
     Υπεύθυνος Ασφαλείας (Security Officer)  

 
ΘΕΣΗ 
Σύμβαση ορισμένου χρόνου 
Έναρξη: 02/03/2020 
Λήξη: 02/03/2021 
Τόπος: Αθήνα 
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, στο πλαίσιο της εκπόνησης και υλοποίησης μιας πολιτικής ασφάλειας 
και προστασίας και σε συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές και πρακτικές των FIFA και UEFA, 
ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος όσον αφορά τη θέση του υπευθύνου ασφαλείας 
(security officer) προκειμένου να αναβαθμιστούν οι λειτουργίες ασφαλείας για την καταπολέμηση της βίας. 
 

Σκοπός ρόλου: 

Ο υπεύθυνος ασφαλείας πρέπει να είναι ένα ικανό πρόσωπο το οποίο διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες 
και εμπειρία για την εκτέλεση των παρακάτω βασικών λειτουργιών: 

 Ανάπτυξη, υλοποίηση, έλεγχο και επικαιροποίηση της πολιτικής και των διαδικασιών ασφάλειας των εθνικών 
ομοσπονδιών 

 Επίβλεψη και έλεγχος της διαχείρισης και του σχεδιασμού κινδύνου σε θέματα ασφάλειας 

 Διασφάλιση ότι οι υποδομές, τα συστήματα και ο εξοπλισμός ενός γηπέδου είναι πιστοποιημένα ως τέτοια 

 Διαχείριση των λειτουργιών ασφάλειας και προστασίας των εθνικών ομοσπονδιών, συμπεριλαμβανομένης 
της στελέχωσης, της ενημέρωσης, της ανάπτυξης και του απολογισμού  

 

Βασικές ευθύνες και λειτουργίες:   

 
Λειτουργίες:  

 Στρατηγική και συνεργασία  

 Υποδομές  

 Ενεργοποίηση διαχείρισης ασφάλειας  

 Προετοιμασία εκδηλώσεων 

 Συντονισμός εκδηλώσεων 

 Σχεδιασμός καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 

 Αποτίμηση/αξιολόγηση κινδύνου 

 Σημαντικά συμβάντα 

 Διαχείριση προσωπικού 

 Αρχεία και έλεγχος 
 
Ευθύνες: 

 Υπεύθυνος/η για τη στρατηγική ασφάλειας και προστασίας της ΕΠΟ και την υλοποίησή της 

 Υπεύθυνος/η για το Σχέδιο δράσης της ΕΠΟ για την καταπολέμηση της βίας και την υλοποίησή του 

 Επικοινωνία με FIFA και UEFA 

 Επικοινωνία με Συμβούλιο της Ευρώπης/Ευρωπαϊκή Ένωση 

 Επικοινωνία με Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
την Ελληνική Αστυνομία και τις τοπικές αρχές  

 Σχέση και συντονισμός με Super League 1, Super League 2-Football League 

 Υπεύθυνος/η για την ασφάλεια όλων των μετακινήσεων όλων των εθνικών ομάδων για τους εντός και εκτός 
έδρας αγώνες 

 Υπεύθυνος/η για όλες τις Διοργανώσεις συμπεριλ. του Τελικού Αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας και τις σχετικές 
διευθετήσεις ασφαλείας 

 Τοπικός σύνδεσμος επικοινωνίας με τις δημόσιες αρχές (αστυνομία, πυροσβεστική, υπηρεσίες 
διάσωσης/πρώτων βοηθειών και ασθενοφόρα) όσον αφορά τις διευθετήσεις για τις διεθνείς συμμετέχουσες 
ομάδες για τους εντός έδρας αγώνες τους 

 Σύνδεσμος επικοινωνίας με τις τοπικές αρχές όσον αφορά όλες τις μετακινήσεις και τις αναπτύξεις ασφαλείας, 
για τους εκτός έδρας αγώνες 

 Πολιτικές διαχείρισης και εσωτερικές πολιτικές για όλους τους συνδέσμους φιλάθλων για τις εντός και εκτός 
έδρας αναμετρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της στενής συνεργασίας με συναδέλφους για την ανάπτυξη και 
υλοποίηση μιας συμπεφωνημένης στρατηγικής  

 Παροχή κατάλληλης κάλυψης ασφαλείας για όλες τις Εθνικές Ομάδες για τις εντός και εκτός έδρας 
μετακινήσεις 

 Στενή συνεργασία με τις διοικήσεις των γηπέδων προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή μιας συνεκτικής 
στρατηγικής ασφάλειας της ομάδας στρατηγικής  



 Συνδρομή του αρμόδιου τμήματος της ΕΠΟ όσον αφορά Κανονισμούς Ποδοσφαίρου και Ασφαλείας και 
Διακυβέρνησης Ποδοσφαίρου σχετικά με την πληροφόρηση για εγχώριους αγώνες και εκδηλώσεις υψηλού 
προφίλ, και την επιλογή, ανάπτυξη και εταιρική ενσωμάτωση της ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης (σεκιούριτι) της 
ΕΠΟ, κυρίως για τα γραφεία της ΕΠΟ 

 Σύνδεσμος επικοινωνίας για τα γήπεδα ώστε να συνδράμει σε θέματα παροχής συμβουλών, πρωτοκόλλου 
και διαδικασιών ασφαλείας 

 Διασφάλιση ότι οι βασικοί στόχοι της ΕΠΟ γίνονται σαφώς αντιληπτοί και ότι η ΕΠΟ είναι ένας 
αποτελεσματικός εταίρος για  όλους τους φορείς όπου οι δραστηριότητες και η υπόληψη της ΕΠΟ είναι 
θεμελιώδους σημασίας   

 Εφαρμογή πρόσθετων αρμοδιοτήτων, όπως προκύπτουν και απαιτούνται, προκειμένου να καλύπτονται οι 
μεταβαλλόμενες προτεραιότητες της ΕΠΟ. 
 

 

Απαιτούμενες δεξιότητες: Βασικές δεξιότητες: 

 Εμπειρία στην υλοποίηση λειτουργιών ασφάλειας 
και προστασίας 

 Ικανότητα να ανταπεξέρχεται σε υψηλά επίπεδα 
πίεσης, ακεραιότητας και επιμονής 

 Εμπειρία στη Διαχείριση / Δυναμική Αθλητικού 
Πλήθους 

 Δεξιότητες επικοινωνίας 

 Άπταιστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
(προφορικός και γραπτός λόγος)  

 Αποτίμηση κινδύνου / Δεξιότητες αποτίμησης 
κινδύνου 
 

 Εμπειρία συνεργασίας με ελίτ αθλητές / ομάδες 

 Υψηλές δεξιότητες χειρισμού Microsoft Office 

 Εμπειρία στις παρουσιάσεις μπροστά σε κοινό 

 Εμπειρία στην καθημερινή διαχείριση 
προϋπολογισμών 

 
 

Επιθυμητές δεξιότητες  

 Διαχείριση Έργων (Project Management)  

 Διαθεσιμότητα συχνών μετακινήσεων  

 

 

Άλλα έγγραφα/δικαιολογητικά: 

 Αίτηση ενδιαφερομένου/ης. 

 Βιογραφικό σημείωμα 

 Υπογεγραμμένη πράξη συναίνεσης. 

 α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του. 
β) Πιστοποιητικό από δημόσια εισαγγελική αρχή ότι ο υποψήφιος/η υποψήφια δεν είναι φυγόδικος ή 

φυγόποινος, έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του. 
Εφόσον δεν είναι δυνατή η έκδοση και/ή η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο/την ενδιαφερόμενη του α) 
ποινικού μητρώου και β) του πιστοποιητικού από δημόσια εισαγγελική αρχή ότι δεν είναι φυγόποινος ή 
φυγόδικος μέχρι την αναμενόμενη λήξη της αίτησης, το σχετικό πρόσωπο είναι περαιτέρω υποχρεωμένο να 
υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 όπου θα δηλώνει ότι υπόσχεται να τα υποβάλει εντός 15 
ημερών. 

 Επικυρωμένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 όσον αφορά τη γνησιότητα των 
υποβληθέντων εγγράφων. 

 Ισχύουσα άδεια οδήγησης: 

 
 


