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Προς
‘Ολα τα Σωματεία της ‘Ενωσής μας
‘Eδρες τους

Θέμα :  Συμπληρωματικό του άρθρου 11 της Προκήρυξης Πρωταθλημάτων
Ε.Π.Σ. Θεσσαλίας αγωνιστικής περιόδου 2022-2023.

Κύριε Πρόεδρε,
Σας  γνωρίζουμε  ότι  με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της

‘Ενωσης της 21/10/2022 , έγινε η κατωτέρω συμπλήρωση στην Προκήρυξη
Πρωταθλημάτων αγωνιστικής περιόδου 2022-2023. 

ΑΡΘΡΟ 11  ο   : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Συμμετέχουν δέκα τέσσερις (14) ομάδες σε έναν όμιλο.

ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 2002

ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ

ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΣΕΣΚΛΟΥ

ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛ ΝΗΛΕΑΣ

ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ

ΠΥΡΑΣΟΣ

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ

ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ 

ΦΘ ΑΓΧΙΑΛΟΣ

1. Οι δέκα τέσσερις (14) θα συμμετάσχουν σε είκοσι έξι (26) 
αγωνιστικές, δέκα τρεις (13) αγωνιστικές στον α’ γύρο και δέκα 
τρεις (13) αγωνιστικές στον β’ γύρο. Όταν ολοκληρωθούν οι 
αγώνες και των δύο γύρων, οι ομάδες θα καταταγούν από την 
1η έως την 14η θέση.
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2. Η ομάδα που θα καταλάβει την 1η του βαθμολογικού πίνακα 
ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια και συμμετέχει στην διαδικασία 
της ΕΠΟ για την άνοδο στην Γ’ Εθνική Κατηγορία.

3. Οι ομάδες που θα καταταγούν από την 13η έως την 14η θέση 
του βαθμολογικού πίνακα υποβιβάζονται απευθείας στην Β’ 
Ερασιτεχνική Κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο 2023-
2024.

4. Σε περίπτωση όμως που υποβιβασθεί μία (1) ομάδα της 
δύναμης της ΕΠΣΘ από την Γ’ Εθνική Κατηγορία, η ομάδα που
κατέλαβε την 12η θέση βαθμολογικού πίνακα της Α’ 
Κατηγορίας υποβιβάζεται απευθείας στην Β’ Ερασιτεχνική 
Κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο 2023-2024.

Το  Σωματείο  ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ,  ενώ  δήλωσε  κανόνικά  συμμετοχή  στο

Πρωτάθλημα  της  Α'  κατηγορίας  2022-2023,  με  ύστερη  δήλωση  του

αποσύρεται από το Πρωτάθλημα και κατόπιν τούτου καταλαμβάνει την 15η

θέση  του  βαθμολογικού  πίνακα  &  υποβιβάζεται  στην  Β'  Ερασιτεχνική

Κατηγορία για την περίοδο 2023-2024,

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ΚΑΠ.

Η  παρούσα  αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα  της  προκήρυξης

πρωταθλημάτων της περιόδου 2022-2023.

Για την ΕΠΣ Θεσσαλίας
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