εκδόσεις
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ
Στη μετα-ολυμπιακή εποχή, ο αθλητισμός, η άσκηση, και η
αναψυχή συγκροτούν έναν τομέα της εγχώριας βιομηχανίας
που χαρακτηρίζεται από ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης.
Το βιβλίο Διοίκηση aθλητικών oργανισμών και επιχειρήσεων
συγκεντρώνει την πιο πρόσφατη γνώση και διεθνή πείρα που
είναι απαραίτητες στα διοικητικά στελέχη, ή μέλη
διοικητικών συμβουλίων αθλητικών οργανισμών ώστε να
επιλύουν
αποτελεσματικά
τα
προβλήματα
που
αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί αυτοί
Η συγγραφέας προ(σ)καλεί τα αθλητικά διοικητικά στελέχη,
καθώς και τους ερευνητές και τους φοιτητές αθλητικής
διοίκησης, να επωφεληθούν από τις διαχρονικές διοικητικές
αρχές, τα μοντέλα, αλλά και τις εφαρμόσιμες διαδικασίες και
πρακτικές που παρουσιάζονται στο βιβλίο.
Αντιπροσωπευτικά περιεχόμενα:
 Μια μοναδική συλλογή θεμάτων απαραίτητων για την κατανόηση της καταναλωτικής
συμπεριφοράς στον αθλητισμό: χαρακτηριστικά και πολυμορφία των αθλητικών
υπηρεσιών και προϊόντων, ο αγώνας ως καταναλωτικό προϊόν, οι λόγοι συμμετοχής στον
αθλητισμό και η δομή και οι διοικητικές ιδιαιτερότητες της ελληνικής αθλητικής
αγοράς.
 Γνώσεις, δεξιότητες, ρόλοι, και επαγγελματικές προοπτικές του σύγχρονου αθλητικού
διοικητικού στελέχους.
 Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στον αθλητισμό, η συμβολή της

στη στρατηγική

σκέψη, και η σύνδεσή της με τη δομή και την αξιολόγηση του αθλητικού οργανισμού.
 Παρουσίαση πέντε σημαντικών τομέων της αθλητικής βιομηχανίας.

Η παρουσίαση της θεωρίας συνοδεύεται με μελέτες περιπτώσεων, ιδέες για πρακτικές
ασκήσεις, πίνακες, αλλά και γραφήματα με άμεση εφαρμογή στην καθημερινή διοίκηση. Στη
συγγραφή του βιβλίου συμμετείχαν τέσσερις διεθνώς αναγνωρισμένοι επιστήμονες της
αθλητικής διοίκησης: William Sutton (ΗΠΑ), John Lyle (Μεγάλη Βρετανία), Heather Gibson
(ΗΠΑ) και Αρτεμησία Αποστολοπούλου (ΗΠΑ).
Η Δήμητρα Παπαδημητρίου είναι απόφοιτος του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών (1988) με Μάστερ στη Διοίκηση Αθλητισμού από το
Πανεπιστήμιο της Οτάβα του Καναδά (1991) και Διδακτορικό στη Διοίκηση Αθλητικών
Οργανισμών από το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ της Αγγλίας (1995). Εργάζεται στο
Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο του Πανεπιστημίου Πατρών ως μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. και διδάσκει
στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ιδίου Πανεπιστημίου.
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