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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 Το Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αθλητισµού (ΤΟ∆Α) του Πανεπιστηµίου 
Πελοποννήσου, το Επιστηµονικό Ινστιτούτο ∆ιοίκησης Αθλητισµού (ΕΙ∆Α) και η 
Ελληνική Εταιρία ∆ιοίκησης Αθλητισµού (ΕλλΕ∆Α) διοργάνωσαν µε επιτυχία στη Σπάρτη 
το 13

ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο ∆ιοίκησης Αθλητισµού και Αναψυχής από 7-9/12/2012, µε 

κύριο θέµα: «Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα στον Αθλητισµό: η απάντηση στις 
προκλήσεις του σήµερα και του αύριο».  
 
 Ο Πρόεδρος  της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, Καθηγητής Θάνος 
Κριεµάδης δήλωσε ότι οι συµµετέχοντες έµειναν απόλυτα ικανοποιηµένοι τόσο από την 
ποσότητα όσο και από την ποιότητα του επιστηµονικού έργου καθώς και από τη 
γενικότερη οργάνωση του Συνεδρίου. Παρουσιάσθηκαν άνω των εκατόν πενήντα (150) 
επιστηµονικών και επαγγελµατικών εργασιών, λειτούργησαν επτά (7) στρογγυλές τράπεζες 
και πραγµατοποιήθηκαν τρία (3) σεµινάρια. Στο Συνέδριο συµµετείχαν εκπρόσωποι από τους 
σηµαντικότερους αθλητικούς φορείς της χώρας όπως ΠΑΕ και ΚΑΕ, Αθλητικές Οµοσπονδίες, 
∆ηµοτικοί Αθλητικοί Οργανισµοί, Αθλητικοί ∆ηµοσιογράφοι, ιδιωτικές αθλητικές επιχειρήσεις, 
τουριστικές επιχειρήσεις, εταιρίες συµβούλων στην διοίκηση αθλητισµού, εταιρίες κατασκευής 
αθλητικού εξοπλισµού και εµπορικές εταιρίες αθλητικών ειδών και τεχνολογίας των σπορ. 
Συζητήθηκαν πρακτικά θέµατα που αφορούν στον Ελληνικό αθλητισµό όπως θέµατα 
Επαγγελµατικού Ποδοσφαίρου, Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας, Αθλητικού τουρισµού, 
Σχολικού και εξωσχολικού αθλητισµού, Αθλητικού ∆ικαίου και Αθλητικής Ψυχολογίας και 
Κοινωνιολογίας. Γενικό συµπέρασµα του Συνεδρίου αποτελεί ότι οι τεχνοκράτες της 
∆ιοίκησης του αθλητισµού και οι Καθηγητές και απόφοιτοι του Τµήµατος Οργάνωσης 
και ∆ιαχείρισης Αθλητισµού είναι αυτή τη στιγµή περισσότερο απαραίτητοι για τη στήριξη 
και περαιτέρω ανάπτυξη της αθλητικής βιοµηχανίας της χώρας. Η επιστήµη έχει λύσεις που 
µπορούν να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις και στον τοµέα του αθλητισµού. Τα επιστηµονικά 
πορίσµατα του Συνεδρίου θα σταλούν σε όλους τους ενδιαφερόµενους αθλητικούς φορείς και 
ιδιαίτερα προς την Πολιτική Ηγεσία µε σκοπό την ενηµέρωσή της σχετικά µε τις νέες ευκαιρίες 
και απειλές που παρουσιάζονται για τον Ελληνικό αθλητισµό και προτάσεις διαµόρφωσης 
νέας στρατηγικής στον αθλητισµό.    
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 

 
 

1. Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα στον Αθλητισµό: αν και είναι δύσκολο να 
πραγµατοποιηθούν οι έννοιες αυτές υπό καθεστώς οικονοµικής ύφεσης στην Ελλάδα, 
παρόλα αυτά στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν µορφές αθλητικής καινοτοµίας και 
επιχειρηµατικότητας στους τοµείς του σχεδιασµού και κατασκευής αθλητικού 
εξοπλισµού και αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και παροχής αθλητικών 



 

υπηρεσιών, γεγονός που µας κάνει αισιόδοξους ότι ο Έλληνας καινοτοµεί και 
επιχειρεί ακόµη και σήµερα υπό αυτές τις συνθήκες συνάπτοντας σηµαντικές διεθνείς 
επιχειρηµατικές συµφωνίες µε σκοπό τις εξαγωγές αθλητικών προϊόντων.  
 

2. Για να περιοριστούν τα φαινόµενα της βίας στον αθλητισµό, προτάθηκαν και 
αναπτύχθηκαν οι παρακάτω ενέργειες µε τη συνεργασία του Τµήµατος Οργάνωσης 
και ∆ιαχείρισης Αθλητισµού του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου: 
 

• Ενηµέρωση των µαθητών όλων των σχολείων της χώρας σχετικά µε τη βία.  

• ∆ηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού, προσαρµοσµένο κατάλληλα για τους µαθητές/ριες της 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης    

• Ειδικές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκποµπές για την καταπολέµηση της βίας από τα 
ΜΜΕ.  

• Συνεργασία της πολιτείας µε τις οµοσπονδίες της χώρας και το Τµήµα Οργάνωσης και 
∆ιαχείρισης Αθλητισµού σχετικά µε τη συµπεριφορά των αθλητών και των προπονητών 
στον αγωνιστικό χώρο.  

• Εκπαίδευση και αναβάθµιση του επιπέδου των διαιτητών.  

• Αξιολόγηση της λειτουργικότητας των αθλητικών χώρων (αγωνιστικός χώρος, κερκίδες, 
κτλ). 

• Συνεργασία οργανωµένων φιλάθλων µε τους προέδρους των οµάδων. 

• Τρόποι αξιοποίησης του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και έλεγχος των φιλάθλων. 

3. Σε ο,τι αφορά στο πεδίο του αθλητικού µάρκετινγκ, προκύπτουν οι ακόλουθες 
τάσεις: ιδιαίτερα αυξηµένο ενδιαφέρον για έρευνα σχετικά µε την µέτρηση-αξιολόγηση 
της αποτελεσµατικότητας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον αθλητισµό, καθώς και 
της πρακτικής εφαρµογής της. Η τάση αυτή ενδεχοµένως να είναι απόρροια της σκληρής 
οικονοµικής-κοινωνικής συγκυρία που βιώνουµε την οποία οι επιστήµονες της διοίκησης 
του αθλητισµού αλλά και η αθλητική βιοµηχανία της χώρας δείχνουν να αφουγκράζονται. 

4. Ο Αθλητικός Τουρισµός αποτελεί µια πολυδιάστατη πρόταση τουριστικής ανάπτυξης 
ικανή να αξιοποιήσει οποιοδήποτε φυσικό ή αστικό περιβάλλον µε βασικό παρανοµαστή 
την αθλητική ενασχόληση στη διάρκεια της τουριστικής εµπειρίας.  Η αποτελεσµατική 
πολιτική αθλητικού τουρισµού απαιτεί συνέργειες µεταξύ όλων των εµπλεκοµένων 
πλευρών δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων καθώς και των ανάλογων κοινωνικών 
οµάδων. Η εκκίνηση ενός εφαρµοσµένου προγράµµατος αθλητικού τουρισµού µπορεί να 
σηµειωθεί σε επίπεδα τοπικής αυτοδιοίκησης, resorts, clubs, ή αθλητικών οργανισµών 
Συγκεκριµένα αθλήµατα όπως οι επενδύσεις γκολφ αποτελούν ισχυρές τακτικές 
ποιοτικής διαχείρισης µιας τουριστικής µονάδας ή περιοχής αλλά µόνο αν ενταχτούν σε 
ένα γενικότερο σύνολο συναφούς δραστηριότητας µπορούν να παραµείνουν βιώσιµες. 
Οι νέες τεχνολογίες και τα social media µπορούν να προωθήσουν άµεσα και 
αποτελεσµατικά τα χαρακτηριστικά ενός προγράµµατος αθλητικού τουρισµού σε άπειρες 
νέες αγορές συγκλίνοντας χρήστες µε κοινά χαρακτηριστικά και προτίµηση στη 
συγκριµένη δραστηριότητα.  

 
Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής  
 
Θάνος Κριεµάδης, Ph.D., M.B.A. 
Καθηγητής  
Αν. Πρόεδρος του Τµήµατος Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αθλητισµού 
Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου  

 


