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                                                                                                Ζκεξνκελία  14-10-2021 

                                                                                                Αξηζ. Πξση.  2889 

Πξνο  

Όια ηα σκαηεία ηεο δύλακήο καο 

                                ηηο έδξεο ηνπο 

 

 
ΘΔΜΑ : ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ AΝΓΡΩΝ 

                 ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ   2021-2022  

 

   αο ζηέιλνπκε ηε ζπκπιεξσκαηηθή πξνθήξπμε πξσηαζιεκάησλ πεξηόδνπ 2021-2022 

ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηεο Δ.Δ.. ηεο  13-10-2021 γηα  ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο ησλ 

πξσηαζιεκάησλ Α ΄-  Β ΄ Δξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο θαη ηνλ πξνβηβαζκό - ππνβηβαζκό ησλ 

νκάδσλ ηα νπνία ζα δηεμαρζνύλ σο εμήο : 

 

1. Ζ Α ΄ Δξαζηηερληθή Καηεγνξία πεξηόδνπ 2021-2022 απνηειείηαη από δέθα νθηώ (18) 

νκάδεο νη νπνίεο ρσξίζηεθαλ ζε δύν νκίινπο ησλ ελλέα (9) νκάδσλ ηνλ Α ΄ Όκηιν 

θαη ηνλ Β ΄ Όκηιν. 

         Ζ Β ́  Δξαζηηερληθή Καηεγνξία πεξηόδνπ  2021-2022 απνηειείηαη από δέθα έμε  (16) 

         νκάδεο νη νπνίεο ρσξίζηεθαλ ζε δύν νκίινπο ησλ νθηώ (8) νκάδσλ ηνλ  Α  ́όκηιν θαη  

         ηνλ Β ́  Όκηιν. 
2. Καη ηα δύν πξσηαζιήκαηα Α ΄ θαη Β ΄ Καηεγνξίαο ζα δηεμαρζνύλ θαη νινθιεξσζνύλ 

ζε δύν θάζεηο αγώλσλ, ηελ Α ΄ ΦΑΖ θαη Β ΄ ΦΑΖ. 

 

               Α.     Α ' ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

 

Α ΄ ΟΜΗΛΟ               Β ΄ ΟΜΗΛΟ 

 

1. Α.Δ. ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΩΝ    1. ΓΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ 

2.Α.Δ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΗΟΤ                2. Γ.. ΠΡΟΟΣΑΝΖ  

3.ΟΡΦΔΑ ΥΩΡΗΣΖ                3. ΓΟΞΑ ΠΔΣΡΟΤΑ  

4. ΦΗΛΗΠΠΟΗ ΓΟΞΑΣΟΤ    4. ΑΚΡΗΣΑ Κ.ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ  

5.ΔΘΝ. ΑΣΔΡΑ ΚΑΛΛΗΦΤΣΟΤ   5.  ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΗΟΤ  

6. ΚΔΡΑΤΝΟ ΑΡΚΑΓΗΚΟΤ    6. Α.Δ. Κ.ΒΡΤΖ  

7. Μ.ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΞΖΡΟΠΟΣΑΜΟΤ   7. ΑΡΖ ΦΩΣΟΛΗΒΟΤ 

8. Μ.ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΗΟΤ  8. ΑΣΔΡΑ ΚΟΤΓΟΤΝΗΩΝ   

9. ΓΟΞΑ ΑΝΣ. ΚΑΣΡΗΝΟ     9.  ΑΚΡΗΣΑ Ν.ΚΡΩΜΝΖ 

 

                  Α  ́  ΦΑΖ ΑΓΩΝΩΝ 

Γηπινί αγώλεο (εληόο – εθηόο) δειαδή 18 αγσληζηηθέο [16 αγώλεο] κεηαμύ ησλ νκάδσλ ηνπ 

θάζε νκίινπ θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ Κ.Α.Π. 
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                  Β ́  ΦΑΖ ΑΓΩΝΩΝ 

 

ΠΡΟΒΗΒΑΜΟ (αγώλεο play off) 
 

1. Θα ζπκκεηέρνπλ νη νθηώ (8) νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ ηηο ζέζεηο ηελ 1
ε
 -2

ε
-3

ε
-4

ε
 ζέζε 

ησλ δύν (2) νκίισλ κεηά ην ηέινο ηεο Α  ́θάζεο αγώλσλ, ζε έλα εηδηθό βαζκνινγηθό 

πίλαθα μεθηλώληαο ηε Β ́  θάζε κε βαζκνινγία σο εμήο : 

- Οη δύν (2) νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ ηελ 1
ε
  ζέζε ησλ νκίισλ  Α ́  θάζεο κε ηξεηο (3) βαζκνύο. 

- Οη δύν (2) νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ ηελ 2
ε
  ζέζε ησλ νκίισλ  Α ́  θάζεο κε δύν (2) βαζκνύο. 

- Οη δύν (2) νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ ηελ 3
ε
  ζέζε ησλ νκίισλ  Α ́  θάζεο κε έλα (1) βαζκό. 

- Οη δύν (2) νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ ηελ 4
ε
  ζέζε ησλ νκίισλ  Α ́  θάζεο κε κεδέλ (0) βαζκό. 

 

2. Οη νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ ηηο ζέζεηο από 1
ε
 έσο 4ε ζηνπο νκίινπο ηεο Α  ́θάζεο ζα 

αγσληζηνύλ ζε δηπινύο αγώλεο (εληόο – εθηόο ζπλνιηθά  νθηώ (8) αγώλεο), ΜΟΝΟ 

κε ηηο αληίζηνηρεο νκάδεο ηνπ άιινπ νκίινπ. 

3. ε ηζνβαζκία νκάδσλ  ηζρύεη ην άξζξν 20 ηνπ Κ.Α.Π. (Βαζκνινγηθή θαηάηαμε 

νκάδσλ) κε πξώην θξηηήξην νη κεηαμύ ηνπο αγώλεο είηε ζηελ Α  ́θάζε είηε ζηε Β  ́

θάζε αγώλσλ. 

ε ηζνβαζκία ηξηώλ (3)  ή πεξηζζνηέξσλ νκάδσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε δηαθνξεηηθνύο 

νκίινπο ηεο Α  ́ θάζεο, ηόηε ηζρύεη σο πξώην θξηηήξην νη θαιύηεξε δηαθνξά 

ηεξκάησλ, σο δεύηεξν θξηηήξην ε θαιύηεξε επίζεζε, σο ηξίην θξηηήξην ε θαιύηεξε 

άκπλα από ηνπο αγώλεο ηεο Β  ́ θάζεο. Αλ θαη κεηά από ηα παξαπάλσ θξηηήξηα 

πξνθύπηεη λέα ηζνβάζκεζε  ηόηε ζα δηεμαρζεί αγώλαο κπαξάδ.  

4. Πξσηαζιήηξηα νκάδα  αλαδεηθλύεηαη  ε νκάδα πνπ ζα ζπγθεληξώζεη ηελ 

πςειόηεξε - κεγαιύηεξε βαζκνινγία (1
ε
 ζέζε), κεηά ην ηέινο ηεο Β ΄ θάζεο 

αγώλσλ πνπ ζπκκεηείραλ νη νθηώ νκάδεο γηα ηνλ πξνβηβαζκό.  

 

ΤΠΟΒΗΒΑΜΟ (αγώλεο play out) 
 

1. Θα ζπκκεηέρνπλ νη δέθα (10) νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ ηηο ζέζεηο ηελ 5
ε
 -6

ε
-7

ε
-8

ε 
-9

ε
 

ζέζε ησλ δύν (2) νκίισλ κεηά ην ηέινο ηεο Α  ́ θάζεο αγώλσλ, ζε έλα εηδηθό 

βαζκνινγηθό πίλαθα μεθηλώληαο ηε Β ́  θάζε κε βαζκνινγία σο εμήο : 

- Οη δύν (2) νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ ηελ 5
ε
  ζέζε ησλ νκίισλ  Α ́  θάζεο κε ηέζζεξηο (4) βαζκνύο. 

- Οη δύν (2) νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ ηελ 6
ε
  ζέζε ησλ νκίισλ  Α ́  θάζεο κε ηξεηο (3) βαζκνύο. 

- Οη δύν (2) νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ ηελ 7
ε
  ζέζε ησλ νκίισλ  Α ́  θάζεο κε δύν (2) βαζκνύο. 

- Οη δύν (2) νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ ηελ 8
ε
  ζέζε ησλ νκίισλ  Α ́  θάζεο κε έλα (1) βαζκό. 

- Οη δύν (2) νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ ηελ 9
ε
  ζέζε ησλ νκίισλ  Α ́  θάζεο κε κεδέλ (0) βαζκό. 

 

 

2. Οη νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ ηηο ζέζεηο από 5
ε
 έσο 9ε ζηνπο νκίινπο ηεο Α  ́θάζεο ζα 

αγσληζηνύλ ζε δηπινύο αγώλεο (εληόο – εθηόο ζπλνιηθά  δέθα (10) αγώλεο), ΜΟΝΟ 

κε ηηο αληίζηνηρεο νκάδεο ηνπ άιινπ νκίινπ. 

3. ε ηζνβαζκία νκάδσλ  ηζρύεη ην άξζξν 20 ηνπ Κ.Α.Π. (Βαζκνινγηθή θαηάηαμε 

νκάδσλ) κε πξώην θξηηήξην νη κεηαμύ ηνπο αγώλεο είηε ζηελ Α  ́θάζε είηε ζηε Β  ́

θάζε αγώλσλ. 
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ε ηζνβαζκία ηξηώλ (3)  ή πεξηζζνηέξσλ νκάδσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε δηαθνξεηηθνύο 

νκίινπο ηεο Α  ́ θάζεο, ηόηε ηζρύεη σο πξώην θξηηήξην νη θαιύηεξε δηαθνξά 

ηεξκάησλ, σο δεύηεξν θξηηήξην ε θαιύηεξε επίζεζε, σο ηξίην θξηηήξην ε θαιύηεξε 

άκπλα από ηνπο αγώλεο ηεο Β  ́ θάζεο. Αλ θαη κεηά από ηα παξαπάλσ θξηηήξηα 

πξνθύπηεη λέα ηζνβάζκεζε  ηόηε ζα δηεμαρζεί αγώλαο κπαξάδ.  

4. Τπνβηβάδνληαη απεπζείαο ζηελ Β  ́Δξαζηηερληθή θαηεγνξία πεξηόδνπ 2022-2023 νη 

ηέζζεξηο (4) νκάδεο πνπ κεηά ην ηέινο ησλ αγώλσλ ηεο Β  ́θάζεο θαηέιαβαλ ηελ 10
ε
 

– 9
ε
 – 8

ε
 – 7

ε
  ζέζε ηνπ εηδηθνύ βαζκνινγηθνύ πίλαθα (θαη αληίζηνηρα ηελ 18

ε
 – 17

ε
 – 

16
ε
 – 15

ε
 ζέζε ηεο Δληαίαο βαζκνινγίαο Α  ́Δξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο πεξηόδνπ 

2021-2022). 

5. Δπηπιένλ ζε πεξίπησζε πνπ ππνβηβαζζεί από ηε Γ  ́Δζληθή  πεξηόδνπ 2021-2022 κία 

ή δύν νκάδεο θαη ηαπηόρξνλα δελ πξνβηβαζζεί ζηε Γ  ́Δζληθή πεξηόδνπ 2022-2023 ε 

πξσηαζιήηξηα νκάδα ηεο Α  ́Καηεγνξίαο πεξηόδνπ 2021-2022, ηόηε ππνβηβάδεηαη 

απεπζείαο θαη ε  νκάδα πνπ θαηέιαβε ηελ 6
ε
 ή  θαη  5

ε
 ζέζε αληίζηνηρα (14

ε
 – 13

ε
 

ζέζε ηεο Δληαίαο βαζκνινγίαο Α ́  Δξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο πεξηόδνπ 2021-2022). 

6. ε ηζνβαζκία νκάδσλ  ηζρύεη ην άξζξν 20 ηνπ Κ.Α.Π. (Βαζκνινγηθή θαηάηαμε 

νκάδσλ) κε πξώην θξηηήξην νη κεηαμύ ηνπο αγώλεο είηε ζηελ Α  ́θάζε είηε ζηε Β  ́

θάζε αγώλσλ. 

ε ηζνβαζκία ηξηώλ (3)  ή πεξηζζνηέξσλ νκάδσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε δηαθνξεηηθνύο 

νκίινπο ηεο Α  ́ θάζεο, ηόηε ηζρύεη σο πξώην θξηηήξην νη θαιύηεξε δηαθνξά 

ηεξκάησλ, σο δεύηεξν θξηηήξην ε θαιύηεξε επίζεζε, σο ηξίην θξηηήξην ε θαιύηεξε 

άκπλα από ηνπο αγώλεο ηεο Β  ́ θάζεο. Αλ θαη κεηά από ηα παξαπάλσ θξηηήξηα 

πξνθύπηεη λέα ηζνβάζκεζε  ηόηε ζα δηεμαρζεί αγώλαο κπαξάδ.  

7. α. .ε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβηβαζζεί νκάδα από ηε Γ  ́Δζληθή θαη ζπκκεηέρεη ζ  ́

απηή ηε πεξίνδν 2022-2023 θαη ηαπηόρξνλα ε πξσηαζιήηξηα νκάδα ηεο Α  ́

Καηεγνξίαο πεξηόδνπ 2021-2022 δελ πξνβηβαζζεί ζηε Γ  ́ Δζληθή ή ππνβηβαζζεί 

νκάδα από ηε Γ  ́Δζληθή θαη ζπκκεηέρεη ζηελ Α  ́Καηεγνξία πεξηόδνπ 2022-2023  

θαη ηαπηόρξνλα ε πξσηαζιήηξηα νκάδα ηεο Α  ́ Καηεγνξίαο πξνβηβαζζεί θαη 

ζπκκεηέρεη ζηε Γ  ́Δζληθή ηελ πεξίνδν 2022-2023 ηόηε ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη 

κεηά ην πέξαο ησλ αγώλσλ ηεο Β  ́θάζεο ηελ 6
ε
 ζέζε ηνπ εηδηθνύ βαζκνινγηθνύ 

πίλαθα θαη αληίζηνηρα  ηελ (14
ε
 ζέζε ηεο Δληαίαο βαζκνινγίαο Α  ́Δξαζηηερληθήο 

Καηεγνξίαο πεξηόδνπ 2021-2022), ζα αγσληζηεί ζε κνλό αγώλα κπαξάδ ζε νπδέηεξν 

γήπεδν  (παξάηαζε πέλαιηη)  κε ηελ νκάδα ηεο Β  ́Καηεγνξίαο πνπ θαηέιαβε ηελ 3
ε
  

ζέζε ζηελ Δληαία βαζκνινγία πεξηόδνπ 2021-2022. 

Ο ληθεηήο απηνύ ηνπ αγώλα ζα ζπκκεηέρεη ζηελ Α  ́Καηεγνξία πεξηόδνπ 2022-2023 

θαη ν εηηεκέλνο ζηε Β ́  Καηεγνξία πεξηόδνπ 2022-2023. 

Όκσο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβηβαζζεί νκάδα από ηελ Γ  ́Δζληθή πεξηόδνπ 2021-

2022 θαη ηαπηόρξνλα ε Πξσηαζιήηξηα νκάδα ηεο Α  ́ Δξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο 

πεξηόδνπ 2021-2022 πξνβηβαζζεί θαη ζπκκεηέρεη ζηελ Γ  ́ Δζληθή πεξηόδνπ 2022-

2023,ηόηε θαη ν εηηεκέλνο ηνπ παξαπάλσ αγώλα κπαξάδ απνθηά ην δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ζηελ Α  ́Δξαζηηερληθή θαηεγνξία πεξηόδνπ 2022-2023. 

 β. ζε πεξίπησζε πνπ ππνβηβαζζεί νκάδα από ηε Γ  ́Δζληθή πεξηόδνπ 2021-2022 θαη 

ζπκκεηέρεη ζην πξσηάζιεκα ηεο Α  ́θαηεγνξίαο πεξηόδνπ 2022-2023 θαη ηαπηόρξνλα 

ε πξσηαζιήηξηα νκάδα ηεο Α  ́Καηεγνξίαο πεξηόδνπ 2021-2022 δελ πξνβηβαζζεί 

ζηε Γ  ́Δζληθή πεξηόδνπ 2022-2023, ηόηε ππνβηβάδεηαη απεπζείαο ζηε Β  ́Καηεγνξία 

πεξηόδνπ 2022-2023 επηπιένλ νκάδα, δειαδή απηή πνπ θαηέιαβε ηελ 6
ε
 ζέζε ηνπ 
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εηδηθνύ βαζκνινγηθνύ πίλαθα ( θαη αληίζηνηρα ηελ 14
ε
 ζέζε ηεο Δληαίαο βαζκνινγίαο 

Α  ́ Καηεγνξίαο πεξηόδνπ 2021-2022). Σόηε ζηνλ παξαπάλσ αγώλα κπαξάδ 

ζπκκεηέρεη ε νκάδα πνπ θαηέιαβε ηελ 5
ε
 ζέζε ηεο β  ́ θάζεο ηνπ εηδηθνύ 

βαζκνινγηθνύ  πίλαθα (θαη αληίζηνηρα ηελ 13
ε
 ζέζε ηεο Δληαίαο βαζκνινγία ηεο Α  ́

Καηεγνξίαο πεξηόδνπ 2021-2022. 

 

Β.   Β - ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ.  

            

     Α ΄ ΟΜΗΛΟ           Β ΄ ΟΜΗΛΟ 

   
1. Α.Ο. ΠΑΝΓΡΑΜΑΪΚΟ Β ΄         1.ΑΡΖ ΑΜΠΔΛΑΚΗΩΝ                                  

2. ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΔΡΟΦΡΑΚΣΖ         2. ΓΟΞΑ ΑΝΣ.ΚΑΣΡΗΝΟ  Β ΄  

3. ΑΡΖ ΚΑΛΑΜΩΝΑ          3. ΓΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΣΟΤ 

4. ΑΡΖ ΜΗΚΡΟΥΩΡΗΟΤ          4. ΓΟΞΑ ΜΗΚΡΟΚΛΔΗΟΤΡΑ 

5. ΖΡΑΚΛΖ ΑΓΡΗΑΝΖ            5. ΓΟΞΑ ΜΗΚΡΟΠΟΛΖ    

6. ΖΡΑΚΛΖ ΜΑΤΡΟΒΑΣΟΤ            6. ΖΡΑΚΛΖ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ 

7. ΠΑΟΚ ΠΡΟΑΣΔΗΟΤ ΓΡΑΜΑ               7. ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ ΑΛΗΣΡΑΣΖ 

8. ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΗΟΤ Β ΄          8. Μ.ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΓΡΑΜΜΔΝΖ 

 

   Α  ́ ΦΑΖ 

Οη νκάδεο ηνπ θάζε νκίινπ ρσξηζηά ζα αγσληζηνύλ κεηαμύ ηνπο ζε δηπινύο 

αγώλεο εληόο-εθηόο έδξαο,, δειαδή ζπλνιηθά 14 αγσληζηηθέο. 

 
  Β΄ ΦΑΖ 
 
ΠΡΟΒΗΒΑΜΟ (αγώλεο play off) 
 

1. Θα ζπκκεηέρνπλ νη νθηώ (8) νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ ηηο ζέζεηο ηελ 1
ε
 -2

ε
-

3
ε
-4

ε
 ζέζε ησλ δύν (2) νκίισλ κεηά ην ηέινο ηεο Α  ́θάζεο αγώλσλ, ζε 

έλα εηδηθό βαζκνινγηθό πίλαθα μεθηλώληαο ηε Β  ́θάζε κε βαζκνινγία 

σο εμήο : 

-  - Οη δύν (2) νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ ηελ 1
ε
  ζέζε ησλ νκίισλ  Α ́  θάζεο κε  (4) βαζκνύο. 

- -  Οη δύν (2) νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ ηελ 2
ε
  ζέζε ησλ νκίισλ  Α ́  θάζεο κε  (3) βαζκνύο. 

- -  Οη δύν (2) νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ ηελ 3
ε
  ζέζε ησλ νκίισλ  Α ́  θάζεο κε  (2) βαζκνύο. 

- -  Οη δύν (2) νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ ηελ 4
ε
  ζέζε ησλ νκίισλ  Α ́  θάζεο κε (1) βαζκό. 

 

2. Οη νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ ηηο ζέζεηο 1
ε
 έσο 4ε ζηνπο νκίινπο ηεο Α  ́

θάζεο ζα αγσληζηνύλ ζε δηπινύο αγώλεο (εληόο – εθηόο ζπλνιηθά  νθηώ 

(8) αγώλεο), ΜΟΝΟ κε ηηο αληίζηνηρεο νκάδεο ηνπ άιινπ νκίινπ 

3. ε ηζνβαζκία νκάδσλ  ηζρύεη ην άξζξν 20 ηνπ Κ.Α.Π. (Βαζκνινγηθή 

θαηάηαμε νκάδσλ) κε πξώην θξηηήξην νη κεηαμύ ηνπο αγώλεο είηε ζηελ Α 

 ́θάζε είηε ζηε Β ́  θάζε αγώλσλ. 

ε ηζνβαζκία ηξηώλ (3)  ή πεξηζζνηέξσλ νκάδσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε 
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δηαθνξεηηθνύο νκίινπο ηεο Α  ́θάζεο, ηόηε ηζρύεη σο πξώην θξηηήξην νη 

θαιύηεξε δηαθνξά ηεξκάησλ, σο δεύηεξν θξηηήξην ε θαιύηεξε επίζεζε, 

σο ηξίην θξηηήξην ε θαιύηεξε άκπλα από ηνπο αγώλεο ηεο Β  ́θάζεο. Αλ 

θαη κεηά από ηα παξαπάλσ θξηηήξηα πξνθύπηεη λέα ηζνβάζκεζε  ηόηε ζα 

δηεμαρζεί αγώλαο κπαξάδ.  
 

4. Μεηά ηε ιήμε ησλ αγώλσλ ηεο Β  ́ΦΑΖ νη νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ ηελ 1
ε
 – 2

ε
 ζέζε 

ηνπ εηδηθνύ βαζκνινγηθνύ πίλαθα ηεο β  ́ θάζεο (αληίζηνηρα 1
ε
 θαη 2

ε
 ζέζε ηνπ 

Δληαίνπ βαζκνινγηθνύ πίλαθα ηεο Β  ́Καηεγνξίαο 2021-2022, ΠΡΟΒΗΒΑΕΟΝΣΑΗ 

ΑΠΈΤΘΔΗΑ ζηελ Α  ́Δξαζηηερληθή θαηεγνξία πεξηόδνπ 2022-2023.  

5.   Ζ νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ 3
ε
 ζέζε ηνπ εηδηθνύ βαζκνινγηθνύ πίλαθα ηεο β  ́  

θάζεο (αληίζηνηρα 3
ε
  ζέζε ηνπ Δληαίνπ βαζκνινγηθνύ πίλαθα ηεο Β  ́Καηεγνξίαο 2021-

2022), απνθηά δηθαίσκα αλόδνπ ζηελ Α  ́Καηεγνξία κεηά από αγώλα κπαξάδ κε νκάδα 

ηεο Α  ́Καηεγνξίαο ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ αλαγξαθόκελα ζηνλ ππνβηβαζκό ησλ 

νκάδσλ ηεο Α ́  Καηεγνξίαο. 

6.  ε πεξίπησζε πνπ εηηεζεί ζηνλ αγώλα κπαξάδ αιιά από ηελ Γ  ́Δζληθή πεξηόδνπ 

2021-2022 δελ ππνβηβαζζεί νκάδα θαη ηαπηόρξνλα πξνβηβαζζεί θαη ζπκκεηέρεη ζηελ Γ  ́

Δζληθή πεξηόδνπ 2022-2023 ε Πξσηαζιήηξηα νκάδα Α  ́ Καηεγνξίαο πεξηόδνπ 2021-

2022,ηόηε πξνβηβάδεηαη έρνληαο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Α  ́ Καηεγνξία πεξηόδνπ 

2022-2023. 

7. Γηθαίσκα αλόδνπ ζηελ Α  ́ Καηεγνξία πεξηόδνπ 2022-2023 απνθηνύλ κέρξη θαη ε 

νκάδα πνπ θαηέιαβε ηελ 8
ε
 ζέζε ζηελ Δληαία βαζκνινγία ηεο Β  ́ Δξαζηηερληθήο 

πεξηόδνπ 2021-2022, ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, όπσο ε κε δήισζε 

ζπκκεηνρήο νκάδσλ πνπ δηθαηνύληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ Α  ́ Καηεγνξία πεξηόδνπ 

2022-2023 θαη δελ ζπκπιεξώλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ πξνβιέςηκνπ αξηζκνύ 16 νκάδσλ 

γηα ηελ Α  ́ Καηεγνξία πεξηόδνπ 2022-2023. 

8. Ζ νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη κεηά ην ηέινο ησλ αγώλσλ ηεο β  ́θάζεο ηελ 1
ε
 ζέζε ηνπ   

εηδηθνύ βαζκνινγηθνύ πίλαθα (αληίζηνηρα 1
ε
  ζέζε ηνπ Δληαίνπ βαζκνινγηθνύ πίλαθα ηεο 

Β  ́ Καηεγνξίαο 2021-2022) αλαθεξύζζεηαη  Πξσηαζιήηξηα νκάδα  ηεο Β  ́

Δξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο πεξηόδνπ 2021-2022. 

 

ΑΓΩΝΔ ΚΑΣΑΣΑΞΖ (play out) 

 

1. Θα ζπκκεηέρνπλ νη νθηώ (8) νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ ηηο ζέζεηο ηελ 5
ε
 -6

ε
-7

ε
-

8
ε
 ζέζε ησλ δύν (2) νκίισλ κεηά ην ηέινο ηεο Α  ́θάζεο αγώλσλ, ζε έλα 

εηδηθό βαζκνινγηθό πίλαθα μεθηλώληαο ηε Β ́  θάζε κε βαζκνινγία σο εμήο : 

-  - Οη δύν (2) νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ ηελ 5
ε
  ζέζε ησλ νκίισλ  Α ́  θάζεο κε  (4) βαζκνύο. 

- -  Οη δύν (2) νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ ηελ 6
ε
  ζέζε ησλ νκίισλ  Α ́  θάζεο κε  (3) βαζκνύο. 

- -  Οη δύν (2) νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ ηελ 7
ε
  ζέζε ησλ νκίισλ  Α ́  θάζεο κε  (2) βαζκνύο. 

- -  Οη δύν (2) νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ ηελ 8
ε
  ζέζε ησλ νκίισλ  Α ́  θάζεο κε (1) βαζκό. 

 

2. Οη νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ ηηο ζέζεηο 5
ε
 έσο 8ε ζηνπο νκίινπο ηεο Α  ́θάζεο 

ζα αγσληζηνύλ ζε κνλνύο  αγώλεο (θαηόπηλ θιήξσζεο 2 εληόο  2 εθηόο 

ζπλνιηθά  (4) αγώλεο), ΜΟΝΟ κε ηηο αληίζηνηρεο νκάδεο ηνπ άιινπ νκίινπ. 

3. ε ηζνβαζκία νκάδσλ  ηζρύεη ην άξζξν 20 ηνπ Κ.Α.Π. (Βαζκνινγηθή 

θαηάηαμε νκάδσλ) κε πξώην θξηηήξην νη κεηαμύ ηνπο αγώλεο είηε ζηελ Α  ́
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θάζε είηε ζηε Β ́  θάζε αγώλσλ. 

ε ηζνβαζκία ηξηώλ (3)  ή πεξηζζνηέξσλ νκάδσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε 

δηαθνξεηηθνύο νκίινπο ηεο Α  ́θάζεο, ηόηε ηζρύεη σο πξώην θξηηήξην νη 

θαιύηεξε δηαθνξά ηεξκάησλ, σο δεύηεξν θξηηήξην ε θαιύηεξε επίζεζε, 

σο ηξίην θξηηήξην ε θαιύηεξε άκπλα από ηνπο αγώλεο ηεο Β  ́θάζεο. Αλ 

θαη κεηά από ηα παξαπάλσ θξηηήξηα πξνθύπηεη λέα ηζνβάζκεζε  ηόηε ζα 

δηεμαρζεί αγώλαο κπαξάδ.  

   

4. Οη νκάδεο Α.Ο. ΠΑΝΓΡΑΜΑΪΚΟ Β ΄, ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΗΟΤ Β ΄, ΓΟΞΑ ΑΝΣ. 

ΚΑΣΡΗΝΟ Β ΄  δελ έρνπλ δηθαίσκα αλόδνπ  ζηελ Α ΄ Δξαζηηερληθή 

Καηεγνξία πεξηόδνπ 2022-2023 θαη ζε πεξίπησζε  πνπ θαηαιάβνπλ  από 1
ε
 – 4

ε
  

ζέζε ζηελ Α ΄ ΦΑΖ ησλ αγώλσλ δελ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο αγώλεο 

πξνβηβαζκνύ ηεο Β ΄ θάζεο αιιά ζηνπο αγώλεο θαηάηαμεο (play out).  

 ΄ απηή ηελ πεξίπησζε ην δηθαίσκα κεηαβηβάδεηαη ζε επόκελε νκάδα ίδηνπ 

νκίινπ πνπ έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνπο αγώλεο πξνβηβαζκνύ. 

 

 

ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
                  

 Αλ έλα πξσηάζιεκα δελ κπνξεί λα νινθιεξσζεί ελ όισ ή ελ κέξεη γηα 

ζπνπδαίν ιόγν ή γηα ιόγν αλσηέξαο βίαο, ην Γ.. ηεο νηθείαο 

δηνξγαλώηξηαο απνθαζίδεη ηελ νξηζηηθή νιηθή ή κεξηθή δηαθνπή ηνπ θαη 

ξπζκίδεη θάζε ζρεηηθό ζέκα κε βάζε ηα ρξεζηά αζιεηηθά ήζε θαη ππό ηελ 

πξνϋπόζεζε πσο ε νηθεία απόθαζε δελ είλαη αληίζεηε ζηνπο θαλνληζκνύο 

θαη ηηο απνθάζεηο ηεο FIFA, ηεο UEFA θαη ηεο ΔΠΟ. 

 Ζ Πξσηαζιήηξηα νκάδα ηεο Α΄ Δξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο πεξηόδνπ 

2021-2022, ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό ηεο Δ.Π.Ο. ζα ζπκκεηέρεη ζε 

αγώλεο κπαξάδ κε αληίζηνηρεο Πξσηαζιήηξηεο νκάδεο άιισλ Δλώζεσλ, 

γηα ηνλ πξνβηβαζκό ζηελ  Γ΄ Δζληθή πεξηόδνπ  2022-2023. 

 ύκθσλα κε νδεγία ηεο Δ.Π.Ο. ε Πξσηαζιήηξηα νκάδα ηεο Α΄ 

Δξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο πεξηόδνπ 2021-2022, πξέπεη λα αλαδεηρζεί ην 

αξγόηεξν κέρξη άββαην 16-04-2022. 

 Δθαξκνγή Τγεηνλνκηθνύ Πξσηόθνιινπ ζύκθσλα κε ηηο  

επηθαηξνπνηεκέλεο νδεγίεο ηεο Γ.Γ.Α. θαη ηνπ Δξαζηηερληθνύ 

πνδνζθαίξνπ πξνπνλήζεσλ-αγώλσλ ηεο Δ.Π.Ο. 

 Τπεύζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηνπο αγώλεο [έιεγρν πηζηνπνηεηηθώλ 

θιπ], νξίδεηαη ν Παξαηεξεηήο Αγώλα ή ν Τπεύζπλνο Α΄ Βνεζεηώλ 

[γηαηξόο αγώλα]γηα ηε Β΄ Δξαζηηερληθή Καηεγνξία.  

 

    

        ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 Σν πξόγξακκα  ηεο Β΄ ΦΑΖ αγώλσλ ζα πξνθύςεη θαηόπηλ θιήξσζεο 

κεηά ην ηέινο ησλ αγώλσλ ηεο Α΄ ΦΑΖ. 
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 Γελ ππάξρεη πεξίπησζε ππνβηβαζκνύ νκάδαο από ηελ Α ΄ Δξαζηηερληθή 

πεξηόδνπ 2021-2022 ζηελ Β ΄ Δξαζηηερληθή πεξηόδνπ 2022-2023  εθηόο 

από απηέο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 

 Γελ ππάξρεη πεξίπησζε πξνβηβαζκνύ νκάδαο από ηελ Β ΄ Δξαζηηερληθή 

πεξηόδνπ 2021-2022 ζηελ Α ΄ Δξαζηηερληθή πεξηόδνπ 2022-2023  εθηόο 

από απηέο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 

 ε θάζε πεξίπησζε ηελ πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2022-2023 ζα δηεμαρζεί ην 

πξσηάζιεκα ηεο Α ΄ Δξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο κε ηηο 16  νκάδεο πνπ ζα 

έρνπλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ην πξσηάζιεκα ηεο Β ΄ Δξαζηηερληθήο 

Καηεγνξίαο κε ηηο νκάδεο πνπ  ζα δειώζνπλ ζπκκεηνρή. 

      ε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαζηεί ηθαλόο ν αξηζκόο ησλ νθηώ (8) νκάδσλ  

      ηεο ηειηθήο Δληαίαο βαζκνινγίαο ηεο Β ΄ Δξαζηηερληθήο πεξηόδνπ 2021- 

      2022, λα ζπκπιεξώζνπλ ηηο δέθα έμη (16) νκάδεο ηεο Α ΄ Δξαζηηερληθήο  

      πεξηόδνπ 2022-2023 ηόηε ε Καηεγνξία απηή ζα δηεμαρζεί κε ηνλ  

      ελαπνκείλαληα αξηζκό ησλ ζσκαηείσλ πνπ δήισζαλ ζπκκεηνρή γηα ην  

      ηελ πεξίνδν 2022-2023. 

 Από ηελ Β΄ θαηεγνξία πεξηόδνπ 2021-2022 δελ ππνβηβάδεηαη νκάδα, 

θαζώο δελ πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία Γ΄ θαηεγνξίαο γηα ηελ πεξίνδν 

2022-2023. 

 

 

Καηά ηα άιια ηζρύνπλ όηη πξνβιέπεηαη από ηνλ Κ.Α.Π. 2021  ηεο Δ.Π.Ο.. 

 

 

 

 

 
Γηα ηελ Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. Γξάκαο 

 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                       Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                ΓΔΩΡ. ΥΑΣΕΖΑΡΟΓΛΟΤ           ΓΖΜ. ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ 
 


