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ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 
 

Η Τ.Ε. Ε.Ο.Κ. Χίου, στη συνεδρίασή της στις 30-06-2022 , αποφάσισε να διοργανώσει και να τελέσει με 

μέριμνα και ευθύνη της, και σύμφωνα πάντα με τη Γενική Προκήρυξη της Ε.Ο.Κ., τον ισχύοντα Αθλητικό 

Νόμο, το Καταστατικό και τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ., καθώς και τους Κανονισμούς Παιδιάς, τα 

παρακάτω Πρωταθλήματα τα οποία και προκηρύσσει: 

 
1. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 

2. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ 

3. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 
4. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ 

(ανεξαρτήτου ηλικίας) 

(2005 και νεότεροι ) 

(2007 και νεότεροι) 

από 24/09/2022 έως 31/05/2023 

από 24/09/2022 έως 19/03/2023 

από 24/09/2022 έως 07/05/2023 

5. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ανεξαρτήτου ηλικίας) από 24/09/2022 έως 31/05/2023 

6. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ (2005 και νεότερες) από 24/09/2022 έως 19/03/2023 

7. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (2007 και νεότερες) από 24/09/2022 έως 07/05/2023 

8 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 

9. ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ «ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ»(ανεξαρτήτου ηλικίας)από24/09/2022έως ΤΕΛΙΚΟΣ 

10.ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ανεξαρτήτου ηλικίας) από 24/09/2022 έως ΤΕΛΙΚΟΣ 

 

Σημείωση: Για όλα τα πρωταθλήματα και το κύπελλο ο τρόπος διεξαγωγής τους και η ανάδειξη 

πρωταθλητών θα καθοριστεί με ειδικές προκηρύξεις. 

Δηλώνεται κατηγορηματικά ότι όλα τα πρωταθλήματα θα τελειώσουν οπωσδήποτε μέσα στα τασσόμενα 

από την Ε.Ο.Κ. χρονικά περιθώρια χωρίς καμία παράταση. Ως εκ τούτου οι παραπάνω ημερομηνίες λήξης 

των πρωταθλημάτων είναι οριστικές. Τυχούσα καθυστέρηση συνεπάγεται αυτόματα την απώλεια του 

δικαιώματος για παραπέρα συμμετοχή. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα Σωματεία που υπάγονται στην Ε.Ο.Κ., αρμοδιότητας Τ.Ε. Χίου και 

όσα Σωματεία έχουν αναγνωριστεί και πληρούν τις προϋποθέσεις της Ε.Ο.Κ., της Γ.Γ.Α. και της 

Τ.Ε. Ε.Ο.Κ. ΧΙΟΥ μέχρι την ημερομηνία δηλώσεως συμμετοχής. Θα γίνουν δεκτά εκπρόθεσμα και 

τα σωματεία που θα ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο Μητρώο της Γ.Γ.Α. έως 31-07-2022. 
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Σημείωση: 

Α) Τα Σωματεία που θα πάρουν μέρος στο Πρωτάθλημα της Κατηγορίας Ανδρών, πρέπει υποχρεωτικά να 

συμμετάσχουν και στα Πρωταθλήματα Παίδων ή Εφήβων. Σε αντίθετη περίπτωση θα τους αφαιρούνται 

δύο(2) βαθμοί από το πρωτάθλημα. Σωματείο που μηδενίζεται σε 2 αγώνες του Παιδικού ή Εφηβικού( 

αναλόγως της συμμετοχής), αυτόματα από την ανδρική ομάδα θα αφαιρούνται δύο(2) βαθμοί. 

Νεοϊδρυόμενα σωματεία έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Ανδρών η Γυναικών. 

Την επόμενη αγωνιστική περίοδο 2023-2024 αναλόγως των συμμετεχόντων σωματείων και των 

προϋποθέσεων που θα τεθούν από την Γ.Γ.Α. και την Ε.Ο.Κ., η Τοπική Επιτροπή Ε.Ο.Κ. Χίου θα 

επανεξετάσει το θέμα των κατηγοριών που θα υπάρχουν στο ανδρικό πρωτάθλημα. 

Στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα οι ομάδες μπορούν να συμμετάσχουν με πάνω από μία(1) ομάδα 

ελεύθερα. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
 

1. Χάραξη γηπέδου και οργάνωση σύμφωνα με τα άρθρα 2-4 των Κανονισμών Παιδείας και βάσει 

των άρθρων 29-33 των Κανονισμών ΕΟΚ. 

2. Εξασφάλιση άδειας διεξαγωγής αγώνα. 

3. Εξασφάλιση αστυνομικής δύναμης για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα (άρθρο 31). 

4. Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να έχουν για την διεξαγωγή κάθε  αγώνα τους είτε γιατρό, είτε 

διασώστη, είτε πιστοποιημένο προσωπικό στις πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ ή τον Ερυθρό Σταυρό. Σε 

περίπτωση απουσίας των παραπάνω από το γήπεδο έως και 30 λεπτά μετά την προκαθορισμένη έναρξη του 

αγώνα, ο αγώνας θα αναβάλλεται, και θα ορίζεται εκ νέου σε σύντομο χρονικό διάστημα από την αρμόδια 

Επιτροπή Πρωταθλημάτων. Στο γηπεδούχο (υπαίτιο) σωματείο θα επιβάλλεται , με απόφαση του ΔΣ της 

Τ.Ε,. που θα αναφέρεται στην ειδική προκήρυξη του εκάστοτε πρωταθλήματος, πρόστιμο  200 ευρώ  , το 

οποίο θα καταβάλλεται στο ταμείο της Τ.Ε., πριν την τέλεση του αναβληθέντος παιχνιδιού, άλλως το 

σωματείο θα μηδενίζεται για τον συγκεκριμένο αγώνα. 

 

5. Διάθεση φύλλου αγώνα, χρονομέτρων, πινακίδων σφαλμάτων, φαρμακείου κλπ. 

6. Προσκόμιση δελτίων αθλητών ( ισχ. Αθλητ. Νόμος, άρθρα 17,41 Καν.ΕΟΚ) και κάρτας υγείας. 

7. Προπονητές θα μπορούν να δηλώνονται στο Φ.Α μόνον όσοι κατέχουν δίπλωμα προπονητή ή 

πτυχίο ΤΕΕΦΑ με ειδικότητα καλαθοσφαίριση. 

8. Εφόσον η Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας, συνεχίσει την εφαρμογή περιορισμών 

για την πρόληψη έναντι του COVID-19, οι αγώνες θα διεξάγονται σύμφωνα με το Υγειονομικό 

Πρωτόκολλο Αγώνων Καλαθοσφαίρισης, όπως αυτό θα ισχύει. 

9. Συνιστάται στα σωματεία να μην χρησιμοποιούν αθλητές μικρότερους των τριών(3) ετών από 

την κατηγορία συμμετοχής τους στα πρωταθλήματα Εφήβων-Νεανίδων, Παίδων-Κορασίδων. 

Για παιδαγωγικούς λόγους και αποφυγή τραυματισμών. 

10. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1α ν. 4726/2020 απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

συμμετοχή των σωματείων στα Εθνικά Πρωταθλήματα, στις τελικές φάσεις των Πανελληνίων 

Πρωταθλημάτων Εφήβων- Νεανίδων-Παίδων-Κορασίδων και σε κάθε τοπικό πρωτάθλημα, είναι 

να έχουν εξασφαλίσει την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση από την Γ.Γ.Α. 

11. Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα στις φανέλες των αθλητών και αθλητριών να χρησιμοποιούν 

τους αριθμούς 0 μέχρι και το 99 , (τυπωμένος ο αριθμός πίσω και μπροστά στη φανέλα) 

σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIBA. Η γηπεδούχος ομάδα εμφανίζεται με ανοιχτόχρωμη 

εμφάνιση και καταλαμβάνει τον πάγκο αριστερά της γραμματείας και η φιλοξενούμενη με 

σκουρόχρωμη εμφάνιση και καταλαμβάνει τον πάγκο δεξιά της γραμματείας. 

Η Τοπική Επιτροπή δεν θα δεχτεί να διεξαχθούν αγώνες με καταστάσεις από την αρχή. Προς 

τούτο εφιστούμε την προσοχή των Σωματείων για την έγκαιρη παραλαβή των δελτίων τους από την 

Ομοσπονδία. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΑΘΛΗΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 



α) Στα πρωταθλήματα δικαιούνται να πάρουν μέρος οι αθλητές-τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις του 

ισχύοντος Αθλητικού Νόμου και του άρθρου 36 των κανονισμών της ΕΟΚ, κάτοχοι δελτίου αθλητικής 

ιδιότητας δεόντως θεωρημένου. 

Κάθε Σωματείο δικαιούται να παρατάσσει, σε κάθε αγώνα, μέχρι 12 αθλητές-τριες. 
β) Στο πρωτάθλημα Ανδρών σε περίπτωση που δηλώνεται δωδεκάδα (12) στο φύλλο αγώνα υποχρεωτικά 

οι δύο (2) αθλητές θα είναι κάτω των εικοσιένα (21) ετών , δηλαδή γεννηθέντες το 2002 και νεότεροι. Σε 

περίπτωση που ένα σωματείο κατεβάσει δωδεκάδα στην οποία δεν συμπεριλαμβάνονται οι δύο (2) αθλητές 

U21 θα μηδενίζεται στον συγκεκριμένο αγώνα και επιπλέον θα αφαιρούνται δύο(2) βαθμοί στο αντίστοιχο 

πρωτάθλημα. 

 

γ) Στο Πρωτάθλημα Εφήβων για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 ,δικαιούνται να πάρουν μέρος οι 

γεννημένοι το έτος 2005 και νεότεροι. 

 

δ) Στο Πρωτάθλημα Παίδων δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές που γεννήθηκαν το έτος 2007 και 

νεώτεροι. 

ε) Στο    Πρωτάθλημα Νεανίδων δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλήτριες που γεννήθηκαν το έτος 2005 

και νεότερες. 

 

στ) Στο Πρωτάθλημα Κορασίδων δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλήτριες που γεννήθηκαν το έτος 2007 

και νεότερες. 

 

Η χρησιμοποίηση Κορασίδων και Παίδων στα πρωταθλήματα Νεανίδων και Εφήβων δεν θα 

αποτελεί πρόβλημα στην ΕΟΚ για την σύγχρονη διεξαγωγή των δύο πρωταθλημάτων. 

Στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα θα επιτρέπεται μετακίνηση αθλητών μετά το τέλος του α΄γύρου 

από το ένα αναπτυξιακό τμήμα στο άλλο της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας. 

Ο τρόπος διεξαγωγής των παραπάνω πρωταθλημάτων(γύροι, play-off κλπ) θα εξαρτηθεί από τον αριθμό 

των συμμετεχόντων σωματείων και με γνώμονα τα εξής: 

- Μεγαλύτερος και ποιοτικότερος αριθμός αγώνων για κάθε σωματείο 

- Η συμμετοχή αθλητών/τριων για όσο μεγαλύτερο δυνατό διάστημα 

- Η συνέχιση των αγώνων για τα σωματεία που αποκλείστηκαν από τις προηγούμενες φάσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΚΡΙΤΕΣ – ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΙ 

Στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα θα ορίζονται: στα παίδων, εφήβων, νεανίδων, κορασίδων έως 2 διαιτητές 

και 2 κριτές και στα μίνι , προπαίδες, προκορασίδες 1 διαιτητής και 1 κριτής. 

Διαιτητές θα είναι οι εν ενεργεία διαιτητές του Συνδέσμου Χίου (Σ.Ε.Δ.ΚΑ.Χ.) 
Κριτές θα είναι οι κάτοχοι πτυχίου της Σχολής Κριτών. Γυμνασίαρχοι τα μέλη του Δ.Σ. της Τ.Ε. Χίου και 

όσοι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Οι Διαιτητές και οι Κριτές ορίζονται από την Κ.Ε.Δ. ενώ οι 

Γυμνασίαρχοι από την Επιτροπή Πρωταθλήματος της Τ.Ε. Χίου. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Η αποζημίωση Διαιτητών, Κριτών και Γυμνασίαρχων για τα αναπτυξιακά θα καθοριστεί από την Ε.Ο.Κ., η 

οποία θα καταβάλλει αυτά τα έξοδα στα σωματεία. 

Για τα τους αγώνες ενηλίκων η αποζημίωση θα καθοριστεί από την Τοπική Επιτροπή Ε.Ο.Κ. Χίου. 

 

Σε περίπτωση μη καταβολής της αποζημίωσης που θα καθοριστεί, η ομάδα θα μηδενίζεται και ο 

αγώνας θα κατακυρώνεται στην αντίπαλη ομάδα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Ο τρόπος διεξαγωγής των Πρωταθλημάτων της Κατηγορίας Ανδρών εφήβων και παίδων θα καθοριστεί με 

Συμπληρωματική Προκήρυξη. 

Το Πρόγραμμα των Αγώνων θα κοινοποιηθεί έγκαιρα στα Σωματεία, μετά την Κλήρωση. 



Καμία αναβολή αγώνα δεν θα γίνεται δεκτή πλην των περιπτώσεων του άρθρου 50 των Κανονισμών της 

ΕΟΚ. Οι αιτήσεις αναβολής θα γίνονται εγγράφως προς την Επιτροπή Πρωταθλήματος της Τ.Ε. 

Χίου τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τον προγραμματισμένο αγώνα. 

Η για οποιονδήποτε λόγω αναβολή αγώνα προϋποθέτει εξασφάλιση νέας άδειας διεξαγωγής αγώνα. 

Η βαθμολογία και η κατάταξη των ομάδων θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 9 της Γενικής Προκήρυξης της 

ΕΟΚ περιόδου 2022-2023. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων θα γίνονται δεκτές στο γραφείο της Τοπικής ή στο 

info@chiosbasket.gr μέχρι την 25/07/2022. 

Η Κλήρωση των Αγώνων θα γίνει σε ημερομηνία που θα σας γνωστοποιηθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Οι ενστάσεις ασκούνται και υποβάλλονται μόνο βάσει του άρθρου 54 των Κανονισμών ΕΟΚ. Για να γίνει 

δεκτή προς συζήτηση μία ένσταση θα πρέπει πέραν της έγγραφης υποστήριξης να συνοδεύεται από 

παράβολο των πενήντα (50) ευρώ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΠΟΙΝΕΣ 

Θα είναι οι προβλεπόμενες από τους Κανονισμούς της ΕΟΚ και τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΜΠΑΛΑ ΑΓΩΝΩΝ 

Στους αγώνες Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου που διοργανώνει η Τ.Ε Ε.Ο.Κ. ΧΙΟΥ θα χρησιμοποιηθούν 

υποχρεωτικά δερμάτινες μπάλες Molten μη εφαρμοζόμενης της παραγράφου 5 του άρθρου 37 των 

κανονισμών της ΕΟΚ. 

Ειδικά στα Πρωταθλήματα Γυναικών και προπαίδων θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά οι νέου τύπου 

μπάλες 

(size –6 ). 
Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να προμηθεύουν την φιλοξενούμενη ομάδα για τις ανάγκες της 

προθέρμανσης των αθλητών/τριών της με έξι (6), τουλάχιστον, μπάλες molten, όμοιες με αυτή που θα 

χρησιμοποιηθεί στον αγώνα. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΕΠΑΘΛΑ 
 

Μετά το πέρας των πρωταθλημάτων η Τ.Ε. Χίου θα βραβεύσει τις πρωταθλήτριες ομάδες και τους 

πρώτους σκόρερ όλων των κατηγοριών με κύπελλα, μετάλλια κλπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Ε.Ο.Κ., εφαρμόζεται σε όλα τα μέλη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, της 

Ομοσπονδίας, κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και παράγοντα του αθλήματος καλαθοσφαίρισης, φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο, και συγκεκριμένα: 

Α) Στον Πρόεδρο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας 

Καλαθοσφαίρισης, σε όλο το προσωπικό αυτής, στα μέλη των οργάνων της (λ.χ. Επιτροπές) και σε 

εξωτερικό συνεργάτη αυτής. 

Β) στις αθλήτριες και τους αθλητές Καλαθοσφαίρισης, που συμμετέχουν στην οργανωμένη 

καλαθοσφαίριση τόσο σε αγωνιστικές όσο και σε εξωαγωνιστικές δραστηριότητες. 

Γ) σε όλους τους αξιωματούχους και τους παράγοντες της Ομοσπονδίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 

στους διαιτητές, τους προπονητές, το τεχνικό και αθλητικό προσωπικό υποστήριξης, τα επίτιμα μέλη και 

γενικότερα τους αξιωματούχους ομάδας( τυπικά και εν τοις πράγμασι) και αξιωματούχους αγώνα, ως 

επίσης και οποιουδήποτε άλλου προσώπου το οποίο με την άδεια ή όχι του διαιτητή του αγώνα ευρίσκεται 

στον αγωνιστικό χώρο ή έχει διοριστεί από οποιαδήποτε από τις διαγωνιζόμενες ομάδες ή την Ε.Ο.Κ. και 

ανέλαβε συγκεκριμένη ευθύνη σε σχέση με τον αγώνα ή την διοργάνωση. 

Δ) στους Διαμεσολαβητές και σε τρίτα σχετιζόμενα πρόσωπα. 
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Ε) σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που οργανώνει ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην 

διοργάνωση αθλητικών διοργανώσεων της Ε.Ο.Κ. ή άλλης εξουσιοδοτημένης από αυτήν διοργανώτρια 

αρχή. 

Στ) σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που με πράξεις ή παραλείψεις του, προσβάλλει το κύρος της 

Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.), δυσφημώντας το άθλημα της καλαθοσφαίρισης με 

οποιονδήποτε τρόπο. 

Σε περιπτώσεις παράβασης του Κώδικα Δεοντολογίας εφαρμόζεται ο πειθαρχικός κανονισμός της Ε.Ο.Κ.. 

 

ΓΕΝΙΚΑ: 

Η Τοπική Επιτροπή Ε.Ο.Κ. Χίου διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή/και να ματαιώσει τη 

διεξαγωγή πρωταθλήματος για λόγους ανωτέρας βίας, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι 

δεν υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή του 

πρωταθλήματος. 

 

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη αρμόδια είναι η Τ.Ε. ΕΟΚ Χίου. 

Θέτουμε υπόψη των Σωματείων ότι η Προκήρυξη θα εφαρμοστεί κατά γράμμα και η διεξαγωγή του 

Πρωταθλήματος θα γίνει βάσει των Κανονισμών και των Προκηρύξεων. 

Για κάθε απορία, υπόδειξη ή παράλειψη μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο της Τοπικής Επιτροπής στο 

Κλειστό Γυμναστήριο Χίου ή στο τηλέφωνο 22710-41034. 
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