
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της 
Ε.Σ.ΠΕ.Π. για την αγωνιστική 

περίοδο 2018-2019. 



 Το αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΕΟΠΕ,  υπήρξε  επί  σειρά  ετών η 

αστείρευτη πηγή δημιουργίας για το Ελληνικό Βόλεϊ, αναδεικνύοντας 
νέων   αθλητών  και αθλητριών  που  στελεχώνουν  τα  Εθνικά  μας  

συγκροτήματα, οδηγώντας το άθλημα στην ποιοτική άνοδο και διακρί-
σεις.   

 Η ΕΣΠΕΠ, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και σύμφωνα με τον 
Κανονισμό  λειτουργίας Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ομοσπονδίας, 

καταθέτει σήμερα προς τα σωματεία το αναπτυξιακό πρόγραμμα της 
Ένωσης, το  οποίο οφείλουμε όλοι να στηρίξουμε, προς όφελος και 

προβολή του αθλήματος που υπηρετούμε. 

 

Συγκεκριμένα: 

Οι Περιφερειακοί Ομοσπονδιακοί Προπονητές και οι Αποσπασμένοι Καθηγητές Φ.Α. 
στην  Ε.Ο.ΠΕ.,  θα επισκέπτονται  τις  προπονήσεις  των  αναπτυξιακών  τμημάτων  των  

σωματείων  της  περιοχής τους, για  την ανίχνευση ταλέντων  
αθλητών  & αθλητριών  με έτος  γέννησης  2005—2006 για τα 

αγόρια και 2006-2007 για το κορίτσια.  

Τουλάχιστον μια (1) προπόνηση ανά εβδομάδα για επιλεγ-

μένες αθλήτριες με έτος γέννησης 2006-2007 και επιλεγμένους 
αθλητές με έτος γέννησης 2005-2006, ανά κλιμάκιο και κλήση 

από την ΕΣΠΕΠ, μετά από πρόταση του αντίστοιχου Π.Ο.Π. 

 Κλίση επιλεγμένων αθλητριών ή αθλητών προηγούμενων 

ετών  για  προπόνηση  στα  κλιμάκια,  μία (1)  φορά  ανά  δίμηνο  για  διαπίστωση  της  

αγωνιστικής τους πρόοδο και αθλητική τους εξέλιξη.     

Υποστήριξη του προγράμματος «Παίζω Βόλεϊ» με επισκέψεις των επιλεγμέ-

νων εκπροσώπων της ΕΟΠΕ στα Δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσια, για προβολή 
του αθλήματος, επίδειξη βασικών τεχνικών και συντονισμό εσωτερικών αγώνων.  

 

 

 

 

 

Δημιουργία την «Ημέρα Βόλεϊ» σε συνεργασία με 

την πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και τα σωματεία, όπου σε 
κάθε   κλειστό   γυμναστήριο  θα  το  επισκέπτονται   

Δημοτικά σχολεία ως εκπαιδευτική εκδρομή και θα 
πραγματοποιείται, επίδειξη του αθλήματος με προπόνη-

ση και εσωτερικούς αγώνες με τη βοήθεια προπονητών 

των αναπτυξιακών τμημάτων τους.     



 

Διοργάνωση  Αγώνων  (Τουρνουά)  Μίνι  Βόλεϊ ανά περιοχή ή 
σωματείο  κάθε  μήνα, σε  συνεργασία  και  με άλλα γειτονικά 

σωματεία.  

 

 

Προγραμματισμός για street-volley ή και grass-volley σε 

κάθε νομό μέχρι τα μέσα Ιουνίου,  σε συνεργασία με  την  
Τοπική  Αυτοδιοίκηση  και τα τη συμμετοχή  όλων  των  

σωματείων της ευρύτερης περιοχής. 

 

 

 Διεξαγωγή σε συνεργασία με τα Γραφεία Φυσι-
κής Αγωγής κάθε Νομό, Σχολικό Πρωτάθλημα Δη-

μοτικών Σχολείων.  

 

 Διεξαγωγή ολοήμερων Προπονητικών Τουρνουά 

την περίοδο των διακοπών (Χριστούγεννα, Πάσχα, 
κ.α.), σε περιοχές της Πελοποννήσου, από τους Ομο-

σπονδιακούς Προπονητές της Ένωσης και συνεργα-
τών της. 

 
 

Αγώνες μεταξύ κλιμακίων της Ε.Σ.ΠΕ.Π. ή με άλλες 
όμορες Ενώσεις κατά την περίοδο των προπονήσεων. 

   Προπονήσεις  και  φιλικά  παιχνίδια των κλιμακίων της 
ΕΣΠΕΠ, με τα αναπτυξιακά τμήματα των σωματείων.    

         

 Καταγραφή  περιοχές   που   διαθέτουν  κλειστά  Γυμναστήρια  

χωρίς  να υπάρχει εν’ λειτουργία ομάδα Βόλεϊ ή να προπονείται ομά-

δα σ’ αυτό. 

 Ενεργοποίηση  των  πλησιέστερων  σωματείων  σε  συνεργασία  

με  την  τοπική    Αυτοδιοίκηση,  καθηγητές  φυσικής  Αγωγής  με  
ειδικότητα  βόλεϊ  και  την  Ε.Σ.ΠΕ.Π.,  με  σκοπό  την ενεργοποίηση  τμήματος  Βόλεϊ  σε  

υπάρχον σωματείο ή ίδρυση νέου. 

 Διασπορά διοργανώσεων της Ε.Σ.ΠΕ.Π. σε διάφορες περιοχές Ευθύνης της. 




