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ΤΥΠΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ  
ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
Γρηγοράκη, Μ.   

 
 
 

11 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ: ΠΕ∆ΙΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ  
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Κοτσαβασιλειάδου, Α.  

 
 

13 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  
ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
ΤΟΥ 2004 
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Τζούρος Σ. & Παπαδηµητρίου ∆. 

 
 

33 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
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Ο ΡΟΛΟΣ KAI Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ 
Καλόφωνος, Χ., Γαργαλιάνος, ∆. & Κουµανάκος, Α. 
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Κριεµάδης, Θ.  
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ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ  
ΣΤΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
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ΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΦΕΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ  
Παπαδηµητρίου, ∆. & Μυλωνάκη, Σ. 
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ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ  
ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΦΑΛΑΚΡΟ» 
Παπαδόπουλος, ∆., ∆ηµητριάδης, Ε., Γιαννιού, Μ. & Μπουρδούβαλη, Ι. 
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  
ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 
Τσιότσου, Ρ.  
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Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ  
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 
Τσουρέκας, Τ. 
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ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ  
ΜΕ ΤΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
Χριστοδουλίδης, Τ., Παπαϊωάνου, Α., Κωνσταντινίδης, Τ. & ∆ιακουµάκου, Ε. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ  
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΟΛΥΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ  
ΣΤΑΣΕΩΝ (FISHBEIN) 
Βασιλειάδης, Χ. & Μασµανίδης, Θ. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  
ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Θαµνόπουλος, Ι. & Ανέστος, Κ. 
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Ενότητα 3: Αναψυχή 
 
ΤΡΟΠΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι 
Βασιάδη, Ζ. & Κώστα, Γ.  
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Η ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ  
ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 
∆ράκου Α., Γλυνιά Ε. & Σκλάβη Α. 
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
Ευθυµίου, Ν., Φουντούκη, Α. & Κώστα, Γ. 
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∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  
ΕΝΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
Πετρίδου, Θεοδωράκης, Ν., Ταξιλδάρης, Κ., Πυλιανίδης, Θ. & Αντωνίου, Π. 
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Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 
ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «AΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ OΛΟΥΣ» 
Πίγκος, Γ., Τσιότσου, Ρ. , Κυπραΐος, Γ. & Μωραΐτη, Ι. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
Σφυρή, Ε., Καµπίτσης, Χ. & Χαραχούσου, Υ.  
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 
Τοσουνίδης, Α.  
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ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

 
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
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ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
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Πυνηρτζής, Γ.  

 
104 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΜΕ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
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Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ  

ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΕΑΟ)  
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΣΙ∆ΝΕΪ 2000 
 

Σωτηριάδου, Κ.,  Σπυρόπουλος, Σ. & Quick, S. 
University of Technology, Sydney  

 
Εισαγωγή 
 
Οι Cashman & Hughes (1998), ισχυρίστηκαν ότι ενώ τα υψηλού προφίλ Ολυµπιακά αθλήµατα και οι 
αντίστοιχες οµοσπονδίες τους απολαµβάνουν αυξηµένες κρατικές επιχορηγήσεις, τα µη-Ολυµπιακά 
και χαµηλού προφίλ αθλήµατα αντιµετωπίζουν δυσκολία στην εξασφάλιση της βασικής κρατικής 
επιχορήγησης που τους αναλογεί. Αυτή ήταν η κυρίαρχη λαϊκή αντίληψη στην Αυστραλία κατά τη 
διάρκεια της προετοιµασίας προς τους Ολυµπιακούς Αγώνες (ΟΑ) του Σίδνεϊ 2000.   
 

Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η σύγκριση και η εξέταση κατά αντιπαράθεση των Εθνικών 
Αθλητικών Οµοσπονδιών (ΕΑΟ) και των σχέσεών τους µε το Αυστραλιανό Αθλητικό Συµβούλιο 
(ΑΑΣ). 
 
Μεθοδολογία 
 
Η µεθοδολογία περιελάµβανε συλλογή στοιχείων σε 2 φάσεις. Στην 1η φάση πραγµατοποιήθηκε 
ανάλυση των επίσηµων ετήσιων αναφορών των ΕΑΟ, η οποία οδήγησε στη διαµόρφωση του 
παρακάτω πίνακα, όπου τα αθλήµατα χωρίζονται σε 6 κατηγορίες. 
 
Πίνακας 1: Κατηγορίες ΕΑΟ 
 

 
 
 
Στη 2η φάση πραγµατοποιήθηκαν ηµι-δοµηµένες συνεντεύξεις από εκπρόσωπους των 6 κατηγοριών 
του πίνακα 1. 
 

 

Υψηλά 
επιδοτούµενες 

Μέτρια 
επιδοτούµενες 
 

Χαµηλά 
επιδοτούµενες 

 
Ολυµπιακές 

ΕΑΟ 

Μη 
Ολυµπιακές 

ΕΑΟ 

Ολυµπιακές 
υψηλά 

επιδοτούµενες 

 

Ολυµπιακές 
 µέτρια  

επιδοτούµενες 

Ολυµπιακές 
χαµηλά 

επιδοτούµενες 

Μη-
ολυµπιακές 

υψηλά 
επιδοτούµενες 

Μη-ολυµπιακές 
 µέτρια  

επιδοτούµενες 

Μη-ολυµπιακές 
χαµηλά 

επιδοτούµενες 
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Πίνακας 2. ∆είγµα έρευνας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αποτελέσµατα 
 
Η ανάλυση των δεδοµένων έδειξε ότι η Αυστραλιανή αθλητική πολιτική κατά την προ-ολυµπιακή 
περίοδο είχε ως κύριο στόχο τη συγκέντρωση των περισσοτέρων δυνατόν µεταλλίων.  
 
Συζήτηση 
 
Ενώ οι Ολυµπιακές ΕΑΟ µε τις περισσότερες πιθανότητες για την απόκτηση µεταλλίων απολάµβαναν 
την κυβερνητική εύνοια µε απλόχερες επιχορηγήσεις, οι ΕΑΟ που θεωρήθηκαν λιγότερο πιθανό να 
κατακτήσουν µετάλλια στάθηκαν λιγότερο τυχερές. Όσον αφορά στις µη-ολυµπιακές ΕΑΟ - και ενώ 
κάποιες από αυτές απολάµβαναν τη διεθνή καταξίωση - εµφανίζονται ως οι ΕΑΟ µε τις λιγότερες 
κρατικές επιχορηγήσεις στην Αυστραλία. Οι τελευταίες υποστηρίζουν την ανάγκη για ανακατανοµή 
των επιχορηγήσεων από το ΑΑΣ για τη µείωση των ανισοτήτων.  

 
Συµπεράσµατα 
 
Συγκεντρωτικά,  η πλειοψηφία των ΕΑΟ βλέπουν τη σχέση τους µε το ΑΑΣ να µην ανταποκρίνεται 
στα ξεχωριστά ζητήµατα του κάθε αθλήµατος, καθώς και την πολιτική της οµοσπονδιακής 
κυβέρνησης να µην υπολογίζει τη µοναδικότητά τους. 
 

Βιβλιογραφία 
 
ASC (1995). Olympic Athlete Program. Australian Sports Commission. 
ASC (1996a). A Decade of Champions: Australian Institute of Sport. 
ASC (1996b). Annual Report: Australian Sports Commission. 
ASC (1997). Active Australia: a National Participation Framework. Canberra. 
ASC (1998a). Excellence: the Australian Institute of Sport: Australian Sports Commission. 
ASC (2002). Strategic Plan 2002-2005. Canberra, Author. 
  
Συνεντεύξεις µε Αθλητικές Οµοσπονδιες 
National Executive Director, Softball Australia, 7 June 2001 
National Development Manager, Athletics Australia, 10 May 2001 
CEO, Yachting Australia, 27 August 2001 
Tennis Services Director, Tennis Australia, 1 June 2001 

 
Υψηλά 

Επιδοτούµενοι 

 
Μέτρια 

Επιδοτούµενοι 
 

Χαµηλά 
Επιδοτούµενοι 

Ολυµπιακοί ΕΑΟ 

Μη-Ολυµπιακοί 
ΕΑΟ 

Στίβος 
Ιστιοπλοΐα 

 
Softball 

Αντισφαίριση 

 
Άρση Βαρών 
Καταδύσεις 

 

Κρίκετ 

 
Ράγκµπι 

 
Lacrosse 

SLSA 
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CEO, Cricket Australia, 16 June 2001 
Media Manager, ARL, 17 April 2001 
National Development Manager, SLSA, 24 April 2001 
Director of Participation, Women’s Lacrosse, 12 June 2001 
CEO, Weightlifting Australia, 1 May 2001 
Executive Director, Diving Australia, 6 June 2001 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΜΕ ΣΤΟ ΣΙ∆ΝΕΪ 2000 

 
Βασιλικού, Χ. 
ΟΕΟΑ Αθήνα 2004 
 
Εισαγωγή 
 
Οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ έχουν αποκτήσει µεγάλη δύναµη και ασκούν επιρροή στους λαούς. Η 
δυνατότητα που έχουν να επηρεάζουν µε τη γνώµη τους την άποψη του κοινού παγκοσµίως, τους έχει 
καθιερώσει ως την «τέταρτη εξουσία». Συνεπώς, οι διοργανωτές µεγάλων εκδηλώσεων καταβάλλουν 
συνήθως σηµαντική προσπάθεια, ώστε να προσφέρουν στους εκπροσώπους των ΜΜΕ όλες τις 
υπηρεσίες και παροχές που θα διευκολύνουν το έργο τους (Siafakis & Pagartanis, 2002). 
 
Ένας από τους δευτερεύοντες τοµείς, στους οποίους οι απεσταλµένοι των ΜΜΕ δίνουν ιδιαίτερη 
σηµασία είναι αυτός της φιλοξενίας, εφόσον, αναγκάζονται συχνά, λόγω της φύσης του 
επαγγέλµατος, να ταξιδεύουν µακριά από την οικία τους. (IOC, 2001b). Οι Ολυµπιακοί Αγώνες (ΟΑ) 
θεωρούνται το µεγαλύτερο και σηµαντικότερο αθλητικό, αλλά συνάµα πολιτιστικό, κοινωνικό και 
οικονοµικό γεγονός του πλανήτη. Με την ανάληψη της διοργάνωσης, η πόλη που θα τη φιλοξενήσει 
αποκτά πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης, αλλά συγχρόνως επωµίζεται και ευθύνες. Όπως είναι εύλογο, το 
επίπεδο των ευθυνών και των θετικών αποτελεσµάτων είναι ανάλογο του µεγέθους της διοργάνωσης 
(Vasilikou, 2000).  
 
Οι δηµοσιογράφοι είναι οι κριτές των Αγώνων. Είναι αυτοί που µεταφέρουν την εικόνα σε 
εκατοµµύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη. Κάνουν κριτική και σχολιάζουν όχι µόνο τα αθλητικά 
γεγονότα, αλλά και το σύνολο των λειτουργιών της διοργάνωσης και της πόλης ευρύτερα. Εργάζονται 
πάρα πολλές ώρες σε καθηµερινή βάση. Αναζητούν την αποκλειστικότητα και ο χρόνος είναι η 
µεγαλύτερη απειλή τους. Είναι απεσταλµένοι από όλο τον κόσµο. Συνεπώς, έχουν διαφορετικές 
συνήθειες, κουλτούρα, προτεραιότητες, τις οποίες θεωρούν σηµαντικές (ATHOC, 2001). 
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η δηµιουργία µίας πρότασης για την αποτελεσµατική και 
ποιοτική φιλοξενία των Εκπροσώπων των ΜΜΕ σε µία µεγάλη διοργάνωση.  
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 262 δηµοσιογράφοι που συµµετείχαν στους ΟΑ του Σίδνεϊ. 
 
Όργανο µέτρησης: Για την υλοποίηση της έρευνας χρησιµοποιήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο σχετικά µε 
τις υπηρεσίες, τις εγκαταστάσεις και τις παροχές του Χωριού, το οποίο είχε 29 ερωτήµατα χωρισµένα 
σε 8 διαφορετικές ενότητες. Η 1η περιείχε δηµογραφικές ερωτήσεις, η 2η σχετιζόταν µε τον τύπο 
δωµατίου όπου έµενε ο κάθε δηµοσιογράφος, η 3η ενότητα είχε ερωτήσεις για τη συνολική εικόνα του 
Χωριού, η 4η ενότητα αφορούσε στα δωµάτια, η 5η εξέταζε τα θέµατα µεταφοράς, η 6η αφορούσε στα 
θέµατα διατροφής, η 7η αφορούσε στις υπόλοιπες υπηρεσίες / εγκαταστάσεις του Χωριού και στο 
τέλος υπήρχε µία ανοιχτή ερώτηση, όπου οι συµµετέχοντες καλούνταν να καταθέσουν τις προτάσεις 
τους για τη βελτίωση  του τόπου διαµονής τους στις επόµενες αντίστοιχες διοργανώσεις (SOCOG, 
1999; 2000). Η ανάλυση των αποτελεσµάτων έγινε µε το στατιστικό πρόγραµµα SPSS και τα 
αποτελέσµατα παρουσιάζονται µε γραφήµατα. (Sekaran, 1984; Veal, 1997). 
 
Αποτελέσµατα 
 
Η µεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων (87.2%) ήταν άνδρες. Από τους 232 που ανέφεραν την 
ειδικότητά τους, οι 98 ήταν εκπρόσωποι της Ραδιοτηλεόρασης, οι 87 του Γραπτού τύπου και οι 49 
φωτογράφοι. Το 55.7% κάλυπτε πρώτη φορά ΟΑ, ενώ το 12.3% είχε καλύψει πάνω από 4 
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Ολυµπιακές διοργανώσεις. Τα άτοµα που απάντησαν το ερωτηµατολόγιο προέρχονταν από 47 
διαφορετικές χώρες και εργάζονταν για 110 διαφορετικούς οργανισµούς / πρακτορεία. 
 
Το 58.9% έµενε σε µονόκλινα και το 41.1% σε δίκλινα δωµάτια. Το 80.5% ήταν ικανοποιηµένοι από 
τη συνολική εντύπωση του Χωριού, το 13.7% ουδέτεροι και το 5.9% δυσαρεστηµένοι. Από το 
ποσοστό των δυσαρεστηµένων, το µεγαλύτερο µέρος ήταν εκπρόσωποι του Γραπτού τύπου. 
 
Το 53.5% ήταν ικανοποιηµένοι από το µέγεθος των δωµατίων, το 28.9% ουδέτεροι και το 17.6% 
δυσαρεστηµένοι. Το 50% ήταν ικανοποιηµένοι από τη χρήση του τηλεφώνου και του διαδυκτίου, από 
τους οποίους οι περισσότεροι προέρχονταν από το χώρο της Ραδιοτηλεόρασης. 
 
Σχετικά µε τις µεταφορές εντός του Χωριού το 79.6% δήλωσαν ικανοποιηµένοι, το 15.9% ουδέτεροι 
και το 4.5% δυσαρεστηµένοι. Για τις µετακινήσεις µεταξύ του Χωριού και του Βασικού Κέντρου 
Τύπου, τα ποσοστά ήταν αντίστοιχα 72.6%, 18% και 9.4%. Και στις δύο περιπτώσεις, το ποσοστό 
δυσαρέσκειας αυξήθηκε από τους φωτογράφους.  
 
Η µεγάλη πλειοψηφία έτρωγε πρωινό µεταξύ 6.30 και 9.30 το πρωί, ενώ χρειάζονταν από 10 έως 30 
λεπτά για αυτό το γεύµα τους. Το 66.8% ήταν ικανοποιηµένοι από την ποιότητα του φαγητού, το 
25.6% ουδέτεροι και το 5.8% δυσαρεστηµένοι. Το 79.1% ήταν ικανοποιηµένοι από την ποσότητα των 
µερίδων, το 17.2% ουδέτεροι και το 3.1% δυσαρεστηµένοι. Μόλις το 48.3% ήταν ικανοποιηµένοι από 
τις τιµές, το 35.4% ουδέτεροι και το 16.7% δυσαρεστηµένοι. Λιγότερο ικανοποιηµένοι δήλωσαν οι 
εκπρόσωποι της Ραδιοτηλεόρασης.  
 
Το 68% µπορούσε να καλύψει τις βασικές ανάγκες του στο κατάστηµα του Χωριού. Το 45.3% 
έπλεναν τα ρούχα µόνοι τους (coin system), το 40.4% έκαναν χρήση του bag system, ενώ το 14.3% 
προτιµούσε το καθαριστήριο. Η πλειοψηφία της ραδιοτηλεόρασης προτιµούσαν την αυτοεξυπηρέτηση 
(coin system), ενώ η πλειοψηφία του Τύπου το bag system. Το 83.6% δεν επισκέφθηκε ποτέ το 
γυµναστήριο, ενώ το 2.3% πάνω από 15 φορές. Ο Γραπτός τύπος έκανε την περισσότερη χρήση του 
χώρου αυτού. Μόλις το 22% επισκέφτηκε το Κέντρο Οµορφιάς το µεγαλύτερο ποσοστό των οποίων 
ήταν γυναίκες. Το 19.1% επισκέφτηκε το Ιατρείο του Χωριού. 
 
Στην ανοιχτή ερώτηση, το 18.8% σχολίασε την ανάγκη για κλιµατισµό, ηχοµόνωση και άνετα 
κρεβάτια. Το 13.8% έκανε θετικά σχόλια για το Χωριό και το προσωπικό του. Το 11% ανέφερε την 
ανάγκη για χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας, κυρίως για πισίνα. Το 9.9% ζητούσε εύκολη πρόσβαση 
στο διαδύκτιο, το 9.4% ήθελε ποικιλία και ποιότητα στο φαγητό. Το 6.1% έκανε προτάσεις για 
βελτίωση των µεταφορών, το 5.5% έκανε λόγο για τις υψηλές τιµές, ενώ το 4.4% ζητούσε πιο 
αποτελεσµατικό housekeeping. 
 
Συµπεράσµατα 
 
Από τις απαντήσεις των εκπροσώπων του τύπου στις 29 ερωτήσεις βγήκαν τα εξής συµπεράσµατα:  
� Κάθε κατηγορία πελάτη εστιάζει σε διαφορετικά σηµεία 
� Υπάρχει έντονη διαφορά ανάµεσα στα ποσοστά ανδρών και γυναικών. 
� Η πλειοψηφία των εκπροσώπων της Ραδιοτηλεόρασης (που είναι κατά βάση τεχνικοί) δίνουν 

βάρος στις τιµές. 
� Οι φωτογράφοι, οι οποίοι έχουν καθηµερινά µεγάλο φόρτο εργασίας, εστιάζουν στα θέµατα 

µεταφοράς. 
� Οι εκπρόσωποι του Γραπτού τύπου δίνουν βάση στις παροχές που διευκολύνουν τη διεκπεραίωση 

της εργασίας τους. 
 
Βιβλιογραφία 
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ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
 

Γρηγoράκη, Μ. 
 

Εισαγωγή 
 
Οι Ολυµπιακοί Αγώνες (OA) είναι η µεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση και αποτελεί πόλο έλξης για 
εκατοµµύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσµο. Καµία άλλη αθλητική διοργάνωση δεν απασχολεί τόσο 
πολύ τον παγκόσµιο Τύπο και δεν προσελκύει τόσους πολλούς τηλεθεατές ζωντανών και µη 
αναµεταδόσεων. Σύµφωνα µε στοιχεία από τη ∆ιεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή (∆ΟΕ), 3,7 δις άνθρωποι 
από 220 χώρες παρακολούθησαν τους ΟΑ του Σίδνεϊ (Final Report on the XXVII Olympiad). 
 
Η τηλεόραση, οι εφηµερίδες και τα περιοδικά, οι φωτογραφίες, αλλά και τα νέα µέσα ενηµέρωσης 
όπως το διαδύκτιο παρακολουθούν και καταγράφουν όχι µόνο τις 16 µέρες των ΟΑ, αλλά και όλα τα 
παρασκήνια, όλη την προετοιµασία της κάθε Οργανωτικής Επιτροπής Ολυµπιακών Αγώνων (ΟΕΟΑ) 
και του κράτους που φιλοξενεί το µεγάλο αυτό αθλητικό γεγονός. Κατά την περίοδο των Αγώνων και 
λίγο πριν, η ζήτηση θεµάτων και εικόνων σχετικών µε το γεγονός αυτό αυξάνονται θεαµατικά. Στο 
Σίδνεϊ τις µέρες εκείνες εργάζονταν 17.000 εκπρόσωποι των ΜΜΕ, από τους οποίους 5.000 
εκπρόσωποι του γραπτού και φωτογραφικού Τύπου. Στην Αθήνα αναµένονται 21.000 εκπρόσωποι 
ΜΜΕ, από τους οποίους οι 5.500 είναι δηµοσιογράφοι και φωτογράφοι.  
 
Ο Θεοδωρακόπουλος, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσµου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ), σε µία 
οµιλία του, θέλοντας να τονίσει το ενδιαφέρον των ΜΜΕ για τις µεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, 
ανέφερε µεταξύ άλλων, ότι οι ΟΑ της Βαρκελώνης µεταδόθηκαν από 193 τηλεοπτικά κανάλια σε 
πάνω από 3.5 δισεκατοµµύρια τηλεθεατές, το Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Στίβου που έγινε το 1993 στη 
Στουτγγάρδη από 199 κανάλια, ενώ το Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Ποδοσφαίρου που έγινε το 1990 
στην Ιταλία από 167. Ανέφερε, επίσης, ότι τους ΟΑ της Βαρκελώνης παρακολούθησαν 15.000 
εκπρόσωποι του Τύπου, ενώ στην ιστορική συνάντηση Ρήγκαν – Γκορµπατσώφ παρέστησαν 3.000 
δηµοσιογράφοι (Θεοδωρακόπουλος, 1993; Γαργαλιάνος, 1998). 
 
Οι εκπρόσωποι του γραπτού Τύπου µεταφέρουν την άποψή τους στους αναγνώστες τους (Gratton, 
1999). Η δύναµη που έχουν στη διαµόρφωση της κοινής γνώµης είναι ανυπολόγιστη. O Juan Antonio 
Samaranch, πρώην πρόεδρος της ∆ΟΕ, δήλωσε ότι: «...τα διεθνή ΜΜΕ µπορούν περισσότερο από τον 
καθένα να µετρήσουν την επιτυχία των Ολυµπιακών Αγώνων» και ότι: «...τα ΜΜΕ είναι οι τελευταίοι 
κριτές των Αγώνων» (Simson & Jennings). 
 
Σύµφωνα και µε το Richard Palfreyman, Γενικό ∆ιευθυντή Υπηρεσιών Τύπου στους ΟΑ του Σίδνεϊ οι 
διοργανωτές αναγνωρίζουν τις ανάγκες των εκπροσώπων του Τύπου όσον αφορά στις παρεχόµενες 
προς αυτούς υπηρεσίες και την ποιότητα των εγκαταστάσεων, που θα τους επιτρέψουν την καλύτερη 
και πιο θετική κάλυψη των εκάστοτε ΟΑ. Επίσης, αναφέρει ότι το Ολυµπιακό Κίνηµα αναγνωρίζει το 
σηµαντικό ρόλο των ΜΜΕ για τη µετάδοση των Αγώνων σε όλο τον κόσµο και η εκάστοτε ΟΕΟΑ 
είναι υποχρεωµένη, µέσω του Συµβολαίου της ∆ιοργανώτριας Πόλης, να προσφέρει ένα 
συγκεκριµένο επίπεδο υπηρεσιών (Olympic Review, 2000). 
 

Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να µελετήσει τις προσδοκίες των εκπροσώπων του γραπτού και 
φωτογραφικού Τύπου ως προς την ποιότητα υπηρεσιών κατά τη διάρκεια των ΟΑ. 
 

Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα κλήθηκαν να συµµετάσχουν 120 εκπροσώποι των µεγαλύτερων 
ειδησεογραφικών και φωτογραφικών πρακτορείων όλου του κόσµου, από τους οποίους τελικά 
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συµµετείχαν 94. Οι 58 από αυτούς ήταν εκπρόσωποι του γραπτού Τύπου, οι 16 ήταν φωτογράφοι και 
οι 20 ήταν εκπρόσωποι Εθνικών Ολυµπιακών Επιτροπών για θέµατα Τύπου, εκπρόσωποι της 
τηλεόρασης, ή µέλη µελλοντικών ΟΕΟΑ, ή της ∆ΟΕ, υπεύθυνα για θέµατα Τύπου. Επίσης, οι 46 από 
αυτούς είχαν καλύψει έναν έως πέντε (Θερινούς και Χειµερινούς) ΟΑ, οι 20 είχαν καλύψει 6 - 10 ΟΑ 
και 8 είχαν καλύψει 11 - 16 ΟΑ. Οι 14 από τους παραπάνω θα συµµετέχουν για πρώτη φορά σε ΟΑ 
στην Αθήνα. 
 
Όργανο µέτρησης: Για την υλοποίηση της έρευνας χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο 
SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality, του 
Parasuraman, το οποίο περιλαµβάνει 22 θέσεις (statements) σε 5 διαφορετικούς τοµείς: αξιοπιστία, 
απτά (εξοπλισµός), ανταπόκριση, επικοινωνία, κατανόηση και γνώση των αναγκών τους.  
 
∆ιαδικασία µέτρησης: Το ερωτηµατολόγιο µοιράστηκε και συλλέχτηκε κατά τη διάρκεια του 3ου 
∆ιεθνούς Ενηµερωτικού Συνεδρίου Υπηρεσιών Τύπου της ΟΕΟΑ ΑΘΗΝΑ 2004. 
 
Αποτελέσµατα 
 
Στη θέση «Όταν οι οργανωτές υπόσχονται να έχουν κάνει κάτι µέχρι κάποια συγκεκριµένη 
ηµεροµηνία, θα πρέπει να το τηρούν», το 80,9% δήλωσε ότι συµφωνεί απόλυτα µε την άποψη αυτή 
και το 12,8% ότι συµφωνεί. Στη θέση «Οι οργανωτές δεν αναµένεται να έχουν ωράρια λειτουργίας 
βολικά για όλους τους εκπροσώπους ΜΜΕ», το 60% απάντησε ότι διαφωνεί απόλυτα και το 18,9% 
ότι διαφωνεί. Στη θέση αν οι περιοχές των Media (Κέντρα Τύπου κλπ.) πρέπει να έχουν τελευταίας 
τεχνολογίας εξοπλισµό, το 80,6% δήλωσε ότι συµφωνεί απόλυτα και το 15,1% ότι συµφωνεί. Στη 
θέση «Τα media θα έπρεπε να εµπιστεύονται το προσωπικό που εργάζεται στις περιοχές Τύπου», το 
55,9% απάντησε ότι συµφωνεί απόλυτα και 30,1% απλά συµφωνεί. 
 
Συµπεράσµατα 
 
Οι εκπρόσωποι Τύπου: α) απαιτούν από τους διοργανωτές όταν υπόσχονται κάτι να το τηρούν και 
γενικά να είναι αξιόπιστοι, β) περιµένουν από το προσωπικό που εργάζεται στους χώρους του Τύπου 
να γνωρίζουν τις ανάγκες τους και να είναι πρόθυµοι να βοηθήσουν, γ) δεν δίνουν τόση µεγάλη 
σηµασία στην εµφάνιση των «απτών» (tangibles), αλλά το θεωρούν θετικό, δ) θεωρούν πολύ 
σηµαντική την καλή επικοινωνία µε τους διοργανωτές τόσο πριν τους Αγώνες, όσο και κατά τη 
διάρκεια αυτών και ε) απαιτούν κατανόηση και άµεσες λύσεις στα προβλήµατά τους. 
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ: ΠΕ∆ΙΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

Κοτσαβασιλειάδου, Α. 
 
Εισαγωγή 
 
Η Ολυµπιακή Παιδεία είναι ένα οργανωµένο σύνολο από γνώσεις, δεξιότητες, αξίες και 
συµπεριφορές που πηγάζουν από τους αρχαίους και  σύγχρονους Ολυµπιακούς Αγώνες (OA) και την 
αθλητική παράδοση. Σκοπός της Ολυµπιακής Παιδείας (ΟΠ) είναι η σωµατική, ψυχική και 
πνευµατική καλλιέργεια των µαθητών και η αρµονική ένταξή τους στην κοινωνία (ΦΕΚ 1376/2001). 
Τα παιδιά του σήµερα είναι οι αυριανοί αθλητές και θεατές των αθλητικών συναντήσεων, καθώς και 
οι αυριανοί ιθύνοντες του αθλητισµού. Επιπλέον, η επίδραση του αθλητισµού είναι µεγαλύτερη στα 
παιδιά (Council of Europe 1995). 
 
Η πρώιµη επαφή µε τις έννοιες της Ηθικής και του ευ αγωνίζεσθαι (fair play) συµβάλλει σηµαντικά 
στη διαµόρφωση του τρόπου σκέψης και της συµπεριφοράς των παιδιών (Council of Europe 1996). 
Στο πλαίσιο αυτό, το 1998 ξεκίνησε πιλοτικά από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το πρόγραµµα της 
Ολυµπιακής Παιδείας σε 30 δηµοτικά σχολεία (Μουντάκης, 1999). Το σχολικό έτος 2003 - 2004 
εφαρµόζεται σε όλα τα ιδιωτικά και δηµόσια σχολεία Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης, καθώς και 
στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού (Ν.2942/2001, 24536/Κ∆/03). 
  
Στα σχολεία Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης της Ύδρας η υλοποίηση του προγράµµατος κατά το 
διδακτικό έτος 2000 - 2001 αφορούσε τις εξής θεµατικές ενότητες: αρχαίοι και σύγχρονοι ΟΑ, Αθήνα 
2004, ηθικά και κοινωνικά ζητήµατα που προκύπτουν από τη διεξαγωγή των ΟΑ, Παραολυµπιακοί 
Αγώνες, µη διαδεδοµένα αθλήµατα και οφέλη από την ανάληψη των ΟΑ. H προσέγγιση αυτών των 
θεµατικών ενοτήτων έγινε µε θεωρητική διδασκαλία, καθώς και µε εικαστικές και κινητικές 
δραστηριότητες (ΟΠ, Από τη θεωρία στην πράξη). Κατάληξη και κορύφωση του προγράµµατος 
αποτέλεσαν η Ηµερίδα Άσκησης και ∆ιατροφής, καθώς και η Ολυµπιακή Ηµερίδα Στίβου. Η Ηµερίδα 
Άσκησης και ∆ιατροφής απευθύνθηκε στα µέλη της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικούς, µαθητές, 
γονείς) και οργανώθηκε / υλοποιήθηκε σε πνεύµα διεπιστηµονικής συνεργασίας µε τους 
επαγγελµατίες υγείας του τοπικού Κέντρου Υγείας. Η Ηµερίδα Στίβου διοργανώθηκε από οργανωτική 
επιτροπή στην οποία συµµετείχαν τα σχολεία της Ύδρας και τοπικοί φορείς (∆ήµος, Εκκλησία, 
Σύλλογοι Γονέων και Κηδεµόνων, Σύλλογος Εµποροεπαγγελµατιών, Πολιτιστικός / Μουσικός / 
Αθλητικός Οργανισµός ∆ήµου, Λιµεναρχείο). Το εγχείρηµα υποστηρίχθηκε οικονοµικά από χορηγίες 
και δωρεές ατόµων και φορέων της τοπικής κοινωνίας. Η όλη προετοιµασία και υλοποίηση της 
ηµερίδας βασίστηκε στις αρχές της διατοµεακής συνεργασίας, της συµµετοχικότητας και της 
συλλογικότητας. Το πρόγραµµα αφορούσε εβδοµαδιαίως συνολικά 5 ώρες εντός και 9 ώρες εκτός 
ωρολογίου προγράµµατος.  
 

Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η καταγραφή της συµµετοχής των µαθητών της Α/θµιας και 
Β/θµιας εκπαίδευσης στην Ύδρα στο πρόγραµµα της ΟΠ, καθώς και η αξιολόγηση που έκαναν οι 
µαθητές για το πρόγραµµα αυτό. 

 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα κλήθηκαν να συµµετέχουν 152 µαθητές, ηλικίας 10 - 15 ετών, της Α/θµιας και 
Β/θµιας Εκπαίδευσης της Ύδρας, από τους οποίους 78 (51.4%) ήταν κορίτσια και 72 (47.4% ) ήταν 
αγόρια. Τελικά επιστράφηκε το 87.5% του συνόλου των ερωτηµατολογίων. 
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Όργανο µέτρησης: Για την υλοποίηση της έρευνας χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο κλειστού τύπου 
5βάθµιας κλίµακας τύπου Likert (όπου 1 =  διαφωνώ απόλυτα και 5 = συµφωνώ απόλυτα), για τη 
σύνταξη του οποίου χρησιµοποιήθηκαν υποδείγµατα του ΥΠΕΠΘ και της ΟΕΟΑ Αθήνα 2004 
 
∆ιαδικασία µέτρησης: Τα ερωτηµατολόγια δόθηκαν προς συµπλήρωση κατά τη διάρκεια ενός 
µαθήµατος και ζητήθηκε από τα παιδιά να απαντήσουν ανώνυµα σε χρόνο 10 λεπτών. 
 
Αποτελέσµατα 
 
Στο πρόγραµµα συµµετείχε το 81.9% του συνόλου των µαθητών. Το 84.9% από αυτούς βρήκε το 
πρόγραµµα ενδιαφέρον, το 84.2% το βρήκε διασκεδαστικό, ενώ το 9% το βρήκε ανιαρό. Το 
ενδιαφέρον των µαθητών για τις 3 συνιστώσες του προγράµµατος είχε ως εξής. το 71.4% βρήκε 
ενδιαφέρον το αθλητικό µέρος, το 69.1% το θεωρητικό και το 56.3% το εικαστικό µέρος. Σε ποσοστό 
54.1% τα παιδιά συµφωνούσαν ότι το πρόγραµµα πρέπει να γίνεται εντός σχολικού ωραρίου, ενώ το 
26.3% επιθυµούσε να γίνεται εκτός σχολικού ωραρίου. 
 
Συζήτηση 
 
Η υλοποίηση του προγράµµατος της ΟΠ αφορούσε 5 ώρες διδασκαλίας εντός και 9 ώρες διδασκαλίας 
εκτός ωρολογίου προγράµµατος. Είναι η µοναδική δραστηριότητα του σχολείου που υλοποιείται και 
εκτός του επίσηµου σχολικού ωραρίου. Κατά συνέπεια, πρέπει αφενός να προσελκύσει τα παιδιά, 
αφετέρου, να ανταγωνιστεί άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες. Αυτό κάνει ιδιαίτερα σηµαντικό το 
γεγονός ότι τα µισά περίπου παιδιά του σχολείου συµµετείχαν στο πρόγραµµα στην πλειοψηφία των 
ωρών. 
  
Το 100% των µαθητών της Γ΄ Γυµνασίου συµµετείχε στο πρόγραµµα, όµως µόνο 1/5 των µαθητών 
που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο συµµετείχε στην πλειοψηφία των ωρών. Θα πρέπει να σηµειωθεί 
ότι οι ώρες υλοποίησης του προγράµµατος εκτός ωραρίου συνέπιπταν συχνότατα µε τις ώρες 
ενισχυτικής διδασκαλίας. Αντίθετα, στην Α΄ Λυκείου το πρόγραµµα περιλάµβανε 1 µόνον ώρα 
θεωρητικής διδασκαλίας εντός σχολικού ωραρίου ανά τµήµα. Παρόλα αυτά, οι µισοί περίπου από 
τους µαθητές προτίµησαν να πάρουν απουσία στην πλειοψηφία των ωρών. Η εφαρµογή αυτή για 1 
ώρα ανά µήνα υποβαθµίζει το ρόλο του προγράµµατος στο σχολικό έργο και δεν επιτρέπει στους 
µαθητές να ενταχθούν σε αυτό και να αποκτήσουν µια σχέση µαζί του, καθιστά δε την απουσία τους 
ευκολότερη. Αντίθετα, στη Α/θµια εκπαίδευση ο αριθµός των µαθητών που παρακολούθησαν την 
πλειοψηφία των ωρών παρουσιάζει σηµαντικά µικρότερη απόκλιση από το σύνολο αυτών που 
συµµετείχαν γενικότερα στο πρόγραµµα. Η αναλογία των ωρών εντός/εκτός ωραρίου ήταν σηµαντικά 
καλύτερη στο ∆ηµοτικό (3/3) και σε σύγκριση µε το Γυµνάσιο (1/6). Παρόλα αυτά, η πλειοψηφία των 
µαθητών (84.9%) βρήκε το πρόγραµµα ενδιαφέρον.  
 
Θα µπορούσε κανείς να διατυπώσει την υπόθεση ότι το ποσοστό αυτό των µαθητών απηχεί εκείνο της 
µη συµµετοχής στην πλειοψηφία των ωρών. Αντίθετα, στις τάξεις του Γυµνασίου και του Λυκείου, τα 
χαµηλά ποσοστά των µαθητών που θεώρησαν το πρόγραµµα ανιαρό, αποκλίνουν σηµαντικά από τα 
αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής στην πλειοψηφία των ωρών. Το γεγονός αυτό ενισχύει την υπόθεση 
ότι η συµµετοχή στη πλειοψηφία των ωρών δεν συνδέεται µόνο µε το ενδιαφέρον, ή µη του 
προγράµµατος, αλλά µε πολλούς άλλους παράγοντες (π.χ., άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες, 
ενισχυτική διδασκαλία, κλπ.). 
 
Όσον αφορά στο ενδιαφέρον για τις επιµέρους παραµέτρους του προγράµµατος (αθλητικό – εικαστικό 
– θεωρητικό µέρος) αυτό κυµάνθηκε από 56.3% έως 71.4%. Συνολικά 7 στα 10 παιδιά βρήκαν 
ενδιαφέρον τόσο το αθλητικό, όσο και το θεωρητικό µέρος. Μεταξύ των τάξεων παρατηρήθηκαν 
περιπτώσεις όπως στην Ε΄ ∆ηµοτικού, στη Γ΄ Γυµνασίου και στην Α΄ Λυκείου, όπου η απόκλιση στην 
έκφραση του ενδιαφέροντος µεταξύ του αθλητικού και του θεωρητικού µέρους ήταν πολύ 
µεγαλύτερη. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να συνεκτιµηθεί µε τη διαφορετική δοµή και περιεχόµενο του 
προγράµµατος σε κάθε τάξη. Στην Α΄ Λυκείου, η 1 ώρα το µήνα αφορούσε αµιγώς θεωρητική 
προσέγγιση. Αντίθετα, στο ∆ηµοτικό και στο Γυµνάσιο το αθλητικό µέρος του προγράµµατος 
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υπερτερούσε χρονικά του θεωρητικού. Όσον αφορά στο εικαστικό µέρος, η υλοποίησή του έγινε 
µέσω εθελοντικής συµµετοχής σε οµάδες εργασίες. Σε αντιδιαστολή µε το θεωρητικό και το αθλητικό 
µέρος, για τα οποία ο προσδιορισµός του χρόνου γινόταν από το διδάσκοντα και ήταν δεσµευτικός για 
όλους τους συµµετέχοντες µαθητές, το εικαστικό µέρος υλοποιήθηκε µε βάση την επιλογή των ίδιων 
των µαθητών. 
 
Συµπεράσµατα 
� Οι περισσότεροι µαθητές συµµετείχαν στο πρόγραµµα, όµως από τους συµµετέχοντες περίπου οι 

µισοί συµµετείχαν την πλειοψηφία των ωρών. 
� Τα  διαφορετικά ποσοστά συµµετοχής, πρέπει να συνεκτιµηθούν µε την ένταξη, ή όχι των ωρών 

εντός, ή εκτός ωρολογίου προγράµµατος στις διαφορετικές τάξεις. 
� Τα 3/4 εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για το αθλητικό µέρος, τα 2/3 για το θεωρητικό και πάνω 

από 50% για το εικαστικό. 
� Τα ποσοστά προτίµησης για το κάθε µέρος του µαθήµατος διαφέρουν ανά τάξη. Το γεγονός αυτό 

πρέπει να συνεκτιµηθεί και µε το διαφορετικό περιεχόµενο του προγράµµατος στις διαφορετικές 
τάξεις.  

� Η πλειοψηφία των µαθητών προτιµά την εφαρµογή του προγράµµατος εντός ωρολογίου 
προγράµµατος. 

 

Βιβλιογραφία 
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Action Programs on Sport, Tolerance and Fair Play. 
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ 2004 
 

Τσερέπη, ∆., Γαργαλιάνος, ∆. & Λάιος, Α. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ΠΘ  
 
Εισαγωγή 
 
Η συµβολή της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στους Ολυµπιακούς Αγώνες (ΟΑ) συναντάται από τις 
πρώτες σύγχρονες Ολυµπιάδες, εξελίσσεται σε σχέση µε τις δραστηριότητες των εµπλεκόµενων 
φορέων και εξαρτάται από τις διοργανώτριες πόλεις και την εποχή. Για τη διοργάνωση των ΟΑ του 
2004 στην Αθήνα έχουν ήδη υπογραφεί συνεργασίες, στις οποίες συµµετέχουν µέλη ∆ιδακτικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (∆ΕΠ) και φοιτητές. Παρότι η συµβολή της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
στις διοργανώσεις των ΟΑ κατέχει σηµαντικό ρόλο από τους πρώτους σύγχρονους ΟΑ, φαίνεται πως 
η επιµελέστερη και ειδικότερη καταγραφή αυτής της συµβολής λείπει από τη διεθνή και την Ελληνική 
βιβλιογραφία. Σχετική εργασία για τους ΟΑ του 2000 στο Sydney των Cashman & Toohey είναι 
εξαιρετικά σηµαντική, καθώς καταγράφει πλήρως τη συµµετοχή των Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων 
της πόλης, τις συµφωνίες, τα προγράµµατα, τα προβλήµατα, τα οφέλη, τη συµµετοχή του προσωπικού 
και των φοιτητών και φαίνεται να αποτελεί οδηγό και κληρονοµιά για τις επόµενες διοργανώσεις.  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να µελετήσει τη συµβολή της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην 
διοργάνωση και λειτουργία των σύγχρονων ΟΑ και ειδικότερα να διερευνήσει τη συµβολή της 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην διοργάνωση των Αγώνων του 2004 στην Αθήνα.  
 

Μεθοδολογία 
 
Για την υλοποίηση της έρευνας πραγµατοποιήθηκε ανασκόπηση της σχετικής διεθνούς και Ελληνικής 
βιβλιογραφίας. Επίσης, µελετήθηκαν τα Official Post Games Reports από 12 διοργανώσεις ΟΑ. Τα 
στοιχεία που αφορούν στις συνεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, ή πρόκειται να αναπτυχθούν µε 
την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση στους Αγώνες της Αθήνας παραχωρήθηκαν από τις ∆ιευθύνσεις της 
Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυµπιακών Αγώνων (ΟΕΟΑ) του 2004 (Ιανουάριος, Φεβρουάριος & 
Μάρτιος 2003).  
 

Αποτελέσµατα 
 
Οι σχέσεις του Πανεπιστηµιακού κόσµου µε τις διοργανώσεις των ΟΑ χρονολογούνται από τους 
πρώτους σύγχρονους Αγώνες και παρουσιάζουν πολλαπλό  χαρακτήρα που εξαρτάται από τις 
διοργανώτριες πόλεις και την εποχή (πίνακας 1). Αρχικά τα Πανεπιστήµια ανέπτυξαν την ιδέα ότι ο 
αθλητισµός και τα ιδεώδη του προάγουν το χαρακτήρα και αυτό θεωρείται σηµαντικό για την 
εκπαίδευση των φοιτητών. Στους πρώτους Αγώνες (Αθήνα 1896, Παρίσι 1900, Σεντ Λούις 1904), 
συµµετείχαν µέλη Πανεπιστηµιακών αθλητικών οµάδων.  
 
Καθώς οι Αγώνες γίνονταν περισσότερο επαγγελµατικοί ο ρόλος των Πανεπιστηµίων διευρύνθηκε 
στην παροχή των αθλητικών τους εγκαταστάσεων στους αθλητές των άλλων χωρών, στη φιλοξενία 
αυτών των αθλητών (Λονδίνο 1908) και στη φιλοξενία των ίδιων των Αγώνων στις εγκαταστάσεις 
τους (Μεξικό 1968, Μόντρεαλ 1976, Λος ΄Αντζελες 1984, Ατλάντα  1996). Επιπρόσθετα, τα 
Πανεπιστήµια βοηθούσαν στο σχεδιασµό των αθλητικών γεγονότων και παρείχαν ανθρώπινο 
δυναµικό σε υπεύθυνες θέσεις για τη διεξαγωγή τους. Οι φοιτητές παρείχαν υπηρεσίες στους αθλητές 
και στους θεατές στους αθλητικούς χώρους κατά τη διάρκεια των Αγώνων, έπαιρναν µέρος στις 
τελετές έναρξης και λήξης και ήταν υπεύθυνοι για τη φιλοξενία των οµάδων άλλων χωρών 
(Στοκχόλµη 1912, Βερολίνο 1936).  
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Στη Μόσχα το 1980, οι φοιτητές και οι Πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι αποτέλεσαν το µισό από το 
ανθρώπινο δυναµικό και συνεισέφεραν σηµαντικά στη διοργάνωση των Αγώνων. Στη Σεούλ το 1988, 
περίπου 15.500 πανεπιστηµιακοί φοιτητές προσλήφθηκαν σε θέσεις ευθύνης στις ∆ιευθύνσεις 
Αθληµάτων. Στη Βαρκελώνη, Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα που σχετίζονταν µε τον τουρισµό είδαν τους 
Αγώνες ως µία ευκαιρία που έδινε στους φοιτητές τους τη δυνατότητα να κάνουν την πρακτική τους 
εξάσκηση µέσα από την ένταξή τους σε εθελοντικά προγράµµατα.   
 
Μια άλλη σηµαντική σύνδεση των Πανεπιστηµίων µε τους Αγώνες είναι η διοργάνωση και η 
φιλοξενία ∆ιεθνών Ακαδηµαϊκών Συνεδρίων. Αυτή η δραστηριότητα ξεκίνησε στη Μελβούρνη και 
συνεχίστηκε στη Σεούλ και στο Σίδνεϊ. Στα πανεπιστήµια της Βαρκελώνης και του New South Wales 
στο Σίδνεϊ ιδρύθηκαν Κέντρα Ολυµπιακών Σπουδών πριν από τους ΟΑ µε σκοπό την έρευνα, την 
καταγραφή, την εκπαίδευση και τη διάδοση του Ολυµπισµού (Post Games Reports).  
 
Πινακας 1: Η συµβολή της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στις διοργανώσεις των σύγχρονων ΟΑ 
 

Συµβολή Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πόλη Έτος 

Συµµετοχή µελών των αθλητικών οµάδων των 
Πανεπιστηµίων  

Αθήνα 
Παρίσι 

Σεντ Λούις 

1896 
1900 
1904 

Παροχή αθλητικών εγκαταστάσεων και φιλοξενία 
αθλητών 

Λονδίνο 1908 

Παροχή Πανεπιστηµιακών εγκαταστάσεων για τη 
διεξαγωγή των Αγώνων 

Μεξικό 
Μόντρεαλ 

Λος Άντζελες 
Ατλάντα 

1968 
1976 
1984 
1996 

Σχεδιασµός αθλητικών γεγονότων, τοποθέτηση 
ανθρώπινου δυναµικού σε υπεύθυνες θέσεις, 
παροχή υπηρεσιών από φοιτητές σε αθλητές και 
θεατές, συµµετοχή φοιτητών στις τελετές έναρξης 
και λήξης, φιλοξενία οµάδων άλλων χωρών. 

Στοκχόλµη 
Βερολίνο 

 

1912 
1936 

 

Πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι και φοιτητές 
αποτέλεσαν το 1/2 του ανθρώπινου δυναµικού των 
Αγώνων 

Μόσχα 1980 

15.500 προσλήψεις φοιτητών σε θέσεις ευθύνης 
στις ∆ιευθύνσεις Αθληµάτων 

Σεούλ 1988 

Πρακτική φοιτητών µέσα από την ένταξή τους σε 
εθελοντικά προγράµµατα. Ίδρυση Κέντρου 
Ολυµπιακών Σπουδών 

Βαρκελώνη 1992 

∆ιοργάνωση και φιλοξενία ∆ιεθνών Ακαδηµαϊκών 
Συνεδρίων.  

Μελβούρνη 
Σεούλ 

1956 
1988 

Ίδρυση Κέντρου Ολυµπιακών Σπουδών Σίδνεϊ 2000 

 
Για τη διοργάνωση των Αγώνων του 2004 έχουν ήδη υπογραφεί µεταξύ της Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης και της ΟΕΟΑ 30 συµφωνίες για συνεργασίες, στις οποίες συµµετέχουν περίπου 50 
µέλη ∆ΕΠ, ενώ ο τελικός αριθµός αναµένεται να είναι πολύ µεγαλύτερος. Οι συνεργασίες (πίνακας 2) 
αφορούν τους εξής τοµείς: 1) επικοινωνίες, σχεδιασµός και έλεγχος δικτύων, 2) συµβουλευτικές 
υπηρεσίες στη διοίκηση και στη λειτουργία, 3) περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, 4) ΜΜΕ, 5) 
µεταφορές, µελέτες και συµβουλευτικές υπηρεσίες, 6) συνέδρια. 
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Πίνακας 2: Η συµβολή της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας στη διοργάνωση των ΟΑ  
                  του 2004 στην Αθήνα 
 

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα Είδος συνεργασίας 

4 Τµήµατα ΑΕΙ, 1 Τµήµα ΤΕΙ, 1 Τµήµα 
ΙΙΕΚ (8 µέλη ∆ΕΠ) 

Ενηµέρωση των φοιτητών για εθελοντική προσφορά 
εργασίας στη ∆ιεύθυνση Υπηρεσιών Τύπου Αγώνων 

7 Τµήµατα ΑΕΙ (16 µέλη ∆ΕΠ) Τηλεπικοινωνίες 

3 Τµήµατα ΑΕΙ, 2 Τµήµατα ΤΕΙ, 1 Τµήµα 
ΙΙΕΚ, 1 Ιδιωτική σχολή (5 µέλη ∆ΕΠ) 

Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 

2 Τµήµατα ΑΕΙ (2 µέλη ∆ΕΠ) ∆ιοργάνωση Συνεδρίων 

6 Τµήµατα ΑΕΙ, 1 Τµήµα ΤΕΙ, 1 
Ινστιτούτο (16 µέλη ∆ΕΠ) 

Μεταφορές 

 

Συζήτηση - Συµπεράσµατα 
 
Στον πίνακα 1 απεικονίζονται οι τοµείς συµβολής της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στις διοργανώσεις 
των σύγχρονων ΟΑ. Οι τοµείς αυτοί αρχικά περιορίζονταν στη συµµετοχή αθλητών που ήταν µέλη 
των Πανεπιστηµιακών αθλητικών οµάδων. Κατόπιν επεκτείνονται στη φιλοξενία αθλητών και 
οµάδων και στην παροχή των Πανεπιστηµιακών αθλητικών εγκαταστάσεων. Σε πιο πρόσφατες 
διοργανώσεις οι Πανεπιστηµιακές αθλητικές εγκαταστάσεις χρησιµοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή των 
ίδιων των Αγώνων. Σε ό,τι αφορά στο ανθρώπινο δυναµικό, φαίνεται να χρησιµοποιείται στην παροχή 
υπηρεσιών που σχετίζονται µε τη διευκόλυνση αθλητών και θεατών κατά τη διάρκεια των Αγώνων, 
µε τη συµµετοχή τους στις τελετές έναρξης και λήξης και την ένταξή τους σε εθελοντικά 
προγράµµατα. Ειδικά για τους φοιτητές, τα εθελοντικά προγράµµατα ήταν µέρος της πρακτικής που 
σχετιζόταν µε τις σπουδές τους. Πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι και φοιτητές χρησιµοποιήθηκαν στο 
σχεδιασµό των αθλητικών γεγονότων και σε θέσεις ευθύνης στις ∆ιευθύνσεις Αθληµάτων. Μεγάλη 
επιστηµονική συνεισφορά θεωρείται η διοργάνωση και φιλοξενία ∆ιεθνών Ακαδηµαϊκών Συνεδρίων 
και κυρίως η ίδρυση Κέντρων Ολυµπιακών Σπουδών µε διαχρονική προσφορά έργου. 
 
Στον πίνακα 2 απεικονίζονται συνοπτικά οι συνεργασίες της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας 
µε την ΟΕΟΑ που αφορούν σηµαντικούς τοµείς για τη διεξαγωγή των Αγώνων και απαιτούν 
εξειδίκευση και εµπειρία.   
 
Επειδή η Τριτοβάθµια Εκπαίδευση αποτελεί ζωτική πηγή νέων ιδεών, τεχνογνωσίας και ανθρώπινου 
δυναµικού, η συµβολή της στη διοργάνωση των ΟΑ είναι σηµαντική και απαιτεί εκτενέστερη έρευνα, 
εξέταση και καταγραφή. 
 
Βιβλιογραφία 
 
Casman, R. & Toohey, K. (2002). The contribution of the Higher Education sector to the Sydney 2000 

Olympic Games, Centre for the Olympic Studies, The University of New South Wales, Sydney.  
Official Olympic Games Reports. (St Louis 1904, London 1908, Stockholm 1912, Berlin 1936, 
Melbourne 1956, Montreal 1976, Moscow 1980, Los Angeles 1984, Seoul 1988, Barcelona 1992, 
Atlanta 1996, Sydney 2000). 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
 
Χρυσικάκου, Μ. 
 
Εισαγωγή 
 
Τον Αύγουστο του 2004 οι Ολυµπιακοί Αγώνες (ΟΑ) επιστρέφουν στην Ελλάδα, στην πόλη της 
Αθήνας. Η προετοιµασία και η διαδικασία οργάνωσής τους έχει ήδη συµβάλλει σηµαντικά στην 
αναπτυξιακή πορεία της χώρας, ενισχύοντας και προβάλλοντας δυναµικά το σύγχρονο προφίλ της στη 
διεθνή σκηνή σε πολιτικό, διπλωµατικό, οικονοµικό, πολιτισµικό, αλλά και κοινωνικοοικονοµικό 
επίπεδο. Η πολυδιάστατη επίδραση της φιλοξενίας των Αγώνων σε όλους τους προαναφερόµενους 
τοµείς αποτελεί ταυτόχρονα µία στρατηγική πρόκληση για όλους τους συµµετέχοντες φορείς: η άξια 
συµµετοχή και αγωνιστική διάκριση για τους αθλητές, η επιτυχής εκπλήρωση των καθηκόντων / 
δεσµεύσεων της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυµπιακών Αγώνων  (ΟΕΟΑ), η υψηλού επιπέδου 
αθλητική εκπροσώπηση της χώρας και η προώθηση των αθληµάτων στο ευρύ κοινό για τις Εθνικές 
Αθλητικές Οµοσπονδίες (ΕΑΟ), καθώς και η αναβάθµιση των σύγχρονων συνθηκών ζωής και 
ανάπτυξης για την κυβέρνηση και τους πολίτες της διοργανώτριας χώρας.  
 
Αν και η ΟΕΟΑ διατηρεί τον πλέον αποφασιστικό ρόλο στη διαδικασία προετοιµασίας των Αγώνων, 
οι ΕΑΟ µπορούν να αποκοµίσουν ουσιαστικά οφέλη, αν καταφέρουν να αποτιµήσουν και στη 
συνέχεια να αξιοποιήσουν αποτελεσµατικά τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τη διεξαγωγή τους. Η 
δηµιουργία και εφαρµογή ενός στρατηγικού πλάνου µάρκετινγκ µε σκοπό την προβολή του αθλητικού  
«προϊόντος», που θα αξιοποιεί αποτελεσµατικά την Ολυµπιακή πρόκληση, µπορεί να εξασφαλίσει σε 
ουσιαστικό βαθµό τη βιωσιµότητα των ΕΑΟ και µετά τη λήξη των Αγώνων.  
 

Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να µελετήσει τη στρατηγική ανάπτυξης του αθλήµατος της 
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, µέσω του επίσηµου φορέα ανάπτυξης και διάδοσής του στην Ελλάδα: 
την Ελληνική Οµοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης. Η ανάπτυξη µιας συνεκτικής «επιθυµητής» 
εικόνας του αθλήµατος και ο σχεδιασµός ενός στρατηγικού πλάνου µάρκετινγκ, µε φόντο τους ΟΑ 
της Αθήνας, αποτελεί κυρίαρχο στόχο της µελέτης. Τέλος, η αποτύπωση της σύγχρονης εικόνας του 
αθλήµατος στο ευρύ κοινό, ο σαφής προσδιορισµός των αγορών – στόχων, καθώς και η ανάλυση του 
οργανωτικού προφίλ της Οµοσπονδίας, συµβάλλουν στην αξιολόγηση των µελλοντικών δυνατοτήτων 
ανάπτυξης της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (ΕΑ) στη χώρα.  
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 60 αθλητές (άνδρες - γυναίκες) από όλη την Ελλάδα. Επίσης, 
συµµετείχαν 86 µαθητές από το σχολικό πληθυσµό της Αθήνας, ηλικίας 12 έως 20 ετών, προκειµένου 
να διερευνηθεί η στάση ενός κοινού (µη-αθλητές) που µπορεί κάλλιστα να αποτελέσει µελλοντική 
αγορά - στόχο για το άθληµα. 
 
Όργανο µέτρησης: Για την υλοποίηση της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι τόσο ποιοτικής, όσο 
και ποσοτικής ανάλυσης. Συγκεκριµένα, διεξήχθησαν δοµηµένες συνεντεύξεις τόσο µε εκπροσώπους 
της διοίκησης της Οµοσπονδίας, που διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, όσο και µε κορυφαίους αθλητές/τριες και µέλη των Εθνικών Οµάδων και τους 
Οµοσπονδιακούς Προπονητές τους, βοήθησε στην ανάδειξη του στρατηγικού προφίλ του φορέα, αλλά 
και των πλεονεκτηµάτων / µειονεκτηµάτων του αθλήµατος. Επιπλέον, µέσω συνέντευξης µε το 
∆ιευθυντή του Αθλήµατος στην ΟΕΟΑ ΑΘΗΝΑ 2004, προσδιορίστηκε ο τρόπος µε τον οποίο η 
Οργανωτική Επιτροπή αξιολογεί το ρόλο των ΕΑΟ και τις ευκαιρίες που προκύπτουν γι’ αυτές από τη 
διοργάνωση των Αγώνων. Οι ερευνητικές µεταβλητές που εξετάσθηκαν αφορούσαν κυρίως στην 
οργανωτική φιλοσοφία της Οµοσπονδίας και συγκεκριµένα: όραµα, στόχοι απόδοσης, οργανωτική 
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δοµή και διοικητικές ικανότητες, διαδικασία λήψης αποφάσεων, µηχανισµοί αξιολόγησης 
προγραµµάτων και δραστηριοτήτων, ισχυρά σηµεία και αδυναµίες του φορέα, κύρος του σε εθνικό & 
διεθνές επίπεδο, ενδεχόµενες ευκαιρίες - απειλές που προκύπτουν για το άθληµα και το φορέα από τη 
διεξαγωγή των Αγώνων.  
 
Με σκοπό τον καθορισµό της εικόνας του αθλήµατος της ΕΑ στο ευρύ κοινό και την 
«τµηµατοποίηση» της αγοράς σε συναφή κοινά - στόχους, µε βάση τις καταναλωτικές ανάγκες και 
προτιµήσεις που συνδέονται µε το άθληµα δηµιουργήθηκε ένα πρωτότυπο ερευνητικό εργαλείο, που 
απευθύνθηκε σε αθλητές της ΕΑ, αλλά και µη-αθλητές. To ερωτηµατολόγιο αποτελούνταν από 7 
διαφορετικές θεµατικές ενότητες που διερευνούσαν τις εξής παραµέτρους: 1) δηµογραφικά στοιχεία 
(ταυτότητα του καταναλωτή), 2) ψυχογραφικά στοιχεία (αιτίες και µηχανισµοί έκφρασης της 
καταναλωτικής συµπεριφοράς), 3) εξειδικευµένα στοιχεία που αφορούν στο άθληµα (βαθµός 
ενασχόλησης, επίπεδο ικανοποίησης από το «προϊόν»), 4) εικόνα της ΕΑ, 5) κύρια χαρακτηριστικά 
της ΕΑ, 6) αξίες που συνδέονται µε το άθληµα, 7) οφέλη που απορρέουν από την ενασχόληση µε την 
ΕΑ, 8) κίνητρα που ωθούν τους καταναλωτές στην ενασχόληση µε το άθληµα 
 
Για τον προσδιορισµό των ερευνητικών ενοτήτων χρησιµοποιήθηκε 5βάθµια κλίµακα τύπου Likert, 
ενώ το κυρίως ερευνητικό εργαλείο περιλάµβανε 59 παράγοντες, που εξέταζαν 80 ερευνητικές 
µεταβλητές.  
 
Αποτελέσµατα 
 
Ανάλυση Πλεονεκτηµάτων – Μειονεκτηµάτων – Ευκαιριών - Προκλήσεων (SWOT Analysis) της 
ΕΑ. 
 

Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα 

Γενική αποδοχή του κοινού Εκλαµβάνεται κυρίως ως αναψυχική 
δραστηριότητα (πινγκ-πονγκ) παρά ως επίσηµο 
Ολυµπιακό άθληµα.  

Ποικιλία προγραµµάτων που διευκολύνει τη 
συµµετοχή όλων των πολιτών, χωρίς ηλικιακούς, 
κοινωνικούς ή οικονοµικούς περιορισµούς.  

Έλλειψη κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδοµής 
(αθλητικές εγκαταστάσεις, διοικητική έδρα 
Οµοσπονδίας) 

Ύπαρξη ισχυρών Εθνικών Οµάδων και 
καταξιωµένων αθλητών που αγωνίζονται σε 
επαγγελµατικές οµάδες του εξωτερικού. 

Ελλιπής προβολή από τα ΜΜΕ. 

Παντελής έλλειψη φαινοµένων βίας και ντόπινγκ Υψηλός βαθµός οικονοµικής εξάρτησης από τις  
κρατικές επιχορηγήσεις, αδυναµία εξεύρεσης 
εναλλακτικών πηγών χρηµατοδότησης.  

Υψηλού επιπέδου στελεχιακό δυναµικό µε 
σηµαντική εµπειρία στη διοργάνωση διεθνών 
αγώνων.   

Έλλειψη πρωτοβουλιών σε σωµατειακό επίπεδο, 
αδυναµία συνεργασίας µε θεσµικούς φορείς για 
την ανάπτυξη του αθλήµατος (εκπαίδευση, κλπ.) 

 

Ευκαιρίες Απειλές 
∆ηµιουργία νέων Ολυµπιακών εγκαταστάσεων 
και αναβάθµιση των ήδη υπαρχουσών. 

Ανακατασκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων 
παρεµποδίζει την οµαλή προετοιµασία των 
αθλητών και των Εθνικών Οµάδων. 

Αυξηµένα κρατικά κονδύλια για την Ολυµπιακή 
προετοιµασία. 

Έλλειψη ενός συγκεκριµένου µοντέλου 
συνεργασίας µεταξύ της ΟΕΟΑ και των ΕΑΟ.  

Επικοινωνιακό πρόγραµµα προβολής των µη-
δηµοφιλών αθληµάτων από την ΟΕΟΑ.  

Αυξηµένες απαιτήσεις του τρέχοντος 
εκπαιδευτικού συστήµατος εκµηδενίζουν τον 
ελεύθερο χρόνο, καθιστώντας ιδιαίτερα 
προβληµατική τη προσέλκυση νέων αθλητών.    

Μετα-Ολυµπιακή χρήση των αθλητικών 
εγκαταστάσεων, ως µέτρο εγγύησης της 
µελλοντικής βιωσιµότητας του αθλήµατος. 

Σταδιακή µείωση των κρατικών επιχορηγήσεων 
µετά την ολοκλήρωση των Αγώνων, δηµιουργεί 
έντονο σκεπτικισµό για το µέλλον των ΕΑΟ. 
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Εικόνα της ΕΑ στο ευρύ κοινό: 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
 
 
 
Ανταγωνισµός 
 
Άλλοι φορείς που να παρέχουν παρεµφερή προϊόντα / υπηρεσίες δεν υφίστανται. Ωστόσο, σε µία 
µικρού µεγέθους αγορά, όπως αυτή της Ελλάδας, οι ιδιωτικές εταιρείες (χορηγοί) επενδύουν σε 
αθλήµατα που συνδυάζουν την τηλεοπτική προβολή, την ευρεία σωµατειακή βάση και την ύπαρξη 
αθλητών υψηλού επιπέδου, µε δυνατότητες διάκρισης. Η σύγκριση της ΕΑ µε πιο δηµοφιλή 
αθλήµατα, κατέδειξε τα εξής: 
  

Εικόνα / ταυτότητα Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα 

Έλειψη συνεκτικής 
εικόνας προς το κοινό 

Ευρεία προβολή από τα ΜΜΕ. Συχνή εµφάνιση φαινοµένων βίας 
και ντόπινγκ που τραυµατίζουν 
την αξιοπιστία του αθλήµατος. 

Ανεπαρκής επικοινωνιακός 
σχεδιασµός / πρόγραµµα  
µάρκετινγκ.  

Οικονοµική υποστήριξη από 
τον ιδιωτικό τοµέα (χορηγία) 

Έντονη εµπορευµατοποίηση  
που δηµιουργεί σύγχυση στο 
καταναλωτικό κοινό.  

 
Καταναλωτές / Τµηµατοποίηση της αγοράς 
 
Η υιοθέτηση ενός ενεργητικού µοντέλου ζωής, σε συνδυασµό µε την ανάγκη για συστηµατική 
αθλητική ενασχόληση και την ανάγκη απόδρασης από την πιεστική καθηµερινότητα, συνιστούν την 
κυρίαρχη καταναλωτική τάση σε σχέση µε το αθλητισµό. Η βελτίωση της φυσικής κατάστασης, η 
απελευθέρωση από το στρες, η αίσθηση προσωπικής ικανοποίησης και ευεξίας, καθώς και η ανάγκη 
για κοινωνική συναναστροφή και αλληλεπίδραση αποτελούν τα πιο σηµαντικά κίνητρα που ωθούν 
τους καταναλωτές να ασχοληθούν ενεργά µε την ΕΑ τόσο στην αγωνιστική, όσο και στην αναψυχική 
της διάσταση.    
 
Οι αγορές - στόχοι που προκύπτουν από τη διαδικασία τµηµατοποίησης της αγοράς παρουσιάζουν τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 1) ένθερµοι υποστηρικτές (άτοµα που ανήκουν σε ένα ευρύ ηλικιακό 
φάσµα και διατηρούν µια «παθιασµένη» σχέση µε το άθληµα. Ασχολούνται µε την ΕΑ σχεδόν σε 
καθηµερινό επίπεδο, είναι επιλεκτικοί, εξοικειωµένοι µε το διαδίκτυο και τα νέα µέσα και ανήκουν 
στη µεσαία – ανώτερη κοινωνικοοικονοµική τάξη), 2) νέοι ακόλουθοι (άτοµα νεαρής κυρίως ηλικίας, 
ενθουσιώδεις και παρορµητικοί, ασχολούνται µε το άθληµα κυρίως µέσω του σωµατειακού 
αθλητισµού και διατηρούν µία πιο απρόβλεπτη χρηστική προσέγγιση), 3) λάτρεις του αθλητισµού 

Οικείο Εικόνα της  Ε.Α. ως άθληµα 

Ενεργητικό 

Πολυδιάστατο 

Απαιτεί στρατηγική σκέψη  ∆υναµικό 

Τεχνικής επιδεξιότητας 
Συναρπαστικό 

Απαιτεί συνδυασµό φυσικών & πνευµατικών ικανοτήτων 
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(στην πλειοψηφία τους µαθητές και φοιτητές, αντιµετωπίζουν την ενασχόληση µε τα σπορ ως τρόπο 
ζωής, γνώστες του αθλήµατος, διατηρούν θετική προδιάθεση ενασχόλησης µε αυτό).  
 
Μοντέλο διαµόρφωσης «επιθυµητής» εικόνας της ΕΑ. 
 

Βασική εικόνα 
Προϊοντική διάσταση: το άθληµα της ΕΑ στην αγωνιστική και αναψυχική του διάσταση 
Όραµα: η παροχή ίσων ευκαιριών ενασχόλησης µε το άθληµα σε όλους τους πολίτες 
Ηλικιακό φάσµα: άθληµα για όλες τις ηλικίες 
Κοινωνική διάσταση: ευκαιρίες συµµετοχής προς τις µη-προνοµιακές κοινωνικές οµάδες  
Καθοδήγηση των νέων: ενεργητικό και υγιές πρότυπο ζωής και ανάπτυξης 
∆ηµιουργία σχέσης µε το κοινό: αίσθηση οικειότητας και ανθρώπινης αλληλεγγύης µεταξύ των 
µελών, οικογενειακή ατµόσφαιρα που ταιριάζει µε τη φυσιογνωµία του µικρού αθλήµατος 

Συµπληρωµατική ταυτότητα 

Προσωπικότητα ως άθληµα / προϊόν: δυναµικό και ενεργητικό, συναρπαστικό, στρατηγικό, φιλικό 
Θεσµική διάσταση (Οµοσπονδία): δέσµευση στην προσπάθεια ανάπτυξης του αθλήµατος, 
καινοτοµία, ποικιλία προγραµµάτων και δραστηριοτήτων, υποστήριξη των αθλητών  
Σλόγκαν: «απόδρασε από τα συνηθισµένα, διεκδίκησε το δικαίωµά σου στη συµµετοχή»  
Ήρωες του αθλήµατος: Καλίν Κρεάνκα (πολυτιµότερος Έλληνας αθλητής) 

Αξία 
Πρακτικά οφέλη: φυσική υπεροχή, αναβάθµιση της υγείας, ψυχαγωγία, κοινωνική συναναστροφή 
Συναισθηµατικά οφέλη: χαρά, προσωπική ικανοποίηση, αυτοπεποίθηση 
Στοιχεία αυτό-έκφρασης: ικανότητα, αποφασιστικότητα 
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ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ: 

ΜΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  
 
Αυθίνος, Ι., Ψυχουντάκη, Μ. & Νάσσης, Π. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Αθηνών 
 
Εισαγωγή 
 
Το επίπεδο ταύτισης των θεατών µε την οµάδα τους θεωρείται ένας σηµαντικός παράγοντας, ο οποίος 
µπορεί να επηρεάσει την προσέλευσή τους στο γήπεδο (Wells et al., 2000). Η ταύτιση ενός θεατή µε 
την οµάδα του είναι αποτέλεσµα της ψυχολογικής σύνδεσης και της προσκόλλησής του σε αυτή 
(Wann et al., 2000). Όπως έχει διαπιστωθεί από προηγούµενες µελέτες, τα άτοµα που είναι ένθερµοι 
φίλαθλοι µίας αθλητικής οµάδας: α) παρουσιάζουν υψηλότερη καρδιακή συχνότητα πριν και κατά τη 
διάρκεια του αγώνα της, β) εµφανίζουν την ίδια ψυχολογική ένταση την οποία βιώνουν οι αθλητές 
στον αγωνιστικό χώρο, γ) κάνουν εκτιµήσεις για το αποτέλεσµα της συνάντησης, δ) επενδύουν ένα 
σηµαντικό µέρος του καθηµερινού χρόνου και του εισοδήµατός τους σε αυτήν και ε) της παρέχουν 
ψυχολογική υποστήριξη που παίζει σηµαντικό ρόλο στην έκβαση ενός αγώνα της (Murrell & Dietz, 
1992).  
 
Επίσης, σηµαντική θέση στη βιβλιογραφία κατέχει η διάκριση ανάµεσα στους φιλάθλους που 
ταυτίζονται σε µεγάλο βαθµό µε την οµάδα τους, γεγονός το οποίο αποτελεί κεντρικό στοιχείο της 
αντίληψης για τον εαυτό τους και στους φιλάθλους που η ταύτιση µε την οµάδα τους είναι µικρότερη, 
µε αποτέλεσµα να αποτελεί περιφερειακό στοιχείο του τρόπου µε τον οποίο αντιλαµβάνονται τον 
εαυτό τους (Wann et al., 2000). Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο της συχνότητας παρακολούθησης 
αγώνων στο γήπεδο είναι επισφαλής παράγοντας για τη µέτρηση του επιπέδου ταύτισης των 
φιλάθλων µε την οµάδα τους (Murrell & Dietz, 1992). Συνεπώς, είναι αναγκαίο να χρησιµοποιηθεί 
µία έγκυρη και αξιόπιστη µέτρηση της ταύτισης των φιλάθλων µε την οµάδα τους, έτσι ώστε να 
µπορούν να ερευνηθούν παράλληλα και οι διαφορές στη συµπεριφορά τους.  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας, προκαταρκτικής, µελέτης ήταν η προσαρµογή και ο έλεγχος των 
ψυχοµετρικών χαρακτηριστικών του ερωτηµατολογίου Sport Spectator Identification Scale, των 
Wann & Branscombe (1993) στην Ελλάδα.  
 

Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 246 άτοµα (136 άνδρες και 110 γυναίκες), ηλικίας 20 έως 52 ετών, 
από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο της πόλης των Αθηνών.  
 
Όργανο µέτρησης: Για την υλοποίηση της έρευνας χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο «Sport 
Spectator Identification Scale» των Wann & Branscombe (1993), το οποίο αποτελείται από 7 
ερωτήµατα που απαρτίζουν έναν παράγοντα και οι απαντήσεις δίνονται σε µια 8βάθµια κλίµακα, 
τύπου Likert (όπου 1 = καθόλου / ποτέ και 8 = πολύ / πάντα). Το ερωτηµατολόγιο αυτό 
µεταφράστηκε στα Ελληνικά µε τη µέθοδο της διπλής µετάφρασης «back to back», από οµάδα 
ατόµων που οµιλούν την ελληνική και την αγγλική γλώσσα (Brislin, 1970) και ονοµάστηκε «Ταύτιση 
των Φιλάθλων µε Αθλητικούς Συλλόγους». Για την καλύτερη απόδοση του νοήµατος στην ελληνική 
γλώσσα, αλλά και για την καλύτερη ερµηνεία των αποτελεσµάτων, οι ερευνητές αποφάσισαν τα διπλά 
ερωτήµατα που περιλαµβάνει η αγγλική έκδοση να χωριστούν και να αποτελέσουν ξεχωριστά 
ερωτήµατα. Στη συνέχεια, ελέγχθηκαν η φαινοµενική εγκυρότητά του και ο βαθµός κατανόησης κάθε 
ερωτήµατος. Η τελική µορφή του ερωτηµατολογίου χορηγήθηκε στα άτοµα του δείγµατος µετά από 
δική τους συναίνεση και µε διαδικασία (εξηγήσεις και οδηγίες) που έγινε σύµφωνα µε την περιγραφή 
των Wann & Branscombe (1993).  
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Για τον έλεγχο της εσωτερικής συνέπειας (internal consistency) του ερωτηµατολογίου, που αφορούσε 
στην οµοιογένεια των απαντήσεων στα ερωτήµατα, χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος a του Cronbach. Για 
τον έλεγχο της δοµικής του εγκυρότητας, χρησιµοποιήθηκαν 2 τεστ που αφορούσαν στην 
καταλληλότητα της κλίµακας για παραγοντική ανάλυση. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκε: α) το 
Bartlett’s test of Sphericity για τον έλεγχο της ανεξαρτησίας των ερωτηµάτων µεταξύ τους και β) το 
κριτήριο KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) για τον έλεγχο της επάρκειας -
καταλληλόλητας του δείγµατος. Στην παραγοντική ανάλυση (factor analysis) χρησιµοποιήθηκε η 
µέθοδος επιλογής κύριων παραγόντων (principal components analysis), όπου επιλέχθηκαν οι 
παράγοντες που είχαν ιδιοτιµές (eigenvalues) µεγαλύτερες της µονάδας. Η κλίµακα απάντησης και 
στα ελληνικά παρέµεινε 8βάθµια τύπου Likert (όπου 1 = καθόλου / ποτέ και 8 = πολύ / πάντα). 
 
Αποτελέσµατα 
 
Τα αποτελέσµατα ελέγχου της εσωτερικής συνέπειας του ερωτηµατολογίου, όπως φαίνονται από τη 
µέθοδο a του Cronbach, είναι ικανοποιητικά, καθότι οι σχετικές τιµές ήταν .91 και .85 αντίστοιχα για 
τους 2 παράγοντες της ελληνικής έκδοσης. Η τιµή του Bartlett’s test of Sphericity (p<.0001) οδήγησε 
στην αποδοχή της υπόθεσης ότι τα ερωτήµατα σχετίζονται µεταξύ τους, καθώς και η τιµή του 
κριτηρίου ΚΜΟ που έφτασε στο .90 ανέδειξε την καταλληλότητα του συγκεκριµένου δείγµατος για 
περαιτέρω στατιστικές αναλύσεις (Kaiser, 1974). 
 
Η ανάλυση των κύριων παραγόντων ανέδειξε 2 παράγοντες (µε ιδιοτιµή >1), οι οποίοι ερµηνεύουν το 
65,90% της συνολικής διακύµανσης. Οι συντελεστές πολλαπλής συσχέτισης ενός ερωτήµατος και των 
υπόλοιπων ερωτηµάτων (communalities) ήταν αρκετά υψηλοί (από .49 έως .76), όπως αρκετά υψηλές 
ήταν και οι φορτίσεις (loadings) των ερωτηµάτων στους παράγοντες. Στον πίνακα 1 φαίνονται τα 
ερωτήµατα, οι φορτίσεις και τα communalities κάθε ερωτήµατος. 
 
Συζήτηση - Συµπεράσµατα 
 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι το ερωτηµατολόγιο «Ταύτιση των Φιλάθλων µε 
Αθλητικούς Συλλόγους» φαίνεται να είναι έγκυρο και αξιόπιστο στον ελληνικό πληθυσµό. Το 
εννοιολογικό περιεχόµενο της ταύτισης των φιλάθλων µε τις οµάδες τους -έτσι όπως καταγράφεται 
από το παραπάνω ερωτηµατολόγιο- συγκροτείται από 2 επιµέρους σύνθετους παράγοντες: τους 

απλούς οπαδούς και τους ενεργητικούς οπαδούς.  
 
Η διάκριση µεταξύ των απλών και των ενεργητικών οπαδών έχει διερευνηθεί διεξοδικά δίνοντας 
κυρίως έµφαση στη συµπεριφορά και τις ψυχολογικές αντιδράσεις των φιλάθλων µετά από επιτυχή, ή 
ανεπιτυχή αποτελέσµατα της οµάδας τους (Bizman & Yinon, 2002; Wann & Dolan, 1994; Wann & 
Branscombe, 1995). Ενώ οι περισσότερες µελέτες συµφωνούν ότι οι ενεργητικοί φίλαθλοι 
παρακολουθούν (στο γήπεδο) περισσότερους αγώνες της αγαπηµένης τους οµάδας και γνωρίζουν 
περισσότερα πράγµατα για τους παίκτες και την ιστορία της οµάδας σε σχέση µε τους απλούς 
φιλάθλους (Wann & Branscombe, 1995), εντούτοις δεν φαίνεται να συµφωνούν ως προς τις 
ψυχολογικές αντιδράσεις τους µετά τον αγώνα. Για παράδειγµα, οι Bizman & Yinon (2002), 
διαπίστωσαν ότι οι ενεργητικοί οπαδοί εκδήλωσαν σε µεγαλύτερο βαθµό από τους απλούς θεατές τη 
διάθεση να «συνδεθούν» µε την οµάδα τους µετά από ένα επιτυχές αποτέλεσµα, ενώ το αντίθετο 
συνέβη µετά από ένα αποτυχηµένο αποτέλεσµα. Αντίθετα, οι Wann & Dolan (1994), κατέληξαν στο 
συµπέρασµα ότι οι ενεργητικοί φίλαθλοι αποστασιοποιούνται σε µικρότερο βαθµό, σε σχέση µε τους 
απλούς φιλάθλους µετά από ήττα της οµάδας τους. Λαµβάνοντας υπόψη τα συµπεράσµατα των 
Bizman & Yinon (2002), και των Wann & Dolan (1994), ακόµη και οι ενεργητικοί φίλαθλοι τείνουν 
να αποστασιοποιηθούν από την αγαπηµένη τους οµάδα, σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό από τους 
απλούς φιλάθλους µετά από ανεπιτυχή αποτελέσµατα στον αγωνιστικό χώρο.  
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Πίνακας 1. Παραγοντική δοµή της κλίµακας Ταύτισης των Φιλάθλων µε Αθλητικούς Συλλόγους.  
 

1ος 2ος  
Ερωτήµατα Φορτίσεις 

Commu 
nalities 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 1: Απλός οπαδός 
 Κατά τη διάρκεια της αθλητικής περιόδου, πόσο συχνά 

παρακολουθείτε αγώνες της οµάδας σας;  
 

.86 
  

.76 
 Κατά τη διάρκεια της αθλητικής περιόδου, πόσο συχνά 

παρακολουθείτε αγώνες της οµάδας σας µέσω τηλεόρασης; 
 

.81 
  

.71 

 Πόσο σηµαντικό είναι για εσάς να είστε οπαδός της οµάδας σας; .80 .32 .74 
 Πόσο φανατικός οπαδός της οµάδας σας θεωρείστε από τους φίλους 

σας; 
 

.80 
 

.32 
 

.74 
 Πόσο σηµαντικό είναι για εσάς να νικάει η οµάδα σας; .76  .65 

 Ποια είναι η στάση που κρατάτε προς τους αντιπάλους της οµάδας 
σας; 

 
.67 

  
.51 

 Κατά τη διάρκεια της αθλητικής περιόδου, πόσο συχνά 
παρακολουθείτε την οµάδας σας από το ραδιόφωνο; 

 
.61 

 
.35 

 
.49 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 2: Ενεργητικός οπαδός 
 Πόσο συχνά βλέπει κάποιος το όνοµα ή το σύµβολο της οµάδας σας 

επάνω στα ρούχα σας; 
  

.81 
 

.66 

 Πόσο συχνά βλέπει κάποιος το όνοµα ή το σύµβολο της οµάδας σας 
στο χώρο εργασίας σας; 

  
.80 

 
.70 

 Πόσο συχνά βλέπει κάποιος το όνοµα ή το σύµβολο της οµάδας σας 
στο σπίτι σας; 

 
.41 

 
.68 

 
.64 

 Κατά τη διάρκεια της αθλητικής περιόδου, πόσο συχνά 
παρακολουθείτε την οµάδα σας από αθλητικές εφηµερίδες; 

 
.48 

 
.64 

 
.65 

 Κατά τη διάρκεια της αθλητικής περιόδου, πόσο συχνά 
παρακολουθείτε αγώνες της οµάδας σας ο ίδιος; 

 
.55 

 
.59 

 
.65 

 Ιδιοτιµή 6.6
8 

1.2
3 

 

 ∆ιακύµανση % 55.
66 

10.
24 

65.90% 

 
Ωστόσο, η διερεύνηση της συµπεριφοράς των φιλάθλων -από την πλευρά του αθλητικού µάρκετινγκ- 
υστερεί, γεγονός το οποίο καθιστά αναγκαίο τη διεξαγωγή µελετών (ιδιαίτερα για τους φιλάθλους των 
επαγγελµατικών αθληµάτων), οι οποίες θα παρέχουν πληροφόρηση για την καλύτερη διαχείριση των 
αθλητικών σωµατείων. Τα αποτελέσµατα τέτοιων µελετών είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν για την 
αντιµετώπιση του φαινοµένου της βίας στα γήπεδα, την αύξηση των εσόδων των οµάδων και την 
προώθηση των προϊόντων της οµάδας (π.χ., προσέλευση στο γήπεδο, αγορά ειδών που φέρουν το 
λογότυπο της οµάδας, κλπ.), ιδιαίτερα σε περιόδους που τα αποτελέσµατα της οµάδας δεν ευνοούν τη 
διάθεση των φιλάθλων να συνδεθούν µε αυτή.  
 
Στη µελέτη αυτή έγινε προσπάθεια ελέγχου της εσωτερικής συνέπειας και της εγκυρότητας του 
ερωτηµατολογίου «Ταύτιση των Φιλάθλων µε Αθλητικούς Συλλόγους», µε δείγµα από την περιοχή 
των Αθηνών. Προτείνεται η χρήση της κλίµακας αυτής για φιλάθλους όλων των αθληµάτων τόσο 
στην Αθήνα όσο και σε άλλες ελληνικές πόλεις. Βέβαια, κρίνεται απαραίτητη η συνέχιση της έρευνας 
για τον περαιτέρω έλεγχο (επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση - confirmatory factor analysis) του 
συγκεκριµένου ερωτηµατολογίου.  
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∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

 
Βράκα, Γ. & Τζέτζης, Γ. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ΑΠΘ 
 
Εισαγωγή 
 
Ο διαθέσιµος χρόνος των φιλάθλων και οι µεµονωµένες έρευνες στα σπορ φαίνεται να έχουν 
σηµαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια. Σύµφωνα µε τον Taylor (1992), η αθλητική βιοµηχανία 
στηρίζεται από τους οπαδούς, οι οποίοι αποτελούν το χρυσό πυρήνα του παιχνιδιού. Αυτοί αγοράζουν 
εισιτήρια, παρακολουθούν αγώνες, πληρώνουν για να αγοράσουν διάφορα προϊόντα της οµάδας τους 
και παρακολουθούν τα κατορθώµατά της µε ακλόνητη πίστη. Όταν δεν πηγαίνουν στο γήπεδο 
παρακολουθούν τους αγώνες από την τηλεόραση (Ozanian, et al., 1995).    
 
Είναι αναµενόµενο ότι οι οπαδοί που δηλώνουν αφοσίωση σε αθλητικές οµάδες εκδηλώνουν µία 
στάση προκατάληψης, η οποία είναι αντίσταση στην αλλαγή, ή γενικότερα διαρκής αντίσταση. 
Ωστόσο, είναι σηµαντικό να αναγνωριστεί ότι αυτοί που παρακολουθούν αθλητικά γεγονότα δεν είναι 
όλοι οπαδοί που συνδέονται και νοιώθουν την «υποχρέωση» να στηρίξουν τις οµάδες. Οι 
αφοσιωµένοι οπαδοί και τα αποτελέσµατα µίας νικηφόρας οµάδας συσχετίζονται θετικά µε την υψηλή 
παρακολούθηση των αγώνων (Wakegield & Sloan, 1995). Οι ειδικοί των πανεπιστηµίων και των  
επαγγελµατικών οµάδων αρχίζουν να αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα του µάρκετινγκ των σταδίων 
περισσότερο ως εµπειρία από το µεµονωµένο γεγονός του αγώνα. Στοιχεία που συλλέχτηκαν από 
θεατές σε 5 γήπεδα ποδοσφαίρου έδειξαν ότι το πάρκινγκ στο στάδιο, η καθαριότητά του, ο 
συνωστισµός, οι υπηρεσίες τροφοδοσίας, που είναι οι παράγοντες της αφοσίωσης στην οµάδα,  
ελέγχουν τη συµπεριφορά των οπαδών και την επιθυµία τους να µείνουν και να  
παρακολουθήσουν αγώνες στο στάδιο (Bitner, 1992).  
 
Τα αποτελέσµατα υποστήριξαν ότι αν και η δυνατή αφοσίωση στην οµάδα επηρεάζει την 
παρακολούθησή της, η διαµόρφωση του γηπέδου και οι υπηρεσίες του επίσης επηρεάζουν άµεσα την 
επιθυµία των θεατών να µείνουν, να υποστηρίξουν και να παρακολουθήσουν αγώνες. Πολλοί  
υποστήριξαν τη θεωρία ότι η ικανοποίηση των πελατών σχετίζεται θετικά µε την αφοσίωσή τους, η 
οποία µε τη σειρά της σχετίζεται µε το όφελος της εταιρείας (Hallowell, 1996). Η ικανοποίηση των 
πελατών θεωρείται το αποτέλεσµα της αντίληψης για την αξία της συναλλαγής συγκριτικά µε την 
αξία της συναλλαγής που προσφέρουν οι ανταγωνιστικές εταιρείες (Heskett et al., 1994; Storbacka et 
al., 1994). 
 
Η αξία των αφοσιωµένων οπαδών είναι πολύ µεγάλη και γνωστή στους αθλητικούς µάρκετερ. Οι 
αφοσιωµένοι οπαδοί παρακολουθούν τους αγώνες της οµάδας τους, γεµίζουν τα γήπεδα, την 
στηρίζουν σε δύσκολες στιγµές, αγοράζουν τον εξοπλισµό της, αποτελούν την καλύτερη και πιο 
δυνατή διαφήµιση και µειώνουν τον πληθυσµό αγοράς των ανταγωνιστών. Συνεπώς, αποτελούν ένα 
ισχυρό και αναγκαίο εργαλείο στα χέρια των αθλητικών µάρκετερ για την εξασφάλιση της πορείας 
µιας οµάδας στο µέλλον. 
 

Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να εντοπίσει τις συνήθειες και τα κίνητρα των φιλάθλων µε στόχο να 
εκτιµήσει την αφοσίωση στην οµάδα τους.  
 

Μεθοδολογία 
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∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 117 φίλαθλοι, από τους οποίους οι 104 ήταν άνδρες, οι 11 ήταν 
γυναίκες και 2 δεν απάντησαν. Οι ερωτηθέντες ήταν θεατές ποδοσφαιρικών αγώνων Α1 κατηγορίας. 
Η επιλογή τους πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο της απλής τυχαίας δειγµατοληψίας.  
 
Όργανο µέτρησης: Για την υλοποίηση της έρευνας δηµιουργήθηκε ένα ερωτηµατολόγιo, το οποίο 
αποτελούταν από 6 δηµογραφικές ερωτήσεις, 2 ερωτήσεις συχνότητας που αναφέρονταν στη χρονική 
διάρκεια που πηγαίνουν στο γήπεδο και στους µήνες. Το 3ο µέρος περιλάµβανε 23 περιγραφικές 
ερωτήσεις που αφορούσαν στην παρακολούθηση των σπορ από τους οπαδούς και όχι την αθλητική 
συµµετοχή, σηµείο το οποίο είχε επισηµανθεί και µέσα στο ερωτηµατολόγιο. Κάθε παράµετρος είχε 
µία κλίµακα βαθµολόγησης η οποία άρχιζε από το 1 (= διαφωνώ απόλυτα) και έφθανε ως το 8 (= 
συµφωνώ απόλυτα). Το 4ο µέρος του ερωτηµατολογίου αποτελούνταν από 6 ερωτήσεις οι οποίες 
αναφέρονταν στην κλίµακα αναγνωρισιµότητας του θεατή αθλητικών γεγονότων µε την ίδια  
κλίµακα βαθµολόγησης και µία ερώτηση που αφορούσε στο όνοµα της αγαπηµένης οµάδας. 

 
∆ιαδικασία µέτρησης: Τα ερωτηµατολόγια µοιράστηκαν και συµπληρώθηκαν οικειοθελώς από τους 
θεατές 2 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα. Για  την ανάλυσή τους χρησιµοποιήθηκε  η 
περιγραφική στατιστική και η ανάλυση των συχνοτήτων µέσω του προγράµµατος SPSS. 
 

Αποτελέσµατα 
 
Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων φάνηκε ότι ο ΜΟ των ετών που οι συµµετέχοντες στην έρευνα 
δήλωσαν ότι πηγαίνουν στο γήπεδο ήταν 7,3 έτη, ενώ ο µήνας που σηµείωσαν τη µεγαλύτερη 
προσέλευση στο γήπεδο ήταν ο Μάρτιος (80%) και ακολούθησαν ο Απρίλιος (68%), ο Οκτώβριος 
(63%), ο Νοέµβριος (60%), ο Φεβρουάριος (57%), ο Ιανουάριος (51%), ο Σεπτέµβριος και 
∆εκέµβριος (50%), ο Αύγουστος (20%), ο Ιούνιος (19%) και, τέλος, ο Ιούλιος µε ποσοστό 16%.  
 
Οι συµµετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι οι κύριοι λόγοι που παρακολουθούσαν, διάβαζαν, ή 
συζητούσαν για τα σπορ ήταν διότι: α) ενθουσιάζονταν όταν παρακολουθούσαν την αγαπηµένη τους 
οµάδα (ΜΟ = 6,7), β) ήταν απλά µια ευχάριστη απασχόληση (ΜΟ = 6,2), γ) τους έκανε να νοιώθουν 
καλά όταν η οµάδα τους κέρδιζε, δ) τους άρεσε η διέγερση που ένοιωθαν όταν παρακολουθούσαν 
σπορ (ΜΟ = 5,9), ε) διασκέδαζαν παρακολουθώντας σπορ περισσότερο όταν βρίσκονταν µε µία 
µεγάλη οµάδα ανθρώπων (ΜΟ = 5,8) και στ) η παρακολούθηση σπορ ήταν απλά µία µορφή 
ψυχαγωγίας (ΜΟ = 5,5). Τέλος, για τους φιλάθλους ήταν αρκετά σηµαντικό η οµάδα τους να κερδίζει 
(ΜΟ = 7,1), αισθάνονταν αρκετά τον εαυτό τους ως οπαδό της αγαπηµένης τους οµάδας (ΜΟ = 6,9), 
θεωρούσαν αρκετά σηµαντικό να είναι οπαδοί της οµάδας  αυτής (ΜΟ = 6,7) και κατά τη διάρκεια 
της αγωνιστικής περιόδου παρακολουθούσαν αρκετά της οµάδα τους µε οποιοδήποτε τρόπο: µόνοι 
τους, από την τηλεόραση, από το ραδιόφωνο, από  τα τηλεοπτικά νέα, ή από την εφηµερίδα (ΜΟ = 
6,6). 

 
Συζήτηση – Συµπέρασµα 
 
Τα στοιχεία που παρατέθηκαν παραπάνω προσδιορίζουν το προφίλ των θεατών, τις συνήθειές τους, 
τις επιθυµίες τους για τις αθλητικές υπηρεσίες που τους προσφέρονται, τα κίνητρα που έχουν για να 
παρακολουθήσουν την οµάδα τους τους  και οριοθετούν την κλίµακα αναγνωρισιµότητάς τους στα 
αθλητικά γεγονότα. Τα στοιχεία αυτά είναι χρήσιµα για τους αθλητικούς οργανισµούς και ειδικότερα 
για τους αθλητικούς µάρκετερ. Επιτυγχάνεται η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος, η έρευνα 
αγοράς και των καταναλωτών, η τµηµατοποίησή της και η επιλογή των οµάδων στόχων για να είναι 
αποτελεσµατική η εφαρµογή και ο συντονισµός του µίγµατος µάρκετινγκ µε τη στρατηγική του 
αθλητικού οργανισµού. Απόρροια αποτελεί η επίτευξη των στόχων του αθλητικού οργανισµού και η 
εκπλήρωση των υποσχέσεων και των επιθυµιών των θεατών. Έτσι, η σχέση που θα δηµιουργηθεί 
µεταξύ τους θα είναι µια σχέση δυνατή, αµοιβαίας ανταλλαγής και εµπιστοσύνης.  
 
Οι αφοσιωµένοι φιλάθλων είναι πρωταρχικής σηµασίας για τους αθλητικούς οργανισµούς διότι είναι 
αυτοί που προσέρχονται περισσότερο στα γήπεδα, στηρίζουν την οµάδα τους σε δύσκολες στιγµές, 
είναι σταθεροί πελάτες στις υπηρεσίες που προσφέρει, ξοδεύουν περισσότερο, η εξυπηρέτησή τους 
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είναι πιο εύκολη και πιο οικονοµική, αποτελούν την καλύτερη διαφήµιση, εµποδίζουν τον 
ανταγωνισµό να αυξήσει τα µερίδια αγοράς του και να εισέλθει σε µία αγορά, µειώνουν τον 
πληθυσµό αγοράς και παράλληλα µειώνουν τη δυνατότητά του για την παραγωγή νέων αθλητικών 
υπηρεσιών / προϊόντων. 
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Εισαγωγή 
 
Οι επισκέπτες των αθλητικών εγκαταστάσεων, ή διοργανώσεων (θεατές, επίσηµοι, κλπ.), είναι οι 
αποδέκτες σειράς υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του γεγονότος που παρακολουθούν. Τέτοιου είδους 
υπηρεσίες µπορεί να είναι από την ακύρωση του εισιτηρίου (SOCOG, Transfer of Olympic 
Knowledge), µέχρι την παροχή ολοκληρωµένων πακέτων φιλοξενίας (Manchester United FC web 
site). Οι υπηρεσίες αυτές είτε προσφέρονται σε σταθερή βάση από την εγκατάσταση, είτε 
περιστασιακά για να διεξαχθεί µε τον καλύτερο τρόπο µία συγκεκριµένη διοργάνωση. Τέτοιες 
υπηρεσίες προσφέρονται σε σταθερή βάση στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια µεγάλων διοργανώσεων, όπως 
είναι, για παράδειγµα, ο τελικός του National Football League (Super Bowl), ή από συγκεκριµένες 
αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως, για παράδειγµα, το Georgia Dome, Ατλάντα, Georgia (CSC 
International web site, 2003).  
 
Στην Ευρώπη λειτουργίες εξυπηρέτησης του κοινού προσφέρονται από αθλητικές εγκαταστάσεις, από 
αθλητικούς συλλόγους, καθώς και κατά τη διάρκεια συγκεκριµένων διοργανώσεων (Symonds Group 
web site, 2003). Στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Ελλάδας οι υπηρεσίες προς τους θεατές δεν έχουν 
ακόµη ευδοκιµήσει. Η παροχή των ελάχιστων υπηρεσιών ταξιθέτησης κατά τη διάρκεια κάποιων 
διοργανώσεων σε περιορισµένο τµήµα των κερκίδων (κυρίως στις θέσεις των επίσηµων), δεν µπορεί 
σε καµία περίπτωση να θεωρηθεί ως παροχή αξιόλογων υπηρεσιών προς τους θεατές. 
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να µελετήσει τις διαφορές που υπάρχουν στις υπηρεσίες που 
προσφέρονται στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου Α΄ Εθνικής 
κατηγορίας και στις αντίστοιχες υπηρεσίες οµάδων του Αγγλικού Πρωταθλήµατος. 
 

Μεθοδολογία 
 
Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 
 
Αποτελέσµατα - Συζήτηση 
 
Ίσως η πραγµατικότητα της Ελληνικής ποδοσφαιρικής σκηνής µπορεί να περιγραφεί από ένα µόνο 
πρωτοσέλιδο τίτλο εφηµερίδας «Το Αίσχος! Μαύρη Κυριακή µε µαχαιριές, ξύλο και καταστροφές» 
(Ελευθεροτυπία, 27.10.2003). Στα γήπεδα της µεγαλύτερης κατηγορίας δεν προσφέρονται ούτε τα 
βασικά και αυτονόητα, όπως είναι η τήρηση της έννοµης τάξης, µε αποτέλεσµα να µην είναι σπάνιες 
οι φορές που ο ίδιος ο Υφυπουργός Αθλητισµού να παρεµβαίνει προς τους αθλητικούς δικαστές 
προκειµένου να εφαρµόζονται οι νόµοι (Το Βήµα, 24.10.2003). Ακόµα και οι «µεγάλες» οµάδες δεν 
µπορούν να εξυπηρετήσουν τους φιλάθλους τους. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός «ζήτησε συγγνώµη από τους 
φιλάθλους της, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν για να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο για τον αγώνα µε τη 
Glasgow Rangers» (Ελευθεροτυπία, 30.09.2003).  
 
Το 1999, η τότε ηγεσία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Ανωνύµων Εταιριών (ΕΠΑΕ) διέγνωσε την 
ανάγκη δραστικών µέτρων για να βελτιωθεί η κατάσταση. Ανέθεσε σε διεθνή εταιρία συµβούλων την 
εκπόνηση µελέτης για τον τρόπο µε τον οποίο το Ελληνικό πρωτάθληµα θα γίνει πιο ανταγωνιστικό, 
αλλά και πιο ελκυστικό για θεατές και επενδυτές. Η έρευνα της εταιρίας ανέδειξε την κακή 
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κατάσταση των γηπέδων ως τη σηµαντικότερη αιτία που απωθεί τους φιλάθλους από το γήπεδο. Η 
ΕΠΑΕ έλαβε τότε από τη πολιτεία ένα ποσό περίπου € 10.000.000 ως επιχορήγηση για τον 
εκσυγχρονισµό των γηπέδων, αλλά ο εν λόγω εκσυγχρονισµός περιορίσθηκε σε µερικά πλαστικά 
καθίσµατα και τα υπόλοιπα χρήµατα ακόµη αναζητούνται (Ο Κόσµος του Επενδυτή, 27.09.2003). 
 
Στο Αγγλικό πρωτάθληµα τα πράγµατα είναι διαφορετικά. H Manchester United διαθέτει µία άψογη 
εγκατάσταση (το Old Trafford) και προσφέρει τη δυνατότητα στους φιλάθλους να επισκεφθούν τους 
χώρους της (το καφέ, το εστιατόριο, το µουσείο, την κινηµατογραφική αίθουσα, κλπ.) καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εβδοµάδας µε οργανωµένες ξεναγήσεις (Manchester United web site). 
 
Η Leeds United προσφέρει στις εγκαταστάσεις της (το Elland Road) παρεµφερείς υπηρεσίες. Στο 
δικτυακό της τόπο αναφέρεται ότι «η κερκίδα για τις οικογένειες έχει χωρητικότητα 10.000 
ανθρώπων. Η οικογενειακή κερκίδα µετακόµισε στην ανατολική πλευρά όταν δεν χωρούσε πλέον στο 
προηγούµενο τµήµα που τη φιλοξενούσε. Το καφέ και τα καταστήµατα στην ανατολική κερκίδα είναι 
ειδικά φτιαγµένα για οικογένειες. Η οµάδα είναι υπερήφανη που όλο και περισσότερες οικογένειες 
επιστρέφουν στο Elland Road» (Leeds United web site). 
 
Τα εισιτήρια (για ενήλικες χωρίς καµία έκπτωση) στους αγώνες της Α΄ Εθνικής Κατηγορίας του 
Ελληνικού ποδοσφαίρου στις 26.10.2003 κόστιζαν από 10 έως 29 €, µε εξαίρεση τον αγώνα ΑΕΚ – 
Ολυµπιακού που το ακριβότερο εισιτήριο κόστιζε 50 € (Έθνος, 25.10.2003). Την ίδια ηµέρα, το απλό 
εισιτήριο (για ενήλικες χωρίς καµία έκπτωση) στο Old Trafford είχε τιµή από 33 έως 45 € ενώ κάποια 
πακέτα φιλοξενίας έφθαναν και την τιµή των 292 € (Manchester United web site). Στο Elland Road οι 
αντίστοιχες τιµές για απλά εισιτήρια ενηλίκων ήταν από 29 έως 54 € (Leeds United web site). 
 
Στον αγώνα ΑΕΚ – Ολυµπιακός (26.10.2003) πουλήθηκαν 8,310 εισιτήρια, ενώ συνολικά την 
αγωνιστική παρακολούθησαν 14.140 άνθρωποι. Ο µέσος όρος των εισιτηρίων του συνόλου των 
αγώνων στο Ελληνικό πρωτάθληµα µετά και τη συµπλήρωση της 8ης αγωνιστικής ήταν 22.042 θεατές 
ανά αγωνιστική ηµέρα (ΕΘΝΟΣΠΟΡ, 27.10.2003). Περίπου τόσα εισιτήρια µέσο όρο είχαν πουλήσει 
η Blackburn Rovers (24.325) και η Portsmouth (20.093) που ήταν 18η και 19η αντίστοιχα σε εισιτήρια 
στο Αγγλικό πρωτάθληµα (Premiership web site). Μέχρι τις 27.10.2003 η Manchester United είχε 
µέσο όρο στα εντός έδρας παιχνίδια της 67.658 εισιτήρια, όση είναι και η χωρητικότητα του γηπέδου 
της και ήταν πρώτη σε εισιτήρια στο Αγγλικό πρωτάθληµα. Η Leeds United είχε αντίστοιχα µέσο όρο 
36.196 εισιτήρια και ήταν 8η σε εισιτήρια στο Αγγλικό πρωτάθληµα (Premiership web site). 
 

Συµπεράσµατα 
 
Από την προσέλευση των θεατών στα γήπεδα είναι φανερή η απαξίωση του συγκεκριµένου προϊόντος 
στην Ελλάδα, το οποίο δεν ικανοποιεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες τόσο των θεατών, όσο και των 
οµάδων. Οι εγκαταστάσεις των τελευταίων πρέπει να λειτουργούν µε γνώµονα την παροχή υπηρεσιών 
ποιότητας που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και το γενικότερο συµφέρον του κοινού. Οι 
Ελληνικές οµάδες πρέπει να κατανοήσουν ότι οι θεατές δικαιούνται να απολαµβάνουν την 
παρακολούθηση ενός αθλητικού γεγονότος, να αποκοµίζουν ευχάριστες εµπειρίες, να τυγχάνουν 
άψογης εξυπηρέτησης και να τους παρέχονται όλες οι εγγυήσεις ασφαλούς παραµονής (Finfrock, in 
Walker & Stotlar, 1997). Οι διοικούντες τις οµάδες πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες που θα 
παρέχονται θα ικανοποιούν τις ανάγκες του κοινού (Megginson, Mosely, & Pietri, in Walker & 
Stotlar, 1997). Ο όλος σχεδιασµός πρέπει να γίνει όχι µε την αντιγραφή του αγγλικού µοντέλου, αλλά 
µε την προσαρµογή των βασικών του αρχών στα Ελληνικά δεδοµένα και στις ιδιαιτερότητες της 
τοπικής «αγοράς» (PMBOK, 1996, in Bourke, 1999: 2). Μια έρευνα µε στόχο τη διάγνωση των 
αναγκών του κοινού, αλλά και των διοργανωτών θα συνέβαλε στο σχεδιασµό και στην εφαρµογή των 
κατάλληλων λειτουργιών που θα ικανοποιήσουν αυτές τις ανάγκες, αλλά και στην αξιολόγηση των 
δράσεων προκειµένου να γνωρίζει η διοίκηση αν πέτυχε τους στόχους της (Patton, Grantham, Gerson, 
& Gettman, 1989: 202). 
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ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗ BOSMAN 

ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ 
 
Τζούρος, Σ. & Παπαδηµητρίου, ∆. 
Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήµιο Πατρών 
 
Εισαγωγή 
 
Τις τελευταίες δεκαετίας, το ποδόσφαιρο µεταλλάσσεται από ένα παιχνίδι σε ένα σηµαντικό 
επιχειρηµατικό τοµέα, µε τεράστια οικονοµικά µεγέθη, κάποια από τα οποία είναι αλληλένδετα µε την 
αγορά εργασίας των επαγγελµατιών ποδοσφαιριστών και το σύστηµα µεταγραφών.  Η προσφυγή του 
ποδοσφαιριστή Bosman στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο και η δικαίωσή του, το 1995, θεωρείται ως µία 
απόφαση ορόσηµο στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Όταν ανακοινώθηκε ερµηνεύτηκε ως αρκετά 
επαναστατική και συνεπώς ικανή να προκαλέσει σηµαντικές αναδιατάξεις και αλλαγές στην 
Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας του αθλήµατος, οι κυριότερες από τις οποίες αφορούν στο σύστηµα 
µεταγραφών, τη διεκδίκηση σωµατειακής αµοιβής για τη σύναψη συµβολαίων και το δικαίωµα 
επιβολής ορίου στον αριθµό των ξένων παικτών στο πρωτάθληµα (Pearson, 2002).  
 
Η απόφαση επέβαλλε την ελεύθερη διακίνηση των ποδοσφαιριστών στις επαγγελµατικές οµάδες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγµα που είχε τις ακόλουθες συνέπειες: 1) αµφισβήτηση της διοικητικής 
αυτονοµίας του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, 2) αλλοίωση του ειδικού συνδέσµου που υπάρχει µεταξύ 
φιλάθλων και ποδοσφαιρικών οµάδων (Crolley, Levermore & Pearson, 2002), 3) αντικατάσταση των 
νέων παικτών από αλλοδαπούς έµπειρους παίκτες, 4) απουσία κινήτρων για την ανάπτυξη ακαδηµιών 
από τις οµάδες, 5) πτώση των εσόδων από τα εισιτήρια, 6) ανατροπή της ανταγωνιστική ισορροπίας 
προς όφελος των πλουσιότερων σωµατείων και 7) δραµατική αύξηση των αµοιβών για τους παίκτες. 
 
Αρκετοί µελετητές έχουν προσπαθήσει να διερευνήσουν µεµονοµένες πτυχές και επιδράσεις της 
συγκεκριµένης απόφασης σε διάφορες χώρες (Szymanski & Kuypers, 1999; Kipker, 2002; 
Μιχαλάκης, 2002; Crolley, Levermore & Pearson, 2002). Ωστόσο, η Ελληνική βιβλιογραφία στο θέµα 
αυτό είναι περιορισµένη έως ανύπαρκτη.  
 

Σκοπός της έρευνας 
 
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν: 1) να διερευνήσει την ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού 
επαγγελµατικού ποδοσφαίρου από το 1994 έως το 2003, όσον αφορά στα εισιτήρια και την 
αγωνιστική επιτυχία των οµάδων και 2) να εξετάσει ενδεχόµενες επιδράσεις της υπόθεσης Bosman 
στην Ελληνική αγορά επαγγελµατιών ποδοσφαιριστών (ζήτηση εγχώριων και ξένων, απορρόφηση 
νέων παικτών, ηλικία µέσου παίκτη, κλπ.).  
 
Μεθοδολογία 
 
Για να επιτευχθούν οι στόχοι της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι συλλογής δευτερογενών 
στοιχείων που αντλήθηκαν µέσω προσωπικής συνέντευξης µε σχετικούς φορείς. Συγκεκριµένα, 
πραγµατοποιήθηκαν 5 συνεντεύξεις µε εκπροσώπους των παρακάτω φορέων: ΕΠΑΕ, τηλεοπτικό 
κανάλι Supersport, εφηµερίδα Ελευθεροτυπία, εφηµερίδα Sportime και ραδιοφωνικός σταθµός Spor 
fm. Στόχος των συνεντεύξεων ήταν η συλλογή δεδοµένων σχετικά µε τη σύσταση των οµάδων του 
Ελληνικού πρωταθλήµατος, τον αριθµό εισιτηρίων που πουλήθηκαν, καθώς και τις βαθµολογικές 
κατατάξεις τους κατά την περίοδο 1993 – 2003. Παράλληλα, όπου τα δεδοµένα ήταν ελλιπή, 
ζητήθηκε και επιτεύχθηκε πρόσβαση σε προσωπικές συλλογές εµπειρικών στοιχείων για το 
επαγγελµατικό πρωτάθληµα ποδοσφαίρου. Παρότι, η υπόθεση Bosman ενδέχεται να έχει επίδραση σε 
όλες τις κατηγορίες επαγγελµατικού ποδοσφαίρου, η έρευνα αυτή περιορίστηκε στις οµάδες της 
Εθνικής κατηγορίας, λόγω έλλειψης πόρων. Αφού ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση επαρκών 
στοιχείων, τα δεδοµένα οµαδοποιήθηκαν ανά οµάδα, ή ευρύτερες κατηγορίες οµάδων και 
υπολογίστηκαν µέσοι όροι, ποσοστιαίες αναλογίες και συντελεστές συσχέτισης Pearson. Για την 
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εξαγωγή των συµπερασµάτων και τη διαγραµµατική απεικόνισή τους χρησιµοποιήθηκαν το Microsoft 
Excel και το SPSS.  

 
Αποτελέσµατα 
 
Όσον αφορά στον πρώτο στόχο (εισιτήρια και αγωνιστικές επιτυχίες), τα αποτελέσµατα της έρευνας 
έδειξαν ότι η µέση οµάδα του Ελληνικού πρωταθλήµατος της Εθνικής κατηγορίας, κατά την περίοδο 
1993 – 2003, κατέγραψε έναν σχετικά σταθερό µέσο όρο πώλησης εισιτηρίων, ανά αγώνα που 
κυµαινόταν µεταξύ 3.500 και 4.500 εισιτηρίων. Μοναδική εξαίρεση ήταν η αγωνιστική περίοδος 2001 
– 2002, κατά την οποία ο µέσος όρος πώλησης αυξήθηκε στα 5.640 εισιτήρια. Ωστόσο, οι 
αγωνιστικές επιτυχίες των Ελληνικών οµάδων ακολουθούν σταθερά ανοδική τάση µε βάση την ειδική 
βαθµολογία της UEFA. Συγκεκριµένα, η κατάταξή τους στην αντίστοιχη βαθµολογία βελτιώθηκε 
σηµαντικά, αφού από την 16η (1991 – 1992) ανέβηκε στην 6η θέση κατά τις αγωνιστικές περιόδους 
2001 – 2003. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι αγωνιστικές επιτυχίες των οµάδων δεν 
φαίνεται να επιφέρουν σηµαντικές βελτιώσεις στην αγωνιστική εικόνα της Εθνικής οµάδας. Τα 
αντίστοιχα δεδοµένα έδειξαν ότι η µέση ετήσια αγωνιστική κατάταξη της Εθνικής οµάδας, στην 
ειδική βαθµολογία της FIFA, κατά την περίοδο 1992 – 2003, κινήθηκε κοντά στην 40ή θέση, µε 
καλύτερη µέση ετήσια αγωνιστική θέση (28η  θέση) αυτή της περιόδου 1994 – 1995 και χειρότερη 
(52η) κατά τις περιόδους 1997 – 1998 και 2000 – 2002. 
 
Η έρευνα κατέγραψε µικρές, αλλά ενδιαφέρουσες, µεταβολές στην Ελληνική αγορά επαγγελµατιών 
ποδοσφαιριστών. Συγκεκριµένα, το ποσοστό των Ελλήνων επαγγελµατιών παικτών στο πρωτάθληµα 
φαίνεται να µειώθηκε από το 85% (1994 - 1996) στο 73% (2002 - 2003). Το ποσοστό των µη 
κοινοτικών παικτών παρέµεινε σχετικά σταθερό, ενώ αυξήθηκε σηµαντικά το ποσοστό των 
κοινοτικών παικτών, αφού αποτελούν σήµερα το 13% του συνόλου των παικτών. Ωστόσοµ είναι 
ενδιαφέρον να τονιστεί ότι η αύξηση των ξένων παικτών στο Ελληνικό πρωτάθληµα είναι σχετικά 
οµοιόµορφα κατανεµηµένη σε όλες τις οµάδες του πρωταθλήµατος. Ακόµη, η έρευνα κατέγραψε 
µικρές αλλαγές στη ζήτηση νέων παικτών (21 ετών και κάτω) κατά τις αγωνιστικές περιόδους 1994 – 
2003. Συγκεκριµένα, το ποσοστό των νέων παικτών φαίνεται να διατηρείται σταθερό (17%) κατά την 
περίοδο 1994 – 2002, µε µόνη διαφοροποίηση την περίοδο του 2002 – 2003 που αυξάνει σηµαντικά 
(24,9%). Παρόµοια ήταν και τα αποτελέσµατα σχετικά µε τη µέση ηλικία των επαγγελµατιών παικτών 
του Ελληνικού ποδοσφαίρου, η οποία για αρκετά χρόνια (1994 – 2003) παραµένει αµετάβλητη, στο 
επίπεδο των 26 ετών. 
 

Συζήτηση - Συµπεράσµατα 
 
Η έρευνα αυτή αποτελεί µια πρώτη συστηµατική προσπάθεια καταγραφής µίας σειράς µεταβλητών 
που συνδέονται µε τη µελέτη της αγοράς εργασίας των επαγγελµατιών ποδοσφαιριστών στη χώρα. 
Για τις µεταβλητές αυτές συγκεντρώθηκαν δεδοµένα για τις αγωνιστικές περιόδους πριν και µετά την 
έκδοση της Ευρωπαϊκής απόφασης, η οποία είναι γνωστή ως υπόθεση Bosman. Οι µεταβλητές αυτές, 
όπως και σε πρότερες µελέτες, σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, φαίνεται να έχουν επηρεαστεί κυρίως 
όσον αφορά σε θέµατα ζήτησης παικτών και αγωνιστικής συµπεριφοράς των Ελληνικών οµάδων στις 
διεθνείς διοργανώσεις. Ωστόσο, δε συµβαίνει το ίδιο µε τις µεταβλητές που συνδέονται µε την 
ανταγωνιστικότητα του επαγγελµατικού πρωταθλήµατος (ζήτηση εισιτηρίων, ηλικίες παικτών) και τις 
επιτυχίες της Εθνικής οµάδας, όπου οι αλλαγές είναι δυσδιάκριτες. 
 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η υπόθεση Bosman ενδεχόµενα έχει επηρεάσει κάποιες 
παραµέτρους του Ελληνικού επαγγελµατικού ποδοσφαίρου, αλλά όχι στο βαθµό που είχε προβλεφτεί 
από τους σχετικούς φορείς. Μολονότι το συγκεκριµένο θέµα χρήζει περαιτέρω συστηµατικής µελέτης 
σε µεγαλύτερο βάθος χρόνου και αριθµού µεταβλητών, είναι δόκιµο να τονιστεί ότι η απόφαση αυτή 
καθαυτή δεν φαίνεται ικανή να ανατρέψει σηµαντικά τα σχετικά µεγέθη του Ελληνικού 
επαγγελµατικού ποδοσφαίρου σε µία περίοδο 10 ετών διότι η ανάπτυξή του υστερεί σηµαντικά σε 
υποδοµές, ενώ η αλληλένδετη επιχειρηµατικότητα διέπεται από ερασιτεχνισµό και εξαρτήσεις που 
βρίσκονται σε συνεχή σύγκρουση µε τις βασικές αρχές της ανταγωνιστικής αγοράς.  
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

∆ΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
 
Ανέστος, Κ. & Θαµνόπουλος, Ι. 

 
Εισαγωγή 
 
Η ανάπτυξη του αθλητισµού στις διαφορετικές µορφές και επίπεδα οργάνωσής του (π.χ., 
επαγγελµατικός αθλητισµός, ερασιτεχνικός σωµατειακός αθλητισµός, µαζικός αθλητισµός, κλπ.) 
θεµελιώνεται πάνω σε κάποιες προϋποθέσεις. Μία από τις σπουδαιότερες είναι η ύπαρξη αθλητικών 
εγκαταστάσεων, ικανών σε αριθµό, άρτια εξοπλισµένων και µε εύρυθµη λειτουργία, οι οποίες να 
καλύπτουν τις σύγχρονες αγωνιστικές και προπονητικές ανάγκες και απαιτήσεις σε όλο το φάσµα των 
αθληµάτων. Η ανάπτυξη του αθλητισµού - όπως και κάθε άλλη κοινωνική δραστηριότητα - 
καθορίζεται πρωτίστως από την εξεύρεση οικονοµικών πόρων. Η σωστή διαχείριση των αθλητικών 
εγκαταστάσεων καθώς και η δυνατότητά τους να δηµιουργήσουν έσοδα µέσα από την κατά το 
δυνατόν πλήρη αξιοποίησή τους αποτελούν δοµικά στοιχεία για την προαγωγή του αθλητισµού.  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η σύγκριση: α) των υποδοµών και του εξοπλισµού των αθλητικών 
εγκαταστάσεων ∆ήµων του νοµού Αττικής, β) των παρεχόµενων υπηρεσιών στις διάφορες οµάδες 
χρηστών (αθλητές / συνοδοί, διαιτητές / κριτές, θεατές, ΜΜΕ, ευρύ κοινό, εργαζόµενοι, κλπ.), γ) του 
µοντέλου διοίκησης των εγκαταστάσεων και δ) του τρόπου χρηµατοδότησης των εγκαταστάσεων. 
 
Μεθοδολογία 
 
Για τη µελέτη χρησιµοποιήθηκαν ποιοτικές µέθοδοι όπως: α) ανασκόπηση βιβλιογραφίας, β) 
προσωπικές συνεντεύξεις µε υπεύθυνους αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ήµων του νοµού Αττικής και γ) 
συγκριτική µελέτη και αξιολόγηση δεδοµένων που συλλέχθηκαν από εφηµερίδες, περιοδικά, έντυπα 
και το διαδύκτιο. 
 

Αποτελέσµατα 
 
Τα πλέον σηµαντικά ευρήµατα συνοψίζονται ως εξής: 1) υπάρχουν µεγάλες ελλείψεις σε βοηθητικούς 
χώρους και υποδοµές, 2) οι παρεχόµενες υπηρεσίες προς τους αθλούµενους και τους θεατές είναι 
ελλιπείς και κακής ποιότητας, 3) δεν υπάρχει εξειδικευµένο διοικητικό προσωπικό, 4) τα σωµατεία, 
που είναι και οι βασικοί χρήστες, δεν πληρώνουν για τη χρήση των εγκαταστάσεων, ενώ οι ιδιώτες 
πληρώνουν µόνο στα κολυµβητήρια, 5) η εισροή εσόδων είναι ιδιαίτερα περιορισµένη και δεν 
καλύπτει τα έξοδα και τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, 6) δεν εφαρµόζονται στρατηγικές µάρκετινγκ. 
 

Συµπεράσµατα 
 
Οι αθλητικές εγκαταστάσεις των ∆ήµων της Αττικής, αντιµετωπίζουν σηµαντικές ελλείψεις και 
προβλήµατα και µε βάση την τάση που εµφανίζεται για µείωση των κρατικών επιχορηγήσεων, µε 
µαθηµατική ακρίβεια θα αντιµετωπίσουν πρόβληµα επιβίωσης στο µέλλον. Αυτό σηµαίνει ότι θα 
πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία χρήσης τους και κυρίως ο τρόπος και το µοντέλο διαχείρισής τους. Θα 
πρέπει οι εγκαταστάσεις να ανοίξουν προς το κοινό, να βελτιώσουν τις υποδοµές, τις συνθήκες 
άθλησης και το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχουν. Επίσης, είναι επιτακτική ανάγκη να  
αναζητήσουν νέες πηγές χρηµατοδότησης. 
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ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ (PERCEIVED FIT) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
 
Αποστολοπούλου, Α.,1 Λούκας, Η.2 & Παπαδηµητρίου, ∆.3 

1  Bowling Green State University, USA 
2  ΟΕΟΑ «ΑΘΗΝΑ 2004» 
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Εισαγωγή 
 
Όλο και συχνότερα στη διεθνή αθλητική βιβλιογραφία επισηµαίνεται ότι η µακροπρόθεσµη 
βιωσιµότητα των επαγγελµατικών αθλητικών οµάδων συνδέεται µε την αποτελεσµατική διαχείριση 
του εµπορικού τους ονόµατος (brand) (Gladden, Irwin & Sutton, 2001). Σύµφωνα µε τον Keller 
(2003), η στρατηγική διαχείριση µιας εµπορικής φίρµας περιλαµβάνει τον προσδιορισµό 
συγκεκριµένων στόχων και τη δηµιουργία υποστηρικτικών προγραµµάτων µάρκετινγκ. Ένα βασικό 
στάδιο της στρατηγικής αυτής αφορά στην ανάπτυξη και διαχείριση του brand equity, µέσο της 
επέκτασης µιας φίρµας σε νέες κατηγορίες προϊόντων / υπηρεσιών. Για πολλά χρόνια αθλητικά 
σωµατεία προσφέρουν περιφερειακά προϊόντα που είτε σχετίζονται µε το αθλητικό στοιχείο, είτε 
συνδέονται µε τη διασκέδαση, τις επικοινωνίες, και καθηµερινά καταναλωτικά προϊόντα. Η 
αντιλαµβανόµενη καταλληλότητα (perceived fit) αναφέρεται στο βαθµό στον οποίο ένα περιφερειακό 
προϊόν εµφανίζεται ως λογική επιλογή για την εξεταζόµενη αθλητική φίρµα (Tauber, 1988). 
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοποί της παρούσας έρευνας ήταν: 1) να αξιολογήσει την αντιλαµβανόµενη καταλληλότητα µίας 
σειράς περιφερειακών προϊόντων του Ολυµπιακού και 2) να διερευνήσει την επίδρασή της στην 
αξιολόγηση αυτών των προϊόντων.  
 
Με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία, διατυπώθηκαν 3 υποθέσεις προς εξέταση: 
1. Η αντιλαµβανόµενη καταλληλότητα του περιφερειακού προϊόντος για την αθλητική οµάδα είναι 

υψηλότερη στα προϊόντα µε αθλητικό περιεχόµενο. 
2. Οι φίλαθλοι αξιολογούν θετικότερα τα περιφερειακά προϊόντα που θεωρούν ότι έχουν υψηλή 

αντιλαµβανόµενη καταλληλότητα για το αθλητικό σωµατείο. 
3. Η πρόθεση των καταναλωτών (φιλάθλων) να αγοράσουν περιφερειακά προϊόντα είναι ισχυρότερη 

για αυτά τα προιόντα που θεωρούνται πως έχουν υψηλή αντιλαµβανόµενη καταλληλότητα για την 
αντιλαµβανόµενη εικόνα του αθλητικού σωµατείου. 

 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Το δείγµα της έρευνας αποτελούνταν από 300 τυχαία επιλεγµένους φίλαθλους του 
Ολυµπιακού. Η επιλογή τους έγινε µε µοναδικό κριτήριο την οικειοθελή δήλωσή τους ότι είναι 
υποστηρικτές της οµάδας του Ολυµπιακού. Από αυτούς 66% ήταν άνδρες, ενώ η πλειοψηφία (78%) 
ανήκε στην κατηγορία ηλικίας 18-35. 
 
Όργανο µέτρησης: Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε ένα ειδικά σχεδιασµένο 
ερωτηµατολόγιο που περιελάµβανε 3 οµάδες µετρήσεων: Η 1η οµάδα περιελάµβανε 4 µετρήσεις, 6-
βάθµιας κλίµακας τύπου Likert, σχετικά µε την αντιλαµβανόµενη καταλληλότητα µεταξύ της 
αθλητικής οµάδας και των περιφερειακών προϊόντων. Η 2η οµάδα αφορούσε στην αξιολόγηση των 
περιφερειακών προϊόντων, µε βάση 3 δείκτες (ποιότητα, ελκυστικότητα, και πρωτοτυπία). Οι 
αντίστοιχες κλίµακες ήταν 6-βάθµιας τύπου Likert. Τέλος, η 3η οµάδα περιλάµβανε µία ενιαία 
µέτρηση της πρόθεσης των συµµετεχόντων να αγοράσουν τα περιφερειακά προϊόντα.  
 
∆ιαδικασία µέτρησης: Οι ερωτώµενοι προσεγγίστηκαν στα καταστήµατα και τους αγώνες 
καλαθοσφαίρισης της οµάδας, στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.  
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Επιλογή των περιφερειακών προϊόντων. Για την υλοποίηση της µελέτης επιλέχτηκαν 10 περιφερειακά 
προϊόντα που συνδέονταν µε το αθλητικό εµπορικό όνοµα «Oλυµπιακός». Αυτά ήταν: υπηρεσίες 
κινητής τηλεφωνίας, τραπεζικές υπηρεσίες, ταξιδιωτικές υπηρεσίες, café-bar, ηλεκτρονικά παιχνίδια, 
αθλητικά ρούχα, καθηµερινός (µη αθλητικός) ρουχισµός, αθλητικές κατασκηνώσεις, οικιακός 
εξοπλισµός, και καλλυντικά. Τα προϊόντα επιλέχτηκαν µε κριτήριο: 1) να αντιπροσωπεύουν έναν 
ευρύ αριθµό αγαθών και υπηρεσιών και 2) να διατίθενται ήδη στην αγορά, ή να έχει εκδηλωθεί 
ενδιαφέρον από την οµάδα για διάθεσή τους στην αγορά. Τα προϊόντα οµαδοποιήθηκαν σε 4 
κατηγορίες: υπηρεσίες, ψυχαγωγία, αθλητικά και διάφορα. Για την ανάλυση των δεδοµένων 
χρησιµοποιήθηκε περιγραφική στατιστική (µέσων τιµών και τυπικών αποκλίσεων), καθώς επίσης και 
αναλύσεις συσχέτισης και παλινδρόµησης. 
 

Αποτελέσµατα - Συζήτηση 
 
Τα αποτελέσµατα επαλήθευσαν την 1η υπόθεση της έρευνας και έδειξαν ότι οι φίλαθλοι 
αναλαµβάνονται ως πιο κατάλληλα για περιφερειακά προϊόντα αθλητικών οµάδων, όσα έχουν 
αθλητικό περιεχόµενο (αθλητικές κατασκηνώσεις, αθλητικά ρούχα, κλπ.) (πίνακας 1). Το αποτέλεσµα 
αυτό υποδεικνύει ότι οι αθλητικές εταιρίες που εµπλέκονται στην εµπορική διαχείριση της φίρµας 
τους µέσω περιφερειακών προϊόντων µπορούν να διευκολύνουν τη συσχέτιση µεταξύ της οµάδας και 
των προϊόντων όταν συµπεριλαµβάνουν προϊόντα µε αθλητικά στοιχεία.  
 
Πίνακας 1: Μέσες τιµές (τυπικές αποκλίσεις) των µεταβλητών της αντιλαµβανόµενης  
                  καταλληλότητας ανά κατηγορία προϊόντος. 
 

 Αντιλαµβανόµενη καταλληλότητα  

Προϊόντα Συµβατά Λογικά Όµοια Κατάλληλα Σύνολο 

Κινητή  
τηλεφωνία 

3.34 (1.71) 3.66 (1.79) 3.58 (1.86) 3.84 (1.91) 3.60 (1.53) 

Τραπεζικές  
υπηρεσίες 

3.21 (1.85) 3.33 (1.82) 3.19 (1.81) 3.39 (1.86) 3.28 (1.68) 

Ταξιδιωτικές  
υπηρεσίες 

4.12 (1.95) 4.18 (1.82) 4.12 (2.02) 4.27 (1.97) 4.17 (1.72) 

Ηλεκτρονικά  
παιχνίδια 

3.45 (1.74) 3.54 (1.74) 3.50 (1.73) 3.71 (1.78) 3.55 (1.59) 

Café bar 4.04 (1.75) 4.16 (1.69) 3.97 (1.69) 4.24 (1.65) 4.10 (1.49) 

Αθλητικά  
ρούχα 

4.95 (1.52) 4.97 (1.41) 5.04 (1.41) 5.20 (1.41) 5.04 (1.27) 

Αθλητικές 
κατασκηνώσεις 

4.22 (1.69) 4.41 (1.54) 4.42 (1.64) 4.54 (1.66) 4.39 (1.50) 

Καθηµερινός 
 ρουχισµός 

4.12 (1.79) 4.27 (1.70) 4.19 (1.62) 4.38 (1.69) 4.23 (1.57) 

Οικιακός  
εξοπλισµός 

3.49 (1.77) 3.68 (1.76) 3.60 (1.71) 3.80 (1.77) 3.64 (1.60) 

Καλλυντικά  2.76 (1.69) 2.92 (1.73) 2.84 (1.72) 2.93 (1.88) 2.86 (1.63) 

Κατηγορίες  
Προϊόντων 

     

Υπηρεσίες 3.55 (1.34) 3.72 (1.34) 3.63 (1.41) 3.83 (1.35) 3.68 (1.23) 

Ψυχαγωγία   3.74 (1.43) 3.84 (1.43) 3.73 (1.43) 3.97 (1.42) 3.82 (1.31) 

Αθλητικά 4.58 (1.36) 4.69 (1.26) 4.72 (1.25) 4.86 (1.28) 4.71 (1.19) 

∆ιάφορα 3.45 (1.36) 3.62 (1.32) 3.54 (1.30) 3.70 (1.35) 3.58 (1.27) 

 
Επιβεβαιώνοντας τη 2η ερευνητική υπόθεση, τα αποτελέσµατα έδειξαν επίσης ότι περιφερειακά 
προϊόντα που έχουν την υψηλότερη αντιλαµβανόµενη καταλληλότητα για την αθλητική οµάδα 
λαµβάνουν τις θετικότερες αξιολογήσεις. Η χαρακτηριστική σχέση µεταξύ αντιλαµβανόµενης 
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καταλληλότητας και αξιολόγησης των περιφερειακών προϊόντων υποδεικνύει ότι τουλάχιστον κατά 
τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης, η οµάδα πρέπει να προσφέρει προϊόντα που θεωρούνται στενά 
συνδεδεµένα µε την αναγνωρίσιµη αθλητική φίρµα. Είναι σηµαντικό για τους φιλάθλους να 
διακρίνουν εµφανείς δεσµούς µεταξύ της οµάδας τους και των προϊόντων που φέρουν την επωνυµία 
της.  Τέλος, τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι οι φίλαθλοι είναι πιο πρόθυµοι να αγοράσουν 
τα περιφερειακά προϊόντα µε την υψηλότερη αντιλαµβανόµενη καταλληλότητα για την οµάδα τους 
(πίνακας 2).  
 
Πίνακας 2: Μέσες τιµές (τυπικές αποκλίσεις) των µεταβλητών αξιολόγησης των περιφερειακών  
                   προϊόντων ανά κατηγορία προϊόντος. 
 

 Αξιολόγηση των προϊόντων  

  
Ποιότητα 

 
Ελκυστικότητα 

 
Πρωτοτυπία 

 
Συνολικά 

Πρόθεση 
αγοράς 

Κινητή 
τηλεφωνία 

 
3.69 (2.03) 

 
3.95 (1.84) 

 
4.11 (1.92) 

 
4.00 (1.67) 

 
3.87 (2.09) 

Τραπεζικές  
υπηρεσίες 

 
3.54 (1.86) 

 
3.56 (1.94) 

 
3.70 (1.90) 

 
3.60 (1.75) 

 
3.43 (1.91) 

Ταξιδιωτικές 
 υπηρεσίες 

 
4.04 (1.92) 

 
4.11 (1.88) 

 
4.28 (1.86) 

 
4.14 (1.68) 

 
4.10 (1.81) 

Ηλεκτρονικά  
παιχνίδια 

 
3.81 (1.99) 

 
3.82 (1.91) 

 
3.90 (2.00) 

 
3.84 (1.80) 

 
3.81 (1.95) 

Café bar 4.14 (2.00) 4.38 (1.95) 4.43 (1.91) 4.31 (1.81) 4.36 (1.81) 

Αθλητικά  
ρούχα 

 
4.63 (1.77) 

 
4.81 (1.66) 

 
4.64 (1.63) 

 
4.69 (1.51) 

 
4.93 (1.62) 

Αθλητικές  
κατασκηνώσεις 

 
4.31 (1.94) 

 
4.44 (1.96) 

 
4.47 (1.89) 

 
4.40 (1.80) 

 
4.44 (1.91) 

Καθηµερινός  
ρουχισµός 

 
4.29 (1.81) 

 
4.36 (1.86) 

 
4.23 (1.76) 

 
4.29 (1.66) 

 
4.27 (1.86) 

Οικιακός 
εξοπλισµός 

 
3.84 (1.82) 

 
3.94 (1.84) 

 
3.92 (1.86) 

 
3.89 (1.69) 

 
4.04 (1.88) 

Καλλυντικά  3. 34 (1.90) 3.46 (1.98) 3.51 (1.87) 3.43 (1.75) 3.46 (2.03) 

Υπηρεσίες 3.84 (1.54) 3.87 (1.49) 4.02 (1.42) 3.91 (1.36) 3.80 (1.47) 

Ψυχαγωγία   3.97 (1.67) 4.09 (1.62) 4.16 (1.68) 4.08 (1.59) 4.07 (1.57) 

Αθλητικά 4.47 (1.63) 4.62 (1.54) 4.55 (1.50) 4.54 (1.45) 4.68 (1.50) 

∆ιάφορα 3.82 (1.53) 3.91 (1.59) 3.88 (1.52) 3.87 (1.45) 3.92 (1.59) 

 
Το αποτέλεσµα αυτό συµφωνεί µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία και έρχεται να επαληθεύσει την 3η 
υπόθεση της παρούσας έρευνας. Αυτό σηµαίνει ότι και στην αθλητική αγορά, είναι σηµαντικό οι 
φίλαθλοι της οµάδας να αναγνωρίζουν µια λογική σύνδεση µεταξύ της εικόνας της οµάδας και των 
προϊόντων που προωθεί για εµπορικά οφέλη. Ωστόσο, είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι όλα τα 
ερευνούµενα περιφερειακά προϊόντα αξιολογήθηκαν θετικά από τους φιλάθλους, γεγονός που 
επισηµαίνει τις ενδεχόµενες ιδιαιτερότητες της καταναλωτικής συµπεριφοράς τους (π.χ., το ρόλο της 
προσκόλλησης στην οµάδα, τη συµβολική αξία της αθλητικής φίρµας, κλπ.). Για την περαιτέρω 
διερεύνηση του ρόλου της αντιλαµβανόµενης καταλληλότητας στην πρόθεση των φιλάθλων να 
αγοράσουν περιφερειακά προϊόντα της οµάδας, χρησιµοποιήθηκε ανάλυση παλινδρόµησης 
(regression analysis). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η συγκεκριµένη µεταβλητή διαθέτει περιορισµένη 
προβλεπτική δύναµη και µόνον από κοινού µε την µεταβλητή της αξιολόγησης µπορούν να 
ερµηνεύσουν το 78% της διακύµανσης που σχετίζεται µε την πρόθεση αγοράς των φιλάθλων. 
 
Συµπεράσµατα 
 
Με δεδοµένες τις συνεχείς προκλήσεις στην αναπτυσσόµενη αθλητική βιοµηχανία, η υιοθέτηση 
στρατηγικών εκµετάλλευσης µιας αθλητικής φίρµας αποτελεί σηµαντικό µέσο για τη διατήρηση µίας 
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ισχυρής παρουσίας στην αγορά. Οι µεγάλες αθλητικές οµάδες µπορούν να κεφαλαιοποιήσουν στο 
απτό και άυλο δυναµικό τους για να προωθηθούν στις µη παραδοσιακές αθλητικές αγορές µε µη 
παραδοσιακά αθλητικά προϊόντα.  
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Εισαγωγή 
 
Η έννοια της ικανοποίησης έχει κατά καιρούς απασχολήσει πολλούς ερευνητές, οι οποίοι προέρχονται 
από διάφορες επιστήµες, Στο χώρο του αθλητικού µάνατζµεντ το ενδιαφέρον των ερευνητών 
στράφηκε περισσότερο προς τη µελέτη της επαγγελµατικής ικανοποίησης και της ικανοποίησης των 
πελατών και λιγότερο στην ικανοποίηση των αθλητών. Το γεγονός αυτό υπογραµµίζεται και από τους 
Chelladurai & Riemer (1997), που αναφέρουν ότι οι αθλητές αποτελούν το σηµαντικότερο παράγοντα 
του αθλητικού συστήµατος. Η ικανοποίηση των αθλητών αναφέρθηκε ως ανεξάρτητη, ή εξαρτηµένη 
µεταβλητή σε διάφορα θεωρητικά µοντέλο στο χώρο του αθλητισµού. Ικανοποίηση αθλητών είναι η 
θετική συναισθηµατική κατάστασή τους που προέρχεται από διάφορα γεγονότα, όπως είναι οι 
προηγούµενες εµπειρίες και οι προσδοκίες τους (Chelladurai & Riemer, 1997). 
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 165 αθλητές/τριες (66,7% άνδρες και 33,3% γυναίκες), οι οποίοι 
συµµετείχαν σε 4 αθλήµατα: καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, ποδόσφαιρο και χειροσφαίριση. Οι 
ηλικίες τους ξεκινούσαν από τα 13 έτη και έφταναν µέχρι τα 39 έτη.  
 
Όργανο µέτρησης: Για την υλοποίηση της παρούσας έρευνας χρησιµοποιήθηκε η «Kλίµακα 
Ικανοποίησης Αθλητών» των Chelladurai, Inamura, Yamaguchi, Oinuma & Miyauchi (1988), η οποία 
µεταφράστηκε στα Ελληνικά µε τη µέθοδο της διπλής κατεύθυνσης (back to back) (Θεοδωράκης & 
Μπεµπέτσος, 2003) και αποτελούνταν από 10 ερωτήµατα, καταταγµένα σε 2 διαστάσεις: 1) Ηγεσία: 7 
ερωτήµατα (για παράδειγµα, την υποστήριξη του προπονητή µου) και 2) Προσωπική Απόδοση: 3 
ερωτήµατα σχετικά µε την ατοµική απόδοση (για παράδειγµα, τον τρόπο που αγωνίζοµαι). Οι 
αθλητές/τριες µπορούσαν να απαντήσουν σε κάθε ερώτηµα πάνω σε µία 7βάθµια κλίµακα, όπου 1 = 
απόλυτα δυσαρεστηµένος/η και 7 = απόλυτα ικανοποιηµένος/η. Το ερωτηµατολόγιο περιλάµβανε, 
επίσης, ερωτήµατα σχετικά µε την ηλικία, το φύλο, την αγωνιστική εµπειρία, την αγωνιστική 
κατηγορία και τις ώρες προπόνησης / εβδοµάδα.    
 
∆ιαδικασία µέτρησης: Το ερωτηµατολόγιο διανεµήθηκε στους αθλητές/τριες των 4 αθληµάτων που 
αναφέρθηκαν παραπάνω, του ερασιτεχνικού σωµατείου ΜΓΣ Απόλλων Καλαµαριάς, πριν από την 
έναρξη της προπόνησης και µετά από συνεννόηση µε τους αρµόδιους προπονητές. 
 

Αποτελέσµατα 
 
Η ανάλυση της αξιοπιστίας έδειξε ότι για τον παράγοντα Ηγεσία ο συντελεστής a του Cronbach ήταν 
.79 και για τον παράγοντα Προσωπική Απόδοση ήταν .72. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι σχετικά µε 
τους παράγοντες διαφοροποίησης της ικανοποίησης αθλητών δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική 
διαφορά µεταξύ των 2 φύλων τόσο για τη µεταβλητή Ηγεσία (t = 1,610, p>0,05), όσο και για τη 
µεταβλητή Προσωπική Απόδοση (t = 1,369, p>0,05). Η ανάλυση διακύµανσης που σύγκρινε την 
Προσωπική Απόδοση ως προς τις 3 ηλικιακές οµάδες κατέληξε στο ότι υπήρχε στατιστικά σηµαντική 
διαφορά (F2,162 = 4,54, p<0,05). Όσον αφορά στην Ηγεσία, υπήρχε οριακά στατιστική διαφορά 
(p=0,05) ανάµεσα στις διαφορετικές ηλικιακές οµάδες και στη συχνότητα των προπονήσεων των 
αθλητών (F2,162 = 4,54 , p<0,05). Όσον αφορά στην Προσωπική Απόδοση, δε διαπιστώθηκε διαφορά 
µεταξύ των αθλητών/τριών που προπονούνταν λιγότερες φορές και αυτών που προπονούνταν 
συστηµατικότερα στο προεπιλεγµένο επίπεδο σηµαντικότητας (p=0,05), σε κανέναν από τους 2 
παράγοντες της ικανοποίησης αθλητών. Τέλος, διαπιστώθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ 
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ανδρών και γυναικών στον παράγοντα Προσωπική Απόδοση (t = 2,26, p<0,05), όπου οι αθλητές (Μ = 
5,54) ήταν περισσότερο ικανοποιηµένοι από την απόδοσή τους από ό,τι οι αθλήτριες (Μ = 5,09).  
 
Συζήτηση 
 
Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι συνολικά οι αθλητές/τριες είναι µάλλον 
ικανοποιηµένοι τόσο από την ηγετική συµπεριφορά του προπονητή τους, όσο και από την προσωπική 
τους απόδοση. Όµοια αποτελέσµατα παρουσιάστηκαν και από τον Chelladurai και τους συνεργάτες 
του (1988). Το φύλο δεν επηρεάζει τα επίπεδα ικανοποίηση των αθλητών/τριών και στους 2 
παράγοντες, αλλά ο αριθµός των προπονήσεων την εβδοµάδα τα επηρεάζει. Για τον παράγοντα 
ηγετική συµπεριφορά φάνηκε ότι οι αθλητές/τριες που συµµετέχουν λιγότερο στις προπονήσεις του 
σωµατείου είναι λιγότερο ικανοποιηµένοι από την ηγετική συµπεριφορά του προπονητή τους. 
Ωστόσο, τα επίπεδα ικανοποίησης των αθλητών/τριών από την προσωπική τους απόδοση δεν φάνηκε 
να επηρεάζονται από τον αριθµό των προπονήσεων. Ακόµα, φάνηκε ότι η ηλικία παίζει µεγάλο ρόλο 
όσον αφορά στην ικανοποίηση των αθλητών και στην προσωπική τους απόδοση. Οι αθλητές/τριες 
που η ηλικία τους κυµαινόταν από 13 έως 14 ετών φαίνονταν πιο ικανοποιηµένοι από την προσωπική 
τους απόδοση, σε σχέση µε τους αθλητές/τριες άνω των 15 ετών. Για τον παράγοντα ηγετική 
συµπεριφορά τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η ηλικία δεν φαίνεται να συνδέεται µε τη συµπεριφορά 
του προπονητή προς τους αθλητές/τριές του.  
 
Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, η έρευνα αυτή ήταν µια προσέγγιση στη διερεύνηση της 
ικανοποίησης των αθλητών σε ένα συγκεκριµένο σωµατείο. Η απουσία αντίστοιχων ερευνών στην 
Ελλάδα και το σχετικά µικρό δείγµα είναι επιπλέον λόγοι, για τους οποίους τα αποτελέσµατα θα 
πρέπει να ερµηνευθούν µε προσοχή. 
 
Συµπεράσµατα 
 
Οι αθλητές/τριες αποτελούν το σηµαντικότερο στοιχείο του αθλητικού οικοδοµήµατος. Ιδιαίτερα σε 
ερασιτεχνικό επίπεδο είναι οι κύριοι αποδέκτες των ωφελειών των αθλητικών προγραµµάτων, αλλά 
και ο κύριος λόγος ύπαρξής τους. Εποµένως, για τη βελτίωση των προγραµµάτων είναι απαραίτητη η 
διερεύνηση της ικανοποίησης των αθλητών/τριών (Θεοδωράκης & Μπεµπέτσος, 2003). Όπως 
αναφέρθηκε και πιο πάνω, οι έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί στο αντικείµενο της αθλητικής 
ικανοποίησης είναι ελάχιστες, για αυτό το λόγο τόσο η διοίκηση των αθλητικών σωµατείων, όσο και 
οι προπονητές, θα πρέπει να εργάζονται µε σκοπό να κάνουν την αθλητική εµπειρία ευχάριστη και 
χρήσιµη για τους αθλητές/τριες και, εποµένως, να συµβάλλουν και εκείνοι από την πλευρά τους στη 
µελέτη της «αθλητικής ικανοποίησης» (Θεοδωράκης & Μπεµπέτσος, 2003). 
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Ο ΡΟΛΟΣ KAI Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ 

 
Καλόφωνος, Χ., Γαργαλιάνος, ∆. & Κουµανάκος, Α. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ΠΘ 

 
Εισαγωγή 
 
Oι Rauch & Behling (παρατίθεται στο: Yukl, 1989) ορίζουν την ηγεσία ως απόπειρα επηρεασµού των 
δραστηριοτήτων των οµάδων µέσω της επικοινωνιακής διαδικασίας, µε στόχο την επίτευξη κάποιου 
στόχου, ή στόχων. Ένα ιδιαίτερα κρίσιµο χαρακτηριστικό που συντελεί στην αρµονική σχέση και 
συνεργασία του ηγέτη µε την οµάδα του είναι η Συναισθηµατική Νοηµοσύνη (ΣΝ). Αυτή αναφέρεται 
στην ικανότητα να επεξεργάζεται το άτοµο συναισθηµατικές πληροφορίες που σχετίζονται µε την 
αντίληψη, την αφοµοίωση, την έκφραση, τη ρύθµιση και τη διαχείριση του συναισθήµατος (Mayer & 
Cobb, 2000; Mayer, Salovey, & Caruso, 2000). Βασικό επικοινωνιακό στοιχείο της ΣΝ είναι η 
Ενσυναίσθηση (Ε) (Bar-On, 2000; Goleman, 1998). Οι Salovey & Magers (1990), καθορίζουν την Ε 
ως την ικανότητα του ατόµου να αντιλαµβάνεται τα συναισθήµατα ενός αλλού και να τα αισθάνεται 
σαν να τα βιώνει το ίδιο. Είναι η ικανότητα να αντιλαµβάνεται κάποιος τις προθέσεις, διαθέσεις, 
ανάγκες και επιθυµίες ενός άλλου ατόµου (ή ενός συνόλου ατόµων) µε σκοπό την επιλογή µιας ορθής 
αντίδρασης και στάσης απέναντι στο άλλο άτοµο, ή άτοµα. O Plutchik (1987), επισηµαίνει πως δεν 
είναι ξεχωριστό συναίσθηµα, αλλά µέρος µιας επαγωγικής διαδικασίας. 
 

Σκοπός της έρευνας 
 
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να ερευνήσει την έννοια της Ε, σε ποιά ηγετικά στιλ 
εφαρµόζονται Ε ικανότητες και πώς αυτές επιδρούν στα άτοµα.  
 

Μεθοδολογία 
 
Για την υλοποίηση της παρούσας έρευνας χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της ανασκόπησης της 
βιβλιογραφίας από τους κλάδους της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας και των επιχειρήσεων.  
 
Ηγεσία - Ενσυναίσθηση 
 
Στο χώρο της οργάνωσης και διοίκησης η Ε χαρακτηρίζεται ως σηµαντικός παράγοντας για την 
ηγετική συµπεριφορά στις ανθρώπινες σχέσεις (Yukl, 1999). Λόγω της πορείας προς την 
παγκοσµιοποίηση, της αυξανόµενης σηµασίας των οµάδων και της αυξανόµενης ανάγκης για 
διατήρηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και ειδικά των ταλέντων η Ε είναι ένα σηµαντικό στοιχείο 
στην ηγεσία και τις επιχειρήσεις (Goleman, 2000). Οι Ηouse & Podsakoff (1994), παρατήρησαν ότι οι 
καλοί ηγέτες διαφέρουν από τους λιγότερο καλούς ως προς την ικανότητά τους να αντιλαµβάνονται 
τις ανάγκες των υφιστάµενών τους. Σε µελέτη τους οι Boyatzis, Goleman & Rhee (2000), αναφέρουν 
ότι ο ευχάριστος, θετικός και συνεργάσιµος τύπος ανθρώπου χρησιµοποιεί την Ε σε µεγαλύτερο 
βαθµό. Οι άριστες σχέσεις που δηµιουργούνται από την Ε είναι πιθανόν να εντείνουν την αντίληψη 
περί ακεραιότητας και αξιοπιστίας και να αυξήσουν την εµπιστοσύνη των ατόµων προς τον ηγέτη 
τους (George, 2000; Lewis, 2000). Ο Yukl (1999), τονίζει πως η Ε ικανότητα κάνει εµφανείς τις αξίες 
των ηγετών, βελτιώνει τις συµπεριφορές τους και προσδίδει νόηµα στα γεγονότα.  
 
Ε και στιλ ηγεσίας 
 
Ένα ιδιαίτερα κρίσιµο στοιχείο στο τοµέα της ηγεσίας αφορά στο πια άτοµα (ηγέτες) και µε ποιο 
τρόπο (ηγετικό στιλ) µπορούν στη πράξη να εφαρµόσουν τις Ε ικανότητές τους. Ο Goleman (2000), 
καταλήγει στο συµπέρασµα ότι ικανός ηγέτης είναι το άτοµο που καταφέρνει να χρησιµοποιεί το 
κατάλληλο στυλ, για τη κατάλληλη περίσταση, στη κατάλληλη στιγµή. Σε έρευνα που έκανε ο 
οργανισµός May/McBer, σε δείγµα 3.871 στελεχών επιχειρήσεων σε παγκόσµια κλίµακα ξεχώρισαν 6 
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ηγετικά στιλ µε διαφορετικές έκφρασης της συναισθηµατικής νοηµοσύνης από το καθένα όπως 
φαίνεται από το παρακάτω πίνακα.  
 
Πίνακας 1. Ηγετικά στιλ (Goleman, 2000)  
 

Αυταρχικός Συνεργατικός ∆ηµοκρατικός Ρυθµιστικός Προπονητικός 

Κινητοποιεί 
ανθρώπους  
προς ένα  

κοινό όραµα 

∆ηµιουργεί αρµονία 
και οικοδοµεί 

συναισθηµατικούς 
δεσµούς 

Σφυρηλατεί 
τη συγκέντρωση 

µέσα από  
τη συµµετοχή 

Θέτει υψηλές 
προδιαγραφές 
στην εκτέλεση 

οποιουδήποτε έργου 

∆ηµιουργεί  
ανθρώπους  

για το µέλλον 

Σ.Ν 
Αυτοπεποίθηση, 
Ενσυναίσθηση, 

καταλύτης 
αλλαγών 

Σ.Ν 
Ενσυναίσθηση, 

οικοδόµηση σχέσεων,  
επικοινωνία 

Σ.Ν 
Συνεργασία,  

οµαδική ηγεσία, 
επικοινωνία 

Σ.Ν 
Συνειδητότητα, 

τάση προς επίτευξη 

Σ.Ν 
Ανάπτυξη άλλων / 

συνεργατών, 
ενσυναίσθηση, 

αυτογνωσία 

Χρήσιµος όταν  
οι αλλαγές 

απαιτούν νέο 
όραµα 

Χρήσιµος για να 
παρακινεί ανθρώπους 
µε άγχος και για να 

συµφιλιώνει 
συγκρούσεις 

µέσα στην οµάδα 

Χρήσιµος για την 
οικοδόµηση  

οµοφωνίας και 
συµµετοχή των 
εργαζόµενων 

Χρήσιµος για τη 
δηµιουργία γρήγορων 
αποτελεσµάτων από 

µια οµάδα ικανών και 
παρακινηµένων 

ανθρώπων 

Χρήσιµος για τη 
βελτίωση της 

απόδοσης 
ή για την ανάπτυξη 
των δυνατοτήτων 
των εργαζοµένων 

Ανάλογα µε το 
κλίµα έχει πολύ 
θετική επίδραση 

Ανάλογα µε το κλίµα 
έχει θετική επίδραση 

Ανάλογα  
µε το κλίµα 
έχει  θετική 
επίδραση 

Ανάλογα µε το κλίµα 
έχει αρνητική 

επίδραση 

Ανάλογα µε το κλίµα 
έχει θετική επίδραση 

 
Συνοψίζοντας, η Ε δεν είναι µόνον η κατανόηση για το τι νιώθει κάποιος άλλος, αλλά και το τι µπορεί 
να κάνει, τι γνωρίζει, γιατί το εκφράζει και το πως σχετίζεται µε τη πραγµατικότητα.  
 
Συµπεράσµατα 
 
Σήµερα οι εργοδότες ζητούν στελέχη µε προσωπικές και κοινωνικές ικανότητες ψυχοσυναισθη-
µατικής επικοινωνίας, αντίληψης της προοπτικής, συνεργασίας και Ε (Carnevale et al., 1989). Με τη 
λειτουργία των οργανισµών και των επιχειρήσεων µέσα από οµάδες, όπου η ποιότητα επικοινωνίας 
µεταξύ ηγέτη και υφιστάµενών του είναι καταλυτικής σηµασίας για την παρακίνηση των ατόµων, 
απόδοση και επίτευξη των εργασιακών στόχων, η σηµασία της Ε είναι πολύ σηµαντική στο σύγχρονο 
εργασιακό περιβάλλον. Ιδιαίτερα για το κλάδο της αθλητικής διοίκησης η Ε ικανότητες κρίνονται 
απαραίτητες για τους ηγέτες του χώρου.  
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∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
 

Κουκουρής, Κ., Κυλιάφη, Μ., Ταξιλταρίδης, Σ. & Ζαραµπούκα, Ο. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ΠΘ 

 
Εισαγωγή 
 
Σε ό,τι αφορά σε θέµατα βίας, το ενδιαφέρον των ερευνητών έχει εστιασθεί στα αθλήµατα επαφής, µε 
αποτέλεσµα η βία στην καλαθοσφαίριση, ένα άθληµα όπου η σωµατική επαφή δεν είναι τόσο φανερή, 
να µην έχει µελετηθεί επαρκώς (Schneider & Eitzen, 1986). Εντούτοις, περιστατικά βίας στο άθληµα 
αυτό έχουν καταγραφεί σε πολλές χώρες, µεταξύ των οποίων είναι η Ελλάδα, η Γιουγκοσλαβία, η 
Τουρκία και η Ιταλία.  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η σύγκριση των φαινοµένων βίας που παρουσιάζονται στο 
Ελληνικό και σε Ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα καλαθοσφαίρισης.  
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 16 καλύτεροι Έλληνες διαιτητές καλαθοσφαίρισης A1 κατηγορίας, 
µερικοί από τους οποίους είχαν και διεθνείς διακρίσεις.  
 
Όργανο µέτρησης: Για την υλοποίηση του σκοπού της έρευνας χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της 
δοµηµένης ατοµικής και οµαδικής συνέντευξης, οι ερωτήσεις των οποίων προέκυψαν από την 
ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας. 
 
∆ιαδικασία µέτρησης: Όλες οι συνεντεύξεις µαγνητοφωνήθηκαν πλήρως και καταγράφηκαν αργότερα 
µε ακρίβεια σε χαρτί. Σε κάποια σηµεία η ανάλυσή τους έγινε µε τη µέθοδο του «χάρτη κεντρικών 
εννοιών» (Jones, 1985b; Eden et al., 1983), ενώ σε άλλα έγινε µε την κατηγοριοποίηση των 
δεδοµένων σε µορφή προτάσεων.  
 

Αποτελέσµατα - Συζήτηση 
 
Όλοι οι διαιτητές συµφώνησαν ότι υπάρχουν µεγάλες διαφορές µεταξύ Eλληνικών και ευρωπαϊκών 
πρωταθληµάτων. Ο 10ος διατητής δήλωσε ότι «περιστατικά βίας στην καλαθοσφαίριση συµβαίνουν σε 
χώρες όπως η Ελλάδα, η Τουρκία, η Γιουγκοσλαβία και λιγότερο η Ιταλία .... τέτοια φαινόµενα 
δύσκολα θα τα βρούµε σε χώρες της Κεντρικής, της Βόρειας, αλλά και της Ανατολικής Ευρώπης». Η 
κοινωνική σύνθεση του πληθυσµού που πηγαίνει στο γήπεδο σε αυτές τις χώρες περιλαµβάνει 
οικογένειες µε παιδιά, ενώ στην Ελλάδα τα παιδιά δεν ενθαρρύνονται να ακολουθήσουν λόγω της 
ανάρµοστης ατµόσφαιρας που επικρατεί στο γήπεδο. Στο εξωτερικό ένας αγώνας καλαθοσφαίρισης 
είναι γιορτή, στην Ελλάδα µπορεί να εξελιχθεί σε πόλεµο.  
 
Ο 16ος διαιτητής δήλωσε ότι «υπάρχουν χώρες όπως η Τουρκία και η Γιουγκοσλαβία που οι έδρες 
είναι πιεστικές, είναι σχεδόν ίδιες µε τις δικές µας, αλλά στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες είναι 
πολύ καλύτερα τα πράγµατα γιατί είναι διαφορετικός ο κόσµος που πηγαίνει στα γήπεδα». Αρκετοί 
διαιτητές µίλησαν για το µεσογειακό «ταµπεραµέντο» και ότι οι Έλληνες από χαρακτήρα είναι «πιο 
φανατικοί και οξύθυµοι», ενώ πηγαίνουν στο γήπεδο «για εκτόνωση» από τα οικογενειακά, 
οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι τα περιστατικά βίας 
συµβαίνουν µόνο όταν Ελληνικές οµάδες αγωνίζονται µεταξύ τους και όχι όταν Ελληνικές οµάδες 
αγωνίζονται εναντίον ξένων οµάδων στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα. Εύλογα αναρωτιέται κορυφαίος 
διεθνής διαιτητής (10ος): «Πώς είναι δυνατόν σε αγώνες Ελληνικών οµάδων που συµµετέχουν σε 

ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα να µην συµβαίνουν παρά ελάχιστα βίαια φαινόµενα και από την άλλη στιγµή 
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οι ίδιες οµάδες στο ελληνικό πρωτάθληµα όταν παίζουν µεταξύ τους να γίνεται πόλεµος; Η βία στη 

χειρότερη µορφή της».  
 
 «Τροµακτική διαφορά! Στο εξωτερικό πραγµατικά χαίρονται το παιχνίδι. Είναι γιορτή. Μιλάµε για 

παιχνίδια που τελειώνουν στον ένα πόντο και καταλαβαίνετε ότι όταν το παιχνίδι τελειώσει στον πόντο 

πάντα βρίσκει το µπελά του ο διαιτητής γιατί µπορεί µε ένα σφύριγµα να καθορίσει το αποτέλεσµα. Μετά 

το παιχνίδι προσφέρεται δεξίωση τους διαιτητές και στις αντίπαλες οµάδες, όπου µιλάνε για οτιδήποτε 

άλλο εκτός από µπάσκετ. Ευελπιστώ κάποια στιγµή να γίνει αυτό και στην Ελλάδα» (9ος). 
 
Η ειδοποιός διαφορά µεταξύ Ελληνικών και ευρωπαϊκών πρωταθληµάτων είναι η αθλητική παιδεία. 
Λόγω της έλλειψης αυτού του είδους της παιδείας ο Έλληνας θεωρείται οπαδός και όχι φίλαθλος. Σε 
περίπτωση που δεν είναι οπαδός θεωρείται ότι δεν είναι ούτε καν φίλαθλος.  
 
Η πλειοψηφία των Ελλήνων διαιτητών µε, ή χωρίς διεθνή εµπειρία ανέφεραν ότι στην Ελλάδα οι 
θεσµοί δεν τηρούνται και ότι δεν υπάρχουν συνέπειες για τις παραλείψεις που γίνονται. Η Ελληνική 
Οµοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και η ΕΣΑΚΕ δεν εφαρµόζουν τους νόµους διότι υπάρχουν αφόρητες 
πιέσεις από πολιτικά πρόσωπα, παράγοντες και σωµατεία. Οι αρµόδιοι λαµβάνουν υπόψη τους πρώτα 
από όλα το πολιτικό κόστος και την υστεροφηµία. Αντίθετα, στο εξωτερικό εφαρµόζονται χωρίς 
διακρίσεις οι νόµοι που υπάρχουν και οι οµάδες που τους παραβαίνουν τιµωρούνται. Οι υπεύθυνοι 
στο εξωτερικό δεν υπολογίζουν το πολιτικό κόστος, ούτε αναπτύσσονται διαπλεκόµενες σχέσεις όπως 
γίνεται στην Ελλάδα. Η εφαρµογή των κατασταλτικών µέτρων είναι άµεση και η τιµωρία για 
παρεκτροπές είναι αυστηρή. Μια οµάδα που παρεκτρέπεται ενδέχεται να υποβιβαστεί σε χαµηλότερες 
κατηγορίες. Υπάρχει ισονοµία για όλους, ενώ αντίθετα στην Ελλάδα «ο καθένας λέει και κάνει ό,τι 

θέλει χωρίς να ελέγχεται και όσο πιο µεγάλος και σπουδαίος είναι αυτός τόσο πιο ανεξέλεγκτα περνάει» 
(8ος). 
 
Χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω αποσπάσµατα: 
«Εµείς έχουµε το ίδιο ταµπεραµέντο µε τους Ιταλούς, τους Ισπανούς, τους Πορτογάλους και τους 

Γιουγκοσλάβους. Αλλά σε αυτές τις χώρες ο νόµος εφαρµόζεται. Όταν πάµε εκεί δεν το συζητάµε ότι θα 

πετάξουν αναπτήρες, κέρµατα, σιφώνια και µπουκάλια. Εκεί η οµάδα ξέρει ότι αν γίνει αυτό µπορεί να 

χάσει και την κατηγορία. Εδώ δυστυχώς δεν εφαρµόζεται ο νόµος και αυτό σηµαίνει  ότι δεν µπορούµε 

να συµµαζέψουµε την κατάσταση. Ακροβατούµε»(14ος). 
 
Κορυφαίος στον κόσµο διαιτητής (10ος) για να δείξει τη διαφορά περιγράφει ένα «περιστατικό βίας» 
που συνέβη σε αγώνα καλαθοσφαίρισης στο Βέλγιο: «Σε κάποιον αγώνα στο Βέλγιο κάποιος φίλαθλος 

πέταξε µέσα στον αγωνιστικό χώρο ένα σακουλάκι µε πασατέµπο. Αυτόµατα δύο αστυνοµικοί τον πήραν 

αγκαλιά και τον οδήγησαν στην κλούβα». 
 
Πίνακας 1 ∆ιαφορές στο φαινόµενο της βίας µεταξύ Ελληνικών και Ευρωπαϊκών πρωταθληµάτων 
 

Ελληνικά πρωταθλήµατα Ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα 

� Ένας αγώνας καλαθοσφαίρισης µπορεί να 
εξελιχθεί σε πολεµική αναµέτρηση. 

� Οι οπαδοί είναι πιο φανατικοί, οξύθυµοι, 
µε Μεσογειακό ταµπεραµέντο. 

� Υπάρχει έλλειµµα παιδείας των Ελλήνων 
οπαδών.  

� Οικογένειες µε παιδιά δεν µπορούν να 
παρακολουθήσουν αγώνες. 

� Οι θεσµοί δεν τηρούνται, υπάρχει 
ατιµωρησία και δεν εφαρµόζονται 
κατασταλτικά µέτρα. 

� Όσο πιο µεγάλος και σπουδαίος είναι 
κάποιος τόσο πιο ανεξέλεγκτος γίνεται. 

� ∆εν υπάρχουν συνέπειες για παραλείψεις. 

� Ένας αγώνας καλαθοσφαίρισης είναι γιορτή. 
� Οι οπαδοί είναι λιγότερο φανατικοί. 
� Υπάρχει αθλητική παιδεία. Ολόκληρες 

οικογένειες πηγαίνουν στα γήπεδα. 
� Οι θεσµοί τηρούνται. Ο νόµος εφαρµόζεται. Οι 

υπεύθυνοι τιµωρούνται. Τα κατασταλτικά 
µέτρα εφαρµόζονται άµεσα.  

� Υπάρχει ισονοµία. 
� Υπάρχουν συνέπειες για παραλείψεις. 
� Το πολιτικό κόστος δεν λαµβάνεται υπόψη. 
� Υπάρχει µικρότερη διαπλοκή. 
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� Οι ελληνικές καλαθοσφαιρικές αρχές δεν 
εφαρµόζουν τους νόµους. 

� Λαµβάνεται υπόψη το πολιτικό κόστος. 
� Υπάρχουν διαπλεκόµενα συµφέροντα. 

 
Συµπέρασµα 
 
Οι Έλληνες οπαδοί είναι πιο φανατικοί, οξύθυµοι, έχουν Μεσογειακό ταµπεραµέντο και έλλειµµα 
παιδείας. Οι νόµοι δεν τηρούνται και οι θεσµοί καταπατούνται, αφού το πολιτικό κόστος λαµβάνεται 
σοβαρά υπόψη.  
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ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
Κριεµάδης, Θ. 
Τµήµα Οργάνωσης & ∆ιαχείρισης Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 

 
Εισαγωγή 
 
Αποστολή της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού (ΓΓΑ) είναι η άσκηση αποτελεσµατικής αθλητικής 
πολιτικής. Η ΓΓΑ διαµορφώνει και διοικεί το στρατηγικό πρόγραµµα της εθνικής αθλητικής 
πολιτικής, µε γνώµονα το εθνικό αθλητικό συµφέρον και µε βάση τις αρχές του Ολυµπιακού ιδεώδους 
και τις Ευρωπαϊκές πολιτικές για τον αθλητισµό.  
 

Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση του εσωτερικού περιβάλλοντος της ΓΓΑ 
(οργάνωση, στελέχωση, διαχείρισης πόρων, συστηµάτων υποστήριξης, κλπ.).  
 

Μεθοδολογία 
 
Η µελέτη αυτή πραγµατοποιήθηκε το 2001 από οµάδα εµπειρογνωµόνων του Οικονοµικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών µέλος της οποίας ήταν και ο συγγραφέας.  Η διαγνωστική ανάλυση διεξήχθη 
σε 2 φάσεις.  Καταρχήν πραγµατοποιήθηκαν σε βάθος συνεντεύξεις µε επιλεγµένα στελέχη της ΓΓΑ 
(∆ιευθυντές) και διαµορφώθηκε µία πρώτη άποψη για τη ΓΓΑ και τα βασικά της προβλήµατα. Στη 
συνέχεια πραγµατοποιήθηκε ποιοτική έρευνα πεδίου µε τη χρήση ερωτηµατολογίου που απευθύνθηκε 
σε όλους τους προϊστάµενους των Τµηµάτων και των Γραφείων. 
 
Οι βασικές διαστάσεις που αφορούν τη διάγνωση είναι: 1) στρατηγική, 2) οργανωτική δοµή, 3) 
προσωπικό (στελέχωση, εκπαίδευση-κατάρτιση, αξιολόγηση, επικοινωνία, κίνητρα), 4) διοικητικές 
πρακτικές, 5) υποδοµές (κτιριακή υποδοµή, πληροφορική και τεχνολογικός εξοπλισµός), 6) 
οικονοµικοί πόροι, 7) σχέσεις και επικοινωνία µε εποπτευόµενους φορείς και 8) θεσµικά ζητήµατα 
 
Αποτελέσµατα 
 
Τα κύρια αποτελέσµατα που προέκυψαν από τη  µελέτη αυτή ήταν τα ακόλουθα:  
1. Απουσία διαδικασίας ανάπτυξης συνολικού αθλητικού προγραµµατισµού που αφορά στην 

ανάπτυξη τόσο του αθλητισµού (διαδικασία προγραµµατισµού ανά άθληµα) όσο και των 
υποδοµών. 

2. Η λειτουργία ορισµένων ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων έχει ατονήσει κυρίως λόγω ανεπαρκούς 
στελέχωσης. 

3. Υπάρχει απόκλιση µεταξύ των αρµοδιοτήτων που προβλέπονται από τον «Οργανισµό» και αυτών 
που στην πραγµατικότητα ασκούνται. 

4. Υπάρχουν προβλήµατα στην επικοινωνία µεταξύ των οργανωτικών µονάδων τόσο οριζόντια, όσο 
και κάθετα. 

5. ∆εν υπάρχουν βασικές οργανωτικές µονάδες για την εκτέλεση κάποιων σηµαντικών λειτουργιών 
(π.χ., µάρκετινγκ, διασφάλισης ποιότητας, κλπ.). 

6. Η στελέχωση των οργανικών θέσεων µε µόνιµο προσωπικό είναι ανεπαρκής. Η χρήση 
αποσπασµένου προσωπικού συνήθως επιφέρει πρόσθετα προβλήµατα λόγω του ότι το προσωπικό 
αυτό: α) δεν έχει τις κατάλληλες ειδικότητες και β) διατίθεται στη ΓΓΑ για περιορισµένο χρόνο. 

7. Η πλειοψηφία του προσωπικού (169 άτοµα από τα 261) βρίσκεται στο βαθµό Α, πράγµα που έχει 
ως αποτέλεσµα να µην έχουν πλέον κίνητρα για περαιτέρω εξέλιξη (οι θέσεις των διευθυντών 
είναι λίγες για να λειτουργήσουν ως κίνητρο, ενώ επιπλέον υπάρχει η αντίληψη για µη 
αξιοκρατική προαγωγή στις θέσεις αυτές). 
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8. Ειδικότητες σχετικές µε τον αθλητισµό διαθέτει µόνο το 3% του προσωπικού πανεπιστηµιακής 
εκπαίδευσης, ενώ το 61% του προσωπικού ανήκει στον κλάδο των τεχνικών, το 27% στον κλάδο 
των διοικητικών, το 2% στον κλάδο των προγραµµατιστών-αναλυτών, το 6% στον κλάδο των 
γεωπόνων και το 1% στον κλάδο των καλών τεχνών. 

9. ∆εν υπάρχει σύστηµα αξιολόγησης προσωπικού και σύνδεσής του µε τις προαγωγές. 
10. ∆εν υφίσταται κάποια γραπτή πολιτική κινήτρων (υλικών, ή ηθικών) που να κάνει γνωστούς τους 

όρους του «παιχνιδιού». 
11. ∆εν υπάρχει συστηµατική περιγραφή των θέσεων εργασίας. 
12. ∆εν υπάρχει σχεδιασµός για την εκπαίδευση και την κατάρτιση του προσωπικού. 
13. ∆εν εφαρµόζονται σύγχρονες διοικητικές πρακτικές και µηχανισµοί παρακολούθησης της 

παραγωγικότητας & αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιακών µονάδων. 
14. ∆εν υπάρχουν τυποποιηµένες διαδικασίες εσωτερικής επικοινωνίας και διάχυσης πληροφοριών. 
15. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις (κτίριο της οδού Πανεπιστηµίου) κρίθηκαν ανεπαρκείς.   
16. ∆εν υπάρχει µηχανοργάνωση, γεγονός που επιτείνει τα προβλήµατα προγραµµατισµού και 

διαχείρισης των δραστηριοτήτων. 
17. Οι οικονοµικοί πόροι που διατίθενται στη ΓΓΑ κρίθηκαν ανεπαρκείς. 
18. ∆ιαπιστώθηκε αδυναµία έγκαιρης ολοκλήρωσης του ελέγχου των απολογισµών όλων των 

σωµατείων σε επίπεδο πρωτογενών στοιχείων όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία 
(βασικοί λόγοι είναι η έλλειψη προσωπικού, ο πολύ µεγάλος αριθµός σωµατείων, η ασάφεια των 
κανόνων χρηµατοδότησης των δαπανών των φορέων και η αδυναµία κατανόησης των κανόνων 
από τους φορείς λόγω έλλειψης συστηµάτων οργάνωσης και εξειδικευµένου προσωπικού). 

19. Τα προβλήµατα που δηµιουργούνται µε τους φορείς είναι αποτέλεσµα απουσίας ενός συστήµατος 
έγκρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης των προγραµµάτων τους.  

20. Ο νέος Νόµος 2725 για τον Αθλητισµό προβλέπει µία σειρά από µέτρα που µπορούν να 
επηρεάσουν σε σηµαντικό βαθµό το ρόλο και τη µελλοντική εστίαση της ΓΓΑ και χρήζουν 
περαιτέρω διερεύνησης.  

 

Συζήτηση - Συµπεράσµατα 
 
1. Η αποσαφήνιση του ρόλου της ΓΓΑ θα έχει µεγάλη σηµασία στον τοµέα των υποδοµών 

(αθλητικών εγκαταστάσεων) όπου και παρατηρείται η µεγαλύτερη σύγχυση και αδυναµία 
εκτέλεσης του παραγωγικού ρόλου.  

2. Πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα αποκέντρωσης των αρµοδιοτήτων της στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, ενώ παράλληλα να εξετασθεί η ικανότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να 
αναλάβει αυτές τις αρµοδιότητες (Ansoff, 1984; Ansoff, 1988; Ansoff & McDonnell, 1990); 
Bryson, 1988).  

3. Αποτελεί ανάγκη πλέον να δηµιουργηθεί νέος «Οργανισµός» που να ανταποκρίνεται στο 
διαφοροποιηµένο αντικείµενο της ΓΓΑ και να διαθέτει µακροπρόθεσµη στρατηγική (Wilson, 
1990; Sutton, 1987; Kriemadis, 1997). 

4. Υπάρχει ανάγκη εισαγωγικής επιµόρφωσης νεοεισερχόµενων υπαλλήλων (µε πιθανή συνεργασία 
µε την Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης), και ανάγκη για ενδιάµεση επιµόρφωση προσωπικού 
σε περιπτώσεις εσωτερικών µετακινήσεων. 

5. Πρέπει να δηµιουργηθούν µηχανισµοί αξιολόγησης και δηµιουργίας κινήτρων για το προσωπικό 
(Bucher & Krotee, 1998; Broyles & Hay, 1979; Kouzes & Posner, 1987).  

6. Πρέπει να υιοθετηθεί ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε τους κανονισµούς του 
∆ιεθνούς Προτύπου Ποιότητας ISO 9001:2000, το οποίο θα αναβαθµίσει και θα τυποποιήσει όλες 
τις σηµαντικές για τη λειτουργία της ΓΓΑ δραστηριότητες και θα επιλύσει πολλά από τα 
οργανωτικά και διοικητικά της προβλήµατα, όπως, για παράδειγµα, το πρόβληµα της έγκρισης και 
παρακολούθησης της υλοποίησης των προγραµµάτων των εποπτευόµενων φορέων (Lewis, 1979; 
Lewis & Appenzeller, 1985; Sutton & Migliore, 1988). 
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ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ  

ΣΤΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
 
Λαγουδάκη, Ε., Αυθίνος, Ι. & Νάσσης, Π. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Αθηνών 

 
Εισαγωγή 
 
Οι εθελοντές είναι πολύ βασικό και ζωτικό συστατικό για την επιτυχή διεξαγωγή µεγάλων 
διοργανώσεων, οι οποίες αφορούν αθλητικά, αναψυχικά, πολιτιστικά ή και κοινωνικά δρώµενα. 
Σύµφωνα µε τον Kokolakis (1999), η εθελοντική προσφορά είναι ανεκτίµητη, κάθε προσπάθεια να 
υποκατασταθεί µε εργασία επί πληρωµή θα µετέβαλε ολοκληρωτικά τη φύση του εθελοντισµού, αφού 
θα αντικαθιστούσε µια σχέση βασισµένη στη κοινωνική υπευθυνότητα και στην αµοιβαία βοήθεια, µε 
µια άλλη βασισµένη στη κερδοσκοπία. Σύµφωνα µε την Henderson (1985), εθελοντής θεωρείται 
όποιος προσφέρει τις υπηρεσίες του χωρίς να περιµένει οικονοµικό αντάλλαγµα, σε κάποια 
λειτουργική οργάνωση, ή για κάποιο σκοπό. Σχετικές έρευνες στην Ελλάδα εξέτασαν τους 
παράγοντες που θα µπορούσαν να παρακινήσουν κάποιους να γίνουν εθελοντές σε αθλητικά 
γεγονότα, χωρίς να εξετάσουν ποιοι από αυτούς τελικά συνέβαλαν στην απόφασή τους να 
ενασχοληθούν µε αυτά (Παπαδηµητρίου και συν., 2001).  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοποί της παρούσας έρευνας ήταν: α) να σκιαγραφήσει το προφίλ των εθελοντών αθλητικών 
γεγονότων, β) να προσδιορίσει τους παράγοντες που τους παρακίνησαν να γίνουν προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους και γ) να προσδιορίσει τα στοιχεία της διοργάνωσης που τους ικανοποίησαν. 
 

Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 126 άτοµα, τα οποία είχαν αναλάβει εθελοντικούς ρόλους: α) στο 
«5ο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Υγρού Στίβου σε πισίνα 25 µ.», στην Αθήνα, το 2000 και β) στην 
«Ηµερίδα Ιππικού Εθελοντισµού», στην Αθήνα, το 2001.  
 
Όργανο µέτρησης: Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο των Farrell 
et al. (1998), το οποίο αποτελείται από 2 κύρια µέρη: το 1ο αφορούσε στους λόγους παρακίνησης και 
το 2ο στην ικανοποίηση από την όλη εθελοντική εµπειρία. Οι ερωτήσεις χρησιµοποιούσαν την 
κλίµακα Likert. 
 
Η παρούσα έρευνα είναι αρθρωτή και βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειµένου ο συνολικός αριθµός των 
συµµετεχόντων να παρέχει µελλοντικά τη δυνατότητα παραγοντικής ανάλυσης, κάτι το οποίο δεν 
είναι µέχρι του παρόντος εφικτό, λόγω του µικρού αριθµού εθελοντών σε αθλητικά γεγονότα στη 
χώρα µας. Κατά συνέπεια, η ανάλυση των αποτελεσµάτων που ακολουθούν πραγµατοποιήθηκε 
περιγραφικά και τα αποτελέσµατα στην παρούσα έρευνα παρουσιάζονται ως πρώτη προσέγγιση στο 
θέµα. 
 
Αποτελέσµατα 
 
Το προφίλ των συµµετεχόντων στην έρευνα διαµορφώνεται ως ακολούθως. Η πλειοψηφία των 
εθελοντών ήταν γυναίκες σε διπλάσιο ποσοστό από αυτό των ανδρών (63.9% έναντι 36.1% 
αντίστοιχα), ανύπανδροι (75.0%), οι οποίοι ζουν ανεξάρτητα από την οικογένειά τους (80.6%). 
Σχεδόν οι µισοί (38.9%) ήταν εργαζόµενοι µε κύρια απασχόληση σε διάφορα επαγγέλµατα, µε τα δύο 
τρίτα από αυτούς (66.7%), να ήταν απόφοιτοι της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Η ηλικία τους ήταν από 
20 έως 63 χρονών, µε το 44.4% κάτω των 23 χρονών. 
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Οι κυριότεροι λόγοι παρακίνησής τους ήταν: να «βοηθήσουν στην επιτυχηµένη οργάνωση των 
αγώνων» (M = 6,02), να «κάνουν κάτι που αξίζει» (M = 5,67), να «προσφέρουν στο κοινωνικό 
σύνολο» (M = 5,24), να «αποκτήσουν σχετική εργασιακή εµπειρία» (M = 5,21), να «αισθανθούν 
ενεργό µέρος του κοινωνικού συνόλου» (M = 5,02) και να «συναναστραφούν µε άλλα άτοµα» (Μ = 
5,02). Αντίθετα, οι λιγότερο παρακινητικοί παράγοντες ήταν: «η επιθυµία τους για τη συνέχιση της 
οικογενειακής παράδοσης στην προσφορά εθελοντικής εργασίας» (Μ = 2,73), το γεγονός ότι «η 
συγκεκριµένη εργασία αποτελούσε σηµαντική ευκαιρία για αυτούς» (Μ = 3,02) και το γεγονός ότι 
«δεν είχαν κάτι καλύτερο να κάνουν» (M = 3,03). 

 
Τα στοιχεία που τους ικανοποίησαν περισσότερο ήταν: το «επίπεδο των αγώνων των συγκεκριµένων 
αθληµάτων» (Μ = 1,72), η «καθαρότητα της ατµόσφαιρας στον αγωνιστικό χώρο» (Μ = 2,01), και η 
«επικοινωνία τους µε τους άλλους εθελοντές» (Μ = 2,07). Αντίθετα, λιγότερο ικανοποιηµένοι έµειναν 
από: τις «δραστηριότητες ψυχαγωγίας για τους θεατές» (Μ = 3,20), τις «διάφορες επισκέψεις» (Μ = 
3,03), και την «αρχική τους πληροφόρηση» (Μ = 3,03).   
 
Συζήτηση 
 
Τα αποτελέσµατα της εργασίας αυτής φαίνεται να επιβεβαιώνουν τα ευρήµατα της πλειοψηφίας 
ανάλογων διεθνών µελετών, οι οποίες τονίζουν τη σπουδαιότητα της οργανωτικής επιτυχίας των 
αγώνων, καθώς και την ανάγκη για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο ως τους σηµαντικότερους 
παράγοντες παρακίνησης για τη συµµετοχή των εθελοντών στη διοργάνωση αθλητικών αγώνων. Οι 
περισσότερες από αυτές τις µελέτες (Cuskelly et al., 1998; Farrell et al., 1998; Johnston et al., 1999; 
2000; Malenfant, 1987; Nichols & King, 1999; Parker, 1992), διαπίστωσαν ότι οι λόγοι που οδήγησαν 
τους εθελοντές στη προσφορά εργασίας ήταν κυρίως αλτρουιστικοί, µε άλλα λόγια η επιθυµία τους 
«να συµβάλλουν στην επιτυχία του γεγονότος», να «προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο», να «κάνουν 
κάτι χρήσιµο» και να «έρθουν σε επαφή µε άλλους ανθρώπους».  
 
Η έρευνα των Johnston et al. (1999 - 2000), κατέληξε επίσης στο συµπέρασµα ότι οι παράγοντες που 
ελάχιστα τους επηρέασαν ήταν η «έλλειψη απασχόλησης στον ελεύθερό τους χρόνο» και το γεγονός 
ότι «άλλα άτοµα στο κοινωνικό τους περίγυρο ασχολούνταν µε τον εθελοντισµό», ευρήµατα τα οποία 
συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης. Αντίθετα µε τα συµπεράσµατα της παρούσας 
εργασίας και των περισσότερων µελετών στη βιβλιογραφία, οι Shibli et al. (1999), διαπίστωσαν ότι 
δεν υπερισχύει ο αλτρουισµός ως προτρεπτικός παράγοντας, αλλά η σχέση των εθελοντικών εργασιών 
µε τα ενδιαφέροντα των ίδιων των ατόµων και των φίλων τους. Σηµαντικός παράγοντας παρακίνησης 
των εθελοντών που συµµετείχαν στην παρούσα έρευνα ήταν και η επιθυµία τους «να αποκτήσουν 
σχετική εργασιακή εµπειρία», αποτέλεσµα το οποίο βρίσκεται σε αντίθεση µε τα συµπεράσµατα της 
έρευνας των Caldwell & Andereck (1994), οι οποίες κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι δεν υπήρχαν 
υλικά κίνητρα, τα οποία να λειτούργησαν ως παρακίνηση για τους εθελοντές.  
 
Όσον αφορά στο δεύτερο ερευνητικό ερώτηµα, δηλαδή την ικανοποίηση των εθελοντών, η 
«δυνατότητα επικοινωνίας» αναφέρεται και στην έρευνα των Johnston et al. (1999 - 2000), ως το 
στοιχείο των αγώνων από το οποίο ήταν περισσότερο ικανοποιηµένοι οι εθελοντές. Είναι επίσης 
χαρακτηριστικό ότι ενώ οι περισσότεροι από όσους συµµετείχαν στην έρευνα δεν δήλωσαν 
δυσαρεστηµένοι µε κάτι, εντούτοις εξέφρασαν µια ουδέτερη στάση σχετικά µε πολλά από τα στοιχεία 
των αγώνων (π.χ., πληροφόρηση που έλαβαν, επισκέψεις και κοινωνικές εκδηλώσεις), γεγονός το 
οποίο ίσως πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο προσοχής για τους υπεύθυνους διοργάνωσης αθλητικών 
αγώνων, καθώς το επίπεδο ικανοποίησης των εθελοντών αποτελεί σηµαντικό παράγοντα της 
οργανωτικής τους επιτυχίας και καθιστά ευκολότερη την προσέλκυση εθελοντών και σε µελλοντικές 
διοργανώσεις. 
 

Συµπεράσµατα 
 
Η προσέλκυση και η ικανοποίηση των εθελοντών που συµµετέχουν στη διοργάνωση αθλητικών 
αγώνων επηρεάζει σηµαντικά την οργανωτική επιτυχία τους, διότι µέσα από την εθελοντική 
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προσφορά εργασίας επιτυγχάνεται η ποιοτικότερη, στο µέτρο του εφικτού, προσφορά υπηρεσιών στο 
χαµηλότερο δυνατό κόστος. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας, η προβολή της 
σπουδαιότητας του ρόλου των εθελοντών για την οργανωτική επιτυχία των αγώνων είναι δυνατό να 
συµβάλλει σηµαντικά στην προσπάθειας προσέλκυσής τους. Επίσης, ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να 
δοθεί από τους υπεύθυνους διοργάνωσης αθλητικών αγώνων στη βελτίωση συγκεκριµένων 
παραµέτρων που σχετίζονται µε το µάνατζµεντ των εθελοντών, τα οποία είναι δυνατόν να αυξήσουν 
το επίπεδο ικανοποίησης των εθελοντών, µε στόχο τη συχνότερη συµµετοχή τους σε ανάλογες 
δραστηριότητες.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ 

 
Νάσσης, Π. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Αθηνών 

 
Εισαγωγή 
 
Η ζήτηση για την παρακολούθηση αγώνων επαγγελµατικών οµάδων στο γήπεδο είναι εξαιρετικά 
σηµαντική, καθώς η ελκυστικότητα του προϊόντος και το εύρος της αγοράς εξαρτώνται σε µεγάλο 
βαθµό από τον υγιή ανταγωνισµό ενός πρωταθλήµατος, ο οποίος αντικατοπτρίζεται από τον αριθµό 
των θεατών που προσελκύει (Falter & Perignon, 2000). Οι παράγοντες που καθορίζουν τη ζήτηση για 
την παρακολούθηση αγώνων κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες: α) οικονοµικοί παράγοντες, β) 
παράγοντες που συνδέονται µε την ελκυστικότητα του αγώνα, γ) κοινωνικοί, δηµογραφικοί και 
γεωγραφικοί παράγοντες και δ) άλλοι παράγοντες, (Hart et al., 1975; Schofield, 1983).  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να παρουσιάσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση για 
την παρακολούθηση αγώνων επαγγελµατικών οµάδων και να εξετάσει τον τρόπο µε τον οποίο η 
κατανόηση των παραγόντων αυτών µπορεί να βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων για την 
αποτελεσµατικότερη διαχείριση των επαγγελµατικών αθλητικών οµάδων. 
 
Παράγοντες που επηρεάζουν την προσέλευση των θεατών 
 

Οικονοµικοί παράγοντες 
 
Η τιµή του εισιτηρίου και το εισόδηµα των καταναλωτών είναι 2 σηµαντικοί οικονοµικοί παράγοντες 
που επηρεάζουν τη ζήτηση. Μελέτες για την παρακολούθηση αγώνων σε επαγγελµατικά 
πρωταθλήµατα ποδοσφαίρου κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι ενώ η τιµή του εισιτηρίου αποτελεί 
σηµαντικό παράγοντα, εντούτοις η ζήτηση δεν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις µεταβολές της τιµής 
(Baimbridge et al., 1996; Bird, 1982; Simmons, 1996).  
 
Σηµαντική θεωρείται και η επίδραση της µεταβολής του εισοδήµατος των καταναλωτών. Από τις 
έρευνες που έχουν γίνει δεν είναι ξεκάθαρο εάν η µεταβολή του εισοδήµατος των καταναλωτών 
επηρεάζει θετικά ή αρνητικά την πρόθεσή τους για την παρακολούθηση αγώνων επαγγελµατικών 
οµάδων. Για παράδειγµα, ορισµένες µελέτες τείνουν προς τη διαπίστωση ότι η παρακολούθηση 
αγώνων ποδοσφαίρου αποτελεί ‘κατώτερο’ αγαθό, καθώς η αύξηση του εισοδήµατος έχει ως 
αποτέλεσµα τη µείωση της προσέλευσης των θεατών στο γήπεδο (Bird, 1982; Falter & Perignon, 
2000). Αντίθετα, άλλοι ερευνητές καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η παρακολούθηση αγώνων 
επαγγελµατικών οµάδων έχει τα χαρακτηριστικά ενός ‘κανονικού’ αγαθού, µε άλλα λόγια η 
ποσοστιαία µεταβολή της ζήτησης είναι µεγαλύτερη από την ποσοστιαία µεταβολή του εισοδήµατος 
(Baimbridge et al., 1996; Simmons, 1996).  
 
Εξίσου σηµαντικός παράγοντας της ζήτησης είναι η τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων ενός 
πρωταθλήµατος. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που προκύπτουν από την παρακολούθηση αγώνων της 1ης 
εθνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου στην Αγγλία δεν φαίνεται να υπάρχει µείωση των θεατών εξαιτίας 
της τηλεοπτικής µετάδοσης των αγώνων (Bird, 1982; Peel & Thomas, 1992). Μείωση (15-16%) 
παρατηρήθηκε µόνο στην προσέλευση των θεατών για την παρακολούθηση αγώνων που διεξάγονταν 
∆ευτέρα και µεταδίδονταν τηλεοπτικά (Baimbridge et al,. 1996).  
 
Η ελκυστικότητα του αγώνα 
 
Το κατά πόσο ένας αγώνας είναι ελκυστικός για τους θεατές εξαρτάται από το συνδυασµό πολλών 
παραγόντων. Αυτό που φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τη συνολική ζήτηση 
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παρακολούθησης αγώνων ενός πρωταθλήµατος είναι η αβεβαιότητα για την κατάταξη των οµάδων 
στο τέλος του πρωταθλήµατος, η µεγαλύτερη δηλαδή διάρκεια του συναγωνισµού για την κατάκτηση 
του πρωταθλήµατος ή την κατάληψη των θέσεων που οδηγούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις 
(Downward & Dawson, 2000; Falter & Perignon, 2000; Vrooman, 2000).  
 
Επίσης, η πιθανότητα νίκης της γηπεδούχου οµάδας σε συνδυασµό µε τα επιτυχή αποτελέσµατα στον 
αγωνιστικό τοµέα, φαίνεται να αποτελούν ουσιαστικούς παράγοντες για την προσέλευση των θεατών 
(Cairns, 1987; El-Hodiri & Quirk, 1971). Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την ελκυστικότητα ενός 
αγώνα είναι η παρουσία παικτών-αστέρων (Baimbridge et al., 1996; Wilson & Sim, 1995) και η 
διαφήµιση (McDonald & Rascher, 2000; Wells et al., 2000).  
 
Κοινωνικοί, δηµογραφικοί και γεωγραφικοί παράγοντες 
 
Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τη ζήτηση παρακολούθησης αγώνων είναι το µέγεθος και τα 
χαρακτηριστικά της τοπικής αγοράς. Με άλλα λόγια, όσο µεγαλύτερη είναι η τοπική αγορά και όσο 
λιγότερες είναι οι επαγγελµατικές οµάδες του ίδιου αθλήµατος που έχουν την έδρα τους στην ίδια 
πόλη, τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα για αυξηµένη παρακολούθηση των αγώνων (Wilson & 
Sim, 1995).  
 
Εξίσου σηµαντικό µε το µέγεθος του πληθυσµού είναι και το επίπεδο ταύτισης των φιλάθλων µε την 
οµάδα που φιλοξενείται στην πόλη τους (Wells et al., 2000). Τέλος, η δυνατότητα των θεατών για 
κοινωνικοποίηση, η ευκαιρία δηλαδή που τους προσφέρει η παρακολούθηση ενός αγώνα να βρεθούν 
µε φίλους, ή άλλα µέλη της οικογένειάς τους επηρεάζει σηµαντικά την απόφασή τους για προσέλευση 
στο γήπεδο (Pease & Zhang, 2001). 
 
Άλλοι παράγοντες 
 
Η ποιότητα των εγκαταστάσεων, το µέγεθος, και η παλαιότητά τους φαίνεται να επηρεάζουν 
σηµαντικά τη ζήτηση για παρακολούθηση αγώνων. Τα καινούργια στάδια, τα οποία προσφέρουν 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε ένα πολιτισµένο περιβάλλον είναι δυνατό να αυξήσουν σηµαντικά τη 
ζήτηση για παρακολούθηση αγώνων (DeSchriver & Jensen, 2002).  
 
Άλλοι παράγοντες είναι η ηµέρα διεξαγωγής του και οι καιρικές συνθήκες. Οι αγώνες που διεξάγονται 
το Σαββατοκύριακο και προς το τέλος της αγωνιστικής περιόδου έχουν αυξηµένη προσέλευση 
θεατών, σε αντίθεση µε αυτούς που γίνονται στα µέσα της εβδοµάδας (Hansen & Gauthier, 1989). 
Όσον αφορά στις καιρικές συνθήκες οι περισσότερες έρευνες καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι αυτές 
δεν επηρεάζουν την απόφαση των θεατών για την παρακολούθηση ενός αγώνα (Baimbridge et al., 
1996; Bird, 1982; Peel & Thomas, 1992).  
 

Συµπεράσµατα 
 
Λειτουργώντας σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι επαγγελµατικές οµάδες διεκδικούν τον 
πολύτιµο ελεύθερο χρόνο και το διαθέσιµο εισόδηµα των ίδιων καταναλωτών τους οποίους 
προσπαθούν να προσελκύσουν και άλλες εταιρείες παροχής υπηρεσιών ψυχαγωγίας. Μέσα στο 
πλαίσιο αυτό και λαµβάνοντας υπόψη τα συµπεράσµατα των παραπάνω ερευνών, προκύπτει ότι:  
1) Η ποιότητα των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών ενός γηπέδου µπορεί να επηρεάσει το θεατή 
θετικά (ώστε να θέλει να το επισκέπτεται και να ξοδέυει χρήµατα σε αυτό), ή αρνητικά (ώστε να 
αποφεύγει την επίσκεψή του σε αυτό) (Bitner, 1992). 
2) Οι επαγγελµατικές οµάδες έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την τιµή των εισιτηρίων χωρίς αυτό 
να µειώσει σηµαντικά τη ζήτηση για την παρακολούθηση των αγώνων τους. Η ανακαίνιση των 
γηπέδων, η βελτίωση της ασφάλειας και η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών δίνει την ευκαιρία στις 
οµάδες να αυξήσουν τα έσοδά τους, καθώς η αύξηση της τιµής των εισιτηρίων είναι δυνατόν να 
δικαιολογηθεί απόλυτα µετά την ανακατασκευή των γηπέδων. 
3) Οι επιτυχηµένες οµάδες είναι ιδιαίτερα ελκυστικές στους θεατές και αυτό έχει ως συνέπεια την 
διεύρυνση της αγοράς τους (Cairns, 1987; Falter & Perignon, 2000). Εξετάζοντας τα έσοδα των 
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οµάδων της Πρέµιερ Λιγκ για την περίοδο 1996 - 1997, ο Szymanski (1998), διαπίστωσε ότι το ύψος 
των εξόδων για τη µισθοδοσία του προσωπικού των οµάδων (το µεγαλύτερο ποσοστό των οποίων 
περιλαµβάνει τις αποδοχές των παικτών) συνδέεται θετικά µε την κατάταξη των οµάδων στη 
βαθµολογία. Με άλλα λόγια, αυτό σηµαίνει ότι όσο πιο µεγάλο είναι το ποσό για τους µισθούς των 
παικτών, τόσο πιο υψηλή είναι η θέση µιας οµάδας στη βαθµολογία, γεγονός το οποίο µε τη σειρά του 
οδηγεί σε υψηλότερα έσοδα (Deloitte & Touche, 2002; Szymanski, 1998). 
4) Σύµφωνα µε τους Baimbridge και συν. (1996), µε δεδοµένο ότι η τηλεοπτική κάλυψη επηρεάζει 
σηµαντικά την προσέλευση θεατών στους αγώνες του Αγγλικού πρωταθλήµατος ποδοσφαίρου που 
διεξάγονται τη ∆ευτέρα, τα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώµατα υπερκαλύπτουν την απώλεια 
εσόδων από τη µειωµένη προσέλευση των θεατών. 
5) Μέσω της στρατηγικής προώθησης ενός αγώνα είναι δυνατόν να εξοµαλυνθούν οι διαφορές που 
παρουσιάζονται από αγώνα σε αγώνα και έχουν σχέση µε την ποιότητα των αγωνιζόµενων οµάδων, 
τη σηµασία του αγώνα και την παρουσία παικτών-αστέρων, ώστε η αξία ενός αγώνα για το θεατή να 
παραµένει πάντοτε σε υψηλά επίπεδα 
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Παπαδηµητρίου, ∆. & Μυλωνάκη, Σ. 
Πανεπιστήµιο Πατρών 

 
Εισαγωγή 
 
Για πολλά χρόνια, ένα σηµαντικό µέρος της εθνικής αθλητικής πολιτικής συνδέεται µε τη διεκδίκηση 
και υλοποίηση µεγάλων αθλητικών διοργανώσεων µε αποκορύφωµα τους Ολυµπιακούς Αγώνες (OA) 
του 2004. Αυτό συµβαίνει διότι λόγω των αλληλένδετων κοινωνικών και οικονοµικών οφελών τα 
αθλητικά γεγονότα θεωρούνται ένας ελκυστικός επιχειρηµατικός τοµέας. Για παράδειγµα, έρευνα του 
ΚΕΠΕ (2001) εκτιµά ότι οι ΟΑ του 2004 θα έχουν κλιµακούµενη επίδραση στο ΑΕΠ, η οποία κατά 
το έτος διεξαγωγής των Αγώνων θα κυµαίνεται από .93 έως 1.34%, ενώ σηµαντική θα είναι και η 
επίδραση στην απασχόληση. Ωστόσο, η ίδια µελέτη διευκρινίζει ότι τα παραπάνω οικονοµικά οφέλη 
δεν πρέπει να θεωρούνται ούτε δεδοµένα, ούτε αυτονόητα. 
 
Ενώ ο ανταγωνισµός για τη διεκδίκηση αθλητικών διοργανώσεων συνεχώς αυξάνεται, οι έρευνες που 
επιχειρούν τον έγκυρο προσδιορισµό των οικονοµικών οφελών που απορρέουν από τις αθλητικές 
διοργανώσεις είναι λίγες (Crompton, 1995; Gratton, Dobson & Shible; Turco, 1993). Οι έρευνες αυτές 
δείχνουν ότι οι διοργανώσεις διακρίνονται σε συµµετοχικές και θεάµατος και δεν προκαλούν πάντα 
σηµαντικά οικονοµικά οφέλη. Πιο συγκεκριµένα, η µελέτη των Gratton, Dobson & Shible (2000), 
έδειξε ότι κάποια από τα αθλητικά γεγονότα που διοργανώθηκαν στη Μεγάλη Βρετανία, όταν 
µελετήθηκαν µε οικονοµικούς όρους διέψευσαν τις προσδοκίες των διοργανωτών. Οι ίδιοι ερευνητές 
κατηγοριοποίησαν τα γεγονότα αυτά σε 4 οµάδες. Η 1η και η 2η οµάδα περιλαµβάνει µεγάλες 
αθλητικές διοργανώσεις µε ελκυστικό θέαµα (π.χ., ΟΑ, Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Ποδοσφαίρου) 
και σηµαντικά οικονοµικά οφέλη για τη διοργανώτρια πόλη. Στη 3η κατηγορία κατατάσσονται µη 
επαναλαµβανόµενα αθλητικά γεγονότα µε σύνθετες οργανωτικές παραµέτρους και αµφισβητούµενα 
οικονοµικά οφέλη (π.χ., Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Πυγµαχίας Εφήβων, IAAF Grand Prix), ενώ, 
στην 4η κατηγορία συµπεριλαµβάνονται επαναλαµβανόµενα αθλητικά γεγονότα µε οικονοµικά οφέλη 
που αδυνατούν να ξεπεράσουν τις απαιτούµενες δαπάνες της διοργάνωσης (π.χ., Εθνικά 
πρωταθλήµατα στα περισσότερα αθλήµατα). 
 
Παρά το µεγάλο αριθµό αθλητικών γεγονότων που διοργανώνονται στη χώρα µας, η ελληνική 
βιβλιογραφία σχετικά µε τις οικονοµικές παραµέτρους των αθλητικών γεγονότων βρίσκεται σε 
εµβρυακό στάδιο. Η συγκεκριµένη εργασία επιχειρεί τον εµπειρικό προσδιορισµό του άµεσου 
οικονοµικού αντίκτυπου τριών αθλητικών γεγονότων που διοργανώθηκαν στη χώρας µας το 2002-
2003. Αυτά είναι: το Κύπελλο Χριστουγέννων Κολύµβησης (Πάτρα, 2002), Το Χειµερινό 
Πρωτάθληµα Κολύµβησης (Αθήνα 2003) και το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Ταεκβοντό (Αθήνα 
2003). Η µεταβλητή «οικονοµικό αντίκτυπο» ορίζεται ως οι πόροι που εισρέουν στην διοργανώτρια 
πόλη, και συνεπώς στην τοπική οικονοµία από τους επισκέπτες, τις χορηγίες και τους θεσµικούς 
φορείς ή επενδύτες που εδρεύουν εκτός πόλεως (Crompton, 1995). 
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 100 θεατές - επισκέπτες (11%) από το Κύπελλο Χριστουγέννων της 
Κολύµβησης, 60 θεατές - επισκέπτες (10,8%) από το Χειµερινό Πρωτάθληµα Κολύµβησης (Αθήνα 
2003) και 21 ξένες αποστολές (50%) από το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Ταεκβοντό. Η επιλογή των 
συγκεκριµένων αθλητικών γεγονότων έγινε µε µοναδικό κριτήριο την ευκολία πρόσβασης των 
ερευνητών στις εγκαταστάσεις και τα στοιχεία των διοργανώσεων. 
 
Όργανο µέτρησης: Η συλλογή των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση ενός σύντοµου 
ερωτηµατολογίου, ο σχεδιασµός του οποίου βασίστηκε στις µελέτες των Crompton (1995), και Turco 
& Navarrio (1993), οι οποίοι έχουν δηµοσιεύσει εκτενώς στο συγκεκριµένο θέµα. Το ερωτηµατολόγιο 
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χωρίστηκε σε 2 ενότητες: η 1η περιλάµβανε ερωτήσεις προσδιορισµού του δηµογραφικού προφίλ των 
επισκεπτών, των λόγων που παρακινούσαν την επίσκεψή τους στην πόλη, καθώς κα τη διάρκεια 
παραµονής τους, ενώ η 2η ενότητα περιείχε ερωτήσεις σχετικά µε τις οικονοµικές δαπάνες 
µετακίνησης και διαµονής στη διοργανώτρια πόλη (δαπάνες διαµονής, σίτισης, διασκέδασης, κλπ.).  
 
∆ιαδικασία µέτρησης: Η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου γινόταν µε την παρουσία των 
ερευνητών, ώστε να αποφευχθούν λάθη, ή παρερµηνείες.  
 
Αποτελέσµατα 
 
Στο Κύπελλο Χριστουγέννων Κολύµβησης συµµετείχαν 52 οµάδες (οι 49 προέρχονταν από άλλες 
πόλεις), που αποτελούνταν από 1004 αθλητές/τριες και 104 συνοδούς. Οι συνολικοί επισκέπτες στην 
πόλη ανήλθαν σε 2005 άτοµα που προέρχονταν από όλα τα µέρη της Ελλάδας και αριθµούσαν 2.93 
µέλη ανά οικογένεια. Κατά µέσο όρο παρακολούθησαν τους αγώνες για 2.36 ηµέρες. Η µέση 
συνολική δαπάνη ανά ηµέρα και άτοµο υπολογίστηκε σε 80,41 €, η οποία κατανεµήθηκε ως εξής: 
40,81 € για φαγητό και διαµονή, 15,21 € για µετακίνηση, 15,21 € για αγορές, ψώνια και 7,21 € για 
διασκέδαση. Το άµεσο οικονοµικό όφελος για τη διοργανώτρια πόλη προήλθε από τις συνολικές 
δαπάνες των επισκεπτών και τα έξοδα της διοργάνωσης (26,412 €) και ανήλθε στο ποσό των 406.896 
€.  
 
Στο Χειµερινό Πρωτάθληµα Κολύµβησης συµµετείχαν 63 οµάδες, από τις οποίες οι 30 προέρχονταν 
από την περιφέρεια. Κάθε επισκέπτης του συγκεκριµένου πρωταθλήµατος παρακολούθησε τους 
αγώνες κατά µέσο όρο για 2,62 ηµέρες, στους οποίους, σε ποσοστό 89,8% συµµετείχε ένα µέλος της 
οικογένειάς του. Στο καταναλωτικό τους προφίλ καταγράφηκαν δαπάνες για διανυκτέρευση και 
φαγητό (µ.ο. 40.00 €) για µετακινήσεις (µ.ο. 28,55 €), αγορές (µ.ο. 26,64 €) και άλλα. Η µέση ατοµική 
δαπάνη ανά επισκέπτη υπολογίστηκες στα 130,84 €, ενώ τα συνολικά άµεσα οικονοµικά οφέλη για 
την πόλη ήταν 246.304 €.  
 
Στο Πανευρωπαικό Πρωτάθληµα Ταεκβοντο συµµετείχαν 35 χώρες µε 400 αθλητές, από τους οποίους 
µόνον 20 ήταν ‘Έλληνες. Τα αντίστοιχα δεδοµένα έδειξαν ότι, ο µέσος αθλητής πραγµατοποίησε κατά 
µέσο όρο 5,14 διανυκτερεύσεις στην Αθήνα και δαπάνησε 133 € ηµερησίως. Οι µεγαλύτερες δαπάνες 
των επισκεπτών αφορούσαν στη διαµονή και τη διατροφή των αθλητών (µ.ο. 83 €). Το µέσο µέγεθος 
της αποστολής απαρτιζόταν από 15,8 µέλη, από τα οποία 9,71 ήταν αθλητές, 2,33 προπονητές και 
3,76 συνοδοί. Τα συνολικά άµεσα οικονοµικά οφέλη για τη διοργανώτρια πόλη προσδιορίστηκαν σε 
380.042 €. 
 

Συζήτηση - Συµπεράσµατα 
 
Σε συµφωνία µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία, τα ευρήµατα της συγκεκριµένης µελέτης 
τεκµηριώνουν την πρόκληση οικονοµικών οφελών για την τοπική οικονοµία από τη διοργάνωση 
αθλητικών γεγονότων. Ωστόσο, τα άµεσα οικονοµικά οφέλη διαφοροποιούνται σηµαντικά µεταξύ των 
αθλητικών γεγονότων. Μολονότι οι συγκρίσεις µεταξύ των αθλητικών γεγονότων που µελετήθηκαν 
δεν οδηγούν σε αξιόπιστα συµπεράσµατα, είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι, σε σύγκριση µε διεθνείς 
διοργανώσεις, µικρότερης σηµασίας αθλητικά γεγονότα ενδέχεται να προκαλούν σηµαντικότερα 
οικονοµικά οφέλη στη διοργανώτρια πόλη. Όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα, το όνοµα και η 
αγωνιστική σηµαντικότητα της διοργάνωσης δεν εγγυούνται τη δηµιουργία οικονοµικών οφελών. Η 
ερµηνεία του αποτελέσµατος αυτού συνδέεται είτε µε την οργανωτική και αθλητική εικόνα του 
γεγονότος, είτε µε το επίπεδο ανάπτυξης του αθλήµατος στη διοργανώτρια χώρα. Ωστόσο, παρόµοια 
συµπεράσµατα έχουν διατυπωθεί και από τους Gratton, Dobson & Shible (2000), που επίσης 
επισηµαίνουν σηµαντικές διαφορές στις οικονοµικές παραµέτρους των αθλητικών γεγονότων. 
 
Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης παρέχουν βασικές πληροφορίες, αλλά δηµιουργούν και 
προβληµατισµό για τα οικονοµικά οφέλη που απορρέουν από τις αθλητικές διοργανώσεις, ο οποίος 
συνδέεται µε την ικανότητα των εµπλεκόµενων φορέων να αξιοποιήσουν επαρκώς τις διοργανώσεις 
αυτές. Συνεπώς, παρόµοιες µελέτες είναι απαραίτητες όχι µόνον για να τεκµηριώνονται οι δαπάνες 
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διεκδίκησης και υλοποίησης τέτοιων αθλητικών γεγονότων, αλλά και να αξιολογείται η 
αποτελεσµατική διαχείριση των πόρων και των ευκαιριών που απορρέουν από τα αθλητικά γεγονότα. 
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ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 

ΤΟΥ ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΦΑΛΑΚΡΟ» 
 
Παπαδόπουλος, ∆., ∆ηµητριάδης, Ε., Γιαννιού, Μ. & Μπουρδούβαλη, Ι. 
ΤΕΙ Καβάλας 

 

Εισαγωγή 
 
Ο τουρισµός αποτελεί έναν από τους πλέον εξελισσόµενους παράγοντες στήριξης της Ελληνικής 
οικονοµίας. Υπολογίζεται ότι η άµεση συµµετοχή του τουρισµού στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
είναι σήµερα 8% (από 4% που ήταν το 1981). Ωστόσο, χαρακτηρίζεται από τη µικρή διάρκεια της 
τουριστικής περιόδου, το µονοδιάστατο τουριστικό προϊόν «Ήλιος – Θάλασσα» και την υψηλή 
γεωγραφική συγκέντρωση των τουριστικών υποδοµών. Το 2000 πραγµατοποιήθηκαν 14.666.610 
διανυκτερεύσεις από ηµεδαπούς τουρίστες και 46.836.293 από αλλοδαπούς. 
 
Ανάµεσα στους στόχους της τουριστικής πολιτικής περιλαµβάνονται η επιµήκυνση της τουριστικής 
περιόδου, η αναβάθµιση των καταλυµάτων και η ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων (ΕΟΤ, 
2001). Στην Ελλάδα υπάρχουν 19 χιονοδροµικά κέντρα (EOT, 2001a), η ανάπτυξη των οποίων θα 
µπορούσε να συντελέσει στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και στη γενικότερη ανάπτυξη 
του ελληνικού τουρισµού.  
 
Στο πλαίσιο του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, το Τµήµα Ανατολικής Μακεδονίας του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου Ελλάδος υποστηρίζει την ανάπτυξη του χιονοδροµικού κέντρου «Φαλακρό» (ΤΕΕ – 
ΑΜ, 1998), το οποίο βρίσκεται σε υψόµετρο 1.720 µ., πάνω στο οµώνυµο όρος και απέχει 46 
χιλιόµετρα (45 λεπτά µε το αυτοκίνητο» από την πόλη της ∆ράµας. Υπάρχει ικανοποιητική ποσότητα 
χιονιού από το ∆εκέµβριο έως το Μάρτιο – Απρίλιο. Το Κέντρο διαθέτει ένα ξενώνα µε εστιατόριο 
και καφετέρια (µπορούν να εξυπηρετήσουν 250 άτοµα), ιδιοκτησίας του Ορειβατικού Συλλόγου 
∆ράµας. O ξενώνας µπορεί να φιλοξενήσει 64 άτοµα και ενοικιάζεται προς εκµετάλλευση σε ιδιώτες. 
Οι χώροι του έχουν κεντρική θέρµανση. Υπάρχουν 9 πίστες για ενήλικες και 1 για παιδιά, που 
εξυπηρετούνται από 9 αναβατήρες (lifts). Ακόµη, υπάρχει οργανωµένο ιατρείο για την παροχή Α΄ 
βοηθειών, που τις ηµέρες αιχµής στελεχώνεται µε ορθοπεδικό γιατρό (ιστοσελίδα χιονοδροµικού 
κέντρου «Φαλακρό», 2001). Εκτός από τον ξενώνα, στο χώρο του Κέντρου λειτουργούν 4 
καταστήµατα πώλησης / ενοικίασης εξοπλισµού σκι και οχηµάτων αναψυχής χιονιού (έλκηθρα, 
σκούτερ κ.ά).  
 

Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να προσδιορίσει το κοινωνικό προφίλ των επισκεπτών του 
Κέντρου, καθώς και την ικανοποίησή τους από τις προσφερόµενες υπηρεσίες.  
 

Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 129 επισκέπτες (56% άνδρες και 44% γυναίκες) του χιονοδροµικού 
κέντρου, οι οποίοι επιλέχθηκαν τυχαία.  
 
Όργανο µέτρησης: Για την υλοποίηση των σκοπών της έρευνας χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο, το 
οποίο περιείχε 26 ερωτήσεις, 9 από τις οποίες απαιτούσαν απάντηση πάνω σε 5βάθµια κλίµατα τύπου 
Likert.  
 
∆ιαδικασία µέτρησης: Η διανοµή / συλλογή των ερωτηµατολογίων έγινε στις 28 και 29.02.2003. Για 
την ανάλυση των δεδοµένων εφαρµόστηκαν µέθοδοι απλής περιγραφικής στατιστικής, παραγοντικής 
ανάλυσης (factor analysis) και ανάλυσης διακύµανσης (ANOVA). Χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό 
πακέτο SPSS 8.0. 
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Αποτελέσµατα 
 
Από την ανάλυση προέκυψε ότι η µέση ηλικία των επισκεπτών του χιονοδροµικού κέντρου ήταν τα 
30 έτη. Η µέση ηλικία των ανδρών ήταν τα 29 έτη, των δε γυναικών τα 32. Το 60,5% των επισκεπτών 
ήταν άγαµοι και οι υπόλοιποι έγγαµοι. Το 51,2% είχε γραµµατικές γνώσεις τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, ενώ το 21% ήταν απόφοιτοι Λυκείου. Το 44% δήλωσε ότι οι µηνιαίες οικογενειακές του 
αποδοχές ήταν κάτω από 1000 €, το 30% µεταξύ 1000 και 2000 € και το 26% πάνω από 2000 €.  
 
Το 40,5% των επισκεπτών τις ηµέρες της έρευνας ήταν µαθητές, ή φοιτητές, το 14,3% ελεύθεροι 
επαγγελµατίες, το 12% δηµόσιοι υπάλληλοι και το 7,1% ιδιωτικοί υπάλληλοι. Το Κέντρο 
επισκέφτηκαν µε φίλους το 74% του συνολικού αριθµού των ερωτηθέντων, το 16,3% το επισκέφτηκε 
µε το/τη σύντροφό τους, ενώ το 9,3% µε την οικογένειά τους. Από τους ερωτηθέντες µόνο το 2,3% 
ήταν εν ενεργεία αθλητές της χιονοδροµίας, ενώ το 9,3% ήταν παλιά αθλητές του ίδιου αθλήµατος.  
 
Το 42% των ερωτηθέντων επισκέφτηκε το Κέντρο για αθλητική αναψυχή, ενώ οι περισσότεροι 
(79%), για διασκέδαση. Με το σκι δεν ασχολήθηκε καθόλου το 21% των επισκεπτών, ενώ πολύ 
ασχολήθηκε το 18,6% και πάρα πολύ το 9,3%. Το 30% των ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν γνωρίζει 
καθόλου σκι, το 23% ότι γνωρίζει ελάχιστα, το 30% µέτρια και µόνο το 16% δήλωσε ότι γνωρίζει 
καλά, ή πολύ καλά. ∆ικό του εξοπλισµό σκι είχε το 23,3% των ερωτηθέντων. To 64,7% των 
επισκεπτών δήλωσε ότι διανυκτερεύει στο Κέντρο σπάνια, ή µερικές φορές, το 29,4% πολλές φορές 
και το 5,9% πάντοτε. Το 16,3% των ερωτηθέντων δεν αγοράζει ποτέ προϊόντα από τα καταστήµατα 
που υπάρχουν στο Κέντρο,  ενώ το 65% αγοράζει σπάνια ή µερικές φορές.  
 
Από την παραγοντοποίηση 10 µεταβλητών που µετρούσαν την ικανοποίηση των επισκεπτών από το 
Κέντρο προέκυψαν 2 παράγοντες: ο 1ος αφορούσε στις παρεχόµενες υπηρεσίες στις πίστες χιονιού, 
ενώ ο 2ος τις παρεχόµενες υπηρεσίες φιλοξενίας (διαµονή, φαγητό, καφετερία, κλπ.). Οι 2 παράγοντες 
ερµήνευαν το 59% της συνολικής ικανοποίησης, µε τον 1ο παράγοντα να ερµηνεύει το 25,5% και τον 
2ο το 33,5%. Ο µέσος βαθµός ικανοποίησης του 1ου παράγοντα ήταν 3,75, δηλαδή προς το «πολύ 
ικανοποιηµένοι», του δε 2ου ήταν 3,4, δηλαδή προς το «µέτρια ικανοποιηµένοι». ∆εν 
στοιχειοθετήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές (επίπεδο σηµαντικότητας 0,05) του βαθµού 
ικανοποίησης µεταξύ ανδρών και γυναικών και στους 2 παράγοντες.  
 
Όσον αφορά στη σύγκριση µεταξύ του χιονοδροµικού κέντρου «Φαλακρό» µε άλλα Ελληνικά 
χιονοδροµικά κέντρα, οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι δεν υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές στην ποιότητα 
των παρεχόµενων υπηρεσιών. Οι προτάσεις τους για βελτιώσεις αφορούσαν κυρίως στην πρόσβαση 
στο Κέντρο (23,25%), τις συνθήκες διανυκτέρευσης (11,62%), τους χώρους υγιεινής (9,3%), τη 
συµπεριφορά του προσωπικού (6,97) και τις υψηλές τιµές παρεχόµενων υπηρεσιών (6,97). 
 
Συζήτηση - Συµπεράσµατα 
 
Από τα αποτελέσµατα της έρευνας προκύπτει ότι οι κύριοι πελάτες του χιονοδροµικού κέντρου 
«Φαλακρό» είναι άγαµοι νέοι, µε µέση και υψηλή µόρφωση. Η διαπίστωση αυτή συµπίπτει µε τα 
ευρήµατα παλαιότερης ερευνητικής εργασίας (Τσιότσου κ.ά., 1998), µόνο που, όπως φαίνεται, οι 
γυναίκες επισκέπτονται πλέον τακτικότερα τα χιονοδροµικά κέντρα. Τα εισοδήµατα των επισκεπτών 
δεν είναι ιδιαίτερα υψηλά και αυτό σηµαίνει ότι τα Κέντρα δεν αποτελούν τόπους αναψυχής µόνο για 
την υψηλή οικονοµικά διαστρωµάτωση.  
 
Το Κέντρο επισκέπτονται κυρίως παρέες φίλων και οι περισσότεροι επισκέπτες δεν ενδιαφέρονται 
τόσο για την αθλητική αναψυχή, όσο για τη διασκέδαση. Συνεπώς, λαµπρότερες παρουσιάζονται οι 
προοπτικές των επιχειρήσεων που προσφέρουν υπηρεσίες εστίασης, καφετέριας, διασκέδασης, κλπ. Η 
ικανοποίηση των πελατών για τις προσφερόµενες υπηρεσίες ξεπερνά το επίπεδο του µέτριου. Το 
δυνατό σηµείο του φαίνεται να είναι οι πίστες και οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτές.  
 
Οι προτάσεις των ερωτηθέντων πελατών για την αναβάθµιση του Κέντρου επικεντρώνονται κυρίως 
στη βελτίωση του οδικού δικτύου και των συνθηκών διανυκτέρευσης, κάτι που όµως δεν εξαρτάται 
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από τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης, αλλά από το νοµικό πλαίσιο που διέπει τα Ελληνικά βουνά και 
το ιδιοκτησιακό καθεστώς του καταφύγιου. 
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 
 

Τσιότσου, Ρ. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Αθηνών 

 

Εισαγωγή 
 
Η αγορά και η πώληση των δικαιωµάτων µετάδοσης αθλητικών γεγονότων αποτελεί µία σηµαντική 
πράξη ανταλλαγής στο χώρο του αθλητισµού και των ΜΜΕ προς όφελος και των 2 πλευρών. Η 
πώληση των δικαιωµάτων µετάδοσης αποφέρει µεγάλα έσοδα στους οργανωτές αθλητικών γεγονότων 
(οµάδες, οµοσπονδίες, ενώσεις), ενώ αυξάνει τη χρήση των µέσων που τα µεταδίδουν (τηλεόραση, 
ραδιόφωνο, διαδίκτυο, κινητά τηλέφωνα, κλπ.) και, κατά συνέπεια, τα διαφηµιστικά τους έσοδα. Για 
την περίοδο 2002 - 2003, η Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Ποδοσφαίρου (UEFA) είχε έσοδα ύψους 1.06 δις 
ελβετικών φράγκων από το Champions League. Από τα έσοδα αυτά το 80% προήλθε από την πώληση 
των τηλεοπτικών δικαιωµάτων των αγώνων, τους οποίους παρακολούθησαν περισσότεροι από 790 
εκατοµµύρια τηλεθεατές (46 εκ. κατά µέσο όρο ανά αγώνα και µερίδιο αγοράς 27% στις κυριότερες 
αγορές της ∆υτικής Ευρώπης) (www.uefa.com, 2 Ιουνίου 2003).  
 
Πρόσφατα, η ∆ιεθνής Ολυµπιακή Επιτροπή (∆ΟΕ) υπέγραψε συµφωνία ύψους $ 155 εκ. µε την 
Ιαπωνική κοινοπραξία NHK για τα τηλεοπτικά δικαιώµατα των Ολυµπιακών Αγώνων (ΟΑ) του 2004, 
ενώ το τηλεοπτικό κανάλι NBC ανανέωσε τη συµφωνία του µε τη ∆ΟΕ για τα δικαιώµατα µετάδοσης 
στις ΗΠΑ των Αγώνων του 2010 και 2012 έναντι $ 2 δις (Sportbusiness, 28 Ιουλίου 2003).  
 
Το µάρκετινγκ των δικαιωµάτων µετάδοσης αθλητικών γεγονότων είναι ένας ραγδαία 
αναπτυσσόµενος τοµέας, ο οποίος ακολουθεί τους νόµους της αγοράς και προσαρµόζεται στις 
ιδιαιτερότητες του αθλητικού προϊόντος. Αναφέρεται στη διαδικασία δηµιουργίας του προϊόντος, 
τιµολόγησης, διανοµής και πώλησής του. Για την ανάπτυξη αποτελεσµατικών στρατηγικών 
µάρκετινγκ είναι απαραίτητη η κατανόηση της σχέσης µεταξύ προσφοράς και ζήτησης.  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να δείξει πως η διαχείριση των δικαιωµάτων µετάδοσης 
αθλητικών γεγονότων µπορεί να επηρεάσει το επίπεδο, το χρόνο και τη µορφή της ζήτησης για την 
επίτευξη των στόχων ενός αθλητικού οργανισµού. 
 
Μεθοδολογία 
 
Μέσω της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας που αναφέρεται στη διαχείριση µάρκετινγκ και στα 
δικαιώµατα µετάδοσης αθλητικών γεγονότων κατηγοριοποιήθηκαν και στη συνέχεια 
κωδικοποιήθηκαν οι τρόποι διαχείρισης, µε σκοπό να δηµιουργηθεί ένα µοντέλο που να εξηγεί τις 
σχέσεις µεταξύ των εµπλεκόµενων µερών και την ανταπόκριση του µάρκετινγκ ανάλογα µε τα 
επίπεδα ζήτησης. 
 
Αποτελέσµατα – Συζήτηση 
 
Ανεξάρτητα από τις επιδράσεις του οικονοµικού, πολιτικού, νοµικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, 
τα βασικά µέρη που εµπλέκονται σε µία σχέση ανταλλαγής για τη µετάδοση ενός αθλητικού 
γεγονότος είναι: ο Ιδιοκτήτης των ∆ικαιωµάτων Μετάδοσης, τα ΜΜΕ και το Κοινό - Φίλαθλοι 
(σχήµα 1).  
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_____________________________________________________________________ 
 
Σχήµα 1.  Τα κύρια µέρη που συµµετέχουν στη διαδικασία πώλησης των δικαιωµάτων  
                 µετάδοσης αθλητικών γεγονότων 
 
Το σχήµα 1 διαµορφώνεται ανάλογα µε το αν και άλλα µέρη (π.χ., εταιρίες αθλητικού µάρκετινγκ) 
εµπλακούν στη διαδικασία. Επιπλέον, οι σχέσεις και οι ανταλλαγές που πραγµατοποιούνται 
περιορίζονται γεωγραφικά, χρονικά, αλλά και χρηστικά. Η διαχείριση της ζήτησης ενός προϊόντος 
απαιτεί έρευνα µάρκετινγκ, προσεκτικό σχεδιασµό (εντοπισµό των αγορών στόχων, καθορισµό της 
θέσης µάρκετινγκ, σχεδιασµό της ανάπτυξης του προϊόντος, τιµολόγηση, επιλογή των καναλιών και 
µέσων διανοµής, επικοινωνία και προώθηση του προϊόντος) εφαρµογή και έλεγχο. 
 
Σύµφωνα µε τον Kotler (1997), υπάρχουν 8 επίπεδα ζήτησης στα οποία η διαχείριση µάρκετινγκ 
πρέπει να ανταποκριθεί: αρνητική, καθόλου, µη ικανοποιηµένη, καθοδική, ακανόνιστη, πλήρης, 
υπερπλήρης και επιβλαβής. Με βάση το µοντέλο διαχείρισης που παρουσιάζεται στο σχήµα 1 
εντοπίζονται τα πιθανά επίπεδα ζήτησης που µπορούν να διαµορφωθούν στα δικαιώµατα µεταδόσεων 
και προτείνονται οι κατάλληλες ενέργειες που πρέπει να πραγµατοποιήσει το µάρκετινγκ.  
 
Συµπεράσµατα 
 
� Κάθε επίπεδο ζήτησης απαιτεί διαφορετικές ενέργειες και τρόπους αντιµετώπισης που πρέπει να 

πραγµατοποιήσει η διαχείριση µάρκετινγκ, ώστε να επιτύχει τα επιθυµητά αποτελέσµατα. 
� Σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να εφαρµοστούν στρατηγικές που έχουν σχεδιαστεί από κοινού 

µεταξύ του Ιδιοκτήτη των δικαιωµάτων µετάδοσης και των ΜΜΕ, µε σκοπό να επηρεάσουν τα 
επίπεδα ζήτησης του αθλητικού προϊόντος από το φίλαθλο κοινό. 

� Η πώληση των δικαιωµάτων µετάδοσης αθλητικών γεγονότων αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων 
για τους περισσότερους αθλητικούς οργανισµούς και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να 
διαµορφωθούν αποτελεσµατικές στρατηγικές µάρκετινγκ οι οποίες θα βοηθήσουν στην επίτευξη 
των στόχων τους. 

 
Βιβλιογραφία 
 
Japanese TV rights boost IOC, (July 28, 2003). Sportbusiness, 
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Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 
 
Τσουρέκας, Τ. 
University of Sheffield, Leisure Management Unit 
 

Εισαγωγή 
 
Για να αυξήσουν την προσέλευση των επισκεπτών τα διοικητικά στελέχη των χιονοδροµικών κέντρων 
της Ελλάδας υιοθετούν διαδικασίες µάρκετινγκ. 
 

Σκοπός της έρευνας 
 
Ο κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διαπιστωθεί ο βαθµός που εφαρµόζεται το 
µάρκετινγκ από το χιονοδροµικά κέντρα της Ελλάδας. Άλλοι σκοποί ήταν η διερεύνηση της 
οργανωτικής δοµής των κέντρων αυτών, τα χαρακτηριστικά της αγοράς τους και τα στάδια ανάπτυξής 
τους συγκρινόµενα µε τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά. 
   

Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν υψηλά ιστάµενα διοικητικά στελέχη από 8 χιονοδροµικά κέντρα 
της χώρας (από τα 20 που υπάρχουν).  
 
Όργανο µέτρησης: Για την υλοποίηση της έρευνας πραγµατοποιήθηκαν 8 προσωπικές συνεντεύξεις. 
Οι ερωτήσεις αφορούσαν κυρίως στις οµαδοποιήσεις των αγορών των χιονοδροµικών κέντρων, στις 
τεχνικές έρευνας που χρησιµοποιούν, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, τις τιµές, τη διάθεση και τη 
διανοµή των υπηρεσιών τους και τα προγράµµατα προβολής και προώθησής τους.   
 

Αποτελέσµατα - Συζήτηση 
 
Οµαδοποίηση: Τα χιονοδροµικά κέντρα προσπαθούν να προσελκύσουν όλους τους τύπους Ελλήνων 
επισκεπτών, χωρίς να στοχεύουν σε επισκέπτες από άλλες χώρες, τους οποίους οµαδοποιούν σε: α) 
χιονοδρόµους και µη χιονοδρόµους, β) σε χιονοδρόµους µε εµπειρία και χωρίς κα γ) σε χιονοδρόµους 
που µένουν µέχρι 3 ηµέρες και σε χιονοδρόµους που µένουν περισσότερες από 3 ηµέρες.  
 
Έρευνα: Φαίνεται ότι δεν υπάρχουν αρκετές έρευνες αγοράς σχετικές µε τα χιονοδροµικά κέντρα. 
Ενώ στην πλειοψηφία τους τα διοικητικά στελέχη αναλύουν και εκτιµούν τα αποτελέσµατα των 
ερευνών µε βάση τις προσωπικές εµπειρίες και γνώσεις. 
 
Προϊόντα – υπηρεσίες: Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι το επίπεδο υπηρεσιών των χιονοδροµικών 
κέντρων είναι ακόµη χαµηλά συγκρινόµενα µε τα ευρωπαϊκά. Η µεγάλη πλειοψηφία των 
χιονοδροµικών όχι µόνο δεν έχουν την υποδοµή να καλύψουν ικανοποιητικά µεγάλο αριθµό 
επισκεπτών, αλλά και η ποιότητα των υπηρεσιών τους είναι αµφίβολη.  
  
Τιµή: Το κύριο συµπέρασµα είναι ότι η πλειοψηφία των σχεδιασµών τιµών κόστους των διοικήσεων 
στηρίζεται κυρίως στη ζήτηση της αγοράς, το είδος των πελατών, το χρόνο και την περίοδο. 
 
∆ιάθεση – διανοµή: Σε όλα σχεδόν τα χιονοδροµικά δεν υπάρχει σύστηµα διανοµής και προσφοράς 
των χειµερινών διακοπών και οι επισκέπτες οργανώνουν ανεξάρτητα τις διακοπές τους.   
   
Προώθηση – προβολή: Πέντε χιονοδροµικά κέντρα επενδύουν πολλά στην προβολή των υπηρεσιών 
και των προϊόντων τους, χωρίς όµως να είναι απόλυτα ικανοποιηµένα µε το αποτέλεσµα. Από την 
άλλη πλευρά, η έλλειψη ειδικών µε το αντικείµενο και η απουσία κονδυλίων είναι οι βασικοί λόγοι 
που ορισµένα χιονοδροµικά κέντρα δεν εφαρµόζουν κάποιο πρόγραµµα προβολής.  
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Συµπεράσµατα 
 
Η ανάλυση των ευρηµάτων έδειξε ότι αν και σε όλα τα χιονοδροµικά κέντρα υπήρχαν δείγµατα 
εφαρµογής και χρήσης τεχνικών µάρκετινγκ, ο αριθµός ήταν περιορισµένος. Επιπρόσθετα, τα  κέντρα 
δεν λειτουργούν συνήθως ως χειµερινά τουριστικά θέρετρα, αλλά µεµονωµένα κάθε επιχείρηση 
ακολουθεί τη δική της στρατηγική. Στην πλειονότητα η φύση της διοίκησης των κέντρων µπορεί να 
χαρακτηριστεί ερασιτεχνική χωρίς ειδικευµένο προσωπικό και ελλιπή επιµόρφωση. Είναι γεγονός, 
όµως, ότι οι επενδύσεις ακόµη δεν είναι σηµαντικές στον χειµερινό τουρισµό και τα επίπεδα 
υπηρεσιών των κέντρων κυµαίνονται σε χαµηλά επίπεδα σε σχέση µε τα Ευρωπαϊκά..  
 
Στην πραγµατικότητα, η ζήτηση που υπάρχει για τους χειµερινούς προορισµούς δεν είναι αποτέλεσµα 
των υπηρεσιών και των ιδιαίτερων εµπειριών που παρέχουν στους επισκέπτες, αλλά εξαιτίας της 
αύξησης της δηµοτικότητας των χειµερινών διακοπών που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στη 
χώρα. Γίνεται αντιληπτό ότι για να µπορέσουν στο µέλλον να δηµιουργήσουν αλλαγές και προκλήσεις 
στο αγοραστικό τους περιβάλλον, αλλά και να αποτελέσουν πόλους ανάπτυξης στις ορεινές περιοχές 
της χώρας τα χιονοδροµικά κέντρα πρέπει να υιοθετήσουν νέες στρατηγικές µάρκετινγκ.  
 
Βιβλιογραφία 
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ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

ΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

 

Χριστοδουλίδης, Τ., Παπαϊωάννου, Α., Κωνσταντινίδης, Τ. & ∆ιακουµάκου, Ε. 
 

Εισαγωγή 
 
Η έννοια της αυτό-αποτελεσµατικότητας ορίστηκε από τον Bandura (1986), ως η κρίση ενός 
ανθρώπου σχετικά µε την ικανότητά του να οργανώσει και να εκτελέσει µία σειρά απαιτούµενων 
δράσεων, ώστε να ανταποκριθεί επιτυχηµένα σε µία δεδοµένη κατάσταση αγγίζοντας την 
απαιτούµενη απόδοση. ∆ηλαδή, η αυτό-αποτελεσµατικότητα είναι η εκτίµηση ενός ανθρώπου για το 
κατά πόσο µπορεί να τα καταφέρει στις απαιτήσεις µίας συγκεκριµένης κατάστασης. Η αυτό-
αποτελεσµατικότητα χρησιµοποιήθηκε και στο χώρο της εκπαίδευσης και υπήρξαν στοιχεία που 
έδειξαν ότι η πίστη των εκπαιδευτικών στη διδακτική τους αποτελεσµατικότητα εν µέρει καθορίζει 
τον τρόπο που δοµούν το µάθηµά τους.  
 
Οι Gibson & Dembo (1984), ανέπτυξαν µία κλίµακα για να µετρήσουν πόσο πιστεύουν οι 
εκπαιδευτικοί στην αποτελεσµατικότητά τους στο να παρακινήσουν και να παρέχουν γνώσεις σε 
«δύσκολους» µαθητές και στο να αντιταχθούν στις διάφορες επιδράσεις που αυτοί δέχονται από το 
περιβάλλον (οικογένεια, κοινωνία, φίλοι, κλπ.), οι οποίες επηρεάζουν την ακαδηµαϊκή τους ανάπτυξη. 
Οι εκπαιδευτικοί µε υψηλή αίσθηση διδακτικής αποτελεσµατικότητας λειτουργούν µε την πεποίθηση 
ότι µπορούν να διδάξουν ακόµα και τους πιο δύσκολους µαθητές αν καταβάλλουν επιπλέον 
προσπάθεια και εφαρµόσουν κατάλληλες τεχνικές. Επίσης, πιστεύουν ότι µέσα από την 
αποτελεσµατική διδασκαλία µπορούν να ξεπεράσουν τυχόν αρνητικές επιδράσεις του περιβάλλοντος 
στα παιδιά. Οι εκπαιδευτικοί µε χαµηλή αίσθηση διδακτικής αποτελεσµατικότητας πιστεύουν ότι λίγα 
πράγµατα µπορούν να κάνουν µε τους απρόθυµους µαθητές και ότι η επίδραση που µπορούν να έχουν 
στη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών είναι πολύ περιορισµένη λόγω των αρνητικών επιρροών του 
κοινωνικού περιβάλλοντος. Παρά τη διαδεδοµένη και ευρεία χρήση της αυτό-αποτελεσµατικότητας 
στην  επιστηµονική έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης δεν έχει εξεταστεί η σχέση της εργασιακής 
παρακίνησης των εκπαιδευτικών µε την αυτό-αποτελεσµατικότητά τους και η σχέση της αυτό-
αποτελεσµατικότητας µε την ικανοποίηση από το αντικείµενο της δουλειάς τους.  
 

Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοποί της παρούσας έρευνας ήταν: α) να εξετάσει στην Ελληνική εκπαίδευση τα ψυχοµετρικά 
χαρακτηριστικά του ερωτηµατολογίου «Κλίµακα Αποτελεσµατικότητας Εκπαιδευτικών» των Hoy & 
Woolfolk (1993), β) να διερευνήσει τη σχέση της αυτό-αποτελεσµατικότητας των εκπαιδευτικών µε 
την εργασιακή συµπεριφορά τους στα εκτός αναλυτικού προγράµµατος καθήκοντά τους (π.χ., 
διάβασµα και επιµόρφωση) και γ) να διερευνήσει τη σχέση της αυτό-αποτελεσµατικότητας των 
εκπαιδευτικών µε την ικανοποίησή τους από το αντικείµενο της δουλειάς τους. 
 
Μεθοδολογία 
 

∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 430 εκπαιδευτικοί, από τους οποίους 149 (35%) ήταν 
καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής, 98 (23%) ήταν καθηγητές/τριες ξένων γλωσσών, 50 (12%) ήταν 
µαθηµατικοί, 92 (22%) ήταν δάσκαλοι/ες και 33 (8%) ανήκαν σε διάφορες άλλες ειδικότητες.  
 

Όργανα µέτρησης: Για την υλοποίηση της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν 3 ερωτηµατολόγια:  
1) η «Κλίµακα Αποτελεσµατικότητας Εκπαιδευτικών» των (Hoy & Woolfolk, 1993), η οποία 
µεταφράστηκε στην Ελληνική γλώσσα και αποτελούνταν από 10 συνολικά ερωτήσεις που 
αντιστοιχούσαν σε 2 παράγοντες: α) προσωπική διδακτική αποτελεσµατικότητα και β) γενική 
διδακτική αποτελεσµατικότητα που διερευνούσαν την αυτό-αποτελεσµατικότητα και την εστία 
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ελέγχου των εκπαιδευτικών. Οι απαντήσεις δόθηκαν σε 6βάθµια κλίµακα τύπου Likert (όπου 1 = 
διαφωνώ απόλυτα και 6 = συµφωνώ απόλυτα). 
 
2) Η συµπεριφορά εκπαιδευτικών ως προς το διάβασµα και την επιµόρφωση ερευνήθηκε από το 
ερωτηµατολόγιο «Εκτός ∆ιδασκαλίας Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες Εκπαιδευτικών» 
(Χριστοδουλίδης & Παπαϊωάννου, 2002), το οποίο χρησιµοποιούσε 2 παράγοντες που µετρούσαν τη 
συµπεριφορά των εκπαιδευτικών ως προς το διάβασµα και την επιµόρφωσή τους. Παραδείγµατα 
ερωτήσεων ανά παράγοντα ήταν: «Πόσα βιβλία σχετικά µε την εκπαίδευση, ή την ειδικότητά σας 
διαβάσατε τον τελευταίο χρόνο;» (διάβασµα, 2 ερωτήσεις), «Τα τελευταία 3 χρόνια πόσες ηµερίδες -
ενηµερωτικές εκδηλώσεις σχετικές µε τον κλάδο σας έχετε παρακολουθήσει;» (επιµόρφωση, 3 
ερωτήσεις). Οι απαντήσεις δόθηκαν σε 6βάθµια κλίµακα (όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα και 6  = 
συµφωνώ απόλυτα). 
 
3) Η ικανοποίηση µε το αντικείµενο της δουλειάς ερευνήθηκε µε την «Κλίµακα Iκανοποίησης µε το 
Aντικείµενο της ∆ουλειάς» των Duda & Nicholls (1992), η οποία είχε 5 ερωτήσεις που 
προσαρµόσθηκαν για το αντικείµενο εργασίας των εκπαιδευτικών. Οι απαντήσεις δόθηκαν σε 
5βάθµια κλίµακα Likert (όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα και 5  = συµφωνώ απόλυτα). 
 
∆ιαδικασία: Μοιράστηκαν 1200 ερωτηµατολόγια σε 7 γεωγραφικές περιοχές (Νησιά Αιγαίου, 
Πελοπόννησος, ∆υτική Ελλάδα, Θεσσαλία, ∆υτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη και 2 µεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα, Θεσσαλονίκη), επιστράφηκαν τα 450, από 
τα οποία έγκυρα ήταν τα 430. Τα ερωτηµατολόγια ήταν ανώνυµα και µοιράστηκαν στους 
εκπαιδευτικούς στα µέσα της σχολικής χρονιάς.   
 
Στατιστική ανάλυση 
 
Η εξέταση της δοµικής εγκυρότητας των ερωτηµατολογίων έγινε µέσω της διερευνητικής 
παραγοντικής ανάλυσης και µε το στατιστικό πακέτο SPSS 10.1. Για την εκτίµηση της αξιοπιστίας 
των παραγόντων της έρευνας χρησιµοποιήθηκε το τεστ a του Cronbach. Για την εξέταση των 
γραµµικών σχέσεων µεταξύ των µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε ο συντελεστής του Pearson. 
 
Αποτελέσµατα 
 
Από την παραγοντική ανάλυση κυρίων συνιστωσών του ερωτηµατολογίου «Κλίµακα 
Αποτελεσµατικότητας Εκπαιδευτικών» δεν εξαιρέθηκε καµία ερώτηση. Από την ανάλυση προέκυψαν 
2 παράγοντες που εξηγούσαν συνολικά το 49% της συνολικής διακύµανσης. Ο παράγοντας «Γενική 
∆ιδακτική Αποτελεσµατικότητα» (a = .74) µε 5 ερωτήσεις και ιδιοτιµή 2.7, εξήγησε 27.1% της 
συνολικής διακύµανσης µε φορτίσεις ψηλότερες του .65 (εκτός από µια ερώτηση µε φόρτιση .55). Ο 
παράγοντας «Προσωπική ∆ιδακτική Αποτελεσµατικότητα» (a = .70) µε 5 ερωτήσεις και ιδιοτιµή 2.2, 
εξήγησε 22% της συνολικής διακύµανσης µε φορτίσεις ψηλότερες του .68 (εκτός από µια ερώτηση µε 
φόρτιση .55).  
 
Από την παραγοντική ανάλυση της «Κλίµακας Ικανοποίησης Εκπαιδευτικών µε το Αντικείµενο της 
∆ουλειάς» δεν εξαιρέθηκε καµία ερώτηση. Από την ανάλυση προέκυψε 1 παράγοντας µε 5 ερωτήσεις 
και ιδιοτιµή 3.2, που εξηγούσε συνολικά το 64% της συνολικής διακύµανσης µε φορτίσεις ψηλότερες 
του .77 (a = .84). Η ανάλυση συσχέτισης (πίνακας 2) έδειξε χαµηλή αρνητική συσχέτιση του 
παράγοντα  «Γενική ∆ιδακτική Αποτελεσµατικότητα» µε την επιµόρφωση (r = -.099, p<.05), ενώ δεν 
παρουσίασε στατιστικά σηµαντική σχέση µε την Ικανοποίηση µε το Αντικείµενο της ∆ουλειάς (r = -
.09, p>.05) και το διάβασµα (r = .-07, p>.05). Ο παράγοντας «Προσωπική ∆ιδακτική Ικανότητα» είχε 
µέτρια θετική σχέση µε την Ικανοποίηση µε το Αντικείµενο της ∆ουλειάς (r = .34, p<.001) και 
παρουσίασε χαµηλή θετική σχέση µε το διάβασµα (r = .16, p<.001) και την επιµόρφωση (r = .12, 
p<.05).  
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Πίνακας 2. Συσχετίσεις της Ικανοποίησης µε το Αντικείµενο της ∆ουλειάς και των Εκτός  

     ∆ιδασκαλίας Εκπαιδευτικών ∆ραστηριοτήτων των Εκπαιδευτικών µε τους παράγοντες  
     του ερωτηµατολόγιου «Κλίµακα Αποτελεσµατικότητας Εκπαιδευτικών»  

  

 Ικανοποίηση  
µε δουλειά 

∆ιάβασµα Επιµόρφωση 

Γενική ∆ιδακτική Ικανότητα -.09 -.076 -.099* 

Προσωπική ∆ιδακτική Ικανότητα  .341** .159** .120* 

*= Συσχέτιση σηµαντική σε επίπεδο 0.05, **= Συσχέτιση σηµαντική σε επίπεδο 0.01 
 
Συζήτηση 
 
Τα αποτελέσµατα των παραγοντικών αναλύσεων και των αναλύσεων αξιοπιστίας, επιβεβαιώνουν τη 
δοµική εγκυρότητα και αξιοπιστία των κλιµάκων που χρησιµοποιήθηκαν. Η Κλίµακα 
Αποτελεσµατικότητας Εκπαιδευτικών είχε την απαιτούµενη παραγοντική δοµή όπως αυτή αναφέρεται 
από τους συγγραφείς της. Οι συσχετίσεις των παραγόντων της µε την Ικανοποίηση µε το Αντικείµενο 
της ∆ουλειάς είναι σε συµφωνία µε γενικότερο θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει ότι όσο 
µεγαλύτερη είναι η αίσθηση του προσωπικού ελέγχου ενός ατόµου πάνω στη δουλειά του (αυτό-
αποτελεσµατικότητα), τόσο µεγαλύτερη είναι η ικανοποίησή του από τη δουλειά και η παρακίνησή 
του για διάφορες πλευρές της δουλειάς αυτής, όπως είναι το διάβασµα και η επιµόρφωση.  
 
Συµπέρασµα 
 
Η Κλίµακα Αποτελεσµατικότητας Εκπαιδευτικών µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη µελέτη της 
εργασιακής παρακίνησης των εκπαιδευτικών και η αύξηση της παρακίνησης των εκπαιδευτικών και 
της ικανοποίησής τους µε τη δουλειά τους µπορεί να επιτευχθεί µέσα από την ανάπτυξη της 
διδακτικής τους αποτελεσµατικότητας.  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΟΛΥΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΤΑΣΕΩΝ (FISHBEIN) 
 
Βασιλειάδης, Χ. & Μασµανίδης, Θ. 
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
 

Εισαγωγή 
 
Τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα έχουν δηµιουργηθεί καινούργια χιονοδροµικά κέντρα (Βόρρας, 
Ελατοχώρι, Περτούλι), ενώ άλλα εκσυγχρονίζονται (Σέλι, 3-5 Πηγάδια, Φαλακρό, Βασιλίτσα). Η 
αύξηση της προσφοράς και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών έχει ως συνέπεια 
να ενταθεί ο ανταγωνισµός στη προσέλκυση των εν δυνάµει επισκεπτών. Καθηµερινά το 
ανταγωνιστικό περιβάλλον γίνεται εντονότερο, καθώς οι διοικήσεις των χιονοδροµικών κέντρων από 
τη µία πλευρά θέλουν να διατηρήσουν τους επισκέπτες τους και από την άλλη να διεκδικήσουν νέους. 
Βέβαια, πέρα από τον εγχώριο υπάρχει και ο διεθνής ανταγωνισµός, καθώς οι άλλες Βαλκανικές, 
αλλά και Ευρωπαϊκές χώρες διεκδικούν µερίδιο από την Ελληνική αγορά, ενώ παράλληλα και τα 
Ελληνικά χιονοδροµικά κέντρα διεκδικούν µερίδιο από αυτές.  
 
Η ποιότητα των υπηρεσιών είναι ο τοµέας που τα τελευταία χρόνια επικεντρώνει το ενδιαφέρον των 
εταιριών και των οργανισµών που έχουν ως αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών σε πελάτες. Οι 
υπηρεσίες διαφέρουν από τα προϊόντα διότι είναι άϋλες, ανοµοιογενείς, εφήµερες και έχουν ως 
χαρακτηριστικό την ταυτόχρονη παραγωγή και κατανάλωσή τους («αϋλότητα», «αδιαιρετότητα», 
«αναλωσιµότητα» «ανοµοιογένεια») (Zeithaml, Parasuraman & Berry, 1985). Η ποιότητα υπηρεσιών 
αντικατοπτρίζει το βαθµό στον οποίο οι αντιλήψεις (perceptions) από τις παρεχόµενες υπηρεσίες 
εκπληρώνουν τις προσδοκίες (expectations) των πελατών. Οι προσδοκίες των πελατών 
αντιπροσωπεύουν το επιθυµητό επίπεδο υπηρεσιών, αυτό που είναι πρόθυµος ο πελάτης να αποδεχθεί 
και αυτό που τελικά πιστεύει ότι θα λάβει (Zeithaml et. al 1993). Εφόσον οι πελάτες έχουν 
διαφορετικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, πιστεύω, συµπεριφορά και συσσωρευµένες εµπειρίες, ο 
καθένας τους αντιλαµβάνεται και αξιολογεί τις παρεχόµενες υπηρεσίες µε διαφορετικό τρόπο 
(Καραβούλης, Μαλιάρης & Σιώµκος, 2000). 
 
Οι στάσεις είναι εκτιµήσεις, ή αξιολογήσεις του καταναλωτή που εκφράζουν τη δυνατότητα που 
έχουν οι προσφερόµενες υπηρεσίες να ικανοποιήσουν συγκεκριµένες ανάγκες του. Εποµένως, οι 
ανάγκες του καταναλωτή επηρεάζουν τις στάσεις του και αυτές, µε τη σειρά τους, καταλήγουν να 
επηρεάζουν τις καταναλωτικές του προτιµήσεις. Η έννοια της στάσης του καταναλωτή (consumer’s 
attitude) αναφέρεται στην προετοιµασία, ή ροπή προς δράση (Σιώµκος, 2002). Σύµφωνα µε τον 
Allport (1935), «στάση» είναι µια διανοητική ή νευρική κατάσταση ετοιµότητας, που οργανώνεται µε 
βάση την εµπειρία ενός ατόµου και η οποία εξασκεί καθοδηγητική, ή δυναµική επίδραση πάνω στην 
αντίδραση του ατόµου σε όλα εκείνα τα αντικείµενα, ή τις καταστάσεις µε τις οποίες αυτό σχετίζεται. 
Ουσιαστικά, οι στάσεις είναι συνοπτικές εκτιµήσεις διάφορων στοιχείων στο περιβάλλον, που ωθούν 
τον καταναλωτή να αντιδρά συστηµατικά σε δεδοµένο αντικείµενο, ή κατάσταση.           
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν: α) η εξαγωγή συµπερασµάτων µε τη διαδικασία της αξιολόγησης 
των παρεχόµενων υπηρεσιών σε χιονοδροµικά κέντρα από τους επισκέπτες, β) η διερεύνηση της 
σχέσης µεταξύ των 5 παραγόντων της τεχνικής SERVQUAL και των χαρακτηριστικών βαρύτητας, 
όπως αυτή εκφράζεται από τις εκτιµήσεις των επισκεπτών µέσα από το πρίσµα του υποδείγµατος 
Fishbein.  
 

Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 1.614 επισκέπτες σε 11 από τα µεγαλύτερα  χιονοδροµικά κέντρα 
της Ελλάδας (πίνακας 1).  
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Όργανο µέτρησης: Για την υλοποίηση της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν οι παράγοντες διερεύνησης της 
τεχνικής SERVQUAL των Zeithaml, Parasuraman & Berry (1993). Ειδικότερα, διερευνήθηκαν οι 5 
παράγοντες του υποδείγµατος: α) υλικά στοιχεία (tangibles), β) αξιοπιστία (reliability), γ) 
ανταπόκριση (responsiveness), δ) ασφάλεια (assurance) και ε) συναίσθηση / φροντίδα (empathy), που 
αποτελούνταν από συνολικά 22 ερωτήσεις. Οι ερωτώµενοι κλήθηκαν να κατανείµουν 100 βαθµούς 
στα χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν στους 5 παράγοντες. Η κατανοµή έγινε ανάλογα µε τη 
σηµαντικότητα που είχε το χαρακτηριστικό για κάθε άτοµο. Για την εφαρµογή του υποδείγµατος 
Fishbein υπολογίσθηκαν οι µέσοι όροι των 22 ερωτήσεων και οι µέσοι όροι των 5 παραγόντων της 
τεχνικής SERVQUAL αναλυτικά για κάθε χιονοδροµικό. 
 
∆ιαδικασία µέτρησης: Τα ερωτηµατολόγια διανεµήθηκαν στα χιονοδροµικά κέντρα και 
συµπληρώθηκαν επί τόπου από τους επισκέπτες.    
 
Το πολυχαρακτηριστικό µοντέλο µέτρησης στάσεων στην παρούσα περίπτωση εκφράζεται ως εξής 
(Solomon, 2002):  
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όπου:  

Α  =  ο συνολικός βαθµός σχετικής στάσης των επισκεπτών για κάθε χιονοδροµικό  

β  = η εκτίµηση του επισκέπτη  

i  = το χαρακτηριστικό χιονοδροµικού κέντρου (παράγοντες) 
j  = το χιονοδροµικό κέντρο 
k = οι επισκέπτες του χιονοδροµικού  

I = η βαρύτητα (σηµαντικότητα) που δίδεται από τους επισκέπτες για το χαρακτηριστικό i 
n  = αριθµός επισκεπτών  

 
Στη συνέχεια υπολογίστηκε, η στάση των επισκεπτών για το κάθε χιονοδροµικό λαµβάνοντας υπόψη 
το άθροισµα των γινοµένων της εκτίµησης του κάθε χαρακτηριστικού (µέσοι όροι των εκτιµήσεων 
των παραγόντων) επί την αντίστοιχη βαρύτητά τους (µέση σηµαντικότητα του παράγοντα) (πίνακας 
2). 
 
Πίνακας 1. Μέσοι όροι των παραγόντων µε βάση τις εκτιµήσεις των επισκεπτών (β) για κάθε  
                   χιονοδροµικό κέντρο και οι µέσες βαρύτητες (σηµαντικότητες) των παραγόντων (Ι). 
 

Χιονοδροµικό 
Κέντρο 

Υλικά 
Στοιχεία 

Αξιοπιστία Ανταπόκριση Ασφάλεια Συναίσθηση  
/ Φροντίδα 

1. Φαλακρό 4,46 4,48 4,78 4,92 4,63 

2. Λαϊλιάς 3,18 3,29 3,67 3,92 3,67 

3. Σέλι 4,22 4,09 4,17 4,34 4,13 

4. 3-5 Πηγάδια 4,78 4,38 4,42 4,74 4,55 

5. Ελατοχώρι 4,00 4,36 4,63 4,66 4,56 

6. Βόρρας 4,61 4,44 4,65 4,60 4,52 

7. Βίγλα 4,09 3,77 3,89 3,97 3,70 

7. Βασιλίτσα 4,14 4,19 4,51 4,73 4,56 

9. Πήλιο 3,15 3,23 3,60 3,73 3,55 

10. Καρπενήσι 3,23 2,89 3,51 3,86 3,40 

11. Παρνασσός 4,12 3,38 3,62 3,80 3,61 

       Βαρύτητα (Ι) 0,23 0,21 0,20 0,19 0,17 
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Πίνακας 2. Υπολογισµοί και εκτίµηση της σχετικής σηµαντικότητας των στάσεων για κάθε  
                   χιονοδροµικό κέντρο. 
 

Υπολογισµοί µε βάση το Πολυχαρακτηριστικό Μοντέλο Μέτρησης 
Στάσεων 

Σχετική 
σηµαντικότητα  % 

Α/Α 

Α1 = (4,46)(0,23) + (4,48)(0,21) + (4,78)(0,20) + (4,92)(0,19) + (4,63) 
(0,17) = 4,65 

10,34 1 

Α2 = (3,18)(0,23) + (3,29)(0,21) + (3,67)(0,20) + (3,92)(0,19) + (3,67) 
(0,17) = 3,53 

7,89 9 

Α3 = (4.22)(0,23) + (4.09)(0,21) + (4.17)(0,20) + (4.34)(0,19) + (4.13) 
(0,17) = 4,19 

9,36 6 

Α4 = (4,78)(0,23) + (4,38)(0,21) + (4,42)(0,20) + (4,74)(0,19) + (4,55) 
(0,17) = 4,58 

10,23 2 

Α5 = (4,00)(0,23) + (4,36)(0,21) + (4,63)(0,20) + (4,66)(0,19) + (4,56) 
(0,17) = 4,42 

9,87 4 

Α6 = (4,61)(0,23) + (4,44)(0,21) + (4,65)(0,20) + (4,60)(0,19) + (4,52) 
(0,17) = 4,57 

10,21 3 

Α7 = (4,09)(0,23) + (3,77)(0,21) + (3,89)(0,20) + (3,97)(0,19) + (3,70) 
(0,17) = 3,89 

8,69 7 

Α8 = (4,14)(0,23) + (4,19)(0,21) + (4,51)(0,20) + (4,73)(0,19) + (4,56) 
(0,17) = 4,41 

9,85 5 

Α9 = (3,15)(0,23) + (3,23)(0,21) + (3,60)(0,20) + (3,73)(0,19) + (3,55) 
(0,17) = 3,44 

7,69 10 

Α10 = (3,23)(0,23) + (2,89)(0,21) + (3,51)(0,20) + (3,86)(0,19) + (3,40) 
(0,17) = 3,36 

8,18 11 

Α11 = (4,12)(0,23) + (3,38)(0,21) + (3,62)(0,20) + (3,80)(0,19) + (3,61) 
(0,17) = 3,72 

8,31 8 

ΜΟ.: 3,97              3,89               4,15                4,30                4,06         100  

 
Αποτελέσµατα - Συζήτηση 
 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των χιονοδροµικών 
κέντρων, όπως προκύπτει από την αξιολόγηση των επισκεπτών. Την καλύτερη συνολικά τιµή µέσης 
στάσης εµφανίζει το Φαλακρό (Α1 = 4,65). Αντίθετα, τη χειρότερη συνολικά τιµή συγκεντρώνει το 
χιονοδροµικό του Καρπενησίου (3,36). Όσον αφορά στους παράγοντες, την υψηλότερη τιµή 
εµφανίζει το Φαλακρό στον παράγοντα ασφάλεια (4,92), ενώ τη χαµηλότερη το Καρπενήσι στον 
παράγοντα αξιοπιστία (2,89). Άξιες προσοχής είναι οι διακυµάνσεις των τιµών που παρουσιάζει το 
χιονοδροµικό κέντρο του Παρνασσού. Ενώ στον παράγοντα υλικά στοιχεία συγκεντρώνει αρκετά 
καλό σκορ (4,12), υστερεί σε όλους τους άλλους παράγοντες.  
 
Σε γενικές γραµµές, από τη σύγκριση των µέσων όρων των παραγόντων (ΜΟ) µε τις αντίστοιχες 
µέσες βαρύτητές (Ι) τους, επισηµαίνεται ότι: α) τα υλικά στοιχεία αξιολογούνται στην 1η θέση µε 
κριτήριο ταξινόµησης τη µέση βαρύτητα και στην 4η θέση µε κριτήριο ταξινόµησης το µέσο όρο των 
εκτιµήσεων των παραγόντων, β) η ασφάλεια καταλαµβάνει την 1η θέση  µε βάση το µέσο όρο των 
εκτιµήσεων του κάθε παράγοντα  και την 4η θέση µε κριτήριο ταξινόµησης τη µέση βαρύτητα. Με 
βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας, ο αναλυτής έχει τη δυνατότητα: α) να προσδιορίσει τις δυνάµεις 
και αδυναµίες του χιονοδροµικού κέντρου του ενδιαφέροντός του, β) να συγκρίνει τα χαρακτηριστικά 
των χιονοδροµικών κέντρων µεταξύ τους, γ) να αντλήσει πληροφορίες που θα διευκολύνουν τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Για τη διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας προτείνεται η χρήση του 
εκτεταµένου µοντέλου των Ajzen & Fishbein (1977). 
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Εισαγωγή 
 
Ο αθλητισµός είναι άµεσα συνυφασµένος µε τις αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες διαµορφώνουν 
τις συνθήκες άθλησης. Στην Ελλάδα, η πλειονότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων ανήκει πλέον 
στους ∆ήµους.  
 
Σκοποί της έρευνας 
 
Σκοποί της παρούσας έρευνας ήταν: α) η καταγραφή του είδους των αθλητικών εγκατάστασεων 
∆ήµων της Αττικής, καθώς και των (Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών) αθληµάτων που 
συστηµατικά εξασκούνται, ή φιλοξενούνται σε αυτή, β) η περιγραφή του εξοπλισµού και των 
βοηθητικών χώρων που υπάρχουν µέσα, ή κοντά στην κύρια εγκατάσταση, γ) η περιγραφή των 
υπηρεσιών που προσφέρονται στην εγκατάσταση σε αθλούµενους, θεατές και Τύπο, δ) η καταγραφή 
του µοντέλου διοίκησης των εγκαταστάσεων, του προφίλ των ανθρώπων που τις διοικούν και του 
προσωπικού και ε) η περιγραφή της χρήσης της εγκατάστασης, καθώς και των τρόπων 
χρηµατοδότησής της. 
 

Μεθοδολογία 
 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 91 ∆ήµοι και 32 Κοινότητες της Τοπικής Ένωσης ∆ήµων και 
Κοινοτήτων Νοµού Αττικής (ΤΕ∆ΚΝΑ), που είναι η µεγαλύτερη Τοπική Ένωση της χώρας (στους 
∆ήµους / Κοινότητες – µέλη της διαµένει περισσότερο από το 40% του συνολικού πληθυσµού της 
χώρας). Η συγκεκριµένη Τοπική Επιτροπή επιλέχθηκε διότι η Αττική είναι η περιοχή που θα 
φιλοξενήσει τους Ολυµπιακούς Αγώνες (ΟΑ) του 2004 και πολλές από τις αθλητικές της 
εγκαταστάσεις θα χρησιµοποιηθούν είτε ως κύριες εγκαταστάσεις, είτε ως προπονητήρια. 
 
Όργανο µέτρησης: Η έρευνα βασίστηκε στη χρήση ερωτηµατολογίου, στην ανασκόπηση της 
υπάρχουσας βιβλιογραφίας, σε συνεντεύξεις µε υπεύθυνους αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ήµων και σε 
προσωπική παρατήρηση. Τα ερωτηµατολόγια στάλθηκαν µε το ταχυδροµείο στο σύνολο των ∆ήµων 
της Αττικής. Απάντησαν 48 ∆ήµοι (ποσοστό 52,7%), το σύνολο του πληθυσµού των οποίων είναι 
2.468.850 άτοµα (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία). Συνολικά καταγράφηκαν στοιχεία από 78 κλειστά 
γυµναστήρια και αίθουσες πολλαπλής χρήσης, 58 στάδια, 20 κολυµβητήρια και 35 λοιπές 
εγκαταστάσεις.  
 
Αποτελέσµατα 
 
Οι εγκαταστάσεις που κυριαρχούν στους ∆ήµους της Αττικής είναι τα κλειστά γυµναστήρια, τα 
στάδια και σε µικρότερο βαθµό τα κολυµβητήρια και οι αίθουσες πολλαπλής χρήσης. Ελάχιστος είναι 
ο αριθµός άλλου είδους εγκαταστάσεων, όπως κωπηλατοδροµίων, ποδηλατοδροµίων, ιππικών και 
ιστιοπλοϊκών κέντρων. Αντίθετα, τα γήπεδα τένις και ποδοσφαίρου 5 Χ 5 εµφανίζονται όλο και πιο 
συχνά. Από τα 28 Ολυµπιακά αθλήµατα, συστηµατικά καλλιεργούνται ή φιλοξενούνται τα 10, ενώ τα 
υπόλοιπα εµφανίζονται πολύ σπάνια, ή δεν εµφανίζονται καθόλου. Ελάχιστες εγκαταστάσεις 
φιλοξενούν Παραολυµπιακά αθλήµατα, ενώ οι υποδοµές για αθλητές και άτοµα µε αναπηρίες είναι 
σχεδόν ανύπαρκτες. Η πλειονότητα των εγκαταστάσεων έχει σηµαντικές ελλείψεις σε θέµατα 
υποδοµών, εξοπλισµού και παροχής υπηρεσιών στους πελάτες της. Ελλείψεις υπάρχουν και σε θέµατα 
ασφάλειας και διαχείρισης κινδύνων. 
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Οι κύριοι χρήστες των εγκαταστάσεων είναι τα ερασιτεχνικά σωµατεία (που συνήθως δεν πληρώνουν 
για τη χρήση), ενώ οι περισσότερες εγκαταστάσεις είναι «κλειστές» προς το κοινό. Η διοίκηση -
διαχείριση ασκείται από ∆ιοικούσες Επιτροπές και ∆ιοικητικά Συµβούλια, τα µέλη των οποίων 
ορίζονται από τη διοίκηση των ∆ήµων και συνήθως είναι άµισθα. Οι υπάλληλοι των εγκαταστάσεων 
δεν επαρκούν για να καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες, καθώς οι περισσότερες λειτουργούν κατά 
µέσο όρο πάνω από 12 ώρες την ηµέρα. 
 
Οι κύριες έως και αποκλειστικές πηγές εσόδων των εγκαταστάσεων προέρχονται από κρατικές 
επιχορηγήσεις και από το ∆ήµο. Άλλες πηγές εσόδων αναφέρονται σε λίγες εγκαταστάσεις και δεν 
αφορούν σηµαντικά ποσά, γεγονός που υποδηλώνει την έλλειψη µάρκετινγκ από πλευράς των 
εγκαταστάσεων, που στο σύνολό τους είναι ζηµιογόνες και αντιµετωπίζουν πρόβληµα επιβίωσης. 
 

Συµπεράσµατα 
 
Από την έρευνα προκύπτει ότι: α) οι αθλητικές εγκαταστάσεις των ∆ήµων της Αττικής δεν καλύπτουν 
όλο το εύρος των αθληµάτων, β) παρουσιάζουν σηµαντικές ελλείψεις σε υποδοµές και υπηρεσίες, γ) 
έχουν διοικητικά προβλήµατα και προβλήµατα διαχείρισης και δ) αντιµετωπίζουν οικονοµικά 
προβλήµατα, καθώς κατά κύριο λόγο στηρίζονται σε κρατικές επιχορηγήσεις. Όλα αυτά 
διαµορφώνουν συνθήκες άθλησης και λειτουργίας που δηµιουργούν προβληµατισµούς και ανησυχίες, 
τόσο για το µέλλον των εγκαταστάσεων, όσο και για την ανάπτυξη του αθλητισµού στη χώρα. 
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Βασιάδη, Ζ. & Κώστα, Γ. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ΠΘ 
 
Εισαγωγή 
 
Ως παιχνίδι ορίζεται οποιαδήποτε δραστηριότητα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε ορισµένους κανόνες 
(και ενδεχόµενα µε συγκεκριµένα αντικείµενα) αποσκοπώντας στη διασκέδαση (Μπαµπινιώτης, 
1998). Λόγω του πλούσιου κινητικού και συναισθηµατικού τους περιεχόµενου (Ραντούλοφ, 1988), τα 
κινητικά παιχνίδια καταλαµβάνουν σηµαντική θέση µεταξύ των µέσων φυσικής αγωγής. Η 
καλλιέργεια των κινητικών δεξιοτήτων από την προσχολική κιόλας ηλικία αποτελεί θετικό παράγοντα 
επιρροής στην ψυχοσωµατική ανάπτυξη του ατόµου (Hammet, 1993). Σήµερα στις προηγµένες χώρες 
το παιχνίδι αποτελεί επιστηµονική θεραπευτική µέθοδο των ψυχικών διαταραχών του παιδιού 
(Τσαπακίδου – Τσοπανάκη, 1976) και µία από τις µεγάλες πηγές χαράς, µέσα από το οποίο 
αποκαλύπτει τη φύση και το χαρακτήρα του (Τσαπακίδου – Τσοπανάκη, 1976). Τα παιδιά επιλέγουν 
τρόπους µάθησης µέσα από την κίνηση διότι η εκµάθηση δεξιοτήτων µέσω του παιχνιδιού είναι 
διασκεδαστική και πρωτότυπη, παρουσιάζοντας νέες ιδέες, πέρα από την καθιερωµένη αγωγή που 
ακολουθείται (Hammet, 1993). Επιπλέον, µε τη λέξη παιχνίδι εκφράζονται οι ψυχοκινητικές 
δραστηριότητες του παιδιού που είναι αποτέλεσµα των πρωτογενών του ωθήσεων να εκτονωθεί, να 
εκφρασθεί να πλουτίσει την κινητική του πείρα και να εξερευνήσει το περιβάλλον του, αλλά και τις 
ικανότητες του σώµατός του (Πολιτσάκης, 2000). Ορισµένα στοιχεία που προσδιορίζουν το παιχνίδι 
είναι η ευχαρίστηση που απορρέει από τη συµµετοχή, η εσωτερική παρόρµηση των ατόµων να 
παίξουν για την εµπειρία και µόνο, η ευρύτερη και βαθύτερη αξία του σε σχέση µε αυτή που φαίνεται 
µε την πρώτη µατιά, η προσιτότητά του, ο αυθορµητισµός και η εθελοντική συµµετοχή (Αυθίνος, 
1998). 
 
Η ανάπτυξη των φυσικών δεξιοτήτων κατά την πρώιµη παιδική ηλικία πρέπει να καθοδηγείται από 
σωστά σχεδιασµένα και οργανωµένα µαθήµατα, τα οποία βοηθούν τη φυσιολογική ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων του παιδιού και αξιοποιούν το χρόνο τους µε διασκεδαστική και χαρούµενη κίνηση 
(Hammett, 1993). Η ειδική οργάνωση ενός µαθήµατος γυµναστικής και η σωστή σειρά στη διεξαγωγή 
του προσφέρουν σηµαντικές ευκαιρίες στον κάθε µαθητή και περισσότερο, την αίσθηση της τάξης και 
πειθαρχίας, την έξη σε ακριβείς και ορµονικές κινήσεις, τη ροπή για πολιτισµένες ανθρώπινες σχέσεις 
(Ραντούλοφ, 1988). Στα παιδιά πρέπει να δίνεται η ευκαιρία να συµµετάσχουν σε ενεργητικές, 
ενδιαφέρουσες και ασφαλείς δραστηριότητες (Gustafson, Wolfe & King, 1991). Οι κίνδυνοι που 
συνοδεύουν τη συµµετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες δηµιουργούν στις αθλητικές οργανώσεις 
ιδιαίτερα προβλήµατα. Τα προβλήµατα ασφάλειας στους χώρους των εγκαταστάσεων άθλησης 
οφείλονται στον «ελλιπή προγραµµατισµό και σχεδιασµό», καθώς και στην «ελλιπή διαχείριση» 
(Seidler, 1999). 
 

Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν η δηµιουργία προτάσεων για ένα ασφαλές και αποδοτικό παιχνίδι.  
 
Μεθοδολογία 
 
Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για την παρούσα έρευνα ήταν η βιβλιογραφική ανασκόπηση. Σε 
πρώτη φάση αναζητήθηκαν σύγχρονα άρθρα και βιβλία που πραγµατεύονται τους τρόπους 
οργάνωσης για ένα ασφαλές και αποδοτικό παιχνίδι. Στη συνέχεια επιλέχθηκαν και αποµονώθηκαν τα 
τµήµατα που θεωρήθηκαν ότι αναφέρονται στο υπό εξέταση αντικείµενο. .  
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Αποτελέσµατα 
 
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή, τη διαµόρφωση, την οργάνωση και την εκτέλεση του 
παιχνιδιού διαµορφώνουν ένα ασφαλές και µεθοδικά κατευθυνόµενο µέσο διδασκαλίας, το οποίο θα 
ικανοποιήσει τους στόχους µε τον πιο ευχάριστο και ταυτόχρονα αποδοτικό τρόπο (Πολιτσάκης, 
2000).  
 
Ο χώρος που προορίζεται για τα παιγνίδια πρέπει να ανταποκρίνεται σε ορισµένους κανόνες και να 
περιλαµβάνει ορισµένα στοιχεία όπως είναι η υγιεινή και η εύκολη συντήρηση. Επιλέγεται ο χώρος 
όπου το παιχνίδι θα διεξαχθεί καλύτερα. Πριν από τη διεξαγωγή ο χώρος ελέγχεται και 
αποµακρύνεται κάθε επικίνδυνο αντικείµενο, εµπόδιο, ή περίφραξη. Ο διδάσκων πρέπει να συζητά µε 
τους µαθητές του σχετικά µε τις προφυλάξεις που θα πρέπει να λαµβάνονται για την ασφάλειά τους σε 
κάθε νέο παιχνίδι. Οι µαθητές πρέπει να προθερµαίνονται και να έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν 
στις νέες δεξιότητες που αναπτύσσονται µε κάθε νέο παιχνίδι, το οποίο πρέπει να επιβλέπεται από 
κάποιο διδάσκοντα, που θα δίνει σωστή και καίρια παρατήρηση για σωστή εκτέλεση, για καλή 
συµπεριφορά, ή για κάποιο παράπτωµα. Το µάθηµα πρέπει να τελειώνει µε ξεκάθαρες έννοιες 
πραγµάτων και ατόµων και αξιολόγηση όσων επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκειά του.    
 
Είναι σηµαντικό τα παιχνίδια να ανταποκρίνονται στις δεξιότητες, στην ηλικία, στη σωµατική και 
πνευµατική ικανότητα των παιδιών, καθώς και στο δείκτη µάθησής τους. Πρέπει να εξεταστεί αν η 
δραστηριότητα ικανοποιεί τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της κάθε οµάδας παιδιών, ώστε να 
οργανωθεί µε τρόπο που να επιτρέπει τη µέγιστη συµµετοχή. Ο παιδαγωγός πρέπει να έχει γνώσεις 
για το χαρακτήρα του κάθε παιδιού και βασικές γνώσεις για τις ιδιαιτερότητες της ανάπτυξής του. 
Ανάλογα µε τις ανάγκες και τις ικανότητες των παιδιών µπορεί να αυξηθεί, ή να µειωθεί ο αριθµός 
τους στην οµάδα, ώστε το παιχνίδι να παίζεται εύκολα και διασκεδαστικά.  
 
Ακόµα ένας σηµαντικός παράγοντας είναι και η υλικοτεχνική υποδοµή. Πρέπει να χρησιµοποιείται 
ανάλογος εξοπλισµός για κάθε δραστηριότητα και να γίνονται διαφοροποιήσεις σχετικές µε τον 
αριθµό των παιδιών που συµµετέχουν και τις ειδικές  ανάγκες που έχουν. Η επιτυχία εξαρτάται από το 
σχεδιασµό και την προετοιµασία του αναγκαίου εξοπλισµού.  
 
Επιπλέον παράγοντα αποτελεί η διάρκεια εκτέλεσης και η ένταση του παιχνιδιού. Τα παιχνίδια είναι 
διασκεδαστικά όταν οι συµµετέχοντες δεν επιβαρύνονται ούτε πολύ, ούτε λίγο. Μακροχρόνιες, 
µονότονες, συνεχόµενες και υψηλές επιβαρύνσεις πρέπει να αποφεύγονται. Όταν αυτό δεν είναι 
δυνατό πρέπει να συνοδεύονται µε διαλλείµατα ανάπαυσης σε τακτά διαστήµατα. Εξαιρετικά µεγάλες 
απαιτήσεις δύναµης (π.χ., ανύψωση και µεταφορά µεγάλου βάρους) προκαλούν τραυµατισµούς. Ο 
χρόνος εκτέλεσης ενός παιχνιδιού πρέπει να προσαρµόζεται στην ικανότητα συγκέντρωσης των 
παιδιών. Η απώλεια της συγκέντρωσης µπορεί να αποφευχθεί µε παραλλαγές των παιχνιδιών. Η 
συχνή εναλλαγή ενός παιχνιδιού µε σκοπό τη διατήρηση του ενδιαφέροντος των παιδιών ίσως να 
παίζει καθοριστικό ρόλο για τη σωστή διεξαγωγή του. Είναι πολύ σηµαντικό να υπάρχει ποικιλία και 
πρωτοτυπία στις ασκήσεις ώστε να αποφεύγεται η µονοτονία και να διεγείρεται συνεχώς το 
ενδιαφέρον των ασκούµενων. Ο κανόνας «κάθε µέρα - κάτι καινούριο» πρέπει να τηρείται πιστά. Η 
καλύτερη πηγή είναι τα ίδια τα παιδιά. Με λίγη ενθάρρυνση τα παιδιά δηµιουργούν τα δικά τους 
παιχνίδια και τις δικές τους δραστηριότητες.  
 
Τέλος, απαραίτητος είναι και ο δηµιουργικός προγραµµατισµός του µαθήµατος. Πρέπει να υπάρχει 
δηµιουργικότητα στην επιλογή των µέσων, στην παράταξη, στα όργανα και στα παραγγέλµατα. Η 
διδακτική των παιδαγωγικών παιχνιδιών είναι ένα σύνολο µεθοδικών ενεργειών µε σχεδιασµό, 
οργάνωση και µεθοδικότητα. Πριν αρχίσει το παιχνίδι δίνονται µόνο µικρές και κατανοητές 
εξηγήσεις. Είναι προτιµότερο ο παιδαγωγός να δείχνει το παιχνίδι. Ο ενθουσιασµός αποτελεί τον 
καταλύτη της επιτυχίας. Πρέπει να δηµιουργείται µία συναρπαστική ατµόσφαιρα που θα προκαλεί τα 
παιδιά να συµµετέχουν, να ενεργούν και να χαίρονται. Μία θετική, συστηµατική προσέγγιση θα 
προσφέρει στα παιδιά ένα πρόγραµµα ποιοτικής φυσικής αγωγής, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσµα 
οφέλη στην υγεία τους και θα σηµαίνει την αρχή ενός δραστήριου τρόπου ζωής. 
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Μερικές φορές το µοναδικό κίνητρο για τη διεξαγωγή ενός παιχνιδιού χρειάζεται να είναι η 
διασκέδαση, ειδικά σε κατασκηνώσεις, ή σε δραστηριότητες αντοχής. Άλλοτε, όµως, είναι ανάγκη να 
χρησιµοποιείται η διασκέδαση ως µέσο για να επιτευχθεί κάποιος στόχος (Lorraine & Barbarash, 
1998). 
 
Η γνώση των κινδύνων παρέχει τη δυνατότητα ρύθµισης και βελτίωσης των πιθανοτήτων επιτυχίας 
µιας αθλητικής προσπάθειας. Εντούτοις, όµως, η άποψη αυτή ισχύει µόνο όταν γίνεται ενεργή 
αξιολόγηση και συστηµατικός έλεγχος των κινδύνων (Seidler, 1999). Αυτή η προσέγγιση θα 
παραµερίσει σταδιακά τις ακατάλληλες δραστηριότητες και θα αναπτύξει µέσα από τα παιχνίδια  τα 
ταλέντα των παιδιών. 
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Η ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ  

ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 
 

∆ράκου, Α., Γλυνιά, Ε. & Σκλάβη, Α. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ΑΠΘ  

 
Εισαγωγή 
 
Ο Hall (1992), ορίζει τον αθλητικό τουρισµό ως το ταξίδι ενός ατόµου για µη εµπορικούς λόγους 
(π.χ., για να συµµετάσχει σε κάποιο άθληµα, για να παρακολουθήσει αθλητικές δραστηριότητες, κλπ.) 
µακριά από τον τόπο διαµονής του. Οι Standeven, Phil & De Knop (1999), περιλαµβάνουν στον 
παραπάνω ορισµό και την περίπτωση του επιχειρησιακού και εµπορικού τουρισµού. Η αναψυχή και ο 
αθλητικός τουρισµός αποτελούν τους γρηγορότερα αναπτυσσόµενους τοµείς της βιοµηχανίας του 
ελεύθερου χρόνου (Morello, 2002; Gibson, 1997; Miles, 1990). Αναζήτηση στο διαδίκτυο έδειξε ότι 
στην Ελλάδα σήµερα δραστηριοποιούνται 62 εταιρίες υπαίθριων δραστηριοτήτων, ενώ την περίοδο 
1998 - 1999 µόνον εννέα.  
 
Η ειδικότητα «Αθλητισµός, Τουρισµός, Περιβάλλον» του ΑΠΘ σκοπεύει στη θεωρητική και 
πρακτική κατάρτιση των φοιτητών σε θέµατα που αφορούν στον αθλητικό τουρισµό, σε συνδυασµό 
µε στοιχεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Οδηγός Σπουδών, 2002 - 2003). Στα περιεχόµενα της 
ειδικότητας, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνονται: εισαγωγή στην επιστήµη του ελεύθερου χρόνου, 
βασικές αρχές της αναψυχής, σχεδιασµός προγραµµάτων αναψυχής, προβολή και προώθηση 
προγραµµάτων αναψυχής, ιστορία του τουρισµού, εισαγωγή στο µάνατζµεντ του αθλητικού 
τουρισµού, προστατευόµενες περιοχές, χλωρίδα και πανίδα της Ελλάδας, φιλοσοφία της ανιµασιόν, 
τοµείς της ανιµασιόν (ξενοδοχεία, κρουαζιερόπλοια, κατασκηνώσεις). 
 

Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοποί της παρούσας έρευνας ήταν: α) η καταγραφή της πορείας της ειδικότητας «Αθλητισµός, 
Τουρισµός, Περιβάλλον» του ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ από την άποψη της προτίµησης των φοιτητών/τριών και 
β) η σύνδεσή της µε την αγορά εργασίας. 
 
Μεθοδολογία 
 
Η εργασία στηρίχτηκε τόσο σε ποιοτική (συλλέχτηκε υλικό από τα αρχεία του Τµήµατος), όσο και σε 
ποσοτική ανάλυση (ερωτηµατολόγιο). 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν οι 37 από τους 46 φοιτητές της ειδικότητας «Αθλητισµός, 
Τουρισµός, Περιβάλλον» του ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, του ακαδηµαϊκού έτους 2003 - 2004.  
 
Όργανο µέτρησης: Για την υλοποίηση της έρευνας δηµιουργήθηκε ερωτηµατολόγιο, το οποίο 
συµπλήρωσαν ανώνυµα οι συµµετέχοντες. Για τη διερεύνηση των λόγων για τους οποίους 
προτίµησαν τη συγκεκριµένη ειδικότητα ζητήθηκε από τους φοιτητές/τριες να απαντήσουν στην 
ανοιχτού τύπου ερώτηση «ποιοι λόγοι σας ώθησαν να επιλέξετε τη συγκεκριµένη ειδικότητα;».  
 
Για τη διερεύνηση της σύνδεσης της ειδικότητας µε την αγορά εργασίας, πραγµατοποιήθηκε 
συνέντευξη µε τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ, κ. Γιώργο Τζέτζη. 
 
Ιστορική αναδροµή 

 
Οι δευτερεύουσες ειδικότητες ξεκίνησαν στο ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ το 1998 και διδάσκονται στο 5ο και 6ο  
εξάµηνο φοίτησης. Σήµερα, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να επιλέξουν µεταξύ 33 
δευτερευουσών ειδικοτήτων (Οδηγός Σπουδών, σ. 43). Η ειδικότητα «Αθλητισµός, Τουρισµός, 
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Περιβάλλον», αρχικά λειτούργησε µε 7 φοιτητές (2,12% του συνόλου των φοιτούντων στο 5ο 
εξάµηνο), το ακαδηµαϊκό έτος 1998 - 1999. 
 
Αποτελέσµατα 
 
Από άποψη συµµετοχής των φοιτητών, η πορεία της συγκεκριµένης ειδικότητας είναι σταθερά 
ανοδική (πίνακας 1).  
 
Πίνακας 1: Συµµετοχή και µεταβολή της συµµετοχής των φοιτητών στην ειδικότητα «Αθλητισµός,  
                  Τουρισµός, Περιβάλλον» από το 1998 έως σήµερα, επί του συνόλου των φοιτούντων  

     στο 5ο και 6ο εξάµηνο. 
 

Ακαδηµαϊκό 
έτος 

Αριθµός 
φοιτητών  
ΤΕΦΑΑ 

Αριθµός 
φοιτητών  

ειδικότητας 

Ποσοστό 
συµµετοχής  

1998 - 1999 330 7 2,12% 

1999 - 2000 362 11 3,04% 
2000 - 2001 338 34 10,60% 

2001 - 2002 369 33 8,94% 
2002 - 2003 442 40 9,05% 
2003 - 2004 446 45 10,09% 

 
Η πορεία της ειδικότητας αντικατοπτρίζει την τάση που επικρατεί σε όλα τα ΤΕΦΑΑ της χώρας προς 
την αθλητική αναψυχή και τις αθλητικές δραστηριότητες µε στοιχεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 
Στην έρευνα που διενεργήθηκε µεταξύ των φοιτητών του ακαδηµαϊκού έτους 2003 - 2004 για τους 
κυριότερους λόγους που τους ώθησαν να στραφούν προς αυτή την κατεύθυνση βρέθηκε ότι το 
πρωταρχικό τους κίνητρο (62,2%) ήταν η αντίληψη ότι θα τους βοηθήσει περισσότερο από ό,τι άλλες 

ειδικότητες στην επαγγελµατική τους αποκατάσταση. Άλλα κίνητρα ήταν: η ποικιλία των θεµάτων που 

πραγµατεύεται η ειδικότητα (29,7%), η αγάπη για το περιβάλλον (16,2%), το γεγονός ότι κατάγονται 

από τουριστική περιοχή (18,9%), οι εκπαιδευτικές ασκήσεις που γίνονται στην ύπαιθρο (13,5%), η 

ελκυστικότητα του τίτλου (10,8%), η προηγούµενη εµπειρία από το αντίστοιχο µάθηµα επιλογής (2,7%), 
και άλλα κίνητρα που δεν οµαδοποιούνται. Επίσης, βρέθηκε ότι οι περισσότεροι από τους φοιτητές 
ενηµερώθηκαν για την ειδικότητα από τον Οδηγό Σπουδών (32,4%), ενώ άλλη πηγή πληροφοριών 
είναι οι παλαιότεροι φοιτητές, ή φίλοι (18,9%).  
 
Η ποιοτική ανάλυση έδειξε ότι η πεποίθηση των φοιτητών ότι θα αποκατασταθούν ευκολότερα 
επαγγελµατικά βασίζεται, ως ένα βαθµό, στις µαρτυρίες απόφοιτων της ειδικότητας που ασχολούνται 
πλέον επαγγελµατικά στον τοµέα. Οι προσπάθειες του Τµήµατος για  σύνδεση των απόφοιτων µε την 
αγορά εργασίας περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, ηµέρες καριέρας, επισκέψεις σε τουριστικές εκθέσεις 
και εργασιακούς χώρους, καθώς και προσκλήσεις ειδικών. Συγκεκριµένα, από το 2000 µέχρι σήµερα 
έχει προσφερθεί εποχιακή απασχόληση σε 60 φοιτητές και απόφοιτους ΤΕΦΑΑ που παρακολούθησαν 
την εν λόγω ειδικότητα.  
 
Προτάσεις 
 
Οι τάσεις είναι αισιόδοξες και δίνουν µια προοπτική στο επαγγελµατικό µέλλον του απόφοιτου 
ΤΕΦΑΑ, που ξεφεύγει από τους καθιερωµένους ρόλους του καθηγητή φυσικής αγωγής, ή του 
προπονητή. Ήδη από το 1990, ο Miles αναφέρει ότι αυξάνει συνεχώς ο αριθµός των ατόµων που 
συµµετέχουν σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής. Το επακόλουθο θα είναι να αυξηθεί το µέγεθος 
και ο αριθµός των επαγγελµατικών οργανισµών που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες (Standeven et al., 
1999). Ο Morello (2002), αναφέρει ότι η παραγωγή και η κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών της 
αναψυχής, που ήδη αποτελούν το 20-25% του παγκόσµιου ακαθάριστου προϊόντος, θα συνεχίσει να 
αυξάνει σε απόλυτους και σχετικούς όρους, ενώ ο ελεύθερος χρόνος θα συνεχίσει να αυξάνει για τους 
ανθρώπους όλων των ηλικιών. Τα παραπάνω αποτελέσµατα τονίζουν αφενός την ολοένα και 
µεγαλύτερη κινητικότητα στο χώρο της αναψυχής από πλευράς συµµετεχόντων, αφετέρου την 



4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ∆ιοίκησης 

Πανεπιστήµιο Πειραιά 28 – 30 Νοεµβρίου 2003 83 

αναγκαιότητα ειδικών στο χώρο, ικανών να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν προγράµµατα αναψυχής. 
Έρευνες για τη συνολική συµµετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής στην Ελλάδα δεν έχουν 
δηµοσιευτεί. Για καλύτερη σύνδεση της ειδικότητας µε την αγορά, προτείνεται να αυξηθεί το 
ποσοστό της πρακτικής άσκησης και να διαµορφωθεί το περιεχόµενο έτσι ώστε να υπάρχουν 
περισσότερες ευκαιρίες για επισκέψεις σε οργανισµούς που έχουν ως αντικείµενο τον αθλητικό 
τουρισµό. Σηµαντική, επίσης, θα ήταν και η υποχρεωτική µαθητεία σε ανάλογους δηµόσιους, ή 
ιδιωτικούς οργανισµούς.   
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
 
Ευθυµίου, Ν.,1 Φουντούκη, Α.1 & Κώστα, Γ.2 

1 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ΑΠΘ 
2 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ΠΘ 
 
Εισαγωγή 
 
Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής οδήγησαν σε νέες, διαφορετικές νοοτροπίες σχετικά µε τον τουρισµό 
αναψυχής. Τις τελευταίες δεκαετίες, εξαιτίας της µεγάλης έντασης και των γρήγορων ρυθµών ζωής σε 
όλα τα επίπεδα, όλο και περισσότερα άτοµα εκφράζουν την ανάγκη για εκτόνωση και επαφή µε τη 
φύση (Baud-Lovy & Lawson, 1998). Ο τουρισµός αναψυχής έχει γίνει ένα εξαιρετικά σηµαντικό 
στοιχείο της σύγχρονης ζωής, υποστηριζόµενο από µεγάλα χρηµατικά ποσά που επενδύονται στην 
προώθηση των τουριστικών προορισµών και των ταξιδιωτικών επιχειρήσεων. Το ίδιο συµβαίνει και 
στην Ελλάδα, όπου ο τουρισµός αναψυχής (ιδιαίτερα ο υπαίθριος) αναπτύσσεται συνεχώς λόγω της 
κατάλληλης και ποικίλης τοπογραφικής µορφολογίας της χώρας, καθώς και των πλούσιων φυσικών 
πόρων που διαθέτει.   
 
Ένα από τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα σηµεία της χώρας είναι και Καστοριά, η οποία περιβάλλεται από 
µερικώς δασοσκεπή βουνά. Η οµώνυµη λίµνη έχει γλυκό νερό µε υδρόβια φυτά που έχουν ρίζες στο 
βυθό, µε βυθισµένα, ή επιπλέοντα φύλλα που σχηµατίζουν σηµαντικούς οικότοπους. Επίσης, είναι 
υγρότοπος µεγάλης σηµασίας για πολλά είδη πουλιών (στα οποία περιλαµβάνονται σπάνια και 
απειλούµενα είδη) και χρησιµεύει ως περιοχή αναπαραγωγής, διατροφής και διαχείµασής τους.  
 
Παρά τις σπάνιες φυσικές οµορφιές της περιοχής, καθώς και την πλούσια πολιτιστική και ιστορική 
της κληρονοµιά, η τουριστική αξιοποίηση του Νοµού δεν είναι η αναµενόµενη από πλευράς παροχής 
υπηρεσιών. Οι κρατικές υπηρεσίες χαρακτηρίζονται από έλλειψη προσωπικού, κυρίως επιστηµονικού, 
ενώ οι ιδιωτικές δρώντας ως δορυφορικές του κλάδου της γούνας παρέµειναν ως επί το πλείστον στο 
λήθαργο της παραγωγικής µονοµέρειας. Τελευταία παρατηρείται κινητικότητα για τη δηµιουργία 
νέων ξενοδοχειακών µονάδων στο πλαίσιο µίας γενικότερης προσπάθειας αναβάθµισης του 
τουρισµού, µέσα από παρεµβάσεις ανάδειξης του φυσικού κάλους και της πλούσιας ιστορικής 
κληρονοµιάς της περιοχής. 
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν ο εντοπισµός και η αξιολόγηση των φυσικών πόρων της περιοχής 
του ∆ήµου Καστοριάς µε την προοπτική αξιοποίησής τους ως στοιχεία προσέλκυσης επισκεπτών / 
τουριστών.  
 

Μεθοδολογία 
 
Για την υλοποίηση της παρούσας έρευνας θα χρησιµοποιηθεί η µέθοδος της δοµηµένης συνέντευξης 
µε χρήση ερωτηµατολογίου, το πρώτο µέρος του οποίου θα περιέχει ερωτήσεις σχετικά µε το προφίλ 
των επισκεπτών, τα κίνητρα για την επιλογή της συγκεκριµένης περιοχής για αναψυχή, καθώς και το 
βαθµό ικανοποίησής τους από τις παρεχόµενες υπηρεσίες, ενώ το δεύτερο θα αφορά στην καταγραφή 
και στην αξιολόγηση των δραστηριοτήτων αναψυχής που ήδη υπάρχουν.   
 
Θα διανεµηθούν 400 ερωτηµατολόγια σε άτοµα που θα επισκεφθούν το ∆ήµο της Καστοριάς για 
λόγους αναψυχής, τα οποία θα επιλεγούν µε τυχαία δειγµατοληψία. Επιπλέον, θα δοθούν 40 
ερωτηµατολόγια σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες αναψυχής στο ∆ήµο Καστοριάς.  
 
Η έρευνα θα ολοκληρωθεί σε 3 φάσεις. Στην 1η θα γίνει καταγραφή όλων των τουριστικών, 
ιστορικών, πολιτιστικών αξιοθέατων και άλλων πόρων της περιοχής προκειµένου να σκιαγραφηθεί η 
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υφιστάµενη κατάσταση στην περιοχή. Στη 2η θα γίνει καταγραφή των απόψεων και των προτιµήσεων 
υπηρεσιών και δραστηριοτήτων των επισκεπτών, καθώς και αξιολόγηση των διαθέσιµων υπηρεσιών 
και δραστηριοτήτων της περιοχής. Στην 3η θα διατυπωθούν ερωτήσεις στις επιχειρήσεις που ήδη  
σχεδιάζουν και οργανώνουν εναλλακτικές δραστηριότητες αναψυχής στο ∆ήµο της Καστοριάς µε 
σκοπό την αξιολόγηση των διαθέσιµων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της περιοχής.  
      
Για τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων θα γίνει παραγοντική ανάλυση, ανάλυση t-test και 
ανάλυση συχνοτήτων των απαντήσεων. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των ερωτηµατολογίων θα 
γίνει µε το συντελεστή a του Cronbach. Για την ανάλυση των δυνατοτήτων, των αδυναµιών, των 
ευκαιριών και των πιθανών απειλών της περιοχής θα πραγµατοποιηθεί ανάλυση SWOT. 
 
Συµπεράσµατα 
 
Η αξιολόγηση του προφίλ και των στάσεων των συµµετεχόντων στην προτεινόµενη έρευνα θα 
παρέχει πληροφορίες που θα συµβάλλουν στη δηµιουργία δράσεων αναψυχής που θα προσελκύσουν 
περισσότερους τουρίστες. 
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∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
 
Πετρίδου, Θεοδωράκης, Ν., Ταξιλδάρης, Κ., Πυλιανίδης, Θ. & Αντωνίου, Π. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ΠΘ 
 
Εισαγωγή 
 
Σήµερα, η ποιότητα υπηρεσιών θεωρείται προϋπόθεση για την επιτυχία, εάν όχι για την επιβίωση, των  
επιχειρήσεων στον ευρύτερο χώρο των υπηρεσιών (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985). Επιπλέον, 
η ποιότητα αναγνωρίζεται ως ο δυναµικότερος παράγοντας και αποτελεί το κλειδί για τη δηµιουργία 
ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Όµοια και στο χώρο του αθλητισµού, οι αθλητικοί καταναλωτές, όλο 
και περισσότερο ευαισθητοποιούνται σε θέµατα που αφορούν στην ποιότητα, την οποία θεωρούν ένα 
από τα σηµαντικότερο κριτήρια για τις επιλογές τους. Ο Gronroos (1984), καθόρισε την ποιότητα ως 
αποτέλεσµα µ;iας διαδικασίας αξιολόγησης, όπου οι πελάτες συγκρίνουν τις προσδοκίες τους µε την 
υπηρεσία που αντιλαµβάνονται να έχουν λάβει. Άλλοι ερευνητές έχουν καθορίσει την ποιότητα 
υπηρεσιών ως το σηµείο εκείνο στο οποίο ικανοποιούνται οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των πελατών 
(Murdick, Render & Russell, 1990; Smith, 1995). Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε ότι στο 
χώρο του αθλητισµού οι περισσότερες έρευνες διερεύνησης της ποιότητας υπηρεσιών που έχουν γίνει 
στην Ελλάδα επικεντρώνονται σε ιδιωτικούς αθλητικούς οργανισµούς. Αντίθετα, τα προγράµµατα 
µαζικού αθλητισµού δεν έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών.  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των ασκούµενων για το επίπεδο 
της ποιότητας υπηρεσιών που τους παρέχεται από ένα ∆ηµοτικό Αθλητικό Οργανισµό. 
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 224 αθλούµενοι (73,7% γυναίκες και 25,9% άνδρες) στα 
προγράµµατα µαζικού αθλητισµού ενός ∆ηµοτικού Οργανισµού Νεολαίας και Άθλησης στη 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η ηλικία τους κυµαινόταν από 19 ως 73 ετών.   
 
Όργανο µέτρησης: Για τη διερεύνηση της ποιότητας υπηρεσιών στο συγκεκριµένο χώρο 
χρησιµοποιήθηκε µία  κλίµακα 25 ερωτήσεων των Alexandris, Ζahariadis, Tsorbatzoudis & Grouios 
(in press). Το ερωτηµατολόγιο αποτελούνταν από 5 παράγοντες: 1) Προσωπικό (6 ερωτήσεις, π.χ., το 
προσωπικό είναι καλά καταρτισµένο), 2) Προγράµµατα  (6 ερωτήσεις, π.χ., τα προγράµµατα µε 
βοηθούν να αυξήσω την ενέργειά µου), 3) Εγκαταστάσεις (5 ερωτήσεις, π.χ., οι χώροι άσκησης είναι 
καθαροί), 4) Ανταπόκριση  (4 ερωτήσεις, π.χ., οι προτάσεις των ασκούµενων λαµβάνονται υπόψη) και 
5) αξιοπιστία  (4 ερωτήσεις, π.χ., τα προγράµµατα αρχίζουν στην ώρα τους). Κάθε ερώτηση 
συνοδεύεται από µια 7βάθµια κλίµακα τύπου Likert, όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα και 7 = συµφωνώ 
απόλυτα.   
 
∆ιαδικασία µέτρησης: Η διάρκεια της έρευνας ήταν 3 µέρες και έγινε στους χώρους όπου αθλούνταν 
οι συµµετέχοντες. Το ερωτηµατολόγιο δινόταν σε κάθε αθλούµενο ξεχωριστά πριν την έναρξη του 
προγράµµατος. Πριν από τη συµπλήρωσή του δίνονταν γραπτά και προφορικά οι αναγκαίες οδηγίες. 
Τέλος, ζητήθηκε από το προσωπικό του δηµοτικού γυµναστηρίου να µην είναι κοντά στα µέλη όταν 
συµπλήρωναν το ερωτηµατολόγιο για να µην τους επηρεάζουν µε οποιονδήποτε τρόπο. 
 
Αποτελέσµατα 
 
Η αξιοπιστία του κάθε παράγοντα της κλίµακας µετρήθηκε µε το συντελεστή a του Cronbach και 
βρέθηκαν τα εξής αποτελέσµατα: Ανταπόκριση = 0.85, Προγράµµατα = 0.85, Προσωπικό = 0.89,  
Εγκαταστάσεις = 0.86 και Αξιοπιστία = 0.77, τα οποία θεωρήθηκαν ικανοποιητικά. Από το µέσο όρο 



4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ∆ιοίκησης 

Πανεπιστήµιο Πειραιά 28 – 30 Νοεµβρίου 2003 87 

των απαντήσεων προκύπτει ότι οι αθλούµενοι αξιολόγησαν πιο θετικά τους παράγοντες Προγράµµατα 
(ΜΟ = 6.59), Προσωπικό (ΜΟ = 6,29) και Αξιοπιστία (ΜΟ = 6,05), λιγότερο θετικές ήταν οι 
αντιλήψεις τους για τον παράγοντα Ανταπόκριση (ΜΟ = 4,88) και µάλλον αρνητικές για τις 
Εγκαταστάσεις (ΜΟ = 3,79). Η συνολική ποιότητα αξιολογήθηκε θετικά (Μ) = 5,39). Τα 
αποτελέσµατα της ανάλυσης συσχέτισης έδειξαν ότι είναι πιθανό να υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις 
µεταξύ µερικών παραγόντων (πίνακας 1). 
 
Πίνακας 1. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και συσχετίσεις των παραγόντων της ποιότητας υπηρεσιών. 
 

 Μεταβλητές ΜΟ ΤΑ     r   
1 Aνταπόκριση 4,88 1,3     
3 Προγράµµατα 6,59 ,58 ,178*    

4 Προσωπικό 6,29 ,79 ,510* ,375*   
5 Εγκαταστάσεις 3,79 1,5 ,184* ,017 ,092  

6 Αξιοπιστία 6,05 ,75 ,445* ,047 ,349* ,128 

*p<.01 
 
Συζήτηση 
 
Οι αθλούµενοι αξιολόγησαν πολύ θετικά τους παράγοντες Προγράµµατα και Προσωπικό. Σε αυτό 
πιθανό να βοήθησε  η ύπαρξη ενός Τµήµατος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού στην πόλη, που µε τη 
διοργάνωση ηµερίδων, συνεδρίων, οµιλιών, κλπ., καταβάλει προσπάθειες για την ενηµέρωση των 
δηµοτών και την επιµόρφωση των γυµναστών της περιοχής. Λιγότερο θετικά αξιολόγησαν τον 
παράγοντα Ανταπόκριση. Ως πελάτες του ∆ηµοτικού Αθλητικού Οργανισµού, οι αθλούµενοι 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα που ο οργανισµός δεν καταφέρνει να λύσει άµεσα. Οι δηµόσιες 
υπηρεσίες τυπικά έχουν περίπλοκες και µάλλον γραφειοκρατικές δοµές, οι οποίες φαίνεται να 
επηρεάζουν τις αντιλήψεις των ασκούµενων για την ανταπόκριση. Επίσης, οι αντιλήψεις των 
συµµετεχόντων στην έρευνα για τις εγκαταστάσεις ήταν µάλλον αρνητικές. Αυτό πιθανά να οφείλεται 
στο ότι τα περισσότερα προγράµµατα του συγκεκριµένου ∆ήµου υλοποιούνται κυρίως σε αίθουσες 
σχολείων, τα οποία είναι παλιά και όταν χτίστηκαν δεν είχε προβλεφτεί η κατασκευή ειδικού χώρου 
για τις ανάγκες του µαθήµατος της φυσικής αγωγής. Όταν το µάθηµα αυτό εισήχθη στα σχολεία 
καταβλήθηκαν προσπάθειες να διαµορφωθούν κάποιες αίθουσες για το σκοπό αυτό. Το αποτέλεσµα 
είναι οι αίθουσες να είναι µικρές, να µην αερίζονται σωστά, ενώ υπάρχει έλλειψη αποδυτήριων και 
ντους.  
 
Η συνολική ποιότητα υπηρεσιών των προγραµµάτων αξιολογήθηκε µάλλον θετικά. Παρόλα αυτά, 
όµως, θα πρέπει να γίνουν σηµαντικές βελτιώσεις από τα διοικητικά στελέχη του ∆ήµου, αφού 
σύµφωνα µε τους Rust & Oliver (1994), η ποιότητα υπηρεσιών είναι η σύγκριση που κάνει ο πελάτης 
µε την τελειότητα. Σε µία εποχή αυξανόµενου ανταγωνισµού µεταξύ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και 
του κράτους στην προσφορά προγραµµάτων αθλητικής αναψυχής οι προσπάθειες έχουν επικεντρωθεί 
στον τρόπο µε τον οποίο οι επιχειρήσεις θα αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα οι πελάτες να γίνονται διαρκώς πιο απαιτητικοί και οι λεπτοµέρειες να είναι αυτές που 
δηµιουργούν τη διαφορά στη διατήρηση των πελατών  και την απόκτηση νέων στα προγράµµατα 
(Turpin, 1995). 
 

Συµπεράσµατα 
 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας αφορούν στο ∆ηµοτικό Οργανισµό Νεολαίας και Άθλησης ενός µόνο 
∆ήµου, γι’ αυτό και δεν µπορούν να γίνουν ασφαλείς γενικεύσεις για τους υπόλοιπους ∆ηµοτικούς 
Αθλητικούς Οργανισµούς στη χώρα. Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης έρευνας θα µπορούσαν να 
χρησιµοποιηθούν από τα διοικητικά στελέχη του συγκεκριµένου αθλητικού οργανισµού για να 
κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις στα ήδη υπάρχοντα προγράµµατα και να σχεδιάσουν καλύτερα τα 
µελλοντικά.  
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ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «AΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ OΛΟΥΣ» 
 
Πίγκος, Γ.,1 Τσιότσου, Ρ.,2 Κυπραίος, Γ.3 & Μωραίτη, Ι.4 

1 ΟEOA Αθήνα 2004 
2 Ηµερήσια Αθλητική Εφηµερίδα «Πρωταθλητής» 
3 Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 
4 Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού 
 
Εισαγωγή 
 
Η καταγραφή της ευεργετικής επίδρασης της αθλητικής δραστηριότητας στη φυσική / βιολογική 
κατάσταση του ανθρώπου έχει καταγραφεί σε διάφορες µελέτες (Cooper,  1982; Cooper 1985;  Eller, 
1998). Σε συνδυασµό µε την καθιστική ζωή, η έλλειψη αθλητικής δραστηριότητας επιφέρει 
σηµαντικές αρνητικές διαφοροποιήσεις στη µυϊκή απόδοση και αντοχή του ατόµου, καθώς και στην 
κοινωνικοποίησή του. Η µελέτη της επίδρασης της άσκησης στο κοινωνικό γίγνεσθαι του αθλούµενου 
(στο εργασιακό περιβάλλον, στη διαπροσωπική επικοινωνία / σχέση, κλπ.) και η διερεύνηση των 
λόγων διαφοροποίησης της συµπεριφοράς θα αποτελούσε σηµαντικό δείκτη στην αύξηση της 
παραγωγικότητας, της καλύτερης επίτευξης των προσωπικών στόχων και της διατήρησης της ψυχικής 
ισορροπίας κάτω από συνθήκες πίεσης. Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει το γεγονός της συσχέτισης 
του χρόνου ενασχόλησης µε την αθλητική δραστηριότητα και ο βαθµός διαφοροποίησης των σχέσεων 
των αθλούµενων µε το κοινωνικό τους περιβάλλον. 
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση της επίδρασης της αθλητικής δραστηριότητας, 
όπως αυτή εκφράζεται µέσα από την οργανωµένη µορφή της, διαµέσου των προγραµµάτων «Άθλησης 
για Όλους», καθώς και των αντίστοιχων αθλητικών δραστηριοτήτων που πραγµατοποιούνται στα 
ιδιωτικά γυµναστήρια, στην κοινωνική ζωή του αθλούµενου. Εξετάστηκαν κυρίως οι επιδράσεις της 
αθλητικής δραστηριότητας στην έκφραση / ανταπόκριση του αθλούµενου προς το οικογενειακό, 
διαπροσωπικό και εργασιακό περιβάλλον. Παράλληλα εξετάστηκε το µέγεθος των  διαφοροποιήσεων 
στους προαναφερόµενους κοινωνικούς τοµείς και στα 2 φύλα. 
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 2464 άτοµα (1441 γυναίκες και 1023 άνδρες, ηλικίας από 17 έως 
63 ετών) που συµµετείχαν στα προγράµµατα «Άθλησης για Όλους», που διοργανώνονται από τους 
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), καθώς και σε αντίστοιχα προγράµµατα ιδιωτικών 
γυµναστηρίων. Για την καλύτερη καταγραφή των αποτελεσµάτων οι ηλικίες κατηγοριοποιήθηκαν ως 
εξής: Α΄ κατηγορία οι ηλικίες 17-25, Β΄ κατηγορία  26-34, Γ΄ κατηγορία 35-43, ∆΄ κατηγορία 44-52, 
Ε΄ κατηγορία 53 +. 
 
Όργανο µέτρησης: Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση ερωτηµατολογίου (κλειστού τύπου). 
 

Αποτελέσµατα 
 
Τα ποσοστά των αθλούµενων που εµφάνισαν θετική επίδραση λόγω της αθλητικής δραστηριότητας 
(σε σχέση µε την περίοδο αθλητικής απραξίας) στον επαγγελµατικό χώρο, ανά ηλικιακή κατηγορία 
και φύλο, παρουσιάζονται στη γραφική παράσταση 1.  
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Στη γραφική παράσταση 2 παρουσιάζεται το ποσοστό των αθλούµενων που βελτίωσαν την επαφή / 
σχέση τους µε το οικογενειακό περιβάλλον, ανά ηλικιακή κατηγορία και φύλο. 

 
Γραφική παράσταση 1.                                  Γραφική παράσταση 2. 
 
Στη γραφική παράσταση 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα για τις ανθρώπινες σχέσεις / επαφές 
(όπως η φιλία, η ερωτική σχέση, κλπ.), ενώ στη γραφική παράσταση 4 παρουσιάζονται τα 
αποτελέσµατα της θετικής επίδρασης της αθλητικής δραστηριότητας σε έστω ένα παράγοντα από τους 
προαναφερόµενους σε συνάρτηση µε τη συχνότητα που πραγµατοποιούταν η δραστηριότητα: α) 
σχεδόν καθηµερινά (περισσότερες από 3 µέρες), β) µία µε δύο φορές την εβδοµάδα και γ) 
περιστασιακά. 
 

 
Γραφική παράσταση 3.                                       Γραφική παράσταση 4. 
 

Συζήτηση - Συµπεράσµατα 
 
Η εστίαση προηγούµενων ερευνών στη βιολογική διάσταση της αθλητικής δραστηριότητας έχει 
υποβαθµίσει το ρόλο της κοινωνική της διάσταση και επίδρασης. Τα αποτελέσµατα της παρούσας 
µελέτης έδειξαν ότι η αθλητική δραστηριότητα είχε σηµαντική επίδραση στο επαγγελµατικό 
περιβάλλον των ηλικιών 26 + χρονών, µε µεγαλύτερη εκείνης µεταξύ των 44-52 ετών, ενώ φαίνεται 
να επηρεάζει ελάχιστα τις ηλικίες κάτω των 25. Πιθανά το γεγονός αυτό να οφείλεται στο ότι µέχρι 
την ηλικία των 25 ετών η επαγγελµατική φόρτιση των ανθρώπων λόγω της εργασίας είναι µικρή (ως 
επί το πλείστον καταλαµβάνουν θέσεις µικρής ευθύνης) και επιπλέον το ίδιο το εργασιακό περιβάλλον 
αποτελεί κίνητρο (νέο κοινωνικό status). Οι γυναίκες φαίνονται να διαφοροποιούνται στις ηλικίες 
µέχρι 34 ετών, καθώς και στις ηλικίες µετά τα 43.  
 
Η επίδραση στο οικογενειακό περιβάλλον φαίνεται να ακολουθεί µία πιο ευθύγραµµη πορεία µε 
κορύφωση τις ηλικίες µεταξύ 34-52. Τα αποτελέσµατα της έρευνας σχετιζόµενα µε το ηλικιακό 
φάσµα των ηλικιών κατά το οποίο δηµιουργείται ο οικογενειακός δεσµός (συνήθως µεταξύ 26-43 
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ετών), δείχνει ότι η αθλητική δραστηριότητα µπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην καλύτερη 
συµβίωση µέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Στην εξεταζόµενη παράµετρο των διαπροσωπικών 
σχέσεων, το αξιοσηµείωτο στοιχείο είναι το σχετικά υψηλό ποσοστό που παρουσιάζουν οι γυναίκες 
µικρής ηλικίας (κατηγορία 17-25 ετών), σε σχέση µε το αντίστοιχο των ανδρών, καθώς και η 
αυξητική τάση της θετικής επίδρασης της άθλησης που παρουσιάζεται και στα 2 φύλα στην 
κατηγορία 53+ ετών. Στην πρώτη περίπτωση το υψηλό ποσοστό βελτίωσης φαίνεται να εµφανίζεται 
πιθανά γιατί η γυναίκα έχει λιγότερες ευκαιρίες κοινωνικής συνεύρεσης µε το φιλικό περιβάλλον, ή το 
αντίθετο φύλο, ενώ παράλληλα το αθλητικό περιβάλλον παρουσιάζεται ως χώρος πιο χαλαρής, 
ψυχολογικά, επαφής και γνωριµίας. Στη 2η περίπτωση, των ηλικιών 53+, η αθλητική δραστηριότητα 
αποτελεί χώρο συνεύρεσης και ανανέωσης των προσώπων της καθηµερινότητάς τους. Σε συµφωνία 
µε τις βιολογικές και µυϊκές προσαρµογές που παρατηρήθηκαν σε προγενέστερες έρευνες, η παρούσα 
έρευνα έδειξε ότι οι αθλούµενοι έχουν βελτίωση των κοινωνικών τους παραµέτρων όταν συµµετέχουν 
τουλάχιστον 1, ή 2 φορές την εβδοµάδα σε αθλητικές δραστηριότητες. 
 
Η έρευνα εξέτασε την επίδραση της αθλητικής δραστηριότητας στα κοινωνικά χαρακτηριστικά των 
συµµετεχόντων σε αυτή. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η θετική επίδραση της άθλησης ποικίλει 
ανάλογα µε την ηλικία, το φύλο, το κοινωνικό χαρακτηριστικό, αλλά και τη συχνότητα που 
πραγµατοποιείται η αθλητική δραστηριότητα. Θα πρέπει να διασαφηνισθεί ότι σε καµία περίπτωση η 
θετική επίδραση της άθλησης που διαφαίνεται από την έρευνα, δεν αποτελεί πανάκεια για τη 
βελτίωση των κοινωνικών εκφάνσεων, ή status των συµµετεχόντων σε αυτή, αλλά δίνει µία θετική 
δυνατότητα που θα πρέπει να προσεχθεί και να αξιοποιηθεί κατάλληλα.       
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 
Σφυρή, Ε., Καµπίτσης, Χ. & Χαραχούσου, Υ. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ΠΘ 
 
Εισαγωγή 
 
Στην Ελλάδα, ο αθλητισµός καλλιεργείται σχεδόν αποκλειστικά από τα διάφορα σωµατεία, 
τοποθετώντας σε δεύτερη µοίρα το σχολικό αθλητισµό, συµπεριλαµβανοµένου και του 
πανεπιστηµιακού (Λάϊος & Κιουµουρτζόγλου, 1992). Οι προσπάθειες που γίνονται για την ανάπτυξη 
του σχολικού αθλητισµού, µέσω των τµηµάτων αθλητικής διευκόλυνσης και των προγραµµάτων 
ανάδειξης ταλέντων, δεν αγγίζουν τον πανεπιστηµιακό αθλητισµό, ο οποίος εµφανίζεται ιδιαίτερα 
υποβαθµισµένος (Μπίτσικας, 1996).  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της ανάπτυξης και προώθησης του αθλητισµού στα 
Ελληνικά Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, δηµόσια και ιδιωτικά. Επιµέρους σκοποί ήταν: α) η 
καταγραφή των αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στα Ιδρύµατα, β) η ανάλυση του τρόπου 
διοίκησης των αθλητικών δραστηριοτήτων και η στελέχωσή τους και γ) ο τρόπος χρηµατοδότησης 
αυτών των δραστηριοτήτων.  
 

Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Για την πραγµατοποίηση της παρούσας έρευνας οι ερευνητές απευθύνθηκαν στους 
υπεύθυνους Φυσικής Αγωγής (ΦΑ) όλων των Ελληνικών δηµόσιων Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης, 31 στο σύνολο (17 ΑΕΙ και 14 ΤΕΙ), καθώς και στους υπεύθυνους αθλητικών 
δραστηριοτήτων 14 ιδιωτικών Ιδρυµάτων.  
 
Όργανο µέτρησης: Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε τη χρήση ερωτηµατολογίου που συντάχθηκε 
για την έρευνα και αποτελούνταν από 60 ερωτήσεις, κατανεµηµένες στις εξής ενότητες: προσωπικά 
στοιχεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, οικονοµικά θέµατα, προσωπικό και υπαλληλικές σχέσεις και 
στοιχεία του Ιδρύµατος. Στις παραπάνω ενότητες οι ερωτήσεις ήταν κλειστής και ανοικτής µορφής, 
ενώ στην ενότητα διοικητικά θέµατα κατασκευάστηκε 5βάθµια κλίµακα του Likert µε ερωτήσεις που 
είχαν στόχο την καταγραφή των απόψεων των υπευθύνων ΦΑ πάνω σε θέµατα βελτίωσης και 
ανάπτυξης του πανεπιστηµιακού αθλητισµού. Επίσης, πραγµατοποιήθηκε συνέντευξη από τον τέως 
πρόεδρο της Επιτροπής Αθλητισµού Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΕΑΤΕ). 
 
∆ιαδικασία µέτρησης: Το ερωτηµατολόγιο δόθηκε στους συµµετέχοντες στην έρευνα µέσω 
ταχυδροµείου, αλλά και µε προσωπική επαφή. Πραγµατοποιήθηκε ανάλυση συχνοτήτων (frequencies) 
στις απαντήσεις των υπευθύνων ΦΑ στο σύνολο των Ιδρυµάτων, αλλά και των δηµόσιων και 
ιδιωτικών ξεχωριστά. Η περιγραφική στατιστική χρησιµοποιήθηκε για την εξαγωγή των µέσων όρων 
και των τυπικών αποκλίσεων. Για τον παράγοντα Ίδρυµα (ΑΕΙ – ΤΕΙ – Ιδιωτικά) πραγµατοποιήθηκε 
ανάλυση διακύµανσης µε έναν παράγοντα (one way Anova) και αναλύσεις Post hoc (Scheffe). T – test 
για ανεξάρτητα δείγµατα εφαρµόστηκε για 4 διαφορετικούς παράγοντες (κατηγορία Ιδρύµατος, 
ανώτατη εκπαίδευση, δηµόσια Ιδρύµατα και περιοχή µεταξύ των δηµόσιων Ιδρυµάτων).   
 

Αποτελέσµατα 
 
Από τα ερωτηµατολόγια που δόθηκαν στους υπευθύνους ΦΑ επιστράφηκαν 27 (90%) από τα δηµόσια 
Ιδρύµατα (14 ΑΕΙ και 13 ΤΕΙ) και 9 (64,2%) από τα ιδιωτικά. Οι 19 υπεύθυνοι ΦΑ (52.8%) είχαν 
διευρύνει τη µόρφωσή τους εκτός του βασικού πτυχίου, αλλά µόνον οι 8 (22.2%) -4 των δηµόσιων και 
4 των ιδιωτικών Ιδρυµάτων- είχαν µεταπτυχιακό ή και διδακτορικό τίτλο σπουδών. Όσον αφορά στον 
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αριθµό των καθηγητών ΦΑ που εργάζονταν στα Ιδρύµατα, στο σύνολο των ΑΕΙ ήταν 25 µόνιµοι, 24 
ωροµίσθιοι και 17 αποσπασµένοι, ενώ στο σύνολο των ΤΕΙ ήταν 17 µόνιµοι και 77 ωροµίσθιοι και 
στα κολέγια 12 µόνιµοι και 44 ωροµίσθιοι.  
 
Αθλητικές εγκαταστάσεις υπήρχαν σε 22 (81.5%) δηµόσια Ιδρύµατα και σε 4 (44.4%) ιδιωτικά. 
Ανοικτά γήπεδα είχαν 18 (70.4%) δηµόσια Ιδρύµατα και 4 (44.4%) ιδιωτικά, γυµναστήριο είχαν 12 
(44.4%) δηµόσια και 3 (33.3%) ιδιωτικά Ιδρύµατα και κλειστό γυµναστήριο είχαν 8 (29.6%) δηµόσια 
και 3 (33.3%) ιδιωτικά Ιδρύµατα. Οι αναφορές σε υπαίθριες δραστηριότητες και κολυµβητήριο ήταν 
περιορισµένες. Η γραφειοκρατία αναφέρθηκε από 11 (30.6%) υπεύθυνους ΦΑ -8 (2.6%) των 
δηµοσίων και 3 (33.3%) των ιδιωτικών Ιδρυµάτων- ως ο βασικός λόγος δηµιουργίας προβληµάτων 
στον εργασιακό χώρο. Ακολούθως, αναφέρθηκαν η αδιαφορία, η ελλιπής ενηµέρωση και η 
περιορισµένη χρηµατοδότηση. 
 
Σε ερωτήσεις που αφορούσαν προσωπικές απόψεις σε διοικητικά θέµατα, η σύγκριση µε βάση τον 
παράγοντα Ίδρυµα έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά όσον αφορά στο ενδιαφέρον της 
διοίκησης του κάθε Ιδρύµατος για τις αθλητικές δραστηριότητες µε F(2,35) = 4.005,p<.05. Το post 
hoc του Scheffe έδειξε διαφορά µεταξύ ιδιωτικών Ιδρυµάτων και ΤΕΙ. Στις ίδιες ερωτήσεις το t-test 
για ανεξάρτητα δείγµατα για τον παράγοντα κατηγορία Ιδρύµατος έδειξε στατιστικά σηµαντική 
διαφορά όσον αφορά στην ανάπτυξη του θεσµού των αθλητικών συναντήσεων µε t=2.143 df=34 και 
p<.05, το ενδιαφέρον της διοίκησης του κάθε Ιδρύµατος µε t=-2.499 df=34 και p<.05 και το 
ενδιαφέρον των φοιτητών για τις αθλητικές δραστηριότητες µε t=2.153 df=34 και p<.05 (πίνακας 1). 
 
Σύµφωνα µε 33 (91.7%) υπεύθυνους ΦΑ από 25 (92.6%) δηµόσια Ιδρύµατα και 8 (88.9%) από 
ιδιωτικά η χρηµατοδότηση για την πραγµατοποίηση των αθλητικών δραστηριοτήτων γίνεται από το 
ίδιο το Ίδρυµα. Τα χρήµατα που παρέχονται δεν θεωρούνται ικανοποιητικά από την πλειοψηφία των 
υπευθύνων ΦΑ των δηµόσιων Ιδρυµάτων (66.7%) σε αντίθεση µε αυτούς των ιδιωτικών. 
 

Συζήτηση 
 
Το κύριο εύρηµα της παρούσας έρευνας ήταν το χαµηλό επίπεδο ανάπτυξης των αθλητικών 
δραστηριοτήτων στα Ελληνικά Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, δηµόσια και ιδιωτικά, κυρίως 
λόγω του µειωµένου ενδιαφέροντος των αρχών, αλλά και του περιορισµένου αριθµού καθηγητών ΦΑ 
που εργάζονται σε αυτά και της µειωµένης ανάπτυξης του θεσµού των αθλητικών συναντήσεων. 
Σύµφωνα µε το Μπίτσικα (1996), τα οργανωτικά και διοικητικά προβλήµατα της ΕΑΤΕ, καθώς και η 
σύγχυση των ρόλων µεταξύ των µελών της, των ιδρυµάτων και του ΥΠΕΠΘ οφείλονται κυρίως στην 
έλλειψη νοµοθετικής ρύθµισης.   
 
Όσον αφορά στα ιδιωτικά Ιδρύµατα, όργανο τους είναι η HCA (Hellenic College’s Association), η 
οποία δεν ασχολείται µόνο µε τις αθλητικές δραστηριότητες αλλά µε οποιοδήποτε θέµα αφορά στα 
µέλη της. Το ενδιαφέρον που υπάρχει εκ µέρους των διοικήσεων των Ιδρυµάτων για τις αθλητικές 
δραστηριότητες δεν συγκρίνεται µε το αντίστοιχο ενδιαφέρον των διοικήσεων ιδρυµάτων του 
εξωτερικού, οι οποίες, στηριζόµενες στις προτιµήσεις των φοιτητών και χρησιµοποιώντας τις 
αθλητικές δραστηριότητες ως µέσω προσέλκυσής τους, αναπτύσσουν τα προγράµµατα άθλησης 
αποκτώντας φήµη, ακαδηµαϊκή αναγνώριση και αύξηση των οικονοµικών απολαβών τους (Parson, 
1989; Goff, 2000, Ivy, 2001). Αυτή η ανάπτυξη εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ύπαρξη 
ιδιόκτητων αθλητικών εγκαταστάσεων. Στις ΗΠΑ, το 92% των Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης, δηµόσιων και ιδιωτικών, διαθέτουν αθλητικές εγκαταστάσεις (Miller et al. 1989). 
 
Οι Κuga & Pastore (1992), συνδέουν τη σωστή λειτουργία των προγραµµάτων άθλησης και την 
ικανότητα των υπεύθυνων ΦΑ να αντεπεξέλθουν στο διοικητικό τους ρόλο, µε την κατοχή 
µεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών, η οποία είναι περιορισµένη στους υπεύθυνους ΦΑ 
των Ελληνικών Ιδρυµάτων, δηµόσιων και ιδιωτικών. Επίσης, σηµαντική επίδραση στην ποιότητα και 
ποσότητα των αθλητικών δραστηριοτήτων έχει ο αριθµός των καθηγητών ΦΑ που απασχολούνται σε 
αυτές και η µονιµότητά τους (Costa & Daprano, 2001).  
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Πίνακας 1. Προσωπικές απόψεις σε διοικητικά θέµατα µε βάση τον παράγοντα Ίδρυµα και κατηγορία  
                   Ιδρύµατος. 
 

 Σύνολο ΑΕΙ ΤΕΙ Κολέγια ∆ηµόσια Ιδιωτικά p 

Απαιτείται αλλαγή της 
πολιτικής των αρχών 
απέναντι στον 
πανεπιστηµιακό αθλ. 

4.53 4.57 4.38 4.67 4.48 4.67 .61 

Βελτίωση εικόνας 
Ιδρυµάτων µε αλλαγή 
της κρατικής πολιτικής  

4.64 4.64 4.54 4.78 4.59 4.78 .68 

∆υνατότητα συνέχισης 
του αθλητισµού σε 
µαθητές - υποψήφιους 
φοιτητές στο χώρο της 
τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης µε υψηλές 
αξιώσεις 

2.69 2.57 2.69 2.89 2.63 2.89 1.1
7 

Η δυνατότητα επιλογής 
των αθλητών επιπέδου 
της σχολής σπουδών 
τους επιδρά στην 
αθλητική δύναµη & 
αναγνώριση του 
εκάστοτε Ιδρύµατος,  

4.14 4.14 4.31 3.89 4.22 3.89 .96 

Ο θεσµός των 
αθλητικών 
συναντήσεων µεταξύ 
Ιδρυµάτων είναι 
ανεπτυγµένος 

3.36 3.57 3.54 2.78 3.56 2.78 .99 

Ύπαρξη ενδιαφέροντος 
από τη διοίκηση του 
Ιδρύµατος σας για την 
ανάπτυξη αθλητικών 
δραστηριοτήτων 

3.86 3.86 3.46 4.44 3.67 4.44 .87 

Ύπαρξη ενδιαφέροντος 
των φοιτητών για αθλ. 
δραστηριότητες 

4.14 4.29 4.31 3.67 4.30 3.67 .87 

Ενηµέρωση των 
φοιτητών για τις αθλ. 
δραστηριότητες 

3.97 3.86 4.08 4.00 3.96 4.00 .98 

 
Στα περισσότερα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας απασχολούνται λίγοι καθηγητές ΦΑ, κυρίως ωροµίσθιοι, ο 
αριθµός των οποίων δεν ανταποκρίνεται στα αθλήµατα που πραγµατοποιούνται. Ο φαινοµενικά 
µεγάλος αριθµός καθηγητών ΦΑ που εµφανίζεται ότι εργάζεται στην ιδιωτική τριτοβάθµια 
εκπαίδευση περιορίζεται µόνο σε 3 Ιδρύµατα, τα οποία έχουν αναπτύξει αθλητικές δραστηριότητες. Η 
αρνητική τοποθέτηση της πλειοψηφίας των συµµετεχόντων στην ύπαρξη προβληµάτων στο χώρο 
εργασίας έρχεται σε αντίφαση µε το 52,8% των υπεύθυνων ΦΑ, που ανέφερε ότι η µη ικανοποιητική 
χρηµατοδότηση δηµιουργεί προβλήµατα.  
 

Συµπεράσµατα 
 
Τα κυριότερα συµπεράσµατα ήταν τα παρακάτω: 1) το ενδιαφέρον των κρατικών φορέων για τον 
πανεπιστηµιακό αθλητισµό είναι περιορισµένο, 2) η κατοχή τουλάχιστον µεταπτυχιακού τίτλου 



4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ∆ιοίκησης 

Πανεπιστήµιο Πειραιά 28 – 30 Νοεµβρίου 2003 95 

σπουδών από τους υπεύθυνους ΦΑ, ως στοιχείο γνώσης και κατάρτισης, είναι περιορισµένη, 3) δεν 
υπάρχει µια ξεκάθαρη εικόνα στην ιδιωτική τριτοβάθµια εκπαίδευση όσον αφορά στις αθλητικές 
δραστηριότητες κυρίως λόγω της ανυπαρξίας ενός επίσηµου φορέα που να αντιπροσωπεύει µόνο τα 
ιδιωτικά Ιδρύµατα, 4) ο θεσµός των αθλητικών συναντήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένος, 5) η 
έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής και αθλητικών εγκαταστάσεων και στις 2 κατηγορίες Ιδρυµάτων 
είναι εµφανής, 6) οι καθηγητές ΦΑ που εργάζονται και στις 2 κατηγορίες Ιδρυµάτων δεν επαρκούν 
για την κάλυψη των αναγκών και 7) τα προβλήµατα γραφειοκρατίας, χρηµατοδότησης και 
επικοινωνίας επισφραγίζουν την ήδη προβληµατική λειτουργία των αθλητικών δραστηριοτήτων και 
στις 2 κατηγορίες Ιδρυµάτων.     
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ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 

 
Τοσουνίδης, Α. 
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 
 
Εισαγωγή 
 
Ο αθλητικός τοµέας φαίνεται να διαπιστώνει ότι οι προτάσεις της κλασικής και της σύγχρονης σχολής 
διοίκησης (π.χ., το µάνατζµεντ δι΄ εντολών, το µάνατζµεντ διά παραδείγµατος, το µάνατζµεντ δι΄ 
εξουσιοδοτήσεως, το µάνατζµεντ δι΄ αντικειµενικών στόχων, κλπ.) δεν είναι ούτε αρκετές, ούτε οι 
πλέον κατάλληλες για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας και της κερδοφορίας των οργανισµών / 
φορέων. Ως εναλλακτική λύση προτείνεται σήµερα το Μάνατζµεντ Ολικής Ποιότητας (ΜΟΠ). 
(Χυτήρης 1997), το οποίο προτείνει η προτεραιότητα να δίνεται στον πελάτη και όχι στην 
πραγµατοποίηση ποσοτικών στόχων (κέρδος). Αυτή η νέα τοποθέτηση δεν απαιτεί κατ΄ ανάγκη 
κατάργηση των υφιστάµενων οργανωτικών δοµών, ούτε των συστηµάτων και λειτουργικών 
διαδικασιών που χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση των συγκεκριµένων οργανωτικών στόχων.  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να παρουσιάσει τα βασικά χαρακτηριστικά του ΜΟΠ στον 
αθλητισµό, τις διαφοροποιήσεις σε σχέση µε το κλασικό µάνατζµεντ.  
 
Μεθοδολογία 
 
Για την πραγµατοποίηση της µελέτης αυτής πραγµατοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση και 
προφορική συνέντευξη των εκπρόσωπων (καθηγητών και φοιτητών) των Ευρωπαϊκών Οµοσπονδιών 
Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού που συµµετείχαν στο Συµπόσιο για τον Εθελοντισµό της 
Πανευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού, που έγινε στην Κρήτη από 17-
21.10.2003. 
 
Αποτελέσµατα 
 
Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την παραπάνω έρευνα είναι ότι η εφαρµογή του ΜΟΠ στον 
αθλητισµό (πανεπιστηµιακό, σωµατειακό, κερδοσκοπικό και µη κερδοσκοπικό) στοχεύει: στην 
αλλαγή νοοτροπίας µε κυρίαρχο στόχο την ποιότητα και όχι το «κέρδος», την απόκτηση εταιρικής 
κουλτούρας και τη συνέχισή της και σε άλλους τοµείς. Η ενίσχυση του εθελοντισµού ως µια ποιοτική 
ενέργεια του ελεύθερου χρόνου και η διάχυσή του σε άλλες δράσεις της κοινωνικής ζωής δηµιουργεί 
την ανάγκη για διαχείριση του εθελοντισµού σε µία άλλη οργανωτική µορφή. 
 
Στο πλαίσιο του θετικού προσδιορισµού του ελεύθερου χρόνου 6 στοιχεία επιβεβαιώνουν την 
ελεύθερη «αυτοπραγµατοποίηση» (∆ιακήρυξη της UNESCO 8/1287, 01.12.1977) που συνδέονται 
άµεσα µε το Ολυµπιακό πνεύµα, τον εθελοντισµό και πρέπει να προσδιορίζουν τον Πανεπιστηµιακό 
αθλητισµό. Παράλληλα, αποτελούν τις βασικές αρχές της παιδαγωγικής του ελεύθερου χρόνου 
(εµψυχωτικής παιδαγωγικής). Τα στοιχεία αυτά δηµιουργούν τις τυπικές και ποιοτικές προϋποθέσεις 
για προσφορά και δραστηριοποίηση του ατόµου. Ταυτόχρονα, είναι κριτήρια για δράσεις µε υψηλό 
βαθµό ελεύθερης και αυτοπροσδιοριστικής δράσης του κάθε φοιτητή/τριας.  
 
Ο κλασικός τρόπος διοίκησης βασίζεται στο όραµα, τη σοφία και την ικανότητα λήψης αποφάσεων 
των προϊστάµενων, οι οποίοι εφαρµόζουν τον καταµερισµό εργασίας, αναπτύσσουν συστήµατα µε 
κέντρο βάρους τη µεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των συντελεστών παραγωγής και την εξασφάλιση 
της ποιότητας, ενώ τα συστήµατα υποκίνησης που εφαρµόζουν βασίζονται σε εξωτερικά κίνητρα. Ο 
νέος τρόπος διοίκησης απαιτεί µια αλλαγή στην εταιρική κουλτούρα, στις αξίες, τη δοµή, τον τρόπο 
που οι άνθρωποι εργάζονται µαζί και στο πως βλέπουν τη συµµετοχή και τη ανάµειξη στα όσα τους 
αφορούν.  



4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ∆ιοίκησης 

Πανεπιστήµιο Πειραιά 28 – 30 Νοεµβρίου 2003 97 

 
Η ΜΟΠ είναι στενά συνυφασµένη µε την αλλαγή στα συστήµατα πληροφόρησης, στα συστήµατα 
ελέγχου, στις διοικητικές πρακτικές, στα συστήµατα αξιοποίησης και ανταµοιβής του προσωπικού, 
και στις διαδικασίες παραγωγής και λειτουργίας. Χρειάζονται νέες δεξιότητες γι’ αυτές τις αλλαγές 
και κυρίως αλλαγή στη νοοτροπία και τη συµπεριφορά.  
 
Πίνακας 1. ∆ιαφορές κλασικού µάνατζµεντ και ΜΟΠ (Gilbert 1991: 183). 
 

Ενδιαφέρον ΜΟΠ Κλασικό µάνατζµεντ 

1. Εξασφάλιση 
ποιότητας 

Οι εργαζόµενοι αφήνονται 
ελεύθεροι να δράσουν για να 
εξασφαλίσουν την ποιότητα. 

Η ποιότητα εξασφαλίζεται από 
ειδικούς.  

2. Υποκίνηση Οι ίδιοι οι εργαζόµενοι αυτό-
υποκινούνται (εσωτερικοί 
παράγοντες υποκίνησης). 

Τα συστήµατα υποκίνησης 
καθορίζονται από ειδικά στελέχη. 

3. Κανονισµός 
εργασίας 

Οι εργαζόµενοι εκπαιδεύονται να 
εκτελούν έργα που απαιτούν πολλές 
δεξιότητες και τους δίνεται 
ελευθερία δράσης. 

Πολύ εξειδικευµένο έργο, 
σαφέστατες προδιαγραφές, 
ελάχιστα περιθώρια αυτόβουλης 
δράσης. 

4. Επίλυση 
προβληµάτων 

Οι οµάδες εργαζοµένων λύνουν τα 
προβλήµατα. 

Ειδικοί, στη διοικητική οµάδα, 
λύνουν τα προβλήµατα. 

5. Εργαζόµενοι –  
∆ιεύθυνση 

Οι εργαζόµενοι θεωρούνται 
πελάτες της διοίκησης. 

Οι εργαζόµενοι θεωρούνται ως 
πόρος που χρειάζεται να ελέγχεται. 

6. Αξιολόγηση 
 απόδοσης 

Πολύπλευρη επαναπληροφόρηση 
για απόφαση, που συνδέεται µε τη 
βελτίωση στη διαδικασία. 

Αξιολόγηση από τον προϊστάµενο, 
που στηρίζεται στη συµµόρφωση 
του εργαζόµενου στους κανόνες και 
τα πρότυπα της επιχείρησης. 

7. Συµµετοχή στα 
οφέλη - κέρδη 

Οι εργαζόµενοι συµµετέχουν στα 
οφέλη - κέρδη, που προκύπτουν 
από την καλύτερη απόδοση. 

Η διοίκηση - ιδιοκτησία καρπούται 
τα οφέλη από τη µεγαλύτερη 
απόδοση. 

 
Τελικά, ο ρόλος του κάθε στελέχους στο ΜΟΠ πρέπει να εστιάζεται στην αλλαγή κουλτούρας τόσο 
του ίδιου όσο και των συνεργατών του, στην ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας και στην αλλαγή του 
τρόπου σκέψης.  
 

Συµπεράσµατα 
 
Ο αθλητισµός (ο πανεπιστηµιακός και όχι µόνο) έχει την ανάγκη να υιοθετήσει τις βασικές αρχές της 
παιδαγωγικής του ελεύθερου χρόνου όπως αυτές µεταφέρονται από το ΜΟΠ σε µη κερδοσκοπικούς 
οργανισµούς σε ζητήµατα οργάνωσης και διοίκηση, ώστε να συµβάλουν στη δηµιουργία µίας νέας 
κοινωνικής αντίληψης µέσω της ανάπτυξης νέων µορφών συλλογικότητας, εθελοντικής δράσης, 
Ολυµπιακού πνεύµατος και φιλαθλητισµού.  
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ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ:  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 

 
Κάκκος, Β., Κοκκίνη, Β. & Χασάπη, Σ. 
Επιτροπή ∆ιεκδίκησης «ΠΑΤΡΑ 2009», Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού 

 
Εισαγωγή 
 
Οι Μεσογειακοί Αγώνες αποτελούν ένα αθλητικό γεγονός µεγάλης κλίµακας σε επίπεδο χωρών που 
συµµετέχουν (21 χώρες), αθλητών, προπονητών, διαιτητών και κριτών (περίπου 7000) και αθληµάτων 
(25 Ολυµπιακά και µη Ολυµπιακά αθλήµατα), η διοργάνωση των οποίων απαιτεί την ύπαρξη µεγάλου 
αριθµού αθλητικών υποδοµών και την εξασφάλιση επαρκούς δικτύου υπηρεσιών και γενικότερων 
υποδοµών. Η απόφαση για την ανάθεση των αγώνων σε µία πόλη γίνεται 6 περίπου χρόνια πριν τη 
διοργάνωση των αγώνων, χρονικό διάστηµα το οποίο χαρακτηρίζεται επαρκές και αναγκαίο για την 
άρτια προετοιµασία και οργάνωση των αγώνων και είναι ανάλογο αυτού που δίνεται και για άλλες 
µεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.  Από την ηµεροµηνία υποβολής της επίσηµης υποψηφιότητας µέχρι 
την τελική κρίση της Γενικής Συνέλευσης της ∆ιεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων (∆ΕΜΑ) 
µεσολαβεί ένα χρονικό διάστηµα περίπου 15 µηνών, µέσα στο οποίο η υποψήφια πόλη δέχεται την 
επιτροπή αξιολόγησης, αποδέχεται ή όχι τις παρατηρήσεις της, προχωρά στην αναµόρφωση του 
φακέλου και οργανώνει πρόγραµµα επικοινωνίας της υποψηφιότητας έως την ηµεροµηνία της τελικής 
κρίσης.  
 

Σκοπός της µελέτης 
 
Σκοπός αυτής της µελέτης είναι να παρουσιάσει τα βασικά στοιχεία της οργάνωσης και λειτουργίας 
της επιτροπής διεκδίκησης για την ανάληψη από την Πάτρα της διοργάνωσης των 16ων Μεσογειακών 
Αγώνων το 2009. 
 
Μεθοδολογία 
 
Η παρούσα εργασία αποτελεί µελέτη περίπτωσης (case study) και η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε 
είναι ανάλυση περιεχοµένου (content analysis). Για τις ανάγκες της µελέτης λήφθηκαν υπόψη οι 
σχετικές υπουργικές αποφάσεις και το ενηµερωτικό υλικό που αφορούσε στη λειτουργία της 
επιτροπής (ιντερνετ, έντυπα, δελτία τύπου, κλπ.). 
 
Αποτελέσµατα - Συζήτηση 
 

Θεσµικό Πλαίσιο: Η επιτροπή διεκδίκησης συγκροτήθηκε µε απόφαση του αρµόδιου για θέµατα 
αθλητισµού υφυπουργού πολιτισµού και διέπεται από το πλαίσιο λειτουργίας που προβλέπεται από τη 
σχετική νοµοθεσία. Συνολικά εκδόθηκαν 3 υπουργικές αποφάσεις (η 1η στα τέλη Αυγούστου του 
2002, η 2η στις αρχές Οκτωβρίου και η 3η στα τέλη Απριλίου 2003). 
 

∆ιοίκηση: Η διοίκηση της επιτροπής ασκούνταν από 11µελές αρχικά (ένας µήνας), 9µελές στη 
συνέχεια (7 µήνες) και 15µελές τελικά (από το Μάιο) όργανο µε τον ορισµό ταυτόχρονα µε την 1η 
απόφαση συγκρότησης του οικονοµικού υπόλογου και των γραµµατέων της επιτροπής και του 
συντονιστή διευθυντή µε τη 2η απόφαση. Επίσης, µε την 3η απόφαση 7 µέλη της επιτροπής αποτελούν 
την τακτική σύνθεση αυτής µε αυξηµένες αρµοδιότητες. Στο 9µελές όργανο 3 µέλη προέρχονται από 
τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, 3 µέλη από την Αχαία, 1 µέλος από την Αιτωλοακαρνανία και 2 
από την Αθήνα. Στο 15µελές όργανο προστέθηκαν 3 µέλη από την Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή 
(προέρχονται από τη ∆υτική Ελλάδα), 2 από την Αχαία (∆ήµος Πατρέων και Νοµαρχία Αχαίας) και 1 
από την Αιτωλοακαρνανία (∆ήµος Αγρινίου). 
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Οικονοµικοί Πόροι – Προϋπολογισµός – Κατηγορίες δαπανών: Οι βασικοί οικονοµικοί πόροι της 
επιτροπής είναι η επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισµού. Οι βασικές κατηγορίες των δαπανών 
αφορούν στις: α) διοικητικές, β) λειτουργικές, γ) αποστολών στο εξωτερικό και φιλοξενιών στην 
Πάτρα, δ) δαπάνες για το φάκελο υποψηφιότητας και ε) για δηµόσιες σχέσεις, επικοινωνία και 
προβολή. 
 

Οργανωτική ∆οµή: Στην οργανωτική δοµή της επιτροπής διακρίνονται 3 επίπεδα (Πρόεδρος - 
Επιτροπή ∆ιοίκησης - Συντονιστής ∆ιευθυντής, Υπεύθυνοι Τοµέων). Ως προς τη λειτουργία 
διακρίνονται 3 κύριοι τοµείς (∆ιεθνών και ∆ηµοσίων Σχέσεων, ∆ιοίκησης, Οικονοµικών). 
 

Ανθρώπινοι Πόροι: Εκτός από τους 4 που ορίστηκαν µε την υπουργική απόφαση η λειτουργία της 
επιτροπής στηρίχτηκε σε ένα µικρό αριθµό προσωπικού (π.χ., Οκτώβριος - Νοέµβριος: 7 άτοµα, 
∆εκέµβριος – Απρίλιος: 9 άτοµα, Μάιος - Οκτώβριος: 12 άτοµα).  Επίσης, για την κάλυψη πρόσθετων 
αναγκών ή την υλοποίηση συγκεκριµένων δράσεων απασχολήθηκε έκτακτο προσωπικό (π.χ., 
Οκτώβριος – Νοέµβριος 2002, Μάιος – Οκτώβριος 2003). Σηµαντικό µερίδιο στην υλοποίηση του 
έργου της επιτροπής βασίστηκε σε συνεργασίες µεγάλης, ή µικρής διάρκειας µε εταιρίες, όπως για 
παράδειγµα για το φάκελο υποψηφιότητας (Οκτώβριος 2002 – Οκτώβριος 2003), για την οργάνωση 
της φιλοξενίας στην Πάτρα (Μάιος - Οκτώβριος 2003) και για την τελική παρουσίαση της 
υποψηφιότητας (Σεπτέµβριος – Οκτώβριος 2003). 
 

Χρονοδιάγραµµα – Ενέργειες: Στη λειτουργία της επιτροπής διακρίνονται επιµέρους φάσεις που 
χαρακτηρίζονται από τον κύριο στόχο της κάθε περιόδου εκτός των επιµέρους τοµέων της 
καθηµερινής και συνεχούς λειτουργίας 
Η 1η φάση (Σεπτέµβριος - Νοέµβριος 2002) αφορά κυρίως στην οργάνωση της επιτροπής, τον αρχικό 
σχεδιασµό της διεκδίκησης και την Επίσκεψη της Επιτροπής Αξιολόγησης της ∆ΕΜΑ.  
Η 2η φάση (∆εκέµβριος 2002 – Απρίλιος 2003) αφορά κυρίως στην αναµόρφωση του Φακέλου 
Υποψηφιότητας, τη συνεργασία µε φορείς, την επικαιροποίηση της στρατηγικής διεκδίκησης και το 
σχεδιασµό των διεθνών επαφών. 
Η 3η φάση (Μάιος – Οκτώβριος 2003) περιλάµβανε την υλοποίηση του προγράµµατος των διεθνών 
επαφών και δηµοσίων σχέσεων µε επιµέρους δράσεις, την προετοιµασία της τελικής παρουσίασης και 
το πρόγραµµα ενηµέρωσης στην Πάτρα και την περιφέρεια. 
Η 4η φάση (Νοέµβριος 2003 – Ιανουάριος 2004) περιλαµβάνει την αξιολόγηση του έργου, το 
διοικητικό και οικονοµικό απολογισµό της επιτροπής. 
 

Συνεργασίες: Για την υλοποίηση των στόχων της κάθε φάσης αναπτύχθηκε ένα δίκτυο συνεργασιών 
σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο. Μόνο για την υποβολή του αρχικού και του αναµορφωµένου 
φακέλου απαιτήθηκε η συλλογή 62 γραπτών εγγυήσεων φορέων όπως υπουργεία, ΟΤΑ, αθλητικές 
οµοσπονδίες, κλπ.  ∆ιαρκής συνεργασία υπήρχε για επιµέρους τοµείς σε κεντρικό επίπεδο (π.χ., 
Υπουργείο Εξωτερικών, Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή, Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης) και σε τοπικό 
επίπεδο (π.χ., ∆ήµος Πατρέων, Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαίας, Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις 
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας). 
 

Επίσηµο πρόγραµµα διεθνών επαφών: Η επιτροπή διεκδίκησης διαµόρφωσε 2 τύπους προγραµµάτων 
επίσηµων επαφών µε τις Ολυµπιακές Επιτροπές των Μεσογειακών χωρών. Ο πρώτος τύπος αφορούσε 
στην επίσκεψη στην έδρα της κάθε Ολυµπιακής Επιτροπής αντιπροσωπείας της Επιτροπής 
∆ιεκδίκησης, µε κύριο αντικείµενο την παρουσίαση της υποψηφιότητας και τη συζήτηση επί αυτής. Ο 
προγραµµατισµός περιλάµβανε 8-10 επισκέψεις και τελικά πραγµατοποιήθηκαν 11. Επίσης, 
πραγµατοποιήθηκαν επίσηµες αποστολές στο εξωτερικό στη σύνοδο της ∆ΟΕ στην Πράγα και στο 
παγκόσµιο πρωτάθληµα στίβου στο Παρίσι. Ο 2ος τύπος αφορούσε στην πρόσκληση και φιλοξενία 
Ολυµπιακών Επιτροπών και µελών ∆ΟΕ στην Πάτρα µε κύριο αντικείµενο την παρουσίαση της 
υποψηφιότητας, την επίσκεψη σε αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλες υποδοµές, τη συνάντηση µε τις 
τοπικές αρχές, κλπ. Ο προγραµµατισµός περιλάµβανε 10-12 φιλοξενίες και τελικά 
πραγµατοποιήθηκαν 16. 
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Πρόγραµµα επικοινωνίας: Το πρόγραµµα που εκπονήθηκε αφορούσε στις Ολυµπιακές Επιτροπές των 
Μεσογειακών Χωρών και τα µέλη της ∆ΟΕ. Μικρής κλίµακας πρόγραµµα δίµηνης διάρκειας υπήρχε 
σε τοπικό επίπεδο µε την υποστήριξη χορηγών. 
 
Συµπεράσµατα 
 
Παρά τη µικρή διάρκεια λειτουργίας µιας επιτροπής διεκδίκησης το σύνθετο έργο που καλείται να 
εκτελέσει καθιστά αναγκαία την υιοθέτηση και εφαρµογή βασικών λειτουργιών όπως καθορισµός 
στόχων και σχεδιασµός ενεργειών, οργάνωση λειτουργιών και αξιοποίηση ανθρώπινου δυναµικού, 
συντονισµός δράσεων και αξιολόγηση αποτελεσµάτων. Η φύση του έργου που περιλαµβάνει σε 
µεγάλο βαθµό τη διαχείριση απρόβλεπτων καταστάσεων, την ταυτόχρονη επεξεργασία διαφορετικών 
θεµάτων και την πίεση του χρόνου απαιτούν αποτελεσµατικό συντονισµό ανθρώπινου δυναµικού, 
τεχνολογίας, µέσων και υπηρεσιών, οικονοµικών πόρων και αποδεκτών διαδικασιών. 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ  

ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 
 

Συναδινός, Π.1 & Κάκκος, Β.2 

1 ∆ΕΚΑΘΛΟΝ Α.Ε 
2 Επιτροπή ∆ιεκδίκησης «ΠΑΤΡΑ 2009», Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού 

 
Εισαγωγή 
 
Η υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας αποτελεί τη βασική και τυπική υποχρέωση για την ένταξη 
µίας υποψηφιότητας στη διαδικασία της αξιολόγησης και της κρίσης του αρµόδιου οργάνου για όλες 
τις µεγάλες αθλητικές διοργανώσεις (Ολυµπιακοί Αγώνες, Μεσογειακοί Αγώνες (ΜΑ), Παγκόσµιο 
και Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Ποδοσφαίρου, κλπ). Ωστόσο, εκτός του τυπικού χαρακτήρα, ο φάκελος 
ουσιαστικά αποτελεί ένα κοµβικό σηµείο αναφοράς που απεικονίζει τη στρατηγική της διεκδίκησης, 
τα δυνατά σηµεία της υποψηφιότητας, τα επικοινωνιακά µέσα, τα εργαλεία για τις διεθνείς επαφές, 
κλπ. 
 
Οι ΜΑ αποτελούν ένα µεγάλο αθλητικό γεγονός που διοργανώνεται κάθε 4 χρόνια, στο οποίο 
συµµετέχουν 7.000 αθλητές, προπονητές, συνοδοί, διαιτητές και κριτές από 21 χώρες της Μεσογείου 
σε 22 περίπου Ολυµπιακά και 3 µη Ολυµπιακά αθλήµατα, ενώ οι επισκέπτες της πόλης ανέρχονται 
περίπου στον αριθµό των 20.000 ατόµων. Η οργανωτική δοµή των ΜΑ είναι ανάλογη µε αυτή των 
Ολυµπιακών Αγώνων (ΟΑ), αν και είναι µικρότερης εµβέλειας και επιπέδου από άλλες αθλητικές 
διοργανώσεις (π.χ., Παγκόσµιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου).  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παορύσας έρευνας ήταν η ανάλυση της δοµής και του περιεχόµενου του φακέλου της 
υποψηφιότητας της Πάτρας για την ανάληψη των 16ων Μεσογειακών Αγώνων του 2009. 
 
Μεθοδολογία 
 
Η παρούσα εργασία αποτελεί µελέτη περίπτωσης (case study) και η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε 
είναι ανάλυση περιεχοµένου (content analysis). Για τις ανάγκες της µελέτης λήφθηκαν υπόψη τα 
έντυπα, τα έγγραφα και το υπόλοιπο υλικό που χρησιµοποιήθηκε για την υποβολή και την 
παρουσίαση της υποψηφιότητας. Ειδικότερα, αντικείµενο ανάλυσης είναι: α) ο κύριος φάκελος 
υποψηφιότητας (ΚΦΥ) και οι εγγυήσεις, β) ο αναµορφωµένος συµπληρωµατικός φάκελος (ΑΦΥ) και 
οι πρόσθετες εγγυήσεις, γ) ο συνοπτικός φάκελος υποψηφιότητας (ΣΦΥ) σε έντυπη και ηλεκτρονική 
µορφή, δ) το βίντεο που συνόδευε την παρουσίαση στις Ολυµπιακές Επιτροπές, ε) η ιστοσελίδα της 
επιτροπής στο διαδύκτιο και στ) το περιεχόµενο της τελικής παρουσίασης στη Γενική Συνέλευση της 
∆ιεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων (∆ΕΜΑ). 
 
Αποτελέσµατα - Συζήτηση 
 

Σχεδιασµός: Ο σχεδιασµός του φακέλου υποψηφιότητας βασίστηκε: α) στη χάρτα της ∆ΕΜΑ, β) στις 
γνώσεις και την εµπειρία της συντακτικής οµάδας από ανάλογα έργα (ΟΑ, κλπ.) και στη µελέτη της 
οργάνωσης των προηγούµενων ΜΑ, γ) στο ερωτηµατολόγιο που δόθηκε από τη ∆ΕΜΑ για τις 
παραµέτρους που αξιολογούνται από την εντεταλµένη επιτροπή αξιολόγησης και δ) στις κατευθύνσεις 
που δόθηκαν από τους αρµόδιους φορείς (∆ήµος Πατρέων, Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή, Επιτροπή 
∆ιεκδίκησης). Επίσης, µε βάση τις παρατηρήσεις της επιτροπής αξιολόγησης και την επικαιροποίηση 
της στρατηγικής της διεκδίκησης αξιοποιήθηκε το δικαίωµα που παρείχε η ∆ΕΜΑ για αναµόρφωση 
του φακέλου µέσα σε καθορισµένα χρονικά όρια. Για τις ανάγκες των παρουσιάσεων στις Ολυµπιακές 
Επιτροπές και στα µέλη της ∆ΟΕ λήφθηκαν πρόσθετα υπόψη τα χαρακτηριστικά της κάθε 
περίπτωσης. Για την τελική παρουσίαση του φακέλου υποψηφιότητας στη Γ.Σ. της ∆ΕΜΑ 
διαµορφώθηκε ειδικός στρατηγικός σχεδιασµός της υποψηφιότητας. 
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∆οµή και περιεχόµενο: Αυστηρά βάση αυτών των κριτηρίων συστάθηκαν οι ΚΦΥ, ΑΦΥ και ΣΦΥ και 
συλλέχθηκαν οι απαραίτητες εγγυήσεις. Η δοµή των Φακέλων ακολουθεί συνοπτικά. Ο ΚΦΥ 
περιελάµβανε τις ακόλουθες ενότητες (21 συνολικά): Εισαγωγή, Εθνικά, Περιφερειακά και Τοπικά 
Χαρακτηριστικά, Νοµικά Ζητήµατα, Τελωνείο και Είσοδος στην Χώρα, Περιβαλλοντική Προστασία, 
Καιρός και Περιβαλλοντικές Συνθήκες, Ασφάλεια, Υπηρεσίες Υγείας, Αθλητικό Πρόγραµµα 
Αγώνων, Οργάνωση Αθληµάτων, Αθλήµατα, Πολιτιστικά, Μεσογειακό Χωριό, Στέγαση, Μεταφορές, 
Μεσογειακό Κέντρο ΜΜΕ, Οικονοµικά, Μάρκετινγκ, Εγγυήσεις. Ο ΑΦΥ περιελάµβανε υπόµνηµα µε 
τις αλλαγές – τροποποιήσεις και τις επισηµάνσεις – διευκρινήσεις της επιτροπής διεκδίκησης και 
ανάλυση του κάθε κεφαλαίου της υποψηφιότητας, τις εγγυήσεις και πρόσθετα στοιχεία που 
ζητήθηκαν (π.χ., Ελληνική Νοµοθεσία για το Ντόπινγκ). Ο ΣΦΥ περιελάµβανε τις ακόλουθες 
ενότητες (16 συνολικά): Εισαγωγή-Γιατί η Πάτρα;, Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας – Πάτρα, 
Πρόγραµµα Αγώνων και Εγκαταστάσεις, Οργάνωση Αθληµάτων και Κύριες Εγκαταστάσεις, 
Αθλήµατα, Μεσογειακό Χωριό, Στέγαση, Μεταφορές, Υπηρεσίες και Κέντρο ΜΜΕ, Τεχνολογία, 
Πολιτιστικό Πρόγραµµα, Οικονοµικά και Μάρκετινγκ, Περιβαλλοντική Προστασία, Καιρικές 
Συνθήκες, Ασφάλεια, Υπηρεσίες Υγείας. 
 
Μέσα και υλικό παρουσίασης: Ο ΚΦΥ συντάχθηκε σε µία έκδοση (Αγγλικά) κάνοντας χρήση µίας εκ 
των επίσηµων γλωσσών των ΜΑ (Αγγλικά / Γαλλικά) και είχε έκταση 360 περίπου σελίδων. Ο ΑΦΥ 
προσάρµοσε στοιχεία του ΚΦΥ µε βάση τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των µελών της 
Επιτροπής Αξιολόγησης της ∆ΕΜΑ και τα παρουσίασε σε µία ενιαία δίγλωσση έκδοση 220 περίπου 
σελίδων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο θέµα των εγγυήσεων (62 εγγυήσεις) για τους Αγώνες από 
διάφορους κυβερνητικούς φορείς (π.χ., αθλητικά σωµατεία, φορείς της Πάτρας, κλπ.), οι οποίες 
παρουσιάστηκαν αυτούσιες (φωτοτυπία των επίσηµων εγγράφων). Ο ΣΦΥ αποτέλεσε µία συνοπτική 
παρουσίαση του Φακέλου Υποψηφιότητας, η οποία περιορίστηκε στις 70 σελίδες (2 εκδόσεις, 
γαλλική / αγγλική) για να είναι πιο εύχρηστη. Το κέντρο βάρους του φακέλου δόθηκε στα 25 
αθλήµατα των Αγώνων (2 σελίδες για κάθε άθληµα), ενώ µία καινοτοµία του αφορούσε στην 
κωδικοποίηση των πλεονεκτηµάτων της επιλογής της Πάτρας (Γιατί η Πάτρα?) στην εισαγωγή του 
τεύχους. Η κωδικοποίηση αυτή αποτέλεσε τη βάση τόσο του βίντεο, που συνόδευε την παρουσίαση 
του Φακέλου Υποψηφιότητας στις Ολυµπιακές Επιτροπές (διάρκειας 7,5’) όσο και του βίντεο της 
τελικής παρουσίασης της Υποψηφιότητας της Πάτρας πριν την ψηφοφορία (διάρκεια 7.5΄).    
 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι το βίντεο της τελικής παρουσίασης βασίστηκε στα εξής 4 σηµεία: τα 
κριτήρια κατάρτισης του Φακέλου Υποψηφιότητας, τη στρατηγική της Υποψηφιότητας, το «Γιατί η 
Πάτρα?» και τα συνοδευτικά σχόλια των 17 περίπου Ολυµπιακών Επιτροπών, που παρακολούθησαν 
το αρχικό βίντεο. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η συνολική παρουσίαση του Φακέλου κατά την 
διάρκεια της ∆ιεκδίκησης συµπεριέλαβε την χρήση και δύο άλλων οπτικοακουστικών µέσων: ενός 
CDrom, το οποίο συνόδευσε τον ΣΦΥ σε αντίστοιχη γλώσσα, διαδραστικού περιβάλλοντος, 
ακολουθώντας την δοµή και το περιεχόµενο του ΣΦΥ και µίας Ιστοσελίδας στο ∆ιαδίκτυο, η οποία 
βασίστηκε τόσο στο ΣΦΥ όσο και στον ΑΦΥ 
 

Συµπεράσµατα 
 
Η σύνταξη και η παρουσίαση του Φακέλου είναι ένα σύνθετο έργο που απαιτεί γνώσεις σε πολλούς 
επιµέρους τοµείς, εµπειρία στην υλοποίηση ανάλογων έργων και την αξιοποίηση του κατάλληλου 
ανθρώπινου δυναµικού και της τεχνολογίας. Από την ανάλυση της περίπτωσης της υποψηφιότητας 
της Πάτρας προκύπτει επίσης ότι ο σχεδιασµός, η κατάρτιση και η παρουσίαση Φακέλου 
Υποψηφιότητας είναι µία δυναµική και αλληλεπιδρούσα διαδικασία που σχετίζεται τόσο µε το 
«εσωτερικό» περιβάλλον (στρατηγικός σχεδιασµός διεκδίκησης) όσο και µε το «εξωτερικό» 
περιβάλλον (ανατροφοδότηση, τακτική έναντι των άλλων υποψηφιοτήτων, κλπ.). Η επιτυχηµένη 
υποστήριξη των λόγων που η πόλη της Πάτρας έχει την ικανότητα και την ετοιµότητα να αναλάβει τη 
διοργάνωση των ΜΑ (µεταξύ των άλλων η αναφορά στην εµπειρία σε παγκόσµιες και ευρωπαϊκές 
αθλητικές διοργανώσεις, ότι είναι Ολυµπιακή Πόλη το 2004 και πολιτιστική πρωτεύουσα της 
Ευρώπης το 2006, η προοπτική κατασκευής «αθλητικού χωριού» και η ύπαρξη µεγάλου αριθµού 
αθλητικών εγκαταστάσεων και άλλων υποδοµών που επιτρέπει ανάπτυξη προγράµµατος αγώνων µε 
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πολλά αθλήµατα και πολλούς αγωνιστικούς και προπονητικούς χώρους) αποτελεί τόσο πρόκληση όσο 
και υποχρέωση για την πόλη να διεκδικεί και να αναλαµβάνει την οργάνωση µεγάλης κλίµακας 
αθλητικών γεγονότων. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

 
Πυνηρτζής, Γ. 
∆ήµος Χερσονήσου 

 
Η γνώση της διοίκησης του αθλητισµού προήλθε κυρίως από τον τοµέα της διοίκησης επιχειρήσεων. 
Εξελίχθηκε σε επαγγελµατικό χώρο µε την αύξηση του ελεύθερου χρόνου του σύγχρονου ανθρώπου, 
σε συνδυασµό µε τη βελτίωση του εισοδήµατος, τη βελτίωση του βασικού επιπέδου και την τάση του 
προς την υγιεινή διαβίωση. Οι κοινωνικές και οικονοµικές αλλαγές προκάλεσαν την κατακόρυφη 
άνοδο της παραγωγής αθλητικών προϊόντων και της παροχής αθλητικών υπηρεσιών από οργανισµούς 
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Έτσι, πολλοί αθλητικοί οργανισµοί, κερδοσκοπικοί ή µη, τόσο του 
ιδιωτικού όσο και του δηµόσιου τοµέα αναπτύχθηκαν µε βασική δραστηριότητα τα σπορ και την 
άθληση. Η ανάπτυξη αυτή αύξησε τη ζήτηση διοικητικών στελεχών µε γνώσεις και εµπειρίες από τη 
διοίκηση επιχειρήσεων και τον αθλητισµό. 
 
Οι De Sensi, Kelley, Blanton & Beitel (1988), αναφέρουν ότι η διοίκηση αθλητισµού περιλαµβάνει 
«οποιονδήποτε συνδυασµό επιδεξιοτήτων που έχουν σχέση µε τον προγραµµατισµό, την οργάνωση, 
τη διεύθυνση, τον έλεγχο, τον προϋπολογισµό, την ηγεσία και την αξιολόγηση µέσα σε έναν 
οργανισµό, ή τµήµα, του οποίου το πρωταρχικό προϊόν ή υπηρεσία έχουν σχέση µε τα σπορ ή και την 
άθληση». Ο Chelladurai (1993: 15), ορίζει την αθλητική διοίκηση ως «συντονισµό των πόρων, 
τεχνολογιών, διαδικασιών, προσωπικού και απροσδόκητων καταστάσεων για την αποδοτική 
παραγωγή και ανταλλαγή των αθλητικών υπηρεσιών».  
 
Οι επιδεξιότητες που πρέπει να έχει ένας, ή µία ηγέτης, ή διευθύνων, είτε ως προπονητής/τρια είτε ως 
πρόεδρος αθλητικού σωµατείου / αθλητικού οργανισµού ταξινοµούνται σε 3 κατηγορίες (Κatz, 1974): 
στην τεχνική επιδεξιότητα, στην ανθρώπινη ικανότατα και στην ικανότητα αντίληψης. Σύµφωνα µε τη 
θεωρία του Fayol, τα επαγγελµατικά στελέχη της αθλητικής διοίκησης εργάζονται σε αθλητικούς 
οργανισµούς και ορίζoνται ως προγραµµατιστές, οργανωτές, διευθυντές, ελεγχτές, και αξιολογητές οι 
οποίοι «αναλαµβάνουν ένα µεγάλο αριθµό από ρόλους προκειµένου να οδηγήσουν κάποιον αθλητικό 
οργανισµό στην επίτευξη των στόχων του» (Stoner & Wankel, 1986: 6). Εποµένως, τα στελέχη της 
αθλητικής διοίκησης είναι τα άτοµα που έχουν ηγετικούς ρόλους στο χώρο του αθλητισµού και έχουν 
µια «πολυειδικότητα» που συνδυάζει γνώσεις: α) της διοικητικής και οργανωτικής επιστήµης και β) 
της επιστήµης της φυσικής αγωγής και του αθλητισµού. Η κατάρτισή τους αποτελείται από ποικιλία 
γενικών και ειδικών θεµάτων, που ενδεικτικά καλύπτουν τις εξής περιοχές: προσωπική διοικητική 
ανάπτυξη, στρατηγικός σχεδιασµός, οικονοµικός έλεγχος, µάρκετινγκ, διοίκηση ποιότητας, 
οργανωτική θεωρία, διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού, πληροφορική, διοίκηση αθλητικών 
εγκαταστάσεων και διοίκηση έργων. 
 
Τα στελέχη της αθλητικής διοίκησης µπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλους τους 
αθλητικούς οργανισµούς του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, ως εργαζόµενοι πλήρους ή µερικής 
απασχόλησης, σε: αθλητικές οµοσπονδίες, εκπαιδευτικά ιδρύµατα, κυβερνητικά προγράµµατα 
µαζικής άθλησης, ιδιωτικά αθλητικά κλαµπς, ερασιτεχνικά ή επαγγελµατικά σωµατεία, αθλητικά 
κέντρα όλων των επιπέδων, ιδιωτικά γυµναστήρια, δηµοτικούς αθλητικούς οργανισµούς, κλπ.  
 
Η ίδρυση ∆ηµοτικού Αθλητικού Οργανισµού πρέπει να πληρεί 4 βασικές αρχές (Ασηµακόπουλος, 
1995) που θα καθορίζουν το βασικό πλαίσιο της ανάπτυξης του αθλητισµού στο ∆ήµο:  
1) Ο αθλητισµός είναι παιδεία. 
2) Σύγχρονη αθλητική δοµή. Ο αθλητισµός για όλους έχει κίνητρα την υγεία, την οµορφιά, την 
κοινωνικότητα, την ενεργητικότητα, κλπ., ενώ ο αγωνιστικός αθλητισµός έχει κίνητρα την επίτευξη 
αθλητικών αποτελεσµάτων, την ψυχαγωγία και τον επαγγελµατικό προσανατολισµό.  
3) Για να υπάρχει και να λειτουργεί στο σύγχρονο αθλητισµό ο αθλητικός οργανισµός πρέπει να είναι 
µαζικός και αυτόνοµος (διοικητικά και οικονοµικά) και επαγγελµατικά οργανωµένος ώστε να µπορεί 
να προσφέρει ψυχαγωγία και εξυπηρέτηση τόσο στους αθλούµενους όσο και στους θεατές. 
4) Ο φίλαθλος σε αυτόν τον καινούργιο αθλητισµό είναι πελάτης. 



4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ∆ιοίκησης 

Πανεπιστήµιο Πειραιά 28 – 30 Νοεµβρίου 2003 105 

 
Ο Τζέτζης (1997), προτείνει τη δηµιουργία ∆ηµοτικής Επιχείρησης Αθλητικού Κέντρου / Οργανισµού 
διότι παρέχει ευελιξία επιλογών, δυνατότητα ανάπτυξης πολλών δραστηριοτήτων, προγραµµατισµό 
ενεργειών χωρίς έγκριση δηµοτικών συµβουλίων (που σηµαίνει µειωµένη γραφειοκρατία και 
επιτάχυνση διεκπεραίωσης των λειτουργιών), προσφορά ανταγωνιστικών υπηρεσιών και επένδυση 
των κερδών στην ίδια την επιχείρηση (π.χ., αυτοχρηµατοδότηση, συνδροµές αθλούµενων, δικαίωµα 
εγγραφής, επιχορηγήσεις, έσοδα από διαφηµίσεις, ενοικιάσεις χώρων, πωλήσεις προϊόντων, κλπ.).  
 
Όταν ιδρύεται ∆ηµοτικός Αθλητικός Οργανισµός µε τη µορφή Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου 
∆ικαίου (ΝΠ∆∆) ο ∆ήµος πρέπει να εξασφαλίζει την ετήσια τακτική επιχορήγησή του, τη µισθοδοσία 
των τακτικών υπαλλήλων που θα προβλέπονται από το Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας και τις 
ανελαστικές δαπάνες (πάγια έξοδα: φως, τηλέφωνο, κλπ). Η σύσταση θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα 
µε τις διατάξεις των άρθρων 198, 199, 200 και 203 του ∆ΚΚ (Π.∆. 410/95), µε απόφαση του ∆.Σ. του 
∆ήµου, η οποία πρέπει να εγκριθεί από την αντίστοιχη Περιφέρεια που υπάγεται ο ∆ήµος  και στη 
συνέχεια να δηµοσιευτεί στο ΦΕΚ. Στη σύσταση του Νοµικού Προσώπου πρέπει να καθορίζονται οι 
σκοποί του, τα όργανα διοίκησής του, οι επιτροπές του, οι πόροι του, η περιουσία του, η 
εκπροσώπηση και η κατάργησή του. 
 
Μετά τη σύσταση του Αθλητικού Οργανισµού το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να εγκρίνει τον 
Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ), ο οποίος θα πρέπει να πάρει την έγκριση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, του Υπηρεσιακού Συµβουλίου και της Περιφέρειας και να δηµοσιευτεί στο ΦΕΚ. Ο 
ΟΕΥ καθορίζει το προσωπικό του Νοµικού Προσώπου (µόνιµο και ορισµένου χρόνου µε 8µηνη 
σύµβαση) και τις αρµοδιότητές τους στην οργανική µονάδα, ανάλογα από τοµείς που τον απαρτίζουν.  

 
Για τη σωστή λειτουργία και τον έλεγχο των αθλητικών εγκαταστάσεων πρέπει µε απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου να καταρτιστεί «Κανονισµός Λειτουργίας 
Κλειστού Γυµναστηρίου και Υπαίθριων Γηπέδων». Προκειµένου να παρέχονται σε όλους τους 
δηµότες ίσες ευκαιρίες άθλησης η ανάπτυξη αθλητικών υποδοµών και εγκαταστάσεων σε ένα ∆ήµο 
πρέπει να γίνεται µε βάση επιστηµονική έρευνα και σε όλα τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα. 
 
Η υποψηφιότητα, ή µη ενός κράτους, ή µίας πόλης, ή ενός ∆ήµου για τη διοργάνωση µεγάλων 
αθλητικών γεγονότων, ή εκδηλώσεων αποτελεί το επίµαχο σηµείο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, 
επειδή συχνά απαιτούνται εγγυήσεις του ∆ηµοσίου, οι οποίες θα διασφαλίσουν τη χρηµατοδότηση για 
τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Για την οργάνωση και διοίκηση ∆ηµοτικών Αθλητικών Οργανισµών 
καθοριστικό ρόλο παίζουν τα εξειδικευµένα στελέχη του αθλητικού µάνατζµεντ και µε την ίδρυση 
Αθλητικών Οργανισµών σε όλους τους ∆ήµους της χώρας δηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας για 
τους Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής. 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΜΕ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 
Σπόντας, ∆. 
 
Εισαγωγή 
 
Η παρούσα εργασία προτείνει την ανάπτυξη µίας εφαρµογής µε αντικειµενικό σκοπό την παρουσίαση 
δεδοµένων µε στοιχεία περιγραφικής στατιστικής. Η εφαρµογή που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο 
διπλωµατικής εργασίας στοχεύει στην παροχή ενός Γραφικού Περιβάλλοντος Χρήστη (GUI), όπου 
µπορεί να κάνει συγκεκριµένες επιλογές πάνω στα αντικείµενα της ∆ιεπαφής (Interface) αυτού του 
περιβάλλοντος, δηµιουργώντας µε το τρόπο αυτό ερωτήσεις προς µία Σχεσιακή Βάση ∆εδοµένων και 
ανακτώντας τα αντίστοιχα αποτελέσµατα υπό µορφή ραβδογραµµάτων και κυκλικών διαγραµµάτων 
(pie charts). Αυτή η κατηγοριοποίηση δεν οριοθετεί σε καµία περίπτωση τις δυνατότητες της 
εφαρµογής ως προς την µελλοντική δυνατότητα υποστήριξης και άλλων τύπων διαγραµµάτων ή/και 
πινάκων. 
 
Μεθοδολογία 
 
Η διεπαφή που περιγράφτηκε είναι µια εφαρµογή 2 επιπέδων (2-tier) πελάτη / εξυπηρετητή. H 
πρωταρχική ιδέα ενός συστήµατος πελάτη / εξυπηρετητή είναι η ύπαρξη, σε πρώτο επίπεδο, µίας 
κεντρικής αποθήκης της πληροφορίας και σε δεύτερο επίπεδο η δυνατότητα διανοµής διάφορων 
υποσυνόλων της πληροφορίας αυτής σε διάφορους χρήστες υπό συγκεκριµένη µορφή, ανάλογα µε τις 
επιλογές τους. Το υλικό, το λογισµικό και η πληροφορία που αποθηκεύεται µε τη χρήση αυτών 
καθορίζουν το σύστηµα  εξυπηρετητή (server). Το λογισµικό που αναλαµβάνει την επικοινωνία µε τον 
εξυπηρετητή ανακτά την πληροφορία, επεξεργάζεται τα δεδοµένα και εµφανίζει τα αποτελέσµατα στο 
χρήστη είναι ο πελάτης (client).  
 
Στο πρώτο επίπεδο του εξυπηρετητή βρίσκεται µια Βάση ∆εδοµένων (database), τα δεδοµένα της 
οποία αφορούν σε αποτελέσµατα και στοιχεία µεταλλίων των τελευταίων Ολυµπιακών Αγώνων (ΟΑ) 
του 2000 στο Σίδνεϊ. Η πρωτογενής πληροφορία βρίσκεται υπό µορφή πινάκων σε αρχεία  γλώσσας 
υπερκειµένου (HTML). Αυτή η µορφή σχετίζεται µε τη πηγή των δεδοµένων που ήταν µια δικτυακή 
εφαρµογή παρουσίασης αποτελεσµάτων των Αγώνων του Σίδνεϊ (INFO 2000). Η κατάλληλη 
πληροφορία διαχωρίστηκε και µορφοποιήθηκε αρχικά σε Λογιστικά Φύλλα. Στη συνέχεια, τα 
δεδοµένα γραµµογραφήθηκαν και αποθηκεύτηκαν σε µία από τις διαδεδοµένες µορφές Βάσεων 
∆εδοµένων, την MS Access.  
 
Σε ό,τι αφορά στο client µέρος της εφαρµογής και την ανάπτυξη του Γραφικού Περιβάλλοντος 
επιλέχθηκε η χρήση αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού και πιο συγκεκριµένα η τεχνολογία Java, 
λόγω των διάφορων πλεονεκτηµάτων που παρέχει αυτή η γλώσσα προγραµµατισµού. Μερικά από 
αυτά είναι η ανεξαρτησία του κώδικα από την πλατφόρµα στην οποία εκτελείται, η δυνατότητα 
φόρτωσης και εκτέλεσης στο διαδίκτυο, η ύπαρξη βιβλιοθηκών µε αντικείµενα που προσαρµόζονται 
στις ρυθµίσεις εµφάνισης του κάθε λειτουργικού συστήµατος, η απαίτηση λιγότερων πόρων από το 
σύστηµα για τη δηµιουργία και αλληλεπίδραση των αντικείµενων της διεπαφής και η δυνατότητα 
χρήσης αντικειµένων, τα οποία παίρνουν δυναµικά τις τιµές τους από τη Βάση ∆εδοµένων του server. 
Τέλος, το πρόβληµα της συνεκτικότητας των 2 επιπέδων ανάγεται στην επιλογή του λογισµικού και 
του λειτουργικού συστήµατος για τον εξυπηρετητή και τις αντίστοιχες λύσεις που αυτό προσφέρει. 
Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής χρησιµοποιήθηκε η λύση που προσφέρει το λειτουργικό σύστηµα των 
Windows, το JdbcOdbcDriver. Η λύση αυτή λειτουργεί ως γέφυρα µεταξύ 2 γνωστών συνόλων JDBC 
και ODBC που χρησιµοποιούνται για συνεκτικότητα των εφαρµογών µε Βάσεις ∆εδοµένων. 

 
Αποτελέσµατα 
 
Η εφαρµογή ξεκινάει µε την κύρια οθόνη επιλογών του χρήστη, όπως φαίνεται στην εικόνα 1. 
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Εικόνα 1. Οθόνη επιλογών. 
 
Στα 3 πλαίσια (panels): “Select Chart Type”, “Bar Chart Options” και “Pie Chart Options” παρέχονται 
όλα τα γραφικά εργαλεία, καθώς και οι ασφαλιστικές δικλίδες, ώστε να µπορεί ο χρήστης να 
αλληλεπιδρά στην εφαρµογή και να καθοδηγείται σε έγκυρες επιλογές. Έγκυρη επιλογή είναι ένας 
συνδυασµός αντικειµένων του Γραφικού Περιβάλλοντος και τιµών που ορίζονται πάνω σε αυτά, για 
την παραγωγή αποτελεσµάτων, τα οποία αφ’ενός ανταποκρίνονται στα περιεχοµένα της Βάσης 
∆εδοµένων και αφ’ετέρου χαρακτηρίζονται από σηµασιολογική άποψη ορθά . 
 
Παράδειγµα: Μπορεί να ζητηθεί από τη διεπαφή η κατανοµή των χρυσών µεταλλίων µίας χώρας σε 
όλα τα αθλήµατα. Σε µια τέτοια κατανοµή, η δυνατότητα επιλογής από το χρήστη ενός συγκεκριµένου 
αθλήµατος για το σύνολο των δεδοµένων δεν έχει νόηµα. Προχωρώντας στη λειτουργικότητα της 
εφαρµογής, η οποία εξασφαλίζει σε κάθε βήµα του χρήστη την ισχύ του παραπάνω ορισµού, η γενική 
ροή της πλοήγησης στην κεντρική οθόνη της διεπαφής γίνεται όπως φαίνεται στην εικόνα 2. 

 
Εικόνα 2. Γενική ροή της πλοήγησης 
 
Στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικά κάποιες δυνατές επιλογές, οι οποίες προέρχονται από το 
σχεδιασµό της διεπαφής και της αλληλεπίδρασης των αντικειµένων πάνω σε αυτή και µε βάση αυτές 
µπορούν να ανακτηθούν αποτελέσµατα υπό µορφή ραβδογραµµάτων ή/και κυκλικών διαγραµµάτων. 
Ο χρήστης επικοινωνώντας µέσω της εφαρµογής µε τη Βάση ∆εδοµένων που περιγράφτηκε 
παραπάνω, µπορεί να παράγει τα εξής αποτελέσµατα: 
1. Για κάθε τύπο µεταλλίων (Gold, Silver, Bronze), ή και για το σύνολο τους (Total), κατανοµή στις 

χώρες (NOC) που έχουν κερδίσει τουλάχιστον 1 από τον επιλεγµένο τύπο µεταλλίων σε 
οποιoδήποτε άθληµα. 

2. Για κάθε περίπτωση του Gender = (Male, Female, Mixed) κατανοµή στις χώρες που έχουν λάβει 
τουλάχιστον 1 από τον – προεπιλεγµένο από το χρήστη -  τύπο µεταλλίων (Gold, Silver, Bronze, 
Total), σε οποιοδήποτε άθληµα. 

3. Για κάθε 1 από τα 37 Ολυµπιακά αθλήµατα, κατανοµή του προεπιλεγµένου τύπου µεταλλίων σε 
χώρες. 

4. Για τον προεπιλεγµένο τύπο µεταλλίων, κατανοµή σε αθλήµατα, είτε για κάθε µία χώρα, είτε στο 
σύνολο των χωρών. 

5. Για κάθε χώρα κατανοµή του συνόλου των µεταλλίων που έλαβε (Total), στους 3 τύπους (Gold, 
Silver, Bronze). 

Select Chart Type 

Bar Charts  
 

Pie Charts 

Pie Chart Options 
 

Bar Chart Options     

Chart Frame Chart Frame 
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6. Για τον προεπιλεγµένο τύπο µεταλλίων κατανοµή ανά φύλο είτε για κάθε µία χώρα, είτε για το 
σύνολο των χωρών. Στην εικόνα 3 εµφανίζεται σε µορφή ραβδογράµµατος η κατανοµή των 
χρυσών του στίβου στις χώρες. 
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Εικόνα 3. Κατανοµή των χρυσών µεταλλίων του στίβου. 
 
Συζήτηση 
 
Πολλοί από τους περιορισµούς της υπάρχουσας υλοποίησης µπορούν να αρθούν. Κατ’ αρχήν µε την 
επιλογή ενός διαφορετικού συστήµατος εξυπηρετητή, το οποίο εµπεριέχει και τη χρήση µιας 
διαφορετικής µορφής Βάσης ∆εδοµένων, µπορεί να βελτιωθεί δραστικά η επικοινωνία της διεπαφής 
µε τη Βάση ∆εδοµένων. Έτσι προσεγγίζεται περισσότερο η ουσία του µοντέλου Πελάτη / 
Εξυπηρετητή, καθώς αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες της γλώσσας προγραµµατισµού Java σε 
σχέση µε την εκτέλεση εφαρµογών από έναν αποµακρυσµένο χρήστη στο ∆ιαδίκτυο. Αυτός θα µπορεί 
να θεµελιώνει τη σύνδεσή του µε τον αποµακρυσµένο server και µε χρήση της εφαρµογής στο δικό 
του σύστηµα να παράγει τα ίδια αποτελέσµατα. Ένα 2ο σηµείο επέκτασης είναι το περιεχόµενο των 
δεδοµένων που αποθηκεύονται στη Βάση και οι περιοχές αποτελεσµάτων και στατιστικών 
συµπερασµάτων που µπορούν να καλυφθούν. Λαµβάνοντας υπόψη την έκταση που µπορεί να λάβει η 
Βάση ∆εδοµένων, µπορεί να οριστεί ο βαθµός των δυνατών επιλογών του χρήστη πάνω στη διεπαφή. 
 
Συµπεράσµατα 
 
Σε αυτήν την εργασία χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία της τεχνολογίας αντικειµενοστραφούς 
προγραµµατισµού για την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων, οι οποίοι ξεκινούν µε την παροχή ενός 
Γραφικού Περιβάλλοντος Χρήστη, το οποίο είναι ανεξάρτητο πλατφόρµας. Η αλληλεπίδραση του 
χρήστη µε τη διεπαφή του Γραφικού Περιβάλλοντος εξασφαλίζει σε πρώτο στάδιο την επικοινωνία µε 
µία Βάση ∆εδοµένων και τη δυνατότητα ανάκτησης ενός µέρους της πληροφορίας που είναι 
αποθηκευµένη. Μπορεί σε κάθε στιγµή να καθοριστεί πιο κοµµάτι της πληροφορίας θα εµφανιστεί. 
Σε δεύτερο στάδιο, επιτυγχάνεται η διαγραµµατική απεικόνιση των αποτελεσµάτων που λαµβάνονται 
από τη Βάση βασιζόµενοι σε στοιχεία της περιγραφικής στατιστικής. 
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ΨΗΦΙΑΚΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: 

ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ «Η-ΤΑΞΗ» 
 
Σταυρόπουλος, Ν.Α. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Αθηνών 
 

Εισαγωγή 
 
Οι θεσµικοί και λειτουργικοί φορείς του εκπαιδευτικού κλάδου αξιολογούν πλαίσια, µε τα οποία 
εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας υποστηρίζουν αποτελεσµατικά την προσαρµογή της γενικότερης 
εκπαιδευτικής διαδικασίας στα χαρακτηριστικά της σύγχρονης κοινωνίας των πληροφοριών. Τον 
τελικό σκοπό και τoν αντικειµενικό στόχο οποιουδήποτε εκπαιδευτικού συστήµατος αποτελεί η 
παραγωγική αξιοποίησή του. Το ζητούµενο στην εκπαίδευση των φοιτητών στα µαθήµατα 
Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Αθλητισµού, µε µορφή οργανωµένης διαδικασίας, είναι η εύρεση, 
τροποποίηση και ανάπτυξη µεθόδων, διαδικασιών και διδακτικών εργαλείων που εξυπηρετούν τον 
αναφερθέντα σκοπό.  
 
Στο λειτουργικό τοµέα της οργανωµένης εκπαίδευσης της αθλητικής διοίκησης (sports management) 
και της αθλητικής αγοραγνωσίας (sports marketing) παρατηρείται η ανάπτυξη και η εξέλιξη 
εναλλακτικών µορφών διδασκαλίας, µε τις οποίες επιχειρείται να αντιµετωπισθεί η αύξηση της 
ζήτησης για εκπαίδευση σε αριθµούς και σε γνωστικά περιεχόµενα, καθώς επίσης και η ανατροπή και 
επέκταση της έννοιας του διδακτικού υλικού. Η εισαγωγή της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης δίνει νέες 
δυνατότητες στην εκπαίδευση των φοιτητών, προσφέροντας ένα µέσο αλληλεπίδρασης και συνεχούς 
επικοινωνίας εκπαιδευτή καθηγητή – εκπαιδευόµενου φοιτητή. Παράλληλα, υποστηρίζει την 
ηλεκτρονική οργάνωση, την αποθήκευση και την παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, ανεξάρτητα 
από τους περιοριστικούς παράγοντες του χώρου και του χρόνου της κλασικής εκπαίδευσης, 
δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις ενός δυναµικού περιβάλλοντος εκπαίδευσης φοιτητών. 
 

Μεθοδολογία 
 
Στην εισήγηση θα παρουσιαστεί και θα αναπτυχθεί το µοντέλο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης φοιτητών 
σε πιλοτικά ψηφιακά µαθήµατα ∆ιοίκησης Αθλητισµού και Αθλητικής Αγοραγνωσίας του ΤΕΦΑΑ 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών µέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρµα «η-τάξη». Τα πιλοτικά ψηφιακά 
µαθήµατα αναπτύσσονται σε συνεργασία µε τον κύκλο σπουδών Αθλητικής ∆ιοίκησης. Έχει 
προγραµµατιστεί ώστε 20 φοιτητές σε τυχαία δείγµατα ισοµερή ποσοτικά (10 ανδρών, 10 γυναικών) 
να παρακολουθήσουν ψηφιακά το µάθηµα. Κατά τη διάρκεια, αλλά και µετά το πέρας της 
εκπαίδευσής τους µε τη µέθοδο των ερωτηµατολογίων το πρόγραµµα θα αξιολογηθεί. Επίσης, θα γίνει 
συγκριτική µελέτη, µε παρουσίαση αποτελεσµάτων – µε τη µέθοδο ερωτηµατολογίων – µεταξύ 
φοιτητών που παρακολούθησαν το µάθηµα ψηφιακά και αντίστοιχα φοιτητών - ίσων αριθµητικά - που 
παρακολούθησαν το µάθηµα παραδοσιακά στις αίθουσες διδασκαλίας, µε σκοπό την αξιολόγηση, την 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων, την καταγραφή των ελαττωµάτων και την εξελικτική βελτίωσή του. Ως 
ψηφιακή διδασκαλία (e-learning), ορίζεται το εκπαιδευτικό περιεχόµενο, ή η διδακτική εµπειρία που 
καθίσταται δυνατή µε τη χρήση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας.  Ένας από τους πρωταρχικούς ρόλους 
της ψηφιακής διδασκαλίας στο πλαίσιο µιας Πανεπιστηµιακής κοινότητας είναι να επιτρέπει στους 
φοιτητές την πρόσβαση, την έρευνα, την ανάλυση και την αξιολόγηση των γνώσεων και των ιδεών 
που παρέχονται στο πλαίσιο των σπουδών τους.     
 
Η υπάρχουσα βιβλιογραφία είναι πλούσια από σχετικούς ορισµούς του e-learning, οι οποίοι, ωστόσο, 
χαρακτηρίζονται σε ένα µεγάλο αριθµό περιπτώσεων είτε ως παρωχηµένοι, είτε ως αδόκιµοι, λόγω 
των σηµαντικών αλλαγών που έχουν σηµειωθεί στον ευρύτερο τεχνολογικό τοµέα. Ο Marc J. 

Rosenberg υποστηρίζει πως ψηφιακή εκπαίδευση είναι η χρήση των διαδικτυακών τεχνολογιών µε 
σκοπό την παροχή επαρκών και κατάλληλων λύσεων εκπαιδευτικής πληροφόρησης. Ο ορισµός που 
καθιερώθηκε το 2000 από το CEDEFOP (το γαλλικό ακρωνύµιο από την επίσηµη ονοµασία του 

οργανισµού, Centre Europeen pour le Developpement de la Formation Professionnelle - Ευρωπαϊκό 
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Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης), σύµφωνα µε τον οποίο το e-learning 
ορίζεται ως η εκπαίδευση που πηγάζει και υποστηρίζεται άµεσα από την τεχνολογία της 
πληροφορικής και της επικοινωνίας (Information and Communication Technology – ICT). Συνεπώς, η 
ψηφιακή εκπαίδευση δεν περιορίζεται στη ψηφιακή γραφή και ανάγνωση, αλλά περιλαµβάνει 
πολλαπλές διατάξεις και υβριδικές µεθοδολογίες, ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό, ή 
αλληλεπιδραστικό µέσο. 
 
Η Cisco Systems προσέγγισε τον όρο της ψηφιακής εκπαίδευσης µε τον ακόλουθο τρόπο: «ψηφιακή 
διδασκαλία είναι η δικτυακά υποστηριζόµενη εκπαίδευση και αποτελείται από διαχείριση γνώσης και 
από δικτυακές οµάδες µε ποικίλες επιλογές µορφοποίησης και διάταξης. Προσφέρει τη δυνατότητα 
ταχύτερης διδασκαλίας µε µικρότερο κόστος, αυξηµένη εκπαιδευτική πρόσβαση και ισότιµη 
µεταχείριση όλων των εκπαιδευόµενων στη διδακτική διαδικασία. Στη σηµερινή, ταχέως 
µεταβαλλόµενη εποχή, οργανισµοί που εφαρµόζουν την ψηφιακή εκπαίδευση καθιστούν ικανούς τους 
διδασκόµενους να µετατρέψουν αυτή την αλλαγή σε προσωπικό πλεονέκτηµα. Το e-learning 
χαρακτηρίζεται από πλήθος ευκαιριών και δυνατοτήτων πρόσβασης. Μέσω της υποσκέλισης 
εµποδίων (όπως είναι ο χρόνος, η απόσταση και οι κοινωνικοοικονοµικές παράµετροι), παρέχεται η 
δυνατότητα καθορισµού µίας προσωπικής στρατηγικής συνεχιζόµενης όσο και διά βίου εκπαίδευσης 
για κάθε συµµετέχοντα. Τα συστήµατα της ψηφιακής εκπαίδευσης καταλήγουν σε αυξηµένη 
παραγωγικότητα και αποδοτικότητα. Καθιστούν δυνατή την αποστολή πληροφοριών από µεγαλύτερο 
αριθµό και ποικιλία πηγών, αυξάνουν την πρόσβαση στη γνώση, προσφέρουν υπηρεσίες καλύτερης 
ποιότητας και ταχεία υιοθέτηση καινούργιων προγραµµάτων και µεθόδων». 
 
Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-Class» αποτελεί την πρόταση του ακαδηµαϊκού διαδικτύου GUnet για 
την υποστήριξη των Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Στόχος 
της είναι η ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών και η εποικοδοµητική χρήση του διαδικτύου στην 
εκπαιδευτική διαδικασία µε την παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανεξάρτητα από τους 
περιοριστικούς παράγοντες του χώρου και του χρόνου της κλασικής διδασκαλίας, προσφέροντας στον 
εκπαιδευόµενο τη δυνατότητα να καθορίζει µόνος του το πρόγραµµα εκπαίδευσής του. Για την 
επίτευξη του παραπάνω στόχου η πλατφόρµα υποστηρίζει την ηλεκτρονική οργάνωση, αποθήκευση 
και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, που προσφέρεται σήµερα στους εκπαιδευόµενους µε 
παραδοσιακά µέσα (βιβλία, σηµειώσεις, κλπ.), σε ψηφιακή µορφή άµεσα προσβάσιµη από το 
διαδίκτυο. 
 
Το λογισµικό ανοικτού κώδικα «Classroom Online» (http://www.claroline.net/) απετέλεσε τη βάση 
πάνω στην οποία δοµήθηκε η πλατφόρµα «e-Class», µε την προσθήκη πολλών νέων 
χαρακτηριστικών (LDAP Authentication Schema, µηχανισµός δηµιουργίας χρηστών, ανανεωµένο 
γραφικό περιβάλλον, πλήρης εξελληνισµός, προσθήκη νέων εργαλείων διαχείρισης, κλπ.). 
Παράλληλα, η αρχιτεκτονική της παραµετροποιήθηκε σε µεγάλο βαθµό δίνοντάς της ευελιξία και 
ευκολία προσαρµογής στις ανάγκες και τις απαιτήσεις ενός δυναµικού περιβάλλοντος εκπαίδευσης. 
 
Η πλατφόρµα «e-Class» είναι σχεδιασµένη µε προσανατολισµό την ενίσχυση και υποστήριξη της 
εκπαιδευτικής δραστηριότητας και σε καµία περίπτωση την αντικατάστασή της. Για το λόγο αυτό 
κεντρικός ρόλος είναι αυτός του «καθηγητή», στον οποίο δίνει τη δυνατότητα µε το υλικό που 
διαθέτει (σηµειώσεις, παρουσιάσεις, κλπ.) και χωρίς επιπλέον τεχνικές γνώσεις να µπορεί εύκολα 
γρήγορα και απλά να δηµιουργεί εύχρηστα και λειτουργικά ηλεκτρονικά µαθήµατα, τα οποία θα 
δρουν επικουρικά στην εκπαιδευτική του δραστηριότητα παρέχοντας στους εκπαιδευόµενους τη 
δυνατότητα συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
 
Ειδικότερα, τα στοιχεία που συνθέτουν το ψηφιακό µάθηµα και εισάγονται / ελέγχονται από τον 
καθηγητή είναι τα εξής: Ατζέντα, που παρουσιάζει χρονικά τα γεγονότα σταθµούς του µαθήµατος 
(διαλέξεις, συναντήσεις, αξιολογήσεις, κλπ.). Έγγραφα, που παρουσιάζει το εκπαιδευτικό υλικό του 
µαθήµατος (κείµενα, παρουσιάσεις, κλπ.) Ανακοινώσεις, που αφορούν το µάθηµα και ενηµερώνουν 
τους εκπαιδευόµενους. Περιοχές Συζητήσεων, για ανταλαγή απόψεων και ιδεών σε θέµατα σχετικά µε 
το µάθηµα. Οµάδες Χρηστών (ανοικτές ή κλειστές), που απαρτίζονται από εκπαιδευόµενους και 
καθηγητές. Σύνδεσµοι, από το ∆ιαδίκτυο που αφορούν το µάθηµα. Εργασίες Φοιτητών, που είναι η 
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περιοχή όπου οι εκπαιδευόµενοι «τοποθετούν» τις εργασίες τους. Λίστα µε τους εγγεγραµµένους 
χρήστες του µαθήµατος, το ρόλο τους και το e-mail τους. Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης διαφόρων 
τύπων, τις οποίες δηµιουργεί ο καθηγητής. Περιγραφή Μαθήµατος, όπου δίνονται πληροφορίες που 
αφορούν τους στόχους, τη δοµή του, τους καθηγητές που το υποστηρίζουν, κλπ. Βίντεο, όπου 
αποθηκεύονται οι ψηφιοποιηµένες διαλέξεις του µαθήµατος. Κουβέντα, όπου πραγµατοποιούνται 
συζητήσεις σε πραγµατικό χρόνο. 
 

Συµπεράσµατα 
 
Το ζητούµενο στην έρευνα είναι η υπόσχεση και η πρόκληση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Τα 
ερωτηµατολόγια στα δείγµατα των φοιτητών θα απαντήσουν σε βασικά ερωτήµατα και θέµατα που 
χρειάζονται καταγραφή, µελέτη, σύγκριση και αξιολόγηση. Οι µελέτες θα δείξουν αν η χρήση της 
τεχνολογίας ως εργαλείο διδασκαλίας µπορεί να δηµιουργήσει αισθητή διαφορά στην επιτυχία του 
φοιτητή, στη φοιτητική µαθητική στάση, στην αλληλεπίδραση µεταξύ εκπαιδευτικών και άλλων 
µαθητών. Οι µαθησιακές θεωρίες και τα εκπαιδευτικά υποδείγµατα ακολουθούν µία εξελικτική 
πορεία και ανάπτυξη. Κάτι παρόµοιο διαδραµατίζεται και στις υπηρεσίες της σύγχρονης ακαδηµαϊκής 
κοινότητας. Όσο το εκπαιδευτικό µοντέλο εξελίσσεται, τόσο ο ρόλος και η σπουδαιότητα των 
εκπαιδευτικών αναβαθµίζονται. Σε ένα βελτιωµένο εκπαιδευτικό τοπίο, ενεργητικής και ηλεκτρονικής 
µάθησης οι παραδοσιακές µέθοδοι εκπαίδευσης αδυνατούν να ανταποκριθούν και αντεπεξέλθουν. Για 
το λόγο αυτό, οι κύριες λειτουργίες της εκπαιδευτικής διαδικασίας οφείλουν να επεκταθούν στην 
ενεργή συµµετοχή και διαµόρφωση πληροφοριακής παιδείας.  
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ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑ Ι∆ΑΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
 

Βασιλειάδης, Χ.,1 Κιλιάφη, Μ.2 & Μασµανίδης, Θ.1 
1 Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
2 Ελληνικό Κολέγιο  
 
Εισαγωγή 
 
Έρευνες των τελευταίων ετών έδειξαν ότι υπήρξαν αλλαγές στη στάση και τη συµπεριφορά των 
τουριστών, καθώς και στην προσδοκώµενη ποιότητα των υπηρεσιών (Weiermair & Fuchs, 1999). Η 
αντίληψη της ποιότητας των υπηρεσιών από τα διοικητικά στελέχη των χιονοδροµικών κέντρων 
πολλές φορές είναι διαφορετική από αυτή που αντιλαµβάνονται οι επισκέπτες. Εποµένως, θα ήταν 
χρήσιµο η διοίκηση να γνωρίζει τις πραγµατικές προσδοκίες των επισκεπτών. Οι διοικητικοί φορείς 
των χιονοδροµικών κέντρων µε βάση τις προσδοκίες των επισκεπτών θα µπορούσαν να προχωρήσουν 
στη διαµόρφωση ενός κατάλληλου µίγµατος µάρκετινγκ (Βασιλειάδης, Μασµανίδης & Βογιατζής, 
2002).  
 

Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να δείξει µέσα από τις συχνότητες εµφάνισης των παρατηρήσεων, 
σχολίων και προτάσεων, τις προσδοκίες των επισκεπτών αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά που 
συνθέτουν ένα ιδανικό χιονοδροµικό κέντρο.  
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν παρατηρήσεις που εκφράστηκαν σε 219 από 499 
συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια.  
 
Όργανο µέτρησης: Οι ερωτώµενοι στην αρχή κλήθηκαν να αξιολογήσουν 22 υποθετικούς τύπους 
χιονοδροµικών κέντρων µε βάση κάποια προτεινόµενα χαρακτηριστικά, τα οποία ήταν το αποτέλεσµα 
της ανάλυσης του Πίνακα Ορθογωνικής Κατανοµής του Στατιστικού Λογισµικού SPSS 11.0 
(Orthogonal Design Procedure). Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τµήµα µιας ευρύτερης έρευνας (conjoint 
analysis), που είχε στόχο τον προσδιορισµό συναρτήσεων χρησιµότητας (utility functions) για τα 22 
υποθετικά χιονοδροµικά κέντρα. Στο τέλος του ερωτηµατολογίου υπήρχε ανοιχτού τύπου ερώτηση 
για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά µε τις προτιµήσεις των επισκεπτών για ένα επιθυµητά ιδανικό 
χιονοδροµικό κέντρο. Τα σχόλια, οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις συλλέχθηκαν, ταξινοµήθηκαν και 
αξιολογήθηκαν (πίνακας 1).   
 
∆ιαδικασία µέτρησης: Τα ερωτηµατολόγια διανεµήθηκαν σε 11 χιονοδροµικά κέντρα της Ελλάδας 
(Παρνασσός, 3-5 Πηγάδια, Φαλακρό, Λαϊλάς, Σέλι, Ελατοχώρι, Βόρρας, Βίγλα, Βασιλίτσα, Πήλιο και 
Καρπενήσι). 
 

Αποτελέσµατα 
 
Οι παρατηρήσεις των επισκεπτών ταξινοµήθηκαν σε 9 κατηγορίες και µετρήθηκαν οι συχνότητες 
εµφάνισής τους όπως παρουσιάζονται παρακάτω (γράφηµα 1): 
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Γράφηµα 1: Σηµαντικότητα των κατηγοριών επί τοις εκατό (Ν=219). 
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Πίνακας 1.  Ποσοστά απαντήσεων σχετικά µε προϊοντικά χαρακτηριστικά που εξέφρασαν οι  
                   επισκέπτες ως ιδιαίτερα σηµαντικά για ένα επιθυµητά ιδανικό χιονοδροµικό κέντρο. 

 
Πληροφόρηση  
- Κέντρα ενηµέρωσης κοινού, ενηµέρωση (3,65%) 
 
Ασφάλεια 
- Κέντρο πρώτων βοηθειών και ιατρική περίθαλψη  (7,31%) 
- Ασφάλεια των σκιέρ στις πίστες, ασφάλεια αντικειµένων, ασφαλείς εγκαταστάσεις (29,68%) 
- Καθαριότητα και υγιεινή των χώρων εστίασης και διανυκτέρευσης (24,56) 
 
Οικονοµικότητα 
- Προσιτές τιµές και χαµηλό κόστος (22,37%) 
- Οικονοµικά πακέτα για φοιτητές (0,46%) 
- Οικονοµικές τιµές για ενοικίαση εξοπλισµού (37%) 
- Μεσηµεριανό γεύµα στην τιµή των 12 € (1,37%) 
- Μεσηµεριανό γεύµα στην τιµή των 6 € (3,20%), 
- Οικονοµικότερες τιµές εισιτηρίου αναβατήρων (5,02%) 
- Τιµές εισιτηρίου αναβατήρων 8-15 €  (2,28%) 
- Τιµές ανάλογες των προσφερόµενων υπηρεσιών (1,37%),  
- ∆ωρεάν µαθήµατα σε αρχάριους (0,46) 
- Σύντοµη, άνετη, εύκολη, κοντινή, άµεση πρόσβαση (34,24) 
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Εξοπλισµός, εγκαταστάσεις, εξυπηρετήσεις 
   Α. Αναβατήρες 
- Αναβατήρες µε καµπίνα (0,46%) 
- Κατάλληλοι αναβατήρες (8,67%)  
- Αριθµός αναβατήρων (1,83%)  
- Αναβατήρας για βρέφη (baby lift) (0,46%) 
- Αναβατήρες από το χώρο στάθµευσης (parking) (0,46%) 
 
   Β. Πίστες 
- Οµαλές πίστες για αρχάριους (0,46%) 
- Πλατύτερες και πατηµένες πίστες (1,37%) 
- Πίστες κατάλληλες για νέους, έφηβους και ενήλικες, ποικιλία (13%) 
- Σήµανση πιστών (0,46%) 
- Επαρκής αριθµός σε πίστες (9,59%) 
- Ποιότητα πίστας (1,83%) 
- Ποιότητα χιονιού (17,81%) 
- Snowpark (0,46%) 
- Snowboard park (0.91%) 
- Πίστες για µικρά παιδιά (1/219=0,46%) 
   
   Γ. Χώροι στάθµευσης 
- Ύπαρξη χώρων στάθµευσης (16,44%) 
- Πάρκινγκ µε φύλαξη, security (0,46%) 
- Άνετοι χώροι στάθµευσης (1,37%) 
- Κοντινή στάθµευση (1,37%) 
    
   ∆. ∆ιανυκτέρευση 
- ∆υνατότητα διαµονής  και διανυκτέρευσης (20,55%) 
- Περισσότερα σαλέ για κάλυψη διαφόρων αναγκών (1,37%),  
- Περισσότερα καταφύγια (0,46%) 
 
   Ε. Εστίαση 
- Εγκαταστάσεις για εστίαση (25/219=11,42%) 
 
∆ραστηριότητες, αναψυχή 
- Ψυχαγωγία, διασκέδαση (12,33%) 
- Clubbing (0,46%) 
- Υπαίθριες δραστηριότητες (5,94%),  
- Ποικιλία αθληµάτων και δραστηριοτήτων (4,12%) 
- Nυχτερινό σκι (0,46%) 
- Ποικιλία σε διαδροµές µέσα σε όµορφο φυσικό περιβάλλον (0.91%) 
 
Άλλες πρόσθετες eξυπηρετήσεις 
- Μίνι mάρκετ, καταστήµατα λιανικής (0.91%) 
- Κέντρο ρεφλεξιολογίας για χαλάρωση (0,46%) 
- Παιδική χαρά (0.91%) 
- Παιδικός σταθµός (0,46%) 
- Πρόβλεψη εξυπηρετήσεων για άτοµα µε ειδικές ανάγκες (0,46%) 
- Αποδυτήρια (0,46%) 
- Σχολές εκπαίδευσης σκι, δάσκαλος σκι (2,29%),  
- Ενοικίαση εξοπλισµού (7,31%) 
- Συνδέσεις µε µέσα µαζικής µεταφοράς (0,46%) 
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Περιβάλλον  
- Αισθητική περιβάλλοντος χώρου και τοπίο (15,98%) 
- Φυσική οµορφιά (2,74%) 
- Ησυχία (0,46%) 
- Καθαροί και καλοί δρόµοι (0,92%) 
- Μακρινή απόσταση από εναλλακτικά κέντρα του εξωτερικού (0,46%) 
- Ζεστό και φιλικό περιβάλλον (0.91%)  
 
Προσωπικό 
- ∆άσκαλος για µικρά παιδιά (0,46%) 
- Παρκαδόρος (0,46%) 
- Υπεύθυνος πίστας (0,46%) 
- Φιλικό προσωπικό (5,02%) 
- Ευχάριστο προσωπικό (0.91%) 
- Έµπειρο και εξειδικευµένο προσωπικό (0.91%) 
- Γρήγορη εξυπηρέτηση (2,28%) 
- Προσωπική εξυπηρέτηση (0,46%) 
- Κατάλληλη εξυπηρέτηση (9,59%),  
- Γρήγορη εξυπηρέτηση στους αναβατήρες (1,37%) 
 
Άλλες γενικότερες υποδείξεις, προτάσεις, απόψεις, σχόλια 
- Αξιοποίηση των Χιονοδροµικών Κέντρων (0,46%)  
- Ποικιλία στην προσφορά (1,37%) 
- ∆ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας (0,46%) 
- Παροχή πλήρους εξοπλισµού (1,37%) 
- Παροχή εξοπλισµού σκι (0,46%) 
- Ύπαρξη νέου εξοπλισµού (0,46%) 
- Οργάνωση (0.91%) 
- Ποιότητα (0,46%) 

 
Συζήτηση 
 
Από την ποικιλία των παρατηρήσεων των επισκεπτών συµπεραίνεται ότι πολλοί από αυτούς έχουν 
επισκεφθεί και άλλα χιονοδροµικά κέντρα, ενδεχόµενα και του εξωτερικού. Αξιοσηµείωτο είναι το 
γεγονός ότι οι επισκέπτες εµφανίζονται µε υψηλές προσδοκίες, τόσο ως προς τις εγκαταστάσεις και 
τον εξοπλισµό, όσο και ως προς τις εξυπηρετήσεις. Πέρα από την επάρκεια των εγκαταστάσεων, η 
ασφάλεια, η υγιεινή και καθαριότητα των χώρων συγκέντρωσαν τις περισσότερες παρατηρήσεις. Η 
οργανωµένη πληροφόρηση, οι συνθήκες ασφάλειας, οι λογικές τιµές στις προσφερόµενες υπηρεσίες, 
η ποιότητα του χιονιού και η καλή κατάσταση στις πίστες και τους αναβατήρες, η ύπαρξη 
κατάλληλων χώρων στάθµευσης, η δυνατότητα διανυκτέρευσης και εστίασης, οι προσφερόµενες 
δραστηριότητες αναψυχής, η πρόθυµη εξυπηρέτηση του προσωπικού, το τοπίο και η αισθητική του 
χώρου, η ποικιλία των προσφερόµενων υπηρεσιών και διευκολύνσεων σκιαγραφούν ένα ιδανικό 
χιονοδροµικό κέντρο µε βάση τις επιθυµίες των επισκεπτών.  
 
Από τα αποτελέσµατα της έρευνας διαπιστώνεται ότι για να καλυφθούν οι αυξηµένες προσδοκίες των 
επισκεπτών, οι διοικήσεις των χιονοδροµικών κέντρων πρέπει να καταβάλουν µεγαλύτερη 
προσπάθεια στους τοµείς του εξοπλισµού, της οργάνωσης και της παροχής υπηρεσιών. Τελικά, µε την 
εφαρµογή της παραπάνω µεθοδολογία έρευνας ο φορέας διαχείρισης µπορεί να αντλήσει στοιχεία από 
τις παρατηρήσεις των επισκεπτών, τα οποία θα διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων, αφού εντοπισθούν 
σηµαντικοί παράγοντες που πιθανά επηρεάζουν τη διαµόρφωση του µίγµατος των 7 Ps (Product, 
Price, Place, Promotion, People, Physical Evidence and Processes) (Booms & Bitner 1981). 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2003): 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 
 
Νικολακοπούλου, Ρ.,1 Μαυροµάτης, Α.,2 Γαργαλιάνος, ∆.3 & ∆ιάφας, Β.4  
1 Γραφείο Προεδρίας και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Προγραµµάτων της ΓΓΑ 
2 ∆ικηγόρος 
3 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ΠΘ 
4 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Αθηνών 
 
Εισαγωγή 
 
Από το 1989 µέχρι σήµερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (µέσω της Γενικής ∆ιεύθυνσης 10 «Εκπαίδευση 
και Πολιτισµός») έχει αναπτύξει δραστηριότητα σε πολλά αθλητικά θέµατα. Ο αθλητισµός 
πρωτοαναφέρθηκε στη ∆ιακήρυξη που συνδέεται µε τη Συνθήκη του Άµστερνταµ (Οκτώβριος, 1997), 
και αργότερα στη ∆ιακήρυξη της Νίκαιας του Συµβουλίου της Ευρώπης (∆εκέµβριος, 2000). Κάθε 
κράτος-µέλος που αναλαµβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαµβάνει και τον 
αθλητισµό στους τοµείς ενασχόλησής του.  
 

Σκοπός της εργασίας 
 
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει µε συνοπτικό τρόπο τις δράσεις που οργανώθηκαν 
στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας σχετικά µε τον αθλητισµό.  
 

Μεθοδολογία 
 
Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδοµένων ήταν η µελέτη σχετικών 
επίσηµων εγγράφων, καθώς και η προσωπική συµµετοχή και παρατήρηση.  
 
Βασικές διαστάσεις της Ελληνικής Προεδρίας 
 
Οι βασικές διαστάσεις της Ελληνικής Προεδρίας (Α’ εξάµηνο 2003) στον τοµέα του αθλητισµού 
ήταν: α) η διεύρυνση µε την ένταξη των 10 νέων κρατών-µελών και β) η συζήτηση για το µέλλον της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επικεντρώνεται στο µελλοντικό Ευρωπαϊκό Σύνταγµα. Άµεσο και 
έµµεσο αντικείµενο της συζήτησης αυτής είναι η θέση του πολιτισµού στο θεσµικό οικοδόµηµα της 
Ένωσης, αλλά και στο σύστηµα των πολιτικών και δράσεων που αυτή αναπτύσσει. Σε ένα πιο 
πρακτικό επίπεδο αυτό σηµαίνει ότι τώρα πλέον µια συζήτηση µόνο για την ερµηνεία και την 
εφαρµογή του άρθρου 151 της Συνθήκης θα ήταν χωρίς προοπτική, αν δεν συνδεθεί µε τη γενικότερη 
συζήτηση για το µέλλον της Ένωσης. 
 
Το ίδιο ισχύει και για τη θέση του αθλητισµού στο µελλοντικό Ευρωπαϊκό Σύνταγµα. Μετά τη 
δήλωση της Νίκαιας, το επόµενο βήµα πρέπει να είναι η διαµόρφωση µιας σαφούς νοµικής βάσης για 
τη συνεργασία των κρατών-µελών και τις δράσεις της Ένωσης στο τοµέα του αθλητισµού. Ο 
αθλητισµός ως µορφή ανάπτυξης της προσωπικότητας, ως µορφή ψυχαγωγίας και αξιοποίησης του 
ελεύθερου χρόνου, ως συλλογική και εθελοντική κοινωνική δραστηριότητα, αλλά και ως σηµαντική 
επαγγελµατική και επιχειρηµατική δραστηριότητα απασχολεί µεγάλο αριθµό Ευρωπαίων πολιτών και 
όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες.  
 
∆ράσεις 
 
Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας, πραγµατοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις (σε 
χρονολογική σειρά):  
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Άτυπη συνάντηση των Υπουργών Αθλητισµού των κρατών µελών ενόψει της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης 
Αντιντόπινγκ της WADA, Βρυξέλλες, 25 Φεβρουαρίου 2003. 
 
Σε αυτή τη συνάντηση η Ελληνική Προεδρία επεδίωξε την προσέγγιση 2 ζητηµάτων:  
� Το συντονισµό της στάσης των κρατών-µελών ενόψει της ∆ιάσκεψης της WADA (Κοπεγχάγη, 

03-05.03.2003). Οι Υπουργοί Αθλητισµού των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσία 
της αρµόδιας Επιτρόπου, επιβεβαίωσαν την κοινή τους θέση ως προς την ανάγκη ο αγώνας 
ενάντια στο ντόπινγκ να είναι συνεχής και αποτελεσµατικός.  

� Την έγκαιρη παρέµβαση των Υπουργών Αθλητισµού στη συζήτηση που διεξάγεται στους 
Κόλπους της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης ως προς τη θέση του αθλητισµού στη Συνθήκη για το 
Ευρωπαϊκό Σύνταγµα. 

 
Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Αντιντόπινγκ, 3-5 Μαρτίου 2003, Κοπεγχάγη. 
 
Σε συνέχεια του εξαιρετικού κλίµατος και της καταρχήν συµφωνίας που σηµειώθηκε κατά τη 
συνάντηση αυτή, οι αντιπρόσωποι των κρατών-µελών στην Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Αντιντόπινγκ του 
WADA που διεξήχθη στην Κοπεγχάγη 03-05.03.2003 κατέληξαν µε πρωτοβουλία της Ελληνικής 
Προεδρίας σε κοινή στάση, πετυχαίνοντας τη βελτίωση του κειµένου της διάταξης της Κοπεγχάγης 
που υπογράφτηκε από περισσότερο από 50 χώρες σε 6 σηµεία. Παράλληλα, εκεί υπήρξε µια πρώτη 
προσέγγιση µε τους εκπροσώπους των υπό ένταξη κρατών. 
 
Συνέδριο µε τη συµµετοχή εκπροσώπων των Υπουργείων Αθλητισµού των κρατών-µελών, αθλητών 
και αθλητριών, εκπροσώπων γυναικείων και επαγγελµατικών οργανώσεων και εµπειρογνωµόνων, 
Θεσσαλονίκη, 7-8 Μαρτίου 2003. 
 
Γενικό θέµα του Συνεδρίου ήταν: «Γυναίκα και αθλητισµός: παλιά και νέα στερεότυπα». ∆ιακόσιες 
γυναίκες που δραστηριοποιούνται σε όλα τα επίπεδα (κοινωνικό, αθλητικό, επιστηµονικό, πολιτικό) 
συζήτησαν µε στόχο την ενίσχυση της θέσης της γυναίκας στον αθλητισµό. Οι συµµετέχουσες 
διακύρηξαν την απόφασή τους να εµµείνουν στους στόχους:  
� Της µετάβασης από τον πλήρη αποκλεισµό στη συµµετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της 

αθλητικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής. 
� Της δηµιουργίας νοµικής βάσης στο πλαίσιο της θεσµικής οργάνωσης της  Ευρωπαϊκής Ένωσης.   
 
Συνάντηση των Γενικών ∆ιευθυντών & ∆ιευθυντών Αθλητισµού των Υπουργείων Αθλητισµού των 
κρατών µελών, Αρχαία Ολυµπία, 28-29 Μαρτίου 2003. 
 
Στο πλαίσιο της συνάντησης των Γενικών ∆ιευθυντών Αθλητισµού των Υπουργείων Αθλητισµού των 
κρατών-µελών συζητήθηκαν:  
� Θεσµικά θέµατα, όπως η ανάγκη διαφύλαξης της φυσιογνωµίας και του ρόλου του αθλητισµού 

µέσα στο πλαίσιο της δήλωσης της Νίκαιας, η εναρµόνιση των αθλητικών νοµοθεσιών των 
κρατών-µελών, η συνεργασία των κυβερνήσεων των κρατών-µελών µεταξύ τους για την 
αντιµετώπιση των προβληµάτων του αθλητισµού (βία στα γήπεδα, εµπορευµατοποίηση, ντόπινγκ, 
κλπ.) και η διαµόρφωση ειδικού άρθρου για τον αθλητισµό εν όψει της νέας Ευρωπαϊκής 
Συνθήκης. 

� Οι Ολυµπιακοί Αγώνες από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα: Εκεχειρία – Ολυµπιακή Εκπαίδευση – 
Εθελοντισµός-Βία στα Γήπεδα. 

 
Σεµινάριο µε τη συµµετοχή εκπροσώπων των Υπουργείων Αθλητισµού των κρατών-µελών, 
οµοσπονδιών αθλητών µε αναπηρίες κ.ά., Θεσσαλονίκη, 11-12 Απριλίου 2003. 
 
Γενικό θέµα του σεµιναρίου ήταν: «Αθλητισµός και κοινωνική συνοχή – Αθλητισµός ατόµων µε 
αναπηρίες – Η πρόκληση των Παραολυµπιακών Αγώνων» και οργανώθηκε στα πλαίσια του 
εορτασµού του 2003 ως Ευρωπαϊκού Έτους αφιερωµένου στα άτοµα µε αναπηρίες. Τα 
σηµαντικότερα συµπεράσµατα ήταν ότι:  



4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ∆ιοίκησης 

Πανεπιστήµιο Πειραιά 28 – 30 Νοεµβρίου 2003 120 

� Μια ευνοµούµενη και προοδευτική πολιτεία δεν πρέπει να διακρίνει τους πολίτες της σύµφωνα µε 
τη σωµατική και πνευµατική κατάσταση, ενώ ο σύγχρονος πολιτισµός βασίζεται στο σεβασµό της 
διαφορετικότητας. 

� Ο αθλητισµός των ατόµων µε αναπηρίες πρέπει να είναι αναπόσπαστο εργαλείο µιας συνολικής 
Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη των ατόµων µε αναπηρίες και συνεπώς πρέπει 
να αντιµετωπίζεται ως ισότιµος µε τον αθλητισµού του γενικού πληθυσµού. 

� Πρέπει να υποστηριχθεί η θέσπιση Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας καταπολέµησης των διακρίσεων σε 
όλους τους τοµείς δικαιοδοσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 13 της Συνθήκης του 
Άµστερνταµ. 

� Ο αθλητισµός είναι βασική πολιτιστική παράµετρος και ως κοινωνική λειτουργία διαδραµατίζει 
θεµελιώδη ρόλο στην κοινωνική ένταξη. 

 
Άτυπη ∆ιάσκεψη των Υπουργών Αθλητισµού µε τη συµµετοχή της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής, 
των Εθνικών Ολυµπιακών Επιτροπών των κρατών-µελών, προσωπικοτήτων του αθλητισµού και 
εκπροσώπων των ευρωπαϊκών περιφερειών, Αθήνα, 8-9 Μαΐου 2003. 
 
Γενικό θέµα της ∆ιάσκεψης ήταν: «Αθλητισµός και περιφερειακή ανάπτυξη: η οικονοµική και 
κοινωνική διάσταση των Ολυµπιακών Αγώνων και των µεγάλων αθλητικών συναντήσεων». Ως προς 
τη θέση του αθλητισµού στην Κοινοτική έννοµη τάξη και στο µελλοντικό Ευρωπαϊκό Σύνταγµα, οι 
Υπουργοί Αθλητισµού της διευρυµένης Ευρώπης κατέληξαν ότι: 
� Ο αθλητισµός ως εκπαιδευτική, κοινωνική, αλλά και οικονοµική δραστηριότητα έχει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, άρα και για τις κυβερνήσεις των κρατών-µελών. 
� Η δήλωση της Νίκαιας για τον αθλητισµό, ως πολιτική δέσµευση, θέτει το πλαίσιο για την 

αντιµετώπιση των θεµάτων και στο µελλοντικό Ευρωπαϊκό Σύνταγµα. Όµως, επειδή πρόκειται  
µόνο για µια πολιτική δήλωση και όχι για ένα νοµικά δεσµευτικό κείµενο, η απουσία κάθε ρητής 
αναφοράς στον αθλητισµό από το µελλοντικό Ευρωπαϊκό Σύνταγµα. 

� Η απουσία κάθε ρητής αναφοράς στον αθλητισµό από το µελλοντικό Ευρωπαϊκό σύνταγµα 
ενδέχεται να προκαλέσεις σηµαντικά προβλήµατα ως προς τις σχετικές πρωτοβουλίες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ως προς την άσκηση της Εθνικής Αθλητικής Πολιτικής. 

� Η µεγάλη πλειονότητα των κρατών-µελών έχει ήδη ταχτεί υπέρ της ρητής αναφοράς του 
αθλητισµού και της συµπερίληψης ενός ειδικού άρθρου στο µελλοντικό Ευρωπαϊκό Σύνταγµα. 

 

Επίλογος 
 
Σε ό,τι αφορά ατον αθλητισµό ο απολογισµός της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
κρίνεται πετυχηµένος. Πραγµατοποιήθηκαν όλες οι δράσεις που προβλέφθηκαν και παρουσιάστηκε 
ικανοποιητικά η οργανωτική διαδικασία των Ολυµπιακών Αγώνων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ∆ιοίκησης 

Πανεπιστήµιο Πειραιά 28 – 30 Νοεµβρίου 2003 121 

 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ 

 
Γεωργιάδης, N. 
∆/ντης Aθλητικής Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης – ΘΡΥΛΟΣ ΑΕ 
 
∆ιανύουµε την 3η χρονιά εφαρµογής του νέου αναπτυξιακού προγράµµατος του Ολυµπιακού. Με 
ναυαρχίδα το άθληµα του ποδοσφαίρου, ο Ολυµπιακός έχει ξεκινήσει τη λειτουργία τµηµάτων 
υποδοµής ποδοσφαίρου σε 12 αθλητικά κέντρα. Στο άθληµα του µπάσκετ λειτουργούν αντίστοιχα 3 
κέντρα. Ο σκοπός αυτού του εγχειρήµατος, η φιλοσοφία δηµιουργίας και εφαρµογής του τόσο σε 
τεχνικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο θα αναπτυχθούν λεπτοµερώς στην παρουσίαση. Η ανάλυση 
των δραστηριοτήτων που διενεργούνται κάτω από την οργανωτική οµπρέλα της ∆ιεύθυνσης 
Αθλητικής Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης συµπληρώνουν την παρουσίαση του αναπτυξιακού 
προγράµµατος του Ολυµπιακού.  
 
 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 
Γλυνιά, Ε.1 & Κώστα, Γ.2 

1 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ΑΠΘ  
2 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ΠΘ 
 
Το περιεχόµενο της εισήγησης αποτελείται από 4 ενότητες. Αρχικά δίνονται οι διεθνώς αποδεκτοί 
ορισµοί για τον αθλητικό τουρισµό, σε ποιες µορφές συναντάται στην Ελλάδα και ποια µοντέλα για 
τη µελέτη του φαινοµένου αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Ακολούθως αναφέρονται στοιχεία για την 
επιχειρηµατικότητα που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, παρουσιάζεται η εικόνα της 
εκπαίδευσης και έρευνας στον τοµέα του αθλητικού τουρισµού και, τέλος, γίνεται µια ανάλυση του 
εξωτερικού και του εσωτερικού περιβάλλοντος του αθλητικού τουρισµού και της αναψυχής στη χώρα.  
 
Ορισµοί – Μορφές - Μοντέλα 
 
Οι πρώτοι αθλητικοί τουρίστες ήταν οι αρχαίοι Έλληνες αθλητές. Είναι γνωστό (Ηρόδοτος) ότι ένας 
πατέρας «έκλεισε» ένα πανδοχείο και συνόδευσε τους 2 γιους του στην Ολυµπία για να 
προετοιµαστούν και να λάβουν µέρος στους Ολυµπιακούς Αγώνες. Σήµερα ο αθλητισµός και ο 
τουρισµός αποτελούν 2 µεγάλους κοινωνικούς θεσµούς που συναντώνται κυρίως στη σχόλη του 
ανθρώπου. Μετά το 1960 οι θεσµοί αυτοί δηµιούργησαν βιοµηχανίες που αποφέρουν τεράστια κέρδη. 
Ο συνδυασµός των τουριστικών µε τις αθλητικές δραστηριότητες και η ταύτιση του χρόνου των 
διακοπών µε το χρόνο του αθλητισµού αποτέλεσαν γενεσιουργό αιτία του αθλητικού τουρισµού. Ο 
όρος «αθλητικός τουρισµός» χρησιµοποιείται από το 1985 και σήµερα διεκδικεί πολύ σηµαντικό 
µερίδιο αγοράς του τουρισµού διεθνώς. Πρωτοπόροι στο είδος είναι σήµερα η Αυστρία, η Νέα 
Ζηλανδία, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Κύπρος, η Γαλλία και η Ισπανία. Σύµφωνα µε την RU-GR 
(2002), αθλητικός τουρισµός είναι: «όλες οι µορφές ενεργητικής και παθητικής ανάµιξης σε 
αθλητικές δραστηριότητες, όπου η συµµετοχή είναι τυχαία, ή οργανωµένη, γίνεται για 
επαγγελµατικούς, ή µη λόγους και προϋποθέτει µετακίνηση µακριά από τον τόπο διαµονής και 
εργασίας». 
 
Από τον ορισµό για τον αθλητικό τουρισµό προκύπτει και ο ορισµός για τον αθλητικό τουρίστα. Για 
να θεωρηθεί κάποιος αθλητικός τουρίστας θα πρέπει να ταξιδεύει είτε για εργασία, είτε για αναψυχή, 
µε στόχο να συµµετάσχει παθητικά, ή ενεργητικά µε οργανωµένο και ανεξάρτητο τρόπο, σε 
µεµονωµένα ή πολλαπλά αθλήµατα. Με βάση αυτόν τον ορισµό, αθλητικός τουρίστας µπορεί να 
θεωρηθεί και ο κοινός τουρίστας του ξενοδοχείου διακοπών, που, όµως, επιλέγει το θέρετρο γιατί 
διαθέτει τις απαραίτητες αθλητικές υποδοµές και προγράµµατα στα οποία µπορεί, αν το επιθυµήσει, 
να ενταχθεί σε κάποια στιγµή του χρόνου των διακοπών του. 
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Μορφές αθλητικού τουρισµού στην Ελλάδα 
 
Από τον ορισµό προκύπτουν 5 µορφές αθλητισµού που συναντώνται και στην Ελλάδα: 
 
1) Προπονητικός τουρισµός / επαγγελµατικές οµάδες: Εδώ συγκαταλέγονται οι επαγγελµατίες, αλλά 
και ηµι-επαγγελµατίες αθλητές / οµάδες και όλοι οι παράγοντες - συνοδοί, κλπ., που πηγαίνουν σε 
έναν προορισµό για εγκλιµατισµό, ή προπόνηση και δηµιουργούν τουριστική κίνηση. Αυτό συνήθως 
συµβαίνει 1 χρόνο πριν από ένα σηµαντικό αθλητικό γεγονός στον προορισµό όπου έχει 
προγραµµατιστεί το γεγονός, ή σε άλλο προορισµό µε παρόµοιες συνθήκες. Η ανάπτυξη αυτής της 
µορφής προϋποθέτει: α) έρευνα και εκτίµηση αναγκών, β) εξασφάλιση προδιαγραφών και 
µακροπρόθεσµο σχεδιασµό µάρκετινγκ, γ) επενδύσεις σε κύριες και βοηθητικές ειδικές υποδοµές, δ) 
εκπαίδευση λειτουργών και διαρκή τεχνική υποστήριξη και ε) επαναπροσδιορισµό αναγκών και 
θέσεων 
 
2) Παρακολούθηση γεγονότων: Φίλαθλοι επισκέπτες που για να παρακολουθήσουν ένα αθλητικό 
γεγονός δηµιουργούν τουριστική δραστηριότητα, δηλαδή χρησιµοποιούν τουριστικά πρακτορεία / 
λεωφορεία, διαµένουν σε ξενοδοχεία, καταναλώνουν σε εστιατόρια, αγοράζουν ενθύµια, κλπ. 
 
3) Συµµετοχή σε µεγάλα γεγονότα: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν γεγονότα όπως οι µαραθώνιοι 
πόλεων, τα ιστιοπλοϊκά ράλλυ, τα πολυήµερα υπαίθριων δραστηριοτήτων, οι δρόµοι 
προσανατολισµού στα δάση, κλπ., όπου η συµµετοχή είναι συνήθως ανοιχτή και µαζική. Στην 
κατηγορία αυτή ανήκει και η οργανωµένη ή όχι αναψυχή ξενοδοχείων η ανιµασιόν, που έγινε 
δηµοφιλής από τα γαλλικά κλαµπ Mediteranee. 
 
4) Υπαίθριες δραστηριότητες: Εκδροµείς του Σαββατοκύριακου, συνήθως άνθρωποι της πόλης, που 
εξορµούν για πολλαπλά σπορ και οικο-πολιτιστικές δραστηριότητες (π.χ., πεζοπορία σε 
προστατευόµενες, ή φυσικές περιοχές, ορειβασία σε χειµερινά θέρετρα το χειµώνα, σερφ σε 
παραθαλάσσια θέρετρα το καλοκαίρι, κλπ.).  
 
5) Άθληση - ψυχαγωγία στα ξενοδοχεία: Τυχαίος, ή οργανωµένος αθλητισµός αναψυχής, ή αθλητική 
αναψυχή, που συνδυάζεται στην Ελλάδα µε πολιτιστικές, επιµορφωτικές, αλλά και περιβαλλοντικές 
δραστηριότητες. Ο αθλητισµός αναψυχής είναι δραστηριότητες στις οποίες συµµετέχουν ενεργητικά 
άτοµα διάφορων ηλικιών, η ενασχόληση των οποίων, όµως, δεν εµπίπτει στις κατηγορίες του 
επαγγελµατικού και ερασιτεχνικού αθλητισµού (Whelan, Meyers & Donovan, 1995). 

 
Μοντέλα µελέτης αθλητικού τουρισµού 
 
� Μοντέλο είναι του Hall (1992), το οποί σχετίζεται µε τα κίνητρα που έχει ο συµµετέχων. 

Παρουσιάζεται εδώ γιατί εξηγεί τη σχέση του αθλητικού τουρισµού µε τις συγγενικές του µορφές, 
τον τουρισµό υγείας και τον οικολογικό τουρισµό. ∆ηλαδή όταν η δραστηριότητα είναι ήπια και η 
συµµετοχή µη ανταγωνιστική, τότε ο αθλητικός τουρισµός τείνει προς τον τουρισµό υγείας. Όταν 
η δραστηριότητα είναι έντονη και ο ανταγωνισµός υψηλός, ο αθλητικός τουρισµός λαµβάνει την 
πιο χαρακτηριστική µορφή του µε τη συµµετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις κορυφής. Αυτό το 
µοντέλο µπορεί να υιοθετηθεί π.χ., για την ανάπτυξη περιοχών εναλλακτικού τουρισµού στην 
Ελλάδα: 1) σε όλες σχεδόν τις αξιοποιηµένες τουριστικά λουτροπόλεις (π.χ., Νέα Απολλωνία) και 
2) σε περιοχές οικοτουριστικού ενδιαφέροντος (π.χ., Πρέσπες). 

� Μοντέλο των Standeven & Knop (1998), που παρουσιάζει όλους τους τύπους του αθλητικού 
τουρίστα και τις πιθανές δραστηριότητές του, µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο µάρκετινγκ για τις 
οµάδες – στόχος. 

� Μοντέλο του Kurtzmann (1992), περιορίζεται στο ότι µπορεί να προβλέψει την επισκεψιµότητα 
του προορισµού ενός αθλητικού γεγονότος και βάση της πρόβλεψης να σχεδιαστούν οι διάφορες 
υπηρεσίες, η διαθεσιµότητα κλινών, κλπ.  
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Πίνακας 1. Αποτελέσµατα µελέτης αθλητικού τουρισµού στα Twinning Games, στο πλαίσιο της  
                   αδελφοποίησης των πόλεων Χάγη και Οτάβα (Kurtzmann, 2000). 
 

Στάδιο Χρόνος Επισκέπτες 

Προετοιµασία 365 µέρες 1% 

Επίσκεψη Όσο διαρκεί το γεγονός 100% 

Παράταση 1-90 µέρες µετά 31% 

Επιστροφή 14-110 εβδοµάδες µετά 9% 

Επανάληψη 24-26 µήνες µετά 3% 

Σύνολο  144% 

 
Επιχειρηµατικότητα 
 
α) Εταιρείες υπαίθριων δραστηριοτήτων. Ιδιαιτερότητα στον τοµέα αυτό αποτελεί η εταιρεία ΑΛΜΑ 
που ειδικεύεται στον τουρισµό για άτοµα µε αναπηρίες. Επίσης, εταιρείες που ειδικεύονται σε ταξίδια 
κινήτρων και σε εταιρικά ταξίδια για στελέχη επιχειρήσεων, όπως η WILD NATURE στην Κρήτη. 
β) Εταιρείες θαλάσσιων σπορ και αθληµάτων περιπέτειας. Λειτουργούν εποχιακά µε άδεια από το 
λιµεναρχείο και εξυπηρετούν τις ανάγκες των  παραθεριστών και πελατών ξενοδοχείων. 
γ) Λουτροπόλεις και ξενοδοχεία µε κέντρα θαλασσοθεραπείας, όπου λειτουργούν εξοπλισµένα 
γυµναστήρια µε ειδικευµένο προσωπικό.  
δ) Προγράµµατα φιλοξενίας οµάδων και αθλητών σε Ολυµπιακές πόλεις. Στον ιδιωτικό τοµέα ένα 
τέτοιο πρόγραµµα έχει προτείνει η GRECOTEL για τις περιοχές όπου υπάρχουν οι µονάδες της, Στο 
δηµόσιο τοµέα ένα πρόγραµµα έχει ετοιµάσει το ΤΕΦΑΑ του ∆ΠΘ για τις αθλητικές εγκαταστάσεις 
της πόλης της Κοµοτηνής µε τη συνεργασία των ξενοδόχων του νοµού. Ακόµη, επιχειρηµατικότητα 
αναπτύσσουν προπονητικά κέντρα όπως αυτό του Μαραθώνα, που διαθέτει εγκαταστάσεις για 20 
αθλήµατα, και του Λουτρακίου. 
 
Απασχόληση στην Ελλάδα 
 
Ορισµένα ερωτήµατα που πρέπει να απαντηθούν στο µέλλον είναι: Ποιοι είναι οι ειδικοί του 
αθλητικού τουρισµού στην Ελλάδα; Είναι οι µάνατζερ, οι οικονοµολόγοι, οι γυµναστές; Πως 
πιστοποιείται και εξασφαλίζεται η επαγγελµατική δραστηριότητα στον τοµέα του αθλητικού 
τουρισµού και της αναψυχής; Υπάρχουν επαγγέλµατα αµιγώς αθλητικά τουριστικά; Το 2000, η 
Cedefop της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασε µία µελέτη για τις εξελίξεις στα τουριστικά 
επαγγέλµατα στην Ιταλία, στη Γαλλία και στην Ισπανία και εντάσσει τους ανιµατέρ στα πλέον 
εξειδικευµένα επαγγέλµατα του ξενοδοχειακού τοµέα. Στις επιχειρήσεις αθλητικής αναψυχής 
(ξενοδοχεία και πάρκα) εργάζονται 7-10.000 εποχιακοί εργαζόµενοι, το 90% των οποίων είναι 
αλλοδαποί. Υπάρχουν τουλάχιστον 750 ξενοδοχεία διακοπών και 65 εταιρείες υπαίθριων 
δραστηριοτήτων µε καταχωρήσεις στο διαδίκτυο και στους τουριστικούς οδηγούς, όπως επίσης και µε 
παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις που παρέχουν αθλητική αναψυχή σε τουρίστες για τη θερινή κυρίως 
περίοδο.  
 
Εκπαίδευση - Επιµόρφωση 
 
Στην Ελλάδα εντάσσεται στα προπτυχιακά προγράµµατα που παρέχουν τα ΤΕΦΑΑ µε πιστοποιητικά 
ειδικοτήτων στις Υπαίθριες ∆ραστηριότητες και τον Αθλητικό Τουρισµό και το Περιβάλλον (ΑΠΘ) 
και Μαζικός Αθλητισµός και Αναψυχή (∆ΠΘ). Στις υπόλοιπες τουριστικές σχολές και τµήµατα ο 
αθλητικός τουρισµός εµφανίζεται ως εναλλακτική µορφή τουρισµού και µόνον η άθληση και 
ψυχαγωγία αποτελεί ξεχωριστό µάθηµα. Στα ΙΕΚ και ΚΕΚ έχουν υπάρξει κατά καιρούς τµήµατα 
ειδικών υπαιθρίων δραστηριοτήτων και συνοδών εθνικών ∆ρυµών και προστατευόµενων περιοχών.  
 
Τα ακαδηµαϊκά κείµενα και βιβλία περιορίζονται στο «Εναλλακτικές µορφές τουρισµού» του Μ. 
Σφακιανάκη, το «Κοινωνία της αναψυχής» του Π. Λύτρα και 2 άλλες εκδόσεις που αναφέρονται στην 



4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ∆ιοίκησης 

Πανεπιστήµιο Πειραιά 28 – 30 Νοεµβρίου 2003 124 

άθληση και ψυχαγωγία ξενοδοχείων. Ο ΕΟΤ έχει µεταφράσει ένα αξιόλογο εγχειρίδιο «Animation im 
Urlaub” για την άθληση και ψυχαγωγία στα ξενοδοχεία, προερχόµενο από τη Γερµανική Σχολή 
Στάρνµπεργκ. Πηγές ενηµέρωσης µπορούν να αποτελέσουν οι κρατικοί φορείς και οι ηµερίδες- 
συνέδρια που διοργανώνονται, οι εκθέσεις και οι παράλληλες εκδηλώσεις τους, τα διάφορα περιοδικά 
του αθλητισµού και του τουρισµού όπως η «Τουριστική Αγορά» και «Τουρισµός και Οικονοµία». 
Γενική πηγή πληροφόρησης µπορεί να θεωρηθεί το διαδίκτυο παρ’ όλο που υπάρχουν µόνο 2 
εξειδικευµένοι δικτυακοί τόποι (αυτός του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Αθλητικού Τουρισµού και της 
Ερευνητικής Μονάδας Ελλάδας για τον αθλητικό τουρισµό που ιδρύθηκε στο ΤΕΙ Κρήτης το 2002, µε 
επικεφαλής τον καθηγητή κ. ∆ηµήτρη Τερζάκη) (www.sport-tourism.com). Όσον αφορά στην έρευνα 
στην Ελλάδα έρευνες έχει δηµοσιεύσει το ΙΤΕΠ, αλλά και οι εκδόσεις των Πανεπιστηµίων. Αρκετές 
διατριβές έχουν ολοκληρωθεί στα ΤΕΦΑΑ της χώρας που αφορούν στη διοίκηση των ανθρώπινων 
πόρων και την ποιότητα υπηρεσιών και αναµένονται δηµοσιεύσεις. Επίσης δεκάδες µαθητείες και 
εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. 
 
Προβλήµατα - Απειλές 
 
Ως νέο προϊόν, ο αθλητικός τουρισµός έχει να αντιµετωπίσει τα ίδια προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο 
τουρισµός στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια: α) έλλειψη προδιαγραφών, β) ανεπαρκείς υποδοµές και 
υπηρεσίες, γ) έλλειψη τεχνογνωσίας – ειδικών και δ) γραφειοκρατία. Το πρόβληµα µπορεί να είναι τα 
διαφεύγοντα κέρδη προς τους ξένους µεσάζοντες, εκτός και αν δηµιουργηθεί τουριστικός οργανισµός 
που θα διακινεί και θα εκµεταλλεύεται τη ζήτηση που θα προκαλέσουν οι Ολυµπιακοί Αγώνες. Άλλο 
πρόβληµα µπορεί να είναι ο ανταγωνισµός από άλλες χώρες. Ακόµη, οι καθυστερήσεις, οι πολιτικές 
αλλαγές και το υψηλό κόστος συµµετοχής για το µέσο τουρίστα ενδέχεται να ξεπερνάει τη µέση κατά 
κεφαλή δαπάνη αποτελούν προβλήµατα και απειλές για την ποιότητα των υπηρεσιών και την τελική 
αξία του προϊόντος. 
 
Ευκαιρίες - ∆υνατότητες 
 
Είναι γεγονός ότι µετά το 2004 τίποτα δε θα πρέπει να είναι το ίδιο στον Ελληνικό τουρισµό. Οι 
Ολυµπιακοί Αγώνες είναι µία καλή ευκαιρία για την προβολή της χώρας, για την επιµήκυνση της 
τουριστικής περιόδου και για την ανάπτυξη συνεργασιών µε άλλες χώρες και µε τους µεγάλους 
τουριστικούς οργανισµούς. Τα επιχειρησιακά και ερευνητικά προγράµµατα (π.χ., ΕΠΑΝ, Equal) 
µπορούν να δώσουν κίνητρα για την ανάπτυξη ξενώνων και αθλητικών εγκαταστάσεων µε στόχο τον 
αθλητικό τουρισµό. 
 
Προτάσεις 
 
� ∆ιενέργεια ερευνών και µελετών για το προφίλ αθλητικών τουριστών, περιπτωσιολογικών 

µελετών ανάπτυξης αθλητικού τουρισµού (δραστηριότητες, περιοχές). 
� Επιπτώσεις του αθλητικού τουρισµού στην υγεία, στο περιβάλλον, στην οικονοµία, στην 

κοινωνία, στην κουλτούρα, κλπ. 
� Animation - αθλητισµός, αναψυχή και ψυχαγωγία στα ξενοδοχεία. 
� ∆ιοίκηση ολικής ποιότητας στις υπηρεσίες αθλητικού τουρισµού. 
� ∆ηµοσιοποίηση και δηµοσίευση των ερευνών και αποτελεσµάτων. 
� Συνεργασίες ξενοδόχων µε αθλητικά και εργοµετρικά κέντρα και δηµόσιες υπηρεσίες 

υποστήριξης (νοσοκοµεία, κλπ.).   
 
Επίλογος 
 
Σε ένα διεθνές συνέδριο τουρισµού στις ΗΠΑ, ο John Crompton, είπε ότι: «Η πρόκληση πλέον στον 
τουρισµό είναι να δηµιουργούµε το κατάλληλο ψυχολογικό περιβάλλον αντί να παιδευόµαστε µε 
τεχνικά ζητήµατα». Στην Ελλάδα το ψυχολογικό περιβάλλον είναι εξασφαλισµένο λόγω της 
ιδιοσυγκρασίας του λαού, της φιλοξενίας και του κλίµατος. Εκείνο που χρειάζεται για την επιτυχία 
στον τοµέα του αθλητικού τουρισµού, είναι επενδυτικές πρωτοβουλίες και συνεργασίες ιδιωτικού και 
δηµόσιου τοµέα στα τεχνικά ζητήµατα.  
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ΑΘΛΗΤΙΚΟ MAΡKETINΓΚ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ 
 

Ζούρας, Α. 
∆/ντης Mάρκετινγκ ΘΡΥΛΟΣ ΑΕ 

 
� Ίδρυση ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε. 1994 
� Ορισµός αθλητικού µάρκετινγκ για την εταιρία, χθες-σήµερα 
� Το αθλητικό µάρκετινγκ µέσα στις νέες πρακτικές / προοπτικές, η εξέλιξή του, επηρεασµός από 

νέες τεχνολογίες. 

� Α-Ω, η αναγκαιότητα του BRANDING → Σε ΟΣΦΠ ως multisport club! 
� ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ως Affiliated TV station  
� LICENSING vs MERCHANDISING. Πλεονεκτήµατα – Μειονεκτήµατα, ∆ίκτυο Πωλήσεων και 

άλλες εφαρµογές. 
� SPONSORING 
� AFFINITY PROGRAMS (Travel, mobile, τραπεζικά, internet, ιατρικές και άλλες ....) 
� Η εξέλιξη του Database Marketing, CLUB Μελών ΟΣΦΠ, 
� CRM, Τηλεοπτικό Κέντρο, Μαζική Επικοινωνία, Newsletters & Υπηρεσίες. 
� INTERNET & Νέες Τεχνολογίες 

� Στάδιο Καραϊσκάκη → σχεδιασµός και υλοποίηση, λειτουργία και απόσβεση. 
� Προπονητικό κέντρο 
� Λειτουργία / βιωσιµότητα ερασιτέχνη ΟΣΦΠ  
� NEWS BUSINESS, DEVELOPMENT (Formula, Racing, Συνέργιες, άλλα) 

� CUSTOMER CARE → B2B & B2C 
 

 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΕ 

 
Νικολαΐδου, Ο. 
Γραφείο Τύπου ΠΑΕ Ολυµπιακός 

 
Σύντοµη εισαγωγή για το ρόλο και την αναγκαιότητα της παρουσίας των ΜΜΕ στη διοργάνωση ενός 
αθλητικού γεγονότος. (Μοναδικός τρόπος εξασφάλισης της απαραίτητης προβολής / ∆υσκολία να 
πειστούν οι αθλητές ότι οι υποχρεώσεις τους απέναντι στους εκπροσώπους τύπου αποτελούν 
αναπόσπαστο κοµµάτι της δουλειάς τους / ∆υσκολία των δηµοσιογράφων να αντιληφθούν την 
ιδιαιτερότητα της ψυχοσύνθεσης ενός αθλητή / Αναζήτηση τρόπων προσέγγισης των δύο πλευρών 
που συχνά αντιµετωπίζουν η µία την άλλη µε καχυποψία).   
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Φιλοσοφία αντιµετώπισης των ΜΜΕ (κατηγοριοποίηση των µέσων και επίδειξη σεβασµού στην 
ιδιαιτερότητα του καθενός. Ραδιοτηλεοπτικές συµβάσεις: Ειδικά προνόµια για τους Rights Holders, 
που ωστόσο δε θα δηµιουργούν την αίσθηση του αποκλεισµού στους Non Rights Holders). 
 
Στην πράξη: Με πρότυπο την επιτυχηµένη διοργάνωση ποδοσφαιρικών αγώνων Champions League 
(∆ιαπιστευτικό σύστηµα – παροχές για τη διευκόλυνση του έργου των δηµοσιογράφων – θέµατα 
ασφαλείας των εκπροσώπων Τύπου- επίσηµη ενηµέρωση – προκαθορισµένες συνεντεύξεις, δηλώσεις, 
ανοιχτές ή κλειστές προπονήσεις – Μικτή ζώνη).   
 

 
ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΕΛΛΑ∆AΣ» 
 

Τερζάκης, ∆. 
ΤΕΙ Ηρακλείου, Κρήτη 

 
Μια νέα ερευνητική µονάδα µε τίτλο «∆ιεθνές Συµβούλιο Αθλητικού Τουρισµού - Ερευνητική 
Μονάδα Ελλάδας» δηµιουργήθηκε πρόσφατα στο ΤΕΙ Κρήτης, µετά την επικύρωση της συµφωνίας 
συνεργασίας - προσχώρησης της µονάδας στο Συµβούλιο. Πρόκειται για την 3η ερευνητική µονάδα 
στον κόσµο για το ∆ιεθνές Συµβούλιο Αθλητικού Τουρισµού (οι άλλες 2 βρίσκονται στον Καναδά και 
στην Ινδονησία). Ο κύριος σκοπός της Ερευνητικής Μονάδας Ελλάδος είναι η ανάπτυξη του 
αθλητικού τουρισµού ως πεδίο ερευνητικής, ακαδηµαϊκής, επαγγελµατικής και επιχειρηµατικής 
ενασχόλησης. Σηµειώνεται ότι η έννοια του αθλητικού τουρισµού αναφέρεται σε όλες οι µορφές 
ενεργητικής και παθητικής ανάµιξης σε αθλητικές δραστηριότητες, όπου η συµµετοχή είναι τυχαία, ή 
οργανωµένη και γίνεται για επαγγελµατικούς, ή µη λόγους, µε προϋπόθεση τη µετακίνηση µακριά 
από τον τόπο διαµονής και εργασίας. Επιµέρους στόχοι της Μονάδας, σύµφωνα και µε τους στόχους 
του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Αθλητικού Τουρισµού, είναι: 
� Η ενασχόληση µε πάσης φύσης ερευνητικά προγράµµατα και µελέτες που εµπίπτουν στο γνωστικό 

πεδίο του αθλητικού τουρισµού και που µπορεί όµως να σχετίζονται και µε παρεµφερή γνωστικά 
αντικείµενα.  

� Η ανάπτυξη και διεξαγωγή έργων και µελετών συµβουλευτικού χαρακτήρα.  
� Η ανάπτυξη και εφαρµογή προγραµµάτων εκπαίδευσης σε προπτυχιακό επίπεδο, καθώς και 

µεταπτυχιακό είτε αυτόνοµα, είτε σε συνεργασία µε εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Ελλάδας και του 
εξωτερικού.  

� Η ανάπτυξη και η εφαρµογή προγραµµάτων κατάρτισης και συνεργασία µε αντίστοιχους φορείς της 
Ελλάδας και του εξωτερικού.  

� Η ανάληψη και η εκτέλεση προγραµµάτων που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και φορείς 
του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και άπτονται του γνωστικού αντικειµένου του αθλητικού 
τουρισµού. Τέτοια προγράµµατα µπορεί να αφορούν και τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Επίσης, η 
ανάληψη τέτοιων προγραµµάτων µπορεί να υλοποιηθεί σε συνεργασία µε το ∆ιεθνές Συµβούλιο 
Αθλητικού Τουρισµού και τις άλλες ερευνητικές του µονάδες.  

 
Ο πυρήνας της Ερευνητικής Μονάδας Ελλάδας αποτελείται από 11 άτοµα, τα οποία έχουν 
αξιολογηθεί από το Συµβούλιο. Υπεύθυνος της Μονάδας έχει ορισθεί ο Καθηγητής του ΤΕΙ Κρήτης 
∆ρ. ∆ηµήτρης Τερζάκης. 
 
Στην ιστοσελίδα http://www.sport-tourism.com, υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. 


