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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Μετά την ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων και την επικύρωση της βαθμολογίας από την Ε.Γ της 

Ε.Π.Σ Κέρκυρας, για την ενημέρωση των σωματείων ανακοινώνονται τα εξής, σε σχέση με την 
προκήρυξη των πρωταθλημάτων μας: 

 
Α1΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 
Προβιβάζεται απευθείας στη Γ’ εθνική κατηγορία ο πρωταθλητής ΑΠΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ. 
Υποβιβασμός στην Α’ κατηγορία 
1. Υποβιβάζονται απευθείας τα σωματεία ΑΟ ΟΜΟΝΟΙΑ και ΑΠΣ ΗΡ ΑΓ ΔΕΚΑ, που κατέλαβαν την 

13η και 14η θέση της βαθμολογίας στην κανονική περίοδο.  
2. Για τη διαδικασία υποβιβασμού επιπλέον εμπλέκονται τα σωματεία: 

Α’ φάση 
1. ΑΟ ΠΑΞΟΙ, ΑΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 
Ο αγώνας  αυτός δε διεξάγεται επειδή υπάρχει βαθμολογική διαφορά μεγαλύτερη από 6 βαθμούς και το σωματείο 
ΑΟ ΠΑΞΟΙ  παραμένει στην Α1 κατηγορία.  
2. ΑΠΣ ΑΝ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ, ΑΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ 
Ο αγώνας  αυτός δε διεξάγεται επειδή υπάρχει βαθμολογική διαφορά μεγαλύτερη από 6 βαθμούς και το σωματείο 
ΑΠΣ ΑΝ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ παραμένει στην Α1 κατηγορία.  

Β’ φάση 
Τα σωματεία ΑΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ και ΑΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ  θα αγωνιστούν στη β φάση των αγώνων. 

ΑΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ-ΑΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 
Θα διεξαχθεί ένας αγώνας στην έδρα του Σωματείου ΑΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ που κατέλαβε ψηλότερη θέση στη 

βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου.  Αν κερδίσει το γηπεδούχο σωματείο με οποιοδήποτε σκορ (χωρίς 
παράταση και πέναλτυς), τότε παραμένει στην Α1 κατηγορία. Αν κερδίσει το φιλοξενούμενο σωματείο ή ο αγώνας 
λήξει ισόπαλος τότε θα διεξαχθεί και δεύτερος αγώνας (χωρίς παράταση και πέναλτυς) σε ουδέτερο γήπεδο. Στην 
περίπτωση αυτή νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που συγκέντρωσε συνολικά μεγαλύτερη βαθμολογία στους 2 
αγώνες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας (δηλ. αν λήξουν και τα δύο παιχνίδια ισόπαλα ή κερδίσουν από έναν αγώνα τα 
σωματεία) νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που κατέλαβε ψηλότερη θέση στη βαθμολογική κατάταξη της κανονικής 
περιόδου. 
Το σωματείο που θα αναδειχτεί νικητής από την β φάση των αγώνων θα παραμείνει στην Α1’ κατηγορία, 
ενώ το ηττημένο υποβιβάζεται στην Α’ κατηγορία. 

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 
Προβιβάζονται απευθείας στην Α1’ κατηγορία ο πρωταθλητής ΑΟ ΚΑΒΟΣ και το σωματείο που κατέκτησε τη 

2η θέση ΑΣ ΒΟΛΙΔΑ. 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΥ 
Α’ φάση 
Στους αγώνες κατάταξης σχηματίζονται ζευγάρια, ως εξής: 

1. ΑΠΣ ΑΥΓ ΒΑΛΑΝΕΙΟΥ-ΑΕ ΦΑΙΑΚΩΝ  
Ο αγώνας  αυτός δε διεξάγεται επειδή υπάρχει βαθμολογική διαφορά μεγαλύτερη από 6 βαθμούς και το σωματείο 
ΑΠΣ ΑΥΓ ΒΑΛΑΝΕΙΟΥ  ανέρχεται στην Α1 κατηγορία.  
2. ΑΟ ΑΤΡ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ-ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΟΣ  

Θα διεξαχθεί ένας αγώνας στην έδρα του Σωματείου  ΑΟ ΑΤΡ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ που κατέλαβε ψηλότερη θέση στη 
βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου.  Αν κερδίσει το γηπεδούχο σωματείο με οποιοδήποτε σκορ (χωρίς 
παράταση και πέναλτυς), τότε προβιβάζεται στην Α1 κατηγορία. Αν κερδίσει το φιλοξενούμενο σωματείο ή ο αγώνας 
λήξει ισόπαλος τότε θα διεξαχθεί και δεύτερος αγώνας (χωρίς παράταση και πέναλτυς) σε ουδέτερο γήπεδο. Στην 
περίπτωση αυτή νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που συγκέντρωσε συνολικά μεγαλύτερη βαθμολογία στους 2 
αγώνες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας (δηλ. αν λήξουν και τα δύο παιχνίδια ισόπαλα ή κερδίσουν από έναν αγώνα τα 
σωματεία) νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που κατέλαβε ψηλότερη θέση στη βαθμολογική κατάταξη της κανονικής 
περιόδου. 
Το σωματείο που θα αναδειχτεί νικητής από την α φάση των αγώνων προβιβάζεται στην Α1’ κατηγορία, 
ενώ το ηττημένο παραμένει στην Α’ κατηγορία. 

 
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 



Υποβιβάζονται απευθείας στην Β κατηγορία τα σωματεία ΑΟ ΠΟΣ ΒΙΤΑΛΑΔΩΝ και ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΟ , που 
κατέλαβαν την 13η και 14η θέση στην κανονική περίοδο.  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ 
Α’ φάση 
Σε αγώνα κατάταξης σχηματίζονται  τα ζευγάρια: 

1. ΑΟ ΑΣΤ ΜΩΡΑΙΤΙΤΚΩΝ-ΑΕ Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
Ο αγώνας  αυτός δε διεξάγεται επειδή υπάρχει βαθμολογική διαφορά μεγαλύτερη από 6 βαθμούς και το σωματείο 
ΑΟ ΑΣΤ ΜΩΡΑΙΤΙΚΩΝ παραμένει  στην Α κατηγορία.  
2. ΑΟ ΕΘΝ. ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ ΣΙΔ.-ΑΟ ΑΣΤ ΣΠΑΡΤΥΛΑΣ 

Θα διεξαχθεί ένας αγώνας στην έδρα του Σωματείου ΑΟ ΕΘΝ. ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ ΣΙΔ που κατέλαβε ψηλότερη θέση 
στη βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου.  Αν κερδίσει το γηπεδούχο σωματείο με οποιοδήποτε σκορ (χωρίς 
παράταση και πέναλτυς), τότε παραμένει στην Α κατηγορία. Αν κερδίσει το φιλοξενούμενο σωματείο ή ο αγώνας λήξει 
ισόπαλος τότε θα διεξαχθεί και δεύτερος αγώνας (χωρίς παράταση και πέναλτυς) σε ουδέτερο γήπεδο. Στην 
περίπτωση αυτή νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που συγκέντρωσε συνολικά μεγαλύτερη βαθμολογία στους 2 
αγώνες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας (δηλ. αν λήξουν και τα δύο παιχνίδια ισόπαλα ή κερδίσουν από έναν αγώνα τα 
σωματεία) νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που κατέλαβε ψηλότερη θέση στη βαθμολογική κατάταξη της κανονικής 
περιόδου. 
Το σωματείο που θα αναδειχτεί νικητής από την α φάση των αγώνων θα παραμείνει στην Α’ κατηγορία, 
ενώ το ηττημένο μετέχει στην β φάση υποβιβασμού . 
Β’ φάση 
1. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ(ΑΟ ΕΘΝ ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ-ΑΟ ΑΣΤ ΣΠΑΡΤΥΛΑΣ)-ΑΕ Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

Θα διεξαχθεί ένας αγώνας μεταξύ των ηττημένων της Α φάσης, στην έδρα του Σωματείου που κατέλαβε ψηλότερη 
θέση στη βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου .  Αν κερδίσει με οποιοδήποτε σκορ το γηπεδούχο σωματείο 
(χωρίς παράταση και πέναλτυς), τότε παραμένει στην Α κατηγορία. Αν κερδίσει το φιλοξενούμενο σωματείο ή ο 
αγώνας λήξει ισόπαλος τότε θα διεξαχθεί και δεύτερος αγώνας (χωρίς παράταση και πέναλτυς) σε ουδέτερο γήπεδο. 
Στην περίπτωση αυτή νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που συγκέντρωσε συνολικά μεγαλύτερη βαθμολογία στους 2 
αγώνες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας (δηλ. αν λήξουν και τα δύο παιχνίδια ισόπαλα ή κερδίσουν από έναν αγώνα τα 
σωματεία) νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που κατέλαβε ψηλότερη θέση στη βαθμολογική κατάταξη της κανονικής 
περιόδου. 
Το σωματείο που θα αναδειχτεί νικητής από τη β φάση των αγώνων θα παραμείνει στην Α’ κατηγορία, 
ενώ το ηττημένο υποβιβάζεται στη Β’ κατηγορία. 

Β  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 
Προβιβάζεται απευθείας στην Α κατηγορία ο πρωταθλητής ΝΕΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ 2017 και το σωματείο που 

κατέκτησε τη δεύτερη θέση ΑΠΣ ΚΕΡ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΥ 
Α’ φάση 
Στους αγώνες κατάταξης σχηματίζονται ζευγάρια, ως εξής: 

3. ΠΑΣ ΔΙΑΣ ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ-ΑΠΣ ΑΤΡ ΑΦΡΑΣ 
Ο αγώνας  αυτός δε διεξάγεται επειδή υπάρχει βαθμολογική διαφορά μεγαλύτερη από 8 βαθμούς και το 
σωματείο ΠΑΣ ΔΙΑΣ ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ  προβιβάζεται στην  Α κατηγορία 

4. ΑΟ ΒΕΛΟΣ-ΑΟ ΚΕΡ ΔΡΑΓΩΤΙΝΩΝ 
Θα διεξαχθεί ένας αγώνας στην έδρα του σωματείου ΑΟ ΒΕΛΟΣ στην έδρα του Σωματείου που κατέλαβε ψηλότερη 
θέση στη βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου.  Αν κερδίσει  το γηπεδούχο σωματείο με οποιοδήποτε σκορ 
(χωρίς παράταση και πέναλτυς), τότε ολοκληρώνεται η φάση αυτή. Αν κερδίσει το φιλοξενούμενο σωματείο ή ο 
αγώνας λήξει ισόπαλος τότε θα διεξαχθεί και δεύτερος αγώνας (χωρίς παράταση και πέναλτυς) σε ουδέτερο γήπεδο. 
Στην περίπτωση αυτή νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που συγκέντρωσε συνολικά μεγαλύτερη βαθμολογία στους 2 
αγώνες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας (δηλ. αν λήξουν και τα δύο παιχνίδια ισόπαλα ή κερδίσουν από έναν αγώνα τα 
σωματεία) νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που κατέλαβε ψηλότερη θέση στη βαθμολογική κατάταξη της κανονικής 
περιόδου. 

Το σωματείο που θα αναδειχτεί νικητής προβιβάζεται στην Α’ κατηγορία, ενώ το ηττημένο παραμένει 
στη Β κατηγορία.  

Υπενθυμίζονται, τέλος, σημαντικές διατάξεις της προκήρυξης των πρωταθλημάτων μας, για 
ενημέρωση: 

1. Το Δ.Σ διατηρεί το δικαίωμα να αξιολογεί τη σκοπιμότητα διεξαγωγής αγώνα κατάταξης και να αποφασίζει την 
αναβολή ή ματαίωσή του. 

2. Σε όλους τους επαναληπτικούς αγώνες κατάταξης (όπου απαιτηθεί δεύτερος αγώνας) σε ουδέτερο 
γήπεδο τα σωματεία θα επιβαρύνονται ισόποσα τα έξοδα διαιτησίας, γηπέδου κ.λπ (κατά 50 %). 

Για το Δ.Σ 
Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας 

 
                                        Παναγιώτης Ποζίδης                   Γεώργιος Κουλόπουλος  



 
 


