
 
 Αριθ.Πρωτ. 305                 Βόλος 4/11/2022

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

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Συμμετέχουν δώδεκα (12) ομάδες σε έναν όμιλο.

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ

ΑΠΟΒ

ΔΑΦΝΗ

ΔΙΑΓΟΡΑΣ

ΙΑΣΩΝ ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ

ΣΚΙΑΘΟΣ

ΣΚΟΠΕΛΟΣ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ

ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ

1. Οι δώδεκα (12) θα συμμετάσχουν σε είκοσι δύο (22) 
αγωνιστικές, έντεκα (11) αγωνιστικές στον α’ γύρο και έντεκα 
(11) αγωνιστικές στον β’ γύρο. Όταν ολοκληρωθούν οι αγώνες 
και των δύο γύρων, οι ομάδες θα καταταγούν από την 1η έως 
την 12η θέση.

2. Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η & την 2η του 
βαθμολογικού πίνακα προβιβάζονται στην Α' Ερασιτεχνική για 
την αγωνιστική περίοδο 2023-2024.

1



3. Η ομάδα που θα καταλάβει την 1η θέση του βαθμολογικού 
πίνακα ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια.

4. Σε περίπτωση που η Πρωταθλήτρια ομάδα της Α' ΕΠΣΘ 
προβιβασθεί στην Γ' Εθνική Κατηγορία ύστερα από την 
διαδικασία μπαράζ της ΕΠΟ, τότε η ομάδα που θα καταλάβει 
την 3η θέση  του βαθμολογικού πίνακα προβιβάζεται στην Α' 
Ερασιτεχνική για την αγωνιστική περίοδο 2023-2024.

5. Οι ομάδες που θα καταταγούν από την 11η έως την 12η θέση 
του βαθμολογικού πίνακα υποβιβάζονται απευθείας στην Γ’ 
Ερασιτεχνική Κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο 2023-
2024.

6. Σε περίπτωση όμως που υποβιβασθεί μία (1) ομάδα της 
δύναμης της ΕΠΣΘ από την Γ’ Εθνική Κατηγορία, η ομάδα που
κατέλαβε την 10η θέση βαθμολογικού πίνακα της Β’ 
Κατηγορίας υποβιβάζεται απευθείας στην Γ’ Ερασιτεχνική 
Κατηγορία για την αγωνιστική 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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