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Προς 
Όλα τα σωματεία της δύναμής μας
 
ΘΕΜΑ:  Τροποποιήσεις –
Μακεδονίας αγωνιστικής περιόδου 201
 
Κύριε Πρόεδρε, 

 
Σας γνωρίζουμε ότι τέθηκε σε εφαρμογή και ισχύει

Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) Επαγγελματικών
τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε κα
Ε.Ε.Θ. της Ε.Π.Ο. και ο Κανονισμός Προπ
τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε από την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. στη συνε
της 31.07.2019. 

Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
της 21.08.2019, έγιναν οι παρακάτω τροποποιήσεις 
πρωταθλημάτων περιόδου 2019 
συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Μ. :
 
ΑΡΘΡΟ 25ο:  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ

- ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ, ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
  

Ισχύουν γενικά όσα καθορίζονται στα άρθρα 20 και 27 του Κ.Α.Π. Ειδικότερα:
 
  1. Α 1    Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α
  

Το πρωτάθλημα διεξάγετ
παρακάτω τρόπο: 

Α. Ολοκληρώνονται οι διπ
ισοβαθμίας ομάδων, προκειμένου για θέσεις που δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στους 
αγώνες των επόμενων φάσεων (
υποβιβασμού), κατά τα κατωτέρω, ισχύουν 
Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων.
 Έτσι, οριστικοποιείται η κατάταξη των ομάδων από τη
θέση (κανονική περίοδος).  

 
Β. Η ομάδα που θα καταλάβει 

πρωταθλήτρια ομάδα στην Α1 Ερασιτεχνική κατηγορία και ανέρχεται απευθείας 
Εθνική Ερασιτεχνική κατηγορία για την περίοδο 2

 
Γ. Οι ομάδες που 

κανονική περίοδο, συμμετέχουν στη διαδικασ
της δευτεραθλήτριας ομάδας και για την 
για την περίοδο 2020 – 2021. 

 
Δ. Οι παραπάνω ομάδες

θέση, θα συγκροτήσουν ένα νέο όμιλο των τεσσάρων ομάδων, οι οποίες θ’ αγωνιστούν 
μεταξύ τους σ’ ένα μίνι πρωτάθλημα των τριών αγωνιστικών και με  
σύμφωνα με τη θέση που θα καταλάβουν στο βαθμολογικό πίνακα της κανονικής περιόδου 
του πρωταθλήματος. 

Θεσσαλονίκη, 

Όλα τα σωματεία της δύναμής μας 

– συμπληρώσεις της προκήρυξης πρωταθλημάτων της Ε.Π.Σ. 
αγωνιστικής περιόδου 2019 - 2020 

τέθηκε σε εφαρμογή και ισχύει ο Κανονισμός Αγώνων 
Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων, όπως 
τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε στη συνεδρίαση Νο 45

της Ε.Π.Ο. και ο Κανονισμός Προπονητών Ποδοσφαίρου (Ιούλιος 2019
τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε από την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. στη συνε

Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης 
, έγιναν οι παρακάτω τροποποιήσεις – συμπληρώσεις στην προκήρυξη 

όδου 2019 – 2020, η οποία είχε εγκριθεί στην από 
συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Μ. : 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ 
ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ, ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 

Ισχύουν γενικά όσα καθορίζονται στα άρθρα 20 και 27 του Κ.Α.Π. Ειδικότερα:

Α 1    Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α  

ξάγεται σε έναν (1) όμιλο των δεκαεπτά (17

Ολοκληρώνονται οι διπλοί αγώνες (α’ και β’ γύρος) και σε περίπτωση 
ισοβαθμίας ομάδων, προκειμένου για θέσεις που δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στους 
αγώνες των επόμενων φάσεων (ανάδειξης δευτεραθλήτριας ομάδας
υποβιβασμού), κατά τα κατωτέρω, ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο
Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων. 

Έτσι, οριστικοποιείται η κατάταξη των ομάδων από την 1η θέση μέχρι και τη

θα καταλάβει την 1η θέση στην κανονική περίοδο, 
ωταθλήτρια ομάδα στην Α1 Ερασιτεχνική κατηγορία και ανέρχεται απευθείας 

ή κατηγορία για την περίοδο 2020 – 2021. 

Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις από τη 2η μέχρι και την 
κανονική περίοδο, συμμετέχουν στη διαδικασία προβιβασμού (play-offs
της δευτεραθλήτριας ομάδας και για την άνοδο της στη Γ’ Εθνική Ερασιτεχνικ

Οι παραπάνω ομάδες, δηλαδή αυτές που θα καταλάβουν τη 2
θα συγκροτήσουν ένα νέο όμιλο των τεσσάρων ομάδων, οι οποίες θ’ αγωνιστούν 

μεταξύ τους σ’ ένα μίνι πρωτάθλημα των τριών αγωνιστικών και με  
σύμφωνα με τη θέση που θα καταλάβουν στο βαθμολογικό πίνακα της κανονικής περιόδου 

 
 

Θεσσαλονίκη, 30 Αυγούστου 2019 

συμπληρώσεις της προκήρυξης πρωταθλημάτων της Ε.Π.Σ. 

ο Κανονισμός Αγώνων 
και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων, όπως 

45 της 13.08.2019 της 
ονητών Ποδοσφαίρου (Ιούλιος 2019), όπως 

τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε από την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. στη συνεδρίαση 

 στη συνεδρίασή του 
συμπληρώσεις στην προκήρυξη 

η οποία είχε εγκριθεί στην από 26.06.2019 

Ισχύουν γενικά όσα καθορίζονται στα άρθρα 20 και 27 του Κ.Α.Π. Ειδικότερα: 

αι σε έναν (1) όμιλο των δεκαεπτά (17) ομάδων, με τον 

λοί αγώνες (α’ και β’ γύρος) και σε περίπτωση 
ισοβαθμίας ομάδων, προκειμένου για θέσεις που δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στους 

ανάδειξης δευτεραθλήτριας ομάδας, αποφυγής 
άρθρο 20 του Κ.Α.Π. 

θέση μέχρι και τη 17η  

στην κανονική περίοδο, αναδεικνύεται 
ωταθλήτρια ομάδα στην Α1 Ερασιτεχνική κατηγορία και ανέρχεται απευθείας στη Γ’ 

μέχρι και την 5η, στην 
offs) για την ανάδειξη 

στη Γ’ Εθνική Ερασιτεχνική κατηγορία 

, δηλαδή αυτές που θα καταλάβουν τη 2η, 3η, 4η και 5η 
θα συγκροτήσουν ένα νέο όμιλο των τεσσάρων ομάδων, οι οποίες θ’ αγωνιστούν 

μεταξύ τους σ’ ένα μίνι πρωτάθλημα των τριών αγωνιστικών και με  bonus βαθμών, 
σύμφωνα με τη θέση που θα καταλάβουν στο βαθμολογικό πίνακα της κανονικής περιόδου 
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Συγκεκριμένα η ομάδα που θα καταλάβει τη δεύτερη θέση θα λάβει τον κλειδάριθμο 

Νο 1 και θα ξεκινήσει με τρεις (3) βαθμούς, η ομάδα που θα καταλάβει την τρίτη θέση θα 
λάβει τον κλειδάριθμο Νο 2 και θα ξεκινήσει με δύο (2) βαθμούς, η ομάδα που θα καταλάβει 
την τέταρτη θέση θα λάβει τον κλειδάριθμο Νο 3 και θα ξεκινήσει με ένα (1) βαθμό και η 
ομάδα που θα καταλάβει την πέμπτη θέση θα λάβει τον κλειδάριθμο Νο 4 και θα ξεκινήσει 
με ένα (1) βαθμό. 

Η σειρά των αγώνων θα διεξαχθούν με τον παρακάτω κλειδάριθμο:  
1η αγωνιστική: 1 Χ 3, 2 Χ 4, 2η αγωνιστική: 1 Χ 4, 2 Χ 3 και 3η αγωνιστική: 1 Χ 2, 3 Χ 4. 
Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω αγώνων, αν υπάρξει ισοβαθμία μεταξύ των 

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

Σε περίπτωση που χρειαστεί να διεξαχθεί αγώνας σε ουδέτερο γήπεδο, τότε αυτό θα 
επιλεγεί από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων της Ένωσης. 

Η ομάδα που θα καταλάβει την πρώτη θέση στο μίνι πρωτάθλημα, μετά την 
ολοκλήρωση των τριών αγωνιστικών, θα αναδειχθεί δευτεραθλήτρια της Α1 Ερασιτεχνικής 
κατηγορίας και θα ανέλθει στη Γ’ Εθνική Ερασιτεχνική κατηγορία για την αγων. περίοδο 
2020 – 2021.  

Έτσι, θα ανέλθουν, συνολικά, δύο (2) ομάδες στη Γ’ Εθνική Ερασιτεχνική κατηγορία 
για την περίοδο 2020-2021, ήτοι, η πρωταθλήτρια ομάδα και ακόμη μία (1) ομάδα, η 
δευτεραθλήτρια με τη διαδικασία των play offs.  

 
Ε. Οι ομάδες που θα καταλάβουν την τελευταία και προτελευταία θέση στο 

βαθμολογικό πίνακα της κανονικής περιόδου, δηλαδή τη 17η και 16η θέση υποβιβάζονται 
απευθείας στην Α’ Ερασιτεχνική κατηγορία για την περίοδο 2020 – 2021. 

Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις από την 10η μέχρι και τη 15η, στην κανονική 
περίοδο, συμμετέχουν στη διαδικασία αποφυγής υποβιβασμού (play - outs) στην Α’ 
Ερασιτεχνική κατηγορία της επόμενης περιόδου 2020 - 2021 με τον παρακάτω τρόπο: 
 Οι ομάδες που θα καταβάλουν τη 10η, την 11η και τη 12η θέση, θα αγωνιστούν στην 
έδρα τους, σε απλό αγώνα, αντίστοιχα, με τις ομάδες που θα καταλάβουν τη 15η, τη 14η και 
τη 13η θέση και θα προκύψουν τα ζεύγη 10 – 15, 11 – 14 και 12 – 13. 
 Οι ηττημένες  ομάδες των παραπάνω ζευγών (παράταση και πέναλτι σε περίπτωση 
ισοπαλίας) υποβιβάζονται στην Α’ Ερασιτεχνική κατηγορία για την περίοδο 2020 – 2021, 
εκτός αν ηττημένη ομάδα είναι αυτή που κατέλαβε τη 10η ή την 11η ή τη 12η θέση στο 
βαθμολογικό πίνακα της κανονικής περιόδου, οπότε θα γίνει και δεύτερος αγώνας, σε 
ουδέτερο γήπεδο, που θα οριστεί από την Επιτροπή πρωταθλημάτων της Ένωσης και η 
ηττημένη ομάδα (σε περίπτωση ισοπαλίας θα δίδεται παράταση μισής ώρας κλπ.) θα 
υποβιβαστεί στην Α’ Ερασιτεχνική κατηγορία για την περίοδο 2020 - 2021. 

 Σε περίπτωση, όμως, κατά την οποία υπάρξει βαθμολογική διαφορά μεταξύ των 
διαγωνιζομένων ομάδων δέκα βαθμών και άνω, τότε η αναμέτρηση δεν θα διεξαχθεί (π.χ. 
αν η ομάδα Α συγκεντρώσει 48 βαθμούς και η ομάδα Β συγκεντρώσει 38 βαθμούς, τότε θα 
προκύψει βαθμολογική διαφορά δέκα (10) βαθμών και ο αγώνας δεν θα γίνει. Η ομάδα Α θα 
παραμείνει στην κατηγορία και η ομάδα Β θα υποβιβαστεί στην κατώτερη κατηγορία). Η 
βαθμολογική διαφορά μεταξύ των ομάδων ισχύει για όλα τα ζευγάρια play – outs. 

Οι τρεις (3) νικήτριες ομάδες, της παραπάνω διαδικασίας των play - outs, 
παραμένουν στην Α1 Ερασιτεχνική Κατηγορία και συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της 
επόμενης αγωνιστικής περιόδου 2020 - 2021. 

Έτσι, θα υποβιβαστούν, συνολικά, στην Α’ Ερασιτεχνική κατηγορία για την περίοδο 
2020 – 2021 πέντε (5) ομάδες, ήτοι, απευθείας δύο (2) ομάδες και ακόμη τρεις (3) ομάδες με 
τη διαδικασία των play - outs. 
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  2. Α ’    Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α  
  

Σαράντα έξι (46) ομάδες δήλωσαν συμμετοχή στην Α’ Ερασιτεχνική κατηγορία οι 
οποίες χωρίστηκαν σε τρεις (3) ομίλους των δεκαπέντε (15) και των δέκα έξι (16) ομάδων. 

Όταν ολοκληρωθούν οι διπλοί αγώνες (α’ και β’ γύρος) σε κάθε όμιλο και σε 
περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων (του ίδιου ομίλου), προκειμένου για θέσεις που δίνουν 
δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες των επόμενων φάσεων (διεκδίκησης προβιβασμού, 
αποφυγής υποβιβασμού), κατά τα κατωτέρω, ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 20 του 
Κ.Α.Π. Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων. Έτσι, στους ομίλους των 15 
ομάδων οριστικοποιείται η κατάταξη στις θέσεις από την 1η μέχρι και τη 15η (κανονική 
περίοδος) και στον όμιλο των 16 ομάδων οριστικοποιείται η κατάταξη στις θέσεις από την 
1η μέχρι και τη 16η (κανονική περίοδος). 

Η πρωταθλήτρια ομάδα κάθε ομίλου ανέρχεται (απευθείας) στην Α1 Ερασιτεχνική 
κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο 2020 - 2021. 
 Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις από τη 2η μέχρι και την 5η, σ’ όλους τους 
ομίλους (1ος, 2ος, 3ος) στην κανονική περίοδο, συμμετέχουν στη διαδικασία προβιβασμού 
(play offs) στην ανώτερη κατηγορία. 

 
Α. Οι ομάδες που θα καταλάβουν τη 2η, 3η, 4η και 5η θέση σε κάθε όμιλο, θα 

συγκροτήσουν ένα νέο όμιλο των τεσσάρων ομάδων σε κάθε όμιλο (1ος, 2ος, 3ος), οι οποίες θ’ 
αγωνιστούν μεταξύ τους σ’ ένα μίνι πρωτάθλημα των τριών αγωνιστικών και με  bonus 
βαθμών, σύμφωνα με τη θέση που θα καταλάβουν στους βαθμολογικούς πίνακες της 
κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος της Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας. 

Συγκεκριμένα η ομάδα που θα καταλάβει τη δεύτερη θέση θα λάβει τον κλειδάριθμο 
Νο 1 και θα ξεκινήσει με τρεις (3) βαθμούς, η ομάδα που θα καταλάβει την τρίτη θέση θα 
λάβει τον κλειδάριθμο Νο 2 και θα ξεκινήσει με δύο (2) βαθμούς, η ομάδα που θα καταλάβει 
την τέταρτη θέση θα λάβει τον κλειδάριθμο Νο 3 και θα ξεκινήσει με ένα (1) βαθμό και η 
ομάδα που θα καταλάβει την πέμπτη θέση θα λάβει τον κλειδάριθμο Νο 4 και θα ξεκινήσει 
με ένα (1) βαθμό. 

Η σειρά των αγώνων θα διεξαχθούν με τον παρακάτω κλειδάριθμο σε κάθε όμιλο:  
1η αγωνιστική: 1 Χ 3, 2 Χ 4 , 2η αγωνιστική: 1 Χ 4, 2 Χ 3 και 3η αγωνιστική: 1 Χ 2, 3 Χ 4. 
Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω αγώνων, αν υπάρξει ισοβαθμία μεταξύ των 

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

Σε περίπτωση που χρειαστεί να διεξαχθεί αγώνας σε ουδέτερο γήπεδο, τότε αυτό θα 
επιλεγεί σύμφωνα με την απόλυτη κρίση της Επιτροπής Πρωταθλημάτων της Ένωσης. 

Οι ομάδες που θα καταλάβουν την πρώτη θέση στο μίνι πρωτάθλημα του κάθε 
ομίλου, μετά την ολοκλήρωση των τριών αγωνιστικών, θα αναδειχτούν  δευτεραθλήτριες 
του κάθε ομίλου. Έτσι θα προκύψουν τρεις (3) δευτεραθλήτριες ομάδες οι οποίες και θα 
ανέλθουν στην Α1 Ερασιτεχνική κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο 2020 - 2021. 

Έτσι, θα ανέλθουν, συνολικά, έξι (6) ομάδες στην Α1 Ερασιτεχνική κατηγορία για την 
περίοδο 2020-2021, ήτοι, τρεις (3) πρωταθλήτριες ομάδες των ομίλων και ακόμη τρεις (3) 
δευτεραθλήτριες ομάδες με τη διαδικασία των play offs (μία από κάθε όμιλο).  

 
Β.  Οι ομάδες που θα καταλάβουν την τελευταία θέση σ’ όλους τους ομίλους (1ος, 

2ος, 3ος), δηλαδή τη 15η θέση στον όμιλο των 15 ομάδων ή τη 16η θέση στους ομίλους των 16 
ομάδων θα υποβιβαστούν απευθείας στη Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία  για την περίοδο 2020 
- 2021. 

Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις τέσσερις (4) θέσεις, κατά σειρά, πριν από την  
τελευταία θέση σ’ όλους τους ομίλους (1ος, 2ος, 3ος), στην κανονική περίοδο, δηλαδή οι 
ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 11 έως 14 στον όμιλο των 15 ομάδων ή τις θέσεις 12 
έως 15 στους ομίλους των 16 ομάδων θα συμμετέχουν στη διαδικασία αποφυγής 
υποβιβασμού (play-outs) στην κατώτερη κατηγορία. Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 11η  
και τη 12η θέση στους ομίλους των δεκαπέντε (15) ομάδων, θα αγωνιστούν στην έδρα τους, 
σε απλό αγώνα, αντίστοιχα, με τις ομάδες που θα καταλάβουν τη 14η και τη 13η θέση. Έτσι, 
θα προκύψουν τα ζεύγη 11 – 14 και 12 – 13.  
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Επίσης, οι ομάδες που θα καταλάβουν τη 12η  και τη 13η θέση στον όμιλο των δέκα 

έξι (16) ομάδων, θα αγωνιστούν στην έδρα τους, σε απλό αγώνα, αντίστοιχα, με τις ομάδες 
που θα καταλάβουν τη 15η και τη 14η θέση στον ίδιο όμιλο. Έτσι, θα προκύψουν τα ζεύγη 
12 – 15 και 13 – 14. 

Οι ηττημένες ομάδες των παραπάνω ζευγών (παράταση και πέναλτι σε περίπτωση 
ισοπαλίας) θα υποβιβαστούν στη Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο 
2020 - 2021. 

Αν, όμως, ηττημένες ομάδες των παραπάνω ζευγών είναι οι γηπεδούχες, δηλαδή 
αυτές που κατέλαβαν την 11η και τη 12η θέση στους ομίλους των δεκαπέντε (15) ομάδων ή 
αυτές που κατέλαβαν τη 12η και τη 13η θέση στον όμιλο των δέκα έξι (16) ομάδων, τότε θα 
γίνει και δεύτερος αγώνας, σε ουδέτερο γήπεδο, που θα οριστεί από την Επιτροπή 
Πρωταθλήματος της Ένωσης και η ηττημένη ομάδα (σε περίπτωση ισοπαλίας θα δίδεται 
παράταση μισής ώρας κ.λ.π.) θα υποβιβαστεί στη Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία για την 
αγωνιστική περίοδο 2020 - 2021. 

Σε περίπτωση, όμως, κατά την οποία υπάρξει βαθμολογική διαφορά μεταξύ των 
διαγωνιζομένων ομάδων δέκα βαθμών και άνω, τότε η αναμέτρηση δεν θα διεξαχθεί (π.χ. 
αν η ομάδα Α συγκεντρώσει 48 βαθμούς και η ομάδα Β συγκεντρώσει 38 βαθμούς, τότε θα 
προκύψει βαθμολογική διαφορά δέκα (10) βαθμών και ο αγώνας δεν θα γίνει. Η ομάδα Α θα 
παραμείνει στην κατηγορία και η ομάδα Β θα υποβιβαστεί στην κατώτερη κατηγορία).    

 
Έτσι, θα υποβιβαστούν, συνολικά, στη Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία για την 

αγωνιστική περίοδο 2020 - 2021 εννέα (9) ομάδες, ήτοι, οι τρεις (3) τελευταίες από όλους 
τους ομίλους και ακόμη έξι (6) ομάδες με τη διαδικασία των play outς (δύο από κάθε όμιλο). 

 
 

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

Εβδομήντα πέντε (75) ομάδες δήλωσαν συμμετοχή στη Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία, οι 
οποίες χωρίστηκαν σε έξι (6) ομίλους των δώδεκα (12) και των δεκατριών (13) ομάδων.  

Όταν ολοκληρωθούν οι διπλοί αγώνες (α’ και β’ γύρος) σε κάθε όμιλο και σε περίπτωση 
ισοβαθμίας ομάδων (του ίδιου ομίλου), προκειμένου για θέσεις που δίνουν δικαίωμα 
συμμετοχής στους αγώνες των επόμενων φάσεων (διεκδίκησης προβιβασμού, αποφυγής 
υποβιβασμού), κατά τα κατωτέρω, ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 20 του Κ.Α.Π. 
Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων. 
 Έτσι, στους ομίλους των δώδεκα (12) ομάδων οριστικοποιείται η κατάταξη στις 
θέσεις από την 1η μέχρι και τη 12η (κανονική περίοδος) και στους ομίλους των δεκατριών 
(13) ομάδων οριστικοποιείται η κατάταξη στις θέσεις από την 1η μέχρι και τη 13η (κανονική 
περίοδος). 

Η πρωταθλήτρια ομάδα κάθε ομίλου ανέρχεται απ’ ευθείας στην Α’ Ερασιτεχνική 
κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο 2020 – 2021, δηλαδή έξι (6) ομάδες.  
 Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις από τη 2η μέχρι και την 5η, σ’ όλους τους 
ομίλους (1ος, 2ος, 3ος, 4ος, 5ος, 6ος) στην κανονική περίοδο, συμμετέχουν στη διαδικασία 
προβιβασμού (play offs) στην ανώτερη κατηγορία. 

 
Α. Οι ομάδες που θα καταλάβουν τη 2η, 3η, 4η και 5η θέση σε κάθε όμιλο, θα 

συγκροτήσουν ένα νέο όμιλο των τεσσάρων ομάδων σε κάθε όμιλο (1ος, 2ος, 3ος, 4ος, , 5ος, 
6ος), οι οποίες θ’ αγωνιστούν μεταξύ τους σ’ ένα μίνι πρωτάθλημα των τριών αγωνιστικών 
και με  bonus βαθμών, σύμφωνα με τη θέση που θα καταλάβουν στους βαθμολογικούς 
πίνακες της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος της Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας. 

Συγκεκριμένα η ομάδα που θα καταλάβει τη δεύτερη θέση θα λάβει τον κλειδάριθμο 
Νο 1 και θα ξεκινήσει με τρεις (3) βαθμούς, η ομάδα που θα καταλάβει την τρίτη θέση θα 
λάβει τον κλειδάριθμο Νο 2 και θα ξεκινήσει με δύο (2) βαθμούς, η ομάδα που θα καταλάβει 
την τέταρτη θέση θα λάβει τον κλειδάριθμο Νο 3 και θα ξεκινήσει με ένα (1) βαθμό και η 
ομάδα που θα καταλάβει την πέμπτη θέση θα λάβει τον κλειδάριθμο Νο 4 και θα ξεκινήσει 
με ένα (1) βαθμό. 
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Η σειρά των αγώνων θα διεξαχθούν με τον παρακάτω κλειδάριθμο σε κάθε όμιλο:  
1η αγωνιστική: 1 Χ 3, 2 Χ 4, 2η αγωνιστική: 1 Χ 4, 2 Χ 3 και 3η αγωνιστική: 1 Χ 2, 3 Χ 4. 
Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω αγώνων, αν υπάρξει ισοβαθμία μεταξύ των 

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

Σε περίπτωση που χρειαστεί να διεξαχθεί αγώνας σε ουδέτερο γήπεδο, τότε αυτό θα 
επιλεγεί από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων της Ένωσης. 

Η ομάδα που θα καταλάβει την πρώτη θέση στο μίνι πρωτάθλημα του κάθε ομίλου, 
μετά την ολοκλήρωση των τριών αγωνιστικών, θα αναδειχθεί δευτεραθλήτρια του ομίλου 
της. Συνολικά θα αναδειχτούν έξι (6) δευτεραθλήτριες ομάδες, μία (1) από κάθε όμιλο και θα 
ανέλθουν στην Α’ Ερασιτεχνική κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο 2020 - 2021. 
 

Έτσι, θα ανέλθουν, συνολικά, δώδεκα (12) ομάδες στην Α’ Ερασιτεχνική κατηγορία 
για την περίοδο 2020-2021, ήτοι, έξι (6) πρωταθλήτριες ομάδες των ομίλων και ακόμη έξι (6) 
δευτεραθλήτριες ομάδες με τη διαδικασία των play offs (μία από κάθε όμιλο).  

 
Γ.  Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις τελευταίες θέσεις σ’ όλους τους ομίλους 

(1ος, 2ος, 3ος, 4ος , 5ος, 6ος), στην κανονική περίοδο, δηλαδή οι ομάδες που θα καταλάβουν τη 
12η θέση στους ομίλους των δώδεκα (12) ομάδων ή οι ομάδες που θα καταλάβουν τη 13η 
θέση στους ομίλους των δεκατριών (13) ομάδων, θα υποβιβαστούν απευθείας στη Γ’ 
Ερασιτεχνική κατηγορία για την περίοδο 2020 - 2021. 

Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις δύο (2) θέσεις, κατά σειρά, πριν από την  τελευταία 
θέση σ’ όλους τους ομίλους (1ος, 2ος, 3ος, 4ος, 5ος, 6ος), στην κανονική περίοδο, δηλαδή οι 
ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 10 και 11 στους ομίλους των 12 ομάδων ή τις θέσεις 
11 και 12 στους ομίλους των 13 ομάδων θα συμμετέχουν στη διαδικασία αποφυγής 
υποβιβασμού (play-outs) στην κατώτερη κατηγορία. 

 
Έτσι, θα προκύψουν τα ζεύγη 10 – 11 στους ομίλους των δώδεκα (12) ομάδων και 11 

– 12 στους ομίλους των δεκατριών (13) ομάδων. Οι ομάδες που θα καταλάβουν τη 10η ή την 
11η θέση, θα αγωνιστούν στην έδρα τους, σε απλό αγώνα, αντίστοιχα, με τις ομάδες που θα 
καταλάβουν την 11η ή τη 12η θέση.  

Οι νικήτριες ομάδες των παραπάνω ζευγών (παράταση και πέναλτι σε περίπτωση 
ισοπαλίας) θα παραμείνουν στη Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο 
2020 – 2021. 

Αν, όμως, ηττημένες ομάδες των παραπάνω ζευγών είναι οι γηπεδούχες, δηλαδή 
αυτές που κατέλαβαν τη 10η θέση στους ομίλους των δώδεκα (12) ομάδων ή την 11η θέση 
σε ομίλους των δεκατριών (13) ομάδων, τότε θα γίνει και δεύτερος αγώνας, σε ουδέτερο 
γήπεδο, που θα οριστεί από την Επιτροπή Πρωταθλήματος της Ένωσης κατά την απόλυτη 
κρίση της. 

Σε περίπτωση, όμως, κατά την οποία υπάρξει βαθμολογική διαφορά μεταξύ των 
διαγωνιζομένων ομάδων δέκα βαθμών και άνω, τότε η αναμέτρηση δεν θα διεξαχθεί (π.χ. 
αν η ομάδα Α συγκεντρώσει 48 βαθμούς και η ομάδα Β συγκεντρώσει 38 βαθμούς, τότε θα 
προκύψει βαθμολογική διαφορά δέκα (10) βαθμών και ο αγώνας δεν θα γίνει. Η ομάδα Α θα 
παραμείνει στην κατηγορία και η ομάδα Β θα υποβιβαστεί στην κατώτερη).    

 
Έτσι, θα υποβιβαστούν, συνολικά, στη Γ’ Ερασιτεχνική κατηγορία για την 

αγωνιστική περίοδο 2020 - 2021 δώδεκα (12) ομάδες, ήτοι, απευθείας έξι (6) ομάδες (μία 
από κάθε όμιλο) και ακόμη έξι (6) ομάδες (μία από κάθε όμιλο) με τη διαδικασία των play 
outς. 
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  4. Γ ’    Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α  

 - 
 

Από τη Γ’ Ερασιτεχνική κατηγορία θα ανέλθουν, συνολικά, δώδεκα (12) ομάδες στη 
Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία για την περίοδο 2020-2021. Ο τρόπος προβιβασμού των 
ομάδων θα αποφασιστεί με νεώτερη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Ε.Π.Σ. 
Μακεδονίας, μετά την ολοκλήρωση κατάθεσης δηλώσεων συμμετοχής στην κατηγορία και 
την οριστική κατάρτιση των ομίλων και προ της έναρξης του πρωταθλήματος της αυτής 
κατηγορίας. 

 
 
5. Σε 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. 

 
6. Tην αγωνιστική περίοδο 2020 – 2021 θα συμμετέχουν σ’ όλες τις κατηγορίες της 
Ε.Π.Σ. Μακεδονίας (Α1, Α’, Β’ και Γ’ Ερασιτεχνική κατηγορία) όσες ομάδες ανήκουν σ’ αυτές 
και καταθέσουν δήλωση συμμετοχής. 

 
 
 

Mε τιμή 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Της Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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