
ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕ – ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ: 

 

Λόγω τθσ ςθμαντικισ κακυςτζρθςθσ ςτθν ζναρξθ του πρωτακλιματοσ και 

ςφμφωνα με τθν 10/20.10.2022 απόφαςθ του Δ.. τθσ ΕΠΝ Λάριςασ,  

το πρωτάκλθμα Β’ Κατθγορίασ κα διεξαχκεί με τθ ςυμμετοχι 30 ομάδων 

χωριςμζνων ςε 3 ομίλουσ των 10 ομάδων. 

 

υμπλιρωςθ – τροποποίθςθ ςτο άρκρο 25 

 

ΠΡΟΒΙΒΑΜΟ 

 

Β’ ΕΡΑΙΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ των αγϊνων τθσ κανονικισ διάρκειασ, ςε κακζνα από 

τουσ τρεισ ομίλουσ οι τζςςερισ πρϊτεσ ομάδεσ κα αγωνιςκοφν ςε διπλοφσ 

αγϊνεσ play off, μεταφζροντασ τθν βακμολογία τθσ κανονικισ περιόδου. 

Η πρϊτθ ομάδα αυτισ τθσ διαδικαςίασ (ςυνολικά τρεισ) από κάκε όμιλο 

προάγεται ςτθν Α’ κατθγορία De-Tox. 

Οι ομάδεσ που κα καταλάβουν τθ δεφτερθ κζςθ (τρεισ ςυνολικά) κα 

αγωνιςκοφν ςε απλοφσ αγϊνεσ κατάταξθσ για τθν πλιρωςθ ενδεχόμενων 

κενϊν ςτο πρωτάκλθμα Α’ κατθγορίασ 2023-2024. 

ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ, κα ιςχφςουν τα όςα προβλζπονται από τον ΚΑΠ. 

 

Γ’ ΕΡΑΙΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

 

Σο πρωτάκλθμα αυτισ τθσ κατθγορίασ κα διεξαχκεί με τθν ςυμμετοχι των 

υπολοίπων ομάδων που διλωςαν εμπρόκεςμα ςυμμετοχι, ςε δφο ομίλουσ. 

Από τθν κατθγορία κα ανζλκουν ςτθν Β’ κατθγορία ςυνολικά 6 ομάδεσ, ιτοι 

τρεισ από κάκε όμιλο. 

Οι ομάδεσ που κα καταλάβουν τθν τετάρτθ κζςθ ςε κάκε όμιλο κα 

αγωνιςκοφν ςε απλό αγϊνα κατάταξθσ για τθν πλιρωςθ ενδεχομζνων κενϊν 

ςτο πρωτάκλθμα Β’ κατθγορίασ 2023-2024. Πζραν τθν τζταρτθσ κζςθσ, καμία 

ομάδα δεν μπορεί να ανζλκει ςε αναπλιρωςθ κενοφ. 

 

 

 



ΤΠΟΒΙΒΑΜΟ 

 

Από τθν Β’ Κατθγορία κα υποβιβαςκοφν ςτθν Γ’ κατθγορία ςυνολικά 6 

ομάδεσ, δφο από κάκε όμιλο, προςαυξανόμενεσ κατά τον αρικμό των 

ομάδων του Νομοφ που κα υποβιβαςκοφν από τθν Γ’ Εκνικι. 

Οι ομάδεσ που κα υποβιβαςκοφν κα προκφψουν από τθν ακόλουκθ 

διαδικαςία: 

Μετά το τζλοσ τθσ κανονικισ διάρκειασ του πρωτακλιματοσ, οι ομάδεσ που 

κα καταλάβουν ςε κάκε όμιλο τισ κζςεισ από τθν 5θ ζωσ 10θ, κα αγωνιςκοφν 

ςε απλοφσ αγϊνεσ play out κατόπιν κλιρωςθσ μεταφζροντασ τθν βακμολογία 

τθσ κανονικισ περιόδου. 

Οι ομάδεσ που κα καταλάβουν τθν 5θ, 6θ και7θ κζςθ κα αγωνιςκοφν τρεισ 

φορζσ ωσ γθπεδοφχοι και δφο ωσ φιλοξενοφμενοι, ενϊ οι ομάδεσ που κα 

καταλάβουν τθν 8θ, 9θ και 10θ κζςθ κα αγωνιςκοφν δφο φορζσ ωσ 

γθπεδοφχοι και τρεισ ωσ φιλοξενοφμενοι. 

Οι ομάδεσ που μετά το τζλοσ των αγϊνων play out καταλάβουν τθν 9θ και 10θ 

κζςθ υποβιβάηονται ςε κάκε όμιλο, ενϊ οι τρεισ ομάδεσ που κα καταλάβουν 

τθν 8θ κζςθ κα αγωνιςκοφν ςε απλοφσ αγϊνεσ κατάταξθσ (ςε ουδζτερα 

γιπεδα) για τθν ενιαία κατάταξθ, ςε περίπτωςθ προςαφξθςθσ του αρικμοφ 

των ςυνολικϊν υποβιβαηόμενων ομάδων 

 

 

 

 

   


