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Διαδικαζία Για Δήλωζη Σσμμεηοτής Ομάδων Σε Επίζημες 

Διεθνείς Διοργανώζεις Beach Volley (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ) 

  

 

Bήμα 1 (-50 ημέπερ):  

Δκδήλωζη ενδιαθέπονηορ από ενδιαθεπόμενερ ομάδερ για ηη διοπγάνωζη πος 

επιθςμούν να ζςμμεηάζσοςν (εγγπάθωρ) 

 

Βήμα 2 (-45 ημέπερ):  

Έγγπαθη απάνηηζη από ΔΟΠΔ για δςναηόηηηα ζςμμεηοσήρ μεηά από θεηική 

ειζήγηζη ηηρ Δπιηποπήρ Beach Volley ηηρ ΔΟΠΔ, και εθόζον πληπούνηαι 

ζςγκεκπιμένερ πποϋποθέζειρ (εγκεκπιμένη διοπγάνωζη, αθληηήρ πος δεν είναι 

ηιμωπημένορ κλπ) 

Σε πεπίπηωζη θεηικήρ απάνηηζηρ, αποζηέλλεηαι από ηην ΔΟΠΔ και η ΒΔΒΑΙΩΣΗ 

ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ (MΟU)  

 

Βήμα 3 (-40 ημέπερ):  

Αποζηολή όλων ηων αναγκαίων θοπμών και ενηύπων για ηη ζςμμεηοσή (πσ 

διαβαηήπιο, ιαηπικό, player’s commitment κλπ), ζςμπληπωμένερ ζωζηά 

Αποζηολή ηος ςπογεγπαμμένος MOU από ηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ αθληηέρ ζε 

ΔΟΠΔ (ππωηόηςπο).   

 

Βήμα 4 (-35 μέπερ έωρ -10 μέπερ): 

Υπογπαθή εγγπάθων + Γήλωζη ζςμμεηοσήρ ομάδων από ΔΟΠΔ  

Σε πεπίπηωζη πος η ομάδα επιθςμεί ηην απόζςπζη ηηρ ζςμμεηοσήρ ηηρ (πσ 

ηπαςμαηιζμόρ) θα ππέπει να πποζκομιζηούν ζηην ΔΟΠΔ άμεζα όλα ηα αναγκαία 

έγγπαθα ζε ππωηόηςπη μοπθή (πσ βεβαίωζη γιαηπού ζηα αγγλικά) 

 

Βήμα 5 (+3 μέπερ από ηη ολοκλήπωζη ηηρ διοπγάνωζηρ):  

Υποσπέωζη ζύνηομηρ έγγπαθηρ ενημέπωζηρ ΔΟΠΔ για ηιρ ζςνθήκερ ηηρ 

διοπγάνωζηρ, ηςσόν πποβλήμαηα κλπ.  
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Για ηη ζςμμεηοσή ανεξάπηηηων ομάδων (εκηόρ Δθνικού Σσεδιαζμού) ζε επίζημερ 

διοπγανώζειρ ηος εξωηεπικού, η ΔΟΠΔ ανακοινώνει ηην ακόλοςθη διαδικαζία: 

 

1.  Έγγπαθη εκδήλωζη ενδιαθέπονηορ από ηιρ ενδιαθεπόμενερ ομάδερ για ηη 

διοπγάνωζη πος επιθςμούν να ζςμμεηάζσοςν και ζσεηική επιβεβαίωζη 

παπαλαβήρ από ηην ΔΟΠΔ, 50 μέπερ ππιν ηην έναπξη ηηρ διοπγάνωζηρ  (mail: 

beach@volleyball.gr) με ςποσπέωζη επιβεβαίωζηρ παπαλαβήρ 

 

2.  Έγγπαθη απάνηηζη από ΔΟΠΔ για δςναηόηηηα ζςμμεηοσήρ, μεηά από θεηική 

ειζήγηζη ηηρ ςπο-επιηποπήρ Δθνικών Ομάδων beach volley ηηρ ΔΟΠΔ και εθόζον 

πληπούνηαι ζςγκεκπιμένερ πποϋποθέζειρ (εγκεκπιμένη διοπγάνωζη) και οι  

αθληηέρ δεν έσοςν πεπιοπιζμό ζςμμεηοσήρ (πσ αθληηήρ πος δεν να ηελεί ςπό 

ηιμωπία για πειθαπσικό παπάπηωμα, βάζει ηος Κανονιζμού ηος αθλήμαηορ).   

 

Αποζηολή από ηην ΔΟΠΔ ΒΔΒΑΙΩΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ πος πεπιγπάθει 

ηιρ ςποσπεώζειρ ηων αθληηών και θα ππέπει να ςπογπαθεί και από ηοςρ 2. 

 

3.  Μεηά ηην θεηική απάνηηζη ηηρ ΔΟΠΔ, και ηο απγόηεπο έωρ 40 ημέπερ ππιν ηην 

έναπξη ηηρ διοπγάνωζηρ, επιζηποθή ςπογεγπαμμένηρ ΒΔΒΑΙΩΣΗΣ και όλων ηων 

αναγκαίων θοπμών από ηοςρ αθληηέρ ζε ππωηόηςπο (πσ ιαηπικό, player’s 

commitment κλπ), καθώρ και η ΒΔΒΑΙΩΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ, 

πποκειμένος η ΔΟΠΔ να πποσωπήζει ζηην Γήλωζη Σςμμεηοσήρ ηηρ Ομάδορ. 

   

4.  Δθόζον η ομάδα επιθςμεί ηην απόζςπζη ηηρ από ηη διοπγάνωζη θα ππέπει να 

ηο δηλώζει εγγπάθωρ και να πποζκομίζει όλα ηα απαπαίηηηα έγγπαθα (πσ 

βεβαίωζη γιαηπού για ηπαςμαηιζμό ζηα αγγλικά) 5 ημέπερ ππιν ηην έναπξη ηηρ 

διοπγάνωζηρ 

 

5.  Υποσπέωζη ζύνηομηρ έγγπαθηρ ενημέπωζηρ ηηρ ΔΟΠΔ για ηιρ ζςνθήκερ ηηρ 

διοπγάνωζηρ, παπαηηπήζειρ και ηςσόν πποβλήμαηα πος ανηιμεηώπιζε η αποζηολή 

3 ημέπερ μεηά ηην επιζηποθή ηηρ 

 
 ε θάζε περίπηωζε θαη παράιιεια κε ηα αλωηέρω εθαρκόδοληαη ε ηζτύοσζα λοκοζεζία θαη οη 

σγεηολοκηθοί θαλόλες ζτεηηθά κε ηολ Covid19 ηες τώρας κας,  θαζώς θαη όζα ζτεηηθά 

προβιέποληαη ζηοσς θαλοληζκούς FIVB, CEV θαη δηοργαλωηή ηοσ εθάζηοηε ηοσρλοσά.   


