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Σας κοινοποιούμε την Συμπληρωματική προκήρυξη των αγώνων 
Πρωταθλήματος περιόδου 2022
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΑΣ                              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ
 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ.

                                                                                          Πρέβεζα , 

Προς: -ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 
Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Α’ ΚΑΙ Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

Συμπληρωματική προκήρυξη των αγώνων 
Πρωταθλήματος περιόδου 2022-2023 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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ΑΡΘΡΟ 12. ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. 

 

Πρέβεζα , 03/11/2022 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ  
Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

Α’ ΚΑΙ Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ε.Π.Ο. 

 

και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΑΣ                              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ 



 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 
Α. Το Πρωτάθλημα Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας θα διεξαχθεί σε  δύο(2) 
ομίλους. Το κριτήριο διαχωρισμού των ομάδων σε δύο ομίλους, είναι η 
γεωγραφική τους θέση(χιλιομετρικές αποστάσεις-γήπεδο).  
Την αγωνιστική περίοδο 2022-23 η διεξαγωγή του Πρωταθλήματος B’ 
Ερασιτεχνικής Κατηγορίας θα γίνει σε δύο(2) γύρους και σε έναν επιπλέον τρίτο 
γύρο. 
Οι τελικοί Πρωταθλητές των δύο Ομίλων αναδεικνύονται οι πρώτοι μετά το 
πέρας των τριών γύρων του Πρωταθλήματος. 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας βαθμών και τερμάτων των ομάδων μετά τη λήξη του 
Πρωταθλήματος για να κατοχυρωθούν η 1η και 2η θέση, θα γίνουν αγώνες 
κατάταξης σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΚΑΠ. 
Η Κλήρωση του 3ου γύρου θα γίνει στα γραφεία της Ένωσης με τις 
συμμετέχοντες ομάδες μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων γύρων. 
Οι βαθμοί που θα ξεκινήσουν οι ομάδες στον 3ο γύρο θα είναι αυτοί που 
κατέκτησαν στους δύο προηγούμενους γύρους. 
Οι Πρωταθλητές των δύο ομίλων επιτυγχάνουν την άνοδό τους στην Α’ 
Ερασιτεχνική Κατηγορία Ε.Π.Σ.Π.-Λ. 2023-24. 
Β. Η Τρίτη ομάδα που θα ανέβει στο Πρωτάθλημα Α’ Ερασιτεχνικής 
Κατηγορίας 2023-24 επιτυγχάνεται ως εξής: 
Οι Ομάδες που κατέκτησαν την 2η θέση των δύο Ομίλων μετά το πέρας του 
τρίτου γύρου θα οδηγηθούν σε μονό αγώνα κατάταξης σε γήπεδο που θα οριστεί 
από την διοργανώτρια. Σε περίπτωση ισοπαλίας θα διεξαχθεί παράταση και αν 
υπάρξει ξανά ισοπαλία τερμάτων ο νικητής θα αναδειχθεί στη διαδικασία 
λακτισμάτων πέναλτι.(ΚΑΠ άρθρο 20) 
Ο Νικητής αυτού του αγώνα επιτυγχάνει την άνοδό του στην Α’ Ερασιτεχνική 
Κατηγορία Ε.Π.Σ.Π.-Λ. 2023-24. 
 
ΑΡΘΡΟ 32. ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ-ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ 
Η Πρωταθλήτρια της Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, περιόδου 2022-2023, θα πάρει 
μέρος στους αγώνες κατάταξης της ΕΠΟ για τον προβιβασμό στη Γ΄ Εθνική 
Κατηγορία. 

1) Στην περίπτωση που δεν ανέβει στην Γ΄Εθνική ο πρωταθλητής της 
Α΄Ερασιτεχνικής Κατηγορίας 2022-2023. 

 α) και δεν υποβιβασθεί καμία ομάδα της ΕΠΣ από την Γ΄Εθνική 
(Τηλυκράτης, Απόλλων Πάργας) τότε υποβιβάζεται η 10η ομάδα της 
βαθμολογίας. 

        β) και υποβιβασθεί μία ομάδα της ΕΠΣ από την Γ΄Εθνική (Τηλυκράτης, 
Απόλλων Πάργας) τότε  υποβιβάζονται η 9η  και η 10η  ομάδα της βαθμολογίας. 
        γ) και  υποβιβασθούν και οι δύο  ομάδες της ΕΠΣ από την Γ΄Εθνική 
(Τηλυκράτης, Απόλλων Πάργας) τότε  υποβιβάζονται η 8η , 9η  και η 10η  ομάδα 
της βαθμολογίας. 

2) Στην περίπτωση που ανέβει στην Γ΄Εθνική ο πρωταθλητής της 
Α΄Ερασιτεχνικής Κατηγορίας 2022-2023 

       α) και δεν υποβιβασθεί καμία ομάδα της ΕΠΣ από την Γ΄Εθνική 
(Τηλυκράτης, Απόλλων Πάργας) τότε δεν υποβιβάζεται καμία ομάδα. 
        β) και υποβιβασθεί μία ομάδα της ΕΠΣ από την Γ΄Εθνική (Τηλυκράτης, 
Απόλλων Πάργας) τότε  υποβιβάζεται η 10η ομάδα της βαθμολογίας. 



        γ) και  υποβιβασθούν και οι δύο  ομάδες της ΕΠΣ από την Γ΄Εθνική 
(Τηλυκράτης, Απόλλων Πάργας) τότε  υποβιβάζονταιη η9η και η 10η  ομάδα της 
βαθμολογίας. 
Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις από την Β΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία, ανέρχονται 
στην Α΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία τρεις (3) ομάδες. Η πρώτη ομάδα (πρωταθλήτρια) 
του κάθε ομίλου ανέρχεται απευθείας, ενώ η τρίτη ομάδα θα προκύψει έπειτα από 
αγώνα κατάταξης μεταξύ των δευτεραθλητών των δύο ομίλων όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 12 της Προκήρυξης. ) 

ΠΡΕΒΕΖΑ, 03.11.2022 
Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΑΛΗΣ   Γ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – Ν.ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ 
 
 

 


