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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

BEACH VOLLEYBALL 2023  

(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ FUTURES) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Πρόκειται για την κατηγορία ενός αστέρος διεθνών διοργανώσεων που μπορεί να γίνει για ένα 
ή και δύο φύλα (Ανδρών – Γυναικών), με ελάχιστο έπαθλο €10.000 και για τα δύο φύλα (ή 
€5.000 αν γίνει διοργάνωση ενός φύλου).  

Η περιγραφή πιο κάτω αφορά διοργάνωση δύο φύλων (ανδρών - γυναικών ταυτόχρονα). 

 

ΗΜΕΡΟΝΗΝΙΑ 

Από αρχές Απριλίου μέχρι τέλη Οκτωβρίου 

 

ΔΙΑΜΟΝΗ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ   

Ελάχιστη ανάγκη φιλοξενίας περίπου 20 δίκλινα για 4 (κατ’ ελάχιστο) διανυκτερεύσεις με 
πλήρη διατροφή (3γεύματα) (για διαιτητές, προσωπικό, επισήμους, και τις Ελληνικές ομάδες).  

Για τις ξένες ομάδες ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η φιλοξενία (με τις μέχρι τώρα 
προδιαγραφές, περιμένουμε να βγούνε νέες για το 2023).  
Το προσωπικό της ΕΟΠΕ που θα βοηθήσει στην διοργάνωση θα βρίσκεται στον τόπο 
διεξαγωγής της διοργάνωσης δύο ημέρες νωρίτερα από την έναρξη της και αποχωρεί μία μέρα 
αργότερα. 

 

ΓΗΠΕΔΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

∗ Απαιτούνται από δύο (2) (για 1 φύλο) έως τέσσερα (4) (για δύο φύλα) αγωνιστικά γήπεδα 
και 1 βοηθητικό γήπεδα ανά φύλο, διαστάσεων περίπου 17Χ25 μ με άμμο 35-40 εκ 
καθαρή από ξένα σώματα και με επαρκή φωτισμό τουλάχιστον σε δύο αγωνιστικά γήπεδα 
για την πραγματοποίηση νυχτερινών αγώνων  

∗ Εξέδρες θεατών για κεντρικό γήπεδο τουλάχιστον 300 θέσεων  
∗ Στεγασμένος χώρος για Γραμματεία Αγώνων, γραφείο διοργάνωσης, χώρους για αθλητές, 

διαιτητές, γραφείο τύπου, διεθνή Ομοσπονδία και ιατρείο. 
∗ Παροχή internet (adsl με τουλάχιστον 1 mpbs upload για τη δυνατότητα υποστήριξης 

ζωντανής μετάδοσης μέσω live streaming).  
∗ Αποδυτήρια, τουαλέτες και ντους σε επαρκή αριθμό 
∗ Φύλαξη και τακτική καθαριότητα εγκατάστασης 
∗ Ασφάλιση αστικής ευθύνης για το σύνολο των εγκαταστάσεων  
∗ Ηχητική εγκατάσταση στο κεντρικό γήπεδο 
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Προσωπικό 
Tην εξασφάλιση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού για την ομαλή διεξαγωγή της 
διοργάνωσης και συγκεκριμένα: 
 Τοπικό Επικεφαλή Συντονισμού και Επικεφαλής επιμέρους τομέων: Τεχνικών, 

Φιλοξενιών, Διοικητικών, Εθελοντών και Marketing/Promotion.  
 Προσωπικό για γήπεδα (περίπου 20 άτομα) και Εθελοντές (περίπου 20 άτομα). 
 Σαράντα (40) τουλάχιστον ball boys-girls 
 Γιατρό και Φ/Θ διοργάνωσης  

 

Μετακινήσεις 

Ο συνδιοργανωτής πρέπει να μεριμνήσει για την παραλαβή και μεταφορά ξένων επισήμων 
και διαιτητών, από το πλησιέστερο διεθνές αεροδρόμιο και μέχρι το ξενοδοχείο και 
αντιθέτως, καθώς και να φροντίζει για τις μετακινήσεις από ξενοδοχεία/εστιατόρια και προς 
γήπεδα για όλους τους επισήμους, διαιτητές και προσωπικό, εφόσον αυτά απέχουν απόσταση 
μεγαλύτερη των 500 μ. μεταξύ τους. 

 

Οικονομικές Αποζημιώσεις – Οικονομικά παράβολα 

Το σύνολο των οικονομικών αποζημιώσεων (έπαθλο αθλητών, αμοιβές ξένων επισήμων και 
ξένων και ελλήνων διαιτητών, συμπεριλαμβανομένου και του παραβόλου ανάληψης) 
ανέρχεται στο ποσό των €15.000 (για ένα φύλο) ή €25.000 (για δύο φύλα). Μέρος του ποσού  
καταβάλλεται απευθείας στις ομάδες με την λήξη της διοργάνωσης, ενώ διαιτητές, 
επιτετραμμένοι και συνεργάτες μπορούν να πληρωθούν είτε απευθείας είτε με καταβολή προς 
την ΕΟΠΕ το αργότερο δέκα ημέρες πριν την έναρξη της διοργάνωσης, προκειμένου να 
προβεί η ΕΟΠΕ στις καταβολές σύμφωνα με τον κανονισμό. 

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ 

Σε περίπτωση κάλυψης όλων των παραπάνω υποχρεώσεων, ο συνδιοργανωτής έχει τα 
ακόλουθα αντισταθμιστικά οφέλη: 

 
Marketing & Προβολή 
 Το 60% περίπου του συνολικού Marketing της διοργάνωσης.  
 Ευρύτατο πλάνο προβολής μέσω social media και συνεργαζόμενων μέσων καθώς 
και από δίκτυο τηλεοπτικών σταθμών (και τηλεοπτική μετάδοση ανάλογα με την κατηγορία 
διοργάνωσης)  
 Ευρύτατη προβολή του συνδιοργανωτή φορέα από τα ΜΜΕ και τους χορηγούς 
επικοινωνίας της διοργάνωσης.  
 Εξασφάλιση Πανελλήνιας τηλεοπτικής μετάδοσης  
 Συνέντευξη τύπου στην Αθήνα (κεντρική) αλλά και στην πόλη των αγώνων  
 Παρουσίαση και λογότυπο του Συνδιοργανωτή στο επίσημο Site της ΕΟΠΕ 
 Απονομή μεταλλίων στους αθλητές από τον Συνδιοργανωτή και τους Χορηγούς του 
 
Όλα τα ανωτέρω περιγράφονται αναλυτικά και κατοχυρώνονται με σχετική σύμβαση μεταξύ 
των συμβαλλομένων πλευρών. 
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