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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ & ΣΥΛΛΟΓΟΥ (CLUB) BEACH VOLLEY 

 

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας 

Η Ελληνική Ομοσπονδία έχει κατοχυρώσει στον Κανονισμό του Αθλήματος την δραστηριότητα 

φορέων εκτός Ομοσπονδίας. Μία βασική δραστηριότητα που υποστηρίζεται λοιπόν από την ΕΟΠΕ 

είναι η δημιουργία ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ Beach Volley ή ΣΥΛΛΟΓΩΝ (Clubs) Beach Volley από οποιοδήποτε 

φορέα το επιθυμεί, ακολουθώντας κάποιες προδιαγραφές που καθορίζονται από τον εγκεκριμένο από 

την ΓΓΑ «Κανονισμό Πετοσφαίρισης στην Άμμο» (14939/18.6.2001 με την τροποποίηση 

Αρ.Πρ.16/14.11.2005 Άρθρο 8γ. ). Η δραστηριότητα αυτή είναι εκπαιδευτική / προπονητική και 

όπως  προκύπτει από την ονομασία της, πρόκειται για τη δημιουργία τμημάτων beach volley στα 

οποία μπορεί να εγγραφούν ερασιτέχνες αθλητές σε μικρές η και μεγάλες ηλικίες για να γνωρίσουν το 

άθλημα του beach volley.  

 

Ποιος φορέας μπορεί να φτιάξει ΑΚΑΔΗΜΙΑ ή CLUB 

Με βάση τον κανονισμό που αναφέραμε, για την έγκριση ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ή CLUB μπορεί να κάνει την 

σχετική αίτηση στην ΕΟΠΕ ο οποιοσδήποτε φορέας (αθλητικό σωματείο ή σύλλογος, τοπική 

αυτοδιοίκηση, εταιρεία ή ιδιώτης, εκπαιδευτικά ιδρύματα ή συνδυασμός αυτών), εφόσον πληροί τις 

παρακάτω βασικές προϋποθέσεις: 

• Ο φορέας θα πρέπει να έχει στην ιδιοκτησία του, ή να προσκομίσει βεβαίωση χρήσης αθλητικής 

εγκατάστασης με αποδεκτές προδιαγραφές (διαστάσεις, ποιότητα άμμου κλπ), και τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας, καθώς επίσης και τους κατάλληλους υποστηρικτικούς 

χώρους (τουαλέτες, ντουζ, κλπ). Για τις προδιαγραφές δείτε το σχετικό «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ BEACH VOLLEY».  

• Τα αθλητικά σωματεία θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο του Καταστατικού τους που να 

προβλέπει την δραστηριότητα στο άθλημα του beach volley (ή εναλλακτικά «όλα τα ολυμπιακά 

αθλήματα»). 

• Η δραστηριότητα εκμάθησης θα πρέπει να ασκείται μέσω αναγνωρισμένου προπονητή, σύμφωνα 

με τα όσα προβλέπει το άρθρο 8.β. του Κανονισμού Beach Volley. 

• Ο Φορέας θα πρέπει να συνεργάζεται με την ΕΟΠΕ στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και 

των αναπτυξιακών διοργανώσεων beach volley στην περιοχή του. 
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• Η ΕΟΠΕ δικαιούται να εποπτεύει την δραστηριότητα εκμάθησης του φορέα με 1 έως 2 επισκέψεις 

(ετησίως) ενός ομοσπονδιακού τεχνικού συμβούλου. 

• Η ΕΟΠΕ δικαιούται να καθορίσει ετήσιο παράβολο αναγνώρισης/ανανέωσης του φορέα και 

εγγραφής του στο αντίστοιχο μητρώο της Ομοσπονδίας.    

 

Διαδικασία αναγνώρισης 

Οι φορείς λοιπόν που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές, υποβάλλουν το αίτημα αναγνώρισης 

στην ΕΟΠΕ (σχετικό «ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ/CLUB Beach Volley»), στέλνοντας την στο 

beach@volleyball.gr.  Το αίτημα αξιολογείται (για την εκπλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων) και 

εφόσον εγκριθεί, ο φορέας έχει δικαίωμα χρήσης του σήματος beach volley της ΕΟΠΕ και χρήσης του 

τίτλου «Αναγνωρισμένη Ακαδημία / Βeach Volley Club». 

Η αναγνώριση έχει ετήσια ισχύ, με λήξη την 31η Δεκεμβρίου, και θα πρέπει να ανανεώνεται ανά έτος 

μετά από επιβεβαίωση διατήρησης των προδιαγραφών. 

 

Βασικές Υποχρεώσεις Διοργανωτή 

Αναφορές και φωτογραφίες 

Κάθε Ακαδημία θα πρέπει να κάνει 2 φορές τον χρόνο αναφορά δράσεως στην ΕΟΠΕ, μαζί με 

φωτογραφικό υλικό, για να προβληθεί η δραστηριότητα στα έντυπα της ΕΟΠΕ αλλά και στο σχετικό 

site.  

Εγκρίσεις παραγωγών 

Ο φορέας θα πρέπει να στέλνει στην ΕΟΠΕ δείγματα από όλες τις παραγωγές και τα διαφημιστικά που 

χρησιμοποιεί, προκειμένου να ελέγχεται η σωστή χρήση των σημάτων και ονομασιών που ενέκρινε η 

Ομοσπονδία.  

Αγωνιστικές εκδηλώσεις 

Εφόσον ο φορέας  πραγματοποιήσει κάποια αγωνιστική εκδήλωση, αυτή θα πρέπει να γνωστοποιείται 

στην ΕΟΠΕ, προκειμένου να ενταχθεί σε κάποια επίσημη κατηγορία. 

Υποστήριξη Ταλέντων 

Η Ακαδημία ή το Club θα πρέπει να υποστηρίζει τους αθλητές που διακρίνονται (ταλέντα) με την 

ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στα πανελλήνια τουρνουά (έξοδα μετακίνησης, ρουχισμός κλπ), 

αλλά και την ένταξη τους στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό της ΕΟΠΕ (camp επίλεκτων κλπ). 

mailto:beach@volleyball.gr
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 Βασικές αρχές λειτουργίας της Ακαδημίας 

 Όλοι οι εγγεγραμμένοι στην Ακαδημία/Club θα πρέπει να προσκομίζουν απαραίτητα Ιατρική 

Βεβαίωση καλή υγείας.   

 Οι υπεύθυνοι της Ακαδημίας/Club θα πρέπει να διατηρούν καρτέλες για κάθε αθλούμενο με 

πλήρες ιστορικό (ιατρικό κλπ).   

 Για το εκπαιδευτικό μέρος, θα λαμβάνονται υπόψη οι διεθνείς κανονισμοί του αθλήματος ανά 

ηλικιακή κατηγορία. Συγκεκριμένα: 

o Έως 12 ετών το ύψος είναι 2,00 μ. για αγόρια και κορίτσια σε γήπεδο 5,50Χ12 

o Έως 14 ετών το ύψος είναι 2,12 μ. για αγόρια και κορίτσια σε γήπεδο 8Χ16 

o Από εκεί και πάνω ισχύουν τα επίσημα standards ενηλίκων (2,24 κορίτσια και 2,43 

αγόρια σε γήπεδο 8Χ16). 

 Η κάθε Ακαδημία/Club μπορεί να καθορίσει το ύψος της συνδρομής και της εγγραφής όπως 

το επιθυμεί και ανάλογα με το επίπεδο υπηρεσιών που παρέχει, ενώ έχει την υποχρέωση να 

εκδίδει νόμιμα παραστατικά, ανάλογα με το είδος του φορέα.  

 Ο αριθμός των εβδομαδιαίων προπονήσεων πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 2, και μέχρι 4 για 

τα μεγαλύτερα παιδιά, ενώ ένας ικανοποιητικός αριθμός παιδιών ανά τμήμα είναι από 6 για τα 

μεγαλύτερα έως 12 για τα μικρότερα. 

 Επίσης, υπάρχει στο site www.volleyball.gr ένας «προπονητικός οδηγός για εκμάθηση του 

beach volley (Level I & ΙΙ)», στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.   

 

  

http://www.volleyball.gr/
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Ρόλος Ομοσπονδίας 

• Η Ομοσπονδία, παρακολουθώντας την λειτουργία των Ακαδημιών/Clubs, σε συνεργασία με 

τους προπονητές αυτών, μπορεί να επιλέξει αθλητές για να τους εντάξει στα «περιφερειακά 

Κλιμάκια ανάπτυξης» και γενικώς για να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Αναπτυξιακού 

Σχεδιασμού.   

• Επίσης, παρέχει συμβουλές και πληροφορίες για το εκπαιδευτικό κομμάτι, ενώ μπορεί να 

πραγματοποιήσει και επισκέψεις προπονητών ή αθλητών εθνικών ομάδων μετά από 

πρόσκληση του φορέα.  

• Ακόμη, υποστηρίζει τη λειτουργία Ακαδημίας/Club με προβολή μέσω του Γραφείου Τύπου και 

του website στο οποίο θα υπάρχει και σχετικό link για την κάθε αναγνωρισμένη 

Ακαδημία/Club. 

• Επιπλέον, εφόσον η Ακαδημία/Club ενταχθεί σε κάποια από τα χορηγικά προγράμματα της 

Ομοσπονδίας που τυχόν τρέχουν σε διάφορες περιόδους («φιλέ στις παραλίες», «Play beach 

volley» κλπ), η υποστήριξη αυτή θα περιλαμβάνει αθλητικό εξοπλισμό (μπάλες, φιλέ, κλπ). 

 

Marketing 

Το Marketing αποτελεί μια σημαντική παράμετρο για κάθε δραστηριότητα. Από την πλευρά σας 

μπορείτε να εξασφαλίσετε υποστήριξη από χορηγούς που προβάλλονται στις εγκαταστάσεις της 

Ακαδημίας/Club (διαφημιστικές πινακίδες που περιβάλουν τον αγωνιστικό χώρο, διαφήμιση στα 

μπλουζάκια των αθλητών κλπ), ενώ εάν ενταχθείτε σε κάποιο από προγράμματα της Ομοσπονδίας 

μπορείτε να έχετε κάποιες δωρεάν παροχές έναντι προβολής των χορηγών των αντίστοιχων 

προγραμμάτων. 

Σε κάθε περίπτωση, αναγνωρισμένες Ακαδημίες/Clubs δεν μπορούν να προβάλουν χορηγούς ή 

εμπορικά σήματα, ανταγωνιστικά του εκάστοτε «Εθνικού Χορηγού» του αθλήματος. 

  

 

 

 


