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2022~2023 

 

 

Σε συνέχεια της 11056/14-11-2022 Ειδικής Προκήρυξης του πρωταθλήματος Γ κατηγορίας 

Aνδρών, σας γνωστοποιούμε τις συμπληρωματικές διατάξεις του 4ου άρθρου, που αφορά το σύστημα 

διεξαγωγής του πρωταθλήματος, για την κατάταξη των ομάδων, καθώς και του 14ου άρθρου, που αφορά 

την άνοδο στην Β κατηγορία Ανδρών. 

 

ΑΡΘΡΟ  4ον : ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ   

 

1η ΦΑΣΗ  Οι δέκα επτά (17) ομάδες χωρίστηκαν σε τρεις (3) ομίλους, με γεωγραφικά κριτήρια, και θα 

αγωνιστούν η κάθε μία με όλες ομάδες του ομίλου της, σε δύο γύρους. 

2η ΦΑΣΗ Στην 2η φάση θα προκριθούν από την 1η φάση, συνολικά δέκα (10) ομάδες, ως εξής : 

α.   Οι τρεις  (3)  πρώτες ομάδες του 1ου ,  2ου    και  3ου  ομίλου 

β.  Μία (1) ομάδα που κατέλαβε την 4η θέση, στην 1η φάση, από τον 1ο και 2ο όμιλο, με τον 

καλύτερο συντελεστή (πηλίκο), που θα προκύψει διαιρώντας το σύνολο των βαθμών 

που συγκέντρωσε, με το σύνολο των αγώνων της πρώτης  φάσης. Σε περίπτωση 

ισοβαθμίας θα γίνει κλήρωση.  

3η ΦΑΣΗ Οι δέκα (10) ομάδες της 2ης φάσης θα χωριστούν, με γεωγραφικά κριτήρια, σε δύο (2) 

ομίλους των πέντε (5) ομάδων και θα αγωνιστούν σε μονούς αγώνες, μετά από κλήρωση. 

4η ΦΑΣΗ Οι δύο (2) πρώτες ομάδες, κάθε ομίλου, της 3ης φάσης, θα αγωνιστούν σε ουδέτερο γήπεδο, 

για την ανάδειξη του πρωταθλητή και δευτεραθλητή. Οι δύο (2) δεύτερες ομάδες, κάθε 

ομίλου, της 3ης φάσης, θα αγωνιστούν σε ουδέτερο γήπεδο, για την κατάταξη στην 3η & 4η 

θέση του πρωταθλήματος και οι δύο (2) τρίτες ομάδες, κάθε ομίλου της 3ης φάσης, θα 

αγωνιστούν σε ουδέτερο γήπεδο για την κατάταξη στην 5η και 6η θέση. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  14ον : ΑΝΟΔΟΣ  &  ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 

 

Α.  ΑΝΟΔΟΣ 

Στη Β κατηγορία Ανδρών, θα ανέλθουν δύο (2) ομάδες, αυτές που θα καταλάβουν την 1η     θέση 

σε κάθε όμιλο  στο τέλος της 3ης    φάσης του πρωταθλήματος. 

 

Β.  ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 

 

Δεν υποβιβάζεται κανένα σωματείο. 

 

 

 

 


