάδες, ανά κατηγορία.

Γ΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1 ΑΕ ΚΟΥΚΟΥ
2 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ
3 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006
4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ
5 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β
6 ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
7 ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C.
8 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
9 Π. ΜΕΛΑΣ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ

10 ΠΑΟ Κ. ΜΗΛΙΑΣ
11 ΠΙΕΡΙΚΟΣ Κ. ΑΓΙΑΝΝΗ
12 ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ

Στην Β΄ ερασιτεχνική κατηγορία θα προβιβασθούν συνολικά δύο (2) ομάδες, ως εξής:

Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις από 1η έως 6η , θα αγωνισθούν για την άνοδο στην Β κατηγορία σε
αγώνες μίνι πρωταθλήματος πέντε (5) αγωνιστικών όπου οι ομάδες οι οποίες έχουν τερματίσει στις τρείς (3) πρώτες
θέσεις της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος θα αγωνισθούν μετά από κλήρωση τρείς αγώνες εντός έδρας και
2 εκτός, ενώ οι ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 4 έως 6 θα αγωνισθούν σε δύο αγώνες εντός έδρας και 3 εκτός.
Στο πρωτάθλημα αυτό θα τους ακολουθήσει η βαθμολογία που θα έχουν στο τέλος της κανονικής διάρκειας του
πρωταθλήματος.

Σε περίπτωση ισοβαθμιών για την τελική κατάταξη των ομάδων προσμετρούνται οι αγώνες και της Α΄ και
της Β  ́φάσης.

Οι κίτρινες κάρτες δεν προσμετρούνται για επιβολή και έκτιση ποινών.

Για την τελική βαθμολογική κατάταξη των ομάδων σε κάθε κατηγορία (Α’, Β’ και Γ΄), θα λαμβάνεται υπ’ όψη η
τελική βαθμολογία η οποία προκύπτει από το άθροισμα των συγκεντρωθέντων βαθμών της  Α΄ και Β΄ φάσης.

Για  την Εκτελεστική Επιτροπή

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τόκας Αστέριος                                            Τσακνάκης Δημήτριος


