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ΣΚΟΠΟΣ 
 
Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στο πλαίσιο της υλοποίησης του αναπτυξιακού πλάνου «Μπάλα 
Παντού» και σε εναρμόνιση με τις οδηγίες και πρακτικές των FIFA, UEFA ανακοινώνει  την πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση του grassroots manager με σκοπό την οργάνωση  και ανάπτυξη των 
φυτωρίων και των προγραμμάτων διάδοσης του ποδοσφαίρου στην κοινωνία. 
 
ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
 

 Μελέτη, εκπόνηση, οργάνωση, διαχείριση και επικαιροποίηση του πλάνου φυτωρίων και των επιμέρους   
‘grassroots programs’ της ομοσπονδίας. 

 Συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς: FIFA, UEFA, Διεθνείς Ομοσπονδίες, Ενώσεις 
Ποδοσφαιρικών Σωματείων, Επαγγελματικά  και Ερασιτεχνικά Σωματεία, Κυβερνητικές Υπηρεσίες, 
Εκπαιδευτική Κοινότητα, Κοινωνικοί Φορείς, αρμόδιες Διευθύνσεις της ΕΠΟ. 

 Προώθηση και διάδοση του πλάνου και των προγραμμάτων grassroots σε όλη τη χώρα. 

 Υποστήριξη των ΕΠΣ για την ανάπτυξη του πλάνου φυτωρίων σε τοπικό επίπεδο. 

 Επικοινωνία με  την UEFA για θέματα που περιλαμβάνονται στο grassroots charter. 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
 

 Παρακολούθηση σχολών προπονητών UEFA/ΕΠΟ (τουλάχιστον UEFA ELITE YOUTH A). 

 Προϋπηρεσία ως Τεχνικός Διευθυντής ή προπονητής ή υπεύθυνος προπονητικών προγραμμάτων σε 
ακαδημίες ποδοσφαίρου επαγγελματικών συλλόγων. 

 Πτυχίο Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά). 
 
 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 

 Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης (Φυσικής Αγωγής ή Διοίκησης Αθλητισμού). 

 Παρακολούθηση λειτουργίας συλλόγων. 

 Παρακολούθηση σχολής εκπαιδευτών ΕΠΟ. 

 Πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ 
 

ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 

 Αίτηση του ενδιαφερόμενου 

 Βιογραφικό 

 Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης 

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