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∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ: ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΣΤΟ 
ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Θα θέλαµε να σας καλωσορίσουµε στο πρώτο τεύχος του περιοδικού ‘∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ’. Πριν ένα χρόνο η Ελληνική Εταιρεία ∆ιοίκησης 
Αθλητισµού (Ελλ.Ε.∆.Α.) πήρε την απόφαση για την έκδοση ηλεκτρονικού 
περιοδικού σχετικού µε το αντικείµενο της διοίκησης του αθλητισµού. Η έκδοση του 
περιοδικού αυτού θεωρούµε ότι συµβάλλει ουσιαστικά στην επιστηµονική ανάπτυξη 
της διοίκησης του αθλητισµού στην Ελλάδα.  
 
Η ‘∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ’ (Journal of Management for Sports & 
Recreation), όπως είναι ο τίτλος του, είναι το περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας 
∆ιοίκησης Αθλητισµού (Ελλ.Ε.∆.Α.). Αποτελεί το πρώτο ηλεκτρονικό περιοδικό 
στην Ελλάδα που σχετίζεται µε θέµατα ‘∆ιοίκησης Αθλητισµού και Αναψυχής’. 
Στόχος της σύνταξης είναι  το περιοδικό να εκδίδεται δύο φορές το χρόνο και να 
βρίσκεται ελεύθερο προς ‘χρήση’ για όλους στην ιστοσελίδα (www.elleda.gr). 
 
Η µεγάλη συµµετοχή ακαδηµαϊκών και επαγγελµατιών του αθλητισµού στα ετήσια 
συνέδρια της Ελλ.Ε.∆.Α. και η ανάπτυξη του αντικειµένου της διοίκησης του 
αθλητισµού στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της χώρας, συνέβαλε αποφασιστικά στην 
έκδοση αυτού του περιοδικού. Στόχος του περιοδικού είναι να συµβάλλει στην 
ανάπτυξη, στην προώθηση και στην διάδοση της επιστηµονικής γνώσης που 
παράγεται στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Επιδίωξη της Συντακτικής Επιτροπής είναι 
να καλυφθούν όλοι οι τοµείς που αφορούν στη διοίκηση του αθλητισµού, της 
αναψυχής, του αθλητικού τουρισµού και του ελεύθερου χρόνου. 
 
Η τελική επιτυχία του περιοδικού εξαρτάται από όλους εσάς. Εξαρτάται κυρίως από 
την επιστηµονική σας προσφορά σε άρθρα, εξαρτάται από το αναγνωστικό κοινό, 
εξαρτάται από τις ιδέες σας, τις απόψεις σας την κριτική σας για βελτίωση.  
 
Για το λόγο αυτό σας προτρέπω όλους  να συνεισφέρετε σε αυτή την προσπάθεια, η 
επιτυχία της οποίας θα έχει σηµαντικά οφέλη για το χώρο της διοίκησης του 
αθλητισµού στην Ελλάδα. 
 
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην έκδοση αυτού του 
περιοδικού. 
 
Στο πρώτο τεύχος του περιοδικού παρουσιάζονται τρεις εργασίες οι οποίες 
προσπαθούν προσεγγίσουν σηµαντικά θέµατα της διοίκησης του αθλητισµού.

1 

http://www.elleda.gr)/


   Περιοδικό ∆ιοίκησης Αθλητισµού και Αναψυχής, 1 (1), 1-2  

Η κ. Τόλκα και οι συνεργάτες της µελέτησαν την αποτελεσµατικότητα των χορηγιών 
στο χώρο του ποδοσφαίρου ως µέσο υλοποίησης των επικοινωνιακών στόχων των 
χορηγών. 
 
Ο κ. Γραµµατικόπουλος και οι συνεργάτες του ασχολήθηκαν µε την αξιολόγηση και 
ανέπτυξαν ένα ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης προγραµµάτων Φυσικής Αγωγής. 
 
Ο κ. Παπαδόπουλος και οι συνεργάτες του διερεύνησαν τη σχέση µεταξύ της 
ποιότητας υπηρεσιών και της θετικής προφορικής επικοινωνίας των πελατών στο 
χώρο των γυµναστηρίων. 
 
Ο ∆ιευθυντής Έκδοσης 
 
Αθανάσιος Κουστέλιος 
Αναπληρωτής Καθηγητής 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού 
E-mail: akoustel@pe.uth.gr 
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