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Προς 

Όλα ηα ζωμαηεία Α΄ , Β΄ και Γ΄ Δραζιηετνικής Καηηγορίας. 

Έδρες ηοσς 
 
αο απνζηέιινπκε ηε ζπκπιεξωκαηηθή πξνθήξπμε πξωηαζιήκαηνο πεξηόδνπ 2018-2019 θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 25 όπωο ηξνπνπνηείηαη κεηά ηηο δειώζεηο ζπκκεηνρήο ηωλ 

ζωκαηείωλ. 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ 

Άρθρο 25 – ΠΡΟΒΙΒΑΜΟ – ΤΠΟΒΙΒΜΟ ΟΜΑΓΩΝ 

Α΄ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
α. ΠΡΟΒΙΒΑΜΟ  

 Η πξωηαζιήηξηα νκάδα ηεο Α΄ Καηεγνξίαο ζα αλέιζεη ζηε Γ΄ Εζληθή Εξαζηηερληθή 

Καηεγνξία. 

β) ΥΠΟΒΙΒΑΜΟ 

Υπνβηβάδνληαη ζηε Β΄ Καηεγνξία νη δύν (2) ηειεπηαίεο νκάδεο ηνπ βαζκνινγηθνύ πίλαθα. 

ε πεξίπηωζε όκωο ππνβηβαζκνύ κηαο νκάδαο ηεο Έλωζεο καο από ηε Γ΄ Εζληθή 

Εξαζηηερληθή ζηελ Α΄ θαηεγνξία , ζα ζπκπαξαζύξεη αθόκε κία νκάδα (12
ε
 ηεο 

βαζκνινγίαο) ζηε Β΄ Καηεγνξία. 

Αλ ππνβηβαζηεί θαη ε δεύηεξε νκάδα ηεο Έλωζεο καο από ηε Γ΄ Εζληθή Εξαζηηερληθή ζηελ 

Α΄ Καηεγνξία , ηόηε δε ζα αλέιζεη ε ηξίηε νκάδα ηεο Β΄ Καηεγνξίαο ζηελ Α΄ Καηεγνξία,  

ώζηε ηελ επόκελε πεξίνδν ε Α΄ Καηεγνξία λα απαξηίδεηαη από 14 νκάδεο  

 

Β΄ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
α. ΠΡΟΒΙΒΑΜΟ  

 Αλέξρνληαη ζηελ Α΄ Καηεγνξία νη πξωηαζιήηξηεο νκάδεο ηωλ 2 νκίιωλ θαζώο θαη κία 

αθόκε νκάδα , ε ληθήηξηα ηνπ αγώλα κπαξάδ , πνπ ζα γίλεη ζε νπδέηεξν γήπεδν , κεηαμύ ηωλ 

2
ωλ

 ηεο βαζκνινγίαο ηνπ θάζε νκίινπ (ζύλνιν 3 νκάδεο ). 

ε πεξίπηωζε ππνβηβαζκνύ θαη ηωλ 2 νκάδωλ ηεο Έλωζεο καο από ηε Γ΄ Εζληθή 

Εξαζηηερληθή ζηελ Α΄ Καηεγνξία , ζα αλέιζνπλ από ηε Β΄ ζηελ Α΄ Καηεγνξία κόλνλ νη 

πξωηαζιήηξηεο νκάδεο ηωλ 2 νκίιωλ (ζύλνιν 2 νκάδεο). 
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β) ΥΠΟΒΙΒΑΜΟ 

Υπνβηβάδνληαη ζηε Γ΄ Καηεγνξία νη ηειεπηαίεο νκάδεο ηωλ 2 νκίιωλ (12
ε
 ηνπ 1

νπ
 θαη 13

ε
 

ηνπ 2
νπ

 νκίινπ). 

Αλ ππνβηβαζηεί κία νκάδα ηεο ‘Έλωζεο καο από ηε Γ΄ Εζληθή Εξαζηηερληθή ζηελ Α΄ 

Καηεγνξία , ηόηε από ηε  Β΄ ζηε Γ΄ Καηεγνξία ζα ππνβηβαζηεί θαη κία αθόκε νκάδα από ηηο 

πξνηειεπηαίεο ηεο βαζκνινγίαο ηωλ 2 νκίιωλ , κεηά από αγώλα κπαξάδ ζε νπδέηεξν γήπεδν. 

ε πεξίπηωζε ππνβηβαζκνύ θαη ηεο δεύηεξεο νκάδαο ηεο Έλωζεο καο από ηε Γ΄ Εζληθή 

Εξαζηηερληθή ζηελ Α΄ Καηεγνξία , ζα ππνβηβαζηνύλ από ηε  Β΄ ζηε Γ΄ Καηεγνξία θαη νη 

πξνηειεπηαίεο νκάδεο ηωλ 2 νκίιωλ .  
 

Γ΄ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

 
Αλέξρνληαη ζηε Β΄ Καηεγνξία νη πξώηεο δύν νκάδεο (1

ε
 θαη 2

ε
 ) ηνπ βαζκνινγηθνύ πίλαθα. 

 

Για ηην Δ.Π.. Κοζάνης  

 

        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                   Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

           
                   
                     

       

 
 


