
         

 

 

 

Δίκτυο Ακαδημιών Ποδοσφαίρου 

‘’ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ’’ 

 
   Πανακρωτηριακός-Ε.Θ.Κ.-Λέοντες 

 Α.Ο. Χανιά-Κρητικός Αστέρας-Νέοι Χανίων 

   Νέος Κισαμικός -Π.Γ.Σ. Κισαμικός 

    



 Πρόκειται για μια σκέψη χρόνων, που γεννήθηκε σε 
αυτό εδώ το χώρο και σήμερα γίνεται πράξη, μέσα από 
την καθολική υποστήριξη δύο πολύ σημαντικών για το 
χανιώτικο ποδόσφαιρο ανθρώπων, των κ. Σβουράκη 
Μανώλη και Ροκάκη Αντώνη.  

 Ήρθε σαν φυσικό επακόλουθο, καθώς από την πρώτη 
συνάντηση αποδείχτηκε ότι υπήρχαν κοινές σκέψεις και 
όραμα, διάθεση συνεργασίας και επένδυσης στη βάση 
του ποδοσφαίρου. 

 Η παρουσία και η συμμετοχή τους εγγυάται και την 
επιτυχία της πολύ φιλόδοξης και δύσκολης αυτής 
προσπάθειας, την οποία καλούμε όλους τους Χανιώτες 
να αγκαλιάσουν, καθώς δεν έχει καμία σχέση με το 
παρελθόν, είναι ξεκάθαρη σε στόχους, βασίζεται σε 
πνεύμα συνεργασίας και θα έχει πολλαπλά οφέλη για 
το χανιώτικο ποδόσφαιρο αλλά και το νομό γενικότερα.  



 Μια ‘’ομπρέλα’’ που θα σκεπάσει τα 
ποδοσφαιρικά Χανιά και θα ‘’ενώσει’’ 
ακαδημίες, προσφέροντας στις αναπτυξιακές 
ηλικίες ενιαίο πρόγραμμα προπόνησης, 
ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τη 
μεθοδολογία της UEFA και τις κατευθύνσεις 
της ΕΠΟ. 

 Ένα Δίκτυο Συνεργασίας Ακαδημιών 
Ποδοσφαίρου, στο Νομό Χανίων ξεκινάει 
σήμερα με τη συμμετοχή 8 σωματείων, τα 
οποία ευελπιστούμε πως θα αυξηθούν τα 
επόμενα χρόνια! 
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 Η σωστή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση 
των νεαρών ποδοσφαιριστών. 

 Η δημιουργία σωστών αθλητών, φιλάθλων, 
και ανθρώπων με αξίες και ιδανικά.  

 Να δημιουργηθούν τα κίνητρα που θα 
οδηγήσουν στην εξέλιξη των 
ποδοσφαιριστών αυτών. 

 Η παραγωγή παικτών που θα μπορέσουν 
μακροπρόθεσμα να ενταχθούν στην ΠΑΕ. 



 Σε κάθε περίπτωση οι ποδοσφαιριστές που θα 
ολοκληρώνουν τον κύκλο εκπαίδευσης, περνώντας όλα 
τα στάδια, θα διαθέτουν τα απαραίτητα στοιχεία είτε 
για να γίνουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, είτε για 
να επιστρέψουν στις ομάδες τους, πιο ολοκληρωμένοι 
σαν ενήλικες πλέον ποδοσφαιριστές. 

 Ταυτόχρονα θα έχουν αποκτήσει σωστή νοοτροπία, 
φίλαθλο πνεύμα, θα είναι καλοί αθλητές και άνθρωποι 
με αξίες και ιδανικά! 

 Αυτό θα εισπραχθεί από τις τοπικές ομάδες που 
συμμετέχουν, καθώς θα διαθέτουν πιο ολοκληρωμένους 
ποδοσφαιριστές και θα γίνουν πιο δυνατές αγωνιστικά. 

 Μακροπρόθεσμα, μέσα από τις διαδικασίες του δικτύου 
θα ανέβει γενικότερα (ποδοσφαιριστές, παράγοντες, 
φίλαθλοι) το επίπεδο στο χανιώτικο ποδόσφαιρο και 
αυτό θα είναι το μεγάλο κέρδος του Δικτύου! 



 Η ‘’Κορωνίδα’’ της πυραμίδας του Δικτύου, θα 
είναι η Κ19 της ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ, στην οποία οι 
ποδοσφαιριστές θα φτάνουν, έχοντας 
ολοκληρώσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα  και 
στους 4 βασικούς τομείς εξέλιξης: Φυσική 
Κατάσταση, Τεχνική, Τακτική, Ψυχολογική-
Κοινωνική Εκπαίδευση. 

 Ο στόχος μέσα από μια οργανωμένη βάση, να 
οδηγηθούν πλήρως εκπαιδευμένοι ποδοσφαιριστές 
στην Κ19 και στη συνέχεια, ολοκληρώνοντας τον 
κύκλο εκπαίδευσης, να μπορούν να επιτύχουν στο 
επαγγελματικό ποδόσφαιρο.  

 Για το λόγο αυτό, η Κ19 θα παρέχει πλήρη 
υποστήριξη  σε όλα όσα απαιτούνται για την 
ολοκλήρωση του ποδοσφαιριστή. 



 Στο Δίκτυο θα συμμετέχουν ακαδημίες, οι οποίες θα 
διατηρούν την ανεξαρτησία και τους δεσμούς, με την 1η 
ομάδα τους. 

 Θα έχουν τον πλήρη έλεγχο και τα δικαιώματα των 
ποδοσφαιριστών  τους. 

 Θα ακολουθούν τη φιλοσοφία και θα στηρίζουν τους 
στόχους του Δικτύου. 

 Θα ακολουθούν την δομή, το οργανόγραμμα και το 
πρόγραμμα εκπαίδευσης. 

 Η διασύνδεση όλων αυτών με την ΠΑΕ Χανιά, θα είναι 
σημαντικός κρίκος κινήτρου, όπως βέβαια και η σχέση 
των ομάδων Κ19-17 με την ΠΑΕ (παρακολούθηση, 
κοινοί χώροι προπόνησης, συμμετοχή υπό ένταξη 
παικτών σε προπονήσεις της Α’ ομάδας, συζητήσεις 
και συνεργασία με τους προπονητές υποδομών κ.α.) 
 



 Οι ποδοσφαιριστές θα ακολουθούν μια συγκεκριμένη διαδρομή 
στα στάδια εξέλιξης τους, μέχρι την συμμετοχή τους στις ομάδες 
Κ19-Κ17 (ή ότι άλλο δημιουργηθεί, ανάλογα με τις κατευθύνσεις 
της ΕΠΟ), την ένταξή τους στην ΠΑΕ Χανιά σαν επαγγελματίες, 
στην ομάδα του Πανακρωτηριακού στην Γ΄ Εθνική ή σε άλλες 
ομάδες Εθνικών κατηγοριών, με τις οποίες θα υπάρξει 
συνεργασία.  

 Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, είναι η λέξη κλειδί του δικτύου! 
 

 Επισημαίνεται, πως σε οποιαδήποτε περίπτωση τα δικαιώματα 
θα ανήκουν στην ομάδα που ανέδειξε-ξεκίνησε ο 
ποδοσφαιριστής, στην οποία θα επιστρέφει, όταν ολοκληρωθεί ο 
κύκλος εκπαίδευσης, αν δεν μπορεί να ενταχθεί στην ΠΑΕ Χανιά. 

 Η ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ σε κάθε προερχόμενο από το δίκτυο 
ποδοσφαιριστή, θα καταβάλει τροφεία, στην ομάδα που τον 
ανέδειξε. Το ποσό θα συμφωνηθεί σε συνάντηση όλων των ΔΣ, 
των ομάδων που συμμετέχουν στο Δίκτυο. 
 



 Οι συνεργαζόμενες Ακαδημίες θα 
ακολουθούν την Ενιαία Προπονητική 
Γραμμή του Δικτύου, η οποία βασίζεται: 

  Για τις ηλικίες 5-14 ετών στις 
κατευθύνσεις της UEFA και της ΕΠΟ, μέσω 
της μεθοδολογίας και της ύλης των σχολών 
εκπαίδευσης προπονητών. 

 Για τις ηλικίες 14-19 στις κατευθύνσεις 
UEFA-ΕΠΟ και τον Οδηγό Προπόνησης 
Εθνικών Ομάδων. 



 Οι ομάδες Κ19-Κ17 κλπ, θα έχουν πλήρη 
και ολοκληρωμένη  υποστήριξη σε 
Προπονητές και Γυμναστή. 

 Θα υποστηρίζονται από συνεργαζόμενο 
Φυσιοθεραπευτή, Εργοφυσιολόγο, 
Διατροφολόγο, Αθλητικό Ψυχολόγο, Γιατρό. 

 Θα διαθέτουν την Ατομική Καρτέλα Αθλητή, 
με αρχείο Εργομετρικών Ελέγχων και 
καταγραφή όλων των Τεχνικών και 
Φυσικών Χαρακτηριστικών. 

 



 Οι ποδοσφαιριστές θα ακολουθούν ‘’Ατομικό  
Πρόγραμμα Βελτίωσης’’, προσαρμοσμένο στα 
φυσικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες τους. 

 Θα τους παρέχεται ‘’Εξειδικευμένη Προπόνηση 
Θέσης’’, σε σχέση με τη θέση που αγωνίζονται. 

 Θα εκπαιδεύονται περιοδικά σε ομαδικές 
συνεδρίες, σε όλους τους σημαντικούς τομείς 
που συνδράμουν στην εξέλιξή τους. 

 Θα δίνεται έμφαση στις επιδόσεις των 
ποδοσφαιριστών στο σχολείο και θα υπάρχουν 
κίνητρα επιβράβευσης. 

 

 



 Οι ακαδημίες του δικτύου θα υποστηρίζονται 
τεχνικά και επιστημονικά, με την διοργάνωση 
εκπαιδευτικών ημερίδων και σεμιναρίων, τόσο 
από τους υπεύθυνους του δικτύου, όσο και 
από συνεργαζόμενους καταξιωμένους 
επιστήμονες και επαγγελματίες. 

 Στις ηλικίες Κ16, Κ14, Κ12 θα υπάρχει ενιαίο 
σύστημα αξιολόγησης και παρακολούθησης 
της εξέλιξης. Θα υπάρχει και εδώ η Ατομική 
Καρτέλα Αθλητή. 

 Θα διοργανώνονται κοινά camp βελτίωσης, με  
επιλεγμένα παιδιά των ακαδημιών.  

 



 Θα οργανώνονται τουρνουά μεταξύ των 
ακαδημιών του δικτύου. 

 Θα υπάρχουν κοινές δράσεις με κοινωνικό 
περιεχόμενο (επισκέψεις σε ιδρύματα, 
φιλανθρωπικά παιχνίδια κ.α.) 

 Θα υπάρχει η δυνατότητα για κεντρική 
διαχείριση με όφελος όλων (π.χ. προμήθεια 
ρουχισμού, υλικού προπόνησης κ.α.) 

 Τα παιδιά του δικτύου θα μπορούν να 
παρακολουθούν δωρεάν τους αγώνες της 
ΠΑΕ Χανιά (ειδική μαθητική κερκίδα) 
 



 Όλοι οι προπονητές των ακαδημιών του 
δικτύου θα είναι διπλωματούχοι 
UEFA/ΕΠΟ/ΤΕΦΑΑ 

 Θα έχουν Λευκό Ποινικό Μητρώο 

 Θα εκπαιδευτούν και θα διαθέτουν πτυχίο Α΄ 
Βοηθειών 

 Θα παρακολουθούν υποχρεωτικά τα 
εκπαιδευτικά σεμινάρια και τις ημερίδες του 
δικτύου 

 Θα ακολουθούν τις κατευθύνσεις του ετήσιου 
προπονητικού προγραμματισμού του δικτύου 

 



 Το Δίκτυο θα συνεργάζεται με καταξιωμένους στο χώρο 
τους, εξωτερικούς συνεργάτες και επιστήμονες, για να 
μπορεί να παρέχει στους νεαρούς ποδοσφαιριστές ένα 
πλήρες πακέτο υποστήριξης: Διατροφολόγο, Αθλητικό 
Ψυχολόγο, Εργοφυσιολόγο, Φυσιοθεραπευτές, Γιατρούς 
κ.α. 

 Στα πλαίσια αυτά ανακοινώνεται αρχικά η πολύ 
σημαντική συνεργασία με τον πρώην διεθνή 
ποδοσφαιριστή και νυν προπονητή Γιώργο Αμανατίδη, 
ο οποίος σαν εξωτερικός συνεργάτης θα έχει το ρόλο 
του Τεχνικού Συμβούλου των Ακαδημιών, υπεύθυνος 
παρακολούθησης και εφαρμογής του προγράμματος 
εξέλιξης των ποδοσφαιριστών, μέσα από την 
καθημερινή επικοινωνία με τους υπεύθυνους και τους 
προπονητές κάθε ακαδημίας του δικτύου. Υπεύθυνος 
των τμημάτων προπόνησης Elite ποδοσφαιριστών, που 
θα δημιουργηθούν μέσω του δικτύου.  



 Βασίλης Παπαδάκης: Τεχνικός Διευθυντής 
Δικτύου Ακαδημιών Ποδοσφαίρου ‘’Χανιά’’  

 Γιώργος Ξηρουχάκης: Διοικητικός Υπεύθυνος 
Παρακολούθησης -Εφαρμογής. 

 Γίωργος Αμανατίδης: Τεχνικός Σύμβουλος 
Δικτύου 

 Τεχνικοί Διευθυντές Ακαδημιών :Υπεύθυνοι 
Εφαρμογής της φιλοσοφίας του  Δικτύου στις 
ομάδες τους.  

  Προπονητές Δικτύου: Πλήρης εφαρμογή σε 
τεχνικό επίπεδο του ετήσιου πλάνου και του 
ασκησιολογίου στους ποδοσφαιριστές. 



 Κατανοώ πως είναι κάτι πρωτοποριακό 
και όχι απλό στην εφαρμογή, καθώς 
ξεφεύγει από πρακτικές και τα συνήθη του 
νομού μας και όχι μόνο. 

 Ωστόσο, το σημαντικότερο λιθαράκι για να 
πετύχεις κάτι, είναι να το οραματιστείς. 
Μετά πρέπει να το πιστέψεις και να το 
προσπαθήσεις!  

Βασίλης Παπαδάκης 

Τεχνικός Διευθυντής Δικτύου 




