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ΑΡΘΡΟ 4ο  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ -ΓΗΠΕΔΑ 

Τρόπος Διεξαγωγής Πρωταθλήματος  

2η φάση: 

Μετά το τέλος της 1ης φάσης και ανάλογα με τη  βαθμολογική διαφορά των τεσσάρων (4) 
πρώτων ομάδων ,   θα διεξαχθεί  2η φάση,  με αγώνες play off, ως εξής:  

Θα αγωνιστούν η  1η  ομάδα της τελικής  βαθμολογίας  με την 4η (αγώνας Α), καθώς και η 
2η ομάδα της βαθμολογίας, με την 3η  της τελικής βαθμολογίας (αγώνας Β). 

Οι αγώνες θα ξεκινήσουν από τις έδρες της 1ης και 2ης ομάδας αντίστοιχα και θα διεξάγονται 
εναλλάξ (π.χ. έδρα 1ης, έδρα 4ης, έδρα 1ης ομάδας), μέχρι κάποια από τις δύο ομάδες συμπληρώσει 
τρεις (3) νίκες, συμπεριλαμβανομένων και των νικών στους μεταξύ τους αγώνες, κατά την 1η φάση 
(κανονική περίοδο). 

 
3η φάση: 
 
Στην 3η φάση, θα διεξαχθούν  αγώνες play off (αγώνας Γ), με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή ο 

νικητής του αγώνα Α, με τον νικητή του αγώνα Β, για την ανάδειξη του πρωταθλητή και του 
δευτεραθλητή.  

Σημειώνεται ότι οι αγώνες αυτοί (τελικοί πρωταθλήματος) θα αρχίσουν από την έδρα της 
ομάδας, που στην κανονική περίοδο (1η φάση) είχε καλύτερη θέση στην κατάταξη και θα 
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διεξάγονται εναλλάξ μέχρι κάποια ομάδα  να συμπληρώσει τρεις (3) νίκες, συμπεριλαμβανομένων 
και των νικών  στους μεταξύ τους αγώνες, στην 1η φάση (κανονική περίοδος).  

 
Η ομάδα που θα συμπληρώσει συνολικά τρείς (3) νίκες, θα αναδειχθεί πρωταθλήτρια ομάδα 

της Ένωσής μας. 
Εάν κάποια ομάδα, μεταξύ των τεσσάρων πρώτων, που έχουν υποχρέωση να αγωνιστούν σε 

αγώνες play off, δεν κατέλθει να αγωνιστεί, έστω και σε έναν αγώνα των play off  (2ης και 3ης 

φάσης), μηδενίζεται και αποκλείεται από τους επόμενους αγώνες play off.  
Οι ηττημένοι των αγώνων Α και Β (play off) καταλαμβάνουν την 3η και 4η θέση της 

βαθμολογίας.  
Μεταξύ των δύο (2) αυτών ομάδων, την 3η  θέση θα καταλάβει αυτή που στην κανονική 

περίοδο του πρωταθλήματος (1η φάση) είχε καλύτερη βαθμολογική θέση από την άλλη, η οποία 
θα καταλάβει την 4η θέση. 

Η βαθμολογική θέση, που κατέλαβαν οι ομάδες , από την 5η μέχρι την 14η θέση, στην 
κανονική περίοδο, θα είναι και η τελική κατάταξή τους στην βαθμολογία. 
 

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :  

1. Στην περίπτωση, που στην τελική βαθμολογία της 1ης φάσης,  η 2η με την 3η ομάδα της 
κατάταξης, έχουν βαθμολογική διαφορά τρεις (3) ή περισσότερους βαθμούς, δεν θα 
συμμετέχουν  στους αγώνες της 2ης και 3ης φάσης  (play off) οι ομάδες που κατέλαβαν τη  
3η και 4η θέση, στην 1η φάση του πρωταθλήματος. θα συμμετέχουν μόνο οι  ομάδες που 
κατέλαβαν την 1η   και 2η  θέση στην   1η  φάση  του πρωταθλήματος σε αγώνες play off 
με τον τρόπο που προαναφέραμε . 

2. Στην περίπτωση, που στην τελική βαθμολογία της 1ης φάσης  του πρωταθλήματος,  η 1η με 
την 2η ομάδα της κατάταξης έχουν διαφορά τρεις (3) ή περισσότερους βαθμούς, δεν θα 
διεξαχθούν  αγώνες play off και πρωταθλήτρια ομάδα θα αναδειχθεί αυτή που κατέλαβε 
την 1η θέση, στον βαθμολογικό πίνακα της 1ης φάσης του πρωταθλήματος. 
  

ΑΡΘΡΟ 14ο 

ΑΝΟΔΟΣ  ΚΑΙ  ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 

Την   αγωνιστική περίοδο 2022-2023, το πρωτάθλημα Α   κατηγορίας Ανδρών, θα 
διεξαχθεί με τη συμμετοχή δώδεκα (12) ομάδων. 

Α.  ΑΝΟΔΟΣ 

Η πρωταθλήτρια ομάδα ανέρχεται στην  Γ ΄ Εθνική κατηγορία. 

Β. ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 



  

              

Υποβιβάζονται από την Α στην Β κατηγορία ανδρών, τρεις (3) έως πέντε (5) ομάδες, ως 
ακολούθως: 

1.   Σε περίπτωση, που από την Γ Εθνική κατηγορία, δεν υποβιβασθεί καμία ομάδα της   Ένωσής 
μας, τότε θα υποβιβασθούν τρεις (3) ομάδες και θα  είναι αυτές που θα καταταγούν στην 14η,   
13η  και 12η   θέση της βαθμολογίας της 1ης  φάσης. 

2.   Σε περίπτωση, που από την Γ Εθνική κατηγορία, υποβιβασθεί μία (1) ομάδα της Ένωσής 
μας, τότε  θα υποβιβασθούν τέσσερις (4) ομάδες και θα είναι αυτές, που θα καταταγούν στην 
14η , 13η , 12η  και 11η  θέση της βαθμολογίας, της  1ης φάσης. 

3. Σε περίπτωση, που από την Γ  Εθνική κατηγορία υποβιβασθούν και οι δύο (2) ομάδες της  
Ένωσής μας, τότε θα  υποβιβασθούν πέντε (5) ομάδες και θα είναι  αυτές, που θα καταταγούν  
στην 14η , 13η , 12η , 11η  και 10η  θέση της   βαθμολογίας  της 1ης  φάσης. 

 
 

 

 

 

 

 

 


