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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εμπορικού 

διευθυντή της Super League.  

  

Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος επαγγελματικού ποδοσφαίρου ανδρών 

ανώτατης κατηγορίας (A’ Εθνική – Super League) με την επωνυμία «Σούπερ Λιγκ Ένα 

Ελλάδα Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» (εφεξής η «Super League»), η οποία 

αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη υπαγόμενο στον ευρύτερο δημόσιο 

τομέα, επιθυμεί να προβεί στην πρόσληψη εμπορικού διευθυντή.  

 

Α. ∆ικαίωµα εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν: Φυσικά πρόσωπα με δεκαετή 

(10ετή) τουλάχιστον εμπειρία και προϋπηρεσία στον τομέα της παροχής υπηρεσιών 

εμπορικής προώθησης προϊόντων ή / και υπηρεσιών (marketing). Θα συνεκτιμηθεί 

ιδιαίτερα η ειδική εμπειρία σε θέματα αθλητικού marketing καθώς και η προϋπηρεσία 

σε διευθυντικές θέσεις ή θέσεις προϊσταμένου διευθύνσεων ή τμημάτων marketing. 

Αποκλείονται πρόσωπα που αποτελούν υπαλλήλους ή εν γένει στελέχη ή 

προστηθέντες των ΠΑΕ – μελών του συνεταιρισμού, της Super League 2 και της 

ΕΠΟ, καθώς και πρόσωπα επί των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα του άρθρου 3 

του Ν. 2725/1999.  

 

 

 B. ∆ικαιώµατα & Υποχρεώσεις Ενδιαφερόμενων 

 

(α) Η συµµετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  γίνεται µε ευθύνη του 

ενδιαφερόμενου. Η συµµετοχή του στη διαδικασία συνεπάγεται πλήρη αποδοχή της 

παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ µέρους του ενδιαφερόμενου.   

 

(β) Η Super League δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση του θέσης (εφεξής η 

«Σύμβαση») και δικαιούται να αναθέσει αυτή με οποιοδήποτε κριτήριο ή όχι, να 

µματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, να διεξάγει 

δεύτερο γύρο ανοιχτής διαπραγμάτευσης με το σύνολο ή μέρος των συμμετεχόντων 

χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου 

στους ενδιαφερόμενους, για κανένα λόγο.   
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(γ) Οι ενδιαφερόμενοι δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές µε 

τη συµµετοχή τους και η Super League δεν αναλαμβάνει καμία σχετική ευθύνη 

αποκλειομένης και της ευθύνης εκ των διαπραγματεύσεων.    

 

(δ) Οι ενδιαφερόμενοι, περιλαμβανομένου και του προσώπου που τυχόν επιλεγεί ως 

αντισυμβαλλόμενος στη Σύμβαση, υποχρεούνται να τηρούν εμπιστευτικές τις 

πληροφορίες που αποκτούν στο πλαίσιο της διαδικασίας που θα εκκινήσει μετά την 

υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

 

           

Γ. Αντικείμενο της Σύμβασης – Καθήκοντα και όροι εργασίας του Εμπορικού 

Διευθυντή 

 

(α) Το αντικείμενο της Σύμβασης και το βασικό καθήκον του Εμπορικού Διευθυντή 

αφορά στην εξεύρεση χορηγών ή διαφημιζομένων, στην εν γένει παροχή συμβουλών 

σε σχέση με την κατάρτιση και υλοποίηση χορηγικού και εμπορικού σχεδίου του 

συνεταιρισμού καθώς και στην ομαλή λειτουργία, τον έλεγχο και χειρισμό των 

υφιστάμενων χορηγικών συμβάσεων και συνεργασιών του συνεταιρισμού. 

Περαιτέρω, αφορά στην ανάδειξη της εταιρικής ταυτότητας και του brand και των 

σημάτων του Συνεταιρισμού, του Πρωταθλήματος ανδρών Super League 1, των 

Πρωταθλημάτων Υποδομών Super League 1  και του επαγγελματικού ποδοσφαίρου 

εν γένει. Ο Εμπορικός Διευθυντής μεταξύ άλλων οφείλει να υποβάλλει στον Πρόεδρο 

του Δ.Σ. και στον τυχόν Γενικό Διευθυντή προτάσεις για τον εμπλουτισμό και την 

επέκταση των διαθέσιμων - υφιστάμενων χορηγικών παροχών αλλά και να 

συνεργάζεται με τα αντίστοιχα τμήματα των ΠΑΕ – μελών του Συνεταιρισμού. Ο 

Εμπορικός Διευθυντής, σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου θα μεριμνά για τον 

εμπλουτισμό και την εν γένει περαιτέρω αξιοποίηση, προβολή και ανάπτυξη του 

επίσημου διαδικτυακού τόπου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του 

Συνεταιρισμού ως μέσου ανάδειξης των εκάστοτε υφιστάμενων χορηγών και την 

εξεύρεση νέων.  

 

(β) Το πρόσωπο που τυχόν επιλεγεί θα απασχοληθεί με σύμβαση εξαρτημένης 

εργασίας πλήρους απασχόλησης. Πιθανή είναι η καταβολή πρόσθετων παροχών 

όπως η συμμετοχή σε πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης.  

 

       

Δ.      Προθεσμία και τρόπος Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος   

 

(α) Οι προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία 

της Super League (οδ. Μεσογείων 174, Μαρούσι, 15125) σε σφραγισμένο 

ενυπόγραφο φάκελο με τίτλο «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη 

Εμπορικού Διευθυντή της Super League», το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 

15/10/2021 και ώρα 16:00.  Κάθε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει 
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κατ΄ ελάχιστο περιεχόμενο να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

του ενδιαφερόμενου, και ειδική-αναλυτική αναφορά στην προηγούμενη εμπειρία 

και προϋπηρεσία του σε αντίστοιχες θέσεις. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η προσκομιδή 

συστατικών επιστολών. 

 

(β) Μετά την κατάθεση της πρότασης δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή 

συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων  εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν 

από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών της Super League ή από το Διοικητικό 

Συμβούλιο αυτής.   

 

(γ) Η ημερομηνία υποβολής κάθε πρότασης θα αποδεικνύεται μόνο από το 

πρωτόκολλο εισερχομένων της Super League.  

 

(δ) Δεκτές γίνονται προτάσεις που υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή 

από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ή που υποβάλλονται μέσω ΕΛΤΑ ή 

άλλων φορέων ταχυμεταφορών, υπό την προϋπόθεση λήψης τους από τη Super 

League εντός της ως άνω προθεσμίας.  

 

(ε) ∆εν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν 

να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Ο φάκελος 

κάθε πρότασης θα πρέπει να συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική επιστολή, στην 

οποία θα πρέπει να αναφέρεται το πρόσωπο που υποβάλλει την πρόταση.   

 

(στ) Οι προτάσεις προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην 

Ελληνική Γλώσσα. Κατ΄ εξαίρεση, τεχνικοί όροι και βιογραφικά μπορούν να έχουν 

διατυπωθεί στην αγγλική γλώσσα.  

 

 

  

        Μαρούσι, 01/10/2021 

    

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Super League  

  

   

  

Λεωνίδας Μπουτσικάρης 

  

  

  

  

  

 


