Δελτίο Τύπου 19ου Συνεδρίου Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης
Αθλητισμού και Αναψυχής, με διεθνή συμμετοχή, το τριήμερο 16-18 Νοεμβρίου
2018, στην πόλη της Πάτρας. Το συνέδριο οργάνωσε η Ελληνική Επιστημονική
Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής (ΕλλΕΕΔΑΑ), με συνδιοργανωτές το
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, το Ναυτικό Όμιλο
Πατρών και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Αξιοποιώντας την επικείμενη διοργάνωση των δεύτερων Παράκτιων
Μεσογειακών Αγώνων στην Πάτρα το 2019, το κεντρικό θέμα του Συνεδρίου ήταν η
εμβάθυνση στις θετικές επιδράσεις των αθλητικών γεγονότων στην τοπική κοινωνική
και οικονομική ανάπτυξη, με τον τίτλο του Συνεδρίου να είναι: «Τα αθλητικά
γεγονότα ως εργαλεία ανάπτυξης».
Οργανώθηκαν οκτώ (8) Στρογγυλές Τράπεζες με σαράντα έξι (46) Ομιλητές,
από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Λιθουανία, και την Ιταλία, παρουσιάσθηκαν (53)
Επιστημονικές Εργασίες και συμμετείχαν 200 σύνεδροι.
Παραβρέθηκαν, ως προσκεκλημένοι ομιλητές, πανεπιστημιακοί καθηγητές,
ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι ομοσπονδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, στελέχη
της αγοράς, καθώς και εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων από όλο το φάσμα του
αθλητισμού. Στην καθιερωμένη ετήσια βράβευση του Μάνατζερ της χρονιάς
ανακηρύχθηκε για το 2018 ο Διευθυντής της ΕΘΝΟΑ Γιώργος Μπεμπέτσος.
Το συνέδριο, μεταξύ άλλων, είχε ως στόχο, μέσα από την αλληλεπίδραση και
εκπαίδευση των συνέδρων, την προβολή και παρουσίαση των νέων διεθνών
δεδομένων για την οργάνωση και διοίκηση του αθλητισμού, την ανάδειξη και
καταγραφή καλών πρακτικών στο χώρο και την προώθηση της επιστημονικής
οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού και αναψυχής.
Θέλουμε να εκφράσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες μας
στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών και συγκεκριμένα
στον πρόεδρο κο Γιώργο Ανδρουλάκη και στην επίκουρη καθηγήτρια και
συντονίστρια του συνεδρίου κα Παπαδημητρίου Δήμητρα, στον πρόεδρο του ΝΟΠ
Πέτρο Καθρέπτα, στον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, Βασίλη
Τουντόπουλο, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και τον Αντιπεριφερειάρχη
Αλεξόπουλο Γρηγόρη και στους συνεργάτες και υπεύθυνους επιμέλειας της
οργανωτικής διαδικασίας του συνεδρίου κκ Γιάννη Ζαφειρόπουλου και Άγγελου
Δασκαλόπουλου, που στήριξαν και βοήθησαν στην οργάνωση και διεξαγωγή του 19ου
Συνεδρίου.
Ευχαριστίες επίσης στο Δήμο Πατρέων και στο Επιμελητήριο Αχαΐας για την
παραχώρηση των χώρων διεξαγωγής του συνεδρίου, στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδος, στον Πρόεδρο του ΠΣΑΤ Γιάννη Θεοδωρακόπουλο, για
την υποστήριξή τους και σε όλους όσοι συνέβαλαν στην οργάνωση και υλοποίησή
του.
Ακόμη ευχαριστίες στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στην Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή, στην Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, στην Κολυμβητική
Ομοσπονδία Ελλάδας & στην GReForm Erasmus+ Program, που έθεσαν υπό την

Αιγίδα τους το Συνέδριο. Ευχαριστούμε τους χορηγούς του 19ου συνεδρίου,
Epanenarxis, Μαχρώ -Βομηχανία Χρωμάτων, DUR, Tech Cool Kondilis, τα
Ξενοδοχεία Astir & Galaxy και τους χορηγούς επικοινωνίας, τις εφημερίδες
«Πελοπόννησος» & «Η Γνώμη» και τα ενημερωτικά μέσα “Best” & “SKAI-Patras”.
Κλείνοντας, θα θέλαμε να δώσουμε τις πιο θερμές ευχαριστίες από καρδιάς
στους εθελοντές και εθελόντριες που εργάσθηκαν με προθυμία, ανιδιοτελή κίνητρα,
υπήρξαν η ψυχή του συνεδρίου και συνέβαλλαν τα μέγιστα στην άριστη οργάνωσή
του.

Για το Δ.Σ.
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Γεώργιος Γκανάτσιος

