Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ)
Αφού έλαβε υπόψη της:
α) Την Αθλητική Νοµοθεσία που ισχύει σήµερα.
β) Το Καταστατικό της.
γ) Τις διατάξεις του Κανονισµού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων,
όπως ισχύουν σήµερα.
δ) Τον Πειθαρχικό Κώδικα που ισχύει σήµερα.
ε) Τις διατάξεις των Κανονισµών της Ε.Π.Ο. που ισχύουν σήµερα.
ζ) Την από 22-8-2016 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Ε.Π.Σ. Λασιθίου.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τους Αγώνες Πρωταθλήµατος περιόδου 2016-2017 µεταξύ των Σωµατείων της Α΄ και Β΄ Κατηγορίας
και στους οποίους δικαίωµα συµµετοχής έχουν τα παρακάτω αναφερόµενα Σωµατεία.
Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ο.Φ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α.Ο.ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ

Α.Ο.ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α.Σ.ΔΟΞΑ ΜΥΘΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α.Ο.ΝΙΚΗ ΣΗΤΕΙΑΣ

Α.Ο.ΣΚΟΠΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Α.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Α.Ο.ΙΤΑΝΟΣ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ

Α.Ο.ΚΟΡΦΟΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ

Α.Ε.ΚΟΤΣΥΦΙΑΝΗΣ

Α.Ο.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟΥ

Α.Ο.ΚΡΙΤΣΑΣ

Α.Ο.ΟΡΟΠΕΔΙΑΚΟΣ ΧΑΝΔΡΑ

Α.Ε.ΛΑΚΩΝΙΩΝ

Α.Ο.ΘΥΕΛΛΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α.Ο.Σ.ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ

ΝΕΟΙ Ο.Φ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α.Ο.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ

Α.Ο. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΤΑΣ

ΝΕΟΙ Α.Ο.ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α.Σ ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α.Σ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Α.Σ.Ι)
Α.Ο.ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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Επίσης όσα Σωµατεία επιθυµούν να λάβουν µέρος στο παραπάνω Πρωτάθληµα που ανήκουν
στη Δύναµη των Σωµατείων της Ε.Π.Σ. Λασιθίου.
1. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Όλοι οι αγώνες των Πρωταθληµάτων Α΄ και Β΄ Κατηγορίας της Ε.Π.Σ. Λασιθίου, διέπονται και διεξάγονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις:
α) Των Κανόνων Παιχνιδιού που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Συµβούλιο της ΦΙΦΑ
β) Των Κανονισµών Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήµερα,
1. Όλοι οι αγώνες πρωταθληµάτων διέπονται και διεξάγονται σύµφωνα µε τις διατάξεις:
α) των «κανόνων του παιχνιδιού» (laws of the game), των αποφάσεων, εγκυκλίων και ερµηνειών που
ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συµβούλιο (IFAB) και τη FIFA.
β) του παρόντος Κανονισµού, των οικείων προκηρύξεων και των αποφάσεων και οδηγιών της Ε.Π.Ο. και
2. α) Διαρκούσης της αγωνιστικής περιόδου απαγορεύεται η τροποποίηση διατάξεων του παρόντος
Κανονισµού. Οποιαδήποτε τροποποίηση κατά τη διάρκεια αυτή, ισχύει από την επόµενη περίοδο, εκτός εάν
πρόκειται για αυξοµείωση των οµάδων κάθε κατηγορίας οπότε ισχύει από την µεθεπόµενη.
β) Κατ’ εξαίρεση διατάξεις, οδηγίες της FIFA ή UEFA που αφορούν θέµατα του παρόντος µε άµεση ισχύ
εφαρµογής, ισχύουν από την κοινοποίησή τους.
γ) Τον Πειθαρχικό Κώδικα,
δ) Των Κανονισµών της Ε.Π.Ο. που διέπουν το άθληµα.
ε) Των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων της ΕΠΟ.
ζ) Των αποφάσεων του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. που ρυθµίζουν ή θα ρυθµίζουν ειδικά θέµατα που δεν προβλέπονται από
την παρούσα.
2. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η προκήρυξη αυτή είναι πρόταση για την κατάρτιση σύµβασης προσχώρησης µεταξύ της Ε.Π.Σ. Λασιθίου ως
διοργανώτριας και των Οµάδων που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο Πρωτάθληµα αυτό.
Με την αποδοχή της προκήρυξης συντελείται η παραπάνω σύµβαση (άρθρο 7 παρ. 2 του Κ.Α.Π.). Η αποδοχή
της προκήρυξης µε επιφύλαξη έχει σαν συνέπεια τις κυρώσεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του Κ.Α.Π.
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Με την από 22-8-2016 Απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ηµέρα έναρξης των αγώνων
ορίστηκε:
α) Α΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία

08 και 09 Οκτωβρίου 2016

β) Β΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία:

22 και 23 Οκτωβρίου 2016

4. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα Σωµατεία που παίρνουν µέρος σ’ αυτά τα Πρωταθλήµατα οφείλουν µέχρι την παραµονή της κλήρωσης των
Αγώνων κάθε Κατηγορίας να τακτοποιήσουν προηγουµένως όλες τις οικονοµικές τους εκκρεµότητες προς την Ε.Π.Σ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Εκκαθαρίσεις Αγώνων, Συνδροµές, Πρόστιµα, Δελτία Ποδοσφαιριστών, ανεξόφλητα εξοδολόγια διαιτητών
αγώνων, αν υπάρχουν απαραίτητα). Το Σωµατείο που έχει δικαίωµα και επιθυµεί να λάβει µέρος στο Πρωτάθληµα
αυτό, πρέπει µέχρι τις 12 Σεπτεµβρίου 2016 να υποβάλλει στην Γραµµατεία της Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ γραπτή δήλωση
συµµετοχής (άρθρο 7 παρ. 3α, 3β και 3γ του Κ.Α.Π.), συνοδευόµενη µε τα νόµιµα χρηµατικά παράβολα που
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αναφέρονται παρακάτω. Για το Σωµατείο, που δεν θα δηλώσει συµµετοχή και για την αναπλήρωσή του στα
παραπάνω πρωταθλήµατα θα ισχύσει το άρθρο 4 σε συνδυασµό µε το άρθρο 27 του Κ.Α.Π.
Στη Δήλωση Συµµετοχής πρέπει να αναφέρεται το ονοµατεπώνυµο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του αντίκλητου
του Σωµατείου, ο οποίος (αντίκλητος) θα είναι µόνιµος κάτοικος Αγίου Νικολάου Κρήτης, για την επίδοση σε
εξαιρετικές περιπτώσεις εγγράφων ή οτιδήποτε άλλο προέρχεται από την Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ. Η παραπάνω Δήλωση
Συµµετοχής ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.
Μαζί µε τη Δήλωση Συµµετοχής, θα κατατίθεται στην Ε.Π.Σ. Λασιθίου το Συνυποσχετικό Διαιτησίας /
Δήλωση Σωµατείου υπογεγραµµένη από τον Νόµιµο Εκπρόσωπο του Σωµατείου / Οµάδας περί της
αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισµών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A.,
U.E.F.A. και Ε.Π.Ο. (άρθρο 2, παρ. 3Α, εδ. ιγ του Καταστατικού Ε.Π.Ο.), νόµιµα επικυρωµένη. (Από Κ.Ε.Π)
Χωρίς την υποβολή του ως άνω Συνυποσχετικού Διαιτησίας καµία Δήλωση Συµµετοχής δεν γίνεται
δεκτή.
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ (ΠΑΡΑΒΟΛΟ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Μαζί µε την Δήλωση συµµετοχής, το Σωµατείο πρέπει να καταβάλλει σε µετρητά τα παρακάτω χρηµατικό ποσό
σε ευρώ σύµφωνα µε την 22-8-2016 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (άρθρο 7 παρ. 3γ
του Κ.Α.Π.).
α. Δικαίωµα Συνδροµής Μέλους Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ για όλα τα Σωµατεία της δύναµης της Ένωσης 60 (εξήντα)
ευρώ.
β. Δικαίωµα (παράβολο) Συµµετοχής Σωµατείων Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας 100 (εκατό) ευρώ.
γ. Δικαίωµα (παράβολο) Συµµετοχής Σωµατείων Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας 60 (εξήντα) ευρώ.
6. ΧΡΩΜΑ ΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΓΗΠΕΔΟ)
Η Οµάδα που θα δηλώσει συµµετοχή υποχρεούται να γνωρίσει στην Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, τα χρώµατα µε τα οποία
θα αγωνίζεται, καθώς και το γήπεδο που θα χρησιµοποιήσει για τους αγώνες της (σύµφωνα µε όσα ορίζονται από τα
άρθρα 8 και 14 του Κ.Α.Π.).
Η άδεια για τη διαφήµιση των στολών των οµάδων για τα τοπικά πρωταθλήµατα δίδεται από την Ε.Π.Σ. Λασιθίου,
ύστερα από έγγραφη αίτηση του ενδιαφερόµενου Σωµατείου προς την Ε.Π.Σ. Λασιθίου.
Αναλυτικά οι υποχρεώσεις των οµάδων στο θέµα της στολής των ποδοσφαιριστών τους περιλαµβάνονται στο
άρθρο 14 του Κ.Α.Π. και υποχρεούνται δε σε πλήρη συµµόρφωση σ’ αυτό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Από την περίοδο 2012-2013 η αρίθµηση στην εµφάνιση (φανέλα-παντελονάκι) των
ποδοσφαιριστών θα είναι υποχρεωτικά από το ένα (1) έως το δεκαοκτώ (18), σε διαφορετική περίπτωση ο
διαιτητής δεν θα ξεκινά τον αγώνα.
7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
α. Το Πρόγραµµα των Αγώνων θα καταρτιστεί µετά την δηµόσια κλήρωση των Οµάδων που θα είναι αντίπαλες
και που θα πραγµατοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Blue Marihe (περιοχή Αµµουδάρα) στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης στις 19
Σεπτεµβρίου 2016, ηµέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 µ.µ. (άρθρο 8 παρ. 8β του Κ.Α.Π.)
β. Τα γήπεδα τέλεσης των αγώνων θα οριστούν µε το πρόγραµµα των αγώνων (άρθρο 8 παρ. 8α του Κ.Α.Π.).
γ. Οι γηπεδούχες οµάδες θα οριστούν µε το πρόγραµµα των αγώνων (άρθρο 8 παρ. 2 του Κ.Α.Π.).
δ. Η ηµέρα και η ώρα έναρξης των αγώνων θα οριστούν µε το πρόγραµµα των αγώνων (άρθρο 11 του Κ.Α.Π.).
8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη διάταξη του (άρθρου 22 του Κ.Α.Π.).
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9. ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Το Διοικητικό Συµβούλιο της Ε.Π.Σ. Λασιθίου στη συνεδρίασή του στις 25 Σεπτεµβρίου 2013, οµόφωνα
αποφάσισε όπως από την ποδοσφαιρική περίοδο 2014-2015, όλοι οι αγώνες Α΄ και Β΄ Κατηγορίας καθώς και
Κυπέλλου, θα διεξάγονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σε γήπεδα µε φυσικό ή τεχνικό χλοοτάπητα.
Ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 8 του Κ.Α.Π.
10. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ – ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ
Ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη διάταξη του (άρθρου 9 του Κ.Α.Π.).
11. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΗΠΕΔΟ
Ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη διάταξη του (άρθρου 10 του Κ.Α.Π.).
12. ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΑ
Τα αιτήµατα των ενδιαφεροµένων Σωµατείων για αλλαγή ώρας, ηµέρας ή γηπέδου θα πρέπει να περιέρχονται
στην Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, δέκα (10) ηµέρες πριν τον αγώνα, πλήρως αιτιολογηµένα, προκειµένου η αρµόδια επιτροπή
πρωταθλήµατος να κρίνει το σύννοµο ή όχι. Αιτήµατα που θα περιέρχονται στην Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, µετά το δεκαήµερο
δεν θα γίνονται δεκτά.
Τα Σωµατεία θα φροντίζουν για την γνωστοποίηση του προγράµµατος στα Δηµοτικά ή Κοινοτικά Γήπεδα, τα
οποία χρησιµοποιούν, έτσι ώστε να διεξάγονται κανονικά οι αγώνες.
Ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη διάταξη του (άρθρου 11 του Κ.Α.Π.).
13. ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες θα είναι διπλοί (άρθρο 8 παρ. 8β του Κ.Α.Π.).
14. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Α) Στην Α΄ Κατηγορία είναι υποχρεωτική η συµµετοχή ενός (1) ποδοσφαιριστή ηλικίας κάτω των είκοσι (20)
ετών, οι οποίοι θα συµµετέχουν υποχρεωτικά στον διεξαγόµενο αγώνα, συνεχώς και καθ’ όλη την διάρκεια αυτού. Σε
περίπτωση αποβολής αυτών των ποδοσφαιριστών, ο αγώνα συνεχίζεται χωρίς αυτούς.
Για τον υπολογισµό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών θα λαµβάνεται υπ’ όψιν η 1η Ιανουαρίου του έτους
γεννήσεώς τους.
Για το Πρωτάθληµα της αγωνιστικής περιόδου 2016-2017 εντάσσονται σε αυτήν την Κατηγορία οι γεννηθέντες
από 1-1-1996 και εντεύθεν, οι οποίοι και έχουν δικαίωµα συµµετοχής έως το τέλος του Πρωταθλήµατος, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 19 παρ. 8, 9γ και 9δ του Κ.Α.Π.
Β) Στην Β΄ Κατηγορία είναι υποχρεωτική η συµµετοχή ενός (1) ποδοσφαιριστών ηλικίας κάτω των είκοσι (20)
ετών, οι οποίοι θα συµµετέχουν υποχρεωτικά στον διεξαγόµενο αγώνα, συνεχώς και καθ’ όλη την διάρκεια αυτού. Σε
περίπτωση αποβολής αυτών των ποδοσφαιριστών, ο αγώνα συνεχίζεται χωρίς αυτούς.
Για τον υπολογισµό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών θα λαµβάνεται υπ’ όψιν η 1η Ιανουαρίου του έτους
γεννήσεώς τους.
Για το Πρωτάθληµα της αγωνιστικής περιόδου 2016-2017 εντάσσονται σε αυτήν την Κατηγορία οι γεννηθέντες
από 1-1-1996 και εντεύθεν, οι οποίοι και έχουν δικαίωµα συµµετοχής έως το τέλος του Πρωταθλήµατος, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 19 παρ. 8, 9γ και 9δ του Κ.Α.Π.
Η Δήλωση τού ενός (1) ποδοσφαιριστή ηλικίας κάτω των είκοσι (20) ετών, είναι υποχρεωτική στο Φύλλο Αγώνα.
Εάν όµως ένα ή και τα δύο Διαγωνιζόµενα Σωµατεία αδυνατεί να παρουσιάσει έναν (1) για την Α΄ Κατηγορία ή
ένα (1) για την Β΄ Κατηγορία ποδοσφαιριστή στον αγωνιστικό χώρο, µπορεί να ξεκινήσει τον αγώνα µε δέκα (10)
ποδοσφαιριστές αντίστοιχα.
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Επίσης ισχύουν τα ίδια και για τους αγώνες Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών.
Σε περίπτωση που κληρωθεί σε Αγώνες Κυπέλλου Σωµατείο Α΄ Κατηγορίας µε Σωµατείο Β΄ Κατηγορίας, το
Σωµατείο της Α΄ Κατηγορίας θα εναρµονίζεται µε το Σωµατείο της Β΄ Κατηγορίας, όσον αφορά την ηλικία συµµετοχής
ποδοσφαιριστών, που ισχύει για την περίοδο 2016-2017.
Εφ’ όσον διαπιστωθεί παράβαση της διάταξης αυτής, πριν από την έναρξη του αγώνα, ο Διαιτητής, υποχρεούνται
να µην τελέσει αυτόν, σε βάρος δε της υπαίτιας ή των υπαίτιων Οµάδων, επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από το
άρθρο 21 του Κ.Α.Π. κυρώσεις.
Εφ’ όσον η ίδια παράβαση πραγµατοποιηθεί κατά την διάρκεια του αγώνος, λογίζεται ως αντικανονική
συµµετοχή, στην υπαίτια δε Οµάδα επιβάλλεται µετά από ένσταση, η προβλεπόµενη από το άρθρο 23 παρ. 11 του
Κ.Α.Π. κύρωση.
Εκτός από τις ποινές του άρθρου 23 παρ. 11 του Κ.Α.Π., επιβάλλεται χρηµατική ποινή έως τρεις χιλιάδες (3.000)
ευρώ που εξοφλείται άµεσα άλλως το σωµατείο δεν αγωνίζεται και σε περίπτωση υποτροπής του, αποβάλλεται από
το πρωτάθληµα και υποβιβάζεται στην αµέσως κατώτερη κατηγορία.
Σε κάθε περίπτωση, ο Διαιτητής, που επιτρέπει την τέλεση του αγώνα χωρίς την συµµετοχή ενός (1)
ποδοσφαιριστή για την Α΄ Κατηγορία και ένα (1) ποδοσφαιριστή για τη Β΄ Κατηγορία, ηλικίας κάτω των είκοσι (20)
ετών, τιµωρείται από την Π.Ε.Δ. µε ποινή αποκλεισµού τουλάχιστον τριών (3) µηνών. Ο αγώνας θεωρείται ότι δεν
τελέστηκε και η υπαίτια ή υπαίτιες οµάδες υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 21 του Κ.Α.Π.
15. ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ
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 ΚΑΠ) όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα.
16. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ
α. Για κάθε αγώνα πρωταθλήµατος θα ορίζεται από τη διοργανώτρια του αγώνα (Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ), εφόσον
υπάρχει δυνατότητα εκπρόσωπος της (ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ) που θα έχει τις καθοριζόµενες υποχρεώσεις του σχετικού
άρθρου 13 του Κ.Α.Π.
β. Αν για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει ο Παρατηρητής που ορίσθηκε από τη διοργανώτρια, τότε οι
διαγωνιζόµενες οµάδες οφείλουν να υποδείξουν από ένα πρόσωπο σύµφωνα µε όσα προβλέπεται από το αντίστοιχο
άρθρο 13 του Κ.Α.Π.
γ. Οι διαγωνιζόµενες οµάδες οφείλουν να συµµορφώνονται στις υποδείξεις και τις εντολές του Παρατηρητή.
δ. Ο Παρατηρητής υποχρεούται να συντάξει σε οποιαδήποτε περίπτωση αµέσως µετά την λήξη του αγώνα
έκθεση που θα περιέλθει στη διοργανώτρια (Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) όπως ορίζεται από το Κ.Α.Π.
Ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη διάταξη του (άρθρου 13 του Κ.Α.Π.).
17. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Σωµατείο πού επιθυµεί την παρουσία Παρατηρητή Διαιτησίας σε αγώνα του πρέπει να απευθύνεται εγκαιρα,µε
αίτησή του, (48 ώρες πριν την τέλεση του αγώνα) στην Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ.ΛΑΣΙΘΙΟΥ πού είναι η µόνη
αρµόδια για τον ορισµό του. Τα έξοδα αποζηµίωσης του παρατηρητή διαιτησίας βαρύνουν το Σωµατείο πού υποβάλει
την αίτηση και τα οποία είναι ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (20€).
18. ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ
Ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη διάταξη του (άρθρου 15 του Κ.Α.Π.).
19. ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ – ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΑ
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Ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη διάταξη του (άρθρου 16 του Κ.Α.Π.).
20. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ
1. Οµάδα που δεν θα κατέβει να αγωνιστεί σε αγώνα Πρωταθλήµατος Α΄ και Β΄ Κατηγορίας εκτός τις κυρώσεις
που προβλέπονται στον Κ.Α.Π. η οµάδα επιβαρύνεται µε χρηµατικό πρόστιµο 200 (διακόσια) ευρώ, από τα οποία θα
πληρώνεται η Διαιτησία, ο γιατρός και τα υπόλοιπα θα περιέρχονται στο Λογαριασµό 302/620059-18 της Εθνικής
Τράπεζας Ελλάδος, Κατάστηµα Αγίου Νικολάου, του Ταµείου Αρωγής Ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ.
2. Οι παραπάνω κυρώσεις εφαρµόζονται κατά γράµµα ανεξαρτήτως αν το Σωµατείο ειδοποιήσει µε επίσηµο
έγγραφό του την Διοργανώτρια Αρχή Ε.Π.Σ. Λασιθίου.
Σωµατείο Α΄ ή Β΄ Κατηγορίας που θα δηλώσει συµµετοχή την ποδοσφαιρική περίοδο 2016-2017 και αποχωρήσει
από το Πρωτάθληµα για οποιοδήποτε λόγο πριν την λήξη των αγώνων της ποδοσφαιρικής περιόδου, την επόµενη
ποδοσφαιρική περίοδο 2017-2018 θα πρέπει προκειµένου να δηλώσει συµµετοχή να καταβάλλει µαζί µε τα χρηµατικά
παράβολα της δήλωσης Συµµετοχής (Πρωταθλήµατος ή Κυπέλλου) στην Ε.Π.Σ. Λασιθίου, το τριπλάσιο παράβολο
δηλώσεων συµµετοχών ανά κατηγορία.
Σε διαφορετική περίπτωση το Σωµατείο δεν θα µπορεί να συµµετάσχει στα Πρωταθλήµατα (Α΄ ή Β΄ Κατηγορίας
της Ε.Π.Σ. Λασιθίου της ερχόµενης ποδοσφαιρικής περιόδου.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη διάταξη του (άρθρου 17 και 21 του Κ.Α.Π.).
21. ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ – ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
1. Οι οµάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν µαζί τους και να παραδίδουν στο διαιτητή:
α) Το δελτίο ατοµικών στοιχείων ποδοσφαιριστή.
β) Δελτίο πιστοποίησης προπονητή.
2. α) Το δελτίο ατοµικών στοιχείων ποδοσφαιριστή θα αναγράφει υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του
ποδοσφαιριστή και του σωµατείου στο οποίο ανήκει και θα φέρει βεβαίωση του «Κέντρου Προληπτικού
Ελέγχου Αγωνιστικής Ικανότητας Ποδοσφαιριστών Ε.Π.Ο.», ότι ο ποδοσφαιριστής υποβλήθηκε σ’ όλες τις
προβλεπόµενες από την παρ. 2 εδ. β του παρόντος άρθρου υποχρεωτικές υγειονοµικές εξετάσεις.
β) Οι πρωτοεγγραφόµενοι και όλοι ανεξαιρέτως οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, που επιθυµούν να
αποκτήσουν ή διατηρήσουν την δυνατότητα συµµετοχής των σε αγώνες τοπικών και εθνικών ερασιτεχνικών
πρωταθληµάτων, υποχρεούνται κατά την πρώτη εγγραφή των και εν συνεχεία διαδοχικά εντός κάθε έτους
από της ηµεροµηνίας της πρώτης εγγραφής των, να υποβάλλονται µέσω των οικείων Ε.Π.Σ. στις ακόλουθες
εξετάσεις: 1) Γενική αίµατος, 2) Τ.Κ.Ε., 3) Σάκχαρο αίµατος, 4) Ουρία αίµατος, 5) Ουρικό οξύ αίµατος, 6)
Χοληστερίνη – τριγλυκερίδια, 7) Αµυλάση, 8) Κάλιο, 9) γ-GT, 10) Αλκαλική φωσφατάση, 11) Κρεατινίνη, 12)
CK, 13) SGOT, 14) SGPT, 15) Χολερυθρίνη, 16) Γενική ούρων, 17) Ηλεκτροκαρδιογράφηµα, 18)
Υπερηχοκαρδιογράφηµα.
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω υποχρεωτική εξετάσεων διαβιβάζονται στο «Κέντρο Προληπτικού Ελέγχου
Αγωνιστικής Ικανότητας Ποδοσφαιριστών Ε.Π.Ο.», το οποίο καταχωρεί στο δελτίο ατοµικών στοιχείων
ποδοσφαιριστή, τη βεβαίωση της παρ. 2 εδ. α του παρόντος άρθρου. Η βεβαίωση αυτή ισχύει για ένα µόνο
έτος, καταχωρείται υποχρεωτικά κάθε χρόνο στην οικεία στήλη του δελτίου ατοµικών στοιχείων
ποδοσφαιριστή και πρέπει να ισχύει κατά την ηµέρα τέλεσης του αγώνα.
Οι ποδοσφαιριστές που επιθυµούν, εκτός των σταθµών προληπτικού ελέγχου που λειτουργούν στις Ε.Π.Σ.,
µπορούν να πραγµατοποιούν τις προαναφερόµενες υποχρεωτικές προληπτικές εξετάσεις σε δηµόσια ή
ιδιωτικά ιατρικά κέντρα και να προσκοµίζουν τις εξετάσεις και τα αποτελέσµατα αυτών στην οικεία Ένωση
Ποδοσφαιρικών Σωµατείων.
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Το δελτίο ατοµικών στοιχείων ποδοσφαιριστή, θα ανακαλείται προσωρινά για όσο χρόνο ο ποδοσφαιριστής
αρνείται ή παραλείπει να υποβληθεί στια ανωτέρω εξετάσεις.
γ) Στις Ενώσεις Ποδοσφαιριστών Σωµατείων που δεν έχει ολοκληρωθεί το νέο αυτό σύστηµα, εξακολουθεί
για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017 να ισχύει η κατάσταση υγείας ποδοσφαιριστών. Στην κατάσταση
υγείας των ποδοσφαιριστών θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία αυτών, καθώς και του
σωµατείου που ανήκουν, θα φέρει δε ιατρική βεβαίωση, στην οποία θα αναγράφεται ότι οι περιλαµβανόµενοι
στον πίνακα ποδοσφαιριστές είναι απολύτως υγιείς και ικανοί να αγωνίζονται σε αγώνες της οµάδας τους. Η
ως άνω ιατρική θεώρηση, πραγµατοποιείται µόνο από αθλίατρο ή ορθοπεδικό ή παθολόγο ή καρδιολόγο
ή πνευµονολόγο ή αγροτικό ιατρό ή γενικής ιατρικής, πρέπει δε να παρέχεται υποχρεωτικά ανά έτος
για κάθε ποδοσφαιριστή και να ισχύει κατά την ηµέρα τέλεσης του αγώνα.
Η µε οποιαδήποτε άλλο τρόπο απόδειξη της υγείας των ποδοσφαιριστών είναι απαράδεκτη. Αντίγραφο του
πίνακα υγείας κατατίθεται υποχρεωτικά και εντός 24ώρου από της ιατρικής θεωρήσεώς του, στη
διοργανώτρια µε ευθύνη του σωµατείου, αποτελεί δε το αδιαµφισβήτητα επίσηµο έγγραφο σε περίπτωση
ενστάσεων και προσφυγών. Η κατάθεση, στη διοργανώτρια, της κατάστασης υγείας των ποδοσφαιριστών,
εφ’ όσον έχει συντελεσθεί πέραν της 24ώρου προθεσµίας, δεν επιφέρει ακυρότητα ή κύρωση, µε τη βασική
πάντοτε προϋπόθεση, ότι η κατάθεση αυτή έχει πραγµατοποιηθεί οπωσδήποτε πριν από τη τέλεση του
αγώνα.
3. Η ταυτότητα προπονητή εκδίδεται κατ’ έτος για τα εθνικά πρωταθλήµατα από την Ε.Π.Ο. για δε τα τοπικά
ερασιτεχνικά από τις οικείες Ε.Π.Σ.
4. Απαγορεύεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και στον πάγκο των αναπληρωµατικών, του προπονητή που
δεν παρέδωσε την ταυτότητά του.
5. Σε παράβαση των ως άνω ο διαιτητής τιµωρείται από το αρµόδιο δικαιοδοτικό όργανο µε ποινή απαγόρευσης
διεύθυνσης αγώνων για τρεις (3) τουλάχιστον µήνες.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη διάταξη του (άρθρου 18 του Κ.Α.Π.).
22. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ
1. Απαγορεύεται σε οµάδα να χρησιµοποιήσει σε φιλικό αγώνα της µε οµάδα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής,
ποδοσφαιριστή που ανήκει στη δύναµη άλλης ελληνικής οµάδας, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της τελευταίας, η
οποία πρέπει να κατατεθεί στην Ε.Π.Ο., οπωσδήποτε πριν από την τέλεση του αγώνα αυτού.
Η παράβαση αυτής της διάταξης, εφ’ όσον καταγγελθεί στη διοργανώτρια αρχή, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
δέκα (10) ηµερών από άλλη οµάδα του οικείου πρωταθλήµατος, συνεπάγεται την απώλεια του πρώτου επίσηµου
αγώνα της και την επιβολή χρηµατικής ποινής έως δυόµιση χιλιάδες (2.500) ευρώ. Αν αυτή η παράβαση σηµειωθεί
πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήµατος, τότε η πιο πάνω ποινή αρχίζει µε την έναρξη του πρωταθλήµατος
αυτού.
Σε κάθε περίπτωση η ποινή επιβάλλεται από την Πειθαρχική Επιτροπή, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα
(10) ηµερών από την καταγγελία.
2 α) Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί εντός εικοσιτετραώρου σε δύο αγώνες του σωµατείου που
ανήκει. Ο υπολογισµός του εικοσιτετραώρου αρχίζει από το τελευταίο λεπτό συµµετοχής του ποδοσφαιριστή στον
πρώτη αγώνα και πρέπει να συµπληρώνεται πριν την λήξη του δεύτερου αγώνα. Παράβαση της διάταξης αυτής
συνεπάγεται απώλεια του δεύτερου αγώνα αν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής συµµετοχής, κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 23 του Κ.Α.Π., ύστερα από απόφαση του αρµόδιου οργάνου.
β) Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές µπορούν να εγγράφονται – µετεγγράφονται µόνο σε τρία (3), το ανώτατο,
ερασιτεχνικά σωµατεία κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιουλίου έως την 30η Ιουνίου του επόµενου έτους.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο ποδοσφαιριστής δύναται να αγωνιστεί, σε επίσηµους αγώνες, µόνο για δύο
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σωµατεία. Απαγορεύεται η συµµετοχή του σε αγώνες του τρίτου σωµατείου. Κατ’ εξαίρεση του κανόνα αυτού, ένας
ποδοσφαιριστής που µετακινείται µεταξύ δύο οµάδων που ανήκουν σε οµοσπονδίες µε
αλληλεπικαλυπτόµενες αγωνιστικές περιόδους (ήτοι, αρχή της αγωνιστικής περιόδου το καλοκαίρι /
φθινόπωρο εν αντιθέσει µε χειµώνα / άνοιξη) µπορεί να αγωνισθεί σε επίσηµους αγώνες για µια Τρίτη οµάδα,
κατά τη διάρκεια της σχετικής αγωνιστικής περιόδου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει συµµορφωθεί πλήρως µε
τις υποχρεώσεις του έναντι των προηγουµένων οµάδων του. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να λαµβάνεται
υπόψη η αθλητική ακεραιότητα της διοργάνωσης. Ειδικότερα, ένας ποδοσφαιριστής δεν επιτρέπεται να
αγωνιστεί σε επίσηµους αγώνες για περισσότερες από δύο οµάδες, οι οποίες αγωνίζονται στο ίδιο εθνικό
πρωτάθληµα ή κύπελλο κατά την διάρκεια της ίδιας αγωνιστικής περιόδου.
3 α) Απαγορεύεται η συµµετοχή γυναικών σε αγώνες που οι διαγωνιζόµενες οµάδες συγκροτούνται από άντρες,
καθώς και το αντίστροφο.
β) Απαγορεύεται η συµµετοχή σε οµάδα ανδρών ποδοσφαιριστή που δεν έχει συµπληρώσει το 14ο έτος της
ηλικίας του και σε οµάδα γυναικών που δεν έχει συµπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας της. Ο διαιτητής υποχρεούται να
µην επιτρέπει την συµµετοχή του, εάν όµως παρά ταύτα ο ποδοσφαιριστής µετάσχει στον αγώνα, πέραν της
αντικανονικής συµµετοχής του, ο διαιτητής τιµωρείται από το αρµόδιο όργανο µε ποινή απαγόρευσης διαιτησίας
αγώνων για τρεις (3) τουλάχιστον µήνες.
γ) 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. Επιτρέπεται η
αναγραφή στο Φ.Α. και η συµµετοχή τους στον αγώνα µέχρι τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών που δεν
δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές 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.
δ) Η παράβαση των απαγορεύσεων των περιπτώσεων α, β και γ της παρούσης παραγράφου συνιστά
αντικανονική συµµετοχή και σε περίπτωση ένστασης η υπαίτια οµάδα τιµωρείται µε απώλεια του αγώνα και µε
χρηµατική ποινή έως δυόµιση χιλιάδες (2.500) ευρώ. Ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης οµάδας µε
βαθµούς τρεις (3) και τέρµατα 3-0, εκτός εάν το αποτέλεσµα ευνοεί την αντίπαλη οµάδα.
4. Στα πρωταθλήµατα υποδοµής επιτρέπεται να συµµετέχουν ποδοσφαιριστές που η ηλικία τους καθορίζεται από
την προκήρυξη της διοργανώτριας. Για τον προσδιορισµό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών της παραγράφου αυτής,
ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο ……… .
5 α) Διαιτητές εν ενεργεία ή µη, δεν έχουν δικαίωµα να µετέχουν σαν ποδοσφαιριστές σε αγώνες, τυχόν δε
συµµετοχή τους είναι αντικανονική µε τις προβλεπόµενες από τον παρόντα Κανονισµό κυρώσεις σε περίπτωση
υποβολής σχετικής ένστασης.
β) Διπλωµατούχοι προπονητές Ε.Π.Ο. – UEFA δεν έχουν δικαίωµα να µετέχουν ως ποδοσφαιριστές σε
επίσηµους αγώνες, εάν προηγουµένως δεν έχουν καταθέσεις στην Ε.Π.Ο. το δίπλωµά τους και την ταυτότητα
τριετίας και δεν έχουν λάβει σχετική βεβαίωση. Τυχόν συµµετοχή τους αποτελεί αντικανονική συµµετοχή και
εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου 23 παρ. 11 του Κ.Α.Π.
γ) Διπλωµατούχοι προπονητές Ε.Π.Ο. – UEFA, οι οποίοι, πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου ή
κατά τη διάρκεια αυτής, υπέγραψαν σύµβαση µε σωµατείο και έλαβαν Δελτίο Πιστοποίησης εισόδου στον
αγωνιστικό χώρο από την οικεία Ε.Π.Σ. ή την Ε.Π.Ο. δεν έχουν το δικαίωµα, για ολόκληρη την αγωνιστική
περίοδο, να µετέχουν στους αγώνες ως ποδοσφαιριστές. Δεν µπορεί να ανακληθεί το δίπλωµα, η ταυτότητα και
το Δελτίο Πιστοποίησης του προπονητή, που αυτός έλαβε κατά τις προϋποθέσεις της ως άνω περίπτωσης, µετά
από αίτησή του ή αίτηση της οµάδας µε την οποία έχει συµβληθεί στην ίδια αγωνιστική περίοδο, για να µετάσχει σε
αγώνες της οµάδας ως ποδοσφαιριστής.
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6. Απαγορεύεται η είσοδος στους αγωνιστικούς χώρους και η συµµετοχή στον αγώνα φυσικού προσώπου που
έχει τιµωρηθεί µε οποιαδήποτε ιδιότητα (εφόρου, προπονητή, φυσικοθεραπευτή κ.λ.π.). Τυχόν συµµετοχή είναι
αντικανονική και σε περίπτωση ένστασης εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου 23 παρ. 11 του Κ.Α.Π.
7. Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή ερασιτεχνικού σωµατείου να αγωνισθεί στην οµάδα του για µία (1)
αγωνιστική, εφ’ όσον κλήθηκε σε εκδήλωση κοινωνικού χαρακτήρα από την διοργανώτρια και δεν προσήλθε
αδικαιολόγητα. Σε περίπτωση που θα αγωνισθεί η συµµετοχή θεωρείται αντικανονική.
8. Για τον προσδιορισµό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών ως ηµεροµηνία γέννησής τους θεωρείται η 1η
Ιανουαρίου του έτους γέννησής τους. Οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι συµπληρώνουν το ως άνω όριο ηλικία µετά την 1η
Ιανουαρίου, δύναται να συµµετέχουν σε αγώνες κυπέλλου και πρωταθλήµατος του σωµατείου στο οποίο ανήκουν
µέχρι το τέλος του πρωταθλήµατος, που διεξάγεται την συγκεκριµένη ποδοσφαιρική περίοδο.
9. Ειδικά και µόνο για τον προσδιορισµό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών που αποκτούν δικαίωµα να
αγωνίζονται σε ανδρικές οµάδες (συµπλήρωση της ηλικίας των 14 ετών) και των ποδοσφαιριστών σε
γυναικείες οµάδες (συµπλήρωση της ηλικίας των 12 ετών) ως ηµεροµηνία γέννησης όλων θεωρείται η 31η
Δεκεµβρίου του έτους γέννησής τους.
10. Ο έλεγχος ανήκει στον διαιτητή του αγώνα, ο οποίος υποχρεούται να απαγορεύει τη συµµετοχή
ποδοσφαιριστών για όλες τις ειδικές περιπτώσεις απαγόρευσης συµµετοχής. Σε περίπτωση άρνησης ή
πληµµελούς ελέγχου εκ µέρους του διαιτητή, τότε αυτός τιµωρείται µε την ποινή του µη ορισµού του σε
αγώνα για διάστηµα δύο (2) µηνών.
Ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη διάταξη του (άρθρου 19 του Κ.Α.Π.).
23. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
Ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη διάταξη του (άρθρου 20 του Κ.Α.Π.).
24. ΜΗ ΤΕΛΕΣΗ ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
Αγώνας που δεν έληξε χωρίς υπαιτιότητα των διαγωνιζόµενων οµάδων επανορίζεται για τα Πανελλήνια
Πρωταθλήµατα (ερασιτεχνικά, επαγγελµατικά), και συνεχίζεται για το υπολειπόµενο της διακοπής χρονικό διάστηµα µε
τους ίδιους όρους που υπήρχαν κατά τη διακοπή (π.χ. αριθµός τερµάτων, αριθµός ποδοσφαιριστών), την επόµενη
ηµέρα στο ίδιο γήπεδο και την ίδια ώρα που αρχικά είχε ορισθεί.
Προκειµένου για αγώνες των τοπικών πρωταθληµάτων, ο αγώνας επανορίζεται εντός 15 ηµερών. Κατά τα λοιπά
ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη διάταξη του (άρθρου 21 του Κ.Α.Π.).
25. ΑΔΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΑ
Υπόχρεη οµάδα για την έκδοση άδειας τέλεσης αγώνα είναι η γηπεδούχος (άρθρο 7 παρ. 1 σε συνδυασµό µε το
άρθρο 21 παρ. 2α εδάφ. δδ του Κ.Α.Π.).
Για την ποδοσφαιρική περίοδο 2016-2017 (όπως µέχρι σήµερα) οι άδειες για την τέλεση των ποδοσφαιρικών
αγώνων των πρωταθληµάτων καθώς και του Κυπέλλου της Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ θα εκδίδονται µε φροντίδα της Ένωσης
Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Λασιθίου (Ε.Π.Σ.Λ.).
26. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Ενστάσεις επιτρέπεται να υποβάλλονται µόνο από τις διαγωνιζόµενες οµάδες στους µεταξύ τους αγώνες,
αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 και 24 του Κ.Α.Π.
Για κάθε µία από τις ενστάσεις που προβλέπονται από τον Κ.Α.Π., πρέπει να υποβάλλεται µε χωριστό υπόµνηµα
στο οποίο να αναφέρονται συγκεκριµένα οι λόγοι υποβολής της – και µέσα στις προθεσµίες που προβλέπονται –
διαφορετικά απορρίπτεται η ένσταση κρινόµενη απαράδεκτη.
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Σηµειώνουµε ότι οι ενστάσεις που αποστέλλονται στη Διοργανώτρια µε συστηµένη επιστολή διαβιβάζονται
υποχρεωτικά και µέσω FAX εντός της παραπάνω προθεσµίας.
Η συζήτηση των ενστάσεων είναι υποχρεωτική, τυχόν δε παραίτηση της ενιστάµενης οµάδας είναι ανίσχυρη και
δεν λαµβάνεται υπόψη.
Προκειµένου για τις καταγγελίες πρέπει να αποστέλλονται στη Διοργανώτρια µέσα στις προβλεπόµενες από το
άρθρο 23 παρ. 8, 9 και 10 του Κ.Α.Π., και να διαβιβάζονται υποχρεωτικά και µέσω FAX τόσο η καταγγελία όσο και το
αποδεικτικό κατάθεσης του προβλεποµένου, για την αντίστοιχη ένσταση παραβόλου εντός της παραπάνω
προθεσµίας.
Για κάθε µια ένσταση κατατίθεται στην Γραµµατεία της Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ χρηµατικό παράβολο, το ύψος του
οποίου καθορίστηκε µε την από 22-8-2016 Απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ για το κάθε
είδος ένστασης ως εξής:
1. Ένσταση για αντικανονικότητα του γηπέδου
(µη τήρηση των διατάξεων του άρθρου 9 του Κ.Α.Π.)

100 €

2. Ένσταση για παράβαση διατάξεων του άρθρου 12 του Κ.Α.Π.,
σχετικά µε τον ορισµό διαιτητών ή βοηθών διαιτητών ή την αντικατάσταση των
ορισθέντων.

100 €

3. Ένσταση για αντικανονική διακοπή αγώνα, που οφείλεται σε αναιτιολόγητη
και αντίθετη µε τον Κ.Α.Π. απόφαση του διαιτητή.

100 €

4. Ένσταση για εσφαλµένη ερµηνεία και εφαρµογή διατάξεων του Κ.Α.Π. από το διαιτητή
που σχετίζονται µε την συµπλήρωση των οµάδων, µετά την έναρξη του αγώνα

100 €

5. Ένσταση για αντικανονική συµµετοχή ποδοσφαιριστή που υποχρεωτικά πρέπει
να κατονοµάζεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναφέρονται οι συγκεκριµένοι λόγοι
στους οποίους στηρίζεται η ένσταση. Η ένσταση αυτή µπορεί να στρέφεται κατά
οποιουδήποτε ποδοσφαιριστή – τακτικού ή αναπληρωµατικού – ο οποίος αγωνίστηκε,
από τους αναγραφόµενους στο Φ.Α.

100 €

6. Ένσταση για πλαστοπροσωπεία ποδοσφαιριστή, που πρέπει υποχρεωτικά να
κατονοµάζεται. Η ένσταση αυτή µπορεί να στρέφεται κατά ενός, περισσοτέρων ή
και όλων των ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν, που θα πρέπει να
κατονοµάζονται.

100 €

7. Ένσταση για παράληψη παρουσίας ιατρού κατά την διεξαγωγή του αγώνα όπου
απαιτείται

100 €

8. Ένσταση κατά του κύρους του αγώνος, ο οποίος ετελέσθη µη νοµίµως και κατά
παράβαση διατάξεως του Κ.Α.Π. ή της εγκριθείσης προκήρυξης.

100 €

Το παραπάνω χρηµατικό παράβολο σε περίπτωση που απορρίπτεται η σχετική ένσταση περιέρχεται στο ταµείο
της Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ και ειδικά στο Λογαριασµό 302/620059-18 της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, Κατάστηµα Αγίου
Νικολάου, του Ταµείου Αρωγής Ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ή στο λογαριασµό 5756-021620-012 της
Τράπεζας Πειραιώς.
Αντίθετα, επιστρέφεται στην ενιστάµενη οµάδα, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
Καταγγελία κατά του κύρους του αγώνα για οποιοδήποτε λόγο µπορεί να υποβάλλει τρίτη οµάδα που µετέχει στο
ίδιο πρωτάθληµα µε τις διαγωνιζόµενες, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) ηµερών από την τέλεση του
αγώνα, εφόσον έχει άµεσο έννοµο συµφέρον, το οποίο περιοριστικά ορίζεται στη βαθµολογία του πρωταθλήµατος
που µετέχει και έχει σχέση µε τη συγκεκριµένη οµάδα στην οποία αναφέρεται η καταγγελία, και να διαβιβάζονται
υποχρεωτικά και µέσω FAX τόσο η καταγγελία όσο και το αποδεικτικό κατάθεσης του προβλεποµένου παραβόλου
(άρθρο 23 παρ. 8, 9 και 10 του Κ.Α.Π.).

710

Το παράβολο της καταγγελίας (ένστασης) ορίζεται σε εκατό (100) ευρώ.
Σε περίπτωση που γίνεται δεκτή ένσταση ή καταγγελία για οποιοδήποτε λόγο αντικανονικής συµµετοχής
ποδοσφαιριστή για παράβαση του παρόντος Κανονισµού και των λοιπών κανονισµών της Ε.Π.Ο., η υπαίτια οµάδα
που µετέχει ο ποδοσφαιριστής αυτός, χάνει τον αγώνα µε τέρµατα 3-0, εκτός αν το αποτέλεσµα ευνοεί την αντίπαλη
οµάδα και επιβάλλεται χρηµατική ποινή έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
Το παραπάνω χρηµατικό παράβολο σε περίπτωση που απορρίπτεται η σχετική καταγγελία περιέρχεται στο
ταµείο της Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ και ειδικά στο Λογαριασµό 302/620059-18 της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, Κατάστηµα
Αγίου Νικολάου, του Ταµείου Αρωγής Ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ή στο λογαριασµό 5756-021620-012 της
Τράπεζας Πειραιώς.
Αντίθετα, επιστρέφεται στην ενιστάµενη οµάδα, αν η καταγγελία γίνει δεκτή.
Κατά τα λοιπά έχουν πλήρη εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 23 του Κ.Α.Π.
27. ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη διάταξη του (άρθρου 24 του Κ.Α.Π.).
28. ΕΠΑΘΛΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Στην Πρωταθλήτρια Οµάδα της τελικής κατάταξης του Βαθµολογικού Πίνακα κάθε Κατηγορίας (Α΄,

Β΄ ή

χωρισµένων σε οµίλους) θα απονεµηθούν σε επίσηµη τελετή ΕΠΑΘΛΑ που αθλοθετούνται από την Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
(Κύπελλο, και τριάντα (30) µετάλλια) για τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή της (άρθρο 25 του Κ.Α.Π.).
29. ΕΠΑΘΛΟ ΗΘΟΥΣ (ΚΥΠΕΛΛΟ ΗΘΟΥΣ)
Κύπελλο ήθους θα δοθεί σε Σωµατείο πού θα συµµετάσχουν σε όλους τους αγώνες πρωταθλήµατος και
κυπέλλου, πού δεν θα αποχωρήσουν για οποιαδήποτε αιτία από αγώνα και πού δεν θα διακοπεί σε βάρος τους
αγώνας και

να µην τιµωρηθεί κανείς ποδοσφαιριστής τους, παράγοντας, προπονητής, η να έχουν στερηθεί του

δικαιώµατος να αγωνίζονται στο γήπεδό τους κατά την διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου 2016-2017 παράπτωµα
πού εµπίπτει στις διατάξεις (του Κ.Α.Π. και του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο).
Στην περίπτωση που τα παραπάνω ισχύουν για περισσότερες από µία οµάδες την διάκριση αυτή θα την
δικαιούνται όλες οι οµάδες.
Για την περίοδο 2016-2017 στον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήµατος Α΄ και Β΄ Κατηγορίας Τοπικού θα
απονεµηθεί έπαθλο.
30. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
α. Η οικονοµική οργάνωση, διαχείριση και επιστασία των αγώνων πρωταθληµάτων ανατίθεται στα γηπεδούχα
Σωµατεία τα οποία πρέπει να συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις της Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ σε ότι αφορά την διάθεση των
εισιτηρίων.
β. Τα έξοδα µετακινήσεως των οµάδων βαρύνουν εξολοκλήρου τις µετακινούµενες οµάδες χωρίς να έχουν
δικαίωµα στις εισπράξεις των αγώνων.
γ. Το Σωµατείο που δεν συµµορφώνεται µε την παραπάνω προκήρυξη ή µε τις οικονοµικές εγκυκλίους της Ε.Π.Ο.
και της Ένωσης, αποκλείεται προσωρινά ή οριστικά από την οικονοµική διαχείριση των αγώνων στο γήπεδό του και
σε περίπτωση υποτροπής εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 26 του Κ.Α.Π.
δ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την διοργανώτρια (Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ότι το γηπεδούχο Σωµατείο έχει
βγάλει πλαστά εισιτήρια ή υπερτιµηµένα ή διέθεσε προσκλήσεις σε αριθµό µεγαλύτερο απ’ αυτόν που επιτρέπετε,
επιβάλλεται σε αυτό χρηµατική ποινή κατά την κρίση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του
Κ.Α.Π.
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ε. Με την 22-8-2016 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ορίστηκαν τα παρακάτω ποσά
επί των ακαθαρίστων εισπράξεων των αγώνων που δικαιούται η Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ή τρίτοι:
1. Ποσοστό 2,5% υπέρ Ε.Τ.Ε.Χ. ή Τ.Α.Υ.Α.Π. (πρώην Τ.Α.Σ.Α.).
2. Ποσοστό 15% υπέρ του Γηπέδου.
3. Ποσοστό 10% υπέρ της Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη διάταξη του (άρθρου 26 του Κ.Α.Π.).
31. ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ
Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Ε.Π.Σ. Λασιθίου, θα ορίζονται ειδικές επιτροπές οι οποίες
θα διεξάγουν ελέγχους σε διάφορους αγώνες των πρωταθληµάτων, για την τήρηση των κανόνων από τα
Σωµατεία (έλεγχοι πλαστοπροσωπίας κ.λ.π.)
Ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη διάταξη των άρθρων 7, 8, 9, 10 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.
32. ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 31 του Κ.Α.Π.
33. ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 15 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.
34. ΠΟΙΝΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.
Ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 5 και 6 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.
35. ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥ
Ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 32 του Κ.Α.Π.
36. ΦΑΡΜΑΚΟΔΙΕΓΕΡΣΗ (ΝΤΟΠΙΝΓΚ)
Ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 24 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.
37. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)
Ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 37 του Κ.Α.Π.
38. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΟΒΙΒΑΣΤΗΚΕ ή
ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΗΚΕ
Ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 27 του Κ.Α.Π.
39. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΟΓΩ ΑΡΝΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ
Ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 36 του Κ.Α.Π.
40. ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΟΓΩ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 33 του Κ.Α.Π.
41. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
Ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 34 του Κ.Α.Π.
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42. ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
1.

Οι κάθε φύσης διαφορές που προέρχονται και δηµιουργούνται από την εφαρµογή των διατάξεων των
Κανονισµών που διέπουν το ποδόσφαιρο και αφορούν τις Οµάδες που µετέχουν στα Πρωταθλήµατα της
Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, επιλύονται αποκλειστικά και µόνο από τα Αρµόδια θεσµοθετηµένα Αθλητικά Όργανα,
απαγορευµένης κάθε προσφυγής στα Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια (άρθρο 35 παρ. 1 του Κ.Α.Π.).

2.

Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διατάξεως η Οµάδα που ασκεί προσφυγή αποβάλλεται από το
Πρωτάθληµα που µετέχει από την ηµέρα άσκησης της προσφυγής.

3.

Ειδικά προκειµένου για οικονοµικές διαφορές µεταξύ των Σωµατείων της Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ και των
Προπονητών τους, ισχύουν όσα προβλέπονται από το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και τις ειδικές διατάξεις
του Κανονισµού Προπονητών.

Ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 35 του Κ.Α.Π.
43. ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ – Μ.Μ.Ε. (ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΓΩΝΩΝ)
α. Το αποκλειστικό δικαίωµα για τηλεοπτική ή ραδιοφωνική µετάδοση των αγώνων των τοπικών πρωταθληµάτων
όλων των κατηγοριών, το έχει το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, που µπορεί να συνάπτει σύµβαση µε οποιοδήποτε
τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό οργανισµό για την απευθείας µετάδοση ποδοσφαιρικών αγώνων ή για µετάδοση
τηλεοπτικών στιγµιότυπων µετά τη λήξη αυτών των αγώνων. Η χρηµατική αντιπαροχή για τις παραπάνω µεταδόσεις
θα καθορίζεται από το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ.
β. Το παραπάνω δικαίωµά του, το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ µπορεί να το εκχωρεί στα σωµατεία της δύναµής
του.
Ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 29 του Κ.Α.Π.
44. ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Με την από 22-8-2016 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ καθορίστηκαν οι παρακάτω
τιµές εισιτηρίων για τους αγώνες πρωταθλήµατος, και που θα ισχύουν για την ποδοσφαιρική περίοδο 2016-2017.
α. Για την Α΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία σε 5 ευρώ, τα δε Αθλητικά και Στρατιωτικά σε 2,50 ευρώ. (Γενική είσοδος)
β. Για την Β΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία σε 3 ευρώ, τα δε Αθλητικά και Στρατιωτικά σε 1,50 ευρώ (Γενική είσοδος)
45. ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ
Ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 21 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.
46. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 6 του Κ.Α.Π.
47. ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ
Παιδιά µέχρι 14 ετών και Μαθητές µέχρι 18 ετών µπορούν να µπαίνουν στα γήπεδα ελεύθερα, µε απαραίτητη
προϋπόθεση την επίδειξη της Μαθητικής τους ταυτότητας. Ελεύθερα µπορούν να µπαίνουν όλοι που προβλέπονται
από το Νοµό και αυτοί που έχουν (πρόσκληση) που εκδόθηκε αρµόδια.
48. ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΩΝ
Όπου στις διατάξεις της παρούσης προκήρυξης αναφέρεται η λέξη «Οµάδα» νοείται Ποδοσφαιρικό Σωµατείο.
49. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ – ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
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α. Κάθε µία από τις οµάδες που διαγωνίζεται πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε το απαραίτητο φαρµακευτικό υλικό
που θα χρησιµοποιούν οι ποδοσφαιριστές της.
β. Η παρουσία ιατρού αγώνα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, έχοντας την υποχρέωση να αποδείξει την ιδιότητά του µε
οποιοδήποτε επίσηµο αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου ή σφραγίδα).
γ. Τα γηπεδούχα σωµατεία είναι εκείνα που αναλαµβάνουν την υποχρέωση να υπάρχουν στη διάθεση
των διαγωνιζοµένων µέσα πρώτων βοηθειών και να µεριµνούν εγγράφως απευθυνόµενοι σε αρµόδιο φορέα,
για την παρουσία γιατρού κατά την τέλεση των αγώνων.
Σε αντίθετη περίπτωση ο αγώνας δεν διεξάγεται µε υπαιτιότητα της γηπεδούχου οµάδας. Εάν διεξαχθεί,
ο µεν Διαιτητής παραπέµπεται για πειθαρχικό έλεγχο, η δε γηπεδούχος οµάδα χάνει τον αγώνα και της
επιβάλλεται χρηµατική ποινή εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
δ. Το χρηµατικό πρόστιµο για την µη παρουσία γιατρού αγώνα, θα περιέρχεται στο Λογαριασµό 302/620059-18
της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, Κατάστηµα Αγίου Νικολάου, του Ταµείου Αρωγής Ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Σ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ή στο λογαριασµό 5756-021620-012 της Τράπεζας Πειραιώς.
50. ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΑΞΗΣ
Στους διεξαγόµενους αγώνες των πρωταθληµάτων της προκήρυξης αυτής, οι διαγωνιζόµενες οµάδες είναι
υπεύθυνες για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών, των τεχνικών, των διοικητικών παραγόντων, των
µελών και των οπαδών τους.
Σε περίπτωση που από τα ανωτέρω πρόσωπα ή µέλη δηµιουργηθούν επεισόδια που δυσφηµούν το άθληµα ή
διεγείρουν το φίλαθλο κοινό, επιβάλλονται από την Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ οι προβλεπόµενες κυρώσεις από τα άρθρα 4,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 και 19 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.
Η Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ προκειµένου να καλύψει το κενό της απουσίας των αστυνοµικών οργάνων αναθέτει
προαιρετικά στα σωµατεία τον ορισµό οµάδας περιφρούρησης των γύρω του γηπέδου χώρων (κερκίδα, αποδυτήρια).
Η οµάδα περιφρούρησης εφόσον δηλωθεί θα είναι υπό τις οδηγίες του παρατηρητή αγώνα στη διάθεση του
οποίου θα παρουσιάζονται πριν την έναρξη του αγώνος και θα αποχωρούν µετά τη λήξη του. Η οµάδα αυτή θα
αποτελείται από τρία άτοµα, ένα από την φιλοξενούµενη οµάδα και δύο από τη γηπεδούχο.
51. ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ – ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Η Α΄ Κατηγορία απσρτίζεται από (1) ένα όµιλο των (14) οµάδων την περίοδο 2016-2017.
Για την περίοδο 2017-2018 η Α΄ Κατηγορία θα απαρτίζεται από (1) όµιλο των (12) οµάδων.
Η διεξαγωγή του πρωταθλήµατος της Α΄ Κατηγορίας θα γίνει σε µία περίοδο σε διπλούς αγώνες,όπως θα
προκύψει από την δηµόσια κλήρωση.
Οι οµάδες πού θα συµµετάσχουν στην Α΄ Κατηγορία την περίοδο 2017-2018 θα πρέπει να συµµετέχουν µε
τουλάχιστον µία (1) οµάδα ανεξαρτήτου ηλικίας στο παιδικό πρωτάθληµα πού διοργανώνει η Ε.Π.Σ.ΛΑΣΙΘΙΟΥ.
ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ (για τις δύο περιόδους 2016-2017 και 2017-2018).
1. ΑΝΟΔΟΣ ΕΝΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ
Από την Α΄ Κατηγορία ανέρχεται στην Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ Κατηγορία το Σωµατείο πού κατέλαβε την 1η θέση στο
πρωτάθληµα µε διαφορά (7) βαθµούς από τον δεύτερο στην βαθµολογία.
Σε περίπτωση πού η διαφορά είναι µικρότερη των (7) βαθµών θα διεξαχθούν αγώνες PLAY OFF από τους (4)
πρώτους της βαθµολογίας σε δύο φάσεις.
1η ΦΑΣΗ PLAY OFF
Συµµετέχουν οι οµάδες πού κατέβαλαν την 1η, 2η, 3η και 4η θέση του βαθµολογικού πίνακα της Α΄ Κατηγορίας.
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Η οµάδα πού τερµάτισε 1η αγωνίζεται στην έδρα της µε την οµάδα πού τερµάτισε 4η και η οµάδα πού τερµάτισε
2η αγωνίζεται στην έδρα της µε την οµάδα πού τερµάτισε 3η.
Οι αγώνες είναι νοκ-άουτ και σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθεί η διαδικασία της ηµίωρης παράτασης και των
πέναλτυ.
2η ΦΑΣΗ PLAY OFF
Oi δύο νικήτριες οµάδες από την 1η φάση αγωνίζονται µεταξύ τους σε έναν και µοναδικό αγώνα στην έδρα της
οµάδας πού τερµάτισε σε υψηλότερη βαθµολογική θέση στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήµατος.
Ο αγώνας είναι νοκ-άουτ και σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθεί η διαδικασία της ηµίωρης παράτασης και των
πέναλτυς,ο νικητής θα καταλάβει την 1η θέση και θα ανέρχεται στην Γ΄ ΕθΝΙΚΗ Κατηγορία και ο ηττηµένος θα
καταλάβει την 2η θέση.
2. ΑΝΟΔΟΣ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ
Από την Α΄ Κατηγορία ανέρχεται απευθείας στην Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ Κατηγορία το Σωµατείο πού κατέλαβε την 1η θέση
στο πρωτάθληµα.
Το δεύτερο Σωµατείο πού θα ανέρχεται στην Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ Κατηγορία θα προκύψει µετά από αγώνες PLAY OFF.
1η ΦΑΣΗ PLAY OFF
Συµµετέχουν οι οµάδες πού κατέλαβαν την 2η, 3η, 4η και 5η θέση του βαθµολογικού πίνακα της Α΄ Κατηγορίας.
Η οµάδα πού τερµάτισε 2η αγωνίζεται στην έδρα της µε την οµάδα πού τερµάτισε 5η και η οµάδα πού τερµάτισε
3η αγωνίζεται στην έδρα της µε την οµάδα πού τερµάτισε 4η.
Οι αγώνες είναι νοκ-άουτ και σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθεί η διαδικασία της ηµίωρης παράτασης και των
πέναλτι.
2η ΦΑΣΗ PLAY OFF
Oι δύο νικήτριες οµάδες από την 1η φάση αγωνίζονται µεταξύ τους σε έναν και µοναδικό αγώνα στην έδρα της
οµάδας πού τερµάτισε σε υψηλότερη θέση στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήµατος
Ο αγώνας είναι νοκ-άουτ και σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθεί η διαδικασία της ηµίωρης παράτασης και των
πέναλτι,ο νικητής θα καταλάβει την 2η θέση και θα ανέρχεται στην Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ Κατηγορία και ο ηττηµένος θα
καταλάβει την 3η θέση.
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ (για την περίοδο 2016-2017)
1. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΝΕΒΕΙ ΈΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΤΗΝ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Από την Α΄ Κατηγορία υποβιβάζονται στην Β΄ Κατηγορία το Σωµατείο πού θα τερµατίσει στην τελευταία θέση της
βαθµολογίας και οµάδες πού κατέλαβαν την 13η, 12η, 11η και 10η θέση θα αγωνιστούν σε αγώνες PLAY OUT για
τον υποβιβασµό ακόµα ενός Σωµατείου στην Β΄ Κατηγορία σε δύο φάσεις.
1η ΦΑΣΗ PLAY AUT
Συµµετέχουν οι οµάδες πού κατέλαβαν την 13η, 12η, 11η και 10η θέση του βαθµολογικού πίνακα της Α΄
Κατηγορίας.
Η οµάδα πού τερµάτισε 10η αγωνίζεται στην έδρα της µε την οµάδα πού τερµάτισε 13η και η οµάδα πού
τερµάτισε 11η αγωνίζεται στην έδρα της µε την οµάδα πού τερµάτισε 12η.
Οι αγώνες είναι νοκ-άουτ και σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθεί η διαδικασία της ηµίωρης παράτασης και των
πέναλτι.
2η ΦΑΣΗ PLAY AUT
Οι δύο ηττηµένες οµάδες από την 1η φάση αγωνίζονται µεταξύ τους σε έναν και µοναδικό αγώνα στην έδρα της
οµάδας πού τερµάτισε σε υψηλότερη θέση στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήµατος.
Ο αγώνας είναι νόκ-άουτ και σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθεί η διαδικασία της ηµίωρης παράτασης και των
πέναλτυ,ο νικητής θα καταλάβει την 12η θέση και θα παραµείνει στην Α΄ Κατηγορία και ο ηττηµένος θα καταλάβει
την 13η θέση και θα υποβιβάζεται στην Β΄ Κατηγορία.
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Επίσης οι δύο νικήτριες οµάδες από την 1η φάση αγωνίζονται µεταξύ τους σε έναν και µοναδικό αγώνα στην έδρα
της οµάδας πού τερµάτισε σε υψηλότερη βαθµολογική θέση στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήµατος.
Ο αγώνας είναι νοκ-άουτ και σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθεί η διαδικασία της ηµίωρης παράτασης και των
πέναλτι, ο νικητής θα καταλάβει την 10η θέση και ο ηττηµένος θα καταλάβει την 11η θέση.
2. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΝΕΒΟΥΝ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Θα ισχύει ότι και στην 1η περίπτωση.
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Η Β΄ Κατηγορία θα διεξαχθεί σε (1) ένα όµιλο ανάλογα µε την συµµετοχή των Σωµατείων.
ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
1. ΑΝΟΔΟΣ ΕΝΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΣ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Από την Β΄ Κατηγορία ανέρχεται στην Α΄ Κατηγορία το Σωµατείο πού κατέλαβε την 1η θέση στο πρωτάθληµα.
2. ΑΝΟΔΟΣ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Από την Β΄ Κατηγορία ανέρχονται στην Α΄ Κατηγορία τα Σωµατεία πού κατέλαβαν την 1η και 2η θέση στο
πρωτάθληµα.
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Από την περίοδο 2016-2017 θα διεξαχθεί κλειστό πρωτάθληµα Γ΄ Κατηγορίας για ηλικίες από 13 έως 15 ετών
δηλαδή για ποδοσφαιριστές γεννηθέντες από 1 Ιανουαρίου 2004 µέχρι 31 Δεκεµβρίου 2005. Σε περίπτωση πού
οι δηλώσεις συµµετοχής είναι λιγότερες από έξι (6) το εν λόγω πρωτάθληµα δεν θα πραγµατοποιηθεί.
52. ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΑΓΩΝΑ
Σύµφωνα µε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Ενώσεων – Μελών της Ε.Π.Ο. στις 18 Αυγούστου
2006, στα ερασιτεχνικά πρωταθλήµατα (τοπικά, Πανελλήνια) εάν το γηπεδούχο σωµατείο δεν εξοφλήσει πριν την
έναρξη του αγώνα το σύνολο της δαπάνης διαιτησίας (αποζηµίωση – έξοδα µετακίνησης και διαµονής), ο διαιτητής
δεν διεξάγει τον αγώνα. Ο αγώνας αυτός κατακυρούται υπέρ της αντιπάλου οµάδας και η γηπεδούχος οµάδα
τιµωρείται µε αφαίρεση δύο (2) βαθµών από το επόµενο πρωτάθληµα και χρηµατική ποινή. Μέχρι την εξόφληση της
δαπάνης διαιτησίας και της χρηµατικής ποινής στην διοργανώτρια (Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ), δεν ορίζονται οι αγώνες της
οµάδας αυτής, κατακυρώνονται δε υπέρ της αντιπάλου οµάδας.
Σωµατείο πού επιθυµεί την παρουσία Παρατηρητή Διαιτησίας σε αγώνα του πρέπει να απευθύνεται έγκαιρα,µε
αίτησή του (48 ώρες πριν την τέλεση του αγώνα) στην Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ.ΛΑΣΙΘΙΟΥ πού είναι η µόνη
αρµόδια για τον ορισµό του.Τα έξοδα αποζηµίωσης του παρατηρητή διαιτησίας βαρύνουν το Σωµατείο πού υποβάλει
την αίτηση και τα οποία είναι ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (20€).
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 12, παρ. 15 του Κ.Α.Π.
53. ΠΟΛΥΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Με κανονισµό που εκδίδεται µε απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. ρυθµίζονται τα κάθε είδους θέµατα που αφορούν
την πολυσυµµετοχή.
Απαγορεύεται η συµµετοχή του αυτού προσώπου σε δύο (2) διαφορετικά Δ.Σ. σωµατείων που ανήκουν στην ίδια
διοργανώτρια. Σε περίπτωση µη τήρησης της απαγόρευσης αυτής, κάθε αγώνας των οµάδων κατακυρώνεται υπέρ
της αντιπάλου.
Ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 30 του Κ.Α.Π.
54. ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
Το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Λασιθίου στην συνεδρίασή του στις 22 Αυγούστου 2016, αφού έλαβε υπόψη του:
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α) Το σχετικό Διευκρινιστικό έγγραφο της Ε.Π.Ο. 21995/2-8-2016.
β) Το δεδοµένο ότι στο Νοµό µας ιδρύθηκε πρόσφατα Σύνδεσµος Προπονητών Ποδοσφαίρου.
γ) Το δεδοµένο ότι δεν υπάρχουν προπονητές µε δίπλωµα σε αριθµό διπλάσιο τουλάχιστον από τον αριθµό των
οµάδων της Κατηγορίας.
Οµόφωνα αποφάσισε όπως για την Ποδοσφαιρική περίοδο 2016-2017 αυτός που θα εκτελεί χρέη προπονητή
στα Σωµατεία Α΄

και Β΄

Κατηγορίας της Ε.Π.Σ. Λασιθίου, πρέπει να εφοδιασθεί µε ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ στο όνοµα του προπονητή για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017 (ισχύει µέχρι 30-6-2017) και στην
ονοµασία του Σωµατείου.
Το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή είναι το µοναδικό στοιχείο, από πλευράς των Προπονητών που συνοδεύει τα
Δελτία των ποδοσφαιριστών. Χωρίς το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή δεν θα µπορούν να εισέρχονται στους
αγωνιστικούς χώρους οι ενδιαφερόµενοι σαν προπονητές και ουδείς δικαιούται να ασκεί καθήκοντα προπονητή εντός
της Τεχνικής Περιοχής.
Κάτοχος Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή απαγορεύεται να βρίσκεται στην Τεχνική Περιοχή (Πάγκο) της
εκάστοτε οµάδας και να αναγράφεται µε άλλη ειδικότητα στο φύλλο αγώνα, εκτός από αυτή του Προπονητή.
Σε περίπτωση αλλαγής προπονητή το Σωµατείο θα εκδίδει υποχρεωτικά ΝΕΟ Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή
στο όνοµα του Σωµατείου και στο όνοµα του νεοπροσληφθέντος προπονητή µε νέο φυσικά χρηµατικό παράβολο των
εξήντα (60) ευρώ.
Εκτός των δικαιολογητικών που αναφέρονται παρακάτω για την έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή
απαιτείται χρηµατικό παράβολο εξήντα (60) ευρώ και κατατίθεται στο λογαριασµό της που τηρεί η Ε.Π.Σ. Λασιθίου
στην Τράπεζα Πειραιώς 5756-021620-012 προσκοµίζοντας την αντίστοιχη απόδειξη κατάθεσης.
Οι διαιτητές των αγώνων είναι υπεύθυνοι για τον σχετικό έλεγχο αυτών βάσει του άρθρου 18 του Κ.Α.Π.
Σε διαφορετική περίπτωση θα ελέγχονται και αυτοί µε τη σειρά τους από τα αρµόδια όργανα της Ε.Π.Ο. και της
Ε.Π.Σ. Λασιθίου.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ:
1) Αίτηση του Σωµατείου για τον ενδιαφερόµενο προπονητή προς την Ε.Π.Σ. Λασιθίου.
2) Ταυτότητα 3ετίας προπονητή από την Ε.Π.Ο. µε ηµεροµηνία λήξης 31-12-2016.
3) Βεβαίωση από τον Παγκρήτιο Σύνδεσµο Προπονητών.
4) Δύο (2) έγχρωµες φωτογραφίες.
5) Επικυρωµένο αντίγραφο του κατατεθειµένου στην Δ.Ο.Υ. ιδιωτικού συµφωνητικού.
6) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι ο ενδιαφερόµενος δεν εµπίπτει στα κωλύµατα τα προβλεπόµενα εκ
του καταστατικού της Ε.Π.Ο., αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του κανονισµού Προπονητών, του καταστατικού
και των κανονισµών της Ε.Π.Ο.
7) Καταβολή παραβόλου εξήντα (60) ευρώ.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ:
1) Αίτηση του Σωµατείου για τον ενδιαφερόµενο προπονητή προς την Ε.Π.Σ. Λασιθίου.
2) Επικυρωµένο αντίγραφο της Αστυνοµικής του Ταυτότητας.
3) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι ο ενδιαφερόµενος δεν εµπίπτει στα κωλύµατα τα προβλεπόµενα εκ
του καταστατικού της Ε.Π.Ο., αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του κανονισµού Προπονητών, του καταστατικού
και των κανονισµών της Ε.Π.Ο.
4) Δύο (2) έγχρωµες φωτογραφίες.
5) Καταβολή παραβόλου εξήντα (60) ευρώ.
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Μετά τα παραπάνω παρακαλούµε τα Σωµατεία έγκαιρα να προσέλθουν στα Ιδιόκτητα Γραφεία της Ε.Π.Σ.
Λασιθίου, προσκοµίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω ώστε να προµηθευτούν το Δελτίο
Πιστοποίησης Προπονητή.
55. ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ως δυσφήµιση ποδοσφαιρικών αρχών και οργάνων θεωρούνται οι µε οποιονδήποτε τρόπο δηµόσιες δυσµενείς
κρίσεις σε βάρος της διοργανώτριας των αγώνων, των θεσµοθετηµένων δικαιοδοτικών οργάνων, των οργάνων
διαιτησίας και γενικώς των διαιτητών, καθώς επίσης και οποιασδήποτε οµάδας και των αξιωµατούχων αυτής.
Ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 25 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.
56. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ο Πειθαρχικός Έλεγχος των Σωµατείων και παραγόντων βάσει των άρθρων του Π.Κ. της Ε.Π.Ο. και ασκείται:
1. Σε πρώτο βαθµό από την ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Ε.Π.Σ. Λασιθίου.
2. Σε δεύτερο και τελευταίο βαθµό από την Δικαστική ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΕΣΕΩΝ της Ε.Π.Ο.
57. ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Οι ποινές των ποδοσφαιριστών όταν αποβάλλονται για τις παραβάσεις που διαπράττουν ως άρθρα 7, 8, και 9
του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. και επιβάλλονται βάσει του άρθρου 10 του ίδιου κώδικα.
Εκτός της ποινής αποκλεισµού µε αγωνιστικές ηµέρες επιβάλλεται και χρηµατική ποινή δέκα (10) ευρώ, για ποινή
αποκλεισµού µιας αγωνιστικής ηµέρας. Σε περίπτωση επιβολής µεγαλύτερης ποινής αποκλεισµού, το ποσό αυτό των
δέκα (10) ευρώ πολλαπλασιάζεται µε πολλαπλασιαστή τον αριθµό των ηµερών αποκλεισµού ως παράγραφο 2-ε του
άρθρου 10 του ίδιου κώδικα.
ΕΚΤΙΣΗ ΠΟΙΝΩΝ
1. Η καταβολή της χρηµατικής ποινής γίνεται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την έκδοση της απόφασης ως το
άρθρο 29, παράγραφος 4, ε του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.
2. Αν η καταβολή της χρηµατικής ποινής που επιβλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων του παρόντος
κανονισµού, δεν γίνει µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την τελεσιδικία της απόφασης στη διοργανώτρια, κάθε αγώνας
της οµάδας που οφείλει δεν ορίζεται και κατακυρούται υπέρ της αντιπάλου. (παράγραφος 4-ε του ίδιου άρθρου).
58. ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
1. Τα αδικήµατα και οι αντίστοιχες ποινές περιγράφονται στο άρθρο 15 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.
2. Στα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήµατα Α΄, Β΄, Γ΄ κατηγορίας και τα πρωταθλήµατα υποδοµών
α) επιβάλλεται κατά περίπτωση χρηµατική ποινή από πενήντα ευρώ (50) έως και χίλια (1.000) ευρώ το ανώτερο.
β) Ποινή αποκλεισµού της έδρας µε αγωνιστικές ηµέρες.
γ) Το οριζόµενο ουδέτερο γήπεδο ευρίσκεται στα γεωγραφικά όρια της οικείας Ένωσης.
δ) Σε περίπτωση δηµιουργίας επεισοδίων µεγάλης έκτασης και ιδιαιτέρας σοβαρότητας, δύναται η διοργανώτρια
να επιβάλλει ποινή αποκλεισµού οµάδας από τους αγώνες µέχρι έναν (1) χρόνο.
ε) Στα τοπικά πρωταθλήµατα, σε περίπτωση επεισοδίων, δύναται η διοργανώτρια να επιβάλλει στην υπαίτια
οµάδα ποινή στέρησης του δικαιώµατος να αγωνίζεται στην έδρα της όταν είναι γηπεδούχος από µία (1) έως τέσσερις
(4) αγωνιστικές ηµέρες, ανάλογα µε την έκταση και τη σοβαρότητα των επεισοδίων. Οι παραπάνω ποινές
διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής της οµάδας.
59. ΚΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΜΑΔΩΝ (άρθρο 16 Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.)

718

Κακή συµπεριφορά οµάδας στα τοπικά πρωταθλήµατα υπάρχει όταν κατά τη διάρκεια ενός αγώνα αποβάλλονται
τρεις (3) ποδοσφαιριστές, οπότε και επιβάλλεται αυτοδίκαια χρηµατική ποινή πενήντα (50) ευρώ.
60. ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
Η ρατσιστική συµπεριφορά από οποιονδήποτε κατά τη διεξαγωγή του αγώνα καθώς και η επιβολή ποινών σε
αγωνιστικές ηµέρες και χρηµατικών προστίµων περιγράφονται στο άρθρο 23 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.
61. ΒΙΑ
Ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 19 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.
62. ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Οποιοσδήποτε πλαστογραφεί ένα έγγραφο ή παραποιεί ένα πρωτότυπο έγγραφο ή χρησιµοποιεί ένα
παραποιηµένο έγγραφο σε σχέση µε ποδοσφαιρικές δραστηριότητες προκειµένου να παραποιήσει έννοµες νοµικές
σχέσεις θα τιµωρείται.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 20 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.
63. ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΑΓΩΝΑ
Ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 22 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.
64. ΑΠΡΕΠΗ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ – ΔΕΙΚΤΕΣ ΛΕΪΖΕΡ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 17 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.
65. ΑΠΕΙΛΕΣ
Ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 18 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.
66. ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Στην περίπτωση κατά την οποία το πρωτάθληµα µιας κατηγορίας διεξάγεται σε δύο οµίλους και για τον λόγο αυτό
δεν είναι δυνατή η ενιαία κατάταξη των οµάδων, οι οποίες µετέχουν σ’ αυτούς τους οµίλους, στην τελική σειρά
βαθµολογίας του πρωταθλήµατός τους, τότε θα τελεσθεί αγώνας κατάταξης σε ουδέτερο γήπεδο µε διάρκεια 90΄.
Στην περίπτωση κατά την οποία αυτός ο αγώνας κατάταξης λήξει ισόπαλος, θα δοθεί παράταση µισής ώρας σε
δύο ηµίχρονα από 15΄ το καθένα.
Αν το αποτέλεσµα του αγώνα και µετά την παράταση παραµείνει ισόπαλο, τότε ο νικητής θα ανακηρυχθεί µετά
από εκτέλεση πέναλτυ κατά τη διαδικασία που ορίζει η παρ. 9 του άρθρου 20 του Κ.Α.Π.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 20 του Κ.Α.Π.
67. ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ (SUPER CUP)
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Κ.Α.Π. αποφασίστηκε στη συνεδρίαση στις 22-08-2016 ότι η Πρωταθλήτρια οµάδα
του Πρωταθλήµατος Α΄ Κατηγορίας Τοπικού και η Κυπελλούχος οµάδα της αυτής περιόδου 2016-2017,υποχρεούνται
να αγωνισθούν σε αγώνα για το SUPER CUP πριν την έναρξη της περιόδου 2017-2018 κατά τα ισχύοντα πού
προβλέπονται για τον Τελικό του Κυπέλλου σε γήπεδο και σε ηµέρα και ώρα πού θα ορίσει το Διοικητικό Συµβούλιο
της Ε.Π.Σ.ΛΑΣΙΘΙΟΥ.
Σε περίπτωση πού είναι η ίδια οµάδα πού κατέκτησε και τους (2) δύο παραπάνω τίτλους στον αγώνα για το
SURER CUP θα αγωνισθούν η Πρωταθλήτρια οµάδα του Πρωταθλήµατος Α΄ Κατηγορίας Τοπικού µε την οµάδα
φιναλίστ του Κυπέλλου της αυτής περιόδου 2016-2017.
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Οι εισπράξεις αυτού του αγώνα θα περιέρχονται στο Λογαριασµό 302/620059-18 της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος,
Κατάστηµα Αγίου Νικολάου,του Ταµείου Αρωγής Ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Σ.ΛΑΣΙΘΙΟΥ.
68. ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟ
Το Γηπεδούχο Σωµατείο είναι υπεύθυνο και υπόλογο για την έγκαιρη προετοιµασία του γηπέδου που αγωνίζεται
(γραµµές – τέρµατα – δίκτυα – σηµαιάκια κ.λ.π.), καθώς και για την ανεµπόδιστη χρήση των Αποδυτηρίων των
Διαιτητών και των οµάδων, για την καθαριότητά τους, επίσης και για την οµαλή τέλεση του αγώνα, βάση του άρθρου
21 και 9 του Κ.Α.Π.
69. «ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΜΜΟΥ» ΙΔΙΩΤΩΝ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Το Διοικητικό Συµβούλιο της Ε.Π.Ο. στη συνεδρίασή του στις 12-8-2015, αποφάσισε την απαγόρευση
συµµετοχής ποδοσφαιριστών που διαθέτουν δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας σε αγώνες «Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου
Άµµου», που δεν διοργανώνεται επίσηµα από την Ε.Π.Ο. και την Επιτροπή Ειδικών Μορφών Ποδοσφαίρου αλλά από
ιδιώτες.
Τυχόν συµµετοχή των ποδοσφαιριστών αυτών στα «πρωταθλήµατα» και στους «αγώνες» ιδιωτών, θα τιµωρείται
µετά από σχετική καταγγελία, µε εξάµηνη ανάκληση της ισχύος του Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας.
70. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Ε.Π.Ο. – ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 26 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.
71. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Η επίσηµη αλληλογραφία της Ε.Π.Σ.ΛΑΣΙΘΙΟΥ διακινείται,νοµίµως,µέσω ταχυδροµείου ή ιδιωτικού ταχυδροµείου
(courier) ή τηλεοµοιοτυπίας (FAX) ή και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail).
72. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Απαγορεύεται ποδοσφαιριστής ενός Σωµατείου να πάρει µέρος σε αγώνα οποιουδήποτε Πρωταθλήµατος κατά
την περίοδο αυτή για λογαριασµό (υπέρ δύο διαφορετικών Σωµατείων).
2. Απαραίτητη προϋπόθεση συµµετοχής ποδοσφαιριστών στους αγώνες είναι να φορούν σε όλη τη διάρκεια
αυτών τη στολή τους, η οποία υποχρεωτικά περιλαµβάνει: Φανέλα, παντελονάκι, κάλτσες, ποδοσφαιρικά υποδήµατα
και επικαλαµίδες.
3. Τα γήπεδα που γίνονται οι αγώνες των παραπάνω Πρωταθληµάτων είναι στην απόλυτη διάθεση της Ένωσης
Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Λασιθίου.
4. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Λασιθίου θα χρησιµοποιεί τα γήπεδα κατά την κρίση της, η ανάµειξη δε
στο έργο της αυτό, οποιουδήποτε άλλου απαγορεύεται.
5. Τα Γηπεδούχα Σωµατεία οφείλουν να φροντίζουν έγκαιρα για την κανονικότητα του γηπέδου (γραµµές –
τέρµατα – δίκτυα) για την αποφυγή των επιπτώσεων του άρθρου 21 του Κ.Α.Π. καθώς και για την ανεµπόδιστη χρήση
των αποδυτηρίων Διαιτητών και Οµάδων.
6. Αδικαιολόγητη άρνηση συµµετοχής ποδοσφαιριστών σε Εθνικές Οµάδες και Μικτές Οµάδες (Νέων, Παίδων,
Προπαίδων και Junior) της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Λασιθίου, θα εφαρµόζεται κατά γράµµα το άρθρο 31
του Κανονισµού Αγώνων Ποδοσφαίρου.
7. Απαγορεύεται η συµµετοχή σε οµάδα ανδρών ποδοσφαιριστή που δεν έχει συµπληρώσει το (14ο) έτος της
ηλικίας του.
8. Τα Σωµατεία είναι υποχρεωµένα να έχουν πάντα ανοικτές τις συσκευές TELEFAX που τους χορήγησε η Ε.Π.Σ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ δωρεάν στις 30 Σεπτεµβρίου 1996 προκειµένου σε εξαιρετικές περιπτώσεις να γίνεται η αποστολή
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εγγράφων (Μετάθεση ώρας αγώνων – αναβολή αγώνων – αλλαγή διαιτητών) από την Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ και ακόµη να
φροντίζουν να υπάρχει πάντα χαρτί στις συσκευές. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται τα ανωτέρω η Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη αποστολή εγγράφων.
Η ειδοποίηση των Σωµατείων σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα γίνεται µε την αποστολή FAX και µόνο
(καταργούνται τα τηλεγραφήµατα). Ουδεµία δικαιολογία δεν θα γίνεται δεκτή «Περί µη λήψης εγγράφου».
9. Όπου στις διατάξεις της παρούσης προκήρυξης αναφέρονται οι λέξεις «Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας»
αντικαθίσταται µε το «Δελτίο Ατοµικών Στοιχείων Ποδοσφαιριστή».
10. Διαιτητές εν ενεργεία ή µη, εγγεγραµµένοι σε συνδέσµους, δεν έχουν δικαίωµα να µετέχουν σαν
ποδοσφαιριστές σε αγώνες, τυχόν δε συµµετοχή τους είναι αντικανονική µε τις προβλεπόµενες από τον παρόντα
Κανονισµό κυρώσεις σε περίπτωση υποβολής σχετικής ένστασης.
11. Διπλωµατούχοι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής µε ειδικότητα το ποδόσφαιρο, οι οποίο κατά την
έναρξη της αγωνιστικής περιόδου ή κατά τη διάρκεια αυτής συµβλήθηκαν µε σωµατεία και έλαβαν ταυτότητα από την
οικεία Ε.Π.Σ. ή την Ε.Π.Ο. δεν έχουν το δικαίωµα να µετέχουν ως ποδοσφαιριστές σε επίσηµου αγώνες. Τυχόν
συµµετοχή τους αποτελεί αντικανονική συµµετοχή, εφαρµοζοµένης της διάταξης του άρθρου 23 παρ. 11 του παρόντος
Κανονισµού.
Δεν µπορεί να ανακληθεί η ταυτότητα του διπλωµατούχου προπονητή, που έλαβε κατά τις προϋποθέσεις της
παραπάνω περίπτωσης, ύστερα από αίτησή του ή αίτησή της οµάδας µε την οποία έχει συµβληθεί στην ίδια
αγωνιστική περίοδο, για να µετέχει ως ποδοσφαιριστής σε αγώνες.
12. Η τροποποίηση του Κανονισµού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) και των Κανονισµών Παιδιάς Ποδοσφαίρου,
έχει σαν συνέπεια και την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων της προκήρυξης αυτής.
13. Κάθε τροποποίηση των όρων της προκήρυξης γνωστοποιείται στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία και
στα ενδιαφερόµενα Σωµατεία.
14. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διοργανώτρια µπορεί να αλλάξει την ώρα και το γήπεδο τέλεσης αυτού,
υποχρεούται όµως να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόµενους και το αρµόδιο Τµήµα Τάξης τουλάχιστον 24 ώρες
πριν από την έναρξη του αγώνα. Το 24ωρο αρχίζει από την αποστολή του τηλεγραφήµατος ή FAX ή της µε
οποιοδήποτε άλλο τρόπο ειδοποίησης από τη διοργανώτρια.
15. Τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώµατα βάσει της Προκήρυξης και µε τη δήλωση συµµετοχής των οµάδων
παραχωρούνται στην διοργανώτρια Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Λασιθίου.
16. Η Ε.Π.Σ. Λασιθίου έχει το δικαίωµα µετά από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της να ορίσει χορηγό ή
χορηγούς στα Πρωταθλήµατά της, εάν οι όροι της χορηγίας είναι προς όφελος και συµφέρον των Σωµατείων της και
στοχεύουν στην αναβάθµιση αυτών.
17. Ουδεµία Αίτηση Μεταβολών Ποδοσφαιριστού παραλαµβάνεται και πρωτοκολλείται εν συνεχεία από την
Ε.Π.Σ. Λασιθίου εάν το ενδιαφερόµενο Σωµατείο δεν προσκοµίσει πέραν των Νοµίµων Δικαιολογητικών που
απαιτούνται, σύµφωνα µε τον κανονισµό Εγγραφών, Μετεγγραφών, Αποδεσµεύσεων Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών
και το νόµιµο κατά περίπτωση χρηµατικό παράβολο. Σε αντίθετη περίπτωση η Αίτηση Μεταβολών Ποδοσφαιριστού θα
επιστρέφεται στο Σωµατείο ως ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.
18. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Ε.Π.Σ. Λασιθίου, στη συνεδρίασή του στις 21 Μαΐου 2014, για τις Χρηµατικές
Συναλλαγές των Σωµατείων προς την Ε.Π.Σ. Λασιθίου, αποφάσισε τα παρακάτω:
α) Εφεξής η κάθε χρηµατική συναλλαγή των Σωµατείων προς την Ε.Π.Σ. Λασιθίου από την 1η Ιουνίου 2014 και
µετά, να γίνεται µέσω Τραπέζης για Πρόστιµα, Αιτήσεις Μεταβολών (δελτία), Ενστάσεις, Συµµετοχές Πρωταθληµάτων
– Κυπέλλου, Συνδροµές κ.λ.π.
β) Το χρηµατικό παράβολο θα πληρώνεται στο λογαριασµό που τηρεί η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ στην Τράπεζα Πειραιώς 5756-021620-012, προσκοµίζοντας ή αποστέλλοντας µε FAX (28410-25715)
ταυτόχρονα στην Ε.Π.Σ. Λασιθίου, την αντίστοιχη απόδειξη κατάθεσης στην Τράπεζα Πειραιώς.
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19. Δεν µπορούν να αποκτούν, να αποδεσµεύουν και να παραχωρούν µε οποιονδήποτε τρόπο
ποδοσφαιριστές, τα Σωµατεία τα οποία οφείλουν χρηµατικά ποσά από οποιονδήποτε λόγο σε υπερκείµενες
αρχές (Ενώσεις - Ε.Π.Ο).
73. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη αυτή, τις διατάξεις του Κανονισµού Αγώνων Ποδοσφαίρου
(Κ.Α.Π.), του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. και την ισχύουσα Αθλητική Νοµοθεσία, θα επιλύεται µε απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Λασιθίου.
2. Η ερµηνεία του Κανονισµού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) και των Κανονισµών Παιδιάς, του Πειθαρχικού
Κώδικα της Ε.Π.Ο. και των όρων της Προκήρυξης αυτής γίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης
Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Λασιθίου.
3. Η Προκήρυξη αυτή αποτελεί σύµβαση προσχώρησης µεταξύ της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων
Λασιθίου σαν Διοργανώτριας των Πρωταθληµάτων αυτών και των Σωµατείων που θα δηλώσουν έγγραφη συµµετοχή
σε αυτά.

Με εξαίρετη τιµή
Για το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΛΟΥΤΣΕΤΗΣ

ΚΩΣΤΗΣ ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ

(τηλ. 6973313067)
6972865107)

(τηλ.
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