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ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ 

ΑΘΛΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΙΚΩΝ 

ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ ΣΗΝ ΑΜΜΟ ΚΑΙ ΣΟ 

ΦΙΟΝΙ (BEACH VOLLEYBALL & SNOW VOLLEYBALL*) 
 

 Με απόφαση της Γ.. 24.3.2018 και έγκριση της ΓΓΑ με το έγγραφο 

#471/14.2.2019 σε όλα τα άρθρα του Κανονισμού όπου αναγράφεται “Beach 

Volleyball” διορθώνεται σε “Beach Volleyball & Snow Volleyball”.  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο:   Δικαιοδοσία  

 

1.1 . Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαιρίσεως (Ε.Ο.ΠΕ.)  είναι ο αθλητικός φορέας 

που έχει την πλήρη αρμοδιότητα διοίκησης και τον απόλυτο έλεγχο για το 

άθλημα  του BEACH VOLLEYBALL στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (F.I.V.B.) και τον Νόμο 

2433/7.8.1996 (Άρθρο 7, παράγραφος 1 & 2), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 

ν.2725/99.  

1.2 . Σο άθλημα του Beach Volleyball, έχει αναπτύξει διεθνώς μία πρότυπη 

φυσιογνωμία, όπως αυτή καθορίστηκε από την Διεθνή Ομοσπονδία (F.I.V.B) 

(FIVB Beach Volleyball Handbook & FIVB Beach Volleyball Regulations), και 

επιβλήθηκε στις Ομοσπονδίες μέλη της (National Federations) διεθνώς. 

1.3 . Με βάση την φυσιογνωμία αυτή, το Beach Volleyball και η δραστηριότητα του 

υπάγονται απευθείας στις Εθνικές Ομοσπονδίες, ενώ εγγεγραμμένα μέλη της 

αποτελούν οι αθλούμενοι που συμμετέχουν στις διάφορες διοργανώσεις της 

και τα ωματεία που μετέχουν στις διασυλλογικές διοργανώσεις του 

αθλήματος και δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

Κανονισμού  ε οποιαδήποτε Διεθνή Εκδήλωση οι αθλητές μπορούν να 

συμμετέχουν μόνον με την έγκριση της Εθνικής Ομοσπονδίας.  

1.4 . Για τον σχεδιασμό και χειρισμό των θεμάτων Beach Volleyball, η Διεθνής 

Ομοσπονδία (F.I.V.B.) έχει καθορίσει την συγκρότηση ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ BEACH 
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VOLLEY (BEACH VOLLEYBALL COMMITTEES)  σε κάθε Εθνική Ομοσπονδία - 

μέλος της, που θα πρέπει να βρίσκονται πάντα υπό τον απόλυτο έλεγχο του 

Δ αυτής. Η σύνθεση των Επιτροπών,  ανήκει πάντα στο Δ της Εθνικής 

Ομοσπονδίας, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λειτουργούν ανεξάρτητα 

αυτού. 

1.5 . Με βάση τα ανωτέρω, το Δ της Ε.Ο.ΠΕ. έχει αναθέσει τον σχεδιασμό, την 

οργάνωση και τον έλεγχο όλων των θεμάτων του αθλήματος και ειδικότερα 

των διοργανώσεων, στα εξουσιοδοτημένα όργανά της, τις πράξεις και 

αποφάσεις της οποίας ελέγχει και εγκρίνει κατά περίπτωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο:   υγκρότηση Οργάνων Beach Volleyball  

 

2.1  ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ BEACH VOLLEYBALL: 

υστήνεται διευρυμένο όργανο για το Beach Volleyball, το οποίο σκοπό έχει την 

διάδοση και την κατανόηση των θεμάτων του Ολυμπιακού Αθλήματος του Beach 

Volleyball σε όλη την περιφέρεια και την ένταξη των κατά τόπους ΣΕ/Ενώσεων 

στην ενεργή δραστηριοποίηση του Αθλήματος. το Εθνικό υμβούλιο Beach 

Volleyball θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από όλες ΣΕ/Ενώσεις της Ε.Ο.ΠΕ, όλα τα 

Σακτικά μέλη της μόνιμης Επιτροπής Beach Volleyball, και εκπρόσωποι φορέων 

που δραστηριοποιούνται στο άθλημα. Σο όργανο αυτό θα συνεδριάζει μια φορά 

τον χρόνο, κάθε Μάϊο και όποτε άλλοτε κρίνεται αναγκαίο. 

Σο ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ BEACH VOLLEYBALL της Ελληνικής Ομοσπονδίας 

Πετοσφαίρισης, συγκροτείται με απόφαση του Δ αυτής με την ακόλουθη βασική 

σύνθεση: 

- Πρόεδρος (Ο εκάστοτε Πρόεδρος του Δ της Ε.Ο.ΠΕ. ή ο νόμιμος 

αντικαταστάτης του)  

- Όλα τα μέλη της Επιτροπής beach volley, όπως αυτά περιγράφονται στο 

άρθρο 2.2 του παρόντος  

-υντονιστής Σμήματος BEACH VOLLEYBALL ΕΟΠΕ 
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 -Τπεύθυνος Διαιτησίας BEACH VOLLEYBALL (REFEREE COMISSIONAIRE)   

 -Εκπρόσωπος Υορέων ή Εταιρειών Προώθησης Διοργανώσεων 

 -Εκπρόσωποι Περιφερειακών Ενώσεων 

 -Εκπρόσωποι αθλητών & αθλητριών 

 

2.2. ΕΠΙΣΡΟΠΗ BEACH VOLLEYBALL: 

Η Επιτροπή beach volleyball συγκροτείται με απόφαση του Δ της ΕΟΠΕ με την 

ακόλουθη σύνθεση: 

- Πρόεδρος (Ο εκάστοτε Πρόεδρος του Δ της Ε.Ο.ΠΕ. ή ο νόμιμος αντικαταστάτης 

του)  

- Σρία έως 5 μέλη Μέλη Δ της ΕΟΠΕ 

- Έως 3 Εκπρόσωποι Περιφερειακών Ενώσεων  

- υντονιστής Σμήματος BEACH VOLLEYBALL ΕΟΠΕ 

Επιπλέον στις εργασίες τις Επιτροπής καλούνται να μετέχουν και οι κατά 

περίπτωση κρινόμενοι ως αναγκαίοι για το εκάστοτε θέμα συνεδρίασης (για 

παράδειγμα Ομοσπονδιακοί Σεχνικοί, ύμβουλοι Μάρκετινγκ, Τπεύθυνοι Σύπου 

και Προβολής, Ειδικοί Ιατρικών θεμάτων, υνεργάτες τμήματος Beach Volley κ.α.). 

Η Επιτροπή Beach Volleyball συνεδριάζει κατ΄ελάχιστον μια φορά τον χρόνο ή 

όποτε κρίνεται αναγκαίο για διεκπεραίωση άμεσων θεμάτων του Αθλήματος.  

 

2.3 ΕΠΙΣΡΟΠΕ 

τους κόλπους της Επιτροπής Beach Volleyball δημιουργούνται επιμέρους 

τριμελείς  ΕΠΙΣΡΟΠΕ για τα εξής θέματα: 

- Εθνικών Ομάδων 

- Ανάπτυξης  

- Διοργανώσεων 

- Διαιτησίας 

τις Επιτροπές αυτές προΐσταται και προεδρεύει υποχρεωτικά μέλος του Δ.. της 

Ε.Ο.ΠΕ, εκτός της επιτροπής Διαιτησίας όπου Πρόεδρος ορίζεται ο εκάστοτε 
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Τπεύθυνος Διαιτησίας BEACH VOLLEYBALL (Referee Commissionaire). Σα μέλη 

της Επιτροπή Διαιτησίας θα είναι μη εν ενεργεία διεθνείς Διαιτητές.  

 

2.4. ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ BEACH VOLLEYBALL: 

Η Εκτελεστική Επιτροπή beach volleyball συγκροτείται με απόφαση του Δ της 

ΕΟΠΕ με την ακόλουθη σύνθεση: 

- Πρόεδρος (Ο εκάστοτε Πρόεδρος του Δ της Ε.Ο.ΠΕ. ή ο νόμιμος αντικαταστάτης 

του)  

- Σα Μέλη Δ της ΕΟΠΕ που μετέχουν στην διευρυμένη Επιτροπή beach volleyball 

τις εργασίες παρίσταται ο υντονιστής Σμήματος BEACH VOLLEYBALL ΕΟΠΕ 

ενώ μπορεί να κληθούν και οι κατά περίπτωση κρινόμενοι ως αναγκαίοι για το 

εκάστοτε θέμα συνεδρίασης. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή Beach Volleyball συνεδριάζει όποτε κρίνεται αναγκαίο 

για διεκπεραίωση άμεσων θεμάτων του Αθλήματος 

 

2.5. Οι προτάσεις των Οργάνων υπόκεινται πάντα σε έγκριση από το Δ της ΕΟΠΕ 

ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Ο.ΠΕ.  

 

2.6.Η θητεία των Οργάνων διαρκεί όσο και αυτή του Δ. της Ε.Ο.ΠΕ. και η 

συγκρότηση της αποφασίζεται εκ νέου μετά την εκλογή του νέου Δ.. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο:   Λειτουργία Γραφείου Beach Volleyball  

 

3.1.  Η Ε.Ο.ΠΕ. λειτουργεί Γραφείο Beach Volleyball το οποίο έχει ως αντικείμενο τα 

ακόλουθα: 

α. Οργανωτικό και Αγωνιστικό υντονισμό Διοργανώσεων Beach Volleyball 

όλων των κατηγοριών. 

 β. Εθνικές Ομάδες Beach Volleyball 

 γ. Ανάπτυξη του Beach Volleyball  
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 δ. Γραμματεία και Μητρώο Αθλητών Beach Volleyball 

3.2. Σο Γραφείο Beach Volleyball συντονίζει και διεκπεραιώνει όλα τα θέματα του 

Αθλήματος, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις των Οργάνων του αθλήματος και 

του Δ.. της Ε.Ο.ΠΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο:   Αγωνιστικές Εκδηλώσεις Beach Volleyball  

4.1. αν Αγωνιστική Εκδήλωση BEACH VOLLEYBALL θεωρείται κάθε 

οργανωμένη μορφή αγώνων BEACH VOLLEYBALL, όπου οι Αθλητές που 

συμμετέχουν αγωνίζονται για την τοποθέτησή τους σε Σελική Κατάταξη και 

διεκδικούν σχετικά έπαθλα (χρηματικά ή μη) και η οποία διοργανώνεται από 

οποιοδήποτε φορέα δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, κατόπιν εγκρίσεως από 

την Ε.Ο.ΠΕ. 

4.2. Η Ε.Ο.ΠΕ. προκηρύσσει όλες τις Επίσημες Αγωνιστικές Εκδηλώσεις BEACH 

VOLLEYBALL Πανελλήνιου Φαρακτήρα που διαμορφώνουν τα ετήσια 

Πρωταθλήματα ανά κατηγορία. Σα πρωταθλήματα αυτά έχουν συνήθως την 

μορφή σιρκουί (σειράς από διοργανώσεις υπό συγκεκριμένες συνθήκες και 

προϋποθέσεις) και αφορούν όλες τις κατηγορίες αθλητών και αθλητριών, με βάση 

την ηλικία τους (Ανδρών - Γυναικών – Νέων - Νεανίδων - Παίδων - Κορασίδων - 

Παμπαίδων -Παγκορασίδων - Μίνι και άλλων κατηγοριών ανάλογα με τις 

διεθνείς κατηγορίες) ή με βάση και άλλα κριτήρια που μπορεί να καθορίσει η 

Ε.Ο.ΠΕ. με επιμέρους αποφάσεις της και μπορεί να έχουν την διεθνώς 

καθιερωμένη μορφή (ΚΑΣΩ ΣΩΝ ΦΦ ΕΣΩΝ ανάλογα με την κατηγορία).  

4.3. Η  Ε.Ο.ΠΕ. και προκειμένου για τις Επίσημες Αγωνιστικές Εκδηλώσεις 

Πανελλήνιου Φαρακτήρα, εκδίδει ετησίως την Γενική Προκήρυξη 

Πρωταθλημάτων καθώς ανάλογα με την κατηγορία αυτών, και τις σχετικές 

Ειδικές Προκηρύξεις όπου καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες και όροι διεξαγωγής 

των. 

4.4. Η Ε.Ο.ΠΕ. έχει τον έλεγχο όλων των διεθνών εκδηλώσεων BEACH 

VOLLEYBALL που διεξάγονται στην Ελλάδα (Βαλκανικά, Πανευρωπαϊκά, 
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Παγκόσμια Πρωτάθλημα κ.α.) σε συνεργασία με τις Τπερκείμενες Αθλητικές 

Αρχές και τις Αντίστοιχες Διεθνείς Ενώσεις ή Ομοσπονδίες. 

4.5. Πέραν των Επισήμων Διοργανώσεων (ιρκουί) της Ε.Ο.ΠΕ., η Ε.Ο.ΠΕ. διατηρεί 

το δικαίωμα να χορηγεί εγκρίσεις διεξαγωγής Ανεξάρτητων Αγωνιστικών 

Εκδηλώσεων σύμφωνα με διαδικασία και όρους που θα ανακοινώνονται στην 

αρχή κάθε έτους. Κάθε Ανεξάρτητη Αγωνιστική Εκδήλωση BEACH VOLLEYBALL 

που διεξάγεται στην Ελλάδα πρέπει απαραίτητα να έχει την έγγραφη έγκριση της 

Ε.Ο.ΠΕ. Οι Ανεξάρτητες Αγωνιστικές Εκδηλώσεις, σε καμία περίπτωση δεν 

μπορούν να υποκαθιστούν ή να ανταγωνίζονται τα Επίσημα Πανελλήνια ιρκουί 

ή Πρωταθλήματα της Ε.Ο.ΠΕ. και δεν αναγνωρίζονται ως δραστηριότητα της 

Ε.Ο.ΠΕ. έναντι των Τπερκείμενων Αθλητικών Αρχών (επιχορηγήσεις, αθλητικές 

διακρίσεις κλπ). 

4.6. Η Ε.Ο.ΠΕ. μπορεί, με σχετικές της αποφάσεις, να παραχωρεί τα δικαιώματα 

διοργάνωσης Επίσημων Αγωνιστικών Εκδηλώσεων (της δικαιοδοσίας της), και 

όσα απορρέουν από αυτά (εκμετάλλευση διαφημιστικών και τηλεοπτικών 

δικαιωμάτων), σε άλλους φορείς, όπως Υορείς Σοπικής Αυτοδιοίκησης, Ιδιωτικές 

Εταιρείες, ύλλογοι κ.α. Όλες οι λεπτομέρειες των παραχωρήσεων αυτών, πρέπει 

να περιγράφονται αναλυτικά σε επιμέρους συμβάσεις και συμφωνίες μεταξύ της 

Ε.Ο.ΠΕ. και των ανωτέρω φορέων. 

4.7. την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης ανήκει επίσης το αποκλειστικό 

δικαίωμα διοργάνωσης Εκδηλώσεων Ειδικών Κατηγοριών οι οποίες ενδεικτικά και 

όχι περιοριστικά, μπορεί να αφορούν : 

Α) ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΩΜΑΣΕΙΩΝ 

Σο Πρωτάθλημα υλλόγων διοργανώνεται από την Ε.Ο.ΠΕ. και σε αυτό 

συμμετέχουν αντιπροσωπευτικές ομάδες από τα ύλλογοι που είναι 

εγγεγραμμένα στην δύναμη των ωματείων Μελών της Ε.Ο.ΠΕ., ή ωματείο, που 

καλλιεργούν με βάση το καταστατικό τους το αγώνισμα του beach volley και 

σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που θα καθορίζονται στην Ειδική 

Προκήρυξη του Πρωταθλήματος αυτού. Η διοργάνωση του Πρωταθλήματος 
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αυτού, μπορεί να ανατεθεί και σε άλλους φορείς, σύμφωνα με τους ειδικότερους 

όρους και τις προϋποθέσεις που θα καθορίζει η Ε.Ο.Π. ωματείο/αθλητής που 

μετέχει σε αγωνιστική εκδήλωση διασυλλογικού χαρακτήρα που δεν διεξάγεται 

από την ΕΟΠΕ ή δεν έχει αντίστοιχη έγκρισή της τιμωρείται με ποινή 

ημερολογιακού αποκλεισμού από το βόλεϊ σάλας και το beach volley η διάρκεια 

του οποίου θα αποφασιστεί από τη Δικαστική Επιτροπή, και μπορεί να φτάσει το 

διάστημα του 1 έτους. ε περίπτωση υποτροπής οι επιβαλλόμενες ποινές 

διπλασιάζονται  

Β) ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΕΠΙΛΕΚΣΩΝ ΑΘΛΗΣΩΝ 

Σο Πρωτάθλημα ΕΠΙΛΕΚΣΩΝ ΑΘΛΗΣΩΝ, διεξάγεται από την Ελληνική 

Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης και την ΕΠΙΣΡΟΠΗ BEACH VOLLEYBALL και σε 

αυτό συμμετέχει ορισμένος αριθμός Αθλητών ή Αθλητριών, οι οποίοι επιλέγονται 

με αγωνιστικά κριτήρια από την ΕΟΠΕ. Σο Πρωτάθλημα αυτό θα διεξάγεται με 

ειδικότερους όρους, που θα καθορίζονται με Ειδική Προκήρυξη. 

Γ) ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ 

Η Ε.Ο.ΠΕ. μπορεί να εγκρίνει και Αγωνιστικές Εκδηλώσεις περαιτέρω ειδικών 

Κατηγοριών, όπως Αγωνιστική Εκδήλωση Βετεράνων, Ερασιτεχνικά, Μικτά κ.α. 

ε κάθε περίπτωση η Σελική έγκριση ανήκει στην Ε.Ο.ΠΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Πανελλήνια Πρωταθλήματα (Επίσημo ιρκουί ΕΟΠΕ) 

5.1. Η διοργάνωση και η διεξαγωγή των Επισήμων Αγωνιστικών Εκδηλώσεων 

Beach Volleyball ανήκουν αποκλειστικά στην Ε.Ο.ΠΕ. και τα εξουσιοδοτημένα 

όργανα της, την ΕΠΙΣΡΟΠΗ BEACH VOLLEYBALL και την ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΕΩΝ BEACH VOLLEY.  

5.2. Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ BEACH VOLLEYBALL και η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΕΩΝ 

BEACH VOLLEY έχουν την αποκλειστική εξουσιοδότηση από το Δ.. της 

Ε.Ο.ΠΕ. να ενεργεί ως όργανο σχεδιασμού, διοργάνωσης, διεξαγωγής και 

ελέγχου των Επισήμων Πανελληνίων Πρωταθλημάτων (ιρκουί) όλων των 

κατηγοριών (Ανδρών-Γυναικών, Νέων-Νεανίδων κλπ).  
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5.3. Οι σχετικές προκηρύξεις (Γενική και Ειδικές), συντάσσονται από την Επιτροπή 

Beach Volleyball, υπόκεινται στην έγκριση του Δ.. της Ε.Ο.ΠΕ.. 

5.4. Από τις Εκδηλώσεις αυτές ανακηρύσσονται οι Πρωταθλητές Ελλάδος σε κάθε 

κατηγορία. 

5.5. ύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς, σε κάθε επίσημη 

Αγωνιστική Εκδήλωση η ΕΠΙΣΡΟΠΗ BEACH VOLLEYBALL εκπροσωπείται 

από τον ΣΕΦΝΙΚΟ ΤΠΕΤΘΤΝΟ της Ομοσπονδίας η/και από εκπρόσωπο της 

ΕΟΠΕ, οι οποίοι είναι και οι Ανώτερες Αρχές της Εκδήλωσης. 

5.6. Οι παραπάνω είναι εκπρόσωποι της Επιτροπής Beach Volleyball έναντι όσων 

μετέχουν στους αγώνες με οποιαδήποτε ιδιότητα και έναντι τρίτων Υυσικών και 

Νομικών Προσώπων και είναι υπεύθυνοι για κάθε θέμα που έχει σχέση με την 

οργάνωση και την  αγωνιστική εξέλιξη των Σουρνουά. Ο Σεχνικός Τπεύθυνος 

εκπροσωπεί την Ε.Ο.ΠΕ., όταν δεν παρευρίσκεται μέλος του Δ.. της Ε.Ο.ΠΕ. Σα 

κύρια καθήκοντά του είναι: 

 παρακολουθεί όλη την διαδικασία προετοιμασίας της αγωνιστικής 

εκδήλωσης 

 πραγματοποιεί την επιθεώρηση των χώρων διεξαγωγής, όποτε αυτό κριθεί 

αναγκαίο από την ΕΠΙΣΡΟΠΗ. 

 Ορίζει τα γήπεδα διεξαγωγής των αγώνων, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο 

αγωνιστικού προγράμματος 

 υντονίζει όλα τα θέματα που έχουν σχέση με το αγωνιστικό πρόγραμμα 

και λαμβάνει τελικές αποφάσεις σε περίπτωση αιτημάτων, παραπόνων και 

ενστάσεων, μετά από συνεργασία με τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής. 

5.7. Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ κάθε αγωνιστικής εκδήλωσης αποτελείται από 

τον εκπρόσωπο του Δ.. της Ε.Ο.ΠΕ., τον εκπρόσωπο της Σοπικής Ένωσης ή 

Επιτροπής της Ε.Ο.ΠΕ. στην περιοχή όπου λαμβάνει χώρα η Εκδήλωση, έναν 

Εκπρόσωπο του υνδιοργανωτή Υορέα (Δήμος, Νομαρχία κλπ), καθώς και τον 

Σεχνικό Τπεύθυνο των αγώνων. Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ συνεδριάζει σε 
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κάθε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, μετά από αίτημα του ΣΕΦΝΙΚΟΤ 

ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ. 

ΑΡΘΡΟ 6ο: Διαδικασία Εγκρίσεων Ανεξάρτητων Αγωνιστικών 

Εκδηλώσεων 

6.1. Κάθε φορέας που επιθυμεί την διοργάνωση Αγωνιστικής Εκδήλωσης BEACH 

VOLLEYBALL, πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση στην Ε.Ο.ΠΕ., στην οποία 

να επισυνάψει και τα εξής δικαιολογητικά:  

-Έγγραφο του φορέα που ζητά την έγκριση με πληροφορίες για την μορφή του 

(π.χ. Υορέας Σοπικής Αυτοδιοίκησης, Ιδιωτική Επιχείρηση, ωματείο κλπ) και 

πλήρη στοιχεία  επικοινωνίας. 

- Έγγραφο του φορέα, που θα αναφέρει τους σχετικούς όρους για την 

διαφήμιση της Αγωνιστικής Εκδήλωσης (χορηγοί κ.α.), τους έχοντες το 

δικαίωμα συμμετοχής αθλητές και άλλα θέματα που αφορούν την 

διοργάνωση.  

- Αντίγραφο του εγγράφου συμφωνίας με το τηλεοπτικό κανάλι που θα 

καλύψει το Αγωνιστική Εκδήλωση (αν υπάρχει) 

- Αντίγραφο της Ειδικής Προκήρυξης της Αγωνιστικής Εκδήλωσης, με ιδιαίτερο 

βάρος στο αγωνιστικό σύστημα 

6.2. Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ BEACH VOLLEYBALL ΣΗ Ε.Ο.ΠΕ. και η ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΕΩΝ BEACH VOLLEY, αφού εξετάσουν όλα τα δικαιολογητικά, 

εγκρίνουν την Αγωνιστική Εκδήλωση. Η Οργανωτική Επιτροπή αναλαμβάνει 

στην συνέχεια όλη την οργάνωση της Αγωνιστικής Εκδήλωσης, 

ενημερώνοντας την ΕΠΙΣΡΟΠΗ BEACH VOLLEYBALL ΣΗ Ε.Ο.ΠΕ. για κάθε 

νέο στοιχείο που αφορά την διοργάνωση και κυρίως για την λίστα με τους 

αθλητές που δηλώνουν συμμετοχή, καθώς και για οτιδήποτε έχει σχέση με την 

τηλεοπτική κάλυψη. ε περίπτωση που δεν υποβληθούν έγκαιρα τα στοιχεία 

αυτά και ιδιαίτερα αυτά που αφορούν τα στοιχεία των Αθλητών, μπορεί να 

ανακληθεί η έγκριση διεξαγωγής του. 
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6.3. Τπεύθυνος για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων και της όλης διεξαγωγής της 

Αγωνιστικής Εκδήλωσης, είναι ο Σεχνικός Τπεύθυνος, ο οποίος ορίζεται από 

την ΕΠΙΣΡΟΠΗ BEACH VOLLEYBALL ΣΗ Ε.Ο.ΠΕ. Ο διοργανωτής θα 

αναλάβει και την πλήρη κάλυψη των εξόδων διαμονής και διατροφής του 

Αντιπροσώπου της ΕΠΙΣΡΟΠΗ BEACH VOLLEYBALL ΣΗ Ε.Ο.ΠΕ. που θα 

ορίζεται σε κάθε Αγωνιστική Εκδήλωση. 

6.4. Η Ε.Ο.ΠΕ. διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει συγκεκριμένους περιορισμούς 

στον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής ορισμένων Αγωνιστικών Εκδηλώσεων, 

ιδιαίτερα όταν υπάρχει σύμπτωση με άλλη εκδήλωση Beach Volleyball 

Πανελληνίου χαρακτήρα. 

6.5. τον ενδιαφερόμενο Διοργανωτή Αγωνιστικής Εκδήλωσης BEACH 

VOLLEYBALL, μπορεί να ζητηθεί από την Ε.Ο.ΠΕ. η καταβολή αντίστοιχου 

Φρηματικού Παραβόλου, το ύψος του οποίου θα καθορίζεται από το Δ της 

Ε.Ο.ΠΕ. 

6.6. Η Ε.Ο.ΠΕ. μπορεί να απαλλάσσει από την καταβολή του σχετικού παραβόλου, 

Αγωνιστική Εκδήλωση που διεξάγεται από τον ίδιο φορέα που μετέχει στην 

διεξαγωγή της Αγωνιστική Εκδήλωσης Πανελλήνιου χαρακτήρα. Επίσης έχει 

το δικαίωμα να απαλλάσσει από την καταβολή παραβόλου και άλλες 

εκδηλώσεις BEACH VOLLEYBALL κατά την κρίση της. 

6.7. Η Έγκριση Ανεξάρτητων Αγωνιστικών Εκδηλώσεων γίνεται από την 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ BEACH VOLLEYBALL της Ε.Ο.ΠΕ. κατόπιν σχετικής έγγραφης 

εισήγησης/έγκρισης  από τις ΣΕ/Ενώσεις από τις οποίες και εποπτεύονται.  

6.8. ε περίπτωση διεξαγωγής αγωνιστικής εκδήλωσης χωρίς την τήρηση της 

παραπάνω διαδικασίας, η Ε.Ο.ΠΕ. διατηρεί το δικαίωμα αξίωσης αποζημίωσης 

από τον φορέα διοργάνωσης σε σχέση με τα νόμιμα δικαιώματα που 

απορρέουν από τον παρόντα Κανονισμό. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο:  Περιφερειακή Διάρθρωση 

7.1. Η Περιφερειακή Οργάνωση για το BEACH VOLLEYBALL, ανατίθεται στις 

Ενώσεις  και Σοπικές Επιτροπές της Ε.Ο.ΠΕ. μετά από σχετική απόφαση της. 

ε αυτές ορίζεται ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ BEACH VOLLEYBALL ΣΗ 

Ε.Ο.ΠΕ., στην οποία μετέχουν: 

 α. Ο Πρόεδρος της Ενώσεως ή Σοπικής Επιτροπής ή εκπρόσωπος του, σαν 

Πρόεδρος 

 β. Ο Τπεύθυνος BEACH VOLLEYBALL της ΣΕ/’Ενώσεως, ο οποίος ορίζεται από 

την ίδια την ΣΕ / Ένωση που κοινοποιείται στην Ε.Ο.ΠΕ. και μετέχει στις 

εργασίες του Εθνικού υμβουλίου Beach Volley 

 γ. Ένας τοπικός εκπρόσωπος των διαιτητών Beach Volleyball  

 δ. Ένας εκπρόσωπος Αθλητών που έχει αντίστοιχη εμπειρία από αγώνες 

BEACH VOLLEYBALL στην περιοχή ευθύνης της Ένωσης ή της Σοπικής 

Επιτροπής αντίστοιχα. 

7.2. Η ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ BEACH VOLLEYBALL ΣΗ Ε.Ο.ΠΕ., εποπτεύει 

και συνεπικουρεί στη διεξαγωγή των Αγωνιστικών Εκδηλώσεων στην περιοχή 

ευθύνης της   

7.3. Σο τμήμα του BEACH VOLLEYBALL της Ε.Ο.ΠΕ. οφείλει να ενημερώνει και να 

συνεργάζεται με τις κατά τόπους ΣΕ/Ενώσεις για όλες τις διοικητικές 

αποφάσεις που αφορούν τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στα τοπικά όρια 

της αρμοδιότητας τους.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο:  Αθλητές-Προπονητές-Δραστηριότητα λοιπών φορέων 

8.α. Αθλητές 

8.α.1. την δύναμη αθλουμένων μελών της Ε.Ο.ΠΕ. ανήκει το σύνολο των 

Ελλήνων Αθλητών που αγωνίζονται σε κάθε επίσημη ή εγκεκριμένη 

Αγωνιστική Εκδήλωση Beach Volleyball στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η 

Ε.Ο.ΠΕ. τηρεί το μητρώο αθλητών Beach Volleyball και ασκεί πειθαρχικό 

έλεγχο στην αγωνιστική τους συμπεριφορά.   
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8.α.2. Κάθε Αθλητής, που επιθυμεί να συμμετάσχει σε αγώνες Beach Volleyball 

στην Ελλάδα, που διοργανώνονται από την Ε.Ο.ΠΕ. ή τις Σοπικές Επιτροπές 

και Ενώσεις, ή από άλλους φορείς και έχουν εγκριθεί από την Ε.Ο.ΠΕ. 

πρέπει απαραίτητα να εγγραφεί προηγουμένως στο ΜΗΣΡΩΟ BEACH 

VOLLEYBALL της Ε.Ο.ΠΕ. Κατά την εγγραφή του στο ΜΗΣΡΩΟ BEACH 

VOLLEYBALL και προκειμένου να συμμετέχει στην αγωνιστική 

κατηγορία «πρωτάθλημα σωματείων» (άρθρο 4.7.Α.) κάθε αθλητής θα 

δηλώνει και την εγγραφή του στην δύναμη ωματείου που διαθέτει 

αναγνωρισμένο τμήμα beach volley (άρθρο 8.γ.5.2). Η εγγραφή αυτή θα 

έχει ετήσια ισχύ και παύει αυτοδικαίως με τη λήξη της αγωνιστικής 

περιόδου. Οι σχετικές διατάξεις θα περιγράφονται στις αντίστοιχες 

Εγκυκλίους ή/και Προκηρύξεις που αφορούν στα Διασυλλογικά 

πρωταθλήματα. Σο παρόν άρθρο έχει αναδρομική ισχύ από 1.1.1996. 

8.α.3. Όλοι οι Αθλητές που εγγράφονται στο ΜΗΣΡΩΟ BEACH VOLLEYBALL της 

Ε.Ο.ΠΕ. αποκτούν και το δικαίωμα συμμετοχής στις Διεθνείς Αγωνιστικές 

Εκδηλώσεις Beach Volleyball, που διοργανώνονται ή έχουν εγκριθεί από την 

Διεθνή Παγκόσμια Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (FIVB), την Ευρωπαϊκή 

υνομοσπονδία Πετοσφαίρισης (C.E.V.) ή υνομοσπονδία άλλης Ηπείρου, 

πάντα μετά από έγκριση της Ε.Ο.ΠΕ.. 

8.α.4. Κάθε συμμετοχή Ελλήνων Αθλητών σε Αγωνιστική Εκδήλωση εκτός 

Ελλάδος επιτρέπεται μόνο μετά από σχετική έγκριση. Η έγκριση ζητείται 

και δίνεται στην Εθνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης της χώρας στην οποία 

διεξάγεται η αντίστοιχη Αγωνιστική Εκδήλωση, αφού προηγουμένως ο 

Αθλητής υποβάλλει σχετική αίτηση και προσκομίσει στην ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

BEACH VOLLEYBALL ΣΗ Ε.Ο.ΠΕ., αντίγραφο των Όρων Διεξαγωγής 

αυτών των Αγωνιστικών Εκδηλώσεων. Η υποχρέωση αυτή δεν είναι 

απαραίτητη στην περίπτωση των Εθνικών Ομάδων, που μετέχουν σε 

εκδηλώσεις της CEV, της FIVB ή άλλης Ηπειρωτικής υνομοσπονδίας. 
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8.α.5. ε περίπτωση συμμετοχής Αθλητών σε Αγωνιστική Εκδήλωση, που δεν έχει 

προηγούμενη έγκριση από την Ε.Ο.ΠΕ., ή χωρίς την προηγούμενη εγγραφή 

τους στο ΜΗΣΡΩΟ BEACH VOLLEYBALL της Ε.Ο.ΠΕ. θα επιβάλλονται σε 

αυτούς από τη δικαστική επιτροπή της Ε.Ο.ΠΕ. ποινές αποκλεισμού από 

κάθε εκδήλωση της ΕΟΠΕ (volley σάλας και beach volley) για διάστημα 3-12 

μηνών μετά από σχετική εισήγηση της ΕΠΙΣΡΟΠΗ BEACH VOLLEYBALL 

ΣΗ Ε.Ο.ΠΕ. και απόφαση του Δ/Ε.Ο.ΠΕ . ε περίπτωση υποτροπής, οι 

επιβαλλόμενες ποινές θα διπλασιάζονται. 

8.α.6. ε περίπτωση επανάληψης των παραπτωμάτων της παραγράφου 8.α.5. 

περισσότερο από ΔΤΟ (2) φορές, μπορεί να επιβληθεί ποινή προσωρινής ή 

οριστικής διαγραφής από το ΜΗΣΡΩΟ BEACH VOLLEYBALL. 

8.α.7. Oλες οι προαναφερόμενες ποινές θα επιβάλλονται από το Δ της Ε.Ο.ΠΕ., 

μετά από σχετική εισήγηση της ΕΠΙΣΡΟΠΗ BEACH VOLLEYBALL. 

 

8.β. Προπονητές 

Για τους προπονητές ισχύουν τα προβλεπόμενα στον ν. 2725/1999, όπως ισχύει 

και στον Κανονισμό Προπονητών του ΕΠΠΕ (Τ.Α. 36123/2.8.2006, ΥΕΚ 

Β/1223/5.9.2006).» 

 

8.γ. Δραστηριότητα λοιπών φορέων 

  
8.γ.1. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 του παρόντος (Δικαιοδοσία), το άθλημα του 

Beach Volleyball, υπάγεται απευθείας στην Εθνική Ομοσπονδία μέσω των 

οργάνων του αθλήματος που περιγράφονται στο άρθρο 2 του παρόντος, 

σύμφωνα και με τα όσα καθορίζουν οι διεθνείς κανονισμοί του αθλήματος. 

8.γ.2. «Δραστηριότητα» Beach Volleyball νοείται κάθε μορφής επίσημη ενέργεια 

που σχετίζεται με το άθλημα (οργανωτική, αγωνιστική, εκμάθησης  κ.α.) 

και η οποία θα πρέπει να διέπεται από τα όσα προβλέπει ο παρόν 

κανονισμός. 
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8.γ.3. Υορείς (εκτός της Εθνικής Ομοσπονδίας) που θα αποτελούσαν εν δυνάμει 

ενδιαφερόμενο για άσκηση «δραστηριότητας» Beach Volleyball, 

κατατάσσονται στις κάτωθι κατηγορίες: 

 Ενώσεις ή Σοπικές Επιτροπές της ΕΟΠΕ  

 Υορείς Σοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Νομαρχίες, Οργανισμοί κλπ) 

 ωματεία που καλλιεργούν με βάση το καταστατικό τους το αγώνισμα 

του beach volley  

 Ιδιώτες (εταιρείες παροχής υπηρεσιών αθλητικής εκπαίδευσης, 

οργάνωσης αθλητικών γεγονότων, γυμναστήρια, παιδικές 

κατασκηνώσεις - καμπς, ξενοδοχεία κλπ) 

 Εκπαιδευτικά ιδρύματα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (Πανεπιστήμια, 

Ιδιωτικές χολές κλπ). 

8.γ.4. Για όλους τους ανωτέρω φορείς προβλέπεται η δυνατότητα να ασκήσουν 

«δραστηριότητα» beach volleyball, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που 

προβλέπει ο παρών κανονισμός (για κάθε κατηγορία εξ αυτών). 

Προκειμένου να εγκριθεί η «δραστηριότητα» Beach Volleyball των ανωτέρω 

φορέων από την ΕΟΠΕ, θα πρέπει να υπάρχει σχετική εισήγηση από την 

Επιτροπή Beach Volleyball.  

8.γ.5 Η εισήγηση για την έγκριση της «δραστηριότητας» δίνεται μετά από αίτημα 

του ενδιαφερομένου και αφού η Επιτροπή αξιολογήσει την προτεινόμενη 

«δραστηριότητα» και την εκπλήρωση των βασικών προϋποθέσεων για την 

κατηγορία της «δραστηριότητας». 

8.γ.5.1. Για οργανωτική και αγωνιστική «δραστηριότητα», ισχύουν τα όσα 

προβλέπονται στα άρθρα 6. 7. και 8.1. του παρόντος κανονισμού. 

8.γ.5.2. Για «δραστηριότητα» εκμάθησης, οι βασικές προϋποθέσεις που 

πρέπει να πληρούνται προκειμένου να αξιολογηθεί το αίτημα του 

φορέα, είναι: 

Ι. Ο φορέας να έχει στην ιδιοκτησία του, ή να προσκομίσει 

βεβαίωση χρήσης αθλητικής εγκατάστασης για το συγκεκριμένο 
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άθλημα. Η εγκατάσταση θα πρέπει να πληροί τους κανόνες του 

αθλήματος (διαστάσεις, ποιότητα άμμου κλπ) και τις 

προϋποθέσεις ασφαλείας.  

ΙΙ. Η «δραστηριότητα» εκμάθησης του φορέα θα πρέπει να ασκείται 

μέσω αναγνωρισμένου προπονητή, σύμφωνα με τα όσα 

προβλέπει το άρθρο 8.β. του παρόντος κανονισμού. 

ΙΙΙ.Η ΕΟΠΕ δικαιούται να εποπτεύει την «δραστηριότητα» 

εκμάθησης του φορέα με 1 έως 2 επισκέψεις (ετησίως) ενός 

ομοσπονδιακού τεχνικού ή συμβούλου μετά από πρόσκληση που 

θα απευθύνει ο φορέας. Ο φορέας με την υποβολή του αιτήματος 

αναγνώρισης της δραστηριότητος θα βεβαιώνει και την αποδοχή 

του εποπτικού ρόλου της ΕΟΠΕ και των όσων προβλέπονται στο 

παρόν άρθρο.  

8.γ.6. Πέραν του παρόντος κανονισμού η ΕΟΠΕ θα εκδίδει ετησίως ειδικές 

εγκυκλίους, έντυπα και φόρμες που θα περιγράφουν και θα διευκολύνουν 

την εφαρμογή των ανωτέρω, ενώ ταυτόχρονα θα ισχύουν και όσα 

προβλέπονται στις επιμέρους προκηρύξεις των αγωνιστικών εκδηλώσεων 

Beach Volleyball της ΕΟΠΕ (Πανελλήνια Πρωταθλήματα κλπ), στο 

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα, και στον Κανονισμό Εθνικών ομάδων. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: Διαφημιστικά Δικαιώματα 

9.1. Η Ε.Ο.ΠΕ. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της διαφήμισης στον χώρο που 

διεξάγεται κάθε Αγωνιστική Εκδήλωση Πανελληνίου χαρακτήρα, ενώ σε 

Αγωνιστική Εκδήλωση όλων των υπολοίπων Κατηγοριών τα δικαιώματα, 

ανήκουν μεν στην Ε.Ο.ΠΕ., αλλά παραχωρούνται στον Διοργανωτή που 

λαμβάνει την έγκριση για διεξαγωγή του. 

9.2. Όλοι οι Αθλητές που μετέχουν σε εγκεκριμένα Αγωνιστική Εκδήλωση στην 

Ελλάδα , πρέπει να ακολουθούν τους όρους  της συγκεκριμένης Αγωνιστικής 

Εκδήλωσης, που αφορούν διαφημιστικά δικαιώματα και οι οποίοι έχουν 
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προηγουμένως εγκριθεί από την Ε.Ο.ΠΕ.. Αρμόδια για τον έλεγχο των όρων 

που αφορούν την διαφήμιση είναι η Ε.Ο.ΠΕ. η οποία έχει το δικαίωμα να μην 

επιτρέψει την συμμετοχή Αθλητή, που δεν συμμορφώνεται με τους όρους της 

Αγωνιστικής Εκδήλωσης. Οι διαστάσεις και τα σχήματα των διαφημίσεων, 

καθορίζονται με τις επιμέρους Προκηρύξεις κάθε Αγωνιστικής Εκδήλωσης. 

9.3. Θέματα σχετικά με διαφημίσεις Αθλητών που αγωνίζονται σε Αγωνιστική 

Εκδήλωση του εξωτερικού, καθορίζονται από τους ειδικούς όρους Αγωνιστική 

Εκδήλωση αυτών και πρέπει να προσκομίζονται στην Ε.Ο.ΠΕ., όταν ζητείται η 

σχετική έγκριση. 

 

ΑΡΘΡΟ 100: Φρηματικές αποζημιώσεις 

τους Αθλητές που λαμβάνουν μέρος σε εγκεκριμένες Αγωνιστικές Εκδηλώσεις, 

μπορούν να προσφέρονται αντίστοιχες χρηματικές αποζημιώσεις, οι οποίες έχουν 

γνωστοποιηθεί με τις Ειδικές Προκηρύξεις και κατανέμονται ανάλογα με την 

θέση στην Σελική κατάταξη. Με τις Ειδικές Προκηρύξεις των εγκεκριμένων 

Αγωνιστικών Εκδηλώσεων, θα καθορίζονται και όλα τα επιμέρους θέματα που 

έχουν σχέση με την καταβολή των χρηματικών επάθλων, όπως ο τρόπος 

καταβολής τους, η φορολογία κ.λ.π.  

 

ΑΡΘΡΟ 110: Κανονισμοί Παιδιάς – Αγωνιστικοί Φώροι και 

Εγκαταστάσεις Beach Volley 

11.α Κανονισμοί Παιδιάς 

11.α.1. Όλες οι εγκεκριμένες Αγωνιστικές Εκδηλώσεις, διεξάγονται υποχρεωτικά 

με τους Διεθνείς Κανονισμούς BEACH VOLLEYBALL της FIVB, όπως αυτοί 

ισχύουν εκάστοτε και με τις τροποποιήσεις που εκδίδονται από αυτήν. 

11.α.2. Όλες οι εγκεκριμένες Αγωνιστικές Εκδηλώσεις, διεξάγονται υποχρεωτικά 

με μπάλες, οι οποίες έχουν προηγουμένως εγκριθεί από το Δ της Ε.Ο.ΠΕ. 

(μετά από εισήγηση της ΕΠΙΣΡΟΠΗ BEACH VOLLEYBALL), ως επίσημες 

μπάλες BEACH VOLLEYBALL. 
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11.α.3. Σην εκδίκαση ενστάσεων που υποβάλλονται κατά την διάρκεια των 

Σουρνουά και εφόσον ζητηθούν στον προβλεπόμενο για την κάθε 

κατηγορία χρόνο επιλαμβάνεται το εκάστοτε θεσμοθετημένο όργανο, 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές των διοργανώσεων της Παγκόσμιας 

Ομοσπονδίας.   

11.α.4.  Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο: 

α.  Για κακή εφαρμογή των Κανονισμών Παιδιάς.   

την περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το πρωτόκολλο υποβολής 

ενστάσεων (Protest Protocol) της FIVB 

β. Για πλαστοπροσωπία που γίνεται από Αθλητή.   

Η ένσταση υποβάλλεται κατά τη διάρκεια της Σεχνικής ύσκεψης της 

διοργάνωσης και επιλαμβάνεται η Οργανωτική Επιτροπή της 

διοργάνωσης.  ε περίπτωση έλλειψης απαρτίας της Επιτροπής ο 

Σεχνικός Τπεύθυνος μπορεί να αποφαίνεται μόνος του. Ο Σεχνικός 

Τπεύθυνος του Σουρνουά, μπορεί να ζητήσει κάποιο αποδεικτικό 

στοιχείο για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο 

και λοιπά).  

γ. Για αντικανονική συμμετοχή Αθλητή.   

Τποβάλλεται κατά τη διάρκεια της Σεχνικής ύσκεψης της 

διοργάνωσης και επιλαμβάνεται η Οργανωτική Επιτροπή της 

διοργάνωσης ε περίπτωση έλλειψης απαρτίας της Επιτροπής ο 

Σεχνικός Τπεύθυνος μπορεί να αποφαίνεται μόνος του 

11.α.5. ε περίπτωση που η ένσταση γίνει δεκτή, εφαρμόζονται τα όσα 

προβλέπονται από τους Διεθνείς Κανονισμούς για κάθε περίπτωση. 

 

11.β Αγωνιστικοί Φώροι και Εγκαταστάσεις Beach Volley 

Οι αγωνιστικοί χώροι Beach Volley και οι ευρύτερες εγκαταστάσεις στις οποίες 

ανήκουν, θα πρέπει να πληρούν τις ανάλογες προδιαγραφές προκειμένου να 
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μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επίσημες ή εγκεκριμένες διοργανώσεις, αλλά 

και για δραστηριότητες εκμάθησης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 8.γ.5.   

υγκεκριμένα, οι διαστάσεις των αγωνιστικών χώρων, η διάταξη των θέσεων 

γραμματείας, αθλητών, διαιτητών, πίνακα σκορ, και λοιπών παραμέτρων 

διεξαγωγής (φωτισμός, ελεύθερο ύψος κλπ), θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους 

διεθνείς κανονισμούς του αθλήματος.  

Ειδικά για την ελεύθερη ζώνη (free zone) που αποτελεί μέρος του αγωνιστικού 

χώρου, προβλέπονται οι ακόλουθες ελάχιστες διαστάσεις, ανάλογα με το επίπεδο 

διοργάνωσης: 

 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών (ανώτερη Εθνική κατηγορία) > 

4μ (Κανονισμοί FIVB) 

 Εγκεκριμένες διοργανώσεις Ανδρών-Γυναικών (μικρότερων κατηγοριών) > 3μ 

 Διοργανώσεις Ανάπτυξης (Σζούνιορ) όλων των ηλικιακών κατηγοριών καθώς 

και επίσημα Διασυλλογικά πρωταθλήματα  > 2μ 

 Ειδικές Κατηγορίες > 1,5μ ή ανώτερο εφόσον προβλέπεται από ειδική 

προκήρυξη πχ  Παλαιμάχων, ΑΜΕΑ κλπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 120: Διαιτησία 

12.1. Σα κάθε είδους θέματα που αφορούν στην εν γένει οργάνωση και λειτουργία 

της διαιτησίας σε αγώνες Beach Volleyball, ανήκουν στη δικαιοδοσία της 

Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.).  

12.2. Η Ε.Ο.ΠΕ. ασκεί τις αρμοδιότητές της στα θέματα διαιτησίας Beach Volleyball 

με το εξουσιοδοτημένο όργανό της, την ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΙΣΗΙΑ BEACH 

VOLLEY. Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΙΣΗΙΑ BEACH VOLLEYBALL έχει ειδικότερα τις 

ακόλουθες αρμοδιότητες:  

α) Σην ενίσχυση του επιτελικού έργου της Ε.Ο.ΠΕ. στη στρατηγική σχεδίαση, 

παρακολούθηση και αξιολόγηση της πολιτικής της και των αποτελεσμάτων 

της στα θέματα βελτίωσης της αποδοτικότητας της διαιτησίας, ως βασικού 
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παράγοντα ομαλής διεξαγωγής των αγώνων όλων των αγωνιστικών 

εκδηλώσεων Beach Volleyball. 

 β) Σην εισήγηση προς το Διοικητικό υμβούλιο της Ε.Ο.ΠΕ. επί της ανάγκης 

οργάνωσης εμιναρίων επιμόρφωσης διαιτητών Beach Volleyball καθώς και 

την συμμετοχή Ελλήνων διαιτητών σε διεθνείς σχολές και σεμινάρια 

διαιτησίας Beach Volleyball. 

 γ) Σην κατάρτιση ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και την 

παροχή γενικών κατευθύνσεων στους διαιτητές Beach Volleyball όλης της 

χώρας καθώς και την επίλυση κάθε τεχνικού ζητήματος που τυχόν 

προκύπτει σχετικά με την εφαρμογή των Κανονισμών διαιτησίας Beach 

Volleyball. 

 δ) Σην κατάρτιση των προγραμμάτων ελέγχου και διαπίστωσης της υγείας και 

φυσικής κατάστασης αλλά και των γνώσεων των διαιτητών επάνω στους 

κανονισμούς διαιτησίας Beach Volleyball.  

 ε) Σην μετάφραση των κανονισμών παιδιάς και γενικά κάθε έκδοσης εντύπου 

που αφορά στη διαιτησία . 

 στ) Σην θέσπιση των κανόνων δεοντολογίας των διαιτητών και την εισήγηση 

στο Δ.. της Ε.Ο.ΠΕ. μέτρων προστασίας του κύρους και της 

προσωπικότητας των διαιτητών. 

ζ) Σην εισήγηση ή γνωμοδότηση για τυχόν τροποποιήσεις στον κανονισμό 

διαιτησίας Beach Volleyball. 

 η) Σην επιλογή και παρακολούθηση του έργου των διαιτητών.  

 θ) Σον ορισμό των διαιτητών σε όλες τις εγκεκριμένες αγωνιστικές εκδηλώσεις 

Beach Volleyball 

 ι) Σην παραπομπή των διαιτητών στο Διοικητικό υμβούλιο της Ε.Ο.ΠΕ. και 

την εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων για πλημμελή άσκηση των 

καθηκόντων στους πλημμελώς ασκούντες τα καθήκοντά τους διαιτητές 

Beach Volleyball, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. 
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12.3. Η ιδιότητα του διαιτητή Beach Volleyball αποκτάται με απόφαση της 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ BEACH VOLLEYBALL, μετά από σχετική εισήγηση της 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΙΣΗΙΑ Beach Volleyball, που επικυρώνεται από το Δ.. της 

Ε.Ο.ΠΕ.  

12.4. Κανένας διαιτητής beach volleyball δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του 

σε οποιαδήποτε αγωνιστική εκδήλωση beach volleyball, αν δεν έχει ορισθεί σαν 

διαιτητής beach volleyball από την ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΙΣΗΙΑ BEACH 

VOLLEYBALL. 

12.5. Όλoi οι Επίσημοι Αγώνες των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Beach 

Volleyball που έχουν εγκριθεί προηγουμένως από την Ε.Ο.ΠΕ., διεξάγονται 

με Επίσημους Διαιτητές  BEACH VOLLEYBALL. Η Ε.Ο.ΠΕ. διατηρεί το 

δικαίωμα και για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους, να διεξάγει αγώνες με 

ΔΙΑΙΣΗΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ. Οι Διαιτητές ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

μπορούν να προέρχονται από αθλητές που συμμετέχουν σε Πανελλήνια 

διοργάνωση, ή προπονητές με ιδιαίτερη εμπειρία στο beach volley. Οι 

διαιτητές της ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ πρέπει να είναι υποχρεωτικά 

ανώτερης ηλικιακής κατηγορίας διοργάνωσης beach volley από αυτή που 

θα διαιτητεύσουν. Οι αγώνες αναπτυξιακού χαρακτήρα (Νέων 

Ανδρών/Νέων Γυναικών, Εφήβων/Νεανίδων, Παίδων/Κορασίδων) μπορούν 

να διεξαχθούν μόνο με την παρουσία διαιτητών ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

και για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους.  

Διαιτητής ορίζεται σε Σουρνουά του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ανδρών 

ή Γυναικών, μόνο εφόσον έχει διαιτητεύσει σε ενα τουλάχιστον Σουρνουά 

αναπτυξιακού πρωταθλήματος μέσα σε διάστημα ενός (1) μηνός πριν την 

διεξαγωγή του συγκεκριμένου Σουρνουά Ανδρών ή Γυναικών.  

Για τις υπόλοιπες Δραστηριότητες και ανάλογα με την κατηγορία των 

αγώνων (satellite κλπ) τα θέματα των Διαιτητών θα ρυθμίζονται με 

Ειδικούς Κανονισμούς που θα εκδίδονται και θα γνωστοποιούνται στους 

Αθλητές εκ των προτέρων. Οι Ειδικοί αυτοί Κανονισμοί που θα επέχουν 
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ρόλο προκήρυξης, θα εκδίδονται από τον Οργανωτή και θα εγκρίνονται 

από το Σμήμα Beach Volleyball.  

12.6. Διαιτητής ο οποίος αρνείται αδικαιολόγητα την προσφορά των υπηρεσιών 

του σε εγκεκριμένη αγωνιστική δραστηριότητα (έστω και ενός αγώνα) 

παραπέμπεται στην ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΙΣΗΙΑ BEACH VOLLEYBALL, ύστερα 

από εισήγηση του Σεχνικού Τπεύθυνου της εκδήλωσης που έχει ορισθεί για 

τον σκοπό αυτό από την ΕΠΙΣΡΟΠΗ.  

12.7. υνιστά αδικαιολόγητη άρνηση προσφοράς υπηρεσιών ως διαιτητή κατά 

την έννοια της προηγούμενης παραγράφου η τυχόν αποχή από αγώνες ή 

αγώνα μόνον εάν αυτή (αποχή) αφορά σε οικονομικούς λόγους ή 

οικονομικά αιτήματα απέναντι στην - κατά περίπτωση - διοργανώτρια. 

12.8.  Οι διαιτητές beach volleyball δικαιούνται αποζημιώσεως καθώς και εξόδων 

κίνησης και παραμονής για κάθε αγωνιστική εκδήλωση στην οποία ασκούν τα 

καθήκοντά τους. 

12.9. Σο ύψος των αποζημιώσεων που χορηγούνται στους διαιτητές καθορίζεται 

από το ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ BEACH VOLLEYBALL και σχετική έγκριση του 

Δ.. της ΕΟΠΕ. Ο φορέας καταβολής των αποζημιώσεων αυτών καθορίζεται 

από την ΕΠΙΣΡΟΠΗ, ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες διοργάνωσης κάθε 

αγωνιστικής εκδήλωσης που καθορίζονται από την ΕΠΙΣΡΟΠΗ.   

12.10. Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΙΣΗΙΑ BEACH VOLLEYBALL της Ε.Ο.ΠΕ. πριν την 

έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, προβαίνει στην αξιολόγηση των διαιτητών 

beach volleyball και την κατάταξή τους σε κατηγορίες:  

 A’ Κατηγορία: την κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι διαιτητές που 

έχουν αποφοιτήσει από χολή Διαιτησίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας 

Πετοσφαίρισης (F.I.V.B.). Οι διαιτητές αυτοί εκτελούν χρέη διαιτητού στα 

Πανελλήνια Πρωταθλήματα. Επιπλέον στην Α Κατηγορία εντάσσονται 

διαιτητές που έχουν αποφοιτήσει από χολή Διαιτησίας της Ε.Ο.ΠΕ και 

λόγω εμπειρίας εκτελούν χρέη διαιτητού στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα, 
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κατόπιν σχετικής εισήγησης της ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΙΣΗΙΑ ΒΕACH 

VOLLEY της Ε.Ο.ΠΕ. 

 Β’ Κατηγορία: την κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι διαιτητές που 

έχουν αποφοιτήσει από χολή Διαιτησίας της Ε.Ο.ΠΕ. Οι διαιτητές αυτοί 

εκτελούν χρέη διαιτητού στα Πρωταθλήματα Ανάπτυξης και στις 

ανεξάρτητες εγκεκριμένες Διοργανώσεις 

  Γ’ Κατηγορία: την κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι διαιτητές που 

έχουν αποφοιτήσει από χολή Διαιτησίας της Ε.Ο.ΠΕ. Εκτελούν χρέη 

Γραμματείας και Εποπτών σε όλα τα προαναφερθέντα Πρωταθλήματα. 

 Ειδικής Κατηγορίας: Οι Διαιτητές ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ μπορούν να 

προέρχονται από αθλητές που συμμετέχουν σε Πανελλήνια διοργάνωση, ή 

προπονητές με ιδιαίτερη εμπειρία στο beach volley 

12.11. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζουν οι νόμοι, οι Τπουργικές  Αποφάσεις 

και οι λοιπές διατάξεις Αθλητικής δικαιοσύνης, ο διαιτητής beach volleyball 

κατά την άσκηση των καθηκόντων του οφείλει να τηρεί τους οικείους Διεθνείς 

κανονισμούς της FIVB, τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς της ΕΟΠΕ, τις 

Εγκυκλίους, οδηγίες και κανονισμούς που εκδίδει. και η εκάστοτε 

διοργανώτρια αρχής, μετά από έγκριση της  Ε.Ο.ΠΕ, τις διατάξεις του 

παρόντος κανονισμού, ως και τις γενικά παραδεκτές αρχές της αθλητικής 

καλής πίστης, και του " ΕΤ ΑΓΩΝΙΖΕΘΑΙ " (FAIR PLAY). 

12.12. Ως άσκηση διαιτητικού καθήκοντος νοείται τόσο η κατά τις  διατάξεις της 

προηγούμενης παραγράφου συμμετοχή του διαιτητή στην όλη διαδικασία 

διεξαγωγής του αγώνα, όσο και η εν γένει επίδειξη άψογης αθλητικής και 

κοινωνικής ήθους και διαγωγής. 

12.13. Οποιαδήποτε παράβαση του διαιτητικού καθήκοντος με διαπιστωθείσα και 

καταλογισθείσα πράξη ή παράλειψη, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, που 

τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.  Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΙΑΙΣΗΙΑ BEACH VOLLEYBALL έχει ως έργο τον Πειθαρχικό έλεγχο των 

διαιτητών beach volleyball για την επιβολή των ποινών που προβλέπονται από 
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τον παρόντα κανονισμό, αναφορικά με την άσκηση των αγωνιστικών 

καθηκόντων τους. 

12.14. Οι αποφάσεις της ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΙΣΗΙΑ BEACH VOLLEYBALL 

εκδίδονται υποχρεωτικά ύστερα από απαραίτητη προηγούμενη κλήση του 

παραπεφθέντος διαιτητή σε απολογία. 

12.15. Ο παραπεμφθείς έχει δικαίωμα αυτοπροσώπως παρουσίας κατά την 

συνεδρίαση της Επιτροπής ή κατάθεσης έγγραφου απολογητικού 

υπομνήματος. 

12.16. Η απόφαση επί της παραπομπής κοινοποιείται υποχρεωτικά στον 

παραπεφθέντα. Η απόφαση δεν είναι απαραίτητο να εμπεριέχει πλήρες 

σκεπτικό, το οποίο μπορεί να ακολουθήσει το αργότερο εντός είκοσι (20) 

ημερών από την έκδοσή της, πρέπει όμως οπωσδήποτε να περιέχει τα άρθρα 

του παρόντος,  βάσει των οποίων επιβλήθηκε η αντίστοιχη ποινή. 

12.17. Η επιβληθείσα ποινή εκτίεται και ο διαιτητής δεν ορίζεται ευθύς αμέσως 

μετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης από την ΕΠΙΣΡΟΠΗ BEACH 

VOLLEY της Ε.Ο.ΠΕ. 

12.18. τους διαιτητές Beach Volleyball επιβάλλονται οι κάτωθι ποινές κατά 

περίπτωση και διαβάθμιση παραπτωμάτων : 

α) Αποκλεισμός 15 (δεκαπέντε) ημερολογιακών ημερών: 

1. Καθυστερημένη προσέλευση για εκτέλεση καθηκόντων. 

2. Ασαφής διατύπωση του Υύλλου Αγώνα. 

3. Πλημμελής εκτέλεση καθηκόντων. 

4. Οι καθ' οιονδήποτε τρόπο - συναδέλφων τους δηλώσεις και σχολιασμοί 

φάσεων των εν ενεργεία διαιτητών στα Μ.Μ.Ε. 

5. Η καθ' οιονδήποτε τρόπο και χωρίς την άδεια της διοργανώτριας παροχή 

συνεντεύξεων. Διευκρινιστικές απαντήσεις που δίνονται δημοσίως, δεν 

αποτελούν συνέντευξη κατά την έννοια της παρούσας περίπτωσης. 

β) Αποκλεισμός έως 30 (τριάντα) ημερολογιακών ημερών: 



Σελίδα 24 από 39 

 

 

1. Παράβαση των κανονισμών της παιδιάς που δεν συνεπάγεται την 

επανάληψη του αγώνα. 

2. Ανάρμοστη συμπεριφορά σε συνάδελφο διαιτητή-γραμματεία- επόπτη. 

γ) Αποκλεισμός έως 70 (εβδομήντα) ημερολογιακών ημερών: 

1. Αδικαιολόγητη μη προσέλευση σ' αγώνα στον οποίο ορίσθηκε και έλαβε 

γνώση του διορισμού του. 

2. Αδικαιολόγητη μη αποδοχή του διορισμού του. 

δ) Αποκλεισμός έως 90 (ενενήντα) ημερολογιακών ημερών: 

1. Παράβαση των κανονισμών της παιδιάς που είχε σαν αποτέλεσμα την 

επανάληψη του αγώνα που διεξήχθη. 

2. Αποφυγή αποβολής παίκτη ή/και αναγραφής στο Υύλλο Αγώνα του παίκτη 

και των πιθανών επεισοδίων. 

3. Τποβολή ψευδών εκθέσεων πριν, στη διάρκεια και μετά  τον αγώνα για τα 

συμβάντα . 

4. Ανάρμοστη συμπεριφορά προς μέλος του Δ../Ε.Ο.ΠΕ, Σοπικών Ενώσεων ή 

Επιτροπών, της Επιτροπής Beach Volleyball και των Σεχνικών Τπευθύνων 

των αγωνιστικών εκδηλώσεων. 

ε) Αποκλεισμός έως 180 ( εκατόν ογδόντα ) ημερολογιακών ημερών: 

1. Εξύβριση των μελών του Δ../Ε.Ο.ΠΕ, των Σοπικών Ενώσεων ή Επιτροπών, 

της Επιτροπής Beach Volleyball και των Σεχνικών Τπευθύνων των 

αγωνιστικών εκδηλώσεων  

2. Η βάναυση με έργα συμπεριφορά προς αθλητές, θεατές  ή  όργανα της 

Ε.Ο.ΠΕ. 

3. Ανάρμοστη γενική συμπεριφορά αταίριαστη με την δεοντολογία του 

αθλητισμού. 

4. Η συμμετοχή ως διαιτητή σε αγώνες χωρίς την εντολή ή έγκριση της 

αρμόδιας αρχής ή οργάνου Πετοσφαίρισης. 

στ) Αποκλεισμός 360 (τριακόσιες εξήντα) ημερολογιακών ημερών : 
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Απρεπής και ανάρμοστη συμπεριφορά, στο εξωτερικό όπου πήγε διαιτητής 

για διαιτησία αγώνων και προέκυψαν δυσμενή σχόλια  σε βάρος της 

Ελληνικής διαιτησίας. 

ζ) Διαγραφή 

1. ε περιπτώσεις δόλιας μεροληψίας μετά από αποδεδειγμένη δωροδοκία για 

την οποίαν ο υπαίτιος διαιτητής καταδικάσθηκε (έστω και πρωτοδικώς ) 

από ποινικό δικαστήριο ο διαιτητής διαγράφεται μέχρι τελεσιδικίας της 

εκδοθείσας απόφασης. 

ε περίπτωση που με τελεσίδικη απόφαση ο διαιτητής καταδικαστεί η 

διαγραφή είναι οριστική. 

2. ε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία διαιτητής καταδικάστηκε 

τελεσίδικα για παράπτωμα το οποίο συμπεριλαμβάνεται στις περιπτώσεις 

του άρθρου 3 παρ.1 εδ. β, γ  και δ του ν.  2725/99. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 130: Σηλεοπτικές Μεταδόσεις 

 

Η Ε.Ο.ΠΕ. έχει το δικαίωμα της αποκλειστικής εκμετάλλευσης των τηλεοπτικών 

μεταδόσεων των αγώνων BEACH VOLLEYBALL που διοργανώνονται από την ίδια 

ή τις Σοπικές Επιτροπές/Ενώσεις και τις Περιφερειακές Επιτροπές BEACH 

VOLLEYBALL. Όλες οι υπόλοιπες διοργανώσεις, που διεξάγονται με την άδεια της 

Ε.Ο.ΠΕ. διατηρούν το δικαίωμα της τηλεοπτικής εκμετάλλευσης των 

διοργανώσεων αυτών, με τον όρο της ενημέρωσης της Ε.Ο.ΠΕ.. Απαγορεύεται 

κάθε τηλεοπτική μετάδοση Αγωνιστικής Εκδήλωσης που διοργανώνεται από την 

Ε.Ο.ΠΕ. ή τις Σοπικές Επιτροπές/Ενώσεις της, χωρίς την άδειά της, για  χρόνο 

πέραν των ΣΡΙΩΝ (3) ΛΕΠΣΩΝ για κάθε Αγωνιστική Εκδήλωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο: Εθνικές Ομάδες 
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14.1. Σο παρόν άρθρο καθορίζει τη διοικητική διάρθρωση των Εθνικών Ομάδων 

Beach Volleyball καθώς και τα δικαιώματα, καθήκοντα και υποχρεώσεις των 

αθλητών των Εθνικών Ομάδων και των Ομάδων Εθνικού χεδιασμού. 

Όπου στη συνέχεια γίνεται λόγος για “ Εθνική Ομάδα beach Volleyball ” 

εννοείται και κάθε προεθνική ή Εθνική ομάδα κάθε ηλικιακής κατηγορίας 

το παρόν υπάγεται όλο το προσωπικό της Διοικητικής, Σεχνικής και 

Επιστημονικής υποστήριξης, καθώς και οι αθλητές που καλούνται στις Εθνικές 

Ομάδες και τις Ομάδες Εθνικού χεδιασμού. 

14.2. Αθλητής που συμμετέχει στις Εθνικές Ομάδες και τις Ομάδες Εθνικού 

χεδιασμού αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος. Σο αυτό 

ισχύει και για το Διοικητικό, Σεχνικό και Επιστημονικό προσωπικό που 

συνεργάζεται στις Εθνικές Ομάδες και τις Ομάδες Εθνικού χεδιασμού όπου ο 

όρος αυτός θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα των ατομικών συμβάσεων 

εργασίας και τις συμπληρώνει σε όλα. 

14.3. Η ΕΟΠΕ έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη της συγκρότησης 

των Εθνικών αντιπροσωπευτικών ομάδων Beach Volleyball κάθε ηλικιακής 

κατηγορίας, καθώς και της συμμετοχής σε όλες τις ανεπίσημες και επίσημες 

διοργανώσεις των διεθνώς αναγνωρισμένων φορέων του αθλήματος (CEV, 

FIVB κτλ), αλλά και τις όποιες συμφωνίες με άλλες Ομοσπονδίες και 

αθλητικούς Οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

14.4. Αθλητές που έχουν επιλεγεί να στελεχώσουν Εθνικές/Προεθνικές ομάδες θα 

μπορούν να συμμετέχουν σε αγωνιστικές δραστηριότητες σάλας μόνο μετά 

από έγγραφη συναίνεση της Επιτροπής Beach Volley. 

14.5. Η διοικητική διάρθρωση των Εθνικών Ομάδων και Ομάδων χεδιασμού 

περιλαμβάνει: 

- Σην ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, όπου προεδρεύει ο Πρόεδρος της 

ΕΟΠΕ ή ορισμένος εκπρόσωπος του, ένα μέλος Δ της ΕΟΠΕ ή Ένωσής της και 

ο υντονιστής Beach Volleyball  
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Η Επιτροπή Εθνικών Ομάδων εγκρίνει κατ΄ αρχήν τον ετήσιο προγραμματισμό 

των Εθνικών Ομάδων και Ομάδων Εθνικού χεδιασμού.  Είναι ο συνδετικός 

κρίκος Εθνικών Ομάδων – Επιτροπής beach volley και Δ / ΕΟΠΕ, και 

υποβάλει, σε συνεργασία με τους προπονητές των Εθνικών Ομάδων, τακτικές 

εκθέσεις πεπραγμένων των Εθνικών ομάδων. 

Επιπλέον, καταρτίζει τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό και τον υποβάλλει 

στην Επιτροπή Beach Volleyball και εισηγείται την επίλυση προβλημάτων 

αθλητών – αθλητριών στην Επιτροπή beach volley και το Δ / ΕΟΠΕ. 

Σέλος, επιβάλει ποινές σε αθλητές σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και 

όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν αφού εξετάσουν την εκάστοτε περίπτωση. 

- Σην ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Εθνικών Ομάδων και Ομάδων χεδιασμού 

που δύναται να περιλάβει: manager Εθνικών Ομάδων, Τπεύθυνο Τλικού, 

Τπεύθυνο Εγκαταστάσεων, Γραμματεία και εξωτερικούς συνεργάτες 

- Σην ΣΕΦΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ, που δύναται να περιλαμβάνει: τον 

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, τον Βοηθό ή/και τον γυμναστή φυσικής 

κατάστασης, στατιστικολόγο, φροντιστή 

- Σην ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (Ιατροί, φυσιοθεραπευτές, 

εργοφυσιολόγο, διατροφολόγο κλπ) 

14.6. Οι αθλητές των Εθνικών Ομάδων και Ομάδων χεδιασμού  

- οφείλουν να τηρούν πιστά τόσο τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της 

ΕΟΠΕ, όσο και τον παρόντα κανονισμό, τις διατάξεις τεχνικού, αθλητικού και 

πειθαρχικού χαρακτήρα, οι οποίες τους κοινοποιούνται από την ΕΟΠΕ. 

-  Να δηλώνουν τα ακριβή στοιχεία των ατομικών πληροφοριακών 

βιογραφικών δελτίων τους, καθώς και τον τόπο κατοικίας τους, τηλέφωνα 

κ.λ.π και να αναφέρουν εγγράφως αμέσως την οποιαδήποτε αλλαγή στο 

Σμήμα Beach Volleyball της ΕΟΠΕ. 

-  Να συμμετέχουν, εκτός από τις περιπτώσεις ασθένειας ή ατυχημάτων που 

πιστοποιούνται από την Ιατρική Τπηρεσία, σε όλες τις προπονήσεις, στους 

τόπους και τις ώρες που καθορίζονται από την ΕΟΠΕ (Σμήμα Beach Volleyball), 
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όπως και σε όλες τις διοργανώσεις και τους αγώνες (επίσημους και φιλικούς) 

και εκδηλώσεις της ΕΟΠΕ, συγκεντρώσεις, συνεστιάσεις, παρουσιάσεις (σε 

σχολεία, συνεντεύξεις, βραβεύσεις) που προάγουν την βελτίωση και την 

προβολή του αθλήματος στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

- Να ενημερώνουν εγγράφως για τις τυχόν μετακινήσεις τους για αγωνιστικές 

υποχρεώσεις (αγώνες, προπονήσεις) εκτός της έδρας μόνιμης κατοικίας. 

- να συμπεριφέρονται αθλητικά και κόσμια, αποφεύγοντας τη δημιουργία 

επεισοδίων, πράξεων και γεγονότων, τα οποία ξεφεύγουν της αξιοπρέπειας, 

της κοσμιότητας και της έννοιας του «καλώς αγωνιζομένου». 

-  Να φορούν κατά τους επίσημους ή φιλικούς αγώνες και άλλες διοργανώσεις 

σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και στις προπονήσεις, μετακινήσεις και 

ξενοδοχείο το αθλητικό υλικό της εταιρείας που κάθε φορά είναι 

συμβεβλημένη η ΕΟΠΕ, εκτός και αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από την 

ατομική σύμβαση συνεργασίας του κάθε αθλητή. 

Εξαίρεση στο αθλητικό υλικό μπορεί να γίνει εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι 

(περιπτώσεις Ιατρικών παθήσεων και μόνο με την γνωμάτευση της Ιατρικής 

Τπηρεσίας) και μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που η συμβεβλημένη εταιρεία  

δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ζητούμενες απαιτήσεις ή το επιβάλλουν 

άλλοι ιδιαίτεροι λόγοι (διεθνείς προδιαγραφές, δικαιώματα χορηγιών, Promoter 

διοργανώσεων κ.λπ.)  

14.7. Καθορίζεται πάγια διαδικασία χορήγησης φαρμάκων-συμπληρωμάτων 

στους αθλητές των Εθνικών Ομάδων και των Ομάδων Εθνικού χεδιασμού. 

Εφόσον υπάρχει ανάγκη να πάρει φαρμακευτική αγωγή ο αθλητής, ύστερα 

από αιτιολογημένη γνωμάτευση του Ιατρού της Εθνικής Ομάδας, τα 

απαραίτητα φάρμακα για την θεραπεία θα χορηγούνται μετά από συνταγή 

του αρμόδιου Ιατρού και με δική του ευθύνη. Λήψη φαρμάκων για οποιοδήποτε 

λόγο θα πρέπει να γνωστοποιείται στον αρμόδιο Ιατρό και να εξετάζεται ανά 

περίπτωση, αφού επισυνάπτεται πάντα η αντίστοιχη αιτιολογημένη ιατρική 

βεβαίωση. Είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση από τους αθλητές κάθε τυχόν 
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φαρμακευτική αγωγή που τους έχει χορηγηθεί προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν και ασθένειες εκτός κύκλου αθλητικών υποχρεώσεων. 

Κανένα φάρμακο δεν θα χορηγείται στους αθλητές χωρίς ιατρική συνταγή, η 

οποία θα καταχωρείται και σε ειδική καρτέλα αναλώσεως φαρμάκων της 

Ιατρικής Τπηρεσίας των Εθνικών Ομάδων. Επίσης απαγορεύεται ρητά η χρήση 

οποιουδήποτε φαρμάκου ή άλλου σκευάσματος το οποίο θα εμπεριέχει 

απαγορευμένες ουσίες σύμφωνα με τους καταλόγους που εκδίδονται από την 

ΔΟΕ και τους λοιπούς εγχώριους και Διεθνείς αθλητικούς και ιατρικούς 

οργανισμούς, έτσι ώστε σε καμία περίπτωση να μην παρατηρηθεί το 

φαινόμενο να βρεθεί Έλληνας αθλητής Εθνικής Ομάδας να έχει κάνει χρήση 

απαγορευμένων ουσιών.  

Οι αθλητές και οι αθλήτριες των Εθνικών Ομάδων υποχρεούνται να περνούν 

από έλεγχο αντί-ντόπινγκ χωρίς προειδοποίηση και όταν αυτό τους ζητηθεί 

από τον εντεταλμένο με την Ομοσπονδία φορέα και τον Manager των Εθνικών 

Ομάδων. 

ε περίπτωση που βρεθούν χρήστες παράνομων και απαγορευμένων ουσιών 

θα αποβάλλονται από την Εθνική Ομάδα και θα τιμωρούνται με βάση τον 

ισχύοντα αθλητικό νόμο για χρήση απαγορευμένων ουσιών.  

14.8. H  ΕΟΠΕ καταβάλλει στους μετέχοντες αθλητές στις Εθνικές Ομάδες 

παροχές (τακτικές και έκτακτες) οι οποίες καθορίζονται κατά περίπτωση με 

απόφαση του Δ/ΕΟΠΕ και αποτυπώνονται σε σχετικό κείμενο που 

συνυπογράφεται με αυτούς (υμφωνητικό Αμοιβαίας Κατανόησης) 

14.9. Αθλητής  ο οποίος παραβαίνει τις απορρέουσες από τον παρόντα Κανονισμό 

Λειτουργίας της ΕΟΠΕ, υποχρεώσεις του, τιμωρείται ανάλογα με την βαρύτητα 

του παραπτώματος και μετά από προηγούμενη κλήση σε απολογία, με τις 

παρακάτω ποινές: 

α. Έγγραφη επίπληξη 

β. Πρόστιμο από 10% έως 50% των τακτικών παροχών του κ.λ.π 
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γ. Αποκλεισμός από την προετοιμασία – προπονήσεις της ομάδας για μια μέρα 

ή ορισμένο χρονικό διάστημα 

δ. Αποκλεισμός από προετοιμασία και προπονήσεις 

ε. τέρηση πριμ αγώνα ή διοργάνωσης αν και εφόσον αυτό προβλέπεται 

στ. Αποκλεισμός έως και 3 χρόνια από τις Εθνικές Ομάδες Beach Volleyball 

ζ. Ισόβιος αποκλεισμός 

Αθλητής που τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού αποκλείεται αυτόματα από τις 

Εθνικές Ομάδες για όσο διάστημα ισχύει η ποινή του αυτή 

14.10. Εγκύκλιοι, ανακοινώσεις κλπ της ΕΟΠΕ που αφορούν με οποιοδήποτε τρόπο 

το προσωπικό και τους αθλητές των Εθνικών Ομάδων και Ομάδων 

χεδιασμού, κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους ή αποστέλλονται δια 

συστημένων επιστολών, θεωρούνται σαν προσωπικές γραπτές ανακοινώσεις 

για τον καθένα.  Κάθε αλλαγή διεύθυνσης αθλητή θα πρέπει να 

γνωστοποιείται έγκαιρα και εγγράφως  στο Σμήμα Beach Volleyball της ΕΟΠΕ. 

Άγνοια των εγκυκλίων που γνωστοποιούνται με τον παραπάνω τρόπο δεν 

συγχωρείται  σαν δικαιολογητικό οποιουδήποτε παραπτώματος ή αδικήματος. 

14.11. Σο προσωπικό της Διοικητικής, Σεχνικής και Επιστημονικής υποστήριξης 

καθώς και οι αθλητές πρέπει σε περιπτώσεις δηλώσεων τους στον Σύπο και 

στα λοιπά μέσα μαζικής ενημέρωσης να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στις 

κρίσεις τους, να αποφεύγουν δηλώσεις αντίθετες προς το συμφέρον της 

Ομοσπονδίας και των Εθνικών Ομάδων και να πειθαρχούν στις αποφάσεις του 

Διοικητικού υμβουλίου. 

θα πρέπει να γίνονται εναρμονισμένα με τις αρχές της ΕΟΠΕ και του 

Σμήματος Beach Volleyball και της προσπάθειας για την εξύψωση, φήμη και 

προβολή του αθλήματος. 

14.12. Οι προπονητές είναι επικεφαλής της τεχνικής ηγεσίας των ομάδων και 

απόλυτα υπεύθυνοι για την εκγύμναση και την εν γένει καθοδήγησή τους 

Κατευθύνουν και συνεργάζονται με τους βοηθούς προπονητές, τους 

στατιστικολόγους, τους γυμναστές και τους λοιπούς επιστημονικούς συνεργάτες 
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καθορίζοντας το πρόγραμμα προετοιμασίας των ομάδων και ελέγχοντας την 

πιστή εφαρμογή του. Σελούν υπό τον άμεσο έλεγχο της Ε.Ε.Ο., συνεργαζόμενοι 

ιδιαίτερα με το Γραφείο Beach Volley για θέματα που αφορούν στην οργάνωση και 

τον σχεδιασμό προπονητικών προγραμμάτων και γενικότερα σχετικά με την όλη 

παρουσία των Εθνικών ομάδων, τόσο στις προπονήσεις, όσο και στους αγώνες 

τους (επίσημους ή φιλικούς). 

14.13. Ειδικότερα οι προπονητές έχουν τα εξής, επιμέρους, καθήκοντα εκτός όσων 

ρητά ορίζονται στην ατομική τους σύμβαση με την Ε.Ο.ΠΕ: 

Α. Σηρούν στατιστικά στοιχεία για καθένα από τους αθλητές/τριες, τα οποία 

φυλάσσονται στο αρχείο του Γραφείου Beach Volley της Ε.Ο.ΠΕ. και ενημερώνουν 

το Γραφείο Beach Volley για κάθε θέμα που έχει σχέση με την προετοιμασία και 

την αγωνιστική κατάσταση των αθλητών. 

Β.  Αναφέρουν στον αρμόδιο Εφορο Εθνικών ομάδων κάθε παράπτωμα και 

εισηγείται την επιβολή των προβλεπομένων πειθαρχικών ποινών βάσει του 

παρόντος. 

Γ.  Τποβάλλουν μία φορά, ανά τρίμηνο, ή όποτε άλλοτε τους ζητηθεί από τον 

Πρόεδρο της Ε.Ο.ΠΕ. έκθεση πεπραγμένων στο Δ.. και στην Ε.Ε.Ο. και 

υποχρεωτικά μετά από κάθε είδους διοργάνωση στο εξωτερικό ή εσωτερικό, , 

καλύπτοντας θέματα της δικαιοδοσίας τους. 

Δ.  υνεργάζονται με την ιατρική υπηρεσία, αφού προηγουμένως έχει ενημερωθεί 

σχετικά με οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας αθλητών, δίνοντας ταυτόχρονα 

πληροφορίες σε αυτήν σχετικά με περιστατικά που οφείλονται σε τυχόν 

προβλήματα υγείας των αθλητών. 

Ε.  Μεριμνούν σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία για τη σωστή 

αντιμετώπιση κάθε τυχόν περιστατικού ενώ συμπληρώνουν με κάθε απαραίτητο 

στοιχείο την ατομική καρτέλα κάθε αθλητή. πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από 

κάθε στάδιο προετοιμασίας ή αγωνιστικής εκδήλωσης της κάθε ομάδας.  

τ.  υνεργάζονται με το Γραφείο Beach Volley και τον Team Manager σε 

θέματα μετακινήσεων, γηπέδων κ.λ.π.. 
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14.14. Για την εκπλήρωση όλων των παραπάνω υποχρεώσεων και καθηκόντων 

τους οι προπονητές έχουν ως άμεσους συνεργάτες τα παρακάτω πρόσωπα: 

• Βοηθούς προπονητές 

• Team Managers (όπου αυτοί προβλέπονται) 

• Γυμναστές  

• τατιστικολόγους 

• Υυσιοθεραπευτές  

14.15. ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ 

  Οι Βοηθοί προπονητών των Εθνικών ομάδων είναι οι άμεσοι συνεργάτες 

των προπονητών και έχουν ανάλογα καθήκοντα με αυτά των προπονητών, αλλά 

και τις επιπλέον αρμοδιότητες που ο προπονητής τους αναθέτει, πέραν όσων στις 

μεταξύ των ιδίων και της Ε.Ο.ΠΕ. ειδικές συμβάσεις, καθορίζονται. Οι Βοηθοί 

προπονητών αντικαθιστούν τους προπονητές σε περιπτώσεις κωλυμάτων ή 

απουσίας τους σε όλο το φάσμα των καθηκόντων τους.  

14.16. ΓΤΜΝΑΣΕ 

Είναι υπεύθυνοι των προγραμμάτων εκγύμνασης και βελτίωσης φυσικής 

κατάστασης των ομάδων (σε όποιες από αυτές προβλέπεται η παροχή των 

υπηρεσιών τους) τελώντας υπό τις οδηγίες των προπονητών με τους οποίους και 

οφείλουν να βρίσκονται σε άμεση συνεργασία. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα  

προβλέπονται στις ατομικές συμβάσεις μεταξύ των ιδίων και της Ε.Ο.ΠΕ. 

14.17. ΣΑΣΙΣΙΚΟΛΟΓΟΙ 

Οι στατιστικολόγοι, πέραν των όσων ειδικά προβλέπονται στις ειδικές συμβάσεις 

τους με την Ε.Ο.ΠΕ., έχουν τα εξής, επιμέρους, καθήκοντα:  

 Σηρούν τα ειδικά στατιστικά στοιχεία όλων των επιμέρους επιδόσεων και 

των λοιπών ατομικών και ομαδικών στοιχείων της αντίστοιχης Εθνικής 

ομάδας. 

 το έργο τους τελούν υπό τις κατευθυντήριες οδηγίες του Α` Προπονητή, με 

τον οποίον και συνεργάζονται άμεσα. 
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 Παραδίδουν μετά το τέλος κάθε προετοιμασίας ή αγωνιστικής εκδήλωσης 

πλήρες στατιστικό αρχείο στο Γραφείο Beach Volley της Ε.Ο.ΠΕ. Σο 

στατιστικό αυτό αρχείο αποτελεί ιδιοκτησία της Ε.Ο.ΠΕ και δεν επιτρέπεται 

σε κανέναν να χρησιμοποιηθεί χωρίς την έγκριση του Δ.. της Ε.Ο.ΠΕ για 

σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους καταρτίστηκε.  

 Ακολουθούν τις αντίστοιχες ομάδες, για τις οποίες και παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους στα ταξίδια τους, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Οι 

στατιστικολόγοι είναι υπεύθυνοι του Σεχνικού Εξοπλισμού που τους 

παραδίδεται από την Ε.Ο.ΠΕ τον οποίο είναι υποχρεωμένοι να αποδώσουν 

με το πέρας της συνεργασίας. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο: Πειθαρχικές κυρώσεις σε παραπτώματα Αθλητών-υλλόγων 

 

15.1. Κάθε πειθαρχική παράβαση που πραγματοποιείται κατά την διάρκεια των 

εγκεκριμένων αγωνιστικών εκδηλώσεων BEACH VOLLEYBALL και των 

Άρθρων του παρόντος Κανονισμού, θα επιφέρει και αντίστοιχες κυρώσεις. 

Αυτές επιβάλλονται από τον Σεχνικό Τπεύθυνο της εκδήλωσης.  

15.2. Η πειθαρχική διαδικασία ασκείται από τον Σεχνικό Τπεύθυνο, για κάθε 

πειθαρχικό παράπτωμα που έγινε κατά την διάρκεια της Διοργάνωσης ή 

διαπιστώθηκε κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή αναφέρθηκε από τον 

Διαιτητή του αγώνα ή καταγγέλθηκε εγγράφως από Αθλητή που μετέχει στο 

Αγωνιστική Εκδήλωση ή από άλλα στελέχη της διεξαγωγής τους. Ο Σεχνικός 

Τπεύθυνος εκδίδει τις αποφάσεις του, αφού προηγουμένως δεχθεί τις απόψεις 

ή τις απολογίες των εμπλεκομένων φορέων (Αθλητών, Διαιτητών, 

Παρατηρητών). Οι ποινές που μπορούν να επιβληθούν σε αυτή την περίπτωση 

είναι οι ακόλουθες: 

Α. Εγγραφή Επίπληξη 
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Β. Φρηματικό Πρόστιμο 

Γ. Αποκλεισμός από την συνέχεια της Αγωνιστικής Εκδήλωσης αν κρίνεται 

ότι, λόγω της σοβαρότητας του παραπτώματος η απομάκρυνση του αθλητή 

θα συμβάλλει στην εύρυθμη διεξαγωγή των αγώνων. ε αυτή την 

περίπτωση η υπόθεση παραπέμπεται στην Επιτροπή Beach Volleyball της 

ΕΟΠΕ και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού 

Beach Volleyball 

ε αυτήν την περίπτωση, ο υπό τιμωρία Αθλητής πρέπει να παραδώσει στην 

Ε.Ο.ΠΕ. εντός Δύο (2) ημερών από την λήξη της Αγωνιστικής Εκδήλωσης 

Έγγραφη Απολογία, μετά από έγγραφη κλήση που θα του παραδοθεί από τον 

Σεχνικό Τπεύθυνο. 

Για κάθε περίπτωση παραπτωμάτων κατά την διάρκεια του αγώνα μπορούν 

να επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις: 

α) Αποκλεισμός από ένα σετ 

β) Αποκλεισμός από έναν αγώνα. 

Σο αρμόδιο όργανο έχει δικαίωμα να συμβουλευτεί οποιοδήποτε υλικό εφόσον 

την διευκολύνει στο έργο της, όπως βίντεο τηλεόρασης, φωτογραφίες, 

μαρτυρίες Αθλητών και οτιδήποτε άλλο κρίνει απαραίτητο για την εκδίκαση 

της υπόθεσης. 

Α. Υθορά υλικού ή ενέργειες που θίγουν την εικόνα της διοργάνωσης ή 

προσβάλλουν την εικόνα ή το κύρος του Φορηγού, αντιμετωπίζουν χρηματικές 

ποινές, για το ύψος των οποίων γίνεται εισήγηση από τον Σεχνικό Τπεύθυνο, 

με ελάχιστο τα 100 ευρώ και ανώτερο την παρακράτηση όλου του χρηματικού 

επάθλου της συγκεκριμένης Αγωνιστικής Εκδήλωσης. Επίσης, για παρόμοιους 

λόγους, προβλέπεται από τον Σεχνικό Τπεύθυνο, και αποβολή από την 

συνέχεια της Αγωνιστικής Εκδήλωσης, ή με απόφαση της Οργανωτικής 

Επιτροπής της ΕΟΠΕ από την Διοργάνωση. Η θέση κατάταξης για την 

Αγωνιστική Εκδήλωση στην οποία αποβληθεί, είναι η ίδια με αυτήν των 

ομάδων που δεν έλαβαν μέρος. 
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Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ BEACH VOLLEYBALL ΣΗ Ε.Ο.ΠΕ. επιλαμβάνεται 

υποχρεωτικά την εβδομάδα που ακολουθεί την Αγωνιστική Εκδήλωση και η 

απόφαση της κοινοποιείται στο Δ/Ε.Ο.ΠΕ. για επικύρωση.  

Σα παραπτώματα και οι ποινές που μπορούν να επιβληθούν, όταν η 

συμπεριφορά Αθλητών αφορά άλλους Αθλητές ή θεατές είναι τα ακόλουθα: 

Β.1 ΑΝΑΡΜΟΣΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ: Σιμωρείται με αποκλεισμό από κάθε 

Αγωνιστική Εκδήλωση Beach Volleyball για διάστημα μέχρι ΕΠΣΑ (7)ημερών, 

ή/και χρηματικό πρόστιμο από 100 έως 200 ευρώ. 

Β.2 ΤΒΡΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ: Σιμωρείται με αποκλεισμό από κάθε 

Αγωνιστική Εκδήλωση Beach Volleyball για διάστημα μέχρι ΔΕΚΑΣΕΑΡΩΝ 

(14) ημερών, ή/και χρηματικό πρόστιμο από 200 έως 400 ευρώ. 

Β.3 ΤΒΡΙΣΙΚΗ-ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ: Σιμωρείται με αποκλεισμό από 

κάθε Αγωνιστική Εκδήλωση Beach Volleyball για διάστημα μέχρι ΣΡΙΑΝΣΑ (30) 

ημερών, ή/και χρηματικό πρόστιμο από 400 έως 600 ευρώ. 

Β.4 ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ: Σιμωρείται με αποκλεισμό από κάθε Αγωνιστική Εκδήλωση 

Beach Volleyball για διάστημα ΕΞΗΝΣΑ (60) έως ΕΚΑΣΟΝ ΕΙΚΟΙ (120) ημερών 

ή/και χρηματικό πρόστιμο από 600 έως 1.200 ευρώ 

Β.5 ΒΑΝΑΤΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ: Σιμωρείται με αποκλεισμό από κάθε 

Αγωνιστική Εκδήλωση Beach Volleyball για διάστημα ΠΕΝΣΕ(5) έως 

ΔΩΔΕΚΑ(12) μηνών ή/και χρηματικό πρόστιμο έως 3.000 ευρώ ή παρακράτηση 

του συνόλου του χρηματικού επάθλου. 

Όταν η συμπεριφορά των Αθλητών αναφέρεται σε Διαιτητές – Παρατηρητές -

Τπευθύνους Αγωνιστικών Εκδηλώσεων, οι επιβαλλόμενες ποινές 

ΔΙΠΛΑΙΑΖΟΝΣΑΙ. 

Για την επιβολή των ποινών, λαμβάνονται υπ’ όψη οι σχετικές εισηγήσεις των 

Σεχνικών Τπευθύνων των Αγωνιστικών Εκδηλώσεων και τα συνημμένα 

στοιχεία (Εκθέσεις Διαιτητών, Τπεύθυνων Διαιτησίας ή άλλων επίσημων 

φορέων της Διοργάνωσης, Παρατηρητών. 
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Ως έναρξη κάθε ποινής λαμβάνεται η επόμενη μέρα της λήξης της 

Διοργάνωσης, στο οποίο έγινε το παράπτωμα και αποφασίστηκε η παραπομπή 

στην ΕΠΙΣΡΟΠΗ BEACH VOLLEYBALL. Αθλητής που παραπέμφθηκε στην  

ΕΠΙΣΡΟΠΗ BEACH VOLLEYBALL ΣΗ Ε.Ο.ΠΕ., δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής 

σε Αγωνιστική Εκδήλωση μέχρι την έκδοση της Σελικής απόφασης. 

15.3. ε περίπτωση συμμετοχής Αθλητών σε Αγωνιστική Εκδήλωση, που δεν έχει 

προηγούμενη έγκριση από την Ε.Ο.ΠΕ., ή χωρίς την προηγούμενη εγγραφή 

τους στο ΜΗΣΡΩΟ BEACH VOLLEYBALL της Ε.Ο.ΠΕ. επιβάλλονται οι  

ποινές αποκλεισμού που αναφέρονται στο Άρθρο 8.5, ενώ η ΕΟΠΕ διατηρεί 

το δικαίωμα περαιτέρω κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

άρθρου. 

Ειδικά για τις διασυλλογικές διοργανώσεις σε περίπτωση που προπονητές, 

συνοδοί, παράγοντες, φροντιστές, ιατροί, φυσιοθεραπευτές, 

στατιστικολόγοι, manager κλπ πρόσωπα υποπέσουν σε πειθαρχικά 

παραπτώματα και γενικότερα δημιουργήσουν επεισόδια δυσφημιστικά για 

το άθλημα πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη του αγώνα 

αντιμετωπίζονται από την Οργανωτική Επιτροπή της διοργάνωσης η οποία 

μπορεί να επιβάλλει, κατά την κρίση της και ανάλογα με τη βαρύτητα του 

παραπτώματος τις ποινές από έγγραφη επίπληξη στο σωματείο που αυτοί 

ανήκουν μέχρι και αποκλεισμό του σωματείου από την συνέχεια της 

Αγωνιστικής Εκδήλωσης αν κρίνεται ότι, λόγω της σοβαρότητας του 

παραπτώματος η απομάκρυνση του θα συμβάλλει στην εύρυθμη 

διεξαγωγή των αγώνων. ε αυτή την περίπτωση η υπόθεση παραπέμπεται 

στην Επιτροπή Beach Volleyball της ΕΟΠΕ και εφαρμόζονται αναλογικά οι 

διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Beach Volleyball 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο: Ντόπινγκ Κοντρόλ (Doping Control) 
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16.1. Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης και όλοι οι αρμόδιοι φορείς, 

διατηρούν το δικαίωμα να υποβάλλουν σε διαδικασία Ελέγχου Ντόπινγκ 

(Doping Control) οποιονδήποτε Αθλητή μετέχει σε Αγωνιστική Εκδήλωση 

Beach Volleyball.  Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται με βάση τις σχετικές διαδικασίες 

της Διεθνούς Ομοσπονδίας (FIVB) και η επιλογή των Αθλητών θα γίνεται με 

κλήρωση. 

16.2. Αθλητής που κληρωθεί να υποβληθεί σε Ντόπινγκ Κοντρόλ και αρνηθεί την 

διαδικασία, τιμωρείται με αποκλεισμό από τα υπόλοιπα Σουρνουά, αφαίρεση 

όλου του Φρηματικού Επάθλου και παραπομπή στο Διοικητικό υμβούλιο της 

ΕΟΠΕ. 

16.3 τα θέματα Ντόπινγκ ισχύουν όσα προβλέπουν οι σχετικές Νομοθεσίες, το 

ΕΚΑΝ καθώς και οι υπερκείμενοι και υποκείμενοι φορείς.  

 

ΑΡΘΡΟ 17ο: Ανάπτυξη 

17.1 Η ΕΟΠΕ ενθαρρύνει τη λειτουργία ακαδημιών beach volley από σωματεία 

αλλά και άλλους θεσμικούς φορείς (Σοπική Αυτοδιοίκηση κλπ), χαρτογραφώντας 

και υποστηρίζοντας την δράση τους με σεμινάρια και στενή συνεργασία με τον 

Προπονητή Ανάπτυξης της ΕΟΠΕ, με στόχο να αποτελέσουν οι ακαδημίες 

ουσιαστικούς φορείς σωστής εκμάθησης του αθλήματος σε διαρκώς αυξανόμενο 

αριθμό αθλητών σε όλη τη χώρα. 

17.2 ημαντικό κομμάτι ενός τέτοιου σχεδιασμού αποτελεί και η σύσταση και 

λειτουργία Κλιμακίου σε περιοχές που έχουν αναγνωριστεί αθλητές προοπτικής, 

σε συνεργασία με κατά τόπους Σοπικές Επιτροπές και Ενώσεις, και σύμφωνα με 

εισηγήσεις του Προπονητής Ανάπτυξης, με άμεση λειτουργία των Κλιμακίων 

Αττικής και Θεσσαλονίκης. Σα κλιμάκια θα λειτουργούν υπό την τεχνική 

καθοδήγηση του Ομοσπονδιακού Προπονητή Ανάπτυξης που θα έχει και την 

ευθύνη λειτουργίας του Κλιμακίου Αττικής.  Σην γενική εποπτεία των Κλιμακίων 

Ανάπτυξης θα έχει ο Εθνικός Προπονητής.  
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17.3 Επικουρικά στη λειτουργία Ακαδημιών αλλά και ως μέσο ανάδειξης 

ταλαντούχων αθλητών προτείνεται η διεξαγωγή δράσεων σε περιφερειακό 

επίπεδο, με την άμεση εποπτεία των κατά τόπους Ενώσεων και Επιτροπών της 

ΕΟΠΕ και σε συνεργασία με το Γραφείο beach volley και τον Προπονητή 

Ανάπτυξης. τόχος είναι η εμπέδωση του Εθνικού Προπονητικού προγράμματος 

και η ενθάρρυνση νέων αθλητών  

17.3 Η κατασκευή μόνιμων αγωνιστικών εγκαταστάσεων σε κάθε νομό της χώρας 

αποτελεί βασική παράμετρο του χεδιασμού Ανάπτυξης. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο : Γενικά 

 

18.1 Για θέματα που αφορούν τους όρους διεξαγωγής των Πανελληνίων 

Πρωταθλημάτων, τις Ειδικές Προκηρύξεις αυτών, την καταβολή των 

παραβόλων, τις εγκρίσεις των διαφόρων Αγωνιστικών Εκδηλώσεων, καθώς και 

για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό, αρμόδιο είναι να 

αποφασίζει το Δ της Ε.Ο.ΠΕ μετά από εισήγηση της Επιτροπής Beach Volley.  

18.2 Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος 

Κανονισμού το Δ.. της Ε.Ο.ΠΕ. μπορεί να καθορίζει συμπληρωματικά – 

ερμηνευτικά λεπτομέρειες με την προϋπόθεση ότι δεν θα καταστρατηγούνται 

διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Σα παραπάνω θα γνωστοποιούνται 

εγκαίρους στους ενδιαφερόμενους φορείς. 

18.3 Όπου στις διατάξεις του παρόντος γίνεται λόγος: για Ένωση-μέλος της ΕΟΠΕ 

θεωρείται Αθλητική Ένωση υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 10 

ν.2725/99 . 

18.4 Όπου στις διατάξεις του παρόντος γίνεται λόγος για αθλητή - διαιτητή η 

έννοια αφορά και αθλήτρια - διαιτήτρια. 
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18.5 Όπου στις διατάξεις του παρόντος γίνεται λόγος για κάθε μορφής 

προϋποθέσεις (τυπικές ή ουσιαστικές, κωλύματα, ασυμβίβαστα κλπ) για την 

επιλογή και συμμετοχή διαιτητών σε όργανα, πίνακες, αξιολογήσεις κλπ οι 

υποψήφιοι διαιτητές είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν σχετική Τπεύθυνη 

Δήλωση προς το, κατά περίπτωση, αρμόδιο όργανο του παρόντος κανονισμού.  

18.6 Ως Αγωνιστική περίοδος, όπως αναφέρεται σε όλα τα άρθρα του παρόντος, 

θεωρείται το πλήρες ημερολογιακό έτος το οποίο άρχεται την 01η Ιανουαρίου 

και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

18.7 Σο παρόν κείμενο, συγκείμενο από 18 άρθρα, αποτελεί τον Κανονισμό Beach 

Volleyball της Ε.Ο.ΠΕ. και Εθνικών Ομάδων Beach Volley, ο οποίος 

καταρτίστηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν. 2725/99 (ΥΕΚ 

121/17.6.99) και υποβάλλεται αρμοδίως προς έγκριση.   

 

  

 

Για το Δ../Ε.Ο.ΠΕ. 
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