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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  
 
Το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ∆ιοίκησης που διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία 
∆ιοίκησης Αθλητισµού, σε συνεργασία µε το ∆ηµοτικό Αθλητικό Οργανισµό Ηρακλείου (∆.Α.Ο.Η.), 
το Πανεπιστήµιο Κρήτης και την Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Νοµού Ηρακλείου 
(Ε.Π.Φ.Α.Ν.Η.), καθώς και µε τη στήριξη του Γραφείου Φυσικής Αγωγής Νοµού Ηρακλείου και του 
∆ήµου Χερσονήσου, αποτελεί ένα σηµαντικό γεγονός στον Ελλαδικό χώρο, το οποίο καλύπτει 
ουσιαστικές ανάγκες στην επιστήµη του αθλητισµού.  
 
Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 δηµιούργησαν νέες προοπτικές για τον αθλητισµό της χώρας. Οι 
υποδοµές και η εµπειρία που αποκτήθηκαν πρέπει να αξιοποιηθούν στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό. 
Βασικός στόχος του συνεδρίου είναι να συµβάλλει στη δηµιουργία σύγχρονων στρατηγικών 
ανάπτυξης του Ελληνικού αθλητισµού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έχοντας αυτά υπόψη, το 
συνέδριο επικεντρώνεται στη σύνδεση µεταξύ επιστηµονικής έρευνας και εφαρµογής στο χώρο της 
οργάνωσης & διοίκησης στον αθλητισµό. Επιµέρους στόχοι του είναι να: α) παρουσιάσει τα 
πρόσφατα επιστηµονικά ευρήµατα για την οργάνωση & διοίκηση του αθλητισµού, β) συνδέσει τα 
ευρήµατα αυτά µε την πρακτική εφαρµογή στο χώρο των αθλητικών οργανισµών, γ) ενηµερώσει τους 
επιστήµονες στο χώρο του αθλητισµού για τις νέες επιστηµονικές µεθόδους διοίκησης του 
αθλητισµού κα δ) διαµορφώσει ένα νέο πλαίσιο για το επάγγελµα του διοικητικού στελέχους στον 
αθλητισµό στην Ελλάδα.  
 
Οι εργασίες που υποβλήθηκαν στο συνέδριο αξιολογήθηκαν από την επιστηµονική επιτροπή και σε 
αυτά τα πρακτικά συµπεριλαµβάνονται µόνον τα short papers που ήταν σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις 
που είχε ορίσει η επιτροπή. 
 
Οφείλουµε να ευχαριστήσουµε τους φορείς που πίστεψαν στο σκοπό µας και στάθηκαν στο πλευρό 
µας, τους εισηγητές για την κατάθεση των γνώσεων τους στα χέρια όσων ασχολούνται σήµερα, ή θα 
ασχοληθούν στο µέλλον επιστηµονικά µε την οργάνωση και διοίκηση του Ελληνικού αθλητισµού, 
τους συνέδρους που παρευρέθηκαν και συµµετείχαν στις εργασίες του συνεδρίου, όλους όσοι 
συνέβαλαν εθελοντικά στη διοργάνωση του συνεδρίου που χωρίς τη βοήθειά τους δεν θα ήταν δυνατή 
η διοργάνωσή του και, τέλος, ευχαριστούµε τους χορηγούς που χωρίς τη συµπαράσταση τους η 
διοργάνωση θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  
 
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  
ΑΣΤΡΑΠΕΛΛΟΣ, Κ., ∆ΑΛΑΚΗΣ, Α., ΤΣΑΡ∆ΑΚΛΗΣ, Α., ΚΩΣΤΑ, Γ., ΥΦΑΝΤΙ∆ΟΥ, Γ.  5 
 
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ  
ΕΥΘΥΜΙΟΥ, Ν., ΚΩΣΤΑ, Γ., ΓΚΙΓΚΟΥ∆Η, Μ. 9 
 
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ: Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
ΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΜΕΣΩ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ  
ΘΕΑΚΟΥ, Ε., ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ, Θ., ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Α., ΤΕΡΖΟΥ∆ΗΣ, Χ. 12 
 
ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ ΑΠΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΤΑ  
ΚΑΚΚΟΣ, Β., ΣΤΑΥΡΟΥ, Ν.Α. 15 
 
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗ 
ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 
ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ  
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ, Π., ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ, Κ. 19 
 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ: Η ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ 
UEFA  
ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ, Α., ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Α., ΤΕΡΖΟΥ∆ΗΣ, Χ., ΘΕΑΚΟΥ, Ε.  21 
 
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 
ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥΣ  
ΜΑΣΜΑΝΙ∆ΗΣ, Θ., ΚΩΣΤΑ, Γ. 26 
 
Η ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ  
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Θ., ΚΩΣΤΑ, Γ. 29 
 
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ «ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ» ΛΟΓΩ 
∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Σ., ΚΟΥΘΟΥΡΗΣ, Χ. 32 
 
ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, ∆.  35 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΧΟΡΗΓΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  
ΣΙΩΜΚΟΣ, Γ., ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Α,  ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, Ε, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, Θ. 39 
 
ΛΟΓΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ  
ΣΤΑΥΡΟΥ, Ν.Α., ΚΑΚΚΟΣ, Β. 41 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗ 
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ΤΟΛΚΑ, Β., ΤΖΕΤΖΗΣ, Γ. 45 
 
Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)  
ΤΟΣΟΥΝΙ∆ΗΣ, Α. 49 
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ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ).  
ΤΟΣΟΥΝΙ∆ΗΣ, Α. 
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  
ΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ε., ∆ΟΝ∆ΩΡΟΣ, Ι. 81 

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ  
ΒΑΣΙΑ∆Η, Ζ., ΗΛΙΑΚΗ, Ε., ΚΩΣΤΑ, Γ.   84 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  
ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ, Κ. 86 
 
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ & 
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
 
Αστραπέλλος, Κ.,1 ∆αλάκης, Α.,1 Τσαρδακλής, Α.,1 Κώστα, Γ.,1 & Υφαντίδου, Γ.1 

1 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 
 
Εισαγωγή 

 
Οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού χαρακτηρίζονται από την ιδιότητα να παρέχουν, παράλληλα µε 
την ψυχαγωγία, άθληση και περιπέτεια στους πελάτες των εταιρειών αναψυχής. Η ψυχαγωγία, ο 
αθλητισµός και η περιπέτεια πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου. Τέτοια 
έρευνα αναφέρεται µε βάση τις διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά των αναζητήσεων του ελεύθερου 
χρόνου (Kleiber, Larson & Csikszentmihalyi, 1986), και τον κίνδυνο που ενυπάρχει στις διάφορες 
δραστηριότητες (Astrapellos, Costa, Kouli, Mavromatis & Mantis, 2003). 
 
Η ανάπτυξη θετικών στάσεων προς τη συµµετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής και η 
υιοθέτηση ενός τρόπου ζωής περισσότερο κοντά στη φύση φαίνεται ότι αποτελεί µελλοντικό στόχο 
της αναψυχής και του τουρισµού. Η συµµετοχή ατόµων σε προγράµµατα άσκησης και ειδικότερα σε 
δραστηριότητες κινητικής αναψυχής αποτελεί από τα κύρια ενδιαφέροντα ερευνητών στις ηµέρες µας. 
Το περιεχόµενο των ερευνών που σχετίζονται µε συµµετοχή ατόµων σε δραστηριότητες αναψυχής 
συνδέεται µε τις «ανάγκες», τις «επιθυµίες», τις «προσδοκίες» που έχουν τα άτοµα ως προς τα 
αθλητικά προγράµµατα, ή τα γεγονότα αναψυχής που πρόκειται να συµµετάσχουν (Mannell & Iso-
Ahola, 1987). Η συµµετοχή ενός ατόµου σε τέτοια προγράµµατα δεν έχει συγκεκριµένη συχνότητα, ή 
επανάληψη συµµετοχής. 
 
Παρά το γεγονός ότι η ποιοτική διαχείριση και η µέτρηση αξιολόγησης της εµπειρίας επισκεπτών 
είναι ουσιαστικές για τους υπεύθυνους εταιρειών αναψυχής, λίγα είναι γνωστά σχετικά µε το πώς 
επισκέπτες ενσωµατώνουν/αποδέχονται τις µεµονωµένες αντιλήψεις εξυπηρέτησης από τις υπηρεσίες 
(Gyimothy, 2000). 
 
Ίσως περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, οι υπαίθριες δραστηριότητες έχουν τη 
δυνατότητα να δηµιουργούν ισχυρές συναισθηµατικές/εµπειρικές αντιδράσεις στους καταναλωτές. Οι 
πελάτες αθλητικών οργανισµών και οργανισµών αναψυχής εµπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής 
υπηρεσιών. Άρα, ο εντοπισµός της ευχαρίστησης–δυσαρέσκειας των ιδιαίτερων αυτών πελατών σε 
συνδυασµό µε την εµπλοκή τους στη διαδικασία παροχής και επιρροή τους στην ποιότητα υπηρεσιών 
είναι αξιοσηµείωτο γεγονός µε δύσκολη πρόβλεψη εκτίµησης (Alexandris & Palialia, 1999). 
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρύσας έρευνας ήταν να εξετάσει την εµπειρία εξυπηρέτησης ανάµεσα στα διάφορα 
επαγγέλµατα, καθώς και τις διαφορές τους, ατόµων που συµµετείχαν σε προγράµµατα υπαίθριων 
δραστηριοτήτων και αναψυχής. 
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 143 γυναίκες και 129 άντρες, οι οποίοι συµπλήρωσαν ειδικά 
διαµορφωµένο ερωτηµατολόγιο ύστερα από τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα υπαίθριων 
δραστηριοτήτων και αναψυχής. 
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Όργανα µέτρησης: Η συλλογή δεδοµένων έγινε µε τη χρήση του ερωτηµατολογίου «Ποιότητα 
Εξυπηρέτησης» (Otto & Ritchie, 1996), το οποίο αποτελούνταν από 19 ερωτήσεις που σχηµάτιζαν 4 
παράγοντες: α) τον παράγοντα «ευχαρίστηση» (6 ερωτήσεις), β) τον παράγοντα «ηρεµία – 
χαλάρωση» (4 ερωτήσεις), γ) τον παράγοντα «συµµετοχή» (3 ερωτήσεις) και δ) τον παράγοντα 
«αναγνώριση – ικανοποίηση» (2 ερωτήσεις), καθώς και 4 ανεξάρτητες ερωτήσεις. Οι απαντήσεις 
δίνονταν σε πενταβάθµια κλίµακα, όπου 5 = «συµφωνώ απόλυτα», 4 = «συµφωνώ», 3 = «δεν έχω 
άποψη», 2 = «διαφωνώ» και 1 = «διαφωνώ απόλυτα».  
 
Αποτελέσµατα 

 
Από το σύνολο των ερωτηθέντων 40 ήταν µέχρι 20 ετών, οι 164 από 20-30, οι 47 από 30-40 και οι 21 
από 40-50. Για την εξέταση της δοµικής εγκυρότητας του ερωτηµατολογίου έγινε παραγοντική 
ανάλυση, η οποία κατέληξε στους παράγοντες: «ευχαρίστηση», «ηρεµία – χαλάρωση», «συµµετοχή» 
και «αναγνώριση – ικανοποίηση». Επειδή, όµως, υπάρχουν και µεταβλητές που δεν φόρτιζαν σε 
κάποιους από τους παραπάνω παράγοντες, θεωρήθηκε σωστό να κρατηθούν και να συµπεριληφθούν 
στις αναλύσεις της έρευνας ως ανεξάρτητες ερωτήσεις. Η αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου 
εξετάσθηκε µε το α του Cronbach, το οποίο έδειξε ότι το ερωτηµατολόγιο έχει ικανοποιητικό βαθµό 
αξιοπιστίας από α = .67 έως α = .81.  
 
Για να εξετασθούν οι διαφορές στους παράγοντες, λόγω του επαγγέλµατος των συµµετεχόντων, 
χρησιµοποιήθηκαν αναλύσεις µεταβλητής διακύµανσης (One-way Anova), από τις οποίες προέκυψαν 
στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των επαγγελµάτων των συµµετεχόντων: στην ηρεµία – 
χαλάρωση, στη συµµετοχή, στην αναγνώριση/ικανοποίηση, στο αν έχουν σκοπό να µοιραστούν τις 
εµπειρίες τους µε άλλους αφού επιστρέψουν στο σπίτι και στο αν η συµµετοχή τους στις 
δραστηριότητες τους έκανε (θα τους κάνει) πιο συνεργάσιµους (Πίνακας 1). 
 

Πίνακας 1. One-way Anova ως προς το επάγγελµα 
 

 Επάγγελµα Ν Mean df F-τιµή Sig. 
Ευχαρίστηση Φοιτητής 

Εκπαιδευτικός 
Ιδιωτ. Υπαλλ. 
∆ηµος. Υπαλλ. 

Ελευθ. Επαγγελ. 
Σωµατ. Ασφαλ. 

Σύνολο 

67 
14 
35 
75 
18 
18 

227 

4,15 
4,19 
4,16 
4,15 
4,40 
4,06 
4,16 

5 
221 
226 

0,76 .576 

Ηρεµία - Χαλάρωση Φοιτητής 
Εκπαιδευτικός 
Ιδιωτ. Υπαλλ. 
∆ηµος. Υπαλλ. 

Ελευθ. Επαγγελ. 
Σωµατ. Ασφαλ. 

Σύνολο 

67 
15 
32 
83 
18 
17 

232 

3,82 
4,04 
3,81 
4,13 
3,81 
3,35 
3,91 

5 
226 
231 

3,44** .005 

Συµµετοχή Φοιτητής 
Εκπαιδευτικός 
Ιδιωτ. Υπαλλ. 
∆ηµος. Υπαλλ. 

Ελευθ. Επαγγελ. 
Σωµατ. Ασφαλ. 

Σύνολο 

68 
15 
36 
87 
19 
18 

243 

4,31 
4,30 
4,43 
4,56 
4,39 
3,97 
4,40 

5 
237 
242 

3,97** .002 

Αναγνώριση/Ικανοποίηση Φοιτητής 
Εκπαιδευτικός 
Ιδιωτ. Υπαλλ. 
∆ηµος. Υπαλλ. 

Ελευθ. Επαγγελ. 
Σωµατ. Ασφαλ. 

Σύνολο 

67 
15 
34 
83 
20 
18 

237 

3,96 
4,15 
4,34 
4,23 
4,25 
4,04 
4,15 

5 
231 
236 

2,69* .022 

Έχω σκοπό να µοιραστώ  
τις εµπειρίες µου µε 
άλλους αφού επιστρέψω 
στο σπίτι 

Φοιτητής 
Εκπαιδευτικός 
Ιδιωτ. Υπαλλ. 
∆ηµος. Υπαλλ. 

68 
15 
37 
89 

4,59 
4,13 
4,70 
4,63 

5 
242 
247 

3,31** .006 
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Ελευθ. Επαγγελ. 
Σωµατ. Ασφαλ. 

Σύνολο 

21 
18 

248 

4,43 
4,22 
4,55 

Πιστεύω πως είχα  
τον έλεγχο 
της δραστηριότητας 

Φοιτητής 
Εκπαιδευτικός 
Ιδιωτ. Υπαλλ. 
∆ηµος. Υπαλλ. 

Ελευθ. Επαγγελ. 
Σωµατ. Ασφαλ. 

Σύνολο 

68 
15 
34 
84 
20 
17 

238 

4,07 
3,87 
4,29 
4,20 
4,10 
3,94 
4,13 

5 
232 
237 

1,09 .366 

Η συµµετοχή µου στις 
δραστηριότητες µε έκανε  
(θα µε κάνει) πιο 
 συνεργάσιµο 

Φοιτητής 
Εκπαιδευτικός 
Ιδιωτ. Υπαλλ. 
∆ηµος. Υπαλλ. 

Ελευθ. Επαγγελ. 
Σωµατ. Ασφαλ. 

Σύνολο 

68 
15 
35 
83 
18 
18 

237 

4,26 
3,47 
4,31 
4,05 
3,94 
3,94 
4,10 

5 
231 
236 

2,65* .024 

Οι δραστηριότητες στις  
οποίες συµµετείχα µε  
έκαναν να αισθάνοµαι  
σηµαντικός/η 

Φοιτητής 
Εκπαιδευτικός 
Ιδιωτ. Υπαλλ. 
∆ηµος. Υπαλλ. 

Ελευθ. Επαγγελ. 
Σωµατ. Ασφαλ. 

Σύνολο 

68 
15 
33 
80 
18 
18 

232 

3,91 
3,33 
3,94 
3,67 
4,05 
3,78 
3,80 

5 
226 
231 

1,67 .142 

Σηµείωση: ∗, p<.05, ∗∗, p<.01, ∗∗∗, p<.001 
 

 
Συζήτηση 

 
Από την παραγοντική ανάλυση και τις αναλύσεις αξιοπιστίας προέκυψαν οι παράγοντες 
«ευχαρίστηση», «ηρεµία-χαλάρωση», «συµµετοχή» και «αναγνώριση-ικανοποίηση», οι οποίοι είναι 
απόλυτα σύµφωνοι µε την εργασία των Otto & Ritchie (1996), από όπου και αντλήθηκε το 
ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα, 
στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα επαγγέλµατα των συµµετεχόντων, προέκυψαν για τον 
παράγοντα ηρεµία–χαλάρωση, για τον παράγοντα συµµετοχή, για τον παράγοντα αναγνώριση / 
ικανοποίηση, για την µεταβλητή που αφορά στο µοίρασµα εµπειριών µε άλλους και για τη µεταβλητή 
που αφορά στη συνεργασία.  
 
Συµπερασµατικά, οι συµµετέχοντες σε προγράµµατα αναψυχής θεωρούν ότι η εξυπηρέτηση που 
λαµβάνουν από τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που τους προσφέρουν οι εταιρείες αναψυχής 
είναι αρκετά υψηλή. Αυτός είναι ένας λόγος που πρέπει να δεσµεύσει, αλλά και να ωθήσει τις 
εταιρείες στην αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που τους παρέχονται. Για να 
υπάρξει αποτελεσµατική και αποδοτική διαχείριση της εξυπηρέτησης των πελατών µιας εταιρείας 
αναψυχής θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι οι εταιρείες έχουν καθορισµένους στόχους σχετικά µε 
την εξυπηρέτηση των πελατών τους, να επιλέγουν το κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό, να αξιοποιούν 
τη σύγχρονη τεχνολογία και να εκπαιδεύουν συνεχώς τους συνοδούς δραστηριοτήτων (Gerson, 1999). 
 
Η ανάπτυξη των υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής µέσω της επιστηµονικής προσέγγισής τους 
αποτελεί κυρίαρχο σηµείο για τη µελλοντική τους πορεία. Ερευνητικές προσεγγίσεις από 
διαφορετικές σκοπιές έχουν γίνει στο παρελθόν και συνεχίζονται και τώρα. Η προσέγγιση των 
υπαίθριων δραστηριοτήτων και γενικότερα του εναλλακτικού τουρισµού από τη σκοπιά του 
µάνατζµεντ-µάρκετινγκ έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό, είναι 
απαραίτητη και χρήσιµη κάθε ερευνητική προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή από όσους 
ασχολούνται µε το χώρο των υπαίθριων δραστηριοτήτων. 
 
Έτσι, γίνονται ορατά τα πλεονεκτήµατα / µειονεκτήµατα κάθε εταιρείας αναψυχής ώστε να µπορέσει 
να αντεπεξέλθει στον ανταγωνισµό, µέσα από τον οποίο θα βελτιωθούν οι προσφερόµενες υπηρεσίες 
και θα βοηθηθεί η καλύτερη και µεγαλύτερη ανάπτυξη του αθλητισµού αναψυχής και των αθληµάτων 
περιπέτειας στη χώρα µας, η οποία αποτελεί ιδανικό τρόπο αναζήτησης της περιπέτειας. 
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Τέλος, εκτός από τα άµεσα οφέλη που αποκοµίζουν λόγω της αναζωογόνησης του σώµατος, του 
πνεύµατος και της ψυχής τους, η ενασχόληση µε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής επιτρέπει στους 
ανθρώπους να έρθουν σε επαφή µε την ελληνική ύπαιθρο, να ανακαλύψουν τις φυσικές οµορφιές της 
και να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο σε θέµατα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος όπου 
πραγµατοποιούνται οι υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής. 
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∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 
 
Ευθυµίου Ν.,1 Κώστα Γ.2 & Γκιγκούδη, Μ.1 
1Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
2Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 
 
Εισαγωγή 
 
Στην Ελλάδα δεν έχουν γίνει πολλές έρευνες σχετικά µε το προφίλ των επισκεπτών / τουριστών σε 
συγκεκριµένες περιοχές, οι οποίες να εξετάζουν τα κίνητρα επιλογής αυτών των προορισµών για 
αναψυχή, να αξιολογούν τις υπηρεσίες που παρέχονται σχετικά µε τις δραστηριότητες αναψυχής και 
να υποδεικνύουν το σχεδιασµό ενός αποτελεσµατικού προγράµµατος ανάπτυξης δραστηριοτήτων 
αναψυχής. Παρά τις σπάνιες φυσικές οµορφιές της πόλης της Καστοριάς και των γύρω ορεινών 
όγκων, καθώς και την πλούσια πολιτιστική και ιστορική της κληρονοµιά, η τουριστική αξιοποίηση 
του Νοµού δεν είναι η αναµενόµενη από πλευράς παροχής υπηρεσιών σε δραστηριότητες αναψυχής.  
 
Σκοποί της έρευνας 
 
Σκοποί της παρούσας έρευνας ήταν: α) η διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης εναλλακτικού 
τουρισµού του ∆ήµου Καστοριάς και της ευρύτερης παραλίµνιας περιοχής µε βάση τους υπάρχοντες 
τουριστικούς πόρους της, β) η αξιολόγηση των απαιτήσεων και των αναγκών των ενδιαφεροµένων, 
στη βάση των οποίων θα προσαρµοστούν αποτελεσµατικά τα προγράµµατα αναψυχής, γ) η 
αξιολόγηση του προφίλ και των στάσεων των ενδιαφερόµενων και δ) η δηµιουργία προτάσεων για 
δράσεις αναψυχής.  
 
Μεθοδολογία 
 

∆είγµα: Στην έρευνα πήραν µέρος 400 άτοµα, από τα οποία οι 299 ήταν τουρίστες που επισκέφθηκαν 
το ∆ήµο της Καστοριάς, οι 51 ήταν µόνιµοι κάτοικοι της περιοχής και οι 50 φοιτητές που σπούδαζαν 
στα Τ.Ε.Ι. της πόλης. Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν αποκλειστικά στην περιοχή της Καστοριάς 
και µε επισκέπτες / τουρίστες που είχαν διαµείνει τουλάχιστον 6 ώρες στην περιοχή.  
 
Ερωτηµατολόγιο: Για τις ανάγκες της έρευνας (η οποία διενεργήθηκε από το Μάιο έως τον Οκτώβριο 
του 2004) χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της δοµηµένης συνέντευξης µε χρήση ερωτηµατολογίου, το 
οποίο κατασκευάστηκε από την ερευνήτρια, βασιζόταν σε προϋπάρχον (Ισπικούδης, 1998) και 
αποτελούνταν από 3 µέρη: το α΄ µέρος αποτελούνταν από 7 ερωτήσεις που αναφέρονταν στα 
δηµογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων (π.χ., ηλικία, φύλο, µορφωτικό επίπεδο, ετήσιο εισόδηµα, 
κλπ.). Το β΄ µέρος αποτελούνταν από 8 ερωτήσεις που αναφέρονταν στο προφίλ των επισκεπτών. Οι 
ερωτήσεις του γ΄ µέρους αφορούσαν στην ικανοποίηση των επισκεπτών από τις δραστηριότητες που 
συµµετείχαν και από τα µέσα διευκόλυνσης, καθώς και στις στάσεις / απόψεις τους σχετικά µε την 
ανάπτυξη και τη βελτίωση της περιοχής σε υπηρεσίες και παροχές. 
 
∆ιαδικασία µέτρησης: Η επεξεργασία και η ανάλυση των στοιχείων έγινε µε την έκδοση 11 του 
στατιστικού πακέτου SPSS.  
 
Αποτελέσµατα  
 
∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά: Από τους 400 επισκέπτες / τουρίστες που απάντησαν το 
ερωτηµατολόγιο οι 201 (50,3%) ήταν γυναίκες και οι 199 (49,7%) ήταν άντρες. Όσον αφορά τις 
ηλικιακές κατηγορίες οι 2 ήταν µικρότεροι από 18 ετών (0.5%), οι 144 ήταν από 18 - 30 ετών 
(35,3%), οι 77 ήταν από 31 - 40 ετών (19,3%), οι 61 ήταν από 41 - 50 ετών (15,3%), οι 74 από 51 - 65 
ετών (18,5%) και, τέλος, οι 45 ήταν 65+ ετών (11,3%). 
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Η πλειοψηφία (24%) προέρχονταν από το διαµέρισµα της Μακεδονίας (εκτός της περιοχής της 
Θεσσαλονίκης, το ποσοστό των οποίων ήταν 19,8%). Ακολουθούσαν, οι κάτοικοι της Κέρκυρας 
(13,4%), οι κάτοικοι της Αθήνας (7,8%) και οι υπόλοιποι από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. 
 
Το 44,8% είχαν χαµηλό εισόδηµα (κάτω από 10.000€ ετησίως), ακολουθούσαν µε 43,2% αυτοί που 
είχαν µέσο εισόδηµα και τελευταίοι µε 12% αυτοί που είχαν ψηλό εισόδηµα (πάνω από 20.000€ 
ετησίως). 
 
Προφίλ τουριστών / επισκεπτών στην περιοχή της Καστοριάς   
 
Στην παρούσα έρευνα η πλειοψηφία των επισκεπτών / τουριστών (65,6%) επισκέφθηκε την Καστοριά 
για λόγους αναψυχής και ακολουθούσαν αυτοί που ήρθαν στην Καστοριά για να επισκεφθούν φίλους 
και συγγενείς (27,4%). Από αυτούς, οι περισσότεροι (57,8%) είχαν έρθει στην Καστοριά για πρώτη 
φορά, το 25% είχαν επισκεφθεί την πόλη για δεύτερη φορά και ακολουθούσαν αυτοί που είχαν 
επισκεφθεί την περιοχή περισσότερες φορές (17,2%). Επίσης, οι περισσότεροι (49%) διέµεναν 3 
µέρες, ακολουθούσαν όσοι διέµεναν 4 µέρες (26,4%) και µόνο το 8% επισκέπτονταν την Καστοριά 
για λίγες ώρες χωρίς διανυκτέρευση.  
 
Όσον αφορά στην επιλογή προορισµού και καταλύµατος στην πλειοψηφία τους (84%) επέλεξαν να 
περάσουν τις µέρες των διακοπών τους στην πόλη της Καστοριάς, ενώ µόνο το 13,7% επέλεξε να 
µείνει σε γειτονικά χωριά της περιοχής. Από αυτούς, οι περισσότεροι (67,4%) διανυκτέρευσαν σε 
ξενοδοχείο, ενώ µόνο το 15% διανυκτέρευσαν σε ενοικιαζόµενα δωµάτια.  
 
Η πλειοψηφία (58,9%) είχαν έρθει µε παρέα φίλων (µέχρι 4 άτοµα), ακολουθούσαν παρέες άνω των 5 
ατόµων (15 %) και ακολουθούσαν οι επισκέπτες / τουρίστες που έρχονταν µε οργανωµένες εκδροµές 
τουριστικών πρακτορείων (14,7%). Το ηµερήσιο κόστος διαµονής στην περιοχή βρέθηκε ότι ήταν 
περίπου 82€ κατά άτοµο. 
 
Συµµετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής – Ικανοποίηση από τη συµµετοχή   
 
Οι επισκέπτες / τουρίστες κλήθηκαν να δηλώσουν σε ποιες από τις παρακάτω δραστηριότητες 
αναψυχής (επιλέχθηκαν αυτές που ταιριάζουν και ανταποκρίνονται στις δυνατότητες και 
διευκολύνσεις της ευρύτερης περιοχής της Καστοριάς) συµµετείχαν: 1) βόλτες µε το αυτοκίνητο, 2) 
περίπατος, 3) ορειβασία, 4) ποδηλασία, 5) κολύµπι στη λίµνη, 6) υδάτινα σπορ, 7) κυνήγι / ψάρεµα, 8) 
παρατήρηση φύσης / τοπίου, 9) παρακολούθηση πουλιών, 10) φωτογράφηση τοπίων, 11) επίσκεψη σε 
αρχαιολογικούς / θρησκευτικούς χώρους, 12) ξεκούραση, 13) υπαίθριο γεύµα, 14) τοπικές σπεσιαλιτέ 
και 15) νυχτερινή διασκέδαση. Επίσης, κρίθηκε σκόπιµο να ερευνηθεί και να µετρηθεί η ικανοποίησή 
τους από τη συµµετοχή τους σε αυτές µε τη χρήση πενταβάθµιας κλίµακας Likert, όπου 1 = καθόλου, 
2 = λίγο, 3 = µέτρια, 4 = πολύ και 5 = πάρα πολύ.  
 
∆ιαπιστώθηκε ότι οι το 99% των επισκεπτών / τουριστών προτίµησαν τον περίπατο (Μ.Ο. 
ικανοποίησης 4,63), το 96,3 % προτίµησαν την παρατήρηση φύσης / τοπίου  (Μ.Ο. ικανοποίησης 
4,7), το 96,3% δοκίµασαν τις τοπικές σπεσιαλιτέ (Μ.Ο. ικανοποίησης 4,6), το 95,5% προτίµησαν τις 
βόλτες µε αυτοκίνητο για να γνωρίσουν τις φυσικές οµορφιές της περιοχής (Μ.Ο. ικανοποίησης 4,6), 
το 83% πήγαν στην Καστοριά για να ξεκουραστούν και να ηρεµήσουν (Μ.Ο. ικανοποίησης 4,2) και 

Φύλο  
Άνδρες:  49,7% 
Γυναίκες: 50,3%   

Ηλικία  18 – 40 ετών: 54,6% 
Μόνιµη κατοικία  Μακεδονία: 43,8% 
Μορφωτικό επίπεδο ΑΕΙ / ΤΕΙ: 48,8% 
Επαγγελµατική 
κατάσταση 

Ιδιωτικοί υπάλληλοι: 34,5% 

Ετήσιο εισόδηµα > 10.000€ : 44,8% 
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το 80,5% επισκέφθηκαν αρχαιολογικούς / θρησκευτικούς χώρους (Μ.Ο. ικανοποίησης 4,6). Επίσης, 
το 70,3% προτίµησαν τη νυχτερινή διασκέδαση (Μ.Ο. ικανοποίησης 3,3), το 61% τη φωτογραφία 
(Μ.Ο. ικανοποίησης 4,3), το 49,8% την παρατήρηση πουλιών (Μ.Ο. ικανοποίησης 3,9) και το 20% το 
πικ-νικ (Μ.Ο. ικανοποίησης 4). Όσον αφορά τις ενεργητικές δραστηριότητες αναψυχής το 21,3% 
έκαναν ορειβασία (Μ.Ο. ικανοποίησης 4,1), το 14,3% προτίµησαν την ποδηλασία (Μ.Ο. 
ικανοποίησης 3,8), 13,8% έκαναν υδάτινα σπορ (Μ.Ο. ικανοποίησης 4,6), το 11,8% προτίµησαν το 
κυνήγι, ή το ψάρεµα (Μ.Ο. ικανοποίησης 4,2) και, τέλος, µόνο το 6% κολύµπησαν στη λίµνη (Μ.Ο. 
ικανοποίησης 3,4). 
 
Συµπεράσµατα 
 
Από τα αποτελέσµατα προέκυψε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των επισκεπτών / τουριστών της 
περιοχής της Καστοριάς έρχονται για το τοπίο και το φυσικό περιβάλλον. Τα χαρακτηριστικά του 
προφίλ τους συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:  
 

Λόγος επίσκεψης  ∆ιακοπές / αναψυχή (65,6%) 
Συχνότητα επίσκεψης  Μία φορά (57,8%) 
∆ιάρκεια παραµονής  Μ.Ο. 3.5 ηµέρες 
Επιλογή προορισµού Πόλη (84%) 
Επιλογή καταλύµατος  Ξενοδοχείο (67,4%) 
Με ποιους επισκέφθηκαν  Με φίλους (µέχρι 4 άτοµα) (58,9%) 
Ηµερήσιο κόστος διαµονής  Περίπου 82€ 

 
Σχετικά µε την ικανοποίηση από τις δραστηριότητες που συµµετείχαν οι επισκέπτες / τουρίστες 
βρέθηκε ότι από τις περισσότερες (παρατήρηση φύσης / τοπίου, τοπικές σπεσιαλιτέ, επίσκεψη σε 
αρχαιολογικούς / θρησκευτικούς χώρους, υδάτινα σπορ, περίπατος, βόλτες µε αυτοκίνητο, 
φωτογραφία, ξεκούραση, κυνήγι / ψάρεµα, ορειβασία και πικ νικ) έµειναν από πολύ έως πάρα πολύ 
ικανοποιηµένοι (Μ.Ο. ικανοποίησης 4,4), ενώ για τις υπόλοιπες δραστηριότητες (παρατήρηση 
πουλιών, ποδηλασία, κολύµπι στη λίµνη, νυχτερινή διασκέδαση) ο Μ.Ο.. ικανοποίησης ήταν 3,6. 
Είναι αξιοσηµείωτο ότι στην ερώτηση «σε ποιες από τις παραπάνω δραστηριότητες θα επιθυµούσαν 
να συµµετέχουν περισσότερο κατά τη διαµονή τους στην Καστοριά» οι Μ.Ο. επιθυµίας ήταν πιο 
χαµηλοί από τους προηγούµενους.  
 
Τέλος, παρατηρήθηκε ότι η πλειοψηφία προτίµησε τις ήπιες µορφές τουρισµού (περίπατος, τοπικές 
σπεσιαλιτέ, επίσκεψη σε αρχαιολογικούς και θρησκευτικούς χώρους, βόλτες µε αυτοκίνητο, 
νυχτερινή διασκέδαση, ξεκούραση, φωτογραφία) (Μ.Ο. 4,2),  από τις αθλητικές δραστηριότητες 
αναψυχής (υδάτινα σπορ, ορειβασία, ποδηλασία, κυνήγι / ψάρεµα, κολύµπι στη λίµνη) (Μ.Ο. 3,4). 
 
Βιβλιογραφία  
 
Αυθίνος, Γ. (1998). Άσκηση – Άθληση, Κινητική Αναψυχή. Οργανωτική ∆ιάσταση. Πανεπιστήµιο 

Αθηνών.  
Bitner, M.J. (1990). Evaluating service encounters: the effects of physical surroundings and employee 

responses. Journal of Marketing, 54: 69-82. 
Chelladurai, P. (1999). Human resource management in sport and recreation. Champaign, IL: Human 

Kinetics Publishers. 
Ispikoudis, I., Alexandridis P., Papadopoulos, I., Karatassiou, M., Abraham, E., Koiou, G., 

Papadopoulou, M., Konstantinidis, C. & Nastis, A. (1998). The landscapes of Portaikos – Pertouli 
area Greece: a research for their social tole. In: Landscapes, livestock and livelihoods in European 

less favored areas (Waterhouse, A. & McEwan E. eds): 47-52.   
Σκαρλάτου, Α., (2002). Ανάλυση και αξιολόγηση λιβαδικού τοπίου για την προώθηση του τουρισµού. 
Μεταπτυχιακή εργασία. Τµήµα ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. 
Σφακιανάκης, Μ. (2000). Εναλλακτικές µορφές τουρισµού. Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα. 



6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας ∆ιοίκησης Αθλητισµού 

Ηράκλειο – Κρήτη    18 – 20 Νοεµβρίου 2005 

 

12 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ: 
Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

ΜΕΣΩ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
 
Θεάκου, Ε1.,  Κριεµάδης, Θ1., Παπαϊωάννου, Α1. & Τερζούδης, Χ1.        
1 Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 
 
Εισαγωγή 

 
Ανάλογα µε τις κατευθύνσεις στις οποίες µπορεί να αναπτυχθεί µια επιχείρηση υπάρχουν και οι 
αντίστοιχες µέθοδοι στρατηγικής ανάπτυξης: α) Εσωτερική ανάπτυξη (Internal Development): αυξάνει 
σταδιακά τους πόρους του οργανισµού και, συνεπώς, τις δυνατότητές του. Για πολλές εταιρίες 
αποτελεί τη βασική µέθοδο στρατηγικής ανάπτυξης (Grundy, 1995), β) Εξαγορά (Acquisition) είναι η 
συναλλαγή κατά την οποία µια επιχείρηση αποκτά ένα µέρος, ή το σύνολο της συµµετοχής (µετοχές, 
ή εταιρικά µερίδια) σε µια άλλη επιχείρηση έναντι χρηµατικού ανταλλάγµατος (Παπαδάκης, 2002), γ) 
Συγχώνευση (Merger) είναι η πράξη µε την οποία µία, ή περισσότερες επιχειρήσεις λύονται χωρίς να 
ακολουθήσει η εκκαθάρισή τους, ενώ ταυτόχρονα µεταβιβάζουν το σύνολο της περιουσίας τους 
έναντι ανταλλάγµατος σε άλλη, η οποία είτε προϋπάρχει, είτε δηµιουργείται για το σκοπό αυτό 
(Johnson & Scholes, 1999), δ) Κοινοπραξία (Joint Venture) είναι το αποτέλεσµα της συνεργασίας 
µίας, ή περισσότερων επιχειρήσεων για τη δηµιουργία µιας ανεξάρτητης εταιρίας. Οι εταίροι 
συνεισφέρουν κεφάλαια, ανθρώπινο δυναµικό, τεχνολογία και τεχνογνωσία. Συνήθως συνεισφέρουν 
τον παραγωγικό συντελεστή, στον οποίο υπερτερούν σε σχέση µε τους υπόλοιπους εταίρους (Grant, 
2002). ε) Συµµαχία (Alliance) είναι µια συµφωνία συνεργασίας µεταξύ δύο, ή περισσότερων 
επιχειρήσεων, όπου όλα τα µέρη της συµµαχίας υιοθετούν µια προοπτική αµοιβαίου οφέλους και 
συνεισφέρουν τους απαραίτητους πόρους ή / και κεφάλαια για την επιτυχή λειτουργία της (Hamel, 
1989), στ) Franchise είναι µια µορφή συµφωνίας µε δικαιώµατα άδειας, στην οποία ο δικαιοπάροχος 
παρέχει στο δικαιοδόχο ένα προκαθορισµένο πακέτο δραστηριοτήτων, το οποίο µπορεί να 
περιλαµβάνει brand name, τεχνικές γνώσεις υπηρεσιών και µερική διαφηµιστική βοήθεια. Η πληρωµή 
είναι συνήθως ένα ποσοστό του τζίρου (Lynch, 1997) και ζ) ∆ίκτυο: Τα στρατηγικά δίκτυα είναι 
συµφωνίες όπου 2 ή 3 επιχειρήσεις συνεργάζονται χωρίς επίσηµες σχέσεις αλλά µέσω µηχανισµών 
αµοιβαίου οφέλους και εµπιστοσύνης. Το δίκτυο χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο επιχειρήσεων που 
βασίζεται η µία στην άλλη για την εκτέλεση ενεργειών παραγωγής, διανοµής, µάρκετινγκ και άλλων, 
µε σκοπό τη διοίκηση της ροής των προϊόντων/υπηρεσιών στην αλυσίδα αξίας (Boyle, 1994). Οι 
επιχειρήσεις που ανήκουν σε ένα δίκτυο αναπτύσσουν µεταξύ τους µια σχέση συνεργασίας βασισµένη 
σε κοινά συµφέροντα, µέσω της οποίας συνδυάζουν ικανότητες, πηγές και πόρους για την επίτευξη 
αποτελεσµάτων που δεν θα µπορούσαν να επιτύχουν αλλιώς (Dean, Holmes & Smith, 1997). Το 
δίκτυο, λοιπόν, είναι µία µορφή δοµής, όπου ο οργανισµός αντί να προσλαµβάνει άµεσα τα στελέχη 
που χρειάζεται, αναθέτει έργα σε υπεργολάβους. Το µόνιµο προσωπικό λειτουργεί προς την 
κατεύθυνση της στρατηγικής παρέχοντας την απαραίτητη λειτουργική υποστήριξη για τη διατήρηση 
του δικτύου. 
 
Η προοπτική των δικτύων µπορεί να φέρει σηµαντική γνώση στη διοίκηση του αθλητισµού, του 
κοινωνικού αυτού θεσµού όπου ένας αριθµός ατόµων και οµάδων αλληλεπιδρούν στη δοµή του που 
καθηµερινά αλλάζει. Η εξέλιξη των σχέσεων ενσταλάζει την αφοσίωση σε ένα δίκτυο και αυτό πρέπει 
να εξασφαλίζει την καλύτερη τοποθέτηση για στρατηγική ανάπτυξη των αθλητικών σωµατείων, των 
χορηγών και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης.  
 
Σκοπό της εργασίας  
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν: α) η διερεύνηση των γνωρισµάτων των στρατηγικών δικτύων 
και β) η παρουσίαση του στρατηγικού δικτύου που επιλέχθηκε από την εταιρία ΑΘΗΝΑ 2004 για να 
καλύψει τις ανάγκες της φιλοξενίας των Ολυµπιακών Αγώνων.  
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Μεθοδολογία 
 
Για τις ανάγκες της έρευνας πραγµατοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση µε σκοπό τη συλλογή 
θεωρητικών και πρακτικών στοιχείων σχετικών µε τα στρατηγικά δίκτυα. Επίσης, 
πραγµατοποιήθηκαν συνεντεύξεις µε στελέχη του ΑΘΗΝΑ 2004.    
 
Τα χαρακτηριστικά των στρατηγικών δικτύων 

 
� Στρατηγικός προσανατολισµός: O βασικός σκοπός δηµιουργίας κάθε δικτύου είναι η µακροχρόνια 

επιβίωση και κερδοφορία της κάθε εταιρίας που συµµετέχει σε αυτό. 
� Βασικές ικανότητες: Κάθε επιχείρηση που συµµετέχει πρέπει να προσθέτει µοναδική αξία στο 

συνολικό αποτέλεσµα του δικτύου µέσω της προσφοράς αυτού που ξέρει και µπορεί να κάνει 
καλύτερα (άρα και πιο αποδοτικά) από τις άλλες, δηλαδή το ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα 
(Hinterhumber & Levin, 1994, Hamel & Prahalad, 1996). 

� Συντονιστής (Impannatori / Caretaker / Server): Κάθε στρατηγικό δίκτυο πρέπει να δηµιουργεί ένα 
συντονιστικό όργανο που θα οργανώνει, θα συντονίζει και θα ελέγχει τις κοινές δραστηριότητες του 
δικτύου. 

� Σαφής συµφωνία: Το είδος της συµφωνίας µπορεί να ποικίλλει από αυστηρά καθορισµένο 
συµβόλαιο έως και άτυπη προφορική συµφωνία. 

� Εµπιστοσύνη: O ρόλος της εµπιστοσύνης στα δίκτυα, αλλά και σε οποιαδήποτε µορφή συνεργασίας 
είναι καταλυτικός. 

� Πληροφορική Τεχνολογία: H ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστηµάτων που επιτρέπουν την άµεση 
µεταφορά πληροφοριών από επιχείρηση σε επιχείρηση έχει µειώσει δραστικά το χρόνο και το 
κόστος της συνεννόησης και των συναλλαγών, επιτρέποντας σε ξεχωριστές επιχειρήσεις να 
συµπεριφέρονται ως µία. 

 
Επιλογή στρατηγικού δικτύου από τον ΑΘΗΝΑ 2004 

 
Το δυναµικό δίκτυο (µοντέλο του Snow) λειτουργεί µαζί µε την κύρια εταιρία (µερικές φορές 
ονοµάζεται βοηθός, µεσίτης, ή οδηγός δικτύου), η οποία συναρµολογεί και αναγνωρίζει την 
ταυτότητα των στοιχείων που ανήκουν σε άλλες εταιρίες. Η βασική εταιρία µπορεί από µόνη της να 
παρέχει µια κύρια ικανότητα, όπως το σχεδιασµό, ή την κατασκευή, ή, σε µερικές περιπτώσεις, µπορεί 
να ενεργεί µερικώς και ως µεσίτης. Ανεξάρτητα από το αν τα δυναµικά δίκτυα λειτουργούν στη 
µερική, ή ακέραιη δυναµικότητα του µεσίτη, είναι αδύνατον να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά χωρίς 
την καλή, δραστική, ουσιαστική και λειτουργική επικοινωνία µεταξύ των µερών τους. Αυτό είναι και 
το σηµείο που ξεχωρίζουν τα δυναµικά δίκτυα από τα εσωτερικά (όπου η εταιρία κατέχει τους 
περισσότερους, ή όλους τους πόρους και δεν απασχολούνται πολλοί εργαζόµενοι εκτός αυτής) και τα 
κάθετα (που εφαρµόζονται σε οργανισµούς που κατά τη διάρκεια των χρόνων έχουν αναπτύξει 
ισχυρές οργανωτικές οµάδες, δοµές, τεχνογνωσία και σχέσεις) (Jarillo, 1988). 
 
Το δυναµικό δίκτυο επιλέχθηκε ως το καταλληλότερο για τον ΑΘΗΝΑ 2004 γιατί ταιριάζει σε 
οργανωσιακό περιβάλλον που είναι εκ φύσεως δυναµικό. Ο ΑΘΗΝΑ 2004 είναι η κύρια / βασική 
εταιρία που δίνει το στίγµα της, έχει µάνατζερ για κάθε τοµέα ξεχωριστά, αλλά και συνεργάζεται µε 
άλλους οργανισµούς για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Το κράτος δίνει κίνητρα στα µέρη του 
δικτύου να δραστηριοποιηθούν όπου υπάρχουν κενά και ο κύριος οργανισµός συντονίζει και 
καθοδηγεί τις ενέργειες, αλλά και την ουσιαστική επικοινωνία των µερών, επεµβαίνοντας όπου 
υπάρχει ανάγκη.  
 
Συµπεράσµατα 

 
Από τη µελέτη των αποτελεσµάτων της έρευνας προκύπτει ότι στο θέµα της φιλοξενίας ο ΑΘΗΝΑ 
2004 είχε αναπτύξει ένα δυναµικό δίκτυο µε 11 οργανισµούς τόσο του δηµόσιου, όσο και του 
ιδιωτικού τοµέα προκειµένου να εξασφαλιστεί η διαµονή και οι σχετικές υπηρεσίες για τους 
επισκέπτες, τα µέλη της ∆ΟΕ, τους ανώτατους εκπροσώπους των κρατών, τις διεθνείς οµοσπονδίες, 
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τους εκπροσώπους των ΜΜΕ και τους χορηγούς. Οι οργανισµοί αυτοί ήταν το Υπουργείο Ανάπτυξης, 
η Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών, το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος, ο Ελληνικός Οργανισµός 
Τουρισµού, ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας, το Ολυµπιακό Χωριό Α.Ε., η Alpha Φιλοξενία 2004, 
η Ελληνική Φιλοξενία, η Royal Olympic Cruises, η Cunard Line και η Εκκλησία της Ελλάδος. Την 
καλύτερη σχέση φάνηκε ότι είχε µε τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας και την «Ολυµπιακό Χωριό 
Α.Ε.», ενώ µε τους υπόλοιπους οργανισµούς η σχέση αποδείχθηκε αρκετά χλιαρή, γεγονός που 
δυσχέραινε την οµαλή και αποτελεσµατική λειτουργία του δυναµικού δικτύου που είχε αναπτύξει.  
 
Συµπεραίνεται ότι το δίκτυο του ΑΘΗΝΑ 2004 φάνηκε να προσεγγίζει αυτό που ονοµάζει ο Morgan 
(1989), «χαλαρά συνδεόµενο οργανικό δίκτυο» (loosely coupled organic network) και αποτελεί 
παραλλαγή του δυναµικού δικτύου του Snow. Ο ΑΘΗΝΑ 2004 παρείχε τις στρατηγικές κατευθύνσεις 
και την απαραίτητη λειτουργική υποστήριξη για τη διατήρηση του δικτύου. Παρόλο που ο 
οργανισµός θα έπρεπε να είναι ο οδηγός του δικτύου, στην πραγµατικότητα η έρευνα έδειξε ότι ήταν 
περισσότερο συνοδηγός µαζί µε το Υπουργείο Ανάπτυξης. Επίσης, τα αποτελέσµατα της έρευνας 
έδειξαν ότι αν ως επιθυµητό αποτέλεσµα ήταν ο ενδοεπιχειρησιακός συντονισµός, τότε έπρεπε να 
χρησιµοποιηθούν διαφορετικοί µηχανισµοί, ανάλογα πάντα µε τη βάση της σχέσης. Μπορεί το κράτος 
να έδινε κίνητρα στα µέρη του δικτύου να δραστηριοποιηθούν όπου υπήρχαν κενά, αλλά και από την 
πλευρά του ο ΑΘΗΝΑ 2004, ως συντονιστικό όργανο, έπρεπε να οργανώνει, να ελέγχει, να 
καθοδηγεί, να ενδυναµώνει τις κοινές δραστηριότητες του δικτύου και να αναπτύξει γερές βάσεις και 
σχέσεις συνεργασίας µε τα µέρη του.  
 
Για να µπορούσε να επιβιώσει το δυναµικό δίκτυο που είχε δηµιουργήσει ο ΑΘΗΝΑ 2004 έπρεπε 
αυτό να είναι λειτουργικό και αποτελεσµατικό. Αυτό σηµαίνει ότι έπρεπε να κατανοηθεί πόσο 
σηµαντικές είναι οι στρατηγικές συνέπειες του δικτύου. Ο οργανισµός δικτύων πρέπει να βασίζεται 
πάνω στην αρχή της επικουρικότητας / βοήθειας και στην αυτονοµία των λειτουργικών στοιχείων. Με 
το πνεύµα της αλληλοβοήθειας, της οµαδικότητας και της στενής συνεργασίας, αλλά και µε την 
µόνιµη ανταλλαγή πληροφοριών, οι 11 οργανισµοί θα αποτελούσαν ζωτικούς κόµβους και 
παράγοντες αποτελεσµατικότητας του υπάρχοντος δικτύου.  
 
Ο βασικός, λοιπόν, λόγος συµµετοχής µιας αθλητικής επιχείρησης σε ένα στρατηγικό δίκτυο, είναι ότι 
µέσω της συνεργασίας η επιχείρηση επιτυγχάνει αποτελέσµατα και στόχους που αν λειτουργούσε 
αυτόνοµα δεν θα κατάφερνε να επιτύχει Παρόλο που η επιλογή των στρατηγικών δικτύων έχει 
εξελιχθεί σε ένα θέµα σαν τη µόδα (δηλαδή, όλοι – λίγο ή πολύ – την ακολουθούν), για το αθλητικό 
µάνατζµεντ η διατήρηση και η φροντίδα των σχέσεων µεταξύ των εταίρων είναι προτεραιότητα. 
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ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΠΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΤΑ 
 
Κάκκος, Β., & Σταύρου, Ν.Α. 
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού 
 
Εισαγωγή 
 
Η αξιολόγηση κάθε αθλητικού προγράµµατος µπορεί να πραγµατοποιηθεί ποσοτικά και ποιοτικά. Η 
ποιοτική αξιολόγηση προσδιορίζεται από το βαθµό της ικανοποίησης του ατόµου που συµµετέχει στο 
πρόγραµµα (Αυθίνος, 1998). Η υποκειµενική προσέγγιση ορισµού της ποιότητας των αθλητικών 
υπηρεσιών («ικανοποίηση του ατόµου») προϋποθέτει έµφαση στην ικανοποίηση, ή στην υπέρβαση 
των αναγκών και των προσδοκιών των αθλούµενων στα προγράµµατα των ∆ήµων (Παπαδηµητρίου, 
2000). Σύµφωνα µε τους Κάκκο & Σταύρου (2002), στα προγράµµατα που γίνονται από τους 
∆ηµοτικούς Αθλητικούς Οργανισµούς (∆ΑΟ) και αναφέρονται στις ηλικίες από 19 - 65+ ετών, το 
85% των συµµετεχόντων είναι γυναίκες, επιβεβαιώνοντας την κυρίαρχη αντίληψη ότι τα 
προγράµµατα άθλησης για όλους που αφορούν στις γυναίκες αποτελούν την πιο βασική συνιστώσα 
στο σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων των ΟΤΑ σε όλη την επικράτεια. Παρουσιάζοντας 
ένα µοντέλο Τοπικού Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Ανάπτυξης Άθλησης για Όλους οι Κάκκος & 
Σταύρου (2004), τόνισαν µεταξύ άλλων την αναγκαιότητα και τη χρησιµότητα της αξιοποίησης 
ερευνητικών εργαλείων και µεθόδων για την αξιολόγηση των προγραµµάτων θεωρώντας την ως 
βασική επιµέρους φάση ενός ολοκληρωµένου ετήσιου προγράµµατος του ∆ΑΟ.  
 
Στα πλαίσια µιας ευρύτερης ερευνητικής µελέτης, στην οποία συµµετείχαν αθλούµενες γυναίκες σε 
προγράµµατα άθλησης για όλους 3 ∆ΑΟ της Αττικής οι Σταύρου & Κάκκος (2002; 2004), 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. Οι ερευνητές σηµείωσαν ότι σε ό,τι αφορά στο βαθµό ικανοποίησης υπάρχουν σηµαντικές 
διαφορές µεταξύ των αθλούµενων σε διαφορετικούς ∆ΑΟ.  
 
Για τις ίδιες αξιολογούµενες παραµέτρους διαφορές σηµειώθηκαν µεταξύ των συµµετεχόντων που 
ασκούνταν συστηµατικά (περισσότερο από 6 µήνες το χρόνο) και αυτών που ασκούνταν περιοδικά.  
Ειδικότερα, οι γυναίκες που αθλούνταν συστηµατικά δήλωσαν υψηλότερο βαθµό ικανοποίησης από 
τους ΠΦΑ, από τις εγκαταστάσεις, από τα προγράµµατα και από τις άλλες υπηρεσίες. Από την άλλη 
πλευρά, στην πανελλαδική έρευνα των Κουτσούκη, Σκορδίλη, Σπάρταλη, Χαρίτου, Ασωνίτου, 
Κάκκου & Σταύρου (2003), βρέθηκε 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.    
 
Σκοπός της εργασίας 
 
Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να προσδιορίσει τα επίπεδα ικανοποίησης γυναικών αθλούµενων 
που συµµετείχαν σε προγράµµατα άθλησης για όλους σε επιµέρους παραµέτρους που σχετίζονται µε 
τους προπονητές, τα προγράµµατα, τις εγκαταστάσεις και τις αθλητικές δηµοτικές υπηρεσίες, καθώς 
και να εξετάσει τις διαφορές µε βάση τη διάρκεια της αθλητικής ενασχόλησης, τη συστηµατικότητα 
της αθλητικής ενασχόλησης και το ∆ΑΟ που υλοποιούσε το πρόγραµµα. 
 
Μεθοδολογία  
 
∆είγµα: Στην έρευνα έλαβαν µέρος 418 γυναίκες που συµµετείχαν σε οργανωµένα προγράµµατα 
άθλησης για όλους 7 ∆ΑΟ του Λεκανοπεδίου της Αττικής (2 από τη Νοµαρχία Πειραιά, 2 από τη 
Βόρεια Αθήνα, 1 από τη Βορειοανατολική Αθήνα, 1 από τη Νότια Αθήνα και 1 από την Ανατολική 
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Αττική). Οι συµµετέχουσες ήταν ηλικίας από 16 - 68 ετών, το 26,4% αυτών ήταν άγαµες, το 34% είχε 
αποφοιτήσει από την τριτοβάθµια εκπαίδευση, ενώ ως προς την επαγγελµατική τους κατάσταση το 
29% δήλωσε οικιακά, το 10% συνταξιούχοι, το 15% δηµόσιοι υπάλληλοι, το 20% ιδιωτικοί 
υπάλληλοι, το 10% ελεύθεροι επαγγελµατίες και το 14% φοιτητές /µαθητές.   
 
Όργανο µέτρησης: Για την αξιολόγηση του βαθµού ικανοποίησης από τους προπονητές, τα 
προγράµµατα, τις εγκαταστάσεις και τις αθλητικές δηµοτικές υπηρεσίες όπως και για την καταγραφή 
των δηµογραφικών και άλλων χαρακτηριστικών των συµµετεχόντων, χρησιµοποιήθηκε το 
ερωτηµατολόγιο που δηµιούργησαν οι Σταύρου & Κάκκος (2002).   
 
∆ιαδικασία µέτρησης: Οι δοκιµαζόµενοι συµπλήρωσαν τα ερωτηµατολόγια ανώνυµα, λίγο πριν την 
έναρξη του προγράµµατος τους, σύµφωνα µε τις οδηγίες που δόθηκαν από τους ερευνητές και τους 
συνεργάτες τους σε κάθε δηµοτικό αθλητικό πρόγραµµα. 
 
Αποτελέσµατα  
 
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται περιληπτικά τα ποσοστά 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. Στα επιµέρους ερωτήµατα της 1ης ενότητας δεν σηµειώθηκαν στατιστικά σηµαντικές 
µεταξύ των αθλούµενων µε βάση τη συστηµατικότητα άθλησης στη διάρκεια του έτους, όσο και 
µεταξύ των αθλούµενων µε βάση τη διάρκεια της αθλητικής δραστηριότητας. Αντίθετα, σηµειώθηκαν 
στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ αθλούµενων σε διαφορετικούς ∆ΑΟ σε όλα τα ερωτήµατα 
της ενότητας, µε τον 2ο ∆ΑΟ της Νοµαρχίας Πειραιά να έχει τις υψηλότερες τιµές.  
 
Μόνο σε 1 από τα επιµέρους ερωτήµατα της 2ης ενότητας (εξοπλισµός) σηµειώθηκαν στατιστικά 
σηµαντικές διαφορές (F=6.01, p<.01) µεταξύ των αθλούµενων µε βάση τη συστηµατικότητα άθλησης 
στη διάρκεια του έτους (περισσότερο ικανοποιηµένες ήταν οι αθλούµενες που συµµετέχουν σχεδόν 
όλο το έτος). Επίσης, µόνο σε 1 ερώτηµα (καθαριότητα) σηµειώθηκαν στατιστικά σηµαντικές 
διαφορές (F=3.77, p<.05) µεταξύ των αθλούµενων µε βάση τη διάρκεια της αθλητικής 
δραστηριότητας (περισσότερο ικανοποιηµένες ήταν οι αθλούµενες µε έως 1 έτος εµπειρία). Αντίθετα, 
σηµειώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ αθλούµενων σε διαφορετικούς ∆ΑΟ σε όλα τα 
ερωτήµατα της ενότητας, µε το ∆ΑΟ της Βοειοανατολικής Αθήνας να έχει τις υψηλότερες τιµές στα 
περισσότερα ερωτήµατα και το ∆ΑΟ της Ανατολικής Αττικής τις χαµηλότερες. 
 
Μόνο σε 1 από τα επιµέρους ερωτήµατα της 3ης ενότητας (προσαρµογή προγραµµάτων στο επίπεδο 
των αθλουµένων) σηµειώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές (F=3.99, p<.05) µεταξύ των 
αθλούµενων µε βάση τη συστηµατικότητα άθλησης στη διάρκεια του έτους (περισσότερο 
ικανοποιηµένες ήταν οι αθλούµενες που συµµετέχουν σχεδόν όλο το έτος), ενώ σε κανένα ερώτηµα 
της ενότητας δεν σηµειώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των αθλούµενων µε βάση τη 
διάρκεια της αθλητικής δραστηριότητας. Αντίθετα, στατιστικά σηµαντικές διαφορές σηµειώθηκαν 
µεταξύ αθλούµενων σε διαφορετικούς ∆ΑΟ σε όλα τα ερωτήµατα της ενότητας, µε το ∆ΑΟ της 
Νότιας Αθήνας να έχει τις χαµηλότερες τιµές και το ∆ΑΟ της Βόρειας Αθήνας και το 2ο ∆ΑΟ του 
Πειραιά τις υψηλότερες. 
 
Πίνακας 1 
 

Πόσο ικανοποιηµένη είστε από τους 
γυµναστές / προπονητές µε βάση 

Καθόλου- Λίγο 
(%) 

Πολύ – πάρα 
πολύ (%) 

∆εν απάντ. 
(%) Μ SD 

την ανταπόκριση στις ανάγκες σας  2 87 7 4,53 .75 
το επίπεδο γνώσεών τους 1 86 10 4.59 .66 
τις οδηγίες χρήσης των οργάνων 
εκγύµνασης  

5 72 16 4.27 1.00 

τις οδηγίες εκτέλεσης των προγραµµάτων  2 77 14 4.44 .85 
τη βοήθεια στην επιλογή του 
προγράµµατος  

5 71 15 4.27 1.03 
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τη συµπεριφορά τους προς τους 
αθλούµενους  

1 88 9 4.69 .64 

τις αθλητικές εγκαταστάσεις µε βάση  
την καθαριότητα  32 36 3 3.03 1.29 
την ασφάλεια  22 47 9 3.39 1.23 
την ευρυχωρία / άνεση  25 37 9 3.15 1.21 
τα αποδυτήρια  46 22 8 2.52 1.34 
τον αθλητικό και γενικότερο εξοπλισµό  37 29 7 2.86 1.24 
τα προγράµµατα άθλησης µε βάση  
την ποικιλία των προγραµµάτων 9 58 9 3.72 1.01 
την προσαρµογή των προγραµµάτων  15 49 13 3.55 1.13 
την ανανέωση των προγραµµάτων  17 44 13 3.41 1.11 
την παροχή εξειδικευµένων 
προγραµµάτων  

28 26 15 2.96 1.14 

τις διαφορετικές χρονικές ζώνες 
υλοποίησης  

26 30 15 3.04 1.18 

το ∆ήµο σας µε βάση  
τις δυνατότητες άθλησης στην περιοχή 
σας  

12 52 8 3.57 .99 

τα προσφερόµενα προγράµµατα άσκησης  9 48 11 3.53 .87 
τη συνέπεια στις προσφερόµενες 
υπηρεσίες  

9 54 14 3.62 .95 

την ποιότητα των προγραµµάτων  7 55 12 3.68 .85 
το ωράριο υλοποίησης των 
προγραµµάτων  

16 49 12 3.47 1.01 

τον αριθµό των αθλητικών 
εγκαταστάσεων  

31 21 13 2.81 1.04 

την ποιότητα των αθλητικών 
εγκαταστάσεων  

30 19 14 2.79 1.02 

την ενηµέρωση για τα προγράµµατα  30 25 13 2.85 1.10 
την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων  40 13 17 2.43 1.14 
τη διοργάνωση αθλητικών γεγονότων  25 27 17 2.96 1.15 
την ύπαρξη εξειδικευµένου προσωπικού  16 47 15 3.44 1.18 
την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης  40 20 15 2.57 1.21 
το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών  16 54 11 3.62 1.18 

 

Σε 6 επιµέρους ερωτήµατα της 4ης ενότητας σηµειώθηκε στατιστικά σηµαντική επίδραση (F=3.25-
7.16, p<.05 - .001) του παράγοντα συστηµατικότητα άσκησης σε αρκετά ερωτήµατα (προσφερόµενα 
προγράµµατα, ενηµέρωση, νέες εγκαταστάσεις, αθλητικά γεγονότα, επιστηµονικό προσωπικό, άλλες 
υπηρεσίες) µε τους λιγότερο συστηµατικά αθλούµενους να είναι ικανοποιηµένοι περισσότερο από 
νέες εγκαταστάσεις, διοργάνωση αθλητικών γεγονότων, εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό και 
άλλες υπηρεσίες από τους περισσότερο συστηµατικά αθλούµενους.  
 
Επίσης, µόνο σε 1 ερώτηµα (ευκαιρίες άσκησης) σηµειώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 
(F=3.05, p<.05) µεταξύ των αθλούµενων µε βάση τη διάρκεια της αθλητικής δραστηριότητας 
(περισσότερο ικανοποιηµένες ήταν οι αθλούµενες µε 1-3 έτη εµπειρίας). Αντίθετα, στατιστικά 
σηµαντικές διαφορές σηµειώθηκαν µεταξύ αθλούµενων σε διαφορετικούς ∆ΑΟ σε όλα τα ερωτήµατα 
της ενότητας, εκτός από το ερώτηµα που αναφέρεται στο εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό. Ο 
∆ΑΟ της Ανατολικής Αττικής είχε τις χαµηλότερες τιµές, ενώ ο ∆ΑΟ της Βορειοανατολικής Αθήνας 
και ο 2ος του Πειραιά τις υψηλότερες.  
 
Συζήτηση & συµπεράσµατα 
 
Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας σχετικά µε τα επίπεδα ικανοποίησης των συµµετεχόντων σε 
προγράµµατα άθλησης για όλους επιβεβαιώνουν σε σηµαντικό βαθµό τα ευρήµατα προηγούµενων 
ερευνών (Κουτσούκη & συν., 2003; Σταύρου & Κάκκος, 2002) που πραγµατοποιήθηκαν τα τελευταία 
4 χρόνια. Ειδικότερα, οι γυναίκες ασκούµενες σε δηµοτικά αθλητικά προγράµµατα δήλωσαν πολύ 
υψηλό βαθµό ικανοποίησης από τους προπονητές ΠΦΑ σε όλες τις παραµέτρους για τις οποίες 
ερωτήθηκαν. Επίσης, η διάρκεια και η συστηµατικότητα της αθλητικής συµµετοχής δεν αποτέλεσαν 
παράγοντα που διαφοροποιεί σηµαντικά το βαθµό ικανοποίησης. Ακόµα και οι διαφορές που 
σηµειώθηκαν µεταξύ των ∆ΑΟ οφείλονται στις πολύ υψηλές τιµές που σηµειώθηκαν σε ένα 



6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας ∆ιοίκησης Αθλητισµού 

Ηράκλειο – Κρήτη    18 – 20 Νοεµβρίου 2005 

 

18 

συγκεκριµένο ∆ΑΟ. Με βάση τα παραπάνω, φαίνεται ότι οι προπονητές ανταποκρίνονται µε συνέπεια 
και σταθερότητα στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των συµµετεχόντων στα προγράµµατα.   
 
Τα αποδυτήρια (κυρίως), ο εξοπλισµός και η καθαριότητα είναι τα αδύνατα σηµεία των αθλητικών 
χώρων και εγκαταστάσεων µε χαµηλό βαθµό ικανοποίησης (ειδικά στην περίπτωση ενός ∆ΑΟ), 
πράγµα που σηµαίνει ότι δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις προσδοκίες των αθλούµενων. 
Αυτό απαιτούσε άµεσες ενέργειες εκ µέρους των ∆ΑΟ ώστε να διορθωθεί η κατάσταση ειδικά στην 
περίπτωση της υγιεινής και της καθαριότητας. 
 
Αν και γενικά ο βαθµός ικανοποίησης από τα προγράµµατα είναι πάνω από το µέτριο, ωστόσο όσον 
αφορά στα εξειδικευµένα προγράµµατα η ικανοποίηση είναι µικρότερη, ενώ για την ποικιλία των 
προγραµµάτων και την προσαρµογή στα επίπεδα των αθλούµενων είναι µεγαλύτερη. Επίσης, µεγάλες 
είναι και οι διαφορές µεταξύ των ∆ΑΟ σε όλα τα ερωτήµατα της ενότητας. 
 
Η ικανοποίηση από τις δυνατότητες-ευκαιρίες άθλησης στην περιοχή που κατοικούν οι αθλούµενες, η 
συνέπεια, η ποιότητα και το κόστος των παρεχοόµενων αθλητικών υπηρεσιών δηλώνει ανταπόκριση 
στις προσδοκίες-απαιτήσεις των συµµετεχουσών, ενώ αντίθετα δεν ισχύει το ίδιο για τον αριθµό των 
αθλητικών χώρων, την ύπαρξη νέων και σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων και την παροχή 
υποστηρικτικών υπηρεσιών στην άθληση (π.χ., µετακίνηση, στάθµευση, ενηµέρωση, κλπ.). Επίσης, 
τόσο η συστηµατικότητα της άθλησης, όσο και ο ∆ΑΟ που υλοποιεί το πρόγραµµα είναι παράγοντες 
που επιδρούν σηµαντικά στη διαµόρφωση των επιπέδων ικανοποίησης. Όπως σηµειώνει ο Αυθίνος 
(1998), δεν πρέπει να σταµατά κανείς στο «έµεινε, ή δεν έµεινε ικανοποιηµένος ο αθλούµενος», αλλά 
να γίνεται προσπάθεια να βρεθεί το γιατί, ή ο καταλληλότερος τρόπος βελτίωσης του αξιολογούµενου 
προγράµµατος (επάρκεια) και σε σχέση µε τις εγκαταστάσεις ο βαθµός ασφάλειας, συντήρησης, 
υγιεινής, κλπ.  
 
Θεωρώντας ότι η αξιολόγηση των στόχων και των υπηρεσιών αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της 
οργάνωσης των ∆ΑΟ και µε βάση το χρονικό διάστηµα διεξαγωγής της έρευνας (στο µέσο περίπου 
της περιόδου) εκτιµάται ότι αν οι ∆ΑΟ διενεργούσαν µετρήσεις µε συστηµατικό τρόπο η 
πληροφόρηση που θα είχαν για το βαθµό ικανοποίησης των συµµετεχόντων θα τους έδινε τη 
δυνατότητα άµεσων τροποποιήσεων και διορθωτικών κινήσεων στην ίδια περίοδο και 
επανασχεδιασµού προγραµµάτων και υπηρεσιών για την επόµενη περίοδο (Κάκκος & Σταύρου, 
2004). 
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¹ Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
 
Εισαγωγή 
 
Η αναγκαιότητα της έρευνας στο χώρο της πιστότητας πελατών γυµναστηρίων είναι σήµερα 
περισσότερο από κάθε άλλη φορά επιτακτική. Ο ανταγωνισµός στην αγορά των γυµναστηρίων 
αυξάνεται τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο διεθνή χώρο, ενώ υπάρχει µεγάλο πρόβληµα στην 
διατηρησιµότητα των πελατών. Στατιστικά στοιχεία από το διεθνή χώρο αναφέρουν ότι κατά µέσο 
όρο τα γυµναστήρια στην Αµερική χάνουν το 40% των πελατών τους κάθε χρόνο (Sawyer & Smith, 
1999). Επιπλέον, το 50% των ατόµων που ξεκινούν να συµµετέχουν σε αθλητικά προγράµµατα 
σταµατούν τους πρώτους 6 µήνες (Gerson, 1999). Οι αριθµοί αυτοί είναι ακόµη υψηλότεροι στην 
Ελλάδα.  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η εξέταση της δυνατότητας πρόβλεψης της αφοσίωσης των 
πελατών γυµναστηρίων από το συναισθηµατικό στοιχείο των στάσεων και την εµπιστοσύνη των 
µελών προς ένα συγκεκριµένο γυµναστήριο.  
 
Θεωρητικό πλαίσιο – Ορισµοί εννοιών 
 
Καταναλωτικές στάσεις: Για τους υπευθύνους µάρκετινγκ οι καταναλωτικές στάσεις αποτελούν 
αξιόπιστο παράγοντα πρόβλεψης της αγοράς ενός προϊόντος (συµπεριφοράς). Οι στάσεις είναι µια 
τρισδιάστατη έννοια, αποτελούµενες από: α) το γνωστικό στοιχείο, β) το συναισθηµατικό στοιχείο και 
γ) τη συµπεριφορά (πρόθεση, προτίµηση, ή αγορά). Στην παρούσα έρευνα χρησιµοποιήθηκε το 
συναισθηµατικό στοιχείο των στάσεων και ορίστηκε ως η ικανότητα µια µάρκας να προκαλεί θετικά 
καταναλωτικά συναισθήµατα µετά από τη χρήση µιας υπηρεσίας (Chaudhuri & Holbrook, 2001). Το 
γνωστικό στοιχείο των στάσεων συνδέθηκε µε την έννοια της καταναλωτικής εµπιστοσύνης που 
αναπτύσσεται από µια περισσότερο ορθολογιστική διαδικασία και ορίζεται ως η προθυµία του 
καταναλωτή να βασιστεί σε µια συγκεκριµένη µάρκα µε βάση την πιθανότητα να διατηρήσει τα 
υποσχόµενα επίπεδα ποιότητας (Chaudhuri & Holbrook, 2001).  
 
Αφοσίωση πελατών: Σύµφωνα µε τους Zeithaml & Bitner (2003), αφοσιωµένος πελάτης είναι  αυτός 
που: «… επιδεικνύει συνέπεια στησυµπεριφορά, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι αγοράζει την ίδια 
µάρκα, ακόµη και αν έχει άλλες επιλογές και αγοράζει το ίδιο προϊόν µε µεγαλύτερη συχνότητα 
(ποσότητα). Επιπλέον, επιδεικνύει συνέπεια στη στάση του προς το προϊόν, πράγµα το οποίο σηµαίνει 
προτεραιότητα στη λήψη απόφασης (ψυχολογική αφοσίωση), εµφανίζει θετική στάση προς µια 
συγκεκριµένη µάρκα (συναισθηµατική αφοσίωση), συνεισφέρει στην ανάπτυξη θετικής ανεπίσηµης 
επικοινωνίας, και είναι πρόθυµος να δώσει ανατροφοδότηση και να κάνει προτάσεις µέσω της 
ανεπίσηµης και επίσηµης επικοινωνίας (έρευνα αγοράς)». Στη συγκεκριµένη έρευνα η αφοσίωση 
µετρήθηκε µε βάση την πρόθεση των πελατών να συνεχίσουν να είναι µέλη ενός γυµναστηρίου.  
 
Μεθοδολογία 
 
Για τη διερεύνηση των σχέσεων που ορίστηκαν παραπάνω χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος του 
ερωτηµατολογίου. Το όργανο ήταν προσαρµοσµένο σε αυτό που δηµιούργησαν οι Gladder & Funk 
(2002), και περιλάµβανε τις ακόλουθες κλίµακες: α) εµπιστοσύνη στη µάρκα, η οποία µετρήθηκε µε 3 
κλίµακες: σταθερότητα (3 θέµατα), αξιοπιστία (3 θέµατα) και δηµοτικότητα (3 θέµατα), β) 
συναισθηµατικό στοιχείο των στάσεων, η οποία µετρήθηκε µε 5 κλίµακες: νοσταλγία (3 θέµατα), 
αποδοχή από τον κοινωνικό περίγυρο (4 θέµατα), διαφυγή (3 θέµατα), σήµα της εταιρίας (3 θέµατα) 
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και διοίκηση (3 θέµατα) και γ) πρόθεση για συνέχιση της συµµετοχής, η οποία µετρήθηκε µε 3 
θέµατα. Σε όλες τις κλίµακες χρησιµοποιήθηκε 7 βάθµια κλίµακα τύπου Likert. Συλλέχθηκαν 
ερωτηµατολόγια από 100 πελάτες ενός ιδιωτικού γυµναστηρίου της Θεσσαλονίκης. 
 
Αποτελέσµατα 
 
Ανάλυση αξιοπιστίας: Για την ανάλυση αξιοπιστίας υπολογίστηκε ο συντελεστής α του Cronbach και 
οι τιµές κυµάνθηκαν από .68 έως .85. 
 
Περιγραφικά στατιστικά:  Ως προς την εµπιστοσύνη στη µάρκα, η κλίµακα της αξιοπιστίας είχε το 
χαµηλότερο µέσο όρο (3.1). Ως προς το συναισθηµατικό στοιχείο των στάσεων, οι κλίµακες της 
διαφυγής και της νοσταλγίας είχαν τους χαµηλότερους µέσους όρους (αµφότερες 4.8). 
 
Πρόβλεψη της πρόθεσης για συνέχιση της συµµετοχής: Η ανάλυση παλινδρόµησης έδειξε ότι όλες οι 
κλίµακες µαζί (εµπιστοσύνης και συναισθηµατικό στοιχείο των στάσεων) προέβλεψαν συνολικά το 
46% από τη διακύµανση στην πρόθεση (F=9.8, p<.001). Είναι αξιοσηµείωτο, όµως, ότι καµία από τις 
κλίµακες του συναισθηµατικού στοιχείου των στάσεων δεν συνεισέφερε σηµαντικά στην πρόβλεψη 
της πρόθεσης. Από την άλλη πλευρά, η δηµοτικότητα είχε την πιο µεγάλη συνεισφορά, 
ακολουθούµενη από την αξιοπιστία και σταθερότητα.  
 
Συµπεράσµατα 
 
Τα βασικά συµπεράσµατα της έρευνας συνοψίζονται στα ακόλουθα σηµεία: α) οι κλίµακες που 
χρησιµοποιήθηκαν είναι αξιόπιστες και µπορούν να εξελιχθούν περαιτέρω και να χρησιµοποιηθούν  
σε µελλοντικές έρευνες, β) οι δύο έννοιες (εµπιστοσύνη και συναισθηµατικό στοιχείο των στάσεων) 
είναι υποσχόµενες για την πρόβλεψη της αφοσίωσης των πελατών, γ) το θέµα της αξιοπιστίας είναι 
σηµαντικό και δεν έχει επιτευχθεί από τη διοίκηση του συγκεκριµένου γυµναστηρίου και δ) η 
διοίκηση του γυµναστηρίου δεν έχει καταφέρει να αναπτύξει συναισθηµατική σύνδεση µε τους 
πελάτες του, γεγονός που πρέπει διορθωθεί µε την ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών στο µέλλον. 
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ: 
Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ UEFA  
 
Κριεµάδης, Α.,¹ Παπαϊωάννου, Α.,¹ Τερζούδης, Χ. ¹ & Θεάκου. Ε.¹ 
¹ Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 
 

Εισαγωγή  
 
Στη σηµερινή εποχή, οι επιχειρήσεις ασχολούνται µε την παραγωγή και τη διανοµή προϊόντων και 
υπηρεσιών που ικανοποιούν τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών τους, ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες και τους σκοπούς τους, συµµορφώνονται µε συγκεκριµένα πρότυπα και προδιαγραφές 
και υπακούουν στις απαιτήσεις της κοινωνίας (Hoyle, 1998). Εποµένως, οι οργανισµοί θα πρέπει να 
αναπτύξουν ένα αποτελεσµατικό σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας, το οποίο θα  προσφέρει όλους 
τους απαιτούµενους πόρους, προσωπικό, δοµή, στρατηγική και διαδικασίες που επηρεάζουν την 
ποιότητα των προσφερόµενων προϊόντων / υπηρεσιών και ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών τους 
και άλλων εµπλεκόµενων φορέων (Arnold, 1994; Hoyle, 1998). 
 
Τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δηµόσιο τοµέα σε όλο τον κόσµο έχουν αναπτυχθεί και εφαρµοστεί 
διάφορα συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας. Ένα τέτοιο σύστηµα αναφέρεται στον καθορισµό των 
προτύπων και των ποιοτικών απαιτήσεων που θέτει ένα σώµα ειδικών και συνοδεύεται από ελέγχους 
και εκτιµήσεις που εξετάζουν το βαθµό στον οποίο ικανοποιήθηκαν τα συγκεκριµένα πρότυπα και οι 
απαιτήσεις. Ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας (Σ∆Π) προϋποθέτει σχεδιασµένες και 
συστηµατικές ενέργειες οι οποίες διασφαλίζουν ότι ένα προϊόν, ή µια υπηρεσία ικανοποιεί τις 
απαραίτητες απαιτήσεις ποιότητας (Oakland, 1993; ISO 9000, 1994; Freeman, 1993). 
 
Σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9000, η πρωταρχική αιτία για την ανάπτυξη ενός Σ∆Π πρέπει να είναι η 
χρησιµοποίηση του προτύπου ως ένα εργαλείο βελτίωσης της ποιότητας των οργανισµών. 
Ακολουθώντας αυτή τη προσέγγιση και σύµφωνα µε τον Arnold (1994), το πρότυπο θεωρείται ως η 
ελάχιστη προσπάθεια που απαιτείται προκειµένου η επιχείρηση να διασφαλίσει την καλή της 
λειτουργία.. Το πρότυπο ISO 9000 δεν εξειδικεύεται σε ένα συγκεκριµένο κλάδο. Είναι ένας γενικός 
οδηγός για την αποδοτική λειτουργία της επιχείρησης. Στην πραγµατικότητα, το πρότυπο αποτελεί 
έναν οδηγό επιχειρηµατικών πρακτικών και είναι σχεδιασµένο µε σκοπό να δηµιουργήσει 
αυξανόµενη συνέπεια στη διαδικασία παραγωγής του προϊόντος / υπηρεσίας. Ο Arnold (1994), 
δήλωσε ότι το ιδιάζων µέρος του προτύπου είναι ότι επιτρέπει σε κάθε εταιρία να αξιολογήσει κάθε 
στοιχείο του προτύπου και να αποφασίσει µε ποιο τρόπο θα ικανοποιήσει αποτελεσµατικά το σκοπό 
του στοιχείου αυτού. Η µέθοδος που χρησιµοποιείται προκειµένου να επιτευχθεί ο σκοπός και οι 
απαιτήσεις του προτύπου είναι ευέλικτη και αποτελεί αρµοδιότητα του οργανισµού. 
 
Πολλοί συγγραφείς (Hoyle, 1999; Randall, 1995; Arnold, 1994; Hall, 1992) υποστήριξαν ότι η 
εφαρµογή ενός Σ∆Π, όπως το ISO 9000, είναι µια καλή επιχειρηµατική πρακτική, η οποία παράγει τα 
ακόλουθα οφέλη: 
� Βελτίωση της αποδοτικότητας των λειτουργιών. Η εφαρµογή ενός τέτοιου συστήµατος µειώνει τα 

περιττά έξοδα, πράγµα που συνεπάγεται µείωση της περιττής ενασχόλησης και αύξηση της 
αποδοτικότητας (Hall, 1992). 

� Βελτιστοποίηση της δοµής της επιχείρησης και της λειτουργικής της ακεραιότητας. 
� Λειτουργία οργανωτικο-διοικητικών συστηµάτων εντός του οργανισµού µε υψηλή ποιότητα και 

δηµιουργία ενός πλαισίου για τη µελλοντική συνεχή βελτίωση της ποιότητάς του.  
� Τεκµηριωµένα συστήµατα µε χρήσιµες αναφορές και εκπαιδευτικά εργαλεία. 
� Σαφώς καθορισµένους ρόλους, αρµοδιότητες και εξουσίες. 
� Βελτίωση της υπευθυνότητας των εργαζόµενων, των τµηµάτων και των συστηµάτων του 

οργανισµού. 
� Βελτίωση  της επικοινωνίας και της ποιότητας της πληροφόρησης. 
� Βελτίωση των σχέσεων µε τους πελάτες και τους προµηθευτές. 
� Βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών. 
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� Βελτίωση του ηθικού των εργαζόµενων. Σύµφωνα µε τον Hall (1992), στους εργαζόµενους αρέσει 
να εργάζονται σε µια αποδοτική και αποτελεσµατική επιχείρηση που αναγνωρίζει και επιβραβεύει 
τα στελέχη για τις προσπάθειες που καταβάλλουν για διαρκή βελτίωση. 

� Μείωση των δικαστικών καταγραφών κατά της εταιρίας 
� Αναπτυγµένη δυνατότητα του οργανισµού να λαµβάνει µέρος σε προσκλήσεις εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος που απαιτούν το ΙSO 9000 . 
 
Σκοπός της εργασίας 
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εξετάσει το Σύστηµα Αδειοδότησης της UEFA υπό το πρίσµα 
των επιχειρηµατικών Σ∆Π, µε σκοπό να προτείνει βελτιώσεις που θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη 
µιας νέας κουλτούρας ποιότητας στα επαγγελµατικά αθλητικά σωµατεία. Ειδικότερα, η εργασία αυτή 
αποσκοπεί στο: α) να παρουσιάσει τις απαιτήσεις της UEFA που αφορούν στη διοίκηση των 
αθλητικών σωµατείων, β) να προσεγγίσει κριτικά τις απαιτήσεις αυτές και γ) να τις συµπληρώσει µε 
βάση τα διεθνώς αναγνωρισµένα Σ∆Π (Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας-European 
Business Excellence Model, Αµερικανικό Μοντέλο Ποιότητας-Malcolm Baldrige National Quality 
Award, Σ∆Π ISO 9001:2000), ώστε να βελτιώσει το προτεινόµενο σύστηµα διοίκησης των 
ποδοσφαιρικών σωµατείων στην Ευρώπη. 
 
Μεθοδολογία  
 
Μελετήθηκαν τα διεθνώς αναγνωρισµένα Σ∆Π που αναφέρονται παραπάνω και µε βάση αυτά 
προτείνονται βελτιώσεις στο υπάρχον πλαίσιο κριτηρίων της UEFA που αφορούν στη διοίκηση των 
ποδοσφαιρικών σωµατείων. Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν συνεντεύξεις µε στελέχη που ασχολούνται 
στην Ελλάδα µε το σύστηµα  αδειοδότησης της UEFA. 
 
Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας στον αθλητικό τοµέα 
 
Πολλοί Αµερικανικοί και Ευρωπαϊκοί οργανισµοί παροχής υπηρεσιών τόσο στον ιδιωτικό όσο και 
στο δηµόσιο τοµέα  (Οµοσπονδιακές κυβερνήσεις, κυβερνήσεις κρατών, τοπικές αυτοδιοικήσεις, 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα, εταιρίες παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, οργανισµοί παροχής 
αθλητικών υπηρεσιών και υπηρεσιών αναψυχής, εταιρίες παροχής υπηρεσιών τουρισµού) έχουν 
ενστερνιστεί τα Σ∆Π και χρησιµοποιούν το “Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας” και το 
Αµερικανικό Βραβείο Ποιότητας “Baldrige” ως στρατηγική για τη βελτίωση της ποιότητας και της 
παραγωγικότητας. Έχει αποδειχτεί ότι η συνεπής στρατηγική για τη βελτίωση της ποιότητας αυξάνει 
την παραγωγικότητα, µειώνει το κόστος λειτουργίας του οργανισµού, διασφαλίζει σταθερή 
απασχόληση και επηρεάζει στις ανταγωνιστικές πρακτικές του οργανισµού. Ο ∆ιεθνής Οργανισµός 
Προτύπων (ISO), ο οποίος εδρεύει στη Γενεύη, έχει αναπτύξει πρότυπα για την ποιότητα τόσο στο 
βιοµηχανικό τοµέα, όσο και στον τοµέα παροχής υπηρεσιών (Milakovich, 1995). 
 
Ο Williams (1998), διενήργησε µία έρευνα σε 6 τµήµατα του τοµέα παροχής υπηρεσιών αναψυχής 
(µουσεία, γκαλερί τέχνης, θέατρα, κέντρα αναψυχής, πάρκα διασκέδασης και γήπεδα γκολφ) µε 
σκοπό να διερευνήσει την ανάπτυξη και την ενσωµάτωση των Σ∆Π στις λειτουργίες της επιχείρησης. 
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι για τον έλεγχο της ποιότητας εφαρµόζονται υπεραπλουστευµένες 
διαδικασίες, οι οποίες δεν µπορούν να εφαρµοστούν επιτυχώς από τη στιγµή που η ηγεσία δεν 
δεσµεύεται να συµβάλει προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι απουσίαζε η 
φιλοσοφία της διαρκούς βελτίωσης. 
 
Ο Robinson (1998), εξερεύνησε το θέµα της διαχείρισης της ποιότητας στους δηµόσιους οργανισµούς 
παροχής υπηρεσιών αναψυχής και βρήκε ότι το 65% των αθλητικών οργανισµών και οργανισµών 
αναψυχής της τοπικής αυτοδιοίκησης στη Μεγάλη Βρετανία χρησιµοποιούσαν, ή σκόπευαν να 
χρησιµοποιήσουν ένα σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας (όπως το ISO 9000, το Σύστηµα ∆ιοίκησης 
Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management), το Σύστηµα Ικανοποίησης των Πελατών (Customer 
care), ή το Σύστηµα Επένδυσης στο Ανθρώπινο ∆υναµικό (Investors in People). 
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Το Εγχειρίδιο του Συστήµατος Αδειοδότησης της UEFA περιγράφει τα εξειδικευµένα κριτήρια και 
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα ποδοσφαιρικά σψµατεία που συµµετέχουν στις διοργανώσεις 
της από την περίοδο 2004 - 2005. Η πρόθεση του Εγχειριδίου είναι να δώσει τη δυνατότητα στα 
σωµατεία να βελτιώσουν: α) τη διαφάνεια των οικονοµικών ζητηµάτων, πράγµα το οποίο θα 
συντελέσει στην αύξηση της εµπιστοσύνης των επενδυτών και στην αύξηση των επενδύσεων στο 
ποδόσφαιρο, β) τα µέτρα ην ασφάλειας των φιλάθλων και γ) τα επίπεδα ικανοποίησης των φιλάθλων.  
 
Το Εγχειρίδιο αποτελεί τη βάση της συγκριτικής αξιολόγησης των σωµατείων µε οικονοµικά, 
αθλητικά, νοµικά, διοικητικά και αναπτυξιακά κριτήρια, τα οποία ταξινοµούνται σε 4 διαφορετικές 
κατηγορίες (A, B, C, D). Για να µπορούν να λάβουν µέρος στις διοργανώσεις της UEFA τα σωµατεία 
πρέπει να πληρούν τα κριτήρια των κατηγοριών Α και Β όπως ακριβώς περιγράφονται στο Εγχειρίδιο. 
Η µη υλοποίηση των κριτηρίων της κατηγορίας C δεν οδηγεί απαραίτητα στον αποκλεισµό του 
σωµατείου και, συνεπώς, η συµµετοχή µπορεί να εξεταστεί. Τα κριτήρια της κατηγορίας D 
υποδεικνύουν τις ιδανικές πρακτικές. 
 
Η UEFA απαιτεί τα ακόλουθα από τα σωµατεία: 1) επενδύσεις σε προγράµµατα για την ανάπτυξη 
ακαδηµιών ποδοσφαίρου, 2) προσλήψεις καταρτισµένων προπονητών, οι οποίοι θα φροντίσουν για 
την ακαδηµαϊκή εκπαίδευση των νεαρών ποδοσφαιριστών, 3) ανάπτυξη προγραµµάτων για τη 
βελτίωση των σχέσεων µεταξύ των προπονητών, των επαγγελµατιών, των  ποδοσφαιριστών και των 
διαιτητών, µε σκοπό την ενίσχυση της ιδέας του fair play, 4) διαβεβαιώσεις ότι οι θεατές 
φιλοξενούνται σε ασφαλές, άνετο και φιλικό περιβάλλον, το οποίο πληρεί προϋποθέσεις ποιοτικού 
εξοπλισµού και καθαριότητας, 5) παροχή στους ποδοσφαιριστές κατάλληλων προπονητικών 
εγκαταστάσεων προκειµένου να βελτιώνουν τις τεχνικές τους ικανότητες, 5) πρόσληψη 
εκπαιδευµένου, καταρτισµένου και εξειδικευµένου προσωπικού µε επαγγελµατική εµπειρία και 
τεχνογνωσία, 6) να διοικούνται σύµφωνα µε τις ανάγκες των πελατών τους και τα στελέχη να 
εκτελούν τα καθήκοντά τους µε επαγγελµατισµό και 7) να είναι αναγνωρισµένα µέλη της Εθνικής 
Οµοσπονδίας και να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο καταστατικό της.  
 
Η UEFA εισήγαγε  την οικονοµική τεκµηρίωση για την αδειοδότηση-Financial Licensing 
Documentation (FLD) προκειµένου να βελτιώσει τη γενική λογιστική πρακτική των σωµατείων. Το 
FLD θα οδηγήσει στην χρηµατοοικονοµική σταθερότητα του ποδοσφαίρου και οι πληροφορίες που θα 
συγκεντρωθούν θα χρησιµοποιηθούν για τη συγκριτική αξιολόγηση. Τα σωµατεία πρέπει να παρέχουν 
ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (όπως Ισολογισµούς και Αποτελέσµατα Χρήσης), οι οποίες 
θα βασίζονται στην ισχύουσα νοµοθεσία  για τις ανώνυµες εταιρίες. Επιπρόσθετα, τα σωµατεία πρέπει 
να αποδεικνύουν ότι δεν καθυστερούν την πληρωµή των συµβολαίων των ποδοσφαιριστών, των 
προπονητών, του διοικητικού προσωπικού, κλπ. Το κριτήριο αυτό περιλαµβάνει και όλες τις 
υποχρεώσεις του σωµατείου προς την εφορία.  
 
Συµπεράσµατα και προτάσεις βελτίωσης 
 
Τα ποιοτικά κριτήρια της UEFA είναι µια καλή αρχή για την καθιέρωση ενός Σ∆Π στα ευρωπαϊκά 
ποδοσφαιρικά σωµατεία. Το σύστηµα αδειοδότησης πρέπει να συµπληρωθεί από κριτήρια διαχείρισης 
της ποιότητας που θα επιτρέψουν στα σωµατεία να λειτουργήσουν πιο αποδοτικά και 
αποτελεσµατικά, µε επαγγελµατική νοοτροπία, όπως συµβαίνει σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις (κλάδος παροχής υπηρεσιών και βιοµηχανικός κλάδος). Για να συµπληρωθούν τα 
κριτήρια της UEFA χρησιµοποιούνται κριτήρια από Σ∆Π:  

 
Κριτήριο 1 - Ηγεσία: ∆ιαπίστωση εάν ο ηγέτης (ή η ηγετική οµάδα) του σωµατείου λαµβάνει  θετικά 
µέτρα ώστε να:  
� αναπτυχθούν σαφείς αξίες και  προσδοκίες για τα µέλη του σωµατείου,   
� λειτουργεί ως πρότυπο / παράδειγµα,   
� είναι προσιτός στο προσωπικό, στους γονείς, στους µετόχους και σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη,  
� επιµορφώνεται, αλλά και να παρέχει επιµόρφωση στο προσωπικό σε θέµατα διαχείρισης της 

ποιότητας, 
� εµπλέκεται προσωπικά σε δράσεις συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας,    
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� ανασκοπεί και βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα του στυλ ηγεσίας του,  
� προτρέπει όλο το προσωπικό να συµµετέχει σε δραστηριότητες συνεχούς βελτίωσης της 

ποιότητας.   
 
Κριτήριο 2 - Πολιτική και στρατηγική: ∆ιαπίστωση εάν ο ηγέτης (ή η ηγετική οµάδα) του 
σωµατείου: 
� αναπτύσσει την αποστολή, το όραµα, τις αξίες και τους στόχους του σωµατείου,  
� προσδιορίζει την πολιτική και τη στρατηγική του αθλητικού συλλόγου βασιζόµενος στις σχετικές 

πληροφορίες ανάλυσης του εξωτερικού και του εσωτερικού περιβάλλοντος,   
� ισορροπεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες όλων των ενδιαφεροµένων µερών,   
� προσδιορίζει και εκµεταλλεύεται τις παρούσες και µελλοντικές ευκαιρίες,  
� υλοποιεί την πολιτική και τη στρατηγική έτσι όπως σχεδιάσθηκε,   
� αξιολογεί την αντίληψη του προσωπικού σε θέµατα σχεδιασµού και υλοποίησης της πολιτικής και 

στρατηγικής,   
� τακτικά αξιολογεί, ανασκοπεί και βελτιώνει την πολιτική και την στρατηγική του αθλητικού 

συλλόγου.   
 
Κριτήριο 3 - ∆ιοίκηση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού: ∆ιαπίστωση εάν ο ηγέτης (ή η 
ηγετική οµάδα) του σωµατείου: 
� διαχειρίζεται και ευθυγραµµίζει το πρόγραµµα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού µε βάση την 

προκαθορισµένη πολιτική και τη στρατηγική,   
� εξασφαλίζει ότι οι πολιτικές «ίσων ευκαιριών» ισχύουν και είναι λειτουργικές,   
� προσδιορίζει, ταξινοµεί και προσαρµόζει τις ικανότητες του προσωπικού σύµφωνα µε τις ανάγκες,   
� προωθεί τη συνεχή επιµόρφωση,   
� ανασκοπεί και αναπροσαρµόζει τους ατοµικούς και τους οµαδικούς στόχους,   
� αξιολογεί την επίδοση του προσωπικού και βοηθά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων,    
� ενδυναµώνει όλο το προσωπικό,    
� ενθαρρύνει και υποστηρίζει τη συµµετοχή ατόµων και οµάδων σε δράσεις συνεχούς βελτίωσης 

των διαδικασιών και των λειτουργιών του σωµατείου,   
� προσδιορίζει τις ανάγκες επικοινωνίας,   
� παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες και επικοινωνεί συνεχώς µε όλο το προσωπικό, 
� αξιολογεί και βελτιώνει τις διαδικασίες επικοινωνίας,   
� εξασφαλίζει την ασφάλεια και την προστασία όλων αυτών  που συµµετέχουν στο σωµατείο.   
    
Κριτήριο 4 - Πόροι: ∆ιαπίστωση έαν οι πόροι του σωµατείου (οικονοµικοί, πληροφορίες, 
τεχνολογία, εξοπλισµός, υλικά, εγκαταστάσεις, κλπ.) διατίθενται  αποτελεσµατικά προκειµένου να 
υποστηρίξουν την πολιτική και τη στρατηγική του. 
  
Κριτήριο 5 - ∆ιαδικασίες: ∆ιαπίστωση εάν οι διαδικασίες προσδιορίζονται και, εάν είναι 
απαραίτητο, αναθεωρούνται για να εξασφαλίσουν συνεχή βελτίωση των δραστηριοτήτων του 
σωµατείου. Πώς ο ηγέτης (ή ηγετική οµάδα) του σωµατείου:  
� προσδιορίζει τις κύριες και τις δευτερεύουσες διαδικασίες;   
� αξιολογεί την επίδραση των διαδικασιών αυτών;     
� εξασφαλίζει ότι οι διαδικασίες ανασκοπούνται και βελτιώνονται;    
� εξασφαλίζει ότι πραγµατοποιούνται συγκρίσεις µε σωµατεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο;   
� ενθαρρύνει την καινοτοµία, τη δηµιουργικότητα και τη βελτίωση;   
� ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις αλλαγές;   
� εξασφαλίζει ότι οι αλλαγές στις διαδικασίες κοινοποιούνται σε όλο το προσωπικό;  
� εξασφαλίζει ότι το προσωπικό εκπαιδεύεται πριν από την εφαρµογή των αλλαγών στις διαδικασίες;  
  
Κριτήριο 6 - Ικανοποίηση πελατών: Αυτό το κριτήριο θα µπορούσε να περιλαµβάνει τις αντιλήψεις 
των πελατών όσον αφορά τις διαθέσιµες εγκαταστάσεις, την αξιοπιστία των υπηρεσιών, την τιµή, την 
ποιότητα της κατάρτισης, κλπ.    
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Κριτήριο 7 - Ικανοποίηση ανθρώπινου δυναµικού: Αυτό το κριτήριο θα µπορούσε να περιλαµβάνει 
τις αντιλήψεις των ανθρώπων για το εργασιακό περιβάλλον, το σύστηµα αµοιβών, την αναγνώριση, 
τους όρους απασχόλησης, την ισότητα ευκαιριών, τη συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων, την 
επικοινωνία, τις παροχές υγείας και ασφάλειας, την αξιολόγηση, την εκπαίδευση, κλπ.  
 
Κριτήριο 8 – Επιδράσεις στη κοινωνία: Μέτρηση των αποτελεσµάτων που το σωµατείο επιτυγχάνει 
σχετικά µε την ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών της κοινωνίας γενικότερα (π.χ., 
ποιότητα ζωής, διαχείριση περιβάλλοντος, χορηγίες σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες, συνεισφορά 
στην έρευνα και εκπαίδευση, κλπ.).  
 
Κριτήριο 9 - Επιχειρησιακά αποτελέσµατα: Τα επιχειρησιακά αποτελέσµατα αντανακλούν την 
αποτελεσµατικότητα και τη αποδοτικότητα του σωµατείου και µπορεί να είναι χρηµατοοικονοµικά 
και µη οικονοµικής φύσης.     
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 
ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 

ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥΣ 
 
Μασµανίδης, Θ.¹ & Κώστα, Γ.¹ 
¹ Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 
 
Εισαγωγή  
 
Όπως προκύπτει από στοιχεία του ΥΠΕΠΘ ο αριθµός των ενεργών φοιτητών/τριων των Ιδρυµάτων 
της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στη χώρα (ΑΕΙ και ΤΕΙ) ανέρχεται σήµερα στις 307.000. Οι νέοι αυτοί 
άνθρωποι έχουν ως σηµείο αναφοράς το πανεπιστήµιο, το οποίο, παράλληλα µε τις σπουδές, τους 
προσφέρει και δυνατότητες άθλησης µέσω των προγραµµάτων που οργανώνει το γραφείο φυσικής 
αγωγής.  
 
Οι φοιτητές/τριες αποτελούν ένα κοµµάτι της Ελληνικής κοινωνίας µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (π.χ., 
συνθήκες εργασίας, υποχρεώσεις, διαµόρφωση του ελεύθερου χρόνου). Πέρα από το χρόνο που 
απαιτείται για τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των σπουδών υπάρχει και ένα µέρος ελεύθερου 
χρόνου που µπορούν να διαθέσουν σε δραστηριότητες της επιλογής τους, µεταξύ των οποίων είναι και 
αυτές της άθλησης και της αναψυχής. Πολλές τέτοιες δραστηριότητες οργανώνουν τα γραφεία 
φυσικής αγωγής των Ιδρυµάτων τους και η συµµετοχή των φοιτητών/τριών είναι προαιρετική 
(Μασµανίδης, 2002). Η ενασχόληση µε δραστηριότητες άθλησης και αναψυχής αποτελεί δηµιουργική 
και χρήσιµη συνήθεια και για το λόγο αυτό αναζητούνται τρόποι ενδυνάµωσής της.  
 
Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, τα οφέλη από την ανάπτυξη του πανεπιστηµιακού αθλητισµού είναι 
πολλά. Ο αθλητισµός συµβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των φοιτητών/τριων (Danylchuk & 
Maclean, 2001; Weese, 1997), βελτιώνει την ψυχική υγεία και αυξάνει την αυτοπεποίθηση των 
φοιτητών/τριων (Downs, 2003; Haines, 2001), παρέχει µια κοινωνικά αποδεκτή διέξοδο στους 
φοιτητές/τριες για να αντιµετωπίσουν την πίεση των σπουδών (Downs, 2003; Riemer, 1997) και 
συµβάλει στην προώθηση του ακαδηµαϊκού πνεύµατος και της αίσθησης του δεσµού µε τους άλλους 
φοιτητές του Ιδρύµατος (Downs, 2003; Matthews, 1987). Για τους λόγους αυτούς ο αθλητισµός 
(πρέπει να) αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής τους στο πανεπιστήµιο.  
 
Σύµφωνα µε τον Opaschowski (1997), ελεύθερος χρόνος είναι ο αυτός στον οποίο κανείς είναι 
ελεύθερος να κάνει κάτι. Ο Weber (1963), ως πραγµατικά ελεύθερο χρόνο ορίζει αυτόν στη διάρκεια 
του οποίου µε δική του παρόρµηση και κρίση µπορεί κανείς να εκπληρώσει τις επιθυµίες και τις 
κλίσεις του. Ο Dumazedier θεωρεί τον ελεύθερο χρόνο ως ένα σύνολο απασχολήσεων, στις οποίες 
µπορεί να επιδίδεται ένα άτοµο µε τη θέλησή του για να αναπαύεται, να µορφώνεται, να συµµετέχει 
σε κοινωνικές εκδηλώσεις, να δηµιουργεί, χωρίς οικογενειακές, επαγγελµατικές και κοινωνικές 
υποχρεώσεις (Κρασνάκης, 1984). Σύµφωνα µε τους Cordes & Imrahim (1996), αναψυχή είναι η 
εθελοντική συµµετοχή σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, οι οποίες θεωρούνται σηµαντικές και 
προξενούν ευχαρίστηση στο άτοµο που παίρνει µέρος.  
 
Σκοπός της έρευνας  
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διαπιστώσει πώς οι φοιτητές/τριες αξιοποιούν τον ελεύθερο 
χρόνο τους και µε ποιες δραστηριότητες ασχολούνται όταν δεν αθλούνται,. Οι δραστηριότητες πέρα 
από την άθληση που τραβούν το ενδιαφέρον των φοιτητών/τριων θεωρητικά δρουν ανταγωνιστικά µε 
τα προγράµµατα άθλησης που οργανώνουν τα γραφεία φυσικής αγωγής των πανεπιστηµίων.   
 
Μεθοδολογία  
 
Η συλλογή των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε ερωτηµατολόγιο, σε τµήµα του οποίου 
συµπεριλαµβάνονταν οι κύριες εναλλακτικές δραστηριότητες µε τις οποίες ασχολούνται οι 
φοιτητές/τριες στον ελεύθερό τους χρόνο. Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκε από 537 φοιτητές/τριες 
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(304 άνδρες - 226 γυναίκες) του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης στους χώρους της πανεπιστηµιούπολης. Στο δείγµα περιλαµβάνονταν άτοµα από 13 
συνολικά Τµήµατα των 2 πανεπιστηµίων.  
 
Οι φοιτητές/τριες κλήθηκαν να σηµειώσουν µε σειρά προτεραιότητας σε µία λίστα από 15 
εναλλακτικές δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου αυτές µε τις οποίες προτιµούν να ασχολούνται 
περισσότερο. Στη λίστα µπορούσαν να τσεκάρουν όποιες και όσες ήθελαν. Στο τέλος υπήρχε ανοιχτή 
ερώτηση για να σηµειώσει όποιος ήθελε δραστηριότητες που δεν αναφέρονταν στη λίστα.  
 
Η λίστα των εναλλακτικών δραστηριοτήτων κωδικοποιήθηκε και δόθηκε ένας βαθµός σε κάθε 
επιλογή ανάλογα µε την προτεραιότητα. Η 1η επιλογή βαθµολογούνταν µε 15, η 2η µε 14, η 3η µε 13, 
κλπ., µέχρι τη 15η επιλογή που βαθµολογούνταν µε 1. Μετά από πρόσθεση της βαθµολογίας όλων των 
επιλογών, οι εναλλακτικές δραστηριότητες που προτιµούν οι φοιτητές/τριες στο ελεύθερό τους χρόνο 
καταγράφηκαν σε πίνακα. 
 
Αποτελέσµατα  
 
Στον πίνακα 1 αναφέρονται οι κύριες εναλλακτικές δραστηριότητες µε τις οποίες προτιµούν να 
απασχολούνται οι φοιτητές/τριες στη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου τους όταν δεν αθλούνται. Από 
τις απαντήσεις στην ανοιχτή ερώτηση για άλλες δραστηριότητες στις οποίες θα συµµετείχαν οι 
φοιτητές/τριες και δεν αναφέρονταν στη λίστα δεν προέκυψε κάτι σηµαντικό. 
 

Πίνακας 1. Εναλλακτικές δραστηριότητες µε τις οποίες προτιµούν να ασχολούνται οι φοιτητές/τριες 
στον ελεύθερό τους χρόνο όταν δεν αθλούνται 
 

 Βαθµολογία  

Κάθοµαι στην καφετέρια  1  

Ξεκουράζοµαι  2  

Ακούω (παίζω) µουσική  3  

Βλέπω τηλεόραση  4  

Πάω βόλτα (περπάτηµα)  5  

∆ιαβάζω άλλα βιβλία και περιοδικά  6  

Πηγαίνω κινηµατογράφο  7  

Συµµετέχω σε συζητήσεις  8  

Μαθαίνω ξένες γλώσσες  9  

Σερφάρω στο Internet  10  

Πηγαίνω σε χορούς και διασκεδάσεις  11  

Παίζω παιχνίδια στον υπολογιστή  12  

Εργάζοµαι  13  

Πηγαίνω εκδροµές  14  

Παρακολουθώ διάφορα αθλητικά θεάµατα  15  

 

Σε άλλη ερώτηση του ερωτηµατολογίου που αναφέρονταν αν οι φοιτητές/τριες πηγαίνουν ως θεατές 
στους χώρους άθλησης το 30,1% απάντησε ότι δεν πηγαίνει καθόλου, το 43,4% µερικές φορές το 
χρόνο, το 15,5% µία φορά το µήνα, το 8,7% µία φορά την εβδοµάδα και το 2,3% αρκετές φορές την 
εβδοµάδα.  
 
Συζήτηση  
 
Από τα αποτελέσµατα της έρευνας φάνηκε ότι οι πρώτες 4 δραστηριότητες µε τις οποίες ασχολούνται 
οι φοιτητές/τριες στον ελεύθερό τους χρόνο είναι παθητικές (κάθοµαι στην καφετέρια, ξεκουράζοµαι, 
ακούω / παίζω µουσική, βλέπω τηλεόραση). Η πρώτη εναλλακτική δραστηριότητα που έχει και 
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σωµατική δραστηριότητα εµφανίζεται στην 5η θέση (πάω βόλτα, περπάτηµα). Η άλλη δραστηριότητα 
που έχει σωµατική προσπάθεια βρίσκεται στη 14η θέση (πηγαίνω εκδροµές). Οι φοιτητές/τριες 
τοποθέτησαν στην τελευταία θέση τη δραστηριότητα «παρακολουθώ διάφορα αθλητικά θεάµατα». 
Κατά την άποψή µας αυτό φανερώνει ότι το αθλητικό θέαµα δεν είναι στα άµεσα ενδιαφέροντά τους, 
ή ότι θα προτιµούσαν να ασχολούνται οι ίδιοι µε τον αθλητισµό παρά να είναι παθητικοί θεατές.  
 
Η σχετική αδιαφορία των φοιτητών/τριων για το αθλητικό θέαµα προκύπτει και από την ερώτηση εάν 
πηγαίνουν στους χώρους άθλησης ως θεατές. Ενδιαφέρον προκαλεί η διαπίστωση ότι η 
δραστηριότητα «εργάζοµαι» κατέλαβε την προτελευταία θέση. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι από το 
σύνολο των φοιτητών/τριων µόνο ένα µικρό µέρος εργάζεται, ή η εργασία αποτελεί πρόβληµα για τη 
συµµετοχή τους στην άθληση. Συνεπώς, υπάρχουν αυξηµένες δυνατότητες ενασχόλησης µε 
δραστηριότητες άθλησης και αναψυχής στο ελεύθερο χρόνο τους.  
 
Γνωρίζοντας τον τρόπο ζωής των φοιτητών/τριων και τις δραστηριότητες µε τις οποίες ασχολούνται, 
οι φορείς διοίκησης των γραφείων φυσικής αγωγής των πανεπιστηµίων έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιµοποιήσουν αποτελεσµατικότερες στρατηγικές παρέµβασης για να τους προσεγγίσουν και να 
αυξήσουν τη συµµετοχή τους στα προγράµµατα άθλησης των Ιδρυµάτων. Περισσότερη έρευνα 
απαιτείται για να προσδιοριστούν ο τρόπος προσέγγισης των φοιτητών/τριων και οι τεχνικές 
παρέµβασης που θα οδηγήσουν στην αύξηση της συµµετοχής τους σε δραστηριότητες άθλησης και 
αναψυχής.  
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Η ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
ΤΩΝ ΠAΙ∆ΙΩΝ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 
Μητροπούλου, Θ.¹ & Κώστα, Γ.²  
¹ Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
² Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 
 
Εισαγωγή 
 
Στο χώρο των ηλεκτρονικών υπολογιστών (H/Y), τα πολυµέσα (multimedia) και οι προσοµοιωτές 
εικονικής πραγµατικότητας (virtual reality) είναι πλέον γεγονός. Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας 
έχει οδηγήσει τους H/Y να έχουν εισχωρήσει σχεδόν σε όλα τα µέρη της σύγχρονης ζωής, 
συµπεριλαµβανοµένης της εργασίας, της µελέτης, της διασκέδασης, κλπ. Κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας δεκαετίας το διαδίκτυο άλλαξε τον τρόπο εργασίας πολλών ανθρώπων, τον τρόπο µε τον 
οποίο παίζουν, µαθαίνουν και επικοινωνούν (Leung & Lee, 2005). 
 
Τα παιχνίδια στον H/Y έχουν καθιερωθεί και µάλιστα αποτελούν ένα δηµοφιλή τρόπο διασκέδασης 
των σηµερινών παιδιών και  εφήβων (Funk, 1993; Greenfield, 1994; Kubey, 1990; Phillips, 1995). 
Ωστόσο, αφιερώνοντας χρόνο για παιχνίδια στον H/Y µειώνεται ο χρόνος από άλλες δραστηριότητες, 
όπως το διάβασµα και τα σπορ. Στην έρευνά τους οι Phillips, Rolls, Rouse & Griffiths (1995,) 
παρατήρησαν ότι τα παιδιά που αφιερώνουν αρκετό χρόνο στο να παίζουν παιχνίδια στον H/Y έχουν 
την τάση να συναντούν πιο συχνά τους φίλους τους και εκτός σχολείου σε σχέση µε τα παιδιά που δεν 
αφιερώνουν χρόνο σε ηλεκτρονικά παιχνίδια. Ερευνητές που συµφωνούν µε την άποψη ότι το 
διαδίκτυο διευκολύνει την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων στηρίζουν τη θεωρία τους στο γεγονός ότι 
τα άτοµα που ασχολούνται µε το διαδίκτυο έχουν κοινά ενδιαφέροντα (McKenna & Bargh, 2000).  
 
Με βάση αυτή την παρατήρηση οι ερευνητές εξηγούν και τη δηµιουργία φιλικών σχέσεων µέσω H/Y. 
Τα παιδιά µπορούν να σχηµατίζουν οµάδες – ο καθένας χρησιµοποιώντας τον H/Y του – χωρίς να 
βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά έρχονται σε επαφή µε άλλα άτοµα, 
κοινωνικοποιούνται, µαθαίνουν να ζουν µε κανόνες και, γενικότερα, να εισπράττουν τα οφέλη του 
αθλητισµού. Ο µόνος τοµέας του αθλητισµού που δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί είναι ο τοµέας της 
υγείας, αφού µόνον η φυσική δραστηριότητα δίνει τη δυνατότητα αποκοµίσει κανείς βιοσωµατικά 
οφέλη.  
 
Η τεχνολογία, λοιπόν, έχει τη δυνατότητα να κάνει προσιτή την εκπαίδευση διαφορετικών και µερικές 
φορές επικίνδυνων δραστηριοτήτων Άσκησης για Όλους – Κινητικής Αναψυχής σε ένα µεγάλο 
αριθµό ατόµων. Μέσα από αυτή τη δυνατότητα, πολλοί άνθρωποι θα καταφέρουν να ξεπεράσουν τις 
τυχόν φοβίες τους, να κοινωνικοποιηθούν και να δοκιµάσουν να εκτελέσουν δραστηριότητες που ποτέ 
ίσως δεν φαντάστηκαν ότι µπορούν να εκτελέσουν (Αυθίνος, 1998). Θέλοντας να προετοιµάσουν τα 
παιδιά τους για την εποχή της πληροφόρησης οι γονείς αγοράζουν H/Y στο σπίτι και συνδέονται µε το 
διαδίκτυο. Μήπως, όµως, τα παιδιά αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στα παιχνίδια µε τον H/Y σε 
σχέση µε άλλες δραστηριότητες; Μήπως αντικαταθιστούν τη φυσική άσκηση µε ένα παιχνίδι 
(ποδόσφαιρο, τένις, ή άλλο άθληµα) µέσω του H/Y τους;    
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να µελετήσει την επιλογή παιδιών που γνωρίζουν τη χρήση των 
H/Y µεταξύ της χρήσης του ηλεκτρονικού αθλητικού παιχνιδιού και του πραγµατικού αθλητικού 
παιχνιδιού κατά τον ελεύθερο χρόνο τους.  
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Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Το δείγµα αποτέλεσαν 500 ανήλικοι µαθητές ηλικίας 12-18 ετών (Γυµνασίου και Λυκείου) 
και των 2 φύλων, οι οποίοι συχνάζουν σε χώρους όπου παρέχεται η χρήση του διαδικτύου, δηλ. τα 
internet καφέ. Οι χώροι αυτοί επιλεχθήκαν µε τη µέθοδο της τυχαίας δειγµατοληψίας.  
 
Όργανο µέτρησης: Στους συµµετέχοντες δόθηκε ειδικά διαµορφωµένο ερωτηµατολόγιο µε σκοπό να 
µελετηθεί ο χρόνος που αφιερώνουν στη χρήση των ηλεκτρονικών αθλητικών παιχνιδιών µέσω του 
Η/Υ και του διαδικτύου, οι λόγοι της χρήσης των Η/Υ, αλλά και ο χρόνος και οι λόγοι που 
αφιερώνουν αντίστοιχα οι µαθητές σε αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες αναψυχής 
γενικότερα. Το ερωτηµατολόγιο ήταν ανώνυµο και αποτελούσε µία συρραφή ερωτηµατολογίων που 
είχαν χρησιµοποιηθεί σε προηγούµενες έρευνες και στα οποία είχαν ήδη ελεγχθεί η εγκυρότητα και η 
αξιοπιστία τους. Οι ερωτήσεις που συµπεριληφθήκαν ήταν κλειστού τύπου (ναι – όχι) και 5-βάθµιας 
και 7-βάθµιας κλίµακας Likert. Η διανοµή τους πραγµατοποιήθηκε κατά τους µήνες Αύγουστο, 
Σεπτέµβριο και Οκτώβριο του 2005 στο πολεοδοµικό συγκρότηµα της Αθήνας τις ηµέρες 
Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, κατά τις απογευµατινές ώρες 18.00-22.00. Καταβλήθηκε 
προσπάθεια να αξιολογηθεί η χρήση των ηλεκτρονικών αθλητικών παιχνιδιών µέσω του H/Y από 
ανήλικους µαθητές σε σχέση µε το φύλο, την ηλικία και το χρόνο που αφιερώνουν για τη συµµετοχή 
τους σε τέτοιου είδους δραστηριότητες και στο χρόνο που αφιερώνουν σε φυσικές δραστηριότητες και 
δραστηριότητες αναψυχής.  
 
Αποτελέσµατα 
 
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η πλειοψηφία των πελατών σε χώρους όπου προσφέρεται η δυνατότητα 
χρήσης H/Y είναι κυρίως αγόρια. Ωστόσο, φάνηκε ότι και τα 2 φύλα ασχολούνται µε τους H/Y και το 
διαδίκτυο. Σύµφωνα µε τη στατιστική ανάλυση που ακολουθήθηκε, φάνηκε ότι το δείγµα – 
ανεξάρτητα από το φύλο – χρησιµοποιεί το διαδίκτυο όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας. Πιο 
συγκεκριµένα, το 31.7% το χρησιµοποιεί ∆ευτέρα-Παρασκευή πάρα πολύ, ενώ το ποσοστό ανεβαίνει 
στο 53% για το σαββατοκύριακο. Το 62.8%προτιµά να χρησιµοποιεί το διαδίκτυο µετά τις 21.00.  
 
Όσον αφορά στη διάρκεια χρήσης των ηλεκτρονικών αθλητικών παιχνιδιών τα αποτελέσµατα ήταν τα 
αναµενόµενα. Τα αγόρια ασχολούνται µε τη συγκεκριµένη δραστηριότητα 1-2 ώρες κάθε ηµέρα κατά 
µέσο όρο, ενώ η πλειοψηφία των κοριτσιών λιγότερο από 30 λεπτά. Ως προς το χώρο στον οποίο τα 
παιδιά ασχολούνται µε τη χρήση των ηλεκτρονικών αθλητικών παιχνιδιών, στην 1η θέση (45.7%) 
βρίσκεται ο προσωπικός H/Y, ενώ στη 2η θέση βρίσκεται η προσωπική παιχνιδοµηχανή. Τέλος, το 
67.1% του δείγµατος δήλωσε ότι κατά τον ελεύθερο χρόνο προτιµά να ασχολείται µε το πραγµατικό 
αθλητικό παιχνίδι, ενώ στην ίδια ερώτηση το 32.9% δήλωσε ότι  κατά τον ελεύθερο χρόνο προτιµά να 
ασχολείται µε το ηλεκτρονικό αθλητικό παιχνίδι.      
 
Συζήτηση – Συµπεράσµατα 
 
Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία τα αποτελέσµατα ήταν τα αναµενόµενα. Επειδή, όµως, στον 
ελληνικό χώρο δεν είχε πραγµατοποιηθεί παρόµοια έρευνα τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης 
παρουσίασαν ενδιαφέρον. Βρέθηκε ότι τα παιδιά πλέον είναι αρκετά εξοικειωµένα µε τη χρήση των 
Η/Υ, σε σηµείο µάλιστα που να αποτελεί µία από τις κύριες δραστηριότητες κατά τον ελεύθερο χρόνο 
τους. Το γεγονός ότι το µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος απάντησε ότι προτιµά να παίζει 
ηλεκτρονικά παιχνίδια – συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών αθλητικών παιχνιδιών – µε φίλους 
και όχι µόνοι τους, έρχεται να στηρίξει την θεωρία των Parks & Floyd (1996), οι οποίοι καταλήγουν 
στο συµπέρασµα ότι τα άτοµα που χρησιµοποιούν τους Η/Υ δεν στερούνται κοινωνικοποίησης και 
προσωπικής επαφής µε άλλα άτοµα, απλά διαφέρουν στον τρόπο µε τον οποίο επιλέγουν να 
επικοινωνήσουν. Επιλέγουν, ίσως, όχι τους παραδοσιακούς τρόπους επικοινωνίας αλλά πιο 
σύγχρονους, όπως π.χ.. το τηλέφωνο, τα µηνύµατα µέσω Η/Υ (e-mail), αλλά και την προσωπική 
επικοινωνία µε εικόνα µέσω Η/Υ (chat). Η υπόθεση αυτή είναι γνωστή ως Υπόθεση της 
Αντικατάστασης των ∆υνατών ∆εσµών (Displacing Strong Ties Hypothesis) και στηρίζεται στην 
άποψη ότι η ανάγκη των ανθρώπων για επικοινωνία και κοινωνικοποίηση µπορεί να καλυφθεί και µε 
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άλλους, πιο σύγχρονους τρόπους.  
 
Είναι, λοιπόν, πιθανό ο πλούτος των νέων µέσων επικοινωνίας να µπορεί µε το δικό του τρόπο να 
συµβάλλει θετικά στη δηµιουργία κοινωνικών επαφών. Είναι, όµως, αλήθεια ότι ο µόνος τοµέας τον 
οποίο αδυνατεί να καλύψει η χρήση των Η/Υ σε σχέση µε την αθλητική δραστηριότητα είναι ο 
βιοσωµατικός. Η παρούσα έρευνα έδειξε ότι η χρήση των Η/Υ δεν επηρεάζει τη συµµετοχή των 
παιδιών σε κάποια αθλητική δραστηριότητα ακόµα και στο υψηλότερο επίπεδο, το επαγγελµατικό. 
Είναι, όµως, ολοφάνερο πως η πολύωρη χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου από την πλειοψηφία των 
ατόµων που πήραν µέρος στην έρευνα δεν µπορεί να επιτρέψει τη συµµετοχή τους σε κάποια 
αθλητική δραστηριότητα στον ίδιο βαθµό µε αυτόν της χρήσης του Η/Υ.                                                                                
 
Αυτή η παραδοχή δίνει τη δυνατότητα να αναφερθεί η θεωρία άλλων ερευνητών, σύµφωνα µε την 
οποία η χρήση των Η/Υ έχει αρνητικές επιδράσεις στην ψυχολογία και την κοινωνική ζωή των 
ατόµων (Brenner, 1997; Kraut, Patterson & Lundmark, 1998; Black, Belsare & Schlosser, 1999). Οι 
ερευνητές αυτοί υποστηρίζουν ότι τα άτοµα που χρησιµοποιούν τους Η/Υ για κάλυψη των 
κοινωνικών τους αναγκών έχουν αντικαταστήσει την προσωπική επαφή µε το διαδίκτυο και τις 
διάφορες υπηρεσίες του (chat, e-mail). Τα άτοµα αυτά τείνουν να χαρακτηρίζονται από µειωµένη 
συµµετοχή σε φυσικές και δηµιουργικές δραστηριότητες. Η υπόθεση αυτή είναι γνωστή ως Υπόθεση 
της Αντικατάστασης των ∆ραστηριοτήτων (Displacing Social Activities Hypothesis), καθώς 
στηρίζεται στην άποψη ότι οι χρήστες των Η/Υ έχουν αντικαταστήσει τη φυσική δραστηριότητα µε 
ασχολίες λιγότερο κινητικές. Στην περίπτωση όπου ισχύει η Υπόθεση της Αντικατάστασης των 
∆ραστηριοτήτων, τότε η αυξηµένη χρήση των Η/Υ έχει βρεθεί ότι συνδέεται µε έναν καθιστικό τρόπο 
ζωής που χαρακτηρίζεται από µειωµένη συµµετοχή σε φυσικές και δηµιουργικές δραστηριότητες 
αναψυχής.  
 
H παρούσα έρευνα δεν είχε σκοπό να ασχοληθεί µε τη σύγκριση του χρόνου που αφιερώνουν τα 
παιδιά στις φυσικές και ηλεκτρονικές δραστηριότητες τόσο διεξοδικά και αναλυτικά. Όµως, δίνει το 
έναυσµα προκειµένου να µελετηθούν πιο συγκεκριµένα οι παραπάνω παράγοντες που επηρεάζουν την 
ποιότητα ζωής των Ελλήνων µαθητών.  
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∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ «ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ»  

ΛΟΓΩ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 
 
Οικονόµου, Σ.¹ & Κουθούρης, Χ.¹ 
¹ Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
 
Εισαγωγή 
 
Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα ο αριθµός των θερινών παιδικών κατασκηνώσεων αυξάνει 
συστηµατικά, έχοντας ξεπεράσει τον αριθµό των 550 (Alexandris & Kouthouris, 2005). Η 
κατασκήνωση αποτελεί µια µορφή αναψυχής που προτιµάται από ολοένα και περισσότερους γονείς, 
αλλά και παιδιά κατασκηνωτές. Το γεγονός αυτό συντελεί στην αύξηση του ανταγωνισµού στο χώρο 
της αγοράς της αναψυχής και οδηγεί τα στελέχη της διοίκησης κάθε κατασκήνωσης να διερευνήσουν 
και να προσδιορίσουν µε ακρίβεια τα χαρακτηριστικά στοιχεία αυτής της αγοράς. Τα διευθύνοντα 
στελέχη των κατασκηνώσεων προσπαθούν να προσδιορίσουν τις επιθυµίες των πελατών τους µέσα 
από τη διερεύνηση των κινήτρων συµµετοχής των παιδιών στις θερινές κατασκηνώσεις. Η ανάπτυξη 
νέων κατασκηνωτικών προγραµµάτων αναψυχής, καθώς και η βελτίωση παλαιότερων προγραµµάτων 
αποτελούν βασικούς στόχους των υπεύθυνων.  
 
Η έρευνα των προσωπικών κινήτρων είναι σηµαντική για τους επιχειρηµατίες επειδή δίνει απαντήσεις 
στην ερώτηση «γιατί συµµετέχει κάποιος σε µία κατασκήνωση;», λαµβάνοντας υπόψη την πρόθεση 
και τη συµπεριφορά των πελατών. Μόλις τα κίνητρα κατανοηθούν πλήρως µπορεί αυτές οι 
πληροφορίες να εφαρµοστούν σε µια µελλοντική οµάδα πελατών και να ικανοποιηθούν οι ανάγκες 
και οι προσδοκίες τους (Zeithaml & Bitner, 2003).   
 
Σκοποί της έρευνας 
 
Οι σκοποί της παρούσας έρευνας ήταν να: α) διερευνηθούν τα σηµαντικότερα κίνητρα συµµετοχής 
των κατασκηνωτών σε θερινές κατασκηνώσεις «περιπέτειας», β) καταγραφούν τα σηµαντικότερα 
κίνητρα συµµετοχής ξεχωριστά για κάθε φύλλο και γ) διερευνηθεί εάν υπήρξε διαφοροποίηση στα 
σηµαντικότερα κίνητρα συµµετοχής των αγοριών από ό,τι σε αυτά των κοριτσιών.  
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 80 αγόρια και κορίτσια (Ν=80), ηλικίας 9-16 ετών, που 
συµµετείχαν σε µία πρότυπη κατασκήνωση «περιπέτειας», που λειτούργησε στον υπαίθριο δασικό 
χώρο γύρο από το ορειβατικό καταφύγιο του όρους Καλιακούδα, στο Καρπενήσι, σε υψόµετρο 1450 
µέτρων, το καλοκαίρι του 2004. Η άδεια για τη συλλογή των στοιχείων δόθηκε από τον αρχηγό της 
κατασκήνωσης, η οποία παρείχε προγράµµατα δραστηριοτήτων αναψυχής (π.χ., ποδηλασία βουνού, 
προσανατολισµός, κανό σε ποτάµι, κλπ.), αλλά και απλές αθλητικές δραστηριότητες (π.χ., 
πετοσφαίριση, επιτραπέζια αντισφαίριση, κλπ.). 
 
Όργανο µέτρησης: Για την καταγραφή των κινήτρων χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα των Alexandris & 
Kouthouris (2005), αφού τροποποιήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. ∆ηµιουργήθηκε µια 
λίστα 24 θεµάτων (παρόµοια µε αυτή των Alexandris & Kouthouris, 2005) για να καλύψει τις κύριες 
παρακινητικές διαστάσεις που προτείνονται από τη βιβλιογραφία, καταβάλλοντας προσπάθεια να 
δηµιουργηθεί ένα σύντοµο και φιλικό ερωτηµατολόγιο, το οποίο θα ήταν κατανοητό και εύκολο να 
συµπληρωθεί από τα παιδιά. 
 
∆ιαδικασία συλλογής ερωτηµατολογίων: Τα ερωτηµατολόγια διανεµήθηκαν τις 2 πρώτες µέρες της 
1ης και 2ης κατασκηνωτικής περιόδου σε όλους τους κατασκηνωτές / κατασκηνώτριες ηλικίας 9-16 
ετών. Στα παιδιά ζητήθηκε να κατατάξουν τη σηµαντικότητα των 24 κινήτρων για συµµετοχή στην 
κατασκήνωση. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε 5βάθµια κλίµακα Likert. 
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Αποτελέσµατα 
 
Οι κυριότεροι λόγοι παρακίνησης των κατασκηνωτών για συµµετοχή στη θερινή κατασκήνωση ήταν: 
«για να περάσω καλά» (Μ.Ο. = 4.2,ΤΑ = 0.79), «για να είµαι κοντά στη φύση» (Μ.Ο. = 4.2, ΤΑ = 
0.96), «για τις εµπειρίες που προσφέρει η κατασκήνωση» (Μ.Ο. = 4.1, ΤΑ = 0.79), «για να φύγω από 
το περιβάλλον της πόλης» (Μ.Ο. = 4.1, ΤΑ =1.16 ), «για να ζήσω στον καθαρό αέρα» (Μ.Ο. = 4.0, 
ΤΑ = 0.99) και «για να συµµετέχω σε δραστηριότητες περιπέτειας» (Μ.Ο. =4.0, ΤΑ = 1.03). Tα 
αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον πίνακα 1. 
 
Πίνακας 1.                               

 
 Κίνητρο συµµετοχής Κωδικό

ς 
ΜO TA 

 1 Για να περάσω καλά Μ5 4.2 0.79  
 2 Για να είµαι κοντά στην φύση Μ19 4.2 0.96 
 3 Για τις εµπειρίες που προσφέρει η κατασκήνωση Μ1 4.1  0.79 
 4 Για να φύγω από το περιβάλλον της πόλης Μ20 4.1 1.16 
 5 Για να ζήσω στον καθαρό αέρα Μ21 4.0  0.99 
 6 Για να συµµετέχω σε δραστηριότητες περιπέτειας  Μ14 4.0 1.03 
 7 Γιατί µου αρέσει το κλίµα της κατασκήνωσης Μ2 3.8 0.96 
 8 Γιατί µου αρέσει η κατασκηνωτική ζωή Μ3 3.7 0.91 
 9 Για να συµµετέχω σε περιβαλλοντικά παιχνίδια Μ16 3.7 1.10 
10 Για να συµµετέχω σε αθλητικές δραστηριότητες Μ15 3.7 1.16 
11 Για να βρω καινούριους φίλους  Μ7 3.6 1.09 
12 Για να κάνω γνωριµίες  Μ8 3.6 1.10 
13 Για να παίξω στην λίµνη ή στο ποτάµι Μ17 3.6 1.15 
14 Για να κάνω διακοπές Μ4 3.5 1.08 
15 Για να δω τους φίλους µου Μ10 3.5 1.29 
16 Για να φύγω λίγο από το σπίτι Μ13 3.4 1.32 
17 Για να αισθανθώ ανεξάρτητος Μ11 3.3 1.20 
18 Για να φύγω για λίγο από τους γονείς µου Μ12 3.3 1.35 
19 Για να εκτονωθώ Μ6 3.2 1.19 
20 Για να συµµετέχω σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες Μ18 2.8 1.12 
21 Για να δω τα παλιά στελέχη Μ9 2.8 1.31 
22 ∆εν έχω κάποιο ιδιαίτερο λόγο που ήρθα Μ24 2.3 1.23 
23 Γιατί δεν έχω τι άλλο να κάνω το καλοκαίρι Μ22 2.3 1.24 
24 Επειδή επέµειναν οι γονείς µου Μ23 1.6 1.10 

  
 

Οι κυριότεροι λόγοι παρακίνησης των αγοριών ήταν: «για να είµαι κοντά στη φύση» (Μ.Ο. = 4,1, ΤΑ 
= 0.97), «για να περάσω καλά» (Μ.Ο. = 4.0, ΤΑ = 0.94), «για να φύγω από το περιβάλλον της πόλης» 
(Μ.Ο. =  4.0, ΤΑ = 1.16), ενώ οι αντίστιχοι των κοριτσιών ήταν: «για να περάσω καλά» (Μ.Ο. = 4,4, 
ΤΑ = 0.50), «για τις εµπειρίες που προσφέρει η κατασκήνωση» (Μ.Ο. = 4,2, ΤΑ = 0.56 ), «για να 
είµαι κοντά στη φύση» (Μ.Ο. = 4,2, ΤΑ = 0.98) .Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον πίνακα 2. 
 
Πίνακας 2.                                                                  
 

 Αγόρια Κορίτσια 
 κίνητρο Μ.Ο. ΤΑ κίνητρο Μ.Ο. ΤΑ 

 1 Μ19 4.1 0.97 Μ5 4.4 0.50 
 2 Μ5 4.0 0.94 Μ1 4.2 0.56 
 3 Μ20 4.0 1.16 Μ19 4.2 0.98 
 4 Μ1 3.9 0.93 Μ21 4.1 0.82 
 5 Μ14 3.9 1.06 Μ20 4.1 1.19 
 6 Μ21 3.9 1.11 Μ8 4.0 0.77 
 7 Μ2 3.7 1.97 Μ2 4.0 0.80 
 8 Μ3 3.6 0.93 Μ16 4.0 0.89 
 9 Μ12 3.5 1.26 Μ14 4.0 1.01 
10 Μ15 3.5 1.26 Μ7 3.9 0.79 
11 Μ4 3.4 1.18 Μ15 3.9 0.97 
12 Μ13 3.4 1.24 Μ3 3.8 0.90 
13 Μ10 3.4 1.38 Μ17 3.8 0.95 
14 Μ16 3.3 1.17 Μ4 3.5 0.98 
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15 Μ8 3.3 1.18 Μ10 3.5 1.20 
16 Μ7 3.3 1.21 Μ11 3.3 1.27 
17 Μ17 3.3 1.25 Μ13 3.3 1.43 
18 Μ11 3.2 1.12 Μ18 3.1 1.16 
19 Μ6 3.2 1.13 Μ6 3.1 1.28 
20 Μ9 2.9 1.32 Μ12 3.1 1.39 
21 Μ18 2.5 1.03 Μ9 2.7 1.31 
22 Μ24 2.5 1.39 Μ24 2.1 0.91 
23 Μ22 2.2 1.31 Μ22 2.0 1.07 
24 Μ23 1.9 1.30 Μ23 1.2 0.56 

 

 
Συζήτηση 
 
Η περιγραφική στατιστική ανάλυση αποκάλυψε ότι ο παράγοντας  «για να περάσω καλά» (Μ5), 
καθώς και ο παράγοντας «για να είµαι κοντά στη φύση» (Μ19) είχαν τη µεγαλύτερη µέση τιµή (Μ.Ο. 
= 4.2, ΤΑ = 0.79 και M.Ο. = 4.2, ΤΑ = 0.96, αντίστοιχα) στο σύνολο των κινήτρων, για όλους τους 
κατασκηνωτές. Μία πιθανή εξήγηση για τη θετική στάση των κατασκηνωτών ως προς τη φύση είναι 
το γεγονός ότι η πλειοψηφία του δείγµατος έχει δηλώσει ως µόνιµο τόπο διαµονής την Αθήνα, µία 
µεγαλούπολη από όπου λείπει η δυνατότητα της επαφής των παιδιών µε τη φύση. Εξάλλου, τα παιδιά 
που κατοικούν στις πόλεις, ξοδεύουν το µεγαλύτερο µέρος του ελεύθερου χρόνου τους στο σπίτι τους, 
βλέποντας τηλεόραση, διαβάζοντας και παίζοντας ηλεκτρονικά παιχνίδια (Janssen et al, 2004). Η 
παραπάνω άποψη ενισχύεται και από το γεγονός ότι 2ο σε προτίµηση των κατασκηνωτών ήταν το 
κίνητρο «για να φύγω από το περιβάλλον της πόλης» (Μ.Ο. = 4.1, ΤΑ = 1.16) και 3ο ήταν το κίνητρο 
«για να ζήσω στον καθαρό αέρα» (Μ.Ο. = 4.0, ΤΑ = 0.99). 
 
Βρέθηκε ότι δεν υπάρχουν µεγάλες διαφορές στα κίνητρα των αγοριών και των κοριτσιών, αφούα και 
τα δύο φύλλα δήλωσαν ως παράγοντα συµµετοχής στην κατασκήνωση τα κίνητρα «για να περάσω 
καλά» (αγόρια: Μ.Ο. = 4.0,ΤΑ = 0.94, κορίτσια: Μ.Ο. = 4.4, ΤΑ = 0.50) και «για να είµαι κοντά στη 
φύση» (αγόρια: Μ.Ο. = 4.1,ΤΑ = 0.97, κορίτσια: Μ.Ο. = 4.2, ΤΑ = 0.98). Τα αγόρια επέλεξαν και το 
κίνητρο «για να φύγω από το περιβάλλον της πόλης» (Μ.Ο. = 4.0, ΤΑ = 1.16) και τα κορίτσια το 
κίνητρο «για τις εµπειρίες που προσφέρει η κατασκήνωση» (Μ.Ο. = 4.2, ΤΑ = 0.56). Από τα 
αποτελέσµατα αυτά παρατηρείται µια έντονη επιθυµία και των 2 φύλων να συµµετέχουν στην 
κατασκήνωση για να βρεθούν κοντά στη φύση. 
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ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ: ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Παπαδόπουλος, ∆.  
ΤΕΙ Καβάλας 
 
Εισαγωγή 
 
Το σπουδαστικό γυµναστήριο (όρος άτυπος, πλην όµως αντίστοιχος του θεσµοθετηµένου 
πανεπιστηµιακού γυµναστηρίου) οργανώνει και προσφέρει προγράµµατα άθλησης στους σπουδαστές 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. Χρηµατοδοτείται από το οικείο Ίδρυµα, πράγµα που 
σηµαίνει ότι υπάρχει µια ευθεία εξάρτηση από τα όργανα της εκάστοτε διοίκησης (Πρόεδρο, 
Συµβούλιο του ΤΕΙ). Συνήθως η διάθεση οικονοµικών πόρων είναι ανεπαρκής. Η Σφυρή κ.ά., (2003), 
σηµειώνει ότι παρά το γεγονός ότι η συνεισφορά της άθλησης είναι τεκµηριωµένη τόσο στην 
εκπαίδευση (Παππάς, 2002; Meshizuka, 1982), όσο και στην προαγωγή της ψυχοσωµατικής υγείας 
(ΥΠΕΠΘ, 2003; Ασπιώτης, 1981; Shephard, 1990; A.C.S.M., 1995; LeUnes, & Nation, 1989), το 
ενδιαφέρον των κρατικών φορέων για το φοιτητικό αθλητισµό είναι περιορισµένο. 
 
Στην τριτοβάθµια εκπαίδευση σήµερα η κατάσταση της άθλησης αναπαριστάται µε µελανά χρώµατα. 
Ο Μασµανίδης κ.ά. (2000), προσδιόρισε ότι µόνο το 9,11% των φοιτητών ασκούνται στα 
γυµναστήρια των πανεπιστηµίων, ενώ µόνο το 19% των εκπαιδευτικών της φυσικής αγωγής έχουν 
µόνιµη σχέση εργασίας. Η Σφυρή κ.ά. (2003), βρήκε ότι κλειστά γυµναστήρια διαθέτουν µόνο τα 8 
από τα 27 Ιδρύµατα της δηµόσιας τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που ανταποκρίθηκαν στην έρευνά της 
και ότι οι πτυχιούχοι φυσικής αγωγής που εργάζονται σε αυτά δεν επαρκούν.  
 
Αν και το σπουδαστικό γυµναστήριο αποτελεί µέρος µιας εκπαιδευτικής µονάδας της τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, εντούτοις διαφοροποιείται αρκετά από τα υπόλοιπα Τµήµατά της, αφού ουσιαστικά η 
φυσική αγωγή δεν αποτελεί µάθηµα µε την τυπική έννοια του όρου και δεν βαθµολογείται. Έτσι, η 
συµµετοχή των σπουδαστών στην άθληση καθίσταται απολύτως προαιρετική. Συνακόλουθα, το 
σπουδαστικό γυµναστήριο δεν έχει την εξασφαλισµένη «πελατεία» που έχουν τα άλλα Τµήµατα.  
 
Σύµφωνα µε το Hey (1990), µη κερδοσκοπικός οργανισµός θεωρείται αυτός που διαθέτει υπηρεσίες, ή 
αγαθά στους πελάτες του, µε το κέρδος να είναι ο µικρότερος στόχος. Κύριος στόχος ενός τέτοιου 
οργανισµού θεωρείται η εκπλήρωση της αποστολής του, που σχετίζεται µε το βασικό λόγο της 
ίδρυσής του. Ο Πετρώφ κ.ά (2002), υποστηρίζει ότι οι µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί παροχής 
υπηρεσιών αντιµετωπίζουν προβλήµατα επειδή προσφέρουν υπηρεσίες που έχουν από τη φύση τους 
άυλη υπόσταση και δεν καταλήγουν στην κατοχή του καταναλωτή. Ως εκ τούτου, αφού δεν υπάρχει 
«χειροπιαστό» προϊόν, στόχος θα πρέπει να είναι το κοινό που δέχεται τις υπηρεσίες. Απαιτείται, 
λοιπόν, µια διαρκής βελτίωση της ποιότητας του σπουδαστικού γυµναστηρίου, ώστε να 
ικανοποιούνται οι σπουδαστές που αποδέχονται τις υπηρεσίες του. Ο Τοσουνίδης (2003), προτείνει 
την εφαρµογή των αρχών της ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας στον πανεπιστηµιακό αθλητισµό, ενώ ο 
Drucker (1990), υποστηρίζει ότι εάν ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός έχει δυσκολίες να εκτιµήσει 
το έργο του είναι αµφίβολο κατά πόσο µπορεί να παράγει ουσιαστικό έργο.  
 
Επειδή η πιο διαδεδοµένη θέση θέλει την ποιότητα να ορίζεται µε βάση την ανθρωποπλαστική της 
αποτελεσµατικότητα, κάθε προσπάθεια αξιολόγησης του σπουδαστικού γυµναστηρίου θα πρέπει να 
υπερκαλύπτει τις 3 βασικές αρχές της έννοιας της ολικής ποιότητας στην εκπαίδευση, οι οποίες είναι: 
η ικανοποίηση των αποδεκτών του εκπαιδευτικού αγαθού, η αναγνώριση της ανάγκης για διαρκή 
βελτίωση και η αδιάλειπτη και πλήρης συµµετοχή όλων όσοι εµπλέκονται στο έργο της εκπαιδευτικής 
κοινότητας (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2000α). 
 
Με δεδοµένο, όµως, ότι το σπουδαστικό γυµναστήριο αποτελεί ταυτόχρονα µία εκπαιδευτική µονάδα, 
ένα δηµόσιο µη κερδοσκοπικό οργανισµό και ένα οργανισµό παροχής αθλητικών υπηρεσιών, 
προτείνεται για τη διαµόρφωση των δεικτών αξιολόγησής του να ληφθούν υπόψη και ορισµένες άλλες 
παράµετροι, πέραν αυτών που αφορούν την αξιολόγηση µιας κλασικής εκπαιδευτικής µονάδας. 
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Θεµατικές περιοχές και δείκτες ποιότητας αξιολόγησης του σπουδαστικού γυµναστηρίου 
 
Οι δείκτες ποιότητας αποτελούν έννοιες µε σαφώς οροθετηµένο νοηµατικό περιεχόµενο, που 
υποδεικνύουν και προσδιορίζουν την ποιότητα του έργου ενός οργανισµού (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 
2000β). Στο πλαίσιο µιας προσπάθειας αποτελεσµατικής αξιολόγησης του σπουδαστικού 
γυµναστηρίου, προτείνονται οι παρακάτω 27 δείκτες ποιότητας, ενταγµένοι σε 7 θεµατικές περιοχές. 

 
 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

1 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ 

Οικονοµικοί πόροι. 
  Υλικοτεχνική υποδοµή. 
  Ανθρώπινο δυναµικό. 
  Οργανωτικό πλαίσιο. 

2 ΚΛΙΜΑ  
ΣΧΕΣΕΙΣ  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 Η φυσιογνωµία του γυµναστηρίου. 
 Σχέσεις µεταξύ εκπαιδευτικών και αθλούµενων. 
 Σχέσεις µεταξύ των αθλούµενων. 
 Σχέσεις µεταξύ των εργαζόµενων. 
 Σχέσεις γυµναστηρίου και Ιδρύµατος. 
 Σχέσεις γυµναστηρίου και κοινωνικού περιβάλλοντος. 

3 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ  
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 

Ικανοποίηση των αθλούµενων από τη συµµετοχή τους. 
3.2  Ικανοποίηση των εργαζόµενων από την εργασία τους. 
3.3  Ικανοποίηση των εθελοντών από τη συµµετοχή  τους. 

4 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  Επικοινωνία µε τους σπουδαστές. 
 Επικοινωνία µε τη διοίκηση και το Ίδρυµα. 
 Επικοινωνία µε τις σπουδαστικές οργανώσεις. 
 Επικοινωνία µε το κοινωνικό περιβάλλον. 
 Οργάνωση κοινωνικο-επικοινωνιακών εκδηλώσεων. 

5 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

 ∆ιδακτική διαδικασία. 
 Μαθησιακή διαδικασία. 
 Αξιολόγηση. 

6 ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

 ∆ραστηριότητες και διοργανώσεις. 
 Συµµετοχή. 

7 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

        Βελτίωση γνώσεων. 
 Βελτίωση δεξιοτήτων και φυσικών δυνατοτήτων. 
 Βελτίωση στάσεων και συµπεριφορών. 
 Επαγγελµατική – Ακαδηµαϊκή εξέλιξη. 

 
 
Πιο κάτω εξηγούνται σύντοµα ορισµένοι από τους δείκτες: 
 
Οικονοµικοί πόροι: Τα έσοδα του γυµναστηρίου αξιολογούνται εποικοδοµητικότερα αν διαιρεθούν µε 
τον αριθµό των σπουδαστών που ασκήθηκαν. Έτσι, προκύπτει το κόστος ανά αθλούµενο (Μιχαηλίδου 
– Ευριπίδου, -). ∆ιοικητική επιτυχία θεωρείται η συµπίεση του κόστους, µε παράλληλη αναβάθµιση 
της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. Οι Τζωρτάκης & Τζωρτζάκη (2002), υποστηρίζουν ότι 
το κόστος αποτελεί το πραγµατικό µέτρο της προσπάθειας για την ποιότητα. 
 
Υλικοτεχνική υποδοµή: Αποτελεί ένα κρίσιµο παράγοντα που συµβάλλει στην επιτυχία του. Σε 
σχετική έρευνα των κριτηρίων επιλογής γυµναστηρίου, το άνετο και ωραίο περιβάλλον συγκέντρωσε 
το µεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων (21%), η καθαριότητα έπαιζε σηµαντικό ρόλο (16%) και 
ακολουθούσε η ποιότητα των αθλητικών οργάνων (10%) (Τόλκα & Τζέτζης, 2001).   
 
Ανθρώπινο δυναµικό: Ο ρόλος του ανθρώπινου δυναµικού στην παραγωγή ποιοτικού εκπαιδευτικού 
έργου είναι προφανής. Όµως, ολοφάνερη είναι και η βαρύτητα του ρόλου όσων εργάζονται στην 
παροχή υπηρεσιών. Οι Slack et al. (1998), εισηγούνται ότι µερικές φορές η ∆ιοίκηση Ολικής 
Ποιότητας αναφέρεται και ως «ποιότητα στην πηγή», αντίληψη που υπογραµµίζει την επίδραση του 
κάθε µέλους του προσωπικού στην ποιότητα. 
 
Οργανωτικό πλαίσιο: Σηµαντικό κριτήριο αποτελεί το µοίρασµα κοινών αξιών, στάσεων, νοοτροπιών 
και αντιλήψεων, των παραγόντων, δηλαδή, εκείνων που συνιστούν την οργανωσιακή κουλτούρα ενός 
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οργανισµού (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2000b), µεταξύ των εκπαιδευτικών, του λοιπού προσωπικού, 
των εθελοντών και των αθλούµενων του σπουδαστικού γυµναστηρίου. 
 
Φυσιογνωµία του γυµναστηρίου: Η απόλυτη εστίαση στην ατοµική σωµατική βελτίωση και υπεροχή 
τροφοδοτεί εγωιστικές συµπεριφορές και εισάγει στον αθέµιτο ανταγωνισµό. Για το λόγο αυτό, 
απαιτείται η εξισορροπιστική εκπαιδευτική παρέµβαση που µεταβάλει τον ανταγωνισµό σε 
εποικοδοµητική άµιλλα και καθοδηγεί εντέλει στη συνεργασία και την κοινωνικοποίηση. Από την 
άλλη πλευρά, όµως, η παντελής απαξίωση του συναγωνισµού προάγει τη µείωση του ενδιαφέροντος 
για άθληση και οδηγεί στην εγκατάλειψη (Τζέτζης, 2002). 
 
Σχέσεις µεταξύ εκπαιδευτικών και αθλούµενων: Στους χώρους της άθλησης δηµιουργούνται συνήθως 
ισχυρότατοι δεσµοί µεταξύ των προπονητών και των αθλητών. Ο Gummesson (1987), υπογραµµίζει 
ότι στους οργανισµούς παροχής υπηρεσιών, η ποιότητα των σχέσεων µεταξύ πελατών και υπαλλήλων 
πρώτης γραµµής που ενσωµατώνουν τόσο τον επαγγελµατισµό, όσο και την κοινωνική διάσταση 
µπορεί ισχυρά να συνεισφέρει στη γενική αντίληψη των πελατών για την ποιότητα των υπηρεσιών.  
 
Σχέσεις µεταξύ των αθλούµενων: Ο Cox  (1985), υπογραµµίζει ότι οι αθλούµενοι παραµένουν πολύ 
περισσότερο χρόνο σε ένα αθλητικό πρόγραµµα όταν γυµνάζονται µαζί µε τους φίλους τους. 
 
Σχέσεις µεταξύ των εργαζόµενων: Το επάγγελµα του προπονητή θεωρείται από τα πλέον 
ανταγωνιστικά και «στρεσσογόνα» (LeUnes & Nation, 1989: 393). Εποµένως, το κλίµα συνεργασίας, 
αλληλοβοήθειας, φιλικών σχέσεων, κλπ., θα πρέπει να αξιολογείται θετικά. 
 
Σχέσεις µεταξύ γυµναστηρίου και Ιδρύµατος: Το γυµναστήριο δεν πρέπει να λειτουργεί αποκοµµένο 
από το υπόλοιπο Ίδρυµα και να διακατέχεται από τάσεις εσωστρέφειας. Την αίγλη των όποιων 
επιτυχιών του θα πρέπει να τη µοιράζεται µε τη διοίκηση και το Ίδρυµα. Οι καλές σχέσεις, µεταξύ του 
γυµναστηρίου και του Ιδρύµατος είναι επιβεβληµένες, πολλώ δε µάλλον αφού η χρηµατοδότηση 
εξαρτάται από το τελευταίο. 
 
Ικανοποίηση των αθλούµενων από τη συµµετοχή τους: Ο Kotler (2000), υποστηρίζει ότι οι πολύ 
ικανοποιηµένοι «πελάτες» είναι ελάχιστα πιθανό να εγκαταλείψουν µια «επιχείρηση». Η υψηλή 
ικανοποίηση, ή απόλαυση, δηµιουργεί ένα συναισθηµατικό δεσµό µε τον οργανισµό, όχι απλά µια 
λογική προτίµηση. 
 
Ικανοποίηση των εργαζόµενων από την εργασία τους: Οι Rosenbluth & Peters (1992), υποστηρίζουν 
την άποψη ότι στην επιτυχία ενός οργανισµού παροχής υπηρεσιών, ο υπάλληλος παίζει ρόλο που ίσως 
είναι σηµαντικότερος από αυτόν του «καταναλωτή». Ο Albrecht διατυπώνει ότι ο δυσαρεστηµένος 
υπάλληλος µπορεί να καταστεί «τροµοκράτης» για τον οργανισµό και να τρέπει σε φυγή τους πελάτες 
του. 
 
∆ραστηριότητες και διοργανώσεις: Ένας µεγάλος αριθµός προσφερόµενων αθλητικών 
δραστηριοτήτων σηµαίνει ασφαλώς την προσέλκυση περισσοτέρων σπουδαστών στον αθλητισµό. Ο 
Μασµανίδης (2001), υποστηρίζει ότι τα προσφερόµενα προγράµµατα άθλησης από τα γυµναστήρια 
της ελληνικής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης κυµαίνονται µεταξύ 4 και 18, υπολείπονται δε κατά πολύ 
από τα αντίστοιχα ορισµένων ξένων πανεπιστηµιακών γυµναστηρίων, που φτάνουν τα 40. 
 
Επαγγελµατική – Ακαδηµαϊκή εξέλιξη: Μπορεί η άθληση στο σπουδαστικό γυµναστήριο να µη 
προσανατολίζει επαγγελµατικά τους αθλούµενους, τους εξοπλίζει, όµως, µε σπουδαίες αρετές που 
συντελούν στην επαγγελµατική και στην ακαδηµαϊκή τους επιτυχία. Η ενίσχυση της δύναµης της 
θέλησης για την επίτευξη στόχων, ο εθισµός στην αντιµετώπιση του ανταγωνισµού, η ανάπτυξη της 
ικανότητας συνεργασίας και επικοινωνίας αποτελούν ασφαλώς πολύτιµα εφόδια.  
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Σιώµκος, Γ.,¹  Βασιλικοπούλου, Α.,¹  Ρηγοπούλου, Ε.¹ & Γραµµατικόπουλος, Θ.²  
¹ Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
² Κολλέγιο Αθηνών 
 
Εισαγωγή  
 
Χορηγία θεωρείται η επένδυση σε µετρητά σε ένα γεγονός, οµάδα, ή πρόσωπο (Meenaghan, 1994), 
που χρησιµοποιείται ως µέσο προώθησης των προϊόντων µιας επιχείρησης (Dolphin, 2003). Αν και το 
κόστος των χορηγιών συνήθως είναι υψηλό, οι χορηγίες θεωρούνται από πολλούς πιο αποτελεσµατικά 
µέσα προώθησης από ό,τι η διαφήµιση (www.sports-sponsorship.co.uk, Fahay et al., 2003). Μια 
«καλή» χορηγία βελτιώνει τη φήµη και του χορηγού και του χορηγούµενου, ενώ δηµιουργεί µια 
αµφίδροµα κερδοφόρα σχέση (Polonskey et al., 2001). Ο χορηγός χρησιµοποιεί αυτή τη σχέση για την 
επίτευξη των στόχων µάρκετινγκ της επιχείρησης, ή του προϊόντος του (Mullin et al., 2004). Ο 
χορηγούµενος επωφελείται από την είσπραξη χρηµάτων, υλικών αγαθών, ή υπηρεσιών.  
 
Ο χώρος του αθλητισµού θεωρείται ιδιαίτερα προσοδοφόρος για επιχειρήσεις που επιθυµούν να 
επενδύσουν σε χορηγίες (Asimakopoulos & Irwin, 1992). Στον αθλητισµό, η χορηγία έχει αποδειχθεί 
αποτελεσµατικό µέσο προώθησης από τα αρχαία χρόνια. Στην Αρχαία Ελλάδα, οι εύποροι Αθηναίοι 
της εποχής συνεισέφεραν οικονοµικά σε αθλητικές δραστηριότητες 
(www.athens2004.gr/el/Sponsors). Για τη συµβολή τους αυτή, χαραζόταν το όνοµά τους σε ειδικές 
πλάκες.  
 
Οι συµφωνίες για την εκχώρηση δικαιωµάτων συσχέτισης, όπως οι χορηγίες, έχουν αυξηθεί 
εντυπωσιακά σε όλο τον κόσµο (Hagstrom, 1998). Στην Ελλάδα, η ελάττωση των κρατικών 
επιχορηγήσεων στις αθλητικές οµοσπονδίες αυξάνει την ανάγκη εύρεσης και εξασφάλισης χορηγών. 
Η ανάπτυξη των σύγχρονων αθλητικών οργανισµών βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στη χορηγία για την 
εξασφάλιση υλικών πόρων, αλλά και της παρουσίας του φίλαθλου κοινού στις αθλητικές και 
κοινωνικές εκδηλώσεις (www.a-z.gr). 
 
Σκοπός της έρευνας  
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η ανάπτυξη του προφίλ των επιχειρήσεων που είναι χορηγοί 
αθλητικών δραστηριοτήτων (γεγονότων, οµάδων, αθλητών). Η ανάπτυξη του προφίλ 
πραγµατοποιείται µε βάση τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων, όπως ο αριθµός των 
εργαζόµενων, ο τοµέας δραστηριοποίησης της επιχείρησης, τα έτη λειτουργίας του τµήµατος 
δηµοσίων σχέσεων, κλπ. 
 
Μεθοδολογία  
 
Με απλή τυχαία δειγµατοληψία επιλέχθηκαν 220 υπευθύνοι δηµοσίων σχέσεων επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται σε ποικίλους κλάδους του ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα, στους οποίους  
διανεµήθηκαν ερωτηµατολόγια. Συνολικά, επιστράφηκαν 214 συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια και 
συµπεριλήφθηκαν στην ανάλυση. Τα στοιχεία κωδικοποιήθηκαν και επεξεργάστηκαν µε το 
στατιστικό πακέτο SPSS 12.0. 
 
Αποτελέσµατα  
 
Όλες οι συµµετέχοντες δήλωσαν ότι το 2004 χορήγησαν κάποια ενέργεια, εκδήλωση, ή γεγονός, 
όµως, µόνον οι 39 (18,2%) πραγµατοποίησαν κάποια αθλητική χορηγία. Οι υπόλοιποι 175 (81,8%) 
προτίµησαν να επιχορηγήσουν κάποια πολιτιστική, κοινωνική, ή επιστηµονική ενέργεια / εκδήλωση. 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις που πραγµατοποίησαν κάποια αθλητική 
χορηγία τον προηγούµενο χρόνο είναι κυρίως µικρού, ή µεσαίου µεγέθους, µε λιγότερους από 100 
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εργαζόµενους (61,5%) και οι οποίες λειτουργούν για λιγότερα από 10 χρόνια στην Ελλάδα (82%). Το 
84,6% είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται µόνο στην Ελλάδα. Το 61,5% αυτών ανήκουν στον 
ιδιωτικό τοµέα και το 38,5% στο δηµόσιο τοµέα.  
 
Από τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα, οι αθλητικοί χορηγοί είναι κυρίως εστιατόρια / κέντρα 
διασκέδασης, εταιρείες πώλησης αυτοκινήτων, τουριστικές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις και τράπεζες.  
Τέλος, οι αθλητικοί χορηγοί είναι επιχειρήσεις που σχετικά πρόσφατα έχουν αναπτύξει τµήµα 
δηµοσίων σχέσεων (µέσος όρος 3,1 έτη), στο οποίο εργάζονται κατά µέσο όρο 2,47 εργαζόµενοι.  
 
Συµπεράσµατα  
 
Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι κυρίως χορηγοί κοινωνικών και 
πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η αθλητική χορηγία προτιµάται µονάχα από περίπου 1 στις 5 επιχειρήσεις.  
Με βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας, οι υπεύθυνοι των οµάδων, ή των αθλητικών γεγονότων, ή οι 
αθλητές που επιζητούν κάποια αθλητική χορηγία θα πρέπει να απευθύνονται κυρίως σε µεσαίου 
µεγέθους επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα που δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ελλάδα. Η 
αναζήτηση αθλητικών χορηγών µπορεί να αποδειχθεί πιο προσοδοφόρα στις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται εδώ και λίγα έτη στην Ελληνική αγορά µε νεοσύστατα τµήµατα δηµοσίων 
σχέσεων. Οι τράπεζες, τα κέντρα διασκέδασης, οι εταιρείες πώλησης αυτοκινήτων και οι τουριστικές 
και ναυτιλιακές επιχειρήσεις είναι κυρίως εκείνες που θα µπορούσαν να προσεγγιστούν πιο 
αποτελεσµατικά από τους αναζητούντες χορηγία. Χρησιµοποιώντας το προφίλ των επιχειρήσεων-
χορηγών που αναπτύχθηκε, η προσπάθεια των χορηγούµενων για την αναζήτηση αθλητικών χορηγιών 
µπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα λειτουργική και κερδοφόρα.  
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ΛΟΓΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, 
ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ 

 
Σταύρου, Ν.Α.¹ & Κάκκος, Β. ¹ 
¹ Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού 
 
Εισαγωγή 
 
Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις, απόψεις και ερευνητικά αποτελέσµατα έχουν καταδείξει τη 
σηµασία της φυσικής δραστηριότητας στη βελτίωση τόσο ψυχολογικών, όσο και βιολογικών δεικτών 
των συµµετεχόντων σε προγράµµατα άσκησης (Biddle & Mutrie, 2001; Bouchard, Shepherd, & 
Stephens, 1994; Landers, 2005; Lawlor & Hopker, 2001; Mutrie, 2005). Ειδικότερα, ο Παγκόσµιος 
Οργανισµός Υγείας (World Health Organization) και ερευνητικά προγράµµατα που έχουν 
πραγµατοποιηθεί στην Αγγλίας και στις ΗΠΑ έχουν σηµειώσει τη σηµασία της άσκησης ως 
αναπόσπαστου µέρους της καθηµερινής δραστηριότητας του ατόµου (Biddle, Marshall, Gorely, 
Murdey & Cameron, 2005; Mutrie, 2005).  
 
Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί σηµαντική αύξηση του ενδιαφέροντος, αλλά και της 
συµµετοχής των ατόµων σε προγράµµατα άσκησης αποσκοπώντας στη βελτίωση της ψυχικής 
διάθεσης και τη σωµατικής υγείας τους (Bouchard, et al., 1994). Ωστόσο, σηµαντικός αριθµός 
ατόµων δεν συµµετέχει σε προγράµµατα άσκησης, ενώ επίσης αρκετοί εγκαταλείπουν σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα την άσκηση χωρίς να ωφελούνται σε ικανοποιητικό βαθµό από αυτή (Dishman, 
Sallis & Orenstein, 1985).  
 
Στον ελληνικό χώρο, το ποσοστό των ατόµων που γυµνάζονται είναι σηµαντικά χαµηλότερο από το 
αντίστοιχο ποσοστό άλλων χωρών της Ευρώπης. Προγράµµατα άθλησης που απευθύνονται στο 
γενικό πληθυσµό πραγµατοποιούνται από ποικίλους φορείς, όπως η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού 
(ΓΓΑ), οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), καθώς και άλλοι φορείς και οργανώσεις 
(Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα, κ.ά.).  
 
Σκοποί της έρευνας 
 
Σκοποί της παρούσας µελέτης ήταν να καταγράψει και να αξιολογήσει τη συχνότητας και τη διάρκεια 
της συµµετοχής, καθώς και τους λόγους συµµετοχής / εγκατάλειψης, µε σκοπό την καλύτερη 
οργάνωση, διαµόρφωση και προσαρµογή των Προγραµµάτων «Άθληση για Όλους» και την αύξηση 
του χρόνου συµµετοχής των ασκούµενων.  
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 418 αθλούµενες γυναίκες, ηλικίας από 16 - 68 ετών (Μ.Ο. = 40.13 
έτη, SD = 13.01) (18-30 ετών 23.1%, 31-50 ετών 55.5%, 51-64 ετών 25.4 %), που συµµετείχαν σε 
οργανωµένα αθλητικά προγράµµατα 7 ΟΤΑ του Νοµού Αττικής. Οι συµµετέχοντες στην έρευνα 
προέρχονταν από 7 ∆ήµους της ευρύτερης περιφέρειας της Αττικής. Σχετικά µε την εργασία, το 
28.8% των ασκούµενων δήλωσαν ως επάγγελµα «οικιακά», 9.9% «συνταξιούχοι», 46.9% 
«εργαζόµενοι» (ιδιωτικοί υπάλληλοι, δηµόσιοι υπάλληλοι, κλπ.), ενώ 14.4% ήταν «φοιτητές-
µαθητές».  
 
Ερωτηµατολόγιο: Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα αποτελούνταν από 
2 µέρη. Το 1ο µέρος περιλάµβανε 7 ερωτήσεις µε απαντήσεις πολλαπλών επιλογών για την 
καταγραφή δηµογραφικών χαρακτηριστικών των αθλούµενων (ηλικία, µόρφωση, επάγγελµα, 
οικογενειακή κατάσταση, οικονοµική κατάσταση) και στοιχείων της άθλησης (συστηµατικότητα, 
διάρκεια). Το 2ο µέρος αποτελείτο από 28 ερωτήσεις για την αξιολόγηση 3 παραγόντων / µεταβλητών 
που είναι: α) ο βαθµός ικανοποίησης από τον εαυτό τους (7 ερωτήσεις) και β) οι λόγοι συµµετοχής 
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και αιτίες εγκατάλειψης από τα ΠΑγΟ (21 ερωτήσεις). Το ερωτηµατολόγιο είχε ικανοποιητικούς 
δείκτες εσωτερικής συνέπειας και αξιοπιστίας (Σταύρου, 2002; Σταύρου & Κάκκος, 2002).  
 
∆ιαδικασία µέτρησης: Οι συµµετέχοντες στην έρευνα συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο ανώνυµα, 
λίγο πριν την έναρξη του προγράµµατός τους, στο χώρο της άσκησής τους, σύµφωνα µε τις οδηγίες 
που δόθηκαν από τους ερευνητές και τους συνεργάτες τους. 
 
Αποτελέσµατα 
 
Στατιστικά σηµαντικές διαφορές εµφανίσθηκαν µεταξύ των 3 ηλικιακών οµάδων (16 - 30 ετών, 35 - 
45 ετών, 50+) στους λόγους συµµετοχής και συγκεκριµένα στη «βελτίωση της εµφάνισης» (F = 
7.169, p<.001), στην «εκµάθηση νέων αθλητικών δραστηριοτήτων» (F = 7.335, p<.001) και στους 
«λόγους υγείας» (F = 7.174, p<.001). Σχετικά µε τις αιτίες εγκατάλειψης διαφορές εµφανίσθηκαν 
µεταξύ των 3 ηλικιακών οµάδων στους παράγοντες «διαθέσιµο χρόνο» (F = 5.591, p <.01), «ώρα 
υλοποίησης του προγράµµατος» (F = 9.583, p <.001), «έλλειψη παρέας» (F = 2.842, p <.05) και 
«άλλα ενδιαφέροντα» (F = 7.055, p <.001). Στην οµάδα ερωτήσεων αναφορικά µε το βαθµό 
ευχαρίστησης σχετικά µε προσωπικά χαρακτηριστικά (υγεία, ψυχική διάθεση, σωµατική εµφάνιση, 
κλπ.) δεν υπήρξαν διαφορές µεταξύ των 3 ηλικιακών οµάδων. 
 
Σηµαντικές διαφορές εµφανίσθηκαν µεταξύ των ασκούµενων µε διαφορά ως προς τη 
συστηµατικότητα της άσκησης (>10 µήνες το χρόνο, 4 - 9 µήνες, <3 µήνες το χρόνο) στους 
παράγοντες «απώλεια σωµατικού βάρους» (F = 3.140, p<.05) και «εκµάθηση αθλητικών 
δραστηριοτήτων» (F = 6.604, p <.01). Σχετικά µε τις αιτίες εγκατάλειψης δεν εµφανίσθηκαν 
στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των 3 οµάδων εκτός του παράγοντα «άλλα ενδιαφέροντα» (F 
= 2.997, p <.05). Στατιστικά σηµαντικές διαφορές εµφανίσθηκαν µεταξύ των 3 οµάδων στο βαθµό 
ικανοποίησης από προσωπικά χαρακτηριστικά (Σχήµα 1). 
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Σχήµα 1. ∆ιαφορές µεταξύ των ασκούµενων σε παράγοντες ευχαρίστησης/ικανοποίησης 
 

Στατιστικά σηµαντικές διαφορές εµφανίσθηκαν µεταξύ των ασκούµενων µε διαφορετική χρονική 
διάρκεια άσκησης (<12 µήνες, 1 - 3 χρόνια, >3 χρόνια). Ειδικότερα, στατιστικά σηµαντικές διαφορές 
εµφανίσθηκαν στο βαθµό ικανοποίησης από τη σωµατική τους κατάσταση, µε τις ασκούµενες που 
ασκούνται για µεγάλο χρονικό διάστηµα (>3 χρόνια) να εµφανίζουν τις υψηλότερες µέσες τιµές 
(Σχήµα 2). Σχετικά µε τους λόγους συµµετοχής, στατιστικά σηµαντικές εµφανίσθηκαν µεταξύ των 3 
οµάδων στον παράγοντα «λόγοι υγείας» (F = 4.019, p <.05). Στους παράγοντες εγκατάλειψης 
στατιστικά σηµαντικές διαφορές εµφανίσθηκαν στους παράγοντες «µη βολική ώρα προγράµµατος» (F 
= 3.103, p<.05) και «άλλα ενδιαφέροντα» (F = 7.297, p<.001), όπου οι ασκούµενες που αθλούνταν 
έως 12 µήνες εµφάνισαν υψηλότερες µέσες τιµές. 
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Σχήµα 2. ∆ιαφορές µεταξύ των ασκούµενων σε παράγοντες ευχαρίστησης/ικανοποίησης 
 

Συζήτηση 
 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι ως σηµαντικότεροι παράγοντες συµµετοχής στα ΠΑγΟ 
είναι η βελτίωση της ψυχικής διάθεσης, της εµφάνισης και της φυσικής ικανότητάς του. Ως 
παράγοντες εγκατάλειψης από τα προγράµµατα άσκησης αναφέρθηκαν η ποιότητα των αθλητικών 
εγκαταστάσεων, οι γνώσεις των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, η ποιότητα των παρεχόµενων 
αθλητικών προγραµµάτων και η ώρα υλοποίησής τους.  
 
Μεταξύ των 3 ηλικιακών οµάδων (15 - 30 ετών, 35 - 45 ετών, 50 +) σηµαντικές διαφορές 
εµφανίσθηκαν στους λόγους συµµετοχής και στις αιτίες εγκατάλειψης από τα ΠΑγΟ. Ειδικότερα, η 
βελτίωση της εµφάνισης προβάλει ως ένας ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας συµµετοχής για τις 
ασκούµενες ηλικίας έως 30 ετών, όπως και η εκµάθηση νέων αθλητικών δραστηριοτήτων, ενώ οι 
ασκούµενες ηλικίας 50+ ετών συµµετέχουν κυρίως για λόγους υγείας. Μεταξύ των ηλικιακών οµάδων 
εµφανίσθηκαν διαφορές στις αιτίες εγκατάλειψης µε το διαθέσιµο χρόνο, την έλλειψη παρέας, τις 
γνώσεις των γυµναστών, την ώρα υλοποίησης του προγράµµατος και τα άλλα ενδιαφέροντα να 
προβάλλουν ως σηµαντικοί παράγοντες εγκατάλειψης για τις ασκούµενες νεαρής ηλικίας. Τα 
αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι ασκούµενες νεαρής ηλικίας είναι περισσότερο απαιτητικές, ενώ λόγω 
της ηλικίας τους έχουν δυσκολία στην ανεύρεση χρόνου για να ασκηθούν.  
 
Οι ασκούµενες που συµµετέχουν για λιγότερο από 3 µήνες το χρόνο στα ΠΑγΟ, είχαν ως κύριες 
αιτίες συµµετοχής την απώλεια βάρους και τη βελτίωση της σωµατικής τους εµφάνισης. Επίσης, ως 
σηµαντικός παράγοντας συµµετοχής προβάλει και η εκµάθηση νέων αθλητικών δραστηριοτήτων, 
πράγµα το οποίο οφείλεται στο γεγονός ότι σηµαντικός αριθµός του δείγµατος αποτέλεσαν 
µαθήτριες/φοιτήτριες που ασκούνται µόνο κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, ή έως 4 µήνες το χρόνο. 
Ως προς τις αιτίες εγκατάλειψης, οι ασκούµενες που γυµνάζονται περιοδικά δεν έχουν την άσκηση ως 
την κύρια δραστηριότητα αναψυχής και ευχαρίστησης στον ελεύθερο χρόνο τους, συγκριτικά µε τις 
συστηµατικά ασκούµενες.  
 
Επίσης, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι µακροχρόνια ασκούµενες γυναίκες εµφανίζουν ως ιδιαίτερα 
σηµαντικό παράγοντα συµµετοχής τους λόγους υγείας, ο οποίος ως στοιχείο συµβάλει στη διατήρηση 
του ατόµου για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα σε προγράµµατα άσκησης έναντι των βραχύχρονα 
ασκούµενων. Σχετικά µε αιτίες εγκατάλειψης ως παράγοντας διαφοροποίησης προβάλει για τις 
ασκούµενες µε µικρό χρονικό διάστηµα άσκησης η ώρα υλοποίησης του προγράµµατος, καθώς και τα 
προσωπικά ενδιαφέροντά τους.  
 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι τόσο η συστηµατική, όσο και η µακροχρόνια άσκηση 
αυξάνουν το βαθµό ικανοποίησης, ή ευχαρίστησης των ασκούµενων γυναικών από προσωπικά 
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χαρακτηριστικά τους. Συγκεκριµένα, οι γυναίκες που είχαν µακροχρόνια, ή/και συστηµατική 
συµµετοχή σε προγράµµατα άσκησης εµφάνισαν υψηλότερο βαθµό ευχαρίστησης από τη σωµατική 
υγεία τους, την ψυχική διάθεση, το σωµατικό βάρος, τη φυσική κατάσταση και τη σωµατική 
εµφάνιση. Αντίθετα, οι γυναίκες οι οποίες ασκούνταν για µικρό χρονικό διάστηµα (<12 µήνες), ή/και 
ασκούνταν περιοδικά (<3 µήνες το χρόνο) εµφάνισαν το µικρότερο βαθµό ευχαρίστησης από 
προσωπικά χαρακτηριστικά τους.   
 
Συµπεράσµατα 
 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι είναι σηµαντικό οι ΟΤΑ να προσαρµόσουν τα 
υλοποιούµενα αθλητικά προγράµµατά τόσο στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των συµµετεχόντων, όσο 
και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ασκούµενου (ηλικία, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, 
οικονοµική κατάσταση, κλπ.). Τα αθλητικά προγράµµατα είναι σκόπιµο να υλοποιούνται σε 
διαφορετικές χρονικές στιγµές της ηµέρας και της εβδοµάδας, είτε µε τη µορφή οργανωµένου 
προγράµµατος, είτε µε τη µορφή αθλητικής εκδήλωσης, ώστε να δίνεται η δυνατότητα προσέλκυσης 
ατόµων να συµµετέχουν σε αυτά, µε απώτερο σκοπό τη µακροχρόνια άσκησή τους. Παράλληλα, είναι 
κρίσιµο τα τµήµατα να έχουν περιορισµένο ηλικιακό εύρος, ώστε το περιεχόµενο και η γενικότερη 
οργάνωση του προγράµµατος να ικανοποιεί τις απαιτήσεις κάθε ηλικιακής οµάδας, όπως αυτές 
διαφοροποιούνται µεταξύ διαφορετικών ηλικιακών οµάδων. Τέλος, τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι ένα 
άτοµο για να παραµείνει σε ένα πρόγραµµα άσκησης είναι σκόπιµο να εντάσσει την άσκηση στο 
καθηµερινό του πρόγραµµα και να αναγνωρίσει τη σηµασία της, ως ένα κεντρικό παράγοντα για την 
προσωπική του υγεία. Σε αυτό θα συµβάλει και η διοργάνωση ενηµερωτικών προγραµµάτων από τους 
ΟΤΑ, τα οποία θα καταδεικνύουν τη σηµασία της. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΘΕΣΗ 

ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 
 
Τόλκα Β. ¹ & Τζέτζης Γ. ¹ 
¹ Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
 
Εισαγωγή 
 
Τις τελευταίες 2 δεκαετίες, το θέµα της «ποιότητας των υπηρεσιών» εµφανίζεται όλο και περισσότερο 
στη διεθνή βιβλιογραφία του µάρκετινγκ. Ο κύριος λόγος είναι η ισχυρή σχέση που φαίνεται να τη 
συνδέει µε άλλες θεµελιώδεις έννοιες του µάρκετινγκ, όπως είναι η «ικανοποίηση των πελατών», η 
«αξία της υπηρεσίας», η «διατήρηση των πελατών», η «κερδοφορία», οι «προθέσεις συµπεριφοράς 
των καταναλωτών», η «τελική συµπεριφορά των καταναλωτών», κλπ. (Reichheld & Sasser, 1990; 
Bolton & Drew, 1991; Richard & Allaway, 1993; Taylor & Baker, 1994; Rust, Zahoric & 
Kaeinigham, 1995; Spreng & Mackoy, 1996). 
 
Οι περισσότεροι ερευνητές που προσπαθούν να διερευνήσουν την ποιότητα των υπηρεσιών έχουν 
επηρεαστεί από τις έρευνες των Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988). Στην προσπάθειά τους να 
διερευνήσουν τη σχέση της µε άλλους παράγοντες, όπως την πρόθεση των πελατών να προβούν σε 
θετικές για την επιχείρηση ενέργειες (Παπαδόπουλος, Θεοδωράκης & Αλεξανδρής, 2004; Alexandris, 
Dimitriadis & Kasiara, 2001) και τα κίνητρά τους για συµµετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες 
(Chelladurai, 1992; Gill, Gross, & Huddleston, 1983; Kirkby, Kolt & Liu, 1999; Longhurst & Spink, 
1987; Mannell, 1999), κατέληξαν σε σηµαντικά και αξιόλογα συµπεράσµατα. 
 
Οι Zeithaml, Berry & Parasuraman (1996), πρότειναν έναν µοντέλο σύµφωνα µε το οποίο η πρόθεση 
συµπεριφοράς µπορεί να µετρηθεί µε τις εξής διαστάσεις: α) την πρόθεση για αγορά, β) την ανάπτυξη 
προφορικής επικοινωνίας, γ) τη διάθεση για καταβολή υψηλότερου αντίτιµου και δ) την πρόθεση για 
διαµαρτυρία και αλλαγή εταιρίας. Στην έρευνά τους έδειξαν ότι ένας από τους σηµαντικότερους 
λόγους που επηρεάζουν την πρόθεση συµπεριφοράς των πελατών είναι το επίπεδο της ποιότητας των 
υπηρεσιών που τους παρέχεται και ότι υπάρχει σχέση ανάµεσα στην ποιότητα των υπηρεσιών και την 
ανάπτυξη θετικής προφορικής επικοινωνίας. 
 
Η ποιότητα των υπηρεσιών δεν είναι η µόνη έννοια που επηρεάζει θετικά την αγοραστική 
συµπεριφορά των πελατών. Εξίσου θετική επίδραση βρέθηκε ότι έχει και η «ικανοποίηση των 
πελατών». Σύµφωνα µε τον Oliver (1997), η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών συνήθως συνδέεται µε 
ικανοποιηµένους πελάτες, ενώ η χαµηλή ποιότητα υπηρεσιών συνδέεται µε δυσαρεστηµένους 
πελάτες, χωρίς, όµως, αυτό να είναι πάντα ο κανόνας, αφού οι εκτιµήσεις σχετικά µε την ικανοποίηση 
γίνονται µε βάση τις προσωπικές προσδοκίες. Οι Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988), υποστήριξαν 
ότι η αντιλαµβανόµενη από τους πελάτες ποιότητα διαφέρει από την ικανοποίησή τους, καθώς η 
πρώτη αφορά στη σφαιρική εκτίµηση, ή στάση των καταναλωτών, σχετικά µε την ανωτερότητα µιας 
υπηρεσίας, ενώ η ικανοποίηση αφορά την εκτίµηση για µία συγκεκριµένη συναλλαγή.  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η ανάπτυξη ενός ερωτηµατολογίου αξιολόγησης της 
ποιότητας υπηρεσιών σε τουρνουά ποδοσφαίρου παιδικών ηλικιών. ∆ευτερεύων σκοπός ήταν η 
αξιολόγηση της σχέσης της αντιλαµβανόµενης ποιότητας υπηρεσιών µε την πρόθεση για επανάληψη 
της αγοράς, τη θετική προφορική επικοινωνία και τη συνολική ικανοποίηση. 
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Η έρευνα διενεργήθηκε σε ειδικά διαµορφωµένο αθλητικό κέντρο, σε αντιπροσωπευτικό 
δείγµα νεαρών αθλητών (Ν=97), οι οποίοι συµµετείχαν σε τουρνουά ακαδηµιών ποδοσφαίρου. 
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Μοιράσθηκαν 120 ερωτηµατολόγια, από τα οποία επιστράφηκαν 97 (ποσοστό ανταπόκρισης 80%). 
Οι συµµετέχοντες ήταν ηλικίας µέχρι 15 ετών.  
 
Όργανο µέτρησης: Η έρευνα έγινε µε τη χρήση δοµηµένου ερωτηµατολογίου, το οποίο: α) 
κατασκευάστηκε έτσι ώστε να µην υπάρχουν προβλήµατα κατανόησης από την πλευρά των 
ερωτηθέντων και να είναι εύκολη η συµπλήρωσή του και β) δηµιουργήθηκε από άλλα 
ερωτηµατολόγια που αξιολογούσαν τους παράγοντες της ποιότητας των υπηρεσιών.  
 
Το ερωτηµατολόγιο εξέταζε τους παρακάτω παράγοντες: α) την αντιλαµβανόµενη ποιότητα των 
παρεχοµένων υπηρεσιών, β) τα κίνητρα συµµετοχής, γ) τη συνολική ικανοποίηση, δ) την πρόθεση για 
επανάληψη της αγοράς και ε) την ανάπτυξη θετικής προφορικής επικοινωνίας. Οι επιµέρους 
παράγοντες που διερευνήθηκαν, ήταν: α) το δηµογραφικό και κοινωνικο-οικονοµικό προφίλ των 
συµµετεχόντων και β) οι λόγοι επιλογής του συγκεκριµένου τουρνουά.  
 
Τα ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν ανώνυµα. Οι απαντήσεις δόθηκαν σε 5βάθµια κλίµακα Likert 
(1=καθόλου, 5=πάρα πολύ). Σε κάποιες από τις ερωτήσεις υπήρχε δυνατότητα περισσότερων της µίας 
απαντήσεων.   

 
Αποτελέσµατα 
 
Από τη συλλογή των δεδοµένων προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσµατα: ο µέσος όρος ηλικίας των 
συµµετεχόντων ήταν 13,27 έτη. Το 73,2% εξ αυτών κατοικεί µόνιµα σε αστική περιοχή και το 63% 
έχει συµµετάσχει ξανά σε κάποιο τουρνουά. Στην ερώτηση «τι άλλο θα θέλατε κατά την παραµονή 
σας στο τουρνουά», το 50% απάντησε «ψυχαγωγικά παιχνίδια» και το 91,7% «επισκέψεις 
ποδοσφαιριστών». Ένα µικρό ποσοστό (7,2%) ανέφερε την «πισίνα», ενώ ελάχιστο ήταν το 
ενδιαφέρον για σεµινάρια διατροφής και τεχνικής. Στην ερώτηση «πόσο θα ήθελες να διαρκεί το 
τουρνουά», ο µέσος όρος των απαντήσεων ήταν 7 ηµέρες. Όσον αφορά στα κίνητρα συµµετοχής τους 
στο τουρνουά, σε µία κλίµακα από το «1=καθόλου» έως το «5=πάρα πολύ», κατέγραψαν ως πιο 
σηµαντικό κίνητρο τη «δυνατότητα να δείξουν τις ικανότητες και το ταλέντο τους» (Μ=4,32), µε 
δεύτερο πιο σηµαντικό την «εκµάθηση / βελτίωση τεχνικής» (Μ=4,25) και ως λιγότερο σηµαντικό 
«το γεγονός ότι πολλά άτοµα της ηλικίας τους συνηθίζουν να πηγαίνουν σε τουρνουά» (Μ=3,52).  
 
Σχετικά µε τους λόγους επιλογής του συγκεκριµένου τουρνουά, το 45,4% των συµµετεχόντων 
ανέφεραν το γεγονός ότι διοργανώτρια αρχή ήταν η αγαπηµένη τους οµάδα, το 48,5% ότι θα ήθελαν 
να µετεγγραφούν στη συγκεκριµένη οµάδα, το 32% το γεγονός ότι συµµετείχαν και οι φίλοι τους, το 
31% ότι τους προέτρεψε ο προπονητής τους, το 27% ότι το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα είχαν 
ελεύθερο χρόνο και το 22% ότι τους προέτρεψαν οι γονείς τους. Οι παράγοντες «εγγύτητα στον τόπο 
µόνιµης κατοικίας» και «όµορφος περιβάλλοντας χώρος» ήταν αυτοί που εµφάνισαν τα χαµηλότερα 
ποσοστά. Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων της συνολικής ικανοποίησης, σε µία κλίµακα από το 
«1=πολύ άσχηµα» έως το «5=πολύ καλά» οι συµµετέχοντες κατέγραψαν ότι σε γενικές γραµµές 
έµειναν πολύ ικανοποιηµένοι από τη συµµετοχή και την παραµονή τους στο τουρνουά (Μ=4,57).  
 
Τέλος, όσον αφορά στην πρόθεσή τους να συµµετέχουν ξανά στο επόµενο τουρνουά του ίδιου 
διοργανωτή (πρόθεση για επανάληψη αγοράς) και να το συστήσουν και σε άλλους (ανάπτυξη θετικής 
προφορικής επικοινωνίας), φάνηκε να είναι αρκετά υψηλή (Μ=4,57 και Μ=4,01 αντίστοιχα, σε µία 
κλίµακα από το «1=καθόλου» έως το «5=πάρα πολύ»). Προκειµένου να βρεθούν οι διαστάσεις των 
παραγόντων της αντιλαµβανόµενης ποιότητας των υπηρεσιών, πραγµατοποιήθηκε διερευνητική 
παραγοντική ανάλυση µε τη µέθοδο της ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες.  
 
Ακολούθησε πλάγια περιστροφή αξόνων. Κρατήθηκαν µόνον οι συνιστώσες µε ιδιοτιµή µεγαλύτερη 
από 1.0 και στη συνέχεια περιστράφηκαν. Τα αποτελέσµατα ανέδειξαν 2 διαστάσεις µε ιδιοτιµή πάνω 
από 1 που εξηγούσαν το 56,64% της συνολικής διακύµανσης. Στον 1ο παράγοντα / διάσταση, που 
ονοµάσθηκε «ασφάλεια - άνεση», φορτίστηκαν 5 θέµατα και εξηγούσαν το 29% της συνολικής 
διακύµανσης, ενώ στο 2ο παράγοντα, που ονοµάσθηκε «προσωπικό», φορτίστηκαν 5 θέµατα και 
εξηγούσαν το 27,6% της συνολικής διακύµανσης. ∆ύο θέµατα δεν σχετιζόταν σηµαντικά (λιγότερο 
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από 0,35) µε κανέναν από τους υπόλοιπους παράγοντες και διαγράφηκαν. Η εσωτερική συνοχή των 
παραγόντων που προέκυψαν εξετάσθηκε µε τον υπολογισµό του συντελεστή α του Cronbach. Οι 
συντελεστές για κάθε έναν παράγοντα, ήταν: «άνεση και ασφάλεια» α=0,79 και «προσωπικό» α=0,80. 
Η συνολική εσωτερική συνοχή της κλίµακας ήταν α=83,5. Με βάση το µέσο όρο των τιµών των 
αντίστοιχων θεµάτων της κάθε διάστασης, υπολογίσθηκαν οι αντίστοιχες µέσες τιµές των διαστάσεων 
/ παραγόντων που για τον παράγοντα «ασφάλεια – άνεση» (Μ=4,52), ενώ για τον παράγοντα 
«προσωπικό» ήταν (Μ=4,10).  
 
Έγινε ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης, στην οποία οι 2 παράγοντες ποιότητας «προσωπικό» και 
«ασφάλεια – άνεση» ενσωµατώθηκαν σε σειρά ως ανεξάρτητες µεταβλητές µε τη γενική ικανοποίηση 
ως εξαρτηµένες µεταβλητές. Το ίδιο έγινε για την πρόθεση για επανάληψη αγοράς και θετικής 
προφορικής επικοινωνίας ως εξαρτηµένες µεταβλητές. Οι 2 διαστάσεις προέβλεψαν σηµαντική 
(F=13,76, p<0,001) αναλογία της µεταβλητότητας (22,8%) της ικανοποίησης. Οι 2 παράγοντες 
«προσωπικό» και «ασφάλεια – άνεση» συνεισέφεραν σηµαντικά (t=2,43, p<0,05) και (t=2,60, p<0,05) 
αντίστοιχα. Οι 2 διαστάσεις δεν προέβλεψαν σηµαντική (F=0,798 , p>0,05) αναλογία της 
µεταβλητότητας που αφορά στην πρόθεση για επανάληψη της συµµετοχής. Όταν αξιολογήθηκε η 
πρόβλεψη της θετικής προφορικής επικοινωνίας ως εξαρτηµένη µεταβλητή οι 2 διαστάσεις 
προέβλεψαν σηµαντική (F=6,73 , p<0,05) αναλογία της µεταβλητότητας (12,7%). Ο ένας παράγοντας 
«ασφάλεια – άνεση» δεν συνεισέφερε σηµαντικά (t=0,99, p>0,05) ενώ ο παράγοντας «προσωπικό» 
συνεισέφερε σηµαντικά (t=2,45, p<0,05). 
 
Συζήτηση - Συµπεράσµατα 
 
Από τα αποτελέσµατα φάνηκε η µεγάλη σχέση που έχουν οι διοργανώσεις αυτού του τύπου µε την 
προοπτική εξέλιξης των αθλητών. Οι Gill, Gross & Huddleston (1983), σε έρευνά τους που 
διαπραγµατευόταν τον παιδικό αθλητισµό, βρήκαν 8 παράγοντες παρακίνησης για συµµετοχή σε 
αθλητικές δραστηριότητες: α) νίκη, επιτυχία και αναγνώριση, β) ανάγκη να νιώσει ότι ανήκει σε µια 
οµάδα, γ) καλή φυσική κατάσταση, δ) εκτόνωση, ε) ανάπτυξη - βελτίωση δεξιοτήτων, στ) 
κοινωνικοποίηση, ζ) διασκέδαση – ψυχαγωγία και η) ανάγκη να συναναστραφεί µε στενούς φίλους, 
γονείς, ή προπονητές και να κάνει χρήση του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων.  
 
Σχετικά µε τους λόγους επιλογής του τουρνουά, φάνηκε ότι το κύρος του ονόµατος του διοργανωτή 
παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο. Επίσης, βρέθηκε ότι η συνολική αντιλαµβανόµενη εικόνα ήταν πολύ 
καλή για τους συµµετέχοντες, αφού ο βαθµός ικανοποίησης ήταν υψηλός και η πρόθεση για 
επανάληψη της αγοράς, όπως και η πιθανότητα θετικής προφορικής επικοινωνίας ήταν µεγάλη. Η 
σχέση ανάµεσα στην ποιότητα των υπηρεσιών, την πρόθεση για επανάληψη της αγοράς και την 
ανάπτυξη θετικής προφορικής επικοινωνίας έχει αναφερθεί σε ελάχιστες έρευνες στο χώρο του 
αθλητισµού και της αναψυχής. Σε µία από αυτές, οι Alexandris, Dimitriadis & Kasiara (2001), βρήκαν 
ότι οι 5 διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών προέβλεψαν την πρόθεση των πελατών από 3 
γυµναστήρια να κάνουν θετικά σχόλια και να συνεχίσουν να είναι µέλη σε αυτά. 
 
Η διερευνητική παραγοντική ανάλυση έδειξε 2 παράγοντες, το προσωπικό και την ασφάλεια – άνεση 
της εγκατάστασης. Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής έρχονται σε αντίθεση µε άλλους τοµείς της 
άσκησης και αναψυχής (Crompton, MacKay & Fesenmaier, 1991), γεγονός το οποίο ενδέχεται να 
οφείλεται: α) είτε στη διαφορετική φύση της συµµετοχής των παιδιών στο ποδόσφαιρο αφού δεν είναι 
καθαρή αναψυχή, αλλά ούτε και επαγγελµατικός αθλητισµός, β) είτε στην ιδιαίτερη µορφή 
διοργάνωσης που αφορά ένα τουρνουά παιδιών που συµµετέχουν σε ακαδηµίες ποδοσφαίρου. Η 
έρευνα αυτή προσεγγίζει ένα χώρο που δεν υπάρχουν αρκετά ερευνητικά αποτελέσµατα.  
 
Η συγκεκριµένη έρευνα προσπάθησε να αξιολογήσει και τη συνεισφορά των παραγόντων ποιότητας 
υπηρεσιών στην πρόβλεψη ψυχολογικών µεταβλητών, όπως συνολική ικανοποίηση, πρόθεση για 
επανάληψη της συµµετοχής και θετική προφορική επικοινωνία. Από την ανάλυση των 
αποτελεσµάτων φάνηκε ότι το µοντέλο προέβλεπε κατά ένα µικρό βαθµό (22,8%) την ικανοποίηση. 
Φάνηκε, επίσης, ότι οι παράγοντες της ποιότητας δεν προέβλεψαν σηµαντικά την πρόθεση για 
επανάληψη της αγοράς αφού αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, κάποιοι από τους οποίους 
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µπορεί να µην είναι δυνατόν να ελεγχθούν, όπως ο προγραµµατισµός του τουρνουά (δηλαδή η 
χρονική στιγµή που θα διεξαχθεί), ή οι υπόλοιπες οµάδες που θα συµµετέχουν, αφού η συµµετοχή 
καλών οµάδων επηρεάζει την απόφαση για συµµετοχή.  
 
Τέλος, µόνο ο παράγοντας «προσωπικό» και όχι ο παράγοντας «ασφάλεια – άνεση» της 
εγκατάστασης µπορεί να προβλέψει κατά ένα µικρό ποσοστό (12,7%) τη θετική προφορική 
επικοινωνία των συµµετεχόντων. Είναι αναγκαίο να διερευνηθούν περισσότεροι πιθανοί παράγοντες 
που µπορεί να επηρεάσουν την πρόθεση αυτή. Η παρούσα έρευνα ήταν πιλοτική και χρησιµοποίησε 
τη διερευνητική παραγοντική ανάλυση µε ένα σχετικά µικρό δείγµα. Γι’ αυτό τα αποτελέσµατα δεν θα 
πρέπει να γενικεύονται στο γενικότερο πληθυσµό εάν δεν επιβεβαιωθούν µε µεγαλύτερο δείγµα. 
Επίσης, άλλοι παράγοντες θα πρέπει να ενσωµατωθούν στο µοντέλο προκειµένου να αξιολογήσουν τη 
σχέση τους µε την ποιότητα υπηρεσιών, όπως συχνότητα συµµετοχής των συµµετεχόντων, εµπόδια 
και κίνητρα συµµετοχής, προσωπικές και κοινωνικές νόρµες. Έτσι θα γίνει προσπάθεια για 
ακριβέστερη πρόβλεψη της ποιότητας των υπηρεσιών στον αθλητισµό.   
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Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 
Τοσουνίδης, Α. 
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 
 
Εισαγωγή 
 
Η ανάλυση του Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού στερείται αρκετών ερευνητικών στοιχείων σχετικά µε 
τα χαρακτηριστικά που έχουν τα µεγάλα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της πρωτεύουσας, της συµπρωτεύουσας και 
της περιφέρειας (Μασµανίδης, 2002), των ιδρυµάτων που είναι µέσα στον οικιστικό ιστό της πόλης, 
αυτών που είναι σε campus και σε κάποια απόσταση από το αστικό κέντρο, κλπ.. Ωστόσο, για έναν 
ερευνητή της επιστήµης του ελεύθερου χρόνου και των αθλητικών επιστηµών αποτελούν ερευνητικό 
πεδίο όπου ελέγχονται οι στόχοι της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Tosunidis, 2003), π.χ., για τη διά 
βίου άσκηση και άθληση, για τη βελτίωση της κοινωνικής αγωγής και τη σύνδεσή της µε τη σχολική – 
ακαδηµαϊκή εκπαίδευση, κλπ.   
 
Οι υπηρεσίες του Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού και της φυσικής αναψυχής πρέπει να είναι 
προσανατολισµένες στη ζήτηση και όχι στην προσφορά και να βασίζονται στις ανάγκες, στα κίνητρα, 
στα ενδιαφέροντα, τις προσδοκίες και τις επιθυµίες των φοιτητών (Torkildsein, 1993). Στην επιστήµη 
του ελεύθερου χρόνου, αλλά και στο µάνατζµεντ και µάρκετινγκ του αθλητισµού ο συµµετοχικός 
σχεδιασµός (Opaschowski, 1997: 64) µέσα από τη συστηµατική έρευνα των δυναµικών 
χαρακτηριστικών των εν λόγω χρηστών - πελατών είναι το βασικό εργαλείο για τη δηµιουργία 
ποιοτικών υπηρεσιών που είναι προσανατολισµένες στη ζήτηση.  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αναλύσει τα βασικά χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς των 
φοιτητών(τριών) ενός πανεπιστηµίου που βρίσκεται στην περιφέρεια κατά τη διάρκεια του ελεύθερου 
χρόνου τους, ειδικότερα στον αθλητισµό  
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα. Στην έρευνα συµµετείχαν 964 φοιτητές του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, από τους οποίους 
ζητήθηκε να συµπληρώσουν ένα ερωτηµατολόγιο σχετικά µε τη συµπεριφορά τους στον ελεύθερο 
χρόνο και τον αθλητισµό. Για τον υπολογισµό και την ανάλυση των απαντήσεων χρησιµοποιήθηκε η 
περιγραφική στατιστική µέσω του SPSS. Η έρευνα προσπάθησε να έχει ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα 
του συνολικού αριθµού των φοιτητών, σχετικά µε τα βασικά χαρακτηριστικά (φύλο, τµήµα, έτος 
σπουδών, ακαδηµαϊκό έτος, τόπος ερωτηθέντων, τόπος διαµονής, κλπ.). 
  
Αποτελέσµατα 
 
Τα αποτελέσµατα έδειξαν, ότι το 48,2% των φοιτητών ασχολήθηκαν, ή ασχολούνται σε αθλητικά 
σωµατεία 25 διαφορετικών ειδών, κυρίως σε οµαδικά αθλήµατα (µπάσκετ [28%], βόλεϊ [15,5%], 
ποδόσφαιρο [35%]), αλλά και µε το στίβο (11%), την κολύµβηση (6%), κλπ.. Το 5,4% των φοιτητών 
ανέφερε ότι επισκέπτονταν - επισκέπτεται κάποιο γυµναστήριο. Το 30,3% των φοιτητών ανέφερε ότι 
ασχολήθηκαν, ή ασχολούνται µε κάποιο(α) από τα αντικείµενα που προσφέρουν οι πολιτιστικοί 
σύλλογοι, κυρίως, όµως, µε το παραδοσιακό χορό (82,5%).  
 
Σχετικά µε το χρόνο που ασχολούνταν, ή ασχολούνται οι φοιτητές αναφέρουν κατά µέσο όρο στην 1η 
αθλητική επιλογή τις 6 ώρες την εβδοµάδα, ενώ στην 1η πολιτιστική επιλογή τις 2 ώρες την εβδοµάδα. 
Στην πλειονότητά τους (80%) οι φοιτητές θέλουν να ασχολούνται πιο συχνά µε διάφορες 
δραστηριότητες άθλησης και πολιτισµού 2 φορές τη µέρα (48,4%) και κάθε µέρα (33,5%). Προτιµούν 
µαζικές δραστηριότητες αναψυχής (74,9 %), παρά αθλητικές δραστηριότητες σε µορφή αγώνα (22,2 
%) και αθλητισµό επίδοσης (10,4 %). Οι πιο σηµαντικοί λόγοι, οι οποίοι τους δηµιουργούν δυσκολίες 
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να κάνουν αθλητισµό είναι το ωρολόγιο πρόγραµµα των µαθηµάτων τους (65,7 %), η συγκοινωνία 
(38,7 %) και η διαδικασία ενηµέρωσης (18 %).  
 
Οι φοιτητές αναφέρουν ότι ενηµερώθηκαν για το πρόγραµµα του Πανεπιστηµιακού Γυµναστηρίου 
κυρίως από τους φίλους (59,5%), ενώ πολύ λιγότεροι από τον πίνακα ανακοινώσεων της Φοιτητικής 
Λέσχης (17.6%), του Πανεπιστηµιακού Γυµναστηρίου (12.2%) και την ιστοσελίδα του 
Πανεπιστηµίου (5.8%). Οι φοιτητές προτιµούν να κάνουν αθλητισµό µε το άλλο φύλο (85,2 %), σε 
ένα πρόγραµµα κάτω από τις συµβουλές του καθηγητή φυσικής αγωγής (62,1 %) και θα συµµετείχαν 
σε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες ακόµα και αν έπρεπε να καταβάλλουν κάποιο αντίτιµο 
(59,6%). Η σχολική φυσική αγωγή (56%) αναφέρεται ως η πιο σηµαντική που τους βοήθησε να 
ασχοληθούν µε διάφορες κινητικές και αθλητικές δραστηριότητες και ακολουθούν η παρέα (35,5%), ο 
σύλλογος (35,3), µόνος και η οικογένεια. Μόνο το 23,5% των φοιτητών αναφέρουν ότι 
δραστηριοποιούνται ακόµη σε ένα οργανωµένο αθλητικό σωµατείο. 
 
Οι περισσότερες επιθυµητές δραστηριότητες των φοιτητών κατά τον ελεύθερο χρόνο τους είναι: να 
ακούνε µουσική, ραδιόφωνο (91,5%), να κάνουν παρέα µε τους φίλους τους (90,4%), να κάνουν 
εκδροµές – ταξίδια (82,6%), να πηγαίνουν κινηµατογράφο, θέατρο, ή συναυλία (65,8%), να 
πηγαίνουν για ποτό / χορό (60,2%), να κάνουν περίπατο (58,8%) και να κάνουν αθλητισµό (53,6%) 
(Πίνακας 1). Τα κύρια κίνητρα των φοιτητών είναι: η γενική βελτίωση της φυσικής κατάστασης 
(90.7%), ο αθλητισµός για διασκέδαση και χαλάρωµα (74.5%), η ειδική γυµναστική για 
σχηµατοποίηση του σώµατος (68.4%), η θετική επίδραση του αθλητισµού για υγεία (67.0%), η 
γυµναστική για µείωση του βάρους (70.6%) και η εντατική γυµναστική για καρδιοκυκλοφορική υγεία 
(66.0%) (Πίνακας 2).  
 
Οι φοιτητές αναφέρουν ως περισσότερο επιθυµητές αθλητικές δραστηριότητες από αυτές που 
προσφέρονται στο πρόγραµµα του Πανεπιστηµίου την κολύµβηση (44,7%), το αερόµπικ (37,9%), το 
µπάσκετ (32,1%), το βόλεϊ 32,3%, τους παραδοσιακούς χορούς (31,0%), τις ασκήσεις σε µηχανήµατα 
ευεξίας (30,7%), το ποδόσφαιρο (22,5%), το στίβο 18,4%, τα βάρη (Bodybuilding) (12,3%) και τη 
χαλάρωση (24,8%). Ενώ οι περισσότερο επιθυµητές αθλητικές δραστηριότητες από αυτές που δεν 
προσφέρονταν αναφέρουν την ιππασία (33.7%), την αυτοάµυνα για γυναίκες (33.8%), την ποδηλασία 
(32,9%), το rafting (30.4%), τις καταδύσεις (26.0%), το σκι / snow board (24,5%), τους Ευρωπαϊκούς 
χορούς (23,2%), την κωπηλασία (22.2%), το τένις (22,5%), τις πολεµικές τέχνες (23.8%), την 
τοξοβολία (22.8%) και το ταεκβοντό (20.7%) (Πίνακες 3 και 4).  
 
Οι φοιτητές θα ήθελαν ο πανεπιστηµιακός αθλητισµός να τους πρόσφερε αθλητικές εκδροµές (46,5 
%), προγράµµατα διατροφής (40,2 %), εκπτώσεις για προϊόντα και υπηρεσίες (35,7 %) (ειδικά για 
αθλητικά παπούτσια 41,7% και αθλητικές φόρµες 37,7%), προγράµµατα δραστηριοτήτων (35.9%), 
και πρόγραµµα χαλάρωσης (32.0%). 
 
Συµπέρασµα 
 
Ο πανεπιστηµιακός αθλητισµός θα πρέπει στα πλαίσια της παιδαγωγικής του ελεύθερου χρόνου να 
συνεχίσει την εν µέρει σύνδεση της σχολικής παιδαγωγικής της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης µε την κοινωνική αγωγή και την παιδαγωγική του ελεύθερου χρόνου και αν µπορεί να 
την ενισχύσει (π.χ., µε τη διδασκαλία µαθήµατος επιλογής διεπιστηµονικής προσέγγισης θεµάτων, 
όπως του ελεύθερου χρόνου, ή της αγωγής υγείας, ή της φυσικής - κοινωνικής αγωγής) και στην 
Τριτοβάθµια εκπαίδευση. Στα πλαίσια του συµµετοχικού σχεδιασµού θα πρέπει να ερευνά 
συστηµατικά τις ανάγκες και τις επιθυµίες των φοιτητών(τριών), ώστε να γνωρίζει και να ικανοποιεί 
όσο µπορεί τις ανάγκες και τις επιθυµίες των φοιτητών για αθλητισµό, πολιτισµό, τουρισµό (Turco, 
2002), κινητική µόρφωση και γενικά µια ποιοτική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, αλλά κυρίως να 
παρέχει µια αγωγή σε τέτοια θέµατα για το υπόλοιπο της ζωής των φοιτητών(τριών) (WHO, 2002). 
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Πίνακας 1: Κατάταξη δραστηριοτήτων του ελευθέρου χρόνου σύµφωνα µε το βαθµό ευχαρίστησης 
των φοιτητών(τριών) (Ν=964).  
 

∆ραστηριότητες ελευθέρου χρόνου 
καθόλου 

ευχάριστα 
λίγο 

ευχάριστα 
πολύ 

ευχάριστα 

  N % N % N % 
Ακούω µουσική, ραδιόφωνο 3 ,3 75 8,2 841 91,5 

∆ιαβάζω εξωπανεπιστηµιακά βιβλία & περιοδικά 141 15,6 402 44,5 361 39,9 

Παίζω µουσικό όργανο 323 37,0 301 34,5 248 28,4 

Βλέπω τηλεόραση 185 20,7 422 47,3 285 32,0 

Σερφάρω στο Ιντερνετ 182 20,5 401 45,1 306 34,4 

Ασχολούµαι µε PC 178 20,1 418 47,1 291 32,8 

Τηλεφωνώ 245 27,9 304 34,6 329 37,5 

Πηγαίνω για ποτό / χορό 61 6,7 300 33,1 545 60,2 

Κάνω εκδροµές / ταξίδια 23 2,5 135 14,9 750 82,6 

Κάνω ποδήλατο 202 22,9 353 40,0 328 37,1 

Κάνω περίπατο 71 8,0 296 33,2 524 58,8 

Κάνω παρέα µε τους φίλους µου 10 1,1 79 8,5 842 90,4 

Αθλούµαι & γυµνάζοµαι 80 8,7 347 37,7 494 53,6 

Πηγαίνω στο σφαιριστήριο, µπιλιάρδο 456 52,2 257 29,4 161 18,4 

Πηγαίνω για ψώνια, στα µαγαζιά 150 16,8 294 32,8 451 50,4 

Πηγαίνω κινηµατογράφο, θέατρο ή συναυλία 60 6,6 252 27,6 601 65,8 

Επισκέπτοµαι µουσεία, εκθέσεις, βιβλιοθήκες 260 29,1 412 46,2 220 24,7 

Παρακολουθώ αθλητικές διοργανώσεις 282 31,7 378 42,5 230 25,8 

Μάθω για φωτογραφία και βιντεοσκόπηση 348 39,6 294 33,4 237 27,0 

Συµµετέχω στην οργάνωση εκδηλώσεων 
συµβουλευτικού χαρακτήρα 345 39,2 377 42,8 158 18,0 

 

Πίνακας 2: Κατάταξη κινήτρων στους φοιτητές(τριες) (Ν=964) 
 

Κίνητρα Συµφωνώ ∆ιαφωνώ 

  N % N % 
Γενική βελτίωση της φυσικής κατάστασης 874 90.7% 90 9.3% 

Έντονη άσκηση για το καρδιοκυκλοφορικό 636 66.0% 328 34.0% 

Θετική επίδραση σε σωµατικές παθήσεις 646 67.0% 318 33.0% 

Αδυνάτισµα (γενική µείωση του λίπους) 681 70.6% 283 29.4% 

Ειδική προπόνηση για τη διαµόρφωση του σώµατος 659 68.4% 305 31.6% 

Αύξηση των µυών (bodybuilding) 325 33.7% 639 66.3% 

Ισορροπία από το άγχος της φοίτησης 623 64.6% 341 35.4% 

Επιθυµώ να ασκούµαι ευχάριστα και χαλαρά 718 74.5% 246 25.5% 

Ενηµέρωση 480 49.8% 484 50.2% 

Πληροφορίες 594 61.6% 370 38.4% 

Ρυθµίζω µόνος 469 48.7% 495 51.3% 

Προπόνηση µε συνασκούµενο 468 48.5% 496 51.5% 

Ενδιαφέρον για επίδοση 345 35.8% 619 64.2% 

Βελτίωση του αθλήµατος 410 42.5% 554 57.5% 

Προετοιµάζοµαι καλύτερα 373 38.7% 591 61.3% 
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Πίνακας 3: Αθλητικές δραστηριότητες που οι φοιτητές θέλουν να ασχοληθούν. 
 

  N Percent 
Ταεκβοντό 200 20.7% 

Μπέιζµπολ 62 6.4% 

Ποδήλατο βουνού 158 16.4% 

Καταδύσεις 251 26.0% 

Γκολφ 61 6.3% 

Χόκεϊ σε χόρτο 44 4.6% 

Rafting 293 30.4% 

Τοξοβολία 16 1.7% 

Αναρρίχηση 220 22.8% 

Canoe - kayak 185 19.2% 

Θαλάσσιο σκι 178 18.5% 

Πυγµαχία 190 19.7% 

Πολεµικές τέχνες 75 7.8% 

Ιππασία 229 23.8% 

Ξιφασκία 325 33.7% 

Τρίαθλο 132 13.7% 

Αυτοάµυνα για γυναίκες 70 7.3% 

windsurfing 326 33.8% 

Τραµπολίνο 120 12.4% 

Κωπηλασία 149 15.5% 

  
 

Πίνακας 4: Οι πιο επιθυµητές από τις υπάρχουσες αθλητικές και κινητικές δραστηριότητες. 
 

  N Percent 
Κολύµπι 431 44,7% 

Aerobic 365 37,9% 

Ποδήλατο 317 32,9% 

Βόλεϊ 311 32,3% 

Μπάσκετ 309 32,1% 

Παραδοσιακοί χοροί 299 31,0% 

Fitness / Μηχανήµατα 296 30,7% 

Ορειβασία 279 28,9% 

Xαλάρωση 239 24,8% 

Σκι / snow board 236 24,5% 

Ευρωπαϊκοί χοροί 224 23,2% 

Ποδόσφαιρο 217 22,5% 

Τένις 217 22,5% 

Καταδύσεις 210 21,8% 

Ενόργανη Γυµναστική 205 21,3% 

Σκοποβολή 202 21,0% 

Γιόγκα 195 20,2% 

Στίβο 177 18,4% 

Πινγκ-πονγκ 157 16,3% 

In line (Πατίνια) 136 14,1% 

Βάρη / Bodybuilding 119 12,3% 

Σκάκι 109 11,3% 
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Γυµναστική µε λάστιχα 89 9,2% 

Tai Chi 73 7,6% 

∆ιατάσεις 71 7,4% 

Γυµναστική για σκι 66 6,8% 

Orienteering 
(Προσανατολισµός) 62 6,4% 

Χάντµπωλ 62 6,4% 

Μπάντµιντον 45 4,7% 

Μπριτζ 35 3,6% 

Squash 30 3,1% 

Κάτι άλλο 18 1,9% 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΈΝΟΥΣ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΎ ΦΛΩΡΙΝΑΣ) 
 
Τοσουνίδης, Α. 
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 
 
Εισαγωγή 
 
Είναι γενικά παραδεκτό ότι οι δυνατότητες παιχνιδιού και κίνησης εξαρτώνται από την υποδοµή και 
τις παροχές του οικιστικού και κοινωνικού περίγυρου. Στις προσφορές του κοινωνικού περιβάλλοντος 
συµπεριλαµβάνονται οι διάφοροι ιδιωτικοί και δηµόσιοι σύλλογοι που εδρεύουν στις περιοχές 
κατοικίας των παιδιών. Στην παρούσα έρευνα εξετάζεται σε ποιους συλλόγους δραστηριοποιούνται τα 
παιδιά, ποια παιδιά τους προτιµούν, πόσο χρόνο αφιερώνουν σε αυτούς και πώς επηρεάζει η 
συµµετοχή των παιδιών σε τέτοιους φορείς τη συµπεριφορά τους στον ελεύθερο χρόνο τους. 
 
Η συµµετοχή σε διάφορους κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα συλλόγους αποτελεί έναν ακόµα παράγοντα 
δέσµευσης τµήµατος του ελεύθερου εξωσχολικού χρόνου των µαθητών, αλλά επειδή στην περίπτωση 
αυτή η χρονική δέσµευση θεωρείται εκούσια εκλαµβάνεται ταυτόχρονα και ως ένδειξη της σχεδιαστικής 
οργανωτικής συµπεριφοράς των µαθητών στον ελεύθερο τους χρόνο. Ένα από τα ουσιαστικότερα 
προβλήµατα στη σχέση ατόµου και ελεύθερου χρόνου έγκειται στην ανάγκη οικονοµίας και 
αξιοποίησης του χρόνου αυτού, στον κατακερµατισµό, δηλαδή, των υφιστάµενων διαστηµάτων 
ελεύθερου χρόνου σε µικρότερες µονάδες και στο συνολικό προγραµµατισµό τους (Nahrstedt & Buddrus, 
1979: 172). 
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει τη σχέση ανάµεσα στα ποσοστά συµµετοχής και στη 
διάρκεια ενασχόλησης των παιδιών σε συλλόγους µε παράγοντες όπως η περιοχή της εκπαιδευτικής µονάδας - 
κατοικίας, το φύλο, το µορφωτικό επίπεδο των γονέων, το επάγγελµα του πατέρα, την εργαζόµενη και µη 
εργαζόµενη µητέρα και το αν έχουν αδέρφια ή όχι. 
 
Μεθοδολογία 
 
Για την υλοποίηση της έρευνας αυτής χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της έρευνας πεδίου µε τη χρήση 
ενός ερωτηµατολογίου που απευθύνονταν σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα αστικών, ηµιαστικών και 
αγροτικών εκπαιδευτικών µονάδων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του Νοµού Φλώρινας. Στην 
έρευνα οι µαθητές (N=161) της 5ης και 6ης τάξης δηµοτικού ρωτήθηκαν σχετικά µε τον ελεύθερο 
χρόνο τους. Η περιγραφική και αναλυτική στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων έγινε µε το 
SPSS 12 για Windows. 
 
Αποτελέσµατα 
 
Οι 2 στους 3 συµµετέχοντες στην έρευνα (71,4%) απάντησαν ότι συµµετέχουν σε κάποιο σύλλογο. 
Από αυτούς 43,5% συµµετέχουν σε 1 σύλλογο, 21,1% συµµετέχουν σε 2 συλλόγους και (5,6%) σε 3, ενώ 
το 37,3% απάντησαν ότι συµµετέχουν σε οργανωµένα αθλητικά σωµατεία. Το ποσοστό αυτό, θεωρείται 
µικρό και εκφράζει την επιθυµία και την ανάγκη των παιδιών αυτής της ηλικίας για οργανωµένες κινητικές και 
οµαδικές παιγνιώδεις δραστηριότητες. Η αγάπη για την ενασχόληση µε τα αθλήµατα, όµως, δεν αποδίδεται 
µόνο στη µεγάλη ανάγκη για κίνηση, παρά εξηγείται ίσως και από την ανάγκη τους να αναµετρηθούν και 
να συγκριθούν σωµατικά µε τους συνοµηλίκους τους και να αποκτήσουν τις πρώτες τους αθλητικές 
διακρίσεις  (Βründel, & Hurrelmann,1996: 213). 
 
Η συµµετοχή σε πολιτιστικούς φορείς (21,7%) και στο κατηχητικό (37,9%) κρίνεται µεγάλη, ενώ στους 
προσκόπους κρίνεται µικρή. Ο χρόνος ενασχόλησης σε αθλητικά σωµατεία υπολογίζεται κατά µέσο όρο σε 
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2,48 ώρες / εβδοµάδα, ενώ στους πολιτιστικούς σε 2,09 ώρες / εβδοµάδα και στο κατηχητικό σε 1,29 ώρες / 
εβδοµάδα, ενώ το ποσοστό συµµετοχής των µαθητών στον προσκοπισµό κρίθηκε αρκετό (1,2%). 
 
Από τις δηλώσεις των µαθητών συνάγεται ότι υπάρχει συνάφεια µεταξύ του τόπου διαµονής - περιοχή της 
εκπαιδευτικής µονάδας - και του ποσοστού συµµετοχής των µαθητών σε αθλητικά σωµατεία (Χ2= 36,78 p= 
,000, γ= ,32), σε πολιτιστικούς συλλόγους (Χ2= 6,73, p= .035, γ= ,22) και σε άλλους φορείς (Χ2= 8,99, p=.011, 
γ= ,66). Όπως φαίνεται, ο τόπος διαµονής των παιδιών επιδρά επίσης και στην ποσότητα χρόνου που 
διαθέτουν σε αθλητικούς (Anova, F2;161

= 6,52, p=.003) και σε πολιτιστικούς συλλόγους (F2;161
= 70,07, p= .000). Οι 

µαθητές των ηµιαστικών περιοχών επισκέπτονται σε µεγαλύτερο ποσοστό αθλητικούς και πολιτιστικούς 
συλλόγους, από ό,τι τα παιδιά των αστικών και αγροτικών περιοχών. Σε επίπεδο διάθεσης χρόνου οι µαθητές 
των αστικών περιοχών (Μ= 3,65) διαθέτουν περισσότερο χρόνο σε αθλητικά σωµατεία από ό,τι των ηµιαστικών 
(Μ= 2,50) και των αγροτικών περιοχών (Μ= 2,00), ενώ οι µαθητές των αγροτικών περιοχών (Μ= 7,75) 
διαθέτουν περισσότερο χρόνο σε πολιτιστικούς συλλόγους από ό,τι των ηµιαστικών (Μ=1,25) και των αστικών 
περιοχών (Μ=1,5).  
 
Επίσης, σε ποσοστό και σε διάθεση χρόνου οι µαθητές όλων των περιοχών επισκέπτονται το κατηχητικό στο 
ελεύθερο χρόνο τους. ∆εν υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ αγοριών και κοριτσιών ως προς τη 
συµµετοχή τους σε αθλητικά σωµατεία, ενώ τα κορίτσια επιλέγουν τους πολιτιστικούς συλλόγους (Χ2= 4,24, 
p= ,039, φ= ,16) περισσότερο από τα αγόρια. Σχετικά µε τις ώρες που δαπανούν τα αγόρια και τα κορίτσια 
στους διάφορους συλλόγους διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση.  
 
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία δεν γίνεται έκδηλη η προτίµηση των αγοριών αυτής της ηλικίας στις 
κινητικές δραστηριότητες και υποστηρίζεται ότι το φύλο δεν ασκεί καθοριστική επίδραση στις 
οργανωµένες αθλητικές επιλογές και προτιµήσεις ελεύθερου χρόνου, αλλά µόνο στις πολιτιστικές. 
Στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση υπάρχει µεταξύ των µαθητών που έχουν αδέλφια και αυτών που δεν 
έχουν ως προς της συµµετοχή τους σε αθλητικά σωµατεία (Χ2= 11,90, p= ,001, φ= ,27), πολιτιστικούς 
συλλόγους (Χ2= 9,31, p= ,002, φ= 9,31) και κατηχητικό (Χ2= 5,37, p= ,020, φ= -,18). Σχετικά µε τις ώρες που 
αφιερώνουν τα αγόρια και τα κορίτσια στους διάφορους συλλόγους διαπιστώνεται µόνο ως προς την 
ύπαρξη αδερφών µια στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση, η οποία αφορά  τους πολιτιστικούς συλλόγους 
(F1:33= 6,03, p= ,01).  
 
Τα ποσοστά συµµετοχής των παιδιών σε αθλητικά σωµατεία φαίνονται να µη συνδέονται µε τη µόρφωση του 
πατέρα και της µητέρας. Τα ποσοστά συµµετοχής των παιδιών σε πολιτιστικούς συλλόγους φαίνονται να 
συνδέονται µόνο µε τη µόρφωση της µητέρας (Χ2= 2,85, p=.054, γ=-.44). Μαθητές των οποίων η µητέρα έχει 
τελειώσει µόνο το δηµοτικό και το γυµνάσιο συµµετέχουν σε µεγαλύτερα ποσοστά στους πολιτιστικούς 
συλλόγους. Σχετικά µε τις ώρες που δαπανούν οι τα παιδιά στους διάφορους συλλόγους δεν διαπιστώνεται 
ως προς τη µόρφωση της µητέρας και του πατέρα καµία σηµαντική διαφοροποίηση.  
 
Η συµµετοχή των αγοριών σε πολιτιστικούς συλλόγους και αθλητικά σωµατεία κρίνεται µικρή, ενώ 
στο κατηχητικό κρίνεται αρκετή. Η συµµετοχή αυτή σε εθελοντικούς µη κερδοσκοπικούς συλλόγους 
και φορείς επηρεάζεται σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό από το φύλο, την περιοχή και το 
κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της οικογένειας. 
 
Μαθητές των οποίων οι γονείς είναι απόφοιτοι του δηµοτικού, ανήκουν σε οικογένειες «χαµηλού» 
κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου (επαγγέλµατα όπως αγρότης και εργάτης) και ζουν κυρίως σε 
αγροτικές περιοχές παρουσιάζουν µεγαλύτερα ποσοστά συµµετοχής σε πολιτιστικούς συλλόγους και 
δαπανούν περισσότερο χρόνο κυρίως στο χορευτικό του δηµοτικού διαµερίσµατος (µε τη σηµερινή 
µορφή των Καποδιστριακών ∆ήµων). 
 
Παρατηρείται, επίσης, µια µεγαλύτερη προσέλευση µαθητών σε πολιτιστικές προσφορές στις 
αγροτικές περιοχές, ενώ τέτοιου είδους προσφορές στις περιοχές αυτές είναι πιο περιορισµένες από ό,τι 
στα αστικά, ή ηµιαστικά κέντρα. Αυτό οφείλεται πιθανόν στις καλύτερες δυνατότητες πρόσβασης και 
πληροφόρησης των παιδιών που κατοικούν σε µικρές κοινωνίες. Αντίθετα στα αστικά κέντρα οι 
δυσκολίες µετακίνησης καθιστούν δύσκολη τη µετάβαση των µαθητών στους αντίστοιχους χώρους 
(Zeiher, 1995). 
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Τα ποσοστά συµµετοχής των µαθητών σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών (1η ξένη γλώσσα Χ2=18,45, p= 
.005, γ= -.29, 2η ξένη γλώσσα Χ2=13,40, p = 000, γ=-.26) και µουσικής (Χ2=10,28, p =.068, γ=-,20) 
εξαρτώνται από το επάγγελµα του πατέρα. Με τον ίδιο παράγοντα παρατηρείται ότι δεν σχετίζονται 
διαφοροποιήσεις της έκτασης του χρόνου που διαθέτουν οι µαθητές στα παραπάνω φροντιστήρια. Γενικότερα, 
φαίνεται ότι όσο «υψηλότερη» είναι η κατηγορία, στην οποία κατατάσσεται το επάγγελµα του πατέρα, τόσο 
µεγαλύτερα εµφανίζονται τα ποσοστά των παιδιών που συµµετέχουν στους παραπάνω ιδιωτικούς φορείς. 
 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας ενισχύουν τον ισχυρισµό ότι η επιπρόσθετη εκπαίδευση των µαθητών στους 
ιδιωτικούς φορείς µε εκπαιδευτικό περιεχόµενο (1η ξένη γλώσσα, 2η ξένη γλώσσα, φροντιστήριο, 
γυµναστήριο και µουσική) και παρά το ότι σήµερα η εκµάθηση 1ης ξένης γλώσσας τείνει να πάρει 
καθολικό χαρακτήρα, εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το κοινωνικοοικονοµικό και κοινωνικό µορφωτικό 
επίπεδο (µόρφωση, επάγγελµα) των γονέων. Οι οικογένειες, ιδιαίτερα αυτές που ανήκουν στο ανώτερο 
κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο και έχουν την οικονοµική άνεση και επιδιώκουν τη συµµετοχή των παιδιών 
στους παραπάνω ιδιωτικούς φορείς αποβλέποντας στην καλύτερη µελλοντική εξέλιξη και επαγγελµατική 
αποκατάστασή τους. Σύµφωνα µε τον Βourdieu (1983), η δηµιουργία µορφωτικού κεφαλαίου, παράλληλα 
µε το οικονοµικό και κοινωνικό κεφάλαιο, αποτελεί ένα ουσιαστικό χαρακτηριστικό ταξικής κατάταξης. Η 
απόκτηση προσόντων έξω από το σχολείο, προσόντων που το σχολείο δεν προσφέρει, ή δεν προσφέρει 
επαρκώς, επηρεάζει τη σχολική σταδιοδροµία και προσδίδει αργότερα πλεονεκτήµατα στον ανταγωνιστικό 
αγώνα που αφορά µορφωτικές ικανότητες (Βourdieu, 1992). Έτσι, ο ελεύθερος χρόνος αναδεικνύεται σε ένα 
διαθέσιµο χρόνο «µορφωτικής» επένδυσης για µελλοντικές ευκαιρίες και αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στη 
διαδικασία του κοινωνικού ανταγωνισµού. Αν το σύγχρονο σχολείο θέλει να υπηρετεί το αίτηµα των 
ίσων ευκαιριών για όλους τους µαθητές, θα πρέπει να λάβει υπόψη του και αυτή την ανταγωνιστική και 
οικονοµική διάσταση του ελεύθερου χρόνου και να δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους µαθητές να γίνουν 
κοινωνοί των αγαθών, µαθησιακών, κινητικών, αναψυχικών ή µη, του ελεύθερου χρόνου. 
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∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ(ΤΩΝ) ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 
 
Χαλκιαδάκης, Ν1., Κατσαγκόλης, Α2., Τοσουνίδης, Α3. 
1 Τ.Ε.Ι. Κρήτης. 
2 Νοµαρχιακός Υπεύθυνος Μαζικού και Αναπτυξιακού Αθλητισµού Ν. Λασιθίου. 
3 Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. 
 
Εισαγωγή  
 
Η ελαχιστοποίηση της φυσικής δραστηριότητας λόγου του τεχνοκρατικού τρόπου ζωής στις 
ανεπτυγµένες χώρες, σε συνδυασµό µε άλλους παράγοντες, όπως η έλλειψη επαφής µε το φυσικό 
περιβάλλον, επιδρούν αρνητικά στην υγεία, την προσωπικότητα και την κοινωνικοποίηση των νέων 
(Taylor, et al. 2004; Prusik, 2004). Η µελέτη του Pisot et al (2004), έδειξε ότι σε νεαρές ηλικίες 
παρουσιάζονται συνήθως πολλές µυοσκελετικές ανισορροπίες, όπως ανατοµικές παρεκλίσεις της 
σπονδυλικής στήλης, για τις οποίες κύριες αιτίες είναι η πολύωρη καθιστική στάση των νέων στο 
σχολείο, κατά τη διάρκεια παρακολούθησης τηλεόρασης / χρήσης του διαδικτύου / ενασχόλησης µε 
ηλεκτρονικά παιχνίδια, κλπ. Σύµφωνα µε τον Cardinal et al. (1998), ένας συνδυασµός αθλητικών 
προγραµµάτων, σεµιναρίων για θέµατα υγείας, για κάπνισµα, για σωστή διατροφή, έδειξε πως φέρνει 
τα καλύτερα αποτελέσµατα, όσο αφορά στην αλλαγή συµπεριφοράς των ατόµων και την υιοθέτηση 
πιο υγιεινών τρόπων διαβίωσης. Επίσης, µία πολύ σηµαντική συνέπεια της εφαρµογής αθλητικών 
δραστηριοτήτων στους νέους είναι η απόκτηση υγιεινών συνηθειών και συµπεριφορών διαβίωσης και 
µία διά βίου συµµετοχή σε προγράµµατα άσκησης και αναψυχής (Blair et al. 1987; 1996).  
 
Η πρόθεση συµµετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες έχει απασχολήσει από παλιά τους ερευνητές και 
µια σειρά από θεωρητικά µοντέλα έχουν αναπτυχθεί για να περιγράψουν και να εξηγήσουν την 
δυνατότητα αυτή. Στα πιο γνωστά από αυτά τα µοντέλα συγκαταλέγονται το µοντέλο των πίστεων για 
την υγεία, η θεωρία της αυτό-αποτελεσµατικότητας, το µοντέλο της φυσικής δραστηριότητας, το 
µοντέλο της αυτορρύθµισης, η θεωρία της αιτιολογηµένης δράσης και της σχεδιασµένης 
συµπεριφοράς (Dishman, 1993; Hausenblas, et al., 1997). Η θεωρία της σχεδιασµένης συµπεριφοράς 
αποτελεί εξέλιξη αυτής της αιτιολογηµένης δράσης και παρέχει ένα σηµαντικό πλαίσιο κατανόησης 
του ρόλου των στάσεων στην εκδήλωση µιας συµπεριφοράς. Βασικό στοιχείο της θεωρίας αποτελεί η 
πρόθεση για συµµετοχή για την εκδήλωση της συµπεριφοράς (Ταµπάκη, 2004).  
 
Για την επίτευξη αυτών των επιδιώξεων, βασικός σκοπός του αθλητισµού στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση είναι η γνωριµία των φοιτητών(τριών) µε τον κόσµο του αθλητισµού και των φυσικών 
δραστηριοτήτων, ώστε: α) να παρακινηθούν να συµµετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες, β) να 
διδαχτούν και να εµπεδώσουν τις βασικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες σε µια ποικιλία 
αθλητικών δραστηριοτήτων - ώστε να απολαµβάνουν αυτή τη συµµετοχή, - και γ) να δηµιουργήσουν 
θετικές στάσεις για τα σπορ και να υιοθετήσουν τη δια βίου άσκηση. Η έλλειψη ερευνητικών 
εργασιών στον ελληνικό χώρο σχετικά µε τη διερεύνηση των λόγων και των κινήτρων συµµετοχής 
των φοιτητών-τριών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε αθλητικές και αναψυχικές δραστηριότητες 
αποτέλεσε το έναυσµα για το σχεδιασµό της παρούσας έρευνας.  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της έρευνας ήταν να αποτυπώσει την υπάρχουσα κατάσταση στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης, αναφορικά 
µε τους λόγους που σχετίζονται µε τη συµµετοχή των φοιτητών(τριών) σε δραστηριότητες άσκησης 
και αναψυχής.  
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµατείχαν 300 φοιτητές(τριες) του Τ.Ε.Ι. Κρήτης (Ηράκλειο), ηλικίας 18 - 30 
ετών (Μ.Ο.=20,50 Τ.Α.=2,03). Από αυτούς, 120 ήταν γυναίκες (40%) και 180 άντρες (60%) από όλα 
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τα έτη σπουδών και σχολές του Ιδρύµατος. Το «δείγµα ευκολίας» της έρευνας επιλέχτηκε από τους 
σπουδαστές - τριες του Τ.Ε.Ι. που συµµετείχαν στις αθλητικές δραστηριότητες του Ιδρύµατος.  
 
Όργανο µέτρησης: Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε τη χρήση ερωτηµατολογίου που περιελάµβανε 
ερωτήσεις σχετικά µε τα δηµογραφικά στοιχεία των φοιτητών(τριών) και των γονέων τους, τους 
λόγους ενασχόλησης, το είδος των δραστηριοτήτων και η συχνότητα συµµετοχής σε αυτές, όπως και 
τη µορφή και τον τρόπο που επιθυµούν να διεξάγονται αυτές. Η ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε τη 
χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 11 (Bühl & Zöfel, 2000). Χρησιµοποιήθηκαν περιγραφικά 
στατιστικά (συχνότητα, µέσες τιµές, τυπική απόκλιση), ενώ για τη σύγκριση των µέσων όρων 
χρησιµοποιήθηκαν αναλύσεις διακύµανσης (ANOVA) µε έναν παράγοντα (φύλο). Για τη συσχέτιση 
διαφόρων µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε ο δείκτης συσχέτισης του Pearson (r). Το επίπεδο 
σηµαντικότητας ορίσθηκε στο p < .05.  
 
Αποτελέσµατα  
 
Η κατά φύλο σύγκριση αποκάλυψε ότι το 67,8% των συµµετεχόντων ήταν άντρες, ενώ 32,2% 
γυναίκες. Η ηλικία τους κυµαίνονταν από 18 - 30 ετών (Μ.Ο.=20,50 & Τ.Α.=2,03). Ο Μ.Ο. της 
ηλικίας των ανδρών ήταν 20,66 (Τ.Α.=2,04), ενώ των γυναικών 20,27 (Τ.Α.=1,99). Στην ερώτηση αν 
ασχολούνταν συστηµατικά µε αθλητικές δραστηριότητες πριν την είσοδό τους στο Τ.Ε.Ι. θετικά 
απάντησαν 180 άτοµα (60%). Το αν οι γονείς των φοιτητών(τριών) συµµετέχουν σε δραστηριότητες 
άσκησης και αναψυχής, παρατηρήθηκε ότι από τους φοιτητές(τριες) που συµµετείχαν σε 
δραστηριότητες το ποσοστό των ενεργών γονέων ήταν 65,5%, έναντι 34,5% αυτών που δεν 
συµµετείχαν. Επίσης, τα ποσοστά συµµετοχής των γονέων σε αθλητικές δραστηριότητες άσκησης και 
αναψυχής αυξάνονται όσο αυξάνεται και η βαθµίδα εκπαίδευσής τους.  
 

 
 
Σχετικά µε το αντικείµενο ενασχόλησης των αθλητικών δραστηριοτήτων που προτιµούν οι 
φοιτητές(τριες) του Τ.Ε.Ι., οι αθλοπαιδιές εµφάνισαν τη µεγαλύτερη συχνότητα επιλογής (97,7%), 
ακολουθούµενες από τη γυµναστηριακή δραστηριότητα (Fitness & Bodybuilding 76%). Το θέµα της 
επόµενης ερώτησης ήταν πόσο συχνά επιθυµούν να ασχολούνται µε αθλητικές και αναψυχικές 
δραστηριότητες µέσα στην εβδοµάδα. Η συχνότερη εµφανιζόµενη επιλογή (64,7%) ήταν κάθε µέρα. 
Στη σύγκριση µεταξύ των 2 φύλων οι άντρες αφιερώνουν περισσότερες ώρες εβδοµαδιαίως σε 
δραστηριότητες άσκησης και αναψυχής από τις γυναίκες (Σχήµα 1).  
 
Στους παράγοντες που δυσκολεύουν τη συµµετοχή των φοιτητών(τριών) του Τ.Ε.Ι. σε αθλητικές και 
αναψυχικές δραστηριότητες, τη µεγαλύτερη συχνότητα εµφάνισε το ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων 
(73,3%), ακολουθούµενο σε πολύ µεγάλη απόσταση από τη συγκοινωνία (20,3%), τη διαδικασία 
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ενηµέρωσης (12%), τη σίτιση (5,7%) και το προσωπικό (1%). Το θέµα της επόµενης ερώτησης 
σχετιζόταν µε την εισαγωγή νέων αθλητικών και αναψυχικών δραστηριοτήτων και την οικονοµική 
συνεισφορά των συµµετεχόντων, αν χρειαζόταν. Την 1η θέση στις απαντήσεις κατέλαβε το 
πρόγραµµα διατροφής (56,7%), ενώ τη 2η το πρόγραµµα εκδροµών (42,3%). Όσο αφορούσε στην 
οικονοµική συµβολή των συµµετεχόντων, αν χρειαζόταν, σε κάποια από τα προγράµµατα, ένα 
ποσοστό 57,7% απάντησε θετικά.  
 
Η επόµενη ενότητα του ερωτηµατολογίου διερευνούσε τους λόγους συµµετοχής των φοιτητών(τριών) 
σε αθλητικές και αναψυχικές δραστηριότητες του Ιδρύµατος. ∆όθηκαν 7 δέσµες κινήτρων (υγεία / 
fitness, εµφάνιση / σώµα, ψυχική ισορροπία, ενηµέρωση, κοινωνικότητα, επίδοση και κινητικές 
ικανότητες) µε τις αντίστοιχες προτάσεις σε κάθε δέσµη. Στις προτάσεις αυτές οι φοιτητές(τριες) 
καλούνταν µε τη χρήση µιας 5βάθµιας κλίµακας Likert να τοποθετηθούν σε ένα φάσµα, που 
ξεκινούσε από το 5 = συµφωνώ απόλυτα και κατέληγε στο 1 = διαφωνώ έντονα. Η συσχέτιση των 
αποτελούµενων µεταβλητών έδειξε σηµαντική συσχέτιση για όλους τους παράγοντες, µε p=0.001. Ο 
παράγοντας «υγεία / fitness» εµφάνισε τη µεγαλύτερη συχνότητα επιλογής (Μ.Ο.=4,398 & 
Τ.Α.=0,618) µε 2ο τον παράγοντα «εµφάνιση / σώµα» (Μ.Ο.=4,065 & Τ.Α.=0,729) και 3ο την 
«ενηµέρωση» (Μ.Ο.=4,007 &Τ.Α.=,808). H one-way ANOVA δεν αποκάλυψε στατιστικά σηµαντικές 
διαφορές µεταξύ του παράγοντα φύλου (άντρας-γυναίκα) και των παραπάνω προτιµήσεων 
(F1.260=1,488, p=.224 για την υγεία / fitness, F1.256=.325, p=.569 για εµφάνιση / σώµα και F1.265=1,268, 
p=.261 για ενηµέρωση).  
 
Συζήτηση 
 
Από τα αποτελέσµατα της έρευνας φαίνεται ότι η έλλειψη ελεύθερου χρόνου στο παρελθόν 
δυσκόλευε τους τωρινούς φοιτητές(τριες) να συµµετέχουν σε εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης 
και αναψυχής. Μετά την είσοδό τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, όµως, φαίνεται ότι το ποσοστό 
συµµετοχής στις εν λόγω δραστηριότητες αυξάνεται. Το αποτέλεσµα αυτό επιβεβαιώνεται και από 
παλαιότερες έρευνες (Καµπίτσης, 2003; Καµπίτσης, 1999; Agricola, 1990) και πρέπει να 
προβληµατίζει τους γονείς, την εκπαιδευτική κοινότητα και τους αρµόδιους φορείς του Υπουργείου 
Παιδείας. Έρευνες στον Ευρωπαϊκό (World Health Organization, 2000), αλλά και στον Ελληνικό 
χώρο (Αυγερινός et al., 2002; Papaioannou et al., 2004), έδειξαν ότι ένα µεγάλο ποσοστό των νέων 
και ειδικότερα στην ηλικία των 16 - 17 ετών έχουν χαµηλή φυσική δραστηριότητα, ενώ το ποσοστό 
των κοριτσιών που δεν γυµνάζονται είναι διπλάσιο από αυτό των αγοριών. Είναι προφανές ότι οι 
µορφωµένοι γονείς αντιλαµβάνονται πληρέστερα τα πολλαπλά οφέλη της άσκησης και προτρέπουν τα 
παιδιά τους να αθληθούν. Τη θετική σχέση µεταξύ των δραστηριοτήτων των γονέων και της 
συµµετοχής των παιδιών τους µε τις προαναφερθείσες δραστηριότητες αναφέρουν και οι Freedson & 
Evenson (1991).  
 
Απόλυτα αναµενόµενο ήταν το εύρηµα ότι οι αθλοπαιδιές ήταν το είδος του αθλήµατος µε το οποίο 
ασχολούνται οι περισσότεροι φοιτητές(τριες). Το εύρηµα αυτό συµφωνεί και µε τις απόψεις του 
Greendorfer (1983), για τη θέση των αθλητικών δραστηριοτήτων µέσα στη κοινωνία και τον 
αντίκτυπο τους στις συµπεριφορές των νέων. Η στάση των φοιτητών(τριών) απέναντι σε αθλητικές 
δραστηριότητες ευρείας προβολής είναι σαφώς πιο θετική από ό,τι σε αθλητικές δραστηριότητες που 
είναι λιγότερο διαδεδοµένες.  
 
Επίσης, διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές(τριες) έδειξαν µεγαλύτερη προτίµηση στα οµαδικά αθλήµατα 
από ό,τι στα ατοµικά. Από τη σύγκριση µεταξύ των 2 φύλων παρατηρήθηκε ότι οι δραστηριότητες 
που χαρακτηρίζονται από δύναµη, ισχύ, ταχύτητα, αγωνιστικό πνεύµα και επιθετικότητα, όπως οι 
αθλοπαιδιές το bodybuilding και οι πολεµικές τέχνες, έρχονται πρώτες στις προτιµήσεις των αγοριών, 
ενώ οι δραστηριότητες οι οποίες χαρακτηρίζονται από χάρη, οµορφιά και µη επιθετικότητα, όπως το 
fitness, το αερόµπικ, ο χορός, ο περίπατος, ο κλασικός αθλητισµός, η κολύµβηση και η ποδηλασία 
έρχονται πρώτες στις προτιµήσεις των κοριτσιών. Με την άποψη αυτή συµφωνούν και τα 
αποτελέσµατα της έρευνας του Koivula (2001), ο οποίος συµπεραίνει ότι ένας βασικός διαχωρισµός 
της συµπεριφοράς αγοριών και κοριτσιών στηρίζεται στις κινητικές δραστηριότητες των νέων και 
κυρίως στο παιχνίδι.  
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Σχετικά µε την εβδοµαδιαία συχνότητα ενασχόλησης, η σύγκριση µεταξύ των 2 φύλων έδειξε ότι οι 
άντρες αφιερώνουν περισσότερες ώρες εβδοµαδιαίως σε δραστηριότητες άσκησης και αναψυχής από 
ό,τι οι γυναίκες, γεγονός που µπορεί να αποδοθεί είτε στο υψηλό επίπεδο απόδοσης των αντρών, είτε 
στο γεγονός ότι γενικά οι άντρες ασχολούνται περισσότερο µε τις εν λόγω δραστηριότητες από ό,τι οι 
γυναίκες. Σύµφωνα µε τους Weinberg & Gould (1995), και Patty, et all. (1977), η µικρότερη 
συµµετοχή των γυναικών σε αθλητικές και αναψυχικές δραστηριότητες οφείλεται σε µια αντίδραση 
στους πολιτιστικούς κανόνες σχετικά µε τη φυλοτυπική συµπεριφορά, που ενισχύεται από το φόβο, 
πως η ενεργή συµµετοχή και η κοπιώδης σωµατική ενασχόληση µε δραστηριότητες άσκησης και 
αναψυχής θα µπορούσε να διαφοροποιήσει µελλοντικά το σώµα τους.  
 
Αναφορικά µε τους λόγους συµµετοχής των φοιτητών(τριών) σε δραστηριότητες άσκησης και 
αναψυχής οι παράγοντες υγεία και εµφάνιση / σώµα, κατέλαβαν τις πρώτες θέσης σε σειρά 
προτίµησης. Στη σύγκριση που έγινε µεταξύ των 2 φύλων η γενική βελτίωση της φυσικής κατάστασης 
παραµένει σταθερά στη 1η θέση κατά σειρά προτίµησης τόσο για τους άντρες, όσο και για τις 
γυναίκες, ενώ τη 2η θέση στους άντρες καταλαµβάνει η ειδική προπόνηση για τη διαµόρφωση του 
σώµατος και στις γυναίκες το αδυνάτισµα. Το εύρηµα αυτό επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσµατα 
της έρευνας του Ζαρώτη και συν. (2004), που διαπίστωσαν ότι η βελτίωση του σώµατος περνά στις 
πρώτες θέσεις προτίµησης και για τα 2 φύλα, µε τα αγόρια να δίνουν έµφαση στη φυσική κατάσταση 
και στο καλλίγραµµο σώµα και τα κορίτσια να δίνουν έµφαση στη µείωση του σωµατικού βάρους και 
στη λεπτή σιλουέτα.  
 
Η διεξαγωγή της έρευνας σε µεγαλύτερο δείγµα και στα άλλα ΤΕΙ της χώρας, όπως και η σύγκριση 
µεταξύ των οµάδων που συµµετέχουν και αυτών που δεν συµµετέχουν στις αθλητικές και αναψυχικές 
δραστηριότητες θα µπορούσε να συµβάλει στην αύξηση του βαθµού συµµετοχής και δέσµευσης των 
φοιτητών(τριων) στις αθλητικές και αναψυχικές δραστηριότητες, όπως και στην αναβάθµιση των 
παροχών των Ιδρυµάτων σε σχέση µε τις εν λόγω δραστηριότητες.  
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∆ΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: 

ΤΟ ΣΚΑΝ∆ΑΛΟ ΤΟΥ SALT LAKE CITY 
 
Χαραλάµπους – Παπαµιλτιάδη, Μ. 
Cyprus College, Λευκωσία, Κύπρος 
 
Εισαγωγή  
 
Η µεγάλη πολυπλοκότητα µερικών σύγχρονων οργανισµών και το πολύ ασταθές και διαταραγµένο 
παγκόσµιο περιβάλλον όπου λειτουργούν θεωρούνται µερικοί από τους σηµαντικότερους παράγοντες 
που συµβάλλουν στη δηµιουργία κρίσεων στους οργανισµούς αυτούς. Η βιοµηχανία του αθλητισµού, 
βεβαίως, δεν µπορούσε να αποφύγει αυτή την πραγµατικότητα, αφού η συνεχώς αυξανόµενη 
οικονοµική και κοινωνική σηµασία του σύγχρονου αθλητισµού - και ειδικά του υψηλού αθλητισµού 
που παρακολουθούν οι φίλαθλοι - τον µετέτρεψε σε µια µεγάλη επιχείρηση µε τεράστια οικονοµική 
σηµασία. Ως εκ τούτου, σήµερα οι αθλητικοί οργανισµοί αντιµετωπίζουν πιο συχνά έκτακτες 
καταστάσεις, αντιπαραθέσεις υψηλής θεαµατικότητας και σκάνδαλα που τελικά µπορούν να 
οδηγήσουν τον οργανισµό στην εµπειρία µίας κρίσης. Κάτι τέτοιο είναι πιο πιθανό να συµβεί σε 
µεγάλους και πολύπλοκους οργανισµούς που αποτελούνται από ανθρώπους οργανωµένους σε δίκτυα 
που χαρακτηρίζονται από διαφορετικές κοινωνικές και οργανωτικές κουλτούρες, ποικίλων βαθµών 
πολυπλοκότητας, δύναµης, και αντικρουόµενων συµφερόντων, παράγοντες που τους καθιστούν πολύ 
ευάλωτους σε οργανωτικές κρίσεις. Ένας τέτοιος οργανισµός είναι και η ∆ιεθνής Ολυµπιακή 
Επιτροπή (∆ΟΕ), στην οποία επικεντρώνεται η παρούσα µελέτη.  
 
Η ∆ιεθνής Ολυµπιακή Επιτροπή  
 
Η ∆ΟΕ - ο θεµατοφύλακας των Ολυµπιακών Αγώνων - είναι ένας ιδιωτικός, µη κερδοσκοπικός, 
υπερεθνικός οργανισµός αποτελούµενος από περισσότερα από 200 µέλη από χώρες όλου του κόσµου 
(∆ΟΕ, 2004). Το ιδιωτικό καθεστώς που τη διέπει και η κεντρική, γραφειοκρατική δοµή που 
υιοθέτησε η ∆ΟΕ έχουν συµβάλλει στην ανάπτυξη µιας κλειστής οργανωτικής οντότητας µε 
σηµαντική κεντρική εξουσία και αποφεύγοντας τους ελέγχους των πεπραγµένων τους από δηµόσιους 
φορείς (Booth, 1999). Αν και ο αρχικός σκοπός του οργανισµού ήταν βασικά η διατήρηση και η 
προώθηση των Ολυµπιακών Ιδεωδών, σήµερα φαίνεται ότι υπάρχει σηµαντική απόκλιση από τις αξίες 
στις οποίες υποτίθεται ότι βασίζονται οι Ολυµπιακοί Αγώνες, καθώς και από τις αρχές που ο 
Ολυµπισµός είχε πρόθεση να γαλουχήσει. Πολιτικοί, οικονοµικοί, πολιτιστικοί, και εµπορικοί 
παράγοντες µετέτρεψαν τους Αγώνες σε µια µεγάλη επιχείρηση µε τεράστια οικονοµική 
σπουδαιότητα για τη φιλοξενούσα χώρα (Chang, 1996). Όλα αυτά, είχαν ως αποτέλεσµα τη 
δηµιουργία ενός περιβάλλοντος µε πολύπλοκες σχέσεις δυνάµεων και συµφερόντων, τα οποία, σε 
συνδυασµό µε τα δεδοµένα της εµπορικής πραγµατικότητας, καθώς και µε την προαναφερθείσα 
οργανωτική δοµή της ∆ΟΕ, δηµιούργησαν τελικά το πλαίσιο για την εκκόλαψη ενός σκανδάλου, για 
το οποίο υπήρχαν ενδείξεις περισσότερο από µια δεκαετία πριν (Jennings, 1992). Ωστόσο, η µη γνώση 
αυτών των ενδείξεων οδήγησε τελικά στην πιο πολυσυζητηµένη κρίση που βίωσε ποτέ ο οργανισµός - 
το σκάνδαλο του Salt Lake City (SLC).  
 
Το σκάνδαλο του Salt Lake City (SLC)  
 
Το σκάνδαλο του SLC αφορούσε στις µεθόδους που φαίνεται ότι χρησιµοποιήθηκαν από τους 
αρµόδιους της επιτροπής διεκδίκησης όταν η πόλη ήταν υποψήφια για τους Χειµερινούς Αγώνες του 
2002. Ειδικότερα, υπήρξαν κατηγορίες για διαφθορά µε τη µορφή υποτροφιών σε συγγενείς µελών 
της ∆ΟΕ, δωροδοκιών, πληρωµή ιατρικών εξόδων, δώρων, εισιτηρίων πρώτης θέσης και 
παρατεταµένη διαµονή σε ξενοδοχεία 5 αστέρων της διεκδικούσας πόλης. Η κρίση που προκλήθηκε 
λόγω αυτών των ενεργειών διατάραξε την εµπιστοσύνη στη φερεγγυότητα και στην οργανωτική 
νοµιµότητα της ∆ΟΕ, και, ακολούθως απείλησε τους Αγώνες και τις αξίες του Ολυµπιακού 
Κινήµατος.  
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Σκοπός της εργασίας  
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να παρουσιάσει εµπεριστατωµένα τον τρόπο µε τον οποίο 
αναπτύχθηκε η κρίση του SLC, καθώς και τις στρατηγικές και διαχειριστικές ενέργειες που έκανε η 
∆ΟΕ για να τη διαχειριστεί.  
 
Μεθοδολογία  
 
Η έρευνα για την κρίση του SLC έγινε µε τη χρήση ενός επεξηγηµατικού παραδείγµατος και µίας 
ποιοτικής προσέγγισης (αφού η φύση του υπό εξέταση προβλήµατος απαιτούσε µία σε βάθος εξήγηση 
των αιτίων της κρίσης), καθώς και µιας λεπτοµερούς διερεύνησης της καταλληλότητας και της 
επιτυχίας της στρατηγική αντίδρασης στην κρίση. Ειδικότερα, υιοθετήθηκε η µέθοδος της 
περιπτωσιολογικής µελέτης (case study approach), η οποία χρησιµοποίησε πρωτογενή (προσωπικές 
συνεντεύξεις µε 2 µέλη της ∆ΟΕ) και δευτερογενή δεδοµένα από τη βιβλιογραφία.  
 
Για τους σκοπούς αυτής της µελέτης αναπτύχθηκε ένα πρωτόκολλο για τις συνεντεύξεις, το οποίο 
παρείχε το πλαίσιο της συζήτησης. Οι περισσότερες ερωτήσεις ήταν ευρείες και ανοιχτές, και 
ενεθάρρυναν αυτούς που έδιναν συνέντευξη να προσδιορίζουν την κάθε κατάσταση και να δίνουν τη 
δική τους άποψη για την κρίση. Το πρωτόκολλο κάλυπτε πολλά θέµατα, περιλαµβανόµενης της 
κουλτούρας του οργανισµού, την επιρρέπεια του οργανισµού στη δηµιουργία κρίσεων, την ηγεσία, τις 
διαδικασίες µάνατζµεντ, την ανάπτυξη της κρίσης και την αντίδραση του οργανισµού στην κρίση.  
 
Οι συµµετέχοντες στη µελέτη είχαν υψηλές θέσεις σε Επιτροπές της ∆ΟΕ (αναφορά στις Επιτροπές 
θα δηµιουργούσε πρόβληµα στην εµπιστευτικότητα της διαδικασίας, για την οποία τους δόθηκε 
σαφής διαβεβαίωση). Επίσης, οι συνεντεύξεις δεν µαγνητοφωνήθηκαν. Η ερευνήτρια ζήτησε άδεια 
για µαγνητοφώνηση, αλλά και οι 2 συµµετέχοντες δήλωσαν ότι αισθάνονταν άβολα µε αυτή την 
πρακτική. Μεταξύ της ακρίβειας στην καταγραφή των λεγοµένων και τη διάθεση των συµµετεχόντων 
να συζητήσουν ειλικρινά το θέµα η ερευνήτρια επέλεξε το 2ο και κράτησε σηµειώσεις κατά τη 
διάρκεια των συνεντεύξεων.  
 
Τα δεδοµένα της έρευνας αναλύθηκαν µε τη χρήση συµπερασµατικών διαδικασιών όπως 
περιγράφηκαν από τον Spiggle (1994). Οι σηµειώσεις των συνεντεύξεων µελετήθηκαν πρώτα 
ξεχωριστά και µετά αξιολογήθηκαν πάλι. Τα κείµενα, οι αναφορές και άλλες δηµοσιευµένες και 
αδηµοσίευτες πληροφορίες διαβάστηκαν, διαχωρίστηκαν και ταξινοµήθηκαν σε οµάδες ανάλογα µε 
την πηγή. Το πρώτο µέληµα του ερευνητή ήταν να αποκτήσει µια γενική αίσθηση των διαθέσιµων 
πληροφοριών και της σηµασίας τους. Στη φάση της ταξινόµησης όλα τα έγγραφα διαβάστηκαν 
γραµµή προς γραµµή για να εντοπιστούν βασικές κατηγορίες θεµάτων. Κάθε βασική κατηγορία που 
εντοπιζόταν εξεταζόταν περαιτέρω για να βρεθούν ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά µε αυτή. Στη 
φάση της ανάλυσης των δεδοµένων τα ευρήµατα εντασσόταν στα θεωρητικά πλαίσια που 
υιοθετήθηκαν για τη µελέτη αυτή.  
 
Αποτελέσµατα και συζήτηση  
 
Αν και η ∆ΟΕ είναι ένας οργανισµός επιρρεπής σε κρίσεις, είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι δεν είχε 
δηµιουργήσει µια στρατηγική προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση κρίσεων, τουλάχιστον µέχρι 
πρόσφατα. Όπως δείχνουν τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, αν και υπήρχαν πολλά ενδεικτικά 
προειδοποιητικά σηµεία αντιδεοντολογικής συµπεριφοράς και, πιθανά, διαφθοράς µέσα στον 
οργανισµό (κατηγορίες για αγορά ψήφων και δωροδοκίες µελών διατυπώνονταν για περισσότερα από 
10 χρόνια) η ηγεσία του οργανισµού προτιµούσε να αντιµετωπίζει τα θέµατα µε τη πρακτική της 
στρουθοκαµήλου (όπως δήλωσε ένα µέλος της ∆ΟΕ). Ειδικότερα, οι πόλεις που απέτυχαν να πάρουν 
τους Θερινούς Αγώνες του 1996 παρουσίασαν αναφορές που περιείχαν ενδείξεις για πολλαπλές 
ενδεχόµενες παραβιάσεις των κανόνων της ∆ΟΕ και ενδεχόµενη κουλτούρα διαφθοράς (Buffery, 
1999; Booth, 1999). Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ΟΕ αγνόησε τις αναφορές αυτές µε το επιχείρηµα 
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ότι δεν παρείχαν αποδείξεις για ύποπτες δραστηριότητες εκ µέρους των µελών της ∆ΟΕ (Buffery, 
1999).  
 
Ωστόσο, αυτή η αντίδραση - η τάση να αγνοούνται, ή να υποβαθµίζονται ενδείξεις µιας 
αναπτυσσόµενης κρίσης - µπορεί να χαρακτηριστεί ως «άρνηση της κρίσης», η οποία, σύµφωνα µε το 
µοντέλο ανάπτυξης κρίσεων του Slatter (1984), είναι το 1ο βήµα στην ανάπτυξη της κρίσης. 
Επιπρόσθετα, όπως δήλωσαν και οι 2 συµµετέχοντες στην έρευνα, η ∆ΟΕ απέρριψε όλες τις 
κατηγορίες, και επέδειξε µια ισχυρή τάση να χρησιµοποιεί δοκιµασµένες διαδικασίες, µέσα σε µια 
επικρατούσα οργανωσιακή κουλτούρα. Σύµφωνα µε το µοντέλο ανάπτυξης κρίσεων του Booth 
(1993), αυτή η αντίδραση της ∆ΟΕ αποτελεί ένα επί πλέον βήµα προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης 
της κρίσης, από τη στιγµή που µε χρήση παραδοσιακών µεθόδων λήψης αποφάσεων σε καταστάσεις 
αυξανόµενης αβεβαιότητας ο οργανισµός παίρνει αυξανόµενα µη λογικές αποφάσεις.  
 
Η υποεκτίµηση της κατάστασης και η αδιαφορία για τις ενδείξεις της κρίσης που επέδειξε η ∆ΟΕ 
µπορεί µερικώς να αποδοθεί σε ελλιπή συστήµατα παρακολούθησης των διαδικασιών και σε 
αναποτελεσµατική χρήση εργαλείων διαχείρισης κρίσεων. Επιπρόσθετα, η αδιαφορία για την κρίση, ή 
η άρνησή της που υιοθετήθηκε από τη ∆ΟΕ µπορεί µερικώς να είναι αποτέλεσµα της κουλτούρας της 
«υπεροψίας» (Dickey et. al., 1999: 34), που δηµιουργήθηκε από την ανεξαρτησία του οργανισµού. 
Πραγµατικά, υπάρχουν στοιχεία που τεκµηριώνουν ότι µερικές φορές οι µάνατζερ πιστεύουν ότι οι 
εταιρείες τους δεν µπορούν να προσβληθούν από κρίσεις (Preble, 1997), και η ηγεσία της ∆ΟΕ 
φαίνεται ότι πίστευε το ίδιο.  
 
Το ∆εκέµβριο του 1998, η ∆ΟΕ βίωσε τη µεγαλύτερη κρίση στην ιστορία της, το σκάνδαλο του SLC. 
Για άλλη µια φορά προσπάθησε να αποφύγει τις κατηγορίες, περιγράφοντάς τις ως «υπερβολικές» 
(Casert, 1999) και υποκινούµενες από πολιτικά κίνητρα. Ωστόσο, όπως υποστήριξαν οι Pauchant & 
Mitroff (1992), η χρήση τέτοιων αµυντικών µηχανισµών µπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω κρίσεις, οι 
οποίες χρειάζονται πιο δυνατούς αµυντικούς µηχανισµούς, οι οποίοι, µε τη σειρά τους, οδηγούν την 
κατάσταση σε µεγαλύτερη ένταση, κάτι το οποίο συνέβη στο SLC. Η αµυντική στρατηγική που 
εφάρµοσε η ∆ΟΕ στην περίπτωση αυτή προκάλεσε µεγάλη αρνητική κριτική από τον Τύπο (Casert, 
1999), και φαίνεται ότι ενέτεινε την επίδραση της κρίσης, απειλώντας τη ∆ΟΕ µε ενδεχόµενη 
οργανωτική κατάρρευση.  
 
Μετά την αρχική αναποτελεσµατική αντίδραση, η ηγεσία της ∆ΟΕ φάνηκε να κατανοεί τη 
σπουδαιότητα της κατάστασης και να κινείται προς τη 1η φάση του µοντέλου λύσης κρίσεων του 
Booth (1993), η οποία είναι αναγνώριση της κρίσης και κατανόηση ότι η κατάσταση πρέπει να 
αντιµετωπιστεί. Με την ολοκλήρωση µιας εσωτερικής έρευνας που πραγµατοποιήθηκε από Επιτροπή 
που ορίστηκε για το σκοπό αυτό, ο Πρόεδρος της ∆ΟΕ ζήτησε συγνώµη για τις πράξεις των µελών 
της και δήλωσε ότι θα πάρει µέτρα για να τελειώσει η κρίση και να αποκατασταθεί η εικόνα του 
οργανισµού. Τα µέτρα αυτά περιλάµβαναν τη δηµιουργία µιας Επιτροπής ∆εοντολογίας και της 
Επιτροπής 2000 για την εξέταση της διαδικασίας επιλογής των πόλεων που θα οργανώνουν τους 
Αγώνες και της δοµής της ∆ΟΕ (π.χ., µέθοδοι επιλογής µελών, διαδικασία διανοµής πόρων, κλπ.) 
(IOC, 2000; Booth, 1999).  
 
Η ηγεσία της ∆ΟΕ φάνηκε να προσεγγίζει το πρόβληµα της κρίσης του SLC περισσότερο ως µία 
ευκαιρία για αλλαγή, παρά ως µία απειλή. Όπως δήλωσε ένα µέλος στη συνέντευξή του «...η ∆ΟΕ 
αξιοποίησε την κατάσταση και χρησιµοποίησε την κρίση για να βελτιωθεί», πράγµα το οποίο, 
σύµφωνα µε το µοντέλο του Booth (1993), είναι ζωτικό για την επιβίωση του οργανισµού. Κατά τη 
διάρκεια της 108ης Σύσκεψης, το Μάρτιο του 1999, τα µέλη της ∆ΟΕ ψήφισαν υπέρ της λήψης 
µέτρων εναντίον µελών για µεγάλες παραβιάσεις του Καταστατικού Χάρτη στην περίπτωση του 
σκανδάλου του SLC (6 µέλη εκδιώχτηκαν, 10 επιπλήχθηκαν και 4 υπέβαλλαν την παραίτησή τους) 
(IOC, 2000).  
 
Αν και τα µέτρα που λήφθηκαν µπορούν να θεωρηθούν δραστικά, οι αποποµπές θεωρήθηκαν 
επιλεκτικές και βασισµένες σε πολιτικά, µάλλον, παρά σε ηθικά κριτήρια (Booth, 1999). Η ∆ΟΕ δεν 
καταλόγισε ευθύνες σε ισχυρά µέλη της που βρέθηκαν αναµεµειγµένα (τα οποία µόνο επέπληξε), 
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αλλά σε µέλη µε αδύνατη, ή ανύπαρκτη υποστήριξη (τα οποία προέρχονταν από µικρές και σχετικά 
φτωχές χώρες). Όπως δήλωσε ένα µέλος της ∆ΟΕ στη συνέντευξή του: «...δυστυχώς, τα θύµατα του 
σκανδάλου ήταν οι αδύνατοι που αναµείχθηκαν και όχι οι δυνατοί». Πράγµατι, τουλάχιστον οι µισοί 
από αυτούς που συµµετείχαν στο σκάνδαλο του SLC είναι ακόµα µέλη της ∆ΟΕ.  
 
Παρά τις δικαιολογηµένες υποψίες σχετικά µε τα κίνητρα συγκεκριµένων αποποµπών, ο οργανισµός 
άρχισε να κινείται προς την κατεύθυνση της δραστικής και ουσιαστικής αλλαγής, υιοθετώντας πιο 
ανοιχτές και διαφανείς διαδικασίες. Για παράδειγµα, άνοιξε τις συνεδριάσεις της στα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης, άρχισε να δηµοσιεύει οικονοµικές αναφορές για τις πηγές και τη χρήση των χρηµάτων 
του Ολυµπιακού Κινήµατος (IOC, 2000; Wilson, 1999), και έκανε επίσηµο κανόνα µια προηγούµενη 
σύσταση που απαγόρευε στα µέλη της να επισκέπτονται υποψήφιες πόλεις, περιορίζοντας το ρόλο 
τους στη ψηφοφορία για τις πόλεις που επιλέγει µια Επιτροπή Επιλογής. Επιπρόσθετα, το ∆εκέµβριο 
του 1999 αποδέχτηκε 50 δραστικές αλλαγές που πρότεινε η Επιτροπή 2000 που αφορούσαν στη δοµή, 
στις διαδικασίες και στους κανονισµούς του οργανισµού.  
 
Αυτές οι ενέργειες δείχνουν ξεκάθαρα µια στρατηγική αντίδραση στην κρίση, η οποία συµφωνεί µε το 
µοντέλο διαχείρισης κρίσεων του Booth (1993), αφού ο οργανισµός αποφάσισε να εισαγάγει νέες 
αξίες, κανόνες και στόχους που θεωρούνται σηµαντικοί για την ανάπτυξη µιας νέας κουλτούρας που 
δεν θα είναι επιρρεπής σε κακή διαχείριση, ή ανάρµοστη συµπεριφορά που υπήρχε στο παρελθόν.  
 
Συµπέρασµα  
 
Ο τρόπος µε τον οποίο η ∆ΟΕ διαχειρίστηκε τη σοβαρή κρίση αποδείχτηκε σε µεγάλο βαθµό 
αποτελεσµατικός. Μετά την αρχική, επιβλαβή αντίδραση της άρνησης, οι ενέργειες που έκανε - 
αποδοχή της κρίσης, έλεγχο του περιβάλλοντος για τη συγκέντρωση πληροφοριών και λήψη µέτρων - 
θεωρούνται ζωτικές. Πράγµατι, για έναν οργανισµό που για περισσότερο από έναν αιώνα (δηλαδή 
από τότε που δηµιουργήθηκε) έµεινε αναλλοίωτος, οι αλλαγές που έκανε θα µπορούσαν να 
θεωρηθούν επαναστατικές. Η αντίδραση της ∆ΟΕ στην κρίση του SLC µπορεί να είναι ένα βήµα προς 
την κατεύθυνση της ανάπτυξης µιας ευρύτερης στρατηγικής διαχείρισης κρίσεων, η οποία θα κάνει 
τον οργανισµό πιο δηµοκρατικό και πιο αντιπροσωπευτικό, µε πιο διαφανείς διαδικασίες που θα 
αυξήσουν την υπευθυνότητα.  
 
Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι η προσέγγιση που περιγράφεται παραπάνω είναι αντιδραστική και 
όχι προληπτική, αφού στόχευε στη µείωση των ζηµιών και έξοδο από το σκάνδαλο. Η µείωση των 
αποτελεσµάτων µιας κρίσης, ή, όπως το θέτουν οι Pauchant & Mitroff (1992), η διαχείριση της 
σύγκρουσης, αν και είναι σηµαντική δεν είναι αρκετή. Το σηµαντικότερο συµπέρασµα που πρέπει να 
προκύψει από την εµπειρία του SLC είναι ότι οι κρίσεις είναι αναπόφευκτες, ανεξάρτητα από το 
µέγεθος και τη δύναµη ενός οργανισµού. Το περιβάλλον µέσα στο οποίο λειτουργούν αυτού του 
τύπου οι οργανισµοί έχει διαταραχθεί περισσότερο, αναγκάζοντάς τους να ετοιµάζονται περισσότερο 
για το ενδεχόµενο µιας κρίσης, ώστε όχι µόνο να επιβιώνουν, αλλά και να ευηµερούν. Έτσι, η ∆ΟΕ 
χρειάζεται να υιοθετήσει µια προσέγγιση πρόληψης / αποφυγής των κρίσεων και να γίνει πιο 
αποτελεσµατική στην πρόβλεψη και τον προσδιορισµό των περιοχών όπου µπορεί να προκύψει µια 
κρίση. Για να γίνει αυτό, ο οργανισµός πρέπει πρώτα να εντάξει τη διαχείριση κρίσεων στη συνολική 
στρατηγική του.  
 
Είναι, επίσης, σηµαντικό να σηµειωθεί ότι οι κρίσεις στον οργανισµό που γαλουχούνται από µία 
βαθιά ριζωµένη κουλτούρα δωροληψίας και διαφθοράς θα απειλεί πάντα τη ∆ΟΕ. Το διαταραγµένο 
εξωτερικό περιβάλλον και το πολύπλοκο, πολυεθνικό και πολυπολιτισµικό εσωτερικό δίκτυο σχέσεων 
θα αφήνει πάντα περιθώριο για ανάρµοστη συµπεριφορά και διαφθορά. Η πραγµατική αλλαγή µπορεί 
να επιτευχθεί µόνο µακροπρόθεσµα και µέσω συνεχούς και ισχυρής προσήλωσης της ηγεσίας του 
οργανισµού σε στρατηγικές προληπτικής προσέγγισης διαχείρισης κρίσεων.  
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 
 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
 
Τερζούδης, X.,¹ Κριεµάδης, Θ.,¹ Παπαϊωάννου, Α.¹ & Θεάκου, Ε.¹ 
¹ Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 
 
Εισαγωγή 
 
O Kotler (1996), ορίζει το µάρκετινγκ ως µια ανθρώπινη δραστηριότητα που έχει ως κύριο στόχο την 
ικανοποίηση των αναγκών και επιθυµιών των ανθρώπων µέσα από τη διαδικασία της συναλλαγής. 
Εποµένως, η φιλοσοφία του µάρκετινγκ έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο και στηρίζεται στην 
αρχή της πλήρους κατανόησης και ικανοποίησης των αναγκών του πελάτη.  
 
Ως λειτουργικό κοµµάτι της επιχείρησης, το µάρκετινγκ είναι «η διαδικασία σχεδιασµού και 
υλοποίησης της παραγωγής, τιµολόγησης, προώθησης και διανοµής ιδεών, αγαθών και υπηρεσιών, µε 
σκοπό την πρόκληση συναλλαγών που να ικανοποιούν τους αντικειµενικούς σκοπούς ατόµων και 
οργανισµών» (ΑΜΑ, 1995). Εποµένως το µάρκετινγκ ως λειτουργία περιλαµβάνει την ανάλυση, το 
σχεδιασµό, την εφαρµογή και τον έλεγχο. Εντοπίζει τις ανάγκες, επιθυµίες και απαιτήσεις των 
πελατών, εντοπίζει και οριοθετεί αγορές και στόχους, δηµιουργεί προϊόντα και υπηρεσίες, τα προωθεί 
στην αγορά, µε κύριο στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών. Οι 
στρατηγικές που εφαρµόζει είναι ανθρωποκεντρικές, προτεραιότητα, δηλαδή, σε κάθε ενέργεια της 
επιχείρησης έχει ο άνθρωπος και η ικανοποίηση των αναγκών του. Σε ό,τι αφορά στα πεδία 
εφαρµογής το µάρκετινγκ έχει εφαρµογή σε ένα ευρύ φάσµα επιχειρήσεων και οργανισµών, µεταξύ 
των οποίων είναι και οι µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί. 
 
Οι υπηρεσίες στους µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς διέπονται πάντα από το πνεύµα της προσφοράς 
στο κοινωνικό σύνολο. Εστιάζουν τις προσπάθειές τους σε κοινωνικούς, ψυχαγωγικούς, 
εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς, φιλανθρωπικούς, κλπ., στόχους. Το κέρδος δεν αποτελεί τον κύριο 
στόχο του οργανισµού και δεν υπάρχουν µέτοχοι που να προσδοκούν µέρισµα από τη δραστηριότητα 
του οργανισµού. Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει πως οι µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί δεν πρέπει να 
αποβλέπουν στο κέρδος και στην οικονοµική ευηµερία. Το κέρδος σε αυτή την περίπτωση δεν 
χρησιµοποιείται για την καταβολή µερισµάτων, αλλά για τη χρηµατοδότηση νέων επενδύσεων, 
βελτιώσεων, επεκτάσεων, παροχή όσο το δυνατό ποιοτικότερων στους αποδέκτες, κλπ. 
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αναδείξει τη σπουδαιότητα του µάρκετινγκ στην 
αποτελεσµατική λειτουργία ενός µη κερδοσκοπικού οργανισµού.  
 
Μεθοδολογία 
 
Για την πραγµατοποίηση της µελέτης χρησιµοποιήθηκε συστηµατική και αναλυτική ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας στην ευρύτερη περιοχή του µάρκετινγκ και πιο συγκεκριµένα στο χώρο του 
στρατηγικού σχεδιασµού µάρκετινγκ για µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς. 
 
Τεχνικές µάρκετινγκ σε µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς 
 
Η εφαρµογή του σχεδιασµού µάρκετινγκ στους µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς αποτελεί ένα 
κρίσιµο στοιχείο για την ανάπτυξη του οργανισµού. Οι τεχνικές που πρέπει να εφαρµόσουν οι 
µάνατζερ των µη κερδοσκοπικών οργανισµών προκειµένου να πετύχουν υψηλά επίπεδα απόδοσης για 
τους οργανισµούς τους είναι οι ακόλουθες: 
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Ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος (external analysis). Η ανάλυση αυτή βοηθά τους µάνατζερ 
να κατανοήσουν καλύτερα τις ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντος όπου λειτουργούν και να 
ανακαλύψουν τις ευκαιρίες και τις απειλές για τον οργανισµό. Οι Christopher & McDonald (1995), 
αναφέρουν ότι η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει: την ανάλυση του οικονοµικού περιβάλλοντος 
(αναφέρεται στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα οικονοµικά µεγέθη και οι γενικότερες 
οικονοµικές εξελίξεις, π.χ., ΑΕΠ, πληθωρισµός, επιτόκια, κλπ.), τεχνολογικού περιβάλλοντος (αφορά 
στις τεχνολογικές τάσεις και το πως οι οργανισµοί µπορούν να τις εκµεταλλευτούν αποτελεσµατικά, 
π.χ., εθνική δαπάνη για έρευνα και τεχνολογία, νέα προϊόντα), πολιτικού / νοµικού περιβάλλοντος 
(αναφέρεται στις πολιτικές συνθήκες, καθώς και στο ρυθµιστικό πλαίσιο µε βάση το οποίο 
δραστηριοποιείται ένας τέτοιος οργανισµός), κοινωνικού / πολιτιστικού περιβάλλοντος (αφορά στις 
αξίες και τα δεδοµένα που επηρεάζουν τις πρακτικές διαχείρισης, π.χ., µετακίνηση πληθυσµού, 
ρυθµός αύξησης πληθυσµού, αλλαγές στον τρόπο ζωής, κλπ.).  
 
Ανάλυση των ανταγωνιστών (benchmarking). Η ανάλυση των ανταγωνιστών επιτρέπει στους 
µάνατζερ των µη κερδοσκοπικών οργανισµών να αναγνωρίσουν τους κύριους ανταγωνιστές τους, να 
κατανοήσουν τα δυνατά τους σηµεία και τις αδυναµίες τους, να βγάλουν συµπεράσµατα για την 
απόδοση των ανταγωνιστικών οργανισµών, το µερίδιο αγοράς, την παροχή υπηρεσιών, την 
ικανοποίηση των αποδεκτών, κλπ. 
 
Έρευνα αγοράς (market research). Η έρευνα αγοράς για ένα µη κερδοσκοπικό οργανισµό έχει ως 
κύριους στόχους: α) την ανάλυση και καταγραφή όλων των εµπλεκόµενων φορέων που επηρεάζουν 
την πορεία του και β) την εξεύρεση των αναγκών και προτιµήσεών τους. Αυτοί µπορεί να είναι 
πολίτες που θα χρησιµοποιήσουν τις υπηρεσίες, δωρητές, κυβέρνηση, υπουργεία, τοπική 
αυτοδιοίκηση, εθελοντές, προσωπικό, συνεργαζόµενοι φορείς, ΜΜΕ, κλπ. Σύµφωνα µε τους Peter & 
Donnelly (1998), οι πληροφορίες που θα πρέπει να συλλέξουν οι µάνατζερ κατά τη διάρκεια της 
έρευνας των πολιτών αφορούν: α) δηµογραφικά - γεωγραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, 
οικογενειακή κατάσταση, µόρφωση, επάγγελµα, εισόδηµα, τόπος κατοικίας, πληθυσµός περιοχής, 
κλπ.) και β) ψυχογραφικά χαρακτηριστικά (προσωπικότητα, αντιλήψεις, συµπεριφορά, τρόπο ζωής, 
δραστηριότητες, ενδιαφέροντα, κλπ.). 
 
Στρατηγική µάρκετινγκ. Η στρατηγική µάρκετινγκ είναι ένα πλέγµα στρατηγικών αποφάσεων και 
ένας συνδυασµός εργαλείων µάρκετινγκ που µπορεί να χρησιµοποιήσει ο µάνατζερ προκειµένου να  
ικανοποιήσει τις ανάγκες του πολίτη. Τα εργαλεία αυτά είναι το µίγµα µάρκετινγκ (υπηρεσία, τιµή, 
διανοµή και προώθηση), η ποιότητα των υπηρεσιών, οι εργαζόµενοι, κλπ. Ο µάνατζερ θα πρέπει να 
συνδυάσει όσο το δυνατόν καλύτερα τα στοιχεία αυτά προκειµένου να πετύχει την όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερη ικανοποίηση των αναγκών των αποδεκτών. 
 
Στρατηγικές για την εξεύρεση και προσέλκυση χορηγών και δωρητών (fundraising). Η εξεύρεση 
δωρητών αποτελεί µία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές του µάρκετινγκ στο χώρο των µη 
κερδοσκοπικών οργανισµών. Οι µάνατζερ θα πρέπει να δώσουν κατά κύριο λόγο προσοχή στην 
απόκτηση σχέσεων µε τους δωρητές και έπειτα στην εξεύρεση πόρων. Σύµφωνα µε τους Andreasen & 
Kotler (2003), ο µάνατζερ ενός µη κερδοσκοπικού οργανισµού θα πρέπει να: α) καταγράφει τους 
πιθανούς δωρητές και να διερευνήσει τις ανάγκες τους (αυτό επιτυγχάνεται µε την ανάλυση των 
αποδεκτών που αναφέρθηκε παραπάνω), β) προσαρµόσει τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του 
οργανισµού του µε αυτά των πιθανών δωρητών, γ) έρθει σε επαφή µε αυτούς και δ) να τους 
παρουσιάσει µια ολοκληρωµένη πρόταση σχετικά µε το σχέδιο. Η πρόταση αυτή θα πρέπει να 
περιέχει πληροφορίες για τον οργανισµό (διοίκηση, προσωπικό, ιστορία) και τους στόχους του, 
πληροφορίες για το σχέδιο-υπηρεσία, τους στόχους του, τη σπουδαιότητα και τη µοναδικότητά του, 
πληροφορίες για τον προϋπολογισµό του σχεδίου, κλπ. (Andreasen & Kotler, 2003).  
 
Η αναζήτηση πόρων για το µάνατζερ ενός µη κερδοσκοπικού οργανισµού είναι µια δύσκολη 
διαδικασία. Χρειάζεται προσεκτικό σχεδιασµό και ανάλυση προκειµένου ο µάνατζερ να πείσει τους 
πιθανούς δωρητές (ιδιώτες, ή φορείς) να χρηµατοδοτήσουν την υπηρεσία ενός µη κερδοσκοπικού 
οργανισµού. Η απόκτηση µακροπρόθεσµων σχέσεων µε τους δωρητές, η καλή φήµη του οργανισµού 
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και ο σωστός σχεδιασµός της πρότασης θα δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις εκείνες για την επιτυχή 
χρηµατοδότηση των προσπαθειών του οργανισµού. 
 
Στρατηγικές για τη δηµιουργία σχέσεων µε τους αποδέκτες. Η εφαρµογή ενός προγράµµατος 
δηµοσίων σχέσεων θα βοηθήσει τον οργανισµό από τη µία να αναπτύξει και να διατηρήσει σχέσεις µε 
τους άµεσα, ή έµµεσα εµπλεκόµενους φορείς και από τη άλλη να ενισχύσει τη φήµη του και να 
διαµορφώσει θετική εικόνα στην κοινή γνώµη.  
 
Συµπεράσµατα 
 
Συµπερασµατικά το µάρκετινγκ αποτελεί µια κρίσιµη διαδικασία και ένα συστατικό επιτυχίας για ένα 
µη κερδοσκοπικό οργανισµό. Μέσω των πρακτικών του µάρκετινγκ οι µάνατζερ των οργανισµών 
αυτών θα κατανοήσουν καλύτερα το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν, θα προσελκύσουν δωρητές, 
θα προωθήσουν σωστά τις υπηρεσίες τους, θα πείσουν τους πολίτες να τις χρησιµοποιήσουν και θα 
χτίσουν σχέσεις εµπιστοσύνης  µε αυτούς. Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι πολύ σηµαντικά για τη 
βιωσιµότητα του οργανισµού και θα του επιτρέψουν να εκπληρώσει τους στόχους του που είναι η 
ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς αυτούς. 
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Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 
ΩΣ  ΜΕΣΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 

 
Βορύλλα, Γ. 
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
 
Εισαγωγή 
 
Παρόλο που στόχος των αρµόδιων αρχών της χώρας για την περίοδο 2000 – 2010 είναι η ανάπτυξη 
εναλλακτικών µορφών τουρισµού ο αθλητικός τουρισµός παραµένει ακόµα αρκετά αναξιοποίητος 
(Costa & Glinia, 2004). Μία από τις περιπτώσεις που η ευκαιρία για αθλητικό τουρισµό αξιοποιήθηκε 
δίνοντας ανάσα ζωής στην τοπική οικονοµία είναι η αθλητική «βραχώδης» αναρρίχηση (sport rock 
climbing) στην Κάλυµνο. Η ειδική αυτή αναρρίχηση είναι ιδανική ευκαιρία για την οικονοµική 
ενίσχυση περιοχών που µέχρι τώρα θεωρούνταν «αδικηµένες» από τη φύση λόγω των γυµνών 
ορεινών τους όγκων, όπως ήταν το νησί της Καλύµνου. Το συγκεκριµένο άθληµα διοργανώνεται και 
σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, αλλά η Κάλυµνος έχει µετατραπεί σε διεθνές αναρριχητικό πεδίο µε 
χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο από όλο τον κόσµο.  
 
Σκοπός της εργασίας 
 
Σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας είναι να µελετηθεί η προσπάθεια που καταβάλλουν οι τοπικές 
αρχές για τη δηµιουργία µιας περιοχής σε προορισµό αθλητικού τουρισµού. 
 
Μεθοδολογία 
 
Η συλλογή των στοιχείων στηρίχτηκε κυρίως στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου Καλύµνου και 
στον Οδηγό Αναρρίχησης (Εκδόσεις ΕΟΣ Αχαρνών, 2003), παράλληλα, µε τη γενικότερη έρευνα στο 
διαδίκτυο για την αναρρίχηση γενικότερα και για την αναρρίχηση στην Κάλυµνο ειδικότερα. Στην 
επιτόπια έρευνα διενεργήθηκαν συνεντεύξεις µε 20 αναρριχητές από διάφορες χώρες και ντόπιους 
επιχειρηµατίες. 
 
Περιγραφή  
 
Η Κάλυµνος µετατράπηκε σε αναρριχητικό πεδίο τυχαία το 1996, χάρη σε ένα διάσηµο Ιταλό 
αναρριχητή, ο οποίος επισκέφτηκε το νησί για διακοπές. Ο ίδιος επανήλθε µε µια οµάδα αναρριχητών 
και δηµιούργησε τις πρώτες «διαδροµές» τοποθετώντας τα µεταλλικά βύσµατα ασφάλειας από όπου 
οι αναρριχητές περνούν το σχοινί τους πάνω στους βράχους, ώστε να µπορούν όλοι οι αθλητές να 
αναρριχώνται µε ασφάλεια. Λίγο αργότερα έφερε στο νησί το φωτογράφο του ALP (διεθνoύς 
ορειβατικού περιοδικού), οι φωτογραφίες του οποίου δηµοσιεύτηκαν στα περιοδικά ALP και 
ROTPUNKT την άνοιξη του 1999. Οι φωτογραφίες αυτές έφεραν και άλλους αναρριχητές στο νησί. 
Τότε ο ∆ήµος αντιλήφθηκε την ευκαιρία και προέβηκε στις εξής ενέργειες για την αξιοποίηση της: 
� όρισε υπεύθυνο φορέα το ∆ηµοτικό Αθλητικό Οργανισµό, 
� προσέλαβε 2 έµπειρους οδηγούς βουνού για τον έλεγχο της ασφάλειας των υπαρχουσών 

διαδροµών και τη δηµιουργία νέων, 
� δηµιούργησε ειδική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο για την προβολή του νησιού, 
� για τη διευκόλυνση των αναρριχητών τύπωσε αναλυτικό οδηγό, σε πολλές γλώσσες, µε όλα τα 

αναρριχητικά πεδία του νησιού και τις διαδροµές τους, τον οποίο µοίρασε δωρεάν, 
� εκπαίδευσε 10 ντόπιους µε στόχο τη συγκρότηση ενός πυρήνα Καλύµνιων αναρριχητών, 
� σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Αχαρνών, τον Οκτώβρη του 2000 

διοργάνωσε ένα µεγάλο αθλητικό γεγονός, τη ∆ιεθνή Αναρριχητική Συνάντηση, το οποίο 
καθιέρωσε την Κάλυµνο ως έναν αναρριχητικό προορισµό διεθνούς εµβέλειας. Το 2001 και το 
2002 προσήλθαν περίπου 4000 αναρριχητές (Θεοδωρόπουλος, 2003), 

� διοργάνωσε για 2η φορά ∆ιεθνή Αναρριχητική Συνάντηση τον Οκτώβριο του 2003 µε µεγάλη 
επιτυχία και αποφάσισε την καθιέρωσή της ως µόνιµου θεσµού κάθε 2 χρόνια, 
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� το 2003 εκδόθηκε ο 2ος πλήρης οδηγός αναρρίχησης της Καλύµνου από τον ΕΟΣ Αχαρνών. 
 

Η οργάνωση των πεδίων 
 
Στους ορεινούς όγκους του νησιού έχουν ήδη δηµιουργηθεί 42 αναρριχητικά πεδία, δηλαδή µέρη των 
βράχων που έχουν αναρριχητικό ενδιαφέρον και έχουν οριστεί σε ξεχωριστούς τοµείς (sectors) για 
τον εύκολο εντοπισµό τους. Για να διευκολύνει τους αναρριχητές στον εντοπισµό των µονοπατιών 
που οδηγούν στα πεδία ο ∆ήµος έχει κατασκευάσει ειδικούς στύλους µε εντοιχισµένες πινακίδες που 
έχουν πληροφορίες για το µονοπάτι, το χρόνο πρόσβασης και το χρώµα της σήµανσης. Το κάθε 
µονοπάτι έχει σηµανθεί µε ειδικά σήµατα κατά µήκος του, ώστε να καταλήγουν οι αναρριχητές στο 
πεδίο που επιθυµούν. 
 
Σε κάθε πεδίο δηµιουργήθηκαν έτοιµες διαδροµές (µε βύσµατα ασφάλειας) όλων των βαθµών 
δυσκολίας, ώστε να καλύπτει όλα τα επίπεδα των αναρριχητών και να αποτελεί το ιδανικό µέρος για 
να βελτιώσει κάποιος τις επιδόσεις του. Ως «διαδροµή» ορίζεται η πορεία που µπορεί να ακολουθήσει 
ο αναρριχητής από τη βάση του βράχου ως το τέρµα του, µέχρι να συναντήσει το ειδικό βύσµα που θα 
κρατήσει το σχοινί του για την κατάβασή του. Για τον εντοπισµό της κάθε διαδροµής υπάρχει 
γραµµένο στη βάση του βράχου το όνοµα της διαδροµής και ο βαθµός δυσκολίας του.  
 
Υπάρχουν ήδη επίσηµα καταγεγραµµένες συνολικά 650 διαδροµές, οι οποίες αποτελούν µόνο ένα 
µικρό ποσοστό των δυνατοτήτων που προσφέρει η µορφολογία του νησιού. Νέα διαδροµή µπορεί να 
ανοίξει όποιος αναρριχητής θέλει, ακολουθώντας, όµως, τις οδηγίες και τους κανόνες που έχουν 
ορίσει οι επαγγελµατίες οδηγοί βουνού που έχουν αναλάβει τη συντήρηση των πεδίων και 
αναφέρονται στον Οδηγό Αναρρίχησης Καλύµνου και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα.  
 
∆ιοργάνωση ∆ιεθνούς Αναρριχητικής Συνάντησης 
 
Η ∆ιεθνής Αναρριχητική Συνάντηση 2003 πήρε τη µορφή φεστιβάλ µε µια σειρά από παράλληλες 
εκδηλώσεις, όπως, παρουσιάσεις σχετικές µε αναρρίχηση, ειδικές εκδηλώσεις για επίσηµους 
καλεσµένους, κληρώσεις δώρων. Η προσέλευση του κόσµου ήταν µεγάλη, αφού ο ∆ήµος είχε 
εξασφαλίσει τη συµµετοχή διάσηµων αναρριχητών και είχαν σταλεί δελτία τύπου σε όλα τα 
αναρριχητικά περιοδικά του κόσµου.  
 
Αποτελέσµατα 
 
Η Κάλυµνος, από ένα παραδοσιακό νησί σπογγαλιείας, που ψυχορραγούσε µετά από την κρίση αυτού 
του κλάδου, ξαναζωντάνεψε χάρη στον αθλητικό τουρισµό. Παρόλο που δεν είναι το µοναδικό 
άθληµα που µπορεί να κάνει κάποιος σε αυτό το νησί, η αθλητική αναρρίχηση ήταν αυτή που έδωσε 
ελπιδοφόρα ανάκαµψη στην τοπική οικονοµία παρατείνοντας την τουριστική περίοδο από 3 µήνες σε 
8 προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσµο (αξίζει να σηµειωθεί ότι οι καλύτερες 
εποχές για αναρρίχηση είναι η άνοιξη και το φθινόπωρο). Το αποτέλεσµα ήταν να µειωθεί η ανεργία 
και να αποφευχθεί η µαζική µετανάστευση από το νησί. Σηµαντική επίπτωση είχε, επίσης, και στην 
άνοδο των τιµών της ακίνητης περιουσίας στις περιοχές που γειτονεύουν µε τα πεδία αναρρίχησης, 
περιοχές που άλλοτε θεωρούνταν «ερηµιές». Οι επιχειρήσεις που κυρίως ωφελούνται είναι τα 
ξενοδοχεία και οι µικροί ξενώνες, τα εστιατόρια, οι καφετέριες και τα ενοικιαζόµενα µέσα µεταφοράς. 
 
Προτάσεις για βελτιώσεις 
 
Τι άλλο χρειάζεται να γίνει: 
� ∆ηµιουργία µίας εκπαιδευµένης οµάδας διάσωσης από ντόπιους εθελοντές, οι οποίοι θα 

εκπαιδευτούν δωρεάν από τον Ερυθρό Σταυρό. 
� ∆ηµιουργία µιας οµάδας καθαριότητας των µονοπατιών και των πεδίων. 
� Οργάνωση εκστρατείας ενηµέρωσης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη σωστή 

συµπεριφορά στα ζώα που κατοικούν στις περιοχές των πεδίων και την προστασία των πεδίων. Για 
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παράδειγµα, οι ειδικοί λένε ότι τα διάσηµα πεδία είναι ήδη πολύ φορτωµένα από διαδροµές και δεν 
πρέπει να ανοιχτούν άλλες εκεί. 

� Προγραµµατισµός του αριθµού των αναρριχητών που µπορεί να δεχτεί το κάθε πεδίο την ηµέρα, 
ειδικά τους µήνες αιχµής, ώστε να µην παρατηρείται συνωστισµός, που µπορεί να θεωρηθεί και 
επικίνδυνος σε κάποια πεδία, αλλά και για να προστατευθούν οι βράχοι από τη φθορά που µπορεί 
να τους απαξιώσει ως αναρριχητικό πεδίο. 

� ∆ηµιουργία νέων µονοπατιών σε άλλες περιοχές. 
� ∆ηµιουργία επίσηµου γραφείου πληροφόρησης αναρριχητών. 
� Έλεγχος του αθέµιτου ανταγωνισµού µεταξύ των επιχειρηµατιών που περιορίζει τα οικονοµικά 

οφέλη από την όλη προσπάθεια. Υπάρχουν αρκετοί επιχειρηµατίες που λειτουργούν χωρίς επίσηµη 
άδεια και προβαίνουν σε πόλεµο τιµών στους υπόλοιπους, προκαλώντας σηµαντικό πλήγµα στην 
επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

� ∆ιενέργεια έρευνας για την ικανοποίηση των καταναλωτών από τις τοπικές αρχές. 
� Καταχώρηση της ιστοσελίδας του ∆ήµου σε όλες τις δηµοφιλείς ιστοσελίδες για αναρρίχηση. 
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ΟΙ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
∆όνδωρος, Ι., 
Εκπρόσωπος Αθλητών της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Κλασσικού Αθλητισµού (IAAF) 
 
Εισαγωγή  
 
Οι διαρκώς αυξανόµενες απαιτήσεις στον αθλητικό χώρο καθιστούν αναγκαία την επιστηµονική 
οργάνωση, η οποία µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µε τη συµβολή εξειδικευµένων στελεχών. Η 
Παγκόσµια Οµοσπονδία Κλασικού Αθλητισµού (IAAF) είναι πρωτοπόρος σε θέµατα οργάνωσης και 
συνεργασίας µε εξειδικευµένα στελέχη, όπως είναι οι µάνατζερ των αθλητών. Η ελληνική ερµηνεία 
της λέξης µάνατζερ είναι διαχειριστής / διεκπεραιωτής. Ο µάνατζερ αθλητών στίβου είναι το στέλεχος 
που ασχολείται αποκλειστικά και µόνο µε τις ανάγκες ενός αθλητή. Είναι ο εξειδικευµένος 
σύµβουλος, οργανωτής, συντονιστής, διαχειριστής, ελεγκτής και διεκπεραιωτής όλων, σχεδόν, των 
υποθέσεων - ενεργειών ενός αθλητή.  
 
Σκοπός της εργασίας  
 
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει συνοπτικά το περιεχόµενο εργασίας ενός µάνατζερ 
αθλητών υψηλού επιπέδου.  
 
Καθοριστικοί παράγοντες εξέλιξης ενός µάνατζερ  
 
Καθοριστικός παράγοντας στην εξέλιξη και επιτυχία ενός µάνατζερ είναι η συνεργασία µε 
πειθαρχηµένους, εξελίξιµους και πρόθυµους αθλητές. Είναι καλό να προέρχεται και ο ίδιος από τον 
αθλητικό χώρο, δηλαδή να διαθέτει εµπειρία ως αθλητής - πρωταθλητής, αφού έτσι µπορεί να 
γνωρίζει καλύτερα τις ανάγκες, αλλά και τις ιδιαιτερότητες του αθλητή. Ο επαγγελµατίας µάνατζερ 
αθλητών στίβου οφείλει να:  
� διαθέτει αναλυτικό πνεύµα και σφαιρική σκέψη,  
� χαρακτηρίζεται για την οργανωτικότητά του,  
� διαθέτει επικοινωνιακές ικανότητες,  
� έχει ακέραιο χαρακτήρα & αξιοπιστία,  
� διευρύνει διαρκώς το πεδίο των αθλητικών του γνώσεων,  
� κατανοεί τα θέµατα αθλητικού και εµπορικού δικαίου,  
� συνεργάζεται µε οικονοµικούς και νοµικούς συµβούλους,  
� γνωρίζει τις περιόδους προετοιµασίας και το αγωνιστικό πρόγραµµα του αθλητή.  
 
Η δύναµη που έχει στα χέρια του ένας µάνατζερ είναι οι καλές επιδόσεις που έχει ένας αθλητής στο 
αγώνισµά του. Όσο καλύτερες επιδόσεις και µεγαλύτερες διακρίσεις έχει ένας αθλητής, τόσο 
περισσότερες είναι οι πιθανότητες συµµετοχής του στα κορυφαία meetings του εξωτερικού.  
 
∆ιαχωρισµός ρόλων µάνατζερ - προπονητή  
 
Μέχρι σήµερα δεν υπήρχαν στη χώρα εξειδικευµένα στελέχη που να ασχολούνται αποκλειστικά µε το 
µάνατζµεντ αθλητών στίβου, µε αποτέλεσµα ο προπονητής να λειτουργεί και ως µάνατζερ. Στη 
σύγχρονη εποχή, κατά την οποία ο αθλητισµός έχει προοδεύσει πάρα πολύ, ο προπονητής πρέπει να 
επικεντρώνεται στις µεθόδους προπόνησης (προκειµένου ο αθλητής του να πετύχει το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσµα, στον κατάλληλο τόπο και στην κατάλληλη στιγµή) και ο µάνατζερ να συντονίζει 
και να εκτελεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τον αθλητή και τον προπονητή, έτσι ώστε το έργο 
τους να γίνει πιο ξεκούραστο και πιο αποτελεσµατικό. Με άλλα λόγια, ότ,ι πρέπει να κάνει ο αθλητής 
µέσα στο κουλουάρ είναι αρµοδιότητα του προπονητή και ό,τι πρέπει να κάνει έξω από αυτό είναι 
αρµοδιότητα του µάνατζερ.  
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Αρµοδιότητες και δραστηριότητες του µάνατζερ  
 
Οι βασικές αρµοδιότητες και οι δραστηριότητες του µάνατζερ που αφορούν στον αθλητή είναι οι 
ακόλουθες:  
� Εξεύρεση κατάλληλων χώρων προπόνησης και γενικότερης προετοιµασίας.  
� Αναζήτηση αθλητικών εταιρειών ένδυσης και υπόδησης.  
� Οργάνωση και πραγµατοποίηση ιατρικών και εργοµετρικών ελέγχων.  
� Σύσταση και συντονισµός του επιστηµονικού επιτελείου που ασχολείται µε την αποθεραπεία, το 

χαλάρωµα και τη φυσιοθεραπεία.  
� Αγωνιστική παρουσία σε συναντήσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού.  
� Ενηµέρωση σε θέµατα κανόνων της διεθνούς και της εθνικής οµοσπονδίας.  
� ∆ιευθέτηση των οικονοµικών απολαβών από τη συµµετοχή σε εσωτερικές και διεθνείς 

διοργανώσεις.  
� Ιατρική ασφαλιστική κάλυψη.  
� ∆ιαπραγµατεύσεις για την επίτευξη συµφωνιών µε αθλητικά σωµατεία, εταιρείες χορηγούς και 

διαφηµιστικές εταιρείες και διατήρηση των σχέσεων µε αυτούς.  
� Προγραµµατισµός δηµόσιων εµφανίσεων, παραχώρησης συνεντεύξεων στα ΜΜΕ και γενικότερα 

επικοινωνιακών ενεργειών.  
� ∆ιαχείριση κρίσεων που µπορούν να προκύψουν.  
 
Για να µπορέσει ένας µάνατζερ να συνεργαστεί σωστά µε έναν αθλητή και τον προπονητή του, θα 
πρέπει να υπάρχει σχέση αµοιβαίας εµπιστοσύνης και κατανόησης. Μέσα από τη διαπροσωπική 
επαφή και σχέση που αναπτύσσεται και διαρκώς καλλιεργείται, ο µάνατζερ είναι σε θέση να 
σχεδιάσει, να προγραµµατίσει και να υλοποιήσει ένα ολοκληρωµένο πλάνο δράσεων και ενεργειών.  
 
Ουσιαστική κατοχύρωση συνεργασίας του µάνατζερ µε τον αθλητή  
 
Από τη στιγµή που κάποιος αθλητής θελήσει να προβεί σε συνεργασία µε ένα µάνατζερ, θα πρέπει να 
προχωρήσει σε σύναψη συµφωνίας, στην οποία θα διασαφηνίζονται λεπτοµερώς οι όροι της 
συνεργασίας τους. Οι σύµβουλοι ενός µάνατζερ για τη σύνταξη συµφωνητικών συνεργασίας µε 
αθλητές είναι νοµικοί και οικονοµικοί σύµβουλοι. Υπάρχουν διάφοροι τύποι συµφωνητικών µεταξύ 
αθλητή και µάνατζερ, όπως:  
� Συµφωνητικό που σχετίζεται µε την εκπροσώπηση του αθλητή σε εµπορικά θέµατα (µάρκετινγκ,  

µετεγγραφών, δηµοσίων σχέσεων και επικοινωνίας).  
� Συµφωνητικό που σχετίζεται µε την αγωνιστική εκπροσώπηση του αθλητή για τις εσωτερικές και 

διεθνείς διοργανώσεις.  
� Συµφωνητικό που περιλαµβάνει τους όρους συνεργασίας πρωταθλητών στίβου µε 

εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους αθλητών της IAAF για όλους τους διεθνείς αγώνες που 
διοργανώνει και όλα τα χορηγικά προγράµµατα των αθλητών. Η IAAF έχει συντάξει εδώ και 
αρκετά χρόνια έναν τέτοιο τύπο συµφωνητικού.  

 
Υπάρχουν περιπτώσεις αθλητών υψηλού επιπέδου που συνάπτουν συµφωνίες που αφορούν τόσο στο 
εµπορικό σκέλος, όσο και στο αγωνιστικό. Τα δικαιώµατα των αθλητών παραχωρούνται στον 
εκπρόσωπό τους µε την έγγραφη εξουσιοδότησή τους.  
 
Πεδία δράσης και συνεργασίας - ενδιαφερόµενα κοινά  
 
Ο επαγγελµατίας µάνατζερ οφείλει να δηµιουργεί και να καλλιεργεί διαπροσωπικές σχέσεις µε όλα τα 
ενδιαφερόµενα και εµπλεκόµενα κοινά, έτσι ώστε το έργο του να έχει τη µεγαλύτερη δυνατή επιτυχία 
και αναγνώριση. Τα κοινά αυτά είναι: αθλητικά σωµατεία, αθλητικές οµοσπονδίες, αθλητικά κέντρα 
προετοιµασίας αθλητών, στάδια, ιδιωτικά αθλητικά clubs, αθλητικοί οργανισµοί τοπικής 
αυτοδιοίκησης, εταιρείες αθλητικού µάρκετινγκ και µάνατζµεντ, εταιρείες διαφήµισης, εταιρείες 
αθλητικών ειδών, εταιρείες διοργάνωσης εκδηλώσεων, σεµιναρίων και συνεδρίων, ξενοδοχειακές 
µονάδες µε προγράµµατα άθλησης, τουριστικά γραφεία, κλπ. Η διεύρυνση των επαφών ενός µάνατζερ 
στον αθλητικό και εµπορικό κόσµο, όπως και οι συνεργασίες που δηµιουργούνται µέσα σε αυτούς 
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τους κύκλους εργασιών, έχει άµεσο αντίκτυπο τόσο στη διαπροσωπική, όσο και στη σχέση 
συνεργασίας µεταξύ αθλητή και µάνατζερ.  
 
Η παρουσία και ο ρόλος των µάνατζερ στις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις  
 
Οι αθλητικές συναντήσεις ανοιχτού και κλειστού στίβου, οι οποίες διοργανώνονται σε διάφορες 
χώρες και τελούν υπό την αιγίδα της IAAF αποτελούν τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα ανά τον 
κόσµο. Στις συναντήσεις αυτές, η επιλογή των αθλητών γίνεται από τους µάνατζερ των αγώνων 
(meeting directors), οι οποίοι έχουν και τη γενικότερη ευθύνη της διοργάνωσης. Οι άµεσοι 
συνεργάτες των meeting directors τέτοιων διοργανώσεων είναι οι εκπρόσωποι των αθλητών 
(managers - Athletes' Representative), οι οποίοι προτείνουν τους αθλητές και διαπραγµατεύονται τη 
συµµετοχή τους.  
 
Η IAAF έχει κατηγοριοποιήσει τις διοργανώσεις αυτές ανάλογα µε τον οικονοµικό προϋπολογισµό 
που έχουν καταρτίσει οι διοργανωτές των συναντήσεων. Εδώ, ο ρόλος των χορηγών εταιρειών είναι 
και ο πιο καθοριστικός, διότι εάν δεν υπήρχε η οικονοµική υποστήριξη αυτές οι διοργανώσεις δεν θα 
µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν. Τα αγωνίσµατα των διοργανώσεων αυτών διακρίνονται στις 
κατηγορίες Premium, Classic και Promotional. Με βάση τη συγκεκριµένη πολιτική που έχει 
σχεδιασθεί, σε σχέση µε τα οικονοµικά οφέλη των αθλητών, από αυτού του είδους τις διοργανώσεις 
λειτουργεί όλο σύστηµα συµµετοχής αθλητών από ολόκληρο τον κόσµο. Η κινητήρια δύναµη του 
συνολικού αυτού αθλητικού φάσµατος είναι οι ίδιοι οι αθλητές, οι µάνατζερ και γενικότερα οι 
εκπρόσωποι της παγκόσµιας οικογένειας του κλασσικού αθλητισµού.  
 
Τα οικονοµικά οφέλη ενός µάνατζερ  
 
Ο µάνατζερ πρέπει να αµείβεται σύµφωνα µε τους γενικότερους όρους και κανόνες που διέπουν την 
αγορά εργασίας. Στον υπολογισµό των ποσών και των τύπων αποζηµίωσης πρέπει να λαµβάνονται 
σοβαρά υπόψη παράγοντες όπως: α) η θεωρητική και τεχνική κατάρτιση του µάνατζερ, β) τα 
γενικότερα προσόντα του και η συνολική προσωπικότητά του, γ) η αποτελεσµατικότητα και το 
επίπεδο επιτυχίας των υπηρεσιών που προσφέρει και δ) το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης στο 
σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.  
 
Οι οικονοµικές απολαβές ενός µάνατζερ ορίζονται από τους οικονοµικούς όρους των συµβάσεων που 
έχουν συνταχθεί και υπογραφεί µεταξύ των 2 πλευρών. Στα συµβόλαια συνεργασίας 
εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων της IAAF µε πρωταθλητές στίβου, ο µάνατζερ αµοίβεται µε το 15% 
του καθαρού κέρδους του αθλητή. Υπάρχουν περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι αθλητές καταβάλλουν 
σταθερή µηνιαία, ή ετήσια αντιµισθία για τη συνολική προσφορά των υπηρεσιών του µάνατζερ. 
Ολοκληρώνοντας, εύκολα µπορεί να σκεφθεί και να διαπιστώσει ο καθένας ότι ο κύκλος των επαφών 
που έχουν καλλιεργηθεί είναι ανάλογος του κύκλου εργασιών που µπορεί να προκύψει.  
 
Συµπεράσµατα  
 
Από τα παραπάνω εξάγονται τα εξής συµπεράσµατα:  
� Η αθλητική κοινωνία κινείται µέσα σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο διεθνές αθλητικό περιβάλλον. Η 

παρουσία εξειδικευµένων αθλητικών στελεχών στους κόλπους της κρίνεται πιο αναγκαία και 
επιβεβληµένη από ποτέ άλλοτε.  

� Η εργασία που προσφέρει ένας µάνατζερ αποτελεί παροχή υπηρεσιών προς τρίτους.  
� Ο στόχος του επαγγελµατία µάνατζερ είναι η αποτελεσµατική διαχείριση των υποθέσεων ενός 

αθλητή.  
� Το ενδιαφέρον και η ενεργός οικονοµική συµµετοχή µεγάλων πολυεθνικών εταιριών, σε συνδυασµό 

µε την επικοινωνιακή και διαφηµιστική προβολή που απολαµβάνουν, έχουν εξελίξει το διαχρονικό 
όρο «Κλασσικός Αθλητισµός» σε «βιοµηχανία του αθλητισµού» µε σύγχρονα οικονοµοτεχνικά 
χαρακτηριστικά.  

� Αθλητικές επιδόσεις και οικονοµικές απολαβές «τρέχουν» µαζί στα κουλουάρ των πιο σύγχρονων 
αθλητικών σταδίων του κόσµου.  
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 2004: 
∆Ι∆ΑΓΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 
Ρήγας, Α. 
Σύµβουλος ∆ιεθνούς Παραολυµπιακής Επιτροπής 
 
Εισαγωγή 
 
Η διεξαγωγή των 12ων Παραολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004 αποτέλεσε µία µεγάλη 
διοργάνωση, η οποία σε όλη την πορεία προετοιµασίας της θεωρήθηκε τόσο στην Ελλάδα, όσο και 
διεθνώς ως υψηλού ρίσκου για οργανωτική και επικοινωνιακή αποτυχία. Η επιτυχηµένη διεξαγωγή 
των Αγώνων δίνει την ευκαιρία για µια µακροσκοπική θεώρηση των στοιχείων εκείνων, που: α) 
απείλησαν την επιτυχία της διοργάνωσης, β) αποτέλεσαν το πλέγµα δράσεων για την αντιµετώπιση 
των προβληµάτων. Μέσα από την ανάλυση των παραπάνω παραµέτρων, µπορούν να εξαχθούν 
συµπεράσµατα και διδάγµατα για το µέλλον τόσο στο επίπεδο της διοργάνωσης επόµενων 
Παραολυµπιακών Αγώνων, όσο και στο επίπεδο που αφορά στην ανάπτυξη του αθλητισµού για ΑµεΑ 
στην Ελλάδα και την ανάληψη ανάλογων µεγάλων διοργανώσεων από τη χώρα µας. 
 
Συλλογή δεδοµένων – Μεθοδολογία παρουσίασης 
 
Η συλλογή των δεδοµένων και πληροφοριών έγινε µέσα από την επαγγελµατική ενασχόληση του 
συγγραφέα στην ΟΕΟΑ ΑΘΗΝΑ 2004 από την περίοδο πριν από την υπογραφή του Συµβολαίου 
Ανάληψης των Παραολυµπιακών Αγώνων µεταξύ ΟΕΟΑ ΑΘΗΝΑ 2004 και ∆ιεθνούς 
Παραολυµπιακής Επιτροπής (IPC) στις αρχές του 2001, µέχρι και την ολοκλήρωση των 
Παραολυµπιακών Αγώνων.  
 
Η ανάλυση των δεδοµένων περιλαµβάνει, επίσης, αποτελέσµατα της εσωτερικής διαδικασίας 
εξαγωγής συµπερασµάτων που πραγµατοποιήθηκε µε εισήγηση του συγγραφέα εντός της IPC, µε 
σκοπό τη µεταφορά τεχνογνωσίας, µέσω της διαµόρφωσης εισηγήσεων και παρουσιάσεων, σε 
οργανωτικές επιτροπές επόµενων Ολυµπιακών & Παραολυµπιακών Αγώνων (Πεκίνο 2008, 
Βανκούβερ 2010). 
 
Η αναλυτική παρουσίαση των συµπερασµάτων και των διδαγµάτων για τη 2η µεγαλύτερη διοργάνωση 
που ανέλαβε ποτέ η Ελλάδα θα απαιτούσε παρουσίαση ενός τεράστιου όγκου στοιχείων, αν επρόκειτο 
να αφορά κάθε επιµέρους λειτουργία των Αγώνων. Παρ΄όλα αυτά, η ανάλυση έδειξε ότι τα στοιχεία 
που συνθέτουν την επιτυχή (ή µη επιτυχή) διεξαγωγή των Παραολυµπιακών Αγώνων, µπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν σε 4 βασικά θέµατα / παράγοντες επιτυχίας, που ισχύουν για κάθε χώρα που 
οργάνωσε, ή θα οργανώσει Παραολυµπιακούς Αγώνες. Αυτά είναι: 1) σχεδιασµός εντός της ΟΕΟΑ, 
2) λειτουργίες (στην περίοδο επιχειρήσεων), 3) προσέλκυση θεατών στους Αγώνες και 4) κοινωνική 
επίδραση & κληρονοµιά στη διοργανώτρια πόλη και χώρα. Για κάθε ένα από αυτά θα εξεταστούν: α) 
τα θεµελιώδη  ζητήµατα και οι απειλές που προϋπήρχαν, ή δηµιουργήθηκαν στην πορεία της 
προετοιµασίας, β) οι βασικές δράσεις αντιµετώπισης αυτών και γ) τα κύρια διδάγµατα που 
προέκυψαν. 
 
Ανάλυση δεδοµένων 
 
1) Σχεδιασµός εντός της ΟΕΟΑ 
 
Θεµελιώδη ζητήµατα 
� Οι Παραολυµπιακοί Αγώνες δεν είχαν συµπεριληφθεί στον αρχικό σχεδιασµό (Master Plan) των 

Ολυµπιακών Αγώνων του 2004. 
� Ανεπαρκές πρόγραµµα παρατήρησης των Παραολυµπιακών Αγώνων του Σύδνεϋ, µε παντελή 

απουσία της ηγεσίας της ΟΕΟΑ. 
� Απουσία ενδιαφέροντος από την ανώτατη διοικητική βαθµίδα της ΟΕΟΑ. 
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� ∆ιαµόρφωση κατεύθυνσης για σχεδιασµό των Παραολυµπιακών Αγώνων όχι παράλληλα, αλλά σε 
συνέχεια δράσεων σχεδιασµού για τους Ολυµπιακούς. 

� Ανεπαρκής παρακολούθηση ολοκλήρωσης δράσεων που περιλαµβάνονταν στον αναλυτικό 
σχεδιασµό, όταν αφορούσαν τους Παραολυµπιακούς Αγώνες. 

� Έλλειψη ενηµέρωσης και κατανόησης για τον αθλητισµό για ΑµεΑ, συνολικά στην Ελλάδα. 
 
Αντιµετώπιση των ζητηµάτων  
� Κατάρτιση αναλυτικού χρονοπρογραµµατισµού για τους Παραολυµπιακούς σε όλες τις 

λειτουργικές περιοχές. 
� Κωδικοποίηση των ορόσηµων του αναλυτικού σχεδιασµού (µε κωδικούς: Ο = µόνο για 

Ολυµπιακούς, P = µόνο για Παραολυµπιακούς και C = κοινό ορόσηµο).  
� Η Γεν. ∆/νση Παραολυµπιακών Αγώνων ανέλαβε βοηθητικό ρόλο στον εντοπισµό ζητηµάτων και 

την παρακολούθηση της προόδου. 
� Η Γεν. ∆/νση Παραολυµπιακών Αγώνων ενεπλάκη ως λειτουργική περιοχή στην άσκηση 

σχεδιασµού πρότυπης αγωνιστικής εγκατάστασης.  
� ∆ηµιουργία άτυπης Οµάδας Λειτουργικού Σχεδιασµού Παραολυµπιακών Εγκαταστάσεων, που 

λειτούργησε παράλληλα µε τις επιµέρους οµάδες σχεδιασµού.  
 
Κύρια διδάγµατα που προέκυψαν 
� Η ηγεσία της ΟΕΟΑ πρέπει να αντιλαµβάνεται και να αποδίδει στους Παραολυµπιακούς Αγώνες 

ανάλογη σηµασία και αξία µε τους Ολυµπιακούς, σε µια αντίληψη των 2 ως «ενιαίο γεγονός 60 
ηµερών». Σε αυτό θα συµβάλλει: 
o Η παρακολούθηση των προηγούµενων Αγώνων από τα ανώτερα ιεραρχικά κλιµάκια. 
o Η δυνατότητα της Παραολυµπιακής οργανωτικής δοµής (µε όποια µορφή) να εποπτεύει 

συνολικά το όλο εγχείρηµα. 
� Ενιαίος σχεδιασµός ταυτόχρονα για Ολυµπιακούς και Παραολυµπιακούς Αγώνες από την αρχή ως 

το τέλος. Για να γίνει αυτό χρειάζονται: 
o Να θεωρούνται τα διάφορα «παραδοτέα» του σχεδιασµού ατελή, αν απουσιάζει η 

Παραολυµπιακή παράµετρος. 
o Τα πρότυπα (templates) των παραδοτέων να περιλαµβάνουν τους Παραολυµπιακούς εξ’ αρχής.  

� ∆ηµιουργία και διατήρηση «κλίµατος οµάδας» στα στελέχη που ασχολούνται αποκλειστικά, ή 
κύρια µε τους Παραολυµπιακούς Αγώνες. 

� Προσέλκυση και αξιοποίηση ανθρώπων µε ειδικές γνώσεις σχετικά µε τον αθλητισµό για ΑµεΑ, 
που να µπορούν να διακρίνουν και αξιολογούν τις διαφορές. 

� Απαιτείται διαρκής προσπάθεια για ενηµέρωση και εκπαίδευση σχετικά µε τους Παραολυµπιακούς, 
σε κάθε φάση της προετοιµασίας και του σχεδιασµού. 

� Απαιτείται έγκαιρη κατανόηση των αναγκών και προσδιορισµός του επιπέδου υπηρεσιών κατά την 
περίοδο των Αγώνων. 

 
2) Λειτουργίες (στην περίοδο επιχειρήσεων) 
 
Θεµελιώδη ζητήµατα 
� Οι Παραολυµπιακοί Αγώνες θεωρούνταν ως δευτερεύουσας σηµασίας από µεγάλο µέρος της 

διοίκησης και του προσωπικού. 
� ∆εν είχαν προγραµµατιστεί δοκιµαστικές διοργανώσεις για τους Παραολυµπιακούς Αγώνες. 
� Τα στελέχη που προσλήφθηκαν το 2004 δεν ήταν παρόντα στο σχεδιασµό, ώστε να κατανοούν τις 

διαφορές. 
� Μόνο λίγες ηµέρες ήταν διαθέσιµες για την µεταβατική περίοδο µεταξύ Ολυµπιακών και 

Παραολυµπιακών Αγώνων.  
� Η αναµενόµενη κόπωση του αµειβοµένου προσωπικού µετά τους Ολυµπιακούς. 
� Η διακοπή της προετοιµασίας για τους Παραολυµπιακούς όταν ξεκίνησε η µετακίνηση των 

στελεχών στις εγκαταστάσεις των Αγώνων. 
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Αντιµετώπιση των ζητηµάτων  
� ∆ιεξαγωγή 2 δοκιµαστικών διοργανώσεων ειδικά για τους Παραολυµπιακούς Αγώνες (Boccia και 

Goalball). 
� ∆ιεξαγωγή σχεδιασµού µεταβατικής περιόδου που να περιλαµβάνει κάθε λεπτοµέρεια. 
� Οργάνωση διακριτής άσκησης λειτουργικής ετοιµότητας για τους Παραολυµπιακούς, πριν από την 

έναρξη των Ολυµπιακών Αγώνων. 
� Εκπαίδευση προσωπικού για συνύπαρξη και επικοινωνία µε ΑµεΑ, κατά τη διάρκεια της 

µεταβατικής περιόδου. 
 
Κύρια διδάγµατα που προέκυψαν 
� Η οργάνωση δοκιµαστικών διοργανώσεων είναι απαραίτητη για τους Παραολυµπιακούς Αγώνες, 

αφού αποτελούν ιδανική ευκαιρία να δοκιµαστεί ο αρχικός σχεδιασµός και να εκπαιδευτεί το 
στελεχιακό δυναµικό. 

� Ενιαία δοµή και διαδικασίες διοίκησης των εγκαταστάσεων: 
o Ενιαίος Οδηγός Λειτουργιών Εγκατάστασης. 
o Ίδιος ∆/ντης και οµάδα διοίκησης εγκατάστασης. 
o Ελαχιστοποίηση αλλαγών. 

� Απαιτείται εκπαίδευση του προσωπικού των Αγώνων για τις διαφοροποιήσεις που ισχύουν κατά 
τους Παραολυµπιακούς και για την αναπηρία. 

� Στο τέλος, όλα συµβαίνουν στην εγκατάσταση και χρειάζεται ευελιξία για ενδεχόµενες αλλαγές. 
 
3) Προσέλκυση θεατών στους Αγώνες 
 
Θεµελιώδη ζητήµατα 
� Ανυπαρξία γνώσης του κοινού για τον αθλητισµό για ΑµεΑ. 
� Τα ΜΜΕ αγνοούσαν τον αθλητισµό για ΑµεΑ, ή τα προσδιόριζαν ως «µόνο για αποκατάσταση», ή 

µε στερεότυπες αναφορές του τύπου «είναι όλοι νικητές», κλπ. 
� Ποτέ δεν πλήρωσε κάποιος εισιτήριο στην Ελλάδα για να παρακολουθήσει αγώνες µεταξύ ΑµεΑ. 
� Υπήρχε σύγχυση µε τον οργανισµό Special Olympics. 
� ∆εν υπήρχαν αναγνωρίσιµοι αθλητές (star). 
 
Αντιµετώπιση των ζητηµάτων  
� Εφαρµογή στρατηγικής 3 φάσεων: α) ενηµέρωση (περί τίνος πρόκειται, ιστορία, αθλήµατα), β) 

κατανόηση (διαφορές µε Ολυµπιακούς, κανόνες αθληµάτων, Έλληνες αθλητές, «τοποθέτηση», 
µηνύµατα) και γ) συµµετοχή (ενεργό ενδιαφέρον, προώθηση εισιτηρίων, οµιλίες / εκδηλώσεις, 
διαφήµιση). 

� Ένταξη στο πρόγραµµα Ολυµπιακής Παιδείας. 
� Πρόγραµµα «ΕΡΜΗΣ, προσβάσιµη επιλογή», προς τον επιχειρηµατικό κόσµο. 
� Πρόγραµµα «Υιοθετήστε ένα Άθληµα», προς τα σχολεία. 
� ∆ιαφηµιστική εκστρατεία, παρουσιάσεις, τηλεόραση. 
 
Κύρια διδάγµατα που προέκυψαν 
� Η επιτυχία Ολυµπιακών Αγώνων, δηµιούργησε επιθυµία για «παραπάνω». 
� Απαραίτητη η «τοποθέτηση» (positioning) των Παραολυµπιακών ως αθλητισµού επιδόσεων που 

συναρπάζει. Αυτό σηµαίνει:  
o Αποφυγή παραδοσιακών «κλισέ» όπως «ειδικές ικανότητες», «ήρωες», κλπ. 
o Προώθηση της αθλητικής επίδοσης και επίτευξης. 

� Ανάδειξη «stars» και προώθησή τους ως πρότυπα. 
� Χρήση εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών για την ενηµέρωση του κοινού, µέσω ένταξης στα 

εκπαιδευτικά προγράµµατα και οργάνωσης δράσεων που θα φέρουν τους µαθητές στους Αγώνες. 
� Ενηµέρωση και εκπαίδευση των ΜΜΕ σχετικά µε τον αθλητισµό για ΑµεΑ, µε έµφαση στις 

διαφορές κανονισµών και το classification. 
� Προσφορά εισιτηρίων σε προσιτές τιµές, αλλά και που να υποδηλώνουν ότι το «προϊόν» έχει αξία. 
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� Εξασφάλιση διατήρησης του κλίµατος ενθουσιασµού µετά το τέλος των Ολυµπιακών Αγώνων, 
µέσω της προώθησης µηνυµάτων σχετικά µε το ανάλογο επίπεδο υπηρεσιών και της ευκαιρίας να 
ζήσει κανείς ξανά την Ολυµπιακή εµπειρία. 

� Χρήση της Παραολυµπιακής Λαµπαδηδροµίας ως βασικού εργαλείου προώθησης των Αγώνων σε 
τοπικό επίπεδο. 

 
4) Κοινωνική επίδραση & κληρονοµιά στη διοργανώτρια πόλη και χώρα 
 
Θεµελιώδη ζητήµατα 
� Ανεπάρκεια νοµοθεσίας που να υποχρεώνει στην προσφορά ενός προσβάσιµου αστικού χώρου, 

ελεύθερου από εµπόδια. 
� Η Αθήνα ήταν κατά κύριο λόγο µία µη προσβάσιµη πόλη:  

o Πεζοδρόµια χωρίς ράµπες στο κέντρο της πόλης. 
o Ύπαρξη µόνο περιστασιακών υποδοµών στα αξιοθέατα. 
o Ύπαρξη προσβάσιµου στόλου αστικών λεωφορείων, αλλά ακαταλληλότητα πρόσβασης στις 

στάσεις. 
o Μη προσβάσιµοι σταθµοί του ΗΣΑΠ. 

� Τα ΑµεΑ εκλαµβάνονταν ως ανήµπορα, ή εξαρτώµενα άτοµα. 
� Ο αθλητισµός για ΑµεΑ εκλαµβανόταν ως «κοινωνική εκδήλωση». 
� Οι ήδη υπάρχουσες Ολυµπιακές εγκαταστάσεις είχαν πολλά προβλήµατα προσβασιµότητας. 
 
Αντιµετώπιση των ζητηµάτων  
� ∆ηµιουργία νοµοθεσίας για προσβασιµότητα στα δηµόσια κτίρια (δυστυχώς µόνο στις Ολυµπιακές 

πόλεις). 
� ∆ηµιουργήθηκε και υλοποιήθηκε «Σχέδιο ∆ράσης για την Προσβασιµότητα». 

o Παρακολουθούµενο από την ∆ιυπουργική Επιτροπή. 
o Με συµµετοχή πολλών δηµόσιων φορέων. 
o Χρηµατοδότηση από την πολιτεία. 

� Το κέντρο της Αθήνας έγινε προσβάσιµο (καθώς και µερικά καταστήµατα). 
� Η Ακρόπολη έγινε προσβάσιµη, µετά από 2.500 χρόνια. 
� Τα µέσα σταθερής τροχιάς (µετρό, τραµ, ηλεκτρικός) έγιναν πλήρως προσβάσιµα. 
� Τα αστικά λεωφορεία είναι πλέον προσβάσιµα (καθώς και πολλές στάσεις). 
� Στοιχεία προσβασιµότητας εφαρµόστηκαν κατά την ανακαίνιση των ήδη υπαρχουσών Ολυµπιακών 

εγκαταστάσεων. 
 
Κύρια διδάγµατα που προέκυψαν 
� Είναι απαραίτητη η εκτενής συνεργασία µεταξύ ΟΕΟΑ και δηµόσιων φορέων. 
� Η εφαρµογή των αρχών του «σχεδιασµού για όλους» (universal design) από τα πρώτα στάδια 

σχεδιασµού και υλοποίησης οδηγεί σε άριστα αποτελέσµατα χωρίς αύξηση του κόστους. 
� Είναι απαραίτητη η κατάταξη των απαιτούµενων έργων και δράσεων από τις θεµελιώδεις προς τις 

επουσιώδεις. 
� Έµφαση χρειάζεται να δοθεί στην προσβασιµότητα των µέσων µαζικής µεταφοράς. 
 
Συµπεράσµατα 
 
Πέρα από τη σηµασία των διδαγµάτων που αναπτύχθηκαν ήδη για τους διοργανωτές επόµενων 
Παραολυµπιακών Αγώνων, προκύπτουν µερικά κύρια συµπεράσµατα που αφορούν στον ελληνικό 
αθλητισµό, τόσο για ΑµεΑ όσο και γενικότερα. Αυτά είναι: 
� Η µεθοδολογία του ενιαίου σχεδιασµού Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί σε πλήθος διοργανώσεων, πολλαπλασιάζοντας την αξία του παραγόµενου 
προϊόντος µιας αθλητικής διοργάνωσης. Ήδη στο µοντέλο αυτό κινούνται τόσο οι Παναµερικανικοί 
και Πανασιατικοί Αγώνες, όσο και η ∆ιεθνής Οµοσπονδία Στίβου (IAAF) µε το Συµβούλιο Στίβου 
της IPC. 

� Χρειαζόµαστε αθλητικά στελέχη που θα κατανοήσουν τις οµοιότητες και διαφορές του αθλητισµού 
για Αµεα, στην κατεύθυνση της πλήρους ένταξής του στο αθλητικό γίγνεσθαι. 
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� Αν τα ΜΜΕ εκπαιδευτούν συστηµατικά στο να κατανοούν τον αθλητισµό για ΑµεΑ και υπάρχουν 
υψηλού επιπέδου (αθλητικά και οργανωτικά) αθλητικές διοργανώσεις, τότε είναι δυνατή η 
αποτελεσµατική προβολή και η συµµετοχή του φίλαθλου κοινού. 

� Η εφαρµογή προδιαγραφών προσβασιµότητας στις αθλητικές εγκαταστάσεις δεν αποτελεί απλά µια 
πολιτικά ορθή επιλογή, αλλά επιπρόσθετα ευνοεί όλους τους χρήστες (ανεξάρτητα από ηλικία και 
σωµατική κατάσταση) και δεν κοστίζει. 

 
Προτάσεις 
 
Η διεξαγωγή των Παραολυµπιακών Αγώνων θα συνεχίσει να παράγει αθλητικό και κοινωνικό όφελος 
για την Ελλάδα, εφόσον υπάρξουν: 
� Κεφαλαιοποίηση της «εικόνας» ικανότητας και επίτευξης που είδαν οι Έλληνες πολίτες στους 

Παραολυµπιακούς Αγώνες   
o Χρήση αυτής της εικόνας για αλλαγή στάσεων και στερεότυπων αντιλήψεων. 
o Εµπέδωση της αντίληψης των αθλητών µε αναπηρία ως πραγµατικών αθλητών και όχι ως 

«συµπαθών περιπτώσεων». 
� Επέκταση της προσβασιµότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων και πέρα των Ολυµπιακών, µε 

δηµιουργία «αλυσίδας» προσβάσιµων υποδοµών από και προς αυτές και αποφυγή δηµιουργίας 
«ειδικών» - αποκλεισµένων εγκαταστάσεων. 

� Για να υλοποιηθούν τα παραπάνω, χρειάζονται δράσεις που θα διαµορφώνουν µια σαφή 
αναγκαιότητα, δηλαδή αύξηση της ζήτησης για χρήση τέτοιων υποδοµών (νέοι αθλητές ΑµεΑ) και 
αθλητικές διοργανώσεις που παρέχουν δυνατότητες  προβολής. Τέτοιες είναι: 
o Ένταξη του αθλητισµού για ΑµεΑ στο συνολικό αθλητικό σχεδιασµό, τόσο στο πλαίσιο της 

ανάπτυξης όσο και αυτό του αθλητισµού επιδόσεων, µε τη συνεργασία φορέων (Ολυµπιακής/ 
Παραολυµπιακής Επιτροπής και Αθλητικών Οµοσπονδιών) µε άξονα το άθληµα και όχι την 
αναπηρία. 

o Άµεση έναρξη στρατηγικού σχεδιασµού και δοµηµένης προσπάθειας για ανάληψη µεγάλων 
διοργανώσεων αθλητισµού για ΑµεΑ από την Ελλάδα στα προσεχή χρόνια, έτσι ώστε να 
διατηρηθούν οι επικοινωνιακές κατακτήσεις των Παραολυµπιακών Αγώνων του 2004, 
εµπεδώνοντας τις αλλαγές στην αντίληψη για τα ΑµεΑ και την κοινωνική τους ενσωµάτωση 
αλλά και συµβάλλοντας στην επέκταση αυτών. 
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
 
Περόπουλος, Ε.,¹ & ∆όνδωρος, Ι.¹ 
¹ Γραφείο Φυσικής Αγωγής Α΄ Αθήνας 
 
Εισαγωγή  
 
Η ανθρώπινη ανάγκη και επιθυµία για ενασχόληση µε τον αθλητισµό, η αθλητική διαπαιδαγώγηση, 
καθώς και η δραστηριοποίηση της κοινωνίας µας στα αθλητικά δρώµενα, µετά και την επιτυχή 
διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων στη χώρα µας, εµφανίζεται περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Ο 
αθλητισµός αναπτύσσεται όταν τα µαζικά αθλητικά προγράµµατα µέσω ∆ήµων, Σχολείων, Τµηµάτων 
Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης, Αθλητικών Σωµατείων και Οµοσπονδιών, µπορούν να συνδέονται µεταξύ 
τους µε έναν ενιαίο σχεδιασµό, έτσι ώστε ο µαθητής - αθλητής να υποστηρίζεται επαρκώς από τη 
στιγµή που αρχίζει την ενασχόλησή του µε τον αθλητισµό, µέχρι και την αποχώρησή του. Με βάση τα 
παραπάνω, η σηµερινή παρουσία στο συνέδριο ως Γραφείο Φ.Α. σχετίζεται άµεσα µε το γενικότερο 
πλαίσιο των εθνικών στρατηγικών ανάπτυξης του αθλητισµού, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.  
 
Σκοπός της εργασίας  
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει ενέργειες που έκανε το Γραφείο Φυσικής 
Αγωγής (Φ.Α.) Α' Αθήνας ως προς τη σύνδεση του σχολικού µε τον αγωνιστικό αθλητισµό στην 
περιοχή της αρµοδιότητάς του, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους τοπικούς φορείς, µέσω της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και των αναλυτικών προγραµµάτων εκπαίδευσης στη Φ.Α. που ισχύουν 
σήµερα..  
 
Περιεχόµενο προγράµµατος  
 
Το πρόγραµµα δηµιουργήθηκε αφού το Γραφείο Φ.Α. κατέγραψε και αξιολόγησε τις ανάγκες, τις 
αδυναµίες, αλλά και τις δυνατότητες που υπάρχουν στην Α' Αθήνας σε αθλητικές εγκαταστάσεις και 
εξοπλισµό. Περιλάµβανε τη συνεργασία του Γραφείου µε τους αρµόδιους φορείς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης για τη συνδιοργάνωση µαθητικών αγώνων δηµοτικών σχολείων σε 7 αθλήµατα. 
Θεωρώντας ότι η φυσική αρχή (Γραφείο Φ.Α., ΥΠΕΠΘ) δεν µπορεί να απουσιάζει από τέτοιου είδους 
διοργανώσεις, το Γραφείο πρότεινε το πρόγραµµα στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης κάνοντας 
χρήση του δικαιώµατος συνεργασίας των Γραφείων Φ.Α. µε αθλητικούς φορείς (π.χ., Γενική 
Γραµµατεία Αθλητισµού, Οµοσπονδίες, κλπ.), που εξασφαλίζεται µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 
Φ.353.1./324/105657/∆1 (περί καθηκόντων και αρµοδιοτήτων των προϊσταµένων Γραφείων Φ.Α.). Η 
τοπική αυτοδιοίκηση είδε θετικά την πρωτοβουλία και συµφωνήθηκαν συνεργασίες µε 8 αθλητικούς 
οργανισµούς (από τους 11 που υπάρχουν στην περιφέρεια). Οι λόγοι που επέβαλαν τη συνεργασία µε 
την τοπική αυτοδιοίκηση ήταν ότι οι ∆ήµοι της Α' Αθήνας διοργάνωναν τους αθλητικούς αγώνες 
µαθητών δηµοτικών σχολείων: α) την ίδια περίοδο περίπου µε τους αγώνες δηµοτικών σχολείων του 
Γραφείου και β) µε λιγότερες µετακινήσεις, µε µεγαλύτερη προβολή, και εκτός εκπαιδευτικής 
διαδικασίας.  
 
Στόχοι  
 
Για τη σχολική περίοδο 2004 - 2005 το Γραφείο καθόρισε τους παρακάτω στόχους:  
1. Γενικός προγραµµατισµός των απαιτούµενων ενεργειών για τη στήριξη και αναβάθµιση του 

σχολικού αθλητισµού.  
2. Αποτελεσµατική διαχείριση του χρόνου για την άρτια υλοποίηση των ενεργειών.  
3. Μαζικότερη προσέλευση των συµµετεχόντων µαθητών δηµοτικών σχολείων στους αγώνες της 

περιφέρειας.  
4. Μύηση των µαθητών στο άθληµα που συµµετείχαν και, κατ' επέκταση, ένταξή τους στα Τµήµατα 

Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης (ΤΑ∆) της περιοχής τους για να διδαχθούν το αντίστοιχο άθληµα.  
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5. Μείωση του αριθµού µετακινήσεων.  
6. Μείωση χαµένων ωρών διδασκαλίας (διοργάνωση αγώνων µε το σύστηµα Pull Tournaments).  
7. Συµµετοχή κάθε σχολείου µε περισσότερες από µία οµάδες ανά άθληµα.  
8. Επιβράβευση όλων των συµµετεχόντων µαθητών και όχι µόνο των 3 πρώτων αθλητών / οµάδων.  
9. Μείωση των δαπανών του Γραφείου.  
 
Ενέργειες που έγιναν  
 
Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων το Γραφείο προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:  
� ∆ιοργάνωσε συνάντηση µε το ∆ιευθυντή Α΄ βάθµιας εκπαίδευσης και τους προϊσταµένους 

Γραφείων Εκπαίδευσης.  
� ∆ιοργάνωσε, ακολούθως, συνάντηση των προϊσταµένων Γραφείων Εκπαίδευσης µε τους 

∆ιευθυντές των σχολείων ανά Γραφείο και των καθηγητών Φ.Α. των σχολείων.  
� Πραγµατοποίησε ενηµέρωση των µαθητών για το ρόλο των αθλητικών σχολείων µε τους 

παρακάτω τρόπους:  
o ∆ηµιούργησε DVD µε θέµα τα αθλήµατα που διδάσκονται στα ΤΑ∆, το οποίο προβλήθηκε σε 

6000 µαθητές µέσα σε µία εβδοµάδα, µε µαζική καθηµερινή προσέλευση περίπου 850 
µαθητών - µαθητριών σε 2 επιλεγµένα κλειστά γυµναστήρια της περιοχής Α΄Αθήνας.  

o Τύπωσε ενηµερωτικό φυλλάδιο µε πληροφορίες για το σκοπό και τη λειτουργία των ΤΑ∆, το 
οποίο µοίρασε σε µαθητές και γονείς.  

o Πραγµατοποίησε υποδειγµατικές διδασκαλίες για τα αθλήµατα.  
� ∆ιοργάνωσε τους σχολικούς αγώνες µε τη µορφή ηµερήσιων τουρνουά.  
� ∆ιοργάνωσε τα τουρνουά ανά ∆ήµο και ανάλογα µε τις αθλητικές εγκαταστάσεις που διέθεταν.  
� Σχεδίασε τα αθλήµατα ανά τουρνουά λαµβάνοντας υπόψη την επιθυµία των Αθλητικών 

Οργανισµών των ∆ήµων για συγκεκριµένα αθλήµατα και τα αθλήµατα που διδάσκονται οι 
επιλεγµένοι µαθητές στα ΤΑ∆ της περιοχής.  

� Συνεργάστηκε µε τους ΚΦΑ που εφαρµόζουν το πρόγραµµα της ΓΓΑ για τις αναπτυξιακές 
ηλικίες.  

� Σύγκρινε την προσέλευση µαθητών / µαθητριών (µικτό σύνολο) στις διοργανώσεις του σχολικού 
έτους 2002 - 2003, µε την προσέλευση στις διοργανώσεις του σχολικού έτους 2004 - 2005 (το 
2003 - 2004 δεν διοργανώθηκαν αθλητικές συναντήσεις, λόγω Ολυµπιακών Αγώνων, και δεν 
υπήρχαν στοιχεία από τα προηγούµενα έτη).  

 
Αποτελέσµατα ενεργειών  
 
Κατά το σχολικό έτος 2002 - 2003, από τα 288 ∆ηµοτικά σχολεία της περιφέρειας συµµετείχαν 206 
σχολικές αντιπροσωπευτικές οµάδες, µε 1691 µαθητές / µαθήτριες. Το σχολικό έτος 2004 - 2005, από 
τα 279 ∆ηµοτικά σχολεία της περιφέρειας συµµετείχαν 234 σχολικές αντιπροσωπευτικές οµάδες, µε 
2227 µαθητές / µαθήτριες. Παρατηρήθηκε, δηλαδή, αύξηση των σχολικών οµάδων κατά 38 και 
αύξηση των συµµετοχών µαθητών / µαθητριών κατά 536 (πίνακας 1).  
 
Πίνακας 1. Συµµετοχή µαθητών / µαθητριών σε σχολικούς αγώνες δηµοτικών σχολείων  

∆ήµος  Καλαθοσφαίριση Πετοσφαίριση Χειροσφαίριση 
Ποδόσφαιρο 

5Χ5  
Στίβος Κολύµβηση Τένις Σύνολο 

Ηλιούπολης   264  299   107  22  43  735  

Αθηναίων  384  160   240     784  

Ζωγράφου     110  174    284  

Βύρωνα & 
Καισαριανής  

 64   70     134  

Ν.Φιλαδέλφειας 
& Χαλκηδόνας  

 96  65      161  

Γαλατσίου     70  60    130  
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Σύνολο ανά 
άθληµα  

384  584  364  490  341  22  43  2.228  

 
Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αθλήµατα που φιλοξένησε κάθε ∆ήµος και η συµµετοχή των 
µαθητών / µαθητριών ανά άθληµα κατά τα σχολικά έτη 2002 – 2003 και 2004 - 2005.   
 
Πίνακας 2. Φιλοξενία αθληµάτων ανά ∆ήµο και προσέλευση µαθητών κατά το σχολικό έτος 2004 - 
2005 (µικτά)  
 

Αθλήµατα  2002 - 2003  2004 - 2005  Αύξηση  

Πετοσφαίριση  78  584  506  

Χειροσφαίριση  312  364  54  

Στίβος  305  341  36  

 
Πρέπει, επίσης, να αναφερθεί ότι: α) δεν µειώθηκε η προσέλευση των µαθητών στα τεστ επιλογής, β) 
οι µετακινήσεις έγιναν µε τη βοήθεια των ∆ήµων, γ) το σύστηµα των pull tournaments αποδείχτηκε 
θετικό διότι δεν χάθηκαν πολύτιµες διδακτικές ώρες και δόθηκε περισσότερες φορές και σε 
περισσότερες οµάδες η ευκαιρία να αγωνιστούν.  
 
Σε ότι αφορά στα οικονοµικά, ενώ οι διοργανώσεις σχολικών πρωταθληµάτων στην Α΄ β/θµια 
Εκπαίδευση της περιφέρειας κόστιζαν € 30.000 το χρόνο, το σχολικό έτος 2004 - 2005, µε 
υπερδιπλασιασµό των αθλητικών διοργανώσεων, κόστισαν € 22.000.  
 
Τέλος, µε την πρωτοβουλία του Γραφείου βραβεύτηκαν όλες οι οµάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 1-6, 
αλλά και όλοι οι αθλητές που διακρίθηκαν στα ατοµικά αγωνίσµατα, κατά τη διάρκεια µιας λαµπρής 
γιορτής στο κλειστό Γυµναστήριο της Ηλιούπολης.  
 
Συµπέρασµα  
 
Το συµπέρασµα που απορρέει από τα παραπάνω είναι ότι για την ανάπτυξη του αθλητισµού 
χρειάζονται συντονισµένες προσπάθειες και συνεργασίες όλων των εµπλεκόµενων φορέων σε θέµατα 
που σχετίζονται µε τη διαχείριση του χρόνου, του ανθρώπινου δυναµικού, του υλικοτεχνικού 
εξοπλισµού και των οικονοµικών, έτσι ώστε σε εθνικό και τοπικό επίπεδο να προκύπτουν καλύτερα 
σε ποιότητα αποτελέσµατα. Ο σχολικός αθλητισµός µπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ως συνδετικός 
κρίκος ανάπτυξης για την ενιαία στρατηγική αναβάθµισης του αθλητισµού της χώρας 
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ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 
 
Βασιάδη, Ζ.,¹ Ηλιάκη, Ε.¹ & Κώστα, Γ.¹ 
¹ Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 
 
Εισαγωγή 
 
Ιστορικά, η κατασκήνωση αναδεικνύεται ως ένας θεσµός που αντέχει στις τεράστιες αλλαγές της 
µορφής της ζωής των ανθρώπων και των πόλεων και προσαρµόζεται σε κάθε εποχή µε την 
ιδιαιτερότητα και τα χαρακτηριστικά της. Τα κατασκηνωτικά προγράµµατα είναι εξαιρετικά 
ευεργετικά για τα παιδιά αφού τα βοηθάνε να ξεφύγουν για λίγο από το άγχος των µεγαλουπόλεων 
και τους δίνουν την ευκαιρία να περάσουν τα καλοκαίρια τους µέσα στη φύση, στον ήλιο και στον 
καθαρό αέρα. Παιδική εξοχή, λοιπόν, ή κατασκήνωση είναι µία µικρή ιδιότυπη, ευαίσθητη και 
ευάλωτη κοινωνία παιδιών (αλλά και ενήλικων ορισµένες φορές) που έχει ως κύριο χαρακτηριστικό 
της την οµαδική ζωή στη φύση (Τριανταφύλλου). Οι παιδικές κατασκηνώσεις αποτελούν ένα είδος 
επιχειρήσεων και για αυτό το λόγο πρέπει να εξασφαλίζουν και να προστατεύουν τους πόρους τους, 
δηλαδή τα παιδιά – πελάτες. Στόχος της κατασκήνωσης είναι να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις τους, 
αλλά πάνω από τη διασκέδαση και την αναψυχή των κατασκηνωτών πρέπει να τίθεται η ασφάλειά 
τους. Για να επιτευχθεί το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας χρειάζονται τεχνικές και άτοµα που να 
ξέρουν πώς να χειριστούν, ή να προβλέψουν τις εκάστοτε δύσκολες καταστάσεις. Η διαχείριση των 
κινδύνων (risk management) είναι µια πολύπλευρη ιδιότητα και έχει διάφορες µορφές. Για να 
µπορέσει, όµως, να είναι αποδοτική και αποτελεσµατική θα πρέπει να κατανοηθεί και να 
χρησιµοποιηθεί ως ολότητα.(Sumit 2002) 
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας, ήταν να υπογραµµιστεί η σηµασία του θέµατος της ασφάλειας, να 
περιγραφεί η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγµή στην αγορά και να προταθούν τρόποι 
διαχείρισης και οργάνωσης για µία ασφαλή και αποδοτική παραµονή σε παιδική κατασκήνωση.   
 
Μεθοδολογία 
 
Η εργασία βασίστηκε στη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Αρχικά αναζητήθηκαν σύγχρονα άρθρα και 
βιβλία που πραγµατεύονται το συγκεκριµένο θέµα. Στη συνέχεια επιλέχθηκαν τα τµήµατα που 
θεωρήθηκαν ότι σχετίζονται µε το αντικείµενο και µετά από επαφή µε ειδικούς (expert group) 
εξήχθησαν τα παρακάτω αποτελέσµατα - συµπεράσµατα. 
 
Αποτελέσµατα 
 
Ο κίνδυνος είναι κοµµάτι της ζωής και ιδιαίτερα της συµπεριφοράς των εφήβων. Για να µπορέσουν να 
µάθουν οι άνθρωποι πρέπει να παίρνουν ρίσκα και να κάνουν λάθη. Τα παιδιά χρειάζονται ευκαιρίες 
για να εξερευνήσουν και να εξετάσουν τα όριά τους. Σε κάθε περίπτωση η διαχείριση κινδύνου είναι 
απαραίτητη (Smith 1998). Πρωταρχικό ρόλο έχει η προσεκτική επιλογή προσωπικού, καθώς και η 
σωστή ενηµέρωση, εκπαίδευση και επιτήρησή του. Σηµαντικό είναι να διεξάγονται κάποια 
προκατασκηνωτικά σεµινάρια τα οποία πρέπει να τα παρακολουθούν υποχρεωτικά όλα τα στελέχη. 
Κατά τη διάρκεια των σεµιναρίων πρέπει να καθοριστούν οι κατάλληλες λέξεις, κινήσεις, 
συµπεριφορές και γλώσσα που το προσωπικό µπορεί να χρησιµοποιεί στην κατασκήνωση. Τέλος, 
πρέπει να µάθουν να προσεγγίζουν κάθε δραστηριότητα µε προληπτικό τρόπο. Για καλύτερα και 
άµεσα αποτέλεσµα, προτείνονται, η µακροχρόνια στρατηγική και το εναλλακτικό πλάνο. Ένα καλά 
οργανωµένο πλάνο, το οποίο θα προβλέπει κάποια προβλήµατα και θα µπορεί να τα αντιµετωπίζει 
πριν ακόµα αυτά εµφανιστούν. 
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Πολύ σηµαντικά θέµατα είναι επίσης ο έλεγχος του περιβάλλοντος, ο απαραίτητος εξοπλισµός, οι 
κατάλληλες δραστηριότητες, η οριοθέτηση συµπεριφορών, ο ορισµός συγκεκριµένων σκοπών και 
στόχων, η θέσπιση κανόνων και η τήρηση τους. Συχνό φαινόµενο στις παιδικές κατασκηνώσεις είναι 
η βία, µια πράξη κατά την οποία κάποιο άτοµο εκµεταλλεύεται, κακοµεταχειρίζεται, απειλείται, 
προσβάλλεται, τροµοκρατείται. Αφορά όλους και εποµένως όλοι είναι υπεύθυνοι για αυτό. Έτσι, 
χρειάζεται σωστή και καίρια πληροφόρηση ώστε τα σηµάδια που προµηνύουν τέτοιου είδους 
κρούσµατα να είναι αναγνωρίσιµα και να µπορούν τα στελέχη να δρουν έγκαιρα και υπεύθυνα.  
 
Σε κάθε κατασκήνωση υπάρχουν παιδιά που έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Προβλήµατα ύπνου, 
φαγητού, υγιεινής, φοβίες, αλλεργίες ή ακόµα ακολουθούν κάποια φαρµακευτική αγωγή. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθησία και ενδιαφέρον. Αρχικά πρέπει να γίνει 
ενηµέρωση σχετικά µε το ποιόν του κάθε παιδιού. Στη συνέχεια, θα πρέπει να υπάρχει συνεχής 
επιφυλακή και παρακολούθηση, αντίστοιχα µε τη σοβαρότητα της κάθε περίστασης.  
 
Συζήτηση - Συµπεράσµατα  
 
Με τη λήξη της σχολικής χρονιάς η φύλαξη των παιδιών, ειδικά για τους εργαζόµενους γονείς, 
αποτελεί ένα δύσκολο πρόβληµα. Οι καλοκαιρινές παιδικές κατασκηνώσεις, οι οποίες λειτουργούν σε 
πολλά µέρη της Ελλάδος και καλύπτουν ποικίλες προτιµήσεις αποτελούν µια καλή εναλλακτική 
πρόταση. Καθώς οι απαιτήσεις, τα στάνταρ και οι προσδοκίες για σωστή διαχείριση των κινδύνων 
συνεχώς αυξάνονται, πρωταρχικό µέληµα των οργανωτών της κατασκήνωσης πρέπει να είναι η 
ασφάλεια των παιδιών. Οι κατασκηνώσεις είναι ένα από τα λίγα µέρη όπου τα παιδιά και οι έφηβοι 
µπορούν να βιώσουν µια θετική κοινωνία ειδικά σχεδιασµένη για αυτούς. Εξαρτάται, λοιπόν, από τα 
στελέχη να διαχειριστούν µε τον καλύτερο τρόπο τους διάφορους κινδύνους (Smith, 1998).  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
 
Καλαϊτζής, Κ.  
Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 
 
Εισαγωγή 
 
Σύµφωνα µε πολλούς ερευνητές, το µάνατζµεντ εφαρµόζεται από ανθρώπους και θεωρείται 
απαραίτητο και χρήσιµο για την αποτελεσµατική διοίκηση και λειτουργία εταιρειών, οργανισµών και 
επιχειρήσεων (στην προκειµένη περίπτωση σε µια οµάδα καλαθοσφαίρισης) (Προφέτης, 1993). 
Γενικά, θα µπορούσε να αναφερθεί ότι η επαγγελµατοποίηση πολλών ατοµικών και οµαδικών 
αθληµάτων (και ειδικότερα η καλαθοσφαίριση), η ανάπτυξη της αθλητικής ικανότητας, η απαίτηση 
για επίτευξη υψηλών αθλητικών επιδόσεων και διοικητικών αποδόσεων και η ανάγκη για σωστή και 
αποδοτική οργάνωση των αθλητικών οµάδων έχουν αναγάγει το µάνατζµεντ (και ιδιαίτερα το 
αθλητικό µάνατζµεντ) σε µία πολύ σηµαντική επιστήµη στον χώρο του αθλητισµού, η οποία τις 
τελευταίες δεκαετίες παρουσιάζει µεγάλη εξέλιξη σε παγκόσµιο επίπεδο, σε χώρες όπως η Αµερική, 
το Ηνωµένο Βασίλειο, η Ιταλία και τα τελευταία χρόνια και η Ελλάδα (Λάϊος, 1997).  
 
Συσχετισµοί επιχείρησης και οµάδας καλαθοσφαίρισης  
 
Η υπευθυνότητα για το συντονισµό και την καθοδήγηση των παραγωγικών συντελεστών µιας 
αθλητικής οµάδας καλαθοσφαίρισης ανήκει στο µάνατζερ (Slack, 1997), κύριος σκοπός του οποίου 
είναι η υλοποίηση των καθορισµένων στόχων της οµάδας (π.χ., η µέγιστη απόδοση, η διάκριση, οι 
νίκες, κλπ.) (Λάϊος, 1994). Σύµφωνα µε τον Thompson (1995), η οργάνωση και διοίκηση µιας 
αθλητικής οµάδας καλαθοσφαίρισης είναι µία δύσκολη δραστηριότητα διότι: 1) πρέπει να έχει 
ουσιαστικές γνώσεις από ένα ευρύ φάσµα επιστηµών, τις οποίες να µπορεί να µετατρέψει σε πράξη µε 
τον πιο κατάλληλο και αποδοτικό τρόπο, 2) εκτίθεται στα µάτια πολλών ανθρώπων (εντός και εκτός 
της οµάδας), 3) υπόκειται σε διαρκή κριτική, 4) έχει να κάνει µε διαφορετικές προσωπικότητες σε 
διαφορετικά πόστα της οµάδας, 5) είναι ο άµεσα / έµµεσα υπεύθυνος για την επιρροή συµπεριφορών 
και καταστάσεων και 6) πρέπει να συντονίζει την οµάδα, να την ελέγχει και να αξιολογεί συνεχώς αν 
υλοποιήθηκαν οι προκαθορισµένοι στόχοι της. Οι συσχετισµοί που υπάρχουν µεταξύ µιας επιχείρησης 
και µιας αθλητικής οµάδας καλαθοσφαίρισης φαίνονται στο παρακάτω σχήµα 1 (Λάϊος, 1994):  
 
Σχήµα 1: Συσχετισµοί επιχείρησης και οµάδας καλαθοσφαίρισης  

ΦΟΡΕΑΣ  Επιχείρηση  
Εταιρεία  

Οργανισµός   

Οµάδα  
Καλαθοσφαίρισης  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ∆ιευθυντής  
Προϊστάµενος   

Head Manager  

ΜΕΣΟΝ  
Εργάτες  

Προσωπικό   

Τεχνική Οµάδα 
Προπονητές 
Γυµναστές  

Παίκτες  

ΓΝΩΣΕΙΣ  ∆ιοικητικές  
  

Οργανωτικές -  
∆ιοικητικές  

 

ΣΤΟΧΟΣ  Αγορά  
Κέρδος   

Επιτυχία - Νίκες  
∆ιακρίσεις  
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Γνώσεις µάνατζερ καλαθοσφαίρισης  
 
∆ρώντας ως επικεφαλής µιας οµάδας ανθρώπων και ως συντονιστής πολλών διαφορετικών 
δραστηριοτήτων ο µάνατζερ πρέπει να κατέχει τις απαραίτητες οργανωτικές και διοικητικές γνώσεις 
(Γαργαλιάνος & Αυθίνος, 2001). Η έλλειψη των συγκεκριµένων γνώσεων µπορεί να οδηγήσει σε 
προβλήµατα επικοινωνίας, κακού σχεδιασµού και οργάνωσης, µε άµεσο αποτέλεσµα τη µείωση της 
απόδοσης και της επίδοσης τόσο στο αγωνιστικό, όσο και στο λειτουργικό και διοικητικό επίπεδο της 
οµάδας (Σωτηριάδης, 1993).  
 
Η άλλη κατηγορία γνώσεων, που πρέπει να κατέχει ο µάνατζερ της καλαθοσφαίρισης είναι οι τεχνικές 
(πρακτικές), διοικητικές και ευρύτερες γνώσεις γύρω από αθλητικό µάνατζµεντ. Οι γνώσεις αυτές 
αποκτούνται µε:  
α) Απόκτηση πτυχίων - διπλωµάτων από Α.Ε.Ι (Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Αθλητισµού, Τ.Ε.Φ.Α.Α) 

και από άλλες ιδιωτικές σχολές µε κύριο γνωστικό αντικείµενο το αθλητικό µάνατζµεντ.  
β) Μελέτη της σχετικής µε το αθλητικό µάνατζµεντ βιβλιογραφίας.  
γ) Παρακολούθηση κατάλληλων σεµιναρίων και επιµορφωτικών εκδηλώσεων, που έχουν άµεση 

σχέση ή αναφέρονται στην οργάνωση και διοίκηση αθλητικών οργανισµών .  
δ) Εµπειρία των αγώνων οµάδων καλαθοσφαίρισης (για παράδειγµα µία Κ.Α.Ε της Α1 κατηγορίας 

επαγγελµατικού πρωταθλήµατος καλαθοσφαίρισης) .  
ε) Προϋπηρεσία εργασίας σε αντίστοιχους τοµείς του αθλητισµού, όπως για παράδειγµα αθλητικοί 

οργανισµοί, αθλητικές οµοσπονδίες, αθλητικές ενώσεις, αλλά και σε µικρότερες οργανωµένες 
οµάδες ανθρώπων, όπως είναι ένας αθλητικός σύλλογος (που είναι και το ζητούµενο στην 
προκειµένη περίπτωση, δηλαδή µία οµάδα καλαθοσφαίρισης).  

 
Ο αθλητικός µάνατζερ πρέπει να είναι εφοδιασµένος και µε άλλες γνώσεις, που είναι σχετικές µε το 
αθλητικό µάνατζµεντ και το βοηθούν να γίνει αποδοτικότερος στο συντονισµό και στη διοίκηση µιας 
οµάδας καλαθοσφαίρισης. Οι γνώσεις αυτές µπορούν να συνοψιστούν στις παρακάτω (Parkhouse, 
1991):  
 
∆ιοίκηση Προσωπικού (personnel management)  
 
Σύµφωνα µε τις αρχές λειτουργίας του personnel management στις αρµοδιότητες ενός αθλητικού 
µάνατζερ περιλαµβάνουνται (Armstrong, 1988):  
� Η περιγραφή της θέσης εργασίας κάθε µέλους της οµάδας.  
� Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού (αιτήσεις, tests, συνεντεύξεις).  
� Ο καταµερισµός συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων.  
� Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των συνεργατών  
� Ο συντονισµός των εργασιών όλων των µελών.  
� Ο προσδιορισµός της αµοιβής κάθε στελέχους και η συγγραφή των συµβολαίων τους.  
 
Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων (program management)  
 
Σύµφωνα µε το program management, στις αρµοδιότητες ενός αθλητικού µάνατζερ περιλαµβάνονται 
τα παρακάτω (Νάσσης, 2004):  
� Καθορισµός των στόχων της οµάδας.  
� ∆ηµιουργία κανονισµών λειτουργίας της οµάδας.  
� Ενηµέρωση της ιεραρχίας για την πορεία της οµάδας, σε αγωνιστικό και διοικητικό επίπεδο.  
� Προγραµµατισµός και οργάνωση συναντήσεων, εκδηλώσεων, συσκέψεων και συµβουλίων.  
� Σύνταξη οικονοµικού προϋπολογισµού.  
� Καταµέτρηση, καταγραφή και παραγγελία υλικών αθλητικού εξοπλισµού.  
� Αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων της οµάδας.  
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Αθλητικό µάρκετινγκ  
 
Ο όρος «µάρκετινγκ» αναφέρεται σε ένα ευρύτατο φάσµα δραστηριοτήτων, που περιλαµβάνουν το 
έργο της ανάλυσης, της προβολής και του συντονισµού (Mullin, Hardy & Sutton, 1993). Με πιο απλά 
λόγια, το µάρκετινγκ αναφέρεται στη µελέτη διαφόρων παραγόντων, που σκοπό έχουν να πείσουν το 
κοινό να αγοράσουν ένα προϊόν. Ο Σωτηριάδης (1993), ορίζει το αθλητικό µάρκετινγκ ως «το σύνολο 
εκείνων των διαδικασιών και λειτουργιών, που σχεδιάστηκαν για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες και 
τις απαιτήσεις του κοινού, που συµµετέχει ενεργά, ή παθητικά, άµεσα, ή έµµεσα στον αθλητισµό». Οι 
δραστηριότητες του αθλητικού µάρκετινγκ περιλαµβάνουν (Τζωρτζάκης, 1992):  
� Την προβολή και τη διατήρηση των σκοπών, των αθλητικών προϊόντων και υπηρεσιών της οµάδας 

καλαθοσφαίρισης.  
� Τον καθορισµό στρατηγικής για την εξεύρεση οικονοµικών πόρων.  
� Τη συγκέντρωση πληροφοριών για τις άµεσες ανάγκες της αγοράς (έρευνα αγοράς).  
� Τη διαφηµιστική καµπάνια.  
� Τη διάθεση εισιτηρίων διαρκείας, την ανεύρεση χορηγών και τη διαφήµιση χώρου (στις αθλητικές 

εγκαταστάσεις) και φανέλας της οµάδας.  
 
∆ηµόσιες και κοινωνικές σχέσεις (media and information management)  
 
Οι δηµόσιες σχέσεις αποτελούν µια σηµαντική διοικητική λειτουργία, η οποία βοηθά στον καθορισµό 
επιχειρησιακής φιλοσοφίας και στόχων. Θέλοντας να ορίσει τις δηµόσιες σχέσεις η Ξύγγη (2000), 
δίνει τον παρακάτω ορισµό: «...οι δηµόσιες σχέσεις αποτελούν µια διευθυντική λειτουργία, που έχει 
σκοπό να βοηθήσει στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων, να καθορίσει την επιχειρησιακή 
φιλοσοφία και να διευκολύνει την επιχειρησιακή αλλαγή». Όπως γίνεται αντιληπτό, οι δηµόσιες 
σχέσεις για κάθε οµάδα καλαθοσφαίρισης δεν πρέπει να θεωρούνται πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα. 
Στη συνέχεια παραθέτονται οι δραστηριότητες των δηµοσίων σχέσεων, που περιλαµβάνουν (Λάϊος, 
1994):  
� Την αναζήτηση νέων τρόπων επικοινωνίας µε το κοινό.  
� Την ανάπτυξη εσωτερικών και εξωτερικών δηµοσίων σχέσεων.  
� Τη διαρκή επικοινωνία µε τα Μ.Μ.Ε.  
� Τη δηµιουργία γραφείου τύπου και ενηµέρωσης (για συνεντεύξεις τύπου και όχι µόνο).  
� Τη φιλοξενία αντίπαλων οµάδων, προσώπων V.I.P, χορηγών και άλλων.  
� Τη παραγωγή διαφηµιστικού υλικού (posters, φυλλάδια, µπροσούρες, λάβαρα οµάδας και διάφορα 

άλλα προϊόντα αυτής).  
 
∆ιαχείριση εγκαταστάσεων (facility management)  
 
Σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των εγκαταστάσεων στις αρµοδιότητες του µάνατζερ περιλαµβάνονται 
(Παπαδηµητρίου & Γαργαλιάνος, 1997):  
� Η ασφάλεια, όσων βρίσκονται µέσα στις συγκεκριµένες αθλητικές εγκαταστάσεις (health and 

safety).  
� Η συντήρηση και ο έλεγχος αυτών.  
� Η συντήρηση και ο έλεγχος του αθλητικού εξοπλισµού.  
 
Αθλητικό ∆ίκαιο (Sport Law)  
 
Η οµαλή και εύρυθµη λειτουργία µιας οµάδας καλαθοσφαίρισης εξασφαλίζεται από ένα περίπλοκο 
πλαίσιο νόµων και κανόνων (Φλώρος, 1993). Για αυτό το λόγο, ο µάνατζερ θα πρέπει να γνωρίζει 
αρκετά για το διοικητικό και αθλητικό δίκαιο. Στις δραστηριότητές του περιλαµβάνονται (Λάϊος, 
1994):  
� Η εκπροσώπηση της οµάδας έναντι του αθλητικού νόµου.  
� Η διευθέτηση οικονοµικών εκκρεµοτήτων της οµάδας.  
� Η αντιµετώπιση ποινικών κυρώσεων των παικτών της οµάδας, αλλά και των συνεργατών του 

µάνατζερ και των άλλων µελών της οµάδας.  
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� Οι µεταγραφικές προσφυγές.  
� Οι απαιτήσεις των παικτών (συµβόλαια αυτών).  
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

 
Υφαντίδου, Γ.,¹ Κώστα, Γ.,¹ Μιχαλοπούλου, Μ.¹ & Αστραπέλλος, Κ.¹ 
¹ Τµήµα Επιστήµης Φυσκής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 
 
Εισαγωγή 
 
Οι διαφοροποιήσεις στον τρόπο ζωής ανθρώπων που κατοικούν σε µεγάλα αστικά κέντρα δεν άφησαν 
ανεπηρέαστο το κοµµάτι του αθλητισµού. Μέχρι σήµερα ο αθλητισµός αποτελούσε δραστηριότητα 
για ένα µόνο µέρος του πληθυσµού, τους νέους, ενώ το περιεχόµενο και η δοµή οργάνωσης των 
δραστηριοτήτων είχε ως κύριο στόχο την επίτευξη υψηλών αθλητικών επιδόσεων. Οι νέες συνθήκες 
ζωής έχουν δώσει στην άθληση και στην αναψυχή ένα πολύ σηµαντικό ρόλο στη διατήρηση της 
φυσικής και της πνευµατικής υγείας των πολιτών ενός αστικού κέντρου. Η νέα αυτή συνθήκη ισχύει 
για το σύνολο του πληθυσµού ανεξάρτητα από ηλικία και φύλο (Αυθίνος, 1998). 
 
Η µέχρι σήµερα αντίδραση από τους φορείς της πολιτείας, ή της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι η 
δηµιουργία προγραµµάτων µαζικής άθλησης. Οι βασικοί, όµως, αποδέκτες των προγραµµάτων αυτών  
είναι τα παιδιά και περιεχόµενο των προγραµµάτων είναι η εκµάθηση αθλητικών δεξιοτήτων. 
Αντίστοιχα µεγάλη οµάδα αποδοχής είναι και οι γυναίκες νεαρής και µέσης ηλικίας µε στόχο τη 
βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της προσωπικής εικόνας τους (Μιχαλοπούλου και συν., 1998). 
Σε πρόσφατη έρευνα ο Wisniewski (2001), συµπέρανε ότι οι µάνατζερ των δηµοτικών οργανισµών 
είναι κάτω από συνεχή πίεση του να αποδείξουν ότι οι υπηρεσίες είναι εστιασµένες στον ασκούµενο-
καταναλωτή. Προσπαθούν να κλείσουν το κενό των προσδοκιών των ασκούµενων και των 
αντικειµενικών αντιλήψεών τους από τη χρήση των προγραµµάτων. Ο δηµοτικός οργανισµός είναι 
υπεύθυνος απέναντι στους πολίτες να παρέχει ικανοποιητικές και αποτελεσµατικές υπηρεσίες, 
ειδάλλως θα έχει πολιτικό κόστος. 
 
Οι ελληνικοί αθλητικοί οργανισµοί χρειάζεται να δώσουν περισσότερη και συνεχόµενη προσοχή για 
να ερευνήσουν το ρόλο των ποικίλων πελατών στους οργανισµούς. Πιο συγκεκριµένα, χρειάζεται να 
αναγνωρίσουν τους πιο σηµαντικούς πελάτες και να προσδιορίσουν τα προϊόντα τους. Πρέπει να 
αναλύσουν πως το κάθε ένα από αυτά τα γκρουπ επηρεάζει τις δραστηριότητες των αθλητικών 
οργανισµών και ποιες µετρήσεις θα τους βοηθήσουν για να γίνουν πιο αποτελεσµατικοί. Αφού η 
ικανοποίηση των γκρουπ που έχουν στρατηγικό ενδιαφέρον παίζει σηµαντικό ρόλο στη σωστή 
λειτουργία των µη-κερδοσκοπικών οργανισµών, οι ελληνικοί αθλητικοί οργανισµοί και πιο 
συγκεκριµένα οι δηµοτικοί αθλητικοί οργανισµοί χρειάζεται να χρησιµοποιήσουν τις σωστές 
πληροφορίες για να αναπτύξουν στρατηγικές και προγράµµατα, τα οποία θα οδηγήσουν σε 
κατάλληλες προσδοκίες (Papadimitriou & Taylor, 2000). 

 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 303 άτοµα, 135 άντρες και 153 γυναίκες,(15 χαµένες 
τιµές-χ.τ.) µέλη του ∆.Ο.Ν.Α. ή µη, όλοι κάτοικοι του νοµού Ροδόπης. Με τη µέθοδο της 
στρωσιγενούς δειγµατοληψίας µε βάση το φύλο και την ηλικία για τους συµµετέχοντες στα αθλητικά 
δηµοτικά προγράµµατα και µε τυχαία δειγµατοληψία για τους µη συµµετέχοντες πολίτες σε αυτά τα 
προγράµµατα, συγκεντρώθηκαν 303 ερωτηµατολόγια. Η επαφή µε τα µέλη του ∆.Ο.ΝΑ. (Ν=216) 
έγινε ύστερα από σχετική άδεια του Οργανισµού και η προσέγγιση των µελών έγινε κατά την 
προσέλευσή τους στα προγράµµατα. Για τους µη ασκούµενους πολίτες στα δηµοτικά προγράµµατα 
(Ν=87), η συµπλήρωση ερωτηµατολογίων έγινε κατά την προσέλευση τους στη νοµαρχία Ροδόπης. Η 
συµµετοχή στην έρευνα ήταν εθελοντική. 

 
∆ιαδικασία µέτρησης: Αρχικά συλλέχθηκαν στοιχεία µέσω συνέντευξης µε τον υπεύθυνο του 
∆.Ο.Ν.Α, η οποία περιλάµβανε 20 ερωτήσεις που αφορούσαν στις υπηρεσίες και τα προγράµµατα που 
παρέχονται, τα οικονοµικά στοιχεία και τη διαχείριση του οργανισµού, το προσωπικό, τις ενέργειες 
προώθησης που ακολουθούνται, όπως επίσης και τα προβλήµατα που καλείται να αντιµετωπίσει ο 
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∆.Ο.Ν.Α. στην προσπάθειά του να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στους δηµότες. Οι απαντήσεις 
συνέβαλαν στη διαµόρφωση του ερωτηµατολογίου, το οποίο συµπλήρωσαν οι ασκούµενοι του 
∆.Ο.ΝΑ. στο χώρο άθλησης αµέσως µετά τη λήξη του προγράµµατός τους, ενώ σε κάποιες άλλες 
περιπτώσεις στην οικία τους και το επέστρεψαν στο γυµναστή του κάθε προγράµµατος, ο οποίος τα 
παρέδιδε στον ερευνητή. Σε άτοµα τρίτης ηλικίας οι ερωτήσεις γίνονταν προφορικά, κατόπιν 
απαίτησης των ιδίων. Τα ερωτηµατολόγια της ηλικιακής οµάδας των 5-14 ετών συµπληρώνονταν από 
τους γονείς των παιδιών. 
 

Περιγραφή οργάνων 
 

Συνέντευξη: Ο στόχος της συνέντευξης ήταν η συλλογή πληροφοριών για το σχεδιασµό του 
ερωτηµατολογίου και η σύγκριση των απόψεων των υπεύθυνων του οργανισµού µε τις απόψεις που 
θα προέκυπταν από τις απαντήσεις των ερωτηµατολογίων. Η συνέντευξη πραγµατοποιήθηκε µε τον 
υπεύθυνο µάνατζερ του ∆.Ο.Ν.Α. Κοµοτηνής, ο οποίος απάντησε σε 20 ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, 
σχετικά µε τα προγράµµατα, τα µέλη του, τα οικονοµικά, το προσωπικό που απασχολεί, τα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζει, τον τρόπο προώθησης των προγραµµάτων, την αξιολόγηση αυτών και 
τα µελλοντικά σχέδια του οργανισµού. 
  

Ερωτηµατολόγιο: Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε για τους σκοπούς τις έρευνας 
στηρίχθηκε σε αυτό των Μιχαλοπούλου και συν. (1998). Η αξιοπιστία του ελέγχθηκε υπολογίζοντας 
το Cronbach α για όλα τα ερωτήµατα και κρίθηκε ικανοποιητική (α = .86). Περιελάµβανε 29 κλειστές 
ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και αποτελούταν από 4 ενότητες. Η 1η ενότητα περιλάµβανε 
ερωτήσεις για τα αίτια συµµετοχής στα προγράµµατα µαζικής άθλησης και αναψυχής, η 2η ενότητα τα 
οφέλη της συµµετοχής και η 3η ενότητα αναφέρονταν στο περιεχόµενο των προγραµµάτων και 
δραστηριοτήτων του ∆.Ο.Ν.Α. Κοµοτηνής και τις επιµέρους πληροφορίες, όπως η συµµετοχή των 
παιδιών. Η 4η και τελευταία ενότητα αναφέρονταν στα ψυχογραφικά χαρακτηριστικά των 
συµµετεχόντων. 
 
Όλες οι ερωτήσεις, εκτός του τόπου διαµονής, ήταν κλειστού τύπου και ανάλογα µε τα υποτµήµατα 
δίνονταν και η απάντηση. Συγκεκριµένα, στις ερωτήσεις συµµετοχής, οι ερωτώµενοι σηµείωναν  Χ 
στην απάντηση που τους ταίριαζε. Στις ερωτήσεις για τους λόγους άσκησης σηµείωναν Χ σε έναν 
αριθµό από µια κλίµακα από το 1 (καθόλου σηµαντικό) ως το 7 (πολύ σηµαντικό). Στις ερωτήσεις 
των προγραµµάτων σηµείωναν µε Χ την απάντησή τους, όπως επίσης και στις επόµενες δηµογραφικές 
ερωτήσεις. 
 
Αποτελέσµατα 
 
Μέσω της παραγοντικής ανάλυσης, η οποία περιλάµβανε την ανάλυση σε κύριες συνιστώσες 
(principal components analysis) και στη συνέχεια την ορθογώνια (varimax) περιστροφή των αξόνων, 
αποκαλύφθηκαν 5 παράγοντες που αφορούν στα κριτήρια επιλογής προγραµµάτων άθλησης (Πίνακας 
1): 1) ποιότητα εκπαιδευτών, 2) λειτουργικότητα, 3) διαθεσιµότητα και παροχή προγραµµάτων, 4) 
άλλες υπηρεσίες και 5) χώρος υλοποίησης των προγραµµάτων. Ο αριθµός των παραγόντων 
καθορίστηκε µε το κριτήριο ότι οι ιδιοτιµές έπρεπε να είναι µεγαλύτερες του 1.00. Τα αποτελέσµατα 
φαίνεται ότι επιβεβαιώνουν τη δοµική εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου της Μιχαλοπούλου και συν. 
(1998). Η αξιοπιστία όλου του ερωτηµατολογίου ελέγχθηκε υπολογίζοντας το Cronbach α για όλα τα 
ερωτήµατα. Το συνολικό α της κλίµακας ήταν α=.86. 
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Πίνακας 1: Αποτελέσµατα της παραγοντικής ανάλυσης. 
 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ                                                                        ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ                                   
                                                                                                 1          2          3          4         5 
Ποιότητα εκπαιδευτών                                                       
Στο ∆.Ο.Ν.Α. πραγµατοποιούν ότι υπόσχονται. 

 
.68 

    

Το προσωπικό ανταποκρίνεται στα παράπονα των 
µελών. 

.77     

Το προσωπικό ενδιαφέρεται για την πρόοδο των µελών. .81     
Λειτουργικότητα 
Εµφάνιση και λειτουργικότητα χώρου.         

 .61    

Καθαριότητα χώρων – αποδυτηρίων.                   .71    
Ευγένεια προσωπικού.  .79    
Γνώσεις προσωπικού.  .68    
∆ιαχειρίζονται καταστάσεις άµεσης ανάγκης & 
πληροφορούν. 

 .54    

∆ιαθεσιµότητα και παροχή προγραµµάτων 
Το προσωπικό διατηρεί καλό αρχείο πελατών. 

  
 

.48 
  

Τα προσφερόµενα προγράµµατα ανανεώνονται 
τακτικά. 

  .58   

Υπάρχει ποιότητα στον εξοπλισµό.   .83   
Υπάρχει ποιότητα στον οργανισµό.   .77   
Οι δραστηριότητες αρχίζουν-τελειώνουν στην ώρα 
τους. 

  .52   

Άλλες υπηρεσίες 
Ποικιλία προγραµµάτων και οργάνων. 

   
 

.59 
 

Βολικό ωράριο προγραµµάτων.    .74  
Έλλειψη συνωστισµού στα όργανα / προγράµµατα.    .77  
Ενηµέρωση από το προσωπικό για προβλήµατα / 
αλλαγές. 

   .60  

Τοποθεσία / εγκαταστάσεις 
Τοποθεσία δηµοτικού γυµναστηρίου. 

    
 

.42 
Κοινωνικότητα, γνωριµίες.     .77 

 
Από τη συνέντευξη προέκυψε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει βασική ευθύνη για τη δηµιουργία 
επαρκών ευκαιριών αναψυχής που θα καλύψουν τις ανάγκες των πολιτών της. Σύµφωνα µε τους 
υπευθύνους του ∆.Ο.Ν.Α. Κοµοτηνής, ένας δηµοτικός οργανισµός άθλησης µπορεί να θεωρηθεί 
αποτελεσµατικός όταν ο ετήσιος οργανωτικός σχεδιασµός κριθεί ως ο πλέον κατάλληλος στο τέλος 
της περιόδου από τα µέλη του για τους παράγοντες: συνέπεια, πρόοδο, εγκαταστάσεις, προσωπικό, 
καθαριότητα και ασφάλεια.   

 
Συζήτηση 

 
Οι 5 διαστάσεις που εξέτασε η παρούσα έρευνα παρουσίασαν σχετικά υψηλούς µέσους όρους στην 
κλίµακα που χρησιµοποιήθηκε. Κατά µέσο όρο οι πελάτες ήταν ευχαριστηµένοι, αφού στην κλίµακα 
από 1 έως 7, µε το 7 να δηλώνει τη θετική άποψη, οι απαντήσεις κυµαίνονταν στο 6 και 7 σε όλους 
τους παράγοντες. Όµως, όπως συµπεραίνει ο Turpin (1995), στη σηµερινή εποχή το περιβάλλον είναι 
υψηλά ανταγωνιστικό και οι πελάτες / ασκούµενοι γίνονται διαρκώς πιο απαιτητικοί και επιλεκτικοί 
και οι «λεπτοµέρειες» θα δηµιουργήσουν τη διαφορά στην απόκτηση και διατήρηση των πελατών / 
ασκούµενων. Οπότε, η σχετική ικανοποίηση των ασκούµενων του δηµοτικού οργανισµού που έγινε η 
έρευνα δεν είναι αρκετή και δεν πρέπει να εφησυχάσει. Απεναντίας, οι προσπάθειες για βελτίωση και 
εξέλιξη θα δώσουν τις βάσεις για τη διατήρηση των ασκούµενων και την αύξησή τους στο µέλλον. 
 
Οι Παπαδηµητρίου & Γαργαλιάνος (1997), επισηµαίνουν ότι ο σχεδιασµός και η διεξαγωγή της 
αξιολόγησης του οργανωτικού έργου µπορεί να δηµιουργήσουν ένταση και διαφωνίες µεταξύ 
διαφορετικών οµάδων µέσα στον ίδιο τον οργανισµό. Το τι θα αξιολογηθεί, µε ποια µέθοδο, για ποιο 
σκοπό και από ποιο πρόσωπο είναι όλα ερωτήµατα που µπορούν εύκολα να προκαλέσουν διάσταση 
απόψεων, ιδιαίτερα σε οργανισµούς που οι στόχοι και οι στρατηγικές αποφάσεις επηρεάζονται 
σηµαντικά από πολιτικούς παράγοντες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πορίσµατα αξιολόγησης που 
φέρνουν στο φως λανθασµένες αποφάσεις, ή σπατάλη πόρων είναι πιθανόν να αποκρυφτούν, ή να 
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γίνουν αντικείµενο διαστρέβλωσης. Κατά συνέπεια, είναι πολύ σηµαντικό τα άτοµα που 
αναλαµβάνουν τη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης του έργου ενός οργανισµού να είναι γνώστες 
του κοινωνικού και πολιτικού του γίγνεσθαι και να είναι προετοιµασµένα κατάλληλα να 
αντιµετωπίσουν τέτοιες επεµβάσεις (Jutcovich & Jutcovich 1987; Bamberger, 1991). Είναι, επίσης, 
απαραίτητο οι διοικούντες και οι εργαζόµενοι να έχουν πειστεί για το ρόλο και τα οφέλη της 
αξιολόγησης, έτσι ώστε να συµµετέχουν ουσιαστικά στη διαδικασία. 

 
Συµπεράσµατα 
 
Αξιοσηµείωτο είναι να αναφερθεί ότι οι δηµοτικοί οργανισµοί έχουν τα δικά τους κριτήρια για το 
σχεδιασµό των προγραµµάτων, όπως: συνέπεια, πρόοδο, εγκαταστάσεις, προσωπικό, καθαριότητα και 
ασφάλεια. ∆ιαπιστώθηκε, όµως, από την έρευνα ότι οι δηµοτικοί οργανισµοί άθλησης πρέπει να 
δώσουν την απαραίτητη βαρύτητα στην επιλογή του προσωπικού µε βάση τις γνώσεις, την ευγένεια 
και το ενδιαφέρον τους για τους ασκούµενους, στην καθαριότητα όλων των χώρων, στην 
αντιµετώπιση πιθανών έκτακτων περιστατικών, στην ασφάλεια, στη συνέπεια και, τέλος, στην 
εµφάνιση / λειτουργικότητα των χώρων.  
 
Η διερεύνηση των απόψεων των πολιτών για τα αίτια που τους ωθούν να επιλέξουν ένα πρόγραµµα 
άθλησης και αναψυχής του ∆.Ο.Ν.Α. Κοµοτηνής, παρέχει τη δυνατότητα στα στελέχη του δηµοτικού 
οργανισµού, τα οποία είναι υπεύθυνα για την οργάνωση και το σχεδιασµό των προγραµµάτων, να 
παρέµβουν και να µεγιστοποιήσουν την αποδοτικότητα του προγραµµατισµού τους. Τα 
συµπεράσµατα που προέκυψαν από την έρευνα αυτή µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το σχεδιασµό 
των αθλητικών τους προγραµµάτων.  
 
Γενικά, οι σηµαντικές παράµετροι στο σχεδιασµό, στην υλοποίηση και στην επιτυχία της αξιολόγησης 
του οργανωτικού έργου είναι η σφαιρικότητα της µεθόδου συλλογής δεδοµένων και η 
αντικειµενικότητα της ανάλυσής τους. Όπως υπογραµµίζουν οι Scholock & Thornton (1988), ο 
έλεγχος και η αξιολόγηση είναι µια συνεχόµενη και δυναµική διαδικασία που απαιτεί καθαρή και 
λογική σκέψη. Οι ίδιοι θεωρητικοί υποστηρίζουν ότι αυτές καθαυτές οι προτεινόµενες µέθοδοι 
αξιολόγησης δεν µπορούν να στηρίξουν, ή να δικαιολογήσουν τις µεγάλες αποφάσεις του 
οργανισµού, αλλά µόνο να εµπλουτίσουν την αυξηµένη πληροφόρηση που απαιτούν τα συστήµατα 
αποφάσεων του οργανισµού. Συνεπώς, κάθε διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης της απόδοσης 
πρέπει να βασίζεται σε λογικές και όσο το δυνατόν πιο επιστηµονικά τεκµηριωµένες µεθόδους 
συλλογής και επεξεργασίας δεδοµένων. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
 

BRANDING  ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ: 
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ 

 
Ατσαλάκης, Μ. 
Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τουριστικό Τµήµα 
 
Ορισµοί και διακρίσεις του αθλητικού τουρισµού 
 
Οι Standeven & DeKnop ορίζουν ως τουρισµό την προσωρινή µετακίνηση ανθρώπων πέρα από τον 
τόπο µόνιµης διαµονής τους, η οποία συνεπάγεται εµπειρίες διαφορετικές από τις καθηµερινές. Οι 
ίδιοι συγγραφείς ορίζουν την έννοια του αθλητικού τουρισµού ως όλες τις µορφές ενεργητικής και 
παθητικής ανάµιξης σε αθλητικές δραστηριότητες όπου η συµµετοχή είναι τυχαία ή οργανωµένη και 
γίνεται για επαγγελµατικούς, ή µη λόγους µε προϋπόθεση τη µετακίνηση µακριά από τον τόπο 
διαµονής και εργασίας. Για την καλύτερη µελέτη του φαινοµένου έχουν προταθεί κατά καιρούς 
κάποια µοντέλα που βοηθούν στην κατηγοριοποίηση και συστηµατοποίησή του.  
 
Οι Gammon & Robinson διακρίνουν 2, κυρίως, άξονες της σχέσης αθλητισµού – τουρισµού και τους 
εκφράζουν µε τις έννοιες «αθλητικός τουρισµός» και «τουριστικός αθλητισµός».  
� Ο αθλητικός τουρισµός περιλαµβάνει άτοµα, ή οµάδες που συµµετέχουν ενεργητικά, ή παθητικά 

σε ανταγωνιστικές ή µη, αθλητικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια µετακίνησής τους έξω από το 
συνηθισµένο τους περιβάλλον. Το κριτήριο εδώ είναι ότι η αθλητική δραστηριότητα αποτελεί το 
κύριο κίνητρο της µετακίνησης ενώ το τουριστικό στοιχείο παίζει το ρόλο της ενίσχυσης της 
συνολικής εµπειρίας. 

� Ο τουριστικός αθλητισµός περιλαµβάνει άτοµα που ταξιδεύουν και συµµετέχουν ενεργά, ή 
παθητικά σε κάποια αθλητική δραστηριότητα. Το ταξίδι σε αυτή την περίπτωση είναι το κύριο 
κίνητρο µετακίνησης.  

 
Οι Standeven & De Knop αποδέχονται το διαχωρισµό των Gammon & Robinson στο θεωρητικό τους 
µοντέλο, κάνοντας όµως τη διάκριση του αθλητικού τουρισµού σε επαγγελµατικό και διακοπών και 
παράλληλα σε ενεργητικό και παθητικό. Οι συγγραφείς αυτοί προτείνουν τις παρακάτω κατηγορίες 
µελέτης: 
Α. Επαγγελµατικός αθλητικός τουρισµός 

Ενεργητική συµµετοχή, π.χ. αθλητές που συµµετέχουν στους Ολυµπιακούς αγώνες. 
Παθητική συµµετοχή, π.χ. δηµοσιογράφοι που καλύπτουν τους Ολυµπιακούς αγώνες. 

 
Β. Αθλητικός τουρισµός διακοπών. Η κατηγορία αυτή ταυτίζεται µε το προηγούµενο θεωρητικό 
µοντέλο που αναπτύχθηκε από τους Gammon & Robinson. Περιληπτικά, οι Standeven & De Knop  
διαχωρίζουν τις παρακάτω κατηγορίες: 
Παθητική µορφή 

� Τυχαίος παρατηρητής. Τυχαίοι παρατηρητές ορίζονται ως οι θεατές που παρακολουθούν το 
γεγονός χωρίς να το έχουν προσχεδιάσει, π.χ. ένας τουρίστας που επισκέφθηκε την Αθήνα και 
εκεί αποφάσισε να παρακολουθήσει έναν αγώνα του Παγκοσµίου Πρωταθλήµατος Βόλεϊ. 

� Συνειδητοποιηµένος παρατηρητής, ορίζεται ως ο παρατηρητής που σχεδιάζει το ταξίδι του µε 
βάση το αθλητικό γεγονός και που συµµετέχει παθητικά αλλά συµµετέχει σε βάθος. 

Ενεργητική µορφή 
� Αθλητικές δραστηριότητες διακοπών (οργανωµένες – ατοµικές) 
� ∆ιακοπές αθλητικής δραστηριότητας (διακοπές µονής, ή πολλαπλής αθλητικής 

δραστηριότητας) 
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Ο Κρητικός τρόπος ζωής 
 
Τη δεκαετία του 1960 – 70 πραγµατοποιήθηκε µελέτη µεταξύ 7 χωρών, στο πλαίσιο της οποίας η 
περιοχή της Κρήτης αποδείχθηκε ότι εµφάνιζε τα λιγότερα ποσοστά καρδιαγγειακών παθήσεων, 
γεγονός που αργότερα συνέβαλε στη διάδοση του λεγόµενου Μεσογειακού διατροφικού µοντέλου. Το 
περίεργο είναι ότι η συγκεκριµένη µελέτη έκανε µεν παρατηρήσεις σχετικά µε τη διατροφή των 
Κρητών, έφερε, όµως, στο φως και άλλα ευρήµατα που δεν δηµοσιεύτηκαν, ή δεν αξιοποιήθηκαν 
ικανοποιητικά. Για παράδειγµα, τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας του δείγµατος ήταν εξαιρετικά 
υψηλά. Συγκεκριµένα, οι άνθρωποι του δείγµατος από το Καστέλλι Πεδιάδος, φαίνεται ότι 
περπατούσαν κατά µέσο όρο 13 χιλιόµετρα την ηµέρα. Φαίνεται, ότι ο συνολικότερος τρόπος ζωής 
ήταν ο παράγοντας καλής υγείας των Κρητών εκείνης της εποχής, δηλαδή, η καλή διατροφή, η 
άσκηση, το χαµηλά επίπεδα άγχους και πιθανόν η έντονη κοινωνική ζωή. 
 
∆ιαµορφώνεται, λοιπόν, ένα µοναδικό µοντέλο τρόπου ζωής –ο Κρητικός τρόπος ζωής- που 
στηρίζεται στα τοπικά χαρακτηριστικά και συνήθειες και που έχει τις δυνατότητες να εξελιχθεί σε 
brand name, παίρνοντας από τη µια πλευρά τη θέση που δικαιωµατικά αξίζει και αποκαθιστώντας από 
την άλλη επικοινωνιακά την επιστηµονική αλήθεια σχετικά µε την έρευνα των 7 χωρών.  
 
Κεντρικό ρόλο σε µια τέτοια περίπτωση µπορεί να έχει η αθλητική –µε την ευρύτερη έννοια- 
ενασχόληση, µε θετικές συνέπειες στην εικόνα της Κρήτης ως προορισµού αθλητικού τουρισµού. 
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ΑΝΑΨΥΧΗ ΣΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ: ΚΑΡΙΕΡΑ Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ; 
 
Γλυνιά, Ε.,¹ ∆ράκου Αµ.¹ & Κώστα Γ.¹ 
¹ Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 
 
Μια από τις λιγότερο γνωστές µορφές αθλητικού τουρισµού είναι αυτή όπου οι πελάτες ξενοδοχείων 
έχουν την ευκαιρία, αν το θελήσουν, να ασχοληθούν µε αθλητικές δραστηριότητες. Κάθε τουριστική 
επιχείρηση γνωρίζει τη σηµασία των αθλητικών εγκαταστάσεων, προγραµµάτων και υπηρεσιών 
ψυχαγωγίας για την προσέλκυση και τη διατήρηση των πελατών της.  
 
Οι υπηρεσίες αθλητικής αναψυχής και ψυχαγωγίας των ξενοδοχείων διακοπών δικαιολογούν την 
ανάπτυξη µιας νέας τουριστικής ειδίκευσης που απευθύνεται αποκλειστικά στους ξενοδοχειακούς 
πελάτες. Στην ελληνική τουριστική ορολογία οι υπηρεσίες αυτές αναφέρονται ως «hotel animation», 
(ανιµέισον, ή ανιµασιόν ξενοδοχείων) (Γλυνιά, Λύτρας & Μάρας, 2004; Λύτρας, 1993; Σφακιανάκης, 
2000). Στην αγγλοσαξονική τουριστική ορολογία η λέξη animation δεν χρησιµοποιείται για τον 
τουρισµό (Pompl, 1983), ενώ σε επίσηµα Ευρωπαϊκά έγγραφα αναφέρεται ως «entertainment and 
sports» (ψυχαγωγία και άθληση) (Gatti, Mereu & Tagliafero, 2000: 24-26, 32-33). Οι απασχολούµενοι 
στην παροχή τέτοιων δραστηριοτήτων κοινωνικού και αθλητικού χαρακτήρα ονοµάζονται ανιµατέρς 
(animateurs από το λατινικό anima= ψυχή) κάτι αντίστοιχο του «εµψυχωτές», ή «ψυχαγωγοί», λέξη 
που παλιότερα χρησιµοποιούνταν για χριστιανικές κατασκηνώσεις και άλλους δηµόσιους 
οργανισµούς.  
 
Αρκετοί παράγοντες συµβάλουν ώστε ο τουρισµός να θεωρείται ευπαθής αγορά εργασίας. Η 
εποχικότητα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αποτελεί αντικίνητρο για σταδιοδροµία και σηµαντικό 
ανασταλτικό παράγοντα για την εκπαίδευση της εργασίας και την ίδια την ποιότητά της (Choy, 2000). 
Η έλλειψη προοπτικής για εξέλιξη, αποθαρρύνει πολλούς ικανούς εργαζόµενους και προκαλεί 
δυσαρέσκεια. Επίσης, επικρατεί η άποψη ότι ο τουρισµός προσφέρει απασχόληση χαµηλών 
δεξιοτήτων (Richards, 2001). Τα παραπάνω ζητήµατα δηµιουργούν στους εργαζόµενους στάσεις, οι 
οποίες επηρεάζουν τις αποφάσεις τους σε σχέση µε τη διατήρηση, ή όχι της εργασιακής σχέσης. 
Συχνά το επακόλουθο είναι να χάνεται το ενδιαφέρον για µια συγκεκριµένη θέση και να αναζητά ο 
εργαζόµενος διαρκώς άλλη δουλειά, ή αλλαγή κατεύθυνσης 
 
Σηµαντική επίδραση στην εργασιακή συµπεριφορά των ανιµατέρς µπορεί να έχει η ικανοποίηση από 
τη ζωή. Το 90% των ανιµατέρς στην Ελλάδα προέρχονται από άλλες χώρες, κάτι που δηλώνει ότι 
ενδεχοµένως η διαµονή τους θα είναι προσωρινή (Λύτρας, 1993; Σφακιανάκης, 2000). Όταν, µάλιστα, 
η εργασία πραγµατοποιείται σε ξένη χώρα, έχει βρεθεί ότι πολύ σηµαντική είναι η υποστήριξη από το 
οικογενειακό περιβάλλον, η καλή προσαρµογή στην κουλτούρα της χώρας υποδοχής, καθώς και η 
ύπαρξη ειδικών προγραµµάτων και παροχών από τον οργανισµό (Ghiselli, La Lopa & Bai, 2001). Οι 
ενέργειες των διοικήσεων των ξενοδοχείων θα πρέπει να είναι προληπτικές, ώστε να αποτρέπουν 
πρόωρη αποχώρηση και να συµβάλλουν στη δηµιουργία θετικής στάσης των εργαζόµενων απέναντι 
στη δουλειά.  
 
Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε ακόµη η πρόθεση των ανιµατέρς για αποχώρηση από την εργασία, 
η οποία περιγράφεται ως πρόθεση για αλλαγή κατεύθυνσης, ή παραίτηση και µπορεί να είναι 
αποτέλεσµα διαφόρων οργανωσιακών πληγµάτων ή διαταραχών. Κύριος σκοπός της εργασίας ήταν η 
µελέτη των χαρακτηριστικών και διερεύνηση της συµπεριφοράς των ανιµατέρς στα ξενοδοχεία 
διακοπών σχετικά µε τη δουλειά τους. Για τις ανάγκες της έρευνας δηµιουργήθηκε ένα σύνθετο 
εργαλείο που αποτελούνταν από τις κλίµακες: α) για την παρακίνηση των ανιµατέρς, β) την 
ικανοποίησή τους από την ίδια την εργασία, το µισθό, τις δυνατότητες εξέλιξης, την επίβλεψη από 
προϊστάµενο και από τους συνεργάτες και JIG την εργασία γενικά, γ) την ικανοποίηση από τη ζωή και 
δ) µια κλίµακα για την πρόβλεψη της αποχώρησης από την εργασία. Επίσης, το εργαλείο περιλάµβανε 
ερωτήσεις σχετικά µε τα δηµογραφικά, εργασιακά χαρακτηριστικά των ανιµατέρς και τα 
χαρακτηριστικά των ξενοδοχείων, µέγεθος, κατηγορία και τύπος συµφωνίας. Ακριβώς 1200 
ερωτηµατολόγια στάλθηκαν σε 151 ξενοδοχεία όλης της χώρας και 462 επεστράφησαν. Στα 
παρακάτω σχήµατα φαίνεται η ταυτότητα της έρευνας. 
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Προφίλ ανιµατέρς δείγµατος 
 

Φύλο: 60,4% γυναίκες, 38,8% άνδρες. 
Ηλικία: Μικρότεροι των 22: 33,5%,  µεταξύ 23-27: 43%,  28 +:  23,5%. 
Μορφωτικό επίπεδο: Ανώτατο: 50.9%, Ανώτερο: 34,4%, Μέσο: 13,8%. 

Οικογ. κατάσταση: 93,6% ανύπαντροι, 6,4% παντρεµένοι. 
Εθνικότητα: γερµανική 37,7%, ιταλική 31,5%, ελληνική 12,6%, αγγλική 5,08%, γαλλική 7,51%, 

άλλη 4,36%, 
Σπουδές: τουρισµός: 19,7%, αθλητισµός 10,6%, παιδαγωγικά: 5,8%, υπηρεσίες 12,7%,  

καλλιτεχνικά: 10.9%, άλλο 5,2%, τίποτα: 34,4% 
 
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι ανιµατέρς γενικά ήταν πολύ ικανοποιηµένοι από τη δουλειά τους και 
ιδιαίτερα από τη φύση της εργασίας τους. Εκτός από κίνητρα σχετικά µε την εργασία, προσελκύονται 
στον τόπο εργασίας τους και από προσωπικά κίνητρα, όπως «το να ξεφύγω για λίγο από τις 
υποχρεώσεις µου, να ταξιδέψω σε µέρος που δεν έχω γνωρίσει», κλπ. Πολλοί νέοι εργάζονται ως 
ανιµατέρς για να κάνουν ένα διάλειµµα από τις σπουδές τους. Η εργασιακή συµπεριφορά των 
ανιµατέρς επηρεάζεται περισσότερο από τον ενθουσιασµό και την παρακίνησή τους στην πορεία της 
τουριστικής περιόδου απογοητεύονται από το πλαίσιο και τις συνθήκες της εργασίας. Επίσης, οι 
ανιµατέρς ήταν πολύ ικανοποιηµένοι από τη ζωή τους. 
 
Ελάχιστες διαφορές βρέθηκαν στην εργασιακή συµπεριφορά ως προς το φύλο, το µορφωτικό επίπεδο 
και πιο σηµαντικές ως προς την ηλικιακή κατηγορία των ανιµατέρς. Οι Έλληνες ανιµατέρς φαίνεται 
να παρουσιάζουν πιο προβλέψιµη συµπεριφορά από τις υπόλοιπες εθνικότητες. Οι υπεύθυνοι 
τµηµάτων παρουσιάζουν πιο υψηλή παρακίνηση από ό,τι οι πλήρους απασχόλησης και οι ενισχυτικοί 
ανιµατέρς. 
 
Στα µεµονωµένα ξενοδοχεία µεγάλης δυναµικότητας και στα κλασσικά ξενοδοχεία ηµιδιατροφής οι 
ανιµατέρς φάνηκε ότι ήταν πιο ευχαριστηµένοι από την εργασία τους από ότι στα µικρότερα 
ξενοδοχεία που ανήκουν σε αλυσίδες.  
 
Συµπερασµατικά, η αποχώρηση των ανιµατέρς δεν προκύπτει από δυσαρέσκεια στη δουλειά. 
Σύµφωνα και µε τη βιβλιογραφία, η απασχόλησή τους είναι ευκαιριακή και οι διευθυντές πρέπει να 
θεωρούν την αποχώρησή τους δεδοµένη µετά από µερικές περιόδους δουλειάς. 
 
Προτείνεται η προσέλκυση νέων επιστηµόνων που θα στηρίζουν τις οµάδες αναψυχής των 
ξενοδοχείων µε τεχνικές και θεωρητικές γνώσεις. Η ελληνική ξενοδοχεία και οι φορείς τουριστικής 
εκπαίδευσης θα πρέπει να δώσουν κίνητρα για εργασία σε ειδικευµένους Έλληνες νέους και νέες, έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία των τµηµάτων αναψυχής στα ξενοδοχεία µε βάση τις αρχές του 
αθλητικού µάνατζµεντ και της διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου και της αναψυχής των τουριστών. 
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ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

 
Τερζάκης, ∆. 
Τ.Ε.Ι. Κρήτης 
Ερευνητική Μονάδα Ελλάδος Αθλητικού Τουρισµού 
 
Λόγω του φυσικού περιβάλλοντος και των κλιµατολογικών συνθηκών της η Κρήτη µπορεί να 
χαρακτηρισθεί ως ένας ιδανικός προορισµός για την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισµού. Στο νησί 
µπορούν να αναπτυχθούν η ιστιοπλοΐα, οι καταδύσεις, η ορειβασία, οι αναρριχήσεις και πολλές άλλες 
δραστηριότητες. Ο αθλητικός τουρισµός άρχισε να αναπτύσσεται µετά το 1970 και τα τελευταία 
χρόνια θεωρείται ως αυτόφωτο κοµµάτι της τουριστικής και αθλητικής βιοµηχανίας. Στην Ελλάδα 
ακόµα δεν είναι θεσµοθετηµένο γνωστικό αντικείµενο, όµως στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης δηµιουργήθηκε 
Ερευνητική Μονάδα Ελλάδος του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Αθλητικού Τουρισµού, η οποία είναι η τρίτη 
στο κόσµο µε σκοπό την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισµού ως πεδίο ερευνητικής, ακαδηµαϊκής, 
επιχειρηµατικής και επαγγελµατικής ενασχόλησης. 
 
Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη ALLWAYS TOURISM συστάθηκε µε σκοπό να υλοποιήσει το οµόνυµο 
πρόγραµµα στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL. Το έργο έχει εγκριθεί από το 
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και στοχεύει στην «Προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης στον κλάδο των τουριστικών γραφείων µέσω της 
προσαρµογής των εργαζόµενων και επιχειρηµατιών στις νέες εργασιακές απαιτήσεις στο χώρο του 
τουρισµού». 
 
Το ALLWAYS TOURISM θα υλοποιηθεί από 15 εταίρους σε εθνικό επίπεδο, ενώ σε διακρατικό 
επίπεδο έχει συναφθεί συµφωνία µε αντίστοιχες Αναπτυξιακές Συµπράξεις της Ιταλίας και της 
Πορτογαλίας. Ο Σύνδεσµος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) 
ηγείται της Αναπτυξιακής Σύµπραξης, όντας Συντονιστής - Εταίρος. Στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη 
συµµετέχει, επίσης, ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εργαζοµένων στη Ναυτιλία και τον Τουρισµό 
(ΠΑΣΕΝΤ), καθώς και ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού (ΕΟΤ) καλύπτοντας έτσι όλο το φάσµα 
του κλάδου των τουριστικών γραφείων. 
 
Οι λοιποί φορείς εταίροι είναι οι: TERRAMENTOR CONSULTING, VPRC, UNISYSTEMS, ASR, 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ. ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 
Ερευνών, Εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗΣ Α.Ε., Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου του 
Αιγαίου, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο (Ε.Α.Π.), ∆ιεθνές Συµβούλιο Αθλητικού Τουρισµού - 
Ερευνητική Μονάδα Ελλάδας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Εταιρεία Τουριστικής. Προβολής και Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης του Νοµού Ξάνθης. 
 
Σε εθνικό επίπεδο, η περιφέρεια της Κρήτης, θα αποτελέσει πιλοτικό στόχο του προγράµµατος, για το 
οποίο το ∆ιεθνές Συµβούλιο Αθλητικού Τουρισµού – Ερευνητική Μονάδα Ελλάδος του Τ.Ε.Ι. 
Κρήτης, µε Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή ∆ρ. ∆ηµήτρη Τερζάκη, θα αναπτύξει πιλοτική 
εφαρµογή µοντέλων «επιλεκτικής παραγωγής» εφαρµοσµένων στον κλάδο (µε σύστηµα οµαδικής 
εργασίας) που θα δηµιουργήσουν νέες δραστηριότητες και θα βελτιώσουν όχι µόνο τις µεθόδους, 
αλλά και την αποτελεσµατικότητα της παραγωγής και διάθεσης τουριστικών υπηρεσιών για τον 
αθλητικό τουρισµό. Θα καταβληθεί προσπάθεια οι προτεινόµενες διαδικασίες και µέθοδοι, καθώς και 
τα νέα προϊόντα, ή εργαλεία θεσµικά και µη, να είναι καινοτόµα και να εµπεριέχουν τεχνογνωσία και 
εµπειρία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη επιχειρεί για 1η φορά µια συντονισµένη και ολοκληρωµένη προσπάθεια 
από τους εµπλεκόµενους φορείς για την αντιµετώπιση των προβληµάτων του κλάδου που οφείλονται 
στη γενικότερη πτώση του τουρισµού, στη διεθνοποίηση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, στην 
εισαγωγή των νέων τεχνολογιών σε όλα τα επίπεδα της παραγωγής και, κυρίως, στις νέες απαιτήσεις 
παραγωγής και διάθεσης τουριστικών προϊόντων. Οι δράσεις που απαρτίζουν το προτεινόµενο Έργο 
αλληλοσυµπληρώνονται συνθέτοντας µια ολοκληρωµένη παρέµβαση για την άµεση αντιµετώπιση 
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των προβληµάτων της οµάδας στόχου και τη δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος όλων των 
εργαζόµενων και εργοδοτών στον ευρύτερο τοµέα του Τουρισµού. Τα αποτελέσµατα θα έχουν 
προστιθέµενη αξία από το ολοκληρωµένο διαδραστικό περιβάλλον που θα δηµιουργηθεί µέσω της 
σφαιρικής ψηφιακής απεικόνισης επιλεγµένων περιοχών για την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισµού. 
 
Η Κρήτη θα συµµετέχει, ως µια περιφερειακή δοµή, στο πιλοτικό τηλεµατικό εθνικό δίκτυο που θα 
δηµιουργηθεί και ταυτόχρονα θα υλοποιήσει πιλοτική εφαρµογή οργάνωσης της παραγωγής των 
τουριστικών γραφείων και πώλησης προϊόντων µε θέµα τον αθλητικό τουρισµό, τα οποία θα 
διατεθούν µε σύγχρονους τρόπους (e-services). 
 
Τα στάδια της υλοποίησης είναι: 
� Καταγραφή αθλητικών εγκαταστάσεων, υποδοµών, σωµατείων, κλπ., σχεδιασµός events σε 

συνεργασία µε αθλητικούς φορείς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κρήτης, µε στόχο την 
ανάπτυξη αθλητικού τουριστικού πακέτου και την πώλησή του. 

� Ανάπτυξη βάσης δεδοµένων µε τα παραπάνω στοιχεία ώστε να είναι διαθέσιµη στο market place, µε 
σκοπό να µπορεί να χρησιµοποιείται από τα ταξιδιωτικά γραφεία που θα δικτυωθούν, ώστε να 
αποτελέσουν πρότυπο για την παραγωγή εξειδικευµένων τουριστικών προϊόντων. 

� Μεθοδολογία διάθεσης (marketing) εξειδικευµένων προϊόντων από τα τουριστικά γραφεία – 
δηµιουργία εργαλείων / οδηγού. 

 
Τέλος, µέσω της διακρατικότητας του προγράµµατος θα υπάρχει ανταλλαγή εµπειριών και 
πληροφοριών µέσω: 
� Συνεργασίας µε διακρατικούς φορείς και διεθνείς τουριστικές οργανώσεις. 
� Καταγραφής και συγκέντρωσης εφαρµοσµένων καλών πρακτικών στην Ευρώπη και ∆ιεθνή 

Κοινότητα για το τουριστικό προϊόν του αθλητικού τουρισµού. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
Τζέτζης, Γ. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
 
Οι Grantham, Patton York & Winick (1998), ανέφεραν ότι στις µέρες µας η βιοµηχανία του fitness 
καθοδηγείται από τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς. Αυτό σηµαίνει ότι η ανάγκη της γνώσης 
και της κατανόησης των αναγκών του πελάτη είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Η κατανόηση, όµως, των 
αναγκών και των επιθυµιών του πελάτη δεν είναι πάντα µια απλή υπόθεση και αυτό διότι: α) είναι µια 
σύνθετη διαδικασία, β) εξαρτάται από τον ανθρώπινο παράγοντα, δηλαδή τη συµπεριφορά και την 
απόδοση των εργαζόµενων στο γυµναστήριο, κάτι που δεν µπορεί απόλυτα να ελεγχθεί και γ) µερικοί 
πελάτες έχουν ανάγκες που δεν έχουν συνειδητοποιήσει πλήρως, ή δεν µπορούν να τις προσδιορίσουν 
ακριβώς, ή χρησιµοποιούν λέξεις που χρειάζονται κάποια ερµηνεία (Kotler 2000). Επιπλέον, οι 
πελάτες του σήµερα έχουν υψηλότερες προσδοκίες και πιο σύνθετες ανάγκες και επιθυµίες, ενώ, λόγω 
του υψηλού ανταγωνισµού που χαρακτηρίζει τον κλάδο, έχουν περισσότερες επιλογές από ποτέ. Εάν 
ένα γυµναστήριο δεν προσφέρει αυτά που οι πελάτες θέλουν, ή χρειάζονται και ταυτόχρονα διαθέτει 
προσωπικό που δεν αλληλεπιδρά µε τρόπο που να ικανοποιεί, ή να υπερβαίνει τις προσδοκίες τους, 
τότε το πιθανότερο είναι να στραφούν στον ανταγωνισµό. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από σχετικές 
στατιστικές, οι οποίες αναφέρουν ότι το 68% των πελατών χάνονται γιατί δεν είναι ευχαριστηµένοι 
από την εξυπηρέτηση που τους παρείχε ένας από τους υπαλλήλους, ή κάποια υπηρεσία της εταιρείας 
(Σπανός, 1998). 
 
Η βιοµηχανία του fitness παρουσιάζει διεθνώς µία ραγδαία ανάπτυξη. Σύµφωνα µε στοιχεία του 
οργανισµού IHRSA (2000), στις ΗΠΑ λειτουργούν συνολικά 42.000 εγκαταστάσεις άσκησης και 
υγείας, οι οποίες εξυπηρετούν περίπου 33 εκ. µέλη. Αν και το ποσοστό των Αµερικανών που 
γυµνάζεται αντιστοιχεί µόλις στο 22% του συνολικού πληθυσµού (54,5 εκ.), οι στατιστικές 
αναφέρουν ότι µέσα σε µια περίοδο 9 ετών (1987 – 1996), σηµειώθηκε µία αύξηση της τάξης του 
82% στο ποσοστό των ατόµων που γυµνάζονται στο σπίτι και 51% στο ποσοστό αυτών που 
συµµετέχουν σε προγράµµατα άσκησης στα γυµναστήρια (Grantham et al. 1998). Στην Ευρώπη, 
υπολογίζεται ότι λειτουργούν γύρω στις 700.000 αθλητικές εγκαταστάσεις, από τις οποίες οι 20.000 
είναι γυµναστήρια, και ότι ο 1 στους 3 Ευρωπαίους (100 εκ. άνθρωποι) είναι µέλος σε κάποιο από 
αυτά (Puronaho, 1999). Αυτή τη στιγµή, λειτουργούν περίπου 3.200 χώροι δραστηριοτήτων 
εσωτερικού χώρου, από τους οποίους 1.500 περίπου είναι γυµναστήρια. Μόνο το 10% των 
γυµναστηρίων αυτών ανήκουν σε αλυσίδες, αλλά κάνουν το 50% του συνολικού ετήσιου τζίρου.  
 
Είναι γεγονός ότι για αρκετό καιρό, οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες άσκησης παρέµειναν στα 
χέρια µη επαγγελµατιών. Ευτυχώς, σήµερα, η κατάσταση έχει αλλάξει. Η αλλαγή αυτή επετεύχθη 
µέσω της σύναψης συµµαχιών µεταξύ έξυπνων επενδυτών και διορατικών γυµναστών. Η 
αντιµετώπιση της γυµναστικής ως µία σοβαρή πλέον επιχειρηµατική και οικονοµική δραστηριότητα 
και όχι ως προνόµιο κάποιων λίγων µυηµένων, άνοιξε κυριολεκτικά τις πόρτες των γυµναστηρίων στο 
πλατύ κοινό. Πρόκειται, ίσως, για το µοναδικό κλάδο της οικονοµίας, που όλοι του οι δείκτες είναι 
σταθερά ανοδικοί, µε απόσβεση από 18-30 µήνες του 100% του κόστους των επενδύσεων και µε 
ταχύτατους ρυθµούς ανάπτυξης το χρόνο είτε αυτό εκφράζεται ως αύξηση των νέων πελατών, είτε ως 
αύξηση του αριθµού των γυµναστηρίων (Αδαµίδης, 2001). Αποτελέσµατα ερευνών έχουν δείξει ότι 
ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τη µελλοντική συµπεριφορά των 
καταναλωτών (διατήρηση / απώλεια πελατών) είναι η ποιότητα των υπηρεσιών που τους παρέχει η 
επιχείρηση (Bitner, 1990). 
 
Σύµφωνα και µε τους Christopher et al. (1991), αυτό που δυναµώνει τη «σχέση» µεταξύ πελάτη και 
οργανισµού είναι η ποιότητα των υπηρεσιών και η καλή εξυπηρέτηση των πελατών. Όσο περισσότερο 
κοντά βρίσκονται οι έννοιες µάρκετινγκ, ποιότητα υπηρεσιών και εξυπηρέτηση πελατών, τόσο 
µεγαλύτερη είναι η επιτυχία του οργανισµού. Τέλος, ο Torkildsen (1992), αναφέρει ότι τα αθλητικά 
κέντρα είναι ιδιαίτερα περίπλοκοι οργανισµοί. Ενώ οι υπηρεσίες τους περιλαµβάνουν τις κτιριακές 
εγκαταστάσεις, τον εξοπλισµό και τις δραστηριότητες που προσφέρουν, η πραγµατική µονάδα 
συναλλαγής µε τον πελάτη είναι η εµπειρία της συµµετοχής του. Αν αυτή είναι ευχάριστη, ο πελάτης 
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θα «αγοράσει» ξανά τις υπηρεσίες τους. Συνεπώς, αυτό που έχει τελικά σηµασία είναι ο τρόπος µε τον 
οποίο «προσφέρονται» οι υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες που παρέχει ένα γυµναστήριο έχουν µεταξύ άλλων 
και τα εξής χαρακτηριστικά: 
� Προϋποθέτουν άµεση παρουσία και προσωπική επαφή µεταξύ του παροχέα και του πελάτη, µε 

αποτέλεσµα στα µάτια του πελάτη η υπηρεσία να συνδέεται µε το πρόσωπο που την παρέχει και 
� Στην παραγωγή τους συµµετέχουν και οι πελάτες, καθένας από τους οποίους απαιτεί την 

προσαρµογή των υπηρεσιών στις προσωπικές του ανάγκες και ιδιαιτερότητες. 
 
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά υποδηλώνουν ότι κάθε φορά που το άτοµο που παρέχει την υπηρεσία 
έρχεται σε επαφή µε τον πελάτη, η ποιότητα της υπηρεσίας και η φήµη της επιχείρησης εξαρτάται σε 
πολύ µεγάλο βαθµό από τις γνώσεις και τις ικανότητές του, οι οποίες θα πρέπει να είναι τέτοιες που 
να ικανοποιούν τις προσδοκίες των πελατών.  
 
Στο σηµερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον ο µοναδικός δρόµος για την επιτυχία είναι η παροχή 
εξειδικευµένων ποιοτικών υπηρεσιών από κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό. Οι επιχειρήσεις 
πρέπει να κατευθύνουν τις προσπάθειές τους στο να κρατήσουν µια ισορροπία µεταξύ της 
προσέλκυσης νέων πελατών και της διατήρησης των ήδη υπαρχόντων. Σχετικές έρευνες αναφέρουν 
ότι η προσέλκυση ενός καινούργιου πελάτη µπορεί να κοστίζει µέχρι και 5 φορές περισσότερο από ότι 
η ικανοποίηση ενός υπάρχοντος πελάτη και µπορεί να κοστίσει µέχρι και 16 φορές περισσότερο για 
να έρθει ένας καινούργιος πελάτης στο ίδιο επίπεδο κερδοφορίας όσο ένας πελάτης που έφυγε (Selers, 
1989). Συνεπώς, η διατήρηση ενός πελάτη είναι πιο σηµαντική από την προσέλκυση ενός νέου και το 
κλειδί για τη διατήρηση ενός πελάτη είναι η ικανοποίησή του. Σύµφωνα µε τη θεωρία, ο πολύ 
ικανοποιηµένος πελάτης:  
� Παραµένει πιστός περισσότερο χρόνο. 
� Αγοράζει περισσότερες υπηρεσίες όταν η επιχείρηση εισάγει νέες, ή αναβαθµίζει τις υπάρχουσες.  
� Κάνει ευνοϊκά σχόλια για την εταιρία και τις υπηρεσίες που παρέχει. 
� ∆ίνει λιγότερη σηµασία στον ανταγωνισµό και τη διαφήµιση και είναι λιγότερο ευαίσθητος στην 

τιµή. 
� Προσφέρει στην επιχείρηση ιδέες για τη βελτίωση των υπηρεσιών της. 
� Κοστίζει λιγότερο από τους καινούργιους πελάτες γιατί η εξυπηρέτησή του γίνεται υπόθεση 

ρουτίνας. 
 
Η συλλογιστική που προσανατολίζεται προς τον πελάτη προϋποθέτει ότι η εταιρία θα ορίσει τις 
ανάγκες του πελάτη από τη δική του οπτική γωνία. Κάθε απόφαση για αγορά συνεπάγεται 
αντισταθµίσµατα (trade-offs) και η διοίκηση δεν µπορεί να γνωρίζει ποια είναι αυτά χωρίς να κάνει 
σχετικές έρευνες. Με βάση το σκεπτικό αυτό, θα ήταν καλό η διοίκηση ενός γυµναστηρίου να µετράει 
τακτικά το βαθµό ικανοποίησης των πελατών της και να χρησιµοποιεί τις πληροφορίες αυτές ως 
ανατροφοδότηση (feed back) για το σχεδιασµό νέων, πιο εξειδικευµένων υπηρεσιών, ή τη βελτίωση 
της ποιότητας αυτών που υπάρχουν. Άλλωστε, σύµφωνα και µε τη θεωρία, µία εταιρία που επιθυµεί 
να διαφοροποιηθεί θετικά από τον ανταγωνισµό πρέπει να προχωρήσει πιο πέρα από την ικανοποίηση 
του πελάτη. Σκοπός της θα πρέπει να είναι ο ενθουσιασµένος πελάτης. O Kotler (2000), συµπέρανε 
ότι το γεγονός αυτό ενισχύεται και από την άποψη ότι «…στο σηµερινό έντονα ανταγωνιστικό 
περιβάλλον, οι επιτυχηµένες επιχειρήσεις θα πρέπει όχι µόνο να προβλέπουν τις ανάγκες των µελών 
τους, αλλά και να υπερβαίνουν τις προσδοκίες τους». 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ: 
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ InSport 

 
Χαραλάµπους, Π.¹ & Αυθίνος, Ι.²   
¹ Εταιρεία αθλητικού µάρκετινγκ InSport 
² Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Αθηνών 
 
Η InSport ιδρύθηκε το 2001 στην Αθήνα από αθλητικούς επιστήµονες προκειµένου να προσφέρει 
ποιοτικές υπηρεσίες σε αθλούµενους, το φίλαθλο κοινό, σε αθλητικούς φορείς και σε επιχειρήσεις που 
επιθυµούν να υλοποιήσουν επιχειρηµατικούς τους στόχους µέσω του αθλητισµού.  
 
∆ραστηριότητα 
 
∆ραστηριοποιείται σε ολόκληρο το φάσµα του ελληνικού αθλητισµού, από την αναψυχή έως και το 
επαγγελµατικό επίπεδο, προσφέροντας υπηρεσίες:  
 
∆ιαχείρισης:  Οργάνωση αγώνων σε διάφορα αθλήµατα. 

     Οργάνωση και λειτουργία αθλητικών καµπ. 
  Οργάνωση εκδηλώσεων, επιµορφωτικών σεµιναρίων και συνεδρίων. 
Πωλήσεων:   Χορηγιών αθλητικών φορέων. 
  Τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων σε αθλητικούς χώρους. 
Μάρκετινγκ:  Ποιοτική αναβάθµιση των υπηρεσιών που προσφέρουν επιχειρήσεις στο χώρο του 

      αθλητισµού. 
     ∆ηµιουργία εναλλακτικών πηγών χρηµατοδότησης συλλόγων, οµοσπονδιών, 
      αθλητών και άλλων αθλητικών φορέων.  

Επικοινωνίας:  Προώθηση - προβολή - διαφήµιση αθλητικών γεγονότων και οργανισµών. 
 
Οργάνωση 
 
Ο τρόπος οργάνωσης της εταιρίας είναι του τύπου «ad hoc» µε έργα. ∆ιερευνόνται οι ανάγκες της 
αθλητικής αγοράς, δηµιουργούνται προτάσεις οι οποίες αποστέλλονται σε υποψήφιους συνεργάτες, 
κλείνονται οι συµφωνίες και διαµορφώνονται τα έργα, τα οποία αναλαµβάνουν στελέχη - συνεργάτες 
προς υλοποίηση.  
 
Στελέχη 
 
Αθλητικοί επιστήµονες - συνεργάτες της εταιρίας αναλαµβάνουν να διαχειριστούν αθλητικά έργα 
ανάλογα µε την ειδικότητά τους όπως: αθλητική διοίκηση (διαχείριση αθλητικών χώρων, διοργάνωση 
αγώνων, χορηγίες / πωλήσεις, αθλητικό µάρκετινγκ), αναψυχή (στελέχη αθλητικών καµπ), 
προπονητική (εκµάθηση αθληµάτων, διδασκαλία σε σεµινάρια).  
 
Συµπέρασµα 
 
Το επάγγελµα του αθλητικού επιστήµονα έχει διευρυνθεί και περιλαµβάνει: α) νέες θέσεις εργασίας 
σε µοντέρνες αθλητικές επιχειρήσεις, όπως η InSport, αλλά και άλλες όµοιές της στην ελληνική 
αθλητική αγορά και β) βιώσιµους χώρους για επιχειρηµατική δραστηριότητα, όπως το αθλητικό 
µάνατζµεντ και µάρκετινγκ.  
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 
 
Ζαχαριουδάκης, Σ. 
Πανεπιστήµιο Κρήτης 
 
∆ύο χρόνια µετά την επιτυχηµένη διοργάνωση των Ολυµπιακών αγώνων της Αθήνας και τα µικρά ή 
µεγάλα οφέλη που προσδοκούσε να «εισπράξει» ο πανεπιστηµιακός αθλητισµός, η άθληση στα ΑEI 
δυστυχώς παραµένει ιδιαίτερα υποβαθµισµένη και από την πλευρά της Πολιτείας, αλλά και από τα 
ίδια τα ιδρύµατα. Την εποπτεία για τον αθλητισµό στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση έχει η Επιτροπή 
Αθλητισµού Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Ε.Α.Τ.Ε) του Υπουργείου Παιδείας και την ευθύνη για την 
άθληση ανά ίδρυµα έχουν τα γραφεία φυσικής αγωγής, τα οποία κατά κανόνα είναι ελλιπώς 
στελεχωµένα µε ένα καθηγητή φυσικής αγωγής ανά Ίδρυµα.  
 
Τα εσωτερικά πρωταθλήµατα όπου η συµµετοχή των φοιτητών και φοιτητριών είναι πολύ µικρή σε 
σχέση µε των αριθµών εγγεγραµµένων φοιτητών και η συµµετοχή των Ιδρυµάτων στα πανελλήνια 
φοιτητικά πρωταθλήµατα, επίσης υποβαθµισµένα, είναι οι κύριες δραστηριότητες των γραφείων 
φυσικής αγωγής των Ιδρυµάτων. 
 
Σκοπός αυτής της εισήγησης είναι να αναδείξει ότι  έχει φτάσει πλέον  η κατάλληλη στιγµή για µια 
νέα προοπτική ανάπτυξης του πανεπιστηµιακού αθλητισµού προς όφελος όλων των φοιτητών(τριών), 
καθώς και των µελών της πανεπιστηµιακής κοινότητας. 
 
Η άποψη ότι ο πανεπιστηµιακός αθλητισµός αποτελεί τη συνέχεια του σχολικού αθλητισµού δεν 
πρέπει να είναι το άλλοθι για το σχεδιασµό του στα ΑΕΙ, διότι η φυσική αγωγή στη µέση εκπαίδευση 
έχει διαφορετική εκπαιδευτική διαδικασία και στόχους, αλλά ούτε και ο πανεπιστηµιακός αθλητισµός 
πρέπει να διεκδικεί θέση στο πεδίο του αγωνιστικού αθλητισµού, αλλά να στραφεί στην πραγµατική 
ουσία που είναι η µαζικοποίηση στην άθληση. Επίσης, οι πανεπιστηµιακοί αγώνες πρέπει να 
αρκεστούν στη συµµετοχή και µόνο (συναρπαστικοί αγώνες µπορεί να γίνουν και χωρίς το κυνήγι του 
µεταλλίου, ή του ρεκόρ).  
 
Η διαδροµή αυτή της ανάπτυξης θα πρέπει να βασίζεται στις πραγµατικές ανάγκες για άθληση των 
µελών του και να διακρίνεται από ένα καθαρό µήνυµα, τα ανυπολόγιστα οφέλη που µπορεί να 
προσφέρει ο πανεπιστηµιακός αθλητισµός σε ψυχικά αποθέµατα, διανοητική ισορροπία και κυρίως 
σηµαντική βελτίωση της υγεία τους. Το πραγµατικό πεδίο δράσης του είναι η µύηση των µελών του 
στη «δια βίου άσκηση» και η µαζικοποίηση του πανεπιστηµιακού αθλητισµού. 
 
Η δηµιουργία υλικοτεχνικών υποδοµών και η αύξηση του προσωπικού-καθηγητών φυσικής αγωγής 
σε κάθε ΑΕΙ θα πρέπει, επίσης, να βρει τη θέση που του αναλογεί µέσα στο νόµο πλαίσιο και στον 
εσωτερικό κανονισµό κάθε Ιδρύµατος, πράγµα που είναι µια άλλη παράµετρος για την προοπτική  
ανάπτυξής του. 
 
Τέλος, η χρηµατοδότηση για την ανάπτυξη του πανεπιστηµιακού αθλητισµού θα πρέπει να βασίζεται 
σε ένα µεικτό σύστηµα από κρατικούς φορείς και ιδιώτες.         


