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 Βέροια, 16 Νοεμβρίου 2018 

 Αριθ. Πρωτ.: 407 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019 

 

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 των Κανονισμών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ερασιτεχνικών Ομάδων 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 2017-2018. 
7. την υπ’ αριθ. πρωτ.26/2018 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 2018-2019.  
9. την Προκήρυξη Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων Ε.Π.Σ. Ημαθίας ποδοσφαιρικής περιόδου 2018-
2019, εκδοθείσα με αριθ. πρωτ. 222/26-7-2018.  

 

Α ΝΑ Θ Ε Ω ΡΕΙ 

 

Το άρθρο 21 της Προκήρυξης Πρωταθλημάτων για την ποδοσφαιρική περίοδο 2018-2019 μεταξύ 
Ερασιτεχνικών Σωματείων που ανήκουν στη δύναμη της που είχε εκδοθεί με το υπ’ αριθ. 222/26-7-
2018 έγγραφο της, ως εξής: 
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ΑΡΘΡΟ 21:ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ - PLAY-OFF&PLAY-OUT - ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΙ & ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ 

Ισχύουν όσα καθορίζουν τα άρθρα 20 και 27 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων.  

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 που ακολουθεί τον υποβιβασμό τους. Η κατάληψη της πρώτης θέσης στην αμέσως κατώτερη 
κατηγορία νοείται πάντα μετά την επέλευση οποιουδήποτε προβιβασμού (άρθρο 27, παρ. 3 του Κ.Α.Π. 
Ερασιτεχνικών Ομάδων). 

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: 

 

Γ΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία 

Το πρωτάθλημα διεξάγεται σε ΔΥΟ (2) ομίλους, ΕΝΑΝ των ΕΠΤΑ(7)ομάδων κι ΕΝΑΝ των ΕΞΙ (6) ομάδων, με 
τον παρακάτω τρόπο: 

1.  

κανονική περίοδος 

α. Ολοκληρωνονται οι διπλοι αγωνες (α΄ και β΄ γυρος) και σε περιπτωση ισοβάθμησης ομάδων, κατά τα 
ανωτέρω, ισχύει το άρθρο 20 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων, όπως περιγράφεται και στο άρθρο 22 της 
παρούσας προκήρυξης. 

Έτσι, οριστικοποιείται η κατάταξη των ομάδων από την 1η μέχρι και τη6ηγια τον Α΄ Όμιλο και απο την 1η μέχρι 
και την 7η θέση για τον Β΄ Όμιλο(κανονική περίοδος).  

β. Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις από την 5η μέχρι και την 6ητου Α΄ Ομιλου καιτις θέσεις από την 5η 
μέχρι και την 7η του Β΄ Ομιλου οριστικοποιούν τις θέσεις τους στον τελικό βαθμολογικό πίνακα της 
ποδοσφαιρικής περιόδου 2018-2019 και ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στη διαδικασία των play-off. 

γ. Με τη λήξη της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος συντάσσεται ειδικός πίνακας (εναρκτήριος 
βαθμολογίας αγώνων play-off και play-out) με τη βαθμολογία των ομάδων. Για τη σύνταξη του εν λόγω πίνακα 
λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των βαθμών που κατέκτησαν οι ομάδες κατά την κανονική περίοδο της 
ποδοσφαιρικής περιόδου 2018-2019, με την εξής συνάρτηση:  

Όλες οι συμμετέχουσες ομάδες ξεκινούν με το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσαν κατά την 
κανονική περίοδο του πρωταθλήματος.  

2.  

play-off 

α. Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις από την 1η μέχρι και την 4η της βαθμολογίας καθενός από τους ΔΥΟ 
(2) ομίλους στην κανονική περίοδο συμμετέχουν στη διαδικασία των play-off.  

β. Το πρόγραμμα αγώνων περιλαμβάνει τη διεξαγωγή ΕΞΙ (6) αγωνιστικών ημερών, ενώ οι ομάδες θα 
αγωνιστούν σε εντός και εκτός έδρας αναμετρήσεις, οι οποίες ορίζονται μετά από κλήρωση που θα διεξαχθεί 
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στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Ημαθίας, σε χρόνο που θα καθοριστεί εγκαίρως από τη Διοργανώτρια Αρχή και πάντοτε 
μετά το τέλος της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.  

γ. Σε περίπτωση ισοβάθμησης ομάδων, κατά τα ανωτέρω, ισχύει το άρθρο 20 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων, 
όπως περιγράφεται και στο άρθρο 22 της παρούσας προκήρυξης. 

Έτσι, οριστικοποιείται η κατάταξη των ομάδων από την 1η μέχρι και την 4η θέση (play-off).  

3. Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων play-off οι συμμετέχουσες ομάδες καταλαμβάνουν τις νέες τους θέσεις 
στον βαθμολογικό πίνακα, σύμφωνα με τις οποίες:  

α. Οι πρωταθλήτριες ομάδες των ΔΥΟ (2) ομίλωνΠΡΟΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ στην Β΄ Ερασιτεχνικη Κατηγορια.  

β. Οριζεται αγωνας καταταξης μεταξυ των πρωταθλητριων των ΔΥΟ (2) ομιλων της Γ΄ Ερασιτεχνικης 
Κατηγορίας για την ανάδειξη του πρωταθλητή της κατηγορίας που θα διεξαχθεί σε ΟΥΔΕΤΕΡΟ γήπεδο, το 
οποίο θα οριστεί από την αρμόδια επιτροπή πρωταθλήματος. Οι όροι διεξαγωγής του συγκεκριμένου αγώνα 
καθορίζονται από τον Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων, καθώς και από το άρθρο 6, παρ. 4 της παρούσας 
προκήρυξης. 

γ. ΠΡΟΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ στην Β΄ Ερασιτεχνικη Κατηγορια, εκτος απο τις ΔΥΟ (2) πρωταθλητριες ομαδες των ΔΥΟ 
(2) ομίλων της Γ΄ Ερασιτεχνικης Κατηγοριας, και οι ΔΥΟ (2) δευτεραθλήτριες ομάδες των ΔΥΟ (2) ομίλων της Γ΄ 
Ερασιτεχνικής Κατηγορίας.  

δ. Ειδικότερα, εάν υποβιβαστεί στα τοπικά πρωταθλήματα η μία ή και οι δύο ομάδες που ανήκουν στη δύναμη 
της Ε.Π.Σ. Ημαθίας και αγωνίζονται στο πρωταθλημα της Γ΄ Εθνικης Ερασιτεχνικης, τοτε, προκειμενου να 
διατηρηθει σταθερος ο αριθμος των ομαδων της Β΄ Ερασιτεχνικης Κατηγοριας: 
 Σε περιπτωση ΚΑΝΕΝΟΣ (0) υποβιβασμου απο τη Γ΄ Εθνικη Ερασιτεχνικη, ΠΡΟΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ και οι ΔΥΟ 
(2)τριταθλήτριες των ΔΥΟ (2) ομιλων της Γ΄ Ερασιτεχνικης Κατηγοριας. 
 Σε περιπτωση ΕΝΟΣ (1) υποβιβασμου απο τη Γ΄ Εθνικη Ερασιτεχνικη, ΠΡΟΒΙΒΑΖΕΤΑΙη ΜΙΑ (1) ομάδα 
από τις ΔΥΟ (2) τριταθλήτριες των ΔΥΟ (2) ομιλων της Γ΄ Ερασιτεχνικης Κατηγοριας, σύμφωνα με τα 
κριτήρια που ορίζει το άρθρο 20, παρ. 16 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Σωματείων. 
 Σε περιπτωση ΔΥΟ (2) υποβιβασμων απο τη Γ΄ Εθνικη Ερασιτεχνικη, ΔΕΝ ΠΡΟΒΙΒΑΖΕΤΑΙκαμία άλλη 
ομάδα πέραν των όσων αναφέρονται ανωτέρω. 

ε. Ορίζεται η ενιαία βαθμολογική κατάταξη των ομάδων της κατηγορίας και η σειρά των επιλαχουσών ομάδων 
για την καλυψη οποιουδηποτε κενου υπαρχει στην Β΄ Ερασιτεχνικη Κατηγορια την επομενη ποδοσφαιρικη 
περίοδο 2019-2020, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει το άρθρο 20, παρ. 16 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών 
Σωματείων. 

4. Όλα τα υπόλοιπα Σωματεία που θα συμμετασχουν στο Πρωταθλημα της Γ΄ Ερασιτεχνικης Κατηγοριας της 
Ε.Π.Σ. Ημαθίας για την ποδοσφαιρική περίοδο 2018-2019 ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ στην ίδια κατηγορία για την 
ποδοσφαιρική περίοδο 2019-2020. 

5. Είναι στην διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας επιτροπής πρωταθλήματος να ματαιώσει κάποιον αγώνα play-
off ή play-out, εφοσον απο τον βαθμολογικο πινακα της Γ΄ Εθνικης Ερασιτεχνικης της τρεχουσας ποδοσφαιρικης 
περιόδου 2018-2019 δεν προκύπτει ουσιαστικός λόγος τέλεσης του.  

Στην περίπτωση αυτή οι ομάδες που κατατάχθηκαν ψηλότερα στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, 
καταλαμβάνουν την υψηλότερη θέση στην τελική κατάταξη.  

 

Για το Δ.Σ. 

Της Ε.Π.Σ. Ημαθίας 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

- Γ.Γ.Α. 

- Ε.Π.Ο. 

- Ε.Δ./Ε.Π.Σ. ΗΜΑΘΙΑΣ 

- ΣΩΜΑΤΕΙΑ Ε.Π.Σ. ΗΜΑΘΙΑΣ 


