Βέροια, 23 / 9 / 2019
Αριθ. Πρωτ.: 211

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ημαθίας, έχοντας υπόψη:
1. την ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία.
2. το ισχύον Καταστατικό της, ως και αυτό της Ε.Π.Ο.
3. τις διατάξεις του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων
και του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., όπως ισχύουν σήμερα.
4. τις διατάξεις Κανονισμών Παιδιάς Ποδοσφαίρου, που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από τις διεθνείς
συμβάσεις της F.I.F.A.
5. τις διατάξεις Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
6. Τους βαθμολογικούς πίνακες των Σωματείων όλων των κατηγοριών της Ε.Π.Σ. Ημαθίας της ποδοσφαιρικής
περιόδου 2018-2019.
7. την υπ’ αριθ. πρωτ. 46 / 2019 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Ημαθίας
8. τις οριστικές δηλώσεις συμμετοχών των Σωματείων στα Πρωταθλήματα της δικαιοδοσίας της για
την ποδοσφαιρική περίοδο 2019-2020
9. την Προκήρυξη Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων Ε.Π.Σ. Ημαθίας ποδοσφαιρικής περιόδου 20192020, εκδοθείσα με αριθ. πρωτ. 211/29-7-2019.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ

Τα άρθρα 1, 2, 13 και 21 της Προκήρυξης Πρωταθλημάτων για την ποδοσφαιρική περίοδο 2019-2020
μεταξύ Ερασιτεχνικών Σωματείων που ανήκουν στη δύναμη της που είχε εκδοθεί με το υπ’ αριθ. 211/297-2019 έγγραφο της, ως εξής:
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ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
1. Στους αγώνες των πρωταθλημάτων αυτών, που προκηρύσσονται με την παρούσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό
Αγώνων Ποδοσφαίρου και σύμφωνα με την προκήρυξη και τους πίνακες με την τελική βαθμολογική κατάταξη
των Σωματείων της προηγούμενης ποδοσφαιρικής περιόδου 2018-2019, αλλά και τις οριστικές δηλώσεις
συμμετοχών των Σωματείων, έχουν δικαίωμα συμμετοχής και δήλωσαν εν τέλει συμμετοχή τα παρακάτω
Σωματεία:
Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΟΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ

ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΤΕΟΣ

ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΥ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΕ ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΠΑΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ (αντικατέστησε τον
ΚΕΡΑΥΝΟ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
ως
πρώτος
επιλαχών)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (αντικατέστησε
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΛΟΥΤΡΟΥ ως δεύτερος
επιλαχών)
Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
(δήλωσε
συμμετοχή
στη
Β΄
Ερασιτεχνική ΔΟΞΑ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ
Κατηγορία)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΛΟΥΤΡΟΥ
(δήλωσε
συμμετοχή
στη
Β΄
Ερασιτεχνική ΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ
Κατηγορία)
ΑΟ ΜΑΡΙΝΑΣ

ΑΕΚ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ

ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ

ΑΧΘΟΣ ΑΡΟΥΡΗΣ

ΠΑΟ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ

ΔΟΞΑ ΚΥΨΕΛΗΣ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΑΒΑΤΟΥ

ΑΕ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΑΧΗΣ

ΑΤΛΑΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΕ ΣΧΟΙΝΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΟΞΑ ΝΑΟΥΣΑΣ (αντικατέστησε τον
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ
ΡΟΔΑΚΑ
ως
πρώτη
επιλαχούσα ομάδα)
Γ΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΟΣ
ΚΛΕΙΔΙΟΥ
(δεν
δήλωσε
συμμετοχή
στη
Β΄
Ερασιτεχνική
Κατηγορία)

ΑΟ ΣΥΚΙΑΣ
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ΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
συμμετοχή
στη
Β΄
Κατηγορία)
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΝΗΣΕΛΙΟΥ
συμμετοχή
στη
Β΄
Κατηγορία)
ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ
συμμετοχή
στη
Β΄
Κατηγορία)
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΡΟΔΑΚΑΣ
συμμετοχή
στη
Β΄
Κατηγορία)

(δεν
δήλωσε
Ερασιτεχνική

ΠΟ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ

(δεν δήλωσε
Ερασιτεχνική

ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ

(δεν δήλωσε
Ερασιτεχνική

ΠΑΛΑΣΙΔΕΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

(δεν δήλωσε
Ερασιτεχνική

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΩΝ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 2: ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1. α. Το πρωτάθλημα της Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας θα διεξαχθεί σε ΕΝΑΝ (1) όμιλο των ΔΕΚΑΕΞΙ (16)
Σωματείων.
β. Το πρωτάθλημα της Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας θα διεξαχθεί σε ΔΥΟ (2) ομίλους των ΔΕΚΑ (10)
Σωματείων.
γ. Το πρωτάθλημα της Γ΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας θα διεξαχθεί σε ομίλους με αριθμό Σωματείων έκαστος που
θα καθοριστεί με νεότερη απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Ημαθίας, ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των Σωματείων
που θα δηλώσουν συμμετοχή, όπως περιγράφεται στο άρθρο 21 της παρούσας προκήρυξης.
2. Ο αριθμός των Σωματείων που θα συμμετάσχουν στα αντίστοιχα πρωταθλήματα της Ε.Π.Σ. Ημαθίας της
επόμενης ποδοσφαιρικής περιόδου 2020-2021 θα είναι ο ΙΔΙΟΣ με αυτόν που περιγραφόταν στην αρχική
προκήρυξη, εκδοθείσα με αριθ. πρωτ. 211/29-7-2019, δηλαδή ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΣΩΜΑΤΕΙΑ στην Α΄
Ερασιτεχνική Κατηγορία, ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ (24) στη Β΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία και τα υπόλοιπα στη Γ΄
Ερασιτεχνική Κατηγορία.

ΑΡΘΡΟ 13: ΔΕΛΤΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΡΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Ισχύουν ως έχουν οι αντίστοιχες παράγραφοι της αρχικής προκήρυξης, εκδοθείσας με αριθ. πρωτ.
211/29-7-2019, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ την παράγραφο 1δ, που αναφερόταν στην Κατάσταση της Ε.Π.Σ. Ημαθίας
με τη Δήλωση Συναίνεσης των ποδοσφαιριστών για επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από
την Ε.Π.Σ. Ημαθίας και την Ε.Π.Ο. ως Διοργανώτριες Αρχές, η οποία ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ.

ΑΡΘΡΟ 21: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ - PLAY-OFF & PLAY-OUT - ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΙ & ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ
Ισχύουν όσα καθορίζουν τα άρθρα 20 και 27 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου.
Ειδικότερα:
1. Οι ομάδες που υποβιβάζονται, είτε βάσει της προκήρυξης, είτε βάσει άλλης απόφασης, καταλαμβάνουν
αντίστοιχα κατά σειρά τις πρώτες θέσεις της αμέσως κατώτερης κατηγορίας και δεν έχουν δικαίωμα εκ νέου
προβιβασμού στην κατηγορία από την οποία υποβιβάστηκαν σε καμία περίπτωση, για την ποδοσφαιρική περίοδο
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που ακολουθεί τον υποβιβασμό τους. Η κατάληψη της πρώτης θέσης στην αμέσως κατώτερη κατηγορία νοείται
πάντα μετά την επέλευση οποιουδήποτε προβιβασμού, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου.
2. Σχετικά με τον αριθμό των ομάδων, τον τρόπο διεξαγωγής των πρωταθλημάτων και τον καθορισμό των
ομάδων που θα προβιβαστούν ή θα υποβιβαστούν μετά την ολοκλήρωση τους, για καθεμιά από τις τρεις
κατηγορίες της Ε.Π.Σ. Ημαθίας ισχύουν τα εξής:
Α΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία
Ισχύουν ως έχουν οι αντίστοιχες παράγραφοι της αρχικής προκήρυξης, εκδοθείσας με αριθ. πρωτ.
211/29-7-2019.
Β΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία
Το πρωτάθλημα διεξάγεται σε ΔΥΟ (2) ομίλους των ΔΕΚΑ (10) ομάδων, με τον παρακάτω τρόπο:
κανονική περίοδος
α. Ολοκληρώνονται οι διπλοί αγώνες (α΄ και β΄ γύρος) και σε περίπτωση ισοβάθμησης ομάδων, προκειμένου για
θέσεις που δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες των επόμενων φάσεων (play-off και play-out), κατά τα
ανωτέρω, ισχύουν τα κριτήρια που θέτει ο Κανονισμός Αγώνων Ποδοσφαίρου, όπως περιγράφονται και στο
άρθρο 22 της παρούσας προκήρυξης.
Έτσι, οριστικοποιείται η κατάταξη των ομάδων από την 1η μέχρι και τη 10η θέση (κανονική περίοδος).
β. Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η και την 6η θέση καθενός από τους δύο ομίλους της κατηγορίας
οριστικοποιούν τις θέσεις τους στον τελικό βαθμολογικό πίνακα της ποδοσφαιρικής περιόδου 2019-2020 και
ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στη διαδικασία των play-off και των play-out.
play-off
Ισχύουν ως έχουν οι αντίστοιχες παράγραφοι της αρχικής προκήρυξης, εκδοθείσας με αριθ. πρωτ.
211/29-7-2019.
play-out
Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις από την 7η μέχρι και τη 10η της βαθμολογίας στην κανονική περίοδο
συμμετέχουν στη διαδικασία των play-out, εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:


Μη διεξαγωγή αγώνων play-out

Σε περίπτωση που η ομάδα που κατέλαβε την 9η θέση στον βαθμολογικό πίνακα της κανονικής περιόδου έχει
βαθμολογική διαφορά μεγαλύτερη των ΕΞΙ (6) βαθμών από την ομάδα που κατέλαβε τη 10η θέση της
βαθμολογίας, τότε η ομάδα που κατέλαβε τη 10η θέση στον βαθμολογικό πίνακα τίθεται εκτός
διαδικασίας play-out, ΥΠΟΒΙΒΑΖΕΤΑΙ στη Γ΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία και καταλαμβάνει οριστικά τη 10η
θέση της βαθμολογίας.
Οι υπόλοιπες ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις από την 7η μέχρι και την 9η στον βαθμολογικό πίνακα της
κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος καταλαμβάνουν οριστικά τις συγκεκριμένες θέσεις, χωρίς τη διεξαγωγή
άλλων αγώνων play-out, ανάλογα με τη θέση που είχαν καταλάβει στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος.


Διεξαγωγή αγώνων play-out ανάμεσα σε ΤΡΕΙΣ (3) ομάδες

Δεν διεξάγονται αγώνες play-out ανάμεσα σε ΤΡΕΙΣ (3) ομάδες σε καμία περίπτωση.
Ειδικότερα:
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α. Σε περίπτωση που η ομάδα που κατέλαβε την 9η θέση στον βαθμολογικό πίνακα της κανονικής περιόδου έχει
βαθμολογική διαφορά μεγαλύτερη των ΕΞΙ (6) βαθμών από την ομάδα που κατέλαβε τη 10η θέση της
βαθμολογίας, ισχύουν όσα περιγράφονται παραπάνω στην περίπτωση μη διεξαγωγής αγώνων play-out.
β. Σε περίπτωση που η ομάδα που κατέλαβε την 7η θέση στον βαθμολογικό πίνακα της κανονικής περιόδου έχει
βαθμολογική διαφορά μεγαλύτερη των ΕΞΙ (6) βαθμών από την ομάδα που κατέλαβε την 8η θέση της
βαθμολογίας, ανεξαρτήτως βαθμολογικής διαφοράς ανάμεσα στις ομάδες που κατέλαβαν την 8η και την 9η θέση,
τότε οι ομάδες που κατέλαβαν την 7η και την 8η θέση στον βαθμολογικό πίνακα τίθενται εκτός
διαδικασίας play-out, καταλαμβάνουν οριστικά την 7η και την 8η θέση της βαθμολογίας αντίστοιχα και
ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ οι αγώνες play-out μόνο μεταξύ των ομάδων που κατέκτησαν τις θέσεις από την 9η μέχρι
και τη 10η, με την προϋπόθεση ότι η βαθμολογική διαφορά μεταξύ τους (9ος-10ος) είναι μικρότερη ή ίση των ΕΞΙ
(6) βαθμών. Το πρόγραμμα play-out διεξάγεται όπως ακριβώς περιγράφεται παρακάτω για την περίπτωση
διεξαγωγής αγώνων play-out ανάμεσα σε ΔΥΟ (2) ομάδες.


Διεξαγωγή αγώνων play-out ανάμεσα σε ΔΥΟ (2) ομάδες

Σε περίπτωση που η ομάδα που κατέλαβε την 9η θέση στον βαθμολογικό πίνακα της κανονικής περιόδου έχει
βαθμολογική διαφορά μεγαλύτερη των ΕΞΙ (6) βαθμών από την ομάδα που κατέλαβε την 8η θέση της
βαθμολογίας, τότε οι ομάδες που κατέλαβαν την 7η και την 8η θέση στον βαθμολογικό πίνακα τίθενται
εκτός διαδικασίας play-out και καταλαμβάνουν οριστικά τις θέσεις που κατείχαν στον βαθμολογικό πίνακα της
κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, και ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ οι αγώνες play-out μόνο μεταξύ των ομάδων
που κατέκτησαν τις θέσεις από την 9η μέχρι και τη 10η, με την προϋπόθεση ότι η βαθμολογική διαφορά
μεταξύ τους (9ος-10ος) είναι μικρότερη ή ίση των ΕΞΙ (6) βαθμών. Το πρόγραμμα play-out διεξάγεται από ΔΥΟ (2)
συμμετέχουσες ομάδες και διαμορφώνεται ως εξής:
Τελική Φάση
9ος-10ος
Ο νικητής του παραπάνω αγώνα καταλαμβάνει την 9η θέση και ο ηττημένος τη 10η θέση της βαθμολογίας της
ποδοσφαιρικής περιόδου 2019-2020.
Διεξαγωγή αγώνων play-out ανάμεσα σε ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ομάδες
Σε περίπτωση που οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις από την 7η μέχρι και τη 10η στον βαθμολογικό πίνακα
της κανονικής περιόδου πληρούν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις, δηλαδή οι βαθμολογικές διαφορές μεταξύ
τους (7ος-8ος, 8ος-9ος και 9ος-10ος) είναι μικρότερες ή ίσες των ΕΞΙ (6) βαθμών η καθεμία, τότε ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ
αγώνες play-out από ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) συμμετέχουσες ομάδες ως εξής:
Ημιτελική Φάση
7ος-10ος
8ος-9ος
Ο νικητής της Ημιτελικής Φάσης που συγκέντρωσε περισσότερους βαθμούς στη βαθμολογία της κανονικής
περιόδου του πρωταθλήματος καταλαμβάνει οριστικά την 7η θέση και ο νικητής που συγκέντρωσε λιγότερους
βαθμούς την 8η θέση της βαθμολογίας της ποδοσφαιρικής περιόδου 2019-2020, χωρίς τη διεξαγωγή άλλων
αγώνων play-out μεταξύ τους.
Τελική Φάση
Ηττημένοι Ημιτελικής Φάσης
Ο νικητής του παραπάνω αγώνα καταλαμβάνει την 9η θέση και ο ηττημένος τη 10η θέση της βαθμολογίας της
ποδοσφαιρικής περιόδου 2019-2020.
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Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων play-off και play-out οι συμμετέχουσες ομάδες καταλαμβάνουν τις νέες τους
θέσεις στον βαθμολογικό πίνακα, σύμφωνα με τις οποίες:
α. Οι πρωταθλήτριες ομάδες των ΔΥΟ (2) ομίλων ΠΡΟΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ στην Α΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία.
β. Ορίζεται ΜΟΝΟΣ αγώνας κατάταξης μεταξύ των πρωταθλητριών των δύο ομίλων της Β΄ Ερασιτεχνικής
Κατηγορίας για την ανάδειξη του πρωταθλητή της κατηγορίας. Ο αγώνας αυτός διεξάγεται στην έδρα της ομάδας
που κατατάχθηκε ψηλότερα στον βαθμολογικό πίνακα της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, σύμφωνα
με τα κριτήρια που θέτει ο Κανονισμός Αγώνων Ποδοσφαίρου.
γ. ΠΡΟΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ στην Α΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία, εκτός από τις ΔΥΟ (2) πρωταθλήτριες ομάδες των ΔΥΟ
(2) ομίλων της Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, και οι ΔΥΟ (2) δευτεραθλήτριες ομάδες των ΔΥΟ (2) ομίλων της Β΄
Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, όπως προέκυψαν από τη διαδικασία των αγώνων play-off.
δ. Ορίζεται η ενιαία βαθμολογική κατάταξη των ομάδων της κατηγορίας και η σειρά των επιλαχουσών ομάδων
για την κάλυψη οποιουδήποτε κενού υπάρχει στην Α΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία την επόμενη ποδοσφαιρική
περίοδο 2020-2021, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει ο Κανονισμός Αγώνων Ποδοσφαίρου.
Για τον ορισμό της ενιαίας βαθμολογικής κατάταξης των ομάδων της κατηγορίας υπολογίζονται ΜΟΝΟ
οι αγώνες της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.
ε. ΥΠΟΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ στη Γ΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία οι ομάδες που κατέλαβαν τη 10η θέση της βαθμολογίας
καθενός από τους ΔΥΟ (2) ομίλους της Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας μετά τους αγώνες play-out.

Για το Δ.Σ.
Της Ε.Π.Σ. Ημαθίας

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Μουρτζίλας Στέργιος

Ποζιάδης Ιωάννης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- Γ.Γ.Α.
- Ε.Π.Ο.
- Ε.Δ./Ε.Π.Σ. ΗΜΑΘΙΑΣ
- ΣΩΜΑΤΕΙΑ Ε.Π.Σ. ΗΜΑΘΙΑΣ
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