ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 – 2023
Η Ε.Π.Σ. Λακωνιας αφού έλαβε υπόψη της :
1. Το Καταστατικό της
2. Τις διατάξεις του Κ.Α.Π όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
3. Τις διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. που διέπουν το άθλημα.
4. Την Ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία
5. Την υπ΄ αριθ. 7/11.07.2022 απόφασή της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Λακωνίας
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι
Τους αγώνες των Πρωταθλημάτων Α΄ & Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας περιόδου 2022 - 2023:
Άρθρο 1. Προκήρυξη / Αρμοδιότητα
Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ως
διοργανώτριας, και των ομάδων που μετέχουν στο Πρωτάθλημα της Α΄ & Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας.
Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε αυτόματα, χωρίς καμία επιφύλαξη, με την κατάθεση στην Ε.Π.Σ.
Λακωνίας της Δήλωσης Συμμετοχής της ομάδας.
Αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη δε γίνεται δεκτή και οδηγεί στην επιβολή των προβλεπόμενων
πειθαρχικών ποινών.
Η αρμοδιότητα διεξαγωγής των αγώνων του Πρωταθλήματος της Α΄ & Β΄

Ερασιτεχνικής κατηγορίας

ανήκει στην Επιτροπή Πρωταθλήματος της Ε.Π.Σ. Λακωνίας.
Άρθρο 2. Διατάξεις διεξαγωγής
Όλοι

οι αγώνες του πρωταθλημάτος Α΄

& Β' Ερασιτεχνικής Κατηγορίας

της

Ε. Π. Σ.

Λακωνίας

διέπονται και διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις :
α) Των Κανόνων Παιχνιδιού που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο της F.I.F.A.,
β) Των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.,
γ) Των αποφάσεων της Ε. Ε. της Ε.Π.Σ. Λακωνίας που ρυθμίζουν ειδικά θέματα που δεν προβλέπονται από
την παρούσα
δ) Την ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία.
Άρθρο 3. Δήλωση Συμμετοχής / Έναρξη
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς
και τα σωματεία που θα ιδρυθούν και τα οποία θα συμμετάσχουν, εφόσον νομιμοποιηθούν και
αναγνωρισθούν αρμοδίως πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος αυτού.
Το Ιδρυτικό ερασιτεχνικό σωματείο, μετά την ίδρυση της Π.Α.Ε., ανεξαρτητοποιείται από αυτήν,
παραμένει ενεργό, διατηρεί την ίδια επωνυμία και δικαιούται να αγωνίζεται στα πρωταθλήματα ευθύνης της

Ε.Π.Σ. και να συμμετέχει μέχρι και το πρωτάθλημα της ανώτερης κατηγορίας της Ε.Π.Σ. χωρίς να έχει
δικαίωμα να προβιβαστεί σε πανελλήνιο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα.
Οι αγώνες του πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας θα διεξαχθούν σε ένα ΟΜΙΛΟ
Οι αγώνες του πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας θα διεξαχθούν σε ένα ΟΜΙΛΟ ή ΟΜΙΛΟΥΣ
ανάλογα με τα σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή με γεωγραφικά κριτήρια.
Όλα τα σωματεία έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν την Δήλωση Συμμετοχής στην Ε.Π.Σ.
Λακωνίας έως την Δευτέρα 1η Αυγούστου 2022 και ώρα 15:00.
Η Δήλωση Συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από όλα τα δικαιολογητικά, όπως
αυτά θα αναρτηθούν σε ειδικό έντυπο στο site της Ε.Π.Ο. τα οποία είναι α) παράβολο των τριακοσίων
ευρώ (300,00€) για την Α΄ Κατηγορίας, και διακοσίων ευρώ (200,00€) για την Β΄ Κατηγορία, για το
ιδρυτικό ερασιτεχνικό σωματείο, μετά την ίδρυση της Π.Α.Ε., που δηλώση συμμετοχή στο πρωταθλήματα
ευθύνης της Ε.Π.Σ. ορίζεται παρόβολο συμμετοχής στο ποσό των εκατό πενήντα ευρώ (150,00€). β)
βεβαίωση μη

οφειλής από την Ε.Π.Σ., γ) Συνυποσχετικό Διαιτησίας/Δήλωση υπογεγραμμένη από τον

Νόμιμο Εκπρόσωπο του σωματείου/ομάδας περί της ανεπιφύλακτης αποδοχής του Καταστατικού, των
Κανονισμών, τωνεγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A. και Ε.Π.Ο., νόμιμα
επικυρωμένη, δ) δήλωση συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR),
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από το κάθε μέλος του Δ.Σ. του σωματείου, νόμιμα επικυρωμένη κ.α. ε)
Αντίγραφο Πρακτικού Αρχαιρεσιών, στ) Αντίγραφο Πρακτικού σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και
ζ) παραχωρητήριο & αδειοδότηδη γηπέδου.
Χωρίς την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών καμία Δήλωση Συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή.
Ως ημερομηνία έναρξης των πρωταθλήματων για την αγωνιστική περίοδο 2022- 2023 ορίζεται
Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2022 και Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022.
Τα Σωματεία ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα πρέπει να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή τους ποσού
εκατόν πενήντα (150,00€) ευρώ. (άρθρο 45 § α Καταστατικού) μαζί με την δήλωση συμμετοχής.
Τα σωματεία στη Δήλωση συμμετοχής πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρουν το e-mail του
Σωματείου ή του εκπροσώπου του Σωματείου και σε περίπτωση αλλαγής του να ενημερώνουν έγκαιρα την
Ε.Π.Σ. Λακωνίας εγγράφως, προκειμένου να αποστέλλεται η σχετική αλληλογραφία έγκαιρα.
Η δήλωση συμμετοχής μπορεί να κατατίθεται στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Λακωνίας κατά της εργάσιμες
ώρες και ημέρες ή μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικώς πλήρως συμπληρωμένη.
Το παράβολο συμμετοχής μπορεί να κατατίθεται στο ταμείο της Ε.Π.Σ. Λακωνίας κατά της
εργάσιμες ώρες και ημέρες ή μπορεί να κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Π.Σ. Λακωνίας της
Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ με αριθμό (551102169190-1) και να μας αποστέλλεται το έγγραφο της
κατάθεσης του ποσού.
Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν εκτός από τις ομάδες που προβλέπεται, μόνο οι ομάδες που δε θα
έχουν δηλώσει συμμετοχή για οποιονδήποτε λόγο στις ανώτερες κατηγορίες.

Οι συναντήσεις του πρωταθλήματος θα είναι διπλές (δύο σειρές). Η μία συνάντηση θα γίνεται στην
έδρα της μιας ομάδας και η άλλη στην έδρα της αντίπαλης με ρητή απαγόρευση τέλεσης και των δύο μεταξύ
τους αγώνων στο γήπεδο του ενός σωματείου ή σε ουδέτερο γήπεδο.
Άρθρο 4. Επικοινωνία
Τα σωματεία στη Δήλωση Συμμετοχής υποχρεωτικά αναφέρουν το e-mail του Σωματείου για κάθε
αλλαγή αυτού θα ενημερώνεται υποχρεωτικά και άμεσα η Ε.Π.Σ.
Η αλληλογραφία της Ε.Π.Σ. με τις ομάδες θα γίνεται και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (eMail).
Άρθρο 5. Επίλυση Αθλητικών Διαφορών
Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές, που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κανονισμών και της
προκήρυξης και αφορούν:
α. στα σωματεία που μετέχουν στους αγώνες του πρωταθλήματος της Α΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας και
β. σε κάθε πρόσωπο που συνδέεται με αυτά με οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα, επιλύονται μόνο από τα
αρμόδια θεσμοθετημένα δικαιοδοτικά και δικαστικά όργανα του ποδοσφαίρου.
Με τη δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα και την αποδοχή της παρούσας τα σωματεία συμφωνούν,
αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα για την επίλυση των διαφορών τα
προβλεπόμενα από τους κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Η εν λόγω δέσμευση αποκλείει τη δυνατότητα των ομάδων να προσφύγουν, σε κάθε περίπτωση, ενώπιον
των τακτικών αστικών δικαστηρίων, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο Καταστατικό της
Ε.Π.Ο. Σε περίπτωση παράβασης της παρούσας διάταξης, ακολουθείται η διαδικασία και επιβάλλονται στην
παραβάτιδα ομάδα οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 35 του ΚΑΠ.
Άρθρο 6. Γήπεδα / Ημέρα – ώρες έναρξης αγώνων
Όλοι οι αγώνες της Α΄ και Β΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας διεξάγονται σε ημέρες και ώρες που
ορίζονται από την επιτροπή και υποχρεωτικά, σε γήπεδα που θα διαθέτουν τη νόμιμη άδεια λειτουργίας.
Το σωματείο θα πρέπει να δηλώνεται ένα γήπεδο ως κύρια έδρα υποχρεωτικά και ένα δεύτερο
γήπεδο ως εναλλακτική έδρα εφόσον αυτό είναι εφικτό (άρθρο 8 παρ. 4 του ΚΑΠ).
Σε περίπτωση που το γήπεδο-έδρα σωματείου καταστεί ακατάλληλο, προσωρινά ή μόνιμα, κατά την
διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, η επιτροπή θα μπορεί να ορίζει τους αγώνες του σε άλλο γήπεδο, το
οποίο θα υποδεικνύεται από το σωματείο και θα βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων της Ένωσης στην
οποία ανήκει το σωματείο και πληροί τους όρους της διοργάνωσης. Γήπεδο εκτός των ορίων της Ένωσης
δεν μπορεί να δηλωθεί ως έδρα από ένα σωματείο, εκτός εάν ρητά του επιτραπεί από την Ε.Π.Ο. Να το
πράξει.
Εάν ένα σωματείο δεν δηλώσει ή δεν μπορεί να δηλώσει άλλη έδρα τότε ηεπιτροπή θα αποφασίζει
για την έδρα διεξαγωγής του αγώνα.
Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων σωματείων για αλλαγή ημέρας ή ώρας ή και γηπέδου, θα πρέπει

να περιέρχονται στην Ε.Π.Σ. Λακωνίας πέντε (5) ημέρες απαραιτήτως πριν τον αγώνα, πλήρως
αιτιολογημένα, προκειμένου η αρμόδια επιτροπή να κρίνει τη βασιμότητα ή μη του αιτήματος, πράγμα το
οποίο είναι απαραίτητο για τον σωστό προγραμματισμό και την έγκαιρη ενημέρωση όλων των
εμπλεκόμενων φορέων.
Τα σωματεία (με μέριμνα και ευθύνη τους) θα φροντίσουν για την γνωστοποίηση του προγράμματος
στα κοινοτικά - δημοτικά και εθνικά γήπεδα τα οποία χρησιμοποιούν, καθώς και στις οικείες αστυνομικές
αρχές, ώστε να διεξάγονται κανονικά και με ασφάλεια οι αγώνες.
Τα σωματεία έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τα γήπεδα που θα δηλώσουν ως έδρες τους, τα
οποία θα πρέπει να έχουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για να λάβουν άδεια διεξαγωγής αγώνα
από την Αρμόδια Περιφέρεια, την οποία θα πρέπει να επιδεικνύουν υποχρεωτικά στο Διαιτητή (άρθρο
9 του Κ.Α.Π.) πριν την έναρξη του αγώνα, άλλως ο αγώνας δε διεξάγεται και επιβάλλονται στη
γηπεδούχο ομάδα οι ποινές του άρθρου 21 του Κ.Α.Π.
Όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος της Α΄ & Β΄ Κατηγορίας υποχρεωτικά θα διεξάγονται, σε
γήπεδα, τα οποία θα διαθέτουν χλοοτάπητα (φυσικό ή τεχνικό).
Άρθρο 7. Γιατρός αγώνα
Η παρουσία γιατρού αγώνα στον αγώνα είναι υποχρεωτική. Ο γιατρός έχει την υποχρέωση να
αποδείξει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου ή
σφραγίδα). Σε αντίθετη περίπτωση ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα του γηπεδούχου Σωματείου, στο
οποίο επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 16 του Κ.Α.Π
Άρθρο 8. Διαιτητές
Οι διαιτητές όλων των αγώνων πρωταθλημάτων θα ορίζονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο
όργανο όπως ειδικότερα προβλέπουν οι διατάξεις του Κανονισμού Διαιτησίας (σε συνδυασμό με το άρθρο 12
του Κ. Α. Π.) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
Η Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ. Λακωνίας, δύναται σε αγώνες όλων των Πρωταθλημάτων, της
αρμοδιότητας της, να ορίσει και 4ο Διαιτητή κατά την κρίση της.
Εάν το γηπεδούχο σωματείο δεν εξοφλήσει, πριν την έναρξη του αγώνα, το σύνολο της δαπάνης
διαιτησίας, (αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης και διαμονής διαιτητή, βοηθών, παρατηρητή διαιτησίας και
παρατηρητή αγώνα), ο διαιτητής δεν διεξάγει τον αγώνα. Ο αγώνας αυτός κατακυρώνεται υπέρ του
αντιπάλου σωματείου με τέρματα 0 – 3 και το γηπεδούχο σωματείο τιμωρείται με χρηματική ποινή
πεντακοσίων (500) ευρώ. Μέχρι την εξόφληση της δαπάνης διαιτησίας και της χρηματικής ποινής στην
διοργανώτρια, δεν ορίζονται οι αγώνες της ομάδας αυτής και κατακυρώνονται υπέρ του αντιπάλου ομάδας.
(άρθρο 12 παρ. 9 περ. ζ του ΚΑΠ)
Άρθρο 9. Παρατηρητές Διαιτησίας
Στο

Πρωτάθλημα, όσον αφορά τους

αγώνες των σωματείων, δύνανται να ορίζονται από την

Επιτροπή Διαιτησίας της Ένωσης Παρατηρητές Διαιτησίας.

Άρθρο 10. Παρατηρητές Αγώνων
Για κάθε αγώνα της αρμοδιότητάς της, η διοργανώτρια

έχει την υποχρέωση να ορίζει έναν

εκπρόσωπος της (Παρατηρητή αγώνα) από πίνακα που θα καταρτίσει κατά την απόλυτη κρίση της. (Άρθρο
13 του Κ.Α.Π..)
Άρθρο 11.Προπονητές
Σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 και 11 του Κανονισμού Προπονητών ποδοσφαίρου όλα τα σωματεία είναι
υποχρεωμένα

να

απασχολούν

πρώτο

Προπονητή,

κάτοχο

Διπλώματος

σύμφωνα

με

τον

ως

άνω Κανονισμό. Για την Α΄ κατηγορία προπονητή με δίπλωμα UEFA B τουλάχιστον και για την Β΄Κατηγορία
προπονητή με δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον.
Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να φέρουν την ταυτότητα τριετίας σε ισχύ και το δελτίο
πιστοποίησης προπονητή που εκδίδει η Ε.Π.Σ. Σε κάθε, τυχόν, αλλαγή προπονητή τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατίθενται στην Ε.Π.Σ., εντός δέκα πέντε (15) ημερών, διαφορετικά θα
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς κυρώσεις.
Αρθρο 12. Ποδοσφαιριστές
Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών χωρίς τα δικαιολογητικά που

προβλέπονται από

τον Κ.Α.Π.
Στους

αγώνες

των

τοπικών

και

πανελλήνιων

ερασιτεχνικών

πρωταθλημάτων

και

στα

πρωταθλήματα γυναικών είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθ' όλη τη
διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές
ομάδες ή που έχουν την ελληνική ιθαγένεια (ελληνική ταυτότητα ή διαβατήριο). Στους ίδιους αγώνες
επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. και η συμμετοχή τους στον αγώνα μέχρι τεσσάρων (4) αλλοδαπών
ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές ομάδες. Η αναγραφόμενη έναρξη και
λήξη ισχύος στα δελτία αθλητικής ιδιότητας αλλοδαπών ποδοσφαιριστών πρέπει να καλύπτει την συμμετοχή
τους στους αγώνες, άλλως η συμμετοχή είναι αντικανονική.
Αρθρο 13. Στολές Ομάδων / Διαφήμηση - (Άρθρο 14 του Κ.Α.Π.)
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής ποδοσφαιριστών τους αγώνες είναι να φορούν σε όλη τη
διάρκεια αυτών τη στολή τους, η οποία υποχρεωτικά περιλαμβάνει : φανέλα – παντελονάκι – κάλτσες –
ποδοσφαιρικά υποδήματα και επικαλαμίδες.
Οι ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή να γνωρίσουν στην Ε.Π.Σ. Λακωνίας (διοργανώτρια) τα
χρώματα τους, καθώς, επίσης, και τις εναλλακτικές περιπτώσεις στις στολές των ποδοσφαιριστών
(φανέλες- παντελονάκι –κάλτσες). Η δήλωση αυτή γίνεται συγχρόνως με τη δήλωση συμμετοχής τους.
Η αρίθμηση στην εμφάνιση (φανέλα – παντελονάκι) των ποδοσφαιριστών στα πρωταθλήματα
υποχρεωτικά είναι από το ένα (1) έως είκοσι (20).
Οι ομάδες που επιθυμούν να διαφημίσουν πάνω στις στολές των ποδοσφαιριστών διάφορα προϊόντα
αφού τύχουν της σχετικής έγκρισης από την διοργανώτρια, οφείλουν να τηρούν τις προϋποθέσεις του

άρθρου 14 § 4 του Κ.Α.Π.
Εαν ο διαιτητής αποφασίσει επί τόπου ότι οι στολές των δυο ομάδων μπορούν να προκαλέσουν
σύγχυση, τότε η φιλοξενούμενη ομάδα πρέπει να αλλάξει χρώμα στολής.

Αν δεν έχει, ο διαιτητής το

αναφέρει στο Φ.Α., η γηπεδούχος ομάδα αλλάζει χρώμα στολής και η φολοξενούμενη θα τιμωρείται με
πρόστιμο με απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής της οικίας διοργάνωσης.
Άρθρο 14. Φύλλο Αγώνα (Άρθρο 15 του Κ.Α.Π.)
α. Για κάθε αγώνα πρωταθλήματος συντάσσεται με στυλό μελάνης ή διαρκείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 15 του Κ.Α.Π σχετικό Φύλλο Αγώνα (σε τέσσερα αντίγραφα), το οποίο είναι έντυπο της
διοργανώτριας του αγώνα (ΈΝΩΣΗ).
β. Ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να στείλει - την ίδια μέρα που έγινε ο αγώνας – στη διοργανώτρια
(ΈΝΩΣΗ) το ένα αντίγραφο του Φύλλου Αγώνα μαζί με την έκθεση του Παρατηρητή Αγώνα.
Άρθρο 15. Ώρα Προσέλευσης Ομάδας / Μπάλες Αγώνα (Άρθρο 16 του Κ.Α.Π.)
Κάθε μία από τις διαγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένη:
α) Να προσέρχεται στο γήπεδο του αγώνα έγκαιρα πριν από την καθορισμένη έναρξή του, ανεξάρτητα από
τις τυχόν συνθήκες που επικρατούν, ώστε να είναι έτοιμη να αγωνιστεί πέντε (5) τουλάχιστον λεπτά πριν
την προκαθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα.
β)

Να είναι εφοδιασμένη με το κατάλληλο φαρμακευτικό υλικό, για την χρησιμοποίηση του από τους

ποδοσφαιριστές.
Η γηπεδούχος ομάδα είναι υπεύθυνη να προσκομίσει στον διαιτητή μπάλες σε ικανό αριθμό

για την

διεξαγωγή του αγώνα.
α) Σε όλα τα επαγγελματικά και ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και κύπελλα επιτρέπονται μέχρι πέντε (5)
αλλαγές και δήλωση 20αδας, Σε περίπτωση που αγώνας οδηγηθεί στην παράταση, οι ομάδες θα έχουν
δικαίωμα μίας επιπλέον αλλαγής ποδοσφαιριστή (έκτης), πέραν των πέντε (5) αλλαγών, που προβλέπονται
κατά τη διάρκεια του αγώνα. Κάθε ομάδα θα μπορεί να κάνει χρήση μια πρόσθετης αλλαγής και θα έχει
πρόσθετη ευκαιρία για αλλαγή ανεξάρτητα από το εάν έχει κάνει χρήση του μέγιστου επιτρεπόμενου
αριθμού αλλαγών. Θα μπορεί, επιπρόσθετα, να προβεί σε αλλαγές κατά το διάστημα πριν από την έναρξη της
παράτασης και στη διάρκεια του ημιχρόνου της παράτασης. Εφόσον μία ομάδα δεν κάνει χρήση του μέγιστου
αριθμού αλλαγών ή ευκαιριών για αλλαγή, επιτρέπεται η χρήση των αλλαγών και των ευκαιριών που δεν
χρησιμοποιήθηκαν, κατά τη διάρκεια της παράτασης. Εφόσον και οι δύο ομάδες προβούν σε αλλαγή
ταυτόχρονα, αυτή θα υπολογίζεται ως μία χρησιμοποιούμενη ευκαιρία για αλλαγή για κάθε ομάδα. Η
παράβαση της πρόβλεψης για τις πέντε αλλαγές σε τρεις διακοπές αγώνα, επιφέρει τιμωρεί του
διαιτητή.
β) Απαγορεύεται η αντικατάσταση ποδοσφαιριστή, ο οποίος αποβλήθηκε από το διαιτητή.
γ) Παράβαση των περιπτώσεων (α) και (β) της παρούσης παραγράφου συνιστά αντικανονική συμμετοχή που

εξετάζεται κατόπιν ενστάσεως.
Άρθρο

16. Αδυναμία Συμμετοχής Ομάδας σε Αγώνα

(Άρθρο 17 του Κ.Α.Π.)

Τα σχετικά με την αδυναμία Σωματείου να πάρει μέρος σε αγώνα πρωταθλήματος Α΄
Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, ρυθμίζονται από το άρθρο 17 του Κ. Α. Π.
Άρθρο

17.

Πρόγαμμα Αγώνων

Το αγωνιστικό πρόγραμμα στο σύνολό του θα κοινοποιηθεί αμέσως μετά τη δημόσια κλήρωση που
θα πραγματοποιηθεί σε χρόνο και τόπο που θα σας γνωστοποιηθεί με νεότερο έγγραφό μας.
Η διοργανώτρια (Ε.Π.Σ. Λακωνίας) με απόφαση του προέδρου της ή η Ε.Π.Ο, με απόφαση της
επιτροπής διοργανώσεων, δύναται, κατά την κρίση της, να προβεί σε αναβολή προγραμματισμένου αγώνα,
χωρίς χρονικό περιορισμό για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. Διακοπή συγκοινωνιών, θεομηνία, ακραία καιρικά
φαινόμενα κτλ,) ή για σπουδαίο λόγο, ενημερώνοντας σχετικά τα ενδιαφερόμενα σωματεία.
Η διοργανώτρια δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις να αλλάξει την ώρα και το γήπεδο τέλεσης
ενός αγώνα, υποχρεούται, όμως να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους και το αρμόδιο τμήμα Τάξης
τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα. Το 24ωρο αρχίζει από την ειδοποίηση των
ενδιαφερομένων από τη διοργσνώτρια με ένα από τους επίσημους τρόπυς επικοινωνίας που προβλέπονται
στον δικονομικό κανονισμό της Ε.Π.Ο.
Εάν το γήπεδο καταστεί ακατάλληλο από υπαιτιότητα της γηπεδούχου ή της αντίπαλης ομάδας ή από
τους οπαδούς τους με αποτέλεσμα να είναι αδύνατος η διεξαγωγή του προγραμματισμένου αγώνα, ο
διαιτητής αναγράφει λεπτομερώς στο Φ.Α. τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το γήπεδο ακατάλληλο,
στη δε υπαίτια ομάδα ή στις υπαίτιες ομάδες επιβάλλονται οι ποινές του άρθρου 21 παρ. 3 του παρόντος
Τα Σωματεία υποχρεούται να ενημερώνονται για την ημέρα και ώρα έναρξη των αγώνων καθώς
για τις ποινές των ποδοσφαιριστών από την επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Π.Σ. Λακωνίας. (www.epslak.gr)
Άρθρο

18. Διάρκεια Αγώνων

(Άρθρο 11 του Κ.Α.Π.)

Η διάρκεια των αγώνων ορίζεται σε 90’ της ώρας, σε δύο ημίχρονα των 45’ το καθένα. Η διάρκεια
της ανάπαυλας (ημίχρονο) δεν θα ξεπερνά τα 15 λεπτά.
Άρθρο

19.

Άδεια Αγώνα / Τήρηση Τάξης

Οι άδειες τελέσεως των αγώνων των πρωταθλημάτων αυτών θα εκδίδονται με μέριμνα των
γηπεδούχων σωματείων.
Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υπόχρεα για τη λήψη των ενδεικνυομένων μέτρων για την τήρηση της
τάξης στα αποδυτήρια, στις εξέδρες και στον εν γένει χώρο του γηπέδου, για την εφαρμογή κάθε μέτρου
που στοχεύει στην εξυπηρέτηση, άνεση και ασφάλεια των φιλάθλων.
Άρθρο 20.

Βαθμολογική Κατάταξη Ομάδων

(άρθρο 20 Κ.Α.Π.)

Στους αγώνες πρωταθλημάτων οι αγωνιζόμενες ομάδες βαθμολογούνται σε περίπτωση νίκης με
τρεις (3) βαθμούς, σε περίπτωση ισοπαλίας με ένα (1) βαθμό και σε περίπτωση ήττας με μηδέν (0) βαθμούς.

Η διοργανώτρια κάθε πρωταθλήματος υποχρεούται να τηρεί βαθμολογικό πίνακα και με βάση αυτόν
να επικυρώσει την οριστική κατάταξη των ομάδων.
Η βαθμολογική κατάταξη των ομάδων θα γίνει όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 του Κ. Α. Π.
Άρθρο

21. Μη Τέλεση ή Διακοπή Αγώνα

(άρθρο 21 του ΚΑΠ)

Τα σχετικά με την μη τέλεση η διακοπή αγώνα πρωταθλήματος, ρυθμίζονται από το άρθρο 21 του Κ. Α. Π.
Άρθρο 22. Επαναληπτικοί Αγώνες
Αγώνας που αναβάλλεται ή διακόπτεται, εξ αιτίας των καιρικών

συνθηκών, διεξάγεται

υποχρεωτικά την αμέσως επόμενη Τετάρτη, στο ίδιο γήπεδο και την ίδια ώρα, χωρίς άλλη ειδοποίηση των
ομάδων, οι οποίες υποχρεούνται να εμφανισθούν για την διεξαγωγή ή συνέχιση του αγώνα, εξαιρουμένης της
περιπτώσεως της παραγράφου 4 του άρθρου 10.
Αγώνας που δεν τελέσθηκε, χωρίς να ευθύνονται και οι δύο διαγωνιζόμενες ομάδες, επανορίζεται
να διεξαχθεί υποχρεωτικά μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της
αποφάσεως του δικαστικού οργάνου. Η πρόβλεψη του δευτέρου εδαφίου της προηγουμένης παραγράφου
ισχύει και εδώ. Το Φ.Α. που συντάχθηκε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι άκυρο και τυχόν υπάρχουσες
ποινές δεν εκτίονται. Αντίθετα, το ίδιο Φ.Α. είναι ισχυρό για τα πραγματικά περιστατικά και τις λοιπές
παραβάσεις που τιμωρούνται με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και του πειθαρχικού κώδικα.
Άρθρο 23. Υποβολή

Ενστάσεων / Παράβολο Ενστάσεων (Άρθρο 23 του Κ.Α.Π.)

Ενστάσεις επιτρέπεται να υποβάλλονται μόνο από τις διαγωνιζόμενες ομάδες στους μεταξύ τους
αγώνες, περιοριστικά, και σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Α.Π. και με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία
που προβλέπεται από τα άρθρα 23 και 24 του ΚΑΠ.
Για να γίνει δεκτή ένσταση για συζήτηση, πρέπει να υποστηριχθεί και με υπόμνημα (έγγραφο) το
οποίο πρέπει να περιέλθει στην Ένωση μέσα στη νόμιμη προθεσμία και να συνοδεύεται από το ανάλογο
χρηματικό παράβολο , επί ποινή απαραδέκτου
Για τις ενστάσεις του άρθρου 23 του ΚΑΠ, το παράβολο ορίζεται σε πεντακόσια ευρώ (500,00 €).
Στην ένσταση πλαστοπροσωπίας απαιτείται ξεχωριστόο παράβολο για κάθε ποδοσφαιριστή κατά του οποίου
αυτή στρέφεται το οποίο ορίζεται σε διακόσια ευρώ (200,00) για κάθε ποδοσφαιριστή.
Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η ένσταση επιστρέφεται στο σωματείο το 50% του παραβόλου και το
άλλο 50% περιέρχεται στο ταμείο της Ένωσης.
Σε περίπτωση που απορριφθεί η ένσταση το παράβολο περιέρχεται στο ταμείο της Ένωσης.
Σε περίπτωση που γίνει δεκτή ένσταση που προβλέπεται από το άρθρο 23 του Κ.Α.Π η υπαίτια
ομάδα χάνει τον αγώνα υπέρ της αντίπαλης και της αφαιρούνται από τον πίνακα της βαθμολογίας του
πρωταθλήματος στο οποίο μετέχει τόσοι βαθμοί όσοι ορίζονται από τον Κ.Α.Π για τη διαπραχθείσα
παράβαση.
Άρθρο

24.

Οικονομικά Θέματα

Η οικονομική οργάνωση και διαχείριση των αγώνων πρωταθλημάτων ύστερα από σχετική απόφαση
της ΕΝΩΣΗΣ ανατίθεται στα γηπεδούχα σωματεία.
Τα εισιτήρια των αγώνων θα εκτυπώνονται με τη φροντίδα των γηπεδούχων σωματείων.
Η τιμή των εισιτηρίων των αγώνων των πρωταθλημάτων θα καθοριστεί με την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΓΚΥΚΛΙΟ περιόδου 2022 – 2023 της ΕΠΟ.
Η ΕΝΩΣΗ παραιτείται του ποσοστού που δικαιούται υπέρ του γηπεδούχου σωματείου.
Άρθρο

25. Έπαθλα Πρωταθλημάτων / Έπαθλο Ήθους
Στις Πρωταθλήτριες ομάδες Α’ & Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, θα απονεμηθεί Κύπελλο και

τριάντα (30) μετάλλια για τους ποδοσφαιριστές τους και τον προπονητή τους.
Στον πρώτο σκόρερ, κάθε κατηγορίας θα απονεμηθεί αναμνηστικό έπαθλο.
Μετά από απόφαση του Ε.Ε. Ε.Π.Σ. Λακωνίας θα γίνεται πριν από την έναρξη της περιόδου αγώνα
μεταξύ της πρωταθλήτριας ομάδας της Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας και της Κυπελλούχου ομάδας της Α
φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών της Ένωσης (Super Cup) στις ομάδες θα απονεμηθούν
Κύπελλα και τριάντα (30) μετάλλια για τους ποδοσφαιριστές τους και τον προπονητή τους.
Άρθρο 26. Πειθαρχικός Έλεγχος
Ο Πειθαρχικός έλεγχος των σωματείων, παραγόντων και ποδοσφαιριστών ασκείται :
α) Σε πρώτο βαθμό από την ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Ε. Π. Σ. Λακωνίας η οποία εδρεύει στα
γραφεία της ΕΝΩΣΗΣ .
β) σε δεύτερο βαθμό από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΕΣΕΩΝ της Ε.Π.Ο. η οποία εδρεύει στην Ε.Π.Ο.
Άρθρο

27. Αριθμός Σωματείων Πρωταθλημάτων Α’ & Β’ Κατηγορίας
Οι ομάδες που θα πάρουν μέρος στα πρωταθλήματα κατά την περίοδο 2023-2024 ύστερα από

σχετική απόφαση της Ε.Ε. της ΕΝΩΣΗΣ, ορίσθηκε να είναι ως εξής :
Α’ κατηγορία δώδεκα (12)
Β’ κατηγορία όσα θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σ’ αυτή.
Άρθρο

28. Προβιβασμοί / Υποβιβασμοί
Α΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία :
ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΙ
Πρωταθλήτρια ομάδα Ανακηρύσσεται η ομάδα που κατέλαβε την πρώτη (1η) θέση στη βαθμολογική

κατάταξη της κανονικής περιόδου σύμφωνα με τον Κ.Α.Π.
Η Πρωταθλήτρια ομάδα της Α΄ Κατηγορίας θα συμμετάσχει στο ειδικό πρωτάθλημα για τον
προβιβασμό στη Γ΄ Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία.

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ

Ο αριθμός των ομάδων συνολικά που θα υποβιβαστούν στο τέλος της περιόδου στη Β΄ Κατηγορία
θα αποφασιστεί από την Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Λακωνίας μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσεις των δηλώσεων
συμμετοχής.
Β΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία :
Από τη Β’ Ερασιτεχνική Κατηγορία προβιβάζεται στην Α΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία ΔΥΟ

(2)

ομάδες.
Άρθρο

29.

Γενικές Διατάξεις

Οι ομάδες που οφείλουν στην Ε.Π.Σ. Λακωνίας χρήματα από την προηγούμενη ποδοσφαιρική
περίοδο δεν μπορούν να συμμετάσχουν στα πρωταθλήματα εφόσον δεν εξοφλήσουν τις οφειλές τους.
Άρθρο

30.

Ραδιοτηλεοπτικά – Μ.Μ.Ε

Η Ε.Π.Σ.

(άρθρο 29 ΚΑΠ)

Λακωνίας έχει αποκλειστικά τα ραδιοτηλεοπτικά δικαίωμα και τα δικαιώματα

διαδικτυακής (μέσω ιντερνέτ) μετάδοσης των τοπικών πρωταθλημάτων ευθύνης της.
Κάθε σύμβαση παραχώρησης των αναφερομένων στην παράγραφο 1 δικαιωμάτων μεταξύ ενός
σωματείου και ενός δικαιούχου φορέα θα πρέπει να εγκρίνεται από την διοργανώτρια (Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ).
Η Ε.Π.Σ. για το πρωτάθλημα Α κατηγορίας θα εγκρίνει συμβάσεις με αντίτιμο άνω των πεντακοσίων (500)
ευρώ. Το ποσοστό της Ε.Π.Σ. καθορίζεται στο 20%.
Απαγορεύεται η απευθείας (ζωντανή) μετάδοση κάθε αγώνα όταν η σύμβαση παραχώρησης των
δικαιωμάτων δεν έχει εγκριθεί από τη διοργανώτρια.
Αν ένας αγώνας μεταδοθεί χωρίς άδεια, η γηπεδούχος ομάδα τιμωρείται με κατακύρωση του αγώνα
υπέρ της αντιπάλου και χρηματική ποινή έως δυο χιλιάδες (2.000) ευρώ. Η είσοδος των ραδιοτηλεοπτικών
συνεργείων στα γήπεδα επιτρέπεται, μετά από σχετική έγγραφη άδεια της διοργανώτριας, μόνο σε αγώνες
για την μετάδοση των οποίων έχει εγκριθεί σχετική σύμβαση.
Άρθρο

31.

Τελικές Διατάξεις

Για ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη αυτή από τις διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. ή για
οποιοδήποτε θέμα που θα παρουσιαστεί και δεν καλύπτεται από την παρούσα προκήρυξη θα αποφασίζει το
Ε.Ε. της ΕΝΩΣΗΣ μέσα στο πλαίσιο του Καταστατικού και του ορθού δικαίου.

Ο Πρόεδρος

Σπάρτη 11 Ιουλίου 2022
Για την Ε.Ε.
Ο Γεν. Γραμματέας

Παναγιώτης Καρράς

Θεμιστοκλής Δογαντζής

