
 

Θεσσαλονίκη, 11 Νοεμβρίου 2022 

Αριθ. Πρωτ. -- 2109 -- 

 

Προς 

Όλα τα σωματεία της δύναμής μας που λαμβάνουν μέρος στη Γ’ Ερασιτεχνική κατηγορία 

 

ΘΕΜΑ:  Συμπλήρωση του άρθρου 24 της προκήρυξης πρωταθλημάτων της Ε.Π.Σ. 
Μακεδονίας αγωνιστικής περιόδου 2022 - 2023 

Κύριε Πρόεδρε, 

Σας γνωρίζουμε ότι τέθηκε σε εφαρμογή και ισχύει ο Κανονισμός Αγώνων 
Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων (2022), όπως 
τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε στη συνεδρίαση Νο 29 της 22.7.2022 της 
Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. και ο Κανονισμός Προπονητών Ποδοσφαίρου (2022 - 2023), όπως 
τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε από την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο.. 

Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης στη συνεδρίασή του 
της 18.10.2022 (67η), έγινε η παρακάτω συμπλήρωση στο άρθρο 24 της προκήρυξης 
πρωταθλημάτων περιόδου 2022 – 2023, η οποία είχε εγκριθεί στην από 19.7.2022 
συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Μ. : 

ΑΡΘΡΟ  24ο: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ - ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ, ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 
  

Ισχύουν, γενικά, όσα καθορίζονται στα άρθρα 20 και 27 του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών 
και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων.  

 

    4. Γ ’    Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α  

  
Τριάντα (30) ομάδες δήλωσαν συμμετοχή στη Γ’ Ερασιτεχνική κατηγορία και το 

πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε τέσσερις (4) ομίλους των έξι (6) και των οκτώ (8) ομάδων.  
 

Α. Ολοκληρώνονται οι διπλοί αγώνες (α’ και β’ γύρος) σ’ όλους τους ομίλους και 
σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων, προκειμένου για θέσεις που δίνουν δικαίωμα 
συμμετοχής στους αγώνες κατάταξης, κατά τα κατωτέρω, ισχύουν όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 20 του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων. 

Έτσι, οριστικοποιείται η κατάταξη των ομάδων από την 1η θέση μέχρι την 6η θέση 
και την 1η μέχρι και την 8η (κανονική περίοδος).  
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Β. Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η, τη 2η, την 3η και την 4η θέση στους τρεις 
ομίλους (1ος, 2ος, 3ος), στην κανονική περίοδο, συμμετέχουν στη διαδικασία προβιβασμού 
(play offs) στην ανώτερη κατηγορία.  

 
Οι παραπάνω ομάδες θα συγκροτήσουν ένα νέο όμιλο των τεσσάρων ομάδων, οι 

οποίες θ’ αγωνιστούν μεταξύ τους σ’ ένα μίνι πρωτάθλημα των έξι (6) αγωνιστικών, 
σύμφωνα με το πρόγραμμα  αγώνων που θα προκύψει από τον κλειδάριθμο των τεσσάρων 
(4) ομάδων ανάλογα με τη θέση που θα καταλάβουν την κανονική περίοδο (1η αγωνιστική: 
1Χ4, 2Χ3, 2η αγωνιστική: 3Χ1, 2Χ4, 3η αγωνιστική: 1Χ2, 4Χ3, 4η αγωνιστική: 4Χ1, 3Χ2, 5η 
αγωνιστική: 1Χ3, 4Χ2, 6η αγωνιστική: 2Χ1, 3Χ4) και με  bonus βαθμών, σύμφωνα με τη θέση 
τους στο βαθμολογικό πίνακα της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος. 

 
Συγκεκριμένα η ομάδα που θα καταλάβει την πρώτη θέση θα ξεκινήσει με πέντε (5) 

βαθμούς, η ομάδα που θα καταλάβει τη δεύτερη θέση θα ξεκινήσει με δύο (2) βαθμούς, η 
ομάδα που θα καταλάβει την τρίτη θέση θα ξεκινήσει με ένα (1) βαθμό και η ομάδα που θα 
καταλάβει την τέταρτη θέση θα ξεκινήσει κι’ αυτή με ένα (1) βαθμό. 

 
Στην περίπτωση που η ομάδα που θα καταλάβει την πρώτη θέση έχει εξασφαλίσει 

διαφορά επτά (7) βαθμών και άνω από την ομάδα που θα καταλάβει τη δεύτερη θέση στον 
ίδιο όμιλο, όταν ολοκληρωθεί η κανονική περίοδος, τότε θα προστεθεί ακόμη ένας (1) 
βαθμός στα bonus βαθμών της και θα ξεκινήσει το μίνι πρωτάθλημα στα play offs με έξι (6) 
βαθμούς.  

 
Μετά την ολοκλήρωση των play offs, αν υπάρξει ισοβαθμία μεταξύ των ομάδων, 

ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 20 του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών 
πρωταθλημάτων.  

 
Από κάθε όμιλο (1ος, 2ος, 3ος) των play offs της Γ’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας θα 

προβιβαστούν στη Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία δύο (2) ομάδες, ήτοι οι ομάδες που θα 
καταλάβουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση τους ομίλου τους.  

 
Γ. Οι έξι (6) ομάδες του 4ου ομίλου της Γ’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας μετά την 

ολοκλήρωση των δύο γύρων (α’, β’), θα συνεχίσουν να αγωνίζονται σε ακόμη δύο γύρους 
(γ’, δ’) με την ίδια σειρά αγώνων σύμφωνα με την κλήρωση και μετά την ολοκλήρωση τους 
θα προβιβαστούν στη Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία οι δύο (2) πρώτες ομάδες, ήτοι οι ομάδες 
που θα καταλάβουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση.  

Σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων, προκειμένου για θέσεις που δίνουν δικαίωμα 
προβιβασμού, ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 20 του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών και 
Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων. 

 Στην περίπτωση που πρέπει να διεξαχθούν αγώνες σε ουδέτερα γήπεδα και οι 
διαγωνιζόμενες ομάδες αγωνίζονται σε γήπεδα με διαφορετικό χλοοτάπητα (φυσικό ή 
τεχνικό), τότε με ευθύνη της Επιτροπής Πρωταθλήματος θα διενεργείται δημόσια κλήρωση 
για την επιλογή του γηπέδου. 

Έτσι, στη Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία για την περίοδο 2023 - 2024 θα προβιβαστούν 
συνολικά οκτώ (8) ομάδες. 

 

Δ. Οι ομάδες Ηφαιστος Θέρμης, Μαραθώνας Υποδομή 1926 και Ακαδημία Ποδ. 
Μητσόπουλος θα συμπεριληφθούν στους ομίλους με την επιφύλαξη ότι θα υποβάλουν 
οριστική αίτηση στο ηλεκτρονικό μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, καθώς 
έχουν, ήδη, υποβάλει αίτηση κτήσης αθλητικής αναγνώρισης. 
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Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα έχουν δικαίωμα ν’ αγωνιστούν στους αγώνες του 
πρωταθλήματος της Γ’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας.    

5. Στην περίπτωση που διακοπούν αιφνιδιαστικά τα πρωταθλήματα, είτε με 
απόφαση της Πολιτείας, είτε με απόφαση της Ε.Π.Ο., τότε για να προβιβαστούν ή / για να 
υποβιβαστούν οι ομάδες θα πρέπει να έχουν διεξαχθεί τα ¾ των αγώνων της κανονικής 
περιόδου σε όλες τις κατηγορίες και σε όλους τους ομίλους, συνολικά. 

Στην περίπτωση που διακοπούν αιφνιδιαστικά τα πρωταθλήματα κατά τη διάρκεια 
διεξαγωγής των play offs, τότε για να προβιβαστούν οι ομάδες που θα βρίσκονται στην 
πρώτη θέση θα πρέπει να έχουν διεξαχθεί τα ¾ των αγώνων, ενώ αν διεξαχθούν λιγότεροι 
αγώνες, τότε θα προβιβαστούν οι ομάδες που θα καταλάβουν την πρώτη θέση στον όμιλό 
τους μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου. 

6. Για την αγωνιστική περίοδο 2023 – 2024 δικαίωμα συμμετοχής στην 
κατηγορία έχουν όσα σωματεία ανήκουν σ’ αυτήν και όσα νέα σωματεία θα καταθέσουν 
δήλωση συμμετοχής. 

 
 

Mε τιμή 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Της Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

   ΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ                      
 
 
   ΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΑΛΗΣ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


