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Θέση εργασίας 

Τεχνικός Διευθυντής / Διεύθυνση Στρατηγικής Ανάπτυξης  

Διάρκεια σύμβασης: 2 έτη     

Ημερομηνία έναρξης: 20.08.2021  

Τοποθεσία: Αθήνα 

 

Σκοπός  

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στο πλαίσιο των οδηγιών και πρακτικών των 

FIFA, UEFA, καθώς επίσης του αναπτυξιακού και εκπαιδευτικού της πλάνου, 

ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Τεχνικού 

Διευθυντή με σκοπό τον καθορισμό και καθοδήγηση των προγραμμάτων τεχνικής 

ανάπτυξης της Ομοσπονδίας . 

 

Κύρια Καθήκοντα και Ευθύνες 

• Καταρτισμός μακροπρόθεσμου και ετήσιου πλάνου εκπαίδευσης και ανάπτυξης του 

ελληνικού ποδοσφαίρου 

• Επιμέλεια Κανονισμών προπονητών και λειτουργίας σχολών  

• Επίβλεψη διαδικασιών Σχολών προπονητών 

• Συνεργασία με FIFA/UEFA και όλη την ποδοσφαιρική κοινότητα για θέματα 

εκπαίδευσης 

• Εκπαιδευτής σχολών προπονητών και αναπτυξιακών προγραμμάτων 

• Μέλος της Τεχνικής Επιτροπής 

• Ανάπτυξη τεχνικής στρατηγικής για αρκετά χρόνια, προκειμένου να βελτιωθεί το 

επίπεδο του παιχνιδιού εντός της χώρας (άνδρες και γυναίκες) 

• Υπεύθυνος μαζί με το προσωπικό του τεχνικού τμήματος του σχεδιασμού, της 

υλοποίησης και της παρακολούθησης όλων των τεχνικών δραστηριοτήτων 

• Ενθάρρυνση και προώθηση της συμμετοχής του ποδοσφαίρου από όσο το δυνατόν 

περισσότερους ανθρώπους 

• Προετοιμασία του μέλλοντος του εθνικού ποδοσφαίρου για την βελτίωση του 

επιπέδου του παιχνιδιού σε εθνικούς αγώνες 

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εθνικών ομάδων γυναικών και νέων 

• Συνεργασία με τον ανώτερο προπονητή της εθνικής ομάδας 

• Προώθηση της έρευνας και της τεκμηρίωσης σε διάφορα επίπεδα 

• Παροχή συμβουλών σε αναπτυσσόμενα σωματεία και ΕΠΣ 



Βασικοί Δείκτες Απόδοσης 

• Αριθμοί και συχνότητα συμμετοχής σε φυτώρια, ερασιτεχνικό και γυναικείο 

ποδόσφαιρο (διαγωνισμοί, τουρνουά, φεστιβάλ) 

• Αριθμός και ποιότητα των συμμετεχόντων στην εκπαίδευση των προπονητών 

• Ποιότητα προπόνησης και αγώνων στην κατηγορία παίδων/νέων και επαγγελματικού 

ποδοσφαίρου (άνδρες και γυναίκες) 

• FIFA- και κατάταξη των εθνικών ομάδων νέων και γυναικών 

 

Προφίλ επιτυχούς υποψηφίου 

• Κάτοχος Διπλώματος UEFA Pro 

• Προϋπηρεσία ως Προπονητής Εθνικών Ομάδων σε επίπεδο Ανδρών/ Γυναικών/ Κ21 

• Εμπειρία ως ποδοσφαιριστής στο υψηλότερο επίπεδο, ήτοι στις Εθνικές Ομάδες της 

ομάδες της Α Εθνικής Κατηγορίας – Super League 1, καθώς και διασυλλογικές 

διεθνείς διοργανώσεις. 

• Προϋπηρεσία ως Εκπαιδευτής Προπονητών σε Σχολές της UEFA. Αποτελεί 

πλεονέκτημα η εμπειρία στις κατηγορίες youth & grassroots 

• Αναγνώριση από τους εθνικούς φορείς ποδοσφαίρου 

• Δεξιότητες ηγεσίας, επικοινωνίας και δικτύωσης 

 

Γλώσσες: 

• Αγγλικά (επίπεδο Β2 τουλάχιστον) 

• Η γαλλική ή οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα της UEFA αποτελεί πλεονέκτημα 

 

Πρόσθετες απαιτήσεις: 

• Γνώση χειρισμού Η/Υ 

• MS Office  

 

Λοιπά έγγραφα 

• Αίτηση του ενδιαφερόμενου 

• Βιογραφικό 

• Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης  

• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών. 

• Πιστοποιητικά Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος και φυγόδικος, όχι  

• παλαιότερο των τριών (3) μηνών. 

 

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν να εκδοθούν ή/και να υποβληθούν από τον 

ενδιαφερόμενο τα α) αντίγραφο ποινικού μητρώου και β) πιστοποιητικά εισαγγελικής 

αρχής ότι δεν είναι φυγόποινος και φυγόδικος μέχρι την προβλεπόμενη λήξη της 

υποβολής της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται περαιτέρω να υποβάλλει 



υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με την οποία να δηλώνει ότι αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να τα υποβάλλει εντός προθεσμίας 15 ημερών.  

• Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για τη 

γνησιότητα των προσκομισθέντων εγγράφων 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 


