
 

 

      Διευθυντής Επικοινωνίας και Εκπροσώπου Τύπου 

 

 

Θέση εργασίας 

Τομέας/Ενότητα: Διεύθυνση Επικοινωνίας και Γραφείου Τύπου  

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών διάρκειας έως 30.06.2024 

Ημερομηνία έναρξης: 01.10.2021 

Τοποθεσία: Αθήνα 

 

Περιγραφή:  

Ο Διευθυντής Επικοινωνίας είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή όλων των επικοινωνιακών 
δραστηριοτήτων, το γραφείο Τύπου και το περιεχόμενο σύνταξης στις ψηφιακές πλατφόρμες της 
ΕΠΟ, τις καμπάνιες για τις δραστηριότητες των Εθνικών Ομάδων, τους διεθνείς αγώνες, την 
εταιρική κοινωνική ευθύνη, την προβολή των εμπορικών δραστηριοτήτων, την ανάπτυξη και την 
εκπαίδευση. 

Συνεργάζεται άμεσα με τον Πρόεδρο και τον Εκτελεστικό Γραμματέα και επίσης λειτουργεί ως 
εκπρόσωπος του οργανισμού. 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που περιγράφονται στη στρατηγική επικοινωνιών, θα 
επιβλέπει τα καθήκοντα και τις δραστηριότητες όλων των μονάδων του τμήματος: Σύνταξη, Media 
& PR, εταιρικές επικοινωνίες, διαχείριση έργων και επικοινωνίες .  

 

Κύρια καθήκοντα: 

 

Η ευθύνη του Διευθυντή Επικοινωνίας είναι να καθοδηγήσει την ευρύτερη στρατηγική του 
τμήματος και να υποστηρίξει την δημόσια εικόνα της ΕΠΟ και την προβολή του Παιχνιδιού. 
Χρησιμοποιώντας όλες τις πλατφόρμες επικοινωνίας και τα ΜΜΕ εμπλέκει ένα ευρύ κοινό 
δημιουργώντας περιεχόμενο και μηνύματα που προάγουν την αριστεία των διοργανώσεών της 
ΕΠΟ και προάγουν την ανάπτυξη, την επιμόρφωση και τα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Όλα τα μηνύματα και οι καμπάνιες σε όλες τις πλατφόρμες της ΕΠΟ πρέπει να ευθυγραμμιστούν 
με τη στρατηγική του οργανισμού που έχει οριστεί από τον Πρόεδρο και τον Εκτελεστικό 
Γραμματέα και να υλοποιηθούν σε εφαρμογή του στρατηγικού πλάνου επικοινωνίας της ΕΠΟ. 

Όλες οι δηλώσεις που δημοσιεύονται ή μεταδίδονται πρέπει να εγκρίνονται από την ανώτερη 
Διοίκηση. 

 

Προφίλ υποψηφίου: 

Εκπαίδευση & επιμόρφωση: 



Πτυχίο ΑΕΙ ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Επικοινωνία ή σε συναφές αντικείμενο 
(Δημοσιογραφία κλπ) 

 

 

 

 

 

 

Προϋπηρεσία (+7 χρόνια): 

 

Εμπειρία στην επικοινωνία σε εθνικό και διεθνές αθλητικό περιβάλλον.  

Ευρεία εμπειρία στην προετοιμασία και την διαχείριση της επικοινωνίας σε ένα πολύπλοκο τοπίο 
με πολλαπλά ενδιαφέροντα και εμπλεκόμενα μέρη. 

Εμπειρία στη βιομηχανία ποδοσφαίρου. 

Άμεση επαφή με την κορυφαία διοίκηση και βασικά ενδιαφερόμενα μέρη. 

Ικανότητα κατανόησης του ποδοσφαιρικού περιβάλλοντος και επικοινωνίας με αποτελεσματικό 
διπλωματικό και πολιτικό τρόπο. 

Εμπειρία διοίκησης και ανάπτυξης προσωπικού. 

Εμπειρία στελέχωσης και καθοδήγησης ομάδας επαγγελματιών. 

Εξειδίκευση σε κορυφαίες ομάδες σε διάφορα έργα και προϊόντα που παραδίδονται σε 
απαιτητικές προθεσμίες. 

Εμπειρία στη διαχείριση διεθνώς αθλητικών διοργανώσεων και εκδηλώσεων. 

 

Σύνολο δεξιοτήτων: 

Διαχείριση έργου: Advanced  

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η γνώση της γαλλικής, της γερμανικής, της ισπανικής ή 
της ιταλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 

Γνώση των διαδικτυακών εργαλείων ανάλυσης. 

Γνώση διαχείρισης προϋπολογισμού  

Γνώση διαχείρισης έργου 

Άριστη γνώση MS Office. 

 

Προσωπικές ιδιότητες: 

Προσαρμογή και ανταπόκριση στις αλλαγές 

Ανάλυση  

Δημιουργία και καινοτομία 

Διαμόρφωση στρατηγικών και εννοιών 

Ηγεσία και εποπτεία  

Συγγραφή και αναφορά 

 

Λοιπές απαιτήσεις 

 



• Η ικανότητα σκέψης στρατηγικά και προληπτικά είναι απαραίτητη. Πρέπει να είναι άνετη 
η αλληλεπίδραση με εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους. 

• Ισχυρές επαφές στα μέσα ενημέρωσης σε όλη την αγορά. 

• Η ικανότητα να διαχειρίζεσαι με διακριτικότητα και διπλωματία τις σχετικές πιέσεις που  
αντιμετωπίζουν τα ΜΜΕ και τις προσδοκίες τους. 

• Εμπειρογνωμοσύνη σε όλες τις πτυχές των επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του  
στρατηγικού σχεδιασμού και της θέσης, των σχέσεων με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 
τις δημόσιες σχέσεις, τη διαχείριση θεμάτων, τις επικοινωνίες μάρκετινγκ, τις κυβερνητικές  
σχέσεις, τα προγράμματα εκπαίδευσης και προβολής. 

• Ισχυρές διαπροσωπικές δεξιότητες και ικανότητα ανάπτυξης αποτελεσματικών 
εργασιακών σχέσεων με συναδέλφους που εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα οργανισμών 
και ενδιαφερόντων. 

• Ευελιξία και ικανότητα να παραμείνετε ήρεμοι και έτοιμοι υπό πίεση. 

• Ικανότητα αποτελεσματικής και άνετης εργασίας σε περιβάλλον υπό πίεση, διαχείριση  
πολλαπλών ροών εργασίας. 

• Ικανότητα κατανόησης διαφορετικών πολιτισμών και στυλ όταν αντιμετωπίζετε 
ενδιαφερόμενα μέρη από διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης. 

• Βαθιά κατανόηση του ποδοσφαίρου, των διοργανώσεων της ΕΠΟ και του ευρύτερου    
περιβάλλοντος που επηρεάζει το εθνικό ποδόσφαιρο: ενώσεις, σύλλογοι και 
πρωταθλήματα.  

• Ισχυρή επίγνωση των διαδικασιών και των πρωτοκόλλων που σχετίζονται με αυτούς τους 
ενδιαφερόμενους φορείς, ιδίως όσον αφορά τις επικοινωνίες.  

• Ισχυρή κατανόηση των επιπτώσεων και των ευκαιριών που σχετίζονται με τη 
συνεχιζόμενη σύγκλιση των παραδοσιακών μέσων και των ψηφιακών μέσων 

 

Λοιπά έγγραφα 

• 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. 


