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Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

 

Συν-Διοργανωτής: Ναυτικός Όμιλος Πατρών 

 

Υπό την αιγίδα  

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή 

Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία 

Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος 

GReFORM ERASMUS+ PROGRAM 

 

Υποστηρικτές 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Δήμος Πατρέων 

Επιμελητήριο Αχαΐας 

ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος 

 

Εγκαταστάσεις συνεδρίου (κέντρο της πόλης) 

Αίθουσα Επιμελητηρίου Αχαίας  

Αίθουσα Αγοράς Αργύρη  

 

Επιστημονική επιτροπή (αλφαβητικά) 

Πρόεδρος Ανδρουλάκης Γεώργιος (Πρόεδρος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων) 

Αλεξανδρής Κωνσταντίνος, ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ 

Αναγνωστόπουλος Χρήστος, UCLan Κύπρος 

Αυθίνος Ιωάννης, ΤΕΦΑΑ ΕΚΠΑ 

Βανταράκης Απόστολος, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Γαργαλιάνος Δημήτριος (επιμέλεια πρακτικών) ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ 

Γιαννίκος Ιωάννης, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Γλυνιά Ελένη, ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ 

Δράκου Αμαλία, ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ (διαχείριση αξιολόγησης εργασιών) 

Θεοδωράκης Νικόλαος, ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ 

Κιάφφας Ζαχαρίας, ΤΕΦΑΑ ΕΚΠΑ 

Κουθούρης Χάρης, ΤΕΦΑΑ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Κουνετάς Κων/νος, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Κουστέλιος Αθανάσιος, ΤΕΦΑΑ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Λειβάδη Στέλλα, American College of Greece 

Κώστα Γιώργος, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ  

Μανασής Βασίλειος 

Μαρούδας Λεωνίδας, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Μουντάκης Κώστας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  

Βρόντου Ουρανία, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Παναγόπουλος Αλκιβιάδης, ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 

Παπαδημητρίου Δήμητρα (συντονίστρια προγράμματος) 

Συρμακέσης Σπυρίδων, ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 

Τζέτζης Γεώργιος, ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ 

Τσαγκανός Αθανάσιος, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Τσιότσου Ροδούλα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  

Τσίτσκαρη Έφη, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ  
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Οργανωτική Επιτροπή  

Τουντόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, ΝΟΠ 

Αλτανόπουλος Ιωάννης, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Γεωργαράς Συμεών, ΝΟΠ  

Γκανάτσιος Γεώργιος, Πρόεδρος ΕλλΕΕΔΑΑ 

Δασκαλόπουλος Ευάγγελος, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Δράκου Αμαλία, ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ 

Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, ΝΟΠ 

Κάκκος Βασίλειος, ΓΓΑ 

Καλοκαιρινός Παναγιώτης, ΝΟΠ 

Κανταράκης Νικόλαος, ΝΟΠ 

Κώστα Γεώργιος,  ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ 

Παπαδημητρίου Δήμητρα, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Ρουσσέτη Μαγδαληνή, Δήμος Αμπελοκήπων 

Τάχης Σταύρος  

 

Ομάδα εθελοντών   

Βασιλειάδης Αναστάσιος, Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος 

Γεωργάκη Μαρία, Ι.Ι.Ε.Κ. Euroteam 

Δασκαλόπουλος Ευάγγελος, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Δραγώνα Μαρία-Ραφαέλλα, Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος 

Ζάγκας Ιωάννης, Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος 

Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, ΕΑΠ  

Ζήκος Μιχαήλ, ΤΕΦΑΑ ΕΚΠΑ  

Καινούργιου Λυδία, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Καλύβα Στυλιανή, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ, Παν. Πατρών 

Καλφαγιάννης Νικόλαος, Ι.Ι.Ε.Κ. Euroteam 

Κουκίδη Δήμητρα, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Κουρβισιάνου Μαρία-Λουίζα, Ι.Ι.Ε.Κ. Euroteam 

Κρίστο Ρεντιάνα, Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος 

Κώστα Ιωάννα, Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Μακρή Ιωάννα, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Μελέτης Χαράλαμπος, Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος 

Μελιγδής Ανδρέας, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Μπαλάσκας Στέφανος, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Μουλάς Φώτιος, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Μπίλια Γεωργία, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών  

Νάσαι Μαρία  

Νικήτα Μαρία, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Παπακωστοπούλου Αλίκη, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Παπαχαραλάμπους Νικόλαος, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Συσίκη Χρυσαυγή, Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος 

Σωτηροπούλου Κατερίνα, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Τσιρώνη Δώρα, Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος 

Τσορδιά Χαριτωμένη, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Χριστοπούλου Σοφία, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών 
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Χαιρετισμός του συντονιστή του συνεδρίου 

 

Αγαπητοί σύνεδροι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. 

 

Ήταν ιδιαίτερη τιμή για εμάς να επισκεφτείτε την πόλη μας για την παρακολούθηση του πιο σημαντικού ίσως 

συνεδρίου αθλητικής διοίκησης της χώρας, που διοργανώνει κάθε χρόνο η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία 

Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (ΕλλΕΕΔΑΑ). Mε αφορμή την διοργάνωση των Μεσογειακών 

Παράκτιων Αγώνων 2019 στην Πάτρα, το 19
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής 

επιλέχθηκε να έχει ως θέμα «Τα αθλητικά γεγονότα ως εργαλεία ανάπτυξης». Διοργανώθηκε από το Τμήμα 

Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών και το Ναυτικό Όμιλο Πατρών (ΝΟΠ) που το 2019 

συμπληρώνει 90 χρόνια ζωής και πλούσιας ιστορίας.  

 

Οι στόχοι του συνεδρίου ήταν να συμβάλει στην διάδοση της επιστημονικής γνώσης, των καλών πρακτικών 

διοίκησης και την μεταφορά τεχνογνωσίας μέσω της ανταλλαγής απόψεων γύρω από την αθλητική διοίκηση 

και κυρίως τις θετικές επιδράσεις των αθλητικών γεγονότων στην τοπική κοινωνική και οικονομική 

ανάπτυξη. Κατά την διάρκεια του συνεδρίου οι στόχοι αυτοί όχι μόνο επιτεύχθηκαν, αλλά εμπλουτίστηκαν 

σημαντικά λόγω της συμμετοχής των σημαντικότερων φορέων αθλητισμού της χώρας, της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, της οργανωτικής επιτροπής των Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων 2019, της 

επιχειρηματικής και επιστημονικής κοινότητας, καθώς και των αθλητικών σωματείων της πόλης. 

 

Το συνέδριο διοργανώθηκε στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαΐας, όπου πραγματοποιήθηκαν 8 

στρογγυλές τράπεζες με 47 ομιλητές και στη Δημοτική συνεδριακή αίθουσα «Αγορά Αργύρη», όπου 

παρουσιάστηκαν 52 επιστημονικές και επαγγελματικές εργασίες, οι οποίες κράτησαν για άλλη μία χρονιά 

πολύ ψηλά το επιστημονικό και ερευνητικό ενδιαφέρον των συνέδρων.  

 

Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου κατάφερε να συνθέσει την εμπειρία των προηγούμενων συνεδρίων με 

τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής. Παράλληλα, τα μέλη της εργάστηκαν αρμονικά 

κάτω από έναν ενιαίο στόχο, την εμπλοκή όσο το δυνατόν περισσότερων φορέων που επηρεάζουν ή 

επηρεάζονται, άμεσα ή έμμεσα, από την καλή οργάνωση του αθλητισμού. Θεωρούμε ότι ο στόχος 

επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό, αφού οι προσδοκίες μας όχι μόνο επιβεβαιώθηκαν, αλλά υπερβλήθηκαν. 

Είμαστε βέβαιοι ότι ανεβάσαμε ψηλά τον πήχη τόσο της συμμετοχής, όσο και της διοργάνωσης του 

Συνεδρίου, όπως αρμόζει άλλωστε στις αρχές και αξίες που πρεσβεύει η ΕλλΕΕΔΑΑ και τις οποίες 

ενστερνίζονται οι δύο συνδιοργανωτές. 

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, την  Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, 

την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία και την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας, υπό την αιγίδα των οποίων 

έγινε το συνέδριο, καθώς επίσης την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον Δήμο Πατρέων, το Επιμελητήριο 

Αχαΐας, το ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος και όλους τους χορηγούς για την έμπρακτη υποστήριξή τους.  

 

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οργανωτική επιτροπή, το ΔΣ της ΕλλΕΕΔΑΑ για την πολύτιμη 

βοήθεια του, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών και ιδιαίτερα την Επίκουρη 

Καθηγήτρια και συντονίστρια του επιστημονικού προγράμματος κα Δήμητρα Παπαδημητρίου, το ΔΣ του 

ΝΟΠ και να αποδώσω τα εύσημα σε όλους τους εθελοντές που εργάστηκαν πριν και κατά τη διάρκεια του 

συνεδρίου για την επιτυχή τέλεσή του. 

 

Με εκτίμηση και φιλικούς χαιρετισμούς, 

  

Βασίλης Π. Τουντόπουλος (MBA, MSc, BSc) 

 

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου 

Μέλος ΔΣ ΝΟΠ, Ειδικός Σύμβουλος Οργάνωσης 
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Χαιρετισμός της συντονίστριας του επιστημονικού προγράμματος 

 

Αγαπητοί σύνεδροι, 

 

Μετά από 14 χρόνια, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνεργασία με το 

Ναυτικό Όμιλο Πατρών, υποδέχονται και πάλι το Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής 

της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (ΕλλΕΕΔΑΑ) στη Πάτρα. 

Κύρια αφορμή για την διεκδίκηση του συνεδρίου αποτέλεσε η φιλοξενία των Μεσογειακών Παράκτιων 

Αγώνων που θα διοργανωθούν στην πόλη τον Αύγουστο του 2019 και η ανάγκη για την μελέτη των 

αλληλένδετων προκλήσεων που συνοδεύουν τα μεγάλα γεγονότα για την αθλητική ανάπτυξη και την 

οικονομία της πόλης. 

 

Το 19
ο
 Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής εστιάζει στα αθλητικά γεγονότα ως εργαλεία 

ανάπτυξης, θέλοντας να αναδείξει το καταλυτικό τους ρόλο στην ενεργοποίηση του τουρισμού, της αστικής 

ανάπτυξης και της ποιότητας ζωής. Η Πάτρα διαθέτει μακρά ιστορία σημαντικών επενδύσεων σε αθλητικές 

υποδομές, ως απόρροια των μεγάλων διοργανώσεων που ανέλαβε στο παρελθόν. Οι Μεσογειακοί Παράκτιοι 

Αγώνες έρχονται να εκσυγχρονίσουν και να συμπληρώσουν τις υποδομές της σε παράκτια αθλήματα, 

βελτιώνοντας το πλούσιο παραλιακό μέτωπο της πόλης για κίνηση και άθληση. Ωστόσο, οι αγώνες 

συνοδεύονται με αυξημένες προσδοκίες για τις αναμενόμενες θετικές επιδράσεις που θα προκληθούν στο 

τομέα του τουρισμού, των υπηρεσιών και κυρίως της βιωσιμότητας των υπαρχουσών αθλητικών 

εγκαταστάσεων. Αποτελεί άλλωστε κοινό τόπο, ότι οι επιδράσεις αυτές είναι εφικτές μόνον εφόσον 

διαχειριζόμαστε τις μεγάλες διοργανώσεις ακολουθώντας πιστά βέλτιστες πρακτικές σε θέματα οργάνωσης, 

μάρκετινγκ, οικονομικής διαχείρισης, ανθρωπίνων πόρων, χορηγιών κλπ. 

 

Τα παραπάνω θέματα απασχόλησαν το τριήμερο συνέδριο της  ΕλλΕΕΔΑΑ με την οργάνωση στρογγυλών 

τραπεζών και την παρουσίαση επιστημονικών εργασιών από τον χώρο του αθλητισμού (ΕΟΕ, ΓΓΑ ΠΑΕ, 

Σωματεία, Πανεπιστήμια), της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης, και της Οργανωτικής Επιτροπής των 

Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων. Στο συνέδριο συμμετείχε επίσης και ο Κυπριακός Οργανισμός 

Αθλητισμού που παρουσίασε τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus GReFORM σε 

συνεργασία με εκπροσώπους συνεργαζόμενων πανεπιστημίων από την Ιταλία, τη Λιθουανία και το 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διοίκησης Αθλητισμού (EASM). Το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρχεται να 

απαντήσει σε μία επιτακτική ανάγκη που σχετίζεται με την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την 

κατάρτιση μελών Διοικητικών Συμβουλίων εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών στην εφαρμογή πρακτικών 

χρηστής διακυβέρνησης. 

 

Εκ μέρους της επιστημονικής επιτροπής, είναι σημαντικό να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλλαν στην 

διοργάνωση του συνεδρίου όπως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕλλΕΕΔΑΑ, το Τμήμα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων του Παν. Πατρών, το Ναυτικό Όμιλο Πατρών, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, το Δήμο 

Πατρέων, το Επιμελητήριο Αχαΐας, τα μέλη των επιτροπών του συνεδρίου (επιστημονική, οργανωτική, 

επίτιμη) τους συνέδρους-ερευνητές, τους προσκεκλημένους ομιλητές των στρογγυλών τραπεζών, και την 

ομάδα των εθελοντών που εμπλούτισαν με την ενέργεια και το χαμόγελό τους την συνολική εμπειρία του 

συνεδρίου. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

 

Δήμητρα Παπαδημητρίου 

Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Συντονίστρια του Επιστημονικού Προγράμματος του Συνεδρίου 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  

1 Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ:  

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ARSENAL FC 

Μοσχονάς, Θ., Γαργαλιάνος, Δ., Μαυρίδης, Γ., & Ματσάνκος, Ν. 

10 

2 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ 

Καλαφατζή, Α., Rocha, C., Γαργαλιάνος, Δ., Μαυρίδης, Γ., & Ματσάνκος, Ν. 
14 

3 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
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Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ:  

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ARSENAL FC 

 

Μοσχονάς, Θ.,
1 

Γαργαλιάνος, Δ.,
2
 Μαυρίδης, Γ.,

2
 & Ματσάνκος, Ν. 

3
  

 
1
 UCN Denmark  

2
 ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ 

3
 NGO Interactive Media Knowledge Transfer – InterMediaKT 

 

Περίληψη 

 

Η βιομηχανία των υπηρεσιών και εμπειριών, στην οποία ανήκει και ο αθλητισμός, δημιουργεί και 

παρέχει προϊόντα - υπηρεσίες ψυχαγωγίας, φιλοξενίας και διασκέδασης. Σκοπός αυτής της εργασίας 

είναι να διερευνήσει τις ενέργειες που κάνει στο θέμα αυτό η ποδοσφαιρική ομάδα της Arsenal FC 

και ειδικότερα το «Arsenalisation process» του νέου γηπέδου της (Emirates Stadium). Η 

μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτή της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ενέργειες αυτές έχουν θετικό αντίκτυπο στους φιλάθλους. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Αθλητισμός, βιομηχανία υπηρεσιών & εμπειριών, Arsenal FC. 

 

Εισαγωγή 

 

Η  Arsenal FC είναι μία επαγγελματική ποδοσφαιρική ομάδα, με έδρα το Βόρειο Λονδίνο, στην 

περιοχή του Χάιμπουρι. Ιδρύθηκε στις 26 Απριλίου 1910 και ως ανώνυμη εταιρεία ανήκει στη 

βιομηχανία των υπηρεσιών και εμπειριών, παρέχοντας μία σειρά από προϊόντα - υπηρεσίες 

ψυχαγωγίας, φιλοξενίας και διασκέδασης (Arsenal FC, 2018). Η «οικονομία των υπηρεσιών» 

ενδιαφέρεται και ασχολείται κατά βάση με άυλα προϊόντα, η «οικονομία των εμπειριών» 

ενδιαφέρεται και ασχολείται με το συναίσθημα που δημιουργείται στους καταναλωτές όταν 

καταναλώνουν τις υπηρεσίες αυτές και η «οικονομία της μεταμόρφωσης» ενδιαφέρεται και 

ασχολείται με τα οφέλη που προκύπτουν για τους καταναλωτές από την κατανάλωση τέτοιων 

υπηρεσιών και εμπειριών (Pine & Gilmore, 2007). 

 

Σκοπός της έρευνας 

 

Ο σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να διερευνήσει τον αθλητισμό ως βιομηχανία υπηρεσιών και 

εμπειριών, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την ποδοσφαιρική ομάδα της Arsenal FC.  

 

Μεθοδολογία 

 

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτή της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας. 
 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

 

Οι Pine και Gilmore (1999) ήταν οι πρώτοι που αναγνώρισαν ότι για να προσθέσουν οικονομική 

αξία στα προϊόντα / υπηρεσίες που προσφέρουν οι επιχειρήσεις υπηρεσιών και εμπειριών 

χρειάζονται να σχεδιάζουν και να οργανώνουν αξιομνημόνευτες εκδηλώσεις και προϊόντα εμπειριών 

για τους πελάτες τους. Για να έχουν μεγαλύτερης διάρκειας επίδραση οι εμπειρίες αυτές πρέπει να 

είναι ευχάριστες, με νόημα και αξία (Kuiper & Smit, 2011). Όπως τα αγαθά, τα προϊόντα και οι 

υπηρεσίες αγοράζονται με βάση την προσφορά, το κόστος και την ποιότητα, έτσι και οι εμπειρίες 
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κρίνονται με βάση την μοναδικότητα, την ειλικρίνεια, την πρωτοτυπία και την αυθεντικότητά τους 

(Gilmore & Pine, 2007).  

 

Η αυθεντικότητα των εμπειριών εκτιμάται με το πώς αυτή ανταποκρίνεται και συνδέεται με την 

πραγματικότητα. Οι Pine και Gilmore (2007) διακρίνουν πέντε κατηγορίες αυθεντικότητας: 1) την 

φυσική (που δεν έχει δεχτεί επεξεργασία από τον άνθρωπο, δεν είναι συνθετική ή τεχνητή), 2) την 

πρωτότυπη (που δεν έχει ξανασυμβεί και δεν είναι κάποια αντιγραφή, 3) την σπάνια (που είναι 

σχεδιασμένη με εξαιρετική λεπτομέρεια, έτσι ώστε οι πελάτες που την καταναλώνουν να νιώθουν ως 

«εξαιρέσεις»), 4) την αναφορική (που αναφέρεται σε κάτι αυθεντικό) και, τέλος, 5) την σημαίνουσα 

(που επικαλείται μία ανώτερη αξία ή στόχο που οδηγεί τους καταναλωτές σε ένα καλύτερο τρόπο 

ζωής). 
 

Οι εμπειρίες που παράγει μία επιχείρηση εμπίπτουν στην θεωρία των «τεσσάρων διαστάσεων» των 

Pine και Gilmore (1999), η οποία υποστηρίζει ότι οι αυτές μπορεί να είναι «Εκπαιδευτικές», 

«Καλαίσθητες», «Φυγής από την καθημερινότητα» και «Ψυχαγωγικές» και διαφοροποιούνται με 

βάση τον βαθμό συμμετοχής του πελάτη. Η παθητική συμμετοχή δημιουργεί εμπειρίες που μπορούν 

να ενταχθούν στις «Ψυχαγωγικές» ή/και τις «Καλαίσθητες», ενώ η ενεργητική συμμετοχή 

δημιουργεί εμπειρίες «Εκπαιδευτικές» ή/και «Φυγής από την καθημερινότητα» Ο πελάτης που 

συμμετέχει με παθητικό τρόπο σε μία εμπειρία δεν μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την έκβασή της 

και οδηγείται σε απορρόφηση της εμπειρίας, ενώ αντίθετα ο πελάτης που συμμετέχει ενεργητικά 

έχει την δυνατότητα να καθορίσει έως ένα βαθμό το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης εμπειρίας και 

οδηγείται σε εμβύθιση και συγκέντρωση σε αυτή. 

 

Περιγραφή περιπτωσιακής μελέτης 

 

Μολονότι η Premier League αποτελείται από 20 ομάδες, με βάση τον ετήσιο τζίρο τους οι έξι από 

αυτές (Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Tottenham) έχουν μεγάλη 

διαφορά στα έσοδά τους από τις άλλες, γεγονός που έχει οδηγήσει σε μία διοργάνωση δύο επιπέδων 

και σε καθεστώς ολιγοπωλίου (D'Sa, 2017). Σήμερα η αξία της Arsenal FC εκτιμάται στα  €1.932 

δις, η οποία την κατατάσσει ως την 3
η
 πολυτιμότερη ομάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο και 8

η
 σε 

παγκόσμια κλίμακα  (Forbes, 2017). Τα ετήσια έσοδά της κατανέμονται ως εξής: 1) τηλεοπτικά 

δικαιώματα = €159 εκ., 2) εμπορική εκμετάλλευση = €92 εκ., 3) πωλήσεις ρουχισμού ή υλικού με το 

σήμα της ομάδας = €28 εκ., 4) πωλήσεις παικτών = €3.3 εκ., 5) έσοδα την μέρα του αγώνα = €112.5 

εκ. (Conn, 2017).  

 

Τα έσοδα την ημέρα του αγώνα εξαρτώνται απόλυτα από τη χωρητικότητα και την ποιότητα του 

γηπέδου της ομάδας. Για να αυξήσει τα έσοδά της η Arsenal αποφάσισε να κατασκευάσει ένα 

καινούργιο γήπεδο, το οποίο τελείωσε το 2006 και ονομάστηκε «Emirates Stadium». Έχει την 

δυνατότητα να φιλοξενήσει 60.361 θεατές και είναι ένα από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά γήπεδα 

στον κόσμο. Την περίοδο 2016-2017 καταγράφηκε μέση προσέλευση 59.957 θεατών (που 

αντιστοιχεί στο 99% της χωρητικότητάς του), με την αντίστοιχη μέση προσέλευση στα γήπεδα όλων 

των υπόλοιπων ομάδων της κατηγορίας να ανέρχεται στους 35.822 θεατές (World Football, 2017). 

Για την ίδια περίοδο, η μέση προσέλευση στο γήπεδο της ομάδας μόνο για την διοργάνωση των 

αγώνων της Premier League ήταν  60,045 θεατές (Arsenal FC, 2017). Την περίοδο 2014-2015, το 

γήπεδο δημιούργησε έσοδα €435.5 εκ, το οποίο αποτελεί ρεκόρ εσόδων για όλα τα γήπεδα της 

χώρας (Deloitte United Kingdom, 2017). 

 

Το 2009, μετά από μία γενική αντίδραση των οργανωμένων οπαδών μέσω διαδικτύου, η ομάδα 

αποφάσισε να σχεδιάσει και να αναπτύξει μία πρωτοβουλία για τους επισκέπτες του γηπέδου, 

στοχεύοντας στην μεταμόρφωσή του σε «προϊόν» της Arsenal. Για να το πετύχει αυτό αξιοποίησε 
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μία σειρά από ιστορικά, καλλιτεχνικά και δημιουργικά μέσα, τα οποία στόχευαν στο να 

προκαλέσουν την εμβύθιση και την συγκέντρωση των επισκεπτών σε μία μοναδική και αυθεντική 

εμπειρία (Arsenal FC, 2017). Την πρωτοβουλία αυτή η ομάδα ονόμασε «Arsenalisation of the 

Emirates Stadium» και περιλάμβανε την «μετακίνηση» όλης της ιστορίας και της κουλτούρας της 

από το παλιό στάδιο στο καινούργιο. Στο πλαίσιο αυτό: 

 Μετακινήθηκαν τα κανόνια, τα οποία αποτελούν το σήμα κατατεθέν και περιλαμβάνονται στο 

λογότυπο της ομάδας. 

 Σε κεντρικό σημείο στην είσοδο του σταδίου τοποθετήθηκε μία τεράστια επιγραφή που γράφει 

«Το πνεύμα του Χάιμπουρι» (όνομα του παλιού γηπέδου) και απεικονίζει τους πιο σημαντικούς 

παίκτες που έχουν αγωνιστεί για την ομάδα.  

 Το μεγάλο ρολόι του παλιού γηπέδου τοποθετήθηκε πάνω από μία κερκίδα στο νέο στάδιο, η 

οποία πήρε το όνομα της από αυτό (κερκίδα του ρολογιού). 

 Στο εξωτερικό τμήμα του γηπέδου δημιουργήθηκαν οχτώ τεράστιες τοιχογραφίες που 

απεικονίζουν παίκτες της ομάδας αγκαλιασμένους. Επίσης, τοποθετήθηκαν μεγάλες αφίσες με το 

νούμερο «49» (είναι ο αριθμός των συνεχόμενων αγώνων που στην ιστορία της η ομάδα 

παρέμεινε αήττητη), τις οποίες σχεδίασε και κατασκεύασε ο σύνδεσμος των οπαδών της ομάδας 

Red Action (Arsenal FC, 2017). 

 Περιμετρικά του γηπέδου τοποθετήθηκαν αγάλματα των πέντε καλύτερων παικτών στην ιστορία 

της ομάδας και παρουσιάστηκαν στη γιορτή που οργανώθηκε για τον εορτασμό της επετείου των 

125 χρόνων της.  

 

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, η ομάδα σχεδίασε και υλοποίησε επίσης μία σειρά από 

υπηρεσίες και εμπειρίες που στοχεύουν στην ικανοποίηση των αναγκών των επισκεπτών, οι οποίες 

πλαισιώνουν το βασικό προϊόν της ομάδας (τον ποδοσφαιρικό αγώνα) και παράγουν επιπρόσθετη 

οικονομική αξία: ξεναγήσεις στο στάδιο, εστιατόρια, μετάδοση από οθόνες υψηλής ευκρίνειας, 

μαγαζιά και σημεία πώλησης με υλικό της ομάδας, μουσείο, υπηρεσίες ασφάλειας και φύλαξης, 

διοργάνωση συναυλιών και εκδηλώσεων στους χώρους του γηπέδου, αίθουσες συναντήσεων και 

συνεδριάσεων, υπηρεσίες για πελάτες VIP, πρωτοβουλίες για την κοινότητα των ομοφυλόφιλων, 

αμφιφυλόφιλων και διεμφυλικών, δυνατότητα διαδικτυακής αγοράς των προϊόντων, εφαρμογές 

κινητού τηλεφώνου, οργάνωση μικρών ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, χώρος δεξιώσεων και τελετών 

(γάμων), εισιτήρια διαρκείας με ελαστική πολιτική τιμολόγησης (π.χ., διαφοροποίηση τιμής με βάση 

την θέση, ειδικά προγράμματα και εκπτώσεις στους αφοσιωμένους πελάτες, κλπ.) (Arsenal FC, 

2017). 
 

Συμπέρασμα 

 

Οι ποδοσφαιρικές ομάδες-επιχειρήσεις μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν στρατηγικές 

που έχουν ως στόχο να αναβαθμίσουν την ποιότητα των υπηρεσιών και εμπειριών που προσφέρουν, 

να επικοινωνήσουν με διαδραστικό τρόπο την κουλτούρα και την ιστορία της ομάδας και να 

προσθέσουν ουσιαστική οικονομική αξία στην λειτουργία τους. Από την άποψη της αυθεντικότητας 

ο συνδυασμός του κύριου προϊόντος της ομάδας με την πρωτοβουλία για το νέο γήπεδο 

(«Arsenalisation») συνιστά μία αληθινή, πρωτότυπη, σπάνια και αναφορική εμπειρία. Οι υπηρεσίες 

που προσφέρονται δημιουργούν στους επισκέπτες του γηπέδου εμπειρίες που τους κάνουν να 

νιώθουν ξεχωριστοί. 
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Περίληψη 

 

Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο τα αθλητικά διοικητικά 

στελέχη και το προσωπικό των Ελληνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών (ΕΑΟ) αντιλαμβάνονται τα 

δομικά στοιχεία της εμπιστοσύνης (ικανότητα, καλοβουλία, ακεραιότητα). Χρησιμοποιήθηκαν 

ποσοτικές (ερωτηματολόγιο) και ποιοτικές (ημιδομημένες συνεντεύξεις) μέθοδοι έρευνας. Τα 

αποτελέσματα επιβεβαίωσαν το Μοντέλο Εμπιστοσύνης των Mayer, Davis, και Schoorman (1995) 

που υποστηρίζει πως η ικανότητα, η καλοβουλία και η ακεραιότητα των διοικητικών στελεχών είναι 

σημαντικά στοιχεία στην παραγωγή εμπιστοσύνης στο εσωτερικό περιβάλλον των ΕΑΟ.  

 

Λέξεις-κλειδιά: Οργανωτική εμπιστοσύνη, οργανωτικό μέγεθος, σχέση υφιστάμενου - διοικητικού 

στελέχους.   

 

Εισαγωγή 

 

Οι Mayer et al., (1995: 712) όρισαν την οργανωτική εμπιστοσύνη ως «…την προθυμία ενός ατόμου 

(εμπιστευτής) να είναι ευάλωτος στις πράξεις ενός άλλου ατόμου (εμπιστευόμενος) με βάση την 

προσδοκία ότι ο εμπιστευόμενος θα εκτελέσει μία συγκεκριμένη δράση που είναι σημαντική για τον 

εμπιστευτή, ανεξάρτητα από την ικανότητά του να παρακολουθεί ή να ελέγχει τον εμπιστευόμενο». 

Υποστήριξαν ότι η βάση της οργανωτικής εμπιστοσύνης σχηματίζεται από: α) την ικανότητα (ένα 

σύνολο δεξιοτήτων που επιτρέπει στον εμπιστευόμενο να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για 

να ενισχύσει την εμπιστοσύνη από εμπιστευτές), β) την καλοβουλία (μία μη ατομιστική 

συμπεριφορά η οποία δίνει περισσότερο έμφαση στην ευημερία των άλλων), και γ) την ακεραιότητα 

(μία πολύ ευρεία έννοια που περιλαμβάνει τη συνέπεια παλαιότερων πράξεων, την δικαιοσύνη, την 

ειλικρίνεια και τη συμφωνία αξιών των εμπιστευόμενων). Σε αυτό το πλαίσιο, θεμελιώδης είναι η 

ιδέα της αδυναμίας (vulnerability) διότι βασική προϋπόθεση της εμπιστοσύνης είναι η προθυμία 

ενός ατόμου να είναι ευάλωτο σε ένα άλλο άτομο (Schoorman, Mayer, & Davis, 2007).  

 

Σκοπός της έρευνας 

 

Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο τα αθλητικά διοικητικά 

στελέχη και το προσωπικό των ΕΑΟ αντιλαμβάνονται τα δομικά στοιχεία της εμπιστοσύνης 

(ικανότητα, καλοβουλία και ακεραιότητα).   

 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας  

 

Η οργανωτική εμπιστοσύνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των 

διοικητικών στελεχών ενός οργανισμού, αφού όλοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα καθημερινά 

προβλήματα με τον πιο αποδοτικό τρόπο; σχετίζεται με την προθυμία του ατόμου να πάρει κάποιο 

ρίσκο για ένα άλλο άτομο και να είναι ευάλωτος σε αυτό (Mayer et al., 1995), αλλά μπορεί να 

συσχετιστεί και με τα «ψυχολογικά συμβόλαια» που δημιουργούνται μεταξύ τους και τις 

ενδεχόμενες παραβιάσεις τους (Gould-Williams, 2003). Ο Mishra (1996: 5) υποστηρίζει πως 
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οργανωτική εμπιστοσύνη είναι «…η προθυμία ενός ατόμου να είναι ευάλωτο σε ένα άλλο άτομο, με 

βάση την πεποίθηση ότι το τελευταίο είναι: α) άξιο, β) τίμιο, γ) αξιόπιστο, και δ) ενδιαφέρεται για 

τους άλλους». Το μοντέλο αυτό εκφράζει τα ίδια νοήματα με το μοντέλο των Mayer et al., (1995) με 

διαφορετικές λέξεις (‘ευχέρεια’ αντί για ‘ικανότητα’, ‘ανησυχία’ αντί για ‘καλοβουλία’, ‘αξιοπιστία’ 

αντί για ‘ακεραιότητα’ και ‘ειλικρίνεια’, η οποία μπορεί να περιγραφεί από την ‘καλοβουλία’ και 

την ‘ακεραιότητα’ μαζί). Οι Shockley-Zalabak et al., (2000: 35) όρισαν την οργανωτική 

εμπιστοσύνη ως “…την θετική προσδοκία που έχουν τα άτομα σχετικά με την πρόθεση και τις 

συμπεριφορές πολλών οργανωτικών μελών βασισμένη σε οργανωτικούς ρόλους, σχέσεις, εμπειρίες 

και αλληλεξαρτήσεις και αποτελείται από πέντε κύρια στοιχεία: α) ευχέρεια, β) τιμιότητα και 

ειλικρίνεια, γ) ενδιαφέρον για τους υφιστάμενους, δ) αξιοπιστία, και ε) ταυτοποίηση”. Αυτό το 

μοντέλο διαφέρει από αυτό των Mayer et al. (1995) στο ότι δεν περιλαμβάνει τον παράγοντα της 

αδυναμίας.  

 

Μεθοδολογία 

 

Για να επιλεχθούν οι κατάλληλες να συμμετέχουν στην παρούσα μελέτη, οι ΕΑΟ 

κατηγοριοποιήθηκαν σε μικρή, μεσαία και μεγάλη, σύμφωνα με την ετήσια κρατική επιχορήγηση 

του 2009 (μικρή: μέχρι €75.000, μεσαία: από €75.000 έως €770.000, μεγάλη: περισσότερα από 

€770.000) (Karastathis, Afthinos, Gargalianos, & Theodorakis, 2014). Στάλθηκαν επιστολές σε 41 

ΕΑΟ, επτά απάντησαν θετικά, πέντε επιβεβαίωσαν την συμμετοχή τους, αλλά τελικά μόνο τρεις 

συμμετείχαν, οι οποίες πληρούσαν το κριτήριο των Karastathis et al., (2014), δηλαδή η μία ήταν 

μεγάλη (συνολικός αριθμός υπάλληλων = 9), η δεύτερη ήταν μεσαία (9) και η τρίτη ήταν μικρή (5).  

 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν ένα διοικητικό στέλεχος και τρεις υπάλληλοι από κάθε ΕΑΟ (12 

άτομα – επτά γυναίκες και πέντε άνδρες), οι οποίοι εργάζονταν για τουλάχιστον ένα χρόνο στην 

εκάστοτε Ομοσπονδία ώστε να έχουν προσαρμοσθεί στο γενικότερο εργασιακό περιβάλλον. 

 

Όργανα μέτρησης: Για να μελετηθεί σφαιρικά η έννοια της εμπιστοσύνης ήταν αναγκαίο να 

αξιολογηθεί ταυτόχρονα η τάση εμπιστοσύνης του δείγματος και τα δομικά στοιχεία της 

εμπιστοσύνης (Mayer et al., 1995). Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιήθηκε ποσοτική 

(ερωτηματολόγιο) και ποιοτική (ημιδομημένη συνέντευξη, με ερωτήσεις που προέκυψαν από την 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας) μέθοδος έρευνας. Η τάση εμπιστοσύνης μετρήθηκε σε 5βάθμια 

κλίμακα τύπου  Likert (όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα και 5 = συμφωνώ απόλυτα).  

 

Διαδικασία συλλογής και διαχείρισης δεδομένων: Για να εφαρμοσθούν οι μέθοδοι έρευνας που 

περιγράφηκαν πιο πάνω πραγματοποιήθηκαν ατομικές  συναντήσεις με κάθε συμμετέχοντα. Στο 

ερωτηματολόγιο, οι απαντήσεις προστέθηκαν σε ένα σκορ μεταξύ 1 (το χαμηλότερο) και 60 (το 

υψηλότερο), που λήφθηκε υπόψη όταν αναλύθηκαν οι απαντήσεις στις συνεντεύξεις, οι οποίες 

ηχογραφήθηκαν και αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας την μέθοδο της θεματικής ανάλυσης 

(Vaismoradi, Turunen, & Bondas, 2013). Επιλέχθηκε η συμπερασματική προσέγγιση αντί της 

επαγωγικής (Braun & Clarke, 2006), η σημασιολογική αντί της έμμεσης και τα θέματα επιλέχθηκε 

να δημιουργηθούν με βάση την ρεαλιστική αντί της κατασκευαστικής μεθόδου (Vaismoradi et al., 

2013).      

 

Αποτελέσματα 

 

Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν Έλληνες, με μέσο όρο ηλικίας περίπου τα 53 χρόνια. Πέντε από αυτούς 

είχαν τελειώσει το Λύκειο, έξι ήταν κάτοχοι προπτυχιακού τίτλου και ένας ήταν κάτοχος 

μεταπτυχιακού τίτλου. Τα χρόνια εργασίας τους στην εκάστοτε ΕΑΟ ήταν κατά μέσο όρο 22.  
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Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ερμηνεία των δεδομένων σε σχέση με τα στοιχεία των Mayer et al., 

(1995), που οδηγούν τον εμπιστευτή να εμπιστευτεί τον εμπιστευόμενο (ικανότητα, καλοβουλία, 

ακεραιότητα).  

 

Ικανότητα: Μία από τις πτυχές που αντικατοπτρίζει την ικανότητα ενός ατόμου είναι το επίπεδο των 

ειδικών γνώσεων που έχει πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο (Mayer et al., 1995; Shockley-

Zalabak et al., 2000). Αυτό ήταν προφανές στην απάντηση μίας υπαλλήλου που ρωτήθηκε ποια 

χαρακτηριστικά του προϊσταμένου της την κάνουν να τον εμπιστεύεται, η οποία ήταν σε συμφωνία 

με την αντίληψη του προϊσταμένου της; οι δύο συμμετέχοντες διέφεραν μόνο πέντε πόντους στο 

συνολικό τους σκορ από το ερωτηματολόγιο για την τάση εμπιστοσύνης, γεγονός που υποστηρίζει 

τον συνδυασμό των μικτών μεθόδων έρευνας που χρησιμοποιήθηκαν. Επιπλέον, η επιτυχημένη 

ολοκλήρωση μίας εργασίας φάνηκε να ενισχύει την αυτοπεποίθηση κάποιου να εμπιστευτεί κάποιον 

άλλον. Αυτό το εύρημα συμφωνεί με την έρευνα των Shockley-Zalabak et al., (2000), οι οποίοι 

βρήκαν πως το να παίρνεις τις σωστές αποφάσεις και να ολοκληρώνεις τις απαιτούμενες εργασίες 

οδηγεί στην δημιουργία δεσμών εμπιστοσύνης όχι μόνο με τα υψηλότερα διοικητικά επίπεδα, αλλά 

και με τους συνάδελφους. Άλλοι υπάλληλοι και προϊστάμενοι έδωσαν έμφαση σε διαφορετικές 

πτυχές, όπως η άμεση ανταπόκριση σε πρόβλημα, η λογική πορεία σκέψης, οι σωστές αποφάσεις και 

το μνημονικό. 

 

Καλοβουλία: Η καλοβουλία περιγράφει μία μη εγωιστική συμπεριφορά, η οποία επικεντρώνεται 

στην ευημερία των άλλων (Mishra, 1996). Αυτή η περιγραφή συμφωνεί με το παράδειγμα μίας 

υπαλλήλου που προέκυψε από την αντίδραση του προϊσταμένου της, η οποία, τελικά, ενίσχυσε τα 

επίπεδα εμπιστοσύνης της προς αυτόν. Την ίδια στιγμή, ο προϊστάμενός  της γνώριζε τον ρόλο της 

υποστηρικτικότητας. Εδώ η διαφορά τους στην τάση εμπιστοσύνης ήταν μόνο τρεις πόντοι, συνεπώς 

οι θετικά προσανατολισμένες απαντήσεις δικαιολογούν την φυσική τους τάση να εμπιστεύονται 

άλλους. Επιπρόσθετα, η κατανόηση και η κάλυψη των προσδοκιών και των απαιτήσεων των 

υπάλληλων (Brathwaite, 2004; Wang & Hsieh, 2014), όπως επίσης η προσφορά ενδιαφερουσών 

υπηρεσιών και κινήτρων με σκοπό την υιοθέτηση κατάλληλων στρατηγικών σε συμφωνία με τις 

επιθυμίες των υπάλληλων (Maier, Woratschek, Ströbel, & Popp, 2016) θα μπορούσε να προσφέρει 

μία εσωτερική διορατικότητα στον οργανισμό που θα γνωρίζει πώς να ικανοποιεί τα στελέχη του  

(Wang & Hsieh, 2014). Άλλοι υπάλληλοι και προϊστάμενοι έδωσαν έμφαση σε διαφορετικά στοιχεία 

που σχετίζονται με την καλοβουλία κάποιου, όπως το χιούμορ, την ευγένεια, την ίση αντιμετώπιση 

και την αμοιβαία εκτίμηση.  

 

Ακεραιότητα: Η ακεραιότητα αποτελεί το πιο δημοφιλές δομικό στοιχείο που χρησιμοποίησαν οι 

υπάλληλοι για να περιγράψουν τα επίπεδα εμπιστοσύνης τους προς τους προϊσταμένους τους. Η 

βιβλιογραφία προτείνει πως ένα ανθεκτικό ηθικό κλίμα μπορεί να απομακρύνει τις αρνητικές 

επιπτώσεις των παραβιάσεων των ψυχολογικών συμβολαίων, να ενισχύσει τις εργασιακές σχέσεις 

και τελικά να τονώσει την οργανωτική απόδοση (Wang & Hsieh, 2014). Τρεις υπάλληλοι από τρεις 

διαφορετικές ΕΑΟ επιβεβαίωσαν αυτήν την δήλωση, υποδεικνύοντας την δικαιοσύνη και την 

συμμόρφωση με τους κανόνες ως καθοριστικά στοιχεία που ενισχύουν την εμπιστοσύνη τους προς 

τους προϊσταμένους τους. 

 

Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι το σκορ μίας υπαλλήλου στο ερωτηματολόγιο για την 

τάση εμπιστοσύνης ήταν 29, σημαντικά χαμηλότερο από την πλειοψηφία των άλλων υπάλληλων και 

με υψηλή απόκλιση από το υψηλότερο δυνατό σκορ, ένδειξη που  συμφωνεί με τις απαντήσεις της 

στις ερωτήσεις της συνέντευξης. Συνεπώς, γίνεται προφανής η σημασία της ταυτόχρονης 

αξιολόγησης της τάσης εμπιστοσύνης των υπάλληλων και των απόψεών τους σχετικά με την 

εμπιστοσύνη που έχουν στους προϊσταμένους τους. 
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Επιπρόσθετα, ο Mishra (1996) υποστηρίζει ότι η ακεραιότητα είναι προφανής όταν λαμβάνονται 

υπόψη αληθινές αλληλεπιδράσεις ή ζωντανά παραδείγματα. Αυτό πραγματικά ισχύει, αφού όλοι οι 

συμμετέχοντες είχαν να δώσουν ένα παράδειγμα ως αποδεικτικό της παρουσίας της ακεραιότητας 

στο εργασιακό τους περιβάλλον. Άλλοι υπάλληλοι και προϊστάμενοι επικεντρώθηκαν σε 

διαφορετικές πτυχές της ακεραιότητας, όπως το να είναι κάποιος αξιόπιστος, σοβαρός, υπεύθυνος, 

να προσφέρει το αίσθημα της ασφάλειας στους υπάλληλους και να αναγνωρίζει τις προσπάθειές 

τους με κάποια επιβράβευση.  

 

Συμπεράσματα 

 

Οι συμμετέχοντες σε αυτή την έρευνα αναφέρθηκαν και στα τρία δομικά στοιχεία της εμπιστοσύνης 

του Μοντέλου Εμπιστοσύνης των Mayer et al., (1995), επιβεβαιώνοντας την παρουσία τους και 

στους αθλητικούς οργανισμούς. Από τα ευρήματα προκύπτουν τα ακόλουθα πρακτικά 

συμπεράσματα: 1) οι προϊστάμενοι των ΕΑΟ πρέπει να αναζητούν συνεχώς την γνώση σχετικά με 

το άθλημά τους, αλλά το πιο σημαντικό είναι να αντιμετωπίζουν αποδοτικά τα καθημερινά 

προβλήματα της Ομοσπονδίας, αποδεικνύοντας στην πράξη τις ειδικές τους γνώσεις στους 

υπάλληλους, δίνοντάς τους με αυτόν τον τρόπο ένα παράδειγμα που θα τους δείχνει πως πρέπει να 

λειτουργούν, κάτι το οποίο πιθανά θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη τους προς τους προϊσταμένους 

τους, 2) οι προϊστάμενοι πρέπει να διατηρούν ή να υιοθετήσουν ένα δημοκρατικό μοντέλο διοίκησης 

και να καλύπτουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των υπαλλήλων τους και 3) η αξιοπιστία είναι 

έμφυτο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας ενός ανθρώπου, αλλά υπάρχουν τεχνικές και ασκήσεις 

που μπορούν να βοηθήσουν έναν προϊστάμενο να συμπεριφέρεται με ακεραιότητα στις καταστάσεις 

που το απαιτούν.    
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Περίληψη 

 

Τα δικαιώματα ονομασίας (naming rights) αθλητικών εγκαταστάσεων αποτελούν μία ειδική μορφή 

χορηγίας. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει το πώς οι φίλαθλοι στην Ελλάδα 

διαμορφώνουν στάσεις προς τον χορηγό αυτής της μορφής χορηγίας σε δημόσιες αθλητικές 

εγκαταστάσεις. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

πεποιθήσεις για την χορηγία, η στάση απέναντι στην εμπορευματοποίηση, η ταύτιση με το γήπεδο, 

και η αποτίμηση αποφάσεων αποδοχής της χορηγίας επηρέασαν σημαντικά και πρόβλεψαν την 

στάση προς τον χορηγό. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Χορηγία, δικαιώματα ονομασίας, αθλητικές εγκαταστάσεις. 

 

Εισαγωγή  

 

Τα δικαιώματα ονομασίας των αθλητικών εγκαταστάσεων χαρακτηρίζονται συχνά ως «χορηγίες 

κτηρίων» και αντιπροσωπεύουν μία ειδική μορφή χορηγίας (Fullerton & Merz, 2008), από τις 

ταχύτερα αναπτυσσόμενες (Chen, 2016), γεγονός που απεικονίζεται στα υψηλά αντίτιμα των 

συμφωνιών (Chen & Zhang, 2012). Στις Η.Π.Α., η πώληση τέτοιων δικαιωμάτων εφαρμόζεται 

ευρέως από την δεκαετία του 1990 (Crompton & Howard, 2003) και αναγνωρίζεται ως κρίσιμος 

παράγοντας χρηματοδότησης για την κατασκευή τους, αλλά και ως σημαντική πηγή 

μακροπρόθεσμου εισοδήματος για αυτές (Clark, Cornwell, & Pruitt, 2002).  

 

Τα κίνητρα των εταιρειών για την απόκτηση δικαιωμάτων ονομασίας σε αθλητικές εγκαταστάσεις 

σχετίζονται με την βελτίωση της εικόνας τους, την επιτυχημένη εφαρμογή ενός σχεδίου μάρκετινγκ 

(Fullerton & Merz, 2008), τις απευθείας πωλήσεις σε αυτές (Crompton & Howard, 2003), την 

ευκολότερη επικοινωνία με το κοινό, την μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και την τοποθέτηση του 

εμπορικού τους σήματος στην αγορά (Clarketal, 2002) μέσω του υψηλού προφίλ των διοργανώσεων 

που διεξάγονται σε αυτές και μεταδίδονται τηλεοπτικά (Chen & Zhang, 2012). Ένα ακόμα κίνητρο 

είναι η ψυχική διασύνδεση των φιλάθλων με τις ομάδες (Parker & Fing, 2010), οι οποίοι είναι 

πιθανό να αντιμετωπίσουν το χορηγό θετικά και να αγοράσουν τα προϊόντα / υπηρεσίες του 

(Gwinner & Swanson, 2003). Τα τελευταία χρόνια έχουν εντοπιστεί ορισμένοι παράγοντες που 

μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο οι φίλαθλοι αντιμετωπίζουν την χορηγία 

δικαιωμάτων ονομασίας αθλητικών εγκαταστάσεων και, συνακόλουθα, την αποδοτικότητά της. 

Στην Ελλάδα, τα δικαιώματα ονομασίας αθλητικών εγκαταστάσεων δεν έχουν εφαρμοστεί ως 

πρακτική. 

 

Σκοπός της έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο οι φίλαθλοι στην 

Ελλάδα διαμορφώνουν στάσεις προς τον χορηγό σε αυτή τη μορφή χορηγίας στο πλαίσιο των 

δημόσιων αθλητικών εγκαταστάσεων. 
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Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

 

Πεποιθήσεις για την χορηγία: Οι πεποιθήσεις των φιλάθλων για την ομάδα τους συντελούν στην 

διαμόρφωση των στάσεών τους προς τον χορηγό (Chen, 2016). Εάν αντιλαμβάνονται την συμφωνία 

ως αντίθετη με τις πεποιθήσεις τους ενδέχεται να αντιταχθούν σε αυτή, θεωρώντας ότι αξίες και 

στοιχεία της ταυτότητας της ομάδας τους, όπως ένα προσφιλές παραδοσιακό όνομα γηπέδου, θα 

χαθούν (Woisetschläger, Haselhoff, & Backhaus, 2014). Το αίσθημα της απώλειας της συνέχειας της 

ιστορίας λόγω της αλλαγής ενός αγαπημένου παραδοσιακού ονόματος συνδέεται με καλές μνήμες 

που εκτείνονται πίσω στο παρελθόν (Crompton, 2014). Είναι σημαντικό να επιλέγεται ένας χορηγός 

που να συμπαθούν οι φίλαθλοι, ώστε να δημιουργείται μία θετική στάση προς αυτόν (Chen, 2016). 

Οι Chen & Zhang (2012) υποστήριξαν πως εφόσον ένα γήπεδο είναι πολύ παλιό, οι θεατές, ακόμη 

και αν έχουν ταυτιστεί πολύ μαζί του, αντί να αντιδράσουν αρνητικά, ίσως να αντιληφθούν την 

χορηγία δικαιωμάτων ονομασίας ως σημαντική για την δημιουργία ενός νέου γηπέδου και ίσως 

εκφράσουν θετική στάση προς τον χορηγό. 

 

Εμπορευματοποίηση: Οι Alexandris, Tsiotsou, και James (2007) επεσήμαναν πως η υπερβολική 

προώθηση του χορηγού ενδεχόμενα να οδηγήσει τους φιλάθλους στο να συνδέσουν την χορηγία με 

την εμπορευματοποίηση και τότε υπάρχει το ενδεχόμενο ορισμένα ή όλα τα οφέλη της να χαθούν. 

Οι Zhang, Won, και Pastore (2005) διαπίστωσαν ότι η θετική στάση προς την εμπορευματοποίηση 

συμβάλλει στην πρόβλεψη της πρόθεσης των φιλάθλων για αγορά προϊόντων του χορηγού, ενώ η 

αρνητική στάση οδηγεί στο να μην αγοράζει κάποιος τα προϊόντα του χορηγού, ως μία στρατηγική 

αντιμετώπισης της εμπορευματοποίησης. Οι Alexandris, Tsaousi, και James (2012) σημείωσαν πως, 

σε αντίθεση με την διαφήμιση, η χορηγία δεν ενεργοποιεί μηχανισμούς άμυνας των καταναλωτών. 

Παρόμοιες διαπιστώσεις έγιναν και στο πεδίο των δικαιωμάτων ονομασίας αθλητικών 

εγκαταστάσεων (Chen & Zhang, 2012; Chen, 2016). 

 

Ταύτιση με την ομάδα: Σύμφωνα με τους Alexandris et al., (2012), η ψυχολογική σύνδεση με μία 

ομάδα αντιπροσωπεύει ένα τύπο κοινωνικής ταύτισης. Ερευνητικά ευρήματα έχουν διαπιστώσει την 

θετική σχέση μεταξύ της ταύτισης με την ομάδα και της στάσης των φιλάθλων προς τον χορηγό 

(Gwinner & Swanson, 2003; Alexandris et al., 2012). Σύμφωνα με τον Chen (2016) στο πεδίο των 

δικαιωμάτων ονομασίας αθλητικών εγκαταστάσεων φίλαθλοι με υψηλό επίπεδο ταύτισης με την 

ομάδα τους είναι πιο πιθανό να εκλάβουν την οικονομική υποστήριξη ως σημαντική συνεισφορά για 

την επιτυχία της και να έχουν πιο ευνοϊκή στάση απέναντι στον χορηγό. Αντίθετα, οι 

Woisetschlaeger et al., (2014) υποστήριξαν ότι οι οπαδοί με υψηλή ταύτιση ενδέχεται να 

αντιταχθούν πιο έντονα στη χορηγία ως συνέπεια της «εισβολής» ενός χορηγού στον εσωτερικό 

κύκλο της ομάδας, μέσω της αλλαγής του ονόματος του γηπέδου της.  

 

Ταύτιση με την αθλητική εγκατάσταση: Οι Chen & Zhang (2012) υποστήριξαν ότι το αντικείμενο με 

το οποίο ταυτίζονται οι φίλαθλοι μπορεί να επεκταθεί σε ένα γήπεδο με εταιρική χορηγία ονομασίας. 

Οι φίλαθλοι που ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με το γήπεδο θα μπορούσαν να διαμορφώσουν ή να 

ενισχύσουν μία αρνητική στάση απέναντι στην χορηγία των δικαιωμάτων ονομασίας λόγω της 

έντονης συναισθηματικής τους δέσμευσης  με το παλιό όνομα του γηπέδου. 

 

Αποτελέσματα απόφασης αποδοχής της χορηγίας: Εξετάζοντας τους χρήστες των αθλητικών 

εγκαταστάσεων ως πελάτες, είναι σημαντικό να κατανοηθούν οι μηχανισμοί που καθορίζουν τον 

τρόπο που λαμβάνουν αποφάσεις και οι πιθανές στρατηγικές επηρεασμού τους. Σε αυτό το πλαίσιο, 

η μέθοδος της παροχής μηνυμάτων επηρεασμού εφαρμόστηκε και στο πεδίο των δικαιωμάτων 

ονομασίας αθλητικών εγκαταστάσεων σχετικά με τις αντιλήψεις του κοινού στην Ελλάδα (Anestos, 

Gargalianos, & Thamnopoulos, 2016). Τα ευρήματα της έρευνας, σε αντιστοιχία με τις προτάσεις 
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αναφορικά με τον θετικό ρόλο της παροχής πληροφόρησης στους φιλάθλους (Chen & Zhang, 2012) 

και των δράσεων επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων (Woisetschlaeger et al., 2014), υποστήριξαν 

την υπόθεση ότι η παροχή μηνυμάτων σχετικά με πιθανά αποτελέσματα που υποδήλωναν όφελος ή 

ζημιά θα επηρέαζε τους ερωτηθέντες κατά τρόπο ώστε να μετακινηθούν από μία αρνητική αρχική 

τοποθέτηση για την χορηγία προς μία πιο θετική.  

 

Μεθοδολογία 

 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 511 θεατές επαγγελματικών αγώνων ποδοσφαίρου και μπάσκετ σε 

αθλητικές εγκαταστάσεις της Αττικής.  

 

Εργαλείο μέτρησης: Για την μέτρηση των πεποιθήσεων για τα δικαιώματα ονομασίας, της στάσης 

απέναντι στην εμπορευματοποίηση, της ταύτισης με την ομάδα, της ταύτισης με το γήπεδο, και της 

στάσης προς τον χορηγό χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Chen & Zhang (2012). Για τα 

αποτελέσματα απόφασης αποδοχής της χορηγίας υιοθετήθηκε η προσέγγιση των Kyle et al., (1999), 

τροποποιημένη από τους Anestos et al., (2016).  

 

Ανάλυση των δεδομένων: Για την μελέτη της επίδρασης των παραγόντων που επηρεάζουν την στάση 

προς τον χορηγό διενεργήθηκε γραμμική ανάλυση παλινδρόμησης. 

 

Αποτελέσματα 

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν την στάση προς τον χορηγό εξηγούν το 

46% της διακύμανσης του παράγοντα (F(5,473)=82,480, p<.001). Οι πεποιθήσεις για την χορηγία, η 

αποτίμηση αποφάσεων αποδοχής της χορηγίας, και η στάση απέναντι στην εμπορευματοποίηση, η 

οποία είχε αρνητική συσχέτιση, επηρέασαν σημαντικά και πρόβλεψαν την στάση απέναντι στον 

χορηγό. Αντίθετα με τις ερευνητικές υποθέσεις, η ταύτιση με την ομάδα δεν πρόβλεψε την στάση 

προς τον χορηγό. Επίσης, η ταύτιση με το γήπεδο επηρέασε σημαντικά την στάση προς τον χορηγό, 

αλλά όχι αρνητικά, όπως είχε υποτεθεί (Πίνακας 1).  

 

Πίνακας 1: Επίδραση παραγόντων διαμόρφωσης της στάσης προς τον χορηγό. 

 

Παράγοντες επηρεασμού αντιλήψεων θεατών B t P 

Πεποιθήσεις σχετικά με τα δικαιώματα ονομασίας 0,390 9,470 0,000 

Στάση απέναντι στην εμπορευματοποίηση -0.113 -3,616 0,000 

Ταύτιση με την ομάδα 0,051 1,529 0,127 

Ταύτιση με το γήπεδο 0,227 6,284 0,000 

Αποτελέσματα απόφασης αποδοχής χορηγίας 0,157 4,835 0,000 

 

Συμπέρασμα - Προτάσεις 

 

Η αποδοτικότητα της χορηγίας δικαιωμάτων ονομασίας αθλητικών εγκαταστάσεων εξαρτάται από 

το πως μπορούν να επηρεαστούν θετικά οι αντιλήψεις των φιλάθλων, ώστε να διαμορφώσουν 

ευνοϊκή στάση προς τον χορηγό. Προς αυτή την κατεύθυνση, για πιθανές μελλοντικές συμφωνίες 

παραχώρησης δικαιωμάτων ονομασίας στην Ελλάδα, θεωρείται σκόπιμο να γίνει εφαρμογή 

στοχευμένης επικοινωνιακής στρατηγικής, με έμφαση στα αναμενόμενα οφέλη της χορηγίας, όπως, 

για παράδειγμα, η συνεισφορά του χορηγού στο κόστος λειτουργίας μίας εγκατάστασης και η πιθανή 

βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει. Επίσης, για να βελτιώσει τα αποτελέσματα της χορηγίας, ο 

χορηγός πρέπει να επιδιώξει την δημιουργία διαύλων επικοινωνίας με τους φιλάθλους της ομάδας 

που έχει ως έδρα την αθλητική εγκατάσταση. Για τον σκοπό αυτό μπορούν να αξιοποιηθούν οι 
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μηχανισμοί επικοινωνίας και προώθησης που διαθέτει η ομάδα, καθώς και να εφαρμοστούν δράσεις 

προβολής, εναρμονισμένες με το προφίλ των φιλάθλων. 

 

Βιβλιογραφία 

 

Alexandris, K., Tsiotsou, R. H., & James, J. D. (2012). Testing a hierarchy of Effects Model of 

Sponsorship Effectiveness. Journal of Sport Management, 26, 363-378. 

Alexandris, K., Tsaousi, E., & James, J. (2007). Predicting sponsorship outcomes from attitudinal 

constructs: The case of a professional basketball event. Sport Marketing Quarterly. 16(3):130-

139. 

Anestos, K., Gargalianos, D., & Thamnopoulos, Y. (2016). Exploring the issue of naming rights of 

public sports facilities in Greece. Journal of Facilities Management, 14(2), 125-138.  

Chen, K. (2016). A path analysis re-examining the intercollegiate naming right sponsorship 

effectiveness model. Journal of Physical Education & Sport Management, 7(5), 32-41. 

Chen, K., & Zhang, J. (2012). To name it or not name it: Consumer perspectives on facility naming 

rights sponsorship in collegiate athletics. Journal of Issues in Intercollegiate Athletics, 5, 119-148. 

Clark, J., Cornwell, T., & Pruitt, S. (2002). Corporate stadium sponsorships, signalling theory, 

agency conflicts, and shareholder wealth. Journal of Advertising Research, 42(6), 16-32. 

Crompton, J. (2014). Potential negative outcomes from sponsorship for a sport property. Managing 

Leisure, 19(6), 420-441. 

Crompton, J., & Howard, D. (2003). The American experience with facility naming rights: 

Opportunities for English professional football teams. Managing Leisure, 8(4), 212-226. 

Fullerton, S., & Merz, G. R. (2008). The four domains of sports marketing: A conceptual framework. 

Sport Marketing Quarterly, 17, 90-108. 

Gwinner, K., & Swanson, S. R. (2003). A model of fan identification: Antecedents and sponsorship 

outcomes. Journal of Services Management, 17(3), 275-294.  

Kyle, G. T., Kerstetter, D. L., & Guadagnolo, F. B. (2003). Manipulating consumer price 

expectations for a 10K road race. Sports Marketing Quarterly, 17(2), 142-155. 

Woisetschlaeger, D. M., Haselhoff, V. J., & Backhaus, C. (2014). Fans’ resistance to naming right 

sponsorships: Why stadium names remain the same for fans. European Journal of Marketing, 

48(7/8), 1487-1510.  

Zhang, Z., Won, D., & Pastore, D. L. (2005). The effects of attitudes toward commercialization on 

college students' purchasing intentions of sponsors' products. Sport Marketing Quarterly, 14(3), 

177-187.  



19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής 

Πάτρα, 16-18 Νοεμβρίου 2018 

23  23 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ  

ΘΕΡΙΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

 

Συμεωνίδης, Γ.,
1
 Γαργαλιάνος, Δ.,

2
 Μαυρίδης, Γ.,

2
 & Ματσάνκος, Ν.

3
 

 
1
 SponsorValue, Mediterranean College  

2
 ΣΕΦΑΑ, ΔΠΘ 

3
 NGO Interactive Media Knowledge Transfer - InterMediaKT 

 

Περίληψη 

 

Το 2015, η Ένωση Διεθνών Ομοσπονδιών Θερινών Ολυμπιακών Αθλημάτων (ASOIF) ανέθεσε στο 

Πανεπιστήμιο της Λοζάνης (IDHEAP) την αξιολόγηση της διακυβέρνησης των διεθνών 

Ομοσπονδιών - μελών της. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν αυτή του ερωτηματολογίου. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι Ομοσπονδίες δεν έχουν κοινό τρόπο διακυβέρνησης.  Ορισμένες από 

αυτές έχουν υιοθετήσει πρακτικές υψηλών προδιαγραφών, αλλά εντοπίστηκαν και σημαντικά κενά. 

Οι Ελληνικοί αθλητικοί φορείς μπορούν να αξιοποιήσουν τα ευρήματα της έρευνας αυτής και να 

βελτιώσουν την οργάνωση και την λειτουργία τους.  

  

Λέξεις-κλειδιά: ASOIF, καλή διακυβέρνηση. 

 

Εισαγωγή 

 

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κακοδιαχείρισης που αποκαλύπτονται σε μεγάλους αθλητικούς φορείς 

(Brooks, Aleem, & Button, 2013). Η δωροδοκία μελών της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) 

για να ψηφίσουν υπέρ της ανάθεσης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2002 στο Salt Lake 

City των ΗΠΑ (Wenn & Martyn, 2005) και η δωροδοκία μελών της FIFA για να ψηφίσουν υπέρ της 

ανάθεσης του Μουντιάλ σε συγκεκριμένες χώρες (Boudreaux, Karahan, & Coats, 2016) είναι δύο 

σημαντικές τέτοιες περιπτώσεις. Για να τις μειώσουν (αν όχι τις εξαλείψουν) πολλοί αθλητικοί 

οργανισμοί καταβάλλουν προσπάθειες να υιοθετήσουν σύγχρονες μεθόδους που θα βελτιώσουν την 

λειτουργία τους σε οργανωτικό και διοικητικό επίπεδο. Μία τέτοια μέθοδο αποτελεί ένα σύνολο 

θεσμικών κανόνων που ονομάζεται Καλή Διακυβέρνηση (Κ.Δ.), την οποία προωθεί η ΔΟΕ (2018) 

και το Συμβούλιο της Ευρώπης (2017).  

 

Αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα της Κ.Δ. και την ανάγκη εφαρμογής της στον αθλητισμό, το 

2015, η Ένωση Διεθνών Ομοσπονδιών Θερινών Ολυμπιακών Αθλημάτων (ASOIF) ανέθεσε στο 

Πανεπιστήμιο της Λοζάνης (IDHEAP) (www.unil.ch/idheap) να συγκροτήσει ένα ερωτηματολόγιο 

με σκοπό την αξιολόγηση της διακυβέρνησης των Διεθνών Ομοσπονδιών - μελών της μέσα από την 

διερεύνηση: α) της διαφάνειάς τους, β) της ακεραιότητάς τους, γ) της δημοκρατίας στη λήψη των 

αποφάσεών τους, δ) της ανάπτυξης του αθλητισμού / της αλληλεγγύης που αναπτύσσουν, και ε) των 

διαδικασιών ελέγχου των μηχανισμών λειτουργίας τους. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε 50 

ερωτήσεις - δείκτες (10 ανά αρχή), εγκρίθηκε από την ASOIF τον Απρίλιο του 2016 και τον 

Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς στάλθηκε στις διεθνείς Ομοσπονδίες - μέλη της.  

 

Σκοπός της έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να περιγράψει συνοπτικά τα ευρήματα του ερωτηματολογίου 

και με τον τρόπο αυτό να ενημερώσει τους αθλητικούς φορείς της χώρας για τις ενέργειες που 

πρέπει να κάνουν για να βελτιώσουν το επίπεδο οργάνωσης και διοίκησής τους.  

http://www.unil.ch/idheap
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Ευρήματα του ερωτηματολογίου   

 

Η έρευνα αποκάλυψε σημαντικές διαφορές στον τρόπο διακυβέρνησης και τις πρακτικές που 

εφαρμόζουν οι Ομοσπονδίες - μέλη της ASOIF. Κάποιες πρακτικές εφαρμόζονται από όλες (π.χ., 

δημοσίευση των καταστατικών και αναλυτικών πληροφοριών σχετικών με τα μέλη τους, 

συγκεκριμένες διαδικασίες σχετικά με τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. και του 

Προέδρου, κλπ.), κάποιες πρακτικές εφαρμόζονται από μερικές (π.χ., μόνο 18 από αυτές αναθέτουν 

τους ισολογισμούς τους σε από ορκωτούς λογιστές και ακολούθως τους δημοσιεύουν, μόνο 15 έχουν 

θεσπίσει χρονικά όρια παραμονής αιρετών μελών σε θέσεις «εξουσίας», κλπ.), ενώ σε πολλές από 

αυτές εντοπίστηκαν σημαντικά κενά (π.χ., στον έλεγχο των διάφορων αναπτυξιακών πόρων, στην 

διαφάνεια σχετικά με την διαδικασία υποβολής προσφορών και τον καταρτισμό αντίστοιχων 

συμβάσεων, όσον αφορά προμηθευτές και εμπορικές συμφωνίες, στην δημοσίευση των αναλυτικών 

δικαιωμάτων των μελών,  στην δημοσίευση οικονομικών στοιχείων, κλπ.). 

 

Η ASOIF (2016) διαβεβαίωσε ότι η υλοποίηση των πορισμάτων της έρευνας προχωράει με 

γρήγορους ρυθμούς. Αρκετές Ομοσπονδίες βρίσκονται σε διαδικασία εφαρμογής μεταρρυθμίσεων 

που εγκρίθηκαν σε συνέδριά τους, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την άμεση θέσπιση χρονικών 

ορίων σε θέση εξουσίας για τα εκλεγμένη μέλη. Τα επόμενα βήματα που έχουν προσδιοριστεί 

επιγραμματικά περιλαμβάνουν: 

 Συγκέντρωση και μελέτη βέλτιστων παραδειγμάτων διακυβέρνησης που εντοπίστηκαν μέσα από 

τα ευρήματα του ερωτηματολογίου. 

 Ανάθεση των θεμάτων διακυβέρνησης σε συγκεκριμένο στέλεχος κάθε Ομοσπονδίας.  

 Αναθεώρηση τον δομών διακυβέρνησης κάθε Ομοσπονδίας.  

 Εκπαίδευση των στελεχών που είναι επιφορτισμένα με θέματα διακυβέρνησης. 

 Δημιουργία ενός συστήματος πιστοποίησης που θα υιοθετηθεί υποχρεωτικά από όλες τις 

Ομοσπονδίες.   

 

Συμπέρασμα 

 

Η ASOIF έκανε μία προσπάθεια να διερευνήσει το επίπεδο διακυβέρνησης των Διεθνών Αθλητικών 

Ομοσπονδιών Θερινών Ολυμπιακών Αθλημάτων που είναι μέλη της. Τα αποτελέσματα της μελέτης 

αυτής μπορούν να βοηθήσουν και τους Ελληνικούς αθλητικούς οργανισμούς που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα (π.χ., έλλειψη διαφάνειας, έλλειψη χρηματοδότησης, κλπ.) να οργανωθούν καλύτερα. 

Είναι αναγκαίο οι φορείς αυτοί να αντιληφθούν ότι δεν διαφέρουν από τις εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται σε άλλους τομείς και ότι η υιοθέτηση των κανόνων Κ.Δ. θα τους βοηθήσει 

αφενός μεν να μην απολέσουν την αθλητική τους φυσιογνωμία προς την κοινωνία και όλους τους 

stakeholders τους (κυρίως τους φιλάθλους τους) και αφετέρου να δημιουργήσουν μία πιο εταιρική-

επιχειρησιακή κουλτούρα που θα αποτυπώνεται έμπρακτα στα βιβλία των ισολογισμών τους. Μέσα 

από αξίες όπως η ηγεσία, η δέσμευση και η συνεχής επαγρύπνηση οι Ομοσπονδίες θα επιτύχουν να 

διατηρήσουν και να βελτιώσουν την διακυβέρνησή τους.  
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ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  

ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 

 

Δράκου, Α.
1
 & Γαργαλιάνος, Δ.

2
  

 
1
 ΣΕΦΑΑ, ΑΠΘ 

2
 ΣΕΦΑΑ, ΔΠΘ 

 

Περίληψη 

 

Στην πορεία του χρόνου πολλά αθλήματα παρέμειναν τα ίδια, ενώ άλλα, για διάφορους λόγους, 

υιοθέτησαν σημαντικές αλλαγές, διαμορφώνοντας ανάλογα τους Κανονισμούς τους. Σκοπός της 

παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει αν το άθλημα της ρυθμικής γυμναστικής υιοθέτησε αλλαγές 

στους Κανονισμούς της. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας και η 

ανάλυση ντοκουμέντων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το άθλημα υιοθέτησε πολλές αλλαγές, οι 

οποίες το έκαναν πιο ελκυστικό για τα ΜΜΕ.  

 

Λέξεις-κλειδιά: Ρυθμική γυμναστική, κανονισμοί, κώδικας βαθμολογίας, αλλαγές, μέσα μαζικής 

ενημέρωσης. 

 

Εισαγωγή 

 

Τα αθλήματα που προβάλλονται από τα ΜΜΕ προσελκύουν το ενδιαφέρον περισσότερων 

ανθρώπων, γεγονός που έχει αλυσιδωτά θετικά αποτελέσματα (π.χ., αύξηση των αθλητών, 

δημιουργία πρότυπων ρόλων, προσέλκυση χορηγών, βελτίωση των οικονομικών των σωματείων / 

Ομοσπονδιών, ενασχόληση ερευνητών, κλπ.)  (Kew, 1992; Favorito, 2012; Xe, 2016). Από την άλλη 

πλευρά, όμως, η προβολή από τα ΜΜΕ επιφέρει και αρνητικές συνέπειες (π.χ., αυξάνεται η ψυχική 

και η σωματική πίεση που δέχεται ο/η αθλητής/ρια, αυξάνονται οι περιπτώσεις αθλητών που 

παραβιάζουν τους κανόνες για την φαρμακοδιέγερση, πωλούνται λιγότερα εισιτήρια για τους 

αγώνες, κλπ.) (Eastman & Billings, 2000; Thibault, 2009; Ellis, 2014) 

 

Για να ικανοποιήσουν περισσότερο τους τηλεθεατές τους κάποιες φορές τα τηλεοπτικά κανάλια 

ασκούν πιέσεις στους αρμόδιους φορείς να τροποποιήσουν τους κανονισμούς ενός αθλήματος ή/και 

το ωρολόγιο πρόγραμμα αγώνων. Κάποια αθλήματα ανταποκρίνονται και προχωρούν στην 

τροποποίηση κάποιων Κανονισμών τους (Saini, 2015), με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της 

πετοσφαίρισης, που άλλαξε τους κανονισμούς που σχετίζονται με την επίτευξη πόντων, ώστε να 

περιοριστεί η διάρκεια του αγώνα.  

 

Το έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον του αθλητισμού και οι κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές των 

τελευταίων δεκαετιών υποχρεώνουν τις Ομοσπονδίες να διαχειρίζονται με επαγγελματισμό 

διαφορετικές, αλλά αλληλοσυσχετιζόμενες δυνάμεις που βρίσκονται έξω από το αμιγές αθλητικό 

σύστημα (π.χ., δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα, χορηγούς, ΜΜΕ, κλπ.) (Siegfried, et al., 2015). Σε 

ότι αφορά στους Κανονισμούς, στην περίπτωση της ρυθμικής γυμναστικής τις αποφάσεις παίρνει η 

Τεχνική Επιτροπή της Federation International de Gymnastique (FIG) (Διεθνούς Ομοσπονδίας 

Γυμναστικής - ΔΟΓ), με γνώμονα πάντα την αποφυγή τραυματισμών και την προστασία της καλής 

υγείας των αθλητριών. Τις αποφάσεις αυτές επικυρώνει η Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία 

διαχειρίζεται και τις δυνάμεις που προαναφέρθηκαν, με στόχο την αποφυγή αντιδράσεων που μπορεί 

να προκαλέσει στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της Ομοσπονδίας μία αλλαγή στους 

Κανονισμούς. 
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Σκοπός της έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει αν στην πορεία του χρόνου το άθλημα της 

ρυθμικής γυμναστικής υιοθέτησε αλλαγές στους Κανονισμούς του.  

 

Μεθοδολογία 

 

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και η ανάλυση 

ντοκουμέντων (Atkinson & Coffe, 1997), με βασικότερα τους Κώδικες Βαθμολογίας Ρυθμικής 

Γυμναστικής που ίσχυσαν στον παρελθόν, καθώς και τον Κώδικα που ισχύει σήμερα (FIG, 2017). 

Διερευνήθηκαν οι αλλαγές που εντάσσονται στο πρώτο κεφάλαιο του Κώδικα με τίτλο 

«Γενικότητες», το οποίο περιλαμβάνει θέματα ονομασίας, αγωνιστικού χώρου, οργάνων, 

ενδυμασίας αθλητριών και μουσικής συνοδείας, τα οποία είναι τα πιο εύκολα «αναγνωρίσιμα» από 

τους απλούς θεατές / τηλεθεατές και μία αλλαγή σε αυτά θα ήταν ευκολότερα αντιληπτή από ότι μία 

αλλαγή σε ένα πιο περίπλοκο πεδίο (π.χ., αξία των δυσκολιών). Επίσης, μελετήθηκαν έγγραφα της 

Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. (όπου υπάγονταν τα αθλήματα της γυμναστικής 

μέχρι το 1995), και της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας (ΕΓΟ) (όπου υπάγονται από το 1996 

μέχρι σήμερα).   

 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας - Αποτελέσματα - Συζήτηση 

 

Η ρυθμική γυμναστική είναι Ολυμπιακό άθλημα από το 1984. Εκφράζει την ομορφιά, την αρμονία 

και την καλλιτεχνική αρτιότητα, ισορροπώντας ανάμεσα στην τέχνη και τον αθλητισμό (Flessas et 

al., 2015). Στους επίσημους αγώνες της ΔΟΓ συμμετέχουν μόνο κορίτσια ή γυναίκες, αν και τα 

τελευταία χρόνια η Ιαπωνία έχει δημιουργήσει εθνική ομάδα ανδρών, αλλά όχι με την γνώριμη 

αγωνιστική μορφή. Για κάθε νέο Ολυμπιακό κύκλο η Τεχνική Επιτροπή Ρυθμικής Γυμναστικής της 

ΔΟΓ εκδίδει νέο Κώδικα Βαθμολογία που ισχύει για τέσσερα χρόνια. Οι εθνικές ομοσπονδίες του 

αθλήματος μπορούν να υποβάλλουν στην ΔΟΓ προτάσεις για αναγνώριση νέων ασκήσεων, ενώ 

μικρές προσαρμογές μπορούν να γίνουν οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο. Όπως προκύπτει από την 

μελέτη των σχετικών εγγράφων, από τον πρώτο επίσημο αγώνα του αθλήματος (Ουγγαρία, 1974) 

μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πολλές αλλαγές  σε διάφορα θέματα που αφορούν στο όνομα, 

στον αριθμό των αγωνισμάτων, στον αριθμό των αθλητριών, στην αθλητική ενδυμασία και στην 

μουσική ακολουθία. 

 

Όνομα του αθλήματος: Μέχρι το 1970, η μη ανταγωνιστική φύση της μοντέρνας γυμναστικής 

(ονομάστηκε έτσι για να ξεχωρίζει από την Ολυμπιακή γυμναστική, σημερινή ενόργανη 

γυμναστική), με επιρροές από δάσκαλους χορού, συνθέτες, μουσικούς και παιδαγωγούς, συνδύαζε 

στοιχεία από τον χορό, το θέατρο, την μουσική και την παιδαγωγική. Ο πρώτος Κώδικας 

Βαθμολογίας Μοντέρνας Γυμναστικής εκδόθηκε το 1970. Το 1972, η ΔΟΓ αναγνώρισε επίσημα την 

ρυθμική γυμναστική ως ξεχωριστό άθλημα. Για να δοθεί έμφαση στον αθλητικό χαρακτήρα του 

αθλήματος, το 1975 η λέξη «μοντέρνα» αντικαταστάθηκε με την λέξη «αγωνιστική». Το 2000 

αφαιρέθηκε η λέξη «αγωνιστική», αφού το άθλημα δεν είχε πλέον ανάγκη να τονίσει τον αθλητικό 

του χαρακτήρα. 

 

Αριθμός των αγωνισμάτων: Μέχρι το 1992 υπήρχε ένα μόνο αγώνισμα (το ατομικό) ως Ολυμπιακό, 

ενώ από το 1996 μέχρι σήμερα υπάρχει και το ομαδικό, η εισαγωγή του οποίου στο πρόγραμμα των 

Ολυμπιακών Αγώνων αποτελεί παράδειγμα στρατηγικής διαφοροποίησης «προϊόντος» (International 

Olympic Committee, 2018).  
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Αριθμός αθλητριών στο ομαδικό: Το 1995, η ΔΟΓ μείωσε τον αριθμό των αθλητριών του ομαδικού 

από έξι σε πέντε (http://www.fig-gymnastics.com/site/figbrief/history.php). 

 

Αθλητική ενδυμασία: Αρχικά, οι αθλήτριες φορούσαν κορμάκια από βαμβακερό ύφασμα, όμοια με 

αυτά των αθλητριών της ενόργανης γυμναστικής, τα οποία ονομάζονταν μαγιό. Μέχρι την δεκαετία 

του 1970 τα κορμάκια ήταν μονόχρωμα και διακριτικά, με το ύφασμα να καλύπτει την πλάτη και το 

ντεκολτέ. Αργότερα επιτράπηκαν τα δίχρωμα κορμάκια, αλλά υπήρχε ποινή από τους κριτές για 

έντονα και μεγάλα σχέδια. Επιπλέον υλικά / αντικείμενα (ψεύτικα λουλούδια, πούλιες, κλπ.) δεν 

επιτρέπονταν (Toledo & Antualpa, 2016). Σε μία προσπάθεια να διαδοθεί το άθλημα και σε 

ισλαμικές χώρες, το 1993 επιτράπηκαν το ενιαίο κορμάκι με κολάν (μπόντι). Η ιδέα άρεσε και σε 

αθλήτριες από μη ισλαμικές χώρες, με αποτέλεσμα να γίνει μόδα (Gymnastics Fantastic, 2017). Το 

2001 έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή της η κοντή φουστίτσα σε ενιαία μορφή με το κορμάκι, 

ώστε το σύνολο να δίνει την εντύπωση κοντού φορέματος. Απαγορεύτηκαν, ωστόσο, οι ασυμμετρίες 

και τα κρόσσια, τα οποία, όμως, αργότερα έγιναν αποδεκτά επειδή έγινε κατανοητό ότι η ποικιλία 

στην ενδυμασία των αθλητριών αρέσει στο κοινό. 

 

Σήμερα, το κορμάκι της αθλήτριας της ρυθμικής γυμναστικής θυμίζει πολύ την ενδυμασία της 

αθλήτριας του πατινάζ στον πάγο. Επιτρέπεται να υπάρχουν κεντημένα υλικά (πούλιες χάντρες, 

κλπ.), παραμένουν ωστόσο κάποιοι περιορισμοί (αδιαφανές υλικό, όχι τιράντες, το ύφασμα μπροστά 

και πίσω πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον μέχρι τη μέση του στέρνου και μέχρι την κάτω γραμμή της 

ωμοπλάτης αντίστοιχα, το κόψιμο στα πόδια δεν πρέπει να φτάνει πάνω από την γραμμή του 

καβάλου) (ΕΓΟ, 2017). 

 

Μουσική συνοδεία: Η μουσική ελκύει, γοητεύει και ξεσηκώνει και για τον λόγο αυτό επιλέγεται με 

μεγάλη φροντίδα από τις προπονήτριες. Η μουσική επιλογή σχετίζεται άμεσα με την κίνηση (Loo 

Fung Chiat &  Loo Fung Ying, 2012). Ωστόσο, η σχέση αυτή δεν είναι πάντα αναγνωρίσιμη από ένα 

μη εκπαιδευμένο κοινό, που, όμως, μπορεί να αναγνωρίσει τα μουσικά όργανα που ακούει ή τα 

λόγια που υπάρχουν σε ένα μουσικό κομμάτι, τα οποία, σύμφωνα με το νέο Κώδικα Βαθμολογίας, 

είναι αποδεκτά, αρκεί να μην προσβάλλουν την ηθική. Η μουσική αποτελεί ένα ιδανικό μέσο για την 

περαιτέρω ανάπτυξη του αθλήματος που μαζί με την «εικόνα» (αρτιότητα της αθλήτριας) κερδίζει 

το κοινό, με ότι αυτό συνεπάγεται για την σχέση ρυθμικής γυμναστικής - ΜΜΕ. 

 

Συμπέρασμα 

 

Οι αλλαγές στους κανόνες ενός αθλήματος θα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονική γνώση, να 

μελετώνται πριν εισαχθούν και να έχουν συγκεκριμένο στόχο. Στην πορεία του χρόνου, η ΔΟΓ 

σχεδίασε και υιοθέτησε πολλές αλλαγές στους Κανονισμούς της ρυθμικής γυμναστικής και ειδικά 

στο κεφάλαιο του Κώδικα με τίτλο «Γενικότητες» (όνομα, αριθμός αγωνισμάτων, αθλητική 

ενδυμασία, μουσική ακολουθία). Το θέμα των αλλαγών είναι πολυπαραγοντικό, διότι επηρεάζουν 

και επηρεάζονται από παράγοντες που βρίσκονται έξω από το κεντρικό αθλητικό σύστημα 

(χορηγούς, ΜΜΕ, κλπ.). Επομένως, οι αθλητικές Ομοσπονδίες χρειάζεται να εφαρμόσουν 

σύγχρονες μορφές και εργαλεία διοίκησης, να ξεφύγουν από το μοντέλο του εθελοντισμού, να 

υιοθετήσουν μοντέρνες μορφές επικοινωνίας και συνεργασίας ειδικών στο άθλημα, το μάρκετινγκ 

και την διοίκηση, ώστε να επιδιώξουν νέες συνεργασίες, ώστε να εξαρτώνται όσο το δυνατόν 

λιγότερο από τις κρατικές επιχορηγήσεις, χωρίς ωστόσο να ξεχνιέται ο κοινωνικός χαρακτήρας του 

αθλητισμού. 
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2 ΣΕΦΑΑ, ΔΠΘ 

 

Περίληψη 

 

Από την αρχαία εποχή, αλλά και στο σύγχρονο κοινωνικό τοπίο, ο θεσμός της χορηγίας αποτελεί 

έναν από τους κινητήριους μοχλούς ανάπτυξης τόσο των επιχορηγούμενων, όσο και των χορηγών. Η 

παρούσα έρευνα διερευνά ένα από τους τρόπους χορηγίας, την ανταποδοτική χορηγία σε είδος, στον 

αθλητισμό, στο πλαίσιο της τοπικής κοινωνίας. Χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι της ανασκόπησης της 

βιβλιογραφίας, της μελέτης δύο περιπτώσεων αθλητικών σωματείων και της συνέντευξης. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η ανταποδοτική χορηγία σε είδος προτιμάται τόσο από τους χορηγούς, 

όσο και από τους χορηγούμενους. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Σωματείο, χορηγία, ανταποδοτική χορηγία, χορηγία σε είδος, επιχείρηση. 

 

Εισαγωγή 

 

Η χορηγία ήταν ένας θεσμός που επινοήθηκε και άνθισε στην Αθήνα του Κλεισθένη και του 

Περικλή και μαζί με την εστίαση, την τριηραρχία και την γυμνασιαρχία υποστήριζε οικονομικά τις 

τέχνες (χορηγός = ηγέτης του χορού) (Σαμαρά, 2000). Όλες αυτές οι λειτουργίες αποτελούσαν έναν 

αποτελεσματικό τρόπο μεταφοράς πόρων της ιδιωτικής πρωτοβουλίας προς τον κοινωνικό σύνολο. 

Η χορηγία ήταν υποχρεωτική διά νόμου για τους 120 πιο εύπορους, συγκριτικά, πολίτες από την 

κάθε μία από τις δέκα φυλές της Αθήνας, συνεπώς επρόκειτο για ένα είδος φορολογίας με ηθικό 

αλλά και πρακτικό πλεονέκτημα για χορηγούς και χορηγούμενους (Παπαδόπουλος, 2008). Οι 

χορηγοί κατείχαν περισσότερο το ρόλο του σημερινού παραγωγού, αφού αναλάμβαναν όλα τα έξοδα 

των εκδηλώσεων, αλλά είχαν και ευθύνη και λόγο στην επιλογή των συντελεστών. Ήταν «ιερά» 

πρόσωπα και απολάμβαναν την τιμή της Πολιτείας και των πολιτών καθ’ όλη τη διάρκεια των 

εκδηλώσεων, ενώ έντονος ήταν και ο συναγωνισμός μεταξύ τους για το ποιος θα διοργανώσει την 

καλύτερη εκδήλωση (Βερυκίου, 2010). 

 

Στην σύγχρονη εποχή ο θεσμός της χορηγίας δεν άλλαξε πολύ. Σύμφωνα με τον Κουτούπη  (2005: 

28) «…με την λέξη χορηγία νοείται η χρηματοδότηση και στήριξη μη κερδοσκοπικών οργανισμών ή 

και δραστηριοτήτων κοινωνικού περιεχομένου από ιδιωτικές επιχειρήσεις, με αποκλειστικό 

αντιστάθμισμα την πίστωση των χορηγών με κοινωνική ευποιία, εμπεριέχουσα μεταφορά πόρων από 

τον ιδιωτικό στον κοινωνικό τομέα».  Οι σημαντικότερες διαφορές στην χορηγία μεταξύ της αρχαίας 

και της σύγχρονης εποχής αφορούν κυρίως στην έλλειψη υποχρεωτικότητας και στον περιορισμένο 

ρόλο του χορηγού στην επιλογή συντελεστών.  

 

Η χορηγία αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία του σύγχρονου μάρκετινγκ και ιδιαίτερα της 

αθλητικής βιομηχανίας τόσο σε επαγγελματικό, όσο και σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Τα σωματεία 

αναζητούν χορηγίες για να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους, ενώ οι χορηγοί αναζητούν τρόπους να 

προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και το καταφέρνουν μέσω της χορηγίας (Ζούνης, 

2001). 
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Σκοπός της έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει την χορηγία σε είδος στον αθλητισμό. 

 

Μεθοδολογία 

 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 10 ενεργοί χορηγοί, επιχειρηματίες της περιοχής της Κομοτηνής 

και ένας τέως Δήμαρχος πόλης της χώρας. 

 

Εργαλείο μέτρησης: Για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας επιλέχθηκαν οι μέθοδοι της 

ανασκόπησης της βιβλιογραφίας, της συνέντευξης και της παρατήρησης δύο ποδοσφαιρικών 

ομάδων (του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης -ΔΣΡ- και του ΑΠΣ Πανθρακικός). 

 

Περιγραφή του προβλήματος 

 

Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα κατά την περίοδο της κρίσης οι επιχορηγήσεις του κράτους και οι 

χορηγοί που χρηματοδοτούσαν τα σωματεία σταδιακά εξέλειψαν (Καραγεώργος, 2017) και οι 

εποχές που γενναιόδωροι επιχειρηματίες χρηματοδοτούσαν τα σωματεία έχουν περάσει στο 

παρελθόν (Στεφανάκης, 2016). Για την επίλυση του προβλήματος αυτού, ο θεσμός της χορηγίας 

εξελίχθηκε σε μία άλλη μορφή που ονομάζεται «ανταποδοτική χορηγία σε είδος», κατά την οποία 

όταν ένα σωματείο εντοπίσει μία ανάγκη του (π.χ., μετακίνηση των αθλητών) απευθύνεται στις 

τοπικές επιχειρήσεις όχι για να συγκεντρώσει χρήματα, για να καλύψουν την ανάγκη αυτή χωρίς την 

μεσολάβησή του, παρέχοντάς τους κάποιο αντάλλαγμα (π.χ., διαφήμιση). Η θεωρία υπεραμύνεται 

της ανταλλακτικής χορηγίας σε είδος επειδή προσφέρει άμεση, αλλά όχι μακροχρόνια δέσμευση με 

τον επιχορηγούμενο, ενώ βοηθά στην εμπέδωση και στην ενδυνάμωση του κοινωνικού προφίλ του 

χορηγού, εφόσον ο επιχορηγούμενος, αλλά και το κοινό αντιλαμβάνεται πλήρως και αμέσως το 

προϊόν ή την υπηρεσία που προσφέρει ο χορηγός. Επιπλέον, η σε είδος χορηγία συνδυάζει άρτια το 

collateral sponsorship, αλλά και προωθεί το προϊόν του χορηγού (Νίκα, 2013). Σε ό, τι αφορά στην 

φορολογία, η σε είδος ανταλλακτική χορηγία παραμένει αρρύθμιστη στην ελληνική έννομη τάξη 

(Γκιρτζίκη, 2008) και ευνοεί τον χορηγό που διαφημίζει το προϊόν του χωρίς να υποχρεούται να 

εκδώσει τιμολόγιο, αφού δεν υπάρχει υποχρέωση αντιπαροχής προβολής ή διαφήμισης, οπότε 

πρόκειται για δωρεά. 

 

Μελέτη περιπτώσεων 

 

Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν οι παρακάτω δύο περιπτώσεις που μελετήθηκαν. Η ποδοσφαιρική 

ομάδα του ΔΣΡ, η οποία επαναλειτούργησε μετά από τέσσερα χρόνια απραξίας και έπρεπε να 

καλύψει ανάγκες για ρουχισμό, αθλητικό εξοπλισμό, μετακινήσεις, διατροφή και ενυδάτωση 

αθλητών, διατροφή αντίπαλων ομάδων. Εκτός από τον ρουχισμό που καλύφθηκε με χρηματική 

χορηγία και τον εξοπλισμό που τον δώρισε η ΕΠΣ Θράκης, όλες οι άλλες ανάγκες καλύφθηκαν από 

ανταποδοτική χορηγία σε είδος. Οι μετακινήσεις στους εκτός έδρας αγώνες (Βέροια, Θεσσαλονίκη, 

Καβάλα, Ξάνθη) καλύφθηκαν από τα «Υπεραστικά ΚΤΕΛ Κομοτηνής ΑΕ», οι ανάγκες σε νερά και 

ενεργειακά ποτά καλύφθηκαν από μία καφετέρια, ενώ η διατροφή των αντίπαλων φιλοξενούμενων 

ομάδων καλύφθηκε μερικώς από τρία εστιατόρια, τα οποία πρόσφεραν έκπτωση 40%. Με αυτόν τον 

τρόπο η ποδοσφαιρική ομάδα του ΔΣΡ εξοικονόμησε το 70% των δαπανών λειτουργίας του. 

 

Μία άλλη περίπτωση είναι το ποδοσφαιρικό σωματείο ΑΠΣ Πανθρακικός, το οποίο μέχρι το 2016 

αγωνιζόταν σε επαγγελματικές κατηγορίες, αλλά λόγω χρεών υποβιβάστηκε. Η δυσκολία να 

βρεθούν εύρωστες επιχειρήσεις να το στηρίξουν οικονομικά ήταν και παραμένει μεγάλη, κυρίως 

λόγω της δυσπιστίας των επιχειρηματιών να εμπιστευτούν τα χρήματά τους και την προβολή της 
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επιχείρησής τους σε ένα σωματείο που υποβιβάστηκε από τη Football League, λόγω κακής 

οικονομικής διαχείρισης. Η διοίκηση αναζήτησε, βρήκε τρόπους (π.χ., συνεργάστηκε με τοπικά 

Επιμελητήρια και κατάρτισε καταλόγους επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών) και κάλυψε 

πολλές από τις ανάγκες του σωματείου με ανταποδοτική χορηγία σε είδος από επιχειρήσεις (π.χ., η 

«ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΕ» καλύπτει την ετήσια ανάγκη σε νερό και ενεργειακά ποτά), εξοικονομώντας το 

20% του συνολικού προϋπολογισμού της ομάδας. 

 

Συνεντεύξεις 

 

Για την διερεύνηση των απόψεων των χορηγών και των χορηγούμενων πραγματοποιήθηκαν 

συνεντεύξεις με εν ενεργεία χορηγούς στην πόλη της Κομοτηνής. Ο Γ. Λ. (Αστικά Κομοτηνής ΑΕ) 

δήλωσε ότι: «….το κοινό έρχεται σε επαφή με την υπηρεσία μας και αντιλαμβάνεται καλύτερα τις 

παροχές μας», ο Ι. Ζ. (ιδιοκτήτης καφετέριας) δήλωσε ότι: «….τα χρήματα είναι κάτι εντελώς 

απρόσωπο» και ο Γ. Α. (ιδιοκτήτης εταιρίας παραγωγής) δήλωσε ότι: «…οι χορηγίες που κάνω τα 

τελευταία τρία χρόνια είναι χρηματικές, όμως καταλαβαίνω ότι την διαφημιστική πινακίδα δεν την 

προσέχει πλέον κανείς». Όλοι συμφώνησαν ότι θα συμμετείχαν σε ένα αθλητικό γεγονός 

προσφέροντας μόνο τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους, επιβεβαιώνοντας την ιδιαίτερη σημασία της 

χορηγίας στην νεοελληνική χορηγία των ανισορροπιών. 

 

Επίσης, τέως Δήμαρχος Ελληνικής πόλης, κατά την θητεία του οποίου πραγματοποιούνταν στην 

πόλη παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα beach soccer και beach volley, δήλωσε ότι: 

«…την διετία μετά τις αθλητικές εκδηλώσεις και τα αθλητικά τουρνουά, ο τουρισμός αυξανόταν 

κατά 70%, ενώ διαπιστώθηκε ότι οι τουρίστες, Έλληνες και ξένοι, προτιμούσαν τα εστιατόρια και τα 

ξενοδοχεία που είχαν συμμετάσχει χορηγικά στις εκδηλώσεις». Η ταύτιση απόψεων των 

επιχειρηματιών και του Δημάρχου επιβεβαιώνει την θετική επίδραση της ανταποδοτικής σε είδος 

χορηγίας στον αθλητισμό. 

 

Συμπεράσματα 

 

Η μεταστροφή της ανταποδοτικής χορηγίας από χρηματική σε είδος αποτελεί έναν ασφαλή και 

δίκαιο τρόπο για την κάλυψη των αναγκών ενός σωματείου και την ενίσχυση του brand name των 

χορηγών-επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις συμμετέχουν ευκολότερα σε σωματεία και δρώμενα ως σε 

είδος χορηγοί, αφού η μέθοδος αυτή είναι λιγότερο δαπανηρή, αλλά προσφέρει τα ίδια οφέλη. Τα 

σωματεία καλύπτουν τις ανάγκες τους εξοικονομώντας αρκετά χρήματα, με αποτέλεσμα να γίνεται 

ορθότερη κατανομή των οικονομικών πόρων. Από όσα παρατέθηκαν παραπάνω προκύπτει εύλογα 

και η ανάγκη εκπαίδευσης των διοικούντων τα σωματεία, αλλά και όσων συμμετέχουν σε επιτροπές 

αθλητισμού διάφορων θεσμών (π.χ., Δήμος, Περιφέρεια, κλπ.) σε θέματα αξιοποίησης των πόρων 

που προσφέρει η τοπική κοινωνία. 
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ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Βασιλειάδης, Ι., Γαργαλιάνος, Δ., & Μαυρίδης, Γ.  

 

ΣΕΦΑΑ, ΔΠΘ  

 

Περίληψη 

 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (MKΔ) αποτελούν σήμερα ένα από τα πιο δημοφιλή «εργαλεία» 

μάρκετινγκ για όλους τους οργανισμούς / επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων των αθλητικών. Σκοπός 

της παρούσας έρευνας ήταν ο εντοπισμός, η συλλογή και η συστηματική ανασκόπηση πρόσφατων 

επιστημονικών άρθρων που διερευνούν την χρήση των ΜΚΔ στο αθλητικό μάρκετινγκ. 

Χρησιμοποιήθηκαν οι μηχανές αναζήτησης Google Scholar και Scopus. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι αρκετά άρθρα αναφέρονται στην χρήση των ΜΚΔ στο αθλητικό μάρκετινγκ, αλλά ελάχιστα 

σχετίζονται με την χρήση τους ως εργαλείο μάρκετινγκ σε χώρους γυμναστηρίων και γενικότερα 

στον μαζικό αθλητισμό, εντοπίζοντας ένα κενό στην υπάρχουσα βιβλιογραφία.  

 

Λέξεις-κλειδιά: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακό μάρκετινγκ, αθλητικό μάρκετινγκ, 

επαγγελματικός αθλητισμός, αθλητικά σωματεία, μαζικός αθλητισμός, γυμναστήρια. 

 

Εισαγωγή 

 

Στην σημερινή εποχή τα ΜΚΔ είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής των ανθρώπων, οι οποίοι, ως 

καταναλωτές, συμμετέχουν όλο και περισσότερο στις ηγετικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης 

(π.χ., Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Snapchat, κλπ.) (Alalwan, Rana, Dwivedi, & 

Algharabat, 2017). Οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ των οργανισμών / επιχειρήσεων αντιλαμβάνονται την 

σπουδαιότητα του διαδικτυακού μάρκετινγκ και επενδύουν σημαντικά ποσά για την εφαρμογή και 

την ανάπτυξή του (Weinberg & Pehlivan, 2011). Οι τεχνολογίες επικοινωνίας προσφέρουν αρκετά 

πλεονεκτήματα (π.χ., αποδοτικότητα και ευκολία στην μεταφορά της πληροφορίας, πλουσιότερη και 

πιο συμμετοχική μορφή προώθησης, πιο ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική, κλπ.) (Bayo-

Moriones & Lera-López, 2007). Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αυξάνουν ακόμα 

περισσότερο τα πλεονεκτήματα αυτά, καθώς οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν και να 

ανταλλάσουν πληροφορίες πολύ πιο αποδοτικά και πριν προβούν σε αγορά να εκφράζουν άμεσα την 

άποψή τους για ένα προϊόν ή υπηρεσία και να ενημερώνουν ή να ενημερώνονται για την ποιότητά 

τους από άλλους καταναλωτές. Αυτό δείχνει πως ο τρόπος με τον οποίο οι καταναλωτές επιλέγουν 

να πραγματοποιήσουν μία αγορά έχει αλλάξει, καθώς πλέον επηρεάζονται περισσότερο από την 

μεταξύ τους επικοινωνία, παρά από τις προσπάθειες των οργανισμών / επιχειρήσεων για την 

προώθηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους (Berthon, Pitt, Plangger, & Shapiro, 2012). Στην διεθνή 

βιβλιογραφία υπάρχουν πλέον αρκετές μελέτες που τονίζουν την σπουδαιότητα των ΜΚΔ γενικά, 

αλλά και ειδικά στο αθλητικό μάρκετινγκ. Μία συστηματική ανασκόπηση των μελετών αυτών 

μπορεί να προσφέρει πολύτιμα συμπεράσματα, να αναπτύξει ιδέες και να βελτιώσει την εκτίμηση 

της επίδρασης των ΜΚΔ στο αθλητικό μάρκετινγκ. 

 

Σκοπός της έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν ο εντοπισμός, η συλλογή και η συστηματική ανασκόπηση 

πρόσφατων επιστημονικών άρθρων, τα περισσότερα από τα οποία δημοσιεύτηκαν μετά το 2010 και 

αναφέρονται στη χρήση των ΜΚΔ στο αθλητικό μάρκετινγκ. 
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Μεθοδολογία 

 

Η αναζήτηση έγινε μέσω του εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

Θράκης, το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση στην διαδικτυακή πύλη HEAL-LINK. Οι μηχανές 

αναζήτησης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το Google Scholar και το Scopus, το οποίο προσφέρει 

πρόσβαση στα επιστημονικά περιοδικά του εκδοτικού οίκου Elsevier. Οι λέξεις-κλειδιά που 

χρησιμοποιήθηκαν για την εύρεση των άρθρων ήταν «social media marketing», «digital marketing», 

«fitness marketing», «social media in sports», και «social media in fitness facilities». Κριτήρια για 

την ένταξη ενός άρθρου στο ενδιαφέρον της εργασίας ήταν: α) η άμεση αναφορά στον τίτλο του 

στην χρήση του διαδικτυακού μάρκετινγκ και των ΜΚΔ και β) να είναι μεταγενέστερο του 2000. 

Τελικά συγκεντρώθηκαν 16 άρθρα. 

 

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

 

Πριν την τηλεόραση υπήρχαν ελάχιστες πηγές πληροφοριών και προκειμένου να ενημερωθούν για 

τις εξελίξεις στον αθλητισμό οι φίλαθλοι έπρεπε να παρακολουθούν τους αγώνες των ομάδων ή να 

διαβάζουν εφημερίδες, ενώ κυριαρχούσε η «από στόμα σε στόμα» μεταξύ τους ενημέρωση. Η 

τηλεόραση έκανε τα αθλητικά γεγονότα προσιτά σε εκατομμύρια ανθρώπους ανά το κόσμο και 

άλλαξε άρδην το μάρκετινγκ στον αθλητισμό. Τα ΜΚΔ έχουν παρόμοια δραματική επίδραση, 

επειδή επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές του αθλητισμού αλληλεπιδρούν με την 

ομάδα τους, συλλέγουν αναμνηστικά, αγοράζουν αθλητικά προϊόντα (π.χ., ρούχα, παπούτσια, κλπ.), 

παρακολουθούν τα αθλητικά δρώμενα ή απλά επισκέπτονται την ιστοσελίδα της ομάδας τους 

(Holland, 2015). Τα ΜΚΔ διευρύνουν τις αγορές - στόχους των αθλητικών οργανισμών / 

επιχειρήσεων στα εκατομμύρια χρηστών τους (Mohammadkazemi, 2015), οι οποίοι γίνονται ολοένα 

και πιο ενεργοί, αλλά και διαδραστικοί καταναλωτές (Williams & Chinn, 2010). 

 

Οι Nisar, Prabhakar, και Patil (2018) διερεύνησαν τον τρόπο με τον οποίο τα ΜΚΔ 

χρησιμοποιούνται με σκοπό την βελτίωση των πελατειακών σχέσεων και την αύξηση του αριθμού 

των θεατών ενός αγώνα. Εξετάζοντας τις ιστοσελίδες και τις πλατφόρμες δικτύωσης από τις 32 

ποδοσφαιρικές ομάδες που πήραν μέρος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, διαπίστωσαν ότι 

η αλληλεπίδραση των φιλάθλων μέσω των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης είναι ελκυστική και 

αυξάνει την θεαματικότητα των αγώνων. Συνεπώς, τα ΜΚΔ δημιουργούν έναν νέο τρόπο 

αλληλεπίδρασης των φιλάθλων με την ομάδα τους, αλλά αποτελούν και ένα αξιόπιστο μέσο των 

ομάδων να κατανοούν καλύτερα τα κίνητρα των φιλάθλων και να ενισχύουν τις μεταξύ τους σχέσεις 

(Mohammadkazemi, 2018). Μέσω συλλογής «σχολίων» των φιλάθλων στις διαδικτυακές 

πλατφόρμες δικτύωσης οκτώ συγκεκριμένων ομάδων του NBA οι Stavros, Meng, Westberg, και 

Farrelly (2014) διερεύνησαν τις παραμέτρους επικοινωνίας των φιλάθλων μέσω των ΜΚΔ και 

εντόπισαν τις ακόλουθες τέσσερις: πάθος (passion), ελπίδα (hope), σεβασμό (esteem) και 

συντροφικότητα (camaraderie).  

 

O Rothschild (2011) διερεύνησε το πώς οι μάνατζερ σταδίων και αθλητικών αρένων κατανοούν και 

χρησιμοποιούν τα ΜΚΔ και βρήκε πως οι περισσότεροι αισθάνονται ότι οι προσπάθειές τους είναι 

στο μέγιστο επίπεδο και έχουν συγκεκριμένο πλάνο στρατηγικής για την χρήση τους, ενώ άλλοι 

αισθάνονται λιγότερο σίγουροι για την προσπάθειά τους στα ΜΚΔ και δεν έχουν κάποιο πλάνο για 

την χρήση τους. Τα άτομα με συγκεκριμένη στρατηγική για τα ΜΚΔ παρατήρησαν αύξηση των 

εσόδων τους, ενώ εκείνα που δεν έχουν καθορισμένη στρατηγική για την χρήση τους δεν 

παρατήρησαν αύξηση.  

 

Σε έρευνα του Kumar-Gadiraju (2016) προέκυψε ότι τα παραδοσιακά «εργαλεία» μάρκετινγκ 

εξακολουθούν να έχουν αποτέλεσμα στην αγορά, πράγμα που σημαίνει ότι οι αθλητικοί οργανισμοί 
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/ επιχειρήσεις δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουν εντελώς τις παραδοσιακές μεθόδους μάρκετινγκ, 

αλλά να χρησιμοποιούν τα ΜΚΔ ως υποστηρικτικό παράγοντα για την προώθηση των προϊόντων / 

υπηρεσιών τους. Ο Alalwan (2018) αναφέρει πως υπάρχει σημαντική επιρροή των ΜΚΔ στο 

προσδόκιμο απόδοσης μίας διαφήμισης στη διαδραστικότητα, στην ενημέρωση και στην αντίληψη 

ενδιαφέροντος για πρόθεση αγοράς. 

 

Τα ΜΚΔ και γενικότερα το διαδικτυακό μάρκετινγκ μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό «εργαλείο» 

όχι μόνο για τον επαγγελματικό αθλητισμό, αλλά και για τον μαζικό αθλητισμό. Ο Rosenthal (2014) 

υποστηρίζει ότι στο «apple app store» και στο «google play store» υπάρχουν πάνω από 13.000 

διαθέσιμες εφαρμογές που σχετίζονται με την άσκηση και την διατροφή στο μαζικό αθλητισμό, ενώ 

στη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης YouTube υπάρχουν πάνω από 857.000 «κανάλια» που 

σχετίζονται με τα ίδια θέματα και δημιουργούν σχέσεις μεταξύ καταναλωτών με τα ίδια 

ενδιαφέροντα.  

 

Στον χώρο των γυμναστηρίων, τα ΜΚΔ αποτελούν ένα εκκολαπτόμενο ενεργό κομμάτι της 

στρατηγικής μάρκετινγκ. Οι Athanasopoulou και Giovanis (2015) εξέτασαν την χρήση των ΜΚΔ 

στην στρατηγική μάρκετινγκ τεσσάρων ελληνικών και τεσσάρων φινλαδικών γυμναστηρίων και 

διαπίστωσαν ότι και τα οκτώ διαθέτουν σελίδα στο Facebook και προωθούν τις υπηρεσίες τους 

μέσω αυτής. Επίσης, όλα τα γυμναστήρια χρησιμοποιούν τα ΜΚΔ για ενεργοποίηση των 

πελατειακών σχέσεων, τρία από τα τέσσερα φινλαδικά γυμναστήρια παρέχουν στους συνδρομητές 

τους ιδιωτικό διαδικτυακό χώρο για επικοινωνία μεταξύ τους, ενώ στην Ελλάδα κανένα από τα 

τέσσερα γυμναστήρια δεν παρέχει παρόμοια υπηρεσία. Στη Φινλανδία, μάλιστα,  πολλοί οργανισμοί 

/ επιχειρήσεις εντάσσουν στο οργανόγραμμά τους θέση «Υπεύθυνου μάρκετινγκ μέσω των ΜΚΔ», 

οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι στο τομέα του μάρκετινγκ και στις νέες τεχνολογίες (Athanasopoulou 

& Giovanis, 2015).  

 

Συμπέρασμα 

 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που πραγματοποιήθηκε εντόπισε αρκετά πρόσφατα επιστημονικά 

άρθρα που ασχολούνται με την χρήση των ΜΚΔ στο αθλητικό μάρκετινγκ, από τα οποία ελάχιστα 

σχετίζονται με την χρήση τους ως εργαλείο μάρκετινγκ σε χώρους γυμναστηρίων και γενικότερα 

στον μαζικό αθλητισμό, εντοπίζοντας ένα κενό στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Διαπιστώθηκε ότι τα 

ΜΚΔ εξελίσσονται συνεχώς και μαζί τους εξελίσσονται και οι χρήστες τους ως καταναλωτές 

(Malthouse, Haenlein, Skiera, Wege, & Zhang, 2013). 
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: 

ΔΡΑΣΕΙΣ, ΟΜΑΔΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Παπαχαραλάμπους, Ν., & Παπαδημητρίου, Δ. 

 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών 

 

Περίληψη 

 

Υπό την πίεση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων οι επιχειρήσεις 

κάνουν σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Στην διεθνή 

βιβλιογραφία ο αθλητισμός αναγνωρίζεται ως ένα μέσο εκδήλωσης αυτής της υπεύθυνης 

συμπεριφοράς των επιχειρήσεων. Ωστόσο, παρατηρείται κενό στην διερεύνηση όχι μόνο του «τι», 

αλλά και του «πως» οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν τον αθλητισμό στις δράσεις ΕΚΕ που υλοποιούν, 

ιδιαίτερα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης όπως αυτή που βιώνει η Ελλάδα σήμερα. Σκοπός της 

παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει το θεματικό περιεχόμενο των προγραμμάτων ΕΚΕ με βάση τον 

αθλητισμό, τις ομάδες που ωφελούνται από αυτά, καθώς και τις στρατηγικές κατευθύνσεις όπου 

εντάσσονται οι πρωτοβουλίες που υλοποίησαν μεγάλες Ελληνικές επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα 

της έρευνας συγκλίνουν στο ότι οι Ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμα αναγνωρίσει την 

δυναμική του αθλητισμού ως εργαλείο εκδήλωσης της κοινωνικής τους συμπεριφοράς, ενώ 

παράλληλα αδυνατούν (πιθανόν λόγω της κρίσης) να συνδέσουν την ΕΚΕ με τον αθλητισμό σε 

στρατηγικό επίπεδο. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Εταιρική κοινωνική ευθύνη, αθλητισμός. 

 

Εισαγωγή 

 

Η ενσωμάτωση της ΕΚΕ στη λειτουργία των επιχειρήσεων αποτελεί μία νέα και ταυτόχρονα 

σημαντική πλευρά του σύγχρονου επιχειρησιακού μάνατζμεντ, η οποία κατά τα τελευταία χρόνια 

παρουσιάζει αυξανόμενο ακαδημαϊκό ενδιαφέρον (Skudiene & Auruskeviciene, 2012). Η 

θεμελιώδης αρχή της ΕΚΕ έγκειται στο ότι οι επιχειρήσεις έχουν ευθύνη και προς την κοινωνία 

(McWilliams, Siegel, & Wright, 2006) και οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν διαμορφώνονται σε 

μεγάλο βαθμό από πολιτικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες (Walker & Kent, 2009). 

Ιδιαίτερα σε μία περίοδο κρίσης όπως η σημερινή, που συμπίπτει με την ευκολότερη από ποτέ 

πρόσβαση στην επικοινωνία και την πληροφορία, κάθε ενέργειά τους υπόκειται σε δημόσιο 

εξονυχιστικό έλεγχο από τους άμεσα ή/και τους έμμεσα ενδιαφερόμενους (Bason & 

Anagnostopoulos, 2015; Walker & Kent, 2009). 

 

Ανταποκρινόμενες στις πιέσεις αυτές και επιδιώκοντας να λειτουργούν κατά το δυνατό με έναν 

ηθικά και κοινωνικά αποδεκτό τρόπο οι επιχειρήσεις επενδύουν ολοένα και περισσότερους πόρους 

σε ενέργειες ΕΚΕ (Bason & Anagnostopoulos, 2015). Ενώ συχνά τα αποτελέσματα μεταξύ της 

οικονομικής και της κοινωνικής απόδοσης μίας επιχείρησης εμφανίζονται ως αντικρουόμενα, 

υπάρχουν μηχανισμοί - όπως ο αθλητισμός - που μπορούν να εκφράσουν αποτελεσματικά την 

σύνδεση της ΕΚΕ με τα οικονομικά αποτελέσματα και να γεφυρώσουν το μεταξύ τους χάσμα 

(Bason & Anagnostopoulos, 2015; Levermore, 2010; Smith & Westerbeek, 2007). Ειδικά ο 

αθλητισμός ενσωματώνει αρκετές ευθύνες απέναντι στην κοινωνία, γεγονός που δημιουργεί 

ξεκάθαρο σημείο επαφής με την υπεύθυνη συμπεριφορά στον επιχειρηματικό κόσμο (Smith & 

Westerbeek, 2007). 
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Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

  

Παρά το γεγονός ότι η ΕΚΕ ερευνάται στον επιχειρηματικό χώρο πάνω από τρεις δεκαετίες (Babiak 

& Wolfe, 2009) μόλις την περασμένη δεκαετία παρατηρήθηκε ραγδαία ανοδική πορεία στα 

προγράμματα ΕΚΕ που είχαν ως θεματικό πυρήνα τον αθλητισμό (Levermore, 2010) και ένας 

αυξανόμενος αριθμός πολυεθνικών επιχειρήσεων άρχισαν να στρέφονται στην ΕΚΕ μέσω του 

αθλητισμού, με σκοπό να επιτύχουν ταυτόχρονα τόσο τις εμπορικές, όσο και τις κοινωνικές τους 

επιδιώξεις (Bason & Anagnostopoulos, 2015). Συνεπώς, η εκκίνηση της μελέτης του αθλητισμού ως 

μέσου υλοποίησης ΕΚΕ έχει μεγάλη σημασία για την δημιουργία μίας νέας θεωρητικής βάσης και 

την εγκαθίδρυση ενός πρωταρχικού πρακτικού πλαισίου τόσο για τους ερευνητές της ΕΚΕ και του 

αθλητισμού, όσο και για τα αντίστοιχα διοικητικά στελέχη. Σύμφωνα με τους Babiak & Wolfe 

(2009) στην διάδοση της ΕΚΕ με κεντρικό σημείο τον αθλητισμό συνέβαλε και η στροφή των ίδιων 

των αθλητικών οργανισμών και των σωματείων, αλλά και της αθλητικής βιομηχανίας προς την 

υιοθέτηση υπεύθυνης συμπεριφοράς με την ανάληψη πρωτοβουλιών ΕΚΕ. 

 

Σκοπός της έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει το θεματικό περιεχόμενο των προγραμμάτων ΕΚΕ 

με βάση τον αθλητισμό, τις ομάδες που ωφελούνται από αυτά, καθώς και τις στρατηγικές 

κατευθύνσεις όπου εντάσσονται οι πρωτοβουλίες που υλοποίησαν μεγάλες Ελληνικές επιχειρήσεις.  

 

Μεθοδολογία 

 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 50 επιχειρήσεις που, σύμφωνα με το Χρηματιστήριο Αθηνών, 

ανήκουν στους επτά σημαντικότερους κλάδους της εγχώριας αγοράς: Βιομηχανία, Εμπόριο, 

Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών, Τράπεζες & Ασφάλειες, Ναυτιλία, Ενέργεια, Λοιποί Κλάδοι και 

Υπηρεσίες.   

 

Μέθοδος έρευνας: Για την επίτευξη των σκοπών της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της 

ανάλυσης περιεχομένου (content analysis), η οποία είναι η πιο συνηθισμένη σε έρευνες με 

θεματολογία την ΕΚΕ (Gray, Kouhy, & Lavers, 1995). Εξετάστηκαν τέσσερις διαφορετικοί τύποι 

αρχειακών εγγράφων (ετήσιες εκθέσεις, ετήσιοι απολογισμοί, επίσημες εταιρικές ιστοσελίδες, 

εκθέσεις ΕΚΕ) για κάθε μία από τις εταιρείες που εξετάστηκαν και αφορούσαν στην διετία 2015-

2016. Συνολικά συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν 130 διαφορετικά έγγραφα, που αντιστοιχούν σε 

περισσότερες από 3.400 σελίδες κειμένου, προσφέροντας μία αντιπροσωπευτική παρουσίαση του 

πεδίου της ΕΚΕ στην Ελλάδα. Τα κριτήρια συλλογής στοιχείων ήταν τα ακόλουθα: οριοθετημένες 

δράσεις ΕΚΕ με συγκεκριμένο σκοπό, χρονοδιάγραμμα, τοποθεσία, θέμα, εμπλεκόμενους φορείς, 

κατεύθυνση, αποτελέσματα και οφέλη. Τα προγράμματα και οι κοινωνικές δράσεις των εταιρειών 

κατηγοριοποιήθηκαν σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: 1) θεματικό περιεχόμενο (περιβάλλον, 

εργασία, αγορά, άνθρωπος, αθλητισμός, τοπική κοινωνία, υγεία και ασφάλεια, έρευνα και ανάπτυξη, 

τέχνη και πολιτισμός, εκπαίδευση), 2) ομάδες ωφελούμενων (γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ, 

άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες) και 3) στρατηγική κατεύθυνση ως προς την μάρκα, τον 

επιχειρησιακό προσανατολισμό και την συμμετοχή των εργαζόμενων. 

 

Αποτελέσματα – Συζήτηση 

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι κατά την υπό εξέταση περίοδο οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην 

έρευνα διοργάνωσαν και υλοποίησαν συνολικά 836 ξεχωριστές δράσεις ΕΚΕ, δηλαδή κατά μέσο 

όρο σχεδόν 17 δράσεις η κάθε μία.  
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Όσον αφορά στο ερώτημα του «τι» δράσεις ΕΚΕ υλοποίησαν οι Ελληνικές επιχειρήσεις, από το 

σύνολο των δράσεων μόνον οι 27 είχαν ως επίκεντρο τον αθλητισμό (3,2%). Οι περισσότερες (511 - 

62%) συγκεντρώθηκαν σε τρεις θεματικές κατηγορίες: α) την υγεία και ασφάλεια (174  - 21%), β) το 

περιβάλλον (173 - 21%), και γ) την άμεση κοινωνική προσφορά στον άνθρωπο (164 - 20%). Ο 

κλάδος των τραπεζών αναδείχτηκε ως ο πιο δραστήριος γενικά, απαριθμώντας 207 δράσεις (62%), 

ενώ τα πρωτεία στις δράσεις ΕΚΕ με θεματικό πυρήνα τον αθλητισμό είχε ο κλάδος των Λοιπών 

Υπηρεσιών, καθώς πραγματοποίησε τις οκτώ από τις 27 αντίστοιχες δράσεις.  

 

Η ομάδα που ωφελήθηκε περισσότερο από τις δράσεις ΕΚΕ ήταν τα παιδιά, στα οποία αφιερώθηκαν 

συνολικά 151 δράσεις. Το συγκεκριμένο εύρημα συμπίπτει με το αντίστοιχο αποτέλεσμα για τις 

δράσεις ΕΚΕ μέσω του αθλητισμού, καθώς αυτές επίσης απευθύνονταν πρωτίστως στα παιδιά (4 

δράσεις). 

 

Όσον αφορά στο ερώτημα του «πως» οι Ελληνικές επιχειρήσεις εκδηλώνουν την κοινωνικά 

υπεύθυνη συμπεριφορά τους μέσα από τον αθλητισμό, τα αποτελέσματα ανέδειξαν τις ακόλουθες 

στρατηγικές επιλογές:  οι 15 από τις 27 αθλητικές δράσεις ΕΚΕ περιλάμβαναν την σύνδεση της 

εταιρείας με ένα σκοπό (cause) που ήδη υπήρχε, δρώντας ουσιαστικά ως υποστηρικτής ή απλός 

χορηγός σε αυτόν, χωρίς όμως να εμφανιζόταν απευθείας συσχέτιση της μάρκας τους με αυτόν 

(στρατηγική cobranded, Hoeffler & Keller, 2002). Παράδειγμα αποτελεί η υποστήριξη μεγάλων 

αθλητικών γεγονότων, όπως ο Μαραθώνιος της Αθήνας. Στο εξωτερικό περιβάλλον των εταιρειών 

απευθύνονταν οι 18 από τις 27 αθλητικές δράσεις ΕΚΕ, δηλαδή σε σκοπούς όπως η στήριξη 

αθλητικών σωματείων που δεν σχετίζονταν με τις εταιρικές δραστηριότητες. Οι αντίστοιχες δράσεις 

ΕΚΕ που περιλάμβαναν και την εθελοντική συμμετοχή των εργαζόμενων των εταιρειών σε αυτές 

ήταν μόλις οκτώ. 

 

Συμπεράσματα 

 

Τα βασικά καινοτομικά στοιχεία που προσφέρει η συγκεκριμένη μελέτη μπορούν να συνοψιστούν: 

α) στην κριτική προσέγγιση και ανάλυση περιεχομένου των απολογισμών ΕΚΕ που δημοσιεύουν οι 

επιχειρήσεις, β) στην αναζήτηση πρωτοβουλιών ΕΚΕ που συνδέονται με τον αθλητισμό στην 

Ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, και γ) στην μελέτη τόσο του «τι», όσο και του «πως» 

εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις μία κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά μέσα από δράσεις ΕΚΕ, πάντα 

υπό το πρίσμα του στοιχείου του αθλητισμού. 

 

Το κυριότερο συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι στο επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας ο 

αθλητισμός έχει ελάχιστη αναγνώριση ως μέσο εκδήλωσης της ΕΚΕ, καθώς καταγράφεται 

περιορισμένος αριθμός αντίστοιχων δράσεων, σε αντίθεση με την ραγδαία εξάπλωση της 

γενικότερης έννοιας της ΕΚΕ που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια (Skouloudis, Evangelinos, & 

Nikolaou, 2011). Παρά την μεγάλη δυναμική και τον τεράστιο αντίκτυπο που έχει ο αθλητισμός 

στην κοινωνία ο συγκερασμός του με την ΕΚΕ βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο. Αυτό έρχεται σε 

αντίθεση με το γεγονός ότι οι πολυεθνικές εταιρείες όλο και περισσότερο χρησιμοποιούν 

στρατηγικά τον αθλητισμό στο πεδίο της ΕΚΕ και αποκομίζουν σημαντικά οφέλη μακροπρόθεσμα 

(Bason & Anagnostopoulos, 2015).  

 

Η παρούσα μελέτη δημιουργεί ένα πρωταρχικό πλαίσιο μελέτης για το γεφύρωμα μεταξύ ΕΚΕ και 

αθλητισμού, ωστόσο περαιτέρω έρευνα απαιτείται ώστε να συνεχιστεί η παρακολούθηση της 

εξέλιξης του πεδίου της ΕΚΕ στην Ελλάδα και η μελλοντική σύγκλιση ή απόκλισή της από τον 

αθλητισμό. 
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ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΑΡΚΑ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥ  

 

Τσορδιά, Χ., & Παπαδημητρίου, Δ. 

 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών
 

 

Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν ο εντοπισμός διαφοροποιήσεων στις αντιλήψεις των φιλάθλων 

της χορηγούμενης και της αντίπαλης ομάδας ως προς την υπεραξία της μάρκας του προϊόντος του 

χορηγού μεταξύ δύο διαφορετικών χρονικών περιόδων. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του 

ερωτηματολογίου, το οποίο διανεμήθηκε σε δύο φάσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν θετική επίδραση 

της διάρκειας της χορηγίας για τους φιλάθλους τόσο της χορηγούμενης, όσο και της αντίπαλης 

ομάδας. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Διάρκεια χορηγίας, υπεραξία της μάρκας, φίλαθλοι, αντίπαλοι φίλαθλοι 

 

Εισαγωγή 

 

Η Meenaghan (1983: 9) ορίζει την χορηγία ως «…την παροχή βοήθειας, είτε οικονομικής είτε όχι, 

σε μία δραστηριότητα από μία εμπορική οργάνωση, με σκοπό την επίτευξη των εμπορικών της 

στόχων». Θεωρείται ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέσο επικοινωνίας και οι εταιρείες σε όλον τον 

κόσμο καταβάλλουν υπέρογκα ποσά για να αποκτήσουν τα δικαιώματα του χορηγού διαφόρων 

τομέων, όπως είναι ο αθλητισμός, η ψυχαγωγία, η τέχνη, τα φεστιβάλ και άλλα γεγονότα (IEG, 

2018). Ο κλάδος του αθλητισμού είναι ο πιο ελκυστικός και συγκεντρώνει τις περισσότερες 

χορηγίες (Davies, Veloutsou, & Costa, 2006). Με τις επενδύσεις αυτές οι εταιρείες ενισχύουν την 

εικόνα της μάρκας τους, αυξάνουν την αναγνωρισιμότητά της, καθώς και τις πωλήσεις τους 

(Gwinner & Swanson, 2003). Ένα ερώτημα που προκύπτει είναι το κατά πόσο η διάρκεια της 

χορηγίας συμβάλλει ή όχι στην αποκόμιση οφελών για τον χορηγό (Cornwell, Roy, & Steinard, 

2001; Marshall & Cook, 1992). 

 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας  

 

Οι μέχρι σήμερα αναφορές στην βιβλιογραφία για τον ρόλο της διάρκειας της χορηγίας στην 

απόδοση των επενδύσεων των χορηγών είναι αντιφατικές. Ορισμένες κάνουν λόγο για ευνοϊκότερα 

αποτελέσματα που απορρέουν από την μακροπρόθεσμη έκθεση του κοινού στα μηνύματα και τις 

διαφημίσεις των χορηγών (Cornwell et al., 2001; Johar & Pbam, 1999; Marshall & Cook, 1992), ενώ 

άλλες υποστηρίζουν ότι η μεγάλη διάρκεια δημιουργεί μεγάλη οικειότητα, η οποία μπορεί να 

καταστήσει τον χορηγό «αόρατο» για το κοινό (Sleight, 1989). Συνεπώς, η διάρκεια της χορηγίας 

αποτελεί ένα κρίσιμο ζήτημα για τις εταιρείες χορηγούς και για τον λόγο αυτό η έρευνα προς αυτή 

την κατεύθυνση κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική. Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας που εξετάζουν 

οι σύγχρονες έρευνες της αθλητικής χορηγίας είναι ο βαθμός αντιπαλότητας των φιλάθλων απέναντι 

στην αντίπαλη ομάδα, καθώς και τον ρόλο του στην μεταφορά αρνητικών συναισθημάτων στο 

χορηγό της αντίπαλης ομάδας (Angell, Gorton, Bottomley, & White, 2016; Grohs, Reisinger, & 

Woisetschläger, 2015).  
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Σκοπός της έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν ο εντοπισμός διαφοροποιήσεων στις αντιλήψεις των φιλάθλων 

της χορηγούμενης και της αντίπαλης ομάδας ως προς την υπεραξία της μάρκας του χορηγού μεταξύ 

δύο διαφορετικών χρονικών περιόδων. 

 

Μεθοδολογία 

 

Δείγμα: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις (Φεβρουάριος - Μάρτιος 2016 και Ιούνιος - 

Οκτώβριος 2017), στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 982 φίλαθλοι. Στην 1
η
 φάση συμμετείχαν 222 

φίλαθλοι της χορηγούμενης ομάδας καλαθοσφαίρισης του Παναθηναϊκού και 273 φίλαθλοι της 

αντίπαλης ομάδας του Ολυμπιακού (σύνολο 495). Στη 2
η
 φάση συμμετείχαν 264 φίλαθλοι του 

Παναθηναϊκού και 223 του Ολυμπιακού (σύνολο 487). Το δείγμα αποτελούνταν κυρίως από άνδρες 

(75.2% στην 1
η
 φάση και 82.1% στην 2

η
 φάση), έως 25 χρόνων (48.7% στην 1

η
 και 52.4% στην 2

η
), 

με ανώτατη εκπαίδευση (58.6% στην 1
η
 και 55.4% στην 2

η
) που ήταν κυρίως εργαζόμενοι (43.4% 

στην 1
η
 και 43.1% στην 2

η
). Το 17.2% στην 1

η
 φάση και το 27.9% στην 2

η
 φάση διέθετε εισιτήριο 

διαρκείας. Επιλέχθηκε η χορηγική συμφωνία μεταξύ της ομάδας καλαθοσφαίρισης του 

Παναθηναϊκού και της εταιρείας Microsoft (ΧΒΟΧ), η οποία ξεκίνησε την αγωνιστική περίοδο 

2015-2016. 

 

Εργαλείο μέτρησης: Για την επίτευξη των σκοπών της έρευνας σχεδιάστηκε ένα ερωτηματολόγιο, το 

οποίο περιλάμβανε ερωτήσεις για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος και για τις 

ακόλουθες μεταβλητές: 1) ταύτιση με την ομάδα (7 ερωτήσεις, Wann & Branscombe, 1993), 2) 

αντιπαλότητα (4 ερωτήσεις, Dalakas & Melancon, 2012, με βάση τους Gerbing & Anderson, 1988), 

3) αντιλαμβανόμενη εναρμόνιση (3 ερωτήσεις, Becker-Olsen & Hill, 2006), 4) αναγνωρισιμότητα 

της μάρκας/συσχετισμοί με την μάρκα (3 ερωτήσεις, Yoo, Donthu & Lee, 2000; Yoo & Donthu, 

2001), 5) αντιλαμβανόμενη ποιότητα της μάρκας (3 ερωτήσεις, Yoo et al., 2000), 6) ενασχόληση με 

την μάρκα (7 ερωτήσεις, Keller, 2013), 7) πιστότητα στη μάρκα (6 ερωτήσεις, Yoo & Donthu, 2001; 

Lee & Xie, 2011; Papadimitriou, Apostolopoulou, & Kaplanidou, 2013) και 8) προσωπικότητα της 

μάρκας (12 ερωτήσεις, με βάση την Κλίμακα της Προσωπικότητας της Μάρκας (Brand Personality 

Scale) της Aaker (1997). Χρησιμοποιήθηκε μία 7-βάθμια κλίμακα τύπου Likert.  

 

Διαδικασία συλλογής δεδομένων: Τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν στις εγκαταστάσεις των 

δύο ομάδων κατά την διάρκεια αγώνων, γύρω από αυτές, στην ακαδημία καλαθοσφαίρισης του 

Παναθηναϊκού, σε χώρους όπου προβάλλονταν αθλητικοί αγώνες και σε διάφορους δημόσιους 

χώρους.  

 

Στατιστική ανάλυση: Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας όλων των μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο 

συντελεστής Cronbach a, η τιμή του οποίου ήταν σε όλες τις περιπτώσεις αποδεκτή. Η επεξεργασία 

των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS και περιλάμβανε τους 

στατιστικούς δείκτες συχνότητα (f), ποσοστό (%), μέσο όρο (M.O.), τυπική απόκλιση (Τ.Α.) και την 

δοκιμασία t-test για τον έλεγχο της στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών που προέκυψαν 

μεταξύ των δύο διαφορετικών χρονικών περιόδων. 

 

Αποτελέσματα 

 

Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού κατά την 2
η
 φάση αξιολόγησαν θετικότερα την ταύτισή τους με την 

ομάδα (Μ.Ο. = 5.75, έναντι Μ.Ο. = 4.71 της 1
ης

 φάσης), αλλά και την εναρμόνιση που 

αντιλαμβάνονται μεταξύ της ομάδας και της μάρκας της παιχνιδομηχανής του χορηγού (Μ.Ο.= 4.36, 

έναντι Μ.Ο. = 4.18 της 1
ης

 φάσης). Η διαφορά στις αντιλήψεις τους μεταξύ των δύο χρονικών 
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περιόδων ως προς την ταύτισή τους με την ομάδα προέκυψε στατιστικά σημαντική (t=-7.79, 

p<.001). Οι μεταβλητές της υπεραξίας της μάρκας του χορηγού, αναγνωρισιμότητα (Μ.Ο. = 3.97 της 

2
ης

 φάσης, έναντι Μ.Ο. = 3.85 της 1
ης

 φάσης), αντιλαμβανόμενη ποιότητα (Μ.Ο. = 3.96 της 2
ης

 

φάσης, έναντι Μ.Ο. = 3.74 της 1
ης

 φάσης), ενασχόληση (Μ.Ο. = 2.22 της 2
ης

 φάσης, έναντι Μ.Ο. = 

1.91 της 1
ης

 φάσης) και πιστότητα (Μ.Ο. = 2.87 της 2ης φάσης, έναντι Μ.Ο. = 2.66 της 1
ης

 φάσης) 

έλαβαν επίσης θετικότερες αξιολογήσεις από τους φιλάθλους στην 2
η
 φάση, σε σύγκριση με την 1

η
 

φάση. Ωστόσο, στατιστικά σημαντική διαφορά προέκυψε μόνο στην διαφοροποίηση ως προς την 

ενασχόληση (t=-2.76, p<.01). Η προσωπικότητα της μάρκας αξιολογήθηκε σχεδόν όμοια από τους 

φιλάθλους που συμμετείχαν και στις δύο φάσεις (Μ.Ο. = 4.14 στην 1
η
 φάση και Μ.Ο. = 4.17 στην 2

η
 

φάση).  

 

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού εμφάνισαν περισσότερες στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

δύο χρονικών περιόδων και αυτές ήταν ως προς την ταύτισή τους με την ομάδα (t=-4.58, p<.001) 

(Μ.Ο. = 5.24 στη 2
η
 φάση, έναντι Μ.Ο. = 4.64 στην 1

η
 φάση), την αντιπαλότητα προς την ομάδα του 

Παναθηναϊκού (t=-2.24, p<.05) (Μ.Ο. = 2.73 στη 2
η
 φάση, έναντι Μ.Ο. = 2.39 στην 1

η
 φάση), την 

ενασχόληση με την μάρκα (t=-2.45, p<.05) (Μ.Ο. = 1.98 στη 2
η
 φάση, έναντι Μ.Ο. = 1.72 στην 1

η
 

φάση), καθώς και στην πιστότητα στη μάρκα (t=-2.12, p<.05) (Μ.Ο. = 2.65 στη 2
η
 φάση, έναντι 

Μ.Ο. = 2.38 στην 1
η
 φάση). Σε όλες τις περιπτώσεις οι φίλαθλοι της 2

ης
 φάσης εξέφρασαν 

υψηλότερο βαθμό συμφωνίας, σε σύγκριση με αυτούς της 1
ης

 φάσης. Η αντιλαμβανόμενη 

εναρμόνιση μεταξύ της ομάδας και της μάρκας του χορηγού (Μ.Ο. = 3.30 στη 2
η
 φάση, έναντι Μ.Ο. 

= 3.11 στην 1
η
 φάση), η αναγνωρισιμότητα της μάρκας (Μ.Ο. = 4.00 στη 2

η
 φάση, έναντι Μ.Ο. = 

3.80 στην 1
η
 φάση) και η αντιλαμβανόμενη ποιότητά της (Μ.Ο. = 3.53 στη 2

η
 φάση, έναντι Μ.Ο. = 

3.44 στην 1
η
 φάση) αξιολογήθηκαν θετικότερα από τους φιλάθλους της 2

ης
 φάσης, σε σύγκριση με 

αυτούς της 1
ης

 φάσης, ωστόσο οι διαφορές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. Η προσωπικότητα της 

μάρκας αξιολογήθηκε σχεδόν όμοια από τους φιλάθλους που συμμετείχαν και στις δύο φάσεις 

(Μ.Ο. = 3.82 στην 1
η
 φάση και Μ.Ο. = 3.86 στη 2

η
 φάση). 

 

Συζήτηση - Συμπεράσματα 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση διαφοροποιήσεων στις αντιλήψεις των φιλάθλων 

της χορηγούμενης και της αντίπαλης ομάδας ως προς την υπεραξία της μάρκας του χορηγού μεταξύ 

δύο διαφορετικών χρονικών περιόδων. Τα αποτελέσματα έδειξαν θετικότερες αντιλήψεις εκ μέρους 

των φιλάθλων της χορηγούμενης ομάδας ως προς την μάρκα του προϊόντος του χορηγού εφόσον 

είχε περάσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την έναρξη της χορηγίας (Cornwell et al., 2001; 

Jobar & Pbam, 1999; Marshall & Cook, 1992). Το εύρημα αυτό ήταν ακόμα πιο εμφανές και στην 

περίπτωση των φιλάθλων της αντίπαλης ομάδας, εφόσον προέκυψαν περισσότερες στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο χρονικών περιόδων, οι οποίες δείχνουν ότι οι αντιλήψεις για 

την μάρκα του χορηγού ήταν ευνοϊκότερες έπειτα από μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τα ευρήματα 

αυτά παρέχουν χρήσιμες θεωρητικές και πρακτικές εφαρμογές που προκύπτουν από την θετική 

επίδραση της διάρκειας της χορηγίας στην παραγωγή οφελών για την μάρκα του χορηγού, ακόμα 

και από τους φιλάθλους της αντίπαλης ομάδας.  
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΡΚΑ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

 

Τσορδιά, Χ., & Παπαδημητρίου, Δ. 

 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών
 

 

Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση πιθανών διαφοροποιήσεων στην στάση των 

φιλάθλων της χορηγούμενης και της αντίπαλης ομάδας απέναντι στη μάρκα του χορηγού και στις 

πωλήσεις του προϊόντος του. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν σημαντικές διαφορές ως προς τις αντιλήψεις για την υπεραξία της μάρκας του χορηγού 

μεταξύ των φιλάθλων της χορηγούμενης και της αντίπαλης ομάδας, ενώ οι πωλήσεις δεν 

διαφοροποιούνταν σημαντικά.  

 

Λέξεις-κλειδιά: Αθλητική χορηγία, αντιπαλότητα, υπεραξία της μάρκας, πωλήσεις. 

 

Εισαγωγή 

 

Η χορηγία αποτελεί ένα σύγχρονο δημοφιλές μέσο για την προώθηση των προϊόντων και των 

υπηρεσιών των εταιρειών. Παρά την παγκόσμια ύφεση, τα τελευταία χρόνια η χορηγική δαπάνη 

αυξάνεται συνεχώς (IEG, 2018), γεγονός που έχει οδηγήσει στην όλο και αυξανόμενη έρευνα στο 

πεδίο της χορηγίας και πιο συγκεκριμένα στην διερεύνηση του κατά πόσο η χορηγία επιφέρει οφέλη 

για την υπεραξία της μάρκας (brand equity) του χορηγού (Cornwell, Roy, & Steinard, 2001).  

 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας  

 

Οι εταιρείες που προβαίνουν σε χορηγίες στοχεύουν στην ενίσχυση της υπεραξίας της μάρκας τους 

και την αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων / υπηρεσιών τους (Gwinner & Swanson, 2003). 

Ωστόσο, η έρευνα σχετικά με την επίδραση της χορηγίας στις πωλήσεις είναι ακόμα σε πολύ αρχικό 

στάδιο (Cho, Lee, Yoon, & Rhodes, 2011; Herrmann, Kacha, & Derbaix, 2016; Zaharia, Biscaia, 

Gray, & Stotlar, 2016). Τα οφέλη της χορηγίας που απορρέουν από τους φιλάθλους της 

χορηγούμενης ομάδας αποτελούν αντικείμενο συνεχούς εμπειρικής έρευνας, ωστόσο απουσιάζει η 

συστηματική διερεύνηση των επιδράσεων της χορηγίας στους φιλάθλους της αντίπαλης ομάδας. Οι 

φίλαθλοι τείνουν να αναπτύσσουν υψηλή προσκόλληση στην ομάδα και παράλληλα αρνητική στάση 

απέναντι στην αντίπαλη (Dalakas & Levin, 2005), αλλά ακόμη δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς το 

κατά πόσο η αρνητική αυτή στάση μεταφέρεται και στον χορηγό της αντίπαλης ομάδας (Bergkvist, 

2012; Grohs, Reisinger, & Woisetschlager, 2015).  

 

Σκοπός της έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η εκτίμηση: α) των διαφοροποιήσεων στην στάση των 

φιλάθλων της χορηγούμενης και της αντίπαλης ομάδας απέναντι στην μάρκα του χορηγού και β) για 

τις πωλήσεις του προϊόντος του χορηγού στους φιλάθλους και των δύο ομάδων. 

 

Μεθοδολογία 

 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 495 φίλαθλοι, από τους οποίους οι 222 ήταν φίλαθλοι της 

χορηγούμενης ομάδας (Παναθηναϊκού) και οι 273 φίλαθλοι της αντίπαλης ομάδας (Ολυμπιακού). 
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Στην πλειοψηφία τους ήταν άνδρες (71.6% και 78% αντίστοιχα), ηλικίας έως 25 χρόνων (48.6% και 

48.7%), με ανώτατη εκπαίδευση (52.3% και 63.7%) και ήταν εργαζόμενοι (44.1% και 42.9%). 

Σημαντικό ποσοστό των φιλάθλων της ομάδας του Παναθηναϊκού (22.5%) διέθετε εισιτήριο 

διαρκείας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των φιλάθλων του Ολυμπιακού ήταν μικρότερο (12.8%). 

 

Εργαλείο μέτρησης: Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, το οποίο ήταν 

δομημένο σε τρία μέρη: 1) δημογραφικές ερωτήσεις, 2) ερωτήσεις για τις μεταβλητές «ταύτιση με 

την ομάδα» (7 ερωτήσεις, Wann & Branscombe, 1993), «αντιπαλότητα» (4 ερωτήσεις, Dalakas & 

Melancon, 2012, με βάση τους Gerbing & Anderson, 1988), «αντιλαμβανόμενη εναρμόνιση χορηγού 

και χορηγούμενου» (3 ερωτήσεις, Becker-Olsen & Hill, 2006), καθώς και για τις μεταβλητές της 

υπεραξίας της μάρκας του χορηγού «αναγνωρισιμότητα της μάρκας/συσχετισμοί με τη μάρκα» (3 

ερωτήσεις, Yoo, Donthu, & Lee, 2000; Yoo & Donthu, 2001), «αντιλαμβανόμενη ποιότητα της 

μάρκας» (3 ερωτήσεις, Yoo et al., 2000), «ενασχόληση με την μάρκα» (7 ερωτήσεις, Keller, 2013), 

«πιστότητα στη μάρκα» (6 ερωτήσεις, Lee & Xie, 2011; Papadimitriou, Apostolopoulou, & 

Kaplanidou, 2013) και «προσωπικότητα της μάρκας» (12 ερωτήσεις, με βάση την Κλίμακα της 

Προσωπικότητας της Μάρκας της Aaker (1997), οι απαντήσεις στις οποίες δίνονταν σε μία 7-βάθμια 

κλίμακα τύπου Likert, και 3) μετρήσεις σχετικά με τις πωλήσεις, όπου ζητήθηκε από τους φιλάθλους 

να δηλώσουν το αν είχαν αγοράσει κάποια παιχνιδομηχανή πριν και μετά την έναρξη της χορηγίας, 

αλλά και το εάν έχουν αγοράσει την συγκεκριμένη παιχνιδομηχανή του χορηγού (ΧΒΟΧ) από την 

έναρξη της χορηγικής συμφωνίας (αγωνιστική περίοδος 2015-2016) και έπειτα. Οι ερωτώμενοι σε 

αυτή την περίπτωση έπρεπε να επιλέξουν μία από τις παρακάτω επιλογές «όχι», «1 έως 2 φορές» και 

«πάνω από 2 φορές». 

 

Διαδικασία συλλογής δεδομένων: Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε από τον 

Φεβρουάριο έως τον Μάρτιο του 2016, επτά με οκτώ μήνες μετά την ανακοίνωση της χορηγικής 

συμφωνίας της ομάδας καλαθοσφαίρισης του Παναθηναϊκού με την εταιρεία Microsoft (ΧΒΟΧ), 

στις εγκαταστάσεις των δύο ομάδων κατά την διάρκεια αγώνων, γύρω από αυτές, στην ακαδημία 

καλαθοσφαίρισης του Παναθηναϊκού, σε χώρους όπου προβάλλονταν αθλητικοί αγώνες, και σε 

διάφορους δημόσιους χώρους. 

 

Στατιστική ανάλυση: Για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα 

SPSS, μέσω του οποίου προσδιορίστηκαν οι τιμές των δεικτών συχνότητα (f), ποσοστό (%), μέσος 

όρος (M.O.) και τυπική απόκλιση (Τ.Α.). Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των μετρήσεων των 

μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής Cronbach a, η τιμή του οποίου ήταν αποδεκτή σε όλες 

τις μεταβλητές. Για τον έλεγχο της στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών μεταξύ των 

φιλάθλων των δύο ομάδων πραγματοποιήθηκε η δοκιμασία t-test. 

 

Αποτελέσματα 

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι φίλαθλοι της χορηγούμενης ομάδας (Μ.Ο. = 4.71), καθώς και της 

αντίπαλης ομάδας (Μ.Ο. = 4.64) δήλωσαν σημαντικό βαθμό ταύτισης με την ομάδα που 

υποστηρίζουν. Η αντιπαλότητα που εξέφρασαν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού απέναντι στην ομάδα 

του Παναθηναϊκού ήταν χαμηλή (Μ.Ο. = 2.39). Ως προς την εναρμόνιση της μάρκας του προϊόντος 

του χορηγού με τον Παναθηναϊκό οι φίλαθλοι της ομάδας εξέφρασαν θετικότερο βαθμό συμφωνίας 

(Μ.Ο. = 4.18) έναντι των φιλάθλων του Ολυμπιακού (Μ.Ο. = 3.11), διαφορά που ήταν στατιστικά 

σημαντική (t=8.64, p<.001). Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού αξιολόγησαν θετικότερα τις μεταβλητές 

αντιλαμβανόμενη ποιότητα (Μ.Ο. = 3.74, έναντι Μ.Ο. = 3.44), ενασχόληση με την μάρκα (Μ.Ο. = 

1.91, έναντι Μ.Ο. = 1.72), πιστότητα στην μάρκα (Μ.Ο. = 2.66, έναντι Μ.Ο. = 2.38) και 

προσωπικότητα της μάρκας (Μ.Ο. = 4.14, έναντι Μ.Ο. = 3.82) που σχετίζονται με την υπεραξία της 

μάρκας της παιχνιδομηχανής του χορηγού της ομάδας που υποστηρίζουν σε σύγκριση με τους 



19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής 

Πάτρα        16-18 Νοεμβρίου 2018 

 

48 48 48 

φιλάθλους του Ολυμπιακού. Οι διαφοροποιήσεις ως προς τις αντιλήψεις των φιλάθλων των δύο 

ομάδων προέκυψαν στατιστικά σημαντικές ως προς την πιστότητα στη μάρκα της παιχνιδομηχανής 

του χορηγού (t= 2.36,  p<.05), καθώς και ως προς την προσωπικότητά της (t=2.71, p<.01). Υπήρξε 

μία εξαίρεση αναφορικά με την διαφοροποίηση των αντιλήψεων των φιλάθλων των δύο ομάδων ως 

προς την αναγνωρισιμότητα της μάρκας της παιχνιδομηχανής (brand awareness), εφόσον 

αξιολογήθηκε σχεδόν όμοια από τους φιλάθλους και των δύο ομάδων (φίλαθλοι Παναθηναϊκού 

Μ.Ο. = 3.85, φίλαθλοι του Ολυμπιακού Μ.Ο. = 3.80). Παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι η 

ενασχόληση με την μάρκα της παιχνιδομηχανής του χορηγού ήταν ιδιαίτερα χαμηλή ακόμα και για 

τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. 

 

Η πλειοψηφία του δείγματος (62.8%) είχε αγοράσει κάποια μάρκα παιχνιδομηχανής πριν από την 

έναρξη της χορηγίας (63.9% των φιλάθλων του Παναθηναϊκού και 61.9% των φιλάθλων του 

Ολυμπιακού). Από την άλλη, τα ποσοστά των φιλάθλων που είχαν αγοράσει κάποια μάρκα 

παιχνιδομηχανής μετά την έναρξη της χορηγίας ήταν εξαιρετικά χαμηλά (14% των φιλάθλων του 

Παναθηναϊκού και 9.5% των φιλάθλων του Ολυμπιακού). Το προϊόν του χορηγού είχε αγοραστεί 1 

έως 2 φορές έπειτα από την ανακοίνωση της χορηγικής συμφωνίας από εξαιρετικά μικρό ποσοστό 

των φιλάθλων της χορηγούμενης ομάδας του Παναθηναϊκού (2.7%) και από ακόμα μικρότερο 

ποσοστό των φιλάθλων του Ολυμπιακού (0.4%).  

 

Συζήτηση - Συμπεράσματα 

 

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η εκτίμηση των διαφοροποιήσεων στην στάση απέναντι στην 

μάρκα του χορηγού μεταξύ των φιλάθλων της χορηγούμενης και της αντίπαλης ομάδας και η 

εκτίμηση των πωλήσεων του προϊόντος του χορηγού για τους φιλάθλους και των δύο ομάδων. Τα 

αποτελέσματα ανέδειξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των αντιλήψεων των φιλάθλων της 

χορηγούμενης και της αντίπαλης ομάδας ως προς την υπεραξία της μάρκας του χορηγού. Το γεγονός 

ότι οι φίλαθλοι της αντίπαλης ομάδας διέθεταν στατιστικά σημαντικά ασθενέστερες αντιλήψεις 

υποδεικνύει ότι η αρνητική τους στάση προς την αντίπαλη ομάδα μεταφέρεται και στον χορηγό της 

(Bergkvist, 2012; Grohs et al., 2015). Ως προς την αγορά του προϊόντος του χορηγού δεν υπήρξε 

σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των φιλάθλων των δύο ομάδων, εφόσον τα ποσοστά που είχαν 

αγοράσει το προϊόν ήταν πάρα πολύ μικρά και στις δύο περιπτώσεις. Το εύρημα αυτό μπορεί να 

οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως το σύντομο χρονικό διάστημα της έρευνας από την έναρξη της 

χορηγίας, την τιμή του προϊόντος, ή προωθητικές ενέργειες άλλων ανταγωνιστικών προϊόντων. Η 

μελέτη αυτή συνέβαλλε θεωρητικά στην υπάρχουσα γνώση με την εξέταση της επίδρασης της 

αθλητικής χορηγίας στους φιλάθλους της χορηγούμενης και της αντίπαλης ομάδας εστιάζοντας σε 

επιδράσεις στην μάρκα του προϊόντος του χορηγού, καθώς και τις πωλήσεις. Τα αποτελέσματά της 

μπορούν να παρέχουν χρήσιμες πρακτικές εφαρμογές για τους μάρκετινγκ μάνατζερ των εταιρειών 

χορηγών. 
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ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ  

 

Ανδροπούλου, Μ.,
1
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1
 & Γαργαλιάνος, Δ.

2
 

 
1
 ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ 

2
 ΣΕΦΑΑ, ΔΠΘ 

 

Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η καταγραφή, η ανάλυση και η ταξινόμηση των θέσεων 

εργασίας των Ελληνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών (ΕΑΟ) ως προοπτική εργασιακής απασχόλησης 

των αποφοίτων ΣΕΦΑΑ με ειδίκευση στην αθλητική διοίκηση. Μελετήθηκαν 25 από τις 27 ΕΑΟ 

που υπάγονται στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ). Για την καταγραφή των δεδομένων 

δημιουργήθηκε ερευνητικό πρωτόκολλο, στο οποίο περιλαμβάνονταν όλες οι θέσεις εργασίας με 

βάση τα ΦΕΚ, τους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας και τα οργανογράμματά τους. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ΕΑΟ ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες με βάση το μέγεθός τους 

(μεγάλες - μεσαίες - μικρές), έχουν από δύο έως τρία επίπεδα ιεραρχίας, έχουν οργανωτική δομή 

επίπεδη και πυραμιδικού τύπου, καλύπτουν και τις τέσσερις βασικές λειτουργίες (Διαχείριση / 

Διεύθυνση, Οικονομικό, Μάρκετινγκ, Παραγωγή / Τεχνικό) (Αυθίνος, 2013), οι οποίες σχηματίζουν 

ανάλογες θέσεις εργασίας.   

 

Λέξεις-κλειδιά: Θέσεις εργασίας, αθλητικές ομοσπονδίες, αθλητική διοίκηση. 

 

Εισαγωγή 

 

Οι αθλητικοί οργανισμοί είναι κοινωνικές οντότητες που λειτουργούν στο πλαίσιο της βιομηχανίας 

του αθλητισμού (Slack, 1997). Ο πρώτος αθλητικός οργανισμός που ιδρύθηκε στην χώρα ήταν ο 

Σύνδεσμος Ελληνικών Αθλητικών & Γυμναστικών Σωματείων (ΣΕΓΑΣ), το 1897, ο οποίος για 

πολλά χρόνια καλλιεργούσε όλα τα αθλήματα (www.segas.gr), ενώ αργότερα κάθε άθλημα 

δημιούργησε ξεχωριστή Ομοσπονδία. Για να λειτουργούν αποδοτικά οι αθλητικοί οργανισμοί  

πρέπει να έχουν σαφή δομή, η οποία να προσδιορίζει ποιος κάνει τι, πώς,  

 

πότε και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να ολοκληρωθεί μία εργασία και σε αυτή πρέπει να 

απασχολείται ο κατάλληλος αριθμός εργαζόμενων, με την κατάλληλη εξειδίκευση στον τομέα του 

(Αυθίνος, 2013). Από την σχετική με τις ΕΑΟ βιβλιογραφία λείπει η εικόνα της δομής και της 

λειτουργίας τους, επομένως και το περιεχόμενο της επαγγελματικής κατάρτισης των διοικητικών 

στελεχών τους.  

 

Σκοπός ης έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η καταγραφή, η ανάλυση και η ταξινόμηση των οργανωτικών 

δομών και των θέσεων εργασίας των ΕΑΟ.  

 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

 

Ο Αυθίνος (2013) αναφέρει ότι σε σχέση με τα επίπεδα διοίκησης οι δομές οργάνωσης στους 

αθλητικούς οργανισμούς διακρίνονται στην πυραμιδική και την επίπεδη οργάνωση, τα οποία 

αποτυπώνονται σε οργανόγραμμα, ένα διάγραμμα που δείχνει την επίσημη διαρρύθμιση των θέσεων 

εργασίας μέσα σε έναν οργανισμό, τις σχέσεις αναφοράς (Chandler, 1988), τις διαδρομές της 
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επίσημης επικοινωνίας και το πώς κατανέμεται η εξουσία (Δωρής, 2014). Ως προς την οριζόντια 

διάταξη των οργανισμών υπάρχουν τέσσερις βασικές λειτουργίες: η Διαχείριση / Διεύθυνση, το 

Οικονομικό, το Μάρκετινγκ, και η Παραγωγή / Τεχνικό (Αυθίνος, 2013).  

 

Μεθοδολογία 

 

Δείγμα: Διερευνήθηκαν οι 25 (n=25) από τις 27 ΕΑΟ θερινών και χειμερινών αθλημάτων που 

ανήκουν στην δύναμη της ΕΟΕ.  

 

Όργανα μέτρησης: Τα δεδομένα καταγράφηκαν με βάση ερευνητικό πρωτόκολλο που 

δημιουργήθηκε για την μελέτη των ΦΕΚ των ΕΑΟ, των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας τους 

και των οργανογραμμάτων των ΕΑΟ. Διερευνήθηκαν: 1) η ταξινόμηση ως προς το μέγεθός τους 

σύμφωνα με τις εξειδικευμένες θέσεις εργασίας που έχουν (τα κριτήρια ορίστηκαν από τους 

συγγραφείς a priori), 2) το είδος της οργανωτικής τους δομής, 3) τα επίπεδα ιεραρχίας στην δομή 

τους, 4) ο αριθμός και το είδος των τομέων που περιλαμβάνει η οργανωτική τους δομή, 5) ο αριθμός 

και το περιεχόμενο των θέσεων εργασίας που προκύπτουν από το οργανόγραμμά τους, και, τέλος, 6) 

το γενικό οργανόγραμμα-μοντέλο που προκύπτει με βάση τις υπάρχουσες δομές τους. 

 

Διαδικασία συλλογής δεδομένων: Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με: α) προσωπική παραλαβή του ΦΕΚ 

ή/και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας από 10 ΕΑΟ (40%), β) τηλεφωνική επικοινωνία με 

δύο ΕΑΟ (8%), γ) ανάκτηση των οργανογραμμάτων από τις ιστοσελίδες οκτώ ΕΑΟ (32%) και δ) 

την εύρεση από το διαδίκτυο των ΦΕΚ πέντε Ομοσπονδιών (20%). 

 

Αποτελέσματα - Συζήτηση 

 

Σε ότι αφορά στο 1
ο
 θέμα (ταξινόμηση ως προς το μέγεθος) διαπιστώθηκε ότι ανάλογα με τον 

αριθμό των θέσεων εργασίας που έχουν οι ΕΑΟ ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες (μικρές - 

μεσαίες - μεγάλες) (Πίνακας 1).  

 

Πίνακας 1. Ταξινόμηση αθλητικών Ομοσπονδιών ως προς τον αριθμό θέσεων εργασίας. 
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Σε ότι αφορά στο 2
ο
 θέμα (είδος οργανωτικής δομής), διαπιστώθηκε ότι οι εννέα ΕΑΟ (36%) έχουν 

δομή πυραμιδικού τύπου, ενώ οι άλλες 16 (64%) έχουν επίπεδη δομή. 

 

Σε ότι στο 3
ο
 θέμα (επίπεδα ιεραρχίας στην δομή), διαπιστώθηκε ότι οι 16 ΕΑΟ (64%) αποτελούνται 

από δύο επίπεδα (Διεύθυνση και Τμήματα), ενώ οι άλλες εννέα (36%) από τρία επίπεδα (Διεύθυνση, 

Τμήματα, Γραφεία), συνεπώς όλες έχουν μικρότερη οργανωτική δομή από τις Κ.Α.Ε., οι οποίες 

έχουν πέντε έως 10 επίπεδα (Παπαργυρόπουλος & Ζαρκαδούλας, 2014) και από τις Π.Α.Ε., οι 

οποίες έχουν επτά επίπεδα (Σωτηροπούλου, 2010). 

 

Σε ότι αφορά στο 4
ο
 θέμα (αριθμός και είδος των τομέων που περιλαμβάνει η οργανωτική δομή), 

διαπιστώθηκε ότι με βάση το μοντέλο ταξινόμησης των τεσσάρων βασικών λειτουργιών (Διαχείριση 

/ Διεύθυνση, Οικονομικό, Μάρκετινγκ, Παραγωγή / Τεχνικό) (Αυθίνος, 2013) 16 ΕΑΟ (64%) 

αναπτύσσουν όλες τις λειτουργίες, οκτώ (32%) αναπτύσσουν τρεις λειτουργίες (Διαχείρισης / 

Διεύθυνσης, Οικονομικού, Παραγωγής / Τεχνικό), ενώ μία (4%) αναπτύσσει μόνο δύο λειτουργίες 

(Διαχείρισης / Διεύθυνσης, Οικονομικό). Καθώς οι Κ.Α.Ε (Παπαργυρόπουλος & Ζαρκαδούλας, 

2014; Δωρής, 2014) και οι Π.Α.Ε. (Σωτηροπούλου, 2010) αναπτύσσουν τις ίδιες λειτουργίες μπορεί 

να ειπωθεί ότι στο θέμα αυτό οι αθλητικοί οργανισμοί της χώρας έχουν παρεμφερή οργανωτική 

δομή.  

 

Σε ότι αφορά στο 5
ο
 θέμα (αριθμός και περιεχόμενο των θέσεων εργασίας που προκύπτουν από το 

οργανόγραμμα), διαπιστώθηκε ότι συνολικά οι ΕΑΟ έχουν 34 ειδών οργανικές θέσεις, από τις 

οποίες οι 25 (73,53%) συνάδουν με το περιεχόμενο σπουδών της ειδικότητας της αθλητικής 

διοίκησης των ΣΕΦΑΑ (Πίνακας 2).   

 

Πίνακας 2. Αριθμός και περιεχόμενο θέσεων εργασίας στις ΕΑΟ. 
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Σε ότι αφορά στο 6
ο
 θέμα (γενικό οργανόγραμμα-μοντέλο), αυτό που προκύπτει από τις υπάρχουσες 

δομές των ΕΑΟ είναι το ακόλουθο: 

 

 
Συμπέρασμα 

 

Οι ΕΑΟ που μελετήθηκαν έχουν σχετικά ίδιες δομές, αλλά διαφέρουν ως προς το μέγεθός τους, 

ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες (μεγάλες - μεσαίες - μικρές), η οργανωτική τους διάταξη 

αποτελείται από δύο έως τρία επίπεδα ιεραρχίας, το είδος της οργανωτικής τους δομής είναι και 

επίπεδο και πυραμιδικού τύπου, λειτουργούν σύμφωνα με το μοντέλο ταξινόμησης των βασικών 

λειτουργιών του Αυθίνου (2013), ενώ οι απόφοιτοι των ΣΕΦΑΑ με ειδίκευση στην αθλητική 

διοίκηση μπορούν να καλύψουν 25 είδη θέσεων εργασίας. Προτείνεται τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να 

συνεργαστούν με τις ΕΑΟ και να διαμορφώσουν κατάλληλα το περιεχόμενο των σπουδών τους 

ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στην ανάγκες των αθλητικών φορέων και να εκπαιδεύσει 

ουσιαστικότερα τους φοιτητές/τριες ώστε να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες. 
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΕΣ  

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ: 

ELITE ORIENTATION MODEL vs MULTIPLE INFORMANT MODEL 

 

Καραστάθης, Δ.,
1
 Κορμικιάρη, Σ.,

1
 Γαργαλιάνος, Δ.,

2
 Μαυρίδης.,

2
 & Ματσάνκος, Ν.

3
 

 
1
 Γενική Γραμματεία Αθλητισμού  

2
 ΣΕΦΑΑ, ΔΠΘ 

3
 NGO Interactive Media Knowledge Transfer - InterMediaKT 

 

Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της καταλληλότερης επιλογής  του δείγματος που 

πρέπει να συμμετέχει σε έρευνες που διεξάγονται στο πεδίο της διοίκησης των οργανισμών. 

Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο που βασίστηκε στο «Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας» του 

EFQM (www.efqm.org). Πραγματοποιήθηκε πολυμεταβλητή ανάλυση διασποράς, περιγραφική 

στατιστική ανάλυση, έλεγχος ομοιογένειας διασποράς και έλεγχος Bonferroni. Το βασικό 

συμπέρασμα ήταν ότι σε έρευνες που αφορούν στην διοίκηση οργανισμών η συμμετοχή στελεχών 

που προέρχονται από όλα τα ιεραρχικά επίπεδα παράγει ουσιαστικότερα αποτελέσματα. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Δείγμα, διοίκηση οργανισμών, elite orientation model, multiple informant model. 

 

Εισαγωγή 

 

Η επιλογή του δείγματος αποτελεί μία πολύ σημαντική παράμετρο της ερευνητικής διαδικασίας, 

διότι οι συμμετέχοντες επηρεάζουν άμεσα τα αποτελέσματα / συμπεράσματα της έρευνας. Στην 

βιβλιογραφία παρατηρείται μία διάσταση απόψεων μεταξύ των ερευνητών σχετικά με το ποιοι 

πρέπει να επιλέγονται να συμμετέχουν σε έρευνες που γίνονται σε οργανισμούς / εταιρίες / 

επιχειρήσεις. Ορισμένοι ερευνητές (Derlien, 1988; Mouritzen & Svara, 2002; Trondal, 2010) 

υποστηρίζουν ότι πρέπει να συμμετέχουν μόνο τα κορυφαία στελεχών τους (elite orientation model), 

ενώ άλλοι (Enticott et al., 2008; Moyser & Wagstaffe, 1987; Walker & Enticott, 2004) υποστηρίζουν 

ότι πρέπει να συμμετέχουν εκπρόσωποι από όλα τα διοικητικά επίπεδα της ιεραρχίας (multiple 

informant model). 

 

Σκοπός της έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της καταλληλότερης επιλογής του δείγματος που 

πρέπει να συμμετέχει σε έρευνες που διεξάγονται στο πεδίο της διοίκησης των οργανισμών (elite 

orientation vs multiple informants model). 

 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

 

Οι elite έρευνες είναι διαδεδομένες στον χώρο του μάνατζμεντ. Οι ερωτώμενοι επιλέγονται με 

κριτήρια την «αξιοπιστία» τους ή/και την «γνώση» τους, τεκμήριο των οποίων αποτελεί η θέση τους 

στα ανώτερα κλιμάκια του οργανισμού όπου εργάζονται (Cusumano & Takeishi, 1991; Hambrick, 

1981), με το επιχείρημα ότι λόγω της θέσης τους έχουν «καλύτερη ‘οπτική’ για ολόκληρο το 

οργανωτικό σύστημα» (Snow & Hrebiniak, 1980: 320). Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης 

ισχυρίζονται ότι μόνο τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη πρέπει να συμμετέχουν διότι το ιεραρχικό 

τους επίπεδο τους δίνει την δυνατότητα να γνωρίζουν το σύνολο του οργανισμού, ενώ η συμμετοχή 

οποιουδήποτε άλλου θα οδηγούσε στην καταγραφή λιγότερο έγκυρων πληροφοριών. Επίσης, εκτός 
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από αξιόπιστη και έγκυρη πληροφόρηση προκύπτει και όφελος χρόνου, κόπου και ενδεχόμενα 

πόρων. 

 

Τα τελευταία χρόνια αυτό το είδος προσέγγισης έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης 

(Enticott et al., 2008; Walker & Enticott, 2004). Παρόλο που το elite orientation model 

χρησιμοποιείται συχνά σε έρευνες σε δημόσιους οργανισμούς (Brudney et al., 1999; Meier & 

O’Toole, 2001), φαίνεται ότι οι παραδοχές που δημιουργήθηκαν από αυτό δεν ήταν ιδιαίτερα 

ισχυρές, αφού από την δεκαετία του 1980 η πεποίθηση ότι υπάρχει ένα και μόνο, ή ελάχιστα 

αξιόπιστα πρόσωπα σε μία οργάνωση που πρέπει να ερωτηθούν προκειμένου να διατυπωθεί η πιο 

έγκυρη άποψη δέχεται έντονη κριτική (Phillips, 1981). Το κυριότερο επιχείρημα αυτής της άποψης 

είναι ότι τα διευθυντικά στελέχη είναι λιγότερο πιθανό να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες για τον 

οργανισμό από ότι το προσωπικό της «πρώτης γραμμής» και οι έρευνες στις οποίες συμμετέχουν 

μόνο αυτοί μπορεί να καταγράψουν μεροληπτικές αντιλήψεις, αφού η εικόνα που θα δώσουν για τον 

οργανισμό θα αντικατοπτρίζει και το έργο τους (Purcell, 1999). Έρευνες που σχετιζόταν με την 

εφαρμογή εργαλείων μάνατζμεντ που βασίζονται σε αποτελέσματα έδειξαν ότι τα ανώτερα στελέχη 

του οργανισμού είχαν διαφορετική (πολύ περισσότερο αισιόδοξη) αντίληψη για το υπό διερεύνηση 

θέμα από ότι τα στελέχη χαμηλότερου επιπέδου (Frazier & Swiss, 2008).  

 

Σε αντίθεση με το elite orientation model, το multiple informant model επιβάλλει την συμμετοχή 

στις έρευνες εκπροσώπων όλων των διοικητικών επιπέδων της ιεραρχικής δομής του οργανισμού, με 

το επιχείρημα ότι με τον τρόπο αυτό μπορούν να καταγραφούν πιο ακριβείς πληροφορίες (Enticott, 

Boyne, & Walker, 2008). Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις εφαρμογής του EFQM Excellence Model, 

στην ομάδα αξιολόγησης συμμετέχουν και στελέχη του τομέα/μονάδας που αξιολογείται (τμηματική 

αξιολόγηση), ενώ όταν πρόκειται για το σύνολο του οργανισμού στην ομάδα αξιολόγησης 

συμμετέχουν στελέχη από όλα τα επίπεδα της διοικητικής ιεραρχίας (McFarlane, 2001).   

 

Στο σύστημα διοίκησης του αθλητισμού της χώρας η διοικητική ιεραρχία των Ελληνικών 

Αθλητικών Ομοσπονδιών (ΕΑΟ) αποτελείται από τρία επίπεδα: τους υπάλληλους, τα στελέχη 

(διευθυντές / προϊστάμενους) και τα μέλη του Δ.Σ. Σε μελέτη που αφορούσε στην ανάλυση των 

διοικητικών διαδικασιών των ΕΑΟ υπό το πρίσμα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) 

(Karastathis, Afthinos, Gargalianos, & Theothorakis, 2014), οι συμμετέχοντες προήλθαν και από τα 

τρία επίπεδα της διοικητικής ιεραρχίας των ΕΑΟ που συμμετείχαν. Ένα από τα ερευνητικά 

ερωτήματα αφορούσε στον προσδιορισμό της ενδεχόμενης διαφοροποίησης των απόψεων των 

επιπέδων αυτών για τις διοικητικές - οργανωτικές λειτουργίες των ΕΑΟ και ειδικότερα για τον 

βαθμό εφαρμογής διαδικασιών διοικητικής αριστείας και για τον λόγο αυτό αξιοποιήθηκε για την 

επίτευξη του σκοπού της παρούσας έρευνας. 

 

Μεθοδολογία 

 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 100 άτομα από 18 ΕΑΟ, τα οποία προέρχονταν από όλα τα 

επίπεδα της διοικητικής ιεραρχίας (υπάλληλοι, διευθυντές / προϊστάμενοι, μέλη Δ.Σ.), όπως αυτά 

ορίζονται στους Κανονισμούς Προσωπικού τους (2725/1999, άρθρο 30, παρ. 1, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα), με στόχο να διαπιστωθεί αν υπάρχουν διαφορές στις απόψεις τους 

για το υπό διερεύνηση θέμα.   

 

Εργαλείο μέτρησης: Για την υλοποίηση του σκοπού της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο 

που βασίστηκε στο «Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας» του EFQM (www.efqm.org). Βασικά 

κριτήρια για την επιλογή των ερωτήσεων ήταν ότι: α) αποτιμούσαν την ποιότητα των οργανωτικών 

λειτουργιών και β) ήταν συμβατές με το οργανωτικό - διοικητικό περιβάλλον των ΕΑΟ. 
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Στατιστική ανάλυση: Προκειμένου: α) να εξεταστούν οι απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με τον 

βαθμό εφαρμογής των διαδικασιών της διοικητικής αριστείας και β) να διαπιστωθεί αν υπάρχουν 

διαφορές στις απόψεις τους σε σχέση με το επίπεδό τους στη διοικητική ιεραρχία πραγματοποιήθηκε 

πολυμεταβλητή ανάλυση διασποράς για τους εννέα παράγοντες που εμπεριέχονται στο εργαλείο 

συλλογής δεδομένων της έρευνας και περιγραφική στατιστική ανάλυση. Επίσης, για να εξεταστούν 

οι διαφορές μεταξύ των τριών επιπέδων της διοικητικής ιεραρχίας και να ακολουθηθεί ο κατάλληλος 

τύπος της ανάλυσης διασποράς ανά κριτήριο (συνάρτηση Fischer ή Welch) πραγματοποιήθηκε 

έλεγχος ομοιογένειας διασποράς. Τέλος, για τον εντοπισμό στατιστικά σημαντικών διαφορών στις 

μέσες τιμές των απαντήσεων των υπάλληλων σε σχέση με τους διευθυντές / προϊστάμενους και τα 

μέλη του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε έλεγχος Bonferroni. 

 

Αποτελέσματα - Συζήτηση 

 

Από την πολυμεταβλητή ανάλυση διασποράς παρατηρήθηκε ότι οι σημαντικές τιμές στο τεστ του 

Hotelling's T2 ήταν κάτω από το 0,01 ή το 0,05, γεγονός που δηλώνει ότι υπήρξε στατιστικά 

σημαντική διαφορά στις απόψεις των τριών επιπέδων της διοικητικής ιεραρχίας (p<0,01). Από την 

περιγραφική στατιστική ανάλυση προέκυψαν γενικές διαφορές στις αντιλήψεις μεταξύ των 

επιπέδων, όπου οι υπάλληλοι παρουσίασαν τις χαμηλότερες τιμές, ενώ οι αντιλήψεις των 

διευθυντών / προϊστάμενων συμφωνούσαν περισσότερο με αυτές των μελών του Δ.Σ.  

 

Από την εφαρμογή των στατιστικών συναρτήσεων του Fisher και του Welch (ANOVA) 

παρατηρήθηκε ότι υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις μέσες τιμές των απαντήσεων των 

τριών επιπέδων της διοικητικής ιεραρχίας σε όλα τα κριτήρια. Επίσης, ο έλεγχος Bonferroni  έδειξε 

ότι υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις μέσες τιμές των απαντήσεων των υπάλληλων σε 

σχέση με τους διευθυντές / προϊστάμενους και τα μέλη του Δ.Σ., στα οκτώ από τα εννέα κριτήρια 

της διοικητικής αριστείας. Στα κριτήρια αυτά οι διευθυντές / προϊστάμενοι και τα μέλη του Δ.Σ. 

θεωρούσαν ότι ο βαθμός εφαρμογής των διαδικασιών αριστείας ήταν υψηλότερος από ότι 

θεωρούσαν οι υπάλληλοι και τον «βαθμολογούσαν» ανάλογα. Επίσης, διαπιστώθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στις απόψεις των τριών επιπέδων για τον βαθμό εφαρμογής των διαδικασιών 

διοικητικής αριστείας (Εικόνα 1: Enablers, Εικόνα 2: Results). 

 

Εικόνες 1 - 2. Αντίληψη βαθμού εφαρμογής αριστείας (Enablers - Results) ανά ιεραρχικό επίπεδο. 

  

      
 

Αναλυτικά, διαπιστώθηκε ότι σε όλα τα κριτήρια υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των τριών επιπέδων, εκτός από το κριτήριο «Προμηθευτές - Χορηγοί - Πόροι» όπου διαπιστώθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο μεταξύ των μελών του Δ.Σ. και των υπάλληλων. Σε όλες τις 

περιπτώσεις, τον υψηλότερο βαθμό αντίληψης για την εφαρμογή των διαδικασιών αριστείας στις 

ΕΑΟ είχε το ανώτερο ιεραρχικά επίπεδο (μέλη Δ.Σ.), ενώ τον χαμηλότερο βαθμό είχε το κατώτερο 
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(υπάλληλοι). Σε κανένα κριτήριο δεν παρατηρήθηκε συμφωνία μεταξύ τους. Παρόμοια 

αποτελέσματα διαπιστώθηκαν σε έρευνα της Παπαδημητρίου (2001) για την οργανωτική 

αποτελεσματικότητα των ΕΑΟ και σε έρευνα του Fahlen (2010) για την σχέση μεταξύ της 

αντίληψης του ατόμου σε σχέση με την ιεραρχική του θέση, στις οποίες διαπιστώθηκε ότι τα 

ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα είχαν θετικότερη αντίληψη από τα χαμηλότερα. 

 

Συμπεράσματα 

 

Οι διαφορές που διαπιστώθηκαν στις αντιλήψεις των συμμετεχόντων στην έρευνα σχετικά με το 

βαθμό εφαρμογής διαδικασιών διοικητικής αριστείας (Enablers - Results) στις ΕΑΟ δείχνουν ότι η 

επιλογή να συμμετέχουν στελέχη από όλα τα ιεραρχικά επίπεδα ήταν η σωστή. Αν είχε επιλεγεί 

μόνο το ανώτερο ιεραρχικό επίπεδο (διευθυντής / προϊστάμενος) ή το ανώτατο (μέλος του Δ.Σ.) τότε 

τα αποτελέσματα, συνεπώς και τα συμπεράσματα της έρευνας, θα ήταν διαφορετικά (πιο θετικά). Η 

συμμετοχή όλων των διοικητικών επιπέδων ανέδειξε μία διαφορετική, πιο ισορροπημένη, εικόνα για 

το υπό διερεύνηση θέμα που χωρίς την συμμετοχή τους δεν θα είχε αναδειχθεί.   
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2
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 Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

2
 ΣΕΦΑΑ, ΔΠΘ 

 

Περίληψη 

 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων των 

περισσότερων επιχειρήσεων, αλλά φαίνεται ότι σταδιακά παραχωρεί την θέση της στην 

«επιχειρηματική αριστεία» (Leonard & McAdam, 2002). Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να 

διερευνήσει τις απόψεις των Ελληνικών επιχειρήσεων που τους απονεμήθηκε Βραβείο Αριστείας 

στο παρελθόν για το Εθνικό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του 

ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σημαντικό ρόλο στην απόφαση για την απονομή 

του βραβείου παίζει το μέγεθος της επιχείρησης, οι επιχειρήσεις που βραβεύονται εφαρμόζουν 

κάποιο σύστημα διασφάλισης ποιότητας και ενδιαφέρονται έμπρακτα για την αντιμετώπιση της 

μόλυνσης του περιβάλλοντος και βασικό εμπόδιο στην ομαλή εφαρμογή του μοντέλου 

επιχειρηματικής αριστείας και στην διεκδίκηση του βραβείου ποιότητας αποτελεί η γραφειοκρατία.  

 

Λέξεις-κλειδιά: Επιχειρηματική αριστεία, ολική ποιότητα, Ελληνικές επιχειρήσεις. 

 

Εισαγωγή  

 

Η επιχειρηματική αριστεία σχετίζεται με την ανάπτυξη και την καθιέρωση συστημάτων διοίκησης 

και διαδικασιών μέσα σε μία επιχείρηση / οργανισμό που βασίζονται σε θεμελιώδεις αξίες, οι οποίες 

ενθαρρύνουν την συνεχή βελτίωσή της σε όλα τα στάδια διοίκησης (Rushan, 2005). Βασικός στόχος 

της είναι η επίτευξη της αριστείας σε όλους τους τομείς της επιχείρησης (π.χ., ηγεσία, στρατηγική, 

εστίαση στον πελάτη, κλπ.) για την επίτευξη αποτελεσμάτων καλύτερων από των ανταγωνιστών 

τους (Mann, 2013). Το European Foundation for Quality Management (EFQM) (2013), περιγράφει 

την επιχειρηματική αριστεία ως την: «…χρήση εξεχουσών πρακτικών για την διοίκηση της 

επιχείρησης και την επίτευξη αποτελεσμάτων, οι οποίες βασίζονται στις εξής θεμελιώδες πρακτικές: 

1) προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, 2) εστίαση στον πελάτη, 3) ηγεσία και σταθερότητα του 

σκοπού, 4) διοίκηση μέσω διεργασιών και πραγματικών δεδομένων, 5) ανάπτυξη και εμπλοκή 

ανθρώπινου δυναμικού, 6) συνεχής μάθηση, καινοτομία και βελτίωση, 7) ανάπτυξη συνεργασιών 

και 8) εταιρική κοινωνική ευθύνη». Στον τομέα των επιχειρήσεων και των οργανισμών η αριστεία 

θεωρείται πλέον ως ένας βασικός πυλώνας για την θεμελίωση της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα, 

αλλά και ως εργαλείο για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.  

 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

 

Η ανάγκη για την αξιοποίηση της επιχειρηματικής αριστείας ως τρόπου διοίκησης και αναγνώρισης 

οδήγησε στην δημιουργία του European Foundation for Quality Management (EFQM), το 1988 

(EFQM, 2013), το οποίο μετά από λίγο καιρό ανάπτυξε και το αντίστοιχο μοντέλο επιχειρηματικής 

αριστείας που χρησιμοποιήθηκε ως το πλαίσιο για το «Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας» και 

ακολούθως για τα εθνικά βραβεία ποιότητας των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Το 

μοντέλο βασίστηκε κατά κύριο λόγο στην ιδέα της ΔΟΠ, αλλά λίγο αργότερα αρκετά στελέχη 

επιχειρήσεων άρχισαν να θεωρούν την προσέγγιση αυτή ως ανεπαρκή για την επίτευξη των στόχων 

τους (Dale, 2000). Συνέπεια αυτής της κριτικής ήταν στην επανέκδοση του μοντέλου EFQM που 
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έγινε το 1999 να πραγματοποιηθεί μία βασική στροφή από την ΔΟΠ στην επιχειρηματική αριστεία 

(Nabitzetal, 1999). Η αντίθεση μεταξύ των δύο εννοιών είναι πιο εμφανής κυρίως στον δημόσιο 

τομέα. Παρόλο που πολλοί δημόσιοι οργανισμοί έχουν κάνει προσπάθειες να εφαρμόσουν την ΔΟΠ 

κανένας δεν πέτυχε αξιομνημόνευτα αποτελέσματα, ενώ φαίνονται πιο δεκτικοί στην χρήση αρχών 

αριστείας (Cairncross, 2000). 

 

Μεθοδολογία 

 

Δείγμα: Στην έρευνα προκλήθηκαν να συμμετέχουν 46 Ελληνικές ιδιωτικές επιχειρήσεις στις οποίες 

έχει απονεμηθεί κάποιο Βραβείο Επιχειρηματικής Αριστείας την περίοδο 2001 - 2017, όπως 

αποτυπώνεται στα αρχεία της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ). Τελικά 

συμμετείχαν 19 επιχειρήσεις (41,3%).   

 

Εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε: Για την υλοποίηση του σκοπού της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η 

μέθοδος του ερωτηματολογίου, το οποίο ήταν πρωτότυπο, δημιουργήθηκε στο πρόγραμμα Google 

Forms και περιλάμβανε πέντε κατηγορίες ερωτήσεων: 1) γενικές πληροφορίες για την επιχείρηση, 2) 

συστήματα διασφάλισης ποιότητας, 3) επιχειρηματική αριστεία και βραβεία επιχειρηματικής 

αριστείας, 4) αυτό-αξιολόγηση μέσα στην επιχείρηση, και 5) οφέλη που αποκόμισαν οι επιχειρήσεις 

από την απόκτηση του βραβείου επιχειρηματικής αριστείας. Οι απαντήσεις δόθηκαν σε κλίμακα 

τύπου Likert (όπου 1 = καθόλου ικανοποιητικά και 5 = πλήρως ικανοποιητικά).   

 

Μέθοδος συλλογής των δεδομένων: Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο 

τμήμα διασφάλισης ποιότητας κάθε επιχείρησης και στις περισσότερες περιπτώσεις απάντησε ο 

υπεύθυνος ποιότητας της επιχείρησης.  

 

Ανάλυση των δεδομένων: Οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου αναλύθηκαν από το πρόγραμμα 

Google Forms.  

 

Αποτελέσματα – Συζήτηση 

 

Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα δραστηριοποιούνταν σε ποικίλους τομείς. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι σε αυτές δεν υπήρχε κάποια από τον τομέα γενικά του αθλητισμού ή της αναψυχής. 

Οι 15 (79%) ήταν Ανώνυμες Εταιρείες, ενώ 4 (21%) ήταν Ανώνυμες Βιομηχανικές Εμπορικές 

Εταιρείες. Εννέα (47.5%) απασχολούσαν >151 υπάλληλους, έξι (31.5%) 101 - 150 υπάλληλους, δύο 

(10,5%) 51 - 100 υπάλληλους, ενώ από μία (5,3%) απασχολούσαν αντίστοιχα 1 - 20 και 21 - 50 

υπάλληλους. Δέκα επιχειρήσεις (52.6%) είχαν ετήσια έσοδα περισσότερα από €500.000, επτά 

(36.8%)  μεταξύ €200.001 - 500.000, ενώ δύο (10,5%) μεταξύ €100.001 - 200.000.  

 

Σχετικά με την πρώτη επαφή που είχαν επιχειρήσεις με τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας, 11 

(57.9%) ανέφεραν την εφαρμογή του προτύπου ISO 9001, οι τρεις (15,8%) που ανήκουν στην 

κατηγορία «είδη διατροφής» ανέφεραν την εφαρμογή του Hazard Analysis & Critical Control Points 

(HACCP), ενώ άλλες τρεις (15,8%) ανέφεραν το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας EFQM.  

 

Σχετικά με τις προσεγγίσεις για την ποιότητα που εφαρμόζουν 15 (79%) ανέφεραν το πρότυπο ISO 

9001, ενώ δύο (10,5.%) είχαν προγραμματίσει να το εφαρμόσουν στο μέλλον, 12 (63,1%) 

εφάρμοζαν το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας EFQM, εννέα (47,3%) το Εθνικό Μοντέλο 

Επιχειρηματικής Αριστείας, 10 (53%) το ISO 14001 που αφορά στο περιβάλλον, δύο (10,5%) το 

ISO 22000, δύο (10,5%) το πρότυπο OHSAS και μία ακόμα είχε προγραμματίσει να το εφαρμόσει 

στο μέλλον, δύο (10,5%) το πρότυπο EMAS και δύο ακόμα είχαν προγραμματίσει να το 

εφαρμόσουν στο μέλλον, δύο (10,5%) το HACCP, μία (5,3%) εφάρμοζε την προσέγγιση Balanced 
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Scorecard και τρεις ακόμα είχαν προγραμματίσει να την εφαρμόσουν στο μέλλον, ενώ η προσέγγιση 

6-σίγμα δεν εφαρμόζεται από καμία επιχείρηση και μόλις μία είχε προγραμματίσει να την εφαρμόσει 

στο μέλλον. 

 

Σε δύο επιχειρήσεις είχαν απονεμηθεί και τα τρία βραβεία Επιχειρηματικής Αριστείας, σε δύο το 

EFQM και το Εθνικό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας, σε έξι το EFQM και το «Αιέν 

αριστεύειν», σε έξι μόνο το Εθνικό Βραβείο Επιχειρηματικής Αριστείας και σε τρεις μόνο το 

EFQM.  

 

Σχετικά με το εάν τα Βραβεία Επιχειρηματικής Αριστείας απευθύνονται μόνο στις μεγάλες 

επιχειρήσεις (>100 υπάλληλους), 11 (58%) απάντησαν αρνητικά, ενώ οκτώ (42%) απάντησαν 

θετικά.  

 

Σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αξιολόγηση των στελεχών η επικρατέστερη απάντηση 

(78.9%) ήταν «με συμπλήρωση ερωτηματολογίου» και ακολουθούσαν οι «απευθείας ερωτήσεις 

προς τα στελέχη από τον προϊστάμενο του κάθε τμήματος», το «φύλλο αξιολόγησης από τους 

προϊστάμενους» και η «συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τον προϊστάμενο παρουσία του 

αξιολογούμενου». 

 

Σχετικά με το πλήθος των αξιολογήσεων οι περισσότερες επιχειρήσεις (17) (89,4%) δήλωσαν ότι 

υλοποιούν 1 - 2 κάθε χρόνο, ενώ μόνο 2 (10,5%) υλοποιούν 3 - 4 αξιολογήσεις. Τα άτομα που 

αξιολογούνται είναι τα στελέχη, ενώ σε μία μόνο επιχείρηση αξιολογείται και η διοίκηση. 

 

Μετά την εφαρμογή του Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας αποκόμισαν οφέλη: 1) η επιχείρηση 

(βελτιώθηκε η διαφάνεια, η ποιότητα και η αξιοπιστία των διαδικασιών, η φήμη της επιχείρησης, ο 

τρόπος διοίκησης και προσελκύστηκαν νέοι πελάτες), 2) τα στελέχη (αναπτύχθηκε καλύτερη μεταξύ 

τους επικοινωνία, δημιουργήθηκαν ευκαιρίες για εκπαίδευση και εξέλιξη και βελτιώθηκε το 

εργασιακό περιβάλλον, ενώ δεν βελτιώθηκαν στον αναμενόμενο βαθμό ο φόρτος εργασίας και η 

ταύτιση των προσωπικών τους στόχων στελεχών με αυτών της επιχείρησης), 3) τα ηγετικά στελέχη 

και οι μέτοχοι, 4) η συνεργασία με τους προμηθευτές (βελτιώθηκε: α) η εμπιστοσύνη στην ποιότητα 

των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών από τους προμηθευτές και β) ο τρόπος με τον οποίο 

ρυθμίζονταν οι διαδικασίες παραγγελιών με τις επιχειρήσεις, ενώ δεν είχε την αναμενόμενη 

βελτίωση ο καθορισμός παράδοσης και πληρωμής των παραγγελιών) και 5) η κοινωνία. 

 

Συμπεράσματα 

 

Τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την παρούσα μελέτη είναι τα ακόλουθα: α) το 

μέγεθος της επιχείρησης παίζει σημαντικό ρόλο στην απόφαση για την απονομή του βραβείου, β) οι 

επιχειρήσεις που βραβεύονται εφαρμόζουν κάποιο σύστημα διασφάλισης ποιότητας, γ) οι 

επιχειρήσεις ενδιαφέρονται έμπρακτα για την αντιμετώπιση της μόλυνσης του περιβάλλοντος και δ) 

βασικό εμπόδιο στην ομαλή εφαρμογή του μοντέλου επιχειρηματικής αριστείας και στην διεκδίκηση 

του βραβείου ποιότητας αποτελεί η γραφειοκρατία. Αν και τα συμπεράσματα αυτά προέκυψαν από 

στοιχεία επιχειρήσεων που ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 

και από επιχειρήσεις του αθλητισμού και της αναψυχής ως κατευθυντήριες οδηγίες, ώστε να 

γνωρίσουν και αυτές την επιχειρηματική αριστεία και στην συνέχεια να διεκδικήσουν κάποιο από τα 

εθνικά ή ακόμα και τα διεθνή βραβεία. 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ EFQM 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ 

 

Παπαδόπουλος, Ν.,
1
& Γαργαλιάνος, Δ.

2
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Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
2
 ΣΕΦΑΑ, ΔΠΘ 

 

Περίληψη 

 

Προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα νέα δεδομένα του περιβάλλοντος που λειτουργούν οι 

επιχειρήσεις / οργανισμοί, περιλαμβανομένων των Ελληνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών (ΕΑΟ) 

χρειάζονται να αναμορφώσουν τις στρατηγικές τους. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η 

διερεύνηση της εφαρμογής του Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας του European Foundation of 

Quality Management (EFQM) από τις ΕΑΟ. Χρησιμοποιείται η μέθοδος της ανασκόπησης της 

βιβλιογραφίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ΕΑΟ εφαρμόζουν μερικώς το μοντέλο αυτό και για 

να βελτιώσουν την λειτουργία τους χρειάζεται να το εφαρμόζουν σε μεγαλύτερο βαθμό.  

 

Λέξεις-κλειδιά: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, EFQM, Ελληνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες. 

 

Εισαγωγή 

 

Για να μπορέσει ένας οργανισμός να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών του πρέπει πρώτα να 

μπορέσει να την μετρήσει, ώστε να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιεί τους 

πόρους του συγκριτικά με άλλους οργανισμούς (Reichheld & Sasser, 1990). Για την προώθηση της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) δημιουργήθηκε στην Ευρώπη το European Foundation for 

Quality Management (EFQM), το οποίο συνέταξε το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας, που 

αποτέλεσε τον οδηγό για την ποιοτική αναβάθμιση των ευρωπαϊκών οργανισμών και το πλαίσιο για 

την αξιολόγηση των υποψήφιων για το European Quality Award (EQA) επιχειρήσεων. Σήμερα είναι 

το πλέον διαδεδομένο εργαλείο αυτό-αξιολόγησης επιχειρήσεων και η βάση για πολλά εθνικά και 

διεθνή βραβεία ποιότητας (Esklidsen & Dahlgaard, 2000). Αρκετοί ερευνητές μελέτησαν την 

εφαρμογή του Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας σε οργανισμούς του τομέα της εκπαίδευσης 

(Farrar, 2000; Hides et al., 2004; Tari, 2006) και της υγείας (Jackson & Bircher, 2002; Moelleratal, 

2000; Stewart, 2003), ενώ οι μελέτες για αθλητικούς οργανισμούς (και ειδικά Ελληνικούς) είναι 

περιορισμένες.  

 

Σκοπός της έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της εφαρμογής του Μοντέλου Επιχειρηματικής 

Αριστείας του EFQM από τις ΕΑΟ.  

 

Μεθοδολογία 

 

Για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανασκόπησης της 

βιβλιογραφίας, κατά την οποία καταβλήθηκε προσπάθεια να εντοπιστούν μελέτες στο υπό 

διερεύνηση αντικείμενο, να εντοπιστούν κενά και να δημιουργηθεί το κατάλληλο θεωρητικό 

υπόβαθρο. Τα βήματα που ακολουθήθηκαν ήταν τα ακόλουθα: 1) επιλογή των πηγών άντλησης 

βιβλιογραφίας (επιλέχθηκαν οι βάσεις δεδομένων Scopus (https://www.scopus.com/) και Science 

Direct (http://www.sciencedirect.com), 2) καθορισμός των όρων αναζήτησης (“EFQM” and “in 

https://www.scopus.com/
http://www.sciencedirect.com/
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sports”, “2010-2018”), 3) εφαρμογή των όρων αναζήτησης - εύρεση άρθρων (εντοπίστηκαν 14 

άρθρα στο Science Direct και 4 στο Scopus) και 4) μελέτη - επεξεργασία άρθρων. Μέσα από την 

ανάγνωση της περίληψης (abstract), αλλά και του πλήρους κειμένου (εάν κρινόταν σκόπιμο), 

πραγματοποιήθηκε το φιλτράρισμα της βιβλιογραφίας, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν το κάθε άρθρο -

μελέτη εξυπηρετούσε τον σκοπό της παρούσας έρευνας. Τελικά επιλέχθηκαν 9 άρθρα. 

 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας  

 

Το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας του EFQM αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο αυτό-

αξιολόγησης που συνδέει την εξυπηρέτηση του πελάτη με συγκεκριμένα κριτήρια - προϋποθέσεις, οι 

οποίες θεωρούνται αναγκαίες για την ποιοτική οργάνωση των επιχειρήσεων / οργανισμών και την 

επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων. Η αυτό-αξιολόγηση γίνεται με βάση εννέα κριτήρια, πέντε 

από τα οποία ονομάζονται «Προϋποθέσεις» και εξετάζουν τις δραστηριότητες του οργανισμού, τον 

τρόπο λειτουργίας του και τις επιδόσεις του (διαμορφωτές / καταλύτες - enablers / inputs): α) 

ηγεσία, β) ανθρώπινο δυναμικό, γ) πολιτικές - στρατηγικές, δ) συνεργασίες – πόροι και ε) 

διαδικασίες, ενώ τα άλλα τέσσερα ονομάζονται «Αποτελέσματα» (results) και εξετάζουν τις 

επιπτώσεις των προηγούμενων κριτηρίων: α) στους ανθρώπους, β) στους πελάτες, γ) στην κοινωνία 

και δ) στους σημαντικούς δείκτες απόδοσης. Κατά συνέπεια, δημιουργείται μία κυκλική διαδρομή, 

κατά την οποία οι Προϋποθέσεις παράγουν Αποτελέσματα, τα οποία με την σειρά τους βελτιώνουν 

τις Προϋποθέσεις (www.efqm.org). 

 

Σε διεθνές επίπεδο, οι Rial, Cancela, και Cambau (2014) μελέτησαν περιφερειακές αθλητικές 

Ομοσπονδίες στη Γαλικία, μέσω ερωτηματολογίου που καταρτίστηκε με βάση το EFQM για την 

αξιολόγηση της διοίκησης ποιότητας και δόθηκε στους προέδρους και το προσωπικό. Τα 

αποτελέσματα εντόπισαν δυνατά σημεία, ενδιάμεσα σημεία και αδυναμίες που πρέπει να 

διατηρηθούν ή να αναπροσαρμοστούν, καθώς και νέες στρατηγικές που πρέπει να σχεδιασθούν για 

τη διοίκηση των Αθλητικών Ομοσπονδιών. Με βάση την προσέγγιση EFQM, οι Allameh, Pool, 

Jaberi, και Soveini (2014) εξέτασαν τις αντιλήψεις των διευθυντικών αθλητικών στελεχών στο Ιράν, 

με στόχο την ανάπτυξη ενός μοντέλου οργανωσιακής απόδοσης και βρήκαν ότι η ανταλλαγή 

γνώσεων μεταξύ των στελεχών μιας οργάνωσης, αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για επιτυχή 

οργανωσιακά αποτελέσματα. Ο O’Boyle (2015) εξέτασε το ζήτημα της ανάπτυξης και εφαρμογής 

ενός εργαλείου που να μπορεί να βοηθήσει τα διευθυντικά στελέχη των αθλητικών οργανισμών της 

Αυστραλίας να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις απόδοσης και βρήκε ότι όσο οι αθλητικοί οργανισμοί 

υιοθετούν εμπορικές και επαγγελματικές προσεγγίσεις για την επίτευξη των στόχων τους, τόσο πιο 

αποτελεσματικοί γίνονται. Οι Moreno και Suarez (2016) υποστήριξαν ότι το μοντέλο EFQM 

επιτρέπει την αξιολόγηση της οργάνωσης Δημοτικών Αθλητικών Υπηρεσιών και τους βοηθάει να 

πετύχουν τους στόχους τους μέσω μίας δομημένης, μετρίσιμης και συγκρίσιμης μεθοδολογίας.   

 

Στην Ελλάδα, η σύγκριση μεταξύ της ΔΟΠ και των Διεθνών Προτύπων Ποιότητας (ISO) ανέδειξε 

την ΔΟΠ ως επικρατέστερο θεωρητικό πεδίο για τις ΕΑΟ, το EFQM ως το μοντέλο ποιότητας που 

έχει μεγαλύτερη απήχηση και πληρέστερη εφαρμογή και το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας 

του EFQM ως το καλύτερο μέσο ανάπτυξης και αξιολόγησης της διοικητικής αριστείας 

(Καραστάθης, Αυθίνος, & Γαργαλιάνος, 2010). Οι Καριοφύλλας, Κριεμάδης και Αλεξόπουλος 

(2012) εξέτασαν τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η φιλοσοφία και οι αρχές της ΔΟΠ σε Μη-

Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ) (αθλητικούς, πολιτιστικούς, ποικίλης δράσης) και 

συμπέραναν ότι οι οργανισμοί αυτοί τόσο σε κάθε ένα κριτήριο του Μοντέλου Επιχειρηματικής 

Αριστείας του EFQM ξεχωριστά, όσο και συνολικά εμφανίζουν μία μέση εικόνα, δηλαδή είναι στο 

ξεκίνημα της ενσωμάτωσης μίας νέας φιλοσοφίας που θα εμπεριέχει την ποιότητα, Επίσης, υπάρχει 

μία αρκετά ισχυρή σχέση μεταξύ του βαθμού που έχει κάποια οργάνωση στο κριτήριο που αφορά 

στις συνεργασίες που υλοποιεί, των πόρων που διαθέτει και των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνει. 

http://www.efqm.org/


19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής 

Πάτρα        16-18 Νοεμβρίου 2018 

 

66 66 66 

Δηλαδή, όποιος οργανισμός επενδύει περισσότερο στις εξωτερικές συνεργασίες και την διαχείριση 

των πόρων τελικά επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσματα. 

 

Οι Karastathis, Afthinos, Gargalianos, και Theodorakis (2014) βρήκαν ότι οι ΕΑΟ ακολουθούν 

κάποιες από τις πρακτικές που συνιστώνται από το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας του EFQM, 

ωστόσο αυτό δεν γίνεται ούτε συχνά, ούτε συστηματικά. Διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές στις 

αντιλήψεις των συμμετεχόντων στο κριτήριο «Ηγεσία» μεταξύ μικρού και μεγάλου μεγέθους ΕΑΟ, 

όπως και στις αντιλήψεις τους στο κριτήριο «Στρατηγική και Προγραμματισμός» μεταξύ μικρού 

μεγέθους και μεσαίου μεγέθους ΕΑΟ, χωρίς, όμως, αυτό να σημαίνει ότι το μέγεθος συνολικά 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα διαφοροποίησης. Εκτός από το στοιχείο του μεγέθους, η μελέτη 

προσδιορίζει και τον τύπο του αθλήματος (ομαδικό ή ατομικό) που καλλιεργούν, χωρίς, όμως, να 

αποτελεί σημείο διαφοροποίησης των αντιλήψεων των συμμετεχόντων στην έρευνα.  

 

Σε πιο πρόσφατη μελέτη οι Gargalianos και Matsaridis (2017) βρήκαν ότι τα στελέχη των ΕΑΟ 

έχουν ένα αρκετά υψηλό ποσοστό εκπαίδευσης και αρκετή εμπειρία, παράγοντες που είναι πολύ 

σημαντικοί για την κατανόηση επιστημονικών εννοιών, αλλά και την εξειδικευμένη εφαρμογή τους 

στα συγκεκριμένα περιβάλλοντα. Ωστόσο, ο μικρός αριθμός των στελεχών που συμμετείχαν στην 

έρευνα ίσως δείχνει ότι υπάρχει ακόμη δρόμος να καλυφθεί έως ότου αναγνωρισθεί η αξία της 

επιστημονικής προσέγγισης της διοίκησης του αθλητισμού. Οι ΕΑΟ είχαν υψηλά σκορ τόσο στις 

«Προϋποθέσεις», όσο και στα «Αποτελέσματα», πράγμα που σημαίνει πως η αντίληψη των 

στελεχών για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι ΕΑΟ είναι, σε γενικές γραμμές, θετική. Το 

υψηλότερο σκορ καταγράφηκε στις «Διαδικασίες» και στην «Ηγεσία», ενώ το χαμηλότερο στην 

«Κοινωνία». Ενδεχόμενα, λοιπόν, οι ΕΑΟ να χρειάζεται να ανοίξουν δίαυλο επικοινωνίας με τις 

τοπικές κοινωνίες, οι οποίες είναι και αυτές έμμεσα συμμέτοχοι στις προσπάθειες των ΕΑΟ. 

 

Συμπέρασμα 

 

Οι ΕΑΟ εφαρμόζουν κάποιες διοικητικές πρακτικές σύμφωνα με το «Μοντέλο Επιχειρηματικής 

Αριστείας» του EFQM, αλλά απαιτείται μία πιο συστηματική εφαρμογή του. Η αντίληψη των 

διευθυντικών στελεχών για τον τρόπο που λειτουργούν οι αθλητικοί οργανισμοί είναι θετική, 

ανεξάρτητα αν υπάρχει στρατηγική επιλογή από τις διοικήσεις να εφαρμόζουν πρακτικές υψηλού 

επιπέδου ποιότητας. Τα μετρήσιμα αποτελέσματα, όπως έχουν καταγραφεί, μπορούν να βοηθήσουν 

την ποιοτική οργάνωση των ΕΑΟ. Οι Ομοσπονδίες πρέπει να χρησιμοποιούν κάποιο μοντέλο 

διοίκησης. Μελλοντικά, η έρευνα μπορεί να επικεντρωθεί περισσότερο στα δημογραφικά στοιχεία 

των διευθυντικών στελεχών των Ομοσπονδιών, στην εκπαίδευσή τους, στις προοπτικές που έχει 

κάθε άθλημα, σύμφωνα με την αντίληψή τους, στη διαφοροποίηση των Ομοσπονδιών σε σχέση με 

το μέγεθός τους, αλλά και τους πόρους και τις πηγές εσόδων τους.    
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (3 Χ 3)  

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

 

Ανδρουτσόπουλος, Π.,
1
 Αλεξόπουλος, Π.,

2
 Ίγκλις, Η.,

1
 & Χαρμπαλής, Θ.

1
 

 
1
 Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Γραφείο Βόρειας Ελλάδας 

2
 ΤΟΔΑ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

 

Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μελετήσει - αξιολογήσει το επίπεδο αποτελεσματικότητας 

του αναπτυξιακού προγράμματος (3 Χ 3) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ). 

Στην έρευνα συμμετείχαν 20 διοικητικοί παράγοντες της Ομοσπονδίας, 50 προπονητές που 

εργάστηκαν - εργάζονται για το πρόγραμμα και 80 προπονητές όλων των κατηγοριών που δεν είχαν 

εργασιακή σχέση με την Ομοσπονδία. Για τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο της 

οργανωτικής αποτελεσματικότητας των Ελληνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών (ΕΑΟ) της 

Papadimitriou (1995), το οποίο προσαρμόστηκε στο αναπτυξιακό πρόγραμμα (3 Χ 3) της ΕΟΚ και 

αποτελούνταν από 30 δείκτες αποτελεσματικότητας που σχετίζονταν με πέντε παράγοντες: 1) 

ικανότητες του Δ.Σ. και εξωτερικές σχέσεις της Ομοσπονδίας με τους φορείς συνεργασίας, 2) 

οργανωτικός προγραμματισμός, 3) ικανοποίηση αθλητών – συμμετεχόντων, 4) εσωτερικές 

διαδικασίες και 5) επιστημονική υποστήριξη του αθλήματος. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την 

πολυδιάστατη έννοια της οργανωτικής αποτελεσματικότητας, καθώς και της μαζικότητας του 

αναπτυξιακού προγράμματος. Στατιστικά σημαντικές διαφορές στις αντιλήψεις – θέσεις υπήρξαν 

και στους πέντε παράγοντες μεταξύ των διοικητικών παραγόντων της ΕΟΚ, καθώς και των δύο 

διαφορετικών ομάδων των προπονητών καλαθοσφαίρισης. Συμπεραίνεται ότι είναι σημαντικό η 

ΕΟΚ να υιοθετήσει αποδοτικές στρατηγικές για τις οργανωτικές διαστάσεις του αναπτυξιακού 

προγράμματος, οι οποίες θα το οδηγήσουν σε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Οι αξιολογήσεις και η 

ερμηνεία των ζητημάτων που προκύπτουν από τους συμμετέχοντες στο αναπτυξιακό πρόγραμμα (3 

Χ 3) βοηθούν την Ομοσπονδία να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένες πολιτικές και στρατηγικές 

αντιμετώπισης προβλημάτων για την ανάπτυξη της μαζικότητας, καθώς και της αναγνωρισιμότητας 

του συγκεκριμένου προγράμματος. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Kαλαθοσφαίριση, οργάνωση, αξιολόγηση. 
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ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 

 

Δημητρόπουλος, Π.,
1
 & Τσαγκανός, Α.

2 

 
1
 ΤΟΔΑ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

2
 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών 

 

Περίληψη  

 

Εδώ και αρκετά χρόνια, η επαγγελματοποίηση του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου αποτελεί αντικείμενο 

μελέτης από ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες και ρυθμιστικές αρχές. Οι ομάδες έχουν πλέον εξελιχθεί 

σε κερδοφόρες εταιρίες (Andreff, 2006) και μάλιστα μερικές από αυτές έχουν εισαχθεί στο 

χρηματιστήριο. Ωστόσο, παρά τα αυξημένα έσοδα και τα ποσά που επενδύονται από τους μετόχους, 

τα τελευταία χρόνια, η οικονομική κατάσταση των περισσότερων επιδεινώνεται (Dimitropoulos, 

2014). 

 

Πολλοί ερευνητές έχουν αποδώσει την διαρκή συσσώρευση χρέους στην τάση των ομάδων να 

επενδύουν υπέρογκα ποσά για να προσελκύσουν τους πιο ταλαντούχους και ικανούς αθλητές και να 

βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους στο πρωτάθλημα (Benkraiem et al., 2011). Η αιτιολόγηση 

αυτή είναι το σύμπτωμα της χρηματοπιστωτικής αστάθειας των ομάδων, ενώ η πραγματική αιτία 

βρίσκεται στο επιχειρησιακό μοντέλο λειτουργίας τους και στην σχέση που έχουν με τους 

stakeholders τους. Ο Mourao (2012) επιβεβαιώνει την άποψη αυτή αναφέροντας ότι οι ομάδες 

αντιμετωπίζουν ένα τρίγωνο συμπεριφορικών δυνάμεων που δεν τους αφήνουν να ξεφύγουν από το 

υπερβολικό χρέος, το οποίο αποτελείται από: α) την πίεση για επιτυχία, β) τους διογκούμενους 

μισθούς των ποδοσφαιριστών και γ) τα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Όμως, παρά τις 

προσπάθειες που καταβάλουν, η επιτυχία δεν έρχεται πάντα, οπότε η επένδυση σε παίκτες 

χαρακτηρίζεται ως υψηλού κινδύνου. Οι Mourao (2013) και Dimitropoulos (2014) αναφέρουν ότι το 

επίπεδο χρέους δεν επηρεάζεται μόνο από τα προηγούμενα επίπεδα χρέους, την κερδοφορία, τις 

αμοιβές των παικτών και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, αλλά και από την παλαιότερη και την 

τρέχουσα αθλητική επιτυχία των ομάδων.  

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τις αποφάσεις που παίρνουν οι τράπεζες να 

δανείσουν ποδοσφαιρικές ομάδες και το ενδεχόμενο το τραπεζικό σύστημα να αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα του υπερδανεισμού. Σε ένα δείγμα 48 Ευρωπαϊκών ομάδων και με στοιχεία  από το 2008 

έως το 2016 εξετάστηκε το κόστος του χρέους και εάν οι τρέχουσες αθλητικές επιτυχίες τους και τα 

οικονομικά χαρακτηριστικά τους χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες ως ενδείξεις μελλοντικής 

οικονομικής βιωσιμότητάς τους για να δικαιολογήσουν την απόφασή τους να τις υποστηρίξουν 

μέσω της χορήγησης δανείων με χαμηλό κόστος.  

 

Τα εμπειρικά στοιχεία επιβεβαίωσαν ότι η αθλητική επιτυχία των ομάδων συνδέεται με μειωμένο 

κόστος δανεισμού. Η επιτυχία αποτελεί ένα θετικό μήνυμα στην αγορά χρήματος και δίνει την 

δυνατότητα σε αυτές που έχουν θετική καθαρή περιουσία να αποκτήσουν πρόσβαση σε κεφάλαια 

παρά την ενδεχόμενη δυσχερή οικονομική τους κατάσταση.   

 

Λέξεις-κλειδιά: Κόστος δανεισμού, ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αθλητική επιτυχία, χρηματοδότηση. 
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  

ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

 

Λόλα, Α.,
1
 Τζέτζης, Γ.,

1
 & Λουκάς, Δ.

2
 

 
1
 ΣΕΦΑΑ, ΑΠΘ  

2
 Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  

 

Περίληψη 

 

Στη σημερινή εποχή του υψηλού ανταγωνισμού, της παγκοσμιοποίησης και της οικονομικής κρίσης 

η καλή γνώση της συμπεριφοράς των αθλητικών καταναλωτών είναι σημαντικός παράγοντας 

επιτυχίας μίας ομάδας. Ο αθλητικός καταναλωτής χαρακτηρίζεται από την υψηλή αφοσίωσή του με 

την ομάδα, την οποία συνήθως εμφανίζει με την απόφασή του να παρακολουθήσει αγώνες της. Οι 

περισσότεροι ερευνητές εξετάζουν την συμπεριφορά των αθλητικών καταναλωτών θεωρώντας τους 

ως μία ομοιογενή ομάδα και η διαφοροποίησή τους ως προς τα επίπεδα παρακολούθησης αγώνων 

δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη.  

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η συγκριτική αξιολόγηση των παραγόντων συμπεριφοράς 

«ταύτιση», «προσκόλληση με την ομάδα», «πρόθεση για υποστήριξη», «πρόθεση για επανάληψη 

αγοράς προϊόντων», «θετική προφορική επικοινωνία», «αντιλαμβανόμενο κύρος» και «εταιρική 

φήμη». Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου. Στην έρευνα 

συμμετείχαν 220 θεατές αγώνων ποδοσφαίρου, οι οποίοι μέσω του ελέγχου της συχνότητας 

παρακολούθησης αγώνων ταξινομήθηκαν σε χαμηλής, μεσαίας και υψηλής συχνότητας. Για την 

ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η απλή ανάλυση διακύμανσης και η Post hoc Scheffé. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε όλους τους παράγοντες. Σε 

όλες τις συγκρίσεις οι θεατές που ανήκαν στην ομάδα υψηλής συχνότητας παρακολούθησης αγώνων 

είχε υψηλότερο μέσο όρο από τους συμμετέχοντες της μεσαίας συχνότητας και αυτοί είχαν 

υψηλότερο μέσο όρο από τους συμμετέχοντες που ανήκαν στην ομάδα της χαμηλής συχνότητας.  

 

Συμπερασματικά φαίνεται ότι οι θεατές των αγώνων ποδοσφαίρου δεν είναι ομοιογενές κοινό, αλλά 

διαφέρουν με όμοιο τρόπο ως προς τις συμπεριφορές τους, τις προθέσεις τους και το 

αντιλαμβανόμενο κύρος και την φήμη της ομάδας. Συνεπώς, οι ομάδες θα πρέπει να προσαρμόσουν 

τις στρατηγικές τους στα διαφορετικά χαρακτηριστικά των αθλητικών καταναλωτών, ώστε να 

επηρεάζουν θετικά την συμπεριφορά τους, τις προθέσεις και τις αντιλήψεις τους και να βελτιώνουν 

την θέση τους στην αθλητική αγορά.  

 

Λέξεις-κλειδιά: Συμπεριφορά αθλητικών καταναλωτών, ταύτιση, προσκόλληση με την ομάδα. 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ 

ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ 

(ITEM RESPONSE THEORY - IRT) 

 

Κουρτεσοπούλου, Α.,
1
 Ανδρουλάκης, Γ.,

2
 Nικολακάκου, Χ.,

 3
 Γράψα, Θ.,

3
 & Πολυμενέας, Γ.

1
  

 
1 

ΤΟΔΑ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  
2 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών  
3
 Τμήμα Μαθηματικών,  Πανεπιστήμιο Πατρών  

 

Περίληψη 

 

Η ηγεσία και το επίπεδο συνεργασίας είναι καθοριστικοί παράγοντες επίδοσης σε οποιαδήποτε 

επιχείρηση / οργανισμό, περιλαμβανομένων και των αθλητικών. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν 

να διερευνήσει τις ψυχομετρικές ιδιότητες της Κλίμακας Ηγεσίας και Ομαδικού Πνεύματος μέσω 

της Θεωρίας Απόκρισης Ερωτήματος (Item Response Theory - IRT), στοχεύοντας στον περιορισμό 

του πλήθους των ερωτήσεων ενός ερωτηματολογίου διά της επιλογής των ερωτημάτων που έχουν 

την μεγαλύτερη συνάρτηση πληροφορίας. Με βάση την συνάρτηση πληροφορίας που αντιστοιχεί σε 

κάθε ερώτηση αναδεικνύεται ένα κατάλληλα επιλεγμένο υποσύνολο ερωτημάτων που δίνει 

ισοδύναμη πληροφορία με αυτή του αρχικού συνόλου των ερωτημάτων.   

 

Λέξεις-κλειδιά: Ηγετικές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα, επαγγελματικός αθλητισμός, θεωρία 

απόκρισης ερωτήματος, αξιολόγηση κλίμακας. 

 

Εισαγωγή 

 

Ο προπονητής ως ηγέτης μπορεί να μετασχηματίζει μία ομάδα σε νικήτρια και κάποιες από τις 

ηγετικές ικανότητες που διαθέτει είναι περισσότερο αποτελεσματικές από άλλες (ICCE, 2012). Στον 

χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού οι πιο αποτελεσματικές ικανότητες εντάσσονται στην 

μετασχηματιστική ηγεσία (Callow et al., 2009), καθώς και στην ηγεσία που υπηρετεί (Burton & 

Peachey, 2013). Εξίσου σημαντικός παράγοντας απόδοσης μίας ομάδας είναι και το επίπεδο 

ομαδικού πνεύματος/συνεργασίας των μελών της, για την διερεύνηση του οποίου χρησιμοποιήθηκε 

η κλίμακα Team Assessment Diagnostic Measure - TADM (Sikorski, 2009). 

 

Οι ηγετικές ικανότητες του προπονητή και το επίπεδο ομαδικού πνεύματος είναι χαρακτηριστικά 

που σχετίζονται θετικά μεταξύ τους και μπορούν να μελετηθούν. Η αξιολόγησή τους γίνεται κυρίως 

μέσω της συμπλήρωσης διαφόρων ψυχομετρικών τεστ και με την χρήση κλιμάκων αξιολόγησης 

προσαρμοσμένων στην ιδιαίτερη φύση του αθλητισμού. Ωστόσο, οι προσαρμοσμένες αυτές 

κλίμακες εστιάζουν κυρίως στα είδη της ηγεσίας και διερευνούν ποιες συμπεριφορές υιοθετούνται 

από τους προπονητές και όχι τα αποτελέσματα του τρόπου ηγεσίας, τα οποία αντιλαμβάνονται οι 

παίκτες μίας ομάδας. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε το πολυπαραγοντικό μοντέλο 

ηγεσίας The Full Range Leadership Model (Bass & Avolio, 1997), το οποίο έχει το πλεονέκτημα να 

συλλέγει τα περισσότερα δυνατά στοιχεία που σχετίζονται με τις ηγετικές ικανότητες και να 

υπολογίζει τις συμπεριφορές που παρακινούν περισσότερο τους ερωτώμενους προκειμένου να 

επιτύχουν θεμιτά οργανωσιακά αποτελέσματα. 
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Σκοπός της έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τις ψυχομετρικές ιδιότητες της Κλίμακας 

Ηγεσίας και Ομαδικού Πνεύματος μέσω της Θεωρίας Απόκρισης Ερωτήματος (Item Response 

Theory - IRT), στοχεύοντας στον περιορισμό του πλήθους των ερωτήσεων ενός ερωτηματολογίου 

διά της επιλογής των ερωτημάτων που έχουν την μεγαλύτερη συνάρτηση πληροφορίας, πράγμα το 

οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του χρόνου που απαιτείται για την συμπλήρωσή του, χωρίς 

όμως παράλληλα να χάνεται πληροφορία. 

 

Μεθοδολογία 

 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 208 παίκτες και προπονητές Ελληνικών ποδοσφαιρικών ομάδων 

που αγωνίζονται στην Σούπερ Λίγκα.  

 

Εργαλείο μέτρησης: Για την διερεύνηση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων της Κλίμακας Ηγετικών 

Ικανοτήτων και Ομαδικού Πνεύματος χρησιμοποιήθηκε η IRT (de Ayala, 2009; Linden, 2016), η 

οποία χρησιμοποιείται σε ευρεία κλίμακα για τον υπολογισμό λανθανόντων χαρακτηριστικών τόσο 

για τους ερωτώμενους (αξία εξεταζόμενου), όσο και για τις ίδιες τις ερωτήσεις (επίπεδο δυσκολίας, 

διακριτική ικανότητα). Το σημαντικότερο πλεονέκτημά της αποτελεί το γεγονός ότι η προσέγγιση 

των τιμών των λανθανόντων χαρακτηριστικών είναι ανεξάρτητη από το δείγμα που 

χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό τους. Επομένως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την γενίκευση 

των ευρημάτων από ένα δείγμα στον πληθυσμό, ανεξάρτητα από την χρονική στιγμή συγκρότησης 

του δείγματος. 

 

Συγκεκριμένα, δύο λανθάνοντα χαρακτηριστικά της ερώτησης j σε ένα ερωτηματολόγιο είναι: α) η 

θέση bj στην κλίμακα ικανοτήτων των ερωτώμενων που εκφράζει την πιθανότητα ο ερωτώμενος να 

επιλέξει την συγκεκριμένη ένταση στην απάντηση της ερώτησης, και β) η διακριτική ικανότητα αj 

του ερωτήματος που εκφράζει το πόσο καλά επιτυγχάνει το ερώτημα ανάλογα με το επίπεδο των 

ερωτώμενων να συγκεντρώνει τις απαντήσεις τους σε συγκεκριμένο επίπεδο έντασης. Με βάση τα 

χαρακτηριστικά αυτά για κάθε ερώτηση μπορεί να υπολογιστεί η συνάρτηση πληροφορίας (μία 

καμπύλη σε σχήμα καμπάνας), η οποία εκφράζει την πληροφορία που έχει την δυνατότητα να δώσει 

ανάλογα με το επίπεδο ικανοτήτων των ερωτώμενων. Σε γενικές γραμμές, ερωτήματα με υψηλή 

διακριτική ικανότητα οδηγούν σε ψηλές και απότομες κορυφές της συνάρτησης πληροφορίας, ενώ 

ερωτήματα με χαμηλή διακριτική ικανότητα αντιστοιχούν σε χαμηλές, αλλά με μεγαλύτερο εύρος 

συναρτήσεις πληροφορίας. 

 

Η εφαρμογή της IRT έγινε σε ένα πολυπαραγοντικό ερωτηματολόγιο 52 διατυπώσεων, οι 37 από τις 

οποίες ανήκουν στην κλίμακα Multifactor Leadership Questionnaire - MLQ (Avolio & Bass, 2004) 

και οι 15 στην κλίμακα Team Assessment Diagnostic Measure – TADM (Sikorski, 2009). Για την 

μέτρηση της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης Cronbach a, ο οποίος για 

την κλίμακα ηγεσίας έλαβε τιμή 0,98, για το ομαδικό πνεύμα 0,93 και για το σύνολο του 

ερωτηματολογίου 0,97.  

 

Διαδικασία συλλογής των δεδομένων: Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε το χρονικό 

διάστημα από Οκτώβριο 2017 έως και Ιούνιο 2018. 
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Αποτελέσματα – Συζήτηση   

 

Στο παρακάτω γράφημα εμφανίζονται οι συναρτήσεις πληροφορίας για τα δύο ερωτηματολόγια 

όπως υπολογίστηκαν από την βιβλιοθήκη psych (Ravelle, 2018) του στατιστικού πακέτου R (R Core 

Team, 2018). 

 

  
 

Από το αριστερό γράφημα διαπιστώνεται ότι η συνάρτηση πληροφορίας του ερωτήματος για την 

αποτελεσματική συνεργασία (L34) συγκεντρώνει τα καλύτερα χαρακτηριστικά (ύψος και εύρος), 

ενώ αντίθετα το ερώτημα για την εστίαση στα λάθη (L17) τα χειρότερα (μικρότερο ύψος σε όλο το 

εύρος του λανθάνοντος χαρακτηριστικού). Αντίστοιχα, στο δεξιό γράφημα, τα ερωτήματα για τη 

λήψη ομαδικών αποφάσεων (Τ10) και για το περιβάλλον ανοιχτής συζήτησης (Τ13) εμφανίζονται να 

είναι καλύτερα, αλλά αντιστοιχούν σε διαφορετικό επίπεδο του λανθάνοντος χαρακτηριστικού των 

ερωτώμενων, ενώ το ερώτημα που αφορά στη συζήτηση στόχων (Τ1) εμφανίζει ελαφρώς χειρότερα 

χαρακτηριστικά (μικρότερο ύψος σε όλο το εύρος του λανθάνοντος χαρακτηριστικού). 

 

Η διακύμανση του δείκτη διακριτότητας στο σύνολο των ερωτήσεων που αφορούσαν στις ηγετικές 

ικανότητες κυμαίνεται από 0,359 έως 1,365, με την πλειοψηφία των διατυπώσεων να έχουν μέτριο 

επίπεδο διακριτότητας (<1). Παρατηρώντας τις διατυπώσεις που ξεχώρισαν, τρείς αναφέρονταν σε 

μετασχηματιστικές ηγετικές ικανότητες (L24, L6, L25), ενώ οι υπόλοιπες πέντε στα αποτελέσματα 

της ηγεσίας: έξτρα προσπάθεια (L35), αποτελεσματικότητα (L30, L36) και ικανοποίηση (L31, L34). 

Από τις διατυπώσεις που αφορούσαν στις συναλλακτικές ηγετικές ικανότητες καμία δεν εμφάνισε 

υψηλό (>1) δείκτη διακριτότητας. Μία ερμηνεία των αποτελεσμάτων είναι ότι, οι εξεταζόμενοι 

παίκτες πιθανόν να διστάζουν να εκφράσουν την γνώμη τους για τον προπονητή σε θέματα που 

σχετίζονται με λιγότερο δημοκρατικές συμπεριφορές. Μία άλλη ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

λαμβάνει υπόψη ότι η μετασχηματιστική ηγεσία κρίνεται καταλληλότερη στον αθλητισμό (Callow et 

al., 2009; Burton & Peachey, 2013) και επομένως οι παίκτες αντιλαμβάνονται σε μεγάλο βαθμό την 

σημασία τόσο της διανοητικής διέγερσης, όσο και του εξατομικευμένου ενδιαφέροντος του 

προπονητή. 

 

Αντίστοιχα, στο σύνολο των 15 διατυπώσεων που αφορούν στην αξιολόγηση του ομαδικού 

πνεύματος η διακύμανση του δείκτη διακριτότητας κυμαίνεται από ,70 έως 1,30, με την πλειονότητα 

των διατυπώσεων να κατατάσσονται σε μέτριο επίπεδο διακριτικής ικανότητας. Συγκεκριμένα, 

πέντε διατυπώσεις ξεχώρισαν: η γνώση των διαδικασιών εκπλήρωσης καθηκόντων (Τ3), οι 

δεξιότητες ακρόασης (Τ6), η ενθάρρυνση για βελτίωση (Τ8), η λήψη ομαδικών αποφάσεων (Τ10) 

και το ασφαλές περιβάλλον για ανοικτή συζήτηση (Τ13).  
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Συμπέρασμα 

 

Με βάση την πληροφορία που παρέχει ο δείκτης διακριτότητας όλων των διατυπώσεων, υπάρχει η 

δυνατότητα να περιοριστεί ο αριθμός τους σε μία κλίμακα αξιολόγησης. Στην συγκεκριμένη 

περίπτωση από τις αρχικές 52 διατυπώσεις ξεχώρισαν ποιοτικά οι 13. Προτείνεται σε μελλοντική 

έρευνα οι διατυπώσεις με την μεγαλύτερη πληροφορία να αναλυθούν ως μία αξιόπιστη κλίμακα σε 

διάφορους τομείς του αθλητισμού. 
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ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ IRT ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  

ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

 

Νίκας, Ι., Κάτσενος, Ι., & Ανδρουλάκης, Γ. 

 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών 

 

Περίληψη 

 

Η αξιολόγηση της απόδοσης των παικτών μίας ομάδας καλαθοσφαίρισης πραγματοποιείται μέσω 

στατιστικών στοιχείων που συλλέγονται κατά την διάρκεια ενός αγώνα. Ένας από τους περισσότερο 

χρησιμοποιούμενους δείκτες συνολικής απόδοσης είναι η απόδοση ανά λεπτό συμμετοχής, δηλαδή ο 

δείκτης απόδοσης Performance Index Rating (PIR) διαιρεμένος με τα λεπτά συμμετοχής του παίκτη. 

O δείκτης αυτός επηρεάζεται εμμέσως τόσο από τις αποφάσεις του προπονητή σε κάθε παιχνίδι, όσο 

και από την δυναμικότητα της αντίπαλης ομάδας. Η Θεωρία Απόκρισης Στοιχείων (Item Response 

Theory – IRT), που εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό λανθανόντων χαρακτηριστικών στην 

περιγραφή ενός φαινομένου, θα μπορούσε να συνθέσει αντικειμενικά την συνολική εικόνα της αξίας 

κάθε παίκτη και κατ’ επέκταση και της ομάδας και να δώσει μία διαφορετική οπτική στον 

προπονητή της. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η αποτίμηση του στατιστικού δείκτη απόδοσης 

PIR ανά λεπτό συμμετοχής συνολικά σε όλους τους αγώνες μίας αγωνιστικής περιόδου, με την 

χρήση της μεθόδου IRT. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Item Response Theory, παίκτες, καλαθοσφαίριση. 

 

Εισαγωγή 

 

Η αξιολόγηση της απόδοσης των παικτών μίας ομάδας καλαθοσφαίρισης γίνεται μέσω στατιστικών 

στοιχείων που συλλέγονται σε κάθε αγώνα, η συνολική αποτίμηση και ερμηνεία των οποίων κατά 

την διάρκεια μίας αγωνιστικής περιόδου συνολικά αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα. Ένας από τους 

δείκτες συνολικής απόδοσης ενός παίκτη, που χρησιμοποιούν οι προπονητές στην καλαθοσφαίριση 

είναι η απόδοση ανά λεπτό συμμετοχής (Oliver, 2004), δηλαδή ο δείκτης απόδοσης: 

  

 
αν διαιρεθεί με τα λεπτά συμμετοχής του παίκτη:    (1) 

Κατά την διάρκεια ενός αγώνα οι προπονητές συνηθίζουν να επιλέγουν να δίνουν περισσότερο 

χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που δυνητικά ανεβάζουν τον αριθμητή του προσωπικού τους δείκτη 

της εξίσωσης (1) και λιγότερο σε κάποιους άλλους που ο αντίστοιχος αριθμητής παραμένει 

αμετάβλητος. Επίσης, πολλές φορές η στρατηγική που χρησιμοποιούν εξαρτάται από τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του παιχνιδιού της αντίπαλης ομάδας, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιεί τους παίκτες 

που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Επομένως, η συνολική αποτίμηση 

του TENDEX στο σύνολο της περιόδου είναι ένα πολυπαραγοντικό πρόβλημα που εδράζει, όμως, 

στο λανθάνων χαρακτηριστικό της πραγματικής αξίας που έχει ο κάθε καλαθοσφαιριστής.  
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Η αξία ενός καλαθοσφαιριστή ως λανθάνων χαρακτηριστικό 

 

Στις κοινωνικές επιστήμες, για την μέτρηση εσωτερικών και μη άμεσα παρατηρήσιμων 

χαρακτηριστικών ενός ατόμου χρησιμοποιούνται τα υποδείγματα ανάλυσης λανθανόντων 

χαρακτηριστικών ή υποδείγματα απόκρισης στοιχείων (Item Response Theory - IRT), τα οποία 

επιτρέπουν την μέτρηση του λανθάνοντος χαρακτηριστικού μέσω της απόκρισης του ατόμου σε 

ομάδες ερωτημάτων που συνιστούν μία δοκιμασία. Στην παρούσα εργασία ως ένα λανθάνον 

χαρακτηριστικό θεωρείται η αξία των παικτών και επιχειρείται ο προσδιορισμός της μέσω της 

απόκρισης των παικτών στους αγώνες της περιόδου. Σε αντιστοιχία με την ορολογία της IRT, οι 

αγώνες είναι τα στοιχεία αξιολόγησης (items) και η απόδοση των παικτών είναι η απόκρισή τους σε 

αυτά. Η συνολική εικόνα που δίνει η χρήση IRT στην αποτίμηση της απόδοσης παρέχει μία 

αντικειμενική εικόνα της απόδοσης κάθε παίκτη σε σχέση με ολόκληρη την ομάδα. Τα υποδείγματα  

IRT χρησιμοποιούν μία ομάδα (αρχικά διχοτομικών) αποκρίσεων xi1, xi2, … xik σε μία ομάδα από k 

στοιχεία για αξιολογούμενες οντότητες και μέσω προσεγγιστικών μεθόδων υπολογίζουν την 

πιθανότητα η απόκριση xij να είναι 0 ή 1, δεδομένου του πραγματικού επιπέδου της ικανότητας θi, 

δηλαδή υπολογίζεται το . 

Για τον υπολογισμό της ζητούμενης πιθανότητας p (θi) χρησιμοποιείται μία μονότονα αύξουσα 

συνάρτηση στο (-∞, +∞), η λογιστική συνάρτηση (logitfunction) . Το λογιστικό 

υπόδειγμα (logisticmodel) που χρησιμοποιείται σε αυτήν την εργασία εξελίχθηκε από τους 

Birnbaum και Rasch, αλλά δεν είναι το μοναδικό (Andersen, 1983). Στην γενική του μορφή το 

τετραπαραμετρικό λογιστικό υπόδειγμα δίνεται από τη σχέση (Revelle, 2010): 

   (2) 

 

για διχοτομικά στοιχεία (το αποτέλεσμά τους μπορεί να είναι δύο καταστάσεων – επιτυχία ή 

αποτυχία) και υπολογίζει την πιθανότητα να υπάρξει επιτυχής απόκριση στο στοιχείο i από τον 

εξεταζόμενο με επίπεδο ικανότητας θi, δεδομένων των παραμέτρων δj (δυσκολία/θέση, item 

difficulty/location), aj (διακριτική ικανότητα, item’s discrimination), και γj, ζj που εκφράζουν μία 

κάτω και μία άνω ασύμπτωτη αντίστοιχα. Το υπόδειγμα 4PL μεταπίπτει στο υπόδειγμα δύο (2PL) 

παραμέτρων αν για το συγκεκριμένο πρόβλημα τεθούν συγκεκριμένες τιμές {γj=0, ζj=1} στις 

παραμέτρους. Στην εργασία αυτή χρησιμοποιείται 2PL υπόδειγμα IRT. Η παράμετρος δj του 

στοιχείου j, (αναφέρεται και ως bj, και εκφράζει την δυσκολία του), περιγράφει τη θέση στην 

κλίμακα ικανότητας θ, όπου το στοιχείο λειτουργεί καλύτερα. Στην απλούστερη διχοτομική 

περίπτωση το δj ορίζεται ως η θέση στην κλίμακα του λανθάνοντος χαρακτηριστικού, όπου η 

πιθανότητα να ληφθεί επιτυχημένη απόκριση είναι 50%. Η διακριτική ικανότητα aj του στοιχείου j 

περιγράφει πόσο καλά αυτό διαφοροποιεί μεταξύ τους τις αξιολογούμενες οντότητες (εδώ τους 

παίκτες) σε διαφορετικά επίπεδα του λανθάνοντος χαρακτηριστικού. Και πάλι στην απλούστερη 

διχοτομική περίπτωση, ορίζεται ως η κλίση της καμπύλης της λογιστικής συνάρτησης στην θέση δj 

του στοιχείου. Αφού οι αξιολογούμενες οντότητες αποκριθούν σε περισσότερα από ένα στοιχεία, 

μπορεί να υπολογιστεί η βαθμολογία του λανθάνοντος χαρακτηριστικού ή θi, με βάση το οποίο 

εκτιμάται η θέση της αξιολογούμενης οντότητας στην κλίμακα του λανθάνοντος χαρακτηριστικού. 

Για τον υπολογισμό του IRT σκορ υπάρχουν διάφορες μέθοδοι [π.χ., η μέθοδος μεγιστοποίησης της 

πιθανοφάνειας ML, η αναμενόμενη α-posteriori-EAP-, η μέγιστη a-posteriori -MAP- (Bock & 

Aitkin, 1981) κλπ.]. Συνήθως o υπολογισμός αυτός προκύπτει επαναληπτικά και απαιτεί τον 

προηγούμενο υπολογισμό των παραμέτρων των στοιχείων. 
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Στην καλαθοσφαίριση ως στοιχεία αξιολόγησης θεωρούνται οι αγώνες της αγωνιστικής περιόδου. 

Αν ο δείκτης TENDEX του παίκτη είναι μεγαλύτερος από τον μέσο όρο του δείκτη όλων των 

παικτών της ομάδας στον ίδιο αγώνα, τότε η απόκριση του παίκτη θεωρείται επιτυχημένη (1 ή 

TRUE), ενώ στην αντίθετη περίπτωση η απόκρισή του θεωρείται αποτυχημένη (0 ή FALSE). Ο 

πίνακας που προκύπτει και έχει ως γραμμές τους παίκτες της ομάδας και ως στήλες τους αγώνες, 

αναλύεται με βάση την IRT [χρησιμοποιείται το λογισμικό R(RCoreTeam, 2013) και το πακέτο 

psych (Revelle, 2018)] και υπολογίζεται η λανθάνουσα ικανότητα κάθε παίκτη.  

 

Οι προϋποθέσεις για να εφαρμοστεί η IRT είναι: α) η πιθανότητα να έχει ένας παίκτης καλή τιμή 

στο δείκτη TENDEX αυξάνεται μονότονα όσο καλύτερα παίζει σε έναν αγώνα, β) το λανθάνον 

χαρακτηριστικό (αξία του παίκτη) λαμβάνεται ως μονοδιάστατο και δεν μπορεί να αναλυθεί σε 

περισσότερους του ενός παράγοντες
1
, γ) το πραγματικό επίπεδο της «αξίας» του παίκτη, δεν 

εξαρτάται από το συγκεκριμένο αγώνα, δ) η απόκριση κάθε παίκτη στον αγώνα εξαρτάται μόνο από 

τον εαυτό του, ε) η ίδια συνάρτηση απόκρισης, που συσχετίζει την πιθανότητα επιτυχίας στην 

αξιολόγηση με την πραγματική αξία του παίκτη, ισχύει για όλους τους παίκτες.  

 

Αποτελέσματα  

 

Για να δοκιμαστεί η προτεινόμενη μεθοδολογία υπολογίστηκε η πραγματική αξία των παικτών της 

πρωταθλήτριας ομάδας του ΝΒΑ Golden State Warriors της αγωνιστικής περιόδου 2016-2017, 

εστιάζοντας σε αυτούς που καταγράφηκε ο δείκτης σε περισσότερους από το 60% των αγώνων της 

περιόδου. Ο παρακάτω πίνακας είναι ταξινομημένος σε φθίνουσα σειρά ως προς τον μέσο όρο του 

δείκτη TENDEX. Δεν υπολογίστηκε η αξία των παικτών που συμμετείχαν σε λιγότερους από το 

60% των αγώνων της περιόδου. Παρατηρείται ότι ο Stephen Curry εμφανίζεται 3
ος

 στο μέσο δείκτη 

TENDEX, ενώ στον υπολογισμό της αξίας είναι 2
ος

. 

 

Παίκτης Αγώνες TENDEX (μ.ο.) Αξία παίκτη με IRT 

Kevin Durant 77 0,89 80 

JaVale McGee 93 0,79 74 

Stephen Curry 96 0,76 76 

David West 85 0,61 62 

Draymond Green 93 0,59 62 

Zaza Pachulia 85 0,59 60 

Klay Thompson 95 0,50 40 

Kevon Looney 53 0,48 46 

Andre Iguodala 92 0,43 24 

Ian Clark 93 0,41 27 

Shaun Livingston 90 0,37 24 

James Michael McAdoo 65 0,36 35 

Patrick McCaw 86 0,27 24 

 

 

 

                                                           
1
 Θα μπορούσε να είναι αντικείμενο περεταίρω έρευνας 



19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής 

Πάτρα        16-18 Νοεμβρίου 2018 

 

78 78 78 

Μελλοντική έρευνα  
 

Αντικείμενο μελλοντικής έρευνας θα μπορούσε να είναι η εφαρμογή της IRT χρησιμοποιώντας: α) 

μεγαλύτερη διαβάθμιση στην κλίμακα της απόδοσης,  β) εναλλακτικούς συντελεστές μέτρησης της 

απόδοσης των παικτών, γ) σύνθετους ποσοστιαίους δείκτες απόδοσης όπως είναι η επιθετική και η 

αμυντική δεινότητα και δ) επέκταση σε πολυπαραγοντικό υπόδειγμα θεωρώντας ότι το λανθάνων 

χαρακτηριστικό της αξίας εξαρτάται από περισσότερους από έναν παράγοντες. 
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ΑΡΙΣΤΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΑΙΚΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

 

Νίκας, Ι., Καρολίδης, Γ., & Ανδρουλάκης, Γ. 

 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών 

 

Περίληψη 

 

Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο προπονητής μίας ομάδας 

καλαθοσφαίρισης είναι η επιλογή κατάλληλων πεντάδων για τα παιχνίδια της ομάδας. Θεωρώντας 

ότι σε έναν αγώνα καλαθοσφαίρισης υπάρχει τόσο η έννοια της αναμενόμενης απόδοσης ενός 

παίκτη, όσο και η διακύμανσή της, αν ο αγώνας αντιστοιχηθεί με ένα επενδυτικό περιβάλλον και οι 

πιθανές πεντάδες που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο προπονητής με ένα σύνολο επενδυτικών 

χαρτοφυλακίων, τότε, εφαρμόζοντας τεχνικές από την Θεωρία Χαρτοφυλακίου μπορεί να εκτιμηθεί 

η απόδοση και το αντίστοιχο ρίσκο τους, γεγονός που θα επιτρέψει τον προσδιορισμό του βέλτιστου 

συνδυασμού παικτών. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η δημιουργία ενός στρατηγικού πλάνου 

για την επιλογή πεντάδων στις ομάδες καλαθοσφαίρισης, ώστε κατά την διάρκεια ενός αγώνα να 

μεγιστοποιείται η απόδοση της ομάδας και να ελαχιστοποιούνται οι διακυμάνσεις της. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Θεωρία Χαρτοφυλακίου, ομάδες καλαθοσφαίρισης. 

 

Εισαγωγή 

 

Κατά την διάρκεια ενός αγώνα καλαθοσφαίρισης πρέπει να δίνονται άμεσα απαντήσεις σε 

ερωτήματα όπως: α) ποιοι από τους διαθέσιμους καλαθοσφαιριστές είναι οι πέντε καλύτεροι; β) 

υπάρχει η κατάλληλη / επιθυμητή χημεία μεταξύ τους; γ) η καλή απόδοση ενός παίκτη επισκιάζει 

την απόδοση των άλλων; δ) για πόσα λεπτά μπορεί μία συγκεκριμένη πεντάδα να αποδώσει 

ανταγωνιστικά σε υψηλό επίπεδο; (Maymin, Maymin, & Shen, 2013). Τα ερωτήματα αυτά 

συνοψίζονται στο εξής: υπάρχει κάποιο στρατηγικό πλάνο, από το οποίο να προκύπτουν οι πεντάδες 

που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στο επόμενο παιχνίδι μίας ομάδας καλαθοσφαίρισης; 

 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας  

 

Η ανάλυση ενός αγώνα καλαθοσφαίρισης έγκειται στην καταγραφή ατομικών χαρακτηριστικών των 

παικτών μίας ομάδας, τα οποία αποτελούν μεταβλητές μονότιμων συναρτήσεων ατομικής 

αξιολόγησης (Oliver, 2004). Η βασική έρευνα στο χώρο περιορίζεται στην ανάπτυξη τεχνικών 

αξιολόγησης των παικτών (π.χ. Casals, & Martinez, 2013) και ανάπτυξης τεχνικών αξιολόγησης των 

ομάδων (π.χ. Ziv, Lidor, & Arnon, 2010) σε έναν αγώνα ή σε μία αγωνιστική περίοδο, ενώ η 

ομαδική αξιολόγηση συνήθως βασίζεται στις ατομικές αξιολογήσεις των παικτών της υπό μελέτης 

ομάδας. Δεν υπάρχει κάποια κάποιο στρατηγικό πλάνο για την επιλογή των κατάλληλων παικτών 

για το επόμενο παιχνίδι. 

 

Σκοπός της έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η δημιουργία ενός στρατηγικού πλάνου για την επιλογή 

πεντάδων στις ομάδες καλαθοσφαίρισης, ώστε κατά την διάρκεια ενός αγώνα να μεγιστοποιείται η 

απόδοση της ομάδας και να ελαχιστοποιούνται οι διακυμάνσεις της. 
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Μεθοδολογία 

 

Θεωρώντας πώς στην καλαθοσφαίριση υπάρχει τόσο η έννοια της αναμενόμενης απόδοσης ενός 

παίκτη, όσο και η διακύμανσή της ένας αγώνας καλαθοσφαίρισης μπορεί να αντιστοιχηθεί με ένα 

επενδυτικό περιβάλλον και οι πιθανές πεντάδες που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο προπονητής με να 

αντιστοιχηθούν με ένα σύνολο επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Η σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου 

προσφέρει εργαλεία για τον συνδυασμό επενδύσεων με αναμενόμενη μέση απόδοση και ρίσκο 

(Markowitz, 1952). Συνεπώς, για να εκτιμηθεί η απόδοση και το αντίστοιχο ρίσκο με σκοπό τον 

εντοπισμό του συνόρου βέλτιστων επιλογών (efficient frontier) για την ανάδειξη των καλύτερων 

δυνατών επιλογών πεντάδων σε έναν αγώνα καλαθοσφαίρισης μπορεί να εφαρμοστούν τεχνικές από 

αυτήν την θεωρία. Για την εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας επιλέχθηκε το μεγαλύτερο 

διασυλλογικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης στην Ευρώπη, η Euroleague, και μελετήθηκε η 

Fenerbahce, πρωταθλήτρια της περιόδου 2016-2017. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν αφορούσαν 

στην στατιστική καταγραφή της απόδοσης όλων των παικτών που χρησιμοποιήθηκαν και στα 35 

συνολικά παιχνίδια της ομάδας (www.euroleague.net). 

 

Μέση απόδοση και διακύμανση απόδοσης 

 

Ατομική απόδοση 

 

Ο κλασσικός τρόπος απεικόνισης της απόδοσης ενός καλαθοσφαιριστή είναι η χρήση δεικτών 

απόδοσης. Ένας από αυτούς είναι ο δείκτης συνολικής απόδοσης (Performance Index Rating - PIR) 

ανά λεπτό συμμετοχής, ο οποίος περιγράφεται από την παράσταση (Oliver, 2004):  

 

, 

με ,  

Όπου PTS: Πόντοι, RT: Συνολικά ριμπάουντς, AS: Ασίστς, ST: Κλεψίματα, BL: Κοψίματα, FD: 

Κερδισμένα φάουλ, MFG: Χαμένα σουτ, MFT: Χαμένες βολές, TO: Λάθη, FC: Ατομικά φάουλ.  

 

Ένας άλλος, εξίσου σημαντικός δείκτης αξιολόγησης είναι ο δείκτης Ποσοστιαίας Χρήσης (Usage 

Percentage – USG%), ο οποίος μετρά τη συνεισφορά ενός παίχτη στην επίθεση και δίνεται από τον 

ακόλουθο τύπο: 

 
όπου FGA: Πραγματοποιούμενα σουτ, FTA: Πραγματοποιούμενες βολές, MP: Λεπτά συμμετοχής, 

ενώ το πρόθεμα Tmυποδεικνύει το αντίστοιχο ομαδικό στατιστικό στοιχείο. 

 
Ομαδική απόδοση 

 

Αν οριστεί ως Ν το πλήθος όλων των πιθανών πεντάδων από ένα σύνολο m διαθέσιμων 

καλαθοσφαιριστών, τότε μπορούν να αξιοποιηθούν οι παραπάνω ατομικοί δείκτες αξιολόγησης και 

να οριστεί ένας εκτιμητής της μέσης απόδοσης μίας ομάδας, όπως αυτός ορίζεται από την σχέση 

, όπου  είναι η μέση απόδοση της k-οστής πεντάδας, που 

ορίζεται ως το άθροισμα της μέσης απόδοσης κάθε παίχτη που συμμετέχει στην πεντάδα σε ένα 

http://www.euroleague.net/
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παιχνίδι και  είναι ένας πολλαπλασιαστής διόρθωσης που εξαρτάται από την μέση ποσοστιαία 

χρήση της πεντάδας αυτής σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Χρησιμοποιώντας τον ίδιο 

πολλαπλασιαστή μπορεί να οριστεί και η διακύμανση της μέσης απόδοσης μιας πεντάδας ή με άλλα 

λόγια το ρίσκο σχετικά με την επίτευξη της μέσης απόδοσης: , όπου  

είναι διακύμανση της k-οστής πεντάδας και εξαρτάται από την διακύμανση της απόδοσης κάθε 

παίχτη, καθώς και τον βαθμό συσχέτισης της μεταξύ τους απόδοσης. 

 

Συνάρτηση χρησιμότητας 

 

Για να συσχετιστεί η μέση απόδοση και το αντίστοιχο ρίσκο στην επιλογή μίας πεντάδας 

κατασκευάζεται μία συνάρτηση χρησιμότητας όπου είναι αύξουσα ως προς τη μέση απόδοση και 

φθίνουσα ως προς το ρίσκο: 

 
(1) 

 

Αξιοποιώντας την εξίσωση (1) είναι εφικτή η ομαδοποίηση των πεντάδων με βάση την χρησιμότητά 

τους στο παιχνίδι, με καλύτερη αυτήν με την μεγαλύτερη τιμή χρησιμότητας και χειρότερη εκείνη με 

την μικρότερη. Χωρίς απώλεια της γενικότητας, θεωρείται ότι το σύνολο των εφικτών πεντάδων που 

χρησιμοποιεί ένας προπονητής είναι μικρότερο από το σύνολο όλων δυνατών συνδυασμών. Επίσης, 

όταν ένας προπονητής πρέπει να επιλέξει μεταξύ δύο πεντάδων με το ίδιο ρίσκο επιλέγει εκείνη με 

την μεγαλύτερη απόδοση και όταν πρέπει να επιλέξει μεταξύ δύο πεντάδων με την ίδια απόδοση 

επιλέγει εκείνη με το μικρότερο ρίσκο. 

 

Αποτελέσματα 

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στο 60% των αγώνων που έδωσε η υπό διερεύνηση ομάδα 

συμμετείχαν 10 καλαθοσφαιριστές, επομένως, οι συνδυασμοί που κατά το μέγιστο μπορούσαν να 

γίνουν ήταν 252 (Πίνακας 1). 

 

Πίνακας 1. Χρόνος συμμετοχής και απόδοσης πεντάδων (Fenerbahce – Euroleague, 2016-2017). 

 
α/α Χρόνος Απόδοση Πεντάδα 

1 17:39 181 Bogdanovic – Κalinic – Sloukas - Udoh - Vesely 

2 11:25 141 Bogdanovic - Datome – Kalinic - Udoh - Vesely 

3 06:05 177 Bogdanovic – Kalinic - Muhammed - Udoh - Vesely 

4 02:23 180 Bogdanovic- Kalinic - Nunnally - Udoh - Vesely 

5 01:19 139 Bogdanovic - Datome – Kalinic – Sloukas - Udoh 

6 01:06 36 Antic – Bogdanovic – Kalinic - Udoh - Vesely 

Μέση Απόδοση: 98.34 - Βελτίωση 9.1% 
 

 

Στο Διάγραμμα 1 απεικονίζεται η απόδοση και το ρίσκο όλων των εφικτών πεντάδων, καθώς και το 

σύνορο βέλτιστο επιλογών (γραμμή που ενώνει την 1
η
 και 2

η
 πεντάδα). Ως σημεία εμφανίζονται όλοι 

οι συνδυασμοί πεντάδων που μπορούσε να κάνει ο προπονητής κατά την διάρκεια της αγωνιστικής 

περιόδου. Στον οριζόντιο άξονα απεικονίζεται η αναμενόμενη μέση διακύμανση της απόδοσης της 

κάθε πεντάδας (ρίσκο) και στον κάθετο άξονα η αναμενόμενη μέση απόδοσή της.  
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Διάγραμμα 1. Διάγραμμα ρίσκου απόδοσης (Fenerbahce – Euroleague 2016-2017). 

 

 
 

Συμπέρασμα 

 

Έχοντας εικόνα για τις αποδόσεις των πεντάδων ο προπονητής μπορεί να σχεδιάσει καλύτερα τις 

επιλογές του, να υποβοηθηθεί για την δοκιμή πεντάδων και να έχει εικόνα για συνδυασμούς παικτών 

μετά από απρόβλεπτα γεγονότα, όπως για παράδειγμα η αποβολή κάποιου παίκτη, ο τραυματισμός 

για μεγάλη χρονική περίοδο κλπ. 

 

Μελλοντική έρευνα  

 

Βελτίωση ή τροποποίηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας μπορεί να γίνει: α) κάνοντας χρήση 

άλλων δεικτών αποτίμησης της αναμενόμενης απόδοσης ενός καλαθοσφαιριστή, όπως είναι η 

επιθετική δεινότητα κλπ., β) χρησιμοποιώντας άλλη συνάρτηση χρησιμότητας, γ) προσαρμόζοντας 

με κατάλληλο ερωτηματολόγιο τις παραμέτρους της συνάρτησης χρησιμότητας στις προτιμήσεις 

ενός προπονητή.  
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΥΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ: 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΟΠΑΔΩΝ 

 

Λιανόπουλος, Ι.,
1
 Τσιγγίλης, Ν.,

2
  Γαρδικιώτης, Α.,

2
 Κουστέλιος, Α.,

3
 & Θεοδωράκης, Ν.

1 

 
1
 ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ, Σέρρες 

2
 Τμήμα Δημοσιογραφίας ΜΜΕ, ΑΠΘ 

3
 ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 

Περίληψη 

 

Η ταύτιση με την αθλητική ομάδα έχει αποτελέσει το θεωρητικό υπόβαθρο για την μελέτη της 

καταναλωτικής συμπεριφοράς των φιλάθλων. Αν και πολλές έρευνες έχουν διερευνήσει τους 

παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα ταύτισης με την αθλητική ομάδα, η πλειοψηφία τους έχει 

επικεντρωθεί, σχεδόν αποκλειστικά, σε οπαδούς τοπικών ομάδων (π.χ., άτομα που υποστηρίζουν μία 

ομάδα της χώρας τους). Η παρούσα έρευνα προσεγγίζει το συγκεκριμένο θέμα και σε σχέση με 

άτομα που υποστηρίζουν ομάδες του εξωτερικού (απομακρυσμένοι οπαδοί). Ο σκοπός της έρευνας 

ήταν να προτείνει ένα μοντέλο πρόβλεψης των παραγόντων της ταύτισης τόσο με μία τοπική, όσο 

και με μία απομακρυσμένη ομάδα και να διερευνήσει τις διαφορές μεταξύ των δύο τύπων φιλάθλων. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ταύτιση τόσο με την τοπική, όσο και με την απομακρυσμένη ομάδα 

προβλέπεται από παράγοντες όπως η έμμεση επίτευξη, η ενασχόληση με το άθλημα της ομάδας, η 

ομοιότητα με τα μέλη της ομάδας και η ιστορία και η παράδοση της ομάδας.  

 

Λέξεις-κλειδιά: Ταύτιση με την ομάδα, οπαδοί. 

 

Εισαγωγή 

 

Στις μέρες μας, οι φίλαθλοι όχι μόνο υποστηρίζουν ομάδες που βρίσκονται σε περιοχές τις οποίες 

δεν έχουν επισκεφτεί ποτέ, αλλά δηλώνουν και ένθερμοι υποστηρικτές τους (Τheodorakis, Wann, 

Al-Emadi, Lianopoulos, & Foudouki, 2017) και για πολλές από αυτές αποτελούν τον βασικό πυρήνα 

των οπαδών τους. Για παράδειγμα, η συντριπτική πλειοψηφία των οπαδών της Manchester United 

βρίσκεται εκτός Αγγλίας (Prior, 2013), ενώ η Liverpool FC έχει 16.5 εκατομμύρια φιλάθλους στην 

Ευρώπη και 40 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο (Theodorakis, 2014). Σε πρόσφατη έρευνα οι 

Τheodorakis et al., (2017) βρήκαν ότι οι απομακρυσμένοι οπαδοί συμπεριφέρονται όμοια με αυτούς 

που υποστηρίζουν ομάδες της περιοχής τους. Όμως, οι ερευνητές δεν έχουν μελετήσει αρκετά την 

συμπεριφορά των απομακρυσμένων φιλάθλων, με αποτέλεσμα να είναι ελάχιστα γνωστά σχετικά με 

τους λόγους για τους οποίους κάποιος επιλέγει να ταυτιστεί με μία ομάδα που δεν αγωνίζεται στην 

πόλη ή την χώρα του. Επίσης, δεν έχει γίνει προσπάθεια να διερευνηθούν οι διαφορές μεταξύ των 

δύο τύπων φιλάθλων (τοπικοί και απομακρυσμένοι) με κριτήριο τους παράγοντες που επηρεάζουν 

την ταύτιση με την αγαπημένη τους ομάδα.  

 

Σκοπός της έρευνας 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν: α) να εξετάσει την συνεισφορά μίας σειράς καθοριστικών 

παραγόντων στην ταύτιση με την ομάδα τόσο σε τοπικούς, όσο και σε απομακρυσμένους οπαδούς 

και β) να διερευνήσει τις διαφορές μεταξύ των δύο τύπων οπαδών ως προς τους παράγοντες που 

καθορίζουν την ταύτιση με την ομάδα τους.  
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Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

 

Ως ταύτιση με μία αθλητική ομάδα έχει οριστεί η ψυχολογική σύνδεση των φιλάθλων με την ομάδα 

τους και ο βαθμός στον οποίο την βλέπουν ως κεντρικό στοιχείο του εαυτού τους (Wann & 

Branscombe, 1993). Από τους κυριότερους παράγοντες που οδηγούν στην ταύτιση έχουν οριστεί: α) 

η έμμεση επίτευξη που σχετίζεται με την ανάγκη για επίτευξη, η οποία μπορεί να εκπληρωθεί μέσω 

της σύνδεσης ενός ατόμου με μία επιτυχημένη ομάδα (Fink, Trail, & Anderson, 2002), β) η  ιστορία 

και η παράδοση της ομάδας (Watkins, 2014), γ) η ομοιότητα με τα μέλη της ομάδας (Fisher, 1998) 

και δ) η ενασχόληση με το άθλημα της ομάδας (Fisher & Wakefield, 1998). Αξίζει να σημειωθεί, ότι 

επειδή ο σκοπός της έρευνας ήταν να εξετάσει τους παράγοντες που καθορίζουν την ταύτιση με την 

ομάδα μεταξύ τοπικών και απομακρυσμένων οπαδών δεν συμπεριλήφθηκαν στο μοντέλο 

περιβαλλοντικοί παράγοντες (π.χ., ταύτιση με την κοινότητα της ομάδας) (Heere, James, Yoshida, & 

Scremin, 2011), αφού αυτοί συνδέονται περισσότερο με την ταύτιση με την τοπική, παρά με την 

απομακρυσμένη ομάδα. 

 

Μεθοδολογία 

 

Δείγμα: Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 1142 (Ν = 1442) επισκέπτες τριών Ελληνικών 

ιστοσελίδων (1163 οπαδοί τοπικών ομάδων, 279 απομακρυσμένοι οπαδοί), ο μέσος όρος ηλικίας 

των οποίων ήταν τα 27.16 χρόνια (ΤΑ = 7.40). 

 

Όργανα μέτρησης: Για την μέτρηση των επιπέδων ταύτισης των συμμετεχόντων με την αγαπημένη 

τους ομάδα χρησιμοποιήθηκε η Ελληνική έκδοση της «Κλίμακας Ταύτισης Φιλάθλων» (SSIS-G) 

των Theodorakis, Vlachopoulos, Wann, Afthinos, & Nassis (2006), για την μέτρηση της έμμεσης 

επίτευξης  η κλίμακα των Fink και συν. (2002), για την μέτρηση της ιστορίας και της παράδοσης της 

ομάδας η κλίμακα της Watkins (2014), για την μέτρηση της ομοιότητας με τα μέλη της ομάδας η 

κλίμακα του Fisher (1998) και για την μέτρηση της ενασχόλησης με το άθλημα της ομάδας η 

κλίμακα των Fisher και Wakefield (1998). Οι δείκτες εσωτερικής συνοχής όλων των κλιμάκων και 

στα δύο δείγματα ήταν ικανοποιητικοί (a> .74). 

 

Διαδικασία συλλογής δεδομένων: Για την συλλογή των δεδομένων δημιουργήθηκε ένα ηλεκτρονικό 

ερωτηματολόγιο που παρατέθηκε ως υπέρ-σύνδεση σε δύο αθλητικές και μία ειδησεογραφική 

ιστοσελίδα.   

 

Αποτελέσματα 

 

Για να εξεταστούν οι διαφορές μεταξύ των τοπικών και των απομακρυσμένων οπαδών, 

ακολουθήθηκε η ιεραρχική διαδικασία αξιολόγησης της παραγοντικής ισοδυναμίας  (Byrne, 2009).  

 

Δημιουργία των μοντέλων αναφοράς. Οι δείκτες αξιολόγησης της προσαρμογής για τα δύο μοντέλα 

αναφοράς έδειξαν μέτρια προσαρμογή τους στα δεδομένα. Περαιτέρω ανάλυση με την χρήση του 

Lagrange Multiplier Test έδειξε ότι η προσαρμογή των μοντέλων θα βελτιωθεί σημαντικά με την 

προσθήκη ενός σφάλματος συνδιακύμανσης μεταξύ των ερωτημάτων 2 και 3 της κλίμακας SSIS-G 

(S-Bχ
2 

= 522.87, df = 159, CFI = .974, RMSEA = .045 για τους τοπικούς και S-Bχ
2 

= 243.37, df = 

159, CFI = .971, RMSEA = .044 για τους απομακρυσμένους οπαδούς). Η προσθήκη του 

συγκεκριμένου σφάλματος συνδιακύμανσης κρατήθηκε σταθερή σε όλες τις αναλύσεις. 

 

Εξέταση της παραγοντικής ισοδυναμίας - Ισοδυναμία μέτρησης: Μετά την δημιουργία των δύο 

μοντέλων αναφοράς (Μοντέλο 1 και 2) εξετάστηκε η ισοδυναμία μορφής των μοντέλων  (Μοντέλο 
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3, configural in variance). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα δεδομένα είχαν καλή προσαρμογή: (S-

Bχ
2 

= 881.835, df = 318, CFI = .967, RMSEA = .050). Ένα πιο αυστηρό μοντέλο (Μοντέλο 4), αυτό 

της ισοδυναμίας φορτίσεων των στοιχείων, είχε επίσης καλή προσαρμογή (S-Bχ
2 

= 916,047, df = 

335, CFI = .966, RMSEA = .049). Οι τιμές που προέκυψαν από την σύγκριση των δύο παραπάνω 

μοντέλων εμπίπτουν σε αποδεκτά όρια (ΔCFI = .001, ΔRMSEA = 0.00). Για το μοντέλο ισοδυναμίας 

κλίσεων των στοιχείων (Μοντέλο 5), οι δείκτες προσαρμογής ήταν επίσης καλοί (S-Bχ
2 

= 982,506, 

df = 348, CFI = .963, RMSEA = .050) και οι διαφορές μεταξύ των δεικτών των δύο τελευταίων 

μοντέλων δεν ήταν στατιστικά σημαντική (ΔCFI = -.003, ΔRMSEA = 0.001). Το επόμενο πιο 

αυστηρό μοντέλο (Μοντέλο 6, equalitem covariance) είχε επίσης καλή προσαρμογή στα δεδομένα 

(S-Bχ
2 

= 989,437, df = 349, CFI = .962, RMSEA = .050) και η σύγκριση με το προηγούμενο 

Μοντέλο 5 έδειξε εξαιρετικά μικρές διαφορές (ΔCFI = .001, ΔRMSEA = 0.000). Τέλος, αφού 

εξετάστηκε η ικανότητα προσαρμογής του «αυστηρού» Μοντέλου 7 (strict in variance model) (S-Bχ
2 

= 1078,204, df = 369, CFI = .958, RMSEA = .052), η σύγκριση με το προηγούμενο Μοντέλο 6 δεν 

έδειξε σημαντικές διαφορές μεταξύ των δεικτών προσαρμογής (ΔCFI = -.004, ΔRMSEA = 0.002). 

 

Δομική ισοδυναμία: Η δομική ισοδυναμία των παραγόντων (structural in variance) εξετάστηκε με 

μία παρόμοια ιεραρχική διαδικασία. Οι δείκτες προσαρμογής όλων των εξεταζόμενων μοντέλων 

ήταν ικανοποιητικοί. Μη στατιστικά σημαντικές διαφορές προέκυψαν από την σύγκριση των 

δεικτών αξιολόγησης της προσαρμογής όλων των εξεταζόμενων μοντέλων (Πίνακας 1). Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η έμμεση επίτευξη είχε την ισχυρότερη επίδραση στην ταύτιση (.30), ακολουθούμενη 

από την ανάμειξη (.27) και την ιστορία της ομάδας (.27) και την ομοιότητα με τα άλλα μέλη (.23).  

 

Πίνακας 1. Αποτελέσματα δομικής παραγοντικής ισοδυναμίας σε τοπικούς και απομακρυσμένους 

φιλάθλους. 
  

 χ2 df CFI RMSEA Δχ2 

(Δdf) 

ΔCFI ΔRMSEA 

Τοπικοί (Μοντέλο 8) 488.45 159 .967 .042    

Απομακρυσμένοι  

(Μοντέλο 9) 

209.73 159 .969 .034    

Ισοδυναμία μορφής 

(Μοντέλο 10) 

686.29 318 .966 .040    

Ισοδυναμία κλίσεων των 

στοιχείων (Μοντέλο 11) 

756.34 349 .962 .040 99.62 

(31)* 

-.004 .000 

Ισοδυναμία διαδρομών 

(Μοντέλο 12) 

763.73 353 .962 .040 10.94 

(4)* 

.000 .000 

Διακύμανση παραγόντων 

(Μοντέλο 13) 

797.12 358 .959 .041 43.47 

(5)* 

-.003 +.001 

Συνδιακύμανση 

παραγόντων (Μοντέλο 14) 

821.15 364 .957 .042 33.67 

(6)* 

-.002 +.001 

 

Συζήτηση  

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η έμμεση επίτευξη, η ιστορία και η παράδοση της ομάδας, 

η ομοιότητα με τα μέλη της ομάδας και η ενασχόληση με το συγκεκριμένο άθλημα μπορούν να 

καθορίσουν τα επίπεδα ταύτισης τόσο των τοπικών, όσο και των απομακρυσμένων φιλάθλων με την 

ομάδα τους. Η εφαρμογή μίας σειράς αναλύσεων παραγοντικής ισοδυναμίας έδειξαν ότι η επίδραση 

των τεσσάρων καθοριστικών παραγόντων που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι η ίδια και στους δύο 

τύπους φιλάθλων. Αρχικά, τα αποτελέσματα της έρευνας δίνουν μία πρώτη εικόνα για τους λόγους 

που κάποιος ταυτίζεται με μία ομάδα του εξωτερικού. Επίσης, καταδεικνύουν ότι οι τέσσερις αυτοί 

παράγοντες δεν δείχνουν να επηρεάζονται από την γεωγραφική γειτνίαση ενός οπαδού με την ομάδα 



19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής 

Πάτρα        16-18 Νοεμβρίου 2018 

 

86 86 86 

του. Τέλος, τόσο για τους τοπικούς, όσο και για τους απομακρυσμένους οπαδούς τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι η τάση για οικειοποίηση των επιτυχιών της ομάδας (έμμεση επίτευξη) είχε την 

μεγαλύτερη επίδραση στην ταύτιση. 

 

Συμπεράσματα 

 

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, οι υπεύθυνοι των τμημάτων μάνατζμεντ / μάρκετινγκ 

ομάδων με πληθώρα απομακρυσμένων οπαδών μπορούν να σχεδιάζουν ομογενοποιημένες 

στρατηγικές μάρκετινγκ με στόχο την αύξηση των επιπέδων ταύτισής τους. Για παράδειγμα, η 

ανάγκη για έμμεση επίτευξη θα μπορούσε να εκπληρωθεί με ενέργειες όπως ανέβασμα βίντεο και 

φωτογραφιών των φιλάθλων (τοπικών και απομακρυσμένων) στα κοινωνικά δίκτυα, αναφέροντας 

παράλληλα την συμβολή τους στα επιτεύγματα της ομάδας 

 

Βιβλιογραφία 
 

Byrne, B. M. (2009). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and 

programming. CRC Press. 

Fink, J. S., Trail, G. T., & Anderson, D. F. (2002). An examination of team identification: Which 

motives are most salient to its existence? International Sports Journal, 6, 195-207. 

Fisher, J. (1998). Group-derived consumption: The role of similarity and attractiveness in 

identification with a favorite sports team. Advances in Consumer Research, 25, 283-288. 

Fisher, R. J., & Wakefield, K. (1998). Factors leading to group identification: A field study of 

winners and losers. Psychology & Marketing, 15(1), 23-40. 

Heere, B., James, J., Yoshida, M., & Scremin, G. (2011). The effect of associated group identities on 

team identity. Journal of Sport Management, 25(6), 606-621. 

Prior, E. (2013). Do Manchester United really have 659m supporters? Ανακτήθηκε στις 15.08.2018, 

από: http://www.bbc.com/news/magazine-21478857. 

Theodorakis, N. D. (2014). Customer experience in spectator sports. In Cantabully, J. (ed.) Customer 

experience management: Εnhancing experience and value through service management. Kendall 

Hunt Publishers: USA. 

Theodorakis, N. D., Vlachopoulos, S. P., Wann, D. L., Afthinos, Y., & Nassis, P. (2006). Measuring 

team identification: Translation and cross-cultural validity of the Greek version of the Sport 

Spectator Identification Scale. International Journal of Sport Management, 7, 506-522. 

Theodorakis, N. D., Wann, D. L., Al-Emadi, A., Lianopoulos, Y., & Foudouki, A. (2017). An 

examination of levels of fandom, team identification, socialization processes, and fan behaviors in 

Qatar. Journal of Sport Behavior, 40(1), 87-107. 

Wann, D. L., & Branscombe, N. R. (1993). Sports fans: Measuring degree of identification with their 

team. International Journal of Sport Psychology, 24(1), 1-17.  

Watkins, B. A. (2014). Revisiting the social identity-brand equity model: An application to 

professional sports. Journal of Sport Management, 28, 471-480. 
 

 

http://www.bbc.com/news/magazine-21478857


19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής 

Πάτρα        16-18 Νοεμβρίου 2018 

 

87 87 87 

Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ SUPER LEAGUE 

 

Μανασής, Β.
1
, Αυθίνος, Ι.

1
, & Γαργαλιάνος, Δ.

2 

 

1
 ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ 

2
 ΣΕΦΑΑ, ΔΠΘ 

 

Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει: α) τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη για να μειωθούν οι ομάδες που συμμετέχουν σε ένα πρωτάθλημα και β) τα κίνητρα της 

μείωσης αυτής. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό 

του βέλτιστου αριθμού των ομάδων που συμμετέχουν σε ένα πρωτάθλημα είναι το μέγεθος της 

αγοράς που εκφράζεται από τον πληθυσμό της χώρας, η δημοφιλία του πρωταθλήματος, το βιοτικό 

επίπεδο της χώρας και η ποιότητα του πρωταθλήματος, ενώ τα κίνητρα της μείωσης του αριθμού 

των ομάδων είναι κατά βάση οικονομικά. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Βέλτιστος αριθμός ομάδων, ποδόσφαιρο. 

 

Εισαγωγή 

 

Ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί διαχρονικά τις διοργανώτριες αρχές ενός πρωταθλήματος 

είναι ο προσδιορισμός του βέλτιστου αριθμού των ομάδων που πρέπει να συμμετέχουν σε αυτό. 

Στην Ευρώπη παρατηρείται αυξομείωση του αριθμού των ομάδων στα εθνικά πρωταθλήματα 

ποδοσφαίρου που κυμαίνεται μεταξύ έξι (Αρμενία) και 20 (Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία). 

Τελευταία στην χώρα μας γίνεται μεγάλη συζήτηση για την αναγκαιότητα της μείωσης του αριθμού 

των ομάδων που συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της SuperLeague. 

Κατατέθηκαν εναλλακτικές προτάσεις με ποικίλα επιχειρήματα όχι μόνο από τους διοργανωτές, 

αλλά και από την πολιτεία, καθώς και από τον τηλεοπτικό σταθμό που μεταδίδει τους αγώνες 

(Contra, 2016; Novasports, 2017; ΕΡΤ, 2018). Τα κίνητρα για την μεταβολή του αριθμού των 

ομάδων, καθώς και οι συνέπειες που προκύπτουν έχουν γίνει αντικείμενο μελέτης από τους 

ερευνητές (Vrooman, 1997, Szymanski, 2003).  

 

Σκοπός της έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει: α) τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη για να μειωθούν οι ομάδες που συμμετέχουν σε ένα πρωτάθλημα και β) τα κίνητρα της 

μείωσης της μείωσης αυτής.  
 

Μεθοδολογία 

 

Για την υλοποίηση του σκοπού της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανασκόπησης της 

βιβλιογραφίας. Η επίδραση της μείωσης του αριθμού των ομάδων στο κρίσιμο ζήτημα της 

αγωνιστικής ισορροπίας αναδεικνύεται με την βοήθεια παραδείγματος ακολουθώντας τις αρχές της 

διωνυμικής κατανομής.  
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Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας - Συζήτηση 

 

Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, ο αριθμός των ομάδων εξαρτάται από τον βαθμό 

μεγιστοποίησης των μέσων εσόδων τους. Ο Noll (2003) έδειξε πως η κατανομή των εσόδων 

αποτελεί σημαντικό οικονομικό κίνητρο και οι μεγάλες (και πιο εμπορικές) ομάδες δεν είναι 

πρόθυμες να μοιράζονται με τις μικρότερες ομάδες τα εξαιρετικά υψηλά τηλεοπτικά δικαιώματα, 

οπότε επιδιώκουν μείωση του αριθμού διότι έτσι αυξάνεται ο μέσος όρος των εσόδων τους. 

Αντίθετα, οι μικρές ομάδες είναι λιγότερο διατεθειμένες να δεχθούν την μείωση του αριθμού, 

κυρίως διότι φοβούνται ότι θα υποβιβαστούν. Συνεπώς, σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα για 

τον αριθμό των ομάδων που συμμετέχουν σε ένα πρωτάθλημα αποτελούν τα οικονομικά δεδομένα 

του πρωταθλήματος. Είναι εύλογο να υποτεθεί ότι οι ίδιες οι ομάδες θα επιδίωκαν ακόμη και πολύ 

μεγάλη αύξηση του αριθμού εάν αυτή οδηγούσε σε αυξημένα έσοδα για όλους (Szymaski, 2003). 

 

Σύμφωνα με τον Kesenne (2009), οι σημαντικότεροι παράγοντες που καθορίζουν τον αριθμό των 

ομάδων είναι: 

1) Το μέγεθος της αγοράς που εκφράζεται από τον πληθυσμό της χώρας. Αν και υπάρχει μέτρια 

θετική συσχέτιση θα ήταν υπερβολικό να θεωρηθεί ότι ο αριθμός των ομάδων πρέπει να είναι 

ανάλογος με τον πληθυσμό της χώρας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η Ρωσία (143 εκ. 

κάτοικοι - 16 ομάδες) και το Λουξεμβούργο (500.000 κάτοικοι - 14 ομάδες). Αν εφαρμοζόταν εδώ ο 

κανόνας της αναλογικότητας θα έπρεπε στο πρωτάθλημα της Ρωσίας να συμμετέχει ένας πολύ 

μεγάλος αριθμός ομάδων, ενώ στο Λουξεμβούργο ο αριθμός θα έπρεπε να περιορίζεται στις 2-3 

ομάδες. Η Πορτογαλία με πληθυσμό σχεδόν ίσο με αυτόν της χώρας μας και ανάλογη ποιότητα 

παικτών έχει πρωτάθλημα με 18 ομάδες που διεξάγεται σε δύο γύρους, ενώ η Ελβετία, χώρα με 

παρόμοια χαρακτηριστικά και επιπλέον πολύ υψηλό επίπεδο διαβίωσης έχει πρωτάθλημα με 10 

ομάδες που διεξάγεται σε τέσσερις γύρους. Όπως, όμως, εύστοχα παρατηρεί ο Kesenne (2009), η 

διεξαγωγή πολλαπλών αγώνων μεταξύ δύο ομάδων ενδέχεται να προκαλέσει μείωση της οριακής 

χρησιμότητας και να οδηγήσει τελικά σε μείωση της ζήτησης.  

2) Η δημοφιλία του πρωταθλήματος που εκφράζεται από το ποσοστό των ενδιαφερόμενων ατόμων. 

Ο παράγοντας αυτός μπορεί να προσδιοριστεί με τον μέσο όσο προσέλευσης στο γήπεδο ή 

τηλεθέασης ως προς τον συνολικό πληθυσμό της χώρας.  

3) Το βιοτικό επίπεδο της χώρας που εκφράζεται από το ακαθάριστο εθνικό προϊόν ανά άτομο. 

4) Η ποιότητα του πρωταθλήματος, η οποία εξαρτάται: α) από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

παικτών ή την ποιότητα των αγώνων που διεξάγονται. Αναμένεται ότι η ποιότητα των αγώνων του 

πρωταθλήματος είναι αντιστρόφως ανάλογη με τον αριθμό των ομάδων. Είναι φυσικό ότι η 

ενδεχόμενη μείωση του αριθμού των ομάδων συντελεί στην αύξηση της ποιότητας των αγώνων που 

προσδιορίζεται από τον συνολικό αριθμό πολύ καλών παικτών ανά ομάδα, και β) από την 

αγωνιστική ισορροπία του πρωταθλήματος που επηρεάζει άμεσα το ενδιαφέρον των φιλάθλων και 

σχετίζεται με την αβεβαιότητα του αποτελέσματος όχι μόνο στους αγώνες, αλλά και στους 

αγωνιστικούς στόχους των ομάδων με κυριότερο την κατάκτηση του πρωταθλήματος
2
.  

 

Στο υποθετικό πρωτάθλημα των 16 ομάδων του Πίνακα 1, εξετάζεται η ακραία μείωση με την 

απομάκρυνση των 10 πιο αδύναμων ομάδων
3
. Γίνεται η υπόθεση ότι κάθε ομάδα είναι πιο δυνατή 

από την επόμενη (από την ομάδα Α έως την Π ή Ζ) και έχει 50% πιθανότητες να κερδίσει την 

αμέσως επόμενη και 100% πιθανότητες να κερδίσει όλες τις υπόλοιπες. Το πρωτάθλημα των έξι 

ομάδων (Α-Ζ) φαίνεται να έχει καλύτερη αγωνιστική ισορροπία από αυτό των 16 ομάδων (Α-Π), 

αφού ο σταθμισμένος δείκτης τυπικής απόκλισης NAMSI (Gossens, 2006) παρουσιάζει χαμηλότερη 

τιμή. 

                                                           
2
 Οι αγωνιστικοί στόχοι έχουν ταξινομηθεί σε τρία επίπεδα: α) την κατάκτηση του πρωταθλήματος, β) την συμμετοχή 

στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και γ) την αποφυγή του υποβιβασμού (Manasis et al., 2013). 
3
 Ο συνολικός αριθμός των αγώνων (240) στα δύο πρωταθλήματα παραμένει ίδιος.  
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Ωστόσο, ο ανταγωνισμός για την κατάκτηση του πρωταθλήματος μεταξύ των δύο πρώτων είναι 

μεγαλύτερος στο πρωτάθλημα των 16 ομάδων. Κατά την ανάλυση του Noll (2003) και σύμφωνα με 

την διωνυμική κατανομή, οι πιθανότητες που έχει η ομάδα Β να πετύχει επιπλέον νίκες ώστε να 

ξεπεράσει την ομάδα Α και να κατακτήσει το πρωτάθλημα είναι περίπου 6% στο πρωτάθλημα των 

16 ομάδων, ενώ το ποσοστό σχεδόν μηδενίζεται στο πρωτάθλημα των 6 ομάδων. Με το ίδιο 

σκεπτικό, μπορεί να θεωρηθεί πως ο ανταγωνισμός για την αποφυγή της τελευταίας θέσης είναι 

επίσης μεγαλύτερος στο πρωτάθλημα των 16 ομάδων. 

 

Πίνακας 1. Παράδειγμα μείωσης του αριθμού των ομάδων από 16 σε έξι. 

 

N Ομάδα Νίκες % Νίκες Ομάδα Νίκες % Νίκες 

1 Α 29 0,97 Α 72 0,90 

2 Β 28 0,93 Β 64 0,80 

3 Γ 26 0,87 Γ 48 0,60 

4 Δ 24 0,80 Δ 32 0,40 

5 Ε 22 0,73 Ε 16 0,20 

6 Ζ 20 0,67 Ζ 8 0,10 

7 Η 18 0,60    

8 Θ 16 0,53    

9 Ι 14 0,47    

10 Κ 12 0,40    

11 Λ 10 0,33    

12 Μ 8 0,27    

13 Ν 6 0,20    

14 Ξ 4 0,13    

15 Ο 2 0,07    

16 Π 1 0,03    

  NAMSI: 0,98   0,86 

 

Ο Kahn (2007) μελέτησε την επίδραση της αύξησης των ομάδων στην ευημερία του φίλαθλου ως 

καταναλωτή. Κατέληξε πως μία μεγάλη αύξηση των ομάδων υπερβαίνει τον κοινωνικά βέλτιστο 

αριθμό, διότι η μέση ποιότητα των παικτών μειώνεται και κάθε φίλαθλος απολαμβάνει λιγότερο 

τους πολύ καλούς παίκτες. Αντίθετα, ο Kesenne (2009), με βάση ένα απλό θεωρητικό μοντέλο, 

έδειξε ότι ο αριθμός στον οποίο καταλήγει η διοργανώτρια αρχή είναι τελικά πολύ μικρότερος από 

τον κοινωνικά βέλτιστο. Συμπεραίνει, δε, ότι ο μεγάλος αριθμός ομάδων ικανοποιεί περισσότερους 

φιλάθλους διότι έχουν την δυνατότητα να βλέπουν την ομάδα της πόλης τους να αγωνίζεται 

περισσότερες φορές στο υψηλότερο επίπεδο. 

 

Συμπεράσματα 

 

Η απόφαση για την μείωση (ή την αύξηση) του αριθμού των ομάδων είναι σύνθετη και θα πρέπει να 

βασίζεται σε συστηματική μελέτη και εντατική επεξεργασία όλων των πιο πάνω παραγόντων, 

σταθμίζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε εναλλακτικής επιλογής. Για την 

αναβάθμιση και κυρίως για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του πρωταθλήματος και του αθλήματος 

γενικότερα, η απόφαση για την συμμετοχή μεγαλύτερου ή μικρότερου αριθμό θα πρέπει επιπλέον να 

λαμβάνει υπόψη την ευημερία των φιλάθλων και της κοινωνίας γενικότερα. Τα επιχειρήματα που 

προβάλλονται υπέρ της μείωσης του αριθμού των ομάδων της Super League δείχνουν ότι το σοβαρό 

αυτό ζήτημα αντιμετωπίζεται αποσπασματικά και πιθανά αντανακλούν τα διαφορετικά κίνητρα των 

εμπλεκόμενων φορέων. 
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H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ SUPER LEAGUE 

ΚΑΤΑ ΤΑ 20 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ (1997/1998 - 2017/2018) 

 

Παπασταματίου, Α.,
1
 Ξεϊνης, Κ.,

1
 Αυθίνος, Ι.,

1
 Μανασής, Β.,

1
 & Γαργαλιάνος, Δ.

2 

 

1
 ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ

 

2
 ΣΕΦΑΑ, ΔΠΘ 

 

Περίληψη 

 

Η αγωνιστική ισορροπία αποτελεί ένα βασικό ζήτημα με το οποίο πρέπει να ασχολείται το 

ποδόσφαιρο για να εξασφαλίζει την μακροπρόθεσμη επιτυχία του. Σκοπός της παρούσας έρευνας 

ήταν να διερευνήσει το επίπεδο και την μεταβολή της αγωνιστικής ισορροπίας στο πρωτάθλημα 

ποδοσφαίρου της Super League για την περίοδο 1997/1998 - 2017/2018. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι η επιδίωξη για την δημιουργία ενός πιο ανταγωνιστικού πρωταθλήματος μέσω της μείωσης των 

ομάδων από 16 σε 14 δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Αγωνιστική ισορροπία, Super League. 

 

Εισαγωγή 

 

Ο όρος «αγωνιστική ισορροπία» σχετίζεται με την ισόρροπη ανάπτυξη των ομάδων μίας αθλητικής 

λίγκας και αναφέρεται στην ομοιογένειά τους ως προς την αθλητική τους ικανότητα (Michie & 

Oughton 2004). Διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο σε ένα πρωτάθλημα, αφού η αβεβαιότητα του 

αποτελέσματος διεγείρει το ενδιαφέρον των φιλάθλων και τελικά οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης (El-

Hodiri & Quirk, 1971; Rottenberg, 1956). Το ενδιαφέρον για την αγωνιστική ισορροπία εκδηλώθηκε 

στις ΗΠΑ ήδη από την δεκαετία του 1870, όταν άρχισαν οι πρώτες παρεμβάσεις στα επαγγελματικά 

πρωταθλήματα (Quirk & Fort 1992). 

 

Εμπειρική έρευνα σε 11 ευρωπαϊκές χώρες κατέγραψε τάση επιδείνωσης του φαινομένου, γεγονός 

που οφείλεται στο αυξανόμενο οικονομικό χάσμα μεταξύ των ομάδων (Goossens, 2006). Αντίστοιχη 

έρευνα στην Ελλάδα έδειξε καλύτερες τιμές αγωνιστικής ισορροπίας στο πρωτάθλημα στα μέσα της 

δεκαετίας του 1980, με τάση επιδείνωσης από το 1990 προς το 2000 (Μανασής, 2011). Σε δείγμα 

οκτώ ευρωπαϊκών χωρών κατά το διάστημα 1959-2008, το ελληνικό ποδόσφαιρο παρουσίασε την 

χειρότερη επίδοση σε όλους τους δείκτες της αγωνιστικής ισορροπίας (Μανασής, 2013).  

 

Σκοπός της έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει το επίπεδο και την μεταβολή της αγωνιστικής 

ισορροπίας στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της SuperLeague για την περίοδο 1997/1998 - 

2017/2018, εξετάζοντας παράλληλα και τις διαφορές σε σχέση με τους αγωνιστικούς στόχους των 

ομάδων. 

 

Μεθοδολογία 

 

Δείγμα: Το δείγμα της έρευνας αποτελεί η τελική βαθμολογία της κανονικής περιόδου των 

πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου της Super League για τις 20 τελευταίες αγωνιστικές περιόδους 

(1997/1998 - 2017/2018). 
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Εργαλεία μέτρησης: Για την μέτρηση της αγωνιστικής ισορροπίας εφαρμόστηκε ο δείκτης NAMSI 

(Goossens, 2006), ο οποίος δίνει μία συνολική εικόνα του πρωταθλήματος. Για την μέτρηση του 

φαινομένου σύμφωνα με τους κυριότερους αγωνιστικούς στόχους χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθοι 

δείκτες των Manasis, Avgerinou, Ntzoufras, και Reade (2013): α) Normalized Concentration for the 

Champion (NCR1), που μετράει τον βαθμό επικράτησης του πρωταθλητή, β) Normalized 

Concentration Ratio (NCR5), που μετράει τον βαθμό επικράτησης των πρώτων πέντε ομάδων που 

συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και γ) Normalized Concentration Ratio for Relegation 

(NCR
3
) που μετρά τον βαθμό υστέρησης των τριών τελευταίων ομάδων που υποβιβάζονται. Το 

εύρος όλων των δεικτών που χρησιμοποιούνται κυμαίνεται από το μηδέν έως τη μονάδα. Όταν ο 

δείκτης προσεγγίζει το μηδέν το πρωτάθλημα θεωρείται ανταγωνιστικό, ενώ όταν προσεγγίζει την 

μονάδα θεωρείται μη ανταγωνιστικό. 

 

Αποτελέσματα 

 

Διαπιστώθηκε ότι ο δείκτης NCR1 παρουσιάζει τον υψηλότερο μέσο όρο (0,62), γεγονός που 

δηλώνει έλλειψη ανταγωνισμού για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ειδικά κατά την 

αγωνιστική περίοδο 2015/2016, όπου παρατηρείται η υψηλότερη τιμή (0,88), ο Ολυμπιακός 

κατέκτησε το πρωτάθλημα με αρκετή ευκολία, συγκεντρώνοντας 85 βαθμούς από το ανώτατο όριο 

των 90, έχοντας μόνο μία ήττα και μία ισοπαλία στο σύνολο των 30 αγώνων. Αντίστοιχα, τον 

μικρότερο μέσο όρο (0,44) παρουσιάζει ο δείκτης NCR5, γεγονός που ερμηνεύεται ως χαμηλό 

επίπεδο επικράτησης των πρώτων πέντε έναντι των υπόλοιπων ομάδων. Επίσης, ο δείκτης NCR5 

παρουσιάζει την χαμηλότερη τιμή (0,32) κατά την αγωνιστική περίοδο 2006/2007, όπου οι 

βαθμολογικές διαφορές των πέντε πρώτων ομάδων είναι πολύ μικρές, συνεπώς υπήρξε υψηλός 

ανταγωνισμός για την εξασφάλιση θέσης για την συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Επίσης, 

παρατηρείται ότι μεταξύ των δεικτών NCR1 και NCR5 βρίσκεται ο μέσος όρος των δεικτών NCR
3 

(0,56) και NAMSI (0,54) που παρουσιάζουν παρόμοιες τιμές. Επομένως, το επίπεδο ανταγωνισμού 

για την αποφυγή του υποβιβασμού ισοδυναμεί με το επίπεδο ανταγωνισμού όλου του 

πρωταθλήματος, καθώς ο δείκτης NAMSI δείχνει την συνολική του εικόνα (Πίνακας 1). 

 

Πίνακας 1. Περιγραφικά στατιστικά των δεικτών. 

 

 NCR1 NCR5 NCR
3
 NAMSI 

Εύρος 0,44 0,31 0,24 0,20 

Ελάχιστο 0,44 0,32 0,42 0,44 

Μέγιστο 0,88 0,63 0,66 0,64 

Μέσος όρος 0,62 0,44 0,56 0,54 

 

 

Επιβεβαιώνεται ο μεγάλος ανταγωνισμός για τις πρώτες πέντε θέσεις (NCR5) που εξασφαλίζουν την 

συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ο οποίος δείχνει προοδευτικά αυξανόμενος, ειδικά από 

την εφαρμογή του θεσμού των play-off (2006) και εξής. Οι τιμές των τριών άλλων δεικτών είναι πιο 

υψηλές, ενώ φαίνεται ότι μεταξύ τους βρίσκονται περίπου στο ίδιο επίπεδο μόνο για το χρονικό 

διάστημα 2002/2010, όπου το επίπεδο ανταγωνισμού για την κατάκτηση του πρωταθλήματος 

(NCR1) συμπίπτει τόσο με αυτό του πρωταθλήματος (NAMSI), όσο και του υποβιβασμού (NCR
3
). Οι 

μικρές αποκλίσεις μεταξύ των δεικτών αυτών σηματοδοτούν την ύπαρξη ανταγωνιστικών 

πρωταθλημάτων. Στο προηγούμενο χρονικό διάστημα του δείγματος (1997/2002), αλλά και μετά το 

2010, ο ανταγωνισμός για την κατάκτηση του πρωταθλήματος φαίνεται πως είναι αισθητά 

μικρότερος από τον ανταγωνισμό για την αποφυγή του υποβιβασμού, αλλά και την συνολική εικόνα 

του πρωταθλήματος. Σημειώνεται ότι μετά το 2013 παρατηρείται μείωση του ανταγωνισμού για τον 

υποβιβασμό (Γράφημα 1). 
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Γράφημα 1. Κινητός μέσος όρος (3) των δεικτών αγωνιστικής ισορροπίας. 

 

Συζήτηση – Συμπεράσματα 

 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων φαίνεται ότι στο πρωτάθλημα της Super League δεν υπάρχει 

ουσιαστικός ανταγωνισμός για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, καθώς ο δείκτης NCR1 

παρουσιάζει διαχρονικά πολύ υψηλές τιμές. Παρόμοια αποτελέσματα έδειξε προηγούμενη έρευνα 

(Μανασής, 2011), γεγονός που όχι μόνο επιβεβαιώνει τον μεγάλο βαθμό επικράτησης της 

πρωταθλήτριας ομάδας, αλλά και την διαχρονική κυριαρχία της έναντι όλων των υπόλοιπων. 

Συνεπώς, η πρωταθλήτρια ομάδα όχι μόνο δεν συνεισφέρει, αλλά στην ουσία προκαλεί επιδείνωση 

στο επίπεδο της αγωνιστικής ισορροπίας, άρα και της ελκυστικότητας του πρωταθλήματος. 

 

Αντίθετα, οι διαρκώς μειούμενες τιμές του δείκτη NCR5 δηλώνουν αυξημένο επίπεδο ανταγωνισμού 

για μία θέση που οδηγεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με εξαίρεση την πρώτη. Ο ανταγωνισμός 

αυτός εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένος καθ’ όλη την περίοδο εφαρμογής των play-off, γεγονός που 

επιτάσσει την άμεση επιστροφή του θεσμού μετά την πρόσφατη κατάργησή τους. 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, η πρόσφατη μείωση των ομάδων της Super 

League από 16 σε 14 (προκειμένου να υπάρξει ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα) δεν φαίνεται να 

επιτυγχάνεται, καθώς το έλλειμμα αγωνιστικής ισορροπίας εντοπίζεται κυρίως στην πρώτη θέση του 

πρωταθλήματος και όχι στις τελευταίες. Το πρόβλημα θα μπορούσε ενδεχόμενα να επιλυθεί με την 

επαναφορά της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων στην Super League και την 

ισότιμη διανομή εσόδων προκειμένου οι ασθενέστερες ομάδες να αναπτυχθούν περισσότερο και να 

μπορούν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα τις μεγάλες ομάδες. Για την εξέλιξη του 

επαγγελματικού ποδοσφαίρου στη χώρα μας σε ένα υψηλών προδιαγραφών αθλητικό θέαμα οι 

αρμόδιοι φορείς οφείλουν να υιοθετήσουν δραστικούς ρυθμιστικούς μηχανισμούς (Μανασής, 2016). 
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Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ  

ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  

ΜΕΣΩ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΣΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

 

Τζέτζης, Γ.,
1
 Λόλα, Α.,

1
 & Λουκάς, Δ.

2
 

 
1
 ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ  

2
 Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  

 

Περίληψη 

 

Οι επαγγελματικοί αθλητικοί οργανισμοί προσπαθούν να συνδυάσουν την αθλητική απόδοση με την 

κερδοφορία, δείχνοντας παράλληλα κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά. Ελάχιστες έρευνες δείχνουν 

τον τρόπο με τον οποίο οι αθλητικοί καταναλωτές αντιλαμβάνονται και αντιδρούν στις ενέργειες 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) των αθλητικών οργανισμών. Σκοπός της παρούσας έρευνας 

ήταν να αξιολογήσει την επιρροή του αντιλαμβανόμενου κύρους και της εταιρικής φήμης μέσω 

ενεργειών ΕΚΕ στις προθέσεις συμπεριφοράς των φιλάθλων και συγκεκριμένα: α) στην επανάληψη 

υποστήριξης της ομάδας, β) στην επανάληψη αγοράς, γ) στην θετική προφορική επικοινωνία, δ) 

στην παρακολούθησης μέσω των ΜΜΕ και ε) στην τελική συμπεριφορά φιλάθλων που 

παρακολουθούν αγώνες. Στην έρευνα συμμετείχαν 200 θεατές αγώνων ποδοσφαίρου, οι οποίοι 

συμπλήρωσαν ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 

αντιλαμβανόμενο κύρος και η εταιρική φήμη της ομάδας από τους θεατές προέβλεψαν ποσοστό 

22% της πρόθεσης για θετική προφορική επικοινωνία, ενώ μόνο το αντιλαμβανόμενο κύρος και όχι 

η εταιρική φήμη προέβλεψαν τις προθέσεις για υποστήριξη της ομάδας, για αγορά προϊόντων της 

και για παρακολούθηση της ομάδας μέσω των ΜΜΕ. Η ιεραρχική ανάλυση της παλινδρόμησης 

έδειξε ότι το αντιλαμβανόμενο κύρος, η εταιρική φήμη και η πρόθεση για θετική προφορική 

επικοινωνία προέβλεψαν σημαντικό ποσοστό (22,4%) της παρακολούθησης αγώνων, γεγονός που 

σημαίνει ότι το αντιλαμβανόμενο κύρος της ομάδας και η εταιρική φήμη αποτελούν σημαντικούς 

προγνωστικούς παράγοντες των προθέσεων συμπεριφοράς, καθώς και της τελικής συμπεριφοράς 

των φιλάθλων. Συνεπώς, η υλοποίηση ενεργειών ΕΚΕ μπορεί να βελτιώσει την εικόνα και το κύρος 

των αθλητικών οργανισμών και να συμβάλλει στην δημιουργία θετικών συμπεριφορών των 

φιλάθλων, συνεπώς θα πρέπει να αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο στην επιχειρηματική 

στρατηγική τους.  

 

Λέξεις-κλειδιά: Ενέργειες κοινωνικής ευθύνης, πρόθεση συμπεριφοράς, αθλητικοί καταναλωτές.  
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ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΝΟΠ):  

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 

 

Θωμόπουλος, Γ.,
1
 Μπαρτζελάς, Μ.,

2
 Λαμπάτος, Β.,

2
 & Τσίστα, Α.

3
  

 

1
 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΝΟΠ 

2
 ΤΕΦΑΑ ΕΚΠΑ, ΝΟΠ 

3
 ΝΟΠ 

 

Εισαγωγή 

 

Η τακτική συμμετοχή στον αθλητισμό μπορεί να προσφέρει στους νεαρούς αθλητές πολυάριθμα ψυχολογικά 

και κοινωνικά πλεονεκτήματα και να βελτιώσει την φυσική τους κατάσταση και την συνολική τους υγεία 

(Bergeron, 2010). Πολλές φορές, όμως, παρουσιάζονται προβλήματα τα οποία τους ωθούν να διακόψουν τον 

αθλητισμό. Το φαινόμενο αυτό είναι αρκετά έντονο στα πολύ πρώιμα στάδια των αθλητικών ακαδημιών των 

σωματείων.    

 

Περιγραφή του προβλήματος 

 

Ο ΝΟΠ αναπτύσσει τις υποδομές του κάθε χρόνο με πλήθος νέων αθλητών με στόχο την προσφορά στον 

αθλητισμό. Σε ένα μεγάλο ποσοστό των αθλητών της κατηγορίας Κ9 παρατηρείται κάμψη στην παρουσία 

των προπονήσεων κατά τους χειμερινούς μήνες ή ακόμα και εγκατάλειψη του αθλήματος της 

υδατοσφαίρισης. 

 

Στόχος της εργασίας 
 

Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη των παρουσιών προσέλευσης των αθλητών των ακαδημιών των 

κατηγοριών Κ9 και Κ11 του Ομίλου στις προπονήσεις σε σχέση με διάφορους σημαντικούς παράγοντες 

(ηλικία, εποχικότητα, συνθήκες προπονήσεων, αγωνιστική δραστηριότητα, κλπ.) και η εξαγωγή 

συμπερασμάτων προς συζήτηση τα οποία θα οδηγήσουν σε αύξηση της προσέλευσης των αθλητών και 

ενδυνάμωση των ακαδημιών. Για τις κατηγορίες Κ9 και Κ11, για τις οποίες δεν διεξάγεται επίσημο 

πρωτάθλημα, οπότε οι συνθήκες των προπονήσεων δεν υπαγορεύονται από την σχετική αγωνιστική «πίεση», 

καταγράφεται για τους μήνες των προπονήσεων (Σεπτέμβριος έως Ιούνιος) ο μέσος όρος συμμετοχής για 

όλους τους μήνες, η συμμετοχή ανά μήνα, ο μέσος όρος των παρουσιών ανά μήνα, οι παρουσίες των αθλητών 

ανά κατηγορία παρουσιών και η συχνότητα των παρουσιών ανά μήνα. Από την καταγραφή και τα στατιστικά 

στοιχεία μπορούν να τεθούν θέματα προς συζήτηση σχετικά με τους πιθανούς λόγους συμμετοχής ή όχι των 

αθλητών στις προπονήσεις και προτείνονται μέτρα για την βελτίωση της συμμετοχής αυτής.  

 

Οργάνωση των αθλητικών ακαδημιών  

 

Η οργάνωση των αθλητικών ακαδημιών ακολουθεί τα πρότυπα που έχουν τεθεί και εφαρμόζονται τόσο στο 

Ελλαδικό, όσο και στον διεθνή χώρο: κατηγορία κάτω των 9 χρόνων (Κ9), κάτω των 11 χρόνων (Κ11), κάτω 

των 13 χρόνων (Κ13) και κάτω των 15 χρόνων (Κ15) κάθε μία με τον δικό της προπονητή. Τον ρόλο του 

συντονιστή των ομάδων έχει ο Τεχνικός Υπεύθυνος των Υποδομών.  

 

Ομάδα κατηγορίας Κ9 

 

Σε όλη την διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (Σεπτέμβριος 2017 – Ιούνιος 2018 εκτός του Μάρτιου 2018) 

η ομάδα Κ9 είχε εγγεγραμμένους συνολικά 55 αθλητές. Από αυτούς, κατά την διάρκεια της χρονιάς 15 

αθλητές (27,3%) παρουσιάστηκαν μόνο ένα μήνα, 7 αθλητές (12,7%) παρουσιάστηκαν 2 μήνες και 10 

αθλητές (18,2%) παρουσιάστηκαν και τους 9 μήνες. Ο μέσος όρος συμμετοχής για όλους τους μήνες ήταν 

23,2 αθλητές/παρουσίες, δηλαδή κάτω από το 50%, των καταγεγραμμένων στο παρουσιολόγιο. Η μεγαλύτερη 

αθροιστικά συμμετοχή καταγράφεται τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Ιούνιο, ενώ η μικρότερη τον 

Φεβρουάριο και Απρίλιο. Πιθανότερη ερμηνεία για αυτό είναι η  «διάθεση» των γονιών να φέρουν τα παιδιά 

τους μήνες με καλό καιρό και ενόψει καλοκαιριού, ενώ τους χειμερινούς μήνες η διάθεση αυτή δεν υπάρχει 
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λόγω των καιρικών συνθηκών και ίσως και των χαμηλών θερμοκρασιών των νερών της πισίνας. Ο μέσος 

όρος των παρουσιών ανά μήνα είναι χαμηλός. Ο υψηλότερος σχετικός μέσος όρος παρουσιών παρουσιάζεται 

τον Οκτώβριο και τον Μάιο, ενώ ο χαμηλότερος μέσος όρος παρουσιάζεται τους μήνες των εορτών 

Δεκέμβριο (Χριστούγεννα) και Απρίλιο (Πάσχα). Κατά μέσο όρο για τους μήνες της μελέτης, το 50,8% των 

αθλητών κάνει από 5 έως 10 προπονήσεις τον μήνα που παρουσιάζεται, το 18,1% των αθλητών κάνει από 11 

έως 17 προπονήσεις τον μήνα που παρουσιάζεται και μόνο το 6,4% των αθλητών κάνει πάνω από 18 

προπονήσεις τον μήνα που παρουσιάζεται. 

 

Ομάδα κατηγορίας Κ11 

 

Σε όλη την διάρκεια του χρόνου η ομάδα Κ11 είχε εγγεγραμμένους συνολικά 29 αθλητές. Από αυτούς 25 

(86,2%) παρουσιάστηκαν και τους 10 μήνες, ένας αθλητής είχε παρουσία 9 μήνες, ένας 8 μήνες, ένας 6 μήνες 

και ένας 5 μήνες. Ο μέσος όρος συμμετοχής για όλους τους μήνες ήταν 27,7 αθλητές/παρουσίες, που 

αντιστοιχεί στο 95,5% των καταγεγραμμένων αθλητών (29) στο παρουσιολόγιο. Η συμμετοχή των αθλητών 

ανά μήνα είναι ουσιαστικά σταθερή όλους τους μήνες. Τον Σεπτέμβριο και Ιούνιο καταγράφεται μικρή πτώση 

κυρίως, όπως εκτιμάται, λόγω αρχής της περιόδου και έναρξης των διακοπών αντίστοιχα. Ο μέσος όρος των 

παρουσιών ανά μήνα είναι αρκετά υψηλός. Ο υψηλότερος μέσος όρος παρουσιών παρουσιάζεται τον Ιούνιο 

(κατ’ εκτίμηση λόγω συμμετοχής της ομάδας σε διεθνές τουρνουά), τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο (όπου 

επίσης η ομάδα συμμετείχε σε τουρνουά), ενώ μικρή κάμψη υπάρχει τον Φεβρουάριο και τον Απρίλιο (λόγω 

εορτών Πάσχα). Κατά μέσο όρο για τους μήνες της μελέτης, το 15,2% κάνει από 5 έως 10 προπονήσεις τον 

μήνα που παρουσιάζεται, το 50,1% των αθλητών κάνει από 11 έως 17 προπονήσεις τον μήνα που 

παρουσιάζεται και το 38,8% των αθλητών κάνει πάνω από 18 προπονήσεις τον μήνα που παρουσιάζεται. 

Επίσης τους μήνες από Μάρτιο έως Ιούνιο, το ποσοστό των αθλητών που έκαναν λίγες προπονήσεις (κάτω 

από 10) ήταν πολύ μικρό (κάτω από 4 αθλητές). Τον Ιανουάριο και τον Ιούνιο (μήνες που έγιναν αντίστοιχα 

τουρνουά) μόνο ένας αθλητής έκανε κάτω από 10 προπονήσεις.  

 

Συγκεντρωτικά στοιχεία και για τα δύο τμήματα Κ9 και Κ11 
 

Όπως φαίνεται και στο Γράφημα 1, το τμήμα Κ9 είναι χαμηλότερα σε μέσο όρο παρουσιών ανά μήνα σε 

σχέση με το τμήμα Κ11. Αυτό κατ’ εκτίμηση οφείλεται: α) στην μικρότερη ηλικία των παιδιών και β) στο 

γεγονός ότι το τμήμα είναι εισαγωγικό, δηλαδή αποτελείται από παιδιά τα οποία μόλις ή πρόσφατα ξεκίνησαν 

να αθλούνται.  

 

 
 

Γράφημα 1. Μέσος όρος παρουσιών ανά μήνα ηλικιών Κ9 και Κ11. 

 

Σε σχέση με τον μέσο όρο των παρουσιών ανά «κατηγορία παρουσιών» στο τμήμα Κ9 ο μέσος όρος των 

κατηγοριών «>18» και «11 έως 17» είναι πολύ χαμηλός σε σχέση με το τμήμα Κ11. Αντίθετα είναι υψηλός ο 

μέσος όρος των λιγοστών παρουσιών, της κατηγορίας παρουσιών «5 έως 10» τον μήνα, σε αντίθεση με το 

τμήμα Κ11 όπου μόνο το 15% των αθλητών έχει μεταξύ 5 και 10 παρουσίες τον μήνα.  
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Γράφημα 2. Μέσος όρος παρουσιών ανά αθλητή ανά κατηγορία παρουσιών για τις ηλικίες Κ9 και Κ11 

 

Συμπερασματικά από τα παραπάνω προκύπτει ότι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των αθλητών της κατηγορίας 

Κ9 παρατηρείται κάμψη στην παρουσία των προπονήσεων κατά τους χειμερινούς μήνες ή ακόμα και 

εγκατάλειψη του αθλήματος της υδατοσφαίρισης. Το φαινόμενο αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί για την 

ενίσχυση των ακαδημιών της υδατοσφαίρισης. 

 

Συζήτηση 

 

Από τα παραπάνω προκύπτουν τα παρακάτω θέματα προς συζήτηση για την σωστή οργάνωση των αθλητικών 

ακαδημιών: 

1. Ενδελεχής διερεύνηση γιατί σταματάνε τα παιδιά: πιθανές εξηγήσεις ή αιτίες για λιγότερες προπονήσεις 

τους χειμερινούς μήνες ή και παύση των προπονήσεων δόθηκαν παραπάνω. Για την αναστροφή του 

φαινομένου θα πρέπει να ληφθούν μέτρα. Έρευνα από το The ASPEN Institute έχει καταλήξει πως οι 

προπονήσεις θα πρέπει παρέχουν πολλά από αυτά που θέλουν τα παιδιά από μια αθλητική εμπειρία, όπως 

πολλή δράση, ελευθερία πειραματισμού, ανταγωνισμός χωρίς αποκλεισμό, κοινωνική σύνδεση με τους 

φίλους ως συμπαίκτες, προσαρμογή και έλεγχο της δραστηριότητας. Με απλά λόγια, το παιδί να βρίσκεται 

στο κέντρο. Ως λύση σε αυτό το πρόβλημα μπορεί να εφαρμοστεί η λύση της δημιουργίας ενός τμήματος 

«baby polo» ως εισαγωγικό για τα τμήματα ηλικιών Κ9 και Κ11. 

2. Στροφή της προπόνησης προς την ψυχαγωγία των νεαρών αθλητών. Σύμφωνα με τους Visek, Achrati, 

Manning, McDonnell, Harris, & DiPietro (2014) το 90% των παιδιών απαντούν πως η «διασκέδαση» είναι 

ο κύριος λόγος συμμετοχής σε αθλήματα. Επίσης, σύμφωνα με την διαδικασία της Μακροπρόθεσμης 

Ανάπτυξης Αθλητή (Long-Term Athlete Development - LTAD) (Balyi, Way, & Higgs, 2013), στο στάδιο 

2 (ηλικίες 6-8 για τα κορίτσια και 6-9 για τα αγόρια) τίθενται οι βάσεις άθλησης με διασκέδαση, ενώ στο 

επόμενο στάδιο 3 (ηλικίες 8-11 για τα κορίτσια και 9-12 για τα αγόρια) ο αθλητής μαθαίνει να 

προπονείται. Σε περίπτωση που η προπόνηση δεν ταιριάζει με τα στάδια ανάπτυξης οι συνέπειες για τους 

μικρούς αθλητές είναι αρνητικές και δυσάρεστες: τα παιδιά δεν διασκεδάζουν, εστιάζουν υπερβολικά στην 

νίκη αναπτύσσοντας κακές συνήθειες, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους είναι κακή, δε φτάνουν στο 

ανώτατο επίπεδο της απόδοσης τους, εξουθενώνονται και εγκαταλείπουν τον αθλητισμό.  

3. Βελτίωση των συνθηκών στον χώρο άθλησης (θερμοκρασία νερού κολυμβητηρίου, υγιεινή, χώροι 

ενδιαίτησης). Οι άσχημες συνθήκες επηρεάζουν περισσότερο τους νέους σε χρόνο έναρξης αθλητές και 

τους μικρότερους ηλικιακά. Το τμήμα Κ9 δυνητικά επηρεάζεται περισσότερο από το τμήμα Κ11 και 

εγκαταλείπει πιο εύκολα. 

4. Συνεργασία όλων των πλευρών (προπονητές, γονείς, διοίκηση σωματείου) για την κοινή αντιμετώπιση 

προβλημάτων που τυχόν παρουσιαστούν. Μηνιαίες συναντήσεις προπονητών με γονείς, καθιέρωση «Ώρας 

Συμβούλου Προπονητή» τακτικά είναι δύο προτάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν.   

 

Η προώθηση της υγιούς καθοδήγησης, της σωστής κατάρτισης, η απόκτηση αθλητικών εμπειριών, η 

διασκέδαση, μπορούν να ενισχύσουν την επιθυμία των παιδιών να συμμετέχουν στον αθλητισμό. Με τα 

παραπάνω είναι δυνατόν να οργανωθούν ακαδημίες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στον υγιή αθλητισμό.  
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ  

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΓΕΣΙΑΣ  

ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ SUPER LEAGUE 

 

Πολυμενέας, Γ., Κουρτεσοπούλου, Α., & Κριεμάδης, Α.  
 

ΤΟΔΑ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  

 

Περίληψη 

 

Ο προπονητής παίζει καθοριστικό ρόλο όχι μόνο στην παρακίνηση των παικτών της ομάδας του, 

αλλά και στην απόδοσή τους. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να: α) αξιολογήσει τις ηγετικές 

ικανότητες των προπονητών, β) διερευνήσει ενδεχόμενες διαφορές μεταξύ των αντιλήψεων των 

προπονητών και των παικτών τους και γ) διερευνήσει την σχέση μεταξύ των αντιλαμβανόμενων 

ηγετικών ικανοτήτων και των αποτελεσμάτων της ηγεσίας. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του 

ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι προπονητές κρίνουν ότι υιοθετούν συμπεριφορές 

μετασχηματιστικής σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι συναλλακτικής ηγεσίας. Ωστόσο, αξιολογούν τις 

ηγετικές τους ικανότητες θετικότερα από ότι τις αξιολογούν οι παίκτες της ομάδας τους.  

 

Λέξεις-κλειδιά: Προπονητής, ηγετικές ικανότητες, αποτελέσματα ηγεσίας, αντιλαμβανόμενη 

ηγεσία, ανατροφοδότηση, επαγγελματικό ποδόσφαιρο. 

 

Εισαγωγή 

 

Ο προπονητής έχει έναν κεντρικό και πολυδιάστατο ρόλο μέσα στην ομάδα και λειτουργεί ως 

μάνατζερ μίας σύγχρονης επιχείρησης. Καλείται να διαμορφώνει την στρατηγική της ομάδας, να 

οργανώνει την προπόνησή της, να παρακολουθεί την απόδοσή της, να παρέχει ανατροφοδότηση 

στους παίκτες και στην διοίκηση, να επιλύει τα προβλήματα που προκύπτουν και να υλοποιεί μία 

σειρά από άλλες ηγετικές λειτουργίες, οι οποίες στοχεύουν στην ικανοποίηση κρίσιμων αναγκών της 

ομάδας του (Morgeson, DeRue, & Karam, 2010).  

 

Η σχέση του προπονητή με τον παίκτη εμπερικλείει μία δυναμική και σύνθετη διαδικασία 

καθοδήγησης, μέσω της οποίας εκφράζονται και εκπληρώνονται οι ανάγκες αμφότερων (Jowett & 

Cockerill, 2003). Ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνει ένας προπονητής τις αποφάσεις παίζει 

καθοριστικό ρόλο όχι μόνο στην παρακίνηση των παικτών, αλλά και στην απόδοσή τους (Moen, 

2014). Αποτελέσματα ερευνών επισημαίνουν ότι συγκεκριμένες ηγετικές ικανότητες του προπονητή 

(για παράδειγμα, η δημοκρατική ηγεσία, κατά την οποία οι παίκτες συμμετέχουν στην λήψη 

αποφάσεων [Moen, 2014; Pido, 2014] και η μετασχηματιστική ηγεσία, κατά την οποία παρέχονται 

κίνητρα στους παίκτες, δημιουργείται ένα κοινό όραμα, ενθαρρύνεται η καινοτομία/αλλαγή και 

παρέχεται συμβουλευτική [Avolio & Bass, 2004; Brandy & Woodward, 2005]) είναι σε μεγαλύτερο 

βαθμό επιθυμητές από τους παίκτες. Αρκετές έρευνες υποστηρίζουν ότι οι δημοκρατικές και οι 

μετασχηματιστικές ηγετικές ικανότητες των προπονητών βελτιώνουν τα επίπεδα ικανοποίησης των 

παικτών (Pilus & Saadan, 2009), την συνοχή της ομάδας (Alemu & Babu, 2012; Ramzaninezhad & 

Keshtan, 2009), καθώς επίσης και την απόδοση της ομάδας (Moen, 2014; Pilus & Saadan, 2009).  

 

Σύμφωνα με το μοντέλο Full-Range Leadership Model (Avolio & Bass, 2004) διακρίνονται τρία 

στυλ ηγεσίας: 1) η μετασχηματιστική (χαρακτηριστικά της αναφέρονται παραπάνω), 2) η 

συναλλακτική, που εστιάζει στην απόδοση ανταμοιβής, αλλά και στην παρακολούθηση τυχόν λαθών 

και αποκλίσεων που συμβαίνουν μέσα σε έναν οργανισμό και 3) η παθητική, όπου ο ηγέτης 

περιμένει μία κατάσταση να χειροτερέψει προτού παρέμβει και αποφεύγει να εμπλακεί όταν 
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προκύπτουν προβλήματα. Η συναλλακτική και η μετασχηματιστική ηγεσία δεν αποτελούν 

αντικρουόμενες προσεγγίσεις συμπεριφορών σε επίπεδο επίτευξης στόχων, αλλά αλληλο-

συμπληρώνονται. Ωστόσο, η υπεροχή της μετασχηματιστικής ηγεσίας έγκειται στο ότι ο ηγέτης δεν 

μένει μόνο στο να εμπνεύσει τους συνεργάτες του να συμπεριφέρονται θετικά, αλλά προχωράει στην 

οργανωσιακή αλλαγή-μετασχηματισμό (Judge & Piccolo, 2004).  

 

Στο ποδόσφαιρο οι ηγετικές ικανότητες των προπονητών ποικίλουν. Οι Alonso-Gonzalez, Alamo-

Hernandez και Peris-Ortiz (2017) αναλύουν τα ηγετικά στυλ τριών μεγάλων προπονητών, με τον 

DelBosque να είναι υπερβατικός και να βασίζεται στη πειθαρχεία και το χαμηλό προφίλ, τον 

Mourinho να είναι συναλλακτικός διατηρώντας καλές σχέσεις με τους ποδοσφαιριστές, αλλά 

ταυτόχρονα να είναι αυταρχικός και περιοριστικός και τον Guardiola να είναι μετασχηματιστικός, 

σεβόμενος τον αντίπαλο και τους φιλάθλους.  

 

Σκοπός της έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να: α) αξιολογήσει τις ηγετικές ικανότητες των προπονητών, β) 

διερευνήσει ενδεχόμενες διαφορές μεταξύ των αντιλήψεων των προπονητών και των παικτών τους 

και γ) διερευνήσει την σχέση μεταξύ των αντιλαμβανόμενων ηγετικών ικανοτήτων και των 

αποτελεσμάτων της ηγεσίας. 

 

Μεθοδολογία 

 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 196 παίκτες και 12 προπονητές Ελληνικών ποδοσφαιρικών 

ομάδων που αγωνίζονταν στην Super League. Στην πλειοψηφία τους ήταν Έλληνες (80,6%), η 

ηλικία τους κυμαινόταν από 19 έως 38 χρόνων (Μ = 25,89, Τ.Α. = 4,40) και είχαν πρότερη εμπειρία 

σε επαγγελματικές ομάδες από 0 έως 19 έτη (Μ = 6,83). Αντίστοιχα, οι περισσότεροι προπονητές 

(66,6%) ήταν Έλληνες, ηλικίας από 42 έως 65 χρόνων (Μ = 49,6 Τ.Α. = 8,59) και είχαν 

προπονητική εμπειρία από 4 έως 40 χρόνια (Μ = 17,54). 

 

Εργαλείο μέτρησης: Για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα 

Διερεύνησης Ηγετικών Ικανοτήτων (Multifactor Leadership Questionnaire – MLQ) των Avolio και 

Bass (2004) με συνολικά 37 ερωτήσεις. Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου 

χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης Cronbach a και οι τιμές του κυμάνθηκαν από 0,79 έως 0,94, ενώ για το 

σύνολο του ερωτηματολογίου ήταν 0,97.  

 

Διαδικασία συλλογής των δεδομένων: Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε το χρονικό 

διάστημα από τον Οκτώβριο 2017 έως και τον Ιούνιο 2018. 

 

Αποτελέσματα 

 

Ως προς το στυλ ηγεσίας οι προπονητές κρίνουν ότι υιοθετούν σε μεγαλύτερο βαθμό συμπεριφορές 

μετασχηματιστικής ηγεσίας (Μ.Ο = 2,63, Τ.Α. = ,41) από ότι συναλλακτικής (Μ.Ο = 2,30, Τ.Α. = 

,53) και αντιλαμβάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό ότι υιοθετούν συγκεκριμένες ηγετικές συμπεριφορές 

σε σχέση με την ανατροφοδότηση που παίρνουν από τους παίκτες τους. Αναλύσεις T-test για 

ανεξάρτητα δείγματα έδειξαν ότι οι προπονητές (Μ = 4,17) αξιολογούν τους εαυτούς τους 

θετικότερα από ότι οι παίκτες τους (Μ = 3,46) σχεδόν σε όλες τις υποκλίμακες της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας (t(206) = -5,271, p = ,000), με εξαίρεση την εμπνευστική παρακίνηση, 

όπου οι αντιλήψεις τους συμφωνούν. Στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν και ως προς 

την αντιλαμβανόμενη συναλλακτική ηγεσία που ασκούν οι προπονητές, αλλά οι διαφορές τους είναι 

μικρότερες (t(206)= -2,800, p = ,005) σε σχέση με την μετασχηματιστική. 
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Εκτός από τις στατιστικά σημαντικές διαφορές που εντοπίστηκαν σε επίπεδο ετεροαξιολόγησης, 

εξίσου σημαντικό κρίνεται το πολύ χαμηλότερο επίπεδο των αντιλαμβανόμενων μετασχηματιστικών 

ηγετικών ικανοτήτων των προπονητών σε σχέση με το ιδανικό σκορ που προτείνεται από την διεθνή 

βιβλιογραφία. Πιο συγκεκριμένα, οι μεγαλύτερες διαφορές εντοπίζονται σε συμπεριφορές που 

εστιάζουν στο εξατομικευμένο ενδιαφέρον (DF = -,90), στην εξιδανικευμένη επιρροή - ιδεατά 

χαρακτηριστικά (DF = -,85) και στη διανοητική διέγερση (DF = -,85). Επίσης, φαίνεται να 

χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι προτείνει η διεθνής βιβλιογραφία συμπεριφορές που 

σχετίζονται με την κατ’ εξαίρεση/ενεργή διοίκηση (Πίνακας 1).  

 

Πίνακας 1. Αξιολόγηση ηγετικών ικανοτήτων και αποτελεσμάτων ηγεσίας προπονητών. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0=καθόλου, 1=Σπάνια, 2=Μερικές φορές, 3=Συχνά, 4=Πάντοτε)  *Sig. (2-tailed)p< ,001 

 

Τέλος, μέσω του συντελεστή συσχέτισης pearson εξετάστηκε η σχέση μεταξύ των δύο στυλ 

αντιλαμβανόμενης ηγεσίας και των αποτελεσμάτων της ηγεσίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

υπάρχει θετική συσχέτιση, ωστόσο υψηλότερες συσχετίσεις παρατηρήθηκαν μεταξύ της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας, της αποτελεσματικότητα (r(208) = .805, p = .000) και της ικανοποίησης 

(r(208) = .779, p = .000). 

 

Συζήτηση – Συμπεράσματα  

 

Οι προπονητές ομάδων ποδοσφαίρου που αγωνίζονται στη Super League υιοθετούν συμπεριφορές 

μετασχηματιστικής ηγεσίας σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι συναλλακτικής. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις 

τους διέφεραν σημαντικά σε σχέση με την ανατροφοδότηση των παικτών τους. Συστήνεται στους 

προπονητές να υιοθετούν σε μεγαλύτερο βαθμό τις συμπεριφορές που σχετίζονται με την 

μετασχηματιστική ηγεσία και αντίστοιχα να περιορίσουν τις συμπεριφορές που σχετίζονται με την 

κατ’ εξαίρεση/ενεργή διοίκηση, όπως η εστίαση σε παρατυπίες, λάθη, εξαιρέσεις και αποκλίσεις των 

παικτών από τα πρότυπα (Avolio & Bass, 2004; Brandy & Woodward, 2005; Moen, 2014; Pido, 

2014). Η παρούσα έρευνα επαλήθευσε την θετική συσχέτιση των ηγετικών ικανοτήτων με τα τρία 

αποτελέσματα της ηγεσίας, με την πιο μεγάλη συσχέτιση να εντοπίζεται ανάμεσα στην 

μετασχηματιστική ηγεσία και την αποτελεσματικότητα του προπονητή. Όσο περισσότερες 

συμπεριφορές μετασχηματιστικής ηγεσίας υιοθετούν οι προπονητές, τόσο οι παίκτες 

Ηγετικές ικανότητες Προπονητές Παίκτες Διαφορά Ιδανικό σκορ 

 Μ Μ DF  

Εξιδανικευμένη επιρροή 

Ιδεατά χαρακτηριστικά 
2,60 1,75 -0,85*  

Εξιδανικευμένη επιρροή 

Ιδεατές συμπεριφορές  
2,65 1,94 -0,71* >3.0 

Εμπνευστική παρακίνηση  2,63 2,30 -0,33 >3.0 

Διανοητική διέγερση  2,62 1,77 -0,85* >3.0 

Εξατομικευμένο ενδιαφέρον  2,67 1,77 -0,90* >3.0 

Μετασχηματιστική ηγεσία 2,63 1,90 -0,73* >3.0 - <3.75 

Εξαρτώμενη ανταμοιβή  2,50 1,71 -0,79* >2.0 

Διοίκηση κατ’ εξαίρεση - Ενεργή 2,10 1,67 -0,43 <1.5 

Συναλλακτική ηγεσία 2,30 1,69 -0,61* 2-3 

Εξτρά προσπάθεια  3,44 2,51 +0,93*  

Αποτελεσματικότητα  3,17 2,38 +0,79*  

Ικανοποίηση  3,12 2,29 +0,83*  
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αντιλαμβάνονται ότι διοικούν αποτελεσματικά την ομάδα, αυξάνουν το επίπεδο της ικανοποίησής 

τους και εμφανίζονται περισσότερο πρόθυμοι να καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια στο γήπεδο. 

Τα αποτελέσματα αυτά επαληθεύουν τα ευρήματα εμπειρικών ερευνών που υποστηρίζουν ότι 

δημοκρατικές και μετασχηματιστικές ηγετικές ικανότητες προπονητών αυξάνουν τα επίπεδα 

ικανοποίησης των παικτών (Pilus & Saadan, 2009), την συνοχή της ομάδας (Alemu & Babu, 2012; 

Ramzaninezhad & Keshtan, 2009), καθώς επίσης και την απόδοση της ομάδας (Moen, 2014; Pilus & 

Saadan, 2009).  

 

Δεδομένου ότι ο ρόλος του προπονητή είναι καθοριστικής σημασίας για την απόδοση της ομάδας 

(Jowett & Cockerill, 2003) κρίνεται σημαντικό να προσδιοριστούν οι κατάλληλες ηγετικές 

ικανότητες που πρέπει να διαθέτει προκειμένου να ασκεί αποτελεσματική διοίκηση, να παρακινεί 

τους παίκτες του και να συμβάλει στην βέλτιστη αξιοποίηση του αθλητικού τους ταλέντου. Σε 

μελλοντική έρευνα προτείνεται η διερεύνηση περισσότερων διοικητικών ικανοτήτων των 

προπονητών και η ανίχνευση του κατάλληλου συνδυασμού ηγετικών ικανοτήτων που εξασφαλίζουν 

την μέγιστη επίδοση της ομάδας.   
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ  

ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΣΕ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  

ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΡΟΠΑΛΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (BASEBALL / SOFTBALL) 

 

Χωραφάς, Δ., Αστραπέλλος, Κ., & Κώστα, Γ. 

 

ΣΕΦΑΑ, ΔΠΘ  

 

Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να προσδιορίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών αθλητικών ακαδημιών και τμημάτων υποδομής αθλημάτων 

ροπαλοσφαίρισης (baseball / softball) από τους νεαρούς συμμετέχοντες. Ειδικότερα, εξετάστηκε αν: 

α) η συμπεριφορά του προπονητή, β) το προπονητικό πρόγραμμα, γ) η κατάσταση των 

εγκαταστάσεων και δ) η υλικοτεχνική υποδομή επηρεάζουν την αξιολόγηση της ποιότητας 

υπηρεσιών των τμημάτων υποδομής – ακαδημίας των συγκεκριμένων αθλημάτων από τους 

αθλούμενους. Το δείγμα αποτέλεσαν εβδομήντα επτά (Ν=77) αγόρια και κορίτσια, ηλικίας 10 - 18 

χρόνων, που συμμετείχαν στις δραστηριότητες πέντε ακαδημιών αθλημάτων ροπαλοσφαίρισης. 

Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Costa et al., (2004), το οποίο δημιουργήθηκε για την 

αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών σε αθλητικές κατασκηνώσεις, μεταφράστηκε στα ελληνικά, 

τροποποιήθηκε και προσαρμόστηκε στα δεδομένα του ελληνικού ποδοσφαίρου από τον Αρκούδη 

(2007) και στην συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για τα αθλήματα ροπαλοσφαίρισης. Από την 

παραγοντική ανάλυση προέκυψαν τρεις βασικές συνιστώσες (προπονητική καθοδήγηση, βοηθητικοί 

χώροι – μέσα υποδομής, χώροι άθλησης) που επιβεβαίωσαν τις αρχικές ερευνητικές υποθέσεις, 

καθώς και μία ακόμη συνιστώσα (πρόσβαση στο γήπεδο), που αποδείχθηκε ότι έχει ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών από τους αθλούμενους των τμημάτων 

υποδομής – ακαδημίας αθλημάτων ροπαλοσφαίρισης. Τα αποτελέσματα αποτελούν μία πρώτη 

προσέγγιση για την αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών στα μη διαδεδομένα αθλήματα 

ροπαλοσφαίρισης στην χώρα και μπορούν να αξιοποιηθούν ως οδηγός από τους αρμόδιους φορείς 

που προωθούν τόσο τον αγωνιστικό αθλητισμό, όσο και τον αθλητισμό αναψυχής για την 

δημιουργία, την εξέλιξη και την ανάπτυξη των αθλημάτων αυτών. Επίσης, μπορούν να αποτελέσουν 

έναυσμα για αντίστοιχες μελέτες τόσο από άλλους φορείς αθλημάτων ροπαλοσφαίρισης, όσο και 

από φορείς άλλων αθλημάτων. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Υπηρεσίες, ποιότητα, ακαδημίες, baseball, softball, ροπαλοσφαίριση, αθλητισμός 

αναψυχής. 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΕ  

ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥΣ 

 

Σπηλιόπουλος, Π.,
1
 Καπούλας, Χρ.,

1
 Τσιγγίλης, Ν.,

1
 & Γαργαλιάνος, Δ.

1
 

 
1
 Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

2
 ΣΕΦΑΑ, ΔΠΘ 

 

Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει αν οι ΚΑΕ, με το πληροφοριακό υλικό που 

παρέχουν μέσω των Υπεύθυνων Επικοινωνίας (ΥΕ) της ομάδας στους Αθλητικούς Συντάκτες (ΑΣ), 

διαμορφώνουν την παραγωγή του τελικού δημοσιογραφικού προϊόντος που αφορά στην ομάδα τους, 

σε τι βαθμό και κάτω από ποιες προϋποθέσεις (Gandy, 1982). Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της 

ατομικής ημιδομημένης συνέντευξης. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως αμφότεροι χαρακτηρίζουν την 

σχέση τους ως αμοιβαία συμβιωτική και το γεγονός αυτό επηρεάζει το τελικό δημοσιογραφικό 

προϊόν. Μέσω των ιστοσελίδων τους και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) οι ΚΑΕ 

φαίνεται να διατηρούν σημαντικό έλεγχο στην οικοδόμηση της καθημερινής ειδησεογραφικής 

ατζέντας των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ). Η έρευνα παρέχει στοιχεία που συμβάλουν 

στην υποστήριξη της Θεωρίας της Οικοδόμησης του Θεματολογίου / Agenda Building και 

επεκτείνει την σχετική βιβλιογραφία. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Αθλητικοί οργανισμοί, Κ.Α.Ε., δημόσιες σχέσεις, υπεύθυνοι επικοινωνίας, ΜΜΕ, 

δημοσιογράφοι – αθλητικοί συντάκτες, νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, 

οικοδόμηση του θεματολογίου / agenda setting.  

 

Εισαγωγή 

 

Οι αθλητικοί οργανισμοί χρειάζονταν ανέκαθεν τα ΜΜΕ για να προβάλλουν τις εκδηλώσεις τους, 

ενώ και τα Μέσα χρειάζονται τις ομάδες και τα σπορ προκειμένου να αποκτήσουν ενδιαφέρον 

περιεχόμενο (Pincus, Rimmer, Rayfield, & Cropp, 1993). Έτσι δημιουργήθηκε μία συμβιωτική 

σχέση μεταξύ τους (Parente, 1977), η οποία έχει τεκμηριωθεί και ερευνητικά (Σπηλιόπουλος, 2018). 

Με την πώληση των δικαιωμάτων ζωντανής αναμετάδοσης των αγώνων στην επίγεια και αργότερα 

στην δορυφορική τηλεόραση, ορισμένα σπορ έγιναν πλήρως επαγγελματικά και ο δεσμός μεταξύ 

των δύο πλευρών έγινε ακόμα πιο ισχυρός (Nicholson, Kerr, & Sherwood, 2015). Το ξεκίνημα έγινε 

στις ΗΠΑ με τα τέσσερα μεγάλα πρωταθλήματα (football, baseball, basketball, ice hockey), ενώ 

στην Ευρώπη με την δημιουργία στην Αγγλία της Premier League (Coombs & Osborne, 2012). Αυτή 

η εμπορευματοποίηση των σπορ οδήγησε τους αθλητικούς οργανισμούς να δημιουργήσουν τμήματα 

δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, τα οποία στοχεύουν να δημιουργήσουν θετική εικόνα για τους 

αθλητικούς οργανισμούς και να διατηρούν καλές σχέσεις με τα ΜΜΕ (Cutlip, Center, & Broom, 

2006). Από την άλλη πλευρά, η ανάγκη του κοινού για περισσότερη πληροφόρηση και η αδυναμία 

των Μέσων να ανταπεξέλθουν οικονομικά στην κάλυψη ομάδων και αθλητών (Curtin, 1999), 

έκαναν απαραίτητη την συνεργασία ΥΕ και ΑΣ.  

 

Σκοπός της έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει αν οι ΚΑΕ, με το πληροφοριακό υλικό που 

παρέχουν μέσω των ΥΕ στους ΑΣ, διαμορφώνουν την παραγωγή του τελικού δημοσιογραφικού 
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προϊόντος που αφορά στην ομάδα τους, σε τι βαθμό και κάτω από ποιες προϋποθέσεις (Gandy, 

1982). 

 

Μεθοδολογία 

 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν οι ΥΕ τριών ΚΑΕ (Άρης, Ηρακλής, Π.Α.Ο.Κ.) και έξι ΑΣ που 

εργάζονται σε περισσότερα από ένα ΜΜΕ στην πόλη της Θεσσαλονίκης και των Αθηνών, με 

εμπειρία τουλάχιστον 15 χρόνων σε αυτά.  

 

Εργαλείο συλλογής των δεδομένων: Για την συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 

της ατομικής ημιδομημένης συνέντευξης (Jones, 1985a; Ιωσηφίδης, 2000), οι οποίες διεξήχθησαν 

τον Μάιο του 2018, ηχογραφήθηκαν, μεταγράφηκαν σε κείμενο, κατηγοριοποιήθηκαν σε μορφή 

προτάσεων από ανεξάρτητο αποκωδικοποιητή (Jones, 1985b) και αναλύθηκαν με την χρήση της 

συνεχούς συγκριτικής  μεθόδου (Cote & Salmela, 1996). 

 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

 

Η θεωρία της Οικοδόμησης της Καθημερινής Ειδησεογραφικής Ατζέντας (Agenda Building) 

εξετάζει τον βαθμό στον οποίο το τελικό δημοσιογραφικό προϊόν, δηλαδή οι ειδήσεις που οι 

δημοσιογράφοι αποφασίζουν ότι τα Μέσα θα παρουσιάσουν στην κοινή γνώμη, διαμορφώνονται 

από εξωτερικές δυνάμεις (Parmelee, 2014). Αφετηρία της είναι η θεωρία της Agenda Setting 

(McCombs & Shaw, 1972), σημαντικό στοιχείο της οποίας αποτελούν οι επιδοτήσεις πληροφοριών 

(Gandy, 1982) (Parmelee, 2014). Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και του διαδικτύου (Veglis & 

Pomportsis, 2014) οι αθλητικοί οργανισμοί απέκτησαν τα δικά τους ΜΜΕ (ιστότοπους, ΜΚΔ, κλπ.) 

(Sherwood, Nicholson, & Marjoribanks, 2017) και οι ροές των πληροφοριών ελέγχονται και 

συντηρούνται στρατηγικά από τους ΥΕ. Η σχέση ΥΕ και ΑΣ χαρακτηρίζεται από αμοιβαιότητα, 

όμως οι ΑΣ ενίοτε έρχονται σε σύγκρουση μαζί τους εξ αιτίας της κριτικής λειτουργίας τους 

(Sánchez, 2015; 2016). Στην Γερμανία οι ΥΕ ζητούν να ελέγξουν το περιεχόμενο των συνεντεύξεων 

που γίνονται με μέλη του οργανισμού πριν αυτό δημοσιευτεί (Grimmer, 2017), ενώ στην Ισπανία οι 

ΑΣ αναφέρουν ότι τους φέρονται σαν να μην υπάρχουν (Sánchez, 2016). Το ίδιο συμβαίνει στην 

Αγγλία (Coombs & Osborne, 2012) και στις ΗΠΑ (Suggs Jr, 2016), ενώ παρόμοια προβλήματα 

αντιμετωπίζουν οι ΑΣ σε Αυστραλία (Sherwood, Nicholson, & Marjoribanks, 2016) και Νέα 

Ζηλανδία (Sherwood & Nicholson, 2017). 

 

Σε μελέτη που έγινε στην Ελλάδα στις Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες (ΠΑΕ) της 

Θεσσαλονίκης (Σπηλιόπουλος και συν., 2017), βρέθηκε ότι ΥΕ και ΑΣ έχουν μεν μία συμβιωτική 

σχέση, όμως οι ΑΣ ανέφεραν περιστατικά παραπληροφόρησης και απόπειρες χειραγώγησης στην 

εργασία τους. Η πρόσβαση σε πηγές μέσα στις ομάδες ελέγχεται από τους ΥΕ, ενώ η πρόσβαση 

στους αγώνες είναι ελεύθερη για τους επαγγελματίες δημοσιογράφους, μέλη συνδικαλιστικών 

σωματείων. Το υλικό το οποίο οι ΥΕ παρέχουν στους ΑΣ είναι η βάση για το ρεπορτάζ τους, ενώ 

υπάρχουν και περιπτώσεις που χρησιμοποιείται αυτούσιο, συνεπώς οι ΠΑΕ διαμορφώνουν το τελικό 

δημοσιογραφικό προϊόν.  

 

Αποτελέσματα - Συζήτηση 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η σχέση ΑΣ και ΥΕ των ΚΑΕ είναι μεν συμβιωτική, όμως 

μερικές φορές οι δυο πλευρές οδηγούνται σε ρήξη. Οι ΥΕ επιχειρούν να επηρεάσουν τους ΑΣ ως 

προς το τελικό προϊόν των Μέσων και πολλές φορές το καταφέρνουν. Η διαπροσωπική σχέση, η 

δύναμη και η δημοφιλία του εκάστοτε Μέσου και ομάδας, αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

αντιμετώπισης της μίας πλευράς προς την άλλη. Το πληροφοριακό υλικό που παράγουν οι ΚΑΕ 
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αποτελεί την βάση για το καθημερινό ρεπορτάζ, ειδικά τις μέρες που δεν υπάρχει αγωνιστική 

δραστηριότητα, με τους ΑΣ να δηλώνουν πως ακολουθούν τους δημοσιογραφικούς κανόνες, 

ελέγχοντας αυτό το υλικό πριν το δημοσιοποιήσουν. Οι ΑΣ ανέφεραν κρούσματα 

παραπληροφόρησης και απόπειρες χειραγώγησής τους, αφού οι ΥΕ επιχειρούν να περάσουν την 

δική τους «γραμμή», κάτι που οι ΥΕ παραδέχονται πως μπορεί να έχει συμβεί, όχι, όμως, σκόπιμα. 

Οι ΚΑΕ προσλαμβάνουν δημοσιογράφους με στόχο τον έλεγχο της πληροφορίας και τον επηρεασμό 

των ΑΣ και οι δύο στους τρεις ΥΕ που πήραν μέρος στην έρευνα μετείχαν άμεσα ή έμμεσα σε 

ρεπορτάζ είτε της ίδιας της ΚΑΕ, είτε αντίπαλης ομάδας. Οι νέες ΤΠΕ αποτελούν ένα επικοινωνιακό 

εργαλείο που δίνει την δυνατότητα στις ΚΑΕ να απευθύνονται άμεσα στο κοινό τους, χωρίς, όμως, 

προς το παρόν, τα ΜΜΕ να περιθωριοποιούν τους ΑΣ, τους οποίους οι ΥΕ παραπέμπουν στην 

ιστοσελίδα και τα ΜΚΔ της ομάδας για την σχετική πληροφόρηση. Η πρόσβαση των ΑΣ σε 

προπονήσεις και πηγές μέσα στην ομάδα γίνεται ελεγχόμενα, με τους ΥΕ να ορίζουν την Media Day 

και τις συνεντεύξεις με αθλητές και προπονητές. Η πρόσβαση των ΑΣ που είναι μέλη του 

Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ) και των Ενώσεων Συντακτών στους αγώνες 

είναι ελεύθερη (νόμος 2725/1999).   

 

Όσον αφορά στη συμβιωτική σχέση ΑΣ - ΥΕ (Parente, 1977) τα ευρήματα της παρούσας μελέτης 

διαφωνούν με την διεθνή βιβλιογραφία (Coombs & Osborne, 2012), ενώ υπάρχει ισορροπία με την 

ελληνική (Σπηλιόπουλος και συν., 2017). Στις σχέσεις των δύο πλευρών υπάρχει διαφωνία τόσο με 

την διεθνή βιβλιογραφία (Grimmer & Kian, 2013), όσο και με την ελληνική. Η ακεραιότητα και ο 

επαγγελματισμός των ΑΣ από τους ΥΕ υποστηρίζονται τόσο από την διεθνή βιβλιογραφία, όσο και 

από την ελληνική (Pincus et al., 1993), ενώ το ίδιο εύρημα αναφορικά με τους ΥΕ υποστηρίζεται 

μόνο από την ελληνική βιβλιογραφία και είναι αντίθετο με την διεθνή (Grimer & Kian, 2013). Στον 

αποπροσανατολισμό και την απόπειρα χειραγώγησης των ΑΣ από τους ΥΕ υπάρχει συμφωνία τόσο 

με την διεθνή (Coombs & Osborne, 2012), όσο και με την ελληνική βιβλιογραφία, στον περιορισμό 

της πρόσβασης σε πηγές ειδήσεων υπάρχει συμφωνία μόνο με την ελληνική βιβλιογραφία, ενώ για 

την πρόσβαση σε αγώνες υπάρχει διαφωνία μόνο με την διεθνή (Suggs Jr, 2016). Τέλος, το 

πληροφοριακό επίδομα (Gandy, 1982) των ΚΑΕ «εισπράττεται» από τα Μέσα, όπως έχουν δείξει 

και άλλες μελέτες (Grimmer, 2017; Σπηλιόπουλος και συν., 2017), με αποτέλεσμα οι ΚΑΕ να 

επιδρούν σημαντικά στο τελικό προϊόν των Μέσων.  

  

Συμπέρασμα  

 

Οι ΚΑΕ έχουν αποκτήσει σημαντικό έλεγχο στην οικοδόμηση του καθημερινού ειδησεογραφικού 

θεματολογίου των αθλητικών Μέσων και οι ΑΣ καθώς και τα Μέσα, παύουν σταδιακά να παίζουν 

το ρόλο του Πυλωρού / Gatekeeper, θέση που αναλαμβάνουν πλέον οι ίδιοι οι αθλητικοί οργανισμοί 

(Sánchez, 2016). Καθώς οι ΚΑΕ απέκτησαν τα δικά τους ΜΜΕ (Sherwood et al., 2017), τα Μέσα 

τείνουν να περιθωριοποιηθούν, με αποτέλεσμα να απειλείται η εργασία των δημοσιογράφων και η 

λειτουργία των Μέσων, κατ΄ επέκταση και η πληροφόρηση του κοινού. 

 

Πρακτικές επιπτώσεις 

 

Ο McCombs (2005; 2018) αναγνωρίζει την συμβολή του αθλητισμού στην επέκταση της θεωρίας 

της Agenda Setting και η παρούσα μελέτη συμβάλει τόσο στην υποστήριξη, όσο και στην επέκτασή 

της. Οι αθλητικοί οργανισμοί μπορούν να επωφεληθούν από την συμβιωτική σχέση με τους ΑΣ και 

τα Μέσα για να επιτυγχάνουν τους στόχους τους (Hambrick, 2012). Ωστόσο, οι ΑΣ και τα Μέσα 

ενδεχόμενα πρέπει να επανεξετάσουν τον ρόλο τους αν θέλουν να συνεχίσουν να διατηρούν την 

θέση τους στο δημοσιογραφικό επάγγελμα. Η αυξανόμενη και άκριτη δημοσίευση του 

πληροφοριακού υλικού των ΚΑΕ, στην καλύτερη περίπτωση παράγει κακή δημοσιογραφία και με το 

πέρασμα του χρόνου θα σημάνει επιστροφή στην ανυποληψία (Σπηλιόπουλος, 2007). 
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Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΥΠΟ  

 

Σπηλιόπουλος, Π., Κυριαζίδου, Β., & Τσιγγίλης, Ν. 

 

Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε., ΑΠΘ 

 

Περίληψη 

 

Τα τελευταία χρόνια η κάλυψη του γυναικείου αθλητισμού από τα Μέσα Επικοινωνίας έχει 

προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών, αλλά στην Ελλάδα στο θέμα αυτό υπάρχει μεγάλο 

ερευνητικό κενό. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μελετήσει την κάλυψη του γυναικείου 

αθλητισμού από τον ελληνικό αθλητικό και πολιτικό Τύπο την περίοδο πριν, κατά τη διάρκεια και 

μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες (ΟΑ) στο Ρίο της Βραζιλίας  (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 

2016) προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση της κάλυψης των ατομικών και ομαδικών αθλημάτων 

στα οποία συμμετέχουν γυναίκες αθλήτριες. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανάλυσης 

περιεχομένου και εξετάστηκαν δύο πολιτικές (ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ) και δύο αθλητικές 

εφημερίδες (ARENA PRESS και METROSPORT), υπό το πρίσμα της θεωρίας του Φιλελεύθερου 

Φεμινισμού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει μεγάλη ανισότητα στην προβολή του γυναικείου 

αθλητισμού σε σχέση με τον ανδρικό, όσον αφορά στην κάλυψή του από τα έντυπα Μέσα τόσο πριν, 

όσο και κατά την διάρκεια των ΟΑ του 2016. Η προβολή των γυναικών αυξήθηκε σημαντικά κατά 

την διάρκεια των Αγώνων (71,4% στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, 68,9% στα ΝΕΑ, 59,3% στην 

ARENA PRESS και 61,1% στην εφημερίδα METROSPORT), επιβεβαιώνοντας ότι οι ΟΑ 

αποτελούν έναν μεγεθυντικό φακό στην κάλυψη των γυναικών αθλητριών. Με βάση τα ευρήματα 

αυτά, συμπεραίνεται ότι ο γυναικείος αθλητισμός υποεκπροσωπείται από τα έντυπα Μέσα και στη 

χώρα μας, καθώς αυτά ακολουθούν το εμπορικό μοντέλο του Τύπου. Ωστόσο, υπάρχουν περιθώρια 

αύξησης της αντιπροσώπευσης του φύλου στο περιεχόμενο των αθλητικών ΜΜΕ.  

 

Λέξεις-κλειδιά: Μέσα Επικοινωνίας, δημοσιογραφική κάλυψη, Ολυμπιακοί Αγώνες, γυναικείος 

αθλητισμός, αντιπροσώπευση φύλου, φιλελεύθερος φεμινισμός.  
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» 

 

Γκατζαβέλη, Σ., Αναστασιάδου, Κ., Λιανόπουλος, Ι., & Θεοδωράκης, Ν.  

 

ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ, Σέρρες 

 

Περίληψη 

 

Την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα ο αριθμός των δρομικών αγωνισμάτων μαζικής συμμετοχής 

έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη του ανταγωνισμού μεταξύ των 

διοργανωτών για την προσέλκυση δρομέων. Στην προσπάθειά τους να προσελκύσουν και να 

διατηρήσουν το κοινό τους, τα διοικητικά στελέχη των γεγονότων αυτών έχουν βελτιώσει 

σημαντικά τις υπηρεσίες που παρέχουν, αλλά και την συνολική εικόνα των διοργανώσεών τους. 

Προηγούμενες έρευνες από τον ευρύτερο χώρο των υπηρεσιών έχουν δείξει ότι η παροχή ποιοτικών 

υπηρεσιών και η βελτίωση της εικόνας της υπηρεσίας επηρεάζουν θετικά τις μελλοντικές προθέσεις 

των πελατών. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τις διαστάσεις της ποιότητας 

υπηρεσιών και της εικόνας του γεγονότος στην πρόβλεψη των προθέσεων συμπεριφοράς των 

συμμετεχόντων στον διεθνή μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος». Στην έρευνα συμμετείχαν 271 

(Ν=271) δρομείς. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Για την 

μέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών αναπτύχθηκε μία νέα κλίμακα έξι διαστάσεων (εμπειρία 

συμμετοχής, προσωπικό, διαδικασία εγγραφής, αγώνας, εξοπλισμός, εκκίνηση) και 27 ερωτημάτων, 

η οποία ήταν προσαρμοσμένη στις υπηρεσίες και τις παροχές της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Η 

εικόνα του γεγονότος μετρήθηκε με μία συνολική ερώτηση, ενώ οι προθέσεις συμπεριφοράς με τρία 

ερωτήματα που αφορούσαν στην πρόθεση των δρομέων να συμμετάσχουν την επόμενη διοργάνωση. 

Τα αποτελέσματα της ιεραρχικής ανάλυσης παλινδρόμησης έδειξαν ότι οι ανεξάρτητες μεταβλητές 

μπορούν να προβλέψουν ένα σημαντικό ποσοστό (61%) των μελλοντικών συμπεριφορών των 

δρομέων, όμως μόνο δύο διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών (προσωπικό και εμπειρία από την 

συμμετοχή) συνεισέφεραν στατιστικά σημαντικά στην πρόβλεψη της εξαρτημένης μεταβλητής. Από 

τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι οι διοργανωτές του συγκεκριμένου αγώνα θα πρέπει να επενδύσουν 

στην εκπαίδευση του προσωπικού και κυρίως των εθελοντών που αποτελούν την συντριπτική 

πλειοψηφία του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και να εμπλουτίσουν την εμπειρία συμμετοχής των 

δρομέων με την παροχή νέων υπηρεσιών, όπως η μετά τον αγώνα διασκέδαση, οι εφαρμογές στα 

κινητά, η αλλαγή της υπάρχουσας διαδρομής, κλπ. Η εικόνα του γεγονότος θα μπορούσε να 

βελτιωθεί μέσω μίας καλά σχεδιασμένης επικοινωνιακής στρατηγικής με την χρήση των κοινωνικών 

δικτύων, την αποστολή ενημερώσεων στα κινητά των συμμετεχόντων, την αποστολή newsletter, 

αλλά και εκδηλώσεις κατά την διάρκεια της χρονιάς.  

 

Λέξεις-κλειδιά: Ποιότητα υπηρεσιών, εικόνα γεγονότος, προθέσεις συμπεριφοράς, μαραθώνιος. 

 



19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής 

Πάτρα        16-18 Νοεμβρίου 2018 

 

112 112 112 

ΛΟΓΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Καλλιτσάρη, Ζ.,
1
 Φίγγου, Ε.,

2
 Κουστέλιος, Α.,

3
 & Θεοδωράκης, Ν.

1
 

 

1
 ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ, Σέρρες 

2
 Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ 

3
 ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 
Περίληψη 

 

Τα αθλητικά γεγονότα μαζικής συμμετοχής όπως ο μαραθώνιος και ο ημιμαραθώνιος θεωρούνται 

εξαιρετικά δημοφιλείς δραστηριότητες (Buning & Walker, 2016). Σκοπός της παρούσας έρευνας 

ήταν να προσδιορίσει τους λόγους για τους οποίους οι δρομείς συμμετέχουν σε ένα τέτοιο γεγονός. 

Χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι της ημι-δομημένης ατομικής συνέντευξης και της ομάδας εστίασης. 

Τα δεδομένα αναλύθηκαν με την μέθοδο της θεματικής ανάλυσης, η οποία ανέδειξε έδειξε πέντε 

κίνητρα συμμετοχής: α) την φιλανθρωπία, β) τον τύπο του αγώνα, γ) την συλλογική ταυτότητα, δ) 

την ψυχαγωγία και ε) το αγωνιστικό επίπεδο. Τα συμπεράσματα της έρευνας παρέχουν την 

δυνατότητα στα στελέχη της διοργάνωσης να κατανοήσουν καλύτερα το κοινό τους και να 

αναπτύξουν αποτελεσματικότερα προγράμματα και συστήματα εξυπηρέτησής τους.  

 

Λέξεις-κλειδιά: Αθλητικά γεγονότα μαζικής συμμετοχής, λόγοι συμμετοχής. 

 

Εισαγωγή 

 

Η συμμετοχή σε δρομικά γεγονότα αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των δρομέων που συμμετέχουν 

σε αυτά και συμβάλει στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας (Hoyle, 2002). Η ικανότητα των 

διοργανωτών να προσελκύουν συμμετέχοντες είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία του 

γεγονότος που διοργανώνουν (Funk, Filo, Beaton, & Pritchard, 2009). Επομένως, η κατανόηση των 

κινήτρων συμμετοχής τους έχει ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη προγραμμάτων μάρκετινγκ που 

θα έχουν ως στόχο την προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων. Αν και στην Ελλάδα 

διοργανώνονται 300+ δρομικά γεγονότα κάθε χρόνο, ελάχιστα είναι γνωστά για τους λόγους που οι 

δρομείς συμμετέχουν σε αυτά. Σε προηγούμενες έρευνες που έχουν διερευνήσει τα κίνητρα 

συμμετοχής σε δρομικά αγωνίσματα οι ερευνητές χρησιμοποίησαν σχεδόν αποκλειστικά ποσοτικές 

μεθόδους (Hanson, Mandaras, Dicke, & Buckworth, 2015; Buning & Walker, 2016; Ogles & 

Masters, 2003). Η παρούσα έρευνα χρησιμοποιεί ποιοτικές μεθόδους για να διερευνήσει σε βάθος τα 

κίνητρα αυτά, έτσι όπως νοηματοδοτούνται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. 

 

Σκοπός της έρευνας 
 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τους λόγους για τους οποίους οι δρομείς 

συμμετέχουν στον Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης. 

 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

 

Η συμμετοχή σε αθλητικά γεγονότα μαζικής συμμετοχής δημιουργεί θετικές εμπειρίες στους 

συμμετέχοντες και ενισχύει θετικά την ποιότητα ζωής τους (Yeh, Lin, & Huang, 2017). Στοχεύοντας 

στην αύξηση των συμμετεχόντων, οι διοργανωτές οργανώνουν παράλληλους αγώνες δρόμου 

(μαραθώνιο, ημιμαραθώνιο, 5 χλμ., κλπ.). Τα κίνητρα συμμετοχής των δρομέων διαφοροποιούνται 

(Koronios, Psiloutsikou, & Kriemadis, 2017) από τον απλό ενθουσιασμό μέχρι την επίτευξη 



19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής 

Πάτρα        16-18 Νοεμβρίου 2018 

 

113 113 113 

ανταγωνιστικών επιδόσεων (Ogles & Masters, 2003). Οι Masters et al., (1993) ανέπτυξαν την 

Κλίμακα Κινήτρων Μαραθωνίου (MOMS) και αναγνώρισαν τέσσερις βασικές κατηγορίες κινήτρων 

συμμετοχής: α) ψυχολογικά, β) κοινωνικά, γ) φυσικά και δ) επίτευξης. Οι Zach, Xia, Zeev, Arnon, 

& Tenenbaum (2015) επιχείρησαν να επικυρώσουν την κλίμακα και να εξετάσουν αν έχει εφαρμογή 

στα σημερινά δεδομένα και διαπίστωσαν ότι μετράει μόνο τα κίνητρα των αθλητών του μαραθώνιου 

δρόμου και όχι αθλητών που συμμετέχουν σε μικρότερες διαδρομές. Τα παραπάνω επιβεβαίωσαν οι 

Loughran, Hamilton, & McGinley (2013), οι οποίοι επιπλέον υποστήριξαν ότι τα τελευταία χρόνια 

τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων έχουν αλλάξει και η επανεξέταση των κινήτρων 

συμμετοχής θεωρείται αναγκαία. 

 

Μεθοδολογία 

 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 48 δρομείς (Ν = 48) που πήραν μέρος σε δύο δρομικά αγωνίσματα 

του Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου Θεσσαλονίκης, από τους οποίους οι 35 ήταν άνδρες και οι 

13 γυναίκες.  

 

Εργαλείο μέτρησης: Για τους σκοπούς της έρευνας πραγματοποιήθηκαν ημι-δομημένες ατομικές 

συνεντεύξεις σε επτά άνδρες και επτά γυναίκες (Ν=14) και οργανώθηκαν πέντε ομάδες εστίασης, 

στις οποίες συμμετείχαν 28 άνδρες και έξι γυναίκες (Ν=34). 

 

Διαδικασία συλλογής δεδομένων: Με την βοήθεια των διοργανωτών δημιουργήθηκαν τρεις βασικές 

κατηγορίες συμμετεχόντων ανάλογα με τον βαθμό ενασχόλησής τους με το δρομικό αγώνισμα: α) 

χαμηλής, β) μέτριας και γ) υψηλής, με βάση τις οποίες σχηματίστηκαν οι ομάδες εστίασης. Οι 

ατομικές συνεντεύξεις είχαν διάρκεια από μία έως μιάμιση ώρα, ενώ οι ομάδες εστίασης από μία 

έως δύο ώρες. Κάθε συνέντευξη ηχογραφήθηκε και στη συνέχεια καταγράφηκε. Η συμμετοχή των 

δρομέων στις διαδικασίες ήταν εθελοντική. 

 

Ανάλυση των δεδομένων: Για την επεξεργασία και την ανάλυση των δεδομένων επιλέχθηκε  η 

μέθοδος της θεματικής ανάλυσης έξι σταδίων (Braun & Clark, 2006; Holloway, & Tondres, 2003; 

Roulston, 2001), κατά την διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν κοινά στοιχεία με την μορφή 

επαναλαμβανόμενων μοτίβων που κωδικοποιήθηκαν, θεματοποιήθηκαν και οδήγησαν στην 

διαμόρφωση των συμπερασμάτων.  

 

Αποτελέσματα - Συζήτηση 

 

Σε πολλές περιπτώσεις δηλώθηκαν περισσότεροι από ένας λόγοι συμμετοχής, ωστόσο οι κύριοι 

λόγοι που προέκυψαν από την θεματική ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων για τους οποίους οι 

δρομείς επιλέγουν να λάβουν μέρος στο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης ήταν:  

α) Η φιλανθρωπία, δηλαδή η δυνατότητα ενίσχυσης ενός φιλανθρωπικού σκοπού / οργανισμού. Το 

συγκεκριμένο κίνητρο αναφέρθηκε και από μέλη αθλητικών σωματείων, καθώς μέρος του ποσού 

που καταβάλλουν οι συμμετέχοντες για την εγγραφή τους αποδίδεται σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. 

β) Ο τύπος του συγκεκριμένου αγώνα, δηλαδή το γεγονός ότι πραγματοποιείται κατά την διάρκεια 

της νύκτας, στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 

γ) Η συλλογική ταυτότητα που προσδίδει στους αθλούμενους, δηλαδή η σύνδεση τόσο μεταξύ τους, 

όσο και με τον τόπο διεξαγωγής της διοργάνωσης. Το γεγονός ότι διεξάγεται στην «πόλη τους», 

τους δημιουργεί το αίσθημα της «δέσμευσης» να πάρουν μέρος, ακόμα και αν υπάρχουν τυχόν 

δυσαρέσκειες. 

δ) Η ψυχαγωγία που απορρέει από το γεγονός στο σύνολό του, δηλαδή για να περάσουν χρόνο με 

την παρέα τους, ακόμα και να κατευνάσουν την ψυχολογική τους ένταση. 
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ε) Το αγωνιστικό επίπεδο του γεγονότος, δηλαδή η διεύρυνση της αθλητικής εμπειρίας που τους 

προσφέρει, η επίτευξη συγκεκριμένου χρόνου, η προετοιμασία για ένα επόμενο αθλητικό γεγονός, η 

αίσθηση του υψηλού αθλητικού επιπέδου της διοργάνωσης (Πίνακας 1). 

 

Πίνακας 1. Λόγοι συμμετοχής στο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης.  

 
Θέματα Αποσπάσματα συνεντεύξεων 

1. Φιλανθρωπία  ‘ο μόνος λόγος που το κάνω είναι επειδή είναι για φιλανθρωπικό 

σκοπό’ 

2. Τύπος αγώνα (νυχτερινός 

πόλης) 

‘επειδή είναι νυκτερινός…., την Θεσσαλονίκη την έχω 

νυχτοπερπατήσει, αλλά δεν την είχα τρέξει. Το κλικ μου το έκανε η 

νύχτα.’ 

3. Συλλογική ταυτότητα 'είναι της πόλης μου και το υποστηρίζουμε, … γενικά υποστηρίζουμε 

οτιδήποτε της πόλης, είναι δεδομένο ότι θα τρέξουμε. Αν δεν τρέξω 

μια χρονιά είναι σαν κάτι πήγε στραβά. Ακόμη και με λάθη που 

κάνουνε, δεν τον αφήνεις' 

4. Ψυχαγωγία  'δεν με ενδιέφερε το αθλητικό κομμάτι της εμπειρίας, με ενδιέφερε 

το ψυχαγωγικό, δηλαδή πήγα επειδή πήγε η παρέα, πήγα για να 

περάσω καλά, δεν πήγα για να τερματίσω πρώτη ή να κάνω 

πρωταθλητισμό ή οτιδήποτε' 

‘είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το αίσθημα, γιατί νοιώθεις ότι φεύγουν 

από μέσα σου πάρα πολλά κιλά, οι σκοτούρες, οι στενοχώριες’ 

5. Αγωνιστικό επίπεδο  ‘διότι έχει καλό ανταγωνισμό…., δεν έχει νόημα μόνον να 

προπονείσαι χωρίς να συμμετέχεις σε κάποιον αγώνα, είτε έχεις 

πιθανότητα να διακριθείς είτε όχι’ 

‘είναι και πριν το μαραθώνιο της Αθήνας, οπότε είναι ένα τεστ’ 

 

Συμπεράσματα 

 

Πλήθος ερευνών έχουν καταδείξει την σημασία της διερεύνησης των κινήτρων συμμετοχής σε 

αθλητικές διοργανώσεις (Zach et al., 2015; Masters et al., 1993; Ridinger et al., 2012). Καθώς, όμως, 

η δημογραφία των συμμετεχόντων αλλάζει, τα εργαλεία μέτρησης πρέπει να επαναπροσδιορίζονται 

(Loughran et al., 2013). Η ποιοτική προσέγγιση της έρευνας έδωσε την δυνατότητα να διερευνηθούν 

πιο αναλυτικά τα κίνητρα της συμμετοχής των δρομέων σε ένα αθλητικό γεγονός μαζικής 

συμμετοχής. Η συγκεκριμένη έρευνα μπορεί να αποτελέσει βάση για την δημιουργία νέων 

εργαλείων για την διερεύνηση των κινήτρων συμμετοχής σε αθλητικά γεγονότα μαζικού 

αθλητισμού.   
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«RUN GREΕCE» ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 

Πατερόπουλος, Κ.
1
 Γαργαλιάνος, Δ.,

1
 Μαυρίδης, Γ.,

1
 & Ματσάνκος, Ν.

2
   

 
1 

ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ 
2
 NGO Interactive Media Knowledge Transfer - InterMediaKT 

 

Περίληψη 

 

Η διοργάνωση του RUNGREECE στην Αλεξανδρούπολη, το 2018, ήταν η 5
η
 συνεχόμενη. Σκοπός 

της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τις απόψεις των δρομέων που συμμετείχαν σχετικά με 

την διεξαγωγή του. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του κλειστού ερωτηματολογίου, το οποίο 

συμπλήρωσαν με έγκυρο τρόπο 138 άνδρες (69%) και 62 γυναίκες (31%), με μέση ηλικία 31,5 

χρόνια. Το 40% δήλωσε ότι συμμετείχε στον αγώνα για 1
η
 φορά, το 18% για 2

η
, το 16% για 3

η
 και 

το 11% για 4
η
 φορά, γεγονός που δείχνει μία αυξητική τάση. Αυτοί που συμμετείχαν για 1

η
 φορά 

δήλωσαν ότι το επιχείρησαν για την απόκτηση νέας εμπειρίας (38%), για να συμμετέχουν σε μία 

μεγάλη γιορτή (22%), λόγω της αθλητικής τους κουλτούρας (19%), για να στηρίξουν την πόλη 

(17%) και να επιτύχουν επίδοση (4%). Το 44% από αυτούς δήλωσε ότι η ικανοποιήθηκε πάρα πολύ 

από την επίτευξη του στόχου, το 31% πολύ, ενώ το 25% δήλωσε ότι ικανοποιήθηκε μέτρια. Το 55% 

των δρομέων δήλωσε ότι η σχέση του με τον αθλητισμό ήταν άριστη το 31,5% πολύ καλή - μέτρια 

και το 13,5% λιγότερο από μέτρια. Το 48,5% δήλωσε ότι αθλείται τακτικά - πολύ τακτικά, το 35,5% 

μέτρια και το 14,5% λιγότερο από μέτρια. Το 56,6% δήλωσε ότι επηρεάστηκε θετικά - πολύ θετικά 

από το RUNGREECE στο να αυξήσει την συχνότητα που αθλείται, το 23,5% επηρεάστηκε μέτρια 

και το 19,5% λιγότερο από μέτρια. Το 64,5% δήλωσε ότι τρέχει αποκλειστικά στο RUNGREECE 

της Αλεξανδρούπολης, ενώ το 35,5% δήλωσε ότι συμμετέχει και σε άλλους αγώνες. Οι δρομείς 

δήλωσαν ότι πιστεύουν πως το RUNGREECE προσφέρει στην πόλη αθλητική κουλτούρα (34%), 

βελτιώνει τις συνήθειες υγείας των πολιτών της (30,5%), την προβάλει (25%) και συμβάλει στην 

οικονομική της ανάπτυξη (11%). Τέλος, όλοι οι συμμετέχοντες (100%) υποστήριξαν ότι οι τοπικοί 

φορείς πρέπει να στηρίζουν τον αγώνα. Συμπερασματικά, φαίνεται ότι το RUNGREECE επιδρά 

θετικά στην αύξηση της συχνότητας άθλησης των συμμετεχόντων, διαμορφώνει νοοτροπία με 

υγιεινές συνήθειες και ευνοεί οικονομικά τον τόπο.  

 

Λέξεις-κλειδιά: Διοργάνωση αγώνα δρόμου, αθλητική κουλτούρα, φήμη - προβολή, οικονομική 

ανάπτυξη 
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2
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2
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3
 

 
1
 ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ 
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3
 NGO Interactive Media Knowledge Transfer – InterMediaKT 

 

Περίληψη 

 

Οι διαπραγματεύσεις αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινής ζωής όλων των ανθρώπων, 

περιλαμβανομένων και αυτών που λειτουργούν στον κόσμο του αθλητισμού. Σκοπός της παρούσας 

έρευνας ήταν να εξετάσει τα δομικά στοιχεία και τα στάδια μίας διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο μία 

μελέτης περίπτωσης. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης και η μέθοδος της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η γνώση και η αξιοποίηση των δομικών στοιχείων και των σταδίων 

μίας διαπραγμάτευσης αποτελεί έναν μεθοδικό τρόπο διαχείρισής της που μπορεί να αποφέρει 

αμοιβαία οφέλη στα εμπλεκόμενα μέρη.  

 

Λέξεις-κλειδιά: Διαπραγματεύσεις, χορηγία, πολιτιστικό γεγονός. 

 

Εισαγωγή  

 

Η διαπραγμάτευση αποτελεί μία αδιάλειπτη ανθρώπινη λειτουργία που αποσκοπεί στην δημιουργία 

αξίας μέσα από την συνεργασία με άλλους και στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων (Lewicki, 

Saunders, Minton, & Barry, 1999). Στην βιομηχανία του αθλητισμού πολλές εταιρείες ενδιαφέρονται 

για την προβολή τους μέσα από διοργανώσεις (αθλητικές, καλλιτεχνικές, κλπ.) με την μορφή της 

χορηγίας, ενώ οι οργανωτές τέτοιων διοργανώσεων προσπαθούν να προσελκύσουν χορηγούς, οι 

οποίοι πολλές φορές αποτελούν την μοναδική πηγή εσόδων τους. Οι κοινοί στόχοι φέρνουν κοντά 

τις δύο πλευρές, οι οποίες διαπραγματεύονται με στόχο την δημιουργία αμοιβαίων ωφελημάτων 

μέσα από την συνεργασία. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν μέσα στην διαδικασία διαμορφώνει 

και το αποτέλεσμά της.   

 

Σκοπός της έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει τα δομικά στοιχεία και τα στάδια μίας 

διαπραγμάτευσης μεταξύ των διοργανωτών ενός πολιτιστικού γεγονότος και των στελεχών μίας 

εταιρείας για την θέση του χρυσού χορηγού στο γεγονός αυτό. 

 

Μεθοδολογία 

 

Για την υλοποίηση του σκοπού της έρευνας υιοθετήθηκαν οι μέθοδοι της ανασκόπησης της 

βιβλιογραφίας και της μελέτης περίπτωσης.  

 

Περιγραφή περίπτωσης 

 

Η μία πλευρά ήταν τo Adventure Film Festival (AFF), το οποίο αποτελεί έναν ιδιαίτερο θεσμό που 

προβάλλει τις υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες μέσα από κινηματογραφικές ταινίες και από το 

2014 πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ η άλλη πλευρά ήταν η AUDI, η 

οποία έχει εντάξει στο πλάνο μάρκετινγκ της εταιρείας την προβολή της μέσα από υπαίθριες 

αθλητικές διοργανώσεις. Οι δύο πλευρές συνεργάζονταν από το ξεκίνημα του φεστιβάλ και στην 
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παρούσα μελέτη εξετάζεται η μεταξύ τους διαπραγμάτευση για ένταξη της AUDI στους χορηγούς 

του 5
ου 

AFF (2018). 

 

Σύμφωνα με τους Fischer, Ury, και  Patton  (2011) τα δομικά στοιχεία κάθε διαπραγμάτευσης είναι: 

α) τα ενδιαφέροντα / συμφέροντα κάθε πλευράς, β) ο βαθμός νομιμότητας / δικαιοσύνης που 

αισθάνεται κάθε πλευρά κατά την διάρκεια της διαπραγμάτευσης, γ) η διάρκεια της μεταξύ τους 

σχέσης, καθώς και η σπουδαιότητα που αποδίδουν σε αυτή, δ) οι εναλλακτικές επιλογές και η 

Καλύτερη Εναλλακτική Επιλογή σε μία Συμφωνία μέσω Διαπραγμάτευσης - Best Alternative to a 

Negotiated Agreement (BATNA), ε) οι επιλογές που θα συζητηθούν και η αξία που θα δημιουργηθεί 

στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης σχετικά με τους τρόπους ικανοποίηση των αναγκών κάθε 

πλευράς, στ) ο βαθμός της δέσμευσης που προκύπτει από την ενδεχόμενη συμφωνία σχετικά με την 

τήρηση των όρων μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα, και ζ) η επικοινωνία μεταξύ των δύο μερών, 

η οποία έχει καταλυτικό ρόλο σε κάθε μορφής διαπραγμάτευσης.  

 

Στην υπό εξέταση περίπτωση: α) κάθε πλευρά παρουσίασε από την αρχή τα ενδιαφέροντα / 

συμφέροντά της, πράγμα στο οποίο συνέβαλλε σημαντικά η πρότερη καλή συνεργασία στους, β) 

κάθε πλευρά αισθανόταν υψηλό βαθμό νομιμότητας / δικαιοσύνης κατά τη διαδικασία, πράγμα που 

διευκόλυνε πολύ την ενίσχυση της σχέσης και της εμπιστοσύνης, γ) η μακροπρόθεσμη σχέση τους 

δημιούργησε υψηλό βαθμό αμοιβαίας εμπιστοσύνης και η σπουδαιότητα που απέδιδαν σε αυτή ήταν 

υψηλή, δ) κάθε πλευρά έκανε μία πολύ καλή και επαρκή προσπάθεια να προσδιοριστούν 

εναλλακτικές επιλογές και να επιλεγεί η καλύτερη εναλλακτική ώστε να προκύψει συμφωνία, ε) 

συζητήθηκαν όλες οι επιλογές και κατά την διάρκεια της διαπραγμάτευσης δημιουργήθηκε αξία 

σχετικά με τους τρόπους ικανοποίησης κάθε πλευράς, στ) δεν προέκυψε συμφωνία, οπότε δεν 

υπήρξαν όροι που έπρεπε να τηρηθούν σε ορισμένο χρονικό διάστημα, αλλά ζ) η επικοινωνία 

μεταξύ των δύο πλευρών ήταν πολύ καλή, ειλικρινής και επαγγελματική, γεγονός που ενίσχυσε την 

σχέση τους και δημιούργησε πολλές πιθανότητες για μελλοντική συνεργασία. 

 

Σύμφωνα με τους Lewicki, Saunders, και Barry (2015) σε κάθε διαπραγμάτευση υπάρχουν πέντε 

βασικά στάδια: α) η προετοιμασία (κάθε πλευρά προσδιορίζει τους στόχους της και επεξεργάζεται 

τον τρόπο που θα διαπραγματευτεί με την άλλη), β) το χτίσιμο της σχέσης μεταξύ των δύο πλευρών 

(γνωρίζονται μεταξύ τους, ανιχνεύουν τις ομοιότητές και τις διαφορές τους και αναπτύσσουν 

εμπιστοσύνη), γ) η συλλογή - ανταλλαγή των πληροφοριών (κάθε πλευρά προσπαθεί να μάθει όσα 

περισσότερα μπορεί σχετικά με τις ανάγκες την άλλης, τις επιλογές που υπάρχουν, κλπ.), δ) η 

προσπάθεια εύρεσης επιλογών για κοινή ωφέλεια  (προσπάθεια εύρεσης και δημιουργίας επιλογών 

για την ενδεχόμενη συμφωνία που θα ικανοποιούν και τα δύο μέρη), ε) η επίτευξη της συμφωνίας 

(με χρήση αντικειμενικών κριτηρίων και με αίσθημα δικαιοσύνης).  

 

Στην υπό εξέταση περίπτωση: α) σε τεχνικό επίπεδο το AFF είχε κάνει την απαραίτητη 

προετοιμασία προσδιορίζοντας τις δυνατότητες προσφοράς που είχε η διοργάνωση και διερευνώντας 

τις οικονομικές δυνατότητες της άλλης πλευράς, τις προωθητικές της ανάγκες, κλπ., ενώ σε 

επικοινωνιακό επίπεδο είχε συνεργαστεί με τους εκπροσώπους της άλλης πλευράς, ώστε να 

δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την έναρξη της διαδικασίας, είχε ορίσει τα 

ενδιαφέροντα, τους στόχους και την BATNA, β) λόγω της προγενέστερης καλής συνεργασίας 

υπήρχε αμοιβαία υψηλού επιπέδου εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών, οπότε η συνέχεια της 

διαδικασίας ήταν βασισμένη σε γερά θεμέλια συνεργασίας και αλληλοκατανόησης (Lewicki & 

Tomlinson, 2014b), γ) το AFF έδωσε στην άλλη πλευρά όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (π.χ., 

αναμενόμενο αριθμό επισκεπτών, περιεχόμενο και διάρκεια του φεστιβάλ, προϋπολογισμό, 

χορηγικά οφέλη, ενδεχόμενους χορηγούς, κλπ.), όπως επίσης και κάθε πληροφορία σχετική με τα 

ενδιαφέροντα και τις προτεραιότητές του, ενώ η άλλη πλευρά ανταποκρίθηκε ισότιμα 

ενημερώνοντας για την επικοινωνιακή της στρατηγική, τον προϋπολογισμό που είχε στην διάθεσή 
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της, τις συγκεκριμένες ανάγκες που ήθελε να καλύψει, κλπ., δ) στο στάδιο της χρήσης των 

διαθέσιμων πληροφοριών και της προσπάθειας εύρεσης επιλογών για αμοιβαία ωφέλεια ο στόχος 

του AFF ήταν να δώσει στην άλλη πλευρά την θέση του χρυσού χορηγού της διοργάνωσης με όλα 

τα προνόμια που απορρέουν από αυτή έναντι € 5.000, ενώ ο στόχος της άλλης πλευράς ήταν να 

πάρει την θέση του χρυσού χορηγού με όλα τα προνόμια που απορρέουν από αυτήν καταβάλλοντας 

λιγότερα χρήματα. Σε πρώτο επίπεδο το AFF επικαλέστηκε την καλή και αναπτυσσόμενη 

συνεργασία με την άλλη πλευρά και την ταχεία ανάπτυξη του φεστιβάλ που αύξανε τις οργανωτικές 

δαπάνες. Η άλλη πλευρά, επικαλούμενη και αυτή την πρότερη καλή σχέση, παρουσίασε την υπό 

συζήτηση συνεργασία ως μία ευκαιρία να συνεχιστεί η παρουσία της στο φεστιβάλ. Ακολούθως, 

κάθε πλευρά ανέπτυξε επιχειρήματα με στόχο να μετακινήσει την άλλη από την αρχική της θέση 

προς ένα σημείο κοινής αποδοχής. Το AFF πρότεινε κάποια επιπλέον χορηγικά οφέλη (π.χ., VIP 

εισιτήρια, τοποθέτηση περισσότερων εκθεσιακών αυτοκινήτων στον χώρο της εκδήλωσης, 

μεγαλύτερη προβολή μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κλπ.) και η άλλη πλευρά 

επικαλέστηκε τον προϋπολογισμό που είχε στην διάθεσή της για τέτοιες ενέργειες, ο οποίος δεν της 

επέτρεπε να δώσει περισσότερα από € 3.500. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως σε αυτό το στάδιο 

(το τελευταίο πριν το κλείσιμο κάποιας συμφωνίας), οι μελέτες αναδεικνύουν δύο προσεγγίσεις 

διαπραγμάτευσης: α) την διανεμητική (το κέρδος της μίας πλευράς αποτελεί ζημία για την άλλη) και 

β) την ενσωματωτική (και τα δύο μέρη αποσκοπούν στην δημιουργία μεγαλύτερων αμοιβαίων 

κερδών) (Tomlinson & Lewicki, 2015). Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που η δεύτερη προσέγγιση 

δεν μπορεί να εφαρμοστεί λόγω πρακτικών αναγκών που εμπίπτουν στις κόκκινες γραμμές των 

εμπλεκόμενων. Στην συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης καμία πλευρά δεν υποχώρησε στις ανάγκες 

της άλλης λόγω αυτών των περιορισμών και δεν προέκυψε συμφωνία. Αξίζει να σημειωθεί πως η 

μεταξύ τους επαγγελματική σχέση ισχυροποιήθηκε και ενισχύθηκαν οι πιθανότητες για μελλοντική 

συνεργασία 

 

Συμπέρασμα 

 

Η παρούσα μελέτη περίπτωσης αποτελεί ένα κλασσικό παράδειγμα διαπραγμάτευσης μεταξύ των 

διοργανωτών ενός πολιτιστικού γεγονότος και των στελεχών μίας εταιρείας για την ανάπτυξη 

χορηγικής σχέσης. Η γνώση και η αξιοποίηση των διαπραγματευτικών μεταβλητών αποτελούν έναν 

μεθοδικό τρόπο διαχείρισης κάθε διαπραγμάτευσης που μπορεί να αποφέρει αμοιβαία οφέλη στους 

εμπλεκομένους σε άμεσο, μεσοπρόθεσμο, ή μακροπρόθεσμο επίπεδο. 
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 ΣΕΦΑΑ, ΔΠΘ 

 

Περίληψη 

 

Στις αρχές του 20
ου

 αιώνα η βιομηχανική επιχειρηματική κοινότητα άρχισε να υιοθετεί διαδικασίες 

παραγωγής, προσελκύοντας το ενδιαφέρον της διοικητικής επιστήμης. Έναν αιώνα αργότερα, η 

παροχή ποιοτικών υπηρεσιών έγινε «υποχρεωτική» για όλες τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, 

περιλαμβανομένων των ξενοδοχειακών. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της 

έννοιας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) (Total Quality Management - TQM) ως 

παραμέτρου ανάπτυξης σε ένα ξενοδοχείο. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανασκόπησης της 

βιβλιογραφίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ΔΟΠ αποτελεί ένα εργαλείο που θέτει ένα πλαίσιο 

λειτουργίας και δημιουργεί ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, ξενοδοχεία. 

 

Εισαγωγή 

 

Η ιδέα της ποιότητας έχει τις ρίζες της στους αρχαίους πολιτισμούς. Ενδεχόμενα συνέβαλλε στην 

επιβίωση των πρωτόγονων ανθρώπων μέσα από την επιλογή των κατάλληλων τροφών, την χρήση 

των κατάλληλων εργαλείων που τους βοηθούσαν περισσότερο στην δουλειά τους, κλπ. Στη 

σύγχρονη εποχή, οι καταναλωτές έχουν καλύψει σε μεγάλο βαθμό τις πρωταρχικές τους ανάγκες 

(Maslow, 1943) και είναι πλέον ιδιαίτερα απαιτητικοί σε ότι αφορά στα προϊόντα που αγοράζουν και 

στις υπηρεσίες που τους παρέχονται, γεγονός που καθιστά την ποιότητα αναγκαίο συστατικό 

διαφοροποίησης έναντι του ανταγωνισμού. Η έννοια της ποιότητας έχει σήμερα εξέχουσα σημασία, 

ιδιαίτερα στον κόσμο των επιχειρήσεων, καθώς αποτελεί στοιχείο που μπορεί να προσδώσει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

 

Στις αρχές του 20
ου

 αιώνα η βιομηχανική επιχειρηματική κοινότητα άρχισε να υιοθετεί διαδικασίες 

παραγωγής που εξασφάλιζαν την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος, μεταβαίνοντας από την 

«αυθεντία» του ενός παραγωγού στην «αυθεντική ποιότητα» των πολλών παραγόμενων προϊόντων, 

προσελκύοντας το ενδιαφέρον της διοικητικής επιστήμης (Weckenmann et al., 2015). Η 

ικανοποίηση των πελατών έφερνε στις επιχειρήσεις περισσότερους, με αποτέλεσμα η έννοια 

«ποιότητα» να ανεβεί σιγά-σιγά στις προτεραιότητές τους (Seth et al., 2005). Στις αρχές του 

21
ου

αιώνα, με την ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου και την εμφάνιση εταιρειών που ασχολούνται 

με τις νέες τεχνολογίες, η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών έγινε «υποχρεωτική» για όλες τις 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (Yasinetal., 2004), περιλαμβανομένων των ξενοδοχειακών (Talib 

et al., 2012). Η ανάγκη αυτή έχει οδηγήσει στη δημιουργία μοντέλων ανάπτυξης της ΔΟΠ. 

 

Σκοπός της έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της ΔΟΠ ως παραμέτρου ανάπτυξης σε ένα 

ξενοδοχείο.  
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Μεθοδολογία  

 

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν αυτή της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας. 

 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

 

Η ΔΟΠ είναι μία φιλοσοφία που διαπερνά όλα τα πεδία εφαρμογής της διοίκησης μέσα και έξω από 

τον οργανισμό, με μία πελατοκεντρική διάσταση. Δηλαδή, κάθε απόφαση που αφορά στην βελτίωση 

ή/και την τροποποίηση προϊόντων / υπηρεσιών στοχεύει στην ικανοποίηση του πελάτη, 

προσδίδοντάς του με τον τρόπο αυτό το δικαίωμα να τα διαμορφώσει (Wang et al., 2012). Στις 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις η ΔΟΠ έχει και μία ανθρωποκεντρική προσέγγιση, αναγνωρίζοντας ότι 

οι ανθρώπινες σχέσεις τόσο μέσα (μεταξύ διοικητικών στελεχών, υπάλληλων, κλπ.), όσο και έξω 

από αυτές (με πελάτες, συνεργάτες, κλπ.) καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα της 

παρεχόμενης υπηρεσίας. Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία ή την αποτυχία αυτών των προσεγγίσεων 

παίζει αφενός η αποδοχή τους από τα στελέχη και τους εργαζόμενους, καθώς πρόκειται για μία 

απαιτητική διεργασία (εκπαίδευση, κατάρτιση, αλλαγή τρόπου δουλειάς, κλπ.) και αφετέρου η 

αύξηση του άμεσου (εκπαιδευτές, εταιρείες συμβούλων, κλπ.), όσο και του έμμεσου κόστους τους 

(μείωση απόδοσης προσωπικού, γραφειοκρατικές διαδικασίες, κλπ.) (Hendricks & Singhal, 1997).  

 

Στην βιβλιογραφία υποστηρίζεται ότι η υιοθέτηση συστημάτων ΔΟΠ έχει στρατηγικά οφέλη για τις 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (Yasin et al., 2004), ενώ υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της 

εφαρμογής τέτοιων συστημάτων και των εργαζόμενων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεων. Πιο 

συγκεκριμένα, ενισχύεται η ομαδικότητα και η παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού (Alonso-

Almeida et al., 2012), αυξάνεται η εταιρική απόδοση (corporate performance), δημιουργείται ισχυρό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αν υπάρξει στοχευμένη ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου 

(entrepreneurial risk), γίνεται σαφής τοποθέτηση στην αγορά (market orientation), υπάρχει 

πρόβλεψη για καινοτόμες υπηρεσίες (proactive innovation) (Hernández-Perlines, 2016), 

δημιουργείται ένα συγκεκριμένο πλαίσιο οργανωτικής ιεραρχίας, λειτουργιών και διαδικασιών, 

κατανέμονται σαφώς οι ρόλοι, σχηματίζονται τα κατάλληλα κανάλια επικοινωνίας και, τελικά, 

αναβαθμίζεται η εμπειρία των πελατών (Talib et al., 2012). 

 

Η εφαρμογή ενός συστήματος ΔΟΠ από ένα ξενοδοχείο θα του προσδώσει δύο σημαντικά νέα 

μετρήσιμα πάγια (assets), τα οποία μπορούν να θεωρηθούν και ως μέρος του στρατηγικού του 

σχεδιασμού: α) δεσμευμένο και συντονισμένο προσωπικό και β) ικανοποιημένους πελάτες, οι οποίοι 

θα απολαμβάνουν υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να επιστρέφουν στο ξενοδοχείο 

(loyalty) και παράλληλα να το διαφημίζουν σε τρίτους, με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της 

πελατειακής βάσης και τελικά της λειτουργικής του απόδοσης (Elshaer & Augustyn, 2016). 

 

Όμως, η λειτουργική απόδοση δεν σημαίνει και λειτουργική κερδοφορία. Μελέτες έχουν δείξει ότι 

εταιρείες παροχής υπηρεσιών που έχουν βραβευθεί για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν 

μπορεί μεν να είχαν μία σημαντική αύξηση στα έσοδά τους σε σχέση με αυτές που δεν εφάρμοζαν 

αντίστοιχα προγράμματα, αλλά δεν αποδείχθηκε ότι αυτό είχε ιδιαίτερο αντίκτυπο στη λειτουργική 

τους κερδοφορία (Hendricks & Singhal, 1997). Το γεγονός αυτό συνεπάγεται και αύξηση του 

επιχειρηματικού ρίσκου, ιδιαίτερα κατά τις πρώτες περιόδους εφαρμογής ΔΟΠ, αφού εάν το 

σύστημα αυτό θεωρηθεί «επένδυση» στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας τα 

οικονομικά αποτελέσματα που θα επιφέρει θα έχουν πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Πρακτικά αυτό 

σημαίνει ότι η επιχείρηση θα αυξήσει τα λειτουργικά της έξοδα για να σχεδιάσει και να εφαρμόσει 

ένα σύστημα ΔΟΠ, αλλά η αύξηση των εσόδων δεν είναι εγγυημένη (Heras-Saizarbitoria et al., 

2015). 
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Επιπλέον, λόγω της σπουδαιότητας της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης στην παροχή υπηρεσιών, 

ένα ιδιαίτερα κρίσιμο συστατικό της επιτυχούς εφαρμογής ΔΟΠ είναι το ανθρώπινο δυναμικό που 

καλείται να σχεδιάσει και να υλοποιήσει το κατάλληλο σύστημα, συνεπώς το ξενοδοχείο θα πρέπει 

να λάβει σοβαρά υπόψη του τόσο τις ανάγκες, όσο και τις επιθυμίες του (Pereira-Moliner et al., 

2016). 

 

Ένα καίριος προβληματισμός που προκύπτει εδώ είναι εάν η υπέρ-εξειδίκευση συμβάλλει στην 

βελτίωση της ποιότητας (Pereira-Molineretal et al., 2016). Στην βιβλιογραφία υποστηρίζεται ότι 

εφόσον οι γραμμές αναφοράς και τα κανάλια επικοινωνίας είναι ξεκάθαρα όχι μόνο συμβάλλει, 

αλλά ταυτόχρονα μειώνει και τις συγκρούσεις μεταξύ των στελεχών (Sethetal, 2005). Προπομπός 

ενός συστήματος ΔΟΠ θα μπορούσε να είναι μία πιστοποίηση υπηρεσιών τύπου ISO, η οποία 

μπορεί να αξιοποιηθεί επαρκώς από το μάρκετινγκ και την επικοινωνία του ξενοδοχείου (Heras-

Saizarbitoriaetal, 2015).  

 

Μέθοδοι και σημεία εφαρμογής 

 

Βασικό σημείο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την διαδικασία σχεδιασμού του συστήματος 

ΔΟΠ στο ξενοδοχείο, καθώς και στις μεθόδους που θα ακολουθηθούν για την υλοποίησή του, είναι 

η διερεύνηση του εάν χρειάζεται να διαμορφωθεί η υφιστάμενη οργανωσιακή κουλτούρα ή αν 

πρέπει να δημιουργηθεί μία νέα (Yasin et al., 2004). Η ομάδα που θα αναλάβει τον σχεδιασμό και 

την υλοποίηση του μοντέλου ΔΟΠ που ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του ξενοδοχείου μπορεί να 

δημιουργήσει ερωτηματολόγια για να διερευνήσει την αντίληψη του προσωπικού για την ποιότητα 

των υπηρεσιών που παρέχει το ξενοδοχείο, για την κουλτούρα της εταιρείας, καθώς και τον βαθμό 

πρόθεσής τους να υιοθετήσουν τη νέα οργανωτική δομή και λειτουργία που σχεδιάζει να εισάγει η 

διοίκηση. Με τον τρόπο αυτό οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν στην διαμόρφωση των αποφάσεων και 

στην δημιουργία της νέας οργανωσιακής κουλτούρας του ξενοδοχείου που θα προκύψει από την 

εφαρμογή του συστήματος ολικής ποιότητας (Elshaer & Augustyn, 2016). 

 

Ένα δεύτερο βασικό κομμάτι αφορά στην βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών, κατά τις οποίες 

θα πρέπει να προσδιοριστεί η υφιστάμενη κατάσταση, να αναδειχτούν προβλήματα και να 

εντοπιστούν καλές πρακτικές, κυρίως στην επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων. Σε αυτό το σημείο 

πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη η άποψη του προσωπικού, διότι έτσι αυξάνεται η δέσμευσή του 

στην υλοποίηση του συστήματος αργότερα (Alonso-Almeida et al., 2012). 

 

Τελευταίο και ίσως βασικότερο σημείο στο σχεδιασμό ενός προγράμματος ΔΟΠ είναι η προσέγγιση 

των πελατών του ξενοδοχείου. Μία καλή βάση δεδομένων αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων μάρκετινγκ που θα στοχεύουν τόσο στους υφιστάμενους 

πελάτες, έτσι ώστε να τους προσελκύσουν να επανέλθουν, όσο και στην εξεύρεση νέων (Hendricks 

& Singhal, 1997). Για παράδειγμα, μία καμπάνια μάρκετινγκ μπορεί να διερευνήσει το πόσο 

ευχαριστημένος είναι ένας πελάτης και να του δώσει κίνητρο την επόμενη φορά να έρθει με την 

παρέα του ή/και να αποτυπώσει το πώς αντιλαμβάνεται την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 

και την σχέση της με την υφιστάμενη, όσο και την προσδοκώμενη τιμή (Pitic et al., 2014). 

 

Συμπέρασμα 

 

Η ΔΟΠ αποτελεί μία εξελισσόμενη δυναμική διαδικασία της διοικητικής επιστήμης, ένα εργαλείο 

που δίνει χρήσιμες πληροφορίες, αλλά και θέτει ένα πλαίσιο λειτουργίας που είναι εύκολα 

μεταβιβάσιμο σε άλλες μονάδες του ίδιου οργανισμού, δημιουργώντας ευκαιρίες οικονομικής 

ανάπτυξης που είναι και ο σκοπός των επιχειρήσεων, μεταξύ αυτών και των ξενοδοχείων. 
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ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 
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1
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2
 & Μαυρίδης, Γ.

2
 

 
1 Ε.Α.Π., EPANENARXIS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
2 ΣΕΦΑΑ, ΔΠΘ 

 

Περίληψη 

 

Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους γρηγορότερα αναπτυσσόμενους οικονομικούς κλάδους. Στην 

Ελλάδα υπάρχουν πολλοί τόποι που μπορούν να συνδυάσουν όλες τις μορφές τουρισμού, ένας από 

τους οποίους είναι η Κάλυμνος. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει την δυνατότητα 

της Καλύμνου να σχεδιάσει και να εφαρμόσει μία αναπτυξιακή πολιτική που θα έχει στόχο την 

βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το νησί πληροί πολλές προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε παγκόσμιο 

τουριστικό προορισμό, πράγμα που μπορεί να επιτευχθεί με την δημιουργία ενός κεντρικού Φορέα 

Διαχείρισης Προορισμού (Destination Management Organization - DMO).  

 

Λέξεις-κλειδιά: Κάλυμνος, βιώσιμη ανάπτυξη, ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού, Φορέας 

Διαχείρισης Προορισμού. 

 

Εισαγωγή 

 

Η συνεχόμενη ανάπτυξη του τουρισμού παγκοσμίως, καθώς και η διαφοροποίηση των επιμέρους 

προϊόντων του τον έχουν καταστήσει ως έναν από τους γρηγορότερα αναπτυσσόμενους 

οικονομικούς κλάδους, ο οποίος δημιουργεί το 10% του παγκόσμιου ΑΕΠ (UNWTO, 2016). Το 

2015 οι διεθνείς αφίξεις τουριστών έφτασαν το 1,18 δις, ενώ έως το 2030 αναμένεται να φτάσουν τα 

1,8 δις (UNWTO, 2017). Το μέγεθος αυτό έχει οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και 

περιβαλλοντικό αντίκτυπο, γεγονός που ώθησε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (ΠΟΤ), 

καθώς και το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να 

χαρακτηρίσουν την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη ως μείζον θέμα (UN, 2017). Ο ΟΗΕ έχει επίσης 

θέσει σε ύψιστη προτεραιότητα τον βιώσιμο τουρισμό και τον εντάσσει στα προγράμματα που 

προωθεί για την βιωσιμότητα του πλανήτη (UN, 2017). 

 

Σύμφωνα με τον ΠΟΤ (2005) βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη είναι αυτή που λαμβάνει σοβαρά υπόψη 

τις παρούσες και τις μελλοντικές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του 

τουρισμού, ενώ ταυτόχρονα δίνει ιδιαίτερη σημασία στις ανάγκες των επισκεπτών, της αγοράς, του 

περιβάλλοντος, καθώς και των κοινωνιών των προορισμών υποδοχής. Η έννοια της βιώσιμης 

τουριστικής ανάπτυξης εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ως μία προσέγγιση αντίθετη 

προς τον μαζικό τουρισμό. Μετά από πολλές τοποθετήσεις και εννοιολογικές προσεγγίσεις σήμερα 

αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του τουρισμού ως σύνολο (Clarke, 1997). 

 

Η έννοια της βιωσιμότητας έχει αρχίσει να εμπεδώνεται και στην Ελληνική πραγματικότητα και 

αρκετοί προορισμοί επιλέγουν να την εντάσσουν στην ανάπτυξη του τουριστικού τους προϊόντος 

(ΣΕΤΕ, 2017). Το γεγονός αυτό συντελεί στην ανάπτυξη νέων τουριστικών μοντέλων και κυρίως 

στην ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού που λαμβάνουν υπόψη τόσο τα 

μορφολογικά χαρακτηριστικά του τόπου, όσο και τα ιστορικά, πολιτιστικά και κοινωνικά στοιχεία 

του. 
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Σκοπός της έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει την δυνατότητα της Καλύμνου να σχεδιάσει και 

να εφαρμόσει μία αναπτυξιακή πολιτική που θα βασίζεται στην βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού. 

 

Μεθοδολογία 

 

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση της παρούσας έρευνας ήταν αυτός της 

ανασκόπησης της βιβλιογραφίας. 

 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας - Συζήτηση 

 

Τα τελευταία χρόνια ο εναλλακτικός τουρισμός έχει καταστεί πολύ δημοφιλής στην τουριστική 

βιομηχανία. Όμως, επειδή αποτελεί μία εξαιρετικά ευρεία κατηγορία του τουριστικού προϊόντος δεν 

είναι εύκολο να προσδιοριστεί επακριβώς. Αναμφισβήτητα διασυνδέεται με την βιώσιμη τουριστική 

ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα στην συνείδηση των τουριστών δρα ως αντίβαρο στην μαζικοποίηση του 

τουρισμού (Eusébio et al., 2018). 

 

Ο εναλλακτικός τουρισμός εμπεριέχει κυρίως δραστηριότητες που «ακουμπούν» στο συναίσθημα 

των τουριστών που τον επιλέγουν, ενώ άρρηκτα είναι συνδεδεμένος με το περιβάλλον, καθώς και με 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τοπικών προορισμών. Οι άνθρωποι που επιλέγουν αυτήν την 

μορφή του τουρισμού έχουν έντονα αναπτυγμένες ευαισθησίες για την προστασία του 

περιβάλλοντος και την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του κάθε τόπου που επισκέπτονται, 

κάτι που ενδεχόμενα καθιστά τον εναλλακτικό τουρισμό αλληλένδετο κομμάτι της βιώσιμης 

τουριστικής ανάπτυξης μίας περιοχής (Dolnicar et al., 2008). 

 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία σύγχυση μεταξύ των εναλλακτικών μορφών και των ειδικών 

μορφών τουρισμού (που προσελκύουν το ενδιαφέρον σε συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων για 

συγκεκριμένα θέματα, για παράδειγμα, μεγάλα αθλητικά γεγονότα, επαγγελματικές εκθέσεις, 

συνέδρια, κλπ.), χωρίς, όμως, να διαφωνεί κανείς ότι μπορούν να θεωρηθούν και ταυτόσημες 

έννοιες δεδομένου ότι ο θεματικός ή ειδικός τουρισμός είναι ταυτόχρονα και εναλλακτικός 

τουρισμός (Trauer, 2006).  

 

Η περίπτωση της Καλύμνου 

 

Στην Ελλάδα μπορούν να αναπτυχθούν όλες οι μορφές τουρισμού (Karampela et al., 2017). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα Δωδεκάνησα, για τα οποία εκπονήθηκε «Ειδικό Πλαίσιο 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και Στρατηγική Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» (2009, ΦΕΚ 1138 Β). Η Κάλυμνος, το τέταρτο μεγαλύτερο νησί 

των Δωδεκανήσων, έχει κάποια ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά (π.χ., ιδιαίτερους βραχώδεις 

σχηματισμούς του εδάφους, μορφολογία του βυθού, κλπ.) που το καθιστούν μοναδικό προορισμό 

για ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η εύκολη πρόσβαση σε αυτό μέσω του 

αεροδρομίου της Κω και της τακτικής ακτοπλοϊκής σύνδεσης μπορούν να το καταστήσουν 

παγκόσμιο προορισμό. 

 

Από τα αρχαία χρόνια η οικονομική ζωή του νησιού βασιζόταν στην αλίευση φυσικών σπόγγων και 

ενδεχόμενα αυτός ήταν και ο λόγος που κατά την διάρκεια της μεγάλης ανάπτυξης του μαζικού 

τουρισμού στο Αιγαίο οι Καλύμνιοι δεν στράφηκαν προς αυτόν (www.kalymnos-isl.gr, 2018). 

Όμως, τα τελευταία χρόνια η σπογγαλιεία και η συμβατική αλιεία δεν αρκούσαν για την οικονομική 

υποστήριξη των κατοίκων, οι οποίοι άρχισαν να στρέφονται προς τον τουρισμό. Στην επίσημη 
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ιστοσελίδα του νησιού (www.kalymnos-isl.gr) αποτυπώνεται η στρατηγική απόφαση των αρχών να 

το προωθήσουν ως ένα προορισμό εναλλακτικού τουρισμού. 

 

Από το 2000 άρχισαν να γίνονται προσπάθειες διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου, κυρίως μέσω 

του ετήσιου Διεθνούς Φεστιβάλ Αναρρίχησης, το οποίο πραγματοποιείται αρχές Οκτωβρίου και 

απευθύνεται σε ανθρώπους που αγαπούν την περιπέτεια και την αναρρίχηση. Σε μία περίοδο που σε 

άλλους τουριστικούς προορισμούς, ακόμα και σε αναπτυγμένους, η επισκεψιμότητα είναι χαμηλή 

την Κάλυμνο επισκέπτονται πάνω από 15.000 άτομα (www.sport24.gr, 2014). Ένα αντίστοιχο 

γεγονός θα μπορούσε να διοργανώνεται κάθε Μάρτιο (Weber, 2001) και για να υπάρχει σύνδεση με 

το γεγονός του Οκτωβρίου, αλλά και να μην αποσπά δυνητικούς επισκέπτες από αυτό, θα μπορούσε 

να είναι λίγο διαφοροποιημένο. Για παράδειγμα, να αποτελεί ένα προκριματικό αγώνα για τον 

μεγάλο τελικό του Οκτωβρίου, ή να απευθύνεται σε τελείως διαφορετικές ομάδες πληθυσμού (π.χ., 

ΑΜΕΑ, άτομα 55+ χρόνων που δεν μπορούν να ανταγωνιστούν αθλητές, κλπ.) (Maroudas et al., 

2004). Εναλλακτικά, θα μπορούσε το κάθε γεγονός να συνδέεται με κάποια άλλη μορφή ειδικού 

τουρισμού του νησιού (π.χ., αγωνιστική σπογγαλιεία, ελεύθερη κατάδυση, τρέξιμο, πεζοπορία, 

επίσκεψη στα σπήλαια, κλπ.). 

 

Με γεγονότα όπως τα παραπάνω θα αυξανόταν σημαντικά η τουριστική περίοδος του νησιού, αλλά 

για να αυξηθεί η συνολική επισκεψιμότητα πρέπει να ενισχυθούν οι ενδιάμεσες περίοδοι (Μάρτιος - 

Μάιος και Σεπτέμβριος - Νοέμβριος). Στις περιόδους αυτές μπορούν να οργανωθούν γεγονότα και 

δράσεις άλλου είδους εναλλακτικού τουρισμού, όπως είναι ο ιατρικός τουρισμός, πράγμα που θα 

μπορούσε να χρησιμοποιήσει ως βάση τις μελέτες που έχουν κατά καιρούς γίνει για την εξελικτική 

γενετική προσαρμογή των Καλύμνιων από την πολυετή ενασχόλησή τους με την υποβρύχια 

κατάδυση.  

 

Η επισκεψιμότητα θα μπορούσε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο και στις περιόδους των 

καλοκαιρινών μηνών, με την ανάδειξη της γραφικότητας και της ιστορικότητας του νησιού με 

διοργανώσεις γεγονότων συνδεδεμένων με την ιστορία, τον πολιτισμό και τον περιβάλλον του τόπου 

(Dolnicar et al., 2008), την ανάδειξη του μουσείου που φιλοξενεί αρχαϊκά ευρήματα και την ιστορία 

της σπογγαλιείας, με δράσεις πεζοπορίας ή/και ποδηλασίας, την σύνδεση των διατροφικών 

συνηθειών των Καλύμνιων με τον πολιτισμό τους, κλπ.  

 

Για να αναπτυχθούν σωστά οι παραπάνω ειδικές μορφές εναλλακτικού τουρισμού πρέπει να υπάρξει 

συντονισμός των ενεργειών μέσω ενός κεντρικού Φορέα Διαχείρισης Προορισμού (Destination 

Management Organization- DMO), ο οποίος θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει συγκεκριμένα 

προγράμματα τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του νησιού, με γνώμονα την βιώσιμη ανάπτυξή 

του. Ο οργανισμός αυτός οφείλει να λάβει σοβαρά υπόψη την καθημερινότητα των κατοίκων και τις 

ανησυχίες τους σχετικά με το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την ιστορία του τόπου τους (Ka Wai 

Lai & Hitchcock, 2017). Η επιτυχία ή η αποτυχία του Οργανισμού αυτού θα εξαρτηθεί σε σημαντικό 

βαθμό από την ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων (Βελισσαρίου, 2000) και για τον λόγο 

αυτό πρέπει να συμμετέχουν στην διαμόρφωση των στόχων του (Trauer, 2006).  

 

Συμπέρασμα 

 

Η συμπόρευση όλων των δυνάμεων ενός τόπου αποτελεί προϋπόθεση για την βιώσιμη τουριστική 

ανάπτυξή του (Eusébio et al., 2018). Από την στιγμή που αυτό καταστεί εφικτό η Κάλυμνος θα 

αποτελέσει ένα παράδειγμα βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και θα δημιουργήσει μία σημαντική 

παρακαταθήκη οικονομικής δραστηριότητας για τις νέες γενιές. 

 

http://www.kalymnos-isl.gr/
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

 

Κάκκος, Β.
1
 & Γαργαλιάνος, Δ.

2
  

 
1
 Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 

2
 ΣΕΦΑΑ, ΔΠΘ 

 

Περίληψη  

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν: α) να προσδιορίσει τα επίπεδα ικανοποίησης ενήλικων 

συμμετεχόντων σε προγράμματα Άθλησης για Όλους από τους προπονητές, τα προγράμματα, τις 

εγκαταστάσεις και τις αθλητικές δημοτικές υπηρεσίες και β) να εξετάσει τις διαφορές με βάση το 

φύλο, την ηλικία, το πρόγραμμα, την περιοχή εφαρμογής, καθώς και τις ζώνες λειτουργίας των 

προγραμμάτων. Για την αξιολόγηση του βαθμού ικανοποίησης από τους προπονητές, τα 

προγράμματα, τις εγκαταστάσεις και τις αθλητικές δημοτικές υπηρεσίες χρησιμοποιήθηκε το 

ερωτηματολόγιο των Σταύρου και Κάκκου (2002). Τα αποτελέσματα έδειξαν υψηλές τιμές 

ικανοποίησης στις περισσότερες μεταβλητές των επιμέρους ενοτήτων. Το φύλο, η ηλικία, η 

κατηγορία, το είδος και η ζώνη λειτουργίας των προγραμμάτων επιδρά σε μικρότερο ή μεγαλύτερο 

βαθμό στο βαθμό ικανοποίησης σε επιμέρους μεταβλητές. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

εξετάζονται υπό το πρίσμα ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ανάπτυξης του αθλητισμού σε 

τοπικό επίπεδο και βελτίωσης των παρεχόμενων αθλητικών υπηρεσιών. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Προγράμματα Άθλησης για Όλους, ικανοποίηση. 

 

Εισαγωγή 

 

Κάθε αθλητικό πρόγραμμα μπορεί να αξιολογηθεί ποσοτικά και ποιοτικά, με την ποιοτική 

αξιολόγηση να προσδιορίζεται από τον βαθμό ικανοποίησης του ατόμου που συμμετέχει στο 

πρόγραμμα (Αυθίνος, 1998). Θεωρώντας την αξιολόγηση των προγραμμάτων ως βασική φάση ενός 

ολοκληρωμένου ετήσιου προγράμματος των Δημοτικών Αθλητικών Οργανισμών (ΔΑΟ) αναγκαία 

και χρήσιμη είναι η χρήση ερευνητικών εργαλείων και μεθόδων (Κάκκος & Σταύρου, 2004).  

 

Σκοπός της έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν: α) να προσδιορίσει τα επίπεδα ικανοποίησης ενήλικων 

συμμετεχόντων σε προγράμματα Άθλησης για Όλους από τους προπονητές, τα προγράμματα, τις 

εγκαταστάσεις και τις αθλητικές δημοτικές υπηρεσίες και β) να εξετάσει τις διαφορές με βάση το 

φύλο, την ηλικία, το πρόγραμμα, την περιοχή εφαρμογής, καθώς και τις ζώνες λειτουργίας των 

προγραμμάτων. 

 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας  

 

Σε έρευνες που πραγματοποίησαν οι Σταύρου & Κάκκος (2002; 2004) αθλούμενες γυναίκες σε 

προγράμματα Άθλησης για Όλους τριών ΔΑΟ της Αττικής ανέφεραν υψηλό βαθμό ικανοποίησης 

από τους προπονητές Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ), μικρό βαθμό ικανοποίησης από τις 

αθλητικές εγκαταστάσεις, μέτριο βαθμό ικανοποίησης από τα προγράμματα και χαμηλό έως μέτριο 

βαθμό ικανοποίησης από τις γενικότερες αθλητικές υπηρεσίες και υποδομές των ΟΤΑ. Σημειώθηκαν 

σημαντικές διαφορές στον βαθμό ικανοποίησης μεταξύ των αθλούμενων σε διαφορετικούς ΔΑΟ. 

Για τις ίδιες αξιολογούμενες παραμέτρους διαφορές σημειώθηκαν και μεταξύ των συμμετεχόντων 
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που ασκούνταν συστηματικά (περισσότερο από έξι μήνες το χρόνο) και αυτών που ασκούνταν 

περιοδικά. Ειδικότερα, οι γυναίκες δήλωσαν υψηλότερο βαθμό ικανοποίησης από τους ΠΦΑ, από 

τις εγκαταστάσεις, από τα προγράμματα και από τις άλλες υπηρεσίες. Οι Κουτσούκη, Σκορδίλη, 

Σπάρταλη, Χαρίτου, Ασωνίτου, Κάκκος και Σταύρου (2003) βρήκαν ότι οι γυναίκες αθλούμενες 

εκτιμούσαν ως μέτρια την ανταπόκριση των χώρων, της ποσότητας και της ποιότητας του αθλητικού 

εξοπλισμού προς τις ανάγκες των προγραμμάτων που συμμετείχαν και είχαν χαμηλότερο βαθμό 

ικανοποίησης από τους άνδρες αθλούμενους.    

 

Μεθοδολογία  

 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 410 ενήλικες (145 άνδρες - 259 γυναίκες), ηλικίας από 16 έως 68 

χρόνων, που αθλούνταν σε προγράμματα Δήμου της Νότιας Αθήνας.  

 

Όργανο μέτρησης: Για την αξιολόγηση του βαθμού ικανοποίησης από τους προπονητές, τα 

προγράμματα, τις εγκαταστάσεις και τις αθλητικές δημοτικές υπηρεσίες χρησιμοποιήθηκε το 

ερωτηματολόγιο των Σταύρου και Κάκκο (2002).   

 

Διαδικασία μέτρησης: Οι συμμετέχοντες στην έρευνα συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια ανώνυμα, 

λίγο πριν την έναρξη του προγράμματός τους, σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν από τους 

ερευνητές και τους συνεργάτες τους. 

 

Στατιστική ανάλυση: Ελέγχθηκε η κατανομή του δείγματος ως προς το φύλο και τα προγράμματα με 

βάση τους απόλυτους αριθμούς και τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων σε αυτά. 

 

Αποτελέσματα - Συζήτηση 

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν πάρα πολύ υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από τους προπονητές τόσο στα 

γενικά, όσο και στα ειδικά ερωτήματα. Σχετικά με τις αθλητικές εγκαταστάσεις ενώ τα επίπεδα 

ικανοποίησης για την καθαριότητα και την ασφάλεια ήταν πολύ υψηλά, τα επίπεδα ικανοποίησης 

για την ευρυχωρία, τα αποδυτήρια και τον εξοπλισμό ήταν σε μέτρια επίπεδα, με ένα ποσοστό 13-

20% των συμμετεχόντων να δηλώνει «καθόλου» και «λίγο» ικανοποιημένοι. Ο βαθμός 

ικανοποίησης από τα προγράμματα σε όλες τις ερωτήσεις ήταν από υψηλός έως πολύ υψηλός, αν 

και υπήρξαν επιμέρους διαφοροποιήσεις που οφείλονται σε παραμέτρους των επιμέρους 

προγραμμάτων. Τα επίπεδα ικανοποίησης από τον Δήμο σε έξι παραμέτρους (δυνατότητες άθλησης, 

προσφερόμενα προγράμματα, συνέπεια στις προσφερόμενες υπηρεσίες, ποιότητα προγραμμάτων, 

εξειδικευμένο προσωπικό, κόστος υπηρεσιών) ήταν πολύ υψηλά και αναδείχθηκαν σε 

«πλεονεκτήματα» του Οργανισμού Νεολαίας & Άθλησης του Δήμου, ενώ στις υπόλοιπες 

παραμέτρους τα επίπεδα ικανοποίησης ήταν υψηλά με επιμέρους διαφοροποιήσεις. Στον έλεγχο των 

διαφορών με βάση το φύλο τα αποτελέσματα έδειξαν: α) στατιστικά σημαντικές διαφορές στην 

ενότητα «εγκαταστάσεις» (καθαριότητα, ευρυχωρία/άνεση), με τους άνδρες να είναι περισσότερο 

ικανοποιημένοι από την καθαριότητα και οι γυναίκες από την ευρυχωρία/άνεση, β) στις ενότητες 

«προγράμματα» και «ΠΦΑ» δεν σημειώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές, γ) στην ενότητα 

«ΟΝΑ-Δήμος» στατιστικά σημαντικές διαφορές σημειώθηκαν στα θέματα: προσφερόμενα 

προγράμματα, ωράριο, ενημέρωση, κατασκευή νέων εγκαταστάσεων, διοργάνωση αθλητικών 

γεγονότων, εξειδικευμένο προσωπικό, με τις γυναίκες να είναι περισσότερο ικανοποιημένες από 

τους άνδρες. Επίσης, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική θετική σχέση μεταξύ της ηλικίας και του 

βαθμού ικανοποίησης στις ενότητες: α) εγκαταστάσεις (σε 4 από τα 5 ερωτήματα), β) ΠΦΑ (σε 4 

από τα 6 ερωτήματα) και γ) ΟΝΑ-Δήμος (σε 8 από τα 13 ερωτήματα). Συνεπώς, οι πιο μεγάλοι σε 

ηλικία έχουν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης στην πλειοψηφία των θεμάτων που αξιολογήθηκαν. 
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Προχωρώντας σε μία σε βάθος ανάλυση εξετάστηκαν οι διαφορές μεταξύ συμμετεχόντων στα 

γυμναστήρια και στα προγράμματα του μαζικού αθλητισμού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι: α) 

υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε όλα τα ερωτήματα μεταξύ προγραμμάτων μαζικού και 

γυμναστηρίων στην ενότητα «εγκαταστάσεις», β) δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

στην ενότητα «προπονητές», γ) υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ προγραμμάτων 

μαζικού και γυμναστηρίων μόνο στα ερωτήματα «ποιότητα εγκαταστάσεων» και «υπηρεσίες 

υποστήριξης» και δ) υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο σε δύο ερωτήματα (ποικιλία, 

εξειδικευμένα προγράμματα) στην ενότητα «προγράμματα». Επίσης, εξετάστηκαν οι διαφορές στο 

βαθμό ικανοποίησης μεταξύ συμμετεχόντων στα τρία γυμναστήρια του Δήμου. Συνοψίζοντας τα 

αποτελέσματα των διαφορών μεταξύ των γυμναστηρίων επισημαίνεται ότι το επίπεδο ικανοποίησης 

στο γυμναστήριο δύο είναι σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα άλλα δύο σε όλες τις επιμέρους 

ενότητες και ερωτήματα (εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις). Σε ένα βαθμό αυτό εκτιμάται ότι 

οφείλεται στο ότι το γυμναστήριο είναι καινούργιο και ότι προσφέρονται περισσότερες πρόσθετες 

υπηρεσίες. Ωστόσο, αναμένεται και άλλες παράμετροι να επηρεάζουν το αποτέλεσμα. Στην εξέταση 

των διαφορών με βάση την χρονική ζώνη λειτουργίας των γυμναστηρίων, στατιστικά σημαντικές 

διαφορές παρουσιάστηκαν στην ενότητα «εγκαταστάσεις» (σε 4 από τα 5 ερωτήματα με την πρωινή 

ζώνη να είναι περισσότερο ικανοποιημένη), στις ενότητες «προγράμματα» και «ΟΝΑ-Δήμος» δεν 

σημειώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές και στην ενότητα «ΠΦΑ» στατιστικά σημαντικές 

διαφορές σημειώθηκαν στα 4 από τα 6 ερωτήματα (με τους συμμετέχοντες στην πρωινή ζώνη να 

είναι περισσότερο ικανοποιημένοι). 

 

Στην εξέταση των διαφορών μεταξύ των επιμέρους προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι: α) στην ενότητα των εγκαταστάσεων τα προγράμματα στο κολυμβητήριο 

έχουν τις χαμηλότερες τιμές ικανοποίησης, β) στην ενότητα των ΠΦΑ και των προγραμμάτων οι 

αθλούμενοι στο πρόγραμμα αεροβικής έχουν τις χαμηλότερες τιμές, ωστόσο υπάρχει μεγάλη τυπική 

απόκλιση (λίγες αθλούμενες διαμορφώνουν τις χαμηλές τιμές) και γ) στην ενότητα «ΟΝΑ-Δήμος» 

υπάρχουν αυξομειώσεις στα επίπεδα ικανοποίησης μεταξύ των προγραμμάτων που σχετίζονται σε 

σημαντικό βαθμό (είναι «συνεπείς») και με τις επιμέρους απαντήσεις στα ερωτήματα των άλλων 

ενοτήτων, αλλά και με τις κεντρικές τάσεις των αποτελεσμάτων στο σύνολο του δείγματος. Τα 

ποσοστά των απαντήσεων στα επιμέρους ερωτήματα, οι μέσες τιμές και οι σταθερές αποκλίσεις των 

τιμών στα ερωτήματα που αφορούν στους προπονητές - ΠΦΑ, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, τα 

προγράμματα και τις δημοτικές αθλητικές υπηρεσίες αντίστοιχα παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1: Ποσοστά απαντήσεων στα επί μέρους ερωτήματα, μέσες τιμές και σταθερές αποκλίσεις. 

 

Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από:  

Καθόλου 

- Λίγο 

%) 

Πολύ - 

Πάρα πολύ 

(%) 

Δεν 

απάντησαν 

(%) Μ SD 

τους γυμναστές /προπονητές με βάση:  

την ανταπόκριση στις ανάγκες σας  2.0 86.3 2 4.40 .76 

το επίπεδο γνώσεών τους 1.2 86.3 5.6 4.45 .68 

τις οδηγίες χρήσης των οργάνων εκγύμνασης  2.7 80.4 5.6 4.37 .81 

τις οδηγίες εκτέλεσης των προγραμμάτων  1.7 79.8 9.8 4.40 .76 

την βοήθεια στην επιλογή του προγράμματος  2.2 72.5 12.4 4.27 .81 

την συμπεριφορά προς τους αθλούμενους  1.7 91.9 3.9 4.63 .63 

τις αθλητικές εγκαταστάσεις με βάση:  

την καθαριότητα  7.7 79.2 0.2 4.12 .96 

την ασφάλεια  7.3 73.2 4.9 4.07 1.01 

την ευρυχωρία / άνεση  15.4 42.2 2.9 3.41 1.04 

τα αποδυτήρια  20.2 50.7 10.0 3.44 1.31 

τον αθλητικό και τον γενικότερο εξοπλισμό  13.1 52.2 3.7 3.55 1.04 
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τα προγράμματα άθλησης με βάση:  

την ποικιλία τους 5.1 68.8 5.6 3.93 .86 

την προσαρμογή τους   6.1 68.0 7.6 3.93 .88 

την ανανέωσή τους  7.1 54.4 11.7 3.74 .92 

την παροχή εξειδικευμένων προγραμμάτων  11.2 54.9 11.5 3.67 1.01 

τις διαφορετικές χρονικές ζώνες υλοποίησης  10.0 58.3 10.0 3.73 .98 

τον Δήμο σας με βάση:  

τις δυνατότητες άθλησης στην περιοχή σας  2.9 85.8 2.0 4.31 .77 

τα προσφερόμενα προγράμματα άσκησης  1.7 75.8 4.4 4.11 .78 

την συνέπεια στις προσφερόμενες υπηρεσίες  2.2 79.1 4.9 4.13 .76 

την ποιότητα των προγραμμάτων  1.4 74.2 6.6 4.04 .73 

το ωράριο υλοποίησης των προγραμμάτων  6.6 64.1 4.9 3.86 .92 

τον αριθμό των αθλητικών εγκαταστάσεων  8.1 62.9 5.4 3.80 .94 

την ποιότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων  5.6 61.5 5.4 3.80 .90 

την ενημέρωση για τα προγράμματα  10.5 55.6 5.4 3.68 .95 

την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων  9.7 57.9 9.0 3.74 .99 

την διοργάνωση αθλητικών γεγονότων  8.3 58.3 8.8 3.75 .95 

την ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού  4.6 71.9 6.3 4.02 .84 

την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης  10.7 62.0 8.0 3.78 1.04 

το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών  4.2 79.0 3.4 4.30 .89 

 

Συμπεράσματα 

 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας επιβεβαιώνουν σε σημαντικό βαθμό τα ευρήματα 

προηγούμενων ερευνών (Κουτσούκη και συν., 2003; Σταύρου & Κάκκος, 2002). Όμως, όπως 

σημειώνει ο Αυθίνος (1998), δεν πρέπει να σταματάει κανείς στο «αν έμεινε ή δεν έμεινε 

ικανοποιημένος ο αθλούμενος», αλλά να γίνεται προσπάθεια να βρεθεί ο καταλληλότερος τρόπος να 

βελτιωθεί το αξιολογούμενο πρόγραμμα. Θεωρώντας ότι η αξιολόγηση των στόχων και των 

υπηρεσιών θεωρείται βασικό χαρακτηριστικό της οργάνωσης των ΔΑΟ και με βάση το χρονικό 

διάστημα διεξαγωγής της έρευνας (στο μέσο περίπου της περιόδου) εκτιμάται ότι αν οι ΔΑΟ 

εφάρμοζαν με συστηματικό τρόπο μετρήσεις, η πληροφόρηση που θα είχαν για τον βαθμό 

ικανοποίησης των συμμετεχόντων θα τους έδινε την δυνατότητα άμεσων τροποποιήσεων και 

διορθωτικών κινήσεων στην ίδια περίοδο και επανασχεδιασμού προγραμμάτων και υπηρεσιών για 

την επόμενη περίοδο. 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ 

 

Κανελλοπούλου, Ε., Κουρτεσοπούλου, Α., & Κριεμάδης, Α.  
 

ΤΟΔΑ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  

 

Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει την ικανοποίηση των πελατών - μελών 

ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Άθλησης & Ευεξίας (Ε.Π.Υ.Α.Ε.) της Πάτρας ως 

προς την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του 

ερωτηματολογίου, το οποίο διερευνούσε πέντε παράγοντες αντιλαμβανόμενης ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα μέλη τείνουν να είναι πολύ 

ευχαριστημένα με τα επίπεδο ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών των Ε.Π.Υ.Α.Ε.   

 

Λέξεις-κλειδιά: Ικανοποίηση πελατών, αντιλαμβανόμενη ποιότητα, επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών άθλησης & ευεξίας. 

 

Εισαγωγή 

 

Τα τελευταία χρόνια η βιομηχανία των Ε.Π.Υ.Α.Ε. βρίσκεται σε ανοδική πορεία και παρά την 

οικονομική κρίση συνεχίζει να αναπτύσσεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 2015, τα περίπου 187.000 

γυμναστήρια που υπάρχουν σε όλον τον κόσμο είχαν 150 εκατομμύρια εγγεγραμμένα μέλη, τα 

οποία απέφεραν έσοδα περίπου $ 81 δις (IHRSA, 2016). Στην Ελλάδα, στα περίπου 800 

γυμναστήρια που λειτουργούν είναι εγγεγραμμένα 300.000 μέλη, τα οποία αποφέρουν έσοδα $ 180 

εκ. (Ablondi, 2014). Τα γυμναστήρια αυτά δαπανούν σχεδόν το μισό της επένδυσής τους (46%) σε 

μηχανήματα εκγύμνασης και σε πολύ μικρότερα ποσοστά σε άλλους τομείς, όπως η διοίκηση, η 

βελτίωση των διαδικασιών υποδοχής, η αξιοποίηση της τεχνολογίας, κλπ. (IHRSA, 2015; Davies, 

2016). 

 

Μερικές από τις σύγχρονες προκλήσεις που καλείται να ανταποκριθεί ο συγκεκριμένος τομέας είναι 

η συνεχής σύνδεση των πελατών στο διαδίκτυο, η ανάγκη για εξατομίκευση υπηρεσιών / προϊόντων, 

αλλά και ο συνδυασμός των υπηρεσιών που προσφέρουν σε ανθρώπους που μεταβάλλουν συνεχώς 

τις προσδοκίες τους. Μέσα σε ένα τέτοιο ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον η αφοσίωση των 

πελατών δεν θεωρείται πλέον δεδομένη. Ήδη στην Αγγλία καινοτόμα προγράμματα και υπηρεσίες 

όπως τα classPass ή MoveGB, δίνουν την δυνατότητα σε πελάτες να επιλέξουν πρόγραμμα 

εκγύμνασης ανάμεσα σε πληθώρα προσφερόμενων και μάλιστα σε διαφορετικά γυμναστήρια. 

Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι οι Ε.Π.Υ.Α.Ε. πρέπει να επαναπροσδιορίσουν την στρατηγική τους 

αναφορικά με την προσέγγιση, αλλά και την διατήρηση των πελατών τους, η ικανοποίηση των 

οποίων σχετίζεται με τι αισθάνονται κατά την διάρκεια της χρήσης ενός προϊόντος / μίας υπηρεσίας 

και είναι ο παράγοντας που μπορεί να μετρήσει την πίστη και την αφοσίωσή τους σε μία επιχείρηση 

(McIntosh & Parent, 2017; Zeithaml, 2006). 

 

Σημαντικοί παράγοντες που διαμορφώνουν τον βαθμό ικανοποίησης των μελών γυμναστηρίων 

αναφέρονται να είναι οι δυνατότητες κοινωνικοποίησης, η ποιότητα και η κατάσταση του 

εξοπλισμού, οι χώροι άθλησης - αίθουσες γυμναστηρίου, η συμπεριφορά των γυμναστών (Salamat, 

Farahani, & Salamat, 2013), καθώς και η επιθυμία για ποικιλία στα προγράμματα που 

προσφέρονται, κυρίως των ομαδικών (Malloy & Urman, 2005). Μία άλλη διάσταση που φαίνεται να 

http://www.emeraldinsight.com/author/Parent%2C+Milena


19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής 

Πάτρα        16-18 Νοεμβρίου 2018 

 

134 134 134 

επηρεάζει την αντιλαμβανόμενη ποιότητα των υπηρεσιών είναι και η φιλική προσέγγιση του 

προσωπικού (Alexandris & Palialia, 1999; Mañas, Giménez, Muyor, Martínez, & Moliner, 2008).  

 

Σκοπός της έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να κατατάξει τους παράγοντες της αντιλαμβανόμενης ποιότητας 

σε επίπεδο ικανοποίησης και την ενδεχόμενη διαφοροποίηση του βαθμού ικανοποίησης ως προς 

τους δημογραφικούς παράγοντες των μελών Ε.Π.Υ.Α.Ε.  

 

Μεθοδολογία 

 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 200 μέλη οκτώ Ε.Π.Υ.Α.Ε. της Πάτρας, από τους οποίους οι 112 

ήταν γυναίκες (56%) και οι 88 (44%) άνδρες, οι περισσότεροι από τους οποίους (38%) ήταν ηλικίας 

25 - 31 χρόνων.   

 

Εργαλείο έρευνας: Για τους σκοπούς της έρευνας δημιουργήθηκε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο 

με την χρήση του λογισμικού ανοικτού κώδικα Google docs, το οποίο βασίστηκε σε προηγούμενες 

έρευνες (Afsanepurak, Hossini, & Seyfari, 2012; Bandyopadhyay, 2016; Salamat, Farahani, & 

Salamat, 2013; Sharifzadeh, 2013). Συνολικά περιελάβανε 18 διατυπώσεις σχετικές με τις 

διαστάσεις ποιότητας που επηρεάζουν τον βαθμό ικανοποίησης των μελών, οι οποίες εντάσσονταν 

σε τέσσερις παράγοντες: 1) κοινωνική ικανοποίηση (6 ερωτήσεις), 2) ικανοποίηση στον τομέα της 

υγείας (3 ερωτήσεις), 3) ικανοποίηση από το ανθρώπινο δυναμικό του γυμναστηρίου (4 ερωτήσεις), 

4) ικανοποίηση από τον εξοπλισμό και τα προσφερόμενα προγράμματα (5 ερωτήσεις). Κάθε 

παράγοντας εξετάσθηκε ως προς την αξιοπιστία του με τον δείκτη Cronbach a, οι τιμές του οποίου 

είχαν διαβάθμιση από 0,85 έως 0,90. Οι απαντήσεις δίνονταν σε 5βάθμια κλίμακα τύπου Likert. 

 

Διαδικασία συλλογής των δεδομένων: Τα δεδομένα συλλέχθηκαν το χρονικό διάστημα από τον 

Απρίλιο έως και τον Αύγουστο του 2017.  

 

Αποτελέσματα 

 

Ως προς το δημογραφικό προφίλ των μελών, η πλειοψηφία ήταν εργαζόμενοι (69%) και φοιτητές 

(19%), είχαν πάνω από τρία χρόνια ενασχόληση στο γυμναστήριο (47%) και αθλούνταν 3 - 4 φορές 

την εβδομάδα (58%). Από την ανάλυση των δεδομένων διαφαίνεται ότι οι αθλούμενοι τείνουν να 

είναι πολύ ευχαριστημένοι με τα επίπεδο ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών των Ε.Π.Υ.Α.Ε. 

(Μ = 4,00, Τ.Α. = ,63). Συγκεκριμένα, πιο πολύ ικανοποιημένοι δείχνουν να είναι με τον παράγοντα 

υγεία/ποιότητα ζωής (Μ = 4,39) και με το ανθρώπινο δυναμικό που εργάζεται στα γυμναστήρια (Μ 

= 4,08). 

 

Από το σύνολο των 18 διατυπώσεων σχετικά με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των 

προσφερόμενων υπηρεσιών οι αθλούμενοι δείχνουν να δίνουν έμφαση στην διατήρηση της υγείας 

μέσα από την συμμετοχή τους στα προσφερόμενα προγράμματα (Μ = 4,48), ακολουθεί η ψυχική 

υγεία (Μ = 4,45) και το επίπεδο φιλικότητας του προσωπικού που εργάζονται στα γυμναστήρια  (Μ 

= 4,27). Αντίστοιχα, δείχνουν να είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από τους παράγοντες 

προσβασιμότητα των εγκαταστάσεων από ΑμεΑ (Μ = 2,87), κατάσταση του εξοπλισμού των 

αλτήρων (Μ = 3,69) και επίπεδο καθαριότητας  στις αίθουσες άθλησης (Μ = 3,76). 

 

Η διερεύνηση της επίδρασης των δημογραφικών παραγόντων στον βαθμό ικανοποίησης έδειξε ότι οι 

αντιλήψεις των μελών διαφέρουν στατιστικά σημαντικά ως προς το φύλο (t(198)= -2,71, p= 0,008) 

με τις γυναίκες (M = 4,12) να είναι πιο ικανοποιημένες σε σχέση με τους άνδρες (M = 3,86). Οι 
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διαφορές αυτές ήταν σημαντικές στον παράγοντα υγεία/ποιότητα ζωής (t(198)= -2,48, p= 0,014) και 

στον παράγοντα ανθρώπινο δυναμικό (t(198)= -3,54, p= 0,001). Επίσης, οι αναλύσεις έδειξαν κύρια 

επίδραση της ηλικίας στην συνολική αντιλαμβανόμενη ποιότητα (F(4,195) = 7,28, p = 0,00), όπου η 

ηλικιακή κατηγορία 39-45 χρόνων εμφάνιζε την χαμηλότερη ικανοποίηση σε όλους τους 

παράγοντες. Σημαντική επίδραση επίσης έδειξε να έχουν τα χρόνια εμπειρίας στον παράγοντα 

εξοπλισμός και προγράμματα (F(4,195) = 2,86, p = 0,025), με τα μέλη που είχαν ενασχόληση πάνω 

από τρία χρόνια να είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από τα νέα μέλη (έως έξι μήνες). Τέλος, και η 

συχνότητα εβδομαδιαίας άθλησης έδειξε να έχει στατιστικά σημαντική επίδραση στην 

αντιλαμβανόμενη ποιότητα μόνο στον παράγοντα εξοπλισμός και προγράμματα (F(4,195) = 3,64, p 

= 0,007), με τα μέλη που αθλούνταν 1 - 2 φορές την εβδομάδα να είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από 

εκείνους που αθλούνταν πιο συχνά.    

 

Συζήτηση – Συμπεράσματα  

 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαφαίνεται ότι τα μέλη των Ε.Π.Υ.Α.Ε. στην πόλη της Πάτρας 

αντιλαμβάνονται ότι τους παρέχεται ένα πολύ καλό επίπεδο ποιοτικών υπηρεσιών, πρωτίστως στον 

παράγοντα υγείας/ποιότητα ζωής που σχετίζεται με τα κίνητρα της συμμετοχής τους. Δηλαδή 

εκτιμούν τα οφέλη που αποκομίζουν μέσω της άθλησης και κυρίως την διατήρηση της καλής υγείας 

τους, της ψυχικής τους ηρεμίας και της διαχείρισης του άγχους τους. Επομένως, οι Ε.Π.Υ.Α.Ε., 

αναγνωρίζοντας την προτεραιότητα αυτή των μελών τους, πρέπει να εστιάσουν στην προώθηση 

κατάλληλων προγραμμάτων που να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες τους. Σε επίπεδο 

σχεδιασμού προγραμμάτων άθλησης θα ήταν σκόπιμο να διαφοροποιούν ανάλογα τους στόχους που 

θα επιτευχθούν και στην συγκεκριμένη περίπτωση αναδεικνύεται η ανάγκη για την ύπαρξη 

προγραμμάτων εστιασμένα στην διατήρηση της σωματικής, αλλά και της ψυχικής υγείας (π.χ. 

γιόγκα, taichi, pilates).  

 

Ο δεύτερος παράγοντας που αναδείχτηκε ως ο πιο καθοριστικός του βαθμού ικανοποίησης των 

πελατών ήταν το ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή οι αθλούμενοι δίνουν έμφαση στην φιλικότητα και το 

επίπεδο εξυπηρέτησης του ανθρώπινου δυναμικού, εύρημα που υποστηρίζεται και από άλλες 

εμπειρικές έρευνες (Alexandris & Palialia, 1999; Mañas et. al., 2008; Salamat, Farahani, & Salamat, 

2013). Αντίστοιχα, τα μέλη εμφανίζονται να είναι λιγότερο ικανοποιημένα από την ποιότητα του 

εξοπλισμού, αλλά και από τα προγράμματα που προσφέρονται. Ως σημαντικές ελλείψεις 

προσδιορίζονται η μη επαρκής πρόσβαση των εγκαταστάσεων για ΑμεΑ και ακολουθούν η 

κατάσταση του εξοπλισμού και η καθαριότητα, εύρημα που επαληθεύεται και από εμπειρική έρευνα 

(Malloy & Urman, 2005; Bandyopadhyay, 2016). Συνεπώς, οι Ε.Π.Υ.Α.Ε πρέπει να διαθέτουν 

ποιοτικό εξοπλισμό και να εξασφαλίζουν την καθαριότητα των χώρων άθλησης.      
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http://www.vitalresearch.com/pdf/wellness_center.pdf
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  

ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΘΛΟΥ  

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 

Παππά, Μ., & Ζαφειρούδη, Α. 

 

ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 

Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει την περιβαλλοντική συμπεριφορά αθλητών που 

συμμετέχουν στο τρίαθλο ως προς τους φύλο και το μορφωτικό τους επίπεδο. Χρησιμοποιήθηκε η 

μέθοδος του ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το φύλο δεν επηρεάζει την 

συμπεριφορά των αθλητών προς το περιβάλλον, αλλά το μορφωτικό επίπεδο την επηρεάζει.  

 

Λέξεις-κλειδιά: Τρίαθλο, περιβάλλον. 

 

Εισαγωγή 

 

Το τρίαθλο είναι ένα άθλημα στο οποίο οι αθλητές συμμετέχουν διαδοχικά σε τρία αγωνίσματα: 

κολύμβηση, ποδηλασία, τρέξιμο. Οι πιο διαδεδομένες διαφοροποιήσεις είναι: sprint (750 μ. - 20 χλμ. 

- 5 χλμ.), Ολυμπιακής απόστασης (1500 μ. - 40 χλμ. - 10 χλμ.) και Ironman (4 χλμ. - 180 χλμ. - 42 

χλμ). Στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων περιλήφθηκε στο Σύδνεϋ, το 2000. Βασικό στοιχείο 

του αθλήματος αποτελούν οι κινητικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσα στο φυσικό 

περιβάλλον. Η ενασχόληση με αυτό στοχεύει στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων, στην 

βελτίωση και την αποκατάσταση της υγείας, στην κοινωνική επανένταξη και στην προετοιμασία των 

αθλητών για τους αγώνες. Σημαντική διάσταση της εκπαίδευσης που παρέχει το άθλημα στους 

αθλητές όλων των επιπέδων είναι η πληροφόρηση σχετικά με την φύση.   

 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας   

 

Η επαφή του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον μέσα από την ενεργή συμμετοχή σε κινητικές 

δράσεις στην ύπαιθρο, βοηθά στην παρατήρηση στοιχείων που σχετίζονται με το περιβάλλον 

(Καλαϊτζίδης & Ουζούνης, 2000). Η διαμόρφωση της περιβαλλοντικής συνείδησης φαίνεται να 

επηρεάζεται από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του αθλητή. Την ενδυνάμωση της 

περιβαλλοντικής υπευθυνότητας μέσα από τις υπαίθριες κινητικές δραστηριότητες διαπίστωσε και η 

Ζαφειρούδη (2014), η οποία πραγματοποίησε έρευνα σε 130 έφηβους ηλικίας 13-17 χρόνων και 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι υπαίθριες κινητικές δραστηριότητες αναψυχής επέδρασαν θετικά 

στους στόχους της περιβαλλοντικούς εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στην αντιλαμβανόμενη 

περιβαλλοντική πληροφόρηση και στην προδιάθεση για περιβαλλοντική δράση. Σύμφωνα με την 

ερευνήτρια, η συμμετοχή ενίσχυσε τον δεσμό του ανθρώπου με την φύση, καθώς και την δέσμευσή 

του απέναντι στο περιβάλλον. Το γεγονός αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό γιατί οι αλλαγές που 

επιτυγχάνονται στους νέους ανθρώπους είναι δείκτες μακροπρόθεσμων σημαντικών κοινωνικών 

αλλαγών. 

 

Σκοπός της έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει την περιβαλλοντική συμπεριφορά αθλητών που 

συμμετέχουν στο τρίαθλο ως προς το φύλο και το μορφωτικό τους επίπεδο.  
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Υποθέσεις της έρευνας 

 

Θα υπάρξουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ αθλητών / αθλητριών του τριάθλου: α) 

διαφορετικού φύλου και β) διαφορετικού μορφωτικού επιπέδου αναφορικά με την καθημερινή τους 

συμπεριφορά προς το περιβάλλον. 

 

Μεθοδολογία 

 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 56 άντρες (70%) και 24 γυναίκες (30%) (N = 80), που 

δραστηριοποιούνται στο τρίαθλο και συγκεκριμένα συμμετείχαν στο Τριαθλητικό Αγωνιστικό 

Πρόγραμμα 2017-2018 στην περιοχή της Αττικής (παραλίες Ωρωπού και Βουλιαγμένης) και στην 

περιοχή της Πάτρας. Οι συμμετέχοντες ανήκαν σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, είχαν 

διαφορετικό φύλο και μορφωτικό επίπεδο, προέρχονταν από διαφορετικά κοινωνικά και οικονομικά 

στρώματα, ενώ είχαν διαφορετικές εμπειρίες και διάστημα ενασχόλησης με το αγώνισμα.  

 

Εργαλείο μέτρησης: Για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο 

των Ζαφειρούδη και Χατζηγεωργιάδη (2012), το οποίο αποτελείται από 10 θέματα που αποβλέπουν 

στην εκτίμηση του βαθμού συμμετοχής σε καθημερινές δράσεις ενός ατόμου για την προστασία του 

περιβάλλοντος. Η αξιοπιστία και εγκυρότητα της κλίμακας ελέγχθηκαν επιτυχώς. Oι απαντήσεις 

δόθηκαν σε 5βάθμια κλίμακα τύπου Likert (όπου 1 = ποτέ και 5 = συνεχώς). Ως εξαρτημένες 

μεταβλητές θεωρήθηκαν τα 10 θέματα της κλίμακας «Καθημερινή Περιβαλλοντική Συμπεριφορά - 

GREB» και ως ανεξάρτητες διχοτόμες μεταβλητές τα δημογραφικά στοιχεία: α) φύλο (1 = άνδρες, 2 

= γυναίκες) και β) βαθμίδα εκπαίδευσης (1 = μέσο επίπεδο, 2 = ανώτατο επίπεδο). 

 

Διαδικασία μέτρησης: H συμπλήρωση των ερωτηματολογίων γινόταν με την παρουσία της 

ερευνήτριας, ήταν εθελοντική και ανώνυμη και διαρκούσε 10-15 λεπτά.  

 

Στατιστική ανάλυση: Για την εύρεση διαφορών μεταξύ δημογραφικών χαρακτηριστικών του 

δείγματος (φύλο, μορφωτικό επίπεδο) εφαρμόστηκαν t-test  για ανεξάρτητα δείγματα.  

 

Αποτελέσματα - Συζήτηση 

 

Η περιγραφική στατιστική ανάλυση στις ανεξάρτητες (Πίνακας 1) και τις εξαρτημένες μεταβλητές 

(Πίνακας 2) σημείωσε τους ακόλουθους μέσους  όρους και τυπικές αποκλίσεις: 

 

Πίνακας 1. Περιγραφικά χαρακτηριστικά των ανεξάρτητων μεταβλητών. 

 
Ανεξάρτητη 

μεταβλητή 

Φύλο Βαθμίδα 

εκπαίδευσης 

ΜΟ 1.7000 1.5750 

ΤΑ .46115 .49746 

 

Πίνακας 2. Περιγραφικά χαρακτηριστικά των εξαρτημένων μεταβλητών. 
 

Εξαρτημένη 

μεταβλητή 

GREB 

1 

GREB 

2 

GREB 

3 

GREB 

4 

GREB 

5 

GREB 

6 

GREB 

7 

GREB 

8 

GREB 

9 

GREB 

10 

ΜΟ 2.3125 1.9375 2.2125 2.2750 3.3125 3.3125 3.6375 2.6875 1.7625 3.2250 

ΤΑ 1.0861 0.9592 1.1329 1.0788 1.0262 1.2386 1.1933 1.3369 0.9840 1.3214 

 

Στην πρώτη ανάλυση t-test δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε κανένα από τα 

10 θέματα της εξαρτημένης μεταβλητής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Συνεπώς, προκύπτει ότι η 1
η
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ερευνητική υπόθεση (Θα υπάρξουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ αθλητών / αθλητριών 

του τριάθλου διαφορετικού φύλου αναφορικά με την καθημερινή τους συμπεριφορά τους προς το 

περιβάλλον) δεν επαληθεύθηκε. Το αποτέλεσμα που προέκυψε δεν συμφωνεί με τα αποτελέσματα 

άλλων ερευνών της διεθνούς βιβλιογραφίας, όπου έχει υποστηριχθεί η άμεση σχέση μεταξύ 

περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και διαφορετικού φύλου των συμμετεχόντων (Cottrel, 2003; 

Mobley, Vagias, & DeWard, 2010), με τις γυναίκες να τείνουν να είναι περισσότερο φιλο-

περιβαλλοντικές από τους άνδρες, να αγοράζουν περισσότερα πράσινα προϊόντα και να 

συμμετέχουν περισσότερο στην διαδικασία της ανακύκλωσης (Mainieri & Barnett, 1997).   

 

Στην δεύτερη ανάλυση t-test  διαπιστώθηκαν διαφορές στα τέσσερα από τα 10 θέματα και 

συγκεκριμένα στα θέματα: «επικεντρώνομαι στο άθλημα και στην τεχνική κατά την συμμετοχή μου 

στο άθλημα στην φύση» (p< .05), «χρησιμοποιώ την ίδια τοποθεσία για τις δραστηριότητές μου 

στην φύση» (p< .01), «συμμετέχω σε περιβαλλοντικές δράσεις» (p< .05) και «υποστηρίζω, 

ενημερώνομαι και συμμετέχω σε θέματα και δράσεις που αφορούν στο περιβάλλον» (p< .05). Οι 

αθλητές με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο σημείωσαν υψηλότερες τιμές από τους αθλητές με 

χαμηλότερο. Συνεπώς, η 2
η
 ερευνητική υπόθεση (Θα υπάρξουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

μεταξύ αθλητών / αθλητριών τριάθλου διαφορετικού μορφωτικού επιπέδου αναφορικά με την 

καθημερινή τους συμπεριφορά τους προς το περιβάλλον) επαληθεύτηκε. Στην διεθνή βιβλιογραφία 

υποστηρίζεται ότι το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων παίζει ουσιαστικό ρόλο στη θετική 

περιβαλλοντική συμπεριφορά και τα άτομα με υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης εκφράζουν μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον για το περιβάλλον (Harris, 2006) και ότι τα άτομα με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο 

(απόφοιτοι λυκείου, πανεπιστημιακών σχολών) παρουσιάζουν πιο υπεύθυνη περιβαλλοντική 

συμπεριφορά από τα άτομα με πρωτοβάθμια μόνο εκπαίδευση (Mobley et al., 2010; Scott & Willits, 

1994).  

 

Συμπεράσματα 

 

Είναι σημαντικό να ενημερώνονται και να ευαισθητοποιούνται για το περιβάλλον οι τριαθλητές 

υψηλού επιπέδου, οι ερασιτέχνες αθλητές, οι μαθητές / φοιτητές, αλλά και οι πολίτες. Η πολιτεία 

οφείλει (και σε ένα βαθμό το πραγματοποιεί μέσω των αθλητικών Ομοσπονδιών) να εκπαιδεύει τα 

παιδιά από τις μικρές ηλικίες, οργανώνοντας δραστηριότητες στην φύση και να κατευθύνει τους 

αθλητές και τους διοργανωτές αγώνων σε φίλο-περιβαλλοντικές συμπεριφορές, οι οποίες θα έχουν 

επίδραση  στις καθημερινές ατομικές τους συνήθειες, όπως στην οικονομία του νερού και της 

ενέργειας, στην εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης, κλπ.  
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Abstract 

 

Researchers have studied extensively the mechanisms of building customer loyalty in a variety of 

service sectors including sports. In these efforts, service quality and customer satisfaction were 

probably the most widely used variables for predicting customers’ future behaviors. However, there 

are contradictions in the literature regarding the causal relationships between the three variables. 

Specifically, while the vast majority of researchers agree that perceptions of service quality causes 

satisfaction, which in turn has an effect on future behaviors, other researchers proposed that 

satisfaction determines levels of service quality. In this paper, the causal mechanisms that relate 

service quality and satisfaction to runners’ future behaviors in a mass participation sport event is 

tested using three models. The 1
st
 model hypothesized that satisfaction mediates the effect of quality 

on intentions, the 2
nd

 model tested the mediating role of quality on the relationship between 

satisfaction and intentions, while the 3
rd

 model hypothesized that quality and satisfaction have a 

direct effect on intentions. The sample of the study consisted of 271 runners of an international sport 

event. Service quality, satisfaction, and behavioral intentions were measured with multi-items scales. 

In the first step, the measurement model tested the psychometric properties of all scales, providing 

evidence for convergent and discriminant validity (S-B χ
2 

= 50.16, df = 32, CFI = .979, RMSEA = 

.049). In the next step, three structural models examined the causal relationships among the three 

variables; in the 1
st
 model, service quality was found to have an effect on satisfaction (.59), which in 

turn determined behavioral intentions (.69). In the 2
nd

 model, satisfaction significantly influenced 

quality (.59), and quality had an impact on intentions (.71). In the 3
rd

 model, both service quality 

(.49) and satisfaction (.43) had a direct effect on behavioral intentions. The results indicated that 

researchers should be very careful when examining causal relationships between attitudinal 

constructs such as service quality and satisfaction in cross sectional studies. Drawing from the 

counterfactual theory of causation and the presence of equivalent models, Martinez and Martinez 

(2008) provided initial evidence on why unidirectional links between the three variables are not 

adequate in cross-sectional designs, proposing that the linkage between them probably follows a 

cyclic process. Concluding, researchers could use longitudinal or experimental designs in their 

efforts to examine the processes of loyalty development.      

   

Key words: Service quality, customer satisfaction, customer loyalty, causal model, structural 

equation modelling    
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NEW AGE OF SPORT MANAGEMENT EDUCATION IN EUROPE (ΝΑSΜΕ)*: 

GREEK MANAGERS’ IDENTIFICATION OF CHANGES IN THEIR PROFESSION  

 

Matsouka, O., Tsitskari, E., Kosta, G., Astrapellos, K., Gargalianos, D., & Yfantidou, G. 

 

Department of Physical Education & Sport Science, Democritus University of Thrace 

 

Abstract 

 

The purpose of this study was to identify the changes that might develop in the sport management 

profession in Greece. The sample of the study consisted of 112 managers from different sport 

organizations (sport clubs, federations, private sector and public sector), who were interviewed about 

their opinions regarding possible changes that might take place in their profession in the next 10 

years in terms of:  

a) The employees’ sex (most participants believed that the present proportion will change). 

b) The new professions that seem to arise (participants reported social media manager, internet 

technology specialist, digital marketing specialist, marketing manager, event manager, marketing 

through social media, manager (in general), disabilities and outdoor activities manager and 

exercise cancer specialist.  

c) The fastest growing position (most participants proposed social media manager, digital marketing 

specialist and manager [in general]). 

d) The working positions most possible to disappear (most participants agreed on the secretary and 

the administrative staff). 

 

Data was collected through a questionnaire, which was translated in Greek through a back-to-back 

procedure and a small pilot. Descriptive statistics were conducted.   

 

During the last eight years Greece has the highest unemployment rates in Europe. The results of this 

study may lead to an improvement in undergraduates’ education and in graduates’ competences and 

employability skills may also lead to an improvement in the unemployment rates.  

 

Key words: Greek sport managers, future professions, evaluation.  

 

** Erasmus+ Project, co-funded by the European Union 
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NEW AGE OF SPORT MANAGEMENT EDUCATION IN EUROPE (NASME)*:  

EVALUATING CHANGES IN WORKING LIFE IN GREECE 

 

Kosta, G., Tsitskari, E., Matsouka, O., Astrapellos, K., Gargalianos, D., & Yfantidou, G. 

 

Department of Physical Education & Sport Science, Democritus University of Thrace 

 

The purpose of this study was to record the Greek sport managers’ opinion on how changes in their 

working life may affect their employment. Data were collected through a questionnaire, which 

contained three semi structured questions. It was translated in the Greek language through a back-to-

back procedure and a small scale pilot. The sample of the study consisted of 112 representatives of 

different sport organizations (sport clubs, federations, private sector and public sector), who agreed 

to participate in the study and a webropol link was sent to them. The results showed that the majority 

of respondents believe that their working area will be affected by the commercialization of sport 

(84%), the internationalization of sport (82%) and the development of information technology 

(97%). More specifically, the commercialization of sport will lead to: a) economic changes in the 

sport industry, b) increasing competition, c) more involvement of sponsors, d) customer growth, the 

internationalization of sport will lead: a) to a market shared by more international participants, b) 

sport managers to learn more about the international rules (laws) and c) to the development of a more 

systematic international cooperation, and the development of information technology will change 

their work as: a) speed of communication is a reality, b) marketing / promotion through social media 

is developing, c) working from distance has simplified many tasks. Most sport and recreation 

services require their employees to fulfill multiple roles, which require a range of personal and 

interpersonal competencies. Skills needed for future sport managers to become effective in their 

workplace and the respective role of the Higher Education Institutions’ curricula in developing these 

competencies should regularly be examined, as the sport industry is normally subject to changes 

caused, among others, by globalization, internationalization and digitization.   

 

Key words: Internationalization, commercialization, information technology, Greek sport managers. 

 

* Erasmus+ Project, co-funded by the European Union. 
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Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει αν υπάρχει σχέση μεταξύ της οικονομικής 

βιωσιμότητας των τουριστικών εγκαταστάσεων και του καθολικού σχεδιασμού τους (ενός εργαλείου 

που προσεγγίζει τον σχεδιασμό του τουρισμού συνολικά και με τρόπον ώστε να είναι προσιτός, 

προσβάσιμος και φιλικός για το σύνολο των πελατών, περιλαμβανομένων και των ΑμεΑ). Το δείγμα 

αποτελούνταν από 108 στελέχη που επιλέχθηκαν με τυχαία επιλογή και εργάζονταν στον Ελληνικό 

Οργανισμό Τουρισμού, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Ινστιτούτο Τουριστικών 

Ερευνών & Προβλέψεων, τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και την Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Ξενοδόχων & Ενώσεων Ξενοδόχων. Χρησιμοποιήθηκε το σταθμισμένο στην Ελληνική 

γλώσσα ερωτηματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών «Questionnaire B on Accessibility» (2014), το 

οποίο στην 4
η
 ενότητά του περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικές με την οικονομική βιωσιμότητα, όπως 

«πόσα υπολογίζετε ότι είναι τα έσοδα (σε €) των επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον τουρισμό από 

ΑμεΑ που επισκέπτονται την Ελλάδα;» Για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας 

πραγματοποιήθηκε ανάλυση συσχέτισης για τις συνεχείς μεταβλητές με τον συντελεστή Pearson και 

για τις κατηγορικές μεταβλητές μέσω του ελέγχου chi-square (χ
2
). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

υπήρχε στατιστικά σημαντική συσχέτιση του ποσοστού αύξησης των αφίξεων πελατών ΑμεΑ κατά 

την τελευταία δεκαετία με το αν: 1) έχουν αναπτυχθεί, δημοσιοποιηθεί και τηρούνται οι  

προδιαγραφές και οι κατευθυντήριες γραμμές για την προσβασιμότητα των εγκαταστάσεων και των 

υπηρεσιών που παρέχονται στο κοινό (χ
2
=6.03, p<=0.05) (το ποσοστό αυτό θα μπορούσε να αυξηθεί 

αν οι ιδιωτικοί φορείς που διαθέτουν εγκαταστάσεις και προσφέρουν σχετικές υπηρεσίες λαμβάνουν 

υπόψη τους την διάσταση της αναπηρίας και την καθολική σχεδίαση των υπηρεσιών που 

προσφέρουν [χ
2
=8.68, p<0.01]), 2) το κράτος και οι αρμόδιοι φορείς ενθαρρύνουν τα ξενοδοχεία να 

αναπτύξουν τις κατάλληλες υποδομές φιλοξενίας για ΑμεΑ και ιδιαίτερα υποδομές που αφορούν 

στην πολιτιστική διάσταση του θέματος, 3) το κράτος και οι αρμόδιοι φορείς λαμβάνουν μέτρα για 

να προωθήσουν την συμμετοχή των ΑμεΑ σε αθλητικές δραστηριότητες σε όλα τα επίπεδα (χ
2
=4.68, 

p<0.09), 4) οι τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν επαρκή πρόσβαση σε κεφάλαια και 

χρηματοδότηση για επενδύσεις σε υποδομές για ΑμεΑ (χ
2
=10.29, p<=0.001), γεγονός που επηρεάζει 

την δημιουργία κατάλληλων κτιρίων, δρόμων, μέσων μαζικής μεταφοράς, εσωτερικών και 

εξωτερικών εγκαταστάσεων περιλαμβανομένων σχολείων, κατοικιών, νοσοκομείων και εργασιακών 

χώρων για ΑμεΑ (χ
2
=7.26, p<0.06), την παροχή επαρκών μορφών δια ζώσης βοήθειας και 

μεσαζόντων (π.χ., φροντιστών, οδηγών σκύλων, αναγνωστών, επαγγελματιών διερμηνέων της 

νοηματικής γλώσσας, κλπ.) και 5) οι αρμόδιοι φορείς λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να 

διασφαλίσουν ότι τα ΑμεΑ μπορούν να έχουν ισότιμα πρόσβαση σε πολιτιστικό υλικό (χ
2
=4.22, 

p<0.04) και την δυνατότητα να οργανώνουν, αναπτύσσουν και συμμετέχουν σε δραστηριότητες 

αθλητισμού και αναψυχής (χ
2
=2.90, p<0.09). Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι υπάρχει άμεση 

σχέση της οικονομικής βιωσιμότητας των τουριστικών εγκαταστάσεων με τον καθολικό σχεδιασμό 

τους.  

 

Λέξεις-κλειδιά: Καθολικός σχεδιασμός, οικονομική βιωσιμότητα, τουριστικές εγκαταστάσεις, 

τουρισμός, άτομα με αναπηρία. 
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Περίληψη 

 

Λόγω της βελτίωσης των οικονομικών τους και της εντατικής κοινωνικής τους ένταξης τα άτομα με 

αναπηρία (ΑμεΑ) συμμετέχουν όλο και πιο συχνά σε τουριστικές δραστηριότητες. Ωστόσο, 

εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά εμπόδια που δυσχεραίνουν την πρόσβασή τους σε αυτές. Σκοπός 

της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τον βαθμό στον οποίο έχει ενσωματωθεί η διάσταση της 

αναπηρίας στη διαχείριση των τουριστικών εγκαταστάσεων. Το δείγμα αποτελούνταν από 108 

στελέχη που επιλέχθηκαν με τυχαία επιλογή και εργάζονταν στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, 

το  Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών & Προβλέψεων, τον 

Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων & 

Ενώσεων Ξενοδόχων. Χρησιμοποιήθηκε το σταθμισμένο στην Ελληνική γλώσσα ερωτηματολόγιο 

των Ηνωμένων Εθνών «Questionnaire B on Accessibility» (2014), το οποίο στην 4
η
 ενότητά του 

περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικές με την οικονομική βιωσιμότητα των τουριστικών επιχειρήσεων, 

όπως «πόσα υπολογίζετε ότι είναι τα έσοδα (σε ευρώ) των επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον 

τουρισμό από ΑμεΑ που επισκέπτονται την Ελλάδα;» Για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας 

πραγματοποιήθηκε ανάλυση συσχέτισης για τις συνεχείς μεταβλητές με τον συντελεστή Pearson και 

έλεγχος chi-square (χ
2
) για τις κατηγορικές μεταβλητές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρξε 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση στην αύξηση του ποσοστού των αφίξεων τουριστών ΑμεΑ κατά τα 

τελευταία 10 χρόνια με το αν: 1) οι αρχιτέκτονες που σχεδίαζαν και οι μηχανικοί που κατασκεύαζαν 

τις εγκαταστάσεις είχαν κατάλληλη εκπαίδευση σχετική με λύσεις σχεδιασμού χωρίς αποκλεισμούς 

(χ
2
 = 6.44, p<0.06), 2) οι φοιτητές πανεπιστημίων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής είχαν 

κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά με λύσεις σχεδιασμού χωρίς αποκλεισμούς (χ
2
 = 7.97, p<0.09), 3) οι 

τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα είχαν επαρκή πρόσβαση σε κεφάλαια για επενδύσεις σε 

υποδομές και υπηρεσίες για ΑμεΑ, 4) οι κύριες τηλεφωνικές γραμμές έκτακτης ανάγκης (αστυνομία, 

πυροσβεστική, ασθενοφόρα, κλπ.) ήταν προσβάσιμες στα ΑμεΑ  (χ
2
 = 5.20, p<0.07), 5) με τις 

υπάρχουσες τουριστικές υποδομές στην Ελλάδα, υπήρχε δυναμική αύξησης του τουρισμού ΑμεΑ 

και 6) υπήρχαν υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών (τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα) 

προσβάσιμες στα ΑμεΑ (χ
2
 = 7.21, p<0.03). Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η οικονομική 

βιωσιμότητα των τουριστικών εγκαταστάσεων εξασφαλίζεται με κατάλληλη εκπαίδευση των 

εμπλεκόμενων φορέων, αλλά και ατόμων σχετικά με λύσεις στο τομέα της προσβασιμότητας χωρίς 

αποκλεισμούς.  

 

Λέξεις-κλειδιά: Οικονομική βιωσιμότητα, προσβασιμότητα, τουρισμός, τουριστικές εγκαταστάσεις, 

άτομα με αναπηρία 
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Περίληψη 

 

Όταν τα αθλητικά σωματεία παράγουν αποτελέσματα που ωφελούν τους αθλούμενους προσφέρουν 

πολύτιμο έργο. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της οργανωτικής ικανότητας 10 

αθλητικών σωματείων καλαθοσφαίρισης για άτομα με κινητική αναπηρία στην Ελλάδα, τα οποία 

επιλέχθηκαν με κριτήριο την ευκολία πρόσβασης και επικοινωνίας με τα άτομα που θα συμμετείχαν 

στην έρευνα (convenience sample). Στην έρευνα συμμετείχαν εθελοντικά οι υπεύθυνοι διαχείρισης 

των σωματείων, από τους οποίους οι εννέα ήταν άνδρες, ηλικίας 30-49 χρόνων, με προϋπηρεσία στο 

σωματείο περισσότερα από 10 χρόνια. Οι πέντε από αυτούς ήταν απόφοιτοι Λυκείου και οι πέντε 

απόφοιτοι ΑΕΙ. Το σημαντικότερο από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά ήταν η ιδιότητα, καθώς 

στην συντριπτική τους πλειοψηφία (80%) ήταν οι πρόεδροι των υπό εξέταση σωματείων. Για την 

διερεύνηση της οργανωτικής ικανότητας χρησιμοποιήθηκε το Ερωτηματολόγιο Οργανωτικής 

Ικανότητας Αθλητικών Συλλόγων Ατόμων με Αναπηρία (Hall et. al., 2003), όπως προσαρμόστηκε 

από τους Breuer και Wicker (2011), το οποίο συγκροτείται από πέντε διαστάσεις της οργανωτικής 

ικανότητας: α) ικανότητα ανάπτυξης (28 ερωτήσεις), β) υποδομές (8 ερωτήσεις), γ) ικανότητα 

ανθρώπινου δυναμικού (16 ερωτήσεις), δ) ικανότητα ανάπτυξης σχέσεων (2 ερωτήσεις) και ε) 

οικονομική ικανότητα (5 ερωτήσεις) (συνολικά 59 ερωτήσεις). Ο δείκτης αξιοπιστίας του 

ερωτηματολογίου είναι α = .82. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οκτώ στους 10 ερωτηθέντες έκριναν 

θετικά την αναπτυξιακή ικανότητα των σωματείων, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν στελέχη με 

άρτιες  οργανωτικές ικανότητες, γνώσεις και εμπειρία. Έξι από τους 10 συμμετέχοντες έκριναν ως 

άρτια την υποδομή των σωματείων, η οποία διευκολύνει τους αθλητές να αναπτύξουν τις 

δυνατότητες τους και να διαφυλάξουν την υγεία τους. Το οξύμωρο στη συγκεκριμένη περίπτωση 

είναι το γεγονός ότι ενώ τα περισσότερα από τα μισά σωματεία έχουν άρτιες υποδομές, οκτώ στα 10 

δεν διαθέτουν οικονομική άνεση. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν επαρκή την οργανωτική 

ικανότητα των σωματείων που εκπροσωπούν αναφορικά με την εξυπηρέτηση αθλητών με 

κινητικούς περιορισμούς. Θα μπορούσε μελλοντικά να γίνει καταγραφή περισσότερων σωματείων 

και άλλα αθλήματα και να ελεγχθούν επιπρόσθετοι παράμετροι που αφορούν στην οργανωτική 

ικανότητα των σωματείων.  

 

Λέξεις-κλειδιά: Σωματεία καλαθοσφαίρισης σε αμαξίδιο, ποιότητα υπηρεσιών. 
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Περίληψη 

 

Η ποιότητα των υπηρεσιών και οι αντιλήψεις που έχουν οι πελάτες για αυτές επηρεάζουν την 

ικανοποίησή τους. Οι πελάτες που έχουν θετικές αντιλήψεις σχετικά με την αλληλεπίδραση, το 

φυσικό περιβάλλον και τα αποτελέσματα της ποιότητας μίας υπηρεσίας είναι πιθανό να αναφέρουν 

υψηλά επίπεδα ικανοποίησης. Όμως, η ικανοποίηση επηρεάζεται και από παράγοντες που δεν 

σχετίζονται με την ποιότητα της υπηρεσίας, όπως είναι η κατάσταση του πελάτη ή/και η προσωπική 

του διάθεση. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αξιολογήσει την ποιότητα των υπηρεσιών που 

παρέχουν 10 αθλητικά σωματεία καλαθοσφαίρισης αθλητών με αναπηρία στην Ελλάδα. 

Συμμετείχαν 46 άνδρες αθλητές (96%) και 2 γυναίκες αθλήτριες (4%) (Ν = 48) καλαθοσφαίρισης σε 

αναπηρικό αμαξίδιο, που ασκούνταν στα υπό εξέταση σωματεία, στην πλειοψηφία τους (80%) 

μεταξύ 20-49 χρόνων. Η επιλογή τους έγινε με κριτήριο την ευκολία  πρόσβασης και επικοινωνίας 

μαζί τους (convenience sample), ενώ η συμμετοχή τους ήταν εθελοντική και ανώνυμη. Για την 

επίτευξη του σκοπού της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το «Ερωτηματολόγιο Αντιλαμβανόμενης 

Ποιότητας Υπηρεσιών» των Brady και Cronin (2001) (μτφρ. Παπουτσάκη & Τζέτζης, 2008), το 

οποίο περιλαμβάνει τρεις διαστάσεις: α) «φυσικό περιβάλλον» (9 ερωτήσεις), β) «αλληλεπίδραση 

πελατών-προσωπικού» (7 ερωτήσεις) και γ) «αποτέλεσμα» (9 ερωτήσεις) και συνολικά 37 

ερωτήσεις, από τις οποίες οι 25 αφορούν στην ποιότητα των υπηρεσιών και απαντώνται σε 5βάθμια 

κλίμακα τύπου Likert. Ο δείκτης αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου ήταν επαρκής (a = 0,72). Με 

σκοπό τον έλεγχο της σαφήνειας και της κατανόησης των ερωτήσεων πραγματοποιήθηκε πιλοτική 

έρευνα. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν στα αθλητικά σωματεία και συμπληρώνονταν από τους 

αθλητές / αθλήτριες επιτόπου, παρουσία του ερευνητή με σκοπό την επίλυση τυχόν αποριών. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα αθλούνταν πολύ συχνά (89%) και ήταν 

μέλη στα συγκεκριμένα αθλητικά σωματεία πάνω από τρία χρόνια (53%), ενώ όλοι τους είχαν 

επίκτητη αναπηρία. Το 34.7% έμεναν μόνοι, ή με τους γονείς τους (34.7%), δεν είχαν υποχρεώσεις 

και το επίπεδο μόρφωσης τους ήταν απόφοιτοι λυκείου (44.9%) και πανεπιστημίου (22.4%). Το 

μηνιαίο τους εισόδημα κυμαινόταν μεταξύ € 500-700 (53%) και € 700-1300 (36.6%). Οι 

περισσότεροι (73.9%) λάμβαναν ενημέρωση για το σωματείο από άλλα μέλη του, ενώ τα κριτήρια 

για την συμμετοχή τους στο σωματείο ήταν κυρίως η φήμη του (20.4%), η απόστασή του από τον 

τόπο διαμονής τους (18.4%) και το κόστος της συνδρομής (10.2%). Η μετακίνηση τους 

πραγματοποιούταν με ιδιωτικό αυτοκίνητο (81.6%) και με αστικό λεωφορείο (10.2%). Όλοι 

εξέφρασαν θετική άποψη αναφορικά με την ικανότητα, την εμπειρία και την εξειδίκευση των 

προπονητών τους (M.Ο. = 4.55, T.A. = .50), ενώ παράλληλα συμφωνούσαν ότι τα σωματεία τους 

παρείχαν ποιοτικές υπηρεσίες άθλησης (M.O. = 4.61, T.A. = .50) και άρτιο εξοπλισμό (M.O. = 4.45, 

T.A. = .50). Επιπλέον, από την συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του σωματείου διαπίστωσαν 

βελτίωση στην σωματική και την ψυχική τους υγεία (M.O. = 4.51, T.A. = .50). Μελλοντικές έρευνες 

θα μπορούσαν να διερευνήσουν την καινοτομία στα προγράμματα των αθλητικών σωματείων τόσο 

σε επίπεδο εξοπλισμού, όσο και σε επίπεδο νέων τεχνικών άθλησης σε διαφορετικά αθλήματα για 

άτομα με κινητικές αναπηρίες. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Ποιότητα υπηρεσιών, αθλητικά σωματεία, άτομα με κινητικές αναπηρίες. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ -  ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

 

Παυλίδης, Ν. 

 

ΤΟΔΑ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

 

Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εμπλουτίσει την ελληνική επιστημονική βιβλιογραφία σε 

θέματα μάρκετινγκ του αθλητισμού ΑμεΑ. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανασκόπησης της 

βιβλιογραφίας. Καθορίστηκε ο όρος «αθλητισμός ΑμεΑ», εξετάστηκε η σύνδεσή του με το 

αθλητισμό και πραγματοποιήθηκε μία γενικότερη ανασκόπηση της ιστορίας του. Ακολούθησε ο 

θεσμός των Παραολυμπιακών αγώνων και εξετάστηκαν τα θέματα μάρκετινγκ και προβολής τους. 

Στην συνέχεια, πραγματοποιήθηκε μία έρευνα με αντικείμενο την διερεύνηση των γνωμών 

ιθυνόντων τριών φορέων για αθλήματα προσαρμοσμένων για ΑμεΑ (Διεθνής Ομοσπονδία Ράγκμπι 

με Αναπηρικό Αμαξίδιο, Διεθνής Ομοσπονδίας Τένις και Ένωσης Τένις των ΗΠΑ) όσον αφορά στις 

απόψεις τους σε θέματα μάρκετινγκ του αθλητισμού και του αθλήματος τους, όπως και σε ζητήματα 

αναζήτησης χορηγιών.  

 

Λέξεις-κλειδιά: Αθλητισμός, ΑμεΑ.  
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (ΠΓΣ): 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 - 2019 

 

Μπελεχρή, Ν.,
1
 Αλεξόπουλος, Α.,

1
 Ταταράκης, Ι.,

1
 & Γαργαλιάνος, Δ.

2
 

 
1
 Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος 

2
 ΣΕΦΑΑ, ΔΠΘ 

 

Περίληψη 

 

Ο ΠΓΣ είναι το παλαιότερο και από τα ιστορικότερα αθλητικά σωματεία της χώρας. Καλλιεργεί 

πολλά αθλήματα στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του, για την υποστήριξη των οποίων χρειάζεται η 

οικονομική του κατάσταση να είναι βιώσιμη. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο καθορισμός του 

οικονομικού προγραμματισμού του συλλόγου για την περίοδο 2018 - 2019. Για την υλοποίησή του 

συλλέχθηκαν στοιχεία από τις προηγούμενες περιόδους και πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με 

αρμόδια στελέχη του συλλόγου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι  είναι οι ενέργειες πρέπει να γίνονται 

με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες κάθε Τμήματος. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος, οικονομικός προγραμματισμός. 

 

Περιγραφή προβλήματος 

  

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία οι δραστηριότητες του συλλόγου παραμένουν σταθερές, ενώ  η 

χρηματική ρευστότητα μειώνεται.  

 

Εισαγωγή 

 

Ο ΠΓΣ ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1891 (Καταστατικό, 1891) και αθλητές / αθλήτριές του διαχρονικά 

πρωταγωνιστούν σε πολλά αθλήματα και έχουν διακριθεί σε Ολυμπιακούς Αγώνες, σε παγκόσμια 

και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ένα από τα πολλά διακεκριμένα μέλη του ήταν και ο Δημήτριος 

Βικέλας, 1
ος

 Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Διοικείται από 15μελές εκλεγμένο ΔΣ 

και απασχολεί 19 διοικητικούς υπάλληλους (γραμματεία αγωνιστικού, γραμματεία ακαδημιών, 

καθαριστές, επιστάτης, φύλακας εγκαταστάσεων) (Καταστατικό, 2005). Βρίσκεται στο κέντρο της 

Αθήνας (Κυψέλη, Ευελπίδων & Μαυροματαίων), σε μία ιδιόκτητη έκταση 28 στρεμμάτων, στα 

οποία περιλαμβάνονται: στίβος Ολυμπιακών προδιαγραφών, κλειστό προπονητήριο στίβου 140 

μέτρων,  ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ, ένα κλειστό προπονητήριο για τα αθλήματα σάλας, ένα 

κλειστό κολυμβητήριο , δύο γήπεδα ποδοσφαίρου 5 Χ 5, ένα γήπεδο τένις και 14 αίθουσες στις 

οποίες φιλοξενούνται πλήθος αθλημάτων (ενόργανη γυμναστική, ξιφασκία, άρση βαρών, πυγμαχία, 

τζούντο, ρυθμική, κλπ.). Κάθε μήνα στα 25 Τμήματα ακαδημιών και τα 17 αγωνιστικά τμήματα 

αθλούνται 1800+ άτομα και απασχολούνται 52 προπονητές  Το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον 

στην οικονομία της χώρας και η αυξανόμενη πολυπλοκότητα στην κοινωνία δημιούργησαν την 

ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην ανάλυση των οικονομικών δεδομένων του συλλόγου.  

 

Σκοπός της μελέτης 

 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο καθορισμός ενός ισοσκελισμένου οικονομικού 

προγραμματισμού του συλλόγου για την περίοδο 2018 – 2019, ο οποίος θα βασίζεται σε έγκυρες και 

κατάλληλα κωδικοποιημένες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να λαμβάνονται οι καλύτερες 

δυνατές αποφάσεις σε οικονομικό επίπεδο, οι οποίες θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του συλλόγου 

σε αθλητικό επίπεδο.  
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Μεθοδολογία 

 

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού: α) συλλέχθηκαν δεδομένα που αφορούσαν στην 

οικονομική δραστηριότητα του συλλόγου στις αμέσως προηγούμενες περιόδους και ειδικότερα στην 

περίοδο 2017 - 2018 (έσοδα - έξοδα, αριθμός τμημάτων  / αθλητών / προπονητών /  διοικητικού  και 

υποστηρικτικού προσωπικού). Έγινε επιτόπια παρατήρηση και εκτεταμένη συλλογή δεδομένων σε 

σχέση με τις δραστηριότητες του συλλόγου. Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με τα εμπλεκόμενα 

μέρη (προπονητές, εφόρους, διοικητικό προσωπικό), κατά την διάρκεια των οποίων ρωτήθηκαν 

σχετικά με τα προβλήματα που παρουσιάζονται, τις πιθανές λύσεις, την πληρότητα στα τμήματα 

δραστηριοτήτων, τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την βελτίωση της κατάστασης. 

Αποτυπώθηκε η δομή και η λειτουργία του συλλόγου και μελετήθηκε το υπάρχον σύστημα 

κοστολόγησης. Προτάθηκαν δείκτες απόδοσης και αξιολόγησης για τον προσδιορισμό της 

αποτελεσματικότητας. Για την κατανόηση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος του συλλόγου και την 

θέση ρεαλιστικών οικονομικών στόχων πραγματοποιήθηκε ανάλυση SWOT (δυνατότητες, 

αδυναμίες, ευκαιρίες, απειλές) του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί (Λιβιεράτος, 2018). 

 

Αποτελέσματα – Συζήτηση 

 

Διαπιστώθηκε ότι τα έσοδα του συλλόγου προέρχονται από: α) συνδρομές των αθλούμενων στις  

ακαδημίες, β) συνδρομές μελών, γ) οικονομικές ενισχύσεις ιδιωτών, και δ) ενοικιάσεις χώρων και 

εγκαταστάσεων, ενώ τα έξοδα αφορούν σε: α) μισθοδοσίες (υπαλλήλων, προπονητών, εξωτερικών 

συνεργατών), β) πάγια λειτουργικά των αγωνιστικών τμημάτων, και γ) λοιπές δαπάνες (αγορές 

εξοπλισμού, συντηρήσεις, επισκευές, φωτισμός, τηλεπικοινωνίες,  ταχυδρομικά, κλπ.).  

 

Με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες κάθε Τμήματος και την βιωσιμότητα συνολικά του συλλόγου 

επιλέχθηκε να καταβληθεί προσπάθεια να ισοσκελιστούν τα έσοδα με τα έξοδα με: α) ενέργειες για 

την αύξηση τoυ αριθμού των αθλούμενων στις ακαδημίες, β) αύξηση του αριθμού των αθλητών ανά 

Τμήμα, γ) ενέργειες για την αύξηση των χορηγιών, δ) μείωση των άμεσων εξόδων των Τμημάτων 

και ε) μείωση των παγίων. Για τον έλεγχο της πορείας της οικονομικής κατάστασης του συλλόγου 

αποφασίστηκε να πραγματοποιείται ειδική συνεδρίαση του ΔΣ κάθε πρώτη εβδομάδα του μήνα.   

 

Συμπέρασμα 

 

Όπως τα περισσότερα ερασιτεχνικά σωματεία της χώρας, ιδίως όσα έχουν ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, 

ο ΠΓΣ βρίσκεται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση. Για να μπορέσει να συνεχίσει να προσφέρει 

αθλητικές υπηρεσίες στην περιοχή και την χώρα υποχρεούται να κάνει μία πολύ αυστηρή  

διαχείριση στα οικονομικά του. 

 

Βιβλιογραφία 
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ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΘΕΑΤΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΜΟΥΛΑ 1  

ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Δάλλας, Μ. 

 

Loughborough University, London 

 

Περίληψη 

 

Ο σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να ερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους η Φόρμουλα 1 θα 

μπορούσε να αυξήσει την εμπλοκή των θεατών της στο άθλημα με την χρήση της τεχνολογίας και 

πιο συγκεκριμένα μέσω του Internet of Things (ΙοΤ). Ως ΙοΤ ορίζεται ως η σύνδεση αντικειμένων, 

ανθρώπων και συστημάτων, η οποία επιτρέπει την επεξεργασία πληροφοριών του φυσικού και του 

ηλεκτρονικού κόσμου και δημιουργεί μία ενδοεπικοινωνία, η οποία λειτουργεί αυτόνομα. Πολλοί 

αθλητικοί οργανισμοί χρησιμοποιούν το IoT, κυρίως για την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών τους. H 

Φόρμουλα 1 είναι ένα από τα πιο τεχνολογικά προηγμένα αθλήματα, χωρίς, όμως, να χρησιμοποιεί 

την τεχνολογία για την αύξηση της εμπλοκής των φιλάθλων σε αυτό, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η 

αποστασιοποίησή τους. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τους τρόπους με τους 

οποίους η τεχνολογία μπορεί να προσελκύσει θεατές στο άθλημα. Χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι της 

ανασκόπησης της βιβλιογραφίας και του ερωτηματολογίου, το οποίο απευθυνόταν στο ευρύ κοινό 

χωρίς δημογραφικούς περιορισμούς. Από τα αποτελέσματα προέκυψαν προτάσεις που αφορούν σε 

ενέργειες που μπορούν να κάνουν οι ομάδες και η διοίκηση του αθλήματος. Οι πιο σημαντικές ήταν 

η δημιουργία «έξυπνης πίστας» (smart circuit) που να μπορεί να καταγράφει την δραστηριότητα των 

θεατών, η δημιουργία συγκεκριμένης καμπάνιας που να προσελκύει τους θεατές να συμμετέχουν 

στο άθλημα, καθώς και η διάθεση περισσότερων πληροφοριών για τους οδηγούς. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Φόρμουλα 1, τεχνολογία. 
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑΣ  

ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ FUNBOARD 

 

Φλάμης, Γ. 

 

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητών Ιστιοσανίδας 

 

Περίληψη 

 

Η ιστιοσανίδα εντάχθηκε ως αγώνισμα στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων το 1984, στο Λος 

Άντζελες, ενώ έναν χρόνο αργότερα η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας (ΠΟΙ) αναγνώρισε την 

ιστιοσανίδα κατηγορίας FunBoard (σλάλομ και ταχύτητα). Για να προσελκυσθούν οι νέοι στο 

άθλημα της ιστιοσανίδας και να υποστηριχθεί η αγωνιστική κατηγορία του σλάλομ και ταχύτητας, 

το 2011 υψηλού επιπέδου αθλητές του αθλήματος δημιούργησαν έναν μη-κερδοσκοπικό αθλητικό 

οργανισμό, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητών Ιστιοσανίδας (ΠΣΑΙ), στο Διοικητικό Συμβούλιο 

του οποίου συμμετέχουν αθλητές υψηλού επιπέδου. Ο αριθμός των μελών του έχει αυξητική τάση, 

γεγονός που βασίζεται στην συνεχή βελτίωση της ποιότητας των αγώνων και στην ενσωμάτωση 

παράπλευρων δραστηριοτήτων, όπως οι αγώνες freeride και long distance. 

 

Από την ίδρυσή του και κάθε χρόνο ο Σύνδεσμος πραγματοποιεί τουλάχιστον πέντε αγώνες σλάλομ 

και ταχύτητας στους οποίους εφαρμόζονται οι κανονισμοί των αντίστοιχων διεθνών κλάσεων (IFCA 

& ISWC) της ΠΟΙ και της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (ΕΙΟ). Σημεία αναφοράς 

αποτελούν η Αττική, η Δυτική Ελλάδα, η Μακεδονία,  οι Κυκλάδες και η Κρήτη.  

 

Για την υλοποίηση των δράσεών του, ο Σύνδεσμος συνεργάζεται με αθλητικούς ομίλους που 

ασχολούνται με την αγωνιστική κατηγορία ιστιοσανίδας (π.χ., στο Μάτι με το ΝΑΟΜΑ, στην Πάρο 

με το ΝΟΠ, κλπ.). Σημαντική είναι η προσπάθεια προσέγγισης ιδιωτικών χορηγιών για την 

εκμετάλλευση των δραστηριοτήτων παραλίας, οι οποίες παρά το ότι δεν έχουν αγωνιστικό 

ενδιαφέρον φαίνεται να προσελκύουν επενδυτές.   

 

Ο Σύνδεσμος προσφέρει τεχνογνωσία στην υλοποίηση των αγώνων και αναλαμβάνει την οργάνωσή 

τους. Οικονομικά υποστηρίζεται από τις συνδρομές των μελών του, τα περισσότερα από τα οποία 

είναι ενεργοί αθλητές, υπογραμμίζοντας την δυναμική του χώρου. Ο Σύνδεσμος πρότεινε την 

διεξαγωγή αγώνα ιστιοσανίδας κατά τους Παράκτιους Μεσογειακούς Αγώνες που θα γίνουν στην 

Πάτρα, το 2019. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Ιστιοσανίδα, σλάλομ & ταχύτητα, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητών Ιστιοσανίδας, 

Παράκτιοι Μεσογειακοί αγώνες. 
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Περίληψη 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι ο εντοπισμός των χαρακτηριστικών της διοικητικής επάρκειας 

των στελεχών Δημοτικών Αθλητικών Οργανισμών (ΔΑΟ). Για την επίτευξη του σκοπού αυτού 

πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση από επιστημονικές βάσεις δεδομένων (π.χ., Scopus), 

κατά την οποία εντοπίστηκαν 80 άρθρα (μελέτες) που δημοσιεύτηκαν μεταξύ 1980 και 2018. Από 

την μελέτη των άρθρων αυτών διαπιστώθηκε ότι αν και η επάρκεια έχει διαφορετικές προσεγγίσεις, 

σε γενικές γραμμές οι ερευνητές συμφωνούν πως αποτελείται από τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου που του δίνουν την δυνατότητα να αποδίδει στην εργασία 

του. Η διοικητική επάρκεια μελετήθηκε σε διάφορες περιοχές του αθλητισμού, όπως ιδιωτικά 

γυμναστήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, αθλητικά σωματεία και ομοσπονδίες και Οργανισμούς 

Νεολαίας & Αθλητισμού ΟΤΑ σε συσχέτιση με το διοικητικό επίπεδο, το οργανωτικό τους πλαίσιο 

και το μέγεθός τους. Καταγράφηκαν 27 τομείς διοικητικής επάρκειας, οι οποίοι περιλάμβαναν 300 

χαρακτηριστικά. Μετά την αφαίρεση των κοινών στοιχεία παρέμειναν 12 τομείς (οργάνωση 

αθλητικών εκδηλώσεων, χρηματοοικονομικά, ανθρώπινο δυναμικό, νομιμότητα, ηγεσία,  διοίκηση -

διακυβέρνηση, μάρκετινγκ - δημόσιες σχέσεις, εγκαταστάσεις - εξοπλισμός, τεχνολογία, κοινωνικές 

- διαπροσωπικές δεξιότητες, φιλοσοφία του αθλητισμού) με 97 χαρακτηριστικά.   
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Περίληψη 

 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση: α) της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

σε μία δημόσια πολύ-αθλητική Ολυμπιακή εγκατάσταση, η οποία χρησιμοποιείται καθημερινά από 

δεκάδες χιλιάδες αθλούμενους, αθλητικά σωματεία, αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες και β) τυχόν 

διαφοροποιήσεων στην ποιότητα υπηρεσιών σε σχέση με συγκεκριμένες δημογραφικές μεταβλητές, 

όπως το φύλο και η ηλικία. Στην έρευνα συμμετείχαν 350 ασκούμενοι του Παγκρήτιου Σταδίου, στο 

Ηράκλειο της Κρήτης. Για την διερεύνηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Service Quality Questionnaire των Alexandris et al., (2004), 

το οποίο προσαρμόστηκε στις ανάγκες του συγκεκριμένου αθλητικού κέντρου και αποτελούνταν 

από 26 θέματα, κατηγοριοποιημένα σε: α) εγκαταστάσεις, β) προσωπικό, γ) αξιοπιστία, δ) 

ανταπόκριση και  ε) προσδοκώμενο αποτέλεσμα.  Οι ασκούμενοι εξέφρασαν τις αντιλήψεις τους σε 

μία 7βάθμια κλίμακα τύπου Likert (όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα και 7 = συμφωνώ απόλυτα). Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι το επίπεδο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ήταν υψηλό και οι 

ασκούμενοι ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από το προσωπικό του σταδίου. Επίσης, βρέθηκε ότι δεν 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά της ποιότητας υπηρεσιών σε σχέση με το φύλο. 

Συγκεκριμένα στην κατηγορία των εγκαταστάσεων υπήρξε t=.582, p=.082, στην κατηγορία του 

προσωπικού t=-1,747, p=.474, στην κατηγορία της αξιοπιστίας και της ανταπόκρισης t=-.958, 

p=.761 και t=.828, p=.692 αντίστοιχα. Τέλος, στην κατηγορία του αποτελέσματος παρουσιάστηκε 

t=-1,063, p=.615. Πιο συγκεκριμένα, βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις 

ηλικιακές ομάδες των 18-29 χρόνων και 30-39 χρόνων στην κατηγορία υπηρεσιών των 

εγκαταστάσεων f(2)=3,461, p=.33.  Μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να ερευνήσουν την επίδραση 

και άλλων παραγόντων, οι οποίοι μπορεί να επιδρούν στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών σε μια αθλητική εγκατάσταση. 
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SPORTS TOURISM IN GREECE: THE CASE OF COSTA NAVARINO 
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Abstract 

 

Tourism consists of many different concepts. Its basic distinction is between mass and alternative 

tourism. In alternative tourism there are several categories, one of which is sports tourism, the kind 

of activity where tourists are motivated by sports or sports events to visit various areas. In this study 

sports tourism in the Messinia region was examined and, in particular, the contribution of the Costa 

Navarino hotel in the development of this type of tourism. Costa Navarino is a new international golf 

destination, the main reason being the two -first in Greece- signature 18-hole golf courses, both 

managed by Troon Golf. The Dunes Course was designed by Bernhard Langer, former US Masters 

champion and European Team Leader at Ryder Cup, in collaboration with European Golf Design.  

 

The sample of the study consisted of 10 people (Costa Navarino executives and people involved with 

sport tourism industry). The research method employed was the semi-structured interview, consisted 

of 10 open-end questions. Most respondents mentioned the positive impact of Costa Navarino on 

local employment. Others mentioned different economic benefits, such as producing indirect 

revenues through nearby tourist units and other attractions, or developing transportation 

infrastructures (roads, airport, etc.). Promoting the destination internationally and marketing Greek 

tourism abroad were also considered to be important contributions, since they attract new categories 

of customers in the region. Only one respondent mentioned environmental benefits, such as 

“cleaning the sea”, which was mentioned in Costa Navarino’s environmental policy. Since 2004, 

significant sport events are organized there each year, such as world and European championships, 

international competitions and other activities, which advertise the country abroad.  

 

Although sports tourism offers many advantages, such as economic growth, the creation of new jobs 

and supplementary revenues, there are significant risks and challenges that need to be taken, into 

account and treated effectively, such as environmental pollution and criminality. Future 

developments in the field of sports tourism will depend on many factors, such as the global and 

Greek economy, the rapid technological changes etc. It is certain, however, that in the coming years 

sport tourism will attract the interest of an ever-increasing number of people. Finally, it should be 

mentioned that Greece is a quality tourist destination, which satisfies the sport tourist, offering a 

variety of sporting events and activities in high standards sports facilities, ensuring the sustainable 

improvement of the living conditions in the local areas.  

 

Keywords: Costa Navarino, tourism, sports tourism, sports, consequences, sustainability. 

 

 

 

 


