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Προς, 
ωκαηεία Δ.Π..ερρώλ 
 
 
Σαο γλσξίδνπκε ηε ζπκπιήξσζε ηεο πξνθήξπμεο πξσηαζιήκαηνο πνπ ζαο θνηλνπνηήζεθε κε ην 
ππ΄αξηζκ.Πξση.927/26-07-21 έγγξαθό ηεο Δ.Π.Σ.Σεξξώλ, ζύκθσλα κε ηελ από 09/11/2021 
απόθαζε ηνπ Γ.Σ ηεο ΔΠΣ Σεξξώλ πνπ έρεη σο εμήο: 

 
16. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΟΜΑΓΩΝ – ΠΡΟΒΙΒΑΜΟ – ΤΠΟΒΙΒΑΜΟ ΟΜΑΓΩΝ 

 
Α1΄ Καηεγορία Περηόδοσ 2021-22 

 
Α. ΠΡΟΒΙΒΑΜΟ ΟΜΑΓΩΝ – ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΗ 
 
Τελ πεξίνδν 2021-22, ην Πξσηάζιεκα ηεο Α΄ θαηεγνξίαο δηεμάγεηαη ζε έλαλ(1) όκηιν ησλ 
δεθαέμη(16) νκάδσλ: 

 
Α1΄ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
Οινθιεξώλνληαη νη κνλνί αγώλεο (Α΄ γύξνο) θαη ζε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο νκάδσλ θαη γηα ηηο 
ζέζεηο πνπ δίλνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνπο αγώλεο ηεο επόκελεο θάζεο, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Α.Π.  
 

 
PLAY-OFFS 
Αθνύ νξηζηηθνπνηεζεί ε θαηάηαμε ησλ νκάδσλ ζηηο ζέζεηο από έλα(1) κέρξη δεθαέμη(16) ζηελ 
θαλνληθή πεξίνδν ηζρύνπλ ηα εμήο: 
 
Οη οκάδες ποσ ζα θαηαιάβοσλ ηελ πρώηε (1ε) ζέζε κέτρη ηελ όγδοε (8ε) ζέζε, ζύλοιο 
οτηώ(8), αγωλίδοληαη εθ λέοσ ζε δηπιούς αγώλες ζσλετίδοληας κε ηελ ίδηα βαζκοιογία, ε 
οποία επηθσρώζεθε κεηά ηελ οιοθιήρωζε ηωλ κολώλ αγώλωλ (α΄ γύρος). 
 
Οη θιεηδάξηζκνη πνπ ζα έρνπλ νη νκάδεο ζηνπο εθ λένπ δηπινύο αγώλεο ησλ play-off, ζα νξηζηνύλ 
θαηόπηλ θιεξώζεσο κε όξνπο πνπ ζα θαζνξίζεη ην Γ.Σ. ηεο ΔΠΣ Σεξξώλ (πρ αληίζεηα λνύκεξα, 
γήπεδα θιπ). 
 
Οινθιεξώλνληαη νη δηπινί αγώλεο (Α΄ θαη Β΄ γύξνο) θαη ζε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο νκάδσλ γηα ηελ 
ζέζε αλάδεημεο Πξσηαζιεηή, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Α.Π. 
 
Η βαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ νκάδσλ γίλεηαη ζύκθσλα κε όζα νξίδνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 
Κ.Α.Π. 
 
Η ηειηθή θαηάηαμε ησλ νκάδσλ ζην λέν βαζκνινγηθό πίλαθα ηεο δηαδηθαζίαο ησλ play-offs ζα 
απνηειέζεη ηελ πιήξσζε ησλ νρηώ (8) πξώησλ ζέζεσλ ηεο ηειηθήο εληαίαο θαηάηαμεο ηεο Α1΄ 
Καηεγνξίαο. 
 
Η Πρωηαζιήηρηα οκάδα ζσκκεηέτεη ζε αγώλες κπαράδ γηα ηελ άλοδο ζηελ Γ΄ Δζληθή 
ζύκθωλα κε ηο σπ’αρίζκ.23468/2021 έγγραθο ηες Δ.Π.Ο. 
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PLAY-OUT 
Αθνύ νξηζηηθνπνηεζεί ε θαηάηαμε ησλ νκάδσλ ζηηο ζέζεηο από έλα(1) κέρξη δεθαέμη(16) ζηελ 
θαλνληθή πεξίνδν ηζρύνπλ ηα εμήο: 
 
Οη οκάδες ποσ ζα θαηαιάβοσλ ηελ έλαηε (9ε) ζέζε κέτρη ηε δέθαηεέθηε (16ε) ζέζε, ζύλοιο 
οτηώ(8), αγωλίδοληαη εθ λέοσ ζε δηπιούς αγώλες ζσλετίδοληας κε ηελ ίδηα βαζκοιογία, ε 
οποία επηθσρώζεθε κεηά ηελ οιοθιήρωζε ηωλ κολώλ αγώλωλ (α΄ γύρος), γηα παρακολή 
ζηελ Α1΄ Καηεγορία ή γηα σποβηβαζκό ζηελ Α2΄ Καηεγορία.  
 
Οη θιεηδάξηζκνη πνπ ζα έρνπλ νη νκάδεο ζηνπο εθ λένπ δηπινύο αγώλεο ησλ play-off, ζα νξηζηνύλ 
θαηόπηλ θιεξώζεσο κε όξνπο πνπ ζα θαζνξίζεη ην Γ.Σ. ηεο ΔΠΣ Σεξξώλ (πρ αληίζεηα λνύκεξα, 
γήπεδα θιπ). 
 
Οινθιεξώλνληαη νη δηπινί αγώλεο (Α΄ θαη Β΄ γύξνο) θαη ζε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο νκάδσλ γηα ηελ 
ζέζε αλάδεημεο Πξσηαζιεηή, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Α.Π. 
 
Η βαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ νκάδσλ γίλεηαη ζύκθσλα κε όζα νξίδνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 
Κ.Α.Π. 
 
Η ηειηθή θαηάηαμε ησλ νκάδσλ ζηνλ λέν βαζκνινγηθό πίλαθα ηεο δηαδηθαζίαο ησλ play-out ζα 
απνηειέζεη ηελ πιήξσζε ησλ νρηώ (8) ηειεπηαίσλ ζέζεσλ ηεο ηειηθήο εληαίαο θαηάηαμεο ηεο Α1΄ 
Καηεγνξίαο. 
 
ε θάζε περίπηωζε κεηά ηολ προβηβαζκό θαη σποβηβαζκό ηωλ οκάδωλ ηες θαηεγορίας 
ασηής, ηελ περίοδο 2021-2022 οη οκάδες ηες Α1΄ Καηεγορίας ζα είλαη δεθαηέζζερης(14).  

 
Β. ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΤΠΟΒΙΒΑΜΟΤ Α1΄  - ΠΡΟΒΙΒΑΜΟΤ ΑΠΟ Α2΄ 

 
α ) Αλ δελ ππνβηβαζζεί θακία νκάδα από ηε Γ΄ Δζληθή θαη δελ αλέιζεη ν πξσηαζιεηήο ηεο Α1΄ 
ζηελ Γ΄ Δζληθή, ηόηε ππνβηβάδνληαη νη πέληε(5) ηειεπηαίεο νκάδεο ηεο Α1΄ Καηεγνξίαο ζηελ Α2΄ 
Καηεγνξία θαη αλέξρνληαη από ηελ θαηεγνξία απηή ζηελ Α1΄ νη νκάδεο πνπ ζα ηεξκαηίζνπλ ζηελ 1ε 
ζέζε θαζελόο εθ ησλ ηξηώλ νκίισλ, ζύλνιν ηξεηο(3). 
 
β) Αλ δελ ππνβηβαζζεί θακία νκάδα από ηε Γ΄ Δζληθή θαη αλέιζεη ν πξσηαζιεηήο ηεο Α1΄ ζηελ Γ΄ 
Δζληθή, ηόηε ππνβηβάδνληαη νη ηέζζεξηο(4) ηειεπηαίεο νκάδεο ηεο Α1΄ Καηεγνξίαο ζηελ Α2΄ 
Καηεγνξία θαη αλέξρνληαη από ηελ θαηεγνξία απηή ζηελ Α1΄ νη νκάδεο πνπ ζα ηεξκαηίζνπλ ζηελ 1ε 
ζέζε θαζελόο εθ ησλ ηξηώλ νκίισλ, ζύλνιν ηξεηο(3). 
 
γ) Αλ ππνβηβαζζεί κία νκάδα από ηε Γ΄ Δζληθή θαη δελ αλέιζεη ν πξσηαζιεηήο ηεο Α1΄ ζηελ Γ΄ 
Δζληθή, ηόηε ππνβηβάδνληαη νη έμη(6) ηειεπηαίεο νκάδεο ηεο Α1΄ Καηεγνξίαο ζηελ Α2΄ Καηεγνξία θαη 
αλέξρνληαη από ηελ θαηεγνξία απηή ζηελ Α1΄ νη νκάδεο πνπ ζα ηεξκαηίζνπλ ζηελ 1ε ζέζε θαζελόο 
εθ ησλ ηξηώλ νκίισλ, ζύλνιν ηξεηο(3). 
 
δ) Αλ ππνβηβαζζεί κία νκάδα από ηε Γ΄ Δζληθή θαη αλέιζεη ν πξσηαζιεηήο ηεο Α1΄ ζηελ Γ΄ Δζληθή, 
ηόηε ππνβηβάδνληαη νη πέληε(5) ηειεπηαίεο νκάδεο ηεο Α1΄ Καηεγνξίαο ζηελ Α2΄ Καηεγνξία θαη 
αλέξρνληαη από ηελ θαηεγνξία απηή ζηελ Α1΄ νη νκάδεο πνπ ζα ηεξκαηίζνπλ ζηελ 1ε ζέζε θαζελόο 
εθ ησλ ηξηώλ νκίισλ, ζύλνιν ηξεηο(3). 
 

Α2΄ Καηεγορία Περηόδοσ 2021-22 
 

 
Τν Πξσηάζιεκα ηεο Α2΄ Καηεγνξίαο δηεμάγεηαη ζε ηξείο(3) νκίινπο κε ηξηάληακία(31) ζπλνιηθά 
νκάδεο ηνπνζεηεκέλεο ζε δύν(2) νκίινπο ησλ δέθα(10) νκάδσλ θαη έλαλ όκηιν ησλ έλδεθα(11) 
νκάδσλ. 
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Οινθιεξώλνληαη νη δηπινί αγώλεο(Α΄ θαη Β΄ γύξνο) ζε θάζε όκηιν θαη ζε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο 
νκάδσλ ηνπ ηδίνπ νκίινπ εθαξκόδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Α.Π. 
 
Σηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε νξηζηηθή θαηάηαμε ησλ νκάδσλ θαη ζηνπο ηξείο(3) νκίινπο από ηελ 
πξώηε(1ε) κέρξη ηελ ηξηαθνζηήπξώηε(31ε) ζέζε.. 
 
Σε θάζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί λα θαιπθζεί θελή ζέζε ζηελ αλώηεξε θαηεγνξία γηα 
νπνηνλδήπνηε ιόγν, πέξαλ ησλ ηξηώλ(3) νκάδσλ πνπ ζα έρνπλ δηθαίσκα πξνβηβαζκνύ, ηόηε ην 
δηθαίσκα πξνβηβαζκνύ απνθηνύλ νη ππόινηπεο ζηε βαζκνινγηθή θαηάηαμε νκάδεο, έηζη όπσο 
απηέο ζα πξνθύςνπλ από ηελ νξηζηηθή ηνπο θαηάηαμε από ηελ πξώηε(1ε) κέρξη ηελ 
ηξηαθνζηήπξώηε(31ε) ζέζε. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΔΠΟ Αζήλα (Με ηελ παξάθιεζε ηεο έγθξηζεο) 
 

 


