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Από τον  
Διευθυντή Έκδοσης 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ο παρόν τεύχος μελετά, μεταξύ άλλων, τις κοινωνικοοικονομικές 

διαστάσεις του ποδοσφαίρου, τον τρόπο με τον οποίο η αλλαγή 

προπονητή επηρεάζει την απόδοση μιας ομάδας σε ένα πρωτάθλημα 

και τις τουριστικές επιδράσεις δύο αθλημάτων που δεν έχουν 

μελετηθεί ευρ ως, του γκολφ και του κλασικού μαραθωνίου.  

 

έ

Πιο συγκεκριμένα, στη στήλη της Αθλητικής Επικαιρότητας γίνεται αναφορά 

στις αιτίες και τα αποτελέσματα της απομάκρυνσης του προπονητή μιας ομάδας στα 

μέσα ενός πρωταθλήματος. Παρουσιάζονται τα συμπεράσματα μελέτης για το 

αμερικάνικο μπέιζμπολ το 1964, των Gamson και Scotch. Οι ερευνητές υποστηρίζουν 

ότι η αλλαγή προπονητή δεν εγγυάται βελτίωση της απόδοσης της ομάδας, αλλά 

μπορεί, μάλιστα, να χειροτερέψει τα αποτελέσματα. Επίσης, η απόλυση του 

προπονητή εντάσσεται, πολλές φορές, στην εξήγηση του «αποδιοπομπαίου τράγου». 

 Το πρώτο Επιστημονικό Άρθρο εξετάζει τις δυνατότητες ανάπτυξης του 

τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα και τα οφέλη που θα αποκομίσει η χώρα από την 

προσφορά αυτού του προϊόντος στην αθλητική τουριστική αγορά. Οι συγγραφείς 

επιχειρούν μια πρώτη κατάτμηση της αγοράς των τουριστών γκολφ σε επιμέρους 

ομάδες, στη βάση των οποίων θα πρέπει η Ελλάδα να αναπτύξει τη μελλοντική της 

στρατηγική τουριστικού μάρκετινγκ.   

 

 

 

  ΤΤ
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Το δεύτερο Επιστημονικό Άρθρο παρουσιάζει τα αποτελέσματα ποσοτικής 

έρευνας με θέμα τις τουριστικές επιδράσεις του Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών, που 

οργανώνεται από το 1983 στην αυθεντική του διαδρομή στην Αθήνα. Η έρευνα 

βασίστηκε, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση ερωτηματολόγιου που συμπλήρωσαν οι 

δρομείς και επισκέπτες του γεγονότος το 2006 και έδειξε ότι η διοργάνωση αυτή 

οδήγησε σε σημαντική αύξηση του τουρισμού.   

Το τρίτο Επιστημονικό Άρθρο παρουσιάζει μια διεπιστημονική ανάλυση της 

ποδοσφαιρικής βιομηχανίας στην Κύπρο, με έμφαση στις οικονομικές, κοινωνικές, 

και πολιτικές της διαστάσεις. Μεταξύ άλλων, οι συγγραφείς αναλύουν θέματα, όπως 

η συνεισφορά του ποδοσφαίρου στο ΑΕΠ, η σχέση πολιτείαςποδοσφαίρου, η χαμηλή 

ανταγωνιστικότητα, η διεθνής παρουσία του κυπριακού ποδοσφαίρου και η ανάγκη 

για παραγωγή καλών ντόπιων ποδοσφαιριστών.   

Στη στήλη της Επιστημονικής Σκέψης γίνεται και πάλι αναφορά στις αιτίες και τα 

αποτελέσματα της απόλυσης προπονητών, με έμφαση στο επαγγελματικό 

ποδόσφαιρο. Παρουσιάζεται εμπειρική έρευνα για το ισπανικό πρωτάθλημα 

ποδοσφαίρου, που εκπόνησαν οι καθηγητές Dios Tena και Forrest και δημοσίευσαν 

στο περιοδικό European Journal of Operational Research. Οι καθηγητές εφάρμοσαν 

οικονομετρική διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την επίδοση μιας 

ομάδας στο πρωτάθλημα, συμπεριλαμβανομένης και της αλλαγής προπονητή. Η 

αλλαγή προπονητή φαίνεται να έχει μικρά θετικά αποτελέσματα στους εντός έδρας 

αγώνες. Μάλιστα, τα θετικά αποτελέσματα δεν αποδίδονται στο νέο προπονητή, 

αλλά στην κινητοποίηση των θεατών, λόγω της αλλαγής προπονητή. 

Τέλος, στη στήλη του Επιστημονικού Βιβλίου παρουσιάζεται η Λευκή Βίβλος για 

τον Αθλητισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το κείμενο εστιάζεται στον κοινωνικό και 

οικονομικό ρόλο του αθλητισμού, καθώς και στην οργάνωσή του στην Ευρώπη. 

Προτάσεις για την ανάληψη κοινοτικών ενεργειών σε σχέση με τον αθλητισμό 

συγκεντρώνονται σε ένα σχέδιο δράσης που φέρει το όνομα του Pierre de Coubertin. 

Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει δραστηριότητες που θα εφαρμοστούν ή θα 

υποστηριχθούν από την Επιτροπή, οργανωμένες σε τρία μέρη, που αφορούν τον 

κοινωνικό ρόλο, τον οικονομικό ρόλο και την οργάνωση του αθλητισμού.  
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Αθλητική Επικαιρότητα 
   

 
 
 
Γιατί αλλάζουν τους Προπονητές σαν τα «Πουκάμισα»; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
την φετινή αγωνιστική ποδοσφαιρική περίοδο παρατηρήθηκε πάλι 
τα φαινόμενο να αλλάζουν οι προπονητές ομάδων ακόμη και για 
ομάδες που μπορούν να θεωρηθούν ότι είχαν μία πολύ 
πετυχημένη πορεία, όπως ο Αστέρας Τρίπολης.  

Ποιες είναι οι αιτίες και τι αποτελέσματα φέρει η απομάκρυνση ενός 
προπονητή στο μέσο του πρωταθλήματος; Η απομάκρυνση του προπονητή 
δεν αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο του ποδοσφαίρου. Συμβαίνει σε όλα τα 
αθλήματα, κυρίως εκείνα που ελκύουν το ενδιαφέρον του κόσμου. Αυτός 
είναι και ο λόγος που στην Ευρώπη οι λιγοστές σχετικά μελέτες που υπάρχουν 
γι’ αυτό το θέμα επικεντρώνονται στο ποδόσφαιρο. Τα συμπεράσματά τους, 
όμως, μπορούν να γενικευθούν και για τα άλλα αθλήματα, κυρίως τα 
επαγγελματικά. Αντίστοιχα, στις ΗΠΑ, οι σχετικές μελέτες έχουν γίνει για τα 
δικά τους δημοφιλή επαγγελματικά πρωταθλήματα, όπως το Εθνικό 
Πρωτάθλημα του Αμερικανικού Ποδοσφαίρου (NFL). 

Σ  Σ

Από επιστημονικής και αναλυτικής άποψης, η εξέταση του θέματος της απόλυσης 
ενός προπονητού ποδοσφαίρου δεν περιορίζεται μόνο στον αθλητικό χώρο. Το 
ποδόσφαιρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα εργαστήριο ανάλυσης απομάκρυνσης 
ηγετών ή υπευθύνων μιας δραστηριότητας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε 
άλλους τομείς, όπως είναι η πολιτική και οι επιχειρήσεις. Στην πολιτική, η 
απομάκρυνση ενός ηγέτη γίνεται συνήθως μετά από μία ή περισσότερες εκλογικές 
ήττες. Η ήττα έχει ως σημείο αναφοράς τις προσδοκίες των στελεχών, μελών και 
φίλων του κόμματος. Συνήθως, η ήττα μπορεί να μετρηθεί με πτώση των ποσοστών 
του κόμματος σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Και αυτό δεν είναι απόλυτο 
διότι ένα κόμμα μπορεί να θεωρηθεί ότι νίκησε στις εκλογές ακόμη και αν λάβει 
λιγότερο ποσοστό ψήφων, αν αυτό το ποσοστό είναι αρκετό για να σχηματίσει 
αυτοδύναμη κυβέρνηση ή κυβέρνηση συνασπισμού. 
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Στο τομέα, όμως, που η εμπειρία της απομάκρυνσης ενός προπονητή 
ποδοσφαίρου μπορεί να φανεί χρήσιμη είναι στην απομάκρυνση υψηλόβαθμων 
στελεχών μεγάλων επιχειρήσεων, όπου παρατηρείται διάκριση της διοίκησης από την 
ιδιοκτησία. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης είναι και διευθύνων σύμβουλος της 
εταιρείας δεν ενσκήπτει τέτοιο πρόβλημα απομάκρυνσης του, αλλά μπορεί η έρευνα 
περί της απομάκρυνσης προπονητών ποδοσφαίρου να του φανεί χρήσιμη για να 
αποφασίσει την αυτόαπομάκρυνσή του. Και υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ακόμη 
και στην ελληνική περίπτωση. Σε διαφορετική περίπτωση η απομάκρυνσή του θα 
έρθει, αργά ή γρήγορα, μέσω της χρεοκοπίας του.  
 Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις επιχειρήσεων, οι διευθύνοντες σύμβουλοι 
απομακρύνονται με απαίτηση των μετόχων. Δεν είναι τυχαίο που στην αγγλική 
γλώσσα ο προπονητής ονομάζεται και μάνατζερ δηλαδή στέλεχος, όπως ακριβώς και 
στις επιχειρήσεις. Μάλιστα οι προπονητές θεωρούνται και δικαίως το ανώτατο 
στέλεχος της επιχείρησης «ποδοσφαιρικής ομάδας». Συνεπώς, πολλά χρήσιμα 
συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν από την ανάλυση της αποπομπής των 
προπονητών ποδοσφαίρου για τις ανάλογες περιπτώσεις των διευθυνόντων 
συμβούλων των μεγάλων επιχειρήσεων.  

Μία από τις πρώτες μελέτες ανάλυσης των επιπτώσεων αλλαγής ενός 
προπονητού έγινε για το αμερικάνικο μπέϊζμπολ από τους Gamson & Scotch (1964). 
Στην μελέτη τους αυτή έθεσαν και τις πιθανές αιτίες που οδηγούν τη διοίκηση ενός 
επαγγελματικού αθλητικού σωματείου να αποπέμψει τον προπονητή της ομάδας. 
Οριοθέτησαν τρεις αιτίες: (α) Η εξήγηση της κοινής λογικής της μονόδρομης άποψης 
της αιτίας και αποτελέσματος, (β) Η άποψη της αμφίδρομης αιτίας και 
αποτελέσματος και (γ) Η άποψη του «αποδιοπομπαίου τράγου» . 

Η πρώτη εξήγηση θεωρεί ότι η απόδοση μιας ομάδας είναι το αποτέλεσμα του 
προπονητού και μόνο αυτού. Η εκ του αποτελέσματος κρινόμενη απόδοση 
προσδιορίζει και τη μοίρα του προπονητή. Αν τα αποτελέσματα είναι καλά, τότε ο 
προπονητής είναι καλός και θα παραμείνει στην ομάδα για πολλά χρόνια. Οι ομάδες 
που έχουν ευτυχήσει να επιλέξουν τέτοιους προπονητές έχουν πάντοτε θετικά 
αποτελέσματα.  

Η δεύτερη άποψη θεωρεί ότι η σχέση είναι αμφίδρομη. Ο προπονητής επηρεάζει 
σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα της ομάδας αλλά και μία μεταβολή του 
προπονητή μπορεί να χειροτερέψει τα αποτελέσματα διότι δημιουργεί προϋποθέσεις 
αποσύνθεσης της ομάδας που με τη σειρά της φέρει ακόμη χειρότερα αποτελέσματα.  
 Η τρίτη άποψη θεωρεί ότι ο ρόλος του προπονητή δεν είναι τόσο σημαντικός και 
όταν απολύεται γίνεται διότι είναι ένα εύκολο εξιλαστήριο θύμα. Εκείνο που έχει 
μεγαλύτερη αξία είναι η στρατηγική ανάπτυξης και ανεύρεσης ταλέντων που 
δημιουργούν μία ισχυρή αγωνιστικά ομάδα. Αυτό απαιτεί και μία ισχυρή διοίκηση. 
Είναι αλήθεια ότι ένας καλός προπονητής βοηθάει στην ανάπτυξη και ανάδειξη 
ταλέντων αλλά τα αποτελέσματα μιας τέτοιας προσπάθειας αργούν να έρθουν. 
Εξάλλου, η δεξαμενή των καλών προπονητών παραμένει σχετικά σταθερή και οι 
ίδιοι οι προπονητές χρησιμοποιούνται από τις ομάδες. Είναι συχνό το φαινόμενο 
ένας προπονητής να απολύεται από μία ομάδα και να προσλαμβάνεται από μία 
άλλη μέσα στην ίδια αγωνιστική περίοδο. Συνεπώς, αυτή η άποψη προτείνει ότι ο 
προπονητής δεν κάνει καμία διαφορά και ότι οποιαδήποτε αλλαγή του εντάσσεται 
στην εξήγηση του «αποδιοπομπαίου τράγου». Αν είναι έτσι, τότε τα αποτελέσματα 
του νέου προπονητή δεν θα πρέπει να διαφέρουν από τον παλαιό τηρουμένων των 
αναλογιών. 
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 Γκολφ και Ελληνικός Τουρισμός  
Στέφανος Ναχμίας & Νίκη Κυριακίδου 
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Τ ρόν άρθρο μελετά τον τουρισμό γκολφ στην Ελ-λάδα και τα οφέλη 
 απορρέουν από την αύξηση και την επέκταση του σε μια χώρα. 
ης, εξετάζει την κατάτμηση της αγοράς (market segmentation), με 
αση στον αθλητικό τουρισμό. Η κατάτμηση της αγοράς είναι ένα 
λείο που χρησιμοποιούν οι επιχειρηματίες για να τοποθετήσουν τις 
υς σε ανταγωνιστικές θέσεις. Ο αθλητικός τουρισμός αποτελεί έναν 
 τομέα και πολλές μεσογειακές χώρες προσαρμόζουν την προσφορά 

του προϊόντος τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να παρέχουν υπηρεσίες σε αυτόν τον 
ανερχόμενο τομέα. Κύριος σκοπός αυτής της έρευνας είναι να μελετήσει την 
κατάτμηση της αγοράς ως ένα επιχειρηματικό εργαλείο για τη στόχευση και την 
τοποθέτηση της Ελλάδας. Τα τμήματα του αθλητικού τουρισμού αποτελούν την 
κύρια εστία της μελέτης, καθώς υπάρχει ένας αυξα-νόμενος αριθμός μεσογειακών 
χωρών που προσαρμόζουν την προσφορά του προϊόντος τους, προκειμένου να 
μπορέ-σουν να εξυπηρετήσουν αυτή την αυξη-μένη παρώθηση για ταξίδι. Για τους 
σκοπούς της μελέτης, εξετάστηκε ο τουρισμός γκολφ, καθώς το γκολφ είναι ένας 
τομέας ανάπτυξης, τόσο στις μέρες μας, όσο και μελλοντικά, με πολλές 
δυνατότητες και προκλήσεις για όλους όσους εμπλέκονται στη βιομηχανία της 
φιλοξενίας. Χώρες, όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία, έχουν τα ηνία στον τουρισμό 
γκολφ. Αυτή η μελέτη εξετάζει τα είδη κατάτμησης της αγοράς, τον τουρισμό γκολφ 
στην Ελλάδα και κάνει προτάσεις σχετικά με το εάν η Ελλάδα θα πρέπει να 
αναπτύξει την προσφορά αυτού του προϊόντος και να στοχεύσει τουρίστες γκολφ. Σε 
ό,τι αφορά το ακαδημαϊκό υπόβαθρο, η μελέτη παρέχει πληροφορίες σχετικά με το 
συγκεκριμένο θέμα. 

Τ 

 

Ερευνητική Μεθοδολογία 
Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση και τον ορισμό του 

ερευνητικού ερωτήματος περιλαμβά-νουν τη συλλογή δευτερογενών δεδο-μένων. Οι 
πληροφορίες που χρησιμο-ποιήθηκαν για την ανάλυση του θεωρη-τικού πλαισίου, 
καθώς και τον προσ-διορισμό των εννοιών, των τεχνικών και των ζητημάτων στα 
οποία βασίστηκε το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα, προέρχονταν από μια 
συλλογή βιβλίων σχετικών με την κατάτμηση του μάρκε-τινγκ και των τεχνικών του, 
αλλά και από βιβλία σχετικά με τον αθλητισμό και  τον  τουρισμό  γκολφ.  
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Προκειμένου να εξεταστεί εάν θα πρέπει η Ελλάδα να αναπτύξει την προσφορά του 
προϊόντος της για να συμπεριλάβει τα τμήματα της τουριστικής αγοράς που 
αφορούν το γκολφ, αλλά και για να προσδιοριστούν τα οφέλη που θα αποκομίσει 
από την αύξηση και την επέκταση του τουρισμού γκολφ, συγκεντρώθηκαν πολλά 
άρθρα και στατιστικά στοιχεία. Επιπλέον, προ-κειμένου να κάνουμε εφικτές 
προτάσεις, ανατρέξαμε σε πολλές χρήσιμες ιστοσε-λίδες εταιριών επενδύσεων γκολφ, 
όπως οι JBR Hellas και INV golf investment, αλλά και στο Υπουργείο Τουρισμού και 
σε άλλους κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Το ερευνη-τικό 
ερώτημα που αναπτύχθηκε για τους σκοπούς της μελέτης είναι το εξής: ‘γιατί η 
Ελλάδα θα πρέπει να αναπτύξει την προσφορά του προϊόντος της προκει-μένου να 
συμπεριλάβει τα τμήματα της τουριστικής αγοράς που αφορούν το γκολφ;’. 

Η συλλογή δευτερογενών δεδο-μένων παρείχε στον ερευνητή μια βάση για τον 
προσδιορισμό των υπαρχόντων τύπων τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα. 
Ωστόσο, υπήρξαν ερευνητικοί περιορισμοί. Πρώτον, ο ερευνητής δεν μπόρεσε να 
διεξάγει πρωτογενή έρευνα με άτομα που εμπλέκονται στον τουρι-σμό γκολφ στην 
Ελλάδα (κάτι που θα είχε προσθέσει ουσία στην ανάλυση και στη συζήτηση του 
ερευνητικού άρθρου) λόγω έλλειψης χρηματικών πόρων και χρόνου. Δεύτερον, η 
κατάτμηση της τουριστικής αγοράς αποτελεί ευρύ θεματικό πεδίο και λόγω των 
περιο-ρισμών σε ό,τι αφορά τον αριθμό των λέξεων, δεν ήταν δυνατή μια πλήρως 
λεπτομερής μελέτη. 
 
Κατάτμηση Μάρκετινγκ και Κίνητρα Τουριστικής Αγοράς 

Οι περισσότεροι οργανισμοί κατα-νοούν ότι προκειμένου να αναπτύξουν 
επιτυχώς τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους σε υψηλά ανταγωνιστι-κά 
περιβάλλοντα θα πρέπει να εστια-στούν στον προσδιορισμό των πιο ξεκάθαρων 
ομάδων-στόχων της αγοράς. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος επίτευ-ξης αυτού του 
σκοπού είναι η κατάτμηση του μάρκετινγκ. Επιπρόσθε-τα, η αγορά χαρακτηρίζεται 
από πολλές διαφορετικές ομάδες ανθρώπων, με ανόμοιες ανάγκες και επιθυμίες. 
Στόχος της κατάτμησης του μάρκετινγκ είναι να διαχωρίσει τις επιθυμίες και τις 
ανάγκες αυτών των διαφορετικών ομάδων σε διακριτές ομάδες αγοραστών, που 
πιθα-νώς να απαιτούν διαφορετικά προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και διαφορετικά 
μίγματα μάρκετινγκ (Kotler et al., 1999). Πράγματι, η κατάτμηση του μάρκετινγκ 
εστιάζεται όχι μόνο στις ανάγκες και τις επιθυμίες της αγοράς, αλλά στην ανάλυση 
της συνολικής αγοράς σε αυτάρκεις και σχετικά ομοιογενείς ομάδες καταναλωτών 
που έχουν τις δικές τους ιδιαίτερες απαιτήσεις και χα-ρακτηριστικά (Bennett, 1995). 
Είναι, επομένως, σημαντικό να πούμε ότι η κατάτμηση του μάρκετινγκ αποτελεί 
χρήσιμο εργαλείο στα χέρια οποιουδή-ποτε οργανισμού, προκειμένου να επιλέξει 
εκείνες τις ομάδες καταναλωτών που ταιριάζουν καλύτερα στα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες που προσφέρει, καθώς και χρήσιμο εργαλείο για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας της διαδικα-σίας λήψης αποφάσεων σε θέματα μάρκετινγκ 
(Lancaster & Reynolds, 1995). 

Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τρόποι κατάτμησης της αγοράς που θα 
μπορούσε να χρησιμοποιήσει η Ελλάδα για να διαχωρίσει σε τμήματα τον 
τουριστικό τομέα, έτσι ώστε να παρέχει την ‘τέλεια’ διαμονή. Ο πρώτος συνί-σταται 
στη γεωγραφική κατάτμηση, που διαχωρίζει την αγορά σε διαφορετικές γεωγραφικές 
μονάδες, όπως έθνη, περιοχές, χώρες, πόλεις ή γειτονιές (Kotler et al., 1999). Ένας 
οργανισμός μπορεί να θεωρήσει τη στρατηγική του θέση σε σχέση με το εάν θα 
λειτουργήσει σε μια ή πολλές γεωγραφικές περιοχές. Το 2004, 14 εκατομμύρια 
τουρίστες επισκέφτηκαν την Ελλάδα (Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας της Ελλάδας, 2005). Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού θα μπορούσε να 
διαχωρίσει το σύνολο των τουριστών ανάλογα με τη γεωγραφική του προέλευση. Ο 
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μεγαλύτερος αριθμός τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα, στις μέρες μας, 
ταξιδεύουν από την Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο (Ikkos, 2003). Επομένως, 
αυτές οι δύο χώρες είναι οι πιο σπουδαίες για την Ελλάδα, σε ό,τι αφορά τη 
γεωγραφική κατάτμηση. 

Ο δεύτερος τρόπος κατάτμησης της αγοράς συνίσταται στη δημογραφική 
κατάτμηση, που περιλαμβάνει το χωρισμό της αγοράς σε ομάδες με βάση 
δημογραφικές μεταβλητές, όπως ηλικία, φύλο, κύκλος οικογενειακής ζωής, εισόδημα, 
επάγγελμα, εκπαίδευση, θρη-σκεία, φυλή και εθνικότητα (Kotler et al., 1999).  

Ο τρίτος τρόπος κατάτμησης της αγοράς είναι ψυχογραφικός και χωρίζει τους 
αγοραστές σε διαφορετικές ομάδες με βάση την κοινωνική τους τάξη, τον τρόπο ζωής 
και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους. Στη βιομηχανία της φιλοξενίας, η 
ψυχογραφική κατά-τμηση χρησιμοποιείται ευρέως για τον προσδιορισμό των 
κινήτρων που ωθούν τους καταναλωτές να κάνουν αγορές (Kotler et al., 1999). 
Επιπλέον, ιδιαίτερα στο χώρο της τουριστικής βιομηχανίας, υπάρχουν πολλές 
αγορές και οι εταιρίες έχουν την ευκαιρία να προσελκύσουν νέους πελάτες. 
Επομένως, είναι χρήσιμο να αναγνωρίσει κανείς τις ανάγκες αυτών των αγορών και 
να δει πώς αυτές οι ανάγκες καλύπτονται με τις υπάρχουσες τουριστικές υποδομές 
και υπηρεσίες/προϊόντα. Τα κίνητρα που ωθούν τους καταναλωτές να ταξιδέψουν 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ταξίδια διακοπών, θρησκευτικά ταξίδια, επισκέ-ψεις 
σε φίλους και συγγενείς, επαγγελ-ματικά ταξίδια, αθλητικά ταξίδια, ταξί-δια 
δραστηριοτήτων και ταξίδια υγείας (Halloway, 2004). Αυτά τα τουριστικά κίνητρα 
είναι σημαντικά για οποιον-δήποτε οργανισμό φιλοξενίας, διότι προσδιορίζουν τις 
κατηγορίες τουρι-στών σε σχέση με το σκοπό του ταξιδιού τους. Ως αποτέλεσμα, η 
στόχευση αυτών των αγορών μπορεί να γίνει ευκολό-τερα, προσεγγίζοντας τις 
ανάγκες και επιθυμίες του πελάτη με την ανάπτυξη εγκαταστάσεων και υπηρεσιών 
που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του. Επομένως, χώρες, όπως η Ελλάδα, 
χρειάζεται να εξετάσουν αυτά τα ταξι-διωτικά κίνητρα, προκειμένου να θεωρήσουν 
εάν η χώρα μπορεί να ικανοποιήσει τους κύριους παράγοντες που ωθούν τους 
τουρίστες να ταξιδέ-ψουν.   

Ο τελευταίος τρόπος κατάτμησης της αγοράς είναι συμπεριφορικός. Οι 
αγοραστές χωρίζονται σε κατηγορίες με βάση τη γνώση, τις στάσεις, τη χρήση ή τον 
τρόπο ανταπόκρισης τους σε ένα προϊόν. Οι συμπεριφορικές μεταβλητές αποτελούν 
το καλύτερο σημείο εκκίνη-σης για την οικοδόμηση τμημάτων αγοράς (Kotler et al., 
1999). 
 Επιπλέον, η τουριστική αγορά έχει αναπτυχθεί και οι τουρίστες αναζητούν κάτι 
περισσότερο από ήλιο, άμμο και θάλασσα στο πακέτο διακοπών τους. Ο αθλητικός 
τουρισμός θεωρείται από τους περισσότερους οργανισμούς φιλοξενίας ως μια 
ανερχόμενη αγορά, διότι συνδυάζει διακοπές με φυσική άσκηση και δραστηριότητες 
στη φύση. Επιπλέον, σε πολλούς προορισμούς ανά τον κόσμο, η ανάπτυξη του 
αθλητικού τουρισμού αποτελεί δομικό μέρος των στρατηγικών τουριστικής 
ανάπτυξης. Πολλές χώρες και μεγάλοι οργανισμοί φιλοξενίας έχουν ήδη επενδύσει 
στον αθλητικό τουρισμό, κυρίως λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, όπως π.χ. 
διάφορα θέρετρα σκι στη Γαλλία ή την Ιταλία. Ο σημαντικότερος παράγοντας σε 
αυτή την ανάπτυξη δεν είναι μόνο οι αλλαγές στα δημογραφικά και ψυχο-γραφικά 
χαρακτηριστικά των ταξι-διωτών, αλλά και η εξελισσόμενη συμπεριφορά των 
τουριστικών κατανα-λωτών. Παραδείγματα χωρών που αναπτύσσουν τον αθλητικό 
τουρισμό τους είναι η Κροατία και η Ελλάδα, που προβάλλονται ως προορισμοί 
αθλητικού τουρισμού. Εκτός αυτού, η Ελλάδα υπήρξε η φιλοξενούσα χώρα των 
Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν στην 
Αθήνα, προσελκύοντας εκατομμύ-ρια επισκέπτες και θεατές. Αυτό το γεγονότος έχει 
σημαντικές μακροπρό-θεσμες επιδράσεις στην τουριστική βιομηχανία της χώρας και 
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επομένως, η ελληνική κυβέρνηση χειρίζεται αυτό το μέγα-γεγονός ως πλεονέκτημα 
για να προσελκύσει υψηλού εισοδήματος τουρίστες που επιθυμούν να ταξιδέψουν 
στο εσωτερικό της χώρας, αναπτύσ-σοντας μια θετική τουριστική εικόνα. Αυτό 
μπορεί να συνεχιστεί δίνοντας έμφαση στη φιλοξενία γεγονότων ιδι-αίτερου 
ενδιαφέροντος, όπως τα αθλή-ματα γκολφ και ιστιοπλοΐα, που μπορούν να 
αναπτύξουν νέες μορφές τουρισμού (Mintel, 2004, Karlis, 2003 & Ministry of 
Tourism, 2006). 
 
Αθλητικός Τουρισμός, Τουριστικός  
Αθλητισμός και Αθλητικοί Τουρίστες 

Οι έννοιες του αθλητικού τουρισμού και του τουριστικού αθλητισμού είναι 
διαφορετικές. Ο αθλητικός τουρισμός αναφέρεται σε έναν προσωρινό επισκέ-πτη που 
διαμένει σε μια συγκεκριμένη περιοχή, στην οποία πραγματοποιείται ένα γεγονός και 
του οποίου ο πρω-ταρχικός σκοπός είναι να συμμετάσχει στο αθλητικό γεγονός, με 
την περιοχή να έχει δευτερεύουσα σημασία. Από την άλλη μεριά, ο τουριστικός 
αθλητισμός αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη ομάδα τουριστών που ταξιδεύουν σε 
μια περιοχή,  εκτός  του  συνηθισμένου περιβάλλοντος τους και συμμετέχουν σε 
αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής, ως μια δευτερεύουσα δραστηριότητα. Επο-
μένως, οι αθλητικοί τουρίστες είναι μια ομάδα ανθρώπων που ταξιδεύουν σε μια 
περιοχή, εκτός ή εντός του συνηθισμένου περιβάλλοντος τους, προ-κειμένου να 
συμμετάσχουν, ενεργητικά ή παθητικά, σε αθλητικές δραστηριότη-τες με σκοπό την 
αναψυχή ή τη φυσική άσκηση. Για παράδειγμα, ο αθλητικός τουρισμός θα 
αποτελέσει μεγάλη επιχεί-ρηση για την Κίνα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 
2008, καθώς θα φιλο-ξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008. Οι αθλητικοί 
τουρίστες αποτελούν μια ομάδα ανθρώπων που θα πρέπει να θεωρείται από πολλούς 
οργανισμούς φιλοξενίας ως μια σημαντική αγορά. Οι οργανισμοί φιλοξενίας 
μπορούν να υποδιαιρέσουν περαιτέρω τους αθλητι-κούς τουρίστες, ανάλογα με τις 
απαιτή-σεις και τις ανάγκες τους (Brent et al., 2004 & Hinch & Higham, 2004).  

Υπάρχουν και άλλες ταξινομήσεις του αθλητικού τουρισμού, τις οποίες θα πρέπει 
να λάβει υπόψη η Ελλάδα για να αναπτυχθεί ως χώρα και να μπορέσει να 
εξυπηρετήσει τους τουρίστες γκολφ. Ο Πίνακας 1 παρέχει μια πρόσφατα 
ενημερωμένη ταξινόμηση του αθλητικού τουρισμού, καθώς και μια μικρή συνοπτική 
περιγραφή κάθε επιμέρους τμήματος αυτού. Οι ταξινομήσεις του αθλητικού 
τουρισμού περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μια ομάδα καταναλωτών που είναι 
γνωστή ως ‘Τουρισμός Αθλητικής Συμμετοχής’ των οποίων ο πρωταρχικός σκοπός 
είναι η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες και την κατηγορία ‘Αθλητική 
Εξάσκηση’ που περιλαμβάνει τουρίστες που επιθυμούν να αναπτύξουν και να 
βελτιώσουν τις τρέχουσες αθλητικές τους δεξιότητες. 
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Πίνακας 1. 
 Τουριστικά  Κίνητρα 
Τουρισμός με Αθλητικό Περιεχόμενο. Συνήθως, σε αυτή την κατηγορία, οι 
αθλητικές δραστηριότητες και δυνατότητες δεν αποτελούν τον πρωταρχικό σκοπό 
του τουριστικού ταξιδιού και μπορεί να μην οργανώνονται ως μέρος του πακέτου 
διακοπών. 
Τουρισμός Αθλητικής Συμμετοχής. Πρόκειται για την κατηγορία στην οποία ο 
αθλητισμός είναι ο κύριος σκοπός του ταξιδιού. Οι τουρίστες αυτής της κατηγορίας 
συμμετέχουν σε αθλητικά γεγονότα. Η κατηγορία αυτή ονομάζεται από πολλούς 
‘αθλητικές διακοπές’. 
Κατηγορία Αθλητικής Εξάσκησης. Η κατηγορία αυτή είναι πολύ πιο εξειδικευμένη 
από τα άλλα είδη αθλητικού τουρισμού. Περιλαμβάνει ταξίδια αθλητικού 
τουρισμού, στα οποία ο πρωταρχικός σκοπός είναι η εκμάθηση ή προπόνηση σε ένα 
άθλημα. 
Κατηγορία Αθλητικών Γεγονότων. Η κατηγορία αυτή αναφέρεται στον τουρισμό 
όπου ο πρωταρχικός σκοπός του ταξιδιού είναι η συμμετοχή σε αθλητικά γεγονότα, 
είτε ως διαγωνιζόμενος αθλητής, είτε ως θεατής. 
Αθλητικός Τουρισμός Πολυτελείας. Ο τουρισμός αυτός δεν ορίζεται με βάση τη 
φύση του αθλήματος που σχετίζεται με το ταξίδι. Εκείνο που προσδιορίζει αυτή την 
κατηγορία αθλητικού τουρισμού είναι η ποιότητα των εγκαταστάσεων φιλοξενίας 
και η πολυτελής φύση των διαφόρων υπηρεσιών. Τέλος, σε αυτό το είδος αθλητικού 
τουρισμού ταξινομείται και το Γκολφ, το οποίο θεωρείται άθλημα πολυτελείας με 
υποδομές και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.  
Πηγή: Weed & Bull (2004, pp. 123-124) 

Αθλητική Δραστηριότητα Γκολφ 
Το γκολφ θεωρείται ως ένα από τα πιο ευγενή αθλήματα και βρίσκεται στην 

κορυφή της λίστας των αθλημάτων με τις περισσότερες δυνατότητες τουριστικού 
κέρδους. Πρόκειται για μια πολύ δημοφιλή αθλητική δραστηριότητα που ασκείται, 
τόσο επαγγελματικά, όσο και ερασιτεχνικά, από άτομα κάθε ηλικίας, φύλου και 
φυλής. Ο λόγος της μεγάλης αυτής ανάπτυξης είναι ότι οι άνθρωποι ανακάλυψαν 
ότι το γκολφ αποτελεί τον πιο κατάλληλο τρόπο για να συνδυάσει κανείς την τέρψη, 
την αναψυχή και τη φυσική άσκηση. Αυτό επιτυγχάνεται απολαμβάνοντας τη φύση 
και διατηρώντας, ταυτόχρονα, το μυαλό συγκεντρωμένο. Το γκολφ μπορεί, επίσης, 
να είναι έντονα ανταγωνιστικό ή απλώς χαλαρωτικό και διασκεδαστικό. Στις μέρες 
μας, υπάρχουν 61 εκατομμύρια γκόλφερ σε όλο τον κόσμο που επιλέγουν αυτό το 
είδος τουρισμού και σχεδόν οκτώ εκατομμύρια από αυτούς ζουν στην Ευρώπη 
(Owners Direct, 2005 & Business & Finance, 2004). 
 

Κατάτμηση του Τουρισμού Γκολφ 
Η ζήτηση για γκολφ παίρνει πολλές μορφές. Ένας γκόλφερ δεν μπορεί να 

περιγραφεί με βάση κάποια ομοιογενή συμπεριφορικά πρότυπα και ψυχολογικές 
δομές. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές κατηγορίες γκόλφερ που αναζητούν 
προσφορές που να ταιριάζουν στις ανάγκες και επιθυμίες τους. Μια ανάλυση των 
γκόλφερ, σύμφωνα με τα κίνητρα, τις στάσεις και τη συμπεριφορά τους, αποκαλύπτει 
μια ποικιλία τμημάτων αυτής της αγοράς (Ikkos, 2003). 

Η τουριστική αγορά του γκολφ, επομένως, μπορεί να υποδιαιρεθεί σε έξι 
συγκεκριμένες ομάδες:  
• Παραδοσιακοί Γκόλφερ σε Κλαμπ: Είναι κυρίως μεμονωμένα άτομα που παίζουν 

γκολφ ως μια δραστηριότητα των διακοπών και του ελεύθερου χρόνου τους. Οι 
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περισσότεροι από αυτούς αναζητούν πρότυπη ποιότητα σε ό,τι αφορά το 
ξενοδοχείο και τις διαδρομές γκολφ. Επιπλέον, οι παραδοσιακοί γκόλφερ 
περνούν τον υπόλοιπο ελεύθερο χρόνο τους στην παραλία, στη μαρίνα και στο 
καζίνο ή απλώς απολαμβάνουν το φυσικό περιβάλλον. 

• Γκόλφερ Υψηλού Κύρους: Γενικά, οι γκόλφερ υψηλού κύρους είναι μέλη 
διάσημων κλαμπ και οι προσδοκίες τους σε ό,τι αφορά τα πρότυπα και την 
ποιότητα των χώρων παραθερισμού και της διαδρομής γκολφ είναι μέγιστες, 
όπως, για παράδειγμα, το Shadow Creek στο Las Vegas και το Valderrama στην 
Ισπανία. 

• Γκόλφερ Προσανατολισμένοι στις Ανέσεις: Αυτή η ομάδα αναζητά τις ανέσεις 
του παραθεριστικού χώρου και των εγκαταστάσεων γκολφ, με υψηλά πρότυπα σε 
ό,τι αφορά τις υποδομές και τις υπηρεσίες. Οι κύριες προσδοκίες αυτών των 
γκόλφερ είναι ο ελεύθερος χρόνος και οι δραστηριότητες γκολφ. 

• Αθλητικοί Γκόλφερ: Οι αθλητικοί γκόλφερ θεωρούν το γκολφ ως μια αθλητική 
πρόκληση. Συνήθως αναζητούν καλά σχεδιασμένες διαδρομές, υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, υψηλά πρότυπα φιλοξενίας και βέλτιστης ποιότητας 
υποδομές γκολφ. 

• Έξυπνοι Γκόλφερ: Συνήθως, αυτή η ομάδαστόχος έχει μέγιστες απαιτήσεις σε  
ό,τι αφορά τις υποδομές φιλοξενίας και τις διαδρομές που προσφέρονται στον 
παραθεριστικό προορισμό γκολφ. Ο όρος “επιπρόσθετη αξία για τον 
καταναλωτή” έχει μεγάλη σπουδαιότητα για τους έξυπνους γκόλφερ. Η Γαλλία 
θεωρείται μια χώρα που ικανοποιεί αυτή την ανάγκη με πακέτα γκολφ που 
περιλαμβάνουν τρεις διανυκτερεύσεις, πλήρη διατροφή και δύο γύρους γκολφ 
για λιγότερο από 150 αγγλικές λίρες. 

• Τουρίστες Γκολφ: Σε αυτή την αγοράστόχο, οι γκόλφερ μπορεί να διαφέρουν 
ανάλογα με τον τρόπο ζωής τους, τις στάσεις τους και τις απαιτήσεις τους. 
Συνήθως, οι τουρίστες γκολφ συνδυάζουν τις διακοπές τους με τη συμμετοχή σε 
αγώνες γκολφ, ως μια αθλητική δραστηριότητα. 
 
Αυτές είναι μόνο μερικές από τις κατηγορίες των γκόλφερ που θα μπορούσε να 

λάβει υπόψη της η Ελλάδα εάν ήθελε να καταστεί ένας γνωστός προορισμός γκολφ 
στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου. Επομένως, το Ελληνικό 
Υπουργείο Τουρισμού χρειάζεται να λάβει υπόψη του, κατά τη διαδικασία 
σχεδιασμού, ότι υπάρχει ένας κύκλος ζωής στο γκολφ. Ο κύκλος ζωής περιλαμβάνει 
τους νεόφυτους, τους πρόσφατα αφιχθέντες στο άθλημα, τους αρχάριους και τους 
προχωρημένους. Εκτός αυτού, ο τουρισμός γκολφ υποδιαιρείται σε επιμέρους 
τμήματα. 

Η Ελλάδα θα μπορούσε να μελετήσει τις τεράστιες δυνατότητες της αγοράς των 
νεοφύτων, των πρόσφατα αφιχθέντων και των αρχάριων γκόλφερ, κάνοντας το 
γκολφ προσβάσιμο και διασκεδαστικό, αλλά και παρέχοντας άριστα πακέτα με 
επιπρόσθετη αξία για τον καταναλωτή. Ωστόσο, είναι απίθανο ότι η Ελλάδα θα γίνει 
άμεσα ένας προορισμός που θα προτιμάται από τα μέλη της κατηγορίας των 
προχωρημένων και υψηλού κύρους γκόλφερ, καθώς ένα παραθεριστικό κέντρο 
χρειάζεται παράδοση και κληρονομιά για να θεωρηθεί από τους καταναλωτές ως 
ένας περίφημος προορισμός. Σύμφωνα με το Johnson (2005), “η σκληρή 
πραγματικότητα για την Ελλάδα είναι ότι οι περισσότερες από τις υπάρχουσες 
διαδρομές γκολφ πάσχουν από έλλειψη ελκυστικότητας και ποιότητας των 
βοηθητικών τουριστικών υπηρεσιών τους, ενώ η κατασκευή των περισσότερων νέων 
δρόμων και παραθεριστικών κέντρων γκολφ βρίσκεται παγιδευμένη στην ελληνική 
γραφειοκρατία και στην αναποτελεσματική τουριστική πολιτική και νομοθεσία” 
(International Reportsnet). 
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Επιπλέον, οι τουρίστες γκολφ έχουν τα δικά τους δημογραφικά χαρακτηριστικά, 
δεδομένου ότι μπορεί να είναι άτομα ή ομάδες, ακαδημαϊκές ομάδες νεοφύτων, 
επαγγελματικές ομάδες, κλαμπ και κοινότητες γκολφ ή απλώς περιστασιακοί 
γκόλφερ. Επομένως, το Ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού χρειάζεται να υποδιαιρέσει 
την εν δυνάμει τουριστική αγορά σε μετρήσιμα, ουσιαστικά, ενεργητικά και 
προσβάσιμα τμήματα, προκειμένου να προσελκύσει περισσότερους τουρίστες γκολφ 
και να χειριστεί το υψηλά ανταγωνιστικό τουριστικό περιβάλλον, αλλά και για να 
αναπτύξει προϊόντα και υπηρεσίες που να ταιριάζουν στις ανάγκες της 
αγοράςστόχου. Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να παραμείνει η 
Ελλάδα ανταγωνιστική είναι να τοποθετηθεί ξεκάθαρα στο μυαλό των καταναλωτών 
και να καθιερώσει μια αποτελεσματική στρατηγική διαμόρφωσης του εμπορικού της 
σήματος. Όλοι οι γκόλφερ αναζητούν επαγγελματικά οργανωμένα παραθεριστικά 
κέντρα γκολφ, σε χώρες όπου οι καιρικές συνθήκες τους χειμερινούς μήνες είναι 
κατάλληλες για την επίδοση σε αυτό το άθλημα. Η Ελλάδα προσφέρει μια περίοδο 12 
μηνών για την επίδοση σε δραστηριότητες γκολφ, με δυνατότητες για σπουδαίες 
συμπληρωματικές δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και πολιτισμού, σε όλη την 
έκταση της χώρας. Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα έχει  όλα τα προαπαιτούμενα για να 
καταστεί μια ελκυστική περιοχή επενδύσεων στο γκολφ και ένας από τους πιο 
δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς γκολφ στην Ευρώπη και παγκοσμίως (GTC 
Golf & Tourism Consulting, 2006, Ikkos, 2003 & Fairway, 2001). 

 
 

 

Πίνακας 2.  
Ετήσιες Αφίξεις Τουριστών στην Ελλάδα 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
13.568.000 14.679.000 14.919.000 14.785.000 14.267.420 15.449.133 
Πηγή: Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας (2006) 

 
Ελληνικός Τουρισμός και Οφέλη από τον Τουρισμό Γκολφ  

Ο ελληνικός τουρισμός, τα τελευταία χρόνια, γνώρισε μεγάλη αύξηση στις 
διεθνείς τουριστικές αφίξεις. Προβλέπεται, επίσης, ότι η ταξιδιωτική και τουριστική 
κίνηση στην Ελλάδα θα αυξηθεί κατά 4,1% ανά έτος, σε πραγματικές τιμές, στη 
διάρκεια της περιόδου 20062015 (WTTC, 2005). Ωστόσο, αυτή η αύξηση 
παρατηρείται τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η Ελλάδα αποτελεί δημοφιλή 
προορισμό για διακοπές αναψυχής. Συνεπώς, η υπερεξάρτηση της χώρας από το 
“φτηνό” κομμάτι της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς συνδυάζεται με το 
χαρακτηριστικό της ακραίας περιοδικότητας. Η περιοδικότητα αυτή έχει ως 
αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση της τουριστικής περιόδου και την αδρανοποίηση 
της τουριστικής υποδομής κατά τους χειμερινούς μήνες (Ikkos, 2003). Ο Πίνακας 2 
απεικονίζει τη μεγάλη αύξηση των διεθνών τουριστικών αφίξεων στην Ελλάδα, από 
το έτος 2000. 

Η Ελλάδα είναι μια υποανάπτυκτη χώρα σε ό,τι αφορά την προσέλκυση 
τουριστών γκολφ και έχει ήδη χάσει την ευκαιρία να τραβήξει την προσοχή των 
εκατομμυρίων γκόλφερ. Το παράδοξο είναι ότι η Ελλάδα έχει ήδη 14 εκατομμύρια 
διεθνείς τουριστικές αφίξεις το χρόνο και μόνο οι 185.000 (1,25%) από αυτούς τους 
τουρίστες επισκέπτονται την Ελλάδα για να παίξουν γκολφ. Ο Πίνακας 3 δείχνει τη 
λανθάνουσα ζήτηση για γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με τους αφιχθέντες ξένους 
τουρίστες το έτος 2003. Η Ελλάδα έχει, σήμερα, μόνο έξι διαδρομές και 
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παραθεριστικά κέντρα γκολφ, ενώ διαθέτει λιγότερους από 1.500 Έλληνες παίκτες 
γκολφ. Η έκπληξη δημιουργείται όταν κοιτάξουμε άλλες χώρες στην περιοχή της 
Μεσογείου. Η Πορτογαλία είναι μια χώρα που μοιάζει με την Ελλάδα σε μέγεθος και 
οικονομία και μέχρι το 2006 είχε 67 διαδρομές και παραθεριστικά κέντρα γκολφ. 
Σήμερα, υπάρχουν πάνω από 3.000 κλαμπ γκολφ στη Μεγάλη Βρετανία (Mintel, 
2005). Άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν, επίσης, μεγάλο αριθμό κέντρων γκολφ, με τη 
Γαλλία να έχει πάνω από 548 διαδρομές, την Ισπανία να έχει πάνω από 266 και την 
Ιταλία να έχει πάνω από 238 (The Business & Investment World of Greece, 2005). 
Από την άλλη  μεριά, η Τουρκία έχει εννέα διαδρομές γκολφ και η Κύπρος μόνο 
τρεις επαγγελματικά οργανωμένες διαδρομές (INVgolf, 2006). 

Αυτές οι χώρες μπορούν να θεωρηθούν ως οι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές της 
Ελλάδας σε ό,τι αφορά τον τουρισμό γκολφ. Ένας κύριος λόγος αυτής της απόκλισης 
είναι το γεγονός ότι αυτές οι χώρες βρίσκονται πιο κοντά στις ευρωπαϊκές 
παραδόσεις και επιρροές, ενώ ο τοπικός πληθυσμός είναι πιο δεκτικός στην 
εξάπλωση του γκολφ. Επίσης, ένας άλλος λόγος αυτής της διαφοράς είναι ότι οι 
ανταγωνίστριες χώρες της Ελλάδας, καταβάλλουν συνειδητές προσπάθειες για να 
αποκομίσουν όλα τα οφέλη που απορρέουν από τον τουρισμό γκολφ. Ο Egfords, 
Πρόεδρος της Εθνικής Ομάδας Προπονητών Ελλάδας, δήλωσε ότι “οι οπαδοί γκολφ 
της Ελλάδας πιστεύουν ότι η Ελλάδα μπορεί να πάρει τα ηνία στον τουρισμό γκολφ 
στην περιοχή της Μεσογείου” (Ikkos, 2003 & The Business & Investment World of 
Greece, 2005). Tο Ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού προσπαθεί, μέσω των στρατηγικών 
τουριστικού σχεδιασμού του, να προωθήσει την ανάπτυξη υποστηρικτικών 
υποδομών (όπως τα παραθεριστικά κέντρα γκολφ) που θα ωφελήσουν την ανάπτυξη 
νέων μορφών τουρισμού και θα μειώσουν την έντονη περιοδικότητα που 
χαρακτηρίζει τη ζήτηση για την Ελλάδα. Ο Varnas (2005), Πρόεδρος του Κρητικού 
Κλαμπ Γκολφ, είπε ότι “ο τουρισμός γκολφ μπορεί να σώσει τον ελληνικό τουρισμό 
από το τέλμα της αποτυχίας σε ό,τι αφορά τα πρότυπα και τα έσοδα”.  

Από την άλλη μεριά, η Ελλάδα θα απολαύσει πολλά οφέλη από την αύξηση του 
τουρισμού γκολφ. Οι διακοπές γκολφ είναι μια βιομηχανία που έχει αναπτυχθεί σε 
πολλές χώρες παγκοσμίως την τελευταία δεκαετία. Ο λόγος είναι ότι οι τουρίστες 
γκολφ έχουν υψηλό εισόδημα και δαπανούν πολύ περισσότερα από ό,τι οι συνήθεις 
τουρίστες. Πολλές μελέτες δείχνουν ότι οι γκόλφερ αποτελούν μια πολύ δυνατή και 
επιλεκτική ομάδα αθλητικών τουριστών, που δαπανούν, κατά μέσο όρο, 40% 
περισσότερα από ό,τι οι συνήθεις τουρίστες. Επιπλέόν, οι τουρίστες γκολφ 
αναζητούν ένα προορισμό που να συνδυάζει αναπτυγμένο κοινωνικό περιβάλλον 
(όπως γεγονότα μέσα και γύρω από τη διαδρομή γκολφ), δυνατότητες αναψυχής και 
ελεύθερου χρόνου (π.χ. μπαρ, εστιατόρια και καλές καιρικές συνθήκες), καλές 
διαδρομές γκολφ, με καλές συνθήκες συντήρησης, καλές τιμές και προσβασιμότητα. 
Οι γκόλφερ ταξιδεύουν συνήθως τους χειμερινούς μήνες (ΝοέμβριοςΑπρίλιος) και 
αυτό συμβάλλει στην ελάττωση της τουριστικής περιοδικότητας και στην επέκταση 
της τουριστικής περιόδου κάθε χώρας. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο ελληνικός τουρισμός χαρακτηρίζεται από 
έντονη περιοδικότητα κατά τη διάρκεια των μηνών του καλοκαιριού. Ο ελληνικός 
τουρισμός οδηγεί, συχνά, στην ιδέα ότι ο τουρισμός αποτελεί μια καλοκαιρινή 
δραστηριότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι περισσότερες από τις διεθνείς 
τουριστικές αφίξεις, ανά έτος, να συγκεντρώνονται στους δύο μήνες αιχμής του 
καλοκαιριού, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Πράγματι, το 82% των τουριστών 
επισκέπτονται την Ελλάδα στη διάρκεια της θερινής περιόδου. Ο Πίνακας 4 
απεικονίζει το χαμηλό ποσοστό τουριστικών αφίξεων στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια 
της χειμερινής περιόδου, σε σύγκριση με τους επισκέπτες άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 
Επομένως, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ελλάδας θα πρέπει να 

Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 8ος, Τεύχος 1ο, Ιανουάριος– Φεβρουάριος – Μάρτιος  2008 14



δοθούν ταξιδιωτικές δυνατότητες που να επεκτείνουν την περίοδο των διακοπών. Η 
Ελλάδα, προκειμένου να ανατρέψει την έντονη περιοδικότητα του τουρισμού της, θα 
πρέπει, εκτός από τη βελτίωση και ανάπτυξη των χειμερινών της υποδομών και 
υπηρεσιών, να εκμεταλλευτεί και τη μεγάλη ανάπτυξη που έχουν γνωρίσει ο 
αθλητικός τουρισμός και οι αθλητικές διακοπές στις μέρες μας. Συγκεκριμένα, ο 
τουρισμός γκολφ αποτελεί μια αναπτυσσόμενη αγορά, την οποία θα πρέπει να λάβει 
υπόψη της η Ελλάδα και να επιδιώξει να προσελκύσει τους εν λόγω τουρίστες ως ένα 
νέο τμήμα της αγοράς. Οι γκόλφερ ταξιδεύουν κυρίως τους χειμερινούς μήνες, σε 
προορισμούς που έχουν ζεστό κλίμα όλο το χρόνο. Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα, που 
έχει ήλιο όλο το χρόνο και ήπιο κλίμα, αποτελεί ιδανικό μέρος για τις διακοπές των 
εκτός εποχής γκόλφερ. Διαθέτει όλα τις προϋποθέσεις για να προσελκύσει τους 
γκόλφερ, αλλά χρειάζεται να οικοδομήσει νέες, σύγχρονες και ποιοτικές διαδρομές 
και παραθεριστικά κέντρα γκολφ.  

 
Πίνακας 3. 
Ζήτηση για Τουρισμό Γκολφ στην Ελλάδα 
 
Έτος: 2003 

Ξένοι Τουρίστες στην 
Ελλάδα  

Λανθάνουσα Ζήτηση για 
Τουρισμό Γκολφ στην Ελλάδα 

Καναδάς 49.383 8.296 
Δανία 350.930 7.420 
Γερμανία 2.347.434 12.181 
Ιαπωνία 73.350 5.868 
Ολλανδία 673.405 8.134 
Νορβηγία 329.469 7.259 
Σουηδία 502.683 29.795 
Ηνωμένο Βασίλειο 2.916.508 60.186 
ΗΠΑ 199.737 18.975 
Άλλες Χώρες ----- 26.401 
Συνολικός Αριθμός ----- 184.515 
Πηγή: Ikkos (2003) 

 
Πίνακας 4. 
 Τουριστικές Αφίξεις ανά Περίοδο το 2000 
 
Χώρες 

Χειμερινή Περίοδος 
(Οκτώβρος-Μάρτιος) 

Θερινή Περίοδος 
(Απρίλιος-Σεπτέμβριος) 

Γαλλία 30 % 70 % 
Γερμανία 42 % 58 % 
Μεγ. Βρετανία 32 % 68 % 
Μάλτα 35 % 65 % 
Νορβηγία 41 % 59 % 
Ισπανία 37 % 63 % 
Τουρκία 31 % 69 % 
Ελλάδα 18 % 82 % 
Πηγή: Homendis (2000) 

 
Η ανάπτυξη του γκολφ είναι μια διαδικασία που παίρνει χρόνο και απαιτεί 

πολλά χρήματα, αλλά στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για τη 
δημιουργία νέων παραθεριστικών κέντρων γκολφ (Ikkos, 2003 & Mintel Reports, 
2004). Όπως αναφέρθηκε από τον Παπαδημητρίου, Πρόεδρο του Ελληνικού 
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Κέντρου Επενδύσεων (ΕΛΚΕ), “τα ακίνητα και τα παραθεριστικά κέντρα που 
σχετίζονται με το γκολφ έχουν γίνει σημαντικοί παράγοντες που ωθούν την 
ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων στις ΗΠΑ, την Ισπανία και την Πορτογαλία” 
(Business & Finance, 2004). Ωστόσο, μετά από χρόνια ήπιας αμέλειας, το γκολφ στην 
Ελλάδα αρχίζει να αποσπά την προσοχή της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας. 
Σύμφωνα με τον Doukas, σχεδόν 40 ελληνικές και διεθνείς ομάδες επενδυτών έχουν 
υποβάλλει προτάσεις για να κατασκευάσουν διαδρομές και παραθεριστικά κέντρα 
γκολφ σε διάφορες περιοχές της χώρας. Επομένως, η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί 
να κάνει τη διαδικασία έκδοσης αδειών πιο εύκολη, μειώνοντας τα γραφειοκρατικά 
εμπόδια και εκσυγχρονίζοντας τους κανονισμούς σχετικά με τη γη (Financial Times, 
2005). Επίσης, ο εκδότης και επιμελητής του περιοδικού Γκολφ και Τουρισμός στην 
Ελλάδα, Ellie Abravanel, δήλωσε ότι “οι επενδύσεις γκολφ φτάνουν σημαντικά 
επίπεδα στην Ελλάδα. Υπάρχουν 11 σχεδιασμένα παραθεριστικά συμπλέγματα 
γκολφ, με συνολικό προϋπολογισμό δύο εκατομμυρίων ευρώ” (INVgolf, 2005). 

Ορισμένες νέες διαδρομές και παραθεριστικά κέντρα γκολφ, που βρίσκονται 
ακόμα υπό κατασκευή, είναι: 

• Στην Κρήτη, στο Κάβο Σίδερο, η ομάδα από το Ηνωμένο Βασίλειο «UK 
Loyalward Group» κατασκευάζει ένα παραθεριστικό κέντρο γκολφ αξίας 750 
εκατομμυρίων ευρώ, υποσχόμενη δύο διαδρομές με 18 τρύπες. 

• Στην Κρήτη, στα Μάταλα, Βέλγοι επενδυτές σχεδιάζουν ένα ολοκληρωμένο 
κέντρο γκολφ, που θα περιλαμβάνει οικισμούς και υπηρεσίες/δραστηριότητες 
ελεύθερου χρόνου. 

• Στην περιοχή της Πύλου, στην Πελοπόννησο, αναπτύσσεται ένα πολυτελές 
παραθεριστικό σύμπλεγμα γκολφ. 

• Στη περιοχή του Πηλίου, στο Βόλο, κατασκευάζεται ένα πολυτελές 
παραθεριστικό κέντρο γκολφ με διαδρομές που διαθέτουν 18 τρύπες και με 
ξενοδοχείο πέντε αστέρων. 
Όσον αφορά στα οφέλη που προκύπτουν από τον τουρισμό γκολφ, οι μελέτες 

δείχνουν ότι οι τουρίστες γκολφ απολαμβάνουν τις οικογενειακές τους διακοπές σε 
τοποθεσίες όπου υπάρχουν διαδρομές και παραθεριστικά κέντρα γκολφ και 
δαπανούν περισσότερα από ό,τι οι άλλοι τουρίστες. Ο τουρισμός γκολφ συμβάλει 
στη βελτίωση των υποδομών αναψυχής γύρω από την περιοχή όπου βρίσκονται οι 
διαδρομές γκολφ και στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Επιπλέον, η Φάνη 
Πετραλιά, Υπουργός Τουρισμού της Ελλάδας, επεσήμανε ότι “ο τουρισμός γκολφ 
μπορεί να γίνει ο κύριος παράγοντας στο δρόμο για ποιοτικό τουρισμό στη χώρα 
μας” (INVgolf Investment, 2006).  

Η Ελλάδα έχει μεγάλη δυνατότητα να προσελκύσει εκατομμύρια γκόλφερ από 
όλο τον κόσμο και ειδικά, από την ευρωπαϊκή αγορά. Ο Πίνακας 5 υποδεικνύει ότι 
οι τουρίστες γκολφ θα αυξηθούν σημαντικά μέχρι το 2010 και θα φτάσουν τα 
82.400.000 παίκτες. Η Ελλάδα θα πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτό το γεγονός, όχι μόνο 
για να αυξήσει τα τουριστικά της κέρδη, αλλά και για να ανεβάσει τις διεθνείς 
αφίξεις των τουριστών γκολφ. Ωστόσο, η Ελλάδα χρειάζεται να αναπτύξει νέες 
διαδρομές και παραθεριστικά κέντρα γκολφ σε εντυπωσιακές τοποθεσίες σε 
ολόκληρη τη χώρα και να δημιουργήσει νέες διαφημιστικές καμπάνιες, προκειμένου 
να τραβήξει την προσοχή των γκόλφερ. Εκτός αυτού, χρειάζεται να υποδιαιρέσει 
αποτελεσματικά την αγορά των γκόλφερ σε επιμέρους ομάδες, σύμφωνα με τις 
ανάγκες, τις επιθυμίες και τα χαρακτηριστικά τους. Επίσης, η Ελλάδα χρειάζεται να 
βελτιώσει την υπάρχουσα υποδομή γκολφ που διαθέτει και να ανεβάσει την 
ποιότητα των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών που θα προσφερθούν στην 
αγορά των γκόλφερ. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 βοήθησαν την Ελλάδα να 
ενισχύσει την οικονομία της και να βελτιώσει τις υποδομές της, αλλά η ελληνική 
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κυβέρνηση χρειάζεται να κάνει περισσότερα, προκειμένου να καταστήσει την 
Ελλάδα έναν παγκόσμιο προορισμό γκολφ. Η Ελλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις 
ώστε το ευγενές άθλημα του γκολφ  να παίζεται ολόκληρο το χρόνο, όπως 
υπογράμμισε ο Σταύρος Παπαδημητρίου, πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου 
Επενδύσεων (Business & Finance, 2004). 

Από την άλλη μεριά, η κατασκευή νέων διαδρομών και παραθεριστικών 
κέντρων γκολφ, η βελτίωση των υπαρχόντων υποδομών και η επιλογή των 
τμημάτων της αγοράς γκολφ, απαιτούν τη συναίνεση και την αρχηγία της ελληνικής 
κυβέρνησης. Σύμφωνα με τον Doukas (2005), “η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί 
να βοηθήσει την ανάπτυξη νέων διαδρομών γκολφ σε όλη τη χώρα, ως μέρος των 
δραστηριοτήτων εκσυγχρονισμού του τουρισμού της”. Επίσης, ο υπουργός είπε ότι 
“η κυβέρνηση διαμορφώνει μια νέα διυπουργική επιτροπή για να διευκολύνει τις 
επενδύσεις στον τομέα του γκολφ, διότι αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 
τομείς ανάπτυξης στην Ελλάδα". Από την άλλη μεριά, ο Έλληνας Πρωθυπουργός 
Κώστας Καραμανλής, κατά τη διάρκεια ενός εσωτερικού υπουργικού συμβουλίου, το 
Φεβρουάριο του 2005, αποφάσισε να “κάνει ό,τι χρειάζεται για να ξεμπερδέψει τα 
μεγάλα επενδυτικά προγράμματα από το λαβύρινθο της κόκκινης ταινίας και της 
αντιφατικής νομοθεσίας που αφορά στις άδειες” (Johnson, 2005). Επομένως, ο 
Heilmann (2006), ιδρυτής και διευθυντής του περιοδικού INVgolf, δήλωσε ότι “τώρα 
είναι ο τέλειος χρόνος για να αξιοποιήσουν οι επιχειρηματίες την Ελλάδα ως μια 
περιοχή επενδύσεων στο γκολφ. Η νέα νομοθεσία, το ενδιαφέρον της κυβέρνησης 
και οι διαθέσιμες τοποθεσίες μεταφράζονται σε ανεπανάληπτες δυνατότητες που θα 
τους αποπληρώσουν γενναιόδωρα” (INVgolf, 2006). 

 
Πίνακας 5. 
Προβλέψεις Τουριστών Γκολφ 

 2000 2010 
ΗΠΑ 26.446.000 28.400.000 

Ευρώπη 3.353.861 4.978.000 
Παγκοσμίως 61.000.000 82.400.000 

Πηγή: Ikkos (2003) 

Για πρώτη φορά, τα Ελληνικά Υπουργεία Τουρισμού, Οικονομίας και 
Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων στηρί-ζουν ντόπιους και ξένους επενδυτές, ώστε να 
επενδύσουν σε νέα προγράμ-ματα φιλοξενίας, που θα συμβάλλουν στην ποιότητα 
του ελληνικού τουρισμού και θα ανεβάσουν τις αξίες των βοηθη-τικών υπηρεσιών 45 
διαδρομών γκολφ. Σύμφωνα με τον Ανδρεάδη, Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης 
Τουριστικών Επιχειρήσεων, “η Ελλάδα πρέπει να έχει τουλάχιστον 24 διαδρομές και 
πα-ραθεριστικά κέντρα γκολφ μέχρι το 2010 για να φτάσει τα επίπεδα της Ισπανίας, 
σε σχέση πάντα με τον αντίστοιχο πληθυσμό της και τις παραμέτρους της τοποθεσίας 
όπου βρίσκονται αυτά τα θέρετρα” (International Reportsnet, 2005). Επιπλέον, το 
Υπουργείο έχει καθιερώσει ένα αναπτυξιακό σχέδιο για τον Ελληνικό Τουρισμό 
2004–2010 και ορισμένοι από τους κύριους στόχους του είναι η ανάπτυξη του 
τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα. Επιπλέον, το Υπουργείο έχει καθιερώσει ξεχωριστές 
διαφημιστι-κές καμπάνιες, που στοχεύουν στην προσέλκυση τουριστών γκολφ 
(INVgolf Investment, 2005 & Ikkos, 2003). 
 
 
 
 

Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 8ος, Τεύχος 1ο, Ιανουάριος– Φεβρουάριος – Μάρτιος  2008 17



Συμπεράσματα και Προτάσεις 
Οι τουρίστες γκολφ αντιπροσωπεύουν μια πολύ δυνατή πηγή εισοδήματος. 

Αποτελούν μια επιλεκτική ομδα ατόμων, που γνωρίζουν τα πάντα σχετικά με τους 
διαφορετικούς προορισμούς γκολφ σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, δεν υπάρχει μια 
μοναδική αγορά γκολφ για μια χώρα ή για έναν συγκεκριμένο προορισμό. 
Υπάρχουν πολλές επιμέρους αγορές, όπου η καθεμία έχει τα δικά της 
χαρακτηριστικά και τις δικές της ανάγκες. Η Ελλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις για 
να προσελκύσει όλα τα επιμέρους τμήματα της αγοράς γκολφ και να θεωρηθεί ως 
ένας ποιοτικός προορισμός γκολφ παγκοσμίως. Στη βιομηχανία της φιλοξενίας, η 
ψυχογραφική κατάτμηση των τουριστών αποτελεί σημαντική ενέργεια κατά την 
επιλογή ομάδων με ομοιογενείς ανάγκες διακοπών και με παρόμοια 
χαρακτηριστικά. Τις τελευταίες δεκαετίες, ο αθλητικός τουρισμός έχει αυξηθεί και 
συνιστά σημαντικό μέρος των στρατηγικών ανάπτυξης του τουρισμού σε όλο τον 
κόσμο. Ο σημαντικότερος προσδιοριστικός παράγοντας αυτής της εξέλιξης δεν είναι 
μόνο οι αλλαγές στα δημογραφικά και ψυχογραφικά χαρακτηριστικά των 
ταξιδιωτών, αλλά και η ανάγκη για νέες, εναλλακτικές μορφές διακοπών. Ο 
αθλητικός τουρισμός αποτελεί μια εναλλακτική μορφή διακοπών, που συνδυάζει την 
ιδέα της απόλαυσης, του ελεύθερου χρόνου, της φύσης και της φυσικής άσκησης. 

Ο αθλητικός τουρισμός έχει πολλά επιμέρους αγοραστικά τμήματα, τα οποία θα 
μπορούσε να προσελκύσει κάθε χώρα, ως νέους τουρίστες. Συγκεκριμένα, το γκολφ 
αποτελεί μια αθλητική δραστηριότητα που έχει αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα και 
παίζεται, τόσο επαγγελματικά, όσο και ψυχαγωγικά, από εκατομμύρια ανθρώπους 
σε όλο τον κόσμο. Οι διακοπές γκολφ αποτελούν έναν τομέα που θα πρέπει να 
λάβουν υπόψη τους οι ελληνικοί οργανισμοί φιλοξενίας, ως ένα νέο τμήμα της 
τουριστικής αγοράς. Η Ελλάδα είναι σαφώς υποανάπτυκτη σε ό,τι αφορά την 
προσέλκυση τουριστών γκολφ, διότι έχει μόνο έξι διαδρομές και παραθεριστικά 
κέντρα γκολφ. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις και πληροί όλα τα 
κριτήρια για να γίνει ένας δημοφιλής προορισμός γκολφ και να αντεπεξέλθει στο 
υψηλά ανταγωνιστικό περιβάλλον που υπάρχει στις μεσογειακές χώρες. Το 
ερευνητικό ερώτημα της παρούσης μελέτης ήταν εάν η Ελλάδα θα πρέπει να 
αναπτύξει το προϊόν που προσφέρει, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτό και τα τμήματα 
γκολφ της τουριστικής αγοράς. Εάν λάβουμε υπόψη μας όλα τα παραπάνω 
αποτελέσματα, συμπεραίνουμε ότι η Ελλάδα και κυρίως, οι εταιρίες επενδύσεων, θα 
πρέπει να επενδύσουν στις διακοπές και στις δραστηριότητες γκολφ. Μια τέτοια 
επένδυση αποτελεί μεγάλη ευκαιρία, διότι με την αύξηση και επέκταση του 
τουρισμού γκολφ, η Ελλάδα θα αυξήσει το ετήσιο τουριστικό της εισόδημα και θα 
ελαχιστοποιήσει την περιοδικότητα του τουρισμού της. Έτσι, για να μπορέσει η 
Ελλάδα να προσελκύσει τις ομάδες των γκόλφερ, θα ήταν βιώσιμο να: 

• Ικανοποιήσει τις απαιτήσεις τους σε ό,τι αφορά τη διαδρομή και το 
παραθεριστικό κέντρο γκολφ, αλλά και τη γύρω περιοχή. 

• Ενδυναμώσει την ελληνική συνείδηση, ώστε οι Έλληνες να κατανοήσουν τη 
σημασία του γκολφ και να το προωθήσουν. 

• Αναπτύξει επαρκείς ενέργειες προώθησης και διαφήμισης, ώστε να τραβήξει την 
προσοχή της αγοράς γκολφ και να προωθήσει το προϊόν σε χώρες που έχουν 
ενδιαφέρον για το άθλημα. 

• Βελτιώσει το προϊόν φιλοξενίας, όχι μόνο με τη δημιουργία και την ανάπτυξη 
νέων υποδομών, αλλά και προσφέροντας ειδικά πακέτα γκολφ, που να 
περιλαμβάνουν χαλάρωση, φυσικό περιβάλλον και άριστη ποιότητα διαδρομών 
και υπηρεσιών στα παραθεριστικά κέντρα γκολφ. 

• Βελτιώσει τα πρότυπα ποιότητας των υπηρεσιών φιλοξενίας. 
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• Κατασκευάσει τουλάχιστον 30 με 40 επιπλέον διαδρομές και παραθεριστικά 
κέντρα γκολφ μέσα στα επόμενα 58 χρόνια.  
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Ο Διεθνής Μαραθώνιος της Αθήνας 
Γεώργιος Γκουτζιούπας & Δημήτρης Γαργαλιάνος 
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θμός των διεθνών 
ητικών γεγονότων 
 οργανώνονται στον 
μο αυξάνεται κάθε 
νο. Χιλιάδες αθλητές 
α συμμετάσχουν σε 
ρια φίλαθλοι για να 

τα παρακολουθήσουν. Ο αθλητικός 
τουρισμός έχει γίνει μεγάλη επιχειρημα-
τική δράση και αναπτύσσεται διαρκώς. 
Σύμφωνα με τους Gammon & Robinson 
(1998), οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτό 
το φαινόμενο είναι ότι: α) η δημοφιλία 
των αθλητικών γεγονότων αυξήθηκε 
υπερβολικά, β) προσφέρονται πολλά και 
καλά οργανωμένα αθλητικά γεγονότα, 
γ) η διεθνής κοινότητα κατανόησε ότι η 
αθλητική δραστηριότητα βελτιώνει την 
προσωπική υγεία και δ) οι κυβερνήσεις 
κατανόησαν ότι μπορούν να χρησιμο-
ποιούν τον αθλητισμό ως εργαλείο εξω-
τερικής πολιτικής. Σύμφωνα με το 
Γκουτζιούπα (2007), επιπρόσθετοι λόγοι 
είναι ότι τα γεγονότα αυτά: α) ασκούν 
για πολλά χρόνια επιρροή στην κοινω-
νία που τα φιλοξενεί, β) βελτιώνουν την 
εικόνα μιας χώρας και γ) προωθούν 
έναν υγιεινό τρόπο ζωής στους νέους.  

Σύμφωνα με τον Bahl (2003), η διορ-
γάνωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων 
παράγει άμεσα οφέλη (π.χ. έσοδα από 

τηλεοπτικά δικαιώματα, διεθνείς και 
εθνικές χορηγίες, εισιτήρια και 
αναμνηστικά, επενδύσεις στην υποδομή 
της περιοχής, κληρονομιά, κ.λπ.) και 
έμμεσα οφέλη (π.χ. έσοδα από εσωτερικό 
και εισερχόμενο τουρισμό, αύξηση 
τοπικής επιχειρηματικότητας, φόρους, 
κλπ.). Επίσης, δημιουργούνται κίνητρα 
για ανάπτυξη επαγγελμάτων σχετικών 
με τον αθλητισμό, καθώς και για πολι-
τιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες.  

Ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα 
είναι οι Μαραθώνιοι. Περισσότεροι από 
700 Μαραθώνιοι οργανώνονται στο κό-
σμο κάθε χρόνο και περισσότεροι από 5 
εκατομμύρια άνθρωποι συμμετέχουν σε 
αυτούς (www.aimsworldrunning.com). 
Ο Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών 
οργανώνεται από το 1983 στην αυθε-
ντική διαδρομή από το Σύνδεσμο 
Ελληνικών Γυμναστικών και Αθλητικών 
Σωματείων (ΣΕΓΑΣ). 
 
 
Μεθοδολογία 

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθη-
κε για τους σκοπούς της εργασίας περι-
λαμβάνει: α) ανασκόπηση της σχετικής 
βιβλιογραφίας, β) μελέτη των αρχείων 
της Οργανωτικής Επιτροπής του 
Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών 2006, γ) 

ΟΟ  
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ανάλυση ενός ερωτηματολόγιου που 
δόθηκε στους δρομείς και τους επισκέ-
πτες του γεγονότος (n = 538) και δ) 
συνεντεύξεις από τον πρόεδρο και το 
διευθυντή της διοργάνωσης. 
 
Αποτελέσματα 

Στον Κλασικό Μαραθώνιο του 2006 
συμμετείχαν συνολικά 5.300 δρομείς. 
Περίπου 2.500 από αυτούς ήρθαν στην 
Αθήνα από 45 διαφορετικές χώρες 
(20,6% από τις ΗΠΑ, 13,4% από τη 
Γερμανία, 10,4% από τη Γαλλία, 10% 
από το Ηνωμένο Βασίλειο, 6,7% από την 
Ολλανδία). Η πλειοψηφία (75,5%) ήταν 
άνδρες. Περίπου οι μισοί δήλωσαν ότι 
έχουν ετήσιο εισόδημα πάνω από 50.000 
ευρώ (46,7%). 

Τους δρομείς συνόδευαν 2.000 
άτομα (41,1% φίλοι, 27,8% συγγενείς, 
3,4% επαγγελματικοί συνεργάτες). 
Συνολικά, 4.500 επισκέπτες από το 
εξωτερικό ήρθαν στην Αθήνα για το 
γεγονός. Από αυτούς, το 67,3% ήρθαν 
για πρώτη φορά και το 34,9% έκαναν 
ταξίδι έξω από την Αθήνα, κατά τη 
διάρκεια της παραμονής τους. Ο βαθμός 
ικανοποίησης των δρομέων και των 
επισκεπτών ήταν ιδιαίτερα υψηλός (το 
93% εξέφρασαν θετικές εντυπώσεις για 
τη χώρα και το 74%  για τη διαμονή). 

Τα πράγματα που τους άρεσε να 
κάνουν κατά τη διάρκεια της παρα-
μονής τους ήταν να: 

- Επισκέπτονται μουσεία και ιστορικά 
μέρη  81,2% 

- Παρακολουθούν πολιτιστικά γεγο-
νότα 42,2% 

- Κάνουν ψώνια    29,2% 
- Βιώνουν τη νυχτερινή ζωή   17,8% 
- Επισκέπτονται συγγενείς    11,0% 
- Παρακολουθούν άλλα αθλητικά γε-
γονότα     5,9% 

- Κάνουν επιχειρηματικές συναντή-
σεις    1,1% 

Το 71,4% είχε θετική γνώμη για την 
πόλη που φιλοξένησε το γεγονός, ενώ 
για το 82,4% η συνολική εμπειρία του 
ταξιδιού στην Αθήνα ήταν θετική. Το 
67,7% δήλωσε ότι θα επισκεφτεί ξανά 
την Αθήνα / Ελλάδα στο κοντινό 
μέλλον (για διαφορετικούς λόγους). 

Για να είναι επιτυχημένα τα μεγάλα 
αθλητικά γεγονότα χρειάζονται την 
υποστήριξη των Κυβερνήσεων και των 
Τοπικών Αυτοδιοικήσεων. Το 2006, δέκα 
(10) κυβερνητικοί οργανισμοί συμμετεί-
χαν στην οργάνωση του Κλασικού 
Μαραθώνιου Αθηνών (Προεδρεία της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, Υπουργείο 
Πολιτισμού, Υπουργείο Τουρισμού / 
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, 
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοι-
νωνιών / ΟΑΣΑ, Υπουργείο Υγείας, 
ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, 
Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής 
Αξιοποίησης, Ολυμπιακά Ακίνητα και 
ΕΜΥ). Επίσης, έξι Δήμοι / Κοινότητες 
(Μαραθώνα, Νέας Μάκρης, Ραφήνας, 
Παλλήνης, Χαλανδρίου και Αθήνας) 
κινητοποιήθηκαν για να υποστηρίξουν 
λειτουργίες της διοργάνωσης (π.χ. να 
κρατήσουν καθαρή τη διαδρομή, να 
ενημερώσουν τους δημότες σχετικά με 
το γεγονός, να τους παροτρύνουν να 
συμμετέχουν, κ.λπ.). 
 
 
Συμπεράσματα 

Η διοργάνωση του Κλασικού 
Μαραθωνίου Αθηνών επιβεβαιώνει ότι 
τα αθλητικά γεγονότα αυξάνουν τον 
αθλητικό τουρισμό και ότι οι Κυβερ-
νήσεις και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτο-
διοίκησης θα έχουν οφέλη εάν επενδύ-
σουν σε τέτοια γεγονότα.   
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Η Οικονομική Διάσταση της Ποδοσφαιρικής Βιομηχανίας στην 
Κύπρο  
Ανδρέα Θεοφάνους & Νίκος Καρτακούλλης 
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λέτη1 αυτή αποτελεί κατ΄ ουσίαν ένα πρώτο βήμα διεπιστημονικής 
οσέγγισης και αξιολόγησης της ποδοσφαιρικής βιομηχανίας στην 
προ, με έμφαση στην ευρύτερη οικονομική διάσταση.  Το γεγονός 
ι το ποδόσφαιρο αποτελεί ένα μεγάλο κοινωνικό φαινόμενο, το 
οίο αγγίζει όλα τα στρώματα της κυπριακής κοινωνίας, δεν μπορεί 
εί (Καρτακούλλης και Πουλούκας 2004). Αναμφίβολα, η 

διεισδυτικότητα του ποδοσφαίρου σε όλες τις εκφάνσεις του δημοσίου βίου, είναι 
πολύ μεγαλύτερη από ό,τι εκ πρώτης όψεως μπορεί να υποτεθεί. Το ποδόσφαιρο έχει 
οικονομικές, κοινωνικές, και πολιτικές διαστάσεις. Ως εκ τούτου, εξ ορισμού, 
αποτελεί ένα πολυδιάστατο θέμα το οποίο χρήζει ολοκληρωμένης πολιτικής.   

ύ

                                                

ΗΗ  
 
Ποδόσφαιρο και Οικονομική Δραστηριότητα 
Συνεισφορά στο ΑΕΠ 

Για την περίοδο 20042005, η οικονομική δραστηριότητα της ευρύτερης 
ποδοσφαιρικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχημάτων και  
των τυχερών παιχνιδιών, ανήλθε περίπου στα 131.000.000ΛΚ – ποσό που 
αντιστοιχούσε στο 1,84% του ΑΕΠ. Τα στοιχήματα και τα τυχερά παιχνίδια, 
γενικότερα, ανήλθαν στα 90.000.000ΛΚ περίπου (1,27% του ΑΕΠ), ενώ οι υπόλοιπες 
δραστηριότητες της ποδοσφαιρικής βιομηχανίας ανήλθαν στα 41.000.000ΛΚ (0,57% 
του ΑΕΠ).  Επιπρόσθετα, στη βιομηχανία αυτή απασχολούνται σε πλήρη ή μερική 
βάση γύρω στα 10.000 άτομα – ή ποσοστό 3,3% του εγχώριου εργατικού δυναμικού.  
Σημειώνεται ότι στη Βρετανία καθώς και σε ορισμένες άλλες χώρες της ΕΕ, το 
ποσοστό οικονομικής συνεισφοράς της ευρύτερης ποδοσφαιρικής βιομηχανίας 
υπολογίζεται ότι κυμαίνεται γύρω στο 3% του ΑΕΠ. 
 
Διαπιστώσεις / Εισηγήσεις:  
 Είναι προφανές ότι με την περαιτέρω αναβάθμιση του ποδοσφαίρου στην 
Κύπρο, καθώς και με τον εμβολιασμό της ευρύτερης ποδοσφαιρικής βιομηχανίας με 

 
1 Η μελέτη αυτή έγινε για λογαριασμό της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ).  Την ερευνητική 
εργασία διεξήγαγε το Κέντρο Ερευνών – Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών και 
Ανάπτυξης για τον Αθλητισμό και τον Τουρισμό – Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.  Το ερευνητικό έργο εγκρίθηκε τον 
Δεκέμβριο του 2004, η υλοποίηση του ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2005 και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 
2005.   



πιο επαγγελματικές μεθόδους, μπορεί να αναμένεται η αύξηση της συνεισφοράς της 
στο ΑΕΠ. 
 
Πολιτεία και Ποδόσφαιρο 

Πολλές φορές, με αφορμή την ενίσχυση του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου 
ειδικότερα από την πολιτεία, καθώς και ορισμένων άτυχων χειρισμών από 
σωματειακούς και άλλους παράγοντες,  καλλιεργείται η εντύπωση ότι η ενίσχυση 
αυτή λαμβάνει τη μορφή χαριστικής βοήθειας, καθώς και κακής χρήσης των εν λόγω 
πόρων. Η πραγματικότητα, όμως, είναι διαφορετική: η σχέση ποδοσφαίρου και 
πολιτείας είναι αμφίδρομη.  Πέραν τούτου, δεν μπορεί να παραγνωρισθεί η 
ευρύτερη κοινωνική διάσταση του ποδοσφαίρου. Παράλληλα, πολλές φορές, όταν 
κάποια κυπριακή ομάδα κερδίζει μια διεθνή διάκριση στο ποδόσφαιρο, τα οφέλη για 
την Κύπρο είναι πολυδιάστατα. 
 
Διαπιστώσεις / Εισηγήσεις 
  Είναι προφανές ότι, ενώ η διοχέτευση πόρων προς το ποδόσφαιρο πρέπει να 
θεωρείται ως μέρος της δημόσιας προσφοράς, από την άλλη είναι σημαντικό να 
εξασφαλισθεί η καλύτερη δυνατή διαχείριση των εν λόγω πόρων. 
 
ΜΜΕ και Ποδόσφαιρο 

Το μεγάλο ενδιαφέρον για το κυπριακό ποδόσφαιρο, παρά τα προβλήματά του, 
αντικατοπτρίζεται ποικιλοτρόπως και στα ΜΜΕ.  Για παράδειγμα, σχεδόν όλες οι 
εφημερίδες έχουν καθημερινά αθλητικά ένθετα, ενώ ταυτόχρονα κυκλοφορούν 
ξεχωριστά δύο αθλητικές εβδομαδιαίες εφημερίδες, καθώς και περιοδικά.  
Επιπρόσθετα, ορισμένες ομάδες έχουν τη δική τους αθλητική εφημερίδα ή περιοδικό. 
Παράλληλα, υπάρχουν αρκετές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές που 
συγκεντρώνουν ψηλά ποσοστά ακροαματικότητας και τηλεθέασης, αντίστοιχα. 

Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η παρουσία των σωματείων, των οργανωμένων 
φιλάθλων, αλλά και άλλων αθλητικών φορέων, ομάδων και ατόμων, στο διαδίκτυο.  
Η δημιουργία και λειτουργία ιστοσελίδων προσελκύει τους νέους κυρίως στο 
ποδόσφαιρο και αποτελεί πρόσθετη πηγή εσόδων, μέσα από τις διαφημίσεις και τις 
διάφορες υπηρεσίες που προβάλλονται. Ο τομέας αυτός προβλέπεται να αυξηθεί 
σημαντικά στα επόμενα χρόνια.     

Σημειώνεται ότι ήδη, εκτός από το συνδρομητικό κανάλι LTV / ΑΛΦΑ, το οποίο 
δραστηριοποιείται στον τομέα του κυπριακού ποδοσφαίρου κατά τα τελευταία 
χρόνια, έχει εισέλθει από τις αρχές του 2005 και ένα νέο κανάλι, το MiVision, σε αυτό 
τον τομέα.  Είναι αξιοσημείωτο ότι το συνδρομητικό κανάλι LTV / ΑΛΦΑ είχε γύρω 
στους 62.000 συνδρομητές και έσοδα (μόνο από συνδρομές) 14.880.000ΛΚ για το 
2005.  Η ζήτηση αυτή, η οποία κατ΄ αναλογία πληθυσμού ήταν συγκριτικά πολύ 
ψηλή, σχετίζεται άμεσα με το ποδόσφαιρο: η συντριπτική πλειοψηφία των 
συνδρομητών είναι φίλαθλοι. 

Μετά τη διακοπή της συνεργασίας μεταξύ LTV και Multichoice, οι μισοί περίπου 
τηλεθεατές έχουν περάσει στα νέα κανάλια συνδρομητικής τηλεόρασης, τη MiVision, 
την Prime Tel και την Athina Sat. Εκτιμάται ότι  η βιωσιμότητα όλων αυτών των 
επιχειρήσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη μετάδοση ποδοσφαιρικών 
αγώνων. 
 
Διαπιστώσεις / Εισηγήσεις 
 Η επιτυχία του LTV/ΑΛΦΑ, η είσοδος του καναλιού MiVision, καθώς και των 
Prime Tel και Athina Sat, στην εν λόγω αγορά, πιστοποιούν ότι η ζήτηση και το 
ενδιαφέρον είναι τέτοια που δημιουργούν νέα οικονομικά δεδομένα.  Πέραν τούτου, 
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σημειώνεται ότι η σχετικά μεγάλη κάλυψη που έχει το ποδόσφαιρο  από  τα  ΜΜΕ  
αντικατοπτρίζει 
και τη διεισδυτικότητά του στην κοινωνία.  Τα δεδομένα αυτά μπορούν να 
αξιοποιηθούν οικονομικά με πιο αποτελεσματικό τρόπο υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις. 
 
Τα Προβλήματα και οι Προκλήσεις του Κυπριακού Ποδοσφαίρου 
Ελλείμματα σε Θέματα Οργάνωσης 

Τα σωματεία αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα σε θέματα ποιότητας, 
οργάνωσης, καθώς και σε οικονομικό επίπεδο. Το ζητούμενο είναι η επίλυση όλων 
αυτών των προβλημάτων ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η οικονομική βιωσιμότητα 
των σωματείων, να επέλθει αναβάθμιση του κυπριακού ποδοσφαίρου και 
ταυτόχρονα να επιδιωχθεί μια καλύτερη συμμετοχή στα ευρωπαϊκά και διεθνή 
πλαίσια.  Ούτως ή άλλως, η υιοθέτηση επαγγελματικών προσεγγίσεων αποτελεί 
μονόδρομο, διότι οι εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο είναι τέτοιες που επιβάλλουν 
αυτήν την κατεύθυνση.  Ένα ενδεικτικό και συναφές σοβαρό πρόβλημα είναι η 
έλλειψη επαρκών οικονομικών και στατιστικών στοιχείων.  Η έλλειψη αυτή δεν 
επιτρέπει την εις βάθος ανάλυση των δεδομένων.   
 
Διαπιστώσεις / Εισηγήσεις 
 Ένα από τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να βελτιωθεί η παρούσα 
κατάσταση είναι να κατανοήσουμε καλύτερα τα δεδομένα που αφορούν το 
ποδόσφαιρο. Εν συντομία, χρειάζεται να βελτιώσουμε τις γνώσεις μας για διάφορες 
πτυχές του ποδοσφαίρου, ούτως ώστε να προχωρήσουμε σε λύσεις επιστρατεύοντας 
την επιστημονική προσέγγιση. Ως ένα πρώτο βήμα, η ΚΟΠ και τα σωματεία θα 
πρέπει να ενισχύσουν την προσπάθεια συλλογής και ταξινόμησης των στοιχείων. 
Είναι, επίσης, ενδεδειγμένο να συντρέχουν το λογιστικό και το ποδοσφαιρικό έτος, 
όπως άλλωστε προβλέπουν και τα κριτήρια της ΟΥΕΦΑ. 
 
Προϋπολογισμοί 

Οι προϋπολογισμοί που είχαν καταθέσει τα σωματεία για την περίοδο 200405 και 
200506 ήταν φιλόδοξοι και αισιόδοξοι και μερικοί εξ αυτών δεν ήταν ισοσκελισμένοι 
– ως εκ τούτου βρίσκονταν  και εκτός των κριτηρίων της ΟΥΕΦΑ.  Η ανάλυση των 
οικονομικών στοιχείων ως προς τα προβλεπόμενα έσοδα των σωματείων δείχνει 
απόκλιση από τους προϋπολογισμούς που είχαν κατατεθεί. Σημειώνεται, συναφώς, 
ότι το ύψος των προϋπολογισμών είναι ένας καλός, αλλά όχι απόλυτος, δείκτης 
επιτυχίας μιας ομάδας στο πρωτάθλημα.   

Με βάση τους κατατεθέντες προϋπολογισμούς της περιόδου 200405 και 
υποθέτοντας ότι δεν είχαν  επέλθει σοβαρές διαφοροποιήσεις, οι 14 ομάδες Α΄ 
κατηγορίας ανέμεναν έσοδα της τάξης των 10.260.000ΛΚ για την περίοδο 20052006 
(τα έσοδα της ομάδας που δήλωσε τα περισσότερα ανέρχονταν σε 1.670.000ΛΚ, ενώ 
της ομάδας με τα λιγότερα σε 348.100ΛΚ.). Με την ίδια υπόθεση εργασίας, τα 
δηλωθέντα συνολικά έξοδα ανέρχονταν στα 10.318.000ΛΚ (τα περισσότερα 
δηλωθέντα έξοδα για μια ομάδα ήταν 1.400.000ΛΚ και τα λιγότερα 435.631 ΛΚ). Το 
πρόβλημα αυτό εξακολουθεί να υφίσταται και τα στοιχεία για το 2006/07 
καταδεικνύουν αύξηση εξόδων, χωρίς αντίστοιχη αύξηση εσόδων.  

Σημειώνεται, επίσης, ότι σχεδόν το 75% των εξόδων των σωματείων αναλώνεται 
σε μισθούς (προπονητών, παικτών, κ.α.) ενώ σε αρκετές χώρες το αντίστοιχο ποσοστό 
κυμαίνεται γύρω στο 60%.  Πέραν τούτου, αναφέρεται ότι στις πλείστες ομάδες του 
εξωτερικού υπάρχει μια τάση μείωσης της συνολικής μισθοδοσίας, ως ποσοστό των 
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συνολικών εξόδων. Το 50% θεωρείται ως το ιδανικό ποσοστό. Είναι προφανές ότι 
στην Κύπρο υπάρχει πρόβλημα διαχείρισης και προγραμματισμού. 

Όσον αφορά τα έσοδα, σημειώνεται ότι για την περίοδο 200405 τα τηλεοπτικά 
δικαιώματα ανήλθαν στις 546.750ΛΚ ή στο 5,33% των συνολικών εσόδων. Για την 
περίοδο 200506, τα τηλεοπτικά δικαιώματα αναμένονταν να κυμανθούν γύρω στις 
900.000ΛΚ, που αντιστοιχεί στο 8,77% επί των συνολικών εσόδων. Υπογραμμίζεται, 
συναφώς, ότι με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία τα τηλεοπτικά δικαιώματα 
ανέρχονται γύρω στο 33,3% των συνολικών εσόδων.  Έσοδα από εισιτήρια 
αποτελούν το 33,3% (επί των συνολικών εσόδων) ενώ το υπόλοιπο 33,3% καλύπτεται 
από άλλες εμπορικές δραστηριότητες. 
 
Διαπιστώσεις / Εισηγήσεις 

Τα σωματεία στην Κύπρο θα πρέπει να αυξήσουν τα έσοδά τους από εισιτήρια, 
εμπορικές δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένων των χορηγιών) και τηλεοπτικά 
δικαιώματα. Ένα πιο ανταγωνιστικό και αξιόπιστο πρωτάθλημα θα δώσει ώθηση 
προς αυτή την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να ασκούν μια πιο 
ορθολογιστική πολιτική σε σχέση με τις δαπάνες. Οι δαπάνες για μισθούς, ως 
ποσοστό των συνολικών εξόδων, θα πρέπει να μειωθούν από 73% στο 50% ή 
τουλάχιστον στο 60%. 

Η λειτουργία των σωματείων θα πρέπει να τοποθετηθεί  πάνω σε νέα εταιρική, 
επαγγελματική βάση. Τα σωματεία θα πρέπει να δημιουργήσουν εμπορικά και 
λογιστικά τμήματα για την καλύτερη διεκπεραίωση των εργασιών τους2.   
 
Χαμηλή Ανταγωνιστικότητα 

Η χαμηλή ανταγωνιστικότητά είναι ένα από τα σοβαρά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει το κυπριακό ποδόσφαιρο. Κυριαρχείται από λίγες ομάδες και 
παρουσιάζει έντονα τα σημάδια της μη ανταγωνιστικής ισορροπίας. Παρόμοιο 
πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι πλείστες ευρωπαϊκές χώρες, όμως, δεν μπορεί να 
γίνει σύγκριση με την Κύπρο, καθώς, μεταξύ άλλων, υπάρχει μεγαλύτερο «βάθος» 
στα εν λόγω πρωταθλήματα. Το χαρακτηριστικό αυτό στην περίπτωση της Κύπρου 
δημιουργεί με τη σειρά του επιπρόσθετα προβλήματα. Για παράδειγμα, υπάρχει 
πολλές φορές καχυποψία για την αξιοπιστία του πρωταθλήματος. 

Η ποδοσφαιρική χρονιά 20022003 ήταν η περίοδος με το πιο ψηλό μέσο όρο 
φιλάθλων (3.091) ανά παιχνίδι πρωταθλήματος των τελευταίων χρόνων (19962005). 
Η ποδοσφαιρική χρονιά 199697 σημαδεύτηκε με το πιο χαμηλό μέσο όρο φιλάθλων 
(1.387) ανά παιχνίδι πρωταθλήματος. Είναι προφανές ότι οι αριθμοί αυτοί 
παραπέμπουν σε ένα τεράστιο πρόβλημα. Σημειώνεται ότι για την περίοδο 19962005 
ο μέσος όρος εισιτηρίων για τα παιχνίδια μεταξύ των πέντε μεγάλων ομάδων 
(Ομόνοια, ΑΠΟΕΛ, Ανόρθωση, Απόλλων, ΑΕΛ) ήταν 7.087, ενώ ο αντίστοιχος μέσος 
όρος για τα παιχνίδια μεταξύ των υπόλοιπων ομάδων ήταν 532. 
 Το ζητούμενο είναι η επίλυση των προβλημάτων αυτών. Εάν το πρωτάθλημα 
Κύπρου καταστεί πιο ανταγωνιστικό, τότε είναι δυνατό να επιστρέψουν 
περισσότεροι φίλαθλοι στα γήπεδα. Πέραν τούτου, εκ των πραγμάτων θα 
καλλιεργηθεί ένα πνεύμα αξιοπιστίας. Υπογραμμίζεται ότι το θέμα αυτό εμπεριέχει 
και ουσιαστικές οικονομικές προεκτάσεις. 
 

                                                 
2 Τα σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα που επικεντρώνονται στη διοίκηση αθλητικών οργανισμών που 
διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας μπορούν να συμβάλουν στην εκπαίδευση των στελεχών που θα 
αναλάβουν αυτό το έργο. 
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Διαπιστώσεις / Εισηγήσεις 
 
 Ένα από τα ουσιαστικά βήματα για την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας του 
πρωταθλήματος είναι η αναδιοργάνωση του πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας.  
Φυσικά αυτό θα οδηγήσει και σε άλλες συναφείς αλλαγές στα πρωταθλήματα Β΄, Γ΄ 
και Δ΄ Κατηγορίας.  Παράλληλα, θα πρέπει να γίνουν και κάποιες διαφοροποιήσεις 
σε σχέση με τον θεσμό του Κυπέλλου, ούτως ώστε να καταστεί πιο ανταγωνιστικό. 
Μια τέτοια εξέλιξη αναμένεται ότι θα έχει και οικονομικές προεκτάσεις. 

Είναι δυνατό, με συγκεκριμένες αλλαγές, να διατηρηθεί ένας σχετικά 
ικανοποιητικός αριθμός αγώνων – που ταυτόχρονα θα εμπεριέχουν και ένα στοιχείο 
αυξημένης ανταγωνιστικότητας. Αυτό θα οδηγήσει και στην αύξηση των φιλάθλων 
που πηγαίνουν στα γήπεδα. Είναι, επίσης, πολύ σημαντικό να γίνουν ουσιαστικές 
αλλαγές στην υποδομή των γηπέδων, ούτως ώστε η παρακολούθηση του 
ποδοσφαίρου να είναι μια πιο ευχάριστη εμπειρία. Ταυτόχρονα η πρόσβαση και η 
αποχώρηση από το γήπεδο δεν πρέπει να είναι χρονοβόρες. 

Μπορεί εύλογα να υποστηριχθεί ότι η ουσιαστική αύξηση των εισιτηρίων ανά 
παιχνίδι θα δώσει μια νέα ώθηση στον θεσμό. Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι μια 
ολοκληρωμένη πολιτική που θα οδηγήσει στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Εξ 
ορισμού προβάλλει και η ανάγκη για εξεύρεση τρόπων αύξησης της 
ανταγωνιστικότητας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας. Η 
αναδιάρθρωση μπορεί να γίνει με τρόπο που ο συνολικός αριθμός αγώνων να μην 
μειωθεί – αντίθετα μπορεί και να αυξηθεί. 
 
Καχυποψία και Ανάγκη για Νέα Νοοτροπία 

Η μείωση της καχυποψίας είναι, επίσης, καθοριστικής σημασίας.  Το ζήτημα 
αυτό αφορά και το καυτό θέμα της διαιτησίας.  Η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί με 
συγκεκριμένα μέτρα.  Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να προσεχθεί 
ιδιαίτερα είναι η ανάγκη να διδαχθεί ο Κύπριος φίλαθλος να αποδέχεται την 
αποτυχία και να χειροκροτά την αντίπαλη ομάδα. Αυτό βέβαια δεν αφορά μόνο το 
ποδόσφαιρο, αλλά ευρύτερα όλες τις πτυχές του δημόσιου βίου στην Κύπρο.   
 
Διαπιστώσεις / Εισηγήσεις 

Μεταξύ άλλων, θα ήταν βήμα προς την ορθή κατεύθυνση αν η ΚΟΠ καταφέρει 
να συνάψει συμφωνίες ανταλλαγής διαιτητών με άλλα πρωταθλήματα. Για 
παράδειγμα, θα ήταν καλό Κύπριοι διαιτητές να διαιτητεύουν αγώνες σε άλλα 
πρωταθλήματα, όπως η Ελλάδα και το Ισραήλ, χωρίς να αποκλείονται άλλες χώρες. 
Με το ίδιο σκεπτικό, διαιτητές από αυτές τις χώρες θα διαιτητεύουν αγώνες 
πρωταθλήματος και κυπέλλου στην Κύπρο. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να καλλιεργηθεί 
συστηματικά ένα ήθος ανοχής και μια νοοτροπία αλληλοσεβασμού. Η υλοποίηση 
αυτού του στόχου θα έχει θετικά αποτελέσματα και πέραν του ποδοσφαιρικού 
χώρου. 
 
Κυπριακό Ποδόσφαιρο και Διεθνής Παρουσία 

Παρά το γεγονός ότι η διάκριση κυπριακών ομάδων σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι 
δύσκολη υπόθεση, εν τούτοις θα πρέπει να επιδιωχθεί. Υπήρξαν ήδη παραδείγματα 
επιτυχίας. Μέγιστη επιτυχία σήμερα θα είναι η συμμετοχή κυ 
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πριακής ομάδας στους ομίλους του Champions League: παρά το γεγονός ότι αυτή η 
προοπτική φαίνεται σήμερα μακρινή, εν τούτοις δεν είναι απίθανη. Ένα πιο 
ανταγωνιστικό πρωτάθλημα θα αναβαθμίσει σταδιακά το επίπεδο του κυπριακού 
ποδοσφαίρου, θα οδηγήσει σε άνοδο των προϋπολογισμών και σε μία συγκεκριμένη 
στιγμή, θα είναι δυνατό για μια κυπριακή ομάδα να πετύχει μια σημαντική 
διάκριση. 

Είναι καθοριστικής σημασίας η Κύπρος να μην είναι γνωστή στο εξωτερικό μόνο 
για το κυπριακό πρόβλημα και για το ό,τι είναι ένας καλός τουριστικός προορισμός.  
Η Κύπρος καλείται να διακριθεί σε όλα τα επίπεδα του δημόσιου βίου: στα 
γράμματα, στον πολιτισμό, στις τέχνες και στον αθλητισμό. Με αυτό το σκεπτικό, 
είναι προφανές ότι όταν κυπριακές ομάδες σημειώνουν επιτυχία σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, τότε η εικόνα που καλλιεργείται για την Κύπρο είναι πιο θετική. Έτσι 
δημιουργούνται επιπρόσθετες θετικές προεκτάσεις, οι οποίες δεν είναι 
ευκαταφρόνητες. Υπήρξαν επιτυχίες κυπριακών ομάδων σε ευρωπαϊκό επίπεδο – 
επιτυχίες που δεν ήταν τυχαίες και θα μπορούσαν να είχαν συνέχεια. 
 
Διαπιστώσεις / Εισηγήσεις 

Η Κύπρος μπορεί να έχει διακρίσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.  Θα 
πρέπει, όμως, να δημιουργηθούν οι σωστές προϋποθέσεις, ούτως ώστε οι επιτυχίες να 
έχουν συνέχεια. Η αναβάθμιση του επαγγελματισμού, καθώς και ένα πιο 
ανταγωνιστικό πρωτάθλημα θα αποτελέσουν ουσιαστικά βήματα προς αυτή την 
κατεύθυνση. 
 
Ακαδημίες Ποδοσφαίρου και Ξένοι Ποδοσφαιριστές 

Στην προσπάθεια αναβάθμισης της ποιότητας του κυπριακού ποδοσφαίρου θα 
πρέπει να διευθετηθεί  και το θέμα της παρουσίας ξένων ποδοσφαιριστών, σε 
συνδυασμό με την μη επαρκή ενθάρρυνση ισάξιων ντόπιων επαγγελματιών 
ποδοσφαιριστών, καθώς και ταλέντων από την Κύπρο. Η διάσταση αυτή εμπεριέχει 
πολλαπλές πτυχές: για παράδειγμα, σημειώνεται η οικονομική διάσταση, καθώς και 
το στοιχείο της καλύτερης οργάνωσης στα πλαίσια ενός ευρύτερου 
προγραμματισμού. Αναφέρεται ότι, ως επί το πλείστον, οι ξένοι ποδοσφαιριστές 
πληρώνονται περισσότερο από τους Κύπριους συναδέλφους τους, χωρίς αυτό 
πάντοτε να αντικατοπτρίζει και ανάλογη προσφορά. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον τελευταίο καιρό στην Κύπρο αναπτύσσονται 
ικανοποιητικά ακαδημίες ποδοσφαίρου, καθώς και το ποδόσφαιρο σάλας (futsal).  
Εάν ληφθούν υπ΄ όψιν οι εξελίξεις αυτές σε συνδυασμό με άλλους θεσμούς, όπως τα 
ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, τότε μπορεί εύλογα να υποστηριχθεί η θέση ότι 
υπάρχει πρόσφορο έδαφος για καλύτερη αξιοποίηση. 
 
Διαπιστώσεις / Εισηγήσεις 

Με ένα καλύτερο προγραμματισμό είναι δυνατό να έρχονται ως επί το πλείστον 
ξένοι ποδοσφαιριστές που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ταυτόχρονα, θα πρέπει 
να αξιοποιηθούν περισσότεροι Κύπριοι ποδοσφαιριστές και ταλέντα. 
 
Ευρύτερη Διεισδυτικότητα του Ποδοσφαίρου 

Έχει τονισθεί ότι το ποδόσφαιρο έχει μεγάλη διεισδυτικότητα σε όλες τις 
εκφάνσεις του δημόσιου βίου. Για αυτό πολλές φορές γίνεται αντικείμενο 
εκμετάλλευσης από κομματικούς, καθώς και άλλους χώρους. Η βία που κατά καιρούς 
παρατηρείται δεν φαίνεται να έχει πρωταρχική αιτία το ποδόσφαιρο. Παρέχεται η 
ευκαιρία για μια ολοκληρωμένη πολιτική, η οποία θα περιλαμβάνει, όπως έχει λεχθεί 
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προηγουμένως, την προώθηση μιας νέας νοοτροπίας ανοχής και αλληλοσεβασμού, 
καθώς και ενός νέου ήθους. 
 
Διαπιστώσεις / Εισηγήσεις 

Με αυτό το σκεπτικό, είναι πολύ σημαντικό να γίνουν εκείνες οι τομές, ούτως 
ώστε το ποδόσφαιρο αφενός να προσελκύσει ακόμη περισσότερο κόσμο και αφετέρου 
να εκτιμηθεί (και να αξιοποιηθεί) περισσότερο. Πέραν τούτου, είναι σημαντικό να 
υπάρξουν και άλλες έρευνες, ούτως ώστε να προσδιορισθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια 
και λεπτομέρεια η οικονομική και ευρύτερη συνεισφορά του ποδοσφαίρου. Είναι, 
επίσης, επιβεβλημένη η διεξαγωγή συνεχών εξειδικευμένων ερευνών για όλες τις 
εκφάνσεις μιας πιθανής αναβάθμισης του επαγγελματισμού στον εν λόγω τομέα. 
 
Τα Επόμενα Βήματα 

Εκ των πραγμάτων το ποδόσφαιρο, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό, αλλά 
και σε διεθνές επίπεδο, έχει διάφορες διαστάσεις. Υπάρχει το θέμα της 
ανταγωνιστικότητας, της διάκρισης, αλλά ταυτόχρονα, το ποδόσφαιρο αποτελεί και 
σημαντική οικονομική δραστηριότητα, ένα δημοφιλές θέαμα, κ.α.  Σε όλα αυτά τα 
επίπεδα, υπάρχει μια γενικότερη αναβάθμιση διεθνώς. Η Κύπρος δεν μπορεί να 
υστερεί σε αυτό τον τομέα. Καλείται να πράξει ανάλογα: καλείται να προχωρήσει 
προς την αναβάθμιση του επαγγελματισμού και επίσης να λειτουργήσει με ένα 
τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να επιδείξει περισ σότερη σοβαρότητα. Άλλωστε, είναι 
αυτονόητο ότι το ποδόσφαιρο αντικατοπτρίζει με διάφορους τρόπους και την 
ευρύτερη κοινωνία. 

Τα ζητήματα αυτά παραπέμπουν στην ανάγκη για μια ολοκληρωμένη πολιτική.  
Δύο βασικοί στόχοι του Παγκύπριου Πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας θα πρέπει να 
είναι (α) η οικονομική βιωσιμότητα των ομάδων και η διεξαγωγή ενός 
ανταγωνιστικά ισορροπημένου πρωταθλήματος και (β) η αναβάθμιση του επιπέδου 
του ποδοσφαίρου γενικά, καθώς και η καλή πορεία των ομάδων που αγωνίζονται σε 
ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Ένα πιο ανταγωνιστικό και αξιόπιστο 
πρωτάθλημα θα διαφοροποιήσει και τα οικονομικά δεδομένα. Μεταξύ άλλων, θα 
αυξηθεί ο μέσος όρος εισιτηρίων ανά παιχνίδι, ενώ, επίσης, αναμένεται να αυξηθούν 
και οι ευρύτερες συναφείς εμπορικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων και 
των χορηγιών από εταιρίες. Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελέσει ένα επιπρόσθετο λόγο 
για την αύξηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων προς όφελος των σωματείων και του 
κυπριακού ποδοσφαίρου γενικότερα. 

Η Πολιτεία θα πρέπει να αξιολογήσει ανάλογα τη συμβολή του ποδοσφαίρου 
στην άθληση, την ψυχαγωγία, την οικονομική δραστηριότητα και γενικά στο 
δημόσιο βίο και να το στηρίξει ανάλογα. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να γίνεται 
καλύτερη αξιοποίηση των πόρων από τα σωματεία και τους οργανισμούς. Ιδιαίτερα 
σημασία θα πρέπει να δοθεί στην οικονομική διάσταση για την επαγγελματική 
αντιμετώπιση των συναφών θεμάτων. Τέλος, τα πνευματικά δικαιώματα του 
ποδοσφαίρου και των σωματείων θα πρέπει να προστατευθούν, ώστε τα σωματεία να 
έχουν τα ανάλογα εισοδήματα.3 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Μεταξύ άλλων, η παράνομη χρήση ονομάτων και λογότυπων σε προϊόντα (σουβενίρ, ring-tones, στοιχήματα, 
images, ενδυμασίες, κ.λπ.) δεν πρέπει να συνεχισθεί. 
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Επιστημονική Αθλητική Σκέψη 
 
 
 
Οι Αιτίες και τα Αποτελέσματα της Απόλυσης των Προπονητών  
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λες τις οικονομικές δραστηριότητες η απόλυση ενός ανώτατου 
λέχους είναι συνήθως η λογική συνέπεια κακών οικονομικών 
οδόσεων, π.χ. πτώση των πωλήσεων, κερδών, τιμή της μετοχής κ.λπ. 
όμη και στην πολιτική η αποπομπή ενός αρχηγού κόμματος είναι το 
οτέλεσμα κακών επιδόσεων στις εκλογές ή στις δημοσκοπήσεις. 
οιες αλλαγές γίνονται για να έρθουν καλύτερα αποτελέσματα, είτε 
η  είτε για το πολιτικό κόμμα.  

Πουθενά όμως δεν είναι τόσο εύκολη η διερεύνηση αυτής της υπόθεσης εργασίας 
όσο στον επαγγελματικό αθλητισμό. Στο χώρο αυτό η μέτρηση των αποτελεσμάτων 
πριν και μετά την απόλυση είναι ξεκάθαρη και συνεπώς μπορεί να διερευνηθεί η 
υπόθεση εργασίας ότι η απόλυση ενός προπονητή φέρει καλύτερα αποτελέσματα. Σε 
ένα πρόσφατο άρθρο τους οι καθηγητές Tena & Forrest (Βλέπε Dios Tena, J. & 
Forrest, D. “Withinseason dismissal of football coaches: Statistical analysis of causes 
and consequences” European Journal of Operational Research Volume 181, No. 1, 
August 2007, pp. 362–373.) πραγματοποίησαν μία εμπειρική διερεύνηση αυτής της 
υπόθεσης για το επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Ισπανίας.  

  Σ

Η έρευνά τους περιέχει και μία συνοπτική και περιεκτική ανασκόπηση των 
μελετών που έχουν γίνει σε ό,τι αφορά την απόλυση του προπονητή, μεσούσης της 
περιόδου. Πολλές από τις μελέτες αυτές βρίσκουν ότι τα αποτελέσματα δεν 
καλυτερεύουν και σε μερικές περιπτώσεις είχαμε χειρότερα αποτελέσματα. Η 
φαινομενική διαπίστωση ότι ο νέος προπονητής φέρει καλύτερα αποτελέσματα 
οφείλεται στο γεγονός ότι σημαντικοί παράγοντες όπως η ισχύς της αντιπάλου 
ομάδας δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι συγγραφείς της μελέτης ακολουθούν την 
οικονομετρική διερεύνηση και λαμβάνουν υπόψη όλους τους παράγοντες που 
μπορούν να επηρεάσουν ένα αποτέλεσμα, συμπεριλαμβανομένου και του 
παράγοντα της αλλαγής προπονητή. 

Οι ερευνητές εξετάζουν το ισπανικό πρωτάθλημα τις περιόδους 20022003, 
20032004 και 20042005. Συνολικά πραγματοποιηθήκαν 20 απολύσεις προπονητών 
μεσούσης της περιόδου. Στις περισσότερες των περιπτώσεων η απόλυση είχε ως αιτία  
το γεγονός ότι η ομάδα κινδύνευε με υποβιβασμό. Εξέτασαν έναν μεγάλο αριθμό 
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μεταβλητών ως προσδιοριστικών παραγόντων της απόλυσης του προπονητή όπως 
αποτελέσματα αγώνων, βαθμολογική θέση, προϋπολογισμός της ομάδας, η 
αγωνιστική περίοδος, η διοικητική αποδοτικότητα (μετρήθηκε ως διαφορά της 
θέσης που κατέχει στη βαθμολογία και τη θέση που κατέχει σύμφωνα με τον 
προϋπολογισμό της ομάδας), το αποτέλεσμα της προηγούμενης αγωνιστικής, αν 
βρίσκεται σε θέση υποβιβασμού, και αν είχε ήδη απολύσει έναν προπονητή στην 
τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.  

Το πιο σημαντικό για τέτοιου είδους έρευνες είναι η μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται για να αναλύσει κανείς τους παράγοντες που επηρεάζουν την 
απόλυση του προπονητή. Απλή παρατήρηση ή απλή συσχέτιση δεν δίνει πάντοτε 
αξιόπιστα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, οι συγγραφείς αναφέρουν ότι αν 
συγκρίνει κανείς τον προϋπολογισμό των ομάδων που απέλυσαν τον προπονητή 
τους με τον προϋπολογισμό των ομάδων που δεν απέλυσαν τον προπονητή τους 
μπορεί να βγάλει το λανθασμένο συμπέρασμα ότι οι ομάδες με μικρότερο 
προϋπολογισμό είναι επιρρεπείς στην απόλυση του προπονητή τους.  

Στο ισπανικό πρωτάθλημα των προαναφερθεισών περιόδων, οι ομάδες που 
απέλυσαν τον προπονητή τους είχαν μέσο προϋπολογισμό €33,24 εκατομμύρια ενώ 
οι ομάδες που δεν απέλυσαν τον προπονητή τους είχαν προϋπολογισμό €58,65 
εκατομμύρια ευρώ. Η ανάλυση της πολυμεταβλητής παλινδρόμησης αναδεικνύει 
άλλο παράγοντα ως πιο σημαντικό, αυτό του κινδύνου υποβιβασμού της ομάδας. 
Φυσικά οι ομάδες προς υποβιβασμό είναι και αυτές που έχουν χαμηλότερο 
προϋπολογισμό. Έτσι προκύπτει η συσχέτιση μεταξύ χαμηλού προϋπολογισμού και 
απόλυσης προπονητού.  

Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα των ερευνητών ήταν ότι οι διοικούντες των 
ομάδων αξιολογούν τον προπονητή επί τη βάσει της θέσης της ομάδας στον 
βαθμολογικό πίνακα σε σχέση με το τι δαπανά η ομάδα για αμοιβές παικτών και 
προπονητών. Εξίσου σημαντικό με τις προηγούμενες δύο μεταβλητές είναι και η 
απόφαση των διοικούντων για το χρόνο απόλυσης του προπονητή. Το ισπανικό 
πρωτάθλημα έχει 38 αγώνες κάθε αγωνιστική περίοδο. Η απόλυση προπονητή 
συμβαίνει συνήθως στην 25η και 26η αγωνιστική, δηλαδή όταν το πρωτάθλημα έχει 
ολοκληρωθεί κατά τα δύοτρίτα του. Σε αυτή τη φάση του πρωταθλήματος, αν η 
ομάδα βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού, πολύ πιθανό αυτή και να συμβεί. Από 
την άλλη πλευρά, όμως, απομένουν αρκετά παιγνίδια, το ένατρίτο του 
πρωταθλήματος, και  η κατάσταση μπορεί να αναστραφεί. Οι συγγραφείς 
αναφέρουν ότι παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα και για την Αγγλία σε έρευνα που 
έγινε για την περίοδο 19941995.  

Ο υποβιβασμός μιας ομάδας είναι ότι χειρότερο μπορεί να συμβεί, τόσο για τα 
οικονομικά της ομάδας όσο και για τους οπαδούς της. Η απόλυση του προπονητή 
είναι η μόνη λύση που μπορεί να δημιουργήσει εκείνο το ταρακούνημα (σοκ) στην 
ομάδα και να καταφέρει να σωθεί. Το ίδιο, όμως, συμβαίνει και στην κορυφή της 
βαθμολογίας διότι εκεί παίζεται το χρυσοφόρο πακέτο της συμμετοχής στο 
Πρωτάθλημα Ευρώπης (Champions League). Πλέον δεν ενδιαφέρει τόσο η 
κατάκτηση του πρωταθλήματος, όσο η συμμετοχή στο Πρωτάθλημα Ευρώπης. 
Πάντως τα στατιστικά δεδομένα δεν επιβεβαιώνουν αυτή την υπόθεση.  

Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από την έρευνα είναι ότι η αλλαγή 
προπονητή είχε μικρά θετικά αποτελέσματα για τους εντός έδρας αγώνες και μόνο 
για λίγους αγώνες. Εδώ οι συγγραφείς δίνουν και μία σπουδαία εξήγηση γιατί 
μπορεί να συμβαίνει αυτό. Η αλλαγή προπονητή δεν μπορεί να αλλάξει τις τεχνικές 
– παραγωγικές ικανότητες της ομάδας. Μόνο πολύ μικρές βελτιώσεις μπορούν να 
γίνουν. Από πού λοιπόν προκύπτει αυτή η μικρή βελτίωση στην απόδοση της 
ομάδας στα εντός έδρας αγώνες; Η απάντηση που δίνουν οι συγγραφείς είναι ότι 
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ένας ποδοσφαιρικός αγώνας δεν παίζεται μόνο από τους παίκτες αλλά και από τους 
θεατές. Η απόλυση ενός προπονητή και η πρόσληψη ενός νέου δημιουργεί 
προϋποθέσεις για μεγαλύτερη ενίσχυση της ομάδας από τους θεατές της. Αυτό όμως 
θα συμβεί μόνο για τους αμέσους επόμενους αγώνες. Οι συγγραφείς του άρθρου 
προτείνουν ότι οι μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να εστιασθούν σε αυτή τη διάκριση 
μεταξύ εντός και εκτός έδρας αγώνων. Τελικά η απόλυση προπονητή μπορεί να φέρει 
μικρά βραχυχρόνια θετικά αποτελέσματα όχι λόγω προπονητή αλλά λόγω 
κινητοποίησης προπονητών. Συνεπώς, σε αυτή την περίπτωση οι διοικούντες την 
ομάδα χρησιμοποιούν τον προπονητή ως «αποδιοπομπαίο τράγο» για την 
ικανοποίηση των θεατών. 
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Επιστημονικό Βιβλίο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λευκή Βίβλος για τον Αθλητισμό 
 
  

  
παρούσα Λευκή Βίβλος εστιάζει στον κοινωνικό ρόλο του αθλητισμού, στην 
οικ νομική του διάσταση και στην οργάνωσή του στην Ευρώπη, καθώς και 
στη συνέχεια που θα δοθεί σε αυτή την πρωτοβουλία. Συγκεκριμένες 
προτάσεις για την ανάληψη περαιτέρω κοινοτικών ενεργειών 
συγκεντρώνονται σε ένα σχέδιο δράσης που φέρει το όνομα του Pierre de 

Coubertin. Αυτό το σ έδιο δράσης περιλαμβάνει δραστηριότητες που θα εφαρμοστούν ή θα 
υ ην Επιτροπή, οργανωμένες σε τρία μέρη που αφορούν τον κοινωνικό, 
τον οικονομικό και τον οργανωτικό ρόλο του αθλητισμού.  

ο
 

χ
ποστηριχθούν από τ

Η  Η
 

Ο Κοινωνικός Ρόλος του  Αθλητισμού 
Ο αθλητισμός, εκτός του ότι βελτιώνει την υγεία των ευρωπαίων πολιτών, έχει και 

εκπαιδευτική διάσταση και επιτελεί κοινωνικό, πολιτισμικό και ψυχαγωγικό έργο. Ο 
κοινωνικός ρόλος του αθλητισμού μπορεί, επίσης, να ενισχύσει τις εξωτερικές σχέσεις της 
Ένωσης.  
 
Βελτίωση της δημόσιας υγείας μέσω της σωματικής άσκησης 

Η Λευκή Βίβλος της Επιτροπής τονίζει τη σημασία που έχει η λήψη προληπτικών μέτρων, 
ώστε να ανατραπεί η τάση μείωσης της σωματικής άσκησης. 
• Η Επιτροπή προτείνει την κατάρτιση νέων κατευθυντήριων γραμμών, όσον αφορά τη 
σωματική άσκηση, πριν από το τέλος του 2008. 

• Η Επιτροπή θα υποστηρίξει ένα πολυετές κοινοτικό δίκτυο σωματικής άσκησης για τη 
βελτίωση της υγείας (γνωστό ως HEPA: HealthEnhancing Physical Activity). 

• Η Επιτροπή θα καταστήσει τη σωματική άσκηση για τη βελτίωση της υγείας ακρογωνιαίο 
λίθο των συναφών, με τον αθλητισμό, δραστηριοτήτων της και θα επιδιώξει να εντάξει 
αποτελεσματικότερα αυτή την πρωτοβουλία στα σχετικά χρηματοδοτικά μέσα. 
 

Συνένωση των Δυνάμεων για την Καταπολέμηση του Ντόπινγκ 
Το ντόπινγκ συνιστά απειλή για τον αθλητισμό, τόσο σε παγκόσμιο, όσο και σε  

ευρωπαϊκό επίπεδο.  
Θα μπορούσαν να δημιουργηθούν συμπράξεις μεταξύ των φορέων επιβολής του νόμου 

των κρατών μελών, καθώς και εργαστηρίων διαπιστευμένων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (WADA) και την INTERPOL, με σκοπό την έγκαιρη και 
ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με νέες ουσίες και πρακτικές ντόπινγκ. Η Επιτροπή 
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θα διευκολύνει την κατάσταση με τη στήριξη, για παράδειγμα, ενός δικτύου εθνικών 
οργανισμών αντιντόπινγκ των κρατών μελών. 

 
Ενίσχυση του Ρόλου του Αθλητισμού στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση 

Ο αθλητισμός και η σωματική άσκηση μπορούν να ενισχυθούν μέσω του προγράμματος 
της δια βίου μάθησης. Ως εκ τούτου, η προώθηση της συμμετοχής σε εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, μέσω του αθλητισμού, αποτελεί προτεραιότητα για τις συμπράξεις σχολικών 
ιδρυμάτων οι οποίες υποστηρίζονται από τα προγράμματα «Comenius», «Leonardo da 
Vinci», «Erasmus» και «Grundtvig». Θα γίνει προσδιορισμός προγραμμάτων για την 
εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) και του Ευρωπαϊκού Πιστωτικού 
Συστήματος για την Επαγγελματική Εκπαίδευση (ECVET) στον αθλητικό τομέα.  

 
Προώθηση του Εθελοντισμού και Ενεργός Συμμετοχή του Πολίτη στα Κοινά μέσω του Αθλητισμού 

Η Επιτροπή θα ορίσει, από κοινού με τα κράτη μέλη, τις βασικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι αθλητικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα κύρια 
χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτές τις οργανώσεις. 

Η Επιτροπή θα προτείνει να ενθαρρυνθεί ο εθελοντισμός των νέων στον αθλητισμό μέσω 
των προγραμμάτων «Ευρώπη για τους πολίτες» και «Νεολαία εν δράσει» σε τομείς, όπως οι 
ανταλλαγές νέων και η εθελοντική υπηρεσία για αθλητικές διοργανώσεις. 
 
Ο Αθλητισμός στην Υπηρεσία της Κοινωνικής Ένταξης, της Ενσωμάτωσης και των Ίσων Ευκαιριών 

Η Επιτροπή θα προτείνει στα κράτη μέλη τα προγράμματα «PROGRESS», «Δια βίου 
μάθηση», «Νεολαία εν δράσει» και «Ευρώπη για τους πολίτες» με σκοπό την καταπολέμηση 
των διακρίσεων στον αθλητισμό.  

Η Επιτροπή, στο σχέδιο δράσης της σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τα άτομα με αναπηρία, θα λάβει υπόψη τη σημασία του αθλητισμού για τα άτομα αυτά 
και θα στηρίξει τα σχετικά μέτρα που θα λάβουν τα κράτη μέλη. 

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο του χάρτη πορείας της για την ισότητα μεταξύ γυναικών και 
ανδρών (20062010), θα ενθαρρύνει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις 
σχετικές, με τον αθλητισμό, δραστηριότητές της, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσβαση στον 
αθλητισμό των μεταναστριών και των γυναικών από εθνικές  μειονότητες. 
 
Ενίσχυση της Πρόληψης και της Καταπολέμησης του Ρατσισμού και της Βίας 

Όσον αφορά τη ρατσιστική και ξενοφοβική συμπεριφορά, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει 
να προάγει το διάλογο και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στο πλαίσιο των 
υφιστάμενων δομών συνεργασίας, όπως «Το Ποδόσφαιρο κατά του Ρατσισμού στην 
Ευρώπη» (FARE). 

Η Επιτροπή, θα προωθήσει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την πρόληψη 
βίαιων και ρατσιστικών περιστατικών μεταξύ υπηρεσιών επιβολής του νόμου και αθλητικών 
οργανώσεων. 

 
 
 
 
Εξαγωγή των Αξιών μας σε άλλα Μέρη του Κόσμου 

Η ΕΕ, στο πλαίσιο του διαλόγου και της συνεργασίας με τις χώρεςεταίρους, θα 
συμπεριλάβει θέματα σχετικά με τον αθλητισμό, όπως οι μεταγραφές διεθνών παικτών, η 
εκμετάλλευση ανήλικων παικτών, το ντόπινγκ, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μέσω του 
αθλητισμού και η ασφάλεια κατά τη διεξαγωγή σημαντικών διεθνών αθλητικών 
διοργανώσεων. 
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Η Οικονομική Διάσταση του Αθλητισμού 
Ο αθλητισμός είναι ένας δυναμικός και ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας με υποτιμημένο 

μακροοικονομικό αντίκτυπο, ο οποίος μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της 
Λισσαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Ο αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει ως 
μέσο τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, αστικής ανάπλασης ή αγροτικής ανάπτυξης.  
 
Αθλητικές Πολιτικές  

Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα επιδιώξει να καταρτίσει μια 
ευρωπαϊκή στατιστική μέθοδο για τον υπολογισμό του αντίκτυπου του αθλητισμού στην 
οικονομία. 

Επιπροσθέτως, πρέπει να διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερωτικές 
έρευνες ειδικές με τον αθλητισμό, με σκοπό την παροχή μη οικονομικών πληροφοριών που 
δεν μπορούν να παρέχονται στο πλαίσιο των εθνικών στατιστικών λογαριασμών για τον 
αθλητισμό. 

Η Επιτροπή θα οργανώσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών 
μελών και των αθλητικών ομοσπονδιών όσον αφορά τη διοργάνωση σημαντικών αθλητικών 
εκδηλώσεων, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της 
ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης. 

 
Σαφέστερη Εξασφάλιση της Δημόσιας Στήριξης του Αθλητισμού 

Η Επιτροπή, συμβάλλοντας στον προβληματισμό για τη χρηματοδότηση του αθλητισμού, 
θα διενεργήσει ανεξάρτητη μελέτη για τη χρηματοδότηση του αθλητισμού στα κράτη μέλη, 
τόσο από δημόσιες, όσο και από ιδιωτικές πηγές. 

Λόγω του σημαντικού κοινωνικού ρόλου του αθλητισμού και του στενού δεσμού του με 
την τοπική κοινότητα, η Επιτροπή θα υποστηρίξει τη διατήρηση της υφιστάμενης 
δυνατότητας για μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ για τον αθλητισμό. 

 
Η Οργάνωση του Αθλητισμού 
Η Ιδιαιτερότητα του Αθλητισμού 

Η αθλητική δραστηριότητα υπόκειται στην εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Αυτό 
περιγράφεται λεπτομερώς στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής και στα 
παραρτήματά του. Ο αθλητισμός υπόκειται σε άλλες σημαντικές πτυχές του κοινοτικού 
δικαίου, όπως στην απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας, στις διατάξεις σχετικά με 
την ιθαγένεια της Ένωσης και την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην απασχόληση. 
 
Ελεύθερη Κυκλοφορία και Ιθαγένεια 

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη και τις αθλητικές οργανώσεις να εξαλείψουν τις 
διακρίσεις λόγω ιθαγένειας σε όλα τα αθλήματα. Θα καταπολεμήσει τις διακρίσεις στον 
αθλητισμό μέσω πολιτικού διαλόγου με τα κράτη μέλη, συστάσεων και διαρθρωμένου 
διαλόγου με τους αθλητικούς παράγοντες . 
 
Μεταγραφές 
 Εάν δεν υπάρχουν κανόνες για τις μεταγραφές, το αδιάβλητο των αθλητικών αγώνων 
θα μπορούσε να πληγεί από τη μεταγραφή παικτών εκ μέρους κάποιων αθλητικών σωματείων 
κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου προκειμένου να επικρατήσουν έναντι των 
ανταγωνιστών τους. Ταυτόχρονα, κάθε κανόνας σχετικά με τις μεταγραφές παικτών πρέπει 
να σέβεται το κοινοτικό δίκαιο (τις διατάξεις περί ανταγωνισμού και τους κανόνες για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων). 
 
Μάνατζερ Παικτών 
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Η Επιτροπή θα διενεργήσει μια αξιολόγηση του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων των 
μάνατζερ παικτών στην ΕΕ και θα αξιολογήσει το κατά πόσον είναι αναγκαία η λήψη μέτρων 
σε επίπεδο ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο θα αναλυθούν και οι διάφορες πιθανές εναλλακτικές λύσεις. 
 
Προστασία Ανηλίκων 

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να ελέγχει την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας, ιδίως 
της οδηγίας για την προστασία των νέων κατά την εργασία. Η Επιτροπή ξεκίνησε πρόσφατα 
μια μελέτη για την παιδική εργασία, συμπληρώνοντας έτσι την παρακολούθηση της 
εφαρμογής της οδηγίας. Το ζήτημα των νεαρών παικτών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
της εν λόγω οδηγίας θα ληφθεί υπόψη στη μελέτη. 

Η Επιτροπή θα προτείνει στα κράτη μέλη και στις αθλητικές οργανώσεις να 
συνεργαστούν για την προστασία της ηθικής και σωματικής ακεραιότητας των νέων με την 
ενημέρωση για την ισχύουσα νομοθεσία, την καθιέρωση ελάχιστων προτύπων και την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. 

 
Διαφθορά, Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος και άλλες Μορφές Οικονομικού Εγκλήματος 

Η Επιτροπή θα στηρίξει συμπράξεις δημοσίουιδιωτικού τομέα που είναι 
αντιπροσωπευτικές των αθλητικών συμφερόντων, καθώς και τις αρχές που είναι αρμόδιες για 
την καταπολέμηση της διαφθοράς, οι οποίες θα εντοπίσουν τα ευάλωτα στοιχεία του τομέα 
του αθλητισμού και θα βοηθήσουν στην κατάρτιση αποτελεσματικών προληπτικών και 
κατασταλτικών στρατηγικών για την πάταξη της διαφθοράς. 

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να ελέγχει την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για 
την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στα κράτη μέλη όσον αφορά τον 
τομέα του αθλητισμού. 

 
Συστήματα Χορήγησης Αθλητικών Αδειών 

Η Επιτροπή θα προάγει το διάλογο με τις αθλητικές οργανώσεις, προκειμένου να 
ρυθμίσει την εφαρμογή και την ενίσχυση συστημάτων χορήγησης αδειών. 

Ξεκινώντας με το ποδόσφαιρο, η Επιτροπή σκοπεύει να διοργανώσει συνέδριο με τις 
UEFA, EPFL, Fifpro, καθώς και με τις εθνικές ενώσεις και τους εθνικούς φορείς διοργάνωσης 
επαγγελματικών πρωταθλημάτων, με θέμα τα συστήματα χορήγησης αθλητικών αδειών και 
τις βέλτιστες πρακτικές στον συγκεκριμένο χώρο. 

 
Μέσα Ενημέρωσης 

Η Επιτροπή συνιστά στις αθλητικές οργανώσεις να δώσουν τη δέουσα προσοχή στη 
δημιουργία και τη διατήρηση μηχανισμών αλληλεγγύης. Όσον αφορά τα δικαιώματα των 
μέσων ενημέρωσης, αυτοί οι μηχανισμοί μπορούν να πάρουν τη μορφή ενός συστήματος 
συλλογικής πώλησης των εν λόγω δικαιωμάτων ή εναλλακτικά, ενός συστήματος 
μεμονωμένης πώλησής τους από τα αθλητικά σωματεία. Πάντως και στις δύο περιπτώσεις, τα 
συστήματα αυτά θα συνδέονται με ισχυρούς μηχανισμούς αλληλεγγύης. 
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FINAL CALL FOR PAPERS AND PARTICIPATION 
 

8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
SPORTS: ECONOMIC, MANAGEMENT, MARKETING & 

SOCIAL ASPECTS 
29-31 MAY 2008, ATHENS, GREECE 

  
The Panhellenic Association of Sports Economists & Managers (PASEM) in 
collaboration with the Sports Research Unit of the Athens Institute of Education and 
Research and the Quarterly Greek Review of Oikonomia € Athlitismos, will organize 
its 8th International Conference, 29-31 May, 2008, Athens, Greece. The aim of the 
conference is to bring together scholars and students of ECONOMICS, 
MANAGEMENT, MARKETING, TOURISM, RECREATION, LEISURE, and other 
SERVICE INDUSTRIES to identify areas of common research issues as well as 
methodological and analytical differences. For programs of previous conferences and 
other information visit the conference website www.atiner.gr/docs/Sports.htm. For 
Books and Proceedings of previous conferences you may visit 
http://www.atiner.gr/docs/SPORTS_PUBLICATIONS.htm for table of contents 
and order forms.  
  
Papers (in English) from all areas of sport sciences, social sciences, economics and 
business will be considered. Submissions from other disciplines that emphasize the 
development and the applicability of economics, management and marketing to 
service industries are also welcome. Areas of interest include (but are not confined 
to): the Impacts of Olympic Games, Professional Sports, Sport-Scheduling, Sports 
Tourism, Sports Communication, Sports & Media, Sports & Society, Sports Violence, 
Sports & Education, Sports & Ethics, Sport Technology, Sports and Computer 
Applications, Sports & Information Technology, Sport Services and Sports History. 
Selected papers will be published in a Special Volume of the Conference 
Proceedings.   
  
The registration fee is €250 (euro), covering access to all sessions, 2 lunches, coffee 
breaks and conference material. Special arrangements will be made with local hotels 
for a limited number of rooms at a special conference rate. In addition, a number of 
special events will be organized: A Greek night of entertainment, a special one-day 
cruise in the Greek islands and a half-day tour to Marathon.  
  
Please submit an abstract (by email), up to 300 words by 28th of March 2008 to: Dr. 
Gregory T. Papanikos, gtp@atiner.gr Director, ATINER & President, PASEM. 
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FINAL CALL FOR PAPERS AND PARTICIPATION 

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
FITNESS, HEALTH & ACTIVE LIVING 

8-11 MAY 2008, ATHENS, GREECE 
  

The Sports Research Unit of the Athens Institute for Education and Research 
(ATINER) in collaboration with Panhellenic Association of Fitness and Health Clubs 
(Gyms) organize an International Conference in Athens, Greece, 8-11 May 2008. For 
programs of previous conferences and other information visit the conference website 
www.atiner.gr/docs/Fitness.htm. For Books and Proceedings of previous 
conferences you may visit 
http://www.atiner.gr/docs/SPORTS_PUBLICATIONS.htm for table of contents 
and order forms. 
 The registration fee is €250 (euro), covering access to all sessions, 2 lunches, 
coffee breaks, and conference material. Special arrangements will be made 
with local hotels for a limited number of rooms at a special conference rate. In 
addition, a number of special events will be organized: A Greek night of 
entertainment, a special one-day cruise in the Greek islands and a half-day 
tour around the wider area of Athens (Attica). 
  
The aim of the conference is to bring together scholars, researchers and students from 
all areas of integrated health sciences, including applied & exercise physiology, 
physiotherapy, chiropractics, health psychology, epidemiology, biomechanics, 
training, sports medicine, physical activity, nutrition, obesity, physical education and 
coaching.  
  
All abstracts should be submitted in English. The length of abstract should not be 
longer than 300 words, and should preferably follow the following structure: Title, 
Authors, Affiliations, Objective, Material & Methods, Results and Conclusions. 
Selected (peer reviewed) papers will be published in Special Volumes of the 
Conference Proceedings.  
  
Please submit an abstract (using email only to: atiner@atiner.gr) by March 19th, 2008 
to: Dr. Nota Klentrou, Academic Member, ATINER, Greece & Professor and Chair, 
Department of Physical Education & Kinesiology, Brock University, Canada. 
Abstracts should include: Title of Paper, Full Name (s), Affiliation, Current Position, 
an email address and at least 3 keywords that best describe the subject of your 
submission. If you want to participate without presenting a paper, i.e. chair a session, 
evaluate papers to be included in the conference proceedings or books, contribute to 
the editing, or any other offer to help please send an email to Dr. Gregory T. 
Papanikos, gtp@atiner.gr Director, ATINER.  
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ (ΠΣΑΟΣ) 

PANHELLENIC ASSOCIATION OF SPORTS ECONOMISTS & 
MANAGERS (PASEM) 

 
ΔΕΛΤ ΙΟ  ΤΥΠΟΥ  

 
Το Σάββατο 12 Απριλίου 2008 και την Κυριακή 13 Απριλίου 2008 θα 

πραγματοποιηθεί Ελληνικό Αθλητικό Συνέδριο με θέμα «το Ελληνικό 

Ποδόσφαιρο» στο Ξενοδοχείο St. George Lycabettus, (Κλεομένους 2, 

Κολωνάκι, Αθήνα,  τηλ.: 210 7290711-9) σε συνεργασία με την Πανελλήνια 

Ένωση Φιλάθλων Αθλητισμού (ΠΕΦΑ). Την εναρκτήρια ομιλία του συνεδρίου 

θα κάνει το Σάββατο 12 Απριλίου 2008 και ώρα 10:15 ο κ. Γρηγόρης Θ. 

Παπανίκος, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικών 

Οικονομολόγων και Στελεχών. Στο συνέδριο θα εισηγηθούν πολλοί ομιλητές 

μεταξύ των οποίων οι κ.κ. Βαγγέλης Κριτικός,  Πρόεδρος της ΠΑΕ Αστέρας 

Τρίπολης, Λάμπρος Σκόρδας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΕ 

ΆΡΗΣ, Γεώργιος Κυριακός, Γενικός Διευθυντής Superleague,      Γιώργος 

Στράτος, Δικηγόρος & Αντιπρόεδρος ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Κώστας 

Κατσιγιάννης, πρώην Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Οργανισμού 

Τουρισμού και Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Μαραθώνιου Δρόμου 

του ΣΕΓΑΣ, Παύλος Κότσιρας, Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού του 

Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας,    Δρ. Βασίλης Κάκκος, Προϊστάμενος της ΓΓΑ και 

Μέλος Δ.Σ. Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής και Θεόδωρος 

Λάππας, Πρόεδρος Δημοτικού Αθλητισμού Οργανισμού του Δήμου 

Πετρούπολης. 

Για πληροφορίες σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα και τον κατάλογο των 

ομιλητών μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου μας 

http://www.atiner.gr/psaos/htm. Για περισσότερες πληροφορίες και 

προεγγραφές μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Βασιλική Σακκά στο 210-

3634210. 
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  Ελληνικό Συνέδριο Αθλητισμού με Θέμα 
το Ελληνικό Ποδόσφαιρο 

12-13 Απριλίου 2008 
Ξενοδοχείο St. George Lycabettus,  

(Κλεομένους 2, Κολωνάκι, Αθήνα, Τηλ.: 210 7290711-9) 
  

Πρόγραμμα Συνεδρίου 
  
  

Σάββατο 12 Απριλίου 2008 

  
09:00-10:00 Εγγραφές και Υποδοχή Προσκεκλημένων 
  
10:00-10:15 Χαιρετισμοί  
 Πρόεδρος της ΠΕΦΑ κ. Μάριος Βασιλόπουλος 
 Πρόεδρος του ΠΣΑΟΣ κ. Γρηγόρης Παπανίκος 
10:15–10:45 Εναρκτήρια Ομιλία από τον κ. Γρηγόρη Θ. Παπανίκο με θέμα: 
Αιτίες και Αποτελέσματα Απόλυσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Μεσούσης της 
Αγωνιστικής Περιόδου: Διδάγματα από Ευρωπαϊκές Εμπειρίες  
  
10:45-11:00 Διάλειμμα  
  
11:00-12:30 Ενότητα Ι: Οργανωτικά και Αναπτυξιακά Ζητήματα του Ελληνικού 
Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου 
Προεδρεύων: Γρηγόρης Θ. Παπανίκος, Πρόεδρος ΠΣΑΟΣ. 
Ομιλητές: 
1.     Βαγγέλης Κριτικός, Οικονομολόγος-Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Πρόεδρος της ΠΑΕ 

Αστέρας Τρίπολης. Η Ανάπτυξη Μικρών Επαρχιακών Πόλεων Μέσω Ποδοσφαίρου. 
2.       Λάμπρος Σκόρδας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΕ ΆΡΗΣ. Η Συμμετοχή 

των Φιλάθλων στη Διοίκηση του Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου: Μία Εναλλακτική 
Πρόταση. 

3.     Γεώργιος Κυριακός, Γενικός Διευθυντής Superleague. Οικονομική Διαχείριση της 
Superleague. 

4.     Γιώργος Στράτος, Δικηγόρος & Αντιπρόεδρος ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η Έννοια της 
Ποδοσφαιρικής Χωρητικότητας. 

  
12:30-12:45 Διάλειμμα 
  
12:45-14:30 Ενότητα ΙI: Ο Ρόλος των ΟΤΑ στην Οργάνωση και Ανάπτυξη του Ελληνικού 
Ποδοσφαίρου 
Προεδρεύων: Κώστας Κατσιγιάννης, πρώην Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Οργανισμού 
Τουρισμού και Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Μαραθώνιου Δρόμου του ΣΕΓΑΣ.  
Ομιλητές: 
1.   Δρ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, Δήμαρχος Αιγάλεω και Αντιπρόεδρος της Ένωσης 

Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθήνας (ΕΠΣΑ). Ο Μαζικός Χαρακτήρας του Ποδοσφαίρου 
στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

2.   Παύλος Κότσιρας, Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας. 
Η Ανάπτυξη του Ποδοσφαίρου στους Αθλητικούς Οργανισμούς των Δήμων.  

3.   Δρ. Βασίλης Κάκκος, Προϊστάμενος της ΓΓΑ και Μέλος Δ.Σ. Αθλητικού Οργανισμού 
Δήμου Αγίας Παρασκευής. Δημοτικοί Αθλητικοί Οργανισμοί και Αθλητικά Σωματεία: 
Κοινή Δράση για την Ανάπτυξη του Ποδοσφαίρου. 
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4.   Θεόδωρος Λάππας, Πρόεδρος Δημοτικού Αθλητισμού Οργανισμού του Δήμου 
Πετρούπολης. Η Οργάνωση των Ακαδημιών Ποδοσφαίρου στους Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

  
14:30-15:30 Γεύμα (κατόπιν πρόσκλησης) 
  
Κυριακή 13 Απριλίου 2008 

  
10:00-11:30 Ενότητα ΙΙΙ: Θέματα Μάρκετινγκ 
Προεδρεύων: Βασίλης Φίλιος, Μέλος του Δ.Σ. του ΠΣΑΟΣ και Αναπληρωτής Καθηγητής 
Λογιστικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Ομιλητές: 
1.     Δρ. Γεώργιος Σ. Σπαής, Επίκουρος Καθηγητής (Π.Δ.407/80), Τμήμα Οργάνωσης και 

Διαχείρισης Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Η Συμβολή των Διευθυντικών 
Αντιλήψεων στην Αποτελεσματικότητα της Αθλητικής Χορηγίας – Μια πιλοτική 
Έρευνα σε Διευθυντές Μάρκετινγκ. 

2.     Δρ. Μαργαρίτα Κεφαλάκη, Ερευνήτρια, ΑΘΙΝΕΕ. Αθλητισμός και Δημόσιες Σχέσεις: 
‘Μέγα-Γεγονότα’ και Πολιτιστικοί Μεσάζοντες. 

3.     Νικολέττα Γκούρη, Στέλεχος Διαχείρισης Πληροφοριών, Εταιρείας Συμβούλων 
Επιχειρήσεων & Δρ. Ροδούλα Τσιότσου, Επίκουρος Καθηγήτρια, Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Η 
Επίδραση των Μεγάλων Αθλητικών Διοργανώσεων στην «Εικόνα» της Χώρας 
Διεξαγωγής. 

  
11:30-12:00 Διάλειμμα  
  
12:00-13:30 Ενότητα ΙV: Ειδικά Θέματα Ποδοσφαίρου 
Προεδρεύων: Μάριος Βασιλόπουλος, Πρόεδρος ΠΕΦΑ. 
Ομιλητές: 
1.     Μιχαήλ Μπανιώρας, FIFA Manager. Διαμεσολαβητές στο Ελληνικό Ποδόσφαιρο - 

Αλήθειες και Ψέματα. 
2.     Δρ. Βασίλειος Φίλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η Αποτίμηση, 

η Λογιστική Παρακολούθηση, και ο Ωφέλιμος Βίος των Συμβολαίων 
Ποδοσφαιριστών. 

3.     Κώστας Κατσιγιάννης, πρώην Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού 
και Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Μαραθώνιου Δρόμου του ΣΕΓΑΣ. 
Τουρισμός και Ποδόσφαιρο. 

  
13:30-14:00 Συμπεράσματα  
Μάριος Βασιλόπουλος, Πρόεδρος ΠΕΦΑ & Γρηγόρης Παπανίκος, Πρόεδρος ΠΣΑΟΣ 

  
14:00-15:00 Γεύμα (κατόπιν πρόσκλησης) 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΘΡΩΝ 
 

1. Τα άρθρα για δημοσίευση θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα σε 
Windows Microsoft Word σε διπλό διάστημα και γραμματοσειρά 
Times New Romans μέγεθος 12). Μαζί με τη δισκέτα θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται και τρία εκτυπωμένα αντίγραφα των άρθρων. 

2. Τα άρθρα θα πρέπει να συνοδεύονται από μια περίληψη, το ανώτερο 
μέχρι 150 λέξεις. 

3. Οι πίνακες και τα διαγράμματα θα πρέπει να υποβάλλονται σε 
ξεχωριστά αρχεία ή στο τέλος του κειμένου. 

4. Τα άρθρα δε θα πρέπει να ξεπερνούν τις δέκα (10) σελίδες, 
συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των πινάκων, των 
διαγραμμάτων ή βιβλιογραφίας, αν είναι απαραίτητο (5.000 λέξεις). 

5. Τα άρθρα πρέπει να έχουν την εξής σειρά: περίληψη, κείμενο, 
παραπομπές, βιβλιογραφία και πίνακες.  

6. Άρθρα και δισκέτες που δεν έχουν γίνει δεκτά για δημοσίευση δεν θα 
επιστρέφονται στο συγγραφέα. 

7. Τα άρθρα που έχουν αποσταλεί προς δημοσίευση δεν θα υποβάλλονται 
σε άλλα περιοδικά, όσο αυτά είναι υπό εξέταση στο Οικονομία & 
Αθλητισμός. 

8. Θα πρέπει να επιβεβαιώνεται στην συνημμένη επιστολή και στην 
πρώτη σελίδα αν τα άρθρα εκφράζουν τη θέση του συγγραφέα πάνω 
στο εκάστοτε θέμα ή αν προέρχονται από διδακτορική διατριβή. 

9. Σε περίπτωση άρθρων που χρησιμοποιούν βάσεις δεδομένων θα πρέπει 
να αναφέρεται με κάθε λεπτομέρεια η πηγή και να υποβάλλεται μαζί 
με το άρθρο για να μπορούν να γίνουν οι στατιστικές επαληθεύσεις 
από τους κριτές. 

10. Όλα τα άρθρα που αποστέλλονται στο περιοδικό, εξετάζονται από δύο 
(2) κριτές. Το όνομα του συγγραφέα δε θα πρέπει να εμφανίζεται στο 
κείμενο, εκτός αν πρόκειται για παραπομπή. 

11. Οι συγγραφείς των άρθρων που πρόκειται να δημοσιευτούν απαιτείται 
να μεταφέρουν τα πνευματικά δικαιώματα στο Οικονομία και 
Αθλητισμός 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ  
(ΠΣΑΟΣ) 

 
Διοικητικό Συμβούλιο 
Πρόεδρος: Δρ. Γρηγόρης Παπανίκος   
Αντιπρόεδρος: Μάριος Βασιλόπουλος 
Γενικός Γραμματέας: Δέσποινα Κούτσαρη 
Ταμίας: Βασίλης Φίλιος 
Υπεύθυνος  Δημοσίων Σχέσεων: Γιώργος Μπολέτης 
Υπεύθυνος  Διεθνών Σχέσεων: Κλαίρη Βελούτσου 
Υπεύθυνος Αθλητικών Ομοσπονδιών: Κώστας Κατσιγιάννης  

 
Μέλη 
Δικαίωμα εγγραφής ως Μέλη έχουν όσοι ανήκουν σε ΜΙΑ τουλάχιστον από τις παρακάτω 
κατηγορίες: 

 Μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. 
 Απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιων σχολών οικονομικής κατεύθυνσης. 
 Πέντε χρόνια αποδεδειγμένης στελεχιακής εμπειρίας σε συναφείς, με τον 

αθλητισμό, επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα. 
 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη διοίκηση και οργάνωση του αθλητισμού. 
 Εκπόνηση σημαντικής έρευνας σε θέματα αθλητικής οικονομίας. 
 Φοιτητές και Σπουδαστές Οικονομικής Κατεύθυνσης. 

 
Σκοποί 
1. Ανάδειξη του επαγγέλματος του αθλητικού οικονομολόγου και στελέχους. 
2. Προαγωγή και ανάπτυξη της εκπαίδευσης και έρευνας στα οικονομικά και τη 

διοίκηση του αθλητισμού. 
3. Προαγωγή επιστημονικών και ερευνητικών ανταλλαγών. 
4. Σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού, 

οργάνωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων στα οικονομικά και τη διοίκηση του 
αθλητισμού. 

5. Οργάνωση επιστημονικών συναντήσεων, όπως συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων, 
διαλέξεων και ομιλιών. 

6. Έκδοση περιοδικών εντύπων και άλλων επιστημονικών εκδόσεων, όπως 
μονογραφίες, βιβλία κ.λ.π. 

7. Οργάνωση βραχυχρόνιων ή/και μακροχρόνιων προγραμμάτων κατάρτισης και 
επιμόρφωσης σε αθλητικά οικονομικά και διοικητικά θέματα. 

8. Καθιέρωση υποτροφιών και ειδικών βραβείων, που θα ενισχύουν την έρευνα στα 
οικονομικά και τη διοίκηση του αθλητισμού. 

9. Προώθηση της έρευνας και συνεργασίας με άλλους συναφείς κλάδους, όπως της 
εκπαίδευσης, του τουρισμού, της αναψυχής, του πολιτισμού και των 
δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου. 

 
 
Για περισσότερες πληροφορίες:  
Βαλαωρίτου 8, 10671 Αθήνα, Τηλ.: 210 3634210 Φαξ: 210 3634209 e-mail: pasem@atiner.gr 
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