
ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ   ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΈΤΟΣ  ΊΔΡΥΣΗΣ  1987 

    
 

 
 Αριθμ Πρωτ : 6204                                          ΠΡΟΣ : ΣΩΜΑΤΕΙΑ  ΔΥΝΑΜΕΩΣ  ΜΑΣ                                              
 Ζάκυνθος     : 28/08/2021  
 
Κύριε  Πρόεδρε, 
 
Σας αποστέλλουμε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ των Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων μας  
για την ποδοσφαιρική περίοδο 2021 – 2022 τα οποία θα διεξαχθούν με όσα   
σωματεία αναφέρονται σε αυτή στις εξής Κατηγορίες: 
   

1. Α’ Ερασιτεχνική Κατηγορία 
 
     2.  Β’ Ερασιτεχνική Κατηγορία 
                           
Επίσης σας στέλνουμε σε δύο αντίτυπα την δήλωση συμμετοχής στα  
Πρωταθλήματα που θα πάρετε μέρος με υποχρέωσή σας το ένα να το  
υποβάλετε στην Ένωση μέσα στην προθεσμία  που ορίζετε παρακάτω και 
το  άλλο αντίτυπο θα παραμείνει στο αρχείο σας. 
Η   Προκήρυξη αυτή   εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.  ΖΑΚΥΝΘΟΥ στην          
συνεδρίασή του της Τετάρτης 25/08/2021 με το  υπ΄ αριθμ  Πρακτικό 30-2021 . 
  

 
 

Συνημμένα : α)  Έντυπα  Δήλωσης Συμμετοχής    δύο  (2) 
                       γ) Δήλωση  Σωματείου  
                       δ) Κάρτα  Υγείας 
                       ε) Πράξη Συναίνεσης Προσωπικών Δεδομένων 
 
 



ΕΝΩΣΗ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Έτος  Ιδρύσεως  1987 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 

 Η   Ε.Π.Σ.  ΖΑΚΥΝΘΟΥ                                       
 Αφού έλαβε  υπόψη :                                              
α) Την αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα    
β) Το καταστατικό της 
γ) Τον Κ.Α.Π. 
δ) Τους κανόνες παιχνιδιού 
ε) Την  29/2021  απόφαση το Δ.Σ. 
 
                                                      Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
         Τα πρωταθλήματα  της Α΄  και  Β΄  Ερασιτεχνικής Κατηγορίας  
ποδοσφαιρικής περιόδου 2021-2022 στο οποίο έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα 
παρακάτω σωματεία :  
 
A΄  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ( Ομάδες  13  σε  1  Όμιλο ) 
 
1. ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ ΑΟ                                    7.  ΑΕ ΑΓ ΛΕΟΝΤΑ-ΚΟΙΛ/ΟΥ  
2. ΠΑΝΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ ΑΟ                          8.  ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ   
3. ΑΙΟΛΟΣ ΑΣ                                                   9.  ΔΟΞΑ ΛΙΘΑΚΙΩΝ 
4. ΑΟ ΦΛΟΓΑ  ΚΥΨΕΛΗΣ                               10. ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 
5. ΕΛΑΤΙΑΚΟΣ ΑΟ                                    11. ΘΥΕΛΛΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 
4. ΛΕΒΑΝΤΕ ΑΟ                                              12. ΑΣ ΡΟΙΔΟ 1985 
                     13.ΑΟ ΤΣΙΛΙΒΗ 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και σωματεία ανώτερης κατηγορίας εφόσον δεν 
δηλώσουν συμμετοχή σε αυτή.  
 
 
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
                                                                    
1.  ΑΟ ΑΡΓΑΣΙΟΥ                            6. ΑΧΙΛΛΕΑΣ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
2. A.Ο.  ΕΣΠΕΡΟΣ                          7.  ΑΟ ΑΛΥΚΑΝΑ                          
3. ΑΟ ΝΑΦΘΙΩΝ-ΚΕΡΙ 2014        8. ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ ΑΟ 
4  ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΝΟΥ             9. ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
5. ΑΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ                                                                                             



Επίσης  Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν,  όσα  νέα  σωματεία  αναγνωριστούν 
από την Ε.Π.Ο. – Γ.Γ.Α. όσα σωματεία  επανέλθουν  λόγω αδράνειας και από 
ανώτερη  κατηγορία , έως και την  ημέρα  της λήξης   των δηλώσεων 
συμμετοχής.                                                                                                      
                           
                                                 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ά 
 

ΆΡΘΡΟ 1.  ΈΝΝΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
 
Η προκήρυξη αυτή είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης προσχώρησης 
μεταξύ  της διοργανώτριας   ΕΠΣ  Ζακύνθου  και  των  ομάδων  που  
συμμετέχουν στο πρωτάθλημα.   
  
 

ΆΡΘΡΟ 2.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
    
 Η  ημέρα έναρξης των αγώνων ορίζεται  το  Σαββατοκύριακο  16-17/10/2021.                                                            
 
 

ΆΡΘΡΟ  3.   ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Κάθε  σωματείο που έχει δικαίωμα  και επιθυμεί να συμμετάσχει στο 
πρωτάθλημα αυτό πρέπει να υποβάλλει στην ΕΠΣ Ζακύνθου  γραπτή δήλωση 
συμμετοχής  μέχρι  και  την Παρασκευή 03/09/2021 και  ώρα  13.00  το  
αργότερο. 
Τα  σωματεία ταυτόχρονα  με την  δήλωση  συμμετοχής  πρέπει  να  
καταθέσουν : 
α) Παραχωρητήριο  χρήσης   γηπέδου που  εκδίδει ο αρμόδιος  φορέας  
διαχείρισης  του  ο  οποίος  είναι υπεύθυνος  και για  την  άδεια 
καταλληλότητας  του  γηπέδου . 
β)  Έγγραφο  με  την  σύνθεση  του  Δ.Σ. τους, υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη. 
γ) Βεβαίωση  περί  μη  οφειλής  από  την  Ε.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ . 
δ) Στην  δήλωση  συμμετοχής  θα  αναγράφονται,  οι  εκπρόσωποι  του  
σωματείου και τα  τηλέφωνά  τους,  καθώς  επίσης  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  και  αριθμό  
FAX  ή  E-MAIL .  
Σε  διαφορετική  περίπτωση  η  δήλωση  του  σωματείου  δεν  θα  γίνεται  
δεκτή. 



ε)  Δήλωση  του  Σωματείου  (νόμιμος  εκπρόσωπος ) περί  αποδοχής  του  
Καταστατικού , Κανονισμών, των  εγκυκλίων   και  των  αποφάσεων  F.I.F.A. , 
U.E.F.A,  και  Ε.Π.Ο. ( Άρθρο  2 παρ 3 εδάφιο ιγ του  Καταστατικού  της  Ε.Π.Ο. 
Με την  παραπάνω  δήλωση  τα  σωματεία  αποδέχονται  χωρίς  επιφυλάξεις  
το  καταστατικό  της  Ε.Π.Ο  και  της  Ε.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ,  τις  διατάξεις  του  
Κ.Α.Π. , τους  όρους  της  Προκήρυξης  και τις  διατάξεις  των  Κανονισμών  που  
διέπουν το  ποδόσφαιρο . Η δήλωση  αυτή  θα  είναι  νόμιμα  επικυρωμένη. 
στ )Τα  σωματεία  της  Α΄  και  Β΄   Κατηγορίας  υποχρεούνται στην πρόσληψη 
διπλωματούχο προπονητή UEFA – ΕΠΟ με ενεργή κάρτα τριετίας. Η  κατάθεση  της  
ανωτέρας δήλωσης  είναι  υποχρεωτική. Σε  διαφορετική  περίπτωση  δεν θα 
γίνεται  δεκτή η  δήλωση  συμμετοχής. 
     
ζ)  Βεβαίωση  χορηγών.  
    
η) Πράξη συναίνεσης  προσωπικών δεδομένων  όλων των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
θ) Πριν την  έναρξη των αγώνων τα σωματεία  πρέπει υποχρεωτικά να έχουν 
καταθέσει  στην γραμματεία της ΕΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  την ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  των ποδοσφαιριστών, που δεν ήταν ενεργοί 2019 - 
2020 και θέλουν να επανέλθουν, καθώς επίσης και των νέων ποδοσφαιριστών 
για την ποδοσφαιρική περίοδο 2021 – 2022. 
  
 Όποιος από τους ποδοσφαιριστές  δεν  καταθέσει την πράξη συναίνεσης 
προσωπικών δεδομένων  δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής την 
ποδοσφαιρική περίοδο 2021 – 2022. 
 
 

ΆΡΘΡΟ 4.  ΠΑΡΑΒΟΛΟ (ΔΙΚΑΙΩΜΑ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
   Μαζί με τη δήλωση συμμετοχής  καταβάλλεται   παράβολο   ποσού : 
 
  α)  Α΄  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    100 €. 
   
  β)  Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ      70  €                                                                       
 
     Τα  χρήματα  των  δηλώσεων  συμμετοχής  θα   κατατίθενται   στην  Τράπεζα  
Πειραιώς  και  στον  λογαριασμό   GR 770172452000/ 5452022899089  - Ε.Π.Σ. 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Η  απόδειξη  κατάθεσης θα  προσκομίζεται  μαζί  με  τα υπόλοιπα 



δικαιολογητικά. Τα σωματεία που έχουν καταβάλει το παράβολο 2020 -2021 
δεν θα καταβάλλουν νέο.       
 
 

 
ΆΡΘΡΟ 5. ΑΡΙΘΜΗΣΗ – ΧΡΩΜΑ - ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ  ΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
  
Το σωματείο που συμμετάσχει υποχρεούται να γνωρίσει στην ΕΠΣ Ζακύνθου το 
χρώμα της στολής των ποδοσφαιριστών του. 
Η  αρίθμηση  στην  στολή  ( φανέλα-παντελονάκι )  θα  είναι  υποχρεωτικά  από 
το  ένα ( 1)  έως   το  δέκα οκτώ ( 18 )  ΚΑΠ . 
 
Η  αρίθμηση  στα  παντελόνια  είναι  προαιρετική. Εφόσον  όμως  υπάρχει, τότε  
υποχρεωτικά  θα  είναι  όμοια  με  αυτή  της  φανέλας. Το κάθε σωματείο  που 
θα φέρει  διαφήμιση  χορηγών στις στολές που θα αγωνίζεται,  πρέπει  
μετά  από αίτησή του να  έχει έγκριση – βεβαίωση  των  χορηγών από την 
οικεία  Ένωση και την  οποία  θα την προσκομίζει στον διαιτητή .  
Σε διαφορετική  περίπτωση δεν θα μπορεί να αγωνιστεί.  
      
Επίσης  πρέπει  να  γνωρίσει στην  Ε.Π.Σ. Ζακύνθου  το γήπεδο που θα 
χρησιμοποιήσει για τους αγώνες του, προσκομίζοντας μαζί με την δήλωση 
συμμετοχής έγγραφη βεβαίωση- παραχωρητήριο από τον νόμιμο κάτοχο 
γηπέδου το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιήσει κατά την ποδοσφαιρική 
περίοδο 2021-2022. 
 
 Σε περίπτωση που το ίδιο γήπεδο δηλώνουν σαν έδρα τους περισσότερα από 
ένα σωματεία η ΕΠΣ Ζακύνθου αποφασίζει την ημερομηνία ώρα και γήπεδο 
τέλεσης των αγώνων. 
  
 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ-ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
 
 Το πρόγραμμα των αγώνων θα καταρτιστεί μετά από δημόσια κλήρωση που  
θα  πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 01/10/2021 και  ώρα 19:00. 
Οι  ομάδες θα ενημερωθούν  για τον τόπο διεξαγωγής της  κλήρωσης. 
Τα γήπεδα τέλεσης των αγώνων  –  οι  γηπεδούχες  ομάδες – η  ημέρα και η 
ώρα έναρξης των αγώνων θα ορίζονται με το πρόγραμμα των αγώνων. 
           



Τυχόν  αιτήματα  ομάδων  θα πρέπει  να  γνωστοποιηθούν  στην Γραμματεία 
της  Ε.Π.Σ. Ζακύνθου  έως  και  την  Τρίτη 05/10/2021 και ώρα 14:00. 
 
Αιτήματα για αλλαγές  αγώνων  δεν θα γίνονται δεκτά   εάν δεν εμπίπτουν στις 
σχετικές  διατάξεις του ΚΑΠ  και αν δεν υπάρχει σοβαρός  λόγος  κατά την 
κρίση της διοργανώτριας. 
Σέ περίπτωση  θανάτου αναβολή θα γίνεται  αν υπάρχει  Α΄ Βαθμός  συγγένειας   
εμπλεκομένου με το σωματείο  και η κηδεία να συμπίπτει με την ώρα του 
αγώνα. 

 
ΑΡΘΡΟ 7.  ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

 
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 
Οι  αγώνες  στην  Α΄ ΦΆΣΗ  θα είναι  διπλοί με  το σύστημα της Βαθμολογίας . 
Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται σε δύο (2)  ημίχρονα των 45΄ λεπτών με 
ανάπαυλα 10΄ λεπτών. 
 
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ           
 
Όλοι οι αγώνες θα είναι διπλοί  με το σύστημα της Βαθμολογίας και θα 
διεξάγονται σε δύο ημίχρονα (2) των 45΄λεπτών με ανάπαυλα  10΄ λεπτών .        
 
Ο  τρόπος Υποβιβασμού και Προβιβασμού θα  ανακοινωθεί με 
συμπληρωματική  Προκήρυξη, μετά το  πέρας  των  δηλώσεων  συμμετοχής .    
 

 
ΆΡΘΡΟ 8.  ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

 
Στη διαιτησία εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο (άρθρο 12 του ΚΑΠ). 
Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο διαιτητής ή βοηθός διαιτητή ή και οι δύο 
βοηθοί διαιτητή, οι αντίπαλες ομάδες είναι υποχρεωμένες να υποδείξουν 
πρόσωπο κοινής αποδοχής ως αντικαταστάτη του απουσιάζοντος. Αν δεν 
συμφωνήσουν στην επιλογή προσώπου κάθε ομάδα υποχρεούται να υποδείξει 
από ένα πρόσωπο για κλήρωση προς συμπλήρωση του διαιτητικού τρίο.                                                                   
Εάν υπάρξει πρόβλημα αριθμού διαθέσιμων διαιτητών για οποιονδήποτε λόγο 
μπορεί η  Επιτροπή Διαιτησίας να ορίσει σε κάποιους αγώνες μόνο ένα 
Διαιτητή ή ένα διαιτητή και ένα βοηθό για την διεξαγωγή του αγώνα μετά από 
σύμφωνη γνώμη και της επιτροπής  Πρωταθλήματος.                                                             



Η   Ε.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ  διατηρεί το  δικαίωμα  να  χρησιμοποιήσει  διαιτητές  από  
άλλες  Ενώσεις  αν  αυτό  κριθεί  αναγκαίο. 
                                                  
                             

ΑΡΘΡΟ 9.  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ 
 
 Στους  αγώνες δύναται να ορίζονται  εκπρόσωποί  της  ΕΠΣ  Ζακύνθου ως 
παρατηρητές αγώνων. 
  

ΑΡΘΡΟ 10. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ 
 
Για κάθε αποτέλεσμα αγώνων οι διαγωνιζόμενες ομάδες βαθμολογούνται 
σύμφωνα   με το άρθρο 20 του ΚΑΠ. 
 
 

ΆΡΘΡΟ 11.  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ  ΚΑΤΑΤΑΞΗ  ΟΜΑΔΩΝ 
 
Η κατάταξη  των ομάδων  στον  βαθμολογικό  πίνακα   και η επικύρωσή του 
από το Δ.Σ. της   Ε.Π.Σ. Ζακύνθου  θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΚΑΠ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 12.  ΑΔΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΑ-ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ 
 
α) Τα  σωματεία είναι υπεύθυνα για τη λήψη της σχετικής άδειας, για την  
τέλεση του αγώνα από τις αρμόδιες αρχές. 
β) Τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα 
πρόληψης και καταστολής πράξεων που δυσφημούν το άθλημα  ή διεγείρουν 
το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνα για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των 
ποδοσφαιριστών, των μελών και των οπαδών τους. 
Σε περίπτωση που θα δημιουργηθούν επεισόδια που μπορούν να δυσφημούν 
το  άθλημα  ή να διεγείρουν το φίλαθλο κοινό από τα πρόσωπα που 
προαναφέραμε επιβάλλονται οι  προβλεπόμενες από τα άρθρα 29 και 30 του 
ΚΑΠ  κυρώσεις. 
 
Όλοι οι αγώνες Α΄ και Β΄ Κατηγορίας θα  διεξάγονται σε γήπεδο με φυσικό 
χόρτο ή πλαστικό χλοοτάπητα.  

 
 
 



ΑΡΘΡΟ 13. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ 
 
Το δικαίωμα ραδιοτηλεοπτικής κάλυψης των αγώνων ανήκει αποκλειστικά στη  
διοργανώτρια.                                                                           
                                    

ΆΡΘΡΟ 14. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
 
α) Αγώνας που αναβλήθηκε ή διακόπηκε εξαιτίας καιρικών συνθηκών θα  
διεξάγεται σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 22 του ΚΑΠ. 
β) Σε περίπτωση νέας αναβολής ή διακοπής οι αγώνες θα διεξάγονται 
σύμφωνα    με όσα ορίζει το άρθρο 22 του ΚΑΠ.                   
                                                                   
 

ΑΡΘΡΟ 15. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΑΓΩΝΩΝ 
 
 Η οικονομική οργάνωση επιστασίας και διαχείριση αγώνων θα γίνει σύμφωνα 
με  τα άρθρα 26 και 35 του ΚΑΠ 
 

 
ΆΡΘΡΟ 16.  ΕΠΑΘΛΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

 
 Στην πρωταθλήτρια ομάδα  ανά  Κατηγορία  θα απονεμηθεί Κύπελλο και 25 
μετάλλια.  
    

ΑΡΘΡΟ 17.  ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 
 
Στην  ομάδα  ή  ομάδες, που δεν θα τους επιβληθούν πειθαρχικές ποινές ή που  
κανένας  ποδοσφαιριστής  ή  προπονητής  ή  παράγοντας  δεν  θα  αποβληθεί  
ή τιμωρηθεί  θα  απονεμηθεί  Κύπελλο  ήθους,  και  η  ΕΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ θα 
καλύψει  τα  έξοδα των ιατρών αγώνων.    
                                                                       
Στις Πρωταθλήτριες Ομάδες  θα απονεμηθούν  Κύπελλο και Μετάλλια. 
 
Στους πρώτους σκόρερ της Α’ Ερασιτεχνικής και Β’ Ερασιτεχνικής θα 
απονεμηθεί τιμητικές διακρίσεις. 
 

 
 
 



18. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 
 
α) Οι διαφημίσεις επιτρέπονται στις αθλητικές στολές των ποδοσφαιριστών 
σύμφωνα με όσα ορίζει ο ΚΑΠ (άρθρο 14). 
β) Για τις διαφημίσεις στα γήπεδα που διεξάγονται οι αγώνες του παρόντος 
Πρωταθλήματος η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα για την τοποθέτηση  
πινακίδων σε κάθε γήπεδο.     
γ) Η  Ε.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ  διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα  για την προβολή των  
χορηγών της  ή της  ιδίας .  
 
 

19. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 
α) Για τις ενστάσεις (άρθρο 23 του ΚΑΠ) το παράβολο ορίζεται ύστερα από την 
παραπάνω απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Ζ.  στο ποσό των 200,00 €. 
β) Οι διαγωνιζόμενες ομάδες μπορούν να υποβάλλουν-ενστάσεις του άρθρου 
23  παρ. 5 του ΚΑΠ. 
γ) Η συζήτηση των ενστάσεων είναι υποχρεωτική, τυχόν  δε παραίτηση της 
ενιστάμενης ομάδας είναι ανίσχυρη και δεν λαμβάνεται υπόψη (άρθ.23 παρ.8 
του ΚΑΠ). 
 
 

20. ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές επιλύονται αποκλειστικά και μόνο από 
τα αρμόδια όργανα (άρθ.40 του ΚΑΠ). 
 
1.Το Πρωτάθλημα της Α ́ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας την ποδοσφαιρική περίοδο 
2021 - 2022 θα διεξαχθεί σε έναν (1) Όμιλο με 13 ομάδες. 
 
2. Το Πρωτάθλημα της Β ́ Κατηγορίας για τη ποδοσφαιρική περίοδο 2021- 
2022 θα διεξαχθεί σε έναν (1) Όμιλο και με όσα σωματεία δηλώσουν 
συμμετοχή.  
 
 

21. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
1. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η συμμετοχή του ίδιου προσώπου σε 
περισσότερα του ενός Διοικητικά Συμβούλια Σωματείων της  Ε.Π.Σ. Ζακύνθου. 



            
2. 
         α. Την  ποδοσφαιρική  περίοδο  2021 – 2022  τα  όρια ηλικίας        
                συμμετοχής των ποδοσφαιριστών είναι ελεύθερα και χωρίς  
                κανέναν περιορισμό. 
 
           β. Σε όλη την διάρκεια του αγώνα επιτρέπονται μέχρι και τέσσερις  
                (4) αλλαγές ποδοσφαιριστών.  
 
          γ. Σε  όλη  την διάρκεια του αγώνα  θα  αγωνίζονται  υποχρεωτικά          
             (επτά) 7 ποδοσφαιριστές   που θα έχουν το δικαίωμα   συμμετοχής   
             στην Εθνική Ελλάδος.      
3. 

α. Σε όλους τους αγώνες, όλων των τοπικών ερασιτεχνικών 
πρωταθλημάτων , ανδρών και ακαδημιών είναι υποχρεωτική, με ευθύνη 
της γηπεδούχου ομάδας, η παρουσία προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα 
ιατρού αγώνα. Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε ιατρός είτε 
νοσηλευτής είτε διάσωσης , απόφοιτος των ΤΕΙ και διαπιστευμένος του 
ΕΚΑΒ ή ειδικά πιστοποιημένος στην παροχή πρώτων βοηθειών και 
ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει 
αιφνίδια και επικίνδυνα για την ζωή περιστατικά που μπορεί να 
προκύψουν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει πρόσωπο που να ασκεί καθήκοντα ιατρού, 
κατά τα ανωτέρω, ο αγώνας δεν διεξάγεται και ισχύουν οι σχετικές ποινές 
του άρθρου 16 παρ  2α  του ΚΑΠ. 
Το υπαίτιο σωματείο (γηπεδούχο) χάνει τον αγώνα με τέρματα 0-3 και 
του επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο   τριακόσια  (300) ευρώ. Αν 
διεξαχθεί ο αγώνας, πέραν των ανωτέρω ποινών για το γηπεδούχο 
σωματείο   που  ισχύουν ο διαιτητής  παραπέμπεται για πειθαρχικό 
έλεγχο.  

 
 β. Τα σωματεία πριν την έναρξη του κάθε αγώνα είναι υποχρεωμένα να 
προσκομίζουν στον διαιτητή κάτωθι : 
             

1. Τα  Δελτία των Ποδοσφαιριστών 
2. Κατάσταση  με το σύνολο των ποδοσφαιριστών που έχουν 
προσκομίσει στην ΕΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  την πράξη συναίνεσης 
προσωπικών δεδομένων για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής. 
3. Κάρτα  υγείας  ποδοσφαιριστή. 



4. Κατάσταση μελών Δ.Σ. 
          5. Βεβαίωση Χορηγών 
Σε  διαφορετική περίπτωση ο αγώνας δεν θα διεξάγεται. 

 
         γ.  Η επικοινωνία της Ένωσης με τα Σωματεία της θα γίνεται  μέσω fax 
              ή Ε-mail το οποίο υποχρεούνται τα Σωματεία να δηλώσουν στην 
              Ένωση μαζί με τη υποβολή της δήλωσης συμμετοχής, επικουρικά δε    
              η επικοινωνία της Ένωσης αν χρειαστεί μπορεί να γίνεται          
              ταχυδρομικώς, με COURIER ή  με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.  
         
           δ.  
              • Είναι υποχρεωτική η κάρτα πιστοποίησης προπονητή από την    
                    διοργανώτρια αρχή (Ε.Π.Σ.Ζ). 
              • Προπονητής δεν δύναται να συμμετέχει σε δύο  σωματεία    
                   διαφορετικής Κατηγορίας ή ίδιας Κατηγορίας. Μόνο κατ’ εξαίρεση 
              • Προπονητής  που είναι  σε  ένα σωματείο  απαγορεύεται  να    
                  συμμετέχει   σε   Ακαδημίες  άλλου σωματείου. 
              • Τα σωματεία Α’ και Β’ Κατηγορίας υποχρεούνται στην πρόσληψη    
                 διπλωματούχο  προπονητή UEFA – ΕΠΟ με ενεργή κάρτα τριετίας.   
 
          ε. Δεν μπορούν να αποκτούν, να αποδεσμεύουν και να παραχωρούν με   

     οποιαδήποτε τρόπο ποδοσφαιριστές,  τα σωματεία τα οποία οφείλουν    
     χρηματικά  ποσά από οποιονδήποτε λόγο στις υπερκείμενες αρχές           
     (Ε.Π.Σ.Ζ.- ΕΠΟ)  ( άρθρου 15 παρ. 14. των διατάξεων Εφαρμογής   
     Κανονισμού ΕΠΟ για τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές). 

 
         στ. Την ποδοσφαιρική περίοδο 2021 – 2022 η  συμμετοχή  των ομάδων  
                όλων των κατηγοριών θα είναι προαιρετική στα πρωταθλήματα  
                υποδομών που θα  διοργανώσει  η  Ε.Π.Σ. Ζακύνθου. Οι  ηλικίες  στα   
                πρωταθλήματα υποδομών θα είναι γεννηθέντες κατόπιν νεότερης   
                ενημέρωσης. Θα ακολουθήσει προκήρυξη. 
 
           ζ. Η Ε.Π.Σ. Ζακύνθου διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή συμπλήρωση   
               της παρούσας  προκήρυξης  εφόσον υπάρξει αλλαγή των σημερινών      
               δεδομένων.   
 

η. Για την αγωνιστική περίοδο 2022 - 2023 στην ενδεκάδα θα αγωνίζεται 
υποχρεωτικά ένα μικρός ηλικίας από 14 εως 16 ο οποίος θα γίνεται 
αλλαγή μόνο από παίκτη ίδιας ηλικίας για την Α’ Κατηγορία ΕΠΣ 



Ζακύνθου. Ο διαιτητής δεν θα αρχίζει το παιχνίδι εάν δεν υπάρχει μικρός 
στο φύλλο αγώνα. Το υπαίτιο σωματείο θα χάνει τον αγώνα με τέρματα 
0-3 εκτός αν το αποτέλεσμα ευνοεί την αντίπαλη ομάδα, τις αφαιρούνται 
τρεις (-3) βαθμοί από τον πίνακα του τρέχοντος πρωταθλήματος και της 
επιβάλλεται χρηματική ποινή έως 2.000,00 Ευρώ. 

    
θ. Για την αγωνιστική περίοδο 2022 - 2023 στην Α’ Ερασιτεχνική 
Κατηγορία θα αγωνίζονται 10 ομάδες και στην Β’ Ερασιτεχνική Κατηγορία 
όσες δηλώσουν συμμετοχή. 

 
ι. Ο διαιτητής οφείλει να προβαίνει σε δειγματοληπτικό έλεγχο ύπαρξης 
όλων των νόμιμων εκδοθέντων δικαιολογητικών ( άρθρου 18 παρ. 1. 
εδάφια α και β. Κανονισμός Διαιτησίας 2020-21) ποδοσφαιριστών πριν 
από την διεξαγωγή του αγώνα για την ορθή τους συμμετοχή τους 
σύμφωνα με τον Κανονισμός Διαιτησίας 2020-21 του άρθρου 18 παρ. 3.α. 

 
 

24. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 
Η διεξαγωγή των αγώνων του πρωταθλήματος  τούτου, γίνεται σύμφωνα με τις  
διατάξεις της ισχύουσας Αθλητικής Νομοθεσίας του ΚΑΠ και της προκήρυξης 
αυτής και για κάθε τι που δεν προβλέπεται από τα παραπάνω θα αποφασίζει 
το Δ.Σ. της ΕΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ και  τα  νομοθετημένα  όργανα. 
 
                

 


