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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ BEACH VOLLEY 

Ι. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΏΝ-JUNIORS-ΜΙΚΤΟΥ 

 MASTERS 

 OPEΝ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ) 

 JUNIORS 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

 Α. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Γ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Δ. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 Ε. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ (ΟΦΕΛΗ) 

ΙΙ. SATELLITE (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΑΘΛΟ) 

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 

ΙV. ΑΝΕΠΙΣΗΜΕΣ – ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ BEACH VOLLEY  

Το Beach Volleyball, ως επίσημο Ολυμπιακό άθλημα υπάγεται στις 
αντίστοιχες Εθνικές Ομοσπονδίες του Βόλεϊ. 

 Η ΕΟΠΕ στηρίζει και ενθαρρύνει την διοργάνωση εκδηλώσεων Beach 
Volleyball σε όλη την Ελλάδα και προσπαθεί να καταγράψει τις 
δραστηριότητες και την ανάπτυξη του αθλήματος από άκρο σε άκρο. 

Η ΕΟΠΕ έχει την ευθύνη  διενέργειας των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων 
όλων των κατηγοριών, αλλά και της έγκρισης ανεξάρτητων διοργανώσεων 
του αθλήματος.  

Κάθε ανεξάρτητη εκδήλωση, για να ενταχθεί στο επίσημο καλεντάρι της 
Ομοσπονδίας πρέπει να έχει την αναγνώριση της.  Η αναγνώριση δίνεται σε 
κάθε διοργάνωση που πληροί με τις προδιαγραφές που προβλέπονται από 
τα σχετικά κείμενα, και μετά από αίτηση του Διοργανωτή.    

Οι διοργανώσεις θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε πιστοποιημένες 
εγκαταστάσεις (βλέπε «Φόρμα Πιστοποίησης Εγκατάστασης Beach Volley»). 

Τα αιτήματα για έγκριση διοργανώσεων θα πρέπει να υποβάλλονται από 
αναγνωρισμένους φορείς με βάση τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό 
του αθλήματος και την ισχύουσα νομοθεσία της ΓΓΑ.   

Ανάλογα με τις προδιαγραφές, κάθε εκδήλωση Beach Volley εντάσσεται σε 
κάποια επίσημη κατηγορία.  Όλες οι άλλες διοργανώσεις θεωρούνται 
ανεπίσημες και δεν μπορούν να συμμετέχουν σε αυτές επίσημοι αθλητές.     

Στην Ελλάδα, η ΕΟΠΕ έχει σχεδιάσει την ανάπτυξη του αθλήματος που 
περιέχει διοργανώσεις τόσο σε επίπεδο ανδρών – γυναικών και μικτού, όσο 
και στις αναπτυξιακές. 

Οι διοργανώσεις αυτές έχουν κατηγοριοποιηθεί και περιγράφονται με 
αναλυτικούς όρους παρακάτω. Πέραν αυτών, όλα τα άλλα τουρνουά 
(παλαίμαχων, σωματείων ή ότι άλλο επιθυμεί κάποιος), βοηθούν στην 
ανάπτυξη του αθλήματος και θα έχουν την υποστήριξη της ΕΟΠΕ, εφόσον 
ακολουθούν τις απλές διαδικασίες αναγνώρισης τους. 

Όλες οι σχετικές προδιαγραφές και προβλέψεις για τις διοργανώσεις του 
2022, ισχύουν υπό την αίρεση της ύπαρξης σχετικής νομοθεσίας που θα 
επιτρέπει τις αγωνιστικές δραστηριότητες και την εφαρμογή του ισχύοντος  
υγειονομικού πρωτοκόλλου  κατά την περίοδο διεξαγωγής τους. 
 

http://www.volleyball.gr/
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Ι.  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ – JUNIORS -  ΜΙΚΤΟΥ 

 

 MASTERS  

Είναι η ανώτερη κατηγορία διοργανώσεων (επιπέδου 4 **** αστέρων) του 
Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ανδρών – Γυναικών, που περιλαμβάνει και 
την διοργάνωση ενός Τελικού (διοργάνωση επιπέδου 5 *****), που 
αναδεικνύει τους Πρωταθλητές Ελλάδος στις αντίστοιχες κατηγορίες.  

Στις διοργανώσεις Masters η ΕΟΠΕ μπορεί να παραχωρήσει τον τίτλο του 
«Συνδιοργανωτή» και μαζί και ποσοστό των χορηγικών δικαιωμάτων σε 
Τοπικό Φορέα ή ιδιώτη που αναλαμβάνει και συγκεκριμένες υποχρεώσεις, 
ενώ την γενικότερη αγωνιστική και οργανωτική ευθύνη διατηρεί η ΕΟΠΕ.  

 
 OPEN 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλα τα Τουρνουά ανεξάρτητης μορφής, αλλά 
εγκεκριμένα από την ΕΟΠΕ, με χρηματικά έπαθλα ή έπαθλα σε είδος που 
ανάλογα με το ύψος τους καθορίζουν και την ένταξη τους σε κατηγορία 
από 1* (ενός αστέρος) έως 3*** (τριών αστέρων) και τον ανάλογο 
συντελεστή στην πανελλήνια βαθμολογία, που καθορίζεται από την ΕΟΠΕ .  
Τα τουρνουά μπορούν να είναι Ανδρών – Γυναικών ή μόνο για ένα από τα 
δύο φύλα. Τα τουρνουά κατηγορίας μικτού διεξάγονται κατά προτίμηση σε 
διαφορετικές τοποθεσίες και ημερομηνίες από αυτά των Ανδρών-Γυναικών.   

Οι διοργανώσεις αυτές έχουν συντελεστή βαθμολογίας στην Πανελλήνια 
Κατάταξη (που καθορίζεται από το ύψος του χρηματικού επάθλου, την 
ύπαρξη φιλοξενιών στους αθλητές, και τις λοιπές οργανωτικές συνθήκες), 
με ελάχιστο το 0,1 και μάξιμουμ το 1. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να 
πραγματοποιηθούν και διοργανώσεις Open χωρίς συντελεστή βαθμολογίας 
για ειδικούς λόγους και κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Beach Volley.    

Θα πρέπει να έχουν επίσημους διαιτητές (ορισμένους από την επιτροπή 
Διαιτησίας) , όλοι οι συμμετέχοντες να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της 
Ομοσπονδίας, και επιβλέπονται από την ΕΟΠΕ μέσω Τεχνικού Υπευθύνου 
που ορίζεται για την κάθε διοργάνωση.  
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 JUNIORS  

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα JUNIORS 2022 αποτελείται από έναν αριθμό 
τουρνουά Open και Regional με τις υψηλότερες οργανωτικές προδιαγραφές 
που περιλαμβάνουν και τους τελικούς (FINAL) για όλες τις ηλικιακές 
κατηγορίες (Κ17, Κ19, Κ22).  

Για τις τελικές φάσεις (Τελικούς στις 3 κατηγορίες), η ΕΟΠΕ διατηρεί την 
αγωνιστική και οργανωτική ευθύνη, και δικαιούται να παραχωρεί τον τίτλο 
του «Συνδιοργανωτή» και μαζί και συγκεκριμένο ποσοστό των χορηγικών 
δικαιωμάτων, σε Τοπικό Φορέα που αναλαμβάνει την υλοποίηση των  
προδιαγραφών συνδιοργάνωσης.  Στα τελικά τουρνουά θα συμμετέχουν 
ομάδες στο κυρίως ταμπλό με συνδυασμό ποσοστού της πανελλήνιας 
βαθμολογία (Open) και των εγκεκριμένων περιφερειακών διοργανώσεων 
(Regional), όπως καθορίζονται από την αντίστοιχη προκήρυξη.  

Οι διοργανώσεις Open και Regional,  μπορούν να οργανωθούν είτε από την 
ΕΟΠΕ είτε από τις Τοπικές Ενώσεις και Επιτροπές, είτε από ιδιώτες 
διοργανωτές, μέσα από την διαδικασία Αναγνωρίσεων/Εγκρίσεων που 
ισχύει για τις ανεξάρτητες διοργανώσεις, και θα πρέπει να επιβλέπονται 
από την ΕΟΠΕ προκειμένου να τους χορηγείται και συντελεστής 
βαθμολογίας.       

 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Κατηγορία Διοργάνωσης Χρηματικά έπαθλα ανά φύλλο 

5-STAR EVENT 2.500€ 

4-STAR EVENT 1.500€ 

3-STAR EVENT 1.000€ 

2-STAR EVENT 750€ 

1-STAR EVENT 500€ 

JUNIORS ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ  

Από τον συνδιοργανωτή φορέα, ανάλογα με την κατηγορία της 
διοργάνωσης, πρέπει να καλύπτονται κάποιες βασικές υποχρεώσεις που 
αφορούν τις συνθήκες και τα κόστη πραγματοποίησης της. 

Συγκεκριμένα, οι προϋποθέσεις για τον συνδιοργανωτή είναι: 

Α. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ (ΔΙΑΜΟΝΗ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ) 

Ο συνδιοργανωτής φορέας αναλαμβάνει την φιλοξενία αθλητών, 
διαιτητών, προσωπικού ΕΟΠΕ, προσκεκλημένων (VIP) και εκπροσώπων 
Τύπου (δημοσιογράφων). Για τους αθλητές η φιλοξενία νοείται για τους 
εκτός του νομού διεξαγωγής του τουρνουά και θα πρέπει να προσφέρεται 
από την παραμονή της έναρξης του τουρνουά και μέχρι και την ημέρα που η 
ομάδα ολοκληρώνει τους αγώνες της.   

ΔΙΑΜΟΝΗ 
Η διαμονή πρέπει να γίνεται σε ξενοδοχεία τουλάχιστον τριών αστέρων που 
βρίσκονται σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 500 μ από τα γήπεδα, αλλιώς 
χρειάζεται και η φροντίδα της μετακίνησης.   

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
Η έννοια της φιλοξενίας περιλαμβάνει πλήρη διατροφή 3 γευμάτων 
ημερησίως (πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό).  Τα γεύματα θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, φρούτα ή άλλο επιδόρπιο, και 
νερό ή αναψυκτικό σε κάθε γεύμα.  Για τα Masters οι προδιαγραφές του 
μενού στέλνονται από την ΕΟΠΕ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Κατηγορία Διοργάνωσης Αριθμός Απαιτούμενων Δωματίων 

5-STAR EVENT 60 

4-STAR EVENT 50 

3-STAR EVENT έως 30  

2-STAR EVENT έως 12 

1-STAR EVENT έως 5 

JUNIORS FINALS 40 

JUNIORS OPEN έως 5 
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Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΓΗΠΕΔΑ– ΕΞΕΔΡΕΣ) 

Οι ακόλουθες εγκαταστάσεις είναι απαραίτητες: 

  Ένα (1) Κεντρικό και ένα (1) βοηθητικό γήπεδο, διαστάσεων 20Χ30 μ με 
άμμο 35-40 εκ. καθαρή από ξένα σώματα.  

 Προαιρετικά φωτισμός για νυχτερινούς αγώνες (2000 lux). 

 Εξέδρες θεατών για το κεντρικό γήπεδο, 500 θέσεων.  

 Τέσσερις (4) στεγασμένους χώρους των 20 τμ ο καθένας, για 
Οργανωτική Επιτροπή, Γραμματεία Αγώνων, Γραφείο Τύπου και Ιατρείο. 

 Βοηθητικές εγκαταστάσεις (χώρο ή τέντα για αθλητές και διαιτητές, δύο 
πύργους τηλεόρασης ύψους 4-5 μέτρων, βάθρο επισήμων).  

 Ηχητική εγκατάσταση.  

 Τουαλέτες και ντουζ σε επαρκή αριθμό. 

 Wi-Fi   

 Ασφάλιση αστικής ευθύνης για το σύνολο των εγκαταστάσεων. 

Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές της κάθε διοργάνωσης ανακοινώνονται 
στους Κανονισμούς Διοργάνωσης (EVENT REGULATIONS). 

Οι προδιαγραφές που αναφέρονται είναι οι ελάχιστες- κάθε διοργανωτής 
μπορεί να προσφέρει ανώτερες προδιαγραφές κατόπιν σχετικής 
συνεννόησης. 

Γ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ο Συνδιοργανωτής θα πρέπει να συμμετέχει στο οργανόγραμμα της 
εκδήλωσης με τον ορισμό κάποιων υπευθύνων αλλά και την ανάληψη 
κάποιων υπηρεσιών : 
 Ορισμός Τοπικού Επικεφαλής Συντονισμού 

 Διοικητικός Υπεύθυνος (φιλοξενίες, οικονομικά κλπ) 

 Υπεύθυνος Εγκαταστάσεων (Μηχανικό ή Τεχνικό) 

 Υπεύθυνος Ιατρικών Υπηρεσιών  

 Υπεύθυνος Marketing & Προβολής 
 Πέντε (5) τουλάχιστον άτομα για βοηθητικές εργασίες 

 Είκοσι (20) τουλάχιστον ball boys-girls μαζί με έναν επικεφαλής 

 Υπηρεσίες φύλαξης και καθαρισμού της εγκατάστασης 
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Δ. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Η υποχρέωση καταβολής των αμοιβών και των αποζημιώσεων 
(οδοιπορικά) προσωπικού, διαιτητών και συνεργατών που μετακινούνται 
για την διοργάνωση ανήκει στην ΕΟΠΕ (στις διοργανώσεις MASTERS και 
FINAL) ή στον Διοργανωτή / Συνδιοργανωτή (στις διοργανώσεις OPEN) και 
θα πρέπει να καταβληθούν με την λήξη της διοργάνωσης.  

Η υποχρέωση καταβολής των χρηματικών επάθλων στις νικήτριες ομάδες 
για όλες τις κατηγορίες διοργανώσεων, ανήκει στον Διοργανωτή / 
Συνδιοργανωτή σε όλες τις διοργανώσεις και θα πρέπει να καταβληθούν με 
την λήξη της διοργάνωσης. 

Σε όλες τις διοργανώσεις, ο συνδιοργανωτής έχει την υποχρέωση να 
καταβάλει στην ΕΟΠΕ ένα «Παράβολο Συνδιοργάνωσης» ή «Παράβολο 
Διοργάνωσης» ανάλογα με την κατηγορία της εκδήλωσης: 

 
Κατηγορία Διοργάνωσης Παράβολο Διοργάνωσης 

5-STAR EVENT 4.800€ 

4-STAR EVENT 3.200€ 

3-STAR EVENT 250€ 

2-STAR EVENT 250€ 

1-STAR EVENT 250€ 

JUNIORS FINALS 1.200€ 

JUNIORS OPEN 250€ 

 
Τα παραπάνω ποσά καταβάλλονται με την υπογραφή του σχετικού 
συμφωνητικού μεταξύ ΕΟΠΕ και Διοργανωτή/Συνδιοργανωτή και με την 
έκδοση του σχετικού παραστατικού.  Τα ποσά επιβαρύνονται με ΦΠΑ ή 
άλλες κρατήσεις ανάλογα με την εκάστοτε νομοθεσία.  

 

Ε. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ (ΟΦΕΛΗ) 

Με την κάλυψη όλων των παραπάνω υποχρεώσεων, ο συνδιοργανωτής 
αποκτά μία σειρά από αντισταθμιστικά οφέλη, τα οποία αφορούν: Ένα 
ποσοστό του Marketing των αγώνων (έως 40%), το οποίο μπορεί να 
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εκμεταλλευτεί για δικό του όφελος (Marketing Plan) υπό τον όρο της μη 
ανταγωνιστικότητας με τους κεντρικούς χορηγούς της ΕΟΠΕ. 

Επίσης μία ευρύτατη δημοσιότητα, μέσω ενός σύγχρονου και 
επαγγελματικού πλάνου επικοινωνίας & προβολής του Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος (Promotional & Communication Plan) που περιλαμβάνει και 
Πανελλήνια τηλεοπτική προβολή. 

Συγκεκριμένα ο συνδιοργανωτής των Masters έχει τις ακόλουθες παροχές: 

Α) MARKETING (περίπου 40% του συνολικού)  

 Δικαίωμα τοποθέτησης οκτώ (8) διαφημιστικών πινακίδων (3.50Χ1.00 

μ) στο Κεντρικό γήπεδο (λογότυπα φορέων η εμπορικά σήματα) 

 Δικαίωμα τοποθέτησης οκτώ (8) σημαιών στον χώρο των αγώνων 

(0.80Χ2.40 μ) (λογότυπα φορέων η εμπορικά σήματα) 

 Δικαίωμα τοποθέτησης περιπτέρου προβολής ή πωλήσεων στον χώρο 

των αγώνων (κατόπιν συνεννόησης με ΕΟΠΕ) 

 Δικαίωμα προωθητικών ενεργειών στον  χώρο των αγώνων (κατόπιν 

συνεννόησης με ΕΟΠΕ) 

 Τηλεοπτικό  διαφημιστικό χρόνο για τον συνδιοργανωτή ή τους 

χορηγούς του (θα καθορισθεί όταν καθορισθεί η συμφωνία για τα 

τηλεοπτικά δικαιώματα).      

Β) ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 Τηλεοπτική κάλυψη των τελικών από κανάλι Πανελλήνιας εμβέλειας.  

 Συνέντευξη Τύπου, στην Αθήνα και την πόλη των αγώνων. 

 Λογότυπο του συνδιοργανωτή σε όλες τις έντυπες παραγωγές της 

διοργάνωσης (αφίσες, banners κλπ). 

 Λογότυπο και χαιρετισμός στο πρόγραμμα των αγώνων και στο media 

guide. 

 Ευρύτατη προβολή του συνδιοργανωτή φορέα από τα ΜΜΕ. 

 Παρουσίαση και λογότυπο του Συνδιοργανωτή στο Site της ΕΟΠΕ . 

 Παρουσίαση και προβολή του Συνδιοργανωτή στα social media της 

διοργάνωσης. 

 Βράβευση του Συνδιοργανωτή των αγώνων μετά τον τελικό. 

 Απονομή μεταλλίων στους αθλητές από τον Συνδιοργανωτή. 
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ΙΙ. SATELLITE (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΑΘΛΟ) 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλες οι υπόλοιπες διοργανώσεις (πλην 
αυτών που αποτελούν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα), που ακολουθούν 
κάποιες προδιαγραφές και γνωστοποιούνται στην ΕΟΠΕ μετά από υποβολή 
σχετικής φόρμας ανεξάρτητης διοργάνωσης. Κάθε υποβολή αίτησης 
αναγνώρισης ανεξάρτητης διοργάνωσης, συνοδεύεται από παράβολο €50 
(παράβολο αίτησης).  Από το παράβολο εξαιρούνται φορείς που έχουν την 
ιδιότητα του Συνδιοργανωτή σε επίσημες διοργανώσεις της ΕΟΠΕ (Masters, 
Open, Juniors).   

Στην κατηγορία αυτή δεν μπορούν να συμμετέχουν αθλητές και αθλήτριες 
εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΕΟΠΕ.  Για εξαίρεση από τον κανόνα αυτό 
θα πρέπει η ΕΟΠΕ να χορηγήσει εγγράφως την έγκριση στον συγκεκριμένο 
αθλητή η αθλήτρια.  

 Οι διοργανώσεις της κατηγορίας αυτής δεν έχουν συντελεστή βαθμολογίας 
στην Πανελλήνια κατάταξη, και δεν αφορούν αθλητές εγγεγραμμένους στο 
μητρώο, αλλά οι συμμετέχοντες θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
προσκομίσουν στον διοργανωτή την βεβαίωση υγείας τους. 

Στην κατηγορία αυτή δεν μπορούν να δοθούν χρηματικά έπαθλα παρά 
μόνον έπαθλα σε είδος (δώρα) που η αξία τους είναι κάτω του ποσού των 
€200 συνολικά για όλες τις κατηγορίες. Εξαίρεση στα παραπάνω όρια 
μπορεί να δοθεί μόνο μετά από αίτημα και σχετική έγκριση από την ΕΟΠΕ.  

Όλες οι διοργανώσεις που γνωστοποιούνται μέσω της σχετικής 
διαδικασίας, θα εμφανίζονται στο καλεντάρι του αθλήματος και θα 
προβάλλονται στον ιστότοπο της ΕΟΠΕ.   

Η ΕΟΠΕ διατηρεί το δικαίωμα καθορισμού «παραβόλου αναγνώρισης» για 
την συγκεκριμένη κατηγορία διοργανώσεων (ανάλογα με την 
εμπορικότητα ή άλλες προδιαγραφές που καθορίζουν τον χαρακτήρα της 
διοργάνωσης). 

Σύντομη περιγραφή  

Μια διοργάνωση beach volley (ανδρών - γυναικών η μικτό), από ανεξάρτητο 
διοργανωτή (Promoter),  ερασιτεχνικού χαρακτήρα και χωρίς χρηματικά 
έπαθλα.  Η ΕΟΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να εποπτεύσει την διοργάνωση για 
να διασφαλίσει τους εγκεκριμένους όρους.    
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Ποιος φορέας μπορεί να το διοργανώσει 

Οι αναγνωρισμένοι αθλητικοί φορείς δικαιούνται να λάβουν άδεια αγώνος 
για την συγκεκριμένη διοργάνωση ως «αθλητικό γεγονός». Λοιποί φορείς 
που δεν πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις της ΓΓΑ ανήκουν στην 
δικαιοδοσία του Υπουργείου Τουρισμού και στις δραστηριότητες αναψυχής, 
και ως εκ τούτου θα πρέπει να απευθυνθούν εκεί.     

Σε ποια αγωνιστική εγκατάσταση μπορούν να γίνει η διοργάνωση 

Οι διοργανώσεις αυτές μπορούν να γίνουν μόνο σε πιστοποιημένη 
αγωνιστική εγκατάσταση που πληροί της προδιαγραφές της κατηγορίας, 
σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον Κανονισμό Beach Volley της ΕΟΠΕ 
και τη σχετική νομοθεσία.   

Διαδικασία γνωστοποίησης/αναγνώρισης διοργάνωσης.   

Ο διοργανωτής υποβάλει αίτημα στην ΕΟΠΕ και γνωστοποιεί την 
ημερομηνία του τουρνουά, τον φορέα που εκπροσωπεί, την αγωνιστική 
εγκατάσταση στην οποία θα φιλοξενηθεί η διοργάνωση, καθώς και τους 
βασικούς οργανωτικούς όρους συμπληρώνοντας τις δύο σχετικές φόρμες 
(δηλ. α. Αίτηση αναγνώρισης και β. Κανονισμοί διοργάνωσης).  Η αίτηση 
συνοδεύεται από παράβολο €50. Προσοχή, το παράβολο είναι απαραίτητο 
για την υποβολή της αίτησης και δεν αποτελεί παράβολο έγκρισης (το οποίο 
μπορεί να είναι μηδενικό ή να καθορισθεί ανάλογα με την εμπορικότητα και 
τις λοιπές προδιαγραφές που καθορίζουν τον χαρακτήρα της 
διοργάνωσης). Στην συνέχεια, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
κατηγορίας, η ΕΟΠΕ αναγνωρίζει την διοργάνωση την οποία και 
καταχωρίζει στο επίσημο καλεντάρι διοργανώσεων στον ιστότοπο της.   

Ο ρόλος της Ομοσπονδίας 

Η ΕΟΠΕ μπορεί να υποστηρίξει και να παρέχει τεχνογνωσία σε κάθε 
διοργανωτικό φορέα που το ζητήσει. Στο τέλος της διοργάνωσης ο 
διοργανωτής πρέπει να αποστείλει στην ΕΟΠΕ ένα σύντομο απολογισμό 
(αγωνιστικά αποτελέσματα, φωτογραφίες, δείγματα αφισών κλπ). 

Βασικοί οργανωτικοί όροι 

Είναι ελεύθεροι να τους ορίσει ο διοργανωτής με μοναδικό περιορισμό να 
μην ξεπερνούν τις προδιαγραφές της αμέσως ανώτερης κατηγορίας (βλέπε 
πίνακα). Το έπαθλο μπορεί να είναι μόνο σε είδος και να μην ξεπερνάει την 
αξία των 200 ευρώ για το σύνολο της διοργάνωσης.  
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Τα οφέλη του διοργανωτή 

Η διοργάνωση τοποθετείται στο καλεντάρι του αθλήματος και μπορούν οι 
ενδιαφερόμενοι, φίλαθλοι, χορηγοί, να εντοπίσουν την διοργάνωση στη 
συγκεκριμένη περιοχή. Το τουρνουά έχει πανελλήνια επικοινωνία μέσω της 
επίσημης ιστοσελίδας της ΕΟΠΕ.  

Marketing 

Το σύνολο των δικαιωμάτων μάρκετινγκ (πινακίδες κλπ) ανήκει στον 
διοργανωτή. Ο μοναδικός περιορισμός είναι ότι δεν μπορούν να 
προβληθούν ανταγωνιστές των κύριων χορηγών Beach Volley της ΕΟΠΕ.  

 

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 

Στις Ειδικές Κατηγορίες ανήκουν όλες οι διοργανώσεις με «ειδικό 
χαρακτήρα» ((Πρωτάθλημα Σωματείων, 4Χ4, King Of The Beach/Court, 
ΑΜΕΑ, Celebrities, Παλαιμάχων, φιλανθρωπικού σκοπού κλπ). Οι 
διοργανώσεις αυτές μπορούν να έχουν κανονισμούς ειδικής μορφής.  

Η ΕΟΠΕ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να προκηρύξει η ίδια ή να 
εγκρίνει οποιαδήποτε μορφή μεμονωμένων ή σειράς διοργανώσεων, 
εκδίδοντας ή εγκρίνοντας την σχετική προκήρυξη που περιλαμβάνει τους 
σχετικούς όρους (πχ πρωτάθλημα Σωματείων, Μικτού κλπ).  

 

ΙV. ΑΝΕΠΙΣΗΜΕΣ – ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

Όλες οι διοργανώσεις για τις οποίες ο διοργανωτής δεν υποβάλει τις 
σχετικές φόρμες και δεν ακολουθεί τις καθορισμένες διαδικασίες έγκρισης 
της ΕΟΠΕ θεωρούνται «ανεπίσημες». 

Αθλητές που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΕΟΠΕ δεν μπορούν να 
συμμετέχουν στις διοργανώσεις αυτές και υπόκεινται σε κυρώσεις που 
προβλέπονται από τον Κανονισμό Beach Volley. 

Ανεπίσημες διοργανώσεις δεν θα περιλαμβάνονται στο καλεντάρι, δεν θα 
προβάλλονται στο site της ΕΟΠΕ και δεν μπορούν να κάνουν χρήση 
επίσημων σημάτων που παραπέμπουν στο Ολυμπιακό άθλημα του Beach 
Volley, ενώ δεν θα έχουν και το δικαίωμα έκδοσης άδειας αγώνος από τις 
αρμόδιες αρχές.  
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Κατ’ εξαίρεση και μόνο για διοργανώσεις που υπάγονται και λαμβάνουν 
άδεια από το Υπουργείο Τουρισμού (διοργανώσεις αναψυχής), μπορεί η 
Ομοσπονδία θα επιτρέψει την χρήση επίσημων λογοτύπων ή ονομασιών, 
κατόπιν σχετικού αιτήματος καθώς και την συμμετοχή αθλητών 
εγγεγραμμένων στο Μητρώο της ΕΟΠΕ.   

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Η ΕΟΠΕ, ως μοναδικός επίσημος φορέας του αθλήματος στην Ελλάδα, 
διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει του όρους και τις συνθήκες των 
Διοργανώσεων και να αποφασίζει και να γνωμοδοτεί με τα αρμόδια όργανα 
της για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στα επίσημα έντυπα & οδηγίες.  

Όλα τα έντυπα, τις προδιαγραφές, τις φόρμες, τις προκηρύξεις και ότι άλλο 
αφορά τις διοργανώσεις Beach Volley, μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site 
της ΕΟΠΕ www.volleyball.gr  

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε 
στο τμήμα beach volley της ΕΟΠΕ που θα σας κατευθύνουν και για τις 
σχετικές διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσετε.   

 

ΕΟΠΕ / Τμήμα Beach Volleyball 

Τηλ.: 210.6801993  

beach@volleyball.gr 

www.volleyball.gr 

http://www.volleyball.gr/
mailto:beach@volleyball.gr
http://www.volleyball.gr/

	Είναι η ανώτερη κατηγορία διοργανώσεων (επιπέδου 4 **** αστέρων) του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ανδρών – Γυναικών, που περιλαμβάνει και την διοργάνωση ενός Τελικού (διοργάνωση επιπέδου 5 *****), που αναδεικνύει τους Πρωταθλητές Ελλάδος στις αντίστοιχες...
	Στις διοργανώσεις Masters η ΕΟΠΕ μπορεί να παραχωρήσει τον τίτλο του «Συνδιοργανωτή» και μαζί και ποσοστό των χορηγικών δικαιωμάτων σε Τοπικό Φορέα ή ιδιώτη που αναλαμβάνει και συγκεκριμένες υποχρεώσεις, ενώ την γενικότερη αγωνιστική και οργανωτική ευ...
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
	Από τον συνδιοργανωτή φορέα, ανάλογα με την κατηγορία της διοργάνωσης, πρέπει να καλύπτονται κάποιες βασικές υποχρεώσεις που αφορούν τις συνθήκες και τα κόστη πραγματοποίησης της.
	Συγκεκριμένα, οι προϋποθέσεις για τον συνδιοργανωτή είναι:
	Α. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ (ΔΙΑΜΟΝΗ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ)
	Ο συνδιοργανωτής φορέας αναλαμβάνει την φιλοξενία αθλητών, διαιτητών, προσωπικού ΕΟΠΕ, προσκεκλημένων (VIP) και εκπροσώπων Τύπου (δημοσιογράφων). Για τους αθλητές η φιλοξενία νοείται για τους εκτός του νομού διεξαγωγής του τουρνουά και θα πρέπει να πρ...
	ΔΙΑΜΟΝΗ
	Η διαμονή πρέπει να γίνεται σε ξενοδοχεία τουλάχιστον τριών αστέρων που βρίσκονται σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 500 μ από τα γήπεδα, αλλιώς χρειάζεται και η φροντίδα της μετακίνησης.
	  Ένα (1) Κεντρικό και ένα (1) βοηθητικό γήπεδο, διαστάσεων 20Χ30 μ με άμμο 35-40 εκ. καθαρή από ξένα σώματα.
	 Προαιρετικά φωτισμός για νυχτερινούς αγώνες (2000 lux).
	 Εξέδρες θεατών για το κεντρικό γήπεδο, 500 θέσεων.
	 Τέσσερις (4) στεγασμένους χώρους των 20 τμ ο καθένας, για Οργανωτική Επιτροπή, Γραμματεία Αγώνων, Γραφείο Τύπου και Ιατρείο.
	 Βοηθητικές εγκαταστάσεις (χώρο ή τέντα για αθλητές και διαιτητές, δύο πύργους τηλεόρασης ύψους 4-5 μέτρων, βάθρο επισήμων).
	 Ηχητική εγκατάσταση.
	 Τουαλέτες και ντουζ σε επαρκή αριθμό.
	 Wi-Fi
	 Ασφάλιση αστικής ευθύνης για το σύνολο των εγκαταστάσεων.
	Γ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
	Ο Συνδιοργανωτής θα πρέπει να συμμετέχει στο οργανόγραμμα της εκδήλωσης με τον ορισμό κάποιων υπευθύνων αλλά και την ανάληψη κάποιων υπηρεσιών :
	 Ορισμός Τοπικού Επικεφαλής Συντονισμού
	 Διοικητικός Υπεύθυνος (φιλοξενίες, οικονομικά κλπ)
	 Υπεύθυνος Εγκαταστάσεων (Μηχανικό ή Τεχνικό)
	 Υπεύθυνος Ιατρικών Υπηρεσιών
	 Υπεύθυνος Marketing & Προβολής
	 Πέντε (5) τουλάχιστον άτομα για βοηθητικές εργασίες
	 Είκοσι (20) τουλάχιστον ball boys-girls μαζί με έναν επικεφαλής
	 Υπηρεσίες φύλαξης και καθαρισμού της εγκατάστασης
	Δ. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
	Η υποχρέωση καταβολής των αμοιβών και των αποζημιώσεων (οδοιπορικά) προσωπικού, διαιτητών και συνεργατών που μετακινούνται για την διοργάνωση ανήκει στην ΕΟΠΕ (στις διοργανώσεις MASTERS και FINAL) ή στον Διοργανωτή / Συνδιοργανωτή (στις διοργανώσεις O...
	Σε όλες τις διοργανώσεις, ο συνδιοργανωτής έχει την υποχρέωση να καταβάλει στην ΕΟΠΕ ένα «Παράβολο Συνδιοργάνωσης» ή «Παράβολο Διοργάνωσης» ανάλογα με την κατηγορία της εκδήλωσης:
	 Δικαίωμα τοποθέτησης οκτώ (8) διαφημιστικών πινακίδων (3.50Χ1.00 μ) στο Κεντρικό γήπεδο (λογότυπα φορέων η εμπορικά σήματα)
	 Δικαίωμα τοποθέτησης οκτώ (8) σημαιών στον χώρο των αγώνων (0.80Χ2.40 μ) (λογότυπα φορέων η εμπορικά σήματα)
	 Δικαίωμα τοποθέτησης περιπτέρου προβολής ή πωλήσεων στον χώρο των αγώνων (κατόπιν συνεννόησης με ΕΟΠΕ)
	 Δικαίωμα προωθητικών ενεργειών στον  χώρο των αγώνων (κατόπιν συνεννόησης με ΕΟΠΕ)
	 Τηλεοπτικό  διαφημιστικό χρόνο για τον συνδιοργανωτή ή τους χορηγούς του (θα καθορισθεί όταν καθορισθεί η συμφωνία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα).
	Β) ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
	 Τηλεοπτική κάλυψη των τελικών από κανάλι Πανελλήνιας εμβέλειας.
	 Συνέντευξη Τύπου, στην Αθήνα και την πόλη των αγώνων.
	 Λογότυπο του συνδιοργανωτή σε όλες τις έντυπες παραγωγές της διοργάνωσης (αφίσες, banners κλπ).
	 Λογότυπο και χαιρετισμός στο πρόγραμμα των αγώνων και στο media guide.
	 Ευρύτατη προβολή του συνδιοργανωτή φορέα από τα ΜΜΕ.
	 Παρουσίαση και λογότυπο του Συνδιοργανωτή στο Site της ΕΟΠΕ .
	 Παρουσίαση και προβολή του Συνδιοργανωτή στα social media της διοργάνωσης.
	 Βράβευση του Συνδιοργανωτή των αγώνων μετά τον τελικό.
	 Απονομή μεταλλίων στους αθλητές από τον Συνδιοργανωτή.

