
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ  Α΄ &  Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΗΣ 

Ε. Π. Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ   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

6.Την υπ΄ αριθ. 9/05.09.2022  απόφασή της  Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Λακωνίας

7.Την  υπ΄  αριθ.  10/16-09-2022 απόφασή  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  της  Ε.Π.Σ.  Λακωνίας

Τροποποιεί & Συμπληρώνει την Προκήρυξη των Πρωταθλημάτων Α & Β Κατηγορίας περιόδου

2022 – 2023 ως εξής :  

   

   Άρθρο 3.  Δήλωση Συμμετοχής / Έναρξη  

Δικαίωμα Σύστασης Β’ Ομάδας Σωματείου και Συμμετοχής σε Πρωταθλήματα

1.  Ερασιτεχνικά σωματεία που είχαν το δικαίωμα συμμετοχής στα πανελλήνια πρωταθλήματα της

ΕΠΟ και  στα  τοπικά  πρωταθλήματα  των  ΕΠΣ έχουν  δικαίωμα  να  δηλώσουν  εφάπαξ  και  ενιαία

συμμετοχή  Β’  ομάδας  τους  στο  πρωτάθλημα  των  ΕΠΣ  που  ανήκουν,  καθ’  υπέρβαση  του

προκαθορισμένου αριθμού ομάδων της εν λόγω κατηγορίας.

2.  Η δήλωση συμμετοχής Β’  ομάδας γίνεται εγγράφως και χωρίς όρους και επιφυλάξεις προς τη

διοργανώτρια,  το  αργότερο  μέχρι  τη  λήξη  της  δήλωσης  συμμετοχής  των σωματείων.  Η  Ε.Ε.  της

εκάστοτε  ΕΠΣ,  με  απόφασή  της,  μπορεί  να  παρατείνει  την  εν  λόγω  προθεσμία  έως  και  δέκα

ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος που θα συμμετάσχει η Β’ ομάδα. Εφόσον

πληρούνται οι οικείες προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού, η διοργανώτρια ΕΠΣ θα αποδέχεται

την οικεία δήλωση συμμετοχής Β’ ομάδας εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υποβολή της.

3. Μία Β’ ομάδα θα αγωνίζεται στην κατώτερη κατηγορία της Ένωσης και δεν μπορεί να προβιβαστεί

στην  επόμενη  κατηγορία,  ακόμη  κι  αν  την  ίδια  χρονιά  τύχει  να  υποβιβαστεί  η  κύρια  ομάδα  του

σωματείου στην ίδια κατηγορία. Στην τελευταία περίπτωση η Β’ ομάδα δεν θα μπορεί να συμμετάσχει

στην ίδια κατηγορία.

Σύνθεση Β’ ομάδων-Ζητήματα ποδοσφαιριστών και προπονητών

1.  Σε μία  Β’  ομάδα δικαιούνται  να συμμετέχουν ποδοσφαιριστές που κατά την 1η Ιανουαρίου του

ημερολογιακού έτους μετά την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος στο οποίο θα μετέχει η Β’ ομάδα,

δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και που κατά τον χρόνο που αγωνίζονται σε

έναν  αγώνα  της  Β’  ομάδας  έχουν  συμπληρώσει  το  14ο  έτος  της  ηλικίας  τους.



2. Μέχρι πέντε (5) ποδοσφαιριστές που κατά την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου ανήκουν στο

ρόστερ  του  σωματείου  που  διαθέτει  η  Β’  ομάδα,  μπορούν  να  μετακινούνται  και  να  αγωνίζονται

ελεύθερα καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου σε αγώνες από την Κύρια στη Β’ ομάδα και

αντίστροφα. Σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου θα πρέπει να δηλώνουν

τους πέντε (5) ποδοσφαιριστές που θα έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και στα δύο σωματεία. Κατά

τη χειμερινή μετεγγραφική περίοδο το αρχικό σωματείο θα μπορεί να τροποποιεί τη λίστα των πέντε

(5) ποδοσφαιριστών που συμμετέχουν στη Β’ ομάδα.

3. Η συμμετοχή ενός ποδοσφαιριστή στους αγώνες ή και στις προπονήσεις της κύριας και της Β’

ομάδας ενός σωματείου δεν συνιστά νέα εγγραφή, επανεγγραφή, μετεγγραφή ή δανεισμό. Ωσαύτως η

μετακίνηση ενός ποδοσφαιριστή από την κύρια στη Β’ ομάδα και αντιστρόφως θεωρείται ως εγγραφή

σε μία ομάδα (και όχι σε δύο) υπό την έννοια των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 5 του Κανονισμού

Ιδιότητας  και  Μετεγγραφών  και  της  παραγράφου  8  του  άρθρου  19  του  ΚΑΠ.

4. Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί (πραγματική συμμετοχή στον αγώνα είτε στην αρχική

ενδεκάδα είτε ως αλλαγή ) σε δύο (2) αγώνες της κύριας και τη Β’ ομάδας, αν μεταξύ της λήξης του

πρώτου και της έναρξης του δεύτερου αγώνα δεν έχουν παρέλθει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48)

ώρες.

5. Μία Β’ ομάδα πρέπει να έχει έναν προπονητή διαφορετικό από τον προπονητή της κύριας ομάδας.

Ο τελευταίος δε δικαιούται να συμμετέχει και να αναγράφεται στο Φύλλο Αγώνων της Β’ ομάδας με

οποιαδήποτε  ιδιότητα.  Ο προπονητής  της  Β’  ομάδας  θα διαθέτει  την  κατηγορία  διπλώματος που

προβλέπεται στον κανονισμό προπονητών που αγωνίζεται το σωματείο. Τα λοιπά μέλη της κύριας

ομάδας (προπονητικό και ιατρικό team, φροντιστές κτλ) δικαιούνται να συμμετέχουν κανονικά και να

αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα της Β’ ομάδας.

Άρθρο   27.  Αριθμός Σωματείων Πρωταθλημάτων Α’ & Β’  Κατηγορίας

Οι ομάδες που θα πάρουν μέρος στα πρωταθλήματα κατά την περίοδο 2022-2023 ύστερα

από σχετική απόφαση της Ε.Ε. της ΕΝΩΣΗΣ, ορίσθηκε να είναι ως εξής : 

Α’  κατηγορία δέκα τέσσερις  (14) ομάδες 

Β’  κατηγορία όσα θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σ’ αυτή.   

Άρθρο   28.  Προβιβασμοί /  Υποβιβασμοί

Α΄  Ερασιτεχνική Κατηγορία : 
ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ

     
Πρωταθλήτρια ομάδα Ανακηρύσσεται η ομάδα που κατέλαβε την πρώτη (1η) θέση στη τελική

σειρά βαθμολογίας του πρωταθλήματος, 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

Από την Α΄ Κατηγορία υποβιβάζεται μια (1) ομάδα στην Β΄ κατηγορία.

  Το σωματείο που θα καταλάβει στη τελική βαθμολογική κατάταξη της κατηγορίας αυτής την

12η θέση θα υποβιβαστεί στην  Β΄ Κατηγορία.

Β΄  Ερασιτεχνική Κατηγορία :

Οι ομάδες που θα προβιβαστούν στην Α κατηγορία από την Β’  κατηγορία καθορίζεται

ως εξής : 

        α) Σε περίπτωση που η  Πρωταθλήτρια ομάδα  της Α΄ Κατηγορίας δεν Προβιβαστεί στην

ανώτερη  κατηγορία  και υποβιβαστεί  η  ομάδα που  αγωνίζεται  στην  Γ΄ Εθνική  Κατηγορία,  τότε

προβιβάζονται στην Α΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία ΔΥΟ  (2) ομάδες, αυτές που θα καταλάβουν την

1η  θέση  κάθε  ομίλου,  για  να  συμπληρωθεί  ο  προβλεπόμενος  από  την  προκήρυξη  αριθμός

σωματείων στην Α΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία (14 σωματεία),

   β) Σε περίπτωση που η  Πρωταθλήτρια ομάδα  της Α΄ Κατηγορίας Προβιβαστεί στην

ανώτερη  κατηγορία  και  υποβιβαστεί  η  ομάδα που  αγωνίζεται  στην  Γ΄ Εθνική  Κατηγορία,  τότε

προβιβάζονται  στην  Α΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία ΤΡΕΙΣ  (3)  ομάδες και  θα  πραγματοποιηθεί

αγώνας (μόνος) κατάταξης  σε ουδέτερο γήπεδο,  μεταξύ των ομάδων που θα καταλάβουν την 2η

θέση κάθε ομίλου για τον προβιβασμό μιας (1) ομάδας, για να συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος από

την προκήρυξη αριθμός σωματείων στην Α΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία (14 σωματεία). 

   γ) Σε περίπτωση που η Πρωταθλήτρια ομάδα της Α΄ Κατηγορίας Προβιβαστεί στην

ανώτερη κατηγορία και  δεν υποβιβαστεί η ομάδα που αγωνίζεται στην  Γ΄ Εθνική Κατηγορία, τότε

προβιβάζονται  στην  Α΄  Ερασιτεχνική Κατηγορία  ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (4)  ομάδες,  αυτές που  θα

καταλάβουν την  1η & 2η  θέση  κάθε ομίλου,  για  να  συμπληρωθεί  ο  προβλεπόμενος  από  την

προκήρυξη αριθμός σωματείων στην Α΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία (14 σωματεία).     

Σπάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2022
Για το Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος                                                       Ο   Γεν. Γραμματέας
Παναγιώτης Καρράς                                               Θεμιστοκλής Δογαντζής


