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Εθελοντική ομάδα μουσικού προγράμματος τελετής έναρξης 
 

 Ειρηναίου Μέμα: Πιάνο – Μουσική Επιμέλεια & διδασκαλία, Μέλος ΕΕΠ ΣΕΦΑΑ-ΕΚΠΑ 
 Ιατρού Αναστασία: Σαξόφωνο 
 Καρράς Παναγιώτης: Μπουζούκι 
 Κόγκα Στεφανία: Βιολί 
 Μαραγκουδάκης Σπύρος: Απαγγελία 
 Μίχου Εφραιμία: Τραγούδι 
 Μπάγιος Γαρύφαλλος: Μπουζούκι 
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Μήνυμα του Συντονιστή του Συνεδρίου 

 
 
Αγαπητοί σύνεδροι! 
 

Η ΕλλΕΕΔΑΑ, πιστή στο ετήσιο ραντεβού με τα μέλη της, αλλά και όσους ενδιαφέρονται για την προαγωγή της 
διοίκησης του αθλητισμού στη χώρα μας, διοργάνωσε το 17ο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής, στην 
Αθήνα, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) του Εθνικού & 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) από 2 έως 4 Δεκεμβρίου 2016, με γενικό τίτλο: «Διασύνδεση 
Θεωρίας και Πράξης, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στον Αθλητισμό».  

 
Ο θεσμός, πλέον, αυτός καλύπτει γνωστικά ολόκληρο το εύρος της διαχείρισης του Ελληνικού αθλητισμού, από 

τις δραστηριότητες κινητικής αναψυχής έως τη δομή και τη λειτουργία των αθλητικών ανώνυμων εταιριών. Το φετινό 
συνέδριο προσανατόλισε τις εργασίες του στην προαγωγή της άποψης ότι οι επιστημονικές θεωρίες δεν αποτελούν 
όρο παθητικό, αλλά ενεργητικό και καθοδηγητικό στην καθημερινή άσκηση των καθηκόντων των αθλητικών 
στελεχών. Επίσης, ότι η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα αναγνωρίζονται ως οι κινητήριες δυνάμεις στην 
ανασυγκρότηση της οικονομίας της χώρας γενικότερα, αλλά και του Ελληνικού αθλητισμού ως τομέα παροχής 
υπηρεσιών σε Έλληνες και ξένους αθλητικούς καταναλωτές.   

 
Κατά συνέπεια, στο τριήμερο πρόγραμμα του συνέδριου αυτού περιλήφθησαν θέματα που αφορούν στους 

εκπαιδευόμενους πτυχιακών και μεταπτυχιακών βαθμίδων αθλητικής διοίκησης, σε στελέχη και υπάλληλους 
αθλητικών οργανισμών, σωματείων και συναφών φορέων, αλλά και σε επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην 
Ελληνική αθλητική αγορά, με σκοπό τη διάδοση της σύγχρονης γνώσης και των νέων «εργαλείων» αθλητικής 
διοίκησης. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους με τα αποτελέσματα 
επιστημονικών εργασιών, να συμμετέχουν σε ανταλλαγή απόψεων με τη μορφή εξειδικευμένων στρογγυλών 
τραπεζιών απαρτιζόμενων από καταξιωμένους επιστήμονες και επαγγελματίες, αλλά και μέσω σεμιναρίων όπου είχαν 
την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσιμες στην υλοποίηση των καθηκόντων τους. 

 
Στην πραγματοποίηση όλων των παραπάνω συνέβαλαν η κοσμητεία της Σ.Ε.Φ.Α.Α. – Ε.Κ.Π.Α, η οποία 

παραχώρησε ευγενικά τις εγκαταστάσεις, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της επιστημονικής επιτροπής της 
ΕλλΕΕΔΑΑ, τα μέλη της ομάδας υλοποίησης έργου του συνεδρίου ως οργανωτική - εκτελεστική επιτροπή, η μουσική 
ομάδα της Σ.Ε.Φ.Α.Α. – Ε.Κ.Π.Α., οι διδάσκοντες και οι φοιτητές της ειδικότητας «Αθλητική Διοίκηση» 2016-2017 
της Σ.Ε.Φ.Α.Α. – Ε.Κ.Π.Α., όπως επίσης οι χορηγοί και οι υποστηρικτές του συνεδρίου. Σε όλους αυτούς οφείλεται 
ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!! 

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,  
 
Ο Συντονιστής του Συνεδρίου  
 
Καθηγητής Ιωάννης Δ. Αυθίνος, Μ.Α., Ph.D.   
Σ.Ε.Φ.Α.Α. – Ε.Κ.Π.Α.



17Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΑΘΗΝΑ, 2-4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016  

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (ΕλλΕΕΔΑΑ) 
www.elleda.gr 

 

5 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ 
Φλώκου, Α., Κουθούρης, Χ. & Ζαφειρούδη, Α.  7 

2 ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
Σπυριδοπούλου, Ε., Υφαντίδου, Γ., Κουθούρης, Χ. & Κώστα, Γ. 12 

3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ SPORTCAMP  
Σπηλιάκος, Χ. & Γαργαλιάνος, Δ. 16 

4 ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΑ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (περίληψη) 
Τύμβιου, Ε., Στόγιος, Ι.Α., Υφαντίδου, Γ. & Κώστα, Γ. 21 

Ενότητα 2: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  & ΑΝΑΨΥΧΗ 

5 ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
Καποδίστρια, Ι. & Τζέτζης, Γ. 22 

6 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 
ΟΜΑΔΑ ΤΟΥΣ 
Λιανόπουλος, Ι., Θεοδωράκης, Ν., Γαρδικιώτης, Α. & Κουστέλιος, Α. 26 

7 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ 
ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
Δαλάκης, Α., Υφαντίδου, Γ., Κώστα, Γ., Τσίτσκαρη, Ε., Αλεξανδρής, Κ., Ματσούκα, Ο., 
Τζέτζης, Γ. & Κουθούρης, Χ. 30 

Ενότητα 3: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ  

8 ΚΟΛΛΕΓΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: MIA ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ 
(επαγγελματική εργασία) 
Σταυρόπουλος, Δ. & Σταυρόπουλος, Β. 34 

9 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
HIERARCHICAL HOLGRAPHIC MODELLING (HHM) ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ «2016 
SEAJETS ACROPOLIS RALLY»  
Δάλλας, Μ. & Αυθίνος, Ι. 35 

10 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (πόστερ) 
Πετρής, Γ., Μαύρη, Μ., Σάμιτας, Α. & Γάκη, Ε. 37 

11 ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
(επαγγελματική εργασία) 
Στεφανάκης, Θ. 40 

12 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (περίληψη) 
Νικολαΐδου, Σ., Μαυρομάτης, Γ., Υφαντίδου, Γ., Κώστα, Γ. & Γιαλαμάς, Β. 44 
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13 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
Γιαννάκη, Σ. & Γαργαλιάνος, Δ. 45 

14 ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ WIKI ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ 
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Ενότητα 1: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ  

ΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ 
 

Φλώκου, Α., Κουθούρης, Χ., & Ζαφειρούδη, Α.  
 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού́, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  
 
Περίληψη 
 
Η διατάραξη της ισορροπίας των οικοσυστημάτων λόγω της ανθρώπινης παρεμβολής στη φύση, έχει 
κινητοποιήσει τους πολίτες με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται. Πολλοί 
μελετητές έχουν διερευνήσει την σχέση μεταξύ της οικολογικά υπεύθυνης συμπεριφοράς και της 
διαφοροποίησής της λόγω δημογραφικών χαρακτηριστικών. Η παρούσα έρευνα διερεύνησε κατά πόσο οι 
ενέργειες προς το περιβάλλον των ατόμων που συμμετέχουν στη δραστηριότητα της ορεινής πεζοπορίας 
επηρεάζονται από το διαφορετικό φύλο των ορειβατών, υποθέτοντας, στηριζόμενοι στη βιβλιογραφία, ότι 
οι γυναίκες σημειώνουν μεγαλύτερες τιμές από τις αντίστοιχες των ανδρών. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 249 
ενεργά μέλη του Αθηναϊκού Ορειβατικού Συλλόγου (ΑΟΣ) και του Συλλόγου Πεζοπόρων Πάρου (ΣΠΠ). 
Για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα των Ζαφειρούδη και 
Χατζηγεωργιάδη (2012) «Περιβαλλοντικά Υπεύθυνη Συμπεριφορά», η οποία ελέγχθηκε για την αξιοπιστία 
και εγκυρότητά της. Εφαρμόσθηκε t-test ανάμεσα στην ομάδα των ανδρών και των γυναικών και τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης υποστήριξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε δύο από τα 10 θέματα της 
κλίμακας με τις γυναίκες να σημειώνουν υψηλότερες τιμές από τις αντίστοιχες των ανδρών (p<.05) και στις 
δύο περιπτώσεις. Στο σύνολο των θεμάτων της κλίμακας «Περιβαλλοντική Υπεύθυνη Συμπεριφορά» δεν 
παρατηρήθηκε σημαντικά στατιστική διαφορά. Συμπερασματικά, οι γυναίκες και στη συγκεκριμένη έρευνα 
εμφανίζονται περισσότερο ευαισθητοποιημένες στις ενέργειες: α) «χρησιμοποιώ προϊόντα που δεν 
μολύνουν το περιβάλλον» και β) «αγοράζω ένα προϊόν επειδή μολύνει λιγότερο το περιβάλλον». Πιθανά οι 
διαφορές στα δύο θέματα να συνδέονται άμεσα με τη διαδικασία της αγοράς προϊόντων που ακόμη και 
σήμερα στη χώρα μας ίσως να επιβαρύνει περισσότερο το γυναικείο πληθυσμό. Η μη εύρεση διαφορών 
στα υπόλοιπα θέματα της κλίμακας ενδεχόμενα να οφείλεται στην ιδιότητα του δείγματος ότι είναι κατά 
70% από άτομα υψηλού μορφωτικού επιπέδου και ορειβάτες που είναι θετικότερα διατιθέμενοι προς το 
περιβάλλον. 
 
Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά, φύλο, υπαίθριες δραστηριότητες, αναψυχή. 
 
Εισαγωγή 
 
Με την ανησυχία να αυξάνεται τα τελευταία χρόνια για την καταστροφή του περιβάλλοντος λόγω των 
ανθρώπινων επεμβάσεων σε αυτό, οι μελετητές έχουν εστιάσει την προσοχή τους στη διερεύνηση της 
περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς των πολιτών και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Οι 
απόψεις των μελετητών σε σχέση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, την οικολογική συνείδηση και τη 
στάση των ατόμων διίστανται. Παρά το γεγονός ότι η σημασία των δημογραφικών χαρακτηριστικών στη 
διαμόρφωση μίας περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς έχει ευρέως αναγνωριστεί, ωστόσο δεν 
υπάρχει ακόμα σαφής αποδοχή (Franket et. al., 1972; McCann, 1974). Σύμφωνα με τους Gronhoj και 
Olander (2007), το φύλο φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη απόφαση για φιλική προς το 
περιβάλλον συμπεριφορά, με τις γυναίκες να είναι πιο ευαισθητοποιημένες σε οικολογικά θέματα και πιο 
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δραστήριες συγκριτικά με τους άντρες. Σε συμφωνία έρχονται και τα συμπεράσματα των Cordell (2004), 
Mobley et. al., (2010), Zelezny και Schultz (2000). Αντίθετα, οι ερευνητές Hines et. al., (1998) σε 
προγενέστερη μελέτη τους δεν παρατήρησαν σχέση μεταξύ φύλου και περιβαλλοντικά υπεύθυνης 
συμπεριφοράς, γεγονός που φέρνει απόψεις και στοιχεία να διίστανται. 
 
Η διαρκής σχέση του ανθρώπου με την υπαίθρια ζωή και την φύση επιφέρει θετικές αλλαγές στη 
συμπεριφορά και τη στάση του απέναντι στο περιβάλλον ισχυροποιώντας αυτόν το δεσμό μέσω των 
άμεσων εμπειριών με την ύπαιθρο (Clark & Leung, 2007; Ewert, 2003; Tarrant & Green, 1999). Ακόμη, η 
συμμετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες αυξάνει το ενδιαφέρον των πολιτών για το περιβάλλον, καθώς 
παρατηρείται στη συνέχεια και υψηλότερος βαθμός περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και ικανότητα κρίσης 
σε θέματα σχετικά με τη φύση (Palmberg & Kuru, 2000). 
 
Ωστόσο, παρά την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση ομάδων, η αύξηση της συμμετοχής ατόμων σε υπαίθριες 
δραστηριότητες αναψυχής πιθανόν να έχουν και αρνητικές συνέπειες και αλλαγές πάνω στο περιβάλλον. 
Αρκετοί ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα πως όσο μεγαλώνει ο αριθμός των ενασχολούμενων σε 
δράσεις αναψυχής στη φύση, όπως η αύξηση του αριθμού των πεζοπόρων, των χιονοδρόμων και των 
ορειβατών, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για τη φύση, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος και την άμεση απειλή του (Standeven & De Knop, 1999; Clark & Leung, 2007; Ewert, 
2003).  
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τη σημασία της συμμετοχής ατόμων σε δράσεις 
άσκησης σε φυσικό περιβάλλον ως καθοριστικού παράγοντα επηρεασμού των ενεργειών και της 
συμπεριφοράς που αφορούν στο περιβάλλον και στην καθημερινή τους ζωή. Απώτερος στόχος της είναι η 
ευαισθητοποίηση των ατόμων για το φυσικό περιβάλλον και η πληροφόρηση για λήψη μέτρων ενάντια 
στην άμετρη παρέμβαση μεταξύ των ομάδων που ασχολούνται με την ορεινή πεζοπορία και γενικά την 
αναψυχή. 
 
Μεθοδολογία 
 
Δείγμα: Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 249 άτομα, ενεργά μέλη του ΑΟΣ και του ΣΠΠ, από τους 
οποίους οι 117 ήταν άνδρες (ποσοστό 47%) και οι 132 γυναίκες (ποσοστό 53%). Η ηλικία των 
συμμετεχόντων κυμαίνονταν μεταξύ 17 και 65+ χρονών. Αναλυτικότερα, τα άτομα ηλικίας 17-25 χρονών 
ήταν 30 (30%), 26-35 χρονών ήταν 73 (28.3%), 36-45 χρονών ήταν 83 (32.2%), 46-55 χρονών ήταν 58 
(22.5%), 56-65 χρονών ήταν 11 (4.3%) και 65+ χρονών ήταν 3 (1.2%). Από αυτούς, οι 92 (36.9%) ήταν 
έγγαμοι, οι 125 ήταν άγαμοι (50.2 %) και 13 δήλωσαν άλλη οικογενειακή κατάσταση (5,2%). Το 
μορφωτικό επίπεδο των ατόμων ήταν Γυμνάσιο 8 (3.2%), Λύκειο 57 (22.5%), φοιτητές 14 (5.5%), ΤΕΙ 76 
(30%) και ΑΕΙ 98 (38.7%). Το οικονομικό επίπεδο διέφερε μεταξύ των συμμετεχόντων. Τέλος, ένα μεγάλο 
ποσοστό ασχολούνταν συχνά με υπαίθριες δραστηριότητες και σπορ (60%), ενώ το υπόλοιπο (39%) ήταν 
αρχάριοι ή όχι τόσο δραστήριοι. 
 
Όργανο μέτρησης: Για την εκτίμηση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των ατόμων χρησιμοποιήθηκε η 
κλίμακα των Ζαφειρούδη και Χατζηγεωργιάδη (2012) «Περιβαλλοντικά Υπεύθυνη Συμπεριφορά», η οποία 
αποτελείται από 10 θέματα που αξιολογούν το βαθμό συμμετοχής των πολιτών σε καθημερινές δράσεις και 
ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος. Η κλίμακα ελέγχθηκε και πάλι επιτυχώς σε ότι αφορά τα 
ψυχομετρικά της χαρακτηριστικά. 
 
Διαδικασία συλλογής δεδομένων: Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ενημερώθηκαν από τους ερευνητές για 
την διατήρηση της ανωνυμίας τους, καθώς και τον σκοπό της έρευνας και δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες 
για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Οι ορειβάτες του ΑΟΣ και του ΣΠΠ συμπλήρωσαν το 
ερωτηματολόγιο μετά την επιστροφή τους από την προγραμματισμένη ορεινή πεζοπορία. Οι ερευνητές 
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βρισκόταν στη διάθεσή τους για τυχόν απορίες και διευκρινίσεις κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης των 
ερωτηματολογίων. 
 
Στατιστική ανάλυση: Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 18. Αρχικά 
γίνεται περιγραφική στατιστική ανάλυση σε όλες τις χρησιμοποιούμενες μεταβλητές και θέματα (μέσοι 
όροι, τυπικές αποκλίσεις, κανονικές κατανομές). Εξαρτημένες μεταβλητές ήταν: α) τα 10 επί μέρους 
θέματα της κλίμακας «GREB - Γενική Περιβαλλοντική Συμπεριφορά» και β) η νέα συνολική μεταβλητή 
TotalGREB εκπροσωπώντας το άθροισμα των 10 επί μέρους θεμάτων. Ανεξάρτητη διχοτόμος μεταβλητή 
ήταν το φύλο (1 = άνδρες, 2 = γυναίκες). Για την εύρεση διαφορών μεταξύ των φύλων του δείγματος 
εφαρμόστηκε t-test για ανεξάρτητα δείγματα για την εύρεση πιθανών διαφορών μεταξύ των μέσων όρων 
των τιμών ανδρών και γυναικών (επίπεδο σημαντικότητας p<.05). Η διερεύνηση έγινε τόσο ως προς κάθε 
θέμα ξεχωριστά, όσο και ως προς το σύνολο των 10 θεμάτων. 
 
Αποτελέσματα 
 
Στατιστικά σημαντικές διαφορές διαπιστώθηκαν: α) στο 5ο θέμα (GREB 5): «Χρήση προϊόντων που δεν 
μολύνουν το περιβάλλον», μεταξύ των μέσων όρων των τιμών ανδρών και γυναικών (t = -2.312, p = 0.022) 
όπου οι γυναίκες σημείωσαν υψηλότερες τιμές (Μ = 3.65, Τ.Α. = .92) από τις αντίστοιχες των αντρών (Μ = 
3.37, Τ.Α. = 1.01) και β) στο 6ο θέμα (GREB 6): «Αγορά προϊόντων επειδή μολύνουν λιγότερο το 
περιβάλλον» μεταξύ των μέσων όρων των τιμών ανδρών και γυναικών (t = -3.811, p<.001), καθώς οι 
γυναίκες σημείωσαν υψηλότερες τιμές (Μ = 3.84, ΤΑ = .87) από τις αντίστοιχες των αντρών (Μ = 3.37, 
ΤΑ = 1.06). Στα υπόλοιπα θέματα (GREB 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 και 10) δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων όρων των τιμών των ανδρών και των γυναικών. 

 
Στο γενικό άθροισμα των θεμάτων GREB ως συνολικό δείκτη περιβαλλοντικής συμπεριφοράς του 
δείγματος δεν φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τα δύο φύλα. 
 

Πίνακας 1: Διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγχοι ανεξάρτητων δειγμάτων των δεικτών ως προς το φύλο. 

 

Δείκτες Περιβαλλοντικής 
 Συμπεριφοράς 

Άνδρες 
(Μέσος Όρος±Τ.Α) 

Γυναίκες 
(Μέσος Όρος±Τ.Α) T p 

GREB 1 2,73±1,08 2,55±0,94 1,412 ns 
GREB 2 2,46±1,13 2,38±1,08 0,589 ns 
GREB 3 2,53±1,12 2,45±1,07 0,597 ns 
GREB 4 2,77±1,09 3,02±1,18 -1,749 ns 
GREB 5 3,37±1,01 3,65±0,92 -2,312 .05 
GREB 6 3,37±1,06 3,84±0,87 -3,811 .05 
GREB 7 3,76±1,01 3,93±0,93 -1,386 ns 
GREB 8 2,90±1,28 3,08±1,26 -1,1 ns 
GREB 9 1,80±1,02 1,64±0,98 1,321 ns 
GREB 10 3,48±1,06 3,61±1,03 -0,984 ns 

Συνολικό άθροισμα θεμάτων 2,92±0,75 3,02±0,62 -1,132 ns 
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Σχήμα 1: Μέσοι όροι των τιμών των θεμάτων και του γενικού δείκτη περιβαλλοντικής συμπεριφοράς  
                ως προς το φύλο. 
 
Συζήτηση – Συμπεράσματα 
 
Η παρούσα μελέτη διερεύνησε κατά πόσο οι ενέργειες προς το περιβάλλον των συμμετεχόντων  στη 
δραστηριότητα της ορεινής πεζοπορίας επηρεάζεται από το φύλο των ορειβατών. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι σε θέματα που αφορούν στην κατανάλωση προϊόντων που ευνοούν την προστασία του 
περιβάλλοντος και είναι πιο φιλικά σε αυτό, οι γυναίκες είναι πιο ευαισθητοποιημένες από τους άντρες και 
με μεγαλύτερη προθυμία να αγοράσουν οικολογικά προϊόντα. Το εύρημα αυτό έρχεται σε συμφωνία με 
τους ερευνητές που υποστηρίζουν την άποψη ότι οι γυναίκες ανησυχούν για την ποιότητα του 
περιβάλλοντος (Diamantopoulos, Schlegelmilc, Sinkovics & Bohlen, 2003) και δείχνουν περισσότερο 
ενδιαφέρον για ζητήματα που το αφορούν (Berkowitz & Lutterman, 1968; Webster, 1975; McIntyre et. al., 
1993; Banerjee & McKeage, 1994). 
 
Ως προς την περιβαλλοντική συμπεριφορά γενικά δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο 
φύλων, επιβεβαιώνοντας τη θεωρία των Hines et. al., (1886), ότι το φύλο δεν επηρεάζει την 
περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά. Πιθανή εξήγηση των διαφορών στα δύο θέματα να είναι πως οι 
γυναίκες μέχρι και σήμερα ασχολούνται περισσότερο με το κομμάτι της αγοράς προϊόντων. Όσον αφορά 
στη μη εύρεση διαφορών στα υπόλοιπα θέματα, καθώς και το γενικό σύνολο της κλίμακας, ίσως να 
δικαιολογείται από το γεγονός ότι το δείγμα αποτελούνταν κατά 70% από άτομα υψηλού μορφωτικού 
επιπέδου και ορειβάτες που αναπτύσσουν μία πιο φιλική προς το περιβάλλον συμπεριφορά και στάση. 
 
Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να επεκταθούν και σε άλλα αθλήματα του βουνού, όπως χιονοδρομία 
ή γενικά σε ομάδες που ασχολούνται με υπαίθριες δραστηριότητες. Επίσης, οι σύλλογοι υπαίθριων 
δραστηριοτήτων θα μπορούσαν είτε μέσα από προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, είτε μέσω 
οικολογικών δράσεων να ενημερώσουν και να δραστηριοποιήσουν τα μέλη τους προς την υιοθέτηση μίας 
περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς. Τέλος, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, με εκπαιδευτικά 
προγράμματα και δράσεις, θα πρέπει οι μαθητές – μελλοντικοί πολίτες να ενημερώνονται και να 
διαμορφώνουν μια θετική στάση  προς το περιβάλλον. Συνεπώς, η πολιτεία πρέπει να προωθεί την 
ορειβασία ως δραστηριότητα αναψυχής σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες και ειδικότερα στα σχολεία ως 
μία μέθοδο ενίσχυσης του ενδιαφέροντος των πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και 
τροποποίησης της καθημερινής συμπεριφοράς προς τα οικολογικά ζητήματα και το αστικό περιβάλλον.  
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ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ,  
ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 
Σπυριδοπούλου, Ε.,1 Υφαντίδου, Γ.,1 Κουθούρης, Χ.,2 & Κώστα, Γ.1 

 
1 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  
2 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
 
Περίληψη 
 
Ο ορισμός «πράσινη ανάπτυξη» ή «αειφόρος ανάπτυξη» ή «βιώσιμη ανάπτυξη» αναφέρεται στην 
οικονομική ανάπτυξη που σχεδιάζεται και υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του 
περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητά του (Yfantidou & Matarazzo, 2016). Σκοπός της παρούσας έρευνας 
είναι να συμβάλλει στον εντοπισμό και στην κατανόηση των εννοιών του πράσινου τουρισμού και της 
αειφόρου ανάπτυξης και τον τρόπο με τον οποίο οι έννοιες αυτές γίνονται αντιληπτές και εφαρμόζονται 
από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα σήμερα. 
Στην έρευνα συμμετείχαν 62 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα. Το 
ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε είναι του Κιλιπίρη (2009), στο οποίο έγιναν κάποιες αλλαγές και 
προσθήκες. Πραγματοποιήθηκε περιγραφική ανάλυση και ανάλυση συχνοτήτων για τα δημογραφικά 
χαρακτηριστικά. Επίσης, πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης ως προς έναν ανεξάρτητο παράγοντα 
«Μέγεθος της επιχείρησης» σε σχέση με τις μεταβλητές που εξετάζουν τη στάση των επιχειρηματιών που 
διευθύνουν αθλητικές τουριστικές επιχειρήσεις σε θέματα αειφόρου τουρισμού. Επιπλέον, η ίδια ανάλυση 
χρησιμοποιήθηκε ανάμεσα στο «Μέγεθος της επιχείρησης» σε σχέση με τις μεταβλητές που αφορούν στις 
πηγές πληροφόρησης για τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν θετική 
στάση των επιχειρήσεων απέναντι στα ζητήματα της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της 
υιοθέτησης πράσινων πρακτικών, ακόμη και όταν το οικονομικό κόστος μειώνει αισθητά τα κέρδη τους. 
Αυτό συμβαίνει διότι δείχνει να επικρατεί η πεποίθηση ότι η οικονομική θυσία που οι επιχειρήσεις είναι 
διατεθειμένες να πράξουν μακροπρόθεσμα θα αποφέρει μεγαλύτερα κέρδη από το κόστος που φαινομενικά 
επικρατεί. 
 
Λέξεις κλειδιά: Βιώσιμος τουρισμός, οικονομική ανάπτυξη, πράσινος τουρισμός, περιβάλλον.  
 
Εισαγωγή 
 
Ο όρος πράσινος τουρισμός συχνά χρησιμοποιείται σε συνάρτηση µε την επιθυµία για µία ισόρροπη 
προσέγγιση του τουριστικού σχεδιασµού. Ο Βramwell (1990) ορίζει τον «πράσινο τουρισµό», ως τουρισµό 
ο οποίος αναβαθμίζει τα τοπικά πολιτιστικά στοιχεία, λειτουργεί κάτω από τον έλεγχο των τοπικών 
κοινωνιών παρέχοντας απασχόληση, αλλά και διατηρώντας τα οικονοµικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. 
Στην πραγματικότητα, πολλές φορές, ο παραπάνω ορισµός ελάχιστα πιστοποιείται, δεδομένου ότι δεν είναι 
λίγες οι φορές που τα οικονοµικά οφέλη φεύγουν από τις τοπικές κοινωνίες προς το εξωτερικό. Από τη 
δική της πλευρά, η τουριστική βιομηχανία χρησιμοποιεί τον όρο «πράσινος τουρισμός» ως μήνυμα προς 
τους τουρίστες σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, αποφυγής ρύπανσης των ακτών και για πολλά άλλα. 
∆εν είναι δε λίγες οι φορές που οι ίδιες οι τουριστικές επιχειρήσεις, κατηγορούνται διότι χρησιμοποιούν 
τον όρο ή την ετικέτα «πράσινος» καθαρά για λόγους μάρκετινγκ. Χωρίς, βέβαια, να αμφισβητείται και το 
γεγονός ότι η τουριστική βιομηχανία άρχισε πλέον να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες αξίες των 
τουριστών σχετικά µε τα θέματα του περιβάλλοντος (Long, 1991).  
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Το κόστος των κλιματικών αλλαγών καθιστά αναγκαία την υιοθέτηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Η πράσινη 
οικονομία και τα κοινωνικά υπεύθυνα προϊόντα κατακτούν ολοένα και περισσότερο έδαφος. Απόδειξη του 
ισχυρισμού αυτού αποτελούν τα βιολογικά τρόφιμα και ο τομέας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αφού 
ακόμα και με την οικονομική κρίση έχουν ρυθμούς ανάπτυξης καλύτερους από κάθε άλλον τομέα της 
οικονομίας (Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, 2013). Ανασταλτικοί παράγοντες για την προώθηση της 
πράσινης οικονομίας και την εφαρμογή του πράσινου μάρκετινγκ είναι η γραφειοκρατία και οι αργές 
προσαρμογές στη νομοθεσία. Για να έχει επιτυχία το πράσινο μάρκετινγκ μία επιχείρηση πρέπει να το 
θεωρεί ως φυσική προέκτασή της και συγκεκριμένα: α) να γνωρίζει πλήρως τι αναμένεται από τους 
πελάτες της και από την κοινωνία, β) να δεσμεύει όλους όσοι είναι υπεύθυνοι για τη διαχείρισή της, γ) να 
ορίζει αυστηρά κριτήρια και να τα ελέγχει περιοδικά, δ) να το κάνει γνωστό σε όλους τους μετόχους και 
στο κοινό και ε) να σχεδιάζει πάντα το επόμενο βήμα. 

 
Η δέσμευση των επιχειρήσεων στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ για την προστασία του περιβάλλοντος και των 
καταναλωτών και την υποστήριξη των προσπαθειών αυτών, είναι η δημιουργία πράσινων προϊόντων, τα 
οποία αποτελούν τα κλειδιά για το μέλλον του πράσινου μάρκετινγκ (Lampe & Gazdat, 1995, Παιτσίνης-
Κώστα & Υφαντίδου, 2016). 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εντοπίσει: α) το επίπεδο ευαισθητοποίησης σε γενικά θέματα 
αειφορίας σε σχέση με το μέγεθος της εταιρείας, β) τις προθέσεις τους στο να επιδιώξουν µία στρατηγική 
αειφόρου ανάπτυξης ανάλογα με το είδος της επιχείρησης αθλητικού τουρισμού, γ) τα βασικά 
χαρακτηριστικά και τις ιδιομορφίες τόσο της επιχείρησης όσο και του ιδιοκτήτη της, δ) τις αθλητικές 
δραστηριότητες που παρέχουν ή προωθούν οι επιχειρήσεις και ε) τους λόγους επίσκεψης των τουριστών 
στις περιοχές που δραστηριοποιούνται. 
 
Μεθοδολογία 
 
Δείγμα: Το δείγμα αποτελείται από 62 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα που δραστηριοποιούνται στον 
αθλητικό τουρισμό. 
 
Όργανο αξιολόγησης: Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο του Κιλιπίρη (2009): «Αειφόρος Τουριστική 
Ανάπτυξη: Eμπειρικές προσεγγίσεις» με τροποποιήσεις λόγω της εξέλιξης του βιώσιμου τουρισμού και 
νέων δεδομένων και δημιουργήθηκε στο Google Forms. Διαιρείται  σε  πέντε μέρη και έχει συνολικά 63 
ερωτήσεις (62 κλειστού τύπου και 1ανοιχτού τύπου-προαιρετική για τη συμπλήρωση των στοιχείων της 
επιχείρησης).  
 
Διαδικασία συλλογής δεδομένων: Στην έρευνα συμμετείχαν εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα και 
σχετίζονται με τον αθλητικό τουρισμό από τον Απρίλιο 2014 έως τον Μάρτιο 2016. Τα ερωτηματολόγια 
στάλθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή μέσω της σελίδας της εκάστοτε εταιρείας στο facebook 
και δια ζώσης σε κάποιες επιχειρήσεις.  
 
Αποτελέσματα 
 
Από το σύνολο των 62 επιχειρηματιών που συμμετείχαν στην έρευνα το 64,5% ήταν άντρες και το 27,4% 
γυναίκες (χαμένες τιμές 8,1%). Η ηλικία διαχωρίστηκε σε τέσσερις κατηγορίες και παρουσιάστηκαν τα 
εξής αποτελέσματα (χ.τ. 6,5%): 25-34 χρονών = 21%, 35-45 χρονών = 40,3%, 45-54 χρονών = 29%, 55+ 
χρονών = 3,2%. Όσον αφορά στο επίπεδο εκπαίδευσης παρουσιάστηκαν τα εξής αποτελέσματα στις έξι 
από τις οκτώ κατηγορίες (χ.τ. 9,7%): Γυμνάσιο = 1,6%, Λύκειο = 11,3%, Κολλέγιο/Απόφοιτος ΙΕΚ = 
22,6%, ΑΕΙ = 29%, Μεταπτυχιακό = 22,6%, Διδακτορικό = 3,2%. 
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Οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι θα επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στο μέλλον 
σε κάποιας μορφής επιμόρφωση σχετικής με τον τουρισμό (82,3%), ενώ το 9,7% δήλωσαν ότι δεν 
ενδιαφέρονται (χ.τ. 8,1%). Σε ερώτηση αν έχουν λάβει σχετική εκπαίδευση στο αντικείμενο του τουρισμού, 
απάντησε θετικά το 50%, αρνητικά το 40,3% (χ.τ. 9,7%).   
 
Οι περισσότερες επιχειρήσεις ήταν ιδιόκτητες (85,5%) ενώ το 6,5% ανήκε σε franchise, το 1,6% ήταν 
μέλος ομίλου και το 1,6% επέλεξε την κατηγορία «άλλο» (χ.τ. 4,8%). Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων 
λειτουργεί περισσότερα 10 χρόνια (56,5%), 6-10 χρόνια λειτουργεί το 17,7%, 1-5 χρόνια λειτουργεί το 
16,1% (χ.τ. 9,7%). Το 67,7% λειτουργεί όλο τον χρόνο, ενώ εποχιακά λειτουργεί το 27,4% (χ.τ. 4,8%). 
Διεθνώς ο διαχωρισμός του μεγέθους μιας επιχείρησης γίνεται με βάση τον αριθμό των υπάλληλων που 
απασχολούν. Λόγω της ιδιαιτερότητας της Ελλάδας, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, ο διαχωρισμός έγινε 
σε τρεις κατηγορίες, το εύρος των οποίων είναι μικρότερο σε σχέση με τα διεθνή πρότυπα. Στον Πίνακα 1 
παρουσιάζονται οι κατηγορίες και τα ποσοστά τους.  
 
Πίνακας 1. Ποσοστό επιχειρήσεων ανά αριθμό υπάλληλων που απασχολούν. 

Αριθμός υπάλληλων Μικρή Μεσαία Μεγάλη 
1 – 10 67,3%   

11 – 100  23,1%  
100+   9,6% 

  
Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι αθλητικές δραστηριότητες που προσφέρουν ή προωθούν οι επιχειρήσεις 
και τα ποσοστά θετικών και αρνητικών απαντήσεων. 
 
Πίνακας 2. Αθλητικές δραστηριότητες που προσφέρουν / προωθούν οι επιχειρήσεις και τα ποσοστά αυτών. 

Αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής Ναι - % Όχι - % 
Ιππασία 66,7 33,3 
Ποδηλασία πόλης/ποδήλατο βουνού 77,4 22,6 
Περίπατοι/πεζοπορίες 90,7 9,3 
Αναρρίχηση 66,0 34,0 
Σπηλαιολογία 27,1 72,9 
Θαλάσσια σπορ 59,3 40,7 
Παρατήρηση πουλιών 34,0 66,0 
Μελέτη περιβάλλοντος 51,0 49,0 
Αιωροπτερισμός / αλεξίπτωτο πλαγιάς 32,0 68,0 
Ράφτινγκ / κανόε καγιάκ 24,2 75,8 
Διάφορα / άλλα 16,1 83,9 

 
Συζήτηση - Συμπεράσματα 
 
Το προφίλ των ερωτηθέντων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό γενικά και στον 
αθλητικό τουρισμό ειδικότερα αποτελείται ως επί το πλείστον από άνδρες, ηλικίας μεταξύ 35-45 χρονών. Η 
εργασιακή κυριαρχία του ανδρικού φύλου εκτιμάται ότι προέρχεται από την κοινωνία που αδυνατεί να 
στηρίξει τις γυναίκες ως επιχειρηματίες, διότι δεν παρέχει τις δομές για την φύλαξη και απασχόληση των 
παιδιών με αποτέλεσμα να τις αναγκάζει είτε να παραμένουν στο σπίτι, είτε να υποαπασχολούνται ως 
μισθωτές σε επιχειρήσεις άλλων. Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα που 
δραστηριοποιείται στον τομέα του τουρισμού είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εκφράζει την επιθυμία 
να επιμορφώνεται συνεχώς σχετικά με το αντικείμενο. Οι μισοί από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι έχουν 
ήδη λάβει σχετική εκπαίδευση στο αντικείμενο. Η έρευνα έδειξε ότι οι επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού είναι κατά βάση μικρές, ιδιόκτητες επιχειρήσεις, οι οποίες 
λειτουργούν για περισσότερο από δέκα χρόνια, είναι δηλαδή παλιές επιχειρήσεις, που εφαρμόζουν έναν 
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άτυπο στρατηγικό σχεδιασμό. Δραστηριοποιούνται ως επί το πλείστον ολόκληρο το χρόνο και εξέφρασαν 
την πρόθεσή τους να προσλάβουν επί πλέον προσωπικό στο μέλλον. Η παρούσα έρευνα έδειξε ότι οι 
αθλητικές τουριστικές επιχειρήσεις επιδεικνύουν εξαιρετικό ενδιαφέρον σε θέματα αειφορίας ανεξάρτητα 
από το μέγεθός τους και υιοθετούν αρκετές πολιτικές πράσινου χαρακτήρα στην καθημερινότητά τους. 
 
Συμπερασματικά θα μπορούσε να ειπωθεί ότι μακροπρόθεσμα τα οφέλη της προστασίας του 
περιβάλλοντος αποδεικνύονται πολύ περισσότερα από το κόστος που απαιτείται για την υιοθέτηση και την 
εφαρμογή των πράσινων πολιτικών. Προτείνεται σε επόμενες έρευνες η ποσοτικοποίηση των οικονομικών 
θετικών ή αρνητικών συνεπειών που επιφέρει η υιοθέτηση πράσινων πολιτικών των επιχειρήσεων. 
Μελλοντικά  μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία που προσφέρονται από την οικονομική επιστήμη 
προκειμένου να παρουσιαστεί με αριθμούς η χρησιμότητα τέτοιων πολιτικών για την κερδοφορία των 
επιχειρήσεων. 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ SPORTCAMP. 
 
Σπηλιάκος, Χ.,1 & Γαργαλιάνος, Δ.2 

 

1  Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
2 Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
   
Εισαγωγή 
 
Η φύση του αθλητικού τουρισμού αποτελεί μία δισδιάστατη εμπειρία που περιλαμβάνει τη συνέργεια των 
εμπειριών αθλητισμού και τουρισμού (Standeven & De Knop, 1999). Στη βιβλιογραφία προτείνονται 
διάφορες τυπολογίες παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού μιας χώρας ή 
περιοχής (Standeven & De Knop, 1999; Bull, 2011; Weed & Bull, 2009; Turco, Riley & Swart, 2002; 
Harrison-Hill & Chalip, 2005; Hinch & Higham, 2004; Shock & Chelladurai, 2008). Μία επιχείρηση που 
δραστηριοποιείται στο χώρο του αθλητισμού και επιδιώκει την ανάπτυξη της τουριστικής ζήτησης για το 
αθλητικό της προϊόν καλείται να εντοπίσει τους παράγοντες που θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε 
αυτή της τη δράση. 
 
Το SPORTCAMP είναι το μεγαλύτερο ιδιωτικό αθλητικό και προπονητικό κέντρο της χώρας τόσο σε 
επίπεδο ετήσιου οικονομικού κύκλου, όσο και σε επίπεδο υποδομών. Βρίσκεται στην πόλη του 
Λουτρακίου, σε απόσταση 75 χλμ από την Αθήνα και 5 χλμ από την θάλασσα, με εγγύτητα στα Γεράνεια 
Όρη. Αναπτύσσεται σε μία έκταση 75.000 τ.μ. και διαθέτει 850 κλίνες, καθώς και εγκαταστάσεις για την 
παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών φιλοξενίας, διατροφής, αθλητισμού, αναψυχής και τουρισμού. Σε 
συνεργασία με ειδικούς προσφέρει εργομετρικές υπηρεσίες, σεμινάρια τεχνικής, τακτικής και φυσικής 
κατάστασης, υπηρεσίες αποκατάστασης και αποθεραπείας. Καθώς κάθε χρόνο φιλοξενεί πολλά άτομα που 
ασχολούνται με τον αθλητικό τουρισμό το κέντρο αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να μελετηθεί ως 
περίπτωση. 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξεταστεί αν υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες παραγόντων που 
επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στα κέντρα άθλησης και αναψυχής στην 
Ελλάδα. Δευτερεύων σκοπός ήταν να εξεταστεί κατά πόσο το SPORTCAMP πληροί τέτοιους παράγοντες 
σύμφωνα με τις απόψεις πελατών και στελεχών.  
 
Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 
 
Οι έννοιες «αθλητισμός» και «τουρισμός» συνδυαζόταν στην Ελλάδα από τους αρχαίους καιρούς (Finley 
& Pleket, 1976). Ο τουρισμός για αθλητικούς σκοπούς συνεχίστηκε και από τους Ρωμαίους τονίζοντας 
περισσότερο τον κοινωνικό χαρακτήρα της αθλητικής δραστηριότητας, καθώς και τον ρόλο του στην 
βελτίωση της υγείας των πολιτών (Standeven & De Knop, 1999: 15). Στα τέλη του 19ου και στην αρχή του 
20ου αιώνα, ο αθλητικός τουρισμός αποτέλεσε σημαντικό μέρος της οικονομίας χωρών της Ευρώπης, όπως 
η Ελβετία, η οποία χαρακτηριζόταν ως «ο τόπος παιχνιδιού της Ευρώπης» (Withey, 1997). 
 
Στη βιβλιογραφία καταγράφονται πολλοί ορισμοί για τον αθλητικό τουρισμό. Οι περισσότεροι συγγραφείς 
υιοθετούν ορισμούς που τείνουν να περιλαμβάνουν κυρίως τις βασικές διαστάσεις και χαρακτηριστικά του 
τουρισμού και αναφέρονται στον αθλητικό τουρισμό ως ταξίδι αναψυχής που γίνεται από τα άτομα 
προσωρινά με σκοπό να συμμετέχουν σε σωματικές δραστηριότητες, να παρακολουθήσουν γεγονότα που 
περιλαμβάνουν σωματικές και φυσικές δραστηριότητες ή να δουν αξιοθέατα που σχετίζονται με τέτοιου 
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είδους γεγονότα (Gibson, 1998; 2003). Οι Standeven και De Knop (1999: 12) ορίζουν τον αθλητικό 
τουρισμό ως: «…όλες οι μορφές ενεργής ή παθητικής συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες, 
συμμετέχοντας με τυχαίο ή οργανωμένο τρόπο για μη εμπορικούς ή επαγγελματικούς / εμπορικούς λόγους, 
που απαιτούν ταξίδι μακριά από την περιοχή εργασίας ή διαμονής», ενώ ο Weed (2008: 7) τον ορίζει ως: 
«…ένα κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό φαινόμενο που πηγάζει από την μοναδική αλληλεπίδραση 
δραστηριοτήτων, ανθρώπων και τόπων» Επίσης, καταγράφονται προσπάθειες για την ανάπτυξη μοντέλων 
και τυπολογιών του αθλητικού τουρισμού ή των τουριστών αυτού του είδους σύμφωνα με διάφορα 
κριτήρια όπως η ζήτηση (Glyptis, 1982), ο βαθμός ανταγωνιστικότητας (Hall, 1992), τα κίνητρα 
συμμετοχής (Kurtzman & Zauhar, 1997; Kurtzman, 2005) και ο βαθμός συμμετοχής (Standeven & De 
Knop, 1999: 12). Στο μοντέλο που προτείνουν οι Weed και Bull (2009: 186) ο αθλητικός τουρισμός 
διακρίνεται σε συμπληρωματικός, συμμετοχικός, προπονητικός, αθλητικών γεγονότων και πολυτελείας. 
  
Μεθοδολογία 
 
Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 206 άτομα (103 άνδρες και 103 γυναίκες) που επισκέφτηκαν το 
SPORTCAMP την περίοδο Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2015. Οι ηλικίες του δείγματος κατανέμονται ως εξής: 
48 άτομα έως 14 χρονών, 102 άτομα 15-24, 31 άτομα 25-34, 14 άτομα 35-44, 7 άτομα 45-54 και 4 άτομα 
55-64 χρονών. 
 
Μεθοδολογία: Χρησιμοποιήθηκε η δειγματοληψία πιθανότητας και πιο συγκεκριμένα το απλό τυχαίο 
δείγμα με προσωπική άμεση επαφή ερευνητή και ερωτώμενου. 
 
Εργαλείο: Για τη συλλογή των δεδομένων επιλέχθηκε το πλήρες δομημένο και τυποποιημένο 
ερωτηματολόγιο, στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν 5-βάθμιες κλίμακες Likert, διχοτομικές ονομαστικές 
κλίμακες, κλίμακες σπουδαιότητας και multiple choice. Η σημαντικότητα των παραγόντων μετρήθηκε με 
τη χρήση 5-βάθμιων κλιμάκων σπουδαιότητας, όπου 1 = καθόλου σημαντικό έως 5 = πάρα πολύ 
σημαντικό, με ενδιάμεση τιμή 3 = ούτε σημαντικό, ούτε ασήμαντο (Afthinos, Theodorakis & Nassis, 2005, 
Jae Ko & Pastore, 2005). Ο βαθμός στον οποίο το SPORTCAMP πληροί τους δοθέντες παράγοντες που 
σχετίζονται με την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού μετρήθηκε με τη χρήση 5-βάθμιας κλίμακας Likert, 
όπου 1 = καθόλου έως 5 = πάρα πολύ, με ενδιάμεση τιμή 3 = ούτε πολύ – ούτε καθόλου. Η αξιοπιστία 
(reliability) των δύο μετρήσεων εξετάστηκε με τη χρήση του δείκτη Cronbach's a, ο οποίος υπολογίστηκε 
σε α = 0,89 και α = 0,93 αντίστοιχα. Τα δεδομένα σχετικά με την ηλικία, την ιδιότητα, την αθλητική 
δραστηριότητα και το μέσο χρόνο διαμονής στο κέντρο συλλέχθηκαν με την χρήση κλίμακας πολλαπλών 
επιλογών. Το ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε για τις ανάγκες τις παρούσας έρευνας περιλάμβανε τρείς 
επιμέρους ενότητες και οκτώ ευρύτερες ερωτήσεις. Η πρώτη ενότητα αφορούσε στους παράγοντες 
ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού σε ένα κέντρο άθλησης και αναψυχής, η δεύτερη ενότητα αφορούσε 
στην περίπτωση του SPORTCAMP και η τρίτη ενότητα αφορούσε στα δημογραφικά στοιχεία του 
εξεταζόμενου δείγματος. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη ενότητα του ερωτηματολογίου οι ερωτώμενοι 
κλήθηκαν να εκφράσουν πόσο σημαντικούς θεωρούν, κατά τη γνώμη τους, 34 παράγοντες για την 
ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού σε ένα κέντρο άθλησης και αναψυχής. Στη δεύτερη ενότητα οι 
συμμετέχοντες στη μελέτη κλήθηκαν να εκφράσουν σε τι βαθμό θεωρούν ότι το SPORTCAMP πληροί 
τους 34 παράγοντες για την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού. Οι παράγοντες αυτοί προέκυψαν από 
βιβλιογραφική ανασκόπηση και έχουν εξεταστεί και προταθεί κατά καιρούς από πολλούς ακαδημαϊκούς. 
Περιλαμβάνουν γενικά φυσικούς πόρους, εγκαταστάσεις και υποδομές, αθλητικές υπηρεσίες, αθλητικές 
διοργανώσεις, μεταφορές-μετακινήσεις, ψυχαγωγία και επιμέρους δραστηριότητες.  
 
Αναλυτικά, οι παράγοντες είναι οι εξής: εγγύτητα σε παραλία και θάλασσα, κλιματικές συνθήκες, 
πρόσβαση οδικού δικτύου, συνθήκες υγιεινής εγκαταστάσεων, πρόσβαση μέσω σιδηροδρομικού δικτύου, 
εγγύτητα σε αεροδρόμια, χώροι στάθμευσης, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και αποκατάσταση 
τραυματισμών, ασφάλεια, εγκαταστάσεις εστίασης, εικόνα και επωνυμία χώρας/πόλης/περιοχής 
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προορισμού, διοργάνωση αθλητικών γεγονότων/φεστιβάλ (εθνικά/τοπικά), αισθητική χώρου, πρόσβαση 
μέσω εθνικού δικτύου λεωφορείων, στάδια/γήπεδα, σήμανση εγκαταστάσεων/οδηγίες μετακίνησης, 
εγκαταστάσεις διαμονής, προωθητικές αφίσες και ενημερωτικά φυλλάδια, αθλητικά προγράμματα 
(ευελιξία & ποικιλία), προπόνηση και επίβλεψη (εξειδικευμένοι προπονητές), πισίνες, ηλεκτρονικές 
παροχές και internet,  εγγύτητα σε αξιοθέατα/νυχτερινή διασκέδαση, εγγύτητα σε ιστορικά μνημεία, 
εγγύτητα σε εμπορικά καταστήματα, 24ωρη λειτουργία γραφείου πληροφοριών, αναγνωρισιμότητα 
επωνυμίας του κέντρου άθλησης και αναψυχής, γυμναστήριο και αθλητικός εξοπλισμός, υποδομές 
παραλαβής και μεταφοράς ταξιδιωτών, ιστοσελίδα/ιστολόγια και social media,  προσφορές/εκπτώσεις και 
επιβράβευση πιστών πελατών, εγγύτητα σε λιμάνι και μαρίνες, εξυπηρέτηση πελατών. 
 
Στατιστική ανάλυση: Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SPSS 21.0  
Πραγματοποιήθηκε έλεγχος στην κατανομή συχνοτήτων του δείγματος, περιγραφική ανάλυση του 
δείγματος, παραγοντοποίηση, έλεγχος t-test και ανάλυση διακύμανσης ANOVA. 
 
Αποτελέσματα 
 
Οι μέσες βαθμολογίες δείχνουν τη γενική τάση για το ποιοι παράγοντες θεωρούνται περισσότερο 
σημαντικοί και ποιοι λιγότερο. Παρακάτω παρουσιάζονται οι μέσες βαθμολογίες των ερωτηθέντων, 
ταξινομημένες από τη μεγαλύτερη στη μικρότερη για τους έξι πιο σημαντικούς παράγοντες (Πίνακας 1) και 
για τους έξι λιγότερο σημαντικούς (Πίνακας 2) από το σύνολο των 34 παραγόντων που εξετάστηκαν. 
 
Πίνακας 1: Περιγραφικές στατιστικές για σημαντικότερους παράγοντες ανάπτυξης αθλητικού τουρισμού 
για κέντρο άθλησης & αναψυχής. 
 

  Mean  Std. Dev.  
Εγκαταστάσεις αποχωρητηρίων, μπάνιων, αποδυτηρίων 4,55 0,77 
Ασφάλεια 4,54 0,78 
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και αποκατάσταση 
τραυματισμών 4,50 0,81 

Εγκαταστάσεις διαμονής (δωμάτια) 4,46 0,80 
Γυμναστήριο και αθλητικός εξοπλισμός 4,37 0,83 
Εγκαταστάσεις εστίασης 4,32 0,88 

 
Πίνακας 2: Περιγραφικές στατιστικές για τους λιγότερο σημαντικούς παράγοντες ανάπτυξης αθλητικού 
τουρισμού για κέντρο άθλησης & αναψυχής. 
 

 Mean  Std. Dev.  
Χώροι στάθμευσης  3,21 1,21 
Εγγύτητα σε ιστορικά μνημεία  3,16 1,16 
Προωθητικές αφίσες & ενημερωτικά φυλλάδια  3,01 1,25 
Εγγύτητα σε εμπορικά καταστήματα  3,08 1,18 
Εγγύτητα σε λιμάνι και μαρίνες 3,00 1,09 
Πρόσβαση μέσω σιδηροδρομικού δικτύου  2,82 1,15 

 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι μέσες βαθμολογίες των ερωτηθέντων, ταξινομημένες από τη μεγαλύτερη 
στη μικρότερη, για τους έξι παράγοντες που πληρούνται περισσότερο από το SPORTCAMP (Πίνακας 3) 
και για τους έξι παράγοντες που πληρούνται λιγότερο (Πίνακας 4) από το σύνολο των 34 παραγόντων που 
εξετάστηκαν. 
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Πίνακας 3: Περιγραφικές στατιστικές για τους παράγοντες που πληρούνται περισσότερο από το 
SPORTCAMP. 
 

  Mean  Std. Dev.  
Στάδια, γήπεδα (ανοιχτά  -κλειστά)  4,07 0,98 
Ασφάλεια  4,09 0,94 
Γυμναστήριο και αθλητικός εξοπλισμός 4,05 0,95 
Κλιματικές συνθήκες 3,97 0,85 
Εξυπηρέτηση πελατών  3,92 1,01 
Πισίνες (εσωτερικές / εξωτερικές)  3,88 1,08 
Συνθήκες υγιεινής εγκαταστάσεων  3,81 0,96 

 
Πίνακας 4: Περιγραφικές στατιστικές για τους παράγοντες που πληρούνται λιγότερο από το 
SPORTCAMP. 
 

  Mean  Std. Dev.  
Εγγύτητα σε παραλία & θάλασσα  3,07 1,40 
Πρόσβαση μέσω εθνικού δικτύου λεωφορείων (ΚΤΕΛ) 3,04 1,21 
Εγγύτητα σε ιστορικά μνημεία 2,84 1,27 
Εγγύτητα σε αεροδρόμια 2,80 1,35 
Εγγύτητα σε εμπορικά καταστήματα 2,77 1,25 
Πρόσβαση σιδηροδρομικού δικτύου 2,63 1,32 
Εγγύτητα σε λιμάνι και μαρίνες 2,38 1,21 

 
Συζήτηση – Συμπεράσματα 
 
Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων χαρακτήρισε ως πάρα πολύ σημαντικούς παράγοντες για την ανάπτυξη 
του αθλητικού τουρισμού και την προσέλκυση πελατών από ένα κέντρο άθλησης και αναψυχής την υγιεινή 
των εγκαταστάσεων την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την αποκατάσταση των τραυματισμών, την 
ασφάλεια, τα γήπεδα, τις πισίνες, τις εγκαταστάσεις διαμονής, τις ηλεκτρονικές παροχές (internet), την 
εξυπηρέτηση των πελατών, το γυμναστήριο και τον αθλητικό εξοπλισμό. Μεγάλο μέρος του δείγματος 
δήλωσε ικανοποιημένο από το SPORTCAMP σε θέματα ασφάλειας, γηπέδων, κολυμβητικών δεξαμενών, 
εξυπηρέτησης πελατών, γυμναστηρίων και αθλητικού εξοπλισμού. Σχεδόν η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 
θεώρησε ότι σε μεγάλο βαθμό είναι ικανοποιητικές οι κλιματικές συνθήκες, οι εγκαταστάσεις διαμονής και 
τα αθλητικά προγράμματα (ευελιξία & ποικιλία). Παράλληλα, οι ερωτηθέντες αξιολόγησαν ότι η 
ασφάλεια, οι κλιματικές συνθήκες (που επηρεάζουν την προπόνηση και την προετοιμασία των αθλητών και 
των ομάδων), τα στάδια-γήπεδα, το γυμναστήριο, ο αθλητικός εξοπλισμό και η εξυπηρέτηση πελατών 
πληρούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το εξεταζόμενο κέντρο. 
 
Κανένας ερωτώμενος δεν χαρακτήρισε την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την αποκατάσταση των 
τραυματισμών ως καθόλου σημαντικό παράγοντα, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό του δείγματος 
χαρακτήρισε ως καθόλου σημαντικά στοιχεία την ασφάλεια, κλιματικές συνθήκες, εγκαταστάσεις 
αποχωρητηρίων, μπάνιων και αποδυτηρίων, εγκαταστάσεις εστίασης και διαμονής, στάδια-γήπεδα, 
γυμναστήριο και αθλητικό εξοπλισμό και εξυπηρέτηση πελατών. Το εξεταζόμενο κέντρο οι εγκαταστάσεις 
αποχωρητηρίων, μπάνιων, αποδυτηρίων, εστίασης και διαμονής (που αποτελούν αναγκαίες ανέσεις για την 
ύπαρξη του τουρισμού) δεν καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών σε επαρκή βαθμό, πράγμα το οποίο η 
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εταιρεία θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη της και να πραγματοποιήσει επενδύσεις για την ανακαίνιση και 
εκσυγχρονισμό αυτών των εγκαταστάσεων.  
 
Η κατάταξη των παραγόντων με βάση τη σημαντικότητά τους μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά τη 
χάραξη στρατηγικής προώθησης του SPORTCAMP, καθώς και τις αποφάσεις για βελτιώσεις και 
επενδύσεις στα στοιχεία που συνθέτουν το αθλητικό - τουριστικό προϊόν που προσφέρει. Επίσης, τα 
αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να παράσχουν πληροφόρηση στα στελέχη του αθλητικού κέντρου που 
αποφασίζουν για τη στρατηγική της εταιρίας η οποίοι βασιζόμενοι στα δημογραφικά στοιχεία του 
δείγματος μπορούν να πάρουν αποφάσεις σχετικά με την τμηματοποίηση της αγοράς, την επιλογή της 
αγοράς στόχου και την τοποθέτηση του αθλητικού κέντρου στην αγορά. 
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ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΑ: 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
 
Τύμβιου, Ε., Στόγιος, Ι. Α., Υφαντίδου, Γ., & Κώστα, Γ. 
 
Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
 
Περίληψη 
 
Ο τουρισμός είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στην παγκόσμια οικονομία. Όλο και περισσότερα 
κράτη βασίζουν την οικονομία τους στον τουρισμό. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης και του μεσογειακού 
της κλίματος, η Κύπρος μετά το 1960 καθιερώθηκε ως ένα από τα κυριότερα τουριστικά κέντρα της 
Μεσογείου. Ο τομέας του αθλητικού τουρισμού παρουσιάζει μία σημαντική βάση προβολής της χώρας στο 
εξωτερικό με συγκριτικά χαμηλό κόστος, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε περιόδους οικονομικής 
ύφεσης που μαστίζει πολλές Ευρωπαϊκές πόλεις. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί το 
προφίλ του Αθλητικού Τουρίστα που επισκέπτεται την Κύπρο και να επιτευχθεί η προσέγγισή του. Το 
δείγμα της έρευνα αποτέλεσαν 779 αθλητικοί τουρίστες. Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο TRPS, το 
οποίο μεταφράστηκε στα ελληνικά από τους Υφαντίδου, Κώστα και Μιχαλοπούλου (2007) και ακολούθως 
στην γερμανική και την γαλλική γλώσσα. Για την ανάλυση των δεδομένων έγινε περιγραφική ανάλυση, 
τεστ αξιοπιστίας και παραγοντική ανάλυση κύριων συνιστωσών. Από τα αποτελέσματα, φάνηκε ότι το 
προφίλ του Αθλητικού Τουρίστα είναι άνδρες, ανύπαντροι, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πλήρους 
απασχόλησης, με ετήσιο εισόδημα 20.000 - 60.000 ευρώ. Όσον αφορά στις αθλητικές δραστηριότητες που 
προτιμούν να κάνουν στο πλαίσιο των διακοπών τους, το μεγαλύτερο ποσοστό δήλωσε την ποδηλασία και 
το βόλεϊ παραλίας. Προσδιορίστηκαν 10 τουριστικοί ρόλοι που αντιπροσωπεύουν το 66.76% της 
συνολικής διακύμανσης. Μεγαλύτερη φόρτιση παρουσιάστηκε στους εξής ρόλους: α) Υψηλής Κατηγορίας, 
β) Υπαίθριων Δραστηριοτήτων και γ) Αναζητητής. Κατά την ανάλυση κύριων συνιστωσών 
επιβεβαιώθηκαν οι έξι παράγοντες των ανθρώπινων αναγκών από την πυραμίδα του Maslow και 
αντιπροσωπεύει στο 63.61% της συνολικής διακύμανσης. Την μεγαλύτερη φόρτιση παρουσίασαν οι εξής 
παράγοντες: α) ανάγκη για αυτοεκτίμηση, β) ανάγκη για ασφάλεια και γ) κοινωνικές ανάγκες. 
Συμπερασματικά παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του προφίλ που έχει ο αθλητικός τουρίστας, οι κύριες 
ανάγκες του και οι συμπεριφορές του. Κατά συνέπεια, δημιουργείται η δυνατότητα να συγκροτηθεί το 
κατάλληλο τουριστικό πακέτο, με στόχο την προσέλκυση συγκεκριμένων ομάδων τουριστών. 



17Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΑΘΗΝΑ, 2-4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016  

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (ΕλλΕΕΔΑΑ) 
www.elleda.gr 

 

22 

 

Ενότητα 2: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  & ΑΝΑΨΥΧΗ 

 
ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
 
Καποδίστρια, Ι., & Τζέτζης, Γ. 
 
Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 
Περίληψη 
 
Ο στόχος της συγκεκριμένης έρευνας ήταν να αξιολογήσει τις αγοραστικές συνήθειες των αθλητικών 
καταναλωτών για τις αγορές αθλητικών προϊόντων. Η γνώση των αγοραστικών συνηθειών μπορεί να 
βοηθήσει μία αθλητική επιχείρηση να πετύχει τους επιχειρηματικούς της στόχους. Η κατανόηση των 
αγοραστικών συνηθειών γίνεται περισσότερο πολύπλοκη όταν αξιολογούνται νέοι και ειδικότερα όταν η 
χώρα βρίσκεται σε κατάσταση οικονομικής κρίσης. Για το σκοπό αυτό αξιολογήθηκαν τα επίπεδα της 
αντιλαμβανόμενης ποιότητας προϊόντων, η ικανοποίηση από την αντιλαμβανόμενη αξία, η επίδραση της 
μόδας, η υποστήριξη από αναγνωρισμένα πρόσωπα και οι προθέσεις συμπεριφοράς, δηλαδή προθέσεις για 
ανάληψη προφορικής επικοινωνίας και σύστασης και επανάληψη αγοράς των αθλητικών προϊόντων. 
Επίσης, διερευνήθηκαν πιθανές διαφορές ανάμεσα σε αγοραστές διαφορετικής εκπαίδευσης, φύλου, 
επαγγελματικής κατάστασης και αθλητικής εμπειρίας σχετικά με τις αντιλήψεις τους ως προς τους 
διερευνώμενους παράγοντες. Τέλος, αξιολογήθηκε ο βαθμός επιρροής των προθέσεων συμπεριφοράς από 
τους παραπάνω παράγοντες. Στην έρευνα συμμετείχαν 201 άτομα, φοιτητές ΤΕΦΑΑ, τα οποία 
συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο (Lam & Bae, 2014) που αξιολογούσε τους παραπάνω παράγοντες. Οι 
ερωτήσεις προσαρμόστηκαν για το χώρο της Ελληνικής καταναλωτικής αγοράς. Για την ανάλυση των 
αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης για τη σύγκριση διαφορών ως προς τα 
δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων και αναδείχτηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Από 
την ανάλυση παλινδρόμησης φάνηκε ότι οι προθέσεις συμπεριφοράς επηρεάζονται από την ποιότητα, την 
τιμή και την αξία των προϊόντων, την ψυχαγωγία που προσφέρουν τα ψώνια και την συνήθεια. Το 
συμπέρασμα που προκύπτει από την έρευνα είναι ότι οι ομάδες με διαφορετικά χαρακτηριστικά 
αποφασίζουν με διαφορετικό τρόπο για τις αγορές τους σύμφωνα με το δημογραφικό και ψυχογραφικό 
προφίλ τους, καθώς και με τις κοινωνικές και οικονομικές επιρροές. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα 
προκειμένου να δημιουργηθούν μοντέλα λήψης απόφασης των αγοραστικών συμπεριφορών των αθλητικών 
καταναλωτών.  
 
Λέξεις κλειδιά: Ποιότητα προϊόντων, ικανοποίηση, αξία, προθέσεις συμπεριφοράς, αγοραστική συνήθεια. 
 
Εισαγωγή 
 
Τις τελευταίες δεκαετίες ο αθλητισμός έχει παρουσιάσει ραγδαία ανάπτυξη, με αποτέλεσμα να αποτελέσει 
αντικείμενο μελέτης των οικονομικών επιστημών. Από έρευνες που έχουν γίνει έχει διαπιστωθεί ότι μεγάλο 
ποσοστό του πληθυσμού των αναπτυγμένων κοινωνιών δείχνει ενδιαφέρον για  τον αθλητισμό και ότι 
συνδέεται με αυτόν για διαφορετικούς λόγους. Σε πολλές χώρες η αθλητική βιομηχανία, 
συμπεριλαμβανόμενων των αθλητικών προϊόντων (π.χ., αθλητικός εξοπλισμός, ιματισμός, κλπ.), αποφέρει 
τεράστια έσοδα. Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ τα έσοδα φτάνουν τα $ 422 δισ. (Plunkett, 2011). Ο 
ανταγωνισμός μεταξύ των αθλητικών εταιρειών για την αύξηση των πωλήσεων είναι μεγάλος και για τον 
λόγο αυτό η έρευνα για τον τρόπο λήψης αποφάσεων εκ μέρους του αθλητικού καταναλωτή έχει αποκτήσει 
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μεγάλο ενδιαφέρον (Lama & Baeb, 2014).  
 
Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της αγοραστικής συνήθειας αθλητικών προϊόντων στην Ελλάδα 
στην εποχή της οικονομικής κρίσης. Ειδικότερα, σκοπός της ήταν να αξιολογήσει τα επίπεδα της 
αντιλαμβανόμενης ποιότητας και της αξίας προϊόντων, της ικανοποίησης, της επίδρασης της μόδας, της 
υποστήριξης από αναγνωρισμένα πρόσωπα και των προθέσεων συμπεριφοράς, δηλαδή την πρόθεση για 
ανάληψη προφορικής επικοινωνίας, σύστασης και της πρόθεσης επανάληψης αγοράς αθλητικών 
προϊόντων. Επίσης, σκοπό είχε να διερευνήσει την αγοραστική συνήθεια των καταναλωτών σε σχέση με τα 
δημογραφικά τους χαρακτηριστικά, αλλά και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις προθέσεις των 
καταναλωτών για επανάληψη αγοράς και έκφραση θετικών σχολίων. 
 
Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας  
 
Οι καταναλωτές βομβαρδίζονται καθημερινά από πολλά μηνύματα προώθησης, με αποτέλεσμα να 
δυσκολεύονται να αποφασίσουν για την αγορά προϊόντων (Lysonski, Durvasula, & Zotos, 1996). Η 
κατανόηση των τρόπων λήψης αποφάσεων των καταναλωτών είναι σημαντική για την ανάπτυξη 
στρατηγικού μάρκετινγκ και αποτελεσματικών επικοινωνιών (Walsh, Hennig-Thurau, Wayne-Mitchell, & 
Wiedmann, 2001). Οι αθλητικές εταιρίες χρειάζονται να προσδιορίσουν τους παράγοντες που θα 
επηρεάσουν σημαντικά την διατήρηση των ήδη υπαρχόντων πελατών, την προσέλκυση νέων και την 
αύξηση της συχνότητας αγοράς αθλητικών προϊόντων. Οι ερευνητές έχουν από καιρό υιοθετήσει τα 
δημογραφικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών (π.χ., ηλικία, φύλο, εισόδημα κλπ.) ως εργαλείο για τη 
διεξαγωγή μελετών στο μάρκετινγκ, τα οποία, όμως, δεν παρέχουν επαρκείς πληροφορίες στους marketers. 
Σύμφωνα με τους Deming (1982) και Juran (2003) σε τελική ανάλυση η ποιότητα του προϊόντος ορίζεται ή 
κρίνεται από τον πελάτη. Αρκετές βιομηχανίες έχουν θέσει την ικανοποίηση των πελατών στο κέντρο του 
ενδιαφέροντος της έρευνας του μάρκετινγκ τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο (Ross, 2007). 
Ενδιαφέρουν επίσης οι ιδανικές προθέσεις συμπεριφοράς των πελατών  να εκφράσουν θετικά σχόλια, να 
αγοράσουν πάλι το προϊόν και να το συστήσουν σε άλλους καταναλωτές (Zeithaml, Berry & Parasuraman, 
1996). 
 
Μεθοδολογία 
 
Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 201 φοιτητές, ηλικίας 18+ χρονών (128 άνδρες  και 73 γυναίκες) της 
Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ. 

 
Διαδικασία συλλογής δεδομένων: Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Bae, Lam και 
Jackson (2009), το οποίο μεταφράστηκε στην Ελληνική γλώσσα. Περιείχε 66 ερωτήσεις, από τις οποίες οι 
53 ήταν κλειστού τύπου και απαντήθηκαν  με 5βάθμια κλίμακα Likert, όπου 1 = διαφωνώ  απόλυτα και 5 = 
συμφωνώ απόλυτα. Επίσης, περιλάμβανε 13 ερωτήσεις που αφορούσαν δημογραφικά και ψυχογραφικά 
χαρακτηριστικά, καθώς και το επίπεδο ανάμιξής των συμμετεχόντων στην έρευνα με τον αθλητισμό. Η 
συμμετοχή ήταν εθελοντική και ανώνυμη. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν και συλλέχθηκαν με 
προσωπική παρουσία του ερευνητή. 

 
Στατιστική ανάλυση: Για την ανάλυση και την επεξεργασία των δεδομένων έγιναν t-test και ανάλυση Anova 
για τις συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων με διαφορετικά δημογραφικά χαρακτηριστικά και ανάλυση 
παλινδρόμησης για την αξιολόγηση της επιρροής των προθέσεων συμπεριφοράς για μελλοντικές αγορές 
και θετικά σχόλια από τους παράγοντες των αγοραστικών συνηθειών.  
 
Αποτελέσματα 

 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ποιότητα των αθλητικών προϊόντων παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο για τους 
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καταναλωτές, αφού ο μέσος όρος ήταν 3,9, ενώ η υποστήριξη από διάσημους αθλητές δεν επηρεάζει την 
επιλογή τους, αφού ο μέσος όρος ήταν 2,41. 
 
Μέσω της σύγκρισης με t-test των παραγόντων ως προς το φύλο σημαντικές διαφορές φάνηκαν στους 
παράγοντες μόδα και παρόρμηση, με τις γυναίκες να επηρεάζονται περισσότερο από τη μόδα, αφού ο 
μέσος όρος ήταν 3,22 για τις γυναίκες και 2,84 για τους άντρες. Παράλληλα, ο παράγοντας παρόρμηση 
έδειξε ότι οι άντρες κάνουν πιο προσεκτικά τις αγορές τους, αφού ο μέσος όρος ήταν 2,78 για τους άντρες 
και 3,14 για τις γυναίκες. Επίσης, σε σχέση με την επαγγελματική κατάσταση φάνηκε ότι και οι 
εργαζόμενοι και οι άνεργοι ενδιαφέρονται για τη ποιότητα των αθλητικών προϊόντων, με μέσο όρο 3,94 και 
3,86 αντίστοιχα και είναι αρκετά πιθανόν να κάνουν μελλοντικές αγορές και θετικά σχόλια για τα προϊόντα, 
αφού ο μέσος όρος ήταν 3,84 για τους εργαζόμενους και 3,63 για τους άνεργους. Από την άλλη, όμως, οι 
εργαζόμενοι είναι πιο ικανοποιημένοι από τις αγορές τους, αφού ο μέσος όρος των εργαζομένων ήταν 3,82 
και των άνεργων 3,52.  
 
Από την ανάλυση διακύμανσης (oneway ANOVA) των ομάδων διαφορετικού οικονομικού επιπέδου 
«Οικογενειακό εισόδημα» στατιστικά σημαντικές διαφορές φάνηκαν ως προς τους παράγοντες μόδα, τιμή 
και ψυχαγωγία. Πιο συγκεκριμένα, οι καταναλωτές με οικογενειακό εισόδημα <12.000 € δεν επηρεάζονται 
από κάθε μεταβολή της μόδας και υπολογίζουν τον παράγοντα τιμή, σε σχέση με τους καταναλωτές με 
οικογενειακό εισόδημα >31.000 €, οι οποίοι ακολουθούν κάθε μεταβολή της μόδας και δεν επηρεάζονται 
από τη τιμή των προϊόντων. Επίσης, οι καταναλωτές με οικογενειακό εισόδημα από 12.000 έως 20.000 € 
θεωρούν τις αγορές ψυχαγωγία σε σχέση με αυτούς που έχουν οικογενειακό εισόδημα 20.001 έως 30.000 €. 
Από την ανάλυση απλής διακύμανσης με ανεξάρτητη μεταβλητή «επαγγελματική κατάσταση» η μόνη 
σημαντική διαφορά φάνηκε στον παράγοντα «μάρκα» ανάμεσα σε φοιτητές και εργαζόμενους μερικής 
απασχόλησης, με τους δεύτερους να πιστεύουν ότι οι γνωστές μάρκες έχουν καλύτερα προϊόντα. Τέλος, 
από την ανάλυση διακύμανσης με ανεξάρτητη μεταβλητή την «Αθλητική κατάσταση» τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι οι καταναλωτές που δεν ασχολούνται καθόλου με τον αθλητισμό είναι ουδέτεροι, σε αντίθεση 
με αυτούς που ασχολούνται και έχουν θετική στάση ως προς τους παράγοντες όπως η συνολική 
ικανοποίηση, η συνολική ποιότητα, η μάρκα, η ποιότητα, η ικανοποίηση και οι προθέσεις για μελλοντικές 
αγορές και θετικά σχόλια. 
 
Από την ανάλυση παλινδρόμησης με την «Πρόθεση» ως εξαρτημένη μεταβλητή και τους άλλους 
παράγοντες ως ανεξάρτητες, φάνηκε στατιστικά σημαντική αναλογία (F=11,132, P<0,001) της 
μεταβλητότητας (36,9%) της πρόθεσης. Οι παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά είναι η ποιότητα 
(t=4,949, p<0,05), η ψυχαγωγία (t=2,02, p<0,05), η τιμή (t=2,925, p<0,05), η συνήθεια (t=3,855, p<0,05) 
και η αξία (t=2,530, p<0,05). 

 
Συζήτηση – Συμπεράσματα 
 
Από την παρούσα έρευνα προκύπτει ότι στην αλυσίδα ποιότητα – συνήθεια – αξία – τιμή – ψυχαγωγία -
προθέσεις ο ισχυρότερος παράγοντας πρόβλεψης είναι η ποιότητα των προϊόντων και ακολουθούν η 
συνήθεια και η τιμή. Η αξία συμβάλλει ικανοποιητικά στην πρόθεση για επανάληψη της αγοράς προϊόντων 
και θετικά σχόλια μέσω της επίδρασής της στη ποιότητα και την ικανοποίηση. Η ψυχαγωγία που 
προσφέρουν τα ψώνια συμβάλλει εξίσου στην πρόβλεψη για επαναγορά και θετικά σχόλια. Επίσης, η 
ικανοποίηση είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες και για τα δύο φύλα, με τις γυναίκες να 
υποστηρίζουν τους παράγοντες της παρόρμησης, της μάρκας και της μόδας. Για τον λόγο αυτό, είναι 
απαραίτητο να κατανοηθούν οι διαφορές μεταξύ φύλων και να εφαρμοστούν διαφορετικές στρατηγικές 
μάρκετινγκ που θα στοχεύουν στις γυναίκες καταναλώτριες. Τέλος, στην Ελλάδα οι αγοραστές δεν 
φαίνεται να επηρεάζονται από τον παράγοντα των αθλητών που υποστηρίζουν τα αθλητικά προϊόντα, 
γεγονός που οι αθλητικές εταιρίες πρέπει να εξετάσουν.  
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Το συμπέρασμα που προκύπτει από την παρούσα έρευνα είναι ότι οι ομάδες με διαφορετικά 
χαρακτηριστικά αποφασίζουν με διαφορετικό τρόπο για τις αγορές τους, δηλαδή σύμφωνα με το 
δημογραφικό και το ψυχογραφικό τους προφίλ, καθώς και με κοινωνικές και οικονομικές επιρροές. 
Απαιτείται περαιτέρω έρευνα προκειμένου να δημιουργηθούν μοντέλα λήψης απόφασης των αγοραστικών 
συμπεριφορών των αθλητικών καταναλωτών. 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥΣ 

 
Λιανόπουλος, Ι.,1 Θεοδωράκης, Ν.,1 Γαρδικιώτης, Α.,2 & Κουστέλιος, Α.3 
 

1 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ, Σέρρες 
2 Τμήμα Δημοσιογραφίας ΜΜΕ, ΑΠΘ 
3 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
 
Περίληψη 
 
Η ταύτιση με την αθλητική ομάδα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προσδιοριστικούς παράγοντες 
της καταναλωτικής συμπεριφοράς των φιλάθλων (Fisher, 1998; Fisher & Wakefield, 1998). Κατά 
συνέπεια, η έρευνα πάνω στην ταύτιση έχει επικεντρωθεί και στους παράγοντες που την επηρεάζουν. 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει ποιοι παράγοντες καθορίζουν την ταύτιση των 
φιλάθλων με την ομάδα τους. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 208 (N = 208) φίλαθλοι αθλητικών ομάδων. 
Οι ανάλυση της γραμμικής παλινδρόμησης έδειξε ότι οι καθοριστικοί παράγοντες προέβλεψαν σε 
ικανοποιητικό βαθμό (67%) την ταύτιση με μία αθλητική ομάδα. Ως καθοριστικότερους παράγοντες 
πρόβλεψης της ταύτισης με την αθλητική ομάδα τα αποτελέσματα ανέδειξαν την σημαντικότητα της 
ενασχόλησης με το άθλημα της ομάδας, της έμμεσης επίτευξης και της ομοιότητας με τα μέλη της ομάδας.  
  
Εισαγωγή 
 
Η ταύτιση με την αθλητική ομάδα είναι ο βαθμός ψυχολογικής σύνδεσης ενός ατόμου με μία ομάδα 
(Wann, Melnick, Russel, & Pease, 2001). Η δημοτικότητα της έρευνας πάνω στην ταύτιση με την αθλητική 
ομάδα βασίζεται κυρίως στο γεγονός ότι αποτελεί έναν βασικό παράγοντα πρόβλεψης μίας σειράς 
καταναλωτικών συμπεριφορών από τους φιλάθλους. Για παράδειγμα, αποτελέσματα σχετικών ερευνών 
έχουν δείξει ότι οι φίλαθλοι με υψηλά επίπεδα ταύτισης είναι περισσότερο πιθανό να παρακολουθήσουν 
αγώνες της ομάδας είτε στο γήπεδο, είτε μέσω τηλεόρασης (Fisher, 1998), να αγοράσουν προϊόντα με το 
σήμα της (Fisher & Wakefield, 1998), ή να αγοράσουν προϊόντα του χορηγού της ομάδας (Gwinner & 
Swanson, 2003). Η συμβολή της ταύτισης των φιλάθλων στην οικονομική ευημερία των αθλητικών 
ομάδων καθιστά ουσιαστική την μελέτη των παραγόντων που την επηρεάζουν (Fink, Trail, & Anderson, 
2002). Αν και η έρευνα πάνω στους καθοριστικούς παράγοντες της ταύτισης είναι εκτεταμένη, συνήθως η 
εξέτασή τους γίνεται μεμονωμένα. Στην παρούσα έρευνα εξετάστηκαν για πρώτη φορά μαζί οι 
σημαντικότεροι καθοριστικοί παράγοντες πρόβλεψης της ταύτισης.   
 
Ο σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνήσει ποιοι παράγοντες καθορίζουν την ταύτιση των φιλάθλων με την 
ομάδα τους. Για το σκοπό αυτό εξετάστηκαν επτά παράγοντες, οι οποίοι έχουν θεωρηθεί ως οι 
καθοριστικότεροι: έμμεση επίτευξη, ιστορία και παράδοση της ομάδας, αντιλαμβανόμενη επίδοση της 
ομάδας, ομοιότητα με τα μέλη της ομάδας, αντιλαμβανόμενο κύρος της ομάδας, ενασχόληση με το άθλημα 
της ομάδας και ανάγκη για προσχώρηση σε μία κοινωνική ομάδα. 
 
Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 
 
Ο Wann (2006) ταξινόμησε τους παράγοντες της ταύτισης σε τρεις κατηγορίες: α) σε αυτούς που έχουν 
σχέση με τα χαρακτηριστικά της ομάδας (π.χ., ιστορία και παράδοση της ομάδας, Watkins, 2014), β) σε 
περιβαλλοντικούς (π.χ., γεωγραφική τοποθεσία της ομάδας, Jones, 1997) και γ) σε ψυχολογικούς (π.χ., 
ανάγκη για προσχώρηση, Donavan, Carlson, & Zimmerman, 2005). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ως 
κυριότεροι καθοριστικοί παράγοντες της ταύτισης έχουν οριστεί η έμμεση επίτευξη που σχετίζεται με την 
ανάγκη για επίτευξη, η οποία μπορεί να εκπληρωθεί μέσω της σύνδεσης ενός ατόμου με μία επιτυχημένη 
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ομάδα (Fink et al., 2002), η ιστορία και παράδοση της ομάδας (Watkins, 2014), η αντιλαμβανόμενη 
επίδοση της ομάδας που αναφέρεται στο κατά πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει για τους φιλάθλους η 
επιτυχία της αγαπημένης τους ομάδας (Fisher & Wakefield, 1998), η ομοιότητα με τα μέλη της ομάδας 
(Fisher, 1998), το αντιλαμβανόμενο κύρος της ομάδας που αφορά στο πώς πιστεύει κάποιος ότι οι άλλοι 
αξιολογούν την ομάδα του (Smidts, Pruyn, & VanRiel, 2001), η ενασχόληση με το άθλημα της ομάδας 
(Fisher & Wakefield, 1998) και η ανάγκη για προσχώρηση σε μια κοινωνική ομάδα (Donavan et al., 2005).  
 
Μεθοδολογία 
 
Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 208 αναγνώστες (180 άνδρες και 28 γυναίκες) δύο δημοφιλών 
ελληνικών ιστοσελίδων (μίας αθλητικής και μίας ειδησεογραφικής). Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 27.15 
χρόνια (ΤΑ = 8.74). 
 
Διαδικασία συλλογής δεδομένων: Για την συλλογή των δεδομένων δημιουργήθηκε ένα ηλεκτρονικό 
ερωτηματολόγιο που φορτώθηκε ως υπερ-σύνδεση σε μία αθλητική και μία ειδησεογραφική ιστοσελίδα.   
 
Όργανα μέτρησης: Ο παρακάτω πίνακας 1 δείχνει συνοπτικά τους παράγοντες που μετρήθηκαν και τις 
κλίμακες που χρησιμοποιήθηκαν για τις μετρήσεις: 
 
Πίνακας 1: Παράγοντες που μετρήθηκαν και κλίμακες που χρησιμοποιήθηκαν για την μέτρηση. 
  

Παράγοντες Κλίμακα 
Επίπεδο ταύτισης των συμμετεχόντων με 
την αγαπημένη τους ομάδα 

Ελληνική έκδοση της «Κλίμακας Ταύτισης Φιλάθλων» 
(SSIS-G: Theodorakis, Vlachopoulos, Wann, Afthinos, & 
Nassis, 2006), 

Έμμεση επίτευξη Trail και James (2001) 
Ιστορία και παράδοση της ομάδας Watkins (2014) 
Αντιλαμβανόμενη επίδοση της ομάδας Fisher και Wakefield (1998) 
Ομοιότητα με τα μέλη της ομάδας Fisher (1998) 
Αντιλαμβανόμενο κύρος της ομάδας Mael και Ashforth (1992) 
Ενασχόληση με το άθλημα της ομάδας Fisher και Wakefield (1998) 
Ανάγκη για προσχώρηση Donavan και συν. (2005) 

 
Αποτελέσματα 
 
Για να εξεταστεί η παραγοντική δομή του μοντέλου μέτρησης πραγματοποιήθηκε επιβεβαιωτική 
παραγοντική ανάλυση με το πρόγραμμα EQS 6.1. Εφαρμόστηκε η μέθοδος υπολογισμού maximum 
likelihood γιατί οι τιμές λοξότητας και κύρτωσης των ερωτημάτων έδειξαν μικρές αποκλείσεις των 
δεδομένων από την κανονική κατανομή. Οι δείκτες προσαρμογής του μοντέλου έδειξαν ικανοποιητική 
προσαρμογή του μοντέλου στα δεδομένα (x²=736.29, df=406,  p<0.001, CFI=.938, RMSEA=.063, 
SRMR=.057). Οι παραγοντικές φορτίσεις της κλίμακας ήταν όλες >.707, με εξαίρεση τρία ερωτήματα. 
Επίσης, οι τιμές t ήταν όλες στατιστικά σημαντικές (≥±1.96), αποδεικνύοντας την συγκλίνουσα 
εγκυρότητα του μοντέλου. Οι συσχετίσεις των παραγόντων κυμάνθηκαν σε μέτρια επίπεδα (<0.85) 
υποστηρίζοντας την εγκυρότητα διάκρισης των παραγόντων.     
 
Όσο αφορά στην αξιοπιστία, οι δείκτες εσωτερικής συνοχής όλων των κλιμάκων ήταν ικανοποιητικοί 
(a>0.83). Τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 
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Πίνακας 2: Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις, δείκτες αξιοπιστίας και συντελεστές συσχέτισης της ταύτισης 
και των δεικτών των καθοριστικών παραγόντων.  
 
Μεταβλητή ΜΟ ΤΑ a    r     
Ταύτιση με την αθλητική ομάδα 6.04 1.50 0.89 -        
Έμμεση επίτευξη 5.56 1.40 0.90 .72** -       
Ιστορία και παράδοση 4.25 1.08 0.89 .29** .31** -      
Αντιλαμβανόμενη επίδοση 5.62 1.08 0.89 .23** .25** .27** -     
Ομοιότητα με τα μέλη της ομάδας 4.55 1.55 0.96 .61** .63** .35** .29** -.    
Αντιλαμβανόμενο κύρος 4.34 1.56 0.83 .17* .14* .25** .11 .21** -   
Ενασχόληση με το άθλημα της ομάδας 6.03 1.34 0.89 .71** .62** .24** .28** .46** .17* -  
Ανάγκη για προσχώρηση 5.40 1.38 0.84 .30** .40** .06 .23** .34** .26** .40**  
*p.<.05; **p<.01 
 
Για την περαιτέρω διερεύνηση της σχέσης των μεταβλητών εφαρμόστηκε η ανάλυση παλινδρόμησης. Πριν 
την ανάλυση εξετάστηκε η επάρκεια του δείγματος (Aiken & West, 1991). Για την αποφυγή της 
πολυσυγγραμμικότητας στην παλινδρόμηση χρησιμοποιήθηκαν τα Z scores των μεταβλητών 
(Vlachopoulosn & Karageorghis, 2005). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι επτά ανεξάρτητες μεταβλητές 
προέβλεψαν ένα στατιστικά σημαντικό ποσοστό της ταύτισης (R ² = .67, F=58.4,p<.001,). Όμως, μόνον η 
ενασχόληση με το άθλημα της ομάδας (t = 8.0, p<.001), η έμμεση επίτευξη (t = 5.6, p<.001) και η 
ομοιότητα με τα μέλη της ομάδας (t = 4.0, p<.001) συνεισέφεραν στατιστικά  σημαντικά στην πρόβλεψη 
της ταύτισης. 
 
Συζήτηση – Συμπεράσματα 
 
Η παρούσα έρευνα ήταν η πρώτη στην οποία εξετάστηκαν ταυτόχρονα όλοι οι σημαντικοί καθοριστικοί 
παράγοντες της ταύτισης με μία αθλητική ομάδα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τρεις παράγοντες 
(ενασχόληση με το άθλημα της ομάδας, έμμεση επίτευξη και ομοιότητα με τα μέλη της ομάδας) 
συνεισφέρουν στην πρόβλεψη της ταύτισης των φιλάθλων με την ομάδα τους. Σε θεωρητικό επίπεδο, τα 
αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν το μοντέλο του Wann (2006) που υποστηρίζει ότι η ταύτιση των 
φιλάθλων με την αγαπημένη τους αθλητική ομάδα καθορίζεται από παράγοντες που σχετίζονται με τα 
χαρακτηριστικά της ομάδας, περιβαλλοντικούς και ψυχολογικούς παράγοντες. Η σημασία της σχέσης με το 
άθλημα έχει βρεθεί ότι επηρεάζει θετικά την ταύτιση των φιλάθλων, ακόμα και αυτών που υποστηρίζουν 
μη επιτυχημένες ομάδες (Fisher & Wakefield, 1998). Όσον αφορά στην έμμεση επίτευξη, πλήθος 
προηγούμενων ερευνών έχει υποστηρίξει την θετική της σχέση με την ταύτιση (π.χ., Fink et al., 2002; Trail 
& James, 2001). Με δεδομένο ότι οι περισσότεροι φίλαθλοι ταυτίζονται με επιτυχημένες ομάδες 
(Branscombe & Wann, 1991), η ανάγκη για έμμεση επίτευξη μπορεί να εξηγηθεί από την τάση των 
φιλάθλων να τονίζουν την σχέση με την ομάδα τους (Sloan, 1989). Αποτέλεσμα αυτής της συμπεριφοράς 
είναι η οικειοποίηση της επιτυχία της ομάδας, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο μία αίσθηση 
προσωπικής επιτυχίας. Τέλος, ο ρόλος που διαδραματίζει η ομοιότητα με τα μέλη της ομάδας στην ταύτιση 
έρχεται σε συμφωνία με την άποψη των Dutton, Dukerick και Harquail (1994) ότι οι άνθρωποι ταυτίζονται 
περισσότερο με τις κοινωνικές ομάδες που πιστεύουν ότι έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. 
 
Πλήθος ερευνών έχουν καταδείξει την σημασία της ταύτισης των φιλάθλων με την αγαπημένη τους ομάδα 
ως τον σημαντικότερο παράγοντα πρόβλεψης της καταναλωτικής συμπεριφοράς των φιλάθλων. Επομένως, 
η γνώση των παραγόντων που την επηρεάζουν θετικά αποτελεί ισχυρό εργαλείο στα χέρια των διοικητικών 
στελεχών επαγγελματικών ομάδων και ενώσεων (π.χ., Super League). Η ανάμειξη των φιλάθλων με το 
άθλημα θα μπορούσε να ενισχυθεί με κατάλληλα επικοινωνιακά μηνύματα (π.χ., I love this game - NBA) 
και με την ενημέρωση των φιλάθλων για θέματα τακτικής του αθλήματος ή διαιτησίας. 
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ  

ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
 
Δαλάκης, Α.,1 Υφαντίδου, Γ.,1 Κώστα, Γ.,1 Τσίτσκαρη, Ε.,1 Αλεξανδρής, Κ.,2 Ματσούκα, Ο.,1 Τζέτζης, Γ.,2 
& Κουθούρης, Χ.3 

 
1 Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
2 Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θες/νίκης 
3 Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τρίκαλα 
 
Περίληψη 
 
Τα τελευταία χρόνια, τα κίνητρα ως επιστημονική διάσταση είναι μία έννοια με μεγάλο ενδιαφέρων για 
τους ερευνητές του τουρισμού. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν να διερευνήσει τις διαφορές που 
υπήρξαν στα κίνητρα συμμετοχής σε δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής το 2015 σε σχέση με το 2010 
στην ίδια περιοχή της χώρας, την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Οι συμμετέχοντες-
ουσες στην πρώτη έρευνα ήταν 1850 και στην δεύτερη 637. Παρόλο που εξετάστηκαν με διαφορετικό 
τρόπο, τα αποτελέσματα παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην απόφαση των τουριστών-
τριών να ασχοληθούν με τις δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής που προσφέρονταν στην συγκεκριμένη 
περιοχή. 
 
Εισαγωγή 
 
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής με τους εξοντωτικά ταχείς ρυθμούς, τις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις, 
καθώς και το ποιοτικά υποβαθμισμένο περιβάλλον των σύγχρονων μεγαλουπόλεων καθιστά άκρως 
απαραίτητη την υπαίθρια αναψυχή και τη συμμετοχή σε προγράμματα υπαίθριων δραστηριοτήτων 
(Μπουλουγούρης, 2010). Ο Μπουλουγούρης, (2010), επισήμανε τις θετικές επιδράσεις της υπαίθριας 
αναψυχής τόσο σε σωματικό, όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο αφού προσφέρουν λύση στο πρόβλημα της 
υποκινητικότητας και του καθιστικού τρόπου ζωής. Οι δραστηριότητες αναψυχής και ψυχαγωγίας 
βελτιώνουν την φυσική κατάσταση, μειώνουν το στρες και υποστηρίζουν την ψυχική ισορροπία του 
ατόμου. Οι Χρόνη και Ζουρμπάνος, (2001), τόνισαν επίσης ότι η συμμετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες 
συνδέεται με μία σειρά θετικών συναισθημάτων, όπως η ευχαρίστηση, η επίτευξη, η επιτυχία και η 
ικανοποίηση, τα οποία ενδυναμώνουν και προστατεύουν την ψυχική υγεία των ατόμων και συμβάλλουν σε 
πολύ μεγάλο ποσοστό στην ψυχολογική τους ευημερία. Τα άτομα ωθούνται σε συγκεκριμένες 
συμπεριφορές από προσωπικά κίνητρα (Durall, 1997), η ένταση και ο προσανατολισμός των οποίων 
διαφέρουν και τα οποία κατηγοριοποιούνται σε εσωτερικά και εξωτερικά (Ryan & Deci, 2000). 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τα κίνητρα που κινητοποιούν τους τουρίστες-τριες στο 
να συμμετέχουν σε δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής και να συγκρίνει τα αποτελέσματα της έρευνας 
αυτής με αντίστοιχη που πραγματοποιήθηκε το 2010. 
 
Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας  
 
Κατά τον Butler (1967), η «αναψυχή» αποτελεί ένα μέσο για την βελτίωση του πνεύματος, την διάπλαση 
του χαρακτήρα, την ανάπτυξη διάφορων δεξιοτήτων, την βελτίωσης της ψυχικής και σωματικής υγείας, 
την βελτίωση της φυσικής ικανότητας, την αύξηση της παραγωγικότητας, την βελτίωση της ψυχικής 
διάθεσης των εργαζόμενων και την εκπλήρωση άλλων επιθυμητών στόχων. Ο Tilman (1974), προσδιόρισε 
τις ανάγκες που είναι σημαντικές και τελικά καθοδηγούν τον άνθρωπο στην εμπλοκή με προγράμματα 
αθλητικής ψυχαγωγίας και αναψυχής: α) νέες εμπειρίες – περιπέτεια, β) διέξοδος από την καθημερινότητα, 
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γ) αναγνωρισιμότητα και ταυτότητα, δ) ασφάλεια και εξασφάλιση των βιολογικών αναγκών, ε) πνευματική 
δραστηριότητα, στ) δημιουργία, ζ) φυσική δραστηριότητα και φυσική κατάσταση, η) ανταπόκριση και 
επικοινωνία και θ) εξυπηρέτηση των συνανθρώπων. Ο ρόλος της αναψυχής στη σημερινή εποχή είναι 
ιδιαίτερα σημαντικός, ιδίως όταν αναπτύσσεται μέσω των αρχών της κλασικής εποχής, όπου ο ρόλος της 
«αναψυχής ή σχόλης» ήταν η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με δραστηριότητες που στόχευαν στην 
ανάπτυξη της κοινωνικότητας και των διαπροσωπικών σχέσεων (Αυθίνος, 1998). 
 
Σύμφωνα με τον Τζέτζη (2007), το αυξημένο ενδιαφέρον για άσκηση βοηθάει τους ανθρώπους να 
αυξήσουν τα οφέλη που προκύπτουν για την ποιότητα της ζωής τους από αυτή. Μία από τις θεμελιώδεις 
θεωρίες που ερμηνεύουν τα κίνητρα είναι αυτή της αυτό-αποτελεσματικότητας (Bandura, 1997), ένα 
κοινωνικό-γνωστικό μοντέλο της παρακίνησης, προσανατολισμένο στο ρόλο της αποτελεσματικότητας και 
της ανθρώπινης ενέργειας. Ο Bandoura όρισε την αυτό-αποτελεσματικότητα ως την εμπιστοσύνη των 
ατόμων στην ικανότητά τους για οργάνωση και εκτέλεση μίας σειράς πράξεων, ώστε να λυθεί ένα 
πρόβλημα ή να επιτευχθεί ένας στόχος. Παρά το γεγονός ότι τα κίνητρα αποτελούν μία μόνον από τις 
παραμέτρους που ερμηνεύουν την συμπεριφορά των ατόμων και κατ’ επέκταση των τουριστών, 
θεωρούνται από τα πιο σημαντικά, καθώς αποτελούν τις κινητήριες και τις ανασταλτικές δυνάμεις 
(impelling & compelling forces), πίσω από κάθε συμπεριφορά (Crompton & Mackay, 1989; Iso Ahola, 
1982). Μία από τις θεωρίες που μελετούν τα κίνητρα των τουριστών και είναι ευρέως αποδεκτή από 
πολλούς μελετητές, (Crompton & Mackay, 1989), είναι αυτή των παραγόντων έλξης και ώθησης (pull & 
push factors). Οι άνθρωποι κινούνται γιατί ωθούνται και έλκονται από ορισμένες δυνάμεις.  
 
Μεθοδολογία 
 
Οι συμμετέχοντες στις δύο έρευνες και τα δημογραφικά τους στοιχεία φαίνονται στον Πίνακα 1. 
 
Πίνακας 1: Δημογραφικά στοιχεία των δύο ερευνών. 
 

 1η έρευνα 2η έρευνα 
Άνδρες 

Γυναίκες 
53,22% 
46,78% 

51,99% 
42,41% 

Ηλικιακές 
ομάδες 

<19 16,64% 
20-29 24,80% 
30-39 23,40% 
40-49 23,23% 
50+ 11,93% 

17-39 69% 
40-59 24,7% 

60+ 6,3% 

Επάγγελμα Φοιτητής-τρια 25,12%  
Δημόσιος υπάλληλος 30,61%  
Ιδιωτικός υπάλληλος 23,39% 

Επιχειρηματίας 2,67%  
Ελεύθερος επαγγελματίας 12,72%  

Άνεργος 2,35%  
Άλλο 3,14% 

Φοιτήτης/τρια 34%  
Δημόσιος υπάλληλος 11,6%  
Ιδιωτικός υπάλληλος 26,50%  

Οικιακά 1,3%  
Ελεύθερος επαγγελματίας 17,2%  

Άνεργος 5,2%  
Άλλο 4,3%  

Οικογενειακή 
κατάσταση 

Παντρεμένος 48,36%  
Ανύπαντρος 44,58%  
Διαζευγμένος 3,30%  

Χήρος 1,88%  
Συμβίωση 1,88% 

Παντρεμένος 30,5%  
Ανύπαντρος 50,6%  
Διαζευγμένος 2,4%  

Χήρος 3,2%  
Συμβίωση 0,7%  

Σε διάσταση 2,6%  
Συγκατοίκηση 9,9% 

Εκπαίδευση Δημοτικό 3,77%  
Γυμνάσιο 9,10%  
Λύκειο 25,43%  

Δημοτικό 0,7%  
Γυμνάσιο 1,9%  
Λύκειο 21,5%  
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Τ.Ε.Ι./ Πανεπιστήμιο 55,26% 
 Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό 6,44% 

Κολέγιο 16,8%  
Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. 51%  

Μεταπτυχιακό 7,2% 

   Τα δεδομένα των ερευνών συλλέχθηκαν από τους ερευνητές αμέσως μετά το τέλος της εκάστοτε 
δραστηριότητας που οι συμμετέχοντες-ουσες πραγματοποίησαν. Το ερωτηματολόγιο των κινήτρων της 1ης 
έρευνας ήταν η κλίμακα Προτίμησης της Αναψυχικής Εμπειρίας (Recreation Experience Preference – 
REP) του Driver και των συνεργατών του (Driver, 1976; 1983; Driver & Brown, 1986; Driver & Knopf, 
1977; Driver & Tocher, 1970; Driver, Tinsley & Manfredo, 1991; Manfredo, Driver & Tarrant, 1996), 
στόχος της οποίας ήταν να διερευνά τα κίνητρα των ατόμων που επισκέπτονται και δραστηριοποιούνται σε 
διάφορα φυσικά περιβάλλοντα για λόγους αναψυχής (38 ερωτήσεις). Το ερωτηματολόγιο της 2ης έρευνας 
ήταν του Fang Meng (2006) (13 ερωτήσεις). 
 
Οι δραστηριότητες της 1ης έρευνας ήταν: ορεινή πεζοπορία, ελεύθερη κατασκήνωση στην ύπαιθρο, 
προσανατολισμός, ορεινή ποδηλασία, κανό-καγιάκ σε λίμνες, ποτάμια και θάλασσα, rafting, τοξοβολία, 
παιχνίδια με σχοινιά, αθλητική σκοποβολή, αναρρίχηση-καταρρίχηση, καταδύσεις, θαλάσσια σπορ 
(μπανάνα, δαχτυλίδια, κλπ.). Οι δραστηριότητες της 2ης έρευνας ήταν: κανό-καγιάκ (σε θάλασσα, λίμνη ή 
ποτάμι), rafting, τοξοβολία, καταδύσεις, αθλητική σκοποβολή, ορεινή ποδηλασία, προσανατολισμός, 
ορειβασία, αναρρίχηση-καταρρίχηση, flying-fox (παιχνίδια με σχοινιά), ορεινή πεζοπορία, θαλάσσια σπορ, 
αλεξίπτωτο πλαγιάς, μηχανοκίνητα σπορ, άλλο. 
 
Στην 1η έρευνα μοιράστηκαν 1200 ερωτηματολόγια, επιστράφηκαν 727 και τελικά μετρήθηκαν 637, ενώ 
της 2ης έρευνας μοιράστηκαν 2200 ερωτηματολόγια, επιστράφηκαν 2070 και τελικά μετρήθηκαν 1850. 
 
Αποτελέσματα  
 
1η έρευνα 
Από την διερευνητική παραγοντική ανάλυση και τις αναλύσεις αξιοπιστίας α του Cronbach στις 38 
μεταβλητές της προέκυψαν 9 παράγοντες: α) προβολής με 6 μεταβλητές (α = .92), β) βελτίωσης με 4 
μεταβλητές (α = .84), γ) ρίσκου με 5 μεταβλητές (α = .86), δ) επίδειξης με 4 μεταβλητές (α = .80), ε) 
επαφής με την οικογένεια με 2 μεταβλητές (α = .88), στ) κοινωνικοποίησης με 5 μεταβλητές (α = .87), ζ) 
επαφής με τη φύση με 3 μεταβλητές (α = .90), η) άσκησης με 3 μεταβλητές (α = .87) και θ) χαλάρωσης με 6 
μεταβλητές (α = .87). Οι απαντήσεις δόθηκαν σε 7-βάθμια κλίμακα τύπου Likert, όπου 1 = διαφωνώ 
απόλυτα και 7 = συμφωνώ απόλυτα. Τα αποτελέσματα του t-test για ανεξάρτητα δείγματα έδειξαν ότι μόνο 
στην μεταβλητή «οικογένεια» υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων με t(1,632)= -
2.358 και sig= ,011. Όσον αφορά στις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες τα αποτελέσματα της ανάλυσης 
διακύμανσης για ανεξάρτητα δείγματα έδειξαν ότι υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις 
μεταβλητές «προβολή» με F(4,624)= 2.500 και sig= .041 και «οικογένεια» με F(4,633)= 6.482 και sig= .001. 
 
2η έρευνα 
Στην 2η έρευνα η ανάλυση των κυρίων συνιστωσών για την φάση «των κινήτρων» αποκάλυψε τρεις 
παράγοντες, που εξηγούσαν, ο πρώτος το 20.611%, ο δεύτερος το 36.973% και ο τρίτο το 49.991% της 
συνολικής διακύμανσης. Από τις 13 μεταβλητές αφαιρέθηκε η μεταβλητή πέντε που είχε χαμηλή φόρτιση 
στους παράγοντες και παρέμειναν οι (α = 9, 10, 8, 7, 4), (β = 13, 12, 3, 11, 6) και (γ = 1, 2). Για τον έλεγχο 
της αξιοπιστίας των παραγόντων, που αφορούσε στην φάση «των κινήτρων» υπολογίστηκε ο συντελεστής 
α του Cronbach για τις 12 μεταβλητές των τριών παραγόντων και βρέθηκε: α) υψηλός (α = .72), β) μέτριος 
(α = .60), και γ) χαμηλός (α = .51) αντίστοιχα. Όλο το τμήμα των δεκατριών ερωτήσεων «των κινήτρων» 
είχε συντελεστή α του Cronbach υψηλό (α = .78). Οι απαντήσεις δόθηκαν σε 5-βάθμια κλίμακα τύπου 
Likert, όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα και 7 = συμφωνώ απόλυτα. Τα αποτελέσματα της πολυμεταβλητής 
ανάλυσης διακύμανσης MANOVA έδειξαν ότι για το φύλο δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 
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με F(1,1781)= 1.142 και sig= .331, ενώ για τις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες ότι υπήρξαν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές με F(2,1835)= 4.118 και sig= .001. 
 
Συζήτηση - Συμπεράσματα 
 
Τα αποτελέσματα και των δύο ερευνών συμφώνησαν ότι το φύλο ως ανεξάρτητος παράγοντας δεν είναι 
σημαντικός όταν το αντικείμενο των δραστηριοτήτων των τουριστών-τριών είναι οι δραστηριότητες 
υπαίθριας αναψυχής. Οι ερευνητές ερμηνεύουν το αποτέλεσμα φυσιολογικό αφού τις δραστηριότητες 
αυτές δεν μπορεί κάποιος να τις χρησιμοποιήσει για να ανταγωνιστεί ανθρώπους ούτε του ίδιου φύλου, 
ούτε του άλλου. Αμφότερες οι έρευνες συμφώνησαν ότι η ηλικία ως ανεξάρτητος παράγοντας είναι 
σημαντικός για τις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, καθώς φάνηκε ότι κάθε διαφορετική ηλικία έχει τις 
δικές της ανάγκες για συμμετοχή σε διαφορετικές υπαίθριες δραστηριότητες, με τους νεότερους να 
επιλέγουν περισσότερο καινούργιες δραστηριότητες, με ισχυρή εικόνα και έκκριση αδρεναλίνης, ενώ οι 
μεγαλύτεροι σε ηλικία επιλέγουν με κριτήριο το αν θα περάσουν καλά στη δράση που θα επιλέξουν, 
ανεξάρτητα από τη δράση. 
 
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συμφωνούν με την ελληνική και την διεθνή βιβλιογραφία. Σε 
πρακτικό επίπεδο η έρευνα έδωσε αξιόπιστες πληροφορίες σε ανθρώπους εταιριών που διοργανώνουν 
υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής, με βάση τις οποίες προσάρμοσαν τα προγράμματα που προσέφεραν 
και άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζαν την διαφημιστική τους διαδικασία προκειμένου να 
προσελκύσουν νέους πελάτες. 
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Ενότητα  3: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 1 

 
ΚΟΛΛΕΓΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: MIA ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ  

 
Επαγγελματική εργασία 

 
Σταυρόπουλος, Δ.,1 & Σταυρόπουλος, Β.2 

 

1 University of Duquesne, Pittsburgh, PE, USA 
2 University of Nebraska, Lincoln, NE, USA 
 
Στον κολεγιακό αθλητισμό των Πανεπιστημίων / Κολεγίων των ΗΠΑ δραστηριοποιούνται περισσότεροι 
από 400.000 αθλητές-σπουδαστές, οι οποίοι αγωνίζονται σε όλα σχεδόν τα Ολυμπιακά αθλήματα, σε 
διοργανώσεις οργανωμένες κυρίως ανά γεωγραφική περιοχή. Η εποπτεύουσα αρχή είναι η National 
Collegiate Athletic Association (NCAA). Σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας η προσέλκυση των 
αθλητών και η ένταξή τους στην ομάδα γίνεται χωρίς καμία οικονομική ανταμοιβή πέραν των αθλητικών 
υποτροφιών, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα σε ταλαντούχους αθλητές από όλον τον κόσμο να 
σπουδάσουν σε υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκά ιδρύματα και παράλληλα να εξελιχθούν στο άθλημά τους. Η 
διεκδίκηση τέτοιων υποτροφιών απαιτεί γνώση των διαδικασιών και έγκαιρο σχεδιασμό των απαιτούμενων 
ενεργειών. Οι υποψήφιοι φοιτητές – αθλητές πρέπει να λάβουν υπόψη τα ακαδημαϊκά και τα αθλητικά 
κριτήρια που θέτουν τα Πανεπιστήμια / Κολέγια, αλλά το πιο σημαντικό είναι να πείσουν ότι θα 
συνεργαστούν αρμονικά με την ομάδα και θα αξιοποιήσουν τις σπουδές τους για να πετύχουν κάτι καλό 
στη ζωή τους όταν θα σταματήσουν τον αθλητισμό. Οι ενέργειες που πρέπει να κάνουν είναι οι ακόλουθες:  
- Κατανόηση του θεσμικού καθεστώτος για την απόδοση μία υποτροφίας (NCAA Eligibility Center) . 
- Πιστοποίηση ακαδημαϊκής επάρκειας (SAT). 
- Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας (TOEFL, IELTS, κλπ.). 
- Συγκρότηση ενός όσο το δυνατόν καλύτερου βιογραφικού σημειώματος.  
- Επιλογή πανεπιστημίων / κολεγίων με κριτήρια: α) την καλύτερη δυνατή ομάδα στο άθλημα που 

ενδιαφέρει και β) την ύπαρξη της ειδικότητας που ενδιαφέρει στο πρόγραμμα σπουδών.   
- Αποτελεσματική επικοινωνία με τους κατάλληλους ανθρώπους στα Πανεπιστήμια / Κολέγια 

προτίμησης.  
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

HIERARCHICAL HOLGRAPHIC MODELLING (HHM)  
ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ «2016 SEAJETS ACROPOLIS RALLY» 

 
Δάλλας, Μ., & Αυθίνος, Ι. 
 
Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΕΚΠΑ  
 
Εισαγωγή 
 
Ο άνθρωπος έρχεται συνεχώς αντιμέτωπος με κινδύνους που καλείται να αντιμετωπίσει. Κάθε στιγμή 
κινδυνεύει από κάτι, ακόμα και αν δεν το αντιλαμβάνεται. Η δουλειά του υπεύθυνου ασφάλειας σε έναν 
οργανισμό είναι να κατανοήσει, να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει όσο το δυνατόν περισσότερους 
κινδύνους. Για να το κάνει αυτό πρέπει να συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες που θα του επιτρέψουν 
να λάβει τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις. Η θεωρία της ασφάλειας Hierarchical Holographic Modelling 
(HHM) είναι κοινή για όλους τους τομείς. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι με τις κατάλληλες προσαρμογές 
μπορεί να εφαρμοστεί και στον μηχανοκίνητο αθλητισμό που θεωρείται ως ένα από τα πιο επικίνδυνα 
αθλήματα. Ενδεικτικά, το 1955, στον αγώνα του Le Mans, σκοτώθηκαν 83 άτομα και τραυματίστηκαν 120 
(McΕvoy, 2015) και το 1961, στην Monza, 15 άτομα βρήκαν τραγικό θάνατο (Collantine, 2011).  
 
Το «2016 SEAJETS ACROPOLIS RALLY» που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Λαμίας, το 
τριήμερο 6-8 Μαΐου 2016, ήταν ένας αγώνας μηχανοκίνητου αθλητισμού του Ελληνικού πρωταθλήματος 
(HRC) και ταυτόχρονα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος (ERC). Αγωνίστηκαν 96 πληρώματα και 
διοργανώτρια αρχή ήταν η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε). (O.M.A.E. 
Official Program).  
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει εάν η θεωρία της ασφάλειας ΗΗΜ εφαρμόστηκε στον 
αγώνα «2016 SEAJETS ACROPOLIS RALLY». 
 
Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 
 
Οι πιο σημαντικές έννοιες στη θεωρία της ασφάλειας είναι η επικινδυνότητα (η επίδραση της αβεβαιότητας 
των στόχων), ο κίνδυνος (οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει απώλεια / βλάβη) και η άγνοια (η έλλειψη 
γνώσης παραγόντων που επηρεάζουν το θέμα) (STANDARD, 2011). Η θεμελιώδης εξίσωση που εκφράζει 
την επικινδυνότητα είναι η ακόλουθη: Επικινδυνότητα = πιθανότητα * συνέπειες.  
 
Κατά καιρό έχουν εμφανισθεί αρκετές μέθοδοι και τεχνικές αντιμετώπισης των κινδύνων, όπως η Delphi 
technique, η Cause – Consequence Analysis, η Cause and Effect Analysis και η τεχνική Matrix (Toll, 2004), 
οι οποίες έχουν έναν κοινό στοιχείο που εκφράζεται από την θεωρία HHM (Knight, n.d.) (Yacov & 
Haimes, 2002). Η θεωρία αυτή αποτελείται από πέντε βασικά στάδια: 1) προσδιορισμός του περιεχομένου 
(κατανόηση του περιβάλλοντος στο οποίο θα εφαρμοστεί το σχέδιο), 2) αναγνώριση της επικινδυνότητας 
(εντοπισμός, αναγνώριση και καταγραφή των κινδύνων) (ANSI, 2011), 3) ανάλυση της επικινδυνότητας 
(πληροφορίες που προσδιορίζουν τις αιτίες κάποιου κινδύνου και τις επιπτώσεις αυτού) (NANAIMO, 
2006), 4) Αξιολόγηση της επικινδυνότητας (σύγκριση των υπολογισμένων επιπέδων κινδύνου, με βάση τα 
κριτήρια που τέθηκαν όταν ορίστηκε το περιβάλλον του κινδύνου). Υπάρχουν τρεις ζώνες τοποθέτησης 
του κινδύνου: η υψηλή, η μεσαία και η χαμηλή. Μέθοδοι όπως η Decision Tree Analysis και Multiple 
Criteria Decision-Making (Amornsawadwatana, 2007) βοηθούν στην σωστή ιεράρχηση των κινδύνων και 
5) Αντιμετώπιση των κινδύνων (ανάπτυξη επιλογών για τον μετριασμό της επικινδυνότητας μέσω 
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αποφυγής, μείωσης, μετάδοσης και αποδοχής). Κάθε στάδιο διέπεται από συγκεκριμένα βήματα που πρέπει 
να ακολουθηθούν για την ολοκλήρωσή του και την μετάβαση στο επόμενο.   
 
Μεθοδολογία 
 
Με βάση το θεωρητικό μοντέλο ΗΗΜ αναλύθηκε το σχέδιο ασφάλειας τόσο στο Service Park, όσο και 
στις Ειδικές Διαδρομές του αγώνα. Το Service Park είναι το σημείο όπου είναι παρκαρισμένα όλα τα 
αυτοκίνητα, τα πληρώματα και τα συνεργεία τους. Στον ίδιο χώρο υπάρχουν χώροι εστίασης και αναψυχής. 
Στον συγκεκριμένο αγώνα στεγαζόταν στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας. Οι Ειδικές Διαδρομές είναι οι 
δρόμοι στους οποίους διεξάγεται ο αγώνας. Στη συγκεκριμένη διοργάνωση ήταν χωματόδρομοι των 
βουνών της Λαμίας, όπου η πρόσφυση των ελαστικών των αυτοκινήτων ήταν μειωμένη. Η παρουσία 
θεατών σε αυτές εντείνει την ανάγκη για έναν καλό σχεδιασμό ασφάλειας.  

 
Αποτελέσματα - Συζήτηση  
 
Η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε έδειξε πως υπήρχε κάποιο σχέδιο ασφάλειας και στους δύο τομείς, το 
οποίο είχε εκπονηθεί από το υπεύθυνο τμήμα ασφάλειας της οργάνωσης. Σε γενικές γραμμές, το σχέδιο 
αυτό ακολουθούσε το μοντέλο ΗΗΜ, αλλά όχι απόλυτα. Σε κάποιες περιπτώσεις οι παρεκκλίσεις έθεταν 
σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Για παράδειγμα, στο Service Park οι θεατές και τα αγωνιστικά αυτοκίνητα 
βρίσκονταν στον ίδιο δρόμο. Η οργανωτική επιτροπή προσπάθησε να κάνει κάποιες διορθωτικές κινήσεις, 
οι οποίες, όμως, στην πράξη δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν τους θεατές από το να χρησιμοποιούν τους 
δρόμους, ακόμα και όταν απαγορευόταν η διέλευση. Γενικά, ο σχεδιασμός ασφάλειας των Ειδικών 
Διαδρομών ήταν ικανοποιητικός, αλλά και εκεί υπήρχαν παρεκκλίσεις από τη θεωρία. Για παράδειγμα, 
υπήρχε ασθενοφόρο (όπως επιβάλλει και η Διεθνής Ομοσπονδία), αλλά δεν κατάλληλο για τους δρόμους 
που γινόταν ο αγώνας, συνεπώς ήταν άχρηστο.  
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ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

Πόστερ 
 
Πετρής, Ι., Μαύρη, Μ., Σάμιτας, Α., & Γάκη, Ε. 
 
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου  
 
Εισαγωγή 
 
Στην Ελλάδα, η οργάνωση και η ανάπτυξη του κλασικού αθλητισμού εξυπηρετείται σε τοπικό επίπεδο από 
ένα εκτεταμένο δίκτυο αθλητικών σωματείων, τα οποία υπάγονται στην ομοσπονδία του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Το 
αθλητικό σωματείο είναι μία μη κερδοσκοπική αθλητική οργάνωση που συγκροτείται από ομάδες φίλων 
και λειτουργεί με βάση καταστατικό. Είναι το κύτταρο του ελληνικού αθλητικού συστήματος με σκοπό την 
καλλιέργεια του αθλητισμού και του πρωταθλητισμού, τον εντοπισμό ταλαντούχων αθλητών, την 
οργάνωση προγραμμάτων και την διοργάνωση αγώνων. Η εθελοντική φύση της λειτουργίας του 
χαρακτηρίζεται από ανεπίσημες-άτυπες σχέσεις, χαλαρή δομή και εθελοντική συμμετοχή μελών, ενώ 
αποφάσεις για όλα τα θέματα παίρνει το Διοικητικό Συμβούλιο που έχει την συνολική ευθύνη. Βασικές 
πηγές χρηματοδότησης είναι από το κράτος μέσω της Ομοσπονδίας, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις 
συνδρομές μελών.  
 
Ο βαθμός στον οποίο ένα αθλητικό σωματείο επιτυγχάνει τους στόχους που έχει θέσει χαρακτηρίζεται µε 
τον όρο «οργανωτική αποτελεσματικότητα». Για την αποσαφήνιση του όρου έχουν αναπτυχθεί διάφορα 
μοντέλα και θεωρητικές προσεγγίσεις. Παρά την πολυετή έρευνα στον τομέα αυτό, υπάρχουν ακόμη 
θεμελιώδεις προκλήσεις σχετικά με το πώς μπορεί να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού, 
αφού η φύση των αθλημάτων είναι πολυδιάστατη και περίπλοκη (Baruh & Ramalho, 2006; Cameron, 
1981). Στην αθλητική βιβλιογραφία υπάρχουν λίγες έρευνες για την οργανωτική δομή, το περιεχόμενο και 
την απόδοση των αθλητικών σωματείων (Kikulis et. al., 1989; Παπαδημητρίου, 1994; Slack & Hinings, 
1994; Thiboult et. al., 1991).  
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της οργανωτικής αποτελεσματικότητας των σωματείων 
στίβου του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 
 
Μεθοδολογία 
 
Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 141 άτομα (Ν = 141) από σωματεία, οι οποίοι ήταν μέλη Δ.Σ, 
προπονητές και αθλητές 15+ χρονών. Οι 90 (63,83%) από αυτούς ήταν άνδρες και οι 51 (36,17%) 
γυναίκες. Ως προς την ηλικία τους οι 33 (23,4%) ήταν 15-20 χρονών, 37 (26,2%) 21-30, 18 (12,8%) 31-40, 
28 (19,9%) 41-50, 21 (14,9%) 51-60 και 4 (2,8%) 61+ χρονών. 
 
Όργανο μέτρησης: Για την μέτρηση των παραγόντων που επηρεάζουν την οργανωτική αποτελεσματικότητα 
χρησιμοποιήθηκε περιγραφική έρευνα με την δημιουργία νέου ερωτηματολογίου που περιλάμβανε 
συνολικά 26 ερωτήσεις, από τις οποίες 20 αντιστοιχούσαν στις πέντε παραμέτρους της οργανωτικής 
αποτελεσματικότητας: α) «Διοικητικό Συμβούλιο & εξωτερικές συνεργασίες», β) «Ενδιαφέρον για τους 
αθλητές», γ) «Εσωτερικές διαδικασίες σωματείου», δ) «Προγραμματισμός σωματείου» και ε) 
«Προπονητική - Επιστημονική υποστήριξη», ενώ έξι ερωτήσεις αφορούσαν δημογραφικά στοιχεία. Όλες οι 
ερωτήσεις απαντήθηκαν σε τετραβάθμια κλίμακα τύπου Likert, όπου 1 = καθόλου και 4 = πολύ.     
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Στατιστική ανάλυση: Για τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων (περιγραφική στατιστική ανάλυση 
των δεδομένων και συσχέτιση των μεταβλητών) χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 21.0. 
Για τον έλεγχο των συσχετίσεων χρησιμοποιήθηκε το chi-square test και, εφόσον δεν ισχύουν οι 
προϋποθέσεις, το αντίστοιχο μη παραμετρικό Monte Carlo test. 
 
Αποτελέσματα – Συμπεράσματα 
 
Σε ποσοστό 72% οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι η διοίκηση ασκεί τα καθήκοντά της από αρκετά έως πολύ. 
Υπάρχει η πεποίθηση καλής συνεργασίας μεταξύ προπονητών και διοίκησης με το 54% να θεωρεί τις 
σχέσεις καλές, ενώ το 31% πολύ καλές. Η εικόνα δεν είναι ξεκάθαρη σχετικά με τα κίνητρα προς τους 
ταλαντούχους αθλητές, αφού το 44% πιστεύει πως είναι λίγα, ενώ το 35.5% αρκετά. Το 58% θεωρεί ότι ο 
προπονητής συμμετέχει στις αποφάσεις του σωματείου και συνεργάζεται αρμονικά (60%). Το 55.3% 
πιστεύει ότι το σωματείο διαθέτει αρκετά σαφή σχεδιασμό. Το 81% θεωρεί ότι η προσωπικότητα του 
προπονητή παρακινεί τους αθλητές, ενώ στα θέματα υγείας το 56.0% θεωρεί ότι το σωματείο δεν 
συνεργάζεται επαρκώς με φορείς.  
 
Από την ανάλυση προέκυψε ότι οι κρίσιμοι παράγοντες που επηρεάζουν θετικά την προπονητική 
διαδικασία είναι: α) οι αγωνιστικές επιτυχίες, β) η συμμετοχή αθλητών σε αγώνες, γ) η υποστήριξη από 
οικογένεια, δ) τα εσωτερικά κίνητρα του αθλητή, ε) η διαπροσωπική σχέση αθλητή-προπονητή και στ) ο 
καθορισμός προπονητικών στόχων. Οι σημαντικότεροι παράγοντες που κινητοποιούν τον προπονητή ώστε 
να αποδώσει καλύτερα είναι: α) οι επιτυχίες των αθλητών β) η δημιουργία μακροπρόθεσμων στόχων γ ) η 
ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων με τους αθλητές και δ) η ύπαρξη ταλαντούχων αθλητών στο σωματείο. 
 
Στη συνέχεια εξετάσθηκε η ύπαρξη, σε επίπεδο σημαντικότητας α=0.05, στατιστικά σημαντικής 
συσχέτισης μεταξύ των εξεταζόμενων μεταβλητών.  
 

Μεταβλητές  Συσχέτιση Sig 
Συνέπεια  Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελεσματική επίλυση των 
προβλημάτων 

0.638 0,000 

Συμμετοχή προπονητή στη λήψη αποφάσεων του σωματείου και 
αποτελεσματική επίλυση  προβλημάτων 

0.149 0.302 

Συνεργατική ατμόσφαιρα αθλητών και διοίκησης σωματείου και 
παροχής ελκυστικών κινήτρων στους ταλαντούχους αθλητές 

0.454 0,000 

Αξιολόγηση και περιοδική βελτίωση των προγραμμάτων και 
σχεδιασμός για την ανάπτυξη του αθλήματος 

0.589 0,000 

Επαγγελματική αποκατάσταση αθλητών με τα αγωνιστικά κίνητρα που 
προσφέρει το σωματείο στους ταλαντούχους αθλητές 

-0.004 0.173 

Ηλικία και οικονομικές απολαβές προπονητών 0.081 0.103 
Φύλο του προπονητή και καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων με 
τους αθλητές  

0.166 0.080 

Προσωπικότητα προπονητή και αγωνιστικές επιτυχίες αθλητών 0.294 0.004 
Φύλο του αθλητή και εσωτερικά κίνητρα  0.005 0.943 

 
Συζήτηση - Συμπεράσματα 
 
Όσον αφορά στο έργο της  διοίκησης, προπονητές και αθλητές το θεωρούν σημαντικό και διεκπεραιώνεται 
αποτελεσματικά, γεγονός που δεν συμβαίνει στη συνεργασία με τοπικούς φορείς. Ενδεχομένως τα 
σωματεία θα πρέπει να προβάλλουν πιο αποτελεσματικά το έργο τους στην τοπική κοινωνία. Υπάρχει καλή 
συνεργασία σωματείου – αθλητών χωρίς, ωστόσο, αυτή να αντικατοπτρίζεται στην υλική υποστήριξη των 



17Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΑΘΗΝΑ, 2-4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016  

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (ΕλλΕΕΔΑΑ) 
www.elleda.gr 

 

39 

τελευταίων. Υπάρχει καλή συνεργασία με τους προπονητές, οι οποίοι έχουν λόγο στις αποφάσεις και η 
προσωπικότητα του προπονητή αναδεικνύεται σε καταλυτικό παράγοντα αποτελεσματικότητας. Το επίπεδο 
προγραμματισμού είναι ικανοποιητικό με περιθώρια βελτίωσης ενώ η συνεργασία με ιατρικούς φορείς 
είναι ανεπαρκής. 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

 
Επαγγελματική εργασία 

 
Στεφανάκης, Θ. 
 
Φοροτεχνικός, Μέλος Δ.Σ., Ε.Π.Σ. Δωδεκανήσου 
 
Εισαγωγή 
 
Τα Ερασιτεχνικά Αθλητικά Σωματεία (ΕΑΣ) αποτελούν «ζωντανούς» οργανισμούς, που 
δραστηριοποιούνται μέσα στην κοινωνία, συνεπώς τα διοικητικά τους θέματα πρέπει να εξελίσσονται μέσα 
σε νομότυπα  καθορισμένα πλαίσια. Οι ραγδαίες οικονομικές και πολιτικές ανακατατάξεις στην χώρα μας, 
με επίκεντρο την οικονομική κρίση που διανύουμε, επιβάλλουν νέα δεδομένα στην οργάνωση και την 
διοίκηση των ΕΑΣ. Οι παράγοντες-στελέχη πρέπει να αντιληφθούν ότι η προχειρότητα και η ανεύθυνη 
στάση δεν ταιριάζει με την νέα πραγματικότητα. Για να πετύχουν στο διοικητικό έργο που επιτελούν, η 
ερασιτεχνική ενασχόληση, η οποία στηρίζεται στο μεράκι, την αγάπη γι’ αυτό που κάνουν, την 
ενεργητικότητα και την προσφορά, πρέπει να συνδυάζεται με την εξειδίκευση, την εκπαίδευση και την 
αναζήτηση υπηρεσιών υποστήριξης. Η νόμιμη και διαφανής οικονομική διαχείριση και η αναζήτηση 
πηγών χρηματοδότησης πρέπει να αποτελούν προτεραιότητές τους. Κύρια παράμετρος για την νόμιμη 
λειτουργία των σωματείων είναι η τήρηση του λογιστικού-φορολογικού πλαισίου που τα διέπει. Η 
διαχείριση των οικονομικών τους δραστηριοτήτων πρέπει να παρακολουθεί συνεχώς τις μεταβολές στο 
φορολογιστικό - νομοθετικό πλαίσιο και να προσαρμόζεται ανάλογα. 
 
Ο προϋπολογισμός των ΕΑΣ 
 
Η επιτυχής λειτουργία και η βιωσιμότητα ενός ΕΑΣ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την σωστή διαχείριση 
των οικονομικών του. Το κυριότερο εργαλείο οικονομικής διαχείρισης είναι ο προϋπολογισμός για ένα 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ο οποίος στηρίζεται στις προβλέψεις των εσόδων και εξόδων του 
σωματείου για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ανάλογα με το αντικείμενο της δραστηριότητάς του. Για 
παράδειγμα, ένα ποδοσφαιρικό σωματείο ορίζει ως περίοδο προϋπολογισμού το διάστημα από Ιούνιο - 
Ιούλιο (ξεκίνημα της προετοιμασίας για την νέα αγωνιστική περίοδο) μέχρι τον Απρίλιο - Μάιο της 
επομένης χρονιάς (λήξη των πρωταθλημάτων και της αγωνιστικής περιόδου).  
 
Ο προϋπολογισμός συνήθως γίνεται για έναν χρόνο, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνεται για 
μικρότερο ή μεγαλύτερο διάστημα, ανάλογα με την κύρια δραστηριότητα του σωματείου. Αναγκαία είναι 
και η σύνταξη προϋπολογισμού για μικρότερες επιμέρους περιόδους, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να 
γίνεται σύγκριση των πραγματικών αποτελεσμάτων με τα στοιχεία του συνολικού προϋπολογισμού. 
 
Ο προϋπολογισμός παρέχει λεπτομερή περιγραφή, ανάλυση και αιτιολογία των εξόδων του σωματείου 
(αθλητικός εξοπλισμός, οδοιπορικά, μετακινήσεις, ρουχισμός, συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, 
κλπ.) και πρόβλεψη για τα έσοδα και τις πηγές τους. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι στο σκέλος των 
εσόδων πρέπει να γίνεται ρεαλιστική εκτίμηση, η οποία να τεκμηριώνεται και να αιτιολογείται. 
 
Η συνεχής παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων του προϋπολογισμού και η επισήμανση σημαντικών 
αποκλίσεων από τον αρχικό δίνει τη δυνατότητα για την έγκαιρη διάγνωση πιθανών προβλημάτων και την 
λήψη αποφάσεων για την ελαχιστοποίηση των αποκλίσεων.  
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Τρόποι και πηγές χρηματοδότησης 
 
Η πετυχημένη λειτουργία ενός ΕΑΣ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις πηγές χρηματοδότησής του. Τα 
μέλη του μπορούν να προσφέρουν πόρους με τις παρακάτω μορφές: 
 χρήματα με τη μορφή της συνδρομής (τακτικά έσοδα), 
 προσφορά υπηρεσιών στον ελεύθερο χρόνο τους, 
 δωρεά σε υλικό, ρουχισμό, χρηματικών ποσών (μη τακτικά έσοδα του σωματείου). 
 
Τα ΕΑΣ αναπτύσσονται αυξάνοντας τον αριθμό των μελών τους, αλλά και δημιουργώντας νέα τμήματα. 
Όμως, η δημιουργία νέων τμημάτων αυξάνει και τις ανάγκες για πόρους, χωρίς παράλληλα να αυξάνονται 
με τον ίδιο ρυθμό και τα έσοδα. Η αρνητική διαφορά (άνοιγμα) εσόδων - εξόδων μεγαλώνει με τη 
συμμετοχή των αθλητών του στα διάφορα πρωταθλήματα (τοπικά, περιφερειακά, εθνικά). Τα κίνητρα, οι 
ανάγκες για καλύτερη προετοιμασία και η πρόσληψη προπονητών επιβαρύνουν σημαντικά τον 
προϋπολογισμό. Από την άλλη μεριά, οι συνδρομές των μελών και οι δωρεές συνήθως δεν επαρκούν για να 
καλύψουν τα έξοδα. Πηγές χρηματοδότησης ενός ΕΑΣ μπορεί να είναι και οι παρακάτω: 
 Τα εισιτήρια εισόδου των θεατών στο γήπεδο όταν διεξάγονται οι αγώνες. 
 Οι διαφημίσεις που υπάρχουν μέσα και έξω από τις αθλητικές εγκαταστάσεις και πάνω στην αθλητική 

ενδυμασία. 
 Οι χορηγοί. 
 Η πώληση ή η ιδία εκμετάλλευση των κυλικείων στο γήπεδο.  
 Η μπουτίκ που πουλάει ρούχα, αναμνηστικά, σουβενίρ, DVD κλπ. 
 Η πώληση ποτών και φαγητών σε εκδηλώσεις όπου υπάρχει μαζική συμμετοχή κόσμου. 
 Η διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων ευρύτερης μορφής (συναυλίες με γνωστούς καλλιτέχνες, 

χοροεσπερίδες, beach party, κλπ.). 
 Η διεξαγωγή λαχειαγορών με διάφορα δώρα (π.χ., τηλεοράσεις, υπολογιστές, κλπ.). 
 Η προσφορά πιστωτικών καρτών σε συνεργασία με τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, κλπ.  
 
Επειδή, όμως, τις περισσότερες φορές τα παραπάνω δεν επαρκούν τα ΕΑΣ επιδιώκουν τη χρηματοδότηση 
από τρίτους φορείς (κράτος, Περιφέρεια και Δήμο). Η κρατική επιχορήγηση βασίζεται σε δύο κριτήρια: α) 
την αγωνιστική δραστηριότητα του σωματείου (ανάλογα με τα τμήματα που αποδεδειγμένα λειτουργεί) και 
β) τη συμμετοχή των αθλητών στα τοπικά και περιφερειακά πρωταθλήματα. Ορισμένες φορές οι παροχές 
από το κράτος μπορεί και να έχουν και τη μορφή έμμεσης επιχορήγησης όπως: α) δημιουργία έργων 
υποδομής, β) φορολογικές ελαφρύνσεις, γ) υπαγωγή σε αναπτυξιακά προγράμματα για αγορά εξοπλισμού 
ή κατασκευή έργων (ΕΣΠΑ, Κοινοτικά προγράμματα κλπ.) και δ) επιχορήγηση για επιμόρφωση - 
εκπαίδευση προπονητών, αθλητών, κλπ. Βέβαια, οι κρατικές ενισχύσεις των σωματείων έχουν σχεδόν 
εκμηδενιστεί, αφού η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε όλα τα επίπεδα. 
 
Η ισχύουσα νομοθεσία 
 
Η φορολογική, λογιστική και εργατική νομοθεσία που διέπει τα ΕΑΣ είναι πολύπλευρη και δεν είναι 
εύκολο να αντιμετωπιστεί ολοκληρωμένα, καθώς εμπεριέχει συνδυαστικές διατάξεις νόμων. Λόγω των 
εξειδικευμένων και σύνθετων δράσεων των σωματείων και του γεγονότος ότι υπάρχει συνδυασμός της 
φορολογικής νομοθεσίας με τον αθλητικό νόμο έχουν διαπιστωθεί νομοθετικά κενά. Ο βασικός νόμος που 
διέπει τη λειτουργία των ΕΑΣ είναι ο 2725/1999, όπως κατά καιρούς τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των: 
2858/2000, 2947/2001, 3057/2002, 3207/2003, 3262/2004, 3772/2005, 3472/2006, 3479/2006, 3708/2008, 
3773/2009, 4049/2012, 4052/2012, 4061/2012, 4326/2015, 4373/2016. 
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Φορολογικού ενδιαφέροντος διατάξεις στον παραπάνω νόμο εντοπίζονται κυρίως στα άρθρα 6 (Βιβλία), 7 
(Υποχρεώσεις – δικαιώματα), 51 (Οικονομικό έτος – Προϋπολογισμός – Ισολογισμός – Απολογισμός) και 
52 (Οικονομική εποπτεία). 
 
Για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις η Γ.Γ.Α., χαρακτηρίζει ένα αναγνωρισμένο ΕΑΣ ως Νομικό 
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (ΠΟΛ 1057/2001). Ο χαρακτήρας αυτός 
προκύπτει από το καταστατικό του και από τον χαρακτηρισμό που του έχουν δώσει οι ιδρυτές του. Οι 
δράσεις του πρέπει να επικεντρώνονται στην εξυπηρέτηση του αρχικού σκοπού (μη κερδοσκοπικός) για 
τον οποίο ιδρύθηκε και να μην χρησιμοποιεί τα ενδεχόμενα οικονομικά του πλεονάσματα για να κάνει 
διανομή κερδών. Σε κάθε περίπτωση το ΕΑΣ κρίνεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (έφορο), 
ο οποίος ερευνά αν έχει εκτραπεί του σκοπού του, οπότε θεωρείται επιτηδευματίας. Για να μην βρεθούν 
αντιμέτωπα με φορολογικές παραβάσεις που επιφέρουν πρόστιμα τα ΕΑΣ πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη 
προσοχή στις δραστηριότητές τους. 
 
Οι φορολογικοί νόμοι και οι κυριότερες διατάξεις που διέπουν τα ΕΑΣ είναι οι εξής: 
 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) 
 2859/2000 (Φ.Π.Α.) 
 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) 
 4308/2014 (Νέα Λογιστικά Πρότυπα). 
 
Τα Νέα Λογιστικά Πρότυπα αποτελούν ένα σημαντικό νομοθέτημα σε ότι αφορά την λογιστική και την 
φορολογική αντιμετώπιση των μικρών οντοτήτων (περιλαμβανομένων και των νομικών προσώπων μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δηλαδή και των ΕΑΣ), με το οποίο απλουστεύονται όλες οι διαδικασίες που 
σχετίζονται με την λογιστική παρακολούθηση. Η εφαρμογή του ξεκίνησε από 01.01.2015, αλλά μέχρι 
σήμερα γίνεται σταδιακή προσαρμογή. 
 
Βέβαια, εκτός από τους βασικούς νόμους έχουν εκδοθεί αρκετές εγκύκλιοι που αφορούν στην φορολογική 
παρακολούθηση των σωματείων, οι οποίες δίνουν πρόσθετες οδηγίες και εξηγήσεις για την εφαρμογή της 
φορολογικής νομοθεσίας σε διάφορα θέματα σωματείων (π.χ. για τα δίδακτρα, για τις εκδηλώσεις, για το 
εισόδημα από ακίνητα, κλπ.). Κυριότερες από αυτές είναι: ΠΟΛ 1071/1995, ΠΟΛ 1057/2001, ΠΟΛ 
1044/2015, ΠΟΛ 1073/2015, ΠΟΛ 1113/2015, ΠΟΛ 1123/2015, ΠΟΛ 1065/2015.  
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι βασικός πυλώνας της φορολογικής νομοθεσίας για τα ΕΑΣ αποτελούν οι υπ. αρ. 
383/1973 και 389/2000 Γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που αναφέρονται στο 
γεγονός της χρησιμοποίησης των εσόδων των σωματείων για την εκπλήρωση του μη κερδοσκοπικού 
σκοπού τους. 
 
Συζήτηση - Συμπέρασμα 
 
Για να επιτελέσουν τον σημαντικό ρόλο τους τα ΕΑΣ αναπτύσσουν περίπλοκες οικονομικές  
δραστηριότητες, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπίζονται με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και 
τα Νέα Λογιστικά Πρότυπα, γιατί έτσι εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία και η βιωσιμότητά τους. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ  

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 

Περίληψη 
 
Νικολαΐδου, Σ., Μαυρομάτης, Γ., Υφαντίδου, Γ., Κώστα, Γ., & Γιαλαμάς, Β.  
 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

 
Σκοποί της έρευνας ήταν η περιγραφή και η σύγκριση της οργανωτικής δομής των Καποδιστριακών και 
Καλλικρατικών Δημοτικών Αθλητικών Οργανισμών (ΔΑΟ), η ταξινόμησή τους σε οργανωτικούς τύπους ή 
δομές με βάση τις διαστάσεις τους, καθώς και η αξιολόγηση των δημογραφικών και οργανωτικών 
χαρακτηριστικών τους. Αρχικό δείγμα αποτέλεσαν 100 Ελληνικοί Καποδιστριακοί (ΔΑΟ), ενώ το δεύτερο 
δείγμα αποτέλεσαν 84 Καλλικρατικοί Αθλητικοί Οργανισμοί / Επιχειρήσεις / Γραφεία Αθλητισμού. Το 
ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Sport Commission Organization Structure Survey (SCOSS) 
τροποποιημένο και μεταφρασμένο στα ελληνικά, το οποίο περιελάμβανε 37 ερωτήσεις για το αρχικό 
δείγμα και 40 για το δεύτερο, καθώς κρίθηκε απαραίτητη η πρόσθεση ερωτήσεων για την ενίσχυση του 
Cronbach a. που εμφάνισε ο παράγοντας τυποποίηση στην παραγοντική ανάλυση του αρχικού δείγματος. Η 
διερευνητική παραγοντική ανάλυση του πρώτου δείγματος κατέληξε σε τέσσερις παράγοντες: α) 
τμηματοποίηση ανθρώπινου δυναμικού, β) συγκέντρωση, γ) εξειδίκευση, δ) τυποποίηση, με αποδεκτό 
συντελεστή αξιοπιστίας a για τους τρεις πρώτους και μη αποδεκτό για το τελευταίο (a = .48). Η 
παραγοντική ανάλυση του δεύτερου δείγματος κατέληξε σε τρεις παράγοντες: α) τυποποίηση, β) 
συγκέντρωση, γ) πολυπλοκότητα, με αποδεκτό συντελεστή αξιοπιστίας a για όλους. Τα αποτελέσματα της 
επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης κατέληξαν σε αποδεκτούς δείκτες προσαρμογής και για τα δύο 
δείγματα, με το δεύτερο, όμως, δείγμα να εμφανίζει καλύτερη προσαρμογή του μοντέλου. H οργανωτική 
δομή του δεύτερου δείγματος ήταν βελτιωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του πρώτου. Η ανιούσα 
ιεραρχική ανάλυση συστάδων (Ascending Hierarchical Clustering) έγινε και για τα δύο δείγματα της 
έρευνας με τη μετρική του Ward και τον αλγόριθμο των «Αμοιβαίων Γειτονικών Σημείων» ως μέθοδο 
συσσωμάτωσης των συστάδων. Από την ανάλυση αυτή δημιουργήθηκαν τέσσερις οργανωτικοί τύποι ή 
ομάδες οργάνωσης για το πρώτο δείγμα και τρεις ομάδες για το δεύτερο. Η συγκεκριμένη ανάλυση 
βασίστηκε στην τυπολογία του Mintzberg (1979), η οποία είναι ευρέως αποδεκτή. Ο Mintzberg βασίστηκε 
κατά κύριο λόγο στις οργανωτικές διαστάσεις που συναντώνται σε έναν οργανισμό, δηλαδή της 
πολυπλοκότητας, της τυποποίησης και της συγκέντρωσης και με βάση τις παραπάνω μεταβλητές 
υποστήριξε την ύπαρξη πέντε οργανωτικών τύπων ή δομών: α) απλή δομή, β) γραφειοκρατική παθητική, γ) 
διαιρετική, δ) επαγγελματική γραφειοκρατική και ε) εξειδικευμένη δομή ή οργανική. Από την ανάλυση 
συχνοτήτων προέκυψε ότι τα δείγματα διέφεραν ως προς όλα τα δημογραφικά και ως προς την πλειοψηφία 
των οργανωτικών χαρακτηριστικών. Τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν τα διοικητικά στελέχη στη γνώση 
και την κατανόηση όλων των προαναφερθέντων στοιχείων. Άλλωστε, η κατανόησή τους αποτελεί 
προϋπόθεση για τα διοικητικά στελέχη προκειμένου να καθοδηγούν και να σχεδιάζουν την ιδανική δομή 
οργάνωσης που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του εκάστοτε οργανισμού. 
 
Λέξεις κλειδιά: Οργανωτική δομή, διαστάσεις οργανωτικής δομής, τύποι ή ομάδες οργάνωσης. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
 
Γιαννάκη, Σ.,1 & Γαργαλιάνος, Δ.2 

 
1 Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΕΚΠΑ 
2 Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

 
Περίληψη 
 
Στην αρχαία Ολυμπία γεννήθηκε και εδραιώθηκε ένας θεσμός πανανθρώπινης – οικουμενικής 
συναδέλφωσης, ο θεσμός των Ολυμπίων – Ολυμπιακών Αγώνων. Οι αγώνες είχαν αρχικά τοπικό 
χαρακτήρα, στη συνέχει παμπελοποννησικό, για να εδραιωθούν ως εξαιρετικής σημασίας Πανελλήνιοι 
αγώνες με διάρκεια ζωής δώδεκα αιώνων. Η διαχρονική πορεία προκάλεσε το ενδιαφέρον για την μελέτη 
και την έρευνα των βασικών αρχών οργάνωσης των αγώνων, των προσώπων και των αρμοδιοτήτων που 
είχαν, η διερεύνηση των οποίων αποτέλεσε και το σκοπό της παρούσας εργασίας. Σημαντική πηγή 
αποτέλεσαν τα κείμενα της κλασικής γραμματείας και ειδικότερα οι Περιηγήσεις του Παυσανία, καθώς και 
μελέτες σύγχρονων ερευνητών. Τον 9ο αιώνα π.Χ. η αναβίωση των Αγώνων από το βασιλιά Ίφιτο και 
ταυτόχρονα η καθιέρωση του θεσμού της Εκεχειρίας όρισαν μία σημαντική αφετηρία για το θεσμό, χωρίς 
να σημάνει την απαρχή τους, καθώς στον τόπο αυτό αγωνίστηκαν και προστάτευσαν τον αθλητικό 
συναγωνισμό οι ίδιοι οι Θεοί. Το καθεστώς της υποχρεωτικής ειρήνευσης δημιούργησε τις προϋποθέσεις 
ανάπτυξης και οργάνωσης, αξιοποιώντας τον ιερό και απαραβίαστο τόπο της Ηλείας. Δημιουργήθηκαν 
γυμναστικά και αγωνιστικά ιδρύματα, ναοί, κτήρια διοίκησης και διαμονής, βοηθητικοί χώροι και χώροι 
καλλιέργειας του πνεύματος και της καλλιτεχνίας τόσο στην αρχαία Ολυμπία, όσο και στην αρχαία Ήλιδα, 
όπου λειτούργησε το πρώτο Ολυμπιακό χωριό στην παγκόσμια ιστορία του αθλητισμού. Η Βουλή των 
Ηλείων κατάφερε να επιδείξει διορατικότητα, προσαρμοστικότητα και να ανταποκριθεί στην πρόκληση 
που αναπόφευκτα δημιουργούσε το κύρος των Αγώνων, συνεπικουρούμενη από ένα σύνολο προσώπων, 
αρμόδιων κατά περίσταση. Πριν και κατά τη διάρκεια τέλεσης των Αγώνων σημαντικότατος ήταν ο ρόλος 
των Ελλανοδικών, οι οποίοι διαφύλασσαν το κύρος τους. Η καθιέρωση ενός πλαισίου αδιάβλητων αρχών 
και η κατάλληλη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού οδήγησαν στο να διοργανωθούν 293 συναπτές 
Ολυμπιάδες υπογραμμίζοντας την αναμφισβήτητη καταγωγή του αθλητικού διοικητικού θεσμού. 
 
Εισαγωγή 
 
Στην αρχαία Ολυμπία γεννήθηκε και εδραιώθηκε ένας θεσμός πανανθρώπινης – οικουμενικής 
συναδέλφωσης, ο θεσμός των Ολυμπίων – Ολυμπιακών Αγώνων (ΟΑ). Η απαρχή τους χάνεται σε 
μυθολογικά περιστατικά αναδεικνύοντας τους θεούς σε δημιουργούς, προστάτες των Αγώνων και των 
γυμναστικών ιδρυμάτων, εναγώνιους και αθλητές – νικητές1. Σε αυτήν την θεϊκά ορισμένη διαδικασία, οι 
άνθρωποι συμμετείχαν καθ' ομοίωσιν, και οι καλοδιοικούμενοι Ηλείοι2 αξιοποίησαν τις δυνατότητες του 
κάλλιστου τόπου της Ελλάδος, διεκδίκησαν την τέλεση των Αγώνων και ανέπτυξαν ένα σύστημα 
οργάνωσης του χώρου και του ανθρώπινου δυναμικού όχι μόνο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής τους, αλλά 
και καιρό πριν, συμβάλλοντας στο να χαρακτηριστούν οι αγώνες ως Πανελλήνιοι. 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να προσδιορίσει: α) τις βασικές αρχές του πλαισίου οργάνωσης των 

                                                           
1 Πλάτων Κρατύλος 406c, Πολιτεία 536e, Φιλόστρατος Εικόνες Ι.24, Πλούταρχος Περί του Ε 394b, Ξενοφών Απομνημονεύματα ΙΙ, 

1,20, Πλάτων Νόμοι 420ε, Φιλόστρατος Γυμναστικός 16, 45, Ορφικοί Ύμνοι 28.2, Παυσανίας ΙΙΙ.15.7, IV.32.1, V.7.10, V.26.3, 
Λουκιανός Ανάχαρσις 7. 

2 Παυσανίας IV.28.4. 
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ΟΑ και β) τους ανθρώπους που εργάζονταν και τα καθήκοντα που είχαν για την προετοιμασία και τη 
διεξαγωγή τους.   
 
Καθιέρωση των αγώνων – Εκεχειρία  
 
Η Ολυμπιακή παράδοση εμφανίζει τον βασιλιά της Ηλείας (Ήλιδας) Ίφιτο το 884 π.Χ.3, να διαδραματίζει 
καίριο ρόλο στα ιστορικά αθλητικά δρώμενα μετά τον δελφικό χρησμό – πρόσταγμα4 που έλαβε για την 
ανακαίνιση των ΟΑ. Την ίδια περίοδο καθιερώθηκε μία πολιτική πράξη θεϊκής έμπνευσης, ο θεσμός της 
Εκεχειρίας5, που συνέβαλε στην ευδαιμονία της Ηλείας, καθώς κηρυσσόταν τόπος ιερός, ουδέτερος και 
απαραβίαστος, που είχε διαρκώς ειρήνη, παρέχοντας την δυνατότητα στον τόπο να αναπτυχθεί και να 
προοδεύσει. Στο διάστημα των αιώνων εφαρμογής του θεσμού, η γνωστοποίηση της έναρξης και της 
διάρκειάς της – αρχικά ιερομηνία (ένας μήνας), στη συνέχεια τρεις μήνες, για να διευρυνθεί, ίσως, στους 
δέκα μήνες– γινόταν από σπονδοφόρους κήρυκες, από την Ήλιδα προς όλες τις ελληνικές πόλεις – κράτη. 
Κατά την εφαρμογή της επικρατούσε ηρεμία μεταξύ των ελληνικών πόλεων, αφού υποχρεωτικά απείχαν 
από εχθροπραξίες και οι σπάνιες παραβιάσεις επιβεβαίωναν την ισχύ και την ιερότητά της (Yiannakis, 
1993).  
 
Εγκαταστάσεις στην Ήλιδα και αξιολόγηση των αθλητών 
 
Η σημασία που αποδιδόταν στην ορθή διεξαγωγή των Αγώνων και στη διατήρηση του ενδιαφέροντός τους 
γίνεται αντιληπτή από το γεγονός ότι στην αρχαία Ήλιδα λειτούργησε το πρώτο Ολυμπιακό χωριό στην 
ιστορία των Αγώνων, με χώρους προετοιμασίας ανάλογους με τις απαιτήσεις της εποχής. Διέθετε: δύο 
Γυμνάσια, Ξυστό, ξεχωριστό χώρο προπόνησης για τους αθλητές – δρομείς (ιερός δρόμος), παλαίστρα, το 
βουλευτήριο των Ηλείων που χρησιμοποιούταν και για πνευματική παίδευση, τον Ελλανοδικαιώνα (όπου 
έμεναν οι Ελλανοδίκες), στοές, λουτρά, θέατρο (Γιαλούρης, 1996). Οι Έλληνες αθλητές, εκπρόσωποι των 
πόλεων – κρατών, με την συνοδεία των γυμναστών και των γονέων των παίδων αθλητών, καλούνταν να 
παρευρίσκονται εκεί ένα μήνα πριν από την έναρξη των Αγώνων, ώστε οι Ελλανοδίκες να επιβλέψουν την 
προπόνησή τους, να αξιολογήσουν την ετοιμότητά τους, να εγκρίνουν τη συμμετοχή τους και να τους 
κατατάξουν είτε στην κατηγορία των παίδων, είτε των ανδρών. Οι αθλητές που δεν πληρούσαν τις 
προϋποθέσεις αποκλείονταν της συμμετοχής6. 
 
Εγκαταστάσεις και διαμονή στην Ολυμπία 
 
Ως πανελλήνιος χώρος συνάθροισης η αρχαία Ολυμπία δεν θα μπορούσε να υστερεί σε προετοιμασία και 
υποδομή. Στη διαχρονικότητα οικοδομήθηκαν κτίσματα που περιέβαλλαν την ιερή Άλτη: το Γυμνάσιο, η 
παλαίστρα, ο Θεηκολεών (διέμεναν οι ιερείς και οι υπεύθυνοι για τα ιερά και τις θυσίες), το ηρώον, το 
εργαστήριο του Φειδία, το οίκημα των Φαιδρυντών (συντηρητές του χώρου της Ολυμπίας), το 
Βουλευτήριο και το Λεωνίδαιο. Στο Λεωνίδαιο, δωρεά του Νάξιου Λεωνίδα, κατά τη διάρκεια των Αγώνων 
διέμεναν οι θεωροί, οι ευυπόληπτοι αντιπρόσωποι των πόλεων – κρατών, αποσκοπώντας στην 
εκπροσώπηση της ίδιας της πολιτείας, τη συμμετοχή στις θυσίες, τη μεταφορά απόψεων με βάση το κοινό 
δίκαιο και τον αλληλοσεβασμό. Οι απλοί πολίτες, δε, έπρεπε να δημιουργήσουν τη δική τους στέγη με 
μικρές ή μεγάλες τέντες και προσωρινά καταλύματα. Μέσα στην ιερή Άλτη δέσποζε ο ναός του Δία, και 
περιμετρικά το Ηραίον, το Μητρώον, το Πελόπιο, ο βωμός του Δία, ενώ παρακείμενα αυτών ήταν το 
Φιλιππείο, το Πρυτανείο και οι Θησαυροί. Η Στοά της Ηχούς οριοθετούσε ανατολικά την ιερή Άλτη και 
                                                           
3  Patrologiae Curpus Completus Accurante J – N. Migne tomus XIX, Eusebuis Pamphili Caesariensis Episcopus Chonicorum   

Lib. 1, 1857 p.p. 221-224. 
4  Phlegon V. Tralles F1 (Ολυμπιάδες) p. 257. 
5  Σούδα λ.: εκεχειρία, “άνεσις, αργία, συνθήκη, ένδοσις ανοχή πολέμου, ή προς ολίγον χρόνον του πολέμου αναβολή και ησυχία, 

παρά το έχειν τα χείρας”. 
6  Παυσανίας VI.14.1 – 4, VI.23.2, Φιλόστρατος Γυμναστικός 25. 
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μέσω της Κρυπτής (στοάς) Ελλανοδίκες και αθλητές εισέρχονταν στο Στάδιο, το οποίο περιβαλλόταν από 
τέσσερις επικλινείς πλευρές. Υπολογίζεται ότι ο αναχωματικός του χώρος μπορούσε να φιλοξενήσει 45.000 
θεατές συνασπίζοντας όλο το ελλαδικό στοιχείο. Στην έκταση παράπλευρα του Σταδίου βρισκόταν ο 
Ιππόδρομος (Αραπογιάννη, 2002). Για την συντήρηση των χώρων και την διεκπεραίωση των Αγώνων οι 
Ηλείοι διαχειρίζονταν τα οικονομικά θέματα με πόρους που προέκυπταν από τα αφιερώματα των 
προσκυνητών, τις χρηματικές ποινές και τις οικονομικές προσφορές και δωρεές των θεωριών. 
 
Ελλανοδίκες - Αγωνοθέτες 
 
Οι άρχοντες και παραστάτες της οργάνωσης, του αδιασάλευτου της τάξης και του αδέκαστου της τέλεσης 
των Αγώνων ήταν οι Ελλανοδίκες7, ένας από κάθε φυλή των Ηλείων που επιλέγονταν με κλήρο. 
Πρωτοστατούσαν όχι μόνο κατά τη διάρκεια τέλεσης των Αγώνων, αλλά και πολύ πριν, καθώς για δέκα 
μήνες διδάσκονταν, στην Ήλιδα, τους κανονισμούς αυτών υπό την επίβλεψη των νομοφυλάκων. Ως πρώτος 
Ελλανοδίκης αναφέρεται ο Ίφιτος και, σύμφωνα με τον περιηγητή Παυσανία8, ο αριθμός των Ελλανοδικών 
τροποποιήθηκε, ανάλογα με τον αριθμό των φυλών, το 580 π.Χ. σε δύο, το 400 π.Χ. σε εννέα, το 392 π.Χ. 
σε δέκα, το 368 π.Χ. σε δώδεκα, το 364 π.Χ. σε οκτώ και από το 348 π.Χ. και μετά διατηρήθηκε στους 
δέκα. Πριν από την έναρξη των Αγώνων: α) φρόντιζαν για την άψογη τέλεσή τους και β) ορκίζονταν ως 
προς το άμεμπτο και δίκαιο της κρίσης τους. Κατά τη διάρκεια των Αγώνων: α) διατηρούσαν το Ολυμπιακό 
στεφάνι αμόλυντο, β) ηγούνταν στην τελετουργική ιερά πομπή εισόδου στο στάδιο, περιβεβλημένοι με 
ενδυμασία πορφυρού χρώματος και δαφνοστεφανωμένοι, γ) ήταν παρόντες και έλεγχαν τις κληρώσεις των 
αθλητών, δ) αποφάσιζαν για τον αποκλεισμό αθλητή και επέβαλαν ποινή αν η συμπεριφορά του ήταν 
ανάρμοστη, ε) είχαν στην επιστασία τους τους ραβδοφόρους και τους μαστιγοφόρους, στ) την περίοδο που 
υπήρχαν εννέα Ελλανοδίκες μοιράζονται από τρεις στα δρομικά αγωνίσματα, στο πένταθλο και στον 
ιππόδρομο, ζ) απένειμαν τη νίκη και στεφάνωναν τους αθλητές (Μουρατίδης, 2008). 
 
Αγωνιστικό πρόγραμμα 
 
Το 776 π.Χ. (οπότε άρχισε η επίσημη καταγραφή των ΟΑ) το πρόγραμμα διαρκούσε μία ημέρα, ενώ: α) η 
αύξηση των γυμνικών και ιπποδρομικών αγωνισμάτων, η οποία αύξησε συνακόλουθα και τον αριθμό των 
αθλητών που συμμετείχαν και β) η αναβάθμιση του χαρακτήρα των Αγώνων από παμπελοποννησιακούς σε 
πανελλήνιας απήχησης οδήγησε στο να παγιωθεί σταδιακά στις πέντε ημέρες9 (Λεονάρδος, 1901; Gardiner, 
1910; Παυλίνης, 1927; Παπαχατζής, 1979; Γιαννάκης, 1998;  Αλμπανίδης, 2004; Μουρατίδης, 2008). Την 
πρώτη ημέρα πραγματοποιούνταν στο Βουλευτήριο της Ολυμπίας η ορκωμοσία των αθλητών, των γονέων 
των παίδων αθλητών, των αδελφών τους και των γυμναστών, καθώς και των Ελλανοδικών. Η βράβευση 
των αθλητών με το συμβολικό βραβείο του κότινου (Parke & Wormell, 1956) σηματοδοτούσε την 
μνημονική καθιέρωσή τους. Τα στεφάνια έπρεπε να κοπούν την παραμονή των Αγώνων από παιδί του 
οποίου ζούσαν και οι δύο γονείς. Την τελευταία ημέρα της αθλητικής γιορτής, μετά τις ευχαριστήριες 
θυσίες οι εστιάσεις προς τιμή των νικητών γίνονταν στο Πρυτανείο, το οποίο παράλληλα λειτουργούσε  και 
ως κέντρο της πολιτικής ζωής και της διοίκησης του ιερού και των Αγώνων της Ολυμπίας.  
 
Ποινές 
 
Οι αγώνες προς τιμή του Δία δεν θα μπορούσαν να προσβληθούν από την ανθρώπινη άνομη υπερβατική 
συμπεριφορά και έτσι μεμονωμένα ανάρμοστα περιστατικά επέφεραν υψηλές ποινές στους παραβάτες10. 
Στην περίπτωση που οι ίδιοι δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν το ιερόν χρήμα, θα έπρεπε να συμβάλει η 
πόλη τους. Από τα χρήματα αυτά κατασκευάζονταν οι Ζάνες, ορειχάλκινα αγαλματίδια της μορφής του 

                                                           
7  Σούδα λ. Ελλανοδίκης, Πίνδαρος Ο.3.12, βλ. Σχολιαστής Πινδάρου Ο.3.19. 
8  Παυσανίας V.9.4 – 6. 
9  Πίνδαρος Ο.5.6, βλ. Σχολιαστής Πινδάρου Ο.5.8. 
10  Παυσανίας V.21.1 – 8. 
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Δία, και τοποθετούνταν παρατακτικά πριν από την είσοδο στο Στάδιο της Ολυμπίας, προς υπενθύμιση και 
παραδειγματισμό. 
 
Συζήτηση - Συμπέρασμα 
 
Για την τέλεση των αρχαίων Ολύμπιων – Ολυμπιακών Αγώνων εξελίχθηκε ένα πλαίσιο οργάνωσης, 
κυρίαρχες παράμετροι του οποίου ήταν: α) το θρησκευτικό στοιχείο, με τους θεούς να υπαγορεύουν την 
αρτιότητα των αγώνων, β) η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρείχε η Ηλεία ως εύφορος τόπος, γ) η 
καθιέρωση και ο σεβασμός στο θεσμό της Εκεχειρίας που δημιουργούσε καθεστώς ειρήνης, ευταξίας και 
προόδου, δ) η τήρηση του τελετουργικού λατρευτικών εκδηλώσεων, ε) η λειτουργία προαγωνιστικής 
περιόδου, στ) η οικοδόμηση γυμναστηριακών ιδρυμάτων, αγωνιστικών χώρων, ναών, πνευματικών και 
βοηθητικών κτισμάτων, ζ) η τροποποίηση και ο εμπλουτισμός του αγωνιστικού προγράμματος, η) η 
απονομή βραβείων και θ) η επιβολή ποινών για την διασφάλιση της ακεραιότητας των Αγώνων. Οι 
άνθρωποι που υποστήριξαν αυτό το πλαίσιο οργάνωσης και το εξέλιξαν ήταν: α) η Βουλή των Ηλείων, με 
διοικητικά καθήκοντα, β) οι ιερείς, με θρησκευτική επιστασία, γ) οι θεωροί, με αρμοδιότητες επίσημων 
αντιπροσωπειών, δ) το προσωπικό συντήρησης και επίβλεψης, ε) οι κήρυκες της Εκεχειρίας ως δίαυλοι 
επικοινωνίας, στ) οι νομοφύλακες, με ρόλο εκπαιδευτή και επιβλέποντος, ζ) οι ραβδοφόροι και 
μαστιγοφόροι και η) οι Ελλανοδίκες με εκπαίδευση επί των καθηκόντων τους και στη συνέχεια επίβλεψη 
των αθλητών, επιλογή των καλύτερων, απομάκρυνση των ανέτοιμων, τιμωρία των παραβατών (για 
αντιαθλητική και παραβατική συμπεριφορά), επιστασία και σταθερότητα στις αποφάσεις τους, διευθέτηση 
των αμφίσημων αγωνιστικών στιγμών, απόδοση της νίκης. Ο επιτυχής τρόπος οργάνωσης και η διαχείριση 
του θεσμού των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων συνέβαλε ώστε να καταμετρηθούν 293 Ολυμπιάδες σε ένα 
διάστημα, σχεδόν, 1200 ετών. Αναμφίβολα, το επάγγελμα του σημερινού διοικητικού στελέχους του 
αθλητισμού έχει τις ρίζες του στην εποχή εκείνη. 
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Η ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ WIKI ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΗΚΣ  

ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 
Δανιά, Α.,1 & Νικηταΐδης, Ν.2  
 
1 Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΕΚΠΑ 
2 2ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας 
 
Περίληψη 
 
Η πρακτική άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο στην προετοιμασία των μελλοντικών εκπαιδευτών 
φυσικής αγωγής και πολλά προγράμματα πρακτικής βασίζονται στη συμβουλευτική και το θεσμό του 
μέντορα εκπαιδευτικού. Προς την κατεύθυνση μίας επιτυχούς μεντορικής σχέσης οι ιστοχώροι Wiki, 
χρησιμοποιούνται ποικιλοτρόπως με σκοπό την δημιουργία ψηφιακών κοινοτήτων συμβουλευτικής και 
επαγγελματικής μάθησης. Ωστόσο, δεν υπάρχουν σαφή συμπεράσματα σχετικά με τον βέλτιστο δυνατό 
τρόπο αξιοποίησής τους. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αποτύπωση του τρόπου με τον οποίο οι 
μέντορες και οι νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Συμβουλευτική στην 
πρακτική άσκηση φοιτητών/τριων φυσικής αγωγής και αθλητισμού» χρησιμοποίησαν τον ιστοχώρο 
«mentoras2016.wikispaces.com», ως εργαλείο υποστήριξης της μεταξύ τους σχέσης και ως δίκτυο 
επαγγελματικής οργάνωσης και μάθησης.  
 
Είκοσι πέντε μέντορες και 44 νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί (φοιτητές και φοιτήτριες ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ), 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, στο πλαίσιο 
της πρακτικής άσκησης των τριτοετών φοιτητών της ΣΕΦΑΑ σε σχολεία Α/θμιας εκπαίδευσης της 
Αθήνας. Για την διευκόλυνση των αναγκών της πρακτικής άσκησης δημιουργήθηκε ένας ιστοχώρος με 
εργαλεία λογισμικού wiki, ο οποίος περιελάμβανε μία συλλογή ιστοσελίδων οργανωμένη γύρω από θέματα 
διδακτικής της φυσικής αγωγής με δυναμικό χαρακτήρα αλληλεπίδρασης. Η αξιολόγηση της ανταπόκρισης 
των συμμετεχόντων στις δυνατότητες που παρείχε η πλατφόρμα έγινε ποσοτικά μέσω της χρήσης των 
δεικτών επισκεψιμότητας: total views και unique entries, καθώς και των παραμέτρων ενεργούς 
συμμετοχής: μηνύματα-συζητήσεις, αναρτήσεις, αιτήσεις τεχνικής βοήθειας. Στόχοι της αξιολόγησης ήταν: 
α) η διερεύνηση του συνολικού βαθμού συμμετοχής των μελών του προγράμματος, και β) η ανταπόκριση 
των συμμετεχόντων στις αναθέσεις συγκεκριμένων εργασιών. Για την επεξεργασία των δεδομένων 
χρησιμοποιήθηκαν δείκτες περιγραφικής στατιστικής και ειδικότερα οι διάμεσοι και οι κατανομές 
συχνοτήτων. 
 
Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι η επισκεψιμότητα στον ιστοχώρο ήταν μικρή σε καθημερινή βάση 
με σαφή και μεγάλη αύξηση 3-4 μέρες πριν και μετά την εβδομάδα έναρξης της πρακτικής άσκησης στα 
σχολεία. Παρόμοιες τάσεις καταγράφηκαν στους δείκτες ενεργούς συμμετοχής των μελών του 
προγράμματος, με τον αριθμό των μηνυμάτων-συζητήσεων να καταγράφουν σημαντική άνοδο είτε κατά το 
διάστημα έναρξης της πρακτικής άσκησης στα σχολεία, είτε σε θέματα συζητήσεων υποχρεωτικής 
συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα χρησιμοποίησαν τον ιστοχώρο κυρίως ως μέσο επίλυσης 
διαδικαστικών ζητημάτων και όχι ως χώρο αλληλοϋποστήριξης, ανταλλαγής γνώσης και αναστοχασμού. 
Το γεγονός αυτό αποδόθηκε στην έλλειψη χρόνου, καθώς και στην προτίμηση όλων για δια ζώσης 
συνεδρίες επικοινωνίας και αλληλοϋποστήριξης. 
 
Από τα αποτελέσματα διαφαίνεται ότι η ένταξη οποιασδήποτε τεχνολογικής καινοτομίας στη διδακτική 
πράξη, θα πρέπει να πραγματοποιείται με παιδαγωγικά θεμελιωμένο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τα 
χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του πλαισίου εφαρμογής της. 
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Εισαγωγή 
 
Η πρακτική άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο στην προετοιμασία των μελλοντικών εκπαιδευτών, 
κατά τη διάρκεια του οποίου τίθενται οι βάσεις για την επιτυχή επαγγελματική εξέλιξη και προσωπική 
ανάπτυξή τους. Η πλειοψηφία των προγραμμάτων υποστήριξης, αξιολόγησης και επίβλεψης της πρακτικής 
άσκησης βασίζονται στη συμβουλευτική και τον θεσμό του μέντορα εκπαιδευτικού και πραγματοποιούνται 
ως δράσεις συνεργασίας μεταξύ του σχολείου και των αρμόδιων πανεπιστημιακών τμημάτων.  
 
Η μεντορική σχέση, ως μία σχέση συνεργασίας και ανταποδοτικότητας μεταξύ επαγγελματιών, 
αποδεικνύεται επιτυχημένη και αποτελεσματική κυρίως στις περιπτώσεις που βασίζεται σε πρακτικές 
αναστοχασμού, και υποστηρίζεται από κοινότητες αλληλεπίδρασης, ανταλλαγής ιδεών και προσωπικής 
κατασκευής της γνώσης (Chambers & Armour, 2011). Η υιοθέτηση μεντορικών σχέσεων του τύπου «ένας-
προς-έναν» φαίνεται ότι δεν επαρκεί για να συντηρήσει το ενδιαφέρον των νεοεισερχόμενων 
εκπαιδευτικών και να τους βοηθήσει να διαπραγματευτούν αποτελεσματικά το ρόλο τους στις 
συντηρητικές συνθήκες του σχολικού συστήματος (Hutchison & Colwell, 2012). Προς αυτή την 
κατεύθυνση και σε αντιδιαστολή με τα παραδοσιακά καθιερωμένα μοντέλα μεντορικής καθοδήγησης, 
υιοθετούνται συχνά μέσα και εφαρμογές ψηφιακής τεχνολογίας, σε μία προσπάθεια σύστασης 
διαδικτυακών κοινοτήτων συμβουλευτικής και μάθησης (Ajayi, 2009; Albion, 2008; Cothran, McCaughtry, 
Faust, Garn, Kulinna, & Martin, 2009). Βασικός προορισμός των τελευταίων είναι αφενός μεν η 
δημιουργία ευρύτερων ομάδων επικοινωνίας, αναστοχασμού και διάχυσης ιδεών και γνώσης 
(Samarawickrema, Benson, & Brack, 2010) και αφετέρου η διεύρυνση των ευκαιριών για κοινωνική 
δικτύωση και παροχή συναισθηματικής υποστήριξης (DeWert, Babinski, & Jones, 2003). 
 
Η εξασφάλιση των παραπάνω προϋποθέσεων έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει θετικά την ποιότητα των 
εμπειριών που αποκομίζουν οι νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί από την πρακτική τους άσκηση, βοηθώντας 
τους να κατανοήσουν το ρόλο τους και να ξεπεράσουν ομαλά το «σοκ της πραγματικότητας». Ωστόσο, 
συχνά διατυπώνονται αμφιβολίες σχετικά με τα οφέλη της ή τις δυνατότητες των μέσων «ηλεκτρονικής 
συμβουλευτικής», εκφράζοντας την άποψη ότι η τεχνολογία δεν συνιστά μία νέα εκσυγχρονισμένη 
παιδαγωγική, ικανή να υποκαταστήσει τη δυναμική της πρόσωπο-με-πρόσωπο επικοινωνίας (Cothran et 
al., 2009).  
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αποτύπωση του τρόπου με τον οποίο οι μέντορες και οι 
νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Συμβουλευτική στην πρακτική άσκηση 
φοιτητών/τριων φυσικής αγωγής και αθλητισμού» χρησιμοποίησαν τον ιστοχώρο 
«mentoras2016.wikispaces.com», ως εργαλείο υποστήριξης της μεταξύ τους σχέσης και ως δίκτυο 
επαγγελματικής οργάνωσης και μάθησης.  
 
Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 
 
Οι ιστοχώροι  Wiki, ως ψηφιακά εργαλεία τεχνολογίας Web 2.0 χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια σε 
ποικίλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, ως χώροι επικοινωνίας, οργάνωσης και συνεργατικής μάθησης 
(Knobel & Lankshear, 2009). Με  απώτερο  σκοπό την παροχή  υψηλής ποιότητας επαγγελματικής 
υποστήριξης, τα wiki παρέχουν ευκαιρίες για αναστοχασμό και ανταλλαγή πρακτικών και ιδεών μεταξύ 
επαγγελματιών μέσα σε ψηφιακές κοινότητες, το βασικό πλεονέκτημα των οποίων είναι ότι το περιεχόμενό 
τους μπορεί να επεξεργαστεί από τους εγγεγραμμένους χρήστες, ώστε να προσαρμοστεί στις ανάγκες και 
τα ενδιαφέροντα όλων.  
 
Μέχρι σήμερα οι εφαρμογές της τεχνολογίας Web 2.0 έχουν χρησιμοποιηθεί ποικιλοτρόπως από 
κοινότητες επαγγελματικής εκπαίδευσης (Hutchison & Colwell, 2012; Maloney, 2007), εξυπηρετώντας 
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κατά περίπτωση διαφορετικούς στόχους μάθησης και ανάπτυξης και οδηγώντας σε ασαφή συμπεράσματα 
σχετικά με το βέλτιστο δυνατό τρόπο αξιοποίησής τους. Ως εκ τούτου, η διερεύνηση του ρόλου και της 
χρηστικότητάς τους στο πλαίσιο προγραμμάτων εκπαίδευσης μελλοντικών εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής 
αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μιας και οι έρευνες σε αυτό τον τομέα εστιάζουν κυρίως στη χρήση 
εργαλείων τεχνολογίας Web 1.0 (π.χ. e-mails, μη επεξεργάσιμες σελίδες, υλικό με τη μορφή κειμένου 
διάλεξης, κ.ά.). 
 
Μεθοδολογία 
 
Δείγμα. Είκοσι πέντε μέντορες (από 20 διαφορετικά δημοτικά σχολεία) και 44 νεοεισερχόμενοι 
εκπαιδευτικοί (φοιτητές και φοιτήτριες της ΣΕΦΑΑ, του ΕΚΠΑ), συμμετείχαν στο πρόγραμμα 
συμβουλευτικής, το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-
2017, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης των τριτοετών φοιτητών της ΣΕΦΑΑ σε σχολεία Α/θμιας 
εκπαίδευσης της Αθήνας.  
 
Διαδικασίες. Σε κάθε μέντορα ανατέθηκαν συγκεκριμένοι νεοεισερχόμενοι, οι οποίοι ανέλαβαν να 
ολοκληρώσουν 18 διδακτικές ώρες στα σχολεία υποδοχής τους. Βασική πρόθεση των διοργανωτών του 
προγράμματος ήταν η δημιουργία μίας ευρύτερης κοινότητας μάθησης, μέσα στην οποία έμπειροι και 
αρχάριοι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να διευρύνουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους σχετικά με τη 
διδασκαλία της φυσικής αγωγής, αλληλεπιδρώντας σε μία διαρκή βάση. Για την εξυπηρέτηση αυτού του 
σκοπού δημιουργήθηκε ένας ιστοχώρος στηριγμένος στα εργαλεία λογισμικού wiki, ο οποίος περιλάμβανε 
μία συλλογή ιστοσελίδων οργανωμένη γύρω από θέματα διδακτικής και προγραμματισμού της φυσικής 
αγωγής. Το περιεχόμενο των σελίδων ήταν δυναμικό, με την έννοια ότι μπορούσαν να προστεθούν, να 
επεξεργαστούν και να μεταφορτωθούν υλικό, ιδέες και σχόλια από όλους τους συμμετέχοντες. Ο 
ιστοχώρος παρουσιάστηκε στους συμμετέχοντες δύο εβδομάδες πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης, 
διάστημα κατά το οποίο δημιουργήθηκαν οι λογαριασμοί όλων των χρηστών, έγινε ανάρτηση οδηγιών και 
εκπαιδευτικού υλικού και αποστολή συνοδευτικού βίντεο με επεξηγηματικές οδηγίες χειρισμού του wiki. 
Η αξιολόγηση της ανταπόκρισης των συμμετεχόντων στις δυνατότητες που παρείχε ο ιστοχώρος έγινε 
ποσοτικά μέσω της χρήσης των δεικτών επισκεψιμότητας: total views (συνολική θέαση σελίδων) και 
unique entries (μοναδική επίσκεψη στον ιστοχώρο), καθώς και των παραμέτρων ενεργούς συμμετοχής: 
μηνύματα-συζητήσεις, αναρτήσεις, αιτήσεις τεχνικής βοήθειας στο κέντρο υποστήριξης του ιστοχώρου. 
Στόχοι της αξιολόγησης ήταν: α) η διερεύνηση του συνολικού βαθμού συμμετοχής των μελών στη 
διάρκεια του προγράμματος, και β) η αποτύπωση της ανταπόκρισης των συμμετεχόντων στις αναθέσεις 
συγκεκριμένων εργασιών.  
 
Ανάλυση. Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν δείκτες περιγραφικής στατιστικής και 
ειδικότερα οι διάμεσοι και οι κατανομές συχνοτήτων. Όλες οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με το 
πρόγραμμα Microsoft Excel 2016.  
 
Αποτελέσματα 
 
Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι η επισκεψιμότητα στον ιστοχώρο ήταν μικρή σε καθημερινή βάση 
με σαφή και μεγάλη αύξηση 3-4 μέρες πριν και μετά την εβδομάδα έναρξης της πρακτικής άσκησης στα 
σχολεία. Στα διαστήματα αυτά, τα wiki views κυμάνθηκαν σε τιμές από 223-350 (με διάμεσο τιμή MD= 
165), χωρίς τα unique entries να παρουσιάσουν απαραίτητα σημαντική απόκλιση από τη διάμεσο τιμή του 
κάθε διαστήματος. Κορύφωση στους παραπάνω δείκτες επισκεψιμότητας παρατηρούνταν τις ημέρες που 
γίνονταν ανάθεση υποχρεωτικής εργασίας από τους διοργανωτές του προγράμματος, ή υλικού σημαντικού 
για την λειτουργία της πρακτικής άσκησης στα σχολεία, με υψηλότερο καταγεγραμμένο συνδυασμό τις 
τιμές total views = 398 και unique entries = 66. Οι αιτήσεις για τεχνική βοήθεια έδειξαν κορύφωση 7-8 
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ημέρες μετά τη δημιουργία του ιστοχώρου και 3-4 ημέρες πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης, 
παρουσιάζοντας ωστόσο αισθητή μείωση σε όλο το υπόλοιπο διάστημα.  
 
Παρόμοιες τάσεις καταγράφηκαν στους δείκτες ενεργούς συμμετοχής των μελών του προγράμματος στον 
ιστοχώρο, με τον αριθμό των μηνυμάτων-συζητήσεων μεταξύ των μελών να καταγράφουν σημαντική 
άνοδο κατά το διάστημα της έναρξης της πρακτικής άσκησης. Στο διάστημα αυτό ο αριθμός των 
μηνυμάτων κυμάνθηκε σε τιμές από 11-22 (με διάμεσο τιμή MD = 2). Σε θέματα συζητήσεων που η 
συμμετοχή ήταν υποχρεωτική (π.χ. επιβεβαίωση παραλαβής οδηγού πρακτικής άσκησης), δόθηκαν 
απαντήσεις από σχεδόν όλα τα μέλη του προγράμματος, ενώ σε θέματα συζητήσεων που αφορούσαν 
ανταλλαγή ιδεών και πρακτικών διδασκαλίας καταγράφηκε χαμηλή ανταπόκριση. 
 
Συζήτηση - Συμπέρασμα 
 
Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, διαπιστώθηκε ότι παρά τις δυνατότητες που προσέφερε η 
ηλεκτρονική κοινότητα μάθησης του λογισμικού wiki στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, οι τελευταίοι 
τη χρησιμοποίησαν κυρίως ως μέσο επίλυσης διαδικαστικών ζητημάτων και όχι ως χώρο 
αλληλοϋποστήριξης, ανταλλαγής γνώσης και αναστοχασμού. Οι λόγοι που καταγράφηκαν ως παράμετροι 
για τη μη χρήση του ιστοχώρου ήταν κυρίως η έλλειψη χρόνου για συνεχή παρακολούθηση και καταγραφή 
σχολίων ή απόψεων, η αδυναμία πρόσβασης σε Η/Υ, ο προβληματισμός για την ανάρτηση εμπειριών σε 
κοινή ανάγνωση, η ελλιπής εξοικείωση με την τεχνολογία. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες 
έδειξαν μεγαλύτερη άνεση στη χρήση πιο συνηθισμένων μορφών επικοινωνίας, όπως τηλέφωνο, γραπτό 
μήνυμα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τους οποίους προτίμησαν να χρησιμοποιούν για να αναζητήσουν 
συμβουλές και λύσεις σε ζητήματα που ανέκυπταν στην πορεία. Αν και παρόμοια αποτελέσματα έχουν 
καταγραφεί σε αντίστοιχες ερευνητικές προσπάθειες (Conrad, 2005; Schlager, Fusco, & Schank, 2002), 
εντούτοις παραμένει αναπάντητο το ερώτημα “Ποιος είναι ο βέλτιστος δυνατός τρόπος αξιοποίησης και 
ένταξης της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική πράξη;”  
 
Στην παρούσα προσπάθεια, το λογισμικό wiki χρησιμοποιήθηκε για να λειτουργήσει επικουρικά ως 
εργαλείο ανταλλαγής γνώσης και εμπειριών μεταξύ επαγγελματιών που παρόλα αυτά είχαν αρχικά 
εκδηλώσει ενδιαφέρον για το πρόγραμμα, προσδοκώντας κυρίως διά ζώσης συνεδρίες επικοινωνίας και 
αλληλεπίδρασης μέντορα-νεοεισερχόμενου. Επομένως, η δημιουργία του συγκεκριμένου διαδικτυακού 
εργαλείου δεν εξυπηρετούσε τη βασική ανάγκη των μελών της ομάδας για εξατομικευμένη μάθηση, 
προσθέτοντας μάλιστα επιπλέον υποχρεώσεις στο χρονικά πιεσμένο πρόγραμμα όλων. Το γεγονός αυτό 
κατέστησε τον ιστοχώρο ένα μη λειτουργικό μέσο για το συγκεκριμένο πλαίσιο, από το οποίο δεν 
αντλήθηκαν τα επιθυμητά και αναμενόμενα οφέλη. 
 
Για να αποφέρει μαθησιακά οφέλη οποιασδήποτε τεχνολογικής καινοτομίας στη διδακτική πράξη οφείλει 
κατά κύριο λόγο να οργανώνεται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του πλαισίου 
εφαρμογής της, και να τα αξιοποιεί με παιδαγωγικά θεμελιωμένο και ερευνητικά τεκμηριωμένο τρόπο. 
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

Περίληψη 
 
Κενανίδης, Θ., Μπαλάσκα, Π., Αλεξανδρής, Κ. & Παπαδόπουλος, Π. 
 
Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 
Σκοπός της έρευνας ήταν να μελετήσει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη βιωσιμότητα των 
ιδιωτικών γυμναστηρίων και να καταγράψει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τελευταία επτά χρόνια. 
Το δείγμα αποτέλεσαν 50 (n = 50) ιδιωτικά γυμναστήρια της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η δειγματοληψία έγινε με δείγμα ευκολίας (convenient sample) 
και η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με διά ζώσης διανομή των ερωτηματολογίων στους 
ιδιοκτήτες των γυμναστηρίων την άνοιξη του 2016. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 62% των μελών 
ήταν άνδρες και το 38% γυναίκες, ενώ το 98% ήταν ενήλικες. Αναφορικά με την ηλικία των μελών το 
μεγαλύτερο ποσοστό ήταν ηλικίας μεταξύ 20-30 χρονών (41%), ακολουθούμενο από την ηλικιακή 
κατηγορία 31-40 (28%). Σχετικά με τον αριθμό των ενεργών μελών, το 47.9% των συμμετεχόντων 
δήλωσαν πως σημειώθηκε μείωση, το 29.2% δήλωσε αύξηση μελών και το 22,9% δήλωσε ότι δεν έγινε 
καμία αλλαγή. Από τους συμμετέχοντες που δήλωσαν μείωση μελών, για το 65.2% η μείωση ήταν σε 
ποσοστό 10-20% των μελών. Αναφορικά με την κερδοφορία, το 74.5% των συμμετεχόντων δήλωσε πως 
σημειώθηκε μείωση των κερδών, το 10.6% δήλωσε πως σημειώθηκε πολύ μικρή αύξηση, ενώ το 14.9% 
δήλωσε στασιμότητα στα κέρδη. Σχεδόν όλα τα ιδιωτικά γυμναστήρια (97,7%) προέβησαν σε ενέργειες για 
να μειώσουν τις αρνητικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης, όπως: μείωση τιμών (85.7%), μείωση 
εξόδων (91.3%), μείωση προσωπικού (68.9%), μείωση μισθών (68.2%), αύξηση διαφήμισης (73.9%), 
βελτίωση προγραμμάτων (80.9%), εκπαίδευση προσωπικού (60.9%) και εισαγωγή νέων προγραμμάτων 
(85.7%). Στα περισσότερα ιδιωτικά γυμναστήρια (69.4%) το προσωπικό αριθμούσε έως 10 άτομα. Τα 
σοβαρότερα πρόβλημα με τα οποία βρέθηκαν αντιμέτωπα τα ιδιωτικά γυμναστήρια ήταν: υψηλή 
φορολογία (100%), μείωση αγοραστικής δύναμης κοινού (95,9%), μείωση του αριθμού των μελών 
(83.7%), έλλειψη ενδιαφέροντος κοινού (65.3%), έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού (75.5%), 
συρρίκνωση αγοράς (87.8%), αυξημένος ανταγωνισμός (93.9%), κακό οικονομικό κλίμα (98%), χαμηλή 
τιμή συνδρομών ( 91.8%) και περιορισμένο μάρκετινγκ (79.6%). Σε ποσοστό 46.9% οι ιδιοκτήτες 
γυμναστηρίων εκτίμησαν πως θα υπάρξει θετική στάση και ανάπτυξη της αγοράς και το 77.3% θεώρησαν 
πως θα υπάρξει αύξηση των μελών των γυμναστηρίων λόγω της γενικότερης τάσης για ένα πιο ενεργητικό, 
υγιεινό και δραστήριο τρόπο ζωής. Τα αποτελέσματα της έρευνας φανερώνουν ότι ένας αριθμός 
γυμναστηρίων της Θεσσαλονίκης επηρεάστηκε αρνητικά από την οικονομική κρίση ως προς τον αριθμό 
των μελών και την κερδοφορία τους. Είναι πάντως σημαντικό ότι αυτή η αρνητική επίδραση ως προς τον 
αριθμό των μελών δεν καταγράφηκε στην πλειοψηφία των γυμναστηρίων, πράγμα που σημαίνει ότι η 
συγκεκριμένη αγορά αντέχει στην οικονομική κρίση και δημιουργεί μία αισιοδοξία για περαιτέρω 
ανάπτυξή της στο μέλλον.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣMΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΜΕΣΩ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 

 
Περίληψη 

 
Γογγάκη, Κ.,1 Μαρινάκη, Ρ.,2 & Στέλλα, Α.2  
 
1 Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΕΚΠΑ  
2 Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
 
Σκοπός της έρευνας: ήταν η μελέτη και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των Δημοτικών 
Αθλητικών Οργανισμών (ΔΑΟ) και διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής μέσω παρεμβάσεων στην 
οργανωσιακή τους κουλτούρα. Συγκεκριμένα, η ερευνητική υπόθεση ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ 
οργανωσιακής κουλτούρας και ικανοποίησης των εργαζόμενων από την επίδοση του οργανισμού: α) στην 
καλή εκτέλεση του προϋπολογισμού, β) στο επίπεδο παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, γ) στην 
ικανοποίηση των συμμετεχόντων στα αθλητικά προγράμματα και δ) στην ικανοποίηση των εργαζόμενων 
στα αθλητικά προγράμματα. Τέλος, εξετάστηκε η προβλεπτική ικανότητα των παραπάνω μεταβλητών ως 
προς την οργανωσιακή κουλτούρα. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 145 εργαζόμενους διαφόρων 
ειδικοτήτων και θέσεων, ηλικίας 31-60+ χρονών, από 37 αθλητικούς δημοτικούς οργανισμούς και 
διευθύνσεις ή αντίστοιχες υπηρεσίες. Ως όργανο μέτρησης χρησιμοποιήθηκε κλίμακα 31 θεμάτων. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι η αποτελεσματικότητα των ΔΑΟ της Περιφέρειας Αττικής: 1) στο να υιοθετούν 
και να διαχειρίζονται τις οργανωτικές αλλαγές βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα, 2) στο να επιτυγχάνουν τους 
στόχους τους βρίσκεται σε σχετικά καλά επίπεδα, 3) ως προς τον συντονισμό του έργου των ατόμων και 
των ομάδων βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, και 4) ως προς το επίπεδο κατεύθυνσης των 
οργανωτικών δραστηριοτήτων για την κάλυψη των αναγκών των «πελατών» βρίσκεται σε ικανοποιητικό 
επίπεδο. Η οργανωσιακή κουλτούρα των ΔΑΟ της Περιφέρειας Αττικής κυμάνθηκε σε μέτρια επίπεδα για 
την πλειοψηφία των ερωτηθέντων. Η έρευνα κατέληξε σε εισηγήσεις για τη συνεχή αναπροσαρμογή των 
οργανισμών στα νέα δεδομένα, την υιοθέτηση νέων μοντέλων διοίκησης, δεκτικότερων στις σύγχρονες 
απαιτήσεις, όπως η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, και τη μεταβολή της φιλοσοφίας και της κουλτούρας 
τους, με προσανατολισμό στην καινοτομία και τη βελτίωση όλων των διαδικασιών που διέπουν το δημόσιο 
σύστημα.  
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Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 
Μανασής, Β. 
 
Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Sports Analytics Group 
 
Περίληψη 
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εξετάσει το επίπεδο και την τάση της δυναμικής διάστασης της 
αγωνιστικής ισορροπίας στα τέσσερα πιο δημοφιλή πρωταθλήματα στην Ελλάδα: το ποδόσφαιρο, το 
μπάσκετ, το βόλεϊ και το χάντμπολ. Για τη μέτρηση της αγωνιστικής ισορροπίας χρησιμοποιήθηκε ο 
δείκτης Special Dynamic Index που ερμηνεύει ταυτόχρονα τον ανταγωνισμό για την κατάκτηση του 
πρωταθλήματος, για τη συμμετοχή στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις την επόμενη περίοδο και για την 
αποφυγή του υποβιβασμού. Μονάδα μέτρησης του δείκτη είναι η μεταβολή της βαθμολογικής θέσης 
μεταξύ δύο συνεχόμενων αγωνιστικών περιόδων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ανησυχητικά επίπεδα 
αγωνιστικής ισορροπίας κυρίως στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, ενώ ακολουθούν σε μικρή απόσταση το 
βόλεϊ και το χάντμπολ. Τα χαμηλά επίπεδα του ανταγωνισμού αποδίδονται στην εξαιρετικά μικρή 
εναλλαγή των βαθμολογικών θέσεων των ομάδων από περίοδο σε περίοδο. Σύμφωνα με την ανάλυση 
τάσης, η μικρή βελτίωση που παρατηρείται στο ποδόσφαιρο μετά το 2005 δεν είναι επαρκής διότι το 
πρωτάθλημα βρίσκεται ήδη μακριά από τα ανεκτά επίπεδα και πολύ κοντά στην απόλυτη αγωνιστική 
ανισορροπία. Για την βιωσιμότητα των πρωταθλημάτων και την προσφορά ποιοτικού αθλητικού θεάματος 
στους φιλάθλους προτείνεται η υιοθέτηση δραστικών ρυθμιστικών μηχανισμών που θα έχουν ως κύριο 
στόχο την μείωση του οικονομικού χάσματος μεταξύ των μεγάλων και των υπόλοιπων ομάδων.  
 
Λέξεις κλειδιά: Αγωνιστική ισορροπία, δυναμική διάσταση, ομαδικά αθλήματα, ανταγωνισμός, ζήτηση 
 
Εισαγωγή 
 
Ο όρος αγωνιστική ισορροπία (competitive balance) αναφέρεται στην ομοιογένεια των ομάδων ως προς 
την αθλητική τους ικανότητα, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η αγωνιστική σταθερότητα του πρωταθλήματος, 
όσο και το στοιχείο της έκπληξης και του απρόβλεπτου (Michie & Oughton, 2004). Η αγωνιστική 
ισορροπία είναι σημαντική διότι επηρεάζει την συμπεριφορά των φιλάθλων ως προς την προσέλευσή τους 
στο γήπεδο ή την παρακολούθηση των αγώνων από την τηλεόραση. Τα έντονα συναισθήματα που 
δημιουργούνται από την αβέβαιη έκβαση των αγώνων και διεγείρουν το ενδιαφέρον των φιλάθλων έχουν 
ως αποτέλεσμα, ceteris paribus, την αύξηση της ζήτησης για οποιοδήποτε προϊόν συνδέεται με το 
πρωτάθλημα. Ο Rottenberg (1956) παρουσίασε την αγωνιστική ισορροπία και γενικά την αδυναμία 
πρόβλεψης της έκβασης των αθλητικών αναμετρήσεων ως βασικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης και 
μακροπρόθεσμης προόδου ενός αθλήματος, ενώ οι Michie και Oughton (2004) υποστήριξαν ότι η 
αγωνιστική ισορροπία είναι μία από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για την μακροπρόθεσμη επιτυχία 
του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.  
 
Πρόκειται για πολυσύνθετο φαινόμενο με τρείς επικρατούσες διαστάσεις: α) την αβεβαιότητα του αγώνα, 
που αναφέρεται σε μία συγκεκριμένη αθλητική αναμέτρηση, β) την στατική, που αναφέρεται στην επίδοση 
των ομάδων σε μία αγωνιστική περίοδο και γ) την δυναμική, που συνδέεται με τη μεταβολή της σχετικής 
ποιότητας των ομάδων σε δύο ή περισσότερες αγωνιστικές περιόδους. Σύμφωνα με την ανασκόπηση των 
Borland και McDonald (2003), η στατική, αλλά κυρίως η δυναμική αγωνιστική ισορροπία έχουν την 
μεγαλύτερη επίδραση στους φιλάθλους.  
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Η εμπειρική ανάλυση του φαινομένου αποτελεί αντικείμενο πολλών ερευνητών τα τελευταία χρόνια 
κυρίως στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α. Στην Ευρώπη το ποδόσφαιρο αποτελεί το κυριότερο αντικείμενο 
μελέτης ενώ έχουν παρουσιαστεί έρευνες που περιλαμβάνουν και το ελληνικό ποδόσφαιρο (Goossens, 
2006; Haan, Koning, & van Witteloostuijn, 2008). Πρόσφατες έρευνες για τη στατική διάσταση του 
φαινομένου αναφέρονται όχι μόνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και σε άλλα αθλήματα της χώρας. 
Συγκεκριμένα, οι Μανασής και Μελετάκος (2015) παρουσίασαν διαχρονική μελέτη για το επίπεδο της 
αγωνιστικής ισορροπίας στο ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ και το χάντμπολ, ο Meletakos et αl. (2016) 
εξέτασαν την επίδραση των ξένων παικτών στην αγωνιστική ισορροπία των πρωταθλημάτων μπάσκετ και 
χάντμπολ, ενώ οι Μανασής (2016) και Μελετάκος κ.ά., (2015) ανέλυσαν διεξοδικά το φαινόμενο ως προς 
τη στατική του διάσταση στο βόλεϊ και το χάντμπολ αντίστοιχα.  
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει το επίπεδο και την τάση της δυναμικής διάστασης της 
αγωνιστικής ισορροπίας στα τέσσερα πιο δημοφιλή πρωταθλήματα στην Ελλάδα: το ποδόσφαιρο, το 
μπάσκετ, το βόλεϊ και το χάντμπολ.  
 
Μεθοδολογία 
 
Δείγμα: Η εμπειρική εξέταση βασίζεται στην τελική βαθμολογία, μετά τους αγώνες κατάταξης, των 
αντίστοιχων πρωταθλημάτων της ανώτερης κατηγορίας μέχρι και την τελευταία αγωνιστική περίοδο 
2015/2016, αρχής γενομένης από την περίοδο 1959/1960 για το ποδόσφαιρο, 1963/1964 για το μπάσκετ, 
1993/1994 για το βόλεϊ και 2001/2002 για το χάντμπολ αντίστοιχα. 
 
Εργαλείο μέτρησης: Τα εξεταζόμενα πρωταθλήματα διεξάγονται σύμφωνα με την σύνθετη δομή των τριών 
επιπέδων αγωνιστικών στόχων: α) την κατάκτηση του πρωταθλήματος, β) τη συμμετοχή στις Ευρωπαϊκές 
διοργανώσεις την επόμενη περίοδο και γ) την αποφυγή του υποβιβασμού (Manasis et al., 2013). Λόγω της 
σύνθετης δομής των πρωταθλημάτων, στην παρούσα έρευνα εφαρμόζεται ο περιεκτικός δείκτης Special 
Dynamic Index ( I

KSDN ), ο οποίος σχεδιάστηκε από τους Manasis και Ntzoufras (2014) και ερμηνεύει τα 
τρία επίπεδα ανταγωνισμού ταυτόχρονα, μέθοδος που επαληθεύεται και από τα αποτελέσματα ποιοτικής 
έρευνας των Budzinski και Pawlowski (2014) για τη συμπεριφορά των φιλάθλων στην Ευρώπη. Πρόκειται 
για σύνθετο δείκτη που έχει ως μονάδα μέτρησης την μεταβολή της βαθμολογικής θέσης μεταξύ δύο 
συνεχόμενων αγωνιστικών περιόδων και εστιάζει κυρίως στην αγωνιστική συμπεριφορά των ομάδων που 
βρίσκονται στις πρώτες και τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Με την εφαρμογή του δείκτη I

KSDN  
μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για κάθε επίπεδο ανταγωνισμού και επειδή είναι κανονικοποιημένος 
μπορούν να συγκριθούν πρωταθλήματα με διαφορετικό αριθμό ομάδων. Το θεωρητικό κάτω άκρο τιμών 
του δείκτη είναι το μηδέν και εκφράζει την ακραία κατάσταση της τέλειας δυναμικής αγωνιστικής 
ισορροπίας που επιτυγχάνεται στην περίπτωση αντίστροφης κατάταξης των ομάδων μεταξύ δύο 
συνεχόμενων πρωταθλημάτων. Αντίθετα, το άνω άκρο του δείκτη, η μονάδα, εκφράζει την κατάσταση της 
απόλυτης δυναμικής αγωνιστικής ανισορροπίας που δημιουργείται στην περίπτωση κατά την οποία η 
κατάταξη των ομάδων παραμένει η ίδια σε δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα.  
 
Στατιστική ανάλυση: Μετά τον έλεγχο της κανονικότητας των κατάλοιπων και της ισότητας των 
διακυμάνσεων, εφαρμόστηκε το μη-παραμετρικό Kruskal Wallis τεστ για τον έλεγχο της ισότητας των 
διαμέσων του επιπέδου της δυναμικής αγωνιστικής ισορροπίας μεταξύ των τεσσάρων αθλημάτων. Κατά 
την ανάλυσης τάσης, έγινε έλεγχος για την εύρεση σημαντικότητας μέχρι και τον τρίτο βαθμό. Η 
στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με την χρήση του στατιστικού πακέτου EViews 7.0. 
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Αποτελέσματα 
 
Με βάση το Kruskal Wallis τεστ βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (Η = 16.8, p<.001) μεταξύ των 
τεσσάρων αθλημάτων ως προς το επίπεδο της δυναμικής αγωνιστικής ισορροπίας. Φαίνεται πως το 
ποδόσφαιρο και το μπάσκετ προσφέρουν λιγότερο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα σε σχέση με τα 
αντίστοιχα του βόλεϊ και του χάντμπολ. Γενικά παρατηρούνται υψηλές τιμές αλλά ειδικότερα το 
ποδόσφαιρο και το μπάσκετ παρουσιάζουν τιμές που πλησιάζουν το 0.9 και δεν απέχουν πολύ από το 
ανώτατο όριο της απόλυτης ανισορροπίας.  
 
Τα αθλήματα του μπάσκετ και του χάντμπολ δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική τάση, ενώ για το 
ποδόσφαιρο και το βόλεϊ βρέθηκε τάση τρίτου βαθμού. Στο βόλεϊ, από το 1994 μέχρι το 2000, 
παρατηρείται επιδείνωση των τιμών, ενώ στη συνέχεια, έως το 2011, καταγράφεται βελτίωση με καθοδικό 
ρυθμό· από τότε, δηλαδή έως και το 2016, η κατάσταση επιδεινώνεται πάλι και μάλιστα με αυξανόμενο 
ρυθμό. Ωστόσο, η τριτοβάθμια τάση στο ποδόσφαιρο κινείται αντίστροφα. Συγκεκριμένα, από το 1960 και 
μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1970 καταγράφεται βελτίωση της αγωνιστικής ισορροπίας, ενώ στη 
συνέχεια και έως το μέσο της δεκαετίας του 2000 παρατηρείται ελαφριά επιδείνωση· από τότε διακρίνεται 
μικρή βελτίωση. Ως πιο ανταγωνιστικό καταγράφεται το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου του 1987, όταν η 
Λάρισα κατέλαβε την 1η θέση και η ΑΕΚ την 2η, ενώ στο πρωτάθλημα της προηγούμενης χρονιάς (1986) 
είχαν καταλάβει την 8η και 7η θέση αντίστοιχα Επιπρόσθετα, στο πρωτάθλημα του 1987, ο Ολυμπιακός 
κατατάχθηκε 8ος και ο Παναθηναϊκός 5ος, ενώ στο πρωτάθλημα του 1986 είχαν καταλάβει την 1η και την 2η 
θέση αντίστοιχα.   
 
Συζήτηση - Συμπεράσματα 
 
Τα αποτελέσματα της εμπειρικής εξέτασης για την δυναμική διάσταση της αγωνιστικής ισορροπίας 
δείχνουν ανησυχητικά υψηλές τιμές, κυρίως στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, ενώ δεν απέχουν πολύ το 
βόλεϊ και το χάντμπολ. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με τα αντίστοιχα από την έρευνα για 
τη στατική διάσταση (Μανασής & Μελετάκος, 2015) όπου το ποδόσφαιρο εμφανίζεται ως το πιο 
ανταγωνιστικό άθλημα, με μεγάλη διαφορά μάλιστα από το χάντμπολ, ενώ το μπάσκετ και το βόλεϊ 
ακολουθούν. Πρέπει να σημειωθεί πως τα αποτελέσματα για την στατική διάσταση αποδίδονται κυρίως 
στον αριθμό επίτευξης τερμάτων ή πόντων που προσφέρει από τη φύση του το κάθε άθλημα και συνεπώς 
πιο ασφαλή συμπεράσματα προσφέρει η σύγκριση μεταξύ πρωταθλημάτων του ίδιου αθλήματος. Στην 
παρούσα, όμως, έρευνα για την δυναμική διάσταση, όπου η μονάδα μέτρησης είναι ανεξάρτητη από την 
φύση του αθλήματος, τα χαμηλά επίπεδα ανταγωνισμού μπορούν να αποδοθούν στην εξαιρετικά μικρή 
εναλλαγή των βαθμολογικών θέσεων των ομάδων από περίοδο σε περίοδο. Για παράδειγμα, όπως είναι 
εύκολα αντιληπτό από τους φιλάθλους, ένας πολύ μικρός αριθμός ομάδων κατακτά το πρωτάθλημα για 
μεγάλη χρονική περίοδο. Ανεξάρτητα, δηλαδή, από τον ανταγωνισμό κατά την διάρκεια ενός 
πρωταθλήματος, ειδικά στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, στο τέλος -και σχεδόν πάντα- οι ίδιες ομάδες 
καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι για το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, ο μέσος 
όρος του ανταγωνισμού για την 1η θέση φτάνει στο 0.94, τιμή που απέχει ελάχιστα από το ακραίο όριο της 
απόλυτης ανισορροπίας.  
 
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα και δεδομένου ότι η δυναμική είναι η πιο σημαντική διάσταση της 
αγωνιστικής ισορροπίας, οι ιθύνοντες θα πρέπει να υιοθετήσουν δραστικούς ρυθμιστικούς μηχανισμούς για 
την βιωσιμότητα των πρωταθλημάτων και την προσφορά υψηλού αθλητικού θεάματος στους φιλάθλους. Η 
μικρή βελτίωση που παρατηρείται στο ποδόσφαιρο μετά το 2005 δεν είναι αρκετή, αφού το άθλημα 
βρίσκεται ήδη πολύ κοντά στο επίπεδο της απόλυτης αγωνιστικής ανισορροπίας και σύμφωνα με τον 
Μανασή (2013) απέχει κατά πολύ από άλλα προηγμένα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Φαίνεται πως οι 
αγώνες κατάταξης (playoffs και playouts) μετά το τέλος της κανονικής περιόδου και οι αλλαγές στο 
σύστημα διεξαγωγής των πρωταθλημάτων δεν επαρκούν. Απαιτείται μείωση του οικονομικού χάσματος 
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μεταξύ των μεγάλων και των υπόλοιπων ομάδων, το οποίο συνδέεται με την έλλειψη της αγωνιστικής 
ισορροπίας (Goossens, 2006). 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΛΛΗΝΙΚΟY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΠΛΑΙΣIΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ 

ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΤΩΝ AΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ OΛΟΥΣ 
 

Πόστερ 
 
Κοτσίρη, Ε.,1 Σαλογιάννης, Ι.,2 & Κυπραίος, Γ.2 

 
1Γενική Γραμματεία Αθλητισμού  
2Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
 
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να γίνει περιγραφή του Ελληνικού Διοικητικού Πλαισίου λειτουργίας 
των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα όπως αυτά 
αντλήθηκαν από τη Γ.Γ.Α. και το οργανωτικό πλαίσιο των Π.Α.γ.Ο. Μετά από ιστορική αναδρομή που 
πραγματοποιήθηκε, ερευνήθηκαν και παρουσιάζονται η φιλοσοφία, οι αρχές, οι στόχοι και τα κριτήρια των 
Π.Α.γ.Ο., καθώς οι κατηγορίες και τα είδη τους. Επίσης, γίνεται περιγραφή των νόμων και των θεσμικών 
πλαισίων που υπάγονται κατά καιρούς τα Π.Α.γ.Ο. για την υλοποίηση τους. Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 
πέντε ειδικοί σε θέματα μαζικού αθλητισμού. Για την εγκυρότητα της έρευνας ρωτήθηκαν πέντε από τους 
πιο έμπειρους ακαδημαϊκούς στα Π.Α.γ.Ο. Ερωτήθηκαν για τη συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία ορίστηκε ώρα συνάντησης με τον καθένα 
ξεχωριστά. Πραγματοποιήθηκαν ξεχωριστές συνεντεύξεις και ως όργανο αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκε η 
συνέντευξη με τα ίδια ακριβώς ερευνητικά ερωτήματα για τον κάθε έναν από τους συνεντευξιαζόμενους. 
Οι ερωτήσεις που απευθύνθηκαν στους ειδικούς ήταν 14 και προέκυψαν μετά από ανάλυση που έγινε στο 
Ελληνικό Διοικητικό Πλαίσιο λειτουργίας των Π.Α.γ.Ο.. Για παράδειγμα: «Ποιοί είναι οι στόχοι των 
προγραμμάτων;» «Σε ποιους απευθύνονται;». Πέρα από τη λειτουργία των προγραμμάτων, οι 
συνεντευξιαζόμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν και σε ερωτήσεις που σύγκριναν τα προγράμματα στη χώρα 
μας με αυτά του εξωτερικού όπως για παράδειγμα «Τι συμβαίνει σε ανεπτυγμένα κράτη της Ε.Ε. σχετικά 
με τα προγράμματα;» «Συγκρίνονται τα Π.Α.γ.Ο. της Ελλάδας με αυτά των αντίστοιχων χωρών μελών της 
Ε.Ε.;» «Τι γίνεται με τα προγράμματα σε χώρες εκτός Ε.Ε.;» Πραγματοποιήθηκε S.W.Ο.T. ανάλυση για 
την αποκωδικοποίηση των απαντήσεων με σκοπό να εντοπιστούν τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία των 
Π.Α.γ.Ο.. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η υλοποίησή τους επιφέρει περισσότερα θετικά παράγωγα από ότι 
αρνητικά και μάλιστα σε πολύ μεγάλο βαθμό.  
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SPORTS ANALYTICS: ΟΤΑΝ Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 

 
Περίληψη - επαγγελματική εργασία 

 
Καρλής, Δ., Ντζούφρας, Ι., & Μανασής, Β. 
 
Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Sports Analytics Group 
 
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η χρήση της στην καθημερινότητα έχει δημιουργήσει καινούριες ιδέες και 
κατευθύνσεις τόσο στην ακαδημαϊκή έρευνα, όσο και στην επιχειρηματικότητα. Ένας ταχέως 
αναπτυσσόμενος κλάδος της επιστήμης του αθλητισμού είναι τα επονομαζόμενα sports analytics, δηλαδή 
δεδομένα για την λήψη αποφάσεων για αθλητικά ζητήματα. Τέτοιες αποφάσεις μπορεί να αφορούν, για 
παράδειγμα, την προπόνηση αθλητών (π.χ., βέλτιστος φόρτος, ιατρική παρακολούθηση, κλπ.), αλλά και 
την διοίκηση μίας ομάδας (π.χ., βέλτιστη διαχείριση των εισιτηρίων ενός αγώνα). Η χρήση τηλεμετρίας σε 
αγώνες ποδοσφαίρου, τα  wearables και άλλα τεχνολογικά επιτεύγματα μπορούν να συνεισφέρουν 
δεδομένα εύκολα, γρήγορα και οικονομικά, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της 
απόδοσης των παικτών, τις τακτικές του αντιπάλου και πολλά άλλα. Η πληθώρα δεδομένων, αλλά και η 
δυνατότητα να τα έχει κανείς σχεδόν σε πραγματικό χρόνο δημιουργεί καινούριες ευκαιρίες και μπορεί να 
προσφέρει συγκριτικό πλεονέκτημα σε όσους ηγηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Σκοπός της εργασία 
αυτής ήταν να δώσει παραδείγματα καλής χρήσης τέτοιων δεδομένων, αλλά και να καταδείξει την ανάγκη 
για ορθή ανάλυσή τους με σκοπό τη λήψη καλύτερων αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα.  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ  
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ EFQM 

 
Ματσαρίδης, Α.,1 & Γαργαλιάνος, Δ.2 

 
1 Δ.Ο.Α. 
2 Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. 
 
Εισαγωγή 
 
Η ποιότητα των υπηρεσιών αναγνωρίζεται ως ένα από τα πλέον σημαντικά στοιχεία για τον καταναλωτή 
(Gronroos, 1990). Όσο μεγαλώνουν οι επιχειρήσεις, τόσο μεγαλώνει η ανάγκη για εξειδικευμένο 
προσωπικό στο θέμα της ποιότητας (Hollander, 1965; Bass, 1985). Ποιότητα είναι η έννοια που καθορίζει 
μία υπηρεσία ή ένα προϊόν σε συσχέτιση με το κόστος, το χρόνο και την αξιοπιστία του. Η στόχευση στην 
ποιότητα διασφαλίζει ένα μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά (Buzzell & Gale, 1987), αυξάνει την κερδοφορία 
(Anderson et al., 1997; Gronroos, 1990), καθώς και την ικανοποίηση των πελατών (Zeithaml, Berry & 
Parasuraman, 1996).  
 
Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) είναι ένας τρόπος να επιτευχθεί η συνολική επιτυχία των 
οργανισμών (Oakland, 1989). Η φιλοσοφία της στοχεύει στην εναρμόνιση όλων των τομέων ενός 
οργανισμού, με έμφαση στην ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών και των στόχων 
που έθεσε ο οργανισμός (Hashmi, 2007). Ο Pfeifer (2002) υπογραμμίζει πως η έμφαση στη ΔΟΠ ενισχύει 
τη συμμετοχή των εργαζόμενων, βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόμενων προιόντων και υπηρεσιών, 
οδηγεί σε υψηλή παραγωγικότητα και αυξάνει την ικανοποίηση του πελάτη, το μερίδιο της αγοράς και την 
κερδοφορία. 
 
Το European Foundation for Quality Management (EFQM) είναι μία καλή πρακτική, εφαρμόσιμη σε κάθε 
βιομηχανία και σε κάθε τομέα. Το Μοντέλο Διοικητικής Αριστείας EFQM αποτελείται από 2 κατηγορίες: 
«προϋποθέσεις» και «αποτελέσματα» και εννέα κριτήρια (ηγεσία, στρατηγική, ανθρώπινο δυναμικό, 
συνεργασίες & πόροι, διαδικασίες προϊόντα & υπηρεσίες, αποτελέσματα ανθρώπων, αποτελέσματα 
πελατών, κοινωνικά αποτελέσματα, κύρια αποτελέσματα). Η ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση γίνεται 
μέσω του εργαλείου RADAR, το οποίο αποτελείται από τέσσερα στάδια: Results (αποτελέσματα), 
Approach (προσέγγιση), Deployment (εφαρμογή), Assessment & Refine (αξιολόγηση και τελειοποίηση). 
Έχει εφαρμοστεί σε έρευνες στον τομέα της υγείας (Campatelli, Citti & Meneghin, 2011), αλλά και σε 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Osseo‐Asare & Longbottom, 2002). Επίσης, έχει εφαρσμοσθεί και στον 
αθλητισμό και την αναψυχή (Özdemir, 2009) με την ευκαιρία της Πανεπιστημιάδος στη Σμύρνη, με θετικά 
αποτελέσματα. Στην Ελλάδα έγινε μία μελέτη από τους Καραστάθη, Αυθίνο, Γαργαλιάνο και Θεοδωράκη 
(2014) σε Ελληνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες (ΕΑΟ), συμπεραίνοντας πως αυτές πράγματι ακολουθούν 
κάποιες από τις πρακτικές που συνιστώνται, ωστόσο αυτό δεν γίνεται ούτε συχνά ούτε συστηματικά. . 
 
Στην αθλητική βιομηχανία της Ελλάδας η ΔΟΠ δεν είναι ακόμη ευρέως διαδεδομένη. Η σχετική 
βιβλιογραφία είναι περιορισμένη και αμόμη περισσότερο σε ό,τι αφορά στο EFQM, με αποτέλεσμα να 
υπάρχει δυσκολία τόσο στην αυταξιολόγηση, όσο και στο ερευνητικό υπόβαθρο για περαιτέρω και 
περισσότερο εξειδικευμένες μελέτες σε φορείς και επιχειρήσεις. 
 
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να αξιολογήσει την ωριμότητα στη ΔΟΠ των ΕΑΟ χρησιμοποιώντας το 
μοντέλο EFQM. 
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Μεθοδολογία 
 
Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 34 από της 49 ΕΑΟ, οι οποίες επιλέχθηκαν μέσω της δειγματοληψίας 
ευκολίας. Από ένα σύνολο 419 μελών διοικητικών συμβουλίων που πήραν το ερωτηματολόγιο απάντησαν 
και θεωρήθηκαν έγκυρες οι απαντήσεις 89 μελών.  
 
Διαδικασία συλλογής: Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε με email στις ομοσπονδίες και ακολούθησε ένα 
επαναληπτικό μία εβδομάδα αργότερα. Σε κάποιες περιπτώσεις έγινε επί τόπου διανομή και συμπλήρωση 
των ερωτηματολογίων. 
 
Εργαλείο μέτρησης: Το εργαλείο βασίστηκε στον μοντέλο EFQM. Αξιολογήθηκε ως έγκυρο και αξιόπιστο 
από τους Καραστάθη, Γαργαλιάνο, Αυθίνο και Θεοδωράκη (Karastathis et al., 2014) και αποτελείται από 
εννέα κριτήρια. Για την παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν επτά από τα εννέα κριτήρια. Το εργαλείο 
χωρίζεται σε δύο μέρη: α) δημογραφικά χαρακτηριστικά και β ) κλειστού τύπου ερωτήσεις, χωρισμένες σε 
ομάδες.  
 
Στατιστική ανάλυση: Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 20, και διενεργήθηκε 
περιγραφική στατιστική για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τις ερωτήσεις κλειστού τύπου του 
Μοντέλου Διοικητικής Αριστείας EFQM. 
 
Αποτελέσματα 
 
Το 84,5% του δείγματος (n = 86) αποτελείται από άνδρες και μόλις το 15,5% απο γυναίκες. Το 20,5% έχει 
ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ το 23,3% έχει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο. Ο 
μέσος όρος της εμπειρίας τους στη θέση που βρίσκονται είναι τα εννέα χρόνια.  
 
Στην πενταβάθμια κλίμακα με μέγιστο σκορ 5/5, οι «προϋποθέσεις» συνολικά κατέγραψαν 4,18, ενώ τα 
«αποτελέσματα» 3,83. Το συνολικό σκορ για «προϋποθέσεις» και «αποτελέσματα» μαζί είναι 8,01/10 ή 
801 στο σύνολο των 1.000 μονάδων. Το υψηλότερο σκορ στις «προϋποθέσεις» καταχωρήθηκε στις 
«διαδικασίες» (4,43), ακολουθούμενες από την «ηγεσία» (4,40) και την «πολιτική και στρατηγική» (4,16). 
Οι μεταβλητές «ανθρώπινο δυναμικό» και «υπηρεσίες» κατέγραψαν ελαφρώς χαμηλότερο σκορ (3,98 και 
3,93 αντίστοιχα). Στα «αποτελέσματα» η «κοινωνία» κατέγραψε 3,63, ενώ τα συνολικά «κύρια 
αποτελέσματα» αξιολογήθηκαν με 4,03. 
 
Συζήτηση - Συμπεράσματα 
 
Σε παγκόσμιο επίπεδο οι οργανισμοί είναι ακόμη ανδροκρατούμενοι (Hoeber & Shaw, 2003), πράγμα που 
συμβαίνει και στις ΕΑΟ, μακριά από το στόχο της ίσης εκπροσώπησης που από καιρό έχει θέσει η ΔΟΕ11. 
Ωστόσο, τα στελέχη αυτά έχουν ένα αρκετά υψηλό ποσοστό εκπαίδευσης και αρκετή εμπειρία, παράγοντες 
που είναι πολύ σημαντικοί για την μετέπειτα κατανόηση επιστημονικών εννοιών, αλλά και την 
εξειδικευμένη εφαρμογή τους στα συγκεκριμένα περιβάλλοντα. Ωστόσο, το ποσοστό των μετεχόντων στην 
έρευνα ίσως δείχνει πως υπάρχει ακόμη δρόμος να καλυφθεί έως ότου αναγνωρισθεί η αξία της 
επιστημονικής προσέγγισης της διοίκησης του αθλητισμού. 
 
Η γενική εκτίμηση είναι ότι οι ΕΑΟ είχαν υψηλά σκορ τόσο στις «προϋποθέσεις», όσο και στα 
«αποτελέσματα». Αυτό σημαίνει πως η αντίληψη των μελών των διοικητικών συμβουλίων για τον τρόπο 
με τον οποίο λειτουργούν οι ομοσπονδίες είναι, σε γενικές γραμμές, θετική. Είναι ένα σημαντικό εύρημα, 
καθώς το μοντέλο EFQM βασίζεται στην αυτό-αξιολόγηση και έχει ως προαπαιτούμενο την επιθυμία του 

                                                           
11 Factsheet – women in the Olympic movement” (updated 2016) – International Olympic Committee. (n.d.). Retrieved from 
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οργανισμού να αξιολογηθεί. Όπως αναφέρεται και στην επίσημη ιστοσελίδα12, η αυτό-αξιολόγηση απαντά 
στην ερώτηση: «τι πρέπει να βελτιώσουμε για να γίνουμε πολύ καλύτεροι;». Η ερώτηση αυτή δεν 
εξαρτάται από τα αποτελέσματα καθώς πάντοτε υπάρχει περιθώριο βελτίωσης τόσο στα υψηλά, όσο και 
στα χαμηλά σκορ: Τα υψηλότερα είναι τα σημεία στα οποία ο οργανισμός λειτουργεί σύμφωνα με το 
μοντέλο και θα πρέπει να συνεχίσει κατ’ αυτόν τον τρόπο, ενώ τα χαμηλότερα είναι αυτά τα οποία 
χρειάζονται περισσότερη προσοχή και επανασχεδιασμό. Στην παρούσα έρευνα το υψηλότερο σκορ 
καταγράφηκε στις «διαδικασίες» και στην «ηγεσία», ενώ το χαμηλότερο στην «κοινωνία». Ενδεχόμενα, 
λοιπόν, να είναι καλή πρακτική οι Ομοσπονδίες να ανοίξουν δίαυλο με τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες 
είναι και αυτές έμμεσα συμμέτοχοι του προϊόντος.  
 
Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, η διοικητική αριστεία είναι μία διαρκής διαδικασία, η οποία μέσω 
της αυτό-αξιολόγησης αναπροσαρμόζει, επανεκτελεί και ελέγχει διαδικασίες και αποτελέσματα. Οι ΕΑΟ 
δείχνουν να ακολουθούν κάποιες από τις βασικές αρχές του Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας του 
EFQM. Ωστόσο, δεν είναsunι ακόμη δυνατός ο ισχυρισμός ότι οι αρχές αυτές ακολουθούνται συνειδητά 
και συστηματικά ή απλώς εμπειρικά. Σίγουρα, χρειάζεται οργανωμένη προσπάθεια για τον σαφή 
καθορισμό των στόχων, την εφαρμογή του μοντέλου, αλλά και την μετέπειτα αξιολόγησή του.  
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΟΒΑΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΡΧΑΡΙΩΝ SPORT MANAGERS 
 
Χρυσανθόπουλος, Θ. Π., & Αυθίνος, Ι.  
 
Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΕΚΠΑ 
 
Περίληψη  
 
Η ραγδαία ανάπτυξη των διαδικτυακών παιγνίων στις αρχές του 21ου αιώνα και η μεγάλη απήχηση που 
είχαν στους νέους ώθησε ερευνητές και διδάσκοντες να αναρωτηθούν αν μπορούν να αποτελέσουν 
καινοτομικό τρόπο εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε αυτή τη βάση, τα παίγνια ταξινομήθηκαν ως: σοβαρά 
παίγνια (serious games), βίντεο-παιχνίδια και εκπαιδευτικές προσομοιώσεις (Aldrich, 2009; Kretchmann, 
2012). Στον τομέα της αθλητικής διοίκησης, o Kretchmann (2012) συμπέρανε ότι τα σοβαρά παίγνια 
δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο μάνατζερ να εισέλθει και να εξοικειωθεί σε ένα εισαγωγικό μεν, 
αλλά ικανοποιητικό βαθμό τόσο με το περιβάλλον διαχείρισης των αθλητικών οργανισμών, όσο και με το 
μελλοντικό εργασιακό του αντικείμενο. Ως δείγμα αξιοποιήθηκε το αθλητικού περιεχομένου διαδικτυακό 
παίγνιο «Top Eleven 2017», ενώ το είδος της έρευνας ήταν μία μελέτη περίπτωσης. Επίσης, το μέσο 
συλλογής των δεδομένων βασίστηκε σε ερευνητικό πρωτόκολλο καταγραφής των στοιχείων της δομής του 
παιγνίου. Τα στοιχεία καταγράφηκαν, ταξινομήθηκαν και αναλύθηκαν με διαδικασίες ποιοτικής έρευνας, 
Με βάση το μενού διαχείρισης του παιγνίου «Top eleven 2017», τα καθήκοντα του διαχειριστή είναι 
ταξινομημένα σε πέντε τομείς: την διεύθυνση, τα οικονομικά, τις εγκαταστάσεις, το αγωνιστικό 
πρόγραμμα, το ανθρώπινο δυναμικό (παίκτες) και την προπονητική της αγωνιστικής ποδοσφαιρικής 
ομάδας. Συγκεκριμένα, μπορούν να αποτελέσουν εισαγωγικούς προσομοιωτές διαχείρισης αθλητικών 
σωματείων, ιδιαίτερα για όσους δεν διαθέτουν ανάλογη εμπειρία. Επίσης, όπως διαφαίνεται και από τα 
αποτελέσματα, όσοι ασχολούνται με ανάλογα σοβαρά παίγνια μπορούν να αποκτήσουν βιωματικές 
εμπειρίες σε θέματα και δεξιότητες διαχείρισης (Hoff et al., 2007) που αποτελούν μέρος της επίσημης 
εκπαίδευσης των φοιτητών Σ.Ε.Φ.Α.Α. με ειδικεύσεις, ή όσων παρακολουθούν μαθήματα αθλητικού 
μάνατζμεντ.  
 
Εισαγωγή 
 
Τον 19ο αιώνα η εκπαίδευση θεωρούνταν μία διαδικασία βασιζόμενη στη «μάθηση γνωρίζοντας». 
Αντίθετα, στον 21ο αιώνα απαιτεί ευθυκρισία και απόκτηση δεξιοτήτων, δηλαδή «μάθηση κάνοντας» 
(Sandler, στον Aldrich, 2009). Αυτές οι αλλαγές στις παιδαγωγικές προσεγγίσεις είχαν ως αποτέλεσμα να 
απαιτηθούν νέες μέθοδοι διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, αποτελεσματικές προσεγγίσεις στη μεταφορά της 
πληροφορίας και στις μεθόδους που προσμοιάζουν την εργασιακή πραγματικότητα όπως: ενέργειες, 
διαδικασίες και επιδιωκόμενα αποτελέσματα (Aldrich, 2009). Επίσης, η ραγδαία ανάπτυξη των 
διαδικτυακών παιγνίων στις αρχές του 21ου αιώνα και η μεγάλη απήχηση που είχαν στους νέους ώθησε 
ερευνητές και διδάσκοντες να αναρωτηθούν αν μπορεί, με κάποιο τρόπο, η εκπαιδευτική διαδικασία να 
συνδυαστεί με τέτοιου είδους ηλεκτρονικά μέσα. Σε αυτή τη βάση τα παίγνια κατατάχθηκαν ως: σοβαρά 
παίγνια (serious games), βίντεο-παιχνίδια και εκπαιδευτικές προσομοιώσεις (Aldrich, 2009; Kretchmann, 
2012). Το αποτέλεσμα ήταν ένας αριθμός εκπαιδευτικών οργανισμών σε παγκόσμια κλίμακα να τα εντάξει 
στο πρόγραμμά του (Κιάφφας & Αυθίνος, 2013). Στον τομέα της αθλητικής διοίκησης, o Kretchmann 
(2012) συμπέρανε ότι τα σοβαρά παίγνια δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο μάνατζερ να εισέλθει 
και να εξοικειωθεί σε ένα εισαγωγικό μεν, αλλά ικανοποιητικό βαθμό, τόσο με το περιβάλλον διαχείρισης 
των αθλητικών οργανισμών, όσο και με το μελλοντικό εργασιακό του αντικείμενο. Στην παρούσα εργασία 
αναλύεται ένα σοβαρό παίγνιο με στόχο να διερευνηθεί κατά πόσο παρέχει γνώσεις διαχείρισης αθλητικών 
σωματείων με βιωματικό τρόπο, που να συνεπικουρούν σπουδές στο αθλητικό μάνατζμεντ.  
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Μεθοδολογία 
 
Δείγμα. Το δείγμα αποτέλεσε το αθλητικού περιεχομένου διαδικτυακό παίγνιο «Top Eleven 2017» 
(www.topeleven.com). Η επιλογή του πληρούσε μία σειρά κριτηρίων όπως: δημοφιλία αθλήματος 
(ποδόσφαιρο), δωρεάν συμμετοχή, ευκολία πρόσβασης μέσω διαδικτύου από ηλεκτρονικό υπολογιστή και 
έξυπνα τηλέφωνα, «φιλικό» περιβάλλον ως προς τη χρήση του και βασικός σκοπός του είναι η διαχείριση 
ενός αθλητικού σωματείου.  
 
Είδος έρευνας και μέσο συλλογής δεδομένων. Το είδος της έρευνας ήταν η μελέτη περίπτωσης. Το μέσο 
συλλογής των δεδομένων βασίστηκε σε ερευνητικό πρωτόκολλο καταγραφής των στοιχείων της δομής του 
παιγνίου.  
 
Ανάλυση. Τα στοιχεία καταγράφηκαν, ταξινομήθηκαν και αναλύθηκαν με διαδικασίες ποιοτικής έρευνας, 
δηλαδή με ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και τη σύγκριση των στοιχείων του παιγνίου με 
δεξιότητες του μάνατζμεντ.  
 
Αποτελέσματα 
 
Με βάση το μενού του παιγνίου «Top Eleven 2017», τα καθήκοντα του διαχειριστή σωματείου είναι 
ταξινομημένα σε πέντε τομείς: διεύθυνση, οικονομικά, εγκαταστάσεις, αγωνιστικό πρόγραμμα, ανθρώπινο 
δυναμικό (παίκτες) και προπονητική της αγωνιστικής ποδοσφαιρικής ομάδας. Επίσης, με βάση τους 
συγκεκριμένους τομείς καταγράφηκαν οι απορρέουσες εργασίες, η ενασχόληση με τις οποίες οδηγεί σε 
απόκτηση βιωματικής εμπειρίας με δεξιότητες διαχείρισης (Πίνακας 1) όπως:  
 

Διεύθυνση (αλληλογραφία, ημερήσιες αναφορές): Ο μάνατζερ-διαχειριστής του παιγνίου μαθαίνει 
πως να επικοινωνεί με το περιβάλλον του με γραπτά μηνύματα και να ενημερώνεται μέσω ημερήσιων 
αναφορών για την έκβαση των δραστηριοτήτων του συλλόγου. 

 
Τομέας αγωνιστικού προγράμματος (Πρωτάθλημα, Τσάμπιονς Λιγκ, Κύπελλο, Ομοσπονδίες): Ο 

μάνατζερ μαθαίνει να ενημερώνεται για το πρόγραμμα των διοργανώσεων που αγωνίζεται η ομάδα του και 
να την προετοιμάζει ανάλογα και πολύπλευρα. 

 
Τομέας προπονητικής διαχείρισης (αγώνας, παικτών και ομάδας ομάδα, στατιστικά αγώνα, 

προπόνηση, επιστημονική υποστήριξη ομάδας). Ο μάνατζερ εκπαιδεύεται στην στιγμιαία λήψη 
αποφάσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία που του παρέχονται ως προς την έκβαση της διεξαγωγής αγώνα της 
ομάδας που αφορούν τακτικές και συνθέσεις, έχει πρόσβαση σε στοιχεία προκειμένου να ενημερώνεται για 
την κατάσταση της ομάδας του, ως τεχνικός σύμβουλος, λαμβάνει αποφάσεις για το καθημερινό 
προπονητικό προγραμματισμό της ομάδας, αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, ως προς την ανάπαυση, το 
ηθικό και την θεραπευτική αποκατάσταση των παικτών. 

 
Τομέας διαχείρισης σωματείου (μεταγραφές, φανέλες, σωματείο, οπαδοί): Ο διαχειριστής της 

ομάδας μαθαίνει πως να δομεί και να την αναπτύσσει, να διαπραγματεύεται και να παίρνει μέρος σε 
δημοπρασίες παικτών, να επιλέγει τις εμφανίσεις τους, να διευθετεί θέματα που αφορούν στους οπαδούς 
της ομάδας. 
 

Τομέας οικονομικών (προϋπολογισμός, δικαιώματα, χορηγία, εισιτήρια και πριμ παικτών): Ο 
μάνατζερ μαθαίνει: Τι περιλαμβάνει και πώς να διαχειρίζεται ένα προϋπολογισμό, να επιλέγει και να 
απορρίπτει συμβάσεις δικαιωμάτων, να επιλέγει και να απορρίπτει χορηγικά πακέτα για την ομάδα, να 
μοιράζει πριμ στην ομάδα του για κάθε νίκη της.  



17Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΑΘΗΝΑ, 2-4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016  

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (ΕλλΕΕΔΑΑ) 
www.elleda.gr 

 

68 

 
Τομέας εγκαταστάσεων (γήπεδο, βοηθητικοί χώροι, νέοι (ακαδημίες), χώροι στάθμευσης, 

προπονητικό κέντρο, ιατρείο): Ο μάνατζερ μαθαίνει: να δημιουργεί και να αναβαθμίζει το γήπεδο αγώνων, 
τις εγκαταστάσεις των βοηθητικών χώρων, των ακαδημιών, του προπονητικού κέντρου, των χώρων 
στάθμευσης και του ιατρείου. 
 
Πίνακας 1. Ενέργειες-εργασίες διαχειριστή του σωματείου, η ενασχόληση με τις οποίες οδηγεί σε  
απόκτηση δεξιοτήτων μάνατζμεντ. 

 
 
 
Συζήτηση - Συμπεράσματα 
 
Από την παρούσα μελέτη διαφαίνεται ότι δωρεάν διαδικτυακά σοβαρά παίγνια (Aldrich, 2009; Kretchmann 
2012), μπορούν να αξιοποιηθούν ως μέρος μίας καινοτόμου προσέγγισης στην εισαγωγή των φοιτητών στο 
αθλητικό μάνατζμεντ, λόγω του εύρους των εξειδικευμένων θεμάτων διαχείρισης που περιλαμβάνουν. 
Συγκεκριμένα, μπορούν να αποτελέσουν εισαγωγικούς προσομοιωτές διαχείρισης αθλητικών ομάδων, 
ιδιαίτερα για όσους δεν διαθέτουν ανάλογη εμπειρία. Επίσης, όσοι ενασχολούνται με ανάλογα σοβαρά 
παίγνια αποκτούν βιωματικές εμπειρίες σε θέματα και δεξιότητες διαχείρισης (Hoff et al., 2007), που 
αποτελούν μέρος της επίσημης εκπαίδευσης των φοιτητών Σ.Ε.Φ.Α.Α. με ειδικεύσεις, ή όσων 
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παρακολουθούν μαθήματα αθλητικού μάνατζμεντ. Ως μελλοντική μελέτη προτείνεται η μέτρηση του 
αποτελέσματος της βιωματικής εμπειρίας των φοιτητών που αξιοποιούν σοβαρά παίγνια αθλητικού 
μάνατζμεντ, προκειμένου να διερευνηθεί αν θα επιδείξουν επιδιωκόμενα εκπαιδευτικά αποτελέσματα, 
όπως αναφέρεται σχετικά από τον Aldrich (2009).   
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ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ BALANCE SCORE CARD  

ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 
 

Επαγγελματική εργασία 
 
Κοσμάς, Ι.,1 Γεωργίου, Ι.,2 Δημητρόπουλος, Π.,3 & Παπαδόπουλος, Φ.4 

 

1  Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος (ΔΟΠΑΠ) Παπάγου-Χολαργού 
2  ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ  
3 Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  
4 Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 
Εισαγωγή 
 
Το Balanced Scorecard (BSC) παρέχει ένα πλαίσιο για την επιλογή πολλαπλών μέτρων απόδοσης, 
εστιασμένο σε κρίσιμους παράγοντα της επιχείρησης. To ανέπτυξαν οι Kaplan και Norton (1992) ως ένα 
σχέδιο δράσης για την υποστήριξη οικονομικών και λειτουργικών δράσεων, το οποίο είναι 
προσανατολισμένο: α) στις εσωτερικές διαδικασίες, β) στην μάθηση-εκπαίδευση-ανάπτυξη του 
προσωπικού, γ) στους οικονομικούς πόρους και δ) στους πελάτες της επιχείρησης. Αν και αρχικά είχε  
σχεδιαστεί για τον ιδιωτικό τομέα, αργότερα οι ίδιοι (1996) πρότειναν την εφαρμογή του τόσο σε μη 
κερδοσκοπικούς οργανισμούς, όσο και στο δημόσιο τομέα. Το BSC εξελίχθηκε σε ένα εργαλείο για την 
ανάπτυξη της στρατηγικής διοίκησης, αποτελώντας το συνδετικό κρίκο μεταξύ των επιμέρους 
στρατηγικών ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης και των δεικτών απόδοσής της. 
 
Προς την κατεύθυνση της αξιολόγησης της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, ο νόμος 3230/2004 καθιέρωσε 
ένα πλαίσιο Διοίκησης Μέσω Στόχων (ΔΜΣ) και ένα σύστημα μέτρησης της αποδοτικότητας στην 
ελληνική δημόσια διοίκηση. Το Υπουργείο Εσωτερικών, με την Εγκύκλιο  αριθ. 5270/2007, έδωσε 
κατευθύνσεις και οδηγίες για την εφαρμογή του. Αν και υπάρχουν κάποιες εμπειρίες της εφαρμογής του 
BSC σε δήμους και δημοτικούς οργανισμούς, (Farneti & Guthrie, 2008; Kasperskaya, 2008; Yetano, 2009; 
Kladogeni & Hatzigeorgiou, 2011) δεν έχει πραγματοποιηθεί περαιτέρω ανάλυση της διαδικασίας 
εφαρμογής της συγκεκριμένης δράσης σε Δημοτικούς Αθλητικούς Οργανισμούς (Δ.Α.Ο.). 
 
Ο σκοπός της παρούσας προσέγγισης είναι να περιγράψει και να παρουσιάσει το σχεδιασμό ενός μοντέλου 
BSC προκειμένου να εφαρμοστεί σε ένα Δ.Α.Ο. 
 
Περιεχόμενο προγράμματος 
 
Για κάθε μία από τις τέσσερις διαστάσεις του BSC χρησιμοποιείται ένα υπο-σύστημα τριών επιπέδων, το 
οποίο περιέχει: α) ένα στρατηγικό στόχο, β) τρεις με τέσσερις επιμέρους στόχους που πρέπει να 
επιτευχθούν και γ) έως πέντε οδηγίες απόδοσης για κάθε στόχο. Ο σχεδιασμός του ξεκινά με τον ορισμό 
του οράματος, της αποστολής, την ανάλυση του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος (SWOT), 
του στρατηγικού στόχου της κάθε προοπτικής και ολοκληρώνεται με την επιλογή των αντικειμενικών 
στόχων και των οδηγιών που αφορούν στην προσδοκώμενη απόδοση των προοπτικών των τεσσάρων 
στόχων που έχουν τεθεί προς επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος. 
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Συζήτηση - Συμπεράσματα 
 
Μέχρι τώρα, τα κύρια εργαλεία που χρησιμοποιούνταν για τον έλεγχο της απόδοσης σε Δ.Α.Ο. ήταν 
οικονομικά και ρυθμιστικά μέτρα, ιδίως όσον αφορά στη συμμόρφωση με τις νομικές κανονιστικές 
διατάξεις και με τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Παρ’ όλα αυτά, η έμφαση στα οικονομικά μέτρα 
τείνει να επισκιάσει άλλους σημαντικούς παράγοντες, οι οποίοι συνδέονται με την επίτευξη του βέλτιστου 
αποτελέσματος στους Δ.Α.Ο. Η προσέγγιση μέσω του πλαισίου του BSC θα μπορούσε να συμβάλει στην 
επίτευξη του στόχου αυτού και να αποτελέσει ένα επιπλέον εργαλείο που θα λειτουργούσε υποβοηθητικά 
προς την υλοποίηση τόσο του στρατηγικού σχεδιασμού, όσο και της κατάρτισης του προϋπολογισμού 
στους Δ.Α.Ο. Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει ένα μοντέλο εφαρμογής του BSC σε Δ.Α.Ο., το οποίο 
μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων τους, μειώνοντας την αβεβαιότητα 
και επικοινωνώντας τη συμβολή των διαφόρων δραστηριοτήτων τόσο για τα διευθυντικά στελέχη, όσο και 
για τους αιρετούς, προωθώντας έτσι ένα νέο μέσο διαλόγου μεταξύ του οράματος και της στρατηγικής του 
οργανισμού.  
 
Στο παρελθόν υπήρξε μία μεμονωμένη προσπάθεια εφαρμογής του BSC σε Δ.Α.Ο., η οποία έδωσε 
ενδιαφέροντα αποτελέσματα σχετικά με την εφαρμογή και τα αποτελέσματά του (Dimitropoulos & 
Kosmas, 2015). Ωστόσο, μία και μόνη έρευνα δεν μπορεί να υποστηρίξει επαρκώς τα συμπεράσματα που 
προέκυψαν ώστε να προταθούν για γενικευμένη χρήση. Για να συμβεί αυτό προτείνεται η διεξαγωγή μίας 
λεπτομερούς και εμπεριστατωμένης έρευνας που θα συμπεριλαμβάνει στο δείγμα της έναν ικανοποιητικό 
αριθμό Δ.Α.Ο. Επίσης, θα μπορούσε να εξεταστεί η εφαρμογή της BSC σε σχέση με άλλους παράγοντες, 

ΠΟΛΙΤΕΣ - ΠΕΛΑΤΕΣ 

Τι  πρέπει να πετύχει ο ΔΑΟ για να 
ικανοποιήσει τις ανάγκες των 

πολιτών-πελατών στους οποίους 
  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Πως πρέπει να διατηρείται και να 
ενισχύεται η ικανότητα του ΔΑΟ 
για συνεχή βελτίωση και εξέλιξη 

    
  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

Ποιές διαδικασίες πρέπει να 
βελτιστοποιήσει ο ΔΑΟ για να ικανοποιήσει 

τους πολίτες καθώς και όλους τους 
     

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Ποιοι είναι και πώς μπορούν να 
      

   

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΟΡΑΜΑ 

ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT 

Σχήμα 1. Balance Scorecard για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και δημόσιο. Τομέα (προσαρμοσμένο 
από τους Kaplan & Norton, 1993). 
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όπως η σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ των επιμέρους διαστάσεων της απόδοσης και εάν όντως υφίσταται, 
με βάση το δείγμα  που θα αναφέρεται γενικότερα στους ελληνικούς αθλητικούς οργανισμούς. 
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