
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄  

ΆΡΘΡΟ 1. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α΄- Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2022 – 2023  

α) Το Πρωτάθλημα της Α΄ Κατηγορίας για την ποδοσφαιρική περίοδο 2022 - 2023  θα 

διεξαχθεί σε έναν (1) όμιλο των 10 ομάδων.  

β) Το Πρωτάθλημα της Β΄ Κατηγορίας για την ποδοσφαιρική περίοδο 2022 - 2023  θα 
διεξαχθεί σε έναν (1) όμιλο από όσες ομάδες δηλώσουν συμμετοχή. 

ΆΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ – ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2022 - 2023  

1. Ανέρχονται στην Α΄ Κατηγορία δύο (2) ομάδες, στην περίπτωση που έχουμε  μία 
(1) ομάδα σε ανώτερη Κατηγορία την ποδοσφαιρική περίοδο 2023 – 2024. 
Υποβιβάζονται στην Β΄ Κατηγορία  δύο (2) ομάδες .  

2. Ανέρχονται στην Α΄ Κατηγορία δύο (2) ομάδες, στην περίπτωση, που έχουμε  δυο 
(2) ομάδες σε ανώτερη Κατηγορία, την ποδοσφαιρική περίοδο 2023 – 2024. 
Υποβιβάζονται στην Β΄ Κατηγορία δύο (2) ομάδες .  

3. Ανέρχονται στην Α΄ Κατηγορία δύο (2) ομάδες , στην περίπτωση που δεν έχουμε  
καμία ομάδα σε ανώτερη κατηγορία την ποδοσφαιρική περίοδο 2023 -2024. 
Υποβιβάζονται στην Β΄ Κατηγορία πέντε (3) ομάδες.  

4. Ανέρχονται στην Α΄ Κατηγορία τρείς (3) ομάδες στην περίπτωση που έχουμε  τρεις 
(3) ομάδες σε ανώτερη κατηγορία την ποδοσφαιρική περίοδο 2023 – 2024. 
Υποβιβάζονται δύο (2) ομάδες.  

5. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ε.Π.Σ. Ζακύνθου.  

ΆΡΘΡΟ 3. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ – ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ – Α΄ και  
Β΄ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2022 - 2023  

Α) ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  

Οι 10 ( ομάδες ) που δήλωσαν συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Α΄ 



Ερασιτεχνικής Κατηγορίας 2022 - 2023 θα αγωνιστούν σε δύο (2 ) 
γύρους (διπλοί αγώνες) μεταξύ τους μετά από δημόσια κλήρωση, με το  σύστημα της 
βαθμολογίας. Μετά το πέρας των αγώνων θα δημιουργηθεί ένας  βαθμολογικός 
πίνακας , και ανάλογα τους βαθμούς που συγκέντρωσε η κάθε  ομάδα θα καταλάβουν 
κατά σειρά τις θέσεις από το ένα (1) έως το δέκα(10)  του βαθμολογικού πίνακα ( 
Α΄ΦΑΣΗ ).  

Ο πρωταθλητής της Α’ Κατηγορίας θα αναδεικνύεται με αγώνες μπαράζ. Οι ομάδες  

που θα καταλάβουν την 1η- 2η- 3η- 4η θέση στον βαθμολογικό πίνακα της  κανονικής 

περιόδου έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες μπαράζ με την  προϋπόθεση ότι 
θα υπάρχει βαθμολογική διαφορά από την ομάδα που  κατέλαβε την 1η θέση μέχρι 
και 12 βαθμούς . Σε διαφορετική περίπτωση  (άνω των 12 βαθμών) δεν θα έχει 
δικαίωμα συμμετοχής στα ανωτέρω μπαράζ.  

Οι αγώνες θα είναι τριπλοί, η ομάδα που θα κερδίσει δύο αγώνες θα είναι η  νικήτρια 
του ζευγαριού. Σε περίπτωση δύο σερί νικών από μία ομάδα δεν θα γίνεται  τρίτος 
αγώνας μεταξύ τους.  

Δικαίωμα έδρας έχει η ομάδα με την καλύτερη βαθμολογική κατάταξη της κανονικής  

περιόδου.  

Όταν συμμετέχουν 4 ομάδες στα μπαράζ θα αγωνίζονται :  

-------------------------------------------------------------------------------------------  

Ζευγάρι Α : 1ος - 4ος  

Ζευγάρι Β : 2ος - 3ος  

Οι νικητές των αγώνων αυτών Ζευγάρι Α – Ζευγάρι Β θα αγωνιστούν μεταξύ  τους 
στον τελικό.   

Ο νικητής θα προβιβαστεί στην Ανώτερη Κατηγορία όπου και θα αγωνίζεται την  
ποδοσφαιρική περίοδο 2023 – 2024.  

Όταν συμμετέχουν 3 ομάδες στα μπαράζ θα αγωνίζονται :  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ζευγάρι Α : 2ος - 3ος  

Ο νικητής θα αγωνιστεί 1ος - Ζευγάρι Α΄ 



Ο νικητής θα προβιβαστεί στην Ανώτερη Κατηγορία όπου και θα αγωνίζεται την  
ποδοσφαιρική περίοδο 2023 – 2024.  

Όταν συμμετέχουν 2 ομάδες στα μπαράζ θα αγωνίζονται : ---------------
---------------------------------------------------------------------------  

1ος - 2ος  

Ο νικητής θα προβιβαστεί στην Ανώτερη Κατηγορία όπου και θα αγωνίζεται την  
ποδοσφαιρική περίοδο 2023 – 2024.  

Σε περίπτωση που βαθμολογική διαφορά στο τέλος της κανονικής περιόδου του  1ου 
από τον 2ο είναι μεγαλύτερη από 12 βαθμούς δεν θα διεξάγονται αγώνες , η  ομάδα 
είναι Πρωταθλήτρια και θα ανέρχεται απευθείας στην Ανώτερη Κατηγορία.  

Ο αριθμός, οι θέσεις και ο τρόπος υποβιβασμού των ομάδων που θα υποβιβαστούν  
στην κατώτερη κατηγορία θα ανακοινωθούν με τη συμπλήρωση του εν λόγω  άρθρου 
μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης των Δηλώσεων Συμμετοχής .  

ΆΡΘΡΟ 4. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ – ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Β΄  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2022 – 2023  

Η ομάδα που θα καταλάβει την 1η θέση στον βαθμολογικό πίνακα της  κανονικής 
περιόδου θα είναι Πρωταθλήτρια και προβιβάζεται απευθείας στην Α΄ Κατηγορία, 
όπου και θα αγωνίζεται την ποδοσφαιρική περίοδο 2023 - 2024.  

Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 2η - 3η - 4η και 5η θέση στον βαθμολογικό  πίνακα 
της κανονικής περιόδου έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες  μπαράζ ανόδου με 
την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει βαθμολογική διαφορά  από την ομάδα που κατέλαβε 
την 2η θέση μέχρι και 10 βαθμούς . Σε  διαφορετική περίπτωση (άνω των 10 βαθμών) 
δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής  στα ανωτέρω μπαράζ.  

Οι αγώνες θα είναι τριπλοί, η ομάδα που θα κερδίσει δύο αγώνες θα είναι η  νικήτρια 
του ζευγαριού. Σε περίπτωση δύο σερί νικών από μία ομάδα δεν θα γίνεται  τρίτος 
αγώνας μεταξύ τους. 
Δικαίωμα έδρας έχει η ομάδα με την καλύτερη βαθμολογική κατάταξη της κανονικής 
περιόδου.  



Όταν συμμετέχουν 4 ομάδες στα μπαράζ θα αγωνίζονται :  

-------------------------------------------------------------------------------------------  

Ζευγάρι Α : 2ος - 5ος  

Ζευγάρι Β : 3ος - 4ος  

Οι νικητές των αγώνων αυτών. Ζευγάρι Α – Ζευγάρι Β θα αγωνιστούν μεταξύ  τους 
σε αγώνες μπαράζ. 

Ο νικητής θα προβιβαστεί στην Κατηγορία όπου και θα αγωνίζεται την  

ποδοσφαιρική περίοδο 2023 – 2024.  

Όταν συμμετέχουν 3 ομάδες στα μπαράζ θα αγωνίζονται :  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ζευγάρι Α : 3ος - 4ος  

Ο νικητής θα αγωνιστεί 2ος - Ζευγάρι Α΄  

Ο νικητής θα προβιβαστεί στην Α΄Κατηγορία όπου και θα αγωνίζεται την  
ποδοσφαιρική περίοδο 2023 – 2024.  

Όταν συμμετέχουν 2 ομάδες στα μπαράζ θα αγωνίζονται : ---------------
---------------------------------------------------------------------------  

2ος - 3ος  

Ο νικητής θα προβιβαστεί στην Α΄Κατηγορία όπου και θα αγωνίζεται την  
ποδοσφαιρική περίοδο 2023 – 2024. 

Σε περίπτωση που βαθμολογική διαφορά στο τέλος της κανονικής περιόδου του  2ου 
από τον 3ο είναι μεγαλύτερη από 10 βαθμούς δεν θα διεξάγονται αγώνες μπαράζ και 
οι ομάδες θα ανέρχονται απευθείας στην Α ΄Κατηγορία ανάλογα με  την κάθε 
περίπτωση. 

 
 
 
 
 



ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

------------------------------------------  

α. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο τέλος της κανονικής περιόδου ομάδων που  έχουν το 
δικαίωμα ή μπορούν να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής, θέσεων  σύμφωνα με την 
προκήρυξη, στην διαδικασία ανάδειξης πρωταθλητή ,  προβιβασμού ή υποβιβασμού θα 
εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του  άρθρου 20. Του ΚΑΠ  

β. Οι αγώνες μπαράζ θα είναι τριπλοί (3) και θα διεξάγονται με το σύστημα  της 
βαθμολογίας. Σε περίπτωση που μια ομάδα κερδίσει τους δύο (2)  πρώτους αγώνες 
δεν θα διεξάγεται τρίτος (3ος ) αγώνας.  

γ. Οι τριπλοί αγώνες μπαράζ θα γίνονται υποχρεωτικά ως εξής : Ο πρώτος (1ος ) και 
ο τρίτος (3ος) αγώνας στη έδρα της ομάδας που  κατέλαβε την καλύτερη 
βαθμολογική θέση στο τέλος της κανονικής περιόδου  και ο δεύτερος (2ος ) αγώνας 
στην έδρα της αντίπαλης.  

Στους τριπλούς (3) αγώνες μπαράζ τα εκτός έδρας τέρματα δεν θα λογίζονται  διπλά 
εφόσον κατά την τελική κατάταξη υπάρχει ισοβαθμία σε βαθμούς  και τέρματα. 

 

Η βαθμολογική κατάταξη των ομάδων θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  
του ΚΑΠ. Αν και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ισοβαθμία, νικήτρια θα  
ανακηρύσσεται η ομάδα που κατέλαβε την καλύτερη βαθμολογική θέση στο  τέλος 
της κανονικής περιόδου.  

δ. Σε περίπτωση όπου χρειάζεται να ανέλθει και τρίτη ομάδα από την Β’ Κατηγορία  
στην Α’ Κατηγορία θα προβιβάζεται το σωματείο με την καλύτερη βαθμολογική  θέση 
στον βαθμολογικό πίνακα.  

ε. Ότι δεν προβλέπεται θα αποφασίζεται από την Ε.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ και από  τον 
Κ.Α.Π. 


