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Πξνο,
σκαηεία Δ.Π..εξξώλ

αο γλσξίδνπκε ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη ηελ ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο
πξνθήξπμεο ησλ πξσηαζιεκάησλ πεξηόδνπ 2021-2022, όπσο πξνέθπςαλ από ηελ ξαγδαία
εμάπισζε ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξνλντνύ, ηηο κεηαβιεζείζεο πγεηνλνκηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη
ηελ αλάγθε ζπκκόξθσζεο πξνο ηα πγεηνλνκηθά πξσηόθνιια πνπ ζεζπίδνληαη από ηελ Διιεληθή
Πνιηηεία. Οη απνθάζεηο ιήθζεθαλ κεηά από ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.. ΔΡΡΩΝ ηεο 18/01/2022
θαη ηξνπνπνηνύλ θαη ζπκπιεξώλνπλ ηελ από 10/11/2021, Αξ.Πξση.1050, ζπκπιεξσκαηηθή
πξνθήξπμε, πνπ θσδηθνπνηείηαη σο εμήο:
16.- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΟΜΑΓΩΝ-ΠΡΟΒΙΒΑΜΟ-ΤΠΟΒΙΒΑΜΟ ΟΜΑΓΩΝ
Α1΄ Καηεγνξία Πεξηόδνπ 2021-22
Α. ΠΡΟΒΙΒΑΜΟ ΟΜΑΓΩΝ- ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΗ
Σελ πεξίνδν 2021-22, ην Πξσηάζιεκα ηεο Α’ Καηεγνξίαο δηεμάγεηαη ζε έλαλ (1) όκηιν ησλ δεθαέμη (16)
Οκάδσλ.
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 νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ πξώηε (1ε) ζέζε κέρξη ηελ όγδνε (8ε) ζέζε, ζύλνιν νρηώ (8)
αγσλίδνληαη εθ λένπ ζε δηπινύο αγώλεο ζπλερίδνληαο κε ηελ ίδηα βαζκνινγία, ε νπνία επηθπξώζεθε
κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ κνλώλ αγώλσλ (α’ γύξνο).
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.. ηεο ΔΠ εξξώλ (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.
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Η ηειηθή θαηάηαμε ησλ νκάδσλ ζην λέν βαζκνινγηθό πίλαθα ηεο δηαδηθαζίαο ησλ play-offs ζα
απνηειέζεη ηελ πιήξσζε ησλ νθηώ (8) πξώησλ ζέζεσλ ηεο ηειηθήο εληαίαο θαηάηαμεο ηεο Α1΄
Καηεγνξίαο.
Η Πξσηαζιήηξηα νκάδα ζπκκεηέρεη ζε αγώλεο κπαξάδ γηα ηελ άλνδν ζηελ Γ’ Δζληθή ζύκθσλα κε ην
ππ’ αξηζκό 23468/2021 έγγξαθν ηεο Δ.Π.Ο.
PLAY-OUT
Αθνύ νξηζηηθνπνηεζεί ε θαηάηαμε ησλ νκάδσλ ηηο ζέζεηο από έλα (1) κέρξη δεθαέμη (16) ζηελ θαλνληθή
πεξίνδν, ηζρύνπλ ηα εμήο:
Οη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ έλαηε (9ε) ζέζε κέρξη ηελ δέθαηε έθηε (16ε) ζέζε, ζύλνιν νθηώ
(8), αγσλίδνληαη εθ λένπ ζε δηπινύο αγώλεο, ζπλερίδνληαο κε ηελ ίδηα βαζκνινγία, ε νπνία
επηθπξώζεθε κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ κνλώλ αγώλσλ (α’ γύξνο), γηα παξακνλή ζηελ Α1’
Καηεγνξία.
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.. ηεο ΔΠ εξξώλ (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-out ζα
απνηειέζεη ηελ πιήξσζε ησλ νθηώ (8) ηειεπηαίσλ ζέζεσλ ηεο ηειηθήο εληαίαο θαηάηαμεο ηεο Α1΄
Καηεγνξίαο.
Β. ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΤΠΟΒΙΒΑΜΟΤ Α1΄- ΠΡΟΒΙΒΑΜΟΤ ΑΠΟ Α2΄
α) Αλ δελ ππνβηβαζζεί θακία νκάδα από ηε Γ’ Δζληθή θαη δελ αλέιζεη ζε απηή ν πξσηαζιεηήο
ηεο Α1΄, ηόηε δελ ππνβηβάδνληαη νκάδεο από ηελ Α1’ ζηελ Α2’ Καηεγνξία, εθηόο αλ
παξαηηεζνύλ από ην πξσηάζιεκα ή απνβιεζνύλ από απηό θαη αλέξρνληαη από ηελ Α2’
Καηεγνξία 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 ζε απηή ν πξσηαζιεηήο ηεο
Α1΄, ηόηε δελ ππνβηβάδνληαη νκάδεο από ηελ Α1’ ζηελ Α2’ Καηεγνξία, εθηόο αλ παξαηηεζνύλ
από ην πξσηάζιεκα ή απνβιεζνύλ από απηό θαη αλέξρνληαη από ηελ Α2’ Καηεγνξία νη νκάδεο
πνπ ζα ηεξκαηίζνπλ ζηελ 1ε ζέζε θαζελόο εθ ησλ ηξηώλ νκίισλ, ζύλνιν ηξεηο (3) θαη κία αθόκε
πνπ ζα πξνθύςεη από ην ζπλνιηθό βαζκνινγηθό πίλαθα ηεο Α2’ Καηεγνξίαο.
γ) Αλ ππνβηβαζζεί κηα νκάδα από ηε Γ’ Δζληθή θαη δελ αλέιζεη ζε απηή ν πξσηαζιεηήο ηεο Α1΄,
ηόηε δελ ππνβηβάδνληαη νκάδεο από ηελ Α1’ ζηελ Α2’ Καηεγνξία, εθηόο αλ παξαηηεζνύλ από ην
πξσηάζιεκα ή απνβιεζνύλ από απηό θαη αλέξρνληαη από ηελ Α2’ Καηεγνξία 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 ζε απηή ν πξσηαζιεηήο ηεο Α1΄, ηόηε
δελ ππνβηβάδνληαη νκάδεο από ηελ Α1’ ζηελ Α2’ Καηεγνξία, εθηόο αλ παξαηηεζνύλ από ην
πξσηάζιεκα ή απνβιεζνύλ από απηό θαη αλέξρνληαη από ηελ Α2’ Καηεγνξία νη νκάδεο πνπ ζα
ηεξκαηίζνπλ ζηελ 1ε ζέζε θαζελόο εθ ησλ ηξηώλ νκίισλ, ζύλνιν ηξεηο (3).
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ε θάζε πεξίπησζε, ηζρύνπλ νη θαλόλεο ηνπ Κ.Α.Π. γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ
νκάδσλ ηεο Α1΄ Καηεγνξίαο, κε ζθνπό λα δηεμαρζεί ην πξσηάζιεκα ηεο επόκελεο πεξηόδνπ
2022-23, κε δεκηνπξγία δύν νκίισλ, κε ρηιηνκεηξηθά θπξίσο θξηηήξηα. Ο αξηζκόο ησλ νκάδσλ
ηνπ πξσηαζιήκαηνο, αθνύ ιεθζνύλ ππόςε όια ηα παξαπάλσ, κπνξεί λα απμεζεί κε απόθαζε
ηνπ Γ.. ηεο Έλσζεο, γηα ιόγνπο άξηηαο δηεμαγσγήο ηνπ.
Σν πξσηάζιεκα απηό πξέπεη λα δηεμαρζεί ζε ζύζηεκα δύν γύξσλ, κε αγώλεο θαηάηαμεο
(κπαξάδ). Από απηό ζηε ζπλέρεηα ζα ππνβηβαζηνύλ νθηώ (8) νκάδεο, κε ηνπο όξνπο ηεο
πξνθήξπμεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο απηνύ.

Α2΄ Καηεγνξία Πεξηόδνπ 2021-22
Σν Πξσηάζιεκα ηεο Α2΄ Καηεγνξίαο, δηεμάγεηαη ζε ηξεηο (3) νκίινπο, κε ηξηαληακία (31) ζπλνιηθά
νκάδεο, ηνπνζεηεκέλεο ζε δύν (2) νκίινπο ησλ δέθα (10) νκάδσλ θαη έλαλ όκηιν ησλ έλδεθα (11)
νκάδσλ.
Οινθιεξώλνληαη νη δηπινί αγώλεο (Α’ θαη Β’ γύξνο) θαη ζε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο νκάδσλ ηνπ ηδίνπ
νκίινπ γηα ηελ ζέζε αλάδεημεο Πξσηαζιεηή, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Α.Π.
Οη πξσηαζιεηέο ησλ ηξηώλ νκίισλ, αλέξρνληαη απεπζείαο ζηελ Α1’ Καηεγνξία ηεο επόκελεο πεξηόδνπ.
ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε νξηζηηθή θαηάηαμε ησλ νκάδσλ θαη ζηνπο ηξεηο (3) νκίινπο από ηελ ηέηαξηε (4ε)
κέρξη ηελ ηξηαθνζηή πξώηε (31ε) ζέζε. Ωο ηξηαθνζηή πξώηε (31ε) νκάδα, θαηαηάζζεηαη ε ελδέθαηε
νκάδα ηνπ νκίινπ ησλ έληεθα (11) νκάδσλ, εθηόο ηεο πεξίπησζεο πνπ θάπνηα νκάδα έρεη παξαηηεζεί
από ηε ζπλέρεηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο ή απνβιεζεί από απηό, νπόηε θαηαηάζζεηαη ηειεπηαία ζην
ζπλνιηθό βαζκνινγηθό πίλαθα. Αλ ππάξμνπλ πεξηζζόηεξεο νκάδεο πνπ παξαηηεζνύλ ή απνβιεζνύλ,
θαηαηάζζνληαη κε αληίζηξνθε ζεηξά, αλάινγα κε ην ρξόλν πνπ παξαηηήζεθαλ ή απνβιήζεθαλ.
Γηα ηε ζύληαμε ηνπ ζπλνιηθνύ βαζκνινγηθνύ πίλαθα, δελ ππνινγίδνληαη, από ηνλ πίλαθα ηεο
βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ νκίινπ ησλ έληεθα (11) νκάδσλ, ηα απνηειέζκαηα ησλ αγώλσλ κε ηελ
ηειεπηαία νκάδα ηνπ νκίινπ απηνύ.
Σν πξσηάζιεκα ηεο επόκελεο πεξηόδνπ 2022-23 ηεο Α2΄ Καηεγνξίαο απηή ζα δηεμαρζεί κε
δεκηνπξγία δύν, κε ρηιηνκεηξηθά θπξίσο θξηηήξηα. Σν πξσηάζιεκα απηό πξέπεη λα δηεμαρζεί ζε
ζύζηεκα δύν γύξσλ θαη ζηελ Α1’ ζα αλέιζνπλ νη δύν (2) πξσηαζιήηξηεο νκάδεο ησλ νκίισλ
απηώλ. Θα ππνβηβαζζεί ζπλνιηθόο αξηζκόο νκάδσλ πνπ ζα αξθεί γηα ην ζρεκαηηζκό Γ’
Καηεγνξίαο ηελ πεξίνδν 2023- 2024.
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
ΔΠΟ Αζήλα (Με ηελ παξάθιεζε ηεο έγθξηζεο)
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