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Από τον  
Διευθυντή Έκδοσης 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ε το ανά χείρας τεύχος κλείνει ο όγδοος τόμος του περιοδικού 

Οικονομία  €  Αθλητισμός που έχει συμβάλλει σημαντικά στην 

δι δοση της αθλητικής γνώσης και στην μελέτη, κατά κύριο 

λόγο, θεμάτων σχετικά με τα οικονομικά, το μάνατζμεντ και το μάρκετινγκ. 

ά

 Το νέο αυτό τεύχος, παρουσιάζει μια πιο πολύπλευρη εικόνα. Ασχολείται 

ενδελεχώς με θέματα σημαντικά, διαφορετικά μεταξύ τους και ποικίλα. Τέτοια 

είναι: το ελληνικό ποδόσφαιρο, το αθλητικό μάρκετινγκ και οι Ολυ-μπιακοί 

Αγώνες.  

 Πιο συγκεκριμένα, στην στήλη της Αθλητικής Επικαιρότητας γίνεται μια 

επιγραμματική οικονομική ανασκόπηση του ελληνικού πρωταθλήματος 

ποδοσφαίρου. Παρατίθονται πίνακες και γίνεται ανάλυση της τωρινής και 

της μελλοντικής οικονομικής κατάστασης του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. 

Τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν είναι άκρως απογοητευτικά για την 

πορεία της Σούπερ Λίγκα.  

 Στην συνέχεια ακολουθούν τρια Επιστημονικά Άρθρα. Τα θέματα των 3 

αυτών άρθρων είναι τα ακόλουθα: Διαδικτυακό Mάρκετινγκ μέσω των 

επίσημων Iστοτόπων στο Eπαγγελματικό Ποδόσφαιρο: η Περίπτωση της 

Ελληνικής Υπερ-Λίγκας του Χρήστου Αναγνωστόπουλου, η Αποτίμηση, η 

Λογιστική Παρακολούθηση και ο Ωφέλιμος Βίος των Συμβολαίων Ποδο-

Μ  Μ
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σφαιριστών του Βασίλειου Φίλιου και, τέλος, η Ολυμπιακή Πόλη ως μια 

Μετα-μοντέρνα Ουτοπία της Στέφανη Τζανουδάκη.  

 Στην στήλη της Επιστημονικής Αθλητικής Σκέψης αναλύεται το θέμα «Οι 

Τέσσερις Τομείς του Αθλητικού Μάρκετινγκ». Το άρθρο αυτό παρου-σιάζει 

τον τρόπο με τον οποίο οι ερευνητές, καθορίζουν την σημασία του τόσο του 

μάρκετινγκ όσο και του μείγματος μάρκετινγκ. Πιο συγκεκρι-μένα, 

αναπτύσσεται μία δομή για την κατάταξη των δραστηριοτήτων του 

αθλητικού μάρκετινγκ.   

 Στην τελευταία ενότητα του περιοδικού, παρουσιάζεται ένα επιστη-

μονικό βιβλίο με τίτλο «Το μάρκετινκ του Αθλητισμού». Συγγραφείς του είναι 

οι Τζόν Μπίτς & Σάιμον Τσαντγουίκ. Το βιβλίο αποτελείται από έξι 

διαφορετικές θεματικές ενότητες, όπου κάθε ενότητα αναπτύσσει, αναλύει και 

διαπραγμα-τεύεται θέματα άμεσα σχετιζόμενα με το μάρκετινγκ στο τομέα 

του αθλητισμού. 

 

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος 
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Αθλητική Επικαιρότητα   
 
 
Μια Επιγραμματική Οικονομική Ανασκόπηση του Ελληνικού 
Πρωταθλήματος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

νώ οι ελληνικές ομάδες, ή μάλλον οι περισσότεροι που τις διοικούν, 
παραμένουν προσκολλημένοι σε μια ξεπερασμένη αντίληψη λειτουργίας 
των ομάδων αυτών, οι τελευταίες διαχειρίζονται όλο και περισσότερα 
χρήματα. Μια διαχείριση που δεν είναι καθόλου αποτελεσματική, 

χρίζοντας, έ σι, τις Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες της Ελλάδος εξαιρετικά 
ζ Φυσικά αυτό δεν λέει όλη την αλήθεια (στην πραγματικότητα μας 
παρουσιάζει μια μικρή ένδειξη της όλης κατάστασης) μιας και οι συσσωρευμένες 
ζημιές των ΠΑΕ της Super League συνολικά ανέρχονται στο τριπλάσιο του κύκλου 
εργασιών για το 2007. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι τα στελέχη και οι μέτοχοι των 
ΠΑΕ έχουν περάσει την διαχείριση πολλών απο τα περιουσιακά στοιχεία της ομάδας 
(βλέπε εγκαταστάσεις π.χ. ΄Καραϊσκάκη Α.Ε.’ ή εμπορικές δραστηριότητες π.χ. 
‘Sports United Marketing’) σε θυγατρικές εταιρείες για φορολογικούς λόγους. Επί 
παραδείγματι, γνωρίζοντας οι ομάδες ότι το 10% της σύμβασης με έναν τηλεοπτικό 
σταθμό προορίζεται για την ελληνική αστυνομία (λόγω νομοθεσίας), χάρη στην 
σύσταση μιας θυγατρικής, το ένα μέρος αναγράφεται στην σύμβαση με την ΠΑΕ και 
το υπόλοιπο το απορροφά η εταιρεία συμφερόντων της ιδιοκτησίας της 
συγκεκριμένης ΠΑΕ. 

τ
ημιωμένες. 

Με μια προσεκτική ματιά, εύκολα διαπιστώνεται οτι τα χρήματα που εισρέουν 
στα ταμεία των ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα μπορούν να αλλάξουν 
εντυπωσιακά τους ισολογισμούς των ΠΑΕ. Ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, του 
χρόνου θα έχει αρνητικό πρόσιμο στην κατηγορία ‘Κέρδη προ Φόρων’ μετά την 
αποτυχημένη του προσπάθεια για είσοδο στους ομίλους του Ευρωπαϊκού 
Πρωταθλήματος. Το αντίθετο φυσικά θα ισχύσει για τον ΠΑΟ, μιας και πέρα απο 
την συμμετοχή του στους ομίλους θα καρπωθεί και ένα ποσό κοντά στα 5 εκατ ευρώ 
που αντιστοιχεί στην ‘αγοραστική αξία’ της χώρας μας σχετικά με τα τηλεοπτικά του 
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. 

Δεν χρειάζονται, επίσης, ειδικές γνώσεις οικονομικών για να διακρίνει κάποιος 
ότι το ελληνικό πρωτάθλημα αποτελείται απο τρία ‘επίπεδα’. Το πρώτο, όπου βρίσκει 
τις ομάδες του πρώην ΠΟΚ, με ετήσιους κύκλους εργασιών που ξεπερνούν κατά 
πολύ τα 10 εκατ. ευρώ (και που είναι αυτές που επωφελούνται περισσότερο από την 

  ΕΕ
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σύσταση διαφόρων θυγατρικών), μια δεύτερη κατηγορία που ξεπερνά το 1,5 
εκατομμύρια  ευρώ, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί σοβαρά με το πρώτο 
επίπεδο και τέλος, μια κατηγορία ομάδων, κυρίως επαρχιακές ομάδες, που 
ενδεχομένως να μην έχουν κανέναν λόγο ύπαρξης στο πρωτάθλημα (τουλάχιστον με 
την παρούσα μορφή και οργάνωση του). 

Σε ό,τι αφορά τους δύο φορείς που ‘τρέχουν’ το ελληνικό ποδόσφαιρο, η 
κατάσταση είναι εξίσου απογοητευτική. Απο την μία, έχουμε την Ελληνική 
Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) που με την χρόνια διαμάχη της με τους εκάστοτε 
Υφυπουργούς Αθλητισμού δεν δέχεται καμία οικονομική βοήθεια απο το Κράτος. Η 
δραματική κατάσταση της ομοσπονδίας. Το ανησυχητικό είναι ότι μετά τις 
πρόσφατες εκλογές  (Οκτώβρης 2008) η διοίκηση της ομοσπονδίας παρέμεινε η ίδια, 
και αν δεν υπάρξουν υποχωρήσεις εκατέρωθεν, τα πράγματα στους οικονομικούς 
απολογισμούς της, και για την επόμενη τετραετία, δεν θ’αλλάξουν δραματικά. 
Φυσικά, αυτό λίγο απασχολεί τις ΠΑΕ, αλλά επιδρά αρνητικά στο ευαίσθητο 
ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της χώρας μας. 

H σύνταξη του ισολογισμού της διοργανώτρια αρχή ποδοσφαίρου (Super 
League) γίνεται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα της Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης, δηλαδή απο Ιούνιο έως Ιούλιο του τρέχοντος έτους. Απο την άλλη, η 
διοργανώτρια αρχή ποδοσφαίρου δημοσιοποίησε κέρδη και για τις δύο χρονιές της 
παρουσίας της. Φυσικά, όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο τεύχος, η εικόνα 
αυτή δεν ανταποκρίνεται στις αρχικές εκτιμήσεις της διοργανώτριας. Πιο αναλυτικά, 
όπως προκύπτει απο τον οικονομικό απολογισμό της, που δημοσιεύει στην επίσημη 
ιστοσελίδα της, το μεγαλύτερο μέρος των ακαθάριστων εσόδων προήλθε απο τις 
χορηγίες, οι οποίες ξεπέρασαν τα 16 εκατ. Ευρώ, για το έτος 2008 (βλέπε ΟΠΑΠ), 
έναντι μόλις κάτι παραπάνω απο 6 εκατ. ευρώ την πρώτη χρονιά παρουσίας της. 
Επίσης, έσοδα από το πειθαρχικό, πωλήσεις εισιτηρίων, τηλεοπτικά δικαιώματα, 
ασφάλιστρα και ΠΡΟ-ΠΟ, αποτέλεσαν τις υπόλοιπες κύριες πηγές εσόδων της. 

Οπως έδειξε αυτή η συνοπτική ανάλυση των οικονομικών του ελληνικού 
πρωταθλήματος, η κατάσταση είναι απόκαρδιωτική και το μέλλον δεν δείχνει 
καθόλου ευοίωνο. Η στήλη αυτή έχει παρουσιάσει πολλές προτάσεις 
αναδιοργάνωσης του ελληνικού πρωταθλήματος και θα συνεχίσε να το κάνει.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οικονομία  € Αθλητισμός, Τόμος 8ος, Τεύχος 4ο, Οκτώβριος– Νοέμβριος – Δεκέμβριος  2008 6 



Επιστημονικό Άρθρο  
  
  
  
Διαδικτυακό Mάρκετινγκ μέσω των Eπίσημων Iστοτόπων στο 
Eπαγγελματικό Ποδόσφαιρο: Η Περίπτωση της Ελληνικής 
Οργανώτριας Αρχής 
Χρήστος Αναγνωστόπουλος 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ε 
εκ
εκ
δι
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όλους τους επιχειρησιακούς κλάδους αυξάνεται διαρκώς η 
μετάλλευση του διαδικτύου, ως μέσον παροχής πληροφοριών για την 
άστοτε εταιρεία, επικοινωνώντας με τους πελάτες της, αλλά και των 
φορων υπηρεσιών ή προϊόντων που αυτή προσφέρει (Beech et al., 

2 σα μελέτη έχει ως θεωρητικό υπόβαθρο την θεωρία του τεχνολογικού 
ντετερμινισμού (McLuhan, 1962). Ο τεχνολογικός ντετερμινισμός δηλώνει οτι η 
θεωρία των μέσων διαμορφώνει τον τρόπο που εμείς, ως υποκείμενα σε μια 
κοινωνία, σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και ενεργούμε, καθώς και το πώς η κοινωνία 
λειτουργεί όταν κινούμαστε από την μια τεχνολογική εποχή στην άλλη. Μια 
ερμηνεία αυτής της θεωρίας είναι οτι μαθαίνουμε, αισθανόμαστε και σκεφτόμαστε με 
τον τρόπο που το κάνουμε, λόγω των μηνυμάτων που λαμβάνουμε, μέσω της 
διαθέσιμης τρέχουσας τεχνολογίας. Σαν μέσον επικοινωνίας, λοιπόν, που 
πρωτοεμφανίστηκε μόλις το 1989, το διαδίκτυο μπορεί να αποκαλεστεί το 
σπουδαιότερο εργαλείο μάρκετινγκ που εφευρέθηκε ποτέ (Griffin – cited in Brown, 
1989). Παρόλο αυτά, η υιοθέτηση του διαδικτυακού μάρκετινγκ ως σημαντικού 
«γραναζιού» στρατηγικής μάρκετινγκ απο μια εταιρεία, ποικίλλει απο τομέα σε 
τομέα. Κάποιοι τομείς έχουν υπάρξει γρήγοροι και έχουν υποδεχτεί με ενθουσιασμό 
το διαδικτυακό μάρκετινγκ, ενώ σε άλλους τομείς, εταιρείες–επιχειρήσεις κρατούν 
μια πιο επιφυλακτική στάση αναμονής (Beech et al., 2000). Πράγματι, ο Brown (1998) 
θεωρεί οτι οι τομείς του αθλητισμού και αναψυχής ‘έχουν μείνει πίσω’, και 
αναμφισβήτητα οι ποδοσφαιρικές εταρείες–που απότελούν την βάση της παρούσας 
μελέτης κατάτάσσονται σε αυτήν την κατηγορία. Είναι αλήθεια οτι οπαδοί και 
στελέχη μάρκετινγκ (marketing managers) μόλις τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν 
και να πειραματίζονται με το διαδίκτυο ως ενα αποτελεσματικό εργαλείο μάρκετινγκ 
και επικοινωνίας.  

ά
ύ

  ΣΣ

 
Ελληνική ‘Διαδικτυακή Κοινότητα’ και η Δυνάμει Αγορά της Ελληνικής 
Ποδοσφαιρικής Λίγκας 
 Η πρόοδος της τεχνολογίας πληροφοριών (Information Technology) και η 
γενικότερη ανάπτυξη της χρήσης του διαδικτύου αποτελούν βασικό θέμα συζήτησης 
και έρευνας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τους Ξανθίδη & David (2004) η ελληνική 
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‘Διαδικτυακή Κοινότητα’, όπως την ονομάζουν, αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς. 
Πράγματι, στο Διάγραμμα 1 δείχνει την εξέλιξη του διαδικτύου στην Ελλάδα, όπου 
οι χρήστες αυξήθηκαν κατα 182% σε μόλις πέντε χρόνια.  
 
Διάγραμμα 1. 
Χρήστες Διαδικτύου στην Ελλαδα 2000-05 
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Πηγή: Focus International Research Institute 
 
 

Επιπλέον, τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής Στατιστικής 
Διαδικτύου(www.internetworldstats.com, Ιούνιος 2007), εκτιμoύν οτι οι Έλληνες 
χρήστες αγγίζουν τα 3.8 εκατομμύρια, μια διαδικτυακή διείσδυση (internet 
penetration) της τάξεως του 33.5%. Μπορεί ο παραπάνω αριθμός να  αποδεικνύει, ότι 
το μέγεθος της ελληνικής ‘διαδικτυακής κοινότητας’ αυξήθηκε, αλλά το ερώτημα που 
απασχολεί την παρούσα μελέτη είναι αν αυξάνεται, όπως και ο βαθμός της 
συσχέτισης με αυτήν, για την ποδοσφαιρική βιομηχανία. Παρόλη την παρουσία 
μελετών που εξετάζουν, είτε το προφίλ του χρήστη διαδικτύου είτε το προφίλ του 
Έλληνα φίλαθλου (ποδοσφαίρου) πιο συγκεκριμένα, φαίνεται οτι υπάρχουν 
ελάχιστα, αν όχι καθόλου στοιχεία, που συσχετίζουν τον χρήστη διαδικτύου με τον 
Έλληνα φίλαθλο ποδοσφαίρου. 

Η πιο πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη απο την οργανωτική επιτροπή της 
ελληνικής ποδοσφαιρικής λίγκας (ΥπερΛίγκα) απλά δείχνει ότι 10% των φιλάθλων 
χρησιμοποιεί το διαδίκτυο (γενικά, και όχι συγκεκριμένα τις επίσημες ιστοσελίδες 
των ποδοσφαιρικών εταιρειών) για την δική τους ενημέρωση. Επίσης, η ίδια έρευνα 
παρουσιάζει οτι μόνο το 6% των φιλάθλων πιστεύει οτι το διαδίκτυο προσφέρει 
αμερόληπτα πληροφόρηση για τα ποδοσφαιρικά δρώμενα. 
 Μολονότι το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είναι μεγάλο, ως προς το οικονομικό και 
εμπορικό επίπεδο σε σύγκριση με άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως ο Παπανίκος 
(2004) υπογραμμίζει, αυτό είναι ο πλέον δημοφιλής αθλητικός κλάδος στην Ελλάδα, 
με ευρύτερες ιστορικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές παραμέτρους. 
Ανεξάρτητα από το υψηλο ενδιαφέρον και τη δημοφιλία του ποδοσφαίρου, 
σύμφωνα με τους Τσακίρη & Νάσση (2004), το μερίδιο αγοράς (market share) του 
ελληνικού ποδοσφαίρου στην ευρωπαϊκή αγορά, είναι μόλις 2%. Στην Ελλάδα, οι 
πηγές εισοδήματος για τις ποδοσφαιρικές εταιρείες δεν διαφέρουν ως προς την φύση 
τους απο αυτές άλλων 
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πιο προηγμένων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, και όπως το Διάγραμμα 2 δείχνει, 
εισιτήρια, χορηγίες, τηλεοπτικά δικαιώματα απο ζωντανές μεταδόσεις, όπως και ένα 
ποσοστό απο την λοτταρία που εισρέει, μέσω της ελληνικής λίγκας, αποτελούν τις 
κύριες οικονομικές συνεισφορές σε αυτό (Παπανίκος, 2004). 
 
 
Διάγραμμα 2.  
2005-2006 Εισοδηματικές Πηγές Ελληνικής Λίγκας Ποδοσφαίρου 
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 Η δυναμική, όμως, της ποδοσφαιρικής αγοράς στην Ελλάδα φαίνεται να 
παραμένει ακόμα ανεκμετάλλευτη, όταν ούτε η επιτυχία της Εθνικής Ελλάδος 
ποδοσφαίρου το 2004, αλλά ούτε και η κατασκευή των ολοκαίνουριων αθλητικών 
εγκαταστάσεων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες την ίδια χρονιά, πρόσφεραν την 
ώθηση αυτή που η ελληνική ποδοσφαιρική βιομηχανία είχε ανάγκη. Ενδεχομένως, η 
δυναμική αυτή να παραμένει ‘ανεξερεύνητη’ και κατά συνέπεια ανεκμετάλλευτη 
διότι, όπως οι Νάσσης & Κάτσιος (2004) δηλώνουν, η ελληνική ποδοσφαιρική 
βιομηχανία όντας ‘ανώριμη’, χρειάζεται μια ολοκληρωτική αναδιοργάνωση, έτσι 
ώστε να επιτρέψει στις διοικήσεις των εται-ρειών αυτής να κεφαλαιοποιήσουν 
περισσότερα κέρδη απο χορηγίες και δι-άφορες άλλες εμπορικές δραστηριότητες 
(‘clubs’ merchandise). Εδώ είναι που το αποτελεσματικό διαδι-κτυακό μάρκετινγκ, 
μέσω των επίσημων ιστότοπων των ποδοσφαιρικών εταιρειών ενοποιημένο με CRM 
(Διοίκηση Σχέσεων με Πελάτες-Customer Relationship Management) συστήματα, 
μπορεί να συνεισφέρει μια γενικότερη κατανόηση της ελληνικής ποδοσφαιρικής 
αγοράς, επιτρέποντας έτσι, στα στελέχη των εταιρειών αυτών να κεφαλαιοποιήσουν 
την γνώση αυτή. 
 
Από την ‘Διοίκηση Σχέσεων με Πελάτες’ στην ‘Διοίκηση Σχέσεων με Οπαδούς’  
 Με στρατηγικούς όρους, η εξέλιξη των ιστότοπων των επαγγελματικών ομάδων 
χαρακτηρίζεται κυρίως από μια αναδυόμενη εταιρική στρατηγική παρά απο μια 
μελετημένη ή προσχεδιασμένη διαφημιστική κίνηση. Η ανάγκη, λοιπόν, για μια 
στρατηγικά προσεγμένη προσέγγιση που επικοινωνεί με την οπαδική βάση, αλλά και 
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που αναγνωρίζει τις ανάγκε της είναι υψίστης σημασίας. Μια πρόσφατη μελέτη, απο 
τους Adamson et al (2005), παρουσιάζει ένα μοντέλο που θα μπορούσε να είναι η 
απάντηση στην προαναφερόμενη στρατηγική προσέγγιση του διαδικτυακού 
μάρκετινγκ, μέσω των επίσημων ιστότοπων των ποδοσφαιρικών ομάδων. Η 
‘Διοίκηση Σχέσεων με Οπαδούς’ [FRM] (Βλέπε Σχήμα 1) υιοθετήθηκε και αποτέλεσε 
την βάση της παρούσας μελέτης. Το προτεινόμενο μοντέλο των Adamson et al (2005) 
λαμβάνει υπόψη ταυτόχρονα την μοναδική φύση του ποδοσφαίρου ως ‘επιχειρείν’ 
αλλά και την ιδιαιτερότητα των πελατών του. Το Σχήμα 1 συνοψίζει το μοντέλο της 
‘Διοίκησης Σχέσεων με Πελάτες’ [CRM] στον αθλητικό χώρο [=FRM]. Το υπόδειγμα 
βασίζεται στο αδιαμφισβήτητο γεγονός οτι η στρατηγική πλατφόρμα του CRM είναι   
τμηματοποίηση (segmentation). Η διαδικασία τμηματοποίησης μπορεί να είναι 
αρκετά αποτελεσματική όταν υπάρχει σχετική ετερογένεια (heterogeneity) στην 
πελατειακή βάση (Adamson και al., 2005). Πράγματι, αν και υποτιμημένοι απο τις 
περισσότερες ποδοσφαιρικές εταιρείες, οι πελάτες-οπαδοί στο ποδόσφαιρο, μπορούν 
να διαχωριστούν με βάση την διαφορετική αξία τους ως προς την ομάδα, τον βαθμό 
πίστης προς αυτήν, τις ποικίλες ψυχολογικές και φυσικές ανάγκες τους ή ακόμα τα 
γεωδημογραφικά χαρακτηριστικά τους (ibid.). Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει πέντε 
διαφορετικούς τύπους οπαδών και τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά τους. 
 
Σχήμα 1. 
Μέθοδοι Τμηματοποίησης με βάση την Ανταγωνιστικότητα της Ομάδας και την 
Οπαδική Αφοσίωση σε αυτή 
 
Ψυχαγωγία 
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Έκτακτοι Φανατικοί Συχνοί  
οπαδοί οπαδοί οπαδοί 

 
 

Αυξάνεται η αφοσίωση στην ομάδα 
    
 
 
 Επιτυχία (νίκες)   Αυξάνεται η αξιολόγηση των εναλλακτικών μορφών 
διασκέδασης 
 
 
Πηγή: Tapp & Clowes, 2000 
 
 

Είναι σημαντικό όμως να αναφερθεί οτι η τυπολογία των οπαδικών 
χαρακτηριστικών και ως εκ τούτου, η διαδικασία τμηματοποίησης στο ποδόσφαιρο, 
απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή. Αυτό διότι διαφορετικές χώρες και λίγκες 
παρουσιάζουν τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ο πίνακας 3 επι 
παραδείγματι, μας δίνει την αμερικανική οπτική η οποία μπορεί να μην 
εφαρμόζεται επακριβώς ή να μην αντιπροσωπεύει την αγορά του ελληνικού 
ποδοσφαίρου. Λαμβάνοντας το παραπάνω υπόψην, αξίζει να αναφερθεί μια 
ευρωπαϊκή μελέτη σχετικά με την τμηματοποίηση της ποδοσφαιρικής πελατείας που 
διεξήχθει απο τους Tapp & Clowes (2000). Σε αυτήν την εν σπέρματι μελέτη τους, οι 



συγγραφείς ερεύνησαν μια πολύπλοκη γκάμα σχέσεων που σχετίζονται με διάφορες 
μεταβλητές για να τμηματοποιηθεί η ποδοσφαιρική πελατεία, όπως 
γεωδημογραφικές, ψυχογραφικές, κερδοσκοπικές, με ιδιαίτερη προσοχή στην πίστη 
προς την ομάδα, χρήση και συχνότητα αγοράς και την διαδικασία κατανάλωσης του 
προϊόντοςυπηρεσίας. Το μοντέλο των Adamson et al. (2000) έχει σαν βάση για την 
‘Φάση 1’ (βλέπε σχήμα 1) τα κύρια τμήματα (key segments) απο την εργασία των 
Tapp και Clowes που απεικονίζεται παρακάτω σε δύο διαστάσεις: οπαδικά κέρδη 
και οπαδική συμπεριφορά αφοσίωσης. 
 
Πίνακας 1. 
Τυπολογία Χαρακτηριστικών Οπαδού 
ΤΥΠΟΣ ΟΠΑΔΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Προσωρινός Οπαδός μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου που 

επιστρέφει στις τυπικές μορφές συμπεριφοράς 
Τοπικός Το κίνητρο του οπαδού αυτού στο να υποστη-

ρίζει/ακολουθεί μια ομάδα, ένα γεγονός ή έναν αθλητή 
είναι γεωγραφικά βασισμένο, υποθέτοντας οτι εάν το 
άτομο αυτό μεταφερθεί σε άλλη εποχή, τότε η αρχική 
ταυτοποίηση με την ομάδα θα μειωθεί σε μεγάλο βαθμό. 

Αφοσιωμένος Παραμένει πιστός στην ομάδα ανεξαρτήτως χρόνου ή 
γεωγραφικών συνόρων. 

Φανατικός Σχεδόν έμμονος υποστηρικτής μιας ομάδας όπου 
τουλάχιστον μια πλευρά της ζωής του παρουσιάζει 
ταυτοποίηση που είναι μεγαλύτερη από το απλά να 
είναι φίλαθλος. 

Δυσλειτουργικός 
(Dysfunctional) 

Τα άτομα των οποίων η κύρια πηγή προσωπικής 
ταυτοποίησης πηγάζει απο το αντικείμενο το οποίο 
υποστηρίζουν/ακολουθούν. Οι χούλιγκανς κατατάσ-
σονται στην κατηγορία αυτή. 

Πηγή: Hunt et al., 1999 
 
 Έχοντας εντοπίσει και προσδιορίσει τα τμήματα, η ‘Φάση 2’ του μοντέλου αυτού 
αναφέρεται στις ανάγκες αντίδρασης της ποδοσφαιρικής εταιρείας ως προς τις 
ανάγκες των οπαδών και στην εξισορρόπηση αυτών με τις οικονομικές 
ανάγκες/δυνατότητες της εταιρείας να οργανώνει μια ανάμεικτη ‘εμπορική πράξη – 
σχέση’, υπηρεσία που εξαρτάται απο το εκάστοτε τμήμα (Adamson et al., 2005). 
Φαίνεται λογικό να υποτεθεί ότι οι λιγότερο αφοσιωμένοι φίλαθλοι δεν 
ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη ή την βελτίωση των σχέσεων/δεσμών τους με την 
ομάδα, αλλά προτιμούν μια οικονομικής φύσεως αναγνώριση ως ανταλλαγή για την 
αγορά του προϊόντος. Αντίθετα, οι φανατικοί οπαδοί θα εκλάμβαναν μια 
αποτελεσματική προσέγγιση ‘σχέσης’ ως αναγνώριση για την πίστη και αφοσίωσή 
τους. “Αυτό που υπολείπεται συνεπώς, όπως η ‘Φάση 3’ τονίζει, είναι η μέτρηση και 
αξιολόγηση όλων των παραπάνω, απέναντι στους αρχικούς στόχους που έχει θέσει η 
κάθε ποδοσφαιρική εταιρεία. 
 
Αιτιολογία και Σκοπός της Έρευνας 
 Ενώ μελέτες έχουν διεξαχθεί για την φύση και λειτουργία των ιστότοπων ή για 
τις επαγγελματικές αθλητικές λίγκες γενικότερα, μελέτες, συγκεκριμένα για τις 
ελληνικές ποδοσφαιρικές εταιρείες σε συνδυασμό με τις απόψεις των οπαδών για 
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τους επίσημους ιστότοπους των εταιρειών αυτών, δεν έχουν. Επιπλέον, οι 
προαναφερόμενες μελέτες διεξήχθησαν περίπου πριν μια δεκαετία και λαμβάνοντας 
υπόψην την ταχύτατη εξέλιξη του διαδικτύου, σύγχρονες μελέτες κρίνονται ως 
αναγκαίες. Ακόμα, πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι προηγούμενες μελέτες, 
εξαιτίας του νεοφανούς ερευνητικού θέματος, δηλαδή του συνδυασμού 
‘ποδοσφαιρικού επιχειρείν’ και ‘λειτουργική επιχειρηματικότητα’, χρησιμοποίησαν 
μερικές στον αριθμό και συγκεκριμένες μεθοδολογίες. Μεθοδολογίες που βασίζονται 
κυρίως στο περιεχόμενο και στις λειτουργίες των ιστότοπων αυτών, άλλοτε 
συνδυασμένες και άλλοτε μη, με απόψεις των ποδοσφαιρικών στελεχών για την 
δυναμική των ιστότοπων ως οργανωτικό και εργαλείο μάρκετινγκ στον αθλητικό 
κλάδο. Αυτό σημαίνει οτι οι πιο σύγχρονες μελέτες πάνω στο θέμα επικεντρώνονται 
στην αναγνώριση των μεταβλητών που μπορούν αργότερα να ελεγχθούν ποσοτικά, 
πολύ απλά, γιατί συγκεκριμένες μεθοδολογικές προσεγγίσεις θεωρούν ότι ποσοτικές 
μετρήσεις, στην παρούσα φάση, δεν αρκούν για να περιγράψουν ή να ερμηνεύσουν 
το συγκεκριμένο θέμα. Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να περιγράψει τα 
διαδικτυακά αντικείμενα (objectives) των ελληνικών ποδοσφαιρικών εταιρειών, 
αλλά και ακόμα μια διάσταση: αυτή των οπαδών απέναντι στους επίσημους 
ιστότοπους των ομάδων, που τελικά θα μπορέσουν να οδηγήσουν μελέτες από απλώς 
διερευνητικές σε επεξηγηματικές. 
 
Μεθοδολογία 
 Τα αντικείμενα της παρούσας μελέτης απαιτούν την υιοθέτηση ενός ερευνητικού 
σχεδιασμού που να έχει σαν στόχο την διερεύνηση των θεμάτων, παρά το να 
επιχειρήσει να αποδείξει αιτιώδεις σχέσεις. Όπως οι Beech και αl. (2000) δηλώνουν ‘το 
νεοφανής αυτό θέμα, ως ερευνητικό πεδίο, δεν ευνοεί έναν σχεδιασμό βασισμένο στην 
επιβεβαίωση υποθέσεων, μιας και ακόμα και η πρότερη κατανόηση του θέματος είναι 
περιορισμένη’. Ενας διερευνητικός μεθοδολογικός σχεδιασμός είναι, συνεπώς, ο πιο 
‘ευέλικτος’ σχεδιασμός και συχνά χρησιμοποιείται όταν έννοιες ή περιεχόμενα δεν 
είναι πλήρως κατανοητά (Churchill, 1991). Ο σχεδιασμός της παρούσας μελέτης, 
επομένως, χωρίζεται σε δύο μέρη, που όμως συνδέονται μεταξύ τους: 
ερωτηματολόγια και εντοπισμένες (semistructured) συνεντεύξεις. Η πρώτη μέθοδος 
χρησιμοποιήθηκε για την διερεύνηση των απόψεων που έχουν οι οπαδοί για τους 
ιστότοπους και η δεύτερη για να διερευνηθεί ο στόχος των ΠΑΕ σχετικά με την 
διαδικτυακή παρουσία τους. Μια πρωταρχική αξιολόγηση των ερωτηματολογίων 
πριν από τις συνεντεύξεις κρίθηκε απαραίτητη ετσι ώστε ο ερευνητής να αντλήσει 
θέματα από τα ευρήματα της πρώτης μεθόδου. Τα υποκείμενα της παρούσας μελέτης 
ήταν τρείς ελληνικές Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες (ΠΑΕ ΑΕΚ, ΠΑΕ 
Ολυμπιακός, ΠΑΕ Παναθηναϊκός). Η επιλογή των τρίων αυτών ομάδων έγινε 
λαμβάνοντας υπόψη δύο στοιχεία: πρώτον, την ανακατανομή των κερδισμένων 
τίτλων απο την περίοδο 197980, χρονιά όπου το ελληνικό πρωτάθλημα έγινε 
επαγγελματικό. Το ελληνικό πρωτάθλημα κυριαρχείται απο έναν περιορισμένο 
αριθμό ομάδων που εντάσσονται στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής (Αθήνα, 
Πειραιάς), έχοντας κερδίσει περισσότερα απο το 90% των πρωταθλημάτων. Το 
δεύτερο στοιχείο συνδέεται με την οικονομική κατάσταση αυτών των ομάδων. Οι 
ισολογισμοί των τριών αυτών ΠΑΕ, λοιπόν, εξηγούν περισσότερο από το 60% των 
συνολικών εσόδων της λίγκας. Είναι προφανές οτι για τους παραπάνω δύο λόγους 
και παρόλο τον μικρό αριθμό υποκειμένων από το σύνολο του πληθυσμού (3 ομάδες 
από τις 18), στην πραγματικότητα αυτές οι ομάδες είναι οι πιο επιτυχημένες εντός 
και εκτός γηπέδου (δηλαδή αγωνιστικά και επιχειρηματικά), άρα οι πιο δημοφιλείς 
(οπαδική βάση) και με μεγαλύτερη δυναμική στρατηγικών μάρκετινγκ. 
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 Σχετικά με την πρώτη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη αυτή 
(ερωτηματολόγιο), μολονότι ερευνώντας τους οπαδούς και των τριών υποκειμένων 
θα έδινε μια ευρύτερη και πιο αντιπροσωπευτική εικόνα, η δειγματοληψία έγινε από 
οπαδούς μόνο μιας ομάδας (Ν=145). Ο κύριος λόγος ήταν ότι κατά την διάρκεια των 
δέκα ημερών όπου ο ερευνητής ήταν στην Ελλάδα, μόνο το ένα υποκείμενο είχε 
αγωνιστικές υποχρεώσεις στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Ως αποτέλεσμα, 
χρονικοί και οικονομικοί περιορισμοί δεν επέτρεψαν διαφορετική δειγματοληψία. 
Οι Saunders και αλ. (2003) ενισχύουν τους παραπάνω περιορισμούς δηλώνοντας οτι 
‘ο χρόνος που χρειάζεται για την συλλογή στοιχείων αυξάνεται χαρακτηριστικά, λόγω της  
διανομής και της συλλογής ερωτηματολογίων, όταν το δείγμα είναι γεωγραφικά 
διασκορπισμένο’. 
 
Διαδικασία  
 Αρχικά, ζητήθηκε άδεια απο την ΠΑΕ 1 για την διανομή των ερωτηματολογίων 
στο γήπεδο δύο ώρες πριν την έναρξη ενός αγώνα πρωταθλήματος. Για καθαρά 
πρακτικούς λόγους, το μόνο κριτήριο καταλληλότητας για συμμετοχή στην έρευνα 
ήταν οι συμμετέχοντες στην έρευνα να κατέχουν εισιτήριο για τον αγώνα. Μετά απο 
τηλεφωνική επικοινωνία με τον διευθυντή μάρκετινγκ της παραπάνω ΠΑΕ, η 
τελευταία συμφώνησε να επιτρέψει την διανομή ερωτηματολογίων, παρέχοντας 
παράλληλα και δύο υπαλλήλους του τμήματος, ως βοηθούς του ερευνητή. 200 
οπαδοί επιλέχθηκαν ύστερα απο συστηματική δειγματοληψία με ποσοστό 
ανταπόκρισης 72.5% (Ν=145). Το ερωτηματολόγιο ήταν διαμορφωμένο σε τρία μέρη. 
Το πρώτο σκέλος αφορούσε σε γενικές δημογραφικές πληροφορίες. Η τυπολογία του 
πελάτη θα πρέπει να είναι το πρώτο βήμα για τις εταιρείες προτού εφαρμόσουν 
οποιαδήποτε μορφή μάρκετινγκ. Το δεύτερο τμήμα του ερωτηματολογίου κάλυπτε 
πέντε θέματα σχετικά με την χρήση του διαδικτύου. Επίσης, οποιαδήποτε εφαρμογή 
τεχνικών/συστημάτων CRM απαιτεί κατανόηση και ενημερότητα της διαδικτυακής 
σχέσης μεταξύ ‘κοινωνίαςαγοράς’. Το τελευταίο μέρος αποσκοπούσε στο να στηρίξει 
το κυρίως αντικείμενο του ερωτηματολογίου που ήταν να αντλήσει πληροφορίες για 
το ποιές υπηρεσίες επιθυμούν οι οπαδοί να απολαμβάνουν από τον επίσημο 
ιστότοπο της ομάδας (‘τελευταία, νέαενημέρωση’, ‘αγορά εισιτηρίων’, ‘αγορά 
αντικειμένων ομάδας’’, ‘επικοινωνία’, ‘στιγμιότυπα αγώνων’). 
 
Στόχοι και  Πρότυπα Ανάλυσης  
Το ερωτηματολόγιο στοχεύει στα παρακάτω αντικείμενα: 
 

• Να διερευνήσει το δημογραφικό προφίλ της ελληνικής ποδοσφαιρικής 
πελατείας και την σχέση της με το διαδίκτυο, 

• Να εξετάσει εάν οι Έλληνες φίλαθλοι είναι πρόθυμοι να δώσουν προσωπικές 
πληροφορίες στις ποδοσφαιρικές εταιρείες, 

• Να εντοπίσει τους λόγους για τους οποίους οι φίλαθλοι θα εγγράφονταν στον 
επίσημο ιστότοπο μιας ποδοσφαιρικής εταιρείας. 

  
Για να εξεταστούν τα παραπάνω αντικείμενα, χρησιμοποιήθηκε η πιο βασική/απλή 
μορφή διερευνητικής ανάλυσης δεδομένων (Exploratory Data Analysis). 
 

Οικονομία  € Αθλητισμός, Τόμος 8ος, Τεύχος 4ο, Οκτώβριος– Νοέμβριος – Δεκέμβριος  2008 13 



Οικονομία  € Αθλητισμός, Τόμος 8ος, Τεύχος 4ο, Οκτώβριος– Νοέμβριος – Δεκέμβριος  2008 14 

 Οι δύο ευρύτερες ερευνητικές ερωτήσεις που εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας την 
τεχνική της συνέντευξης, ήταν: 
 

• Ποιοί είναι οι παράγοντες οι οποίοι θεωρούνται σημαντικοί απο τις 
ποδοσφαιρικές εταιρείες για την διαδικτυακή παρουσία τους; 

• Πώς αυτοί οι παράγοντες μπορούν να ενισχύσουν μια διαδικτυακή 
στρατηγική μάρκετινγκ; 

   
Για την ανάλυση των περιεχομένων των συνεντεύξεων εφαρμόστηκε η ‘ανάλυση 
φόρμας’ (Template Analysis). 
 
Ευρήματα Ερωτηματολογίου 
 Καταρχήν, η έρευνα βρήκε οτι η αναλογία των ερωτηθέντων είναι μια γυναίκα 
προς τέσσερις άντρες που κατατάσσονται κυρίως στην ηλικιακή κατηγορία των 19-29 
ετών. Επιπλέον, ένα άλλο στοιχείο είναι ότι σχεδόν το 80% του δείγματος είναι 
ανύπαντροι και κατά συνέπεια μόνο το 17% του δείγματος ανέφερε οτι είχε παιδιά. 
Επίσης, η πλειοψειφία των ερωτη-θέντων (85%, σχήμα 7) ανέφερε οτι χρησιμοποιεί 
το διαδίκτυο, με σχεδόν το ένα τέταρτο αυτών να το χρησιμοποιεί τουλάχιστον μια 
φορά την εβδομάδα. Σχετικά με το αν οι ερωτηθέντες γνώριζαν για την διαδικτυακή 
παρουσία της ομάδας τους, μόλις το 4% απάντησε αρνητικά. Ακόμα και αυτοί που 
δεν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο γνώριζαν για την παρουσία του ιστότοπου.
Το ποσοστό των ερωτηθέντων που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο σε ημερήσια βάση 
(34%) ξεπερνά αυτό που το χρησιμοποιούν μια φορά την εβδομάδα (23%), όταν 
ερωτούνται για τον ιστότοπο συγκεκριμένα, μόνο το ένα πέμπτο του δείγματος 
αναφέρει οτι το επισκέπτεται καθημερινά. 
     Φαίνεται οτι σχεδόν ένας στους τρείς θα παρείχε προσωπικές πληροφορίες στην 
ποδοσφαιρική εταιρεία, γεγονός που αποδεικνύει την πιθανότητα για πρωτοβουλίες 
μάρκετινγκ μέσω FRM συστημάτων. Το τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου 
στόχευε στο να διερευνήσει το ποιες είναι οι υπηρεσίες αυτές τις οποίες οι οπαδοί 
επιθυμούν να βλέπουν όταν επισκέπτονται τον ιστότοπο. Ζητήθηκε απο το δείγμα να 
απαντήσουν σε 5 ερωτήσεις χρησιμοποιώντας μια 7 βαθμιαία κλίμακα, όπου 
1=οπωσδήποτε, 2=ισχυρή συμφωνία, 3=συμφωνία,  4=ίσως, 5=διαφωνία, 6=ισχυρή 
διαφωνία, 7=ποτέ. Για λόγους αποφυγής της  υπερφόρτωσης της ανάλυσης των 
δεδομένων, στο παρόν άρθρο, λαμβά-νονται υπόψην τρείς επιλογές (αυτές που 
αντιστοιχούν στο 1, 4, 7 της κλίμακας), αν και αναφορές στις υπόλοιπες αξίες θα 
γίνουν, μιας και δείχνουν την τάση προς τις τρεις κύριες αξίες. 

Η υπηρεσία ‘Τελευταία Νέα Ομάδος’ είναι το χαρακτηριστικό με τον μεγαλύτερο 
δείκτη αξιολόγησης του ιστότοπου, όπου το 71% θα επισκεπτόταν οπωσδήποτε την 
ιστοσελίδα για την υπηρεσία αυτή. Έπειτα, σχεδόν το ένα τρίτο των ερωτηθέντων θα 
τον επισκεπτόταν για την αγορά εισιτηρίων του. Σε αντίθεση, μόνο 27% ανέφερε σαν 
καλό λόγο για να επισκεφτεί τον ιστότοπο άλλου είδους εμπορική συναλλαγή-αγορά 
(merchandise). Ένα ενδιαφέρον εύρημα αφορά την διαδικτυακή αγορά, ο ίδιος 
αριθμός ερωτηθέντων, 27, απάντησε κατηγορηματικά αρνητικά (17%). 
 Σε ό,τι αφορά την διαδικτυακή συμμετοχή/συνομιλία, οι θετικές και οι 
αρνητικές αντιλήψεις, ισορροπούν (26% αντίστοιχα).  Απο την άλλη, ενδιαφέρον 
εκφράστηκε αναφορικά στα ‘Στιγμιότυπα Αγώνων’ με σχεδόν τους μισούς 
ερωτηθέντες – συνεπικουρούμενους από άλλο ένα 25% από τις κατηγορίες 2 και 3 της 
κλίμακας – να δηλώνουν ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία θα ήταν ένας πολύ ισχυρός 
λόγος για να επισκεφτούν τον ιστότοπο. 
 



Ανάλυση Συνέντευξης και Συζήτηση 
 Και οι τρεις ερωτηθείσες εταιρείες ίδρυσαν τους επίσημους ιστοτόπους τους στο 
τέλος της δεκαετίας του ’90, μετά απο προεδρική απόφαση σε συνεργασία είτε με το 
Γραφείο Τύπου, το τμήμα Μάρκετινγκ ή ακόμα το τμήμα Τεχνολογίας Πληροφοριών 
(Information Technology). Εάν κάποιος παρατηρήσει την εξέλιξη και τα επίπεδα της 
διαδικτυακής εισροής στην Ελλάδα, σε σχέση με την περίοδο της ίδρυσης των 
ιστότοπων (γύρω στο 2000), μια συσχέτιση, μεταξύ αυτών και του ηλικιακού προφίλ 
των επισκεπτών που προέκυψε απο το ερωτηματολόγιο, μπορεί να υποτεθεί. Αυτή η 
συσχέτιση υπονοεί, ενδεχομένως, δύο πράγματα: πρώτον, μια νωρίτερη διαδικτυακή 
είσοδος των ΠΑΕ δεν θα είχε πραγματική επίπτωση και αποτέλεσμα και/ή δεύτερον, 
ότι η ηλικιακή κατηγορία και το γενικότερο προφίλ του οπαδού θα είναι 
διαφορετικό στο προσεχές μέλλον. Το στοιχείο της επικοινωνίας (της μονόπλευρης 
όμως) ήταν ο κύριος λόγος για τον οποίον οι ΠΑΕ κινήθηκαν διαδικτυακά. 
Πράγματι, για την ΠΑΕ ‘1’ «...δεν ήταν ούτε μάρκετινγκ, ούτε τίποτα άλλο. Η όλη 
συζήτηση τότε ήταν καθαρά για επικοινωνία με την οπαδική βάση». Η ΠΑΕ ‘2’ κινείται στα 
ίδια επίπεδα δηλώνοντας ότι «...δεν είναι ο ιστότοπος αυτός κάθε αυτός απ’ όπου η ΠΑΕ 
επιδιώκει το κέρδος. Ο κύριος λόγος ύπαρξής του είναι καθαρά αυτός της επικοινωνίας με τους 
οπαδούς». Οι ερωτήσεις φυσικά που προκύπτουν είναι πως αυτές οι εταιρείες, που 
μέσω των επίσημων ιστοτόπων τους έχουν ανοίξει τις πόρτες στους οπαδούς, 
μπορούν πραγματικά να επωφεληθούν από την διαδικασία αυτή. Τί στην 
πραγματικότητα κάνουν οι ΠΑΕ με τους οπαδούς που επικοινωνούν διαδικτυακά; Ο 
ιστότοπος υπάρχει απλά για να ενημερώνεται η οπαδική βάση ή θα ήταν 
προτιμότερο, για την εταιρεία, να το χρησιμοποιήσει για να κατανοήσει τους 
οπαδούς αυτούς και κατά συνέπεια να τους εξυπηρετήσει ανάλογα; 
 Η ΠΑΕ ‘1’ κατασκεύαζε ενα CRM σύστημα με το οποίο: «...αρχίζουμε να 
σχηματίζουμε το προφίλ των μελών μας και στο κοντινό μέλλον θα γνωρίζουμε τις 
προτιμήσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους κτλ». Αν και μια ΠΑΕ φαίνεται να απαντά, 
κάποια από τα παραπάνω ερωτήματα, ήταν ξεκάθαρο ότι, όταν η ΠΑΕ ‘1’ 
αναφερόταν σε CRM τακτικές, ήταν κυρίως το σύστημα αυτό κάθε αυτό – σε 
αντίθεση με ανθρώπινο δυναμικό, επι παραδείγματι – στο οποίο επικεντρωνόταν. 
Όπως και στα ευρήματα των Adamson και αλ.. (2005), έτσι και εδώ, η ΠΑΕ φαίνεται 
να κάνει το ίδιο λάθος με το να αγνοεί όλες τις σημαντικές αυτές πολιτιστικές 
αλλαγές (cultural changes) που χρειάζεται να συνοδεύουν το νέο σύστημα. Αυτές οι 
αλλαγές αφορούν και στους αναμεμειγμένους υπαλλήλους και στους οπαδούς τους 
ίδιους. Οι πρώτοι χρειάζονται την απαραίτητη επιμόρφωση έτσι ώστε να 
ανταπεξέλθουν στις ανάγκες του καινούριου συστήματος, ενώ φαίνεται οτι ούτε οι 
οπαδοί ρωτήθηκαν για το πόσο άνετα αισθάνονται με το διαδίκτυο. Το επιχείρημα 
οτι οι τεχνικές αυτές χρησιμοποιούνται για τον λόγο αυτό, δηλαδή να γνωρίσουν 
τους οπαδούς, εν μέρει αντικρούεται απο τα ευρήματα της παρούσας μελέτης. 
Μολονότι τώρα και οι τρεις ΠΑΕ διέκριναν την δύναμη των ιστοτόπων ως κυρίως 
επικοινωνιακό εργαλείο με δυναμική για στρατηγικές μάρκετινγκ, η μελέτη βρήκε 
αντικρουόμενες απόψεις για άλλες προσφερόμενες υπηρεσίες, μέσω των ιστοτόπων. 
Για παράδειγμα, ο τρόπος με τον οποίο οι ελληνικές ΠΑΕ αντμετωπίζουν θέματα 
όπως οι διαδι-κτυακές μεταδόσεις, αποδεικνύει τις διαφορετικές κατευθυντήριες 
γραμμές που ακολουθούν. Με βάση τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, όπου οι 
οπαδοί εξέ-φρασαν μεγάλη προθυμία να παρακολουθούν στιγμιότυπα των 
παιχνιδιών στον ιστότοπο, σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες της ΠΑΕ ‘2’  (με την 
on-line TV), ένα καλύτερο μέλλον διαγράφεται. Ενώ η ΠΑΕ ‘2’ φαίνεται να ‘ακούει’ 
την αγορά και να παρέχει στιγμιότυπα διαδικτυακά, η ΠΑΕ ‘3’ υιοθετεί μια εντελώς 
διαφορετική πολιτική επιχειρηματολογώντας οτι «... μπορούμε να μεταδώσουμε 
στιγμιότυπα και αγώνες με καθυστέρηση, αλλά λαμβάνοντας υπόψην το κόστος δεν είναι κάτι 
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που μας ενδιαφέρει στην παρούσα φάση [...] στην Ελλάδα, υπάρχει μόνο ενα μικρό μέρος της 
αγοράς που μπορεί να υποστηρίζει μια σύνδεση όπου θα παρακολουθεί τα παιχνίδια με υψηλής 
ποιότητας μετάδοση,που αντι-στοιχεί σε κάτι λιγότερο από το 20% των χρηστών του 
διαδικτύου». Ίσως το επιχεί-ρημα αυτό να αποτελεί μια λογική απόφαση απο την 
πλευρά των ΠΑΕ μιας και, όπως προαναφέρθηκε, η μελέτη δείχνει οτι το 78,4% των 
χρηστών διαδικτύου στην Ελλάδα είναι συνδεδεμένοι με αργές και ανεπαρκείς για 
τέτοιες υπηρεσίες, συνδέσεις (Ξανθίδης και David, 2004). Παρόλο αυτά, αυτά είναι τα 
σημεία στα οποία μια FRM προσέγγιση μπορεί να παίξει βασικό ρόλο, μέσω της 
τμηματοποίησης της αγοράς και της αξιολόγησης των προσφερόμενων υπηρεσιών. 
Επιπρο-σθέτως, εκτός της ‘ανέτοιμης δια-δικτυακής αγοράς’ η ΠΑΕ ‘3’ θεωρεί οτι 
υπάρχουν και άλλα κωλύματα και αυτά σχετίζονται με τα τηλεοπτικά δικαιώ-ματα. 
 Η χορηγία στον ιστότοπο είναι ακό-μα ενα παράδειγμα που δείχνει ότι το μέσον 
αυτό δεν αξιοποιείται, όπως θα μπορούσε. Η μελέτη αποκαλύπτει οτι οι ΠΑΕ 
περικλείουν τον ιστότοπο στην συμφωνία με τους χορηγούς, όπου οι τε-λευταίοι 
φυσικά έχουν ‘την μερίδα του λέοντος’ σε αυτόν. Ίσως μια πιθανή επι- μέρους χορηγική 
εκμετάλευση του ιστο-τόπου να παρείχε εκείνο το οικονομικό υπόβαθρο που θα 
επέτρεπε λεπτομερή και αποκλειστική αξιολόγηση (cost-benefit analysis) για την 
δυναμική και προοπτική του μέσου αυτού. Χαρακτη-ριστικά, στέλεχος ΠΑΕ δήλωσε 
οτι παρά τα υπέρογκα ποσά που το τμήμα μάρκετινγκ προσελκύει, ο ιστότοπος δεν 
λογίζεται σαν ένα μέσον που μπορεί να αποφέρει επιπλέον έσοδα στην εταιρεία. 
Όπως εξηγεί το στέλεχος, αυτό οφείλεται στην «...δυσκολία συνεργασίας μεταξύ των δύο 
τμημάτων (ΙΤ και Μάρκετινγκ) και αν αυτό δεν γινόταν, η ΠΑΕ θα είχε σίγουρα περισσότερα 
κέρδη». Στην πραγματικό-τητα, οι διαφορετικές λειτουργίες του κάθε τμήματος 
μπορεί να σημαίνει οτι το κομμάτι του μάρκετινγκ είναι απομονωμένο από τους 
οπαδούς, το οποίο θα έχει σαν αποτέλεσμα την έλλειψη δραστηριοτήτων μάρκετινγκ 
προς τους οπαδούς αυτούς (Beech et al., 2000). 
 
Επίλογος 
 Το πρώτο μέρος της πρωτογενούς έρευνας παρείχε χρήσιμες πληροφορίες 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά των φιλάθλων και την σχέση τους με το διαδίκτυο, και 
πιο συγκεκριμένα με τους επίσημους ιστότοπους των ποδοσφαιρικών εταιρειών. Ο 
βαθμός στον οποίο οι εταιρείες θα εκμεταλευτούν τις τάσεις που η παρούσα μελέτη 
αποκάλυψε είναι ένα θέμα που παραμένει να απαντηθεί στο άμεσο μέλλον. Με βάση 
τα ευρήματα από τις συνεντεύξεις, είναι όντως ενθαρρυντικό το γεγονός οτι οι ΠΑΕ 
έχουν ιδρύσει ιστότοπο και μάλιστα στο κατάλληλο χρόνο για τα ελληνικά 
δεδομένα. Μιλώντας με καθαρά όρους μάρκετινγκ όμως, φαίνεται οτι οι ΠΑΕ έχουν 
ως τώρα αποτύχει να απευθύνουν μια διαδικτυακή στρατηγική προσέγγιση που, εκ 
των προτέρων να επικοινωνεί με την οπαδική βάση και που να κατανοεί τις ανάγκες 
της. Επίσης, ένας αριθμός από σημαντικά θέματα, όπως η προώθηση του ιστότοπου 
αυτού καθε αυτού, αλλά και η χορηγία σαν ξεχωριστό κομμάτι, αποδείχτηκε ότι δεν 
λαμβάνονται, για την ώρα, στρατηγικά υπόψη. Σαν αποτέλεσμα, το συμπέρασμα 
που προκύπτει από την μελέτη είναι οτι με καθαρά όρους μάρκετινγκ, η εξέλιξη των 
ποδοσφαιρικών ιστοτόπων στην Ελλάδα, χαρακτηρίζεται ευρύτερα ως μια 
αναδυόμενη στρατηγική μάρκετινγκ παρά ως μια προσχεδιασμένη. 
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Η Αποτίμηση, η Λογιστική Παρακολούθηση και ο Ωφέλιμος 
Βίος των Συμβολαίων Ποδοσφαιριστών 
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φελειών που σ

γιστική δεοντολογία απαιτεί όπως τα συναπτόμενα 
μβόλαια με παίκτες από ΠΑΕ συνεπάγονται κεφαλαιοποίηση 
υ εξόδου απόκτησης και απόσβεσή του διαχρονικά. Δοθέντος 
υ μεγάλου βαθμού αβεβαιότητας περί των συνεπαγόμενων 

ω χετίζεται με τέτοια συμβόλαια, δεν είναι σαφές εάν αυτή η 
α ναι συνεπής με τα κριτήρια κεφαλαιοποίησης εξόδων. Ένα 
τέτοιο κριτήριο, π.χ., είναι ότι τα μελλοντικά οφέλη από τη δαπάνη 
απόκτησης ενός παίκτη πρέπει να έρχονται από αυτόν επί τριετία τουλάχιστον. 
Τεκμηρίωση όμως επ’ αυτού, που προέρχεται από την εξαίρετη μελέτη των 
Amir και Livne (2005), δείχνει ότι η διάρκεια αυτής της σχέσης μεταξύ της 
επένδυσης σε συμβόλαια παικτών και μελλοντικών ωφελειών από αυτά 
διαρκεί (συνήθως το πολύ) δύο χρόνια. Τα ευρήματα αυτής της εργασίας 
υποδεικνύουν επίσης ότι, παρά ταύτα, οι συμμετέχοντες στην αγορά 
ποδοσφαίρου του Ηνωμένου Βασιλείου συμφωνούν με την καθολικότερη 
υιοθέτηση που γίνεται του FRS 10. 

ντιμετώπιση εί

Η  Η

 Η λογιστική έρευνα επί των άϋλων στοιχείων του ενεργητικού έχει 
ασχοληθεί πρωτίστως με ιδιοκατασκευαζόμενα / ιδιοπαραγόμενα  άϋλα 
περιουσιακά στοιχεία (selforiginated intangibles), όπως τα έξοδα για έρευνα 
και ανάπτυξη (νέων) προϊόντων (R&D), οι δαπάνες διαφήμισης, η φήμη και 
πελατεία (goodwill), οι δαπάνες ανάπτυξης λογισμικού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και δικαιώματα ευρεσιτεχνίας δημιουργηθέντα 
εσωεπιχειρησιακά (selfdeveloped patents). Από τις αρχές της δεκαετίας του 
1990, άλλα άϋλα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων ήρθαν στο 
προσκήνιο με εξέχουσα παρουσία στις χρηματοοικονομικές εκθέσεις και τους 
ετήσιους απολογισμούς των εταιρειών, όπως οι επωνυμίες γνωστών 
προϊόντων (brand names), οι άδειες χρήσεις (licenses), διάφορα δικαιώματα 
επί περιουσιακών στοιχείων νομικής και πνευματικής φύσεως (patents / 
royalties), κ.ά. 
 Το 1997, η Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων (Accounting Standard Board 
/ ASB) εξέδωσε το Πρότυπο Λογιστικής Αναφοράς υπ’ αριθμ. 10 (Financial 
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Reporting Standard – FRS 10, Goodwill and Intangible Assets) για την Υπεραξία 
και τα ‘Αϋλα Στοιχεία του Ενεργητικού, το οποίο άρχισε να ισχύει στο 
Ηνωμένο Βασίλειο από το Δεκέμβριο του 1998. Ένα σημαντικό 
χαρακτηριστικό του FRS 10 είναι ότι απομάκρυνε τις πολλές εναλλακτικές 
δυνατότητες που επέτρεπε η SSAP 22, απαιτώντας όπως όλα τα άμεσα ή 
έμμεσα αποκτώμενα άϋλα περιουσιακά στοιχεία κεφαλαιοποιούνται (και 
ανάγονται) στο κόστος αγοράς τους. 
 Σύντομα ακολούθησε η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(International Accounting Standards Board – IASB) με την έκδοση του 
Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου, με αύξοντα αριθμό 38 (International Accounting 
Standard – IAS) επί των ‘Αϋλων Στοιχείων του Ενεργητικού (Intangible 
Assets). Πιο πρόσφατα, η Επιτροπή Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Λογιστικής των Η.Π.Α. (Financial Accounting Standards Board / FASB) 
εξέδωσε το SFAS 142, το 2001, υπερισχύοντας της γνωμοδότησης ΑΡΒ 17, η 
οποία καταπιάνεται με τον ορισμό, την αρχική αποτίμηση και τις 
επακόλουθες αντιμετωπίσεις της φήμης και πελατείας (goodwill / υπεραξία) 
και άλλων διακριτών άϋλων στοιχείων του ενεργητικού (separable intangibles). 
 Ορισμένα πάγια στοιχεία του ενεργητικού, υλικά ή άϋλα, 
αντιπροσωπεύουν κερδοσκοπικής φύσεως επενδύσεις, με την έννοια ότι η 
δυνατότητα επανάκτησης του γενόμενου εξόδου (recoverability) και η 
συσχέτισή του με μελλοντικά οικονομικά οφέλη είναι αμφότερα πολύ 
αβέβαια. Είναι αυτή ακριβώς η έλλειψη τέτοιας βεβαιότητας η οποία σε 
κάποιες περιπτώσεις οδήγησε τους λογιστές της πράξης και αυτούς που θέτουν 
λογιστικά πρότυπα να απορρίψουν την αναγνώριση ενός τέτοιου εξόδου ως 
πάγιο στοιχείο του ενεργητικού (asset recognition). Τέτοιο παράδειγμα μας 
δίνουν η Statement of Position (SEO) 985 (AICPA, 1998) και το UITF Abstract 
24 (ASB, 2000), με την περίπτωση των δαπανών ίδρυσης, αρχικής λειτουργίας 
και πρώτης εγκατάστασης (startup costs), όπου υποστηρίζεται ότι αφού η 
σχέση μεταξύ δαπάνης και μελλοντικών οικονομικών ωφελειών δεν είναι 
επαρκώς βεβαία, δεν ικανοποιούνται συνολικώς τα κριτήρια για αναγνώριση 
της δαπάνης ως πάγιο στοιχείο του ενεργητικού. Επιπροσθέτως, είναι επίσης 
δυνατό η διάρκεια ορισμένων παγίων στοιχείων του ενεργητικού, αν και 
είναι μεγαλύτερη του ενός έτους, να μη δικαιολογεί τη δαπανηρή διαδικασία 
της κεφαλαιοποίησης, της απόσβεσης και της ενσωμάτωσης των βελτιωτικών 
επισκευών η οποία προβλέπεται / απαιτείται από αυτά τα λογιστικά 
πρότυπα. 
 Αναφερόμαστε στο Ηνωμένο Βασίλειο επειδή θεωρούμε ότι, όσον αφορά 
στη λογιστική επιστήμη, εδώ και αρκετές δεκαετίες είναι στην πρωτοπορία της 
Ευρώπης. Εκεί, λοιπόν, προ του FRS 10 δεν υπήρχε ξεχωριστό (επί τούτου) 
πρότυπο για την αποτίμηση των άϋλων στοιχείων του πάγιου ενεργητικού. 
Μία επισκόπηση των προ του FRS 10 οδηγιών των ρυθμιστικών αρχών δείχνει 
την αμφιταλάντευση των εποπτικώνρυθμιστικών αρχών ως προς την 
αναγνώριση άϋλων στοιχείων να αποτελέσουν μέρος του πάγιου ενεργητικού. 
Στις οδηγίες τους για τη φήμη και πελατεία συνιστούσαν άμεση απόσβεσή της 
έναντι αποθεματικών (εκ κερδών) ως την πλέον προτιμητέα επιλογή, αν και 
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επέτρεπαν κεφαλαιοποίησή της και σταδιακή απόσβεσή της (ASC, SSAP 22 
revised 1994, § 39, 41). 
 ‘Αϋλα στοιχεία του πάγιου ενεργητικού, εάν ήταν αγορασμένα, 
«αναγνωρίζονταν» ξεχωριστά από το κονδύλι της φήμης και πελατείας στον 
ισολογισμό, αλλά στην πράξη οι περισσότερες εταιρείες δεν εμφάνιζαν άϋλα 
στοιχεία στο πάγιο ενεργητικό του ισολογισμού τους. Αυτό βρίσκεται σε 
συμφωνία με την τεκμηρίωση που παρέχει η εργασία των Amir και Livne, ότι 
μόνο μία μικρή μειοψηφία των ΠΑΕ κεφαλαιοποιεί (παγιοποιεί) τα ποσά 
απόκτησης παικτών. 
 Το IASB καθόρισε τι απαιτείται να γίνεται για την αποτίμηση άϋλων 
στοιχείων του ενεργητικού στα Δ.Λ.Π. 38 και Δ.Λ.Π. 36, τα οποία πρέπει να 
εφαρμόζονται στις λογιστικές καταστάσεις όλων των εισηγμένων εταιρειών, 
αρχής γενόμενης από 1η Ιανουαρίου 2005 και μετά. Υπάρχουν πολλές 
ομοιότητες μεταξύ αυτών των προτύπων και των βρετανικών FRS 10 και FRS 
11. 
 
Το «Εμπόριο» Συμβολαίων Παιχτών 
 Οι ΠΑΕ έχουν τρεις κύριες δραστηριότητες. 
1. Η πρώτη δραστηριότητα δημιουργεί έσοδα από την πώληση εισιτηρίων, 
την πώληση δικαιώματος αναμετάδοσης (broadcasting), την πώληση 
τροφίμων και παροχή εστίασης (φαγητού) και από χρηματοδοτήσεις 
χορηγών. 
2. Η δεύτερη δραστηριότητα είναι η «εμπορία» (απόκτηση και διάθεση) 
συμβολαίων παικτών. 
3. Η τρίτη δραστηριότητα είναι η εύρεση, ανάπτυξη και γαλούχηση 
ταλαντούχων νεαρών παικτών. 
 Αυτή η μελέτη εστιάζει την προσοχή στη δεύτερη δραστηριότητα. Οι ΠΑΕ 
βέβαια είναι δυνατό να διαφέρουν σημαντικά στο κατά πόσο βασίζονται σε 
παίκτες που φέρνουν «έτοιμους» από άλλες ομάδες (trading players) και εάν 
δίνουν εναλλακτικά έμφαση σε ιδιοαναπτυχθέντες παίκτες.  
 Μία κύρια δικαιολόγηση του συστήματος μετακίνησης παικτών (transfer 
system), το οποίο υπερισχύει στην όλη διακίνηση παικτών, είναι ότι οι ΠΑΕ 
έχουν θεσμοθετημένα το δικαίωμα επανάκτησης του ποσού που επενδύουν 
στην εκγύμναση (διάπλαση) και ανάπτυξη των ικανοτήτων ενός παίκτη. 
Υπάρχουν δύο είδη μετακίνησης παίκτη μεταξύ ΠΑΕ: 
1. μετακινήσεις παικτών βάσει συμβολαίου σε ισχύ και 
2. μετακινήσεις παικτών εκτός συμβολαίου, δηλαδή όταν οι παίκτες είναι 
ελεύθεροι πράκτορες του εαυτού τους. 
 Μέχρι το 1995, όταν έληγε το συμβόλαιο ενός παίκτη, ο παίκτης μπορούσε 
να διαπραγματευτεί ένα νέο συμβόλαιο με την ΠΑΕ που τον είχε ή με άλλη 
ΠΑΕ. Εάν η κατέχουσα ΠΑΕ προσέφερε όρους περαιτέρω απασχόλησης οι 
οποίοι απορρίπτονταν από τον παίκτη, ένα ποσό για τη μετακίνηση (transfer 
fee) γίνονταν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της κατέχουσας και των 
νέων ΠΑΕ. Εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύγχαναν, τα συμμετέχοντα σε αυτές 
μέρη έπρεπε να εισχωρήσουν σε μία διαδικασία διαιτησίας, η οποία τελούσε 
υπό τον έλεγχο της Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας της χώρας. 
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 Το Δεκέμβριο του 1995, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε στην 
περίπτωση του (ενάγοντος) Μπόσμαν ότι ο περιορισμός της μετακίνησης 
παικτών εκτός συμβολαίου (δηλαδή μετά το πέρας της συμφωνηθείσας 
περιόδου δέσμευσης) είναι αντίθετος προς τους όρους και προϋποθέσεις 
λειτουργίας της ΕΟΚ και, ως εκ τούτου, άκυρος. Ως συνέπεια της «απόφασης 
Bosman” (Bosman ruling), οι παίκτες εκτός συμβολαίων μπορούν να 
μετακινούνται ελεύθερα από μία ομάδα σε άλλη, υπό τον όρο ότι αμφότερες 
οι ΠΑΕ έχουν την έδρα τους εντός της ΕΟΚ. Όλες οι μετακινήσεις παικτών 
των οποίων τα συμβόλαια ήταν ακόμα σε ισχύ, έπρεπε να καταλήξουν σε 
συμφωνία οι ενδιαφερόμενες ΠΑΕ σε απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ 
τους. 
 Η «απόφαση Bosman» αναμενόταν να μειώσει τις επενδύσεις των ΠΑΕ σε 
ανάπτυξη νέων ταλαντούχων ποδοσφαιριστών (Antonioni & Cubbin, 1997). 
 
Η Λογιστική Απεικόνιση Άϋλων Περιουσιακών Στοιχείων και Σχετικές 
Διερευνήσεις 
 Πολλή έρευνα των ακαδημαϊκών της λογιστικής έχει κατευθυνθεί, τις δύο 
τελευταίες δεκαετίες, προς τη διερεύνηση της σχέσης των δαπανών για έρευνα 
και ανάπτυξη προϊόντων, καθώς επίσης άλλων δαπανών που σχετίζονται με 
άϋλα στοιχεία του πάγιου ενεργητικού με τη λογιστική αξία (ή άλλου είδους 
αξιολογική προσέγγισή της) μιας εταιρείας. Αρκετές από τις μελέτες αυτές 
έχουν εστιάσει την προσοχή των ερευνητών στο ως άνω θέμα σε σχέση με 
συγκεκριμένο κλάδο, όπως αυτή των Amir και Livne για τις ΠΑΕ (2005): Η 
επένδυση των ΠΑΕ σε συμβόλαια παικτών παρέχει ένα φυσιολογικό πεδίο 
αξιολόγησης της υποχρεωτικής πλέον εφαρμογής του θεσπισθέντος 
λογιστικού κανόνα, ο οποίος υπαγορεύει πως τα αγοραζόμενα άϋλα στοιχεία 
του ενεργητικού πρέπει να κεφαλαιοποιούνται (παγιοποιούνται) εάν 
συνεισφέρουν στα έσοδα για τουλάχιστον δύο χρήσεις. 
 Στα ισχύοντα σχετικά Πρότυπα [FRS 10, ASB 1997α, IAS 39 
(αναθεωρημένο), IASB 2004β, SFAS 142, FASB 2001] η εφαρμογή των 
κριτηρίων αναγνώρισης ενός εξόδου (δαπάνης) ως στοιχείο του πάγιου 
ενεργητικού, δηλαδή ότι τα προσδοκώμενα μελλοντικά οφέλη από το 
παγιοποιούμενο στοιχείο είναι αρκετά πιθανά και ότι αυτά θα εισρέουν στην 
οικονομική μονάδα, υποτάσσεται στο (τρίτο) κριτήριο της ύπαρξης πράξης 
αγοράς  existence of purchase transaction [IAS 38 (Αναθεωρημένο), 2004b § 21]. 
 Οι καθηγητές Eli Amir και Gilad Livne θέτουν υπό αμφισβήτηση την 
τελευταία αυτή συλλογιστική, για δύο λόγους. Κατά πρώτον, μερικά στοιχεία 
του πάγιου ενεργητικού μπορεί να είναι τόσο πολύ κερδοσκοπικής φύσεως 
ώστε να τίθεται σε μεγάλη αμφιβολία η προοπτική επανάκτησης του κόστους 
τους με τη μορφή είσπραξης αντίστοιχου εσόδου. Κατά δεύτερο, ακόμα κι αν 
η διάρκεια ωφελιμότητας ενός στοιχείου του ενεργητικού είναι μακρύτερη του 
ενός έτους, οι κοστοβόρες διαδικασίες που σχετίζονται με την αποτίμηση ενός 
στοιχείου του ενεργητικού για την κεφαλαιοποίησή του, την απόσβεσή του 
(amortization) και την αναπροσαρμογή της αξίας του λόγω χειροτέρευσης 
(εξασθένησης) των δυνατοτήτων του (impairment) μπορεί να μη 
δικαιολογούνται. 
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 Η ανάλυση στην εργασία των Amir και Livne βασίζεται σε δύο ειδών 
στατιστικούς ελέγχους. Ο πρώτος χρησιμοποιεί λογιστικά δεδομένα και 
αναζητά τεκμηρίωση της ύπαρξης και διάρκειας θετικής σχέσης μεταξύ 
επένδυσης σε συμβόλαια παικτών και συγχρόνων και μελλοντικών ωφελειών. 
Θετικές συσχετίσεις εξακριβώθηκαν για την τρέχουσα και την προηγούμενη 
χρονιά, αλλά όχι για μία δεύτερη στη σειρά χρονιά. Με βάση αυτά τα 
ευρήματα, οι συγγραφείς αυτοί αμφισβητούν την εγκυρότητα της 
υπερισχύουσας παραδοχής ότι τα αγοραζόμενα άϋλα στοιχεία του 
ενεργητικού πρέπει να παγιοποιούνται (capitalization of purchased 
intangibles). Ο δεύτερος έλεγχος εστιάζεται στη σχέση μεταξύ των ποσών που 
καταβάλλονται για τη μετακίνηση παικτών (players’ transfer fees) και την 
αγοραία αξία των εισηγμένων ΠΑΕ. Εν προκειμένω, εξακριβώνεται θετική 
συσχέτιση που υποδεικνύει ότι η άποψη των επενδυτών για τις επενδύσεις σε 
συμβόλαια παικτών είναι σε συμφωνία με την απαίτηση του Προτύπου για 
παγιοποίηση του αντίστοιχου εξόδου. 
 
 
Η Σχέση της (Λογιστικής) Αξίας των (Αγοραζόμενων) Παικτών προς την 
Αξία της ΠΑΕ 
 Οι συγγραφείς Amir και Livne διερεύνησαν επίσης τα διάφορα 
ρυθμιστικά της λογιστικής πράξης καθεστώτα πριν και μετά την υποχρεωτική 
εφαρμογή του FRS 10 προκειμένου να εξετάσουν την επαυξανόμενη 
«ερμηνευτική δύναμη» των επενδύσεων σε συμβόλαια παικτών εάν άλλαξε από 
την ημερομηνία εφαρμογής του FRS 10 και μετά. Αυτοί βρήκαν υψηλότερο 
επίπεδο «ερμηνευτικής δύναμης» (explanatory power) στις προ του FRS 10 
λογιστικές καταστάσεις, το οποίο υποδεικνύει ότι οι επενδυτές ερμηνεύουν τις 
αναφερόμενες στις δημοσιευόμενες καταστάσεις λογιστικές αξίες ως δείκτες 
αξιόπιστων αποτιμήσεων (reliable valuation indicators). 
 Αξιοποιώντας δεδομένα από τη μετά εφαρμογή του FRS 10 περίοδο, η 
σχετική ερμηνευτική δύναμη της παγιοποίησης του υπό εξέταση εξόδου 
αντιδιαστέλλεται στη συνέχεια προς την άμεση δαπανοποίηση και η πρώτη 
αντιμετώπιση βρέθηκε να έχει ισχυρότερη σχέση με τις τιμές των μετοχών απ’ 
ότι η δεύτερη. 
 Η αποτυχία να ευρεθεί τεκμηριωμένο συμπέρασμα υπέρ της ύπαρξης 
θετικής σχέσης μεταξύ επένδυσης σε συμβόλαια παικτών και μελλοντικών εξ 
αυτών ωφελειών προέρχεται από τα αποτελέσματα στατιστικών ελέγχων οι 
οποίοι βασίστηκαν σε λογιστικά μεγέθη. Οι ως άνω συγγραφείς 
συμπεραίνουν ότι η ενιαία απαίτηση για παγιοποίηση όλων των 
αγοραζόμενων άϋλων στοιχείων του ενεργητικού μπορεί να οδηγήσει στην 
αναγνώριση κονδυλίων τα οποία δεν ικανοποιούν το λογιστικό ορισμό των 
πάγιων στοιχείων του ενεργητικού. Γι’ αυτό το λόγο, οι ανωτέρω συγγραφείς 
είναι υπέρ του να υφίσταται διαθέσιμη προαίρεση στη διοίκηση της εταιρείας 
όσον αφορά την παγιοποίηση άϋλων στοιχείων του ενεργητικού, όπως αυτή 
εφαρμόζονταν προ του FRS 10, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή λογιστικής 
πολιτικής που επιτρέπονταν προ της υιοθέτησης του προαναφερθέντος 
προτύπου μεταδίδει χρήσιμη πληροφόρηση στην αγορά. 
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Η Αξία στον Ιδιοκτήτη 
 Συμμόρφωση προς το Δ.Λ.Π. 38 και Δ.Λ.Π. 36 απαιτεί εφαρμογή της 
εύρεσης της «αξίας στον ιδιοκτήτη», αποτιμητική βάση (valuation convention) η 
οποία θέτει το κόστος αντικατάστασης ως το ανώτερο όριο επί αποτίμησης 
στοιχείων του πάγιου ενεργητικού. Η αποτιμητική βάση της αξίας στον 
ιδιοκτήτη προτάθηκε το πρώτον από τον Bonbright (1937) και έχει 
μακρόχρονη ιστορία υποστήριξής της από θεωρητικούς της «κανονιστικής» 
λογιστικής, ιδιαίτερα από τον Solomons (1962) ο οποίος πρώτος εξακρίβωσε 
τη σημασία της για την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού στο 
πλαίσιο της χρηματοοικονομικής λογιστικής. Εφαρμόστηκε, επίσης, κατά την 
ανάπτυξη από τον Hotelling (1925), της βασισμένης σε προεξοφλούμενες ροές 
θεωρίας της απόσβεσης, με το να συμπεριληφθεί το κόστος λειτουργίας, το 
κόστος κεφαλαίου και η απομείωση της αξίας λόγω τεχνολογικής απαξίωσης 
προκειμένου να εξακριβωθεί ο ωφέλιμος οικονομικός βίος και το σχέδιο των 
καθαρών ωφελειών οι οποίες παρέχονται από ένα πάγιο στοιχείο του 
ενεργητικού (Merrett and Sykes 1963, Baxter 1971, Amey and Egginton 1973). 
 Η αξία στον ιδιοκτήτη, ή αξία στην επιχείρηση συνιστά μία μέθοδο 
αποτίμησης στοιχείων του ενεργητικού, η οποία βασίζεται στην έννοια της 
στερητικής αξίας κατά την οποία η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου εξαρτάται 
από τη ζημιά που υφίσταται η επιχείρηση εάν το στερηθεί ή, εναλλακτικά, 
από το πόσο καλύτερα είναι μία επιχείρηση ως αποτέλεσμα ιδιοκτησίας του 
υπό αποτίμηση στοιχείου του ενεργητικού. Κατ’ αυτή την έννοια, αρκετές 
παραδοχές βρίσκονται πίσω από την αποτίμηση της «αξίας στην επιχείρηση», 
όπως: 
1. Το κόστος απόκτησης προσεγγίζει έτσι τις δυνατότητες των 
προσδοκόμενων ταμιακών εισροών κατά την ημερομηνία απόκτησης. 
2. Σε επόμενες ημερομηνίες, αποτιμήσεις βασιζόμενες στο τρέχον κόστος 
(current cost) του περιουσιακού στοιχείου παρέχουν μία ικανοποιητική 
προσέγγιση των δυνατοτήτων του για ταμιακές εξ αυτού εισροές. 

(γ)  Σε κάποιες περιπτώσεις, οι δυνατότητες ταμιακών εισροών εξ ενός 
περιουσιακού στοιχείου μπορεί να βλαφτούν στην έκταση που η επιχείρηση 
δε θα επιθυμούσε να αγοράσει αυτό το στοιχείο του ενεργητικού στο τρέχον 
κόστος του εάν δεν το κατείχε ήδη. 

(δ)  Η αξία στην επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο ποσό το 
οποίο μία επιχείρηση θα ήταν διατεθειμένη να πληρώσει προκειμένου να έχει 
αυτό το στοιχείο του ενεργητικού στην κατοχή της. 
 
 
Ζητήματα που Τίθενται προς Διερεύνηση 
1. Είναι οι πωλήσεις εισιτηρίων τη χρονιά που προηγείται της απόκτησης 
νέων παικτών σωστή συγκριτική βάση για να εκτιμηθεί η επίπτωση στα έσοδα 
από τα νέα αποκτήματα; 
2. Είναι η θέση στον βαθμολογικό πίνακα της κατηγορίας που ανήκε η υπό 
εξέταση ΠΑΕ ικανοποιητική αφετηρία για να κρίνουμε τη βελτίωση που 
πρέπει να αναμένεται από την απόκτηση νέων παικτών; 
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3. Ποια είναι η χρησιμότητα των δαπανών απόσβεσης και των δαπανών 
βελτίωσης – συντήρησης – αποκατάστασης επί παγιοποιηθέντων εξόδων 
απόκτησης παικτών; 
4. Ποια είναι η σημασία ενός όρου «καθαρή επένδυση σε παίκτες» ως η 
διαφορά μεταξύ καθαρού ποσού μετακίνησης παικτών προς και από την υπό 
θεώρηση ΠΑΕ (net transfer fees), δηλαδή πληρωθέντα μείον εισπραχθέντα 
(paid less received transfer fees), και ποια η σχέση του προς επακόλουθα 
οφέλη; Πώς γίνεται να συνεκτιμηθεί το κόστος αντικατάστασης μιας 
επένδυσης σε νέο παίκτη; 
5. Υποδεικνύεται ως πιο κατάλληλος σχεδιασμός μιας ως άνω έρευνας η 
μέθοδος κάθε ενός κατ’ ιδίαν (εξατομικευμένα) περιστατικού (eventstudy  
methodology) προκειμένου να εξακριβωθεί η αντίδραση της αγοράς στις 
επενδύσεις των ΠΑΕ σε συμβόλαια παικτών; 
 Πρέπει να τεθεί ως προϋπόθεση κεφαλαιοποίησης ότι οι αξίες με τις οποίες 
φέρονται στα λογιστικά βιβλία τα άϋλα στοιχεία του πάγιου ενεργητικού δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν τα ποσά που είναι δυνατόν να ανακτηθούν (the 
recoverable amounts) – με τη μορφή ωφελειών  μέσα από νεοαποκτηθέντες 
παίκτες; 
 Στην πράξη της αποτιμητικής στο Ηνωμένο Βασίλειο συνιστάται η 
εφαρμογή κριτηρίων τα οποία να αναδεικνύουν την «πραγματική αξία στον 
ιδιοκτήτη» (value to the owner). Αν και δεν εφαρμόζεται γενικότερα στην 
πράξη όσον αφορά είτε στα υλικά είτε στα άϋλα στοιχεία του ενεργητικού, η 
προσέγγιση αποτίμησης με βάση την αξία στον ιδιοκτήτη (the value to the 
owner approach) μπορεί να εξακριβώσει τον ωφέλιμο οικονομικό βίο των 
συμβολαίων παικτών (the useful economic life of player contracts) και να 
ιχνηλατήσει ικανοποιητικά τα καθαρά οφέλη στην ΠΑΕ από τέτοια 
συμβόλαια. 
 Στο τέλος κάθε έτους πρέπει να προσδιορίζεται η αξία κάθε ενός τέτοιου 
συμβολαίου, διαδικασία που επιτρέπει ακριβέστερη εκτίμηση της δαπάνης 
απόσβεσης. Η παράλειψη διενέργειας απόσβεσης υπερτιμά το ποσό της 
επένδυσης σε συμβόλαια παικτών και έτσι καθίσταται ιδιαιτέρως δυσχερής η 
εξακρίβωση επιπρόσθετων ωφελειών από την απόκτηση νέου (νέων) παίκτη 
(παικτών). 
 Ενώ υπάρχουν τεκμήρια ότι η απόδοση στο γήπεδο σχετίζεται θετικά 
προς τα ποσά τα οποία ξοδεύονται για παίκτες, υπάρχει λιγότερη τεκμηρίωση 
ότι αυτή σχετίζεται θετικά προς τη χρηματοοικονομική απόδοση της ΠΑΕ 
(Szymanski & Kuypers, 1997).      
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Η Ολυμπιακή Πόλη ως μια Μεταμοντέρνα Ουτοπία 
Στεφανία Τζανουδάκη  
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ιότητα «Ολυμπιακή πόλη» έχει αναγνωριστεί ως μια 
ναδική ευκαιρία για την πραγματοποίηση των ουτοπιστικών 
εδίων και οραμάτων της πόλης η οποία υποδέχεται τους 
υμπιακούς αγώνες. Αν και περιορισμένη σε διάρκεια, έχει τη 

δύναμη οκαλέσει μόνιμες αλλαγές, μεταμορφώνοντας μέσα στα 
τελευταία 110 χρόνια το σχέδιο και την ταυτότητα των πόλεων που την 
απέκτησαν. Άλλες φορές με την εφαρμογή της σε διάφορα σημεία της πόλης, 
και άλλες φορές με τη μορφή ενός απομονωμένου χώρου και μιας 
προσχεδιασμένης εικόνας προβολής, η Ολυμπιακή πόλη πάντα έρχεται να 
προβάλει μια αισιόδοξη και σύγχρονη εικόνα για τη διοργανώτρια πόλη. 
Μέσα στις τελευταίες δεκαετίες και στο κλίμα μιας αυξανόμενης 
παγκοσμιοποίησης έχει γίνει ένα πετυχημένο μέσο ‘για τις πόλεις που θέλουν 
να προβληθούν και να αναγνωριστούν διεθνώς ως πετυχημένα δυναμικά 
πολυκεντρικά σημεία’ (Westerbeek & Smith, 2001), ως εικόνες του σύγχρονου 
κόσμου, κατάλληλες για επενδύσεις σε παγκόσμια κλίμακα. Η Ολυμπιακή 
πόλη έχει γίνει πρωταγωνιστής σε μια διαδικασία μεταμόρφωσης της 
υπάρχουσας κατάσταση της, ικανοποιώντας με αυτόν τον τρόπο την 
προσχεδιασμένη εικόνα προβολής της.       

Η λ
ρ

  Η

 Στη δεκαετία του 60, η ουτοπία βρήκε έκφραση μέσα στο χώρο, μέσω 
εφήμερων, εκκεντρικών και καλοπροβαλλόμενων νέων στοιχείων στο χώρο 
του design και της αρχιτεκτονικής. Η λειτουργία της Ολυμπιακής πόλης ως 
μεταμοντέρνας ουτοπίας έρχεται πιο κοντά στη έννοια της ετεροτοπίας, 
‘heterotopia’ (Foucault, 1967) και της πόλης ως εικόνας προβολής, 
(Klingmann, 2007). Ο σκοπός του κειμένου αυτού είναι η αναζήτηση της  
μεταμοντέρνας ουτοπίας στο σχεδιασμό της Ολυμπιακή πόλης. Πώς αυτή δεν 
έχει πια το ρόλο της ουτοπίας με την έννοια ‘μιας παραίσθησης και ενός 
απραγματοποίητου σχεδίου’ (Kumar, 1987), αλλά ενός σχεδιασμού που 
κυρίως ενδιαφέρεται για την προώθηση της ιδανικής εικόνας της πόλης, ως 
μέρους της πραγματικότητας. 
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Το τέλος της Ουτοπίας και η Αρχή των Μεταμοντέρνων Ουτοπιστικών 
Σεναρίων 
 Σύμφωνα με τον More, η έννοια της ουτοπίας συσχετίζεται συγχρόνως με 
την έννοια της ‘ευτοπίας’, που έχει τη σημασία ενός καλού τόπου και την 
έννοια της ‘ουτοπίας’ (outopia), με τη σημασία ενός τόπου που δεν μπορεί να 
γίνει ποτέ πραγματικότητα. Με τη διαμόρφωση του μοντέρνου τρόπου ζωής 
των πόλεων, η έννοια της ουτοπίας πολύ συχνά ταυτίστηκε με μεγάλα σχέδια 
και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, δίνοντας την ελπίδα στην πραγματοποίηση 
νέων σχεδίων και ιδεών αντανακλώντας τα ιδανικά μιας καινούργιας 
κοινωνίας και ενός νέου τρόπου ζωής. Τις δεκαετίες του 60 και του 70, η 
έννοια της ουτοπίας αμφισβητήθηκε και μαζί με αυτή κάθε προσπάθεια για 
μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο σχεδιασμό των πόλεων. Ο απρόσωπος, βαρύς, 
αυστηρά μονότονος χαρακτήρας των μοντέρνων πόλεων κατήργησε την 
επιθυμία για πολλά υποσχόμενα πλάνα και τη συνεχή αναζήτηση για κάτι 
καινούργιο. Με αυτόν τον τρόπο η έννοια της ουτοπίας άρχισε να 
αντιμετωπίζεται με καχυποψία.  
 Η Ολυμπιακή πόλη του Βερολίνου είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό 
παράδειγμα μοντέρνας ουτοπίας και έκφρασης της ουτοπίας των μαζών που 
κατέληξε σε μια ‘δυστόπια’, (dystopia). Με τη προβολή της ως πλάνου 
μεγάλων κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, είχε  στόχο τη διεθνή αναγνώριση της 
ως ουτοπίας που αποτελεί σύμβολο τελειότητας και εθνικού δυναμισμού. Με 
αρχιτεκτονικά σχέδια έντονου μνημειακού χαρακτήρα, προέβαλλε διεθνώς τα 
νέα οράματα και πλάνα για τη πόλη του Βερολίνου και για τη Γερμανία. Η 
Ολυμπιακή πόλη είχε τα χαρακτηριστικά μιας πόλης που δεν ήταν βασισμένη 
σε ένα ουτοπιστικό πανηγύρι 2 εβδομάδων, αλλά συμβόλιζε το ξεκίνημα μιας 
νέας εποχής. Mετατράπηκε σε μια πόλη ‘παρελάσεων και θεάματος’ (Schorske, 
1998), έτσι ώστε το όραμα μιας νέας εποχής για τη Γερμανία, να γίνει πιο 
έντονα αναγνωρίσιμο σε μια διεθνή κλίμακα.  
 
Η Ολυμπιακή Πόλη ως μια Μεταμοντέρνα Ετεροτοπία (heterotopia) 
 Σύμφωνα με τον Foucault, η έννοια της ετεροτοπίας συσχετίζεται με την 
έννοια ενός εφήμερου χώρου στον πιο ‘μεταβατικό, παροδικό, μη σταθερό 
χαρακτήρα του και με μορφή φεστιβάλ’ (Foucault, 1967). Στη σχέση της η 
Ολυμπιακή πόλη με την έννοια της ετεροτοπίας, έρχεται πιο κοντά στην 
ουτοπία, ενός επομένως ιδανικού οράματος αλλά και ενός χώρου χωρίς 
διάρκεια, χωρίς την έννοια του πραγματικού χώρου ή του ιστορικού χρόνου. 
Σε αυτή την περίπτωση η Ολυμπιακή πόλη απομακρύνεται από την έννοια 
του μόνιμου, του σταθερού και λειτουργεί ως ένας μικρόκοσμος 
προσχεδιασμένης διάρκειας. 
 Η Ολυμπιακή πόλη του Μονάχου αποτέλεσε και το πρώτο 
χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας Ολυμπιακής ετεροτοπίας, χωρικά και 
οπτικά αποσυνδεδεμένη από την υπάρχουσα κατάσταση και τα όρια της 
καθημερινής πόλης του Μονάχου, δημιουργώντας κάτι παρόμοιο με αυτό 
που ο Robins χαρακτηρίζει ως ‘έναν ξεχωριστό μέσα στην πόλη κόσμο’ 
(Robins, 1993). Με τη χρήση εφήμερων κατασκευών, η αρχιτεκτονική της 
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Ολυμπιακής πόλης του Μονάχου, αντιπροσώπευε τη γνώμη αρχιτεκτόνων της 
εποχής που πίστευαν πως η αρχιτεκτονική πρέπει να ακολουθεί τις εικόνες της 
κάθε εποχής. Όπως για τους Archigram η αρχιτεκτονική έπρεπε να αποτελεί 
ένα μέσο επικοινωνίας (Archigram, 1999), για τον Frei Otto, τον σχεδιαστή 
του στεγάστρου του Ολυμπιακού σταδίου για τους αγώνες του Μονάχου, τα 
κτίρια έπρεπε να είναι, όπως και ο άνθρωπος, αναπτυσσόμενοι και ζωντανοί  
οργανισμοί που κάποια στιγμή θα αντικατασταθούν (Drew, 1976).  
 Η Ολυμπιακή πόλη του Μονάχου σχεδιαστικά αποτέλεσε ένα μεγάλο 
θεματικό πάρκο, μια εικόνα του τώρα, σε αντίθεση με την εικόνα της 
υπάρχουσα πόλη, με κτίρια, μνημεία διαφορετικών ρυθμών και εποχών. 
Δυστυχώς η Ολυμπιακή πόλη του Μονάχου έχει περάσει στην ιστορία ως η 
πόλη των ‘άτυχων αγώνων’ (Official Olympic Report, Athletics arena 
International, Munich 1972), μετά τον θάνατο 11 μελών της Ισραηλινής 
ομάδας από την επίθεση της τρομοκρατικής οργάνωσης ‘Black September’, 
λίγο πριν την έναρξη των αγώνων. Παρόλο που το περιβάλλον της 
Ολυμπιακής πόλης, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, είχε την εικόνα ενός 
ουδέτερου πολιτικά ανέμελου και διασκεδαστικού χώρου, η πραγματικότητα, 
με τη δύναμη της τρομοκρατίας έδειξε ότι ‘ο αθλητισμός και η πολιτική σε 
διεθνές επίπεδο, δεν μπορούν να είναι ασύνδετα’ (Lucas, 1980). 
 Η Ολυμπιακή πόλη ως ετεροτοπία, εκτός από το μοντέλο απομόνωσης 
που το Μόναχο παρουσίασε, εφαρμόστηκε και από τις Αμερικανικές πόλεις 
που οργάνωσαν αγώνες μετά τον 1972, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Τόσο το 
Λος Άντζελες το 1984 όσο και η Ατλάντα το 1996 δανείστηκαν τα 
χαρακτηριστικά του εφήμερου σχεδιασμού με τη δημιουργία ενός χώρου 
διαμορφωμένου αποκλειστικά για τις ημέρες των αγώνων. 
 
Η Ολυμπιακή Πόλη ως Μεταμοντέρνα ‘Εικόνα Προβολής’ (brandscape) 
 Η Anna Klingmann εξετάζει την έννοια της πόλης ως ‘εικόνας προβολής’ 
(brandscape) με την περιγραφή αστικών χώρων, κυρίως των τελευταίων τριών 
δεκαετιών, που συνδυάζουν τρόπους προβολής της ταυτότητας τους με τη 
δημιουργία γρήγορων και τεχνητών χώρων (Klingmann, 2007). Τους 
χαρακτηρίζει ως χώρους διαφυγής από την έννοια του πραγματικού χώρου, 
όπου οι διαφορές παύουν να υπάρχουν μεταξύ κτιρίου και σημείου, 
διακόσμησης και αρχιτεκτονικής, οράματος και πραγματικότητας’ 
(Klingmann, 2007). 
 Στην εξέταση της Ολυμπιακής πόλης ως ‘εικόνας προβολής’ διακρίνονται 
δύο κυρία χαρακτηριστικά: πρώτον η δημιουργία χώρων όπου υπάρχει  
ανάμειξη μορφολογικών στοιχείων από το παρόν και το μέλλον και δεύτερον 
η χρήση μιας ‘σταρ’ αρχιτεκτονικής (Zukin, 1991) η οποία προβάλλει την 
πόλη ως ένα χώρο σύγχρονο και επώνυμο. Σύμφωνα με τον Kevin Robins: 
‘Εάν δεν μπορούμε να ξαναφανταστούμε τις πόλεις μας, τότε ίσως να 
μπορούμε να τις ξαναδημιουργήσουμε ως εικόνες’ (Robins, 1993). Η 
σύγχρονη Ολυμπιακή πόλη, κλέβοντας εικόνες από το παρελθόν και το 
παρόν, βρίσκεται σε μια προσπάθεια ανανέωσης της υπάρχουσας ταυτότητάς 
της. Η προσπάθεια ανακάλυψης μια καινούργιας εικόνας που θα βοηθήσει 
στην προβολή της ως μιας σύγχρονης πρωτεύουσας του κόσμου με περιθώρια 
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κερδοφόρων επενδύσεων, οδηγούν στη ‘μεταμόρφωση των πόλεων σε βιτρίνες 
παγκόσμιου ενδιαφέροντος’ (Blain, Boyle & O’Donell, 1993).  
 Στην προσπάθεια να μαγέψει με συμβολισμούς του παρελθόντος, η 
μεταμοντέρνα Ολυμπιακή πόλη δημιουργεί χώρους χαρακτηριζόμενους από 
έναν έντονο εκλεκτικισμό  που αναδεικνύει στοιχεία από το παρελθόν, όπως 
παλαιές γειτονιές οι οποίες επανέρχονται  ως σύμβολα μια άλλης εποχής, με 
τη προβολή στοιχείων τους που αναδεικνύουν το παλαιό. Σύμφωνα με την 
Boyer: ‘Αυτό που έχει σημασία τη σημερινή εποχή είναι η τέχνη του να 
πουλάς σωστά την εικόνα μιας περιοχής, προβάλλοντάς την σαν ένα νέο 
χώρο για επενδύσεις με ένα συνδυασμό αρχιτεκτονικών στυλ και σύγχρονων 
τρόπων ζωής (Boyer, 1994). Στη Βαρκελώνη, το Parc de Mar της περιοχής 
Poblenou όπου στεγάστηκε το Ολυμπιακό χωριό, πέρασε από μεγάλη 
ανάπλαση και από παλιά βιομηχανική περιοχή, μετατράπηκε σε  
αναπτυσσόμενη τουριστική ζώνη, μια σύγχρονη περιοχή, με στοιχεία του 
παλιού δομικού της χαρακτήρα. Το οικοδομικό σχέδιο της περιοχής πέρασε 
από πολλές μορφολογικές αλλαγές, προσπαθώντας όμως να διατηρήσει το 
αρχικό σχέδιο που είχε προταθεί από τον καινοτόμο πολεοδόμο του 19ου 
αιώνα, Ildefons Cerda. Παράλληλα η κατασκευή των δύο ουρανοξυστών της 
περιοχή ήρθαν μορφολογικά να δημιουργήσουν μια αντίθεση μεταξύ παλιού 
και νέου χαρακτήρα και επιπλέον να παρουσιάζονται σαν πύλες εισόδου της 
πόλης από την θάλασσα.  
 Η Ολυμπιακή πόλη της Βαρκελώνης βασίστηκε σημαντικά στη εντύπωση 
αλλαγής. Επιλεγμένα στοιχεία συνετέλεσαν στην αναδιαμόρφωση της εικόνας 
της και στην προβολή της νέας ταυτότητάς της. Στη νέα εικόνα της 
Βαρκελώνης το νέο με το παλιό συνδυάζονται επιλεκτικά, με το νέο να φέρει 
την υπογραφή επώνυμων αρχιτεκτόνων διεθνούς αναγνώρισης όπως οι 
Foster, Meier, Siza, Isozaki and Calatrava. Παραδείγματα όπως το Palau Sant 
Jordi, σχέδιο του γνωστού Ιάπωνα αρχιτέκτονα Arata Isozaki, και οι πύργοι 
των μέσων τηλεπικοινωνίας των Norman Foster και Santiago Calatrava 
έδωσαν στην πόλη μια ταυτότητα, όχι μόνο σύγχρονη’ (Klingmann, 2007), 
αλλά και αναγνωρίσιμη  σε παγκόσμια κλίμακα. Σύμφωνα με την 
Klingmann: Το μοντέλο της πόλης ως ‘εικόνας προβολής’ μπορεί να γίνει 
έμπνευση για επενδυτές, οργανισμούς και κοινότητες στο ρόλο τους ως 
επιχειρήσεις (Klingmann, 2007). Η Βαρκελώνη σαν μια καμπάνια προβολής 
και επικοινωνίας της νέας της εικόνας στόχευσε στη προώθηση του χώρων 
ανάπλασής της σε ‘χώρους προϊόντα’, εξαρτημένους από τις δυνάμεις 
παγκόσμιου ανταγωνισμού και επιχειρηματικότητας. Σε αντίθεση με 
προηγούμενα παραδείγματα πόλεων που υιοθετούσαν μια αρχιτεκτονική 
εφήμερων κατασκευών ή απομονωμένων εγκαταστάσεων, η Βαρκελώνη έκανε 
την αρχή μιας νέας εποχής μεταμοντέρνων σχεδιαστικών σεναρίων, 
βασιζόμενων στην ανάπλαση σημείων της πόλεως και στην προβολή τους ως 
σύγχρονες εικόνες. Μετά το 1992 η Ολυμπιακή πόλη έγινε ένας ‘χώρος 
προϊόν’, προσφερόμενος για επενδύσεις και προβολή της πόλης ως ένα 
παγκόσμιο τουριστικό και επιχειρησιακό κέντρο.   
 Την ίδια περίοδο, ξεκίνησε για την Ολυμπιακή πόλη μια καινούργια 
εποχή στην έκφραση της έννοιας της ουτοπίας, βασιζόμενη σε κανονισμούς 
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μάρκετινγκ και σε τρόπους ανάδειξης της νέας ταυτότητάς της και έθεσε 
καινούργια κριτήρια επιτυχίας μιας Ολυμπιακής πόλης. Σε ένα άρθρο που 
δημοσιεύτηκε το 2001 στο περιοδικό Sportbusiness με τον τίτλο Το μέλλον των 
Ολυμπιακών πόλεων, επισημάνθηκαν τα κριτήρια για μια επιτυχή 
υποψηφιότητα. Στο συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται πως τους επισκέπτες θα 
τους προσελκύσει η πόλη μέσω των προβαλλόμενων εικόνων της’ (Westerbeek 
& Smith, 2001). Εάν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Άντζελες έχουν 
χαρακτηριστεί ως εμπορικοί λόγω της έντονης διαφήμισης προϊόντων για την 
Ολυμπιακή πόλη, σήμερα ζούμε στην εποχή διαφήμισης της Ολυμπιακής 
πόλης ως προϊόντος. Η διαδικασία δημιουργίας της Ολυμπιακής πόλης έχει 
γίνει παρόμοια με αυτή της δημιουργίας μιας καρτποστάλ πραγματικών 
διαστάσεων (Klingmann, 2007), έχοντας ως στόχο την προσέλκυση  επενδυτών 
από όλο τον κόσμο.  
 Η Αθήνα του 2004 είχε το ίδιο όραμα ανάπλασης με αυτό της Βαρκελώνης 
του 1992 ως Μεσογειακής πόλης που τον 20ο αιώνα χαρακτηρίστηκε από 
απώλεια της τοπικής και σύγχρονης ταυτότητας της. Με τη χρήση της 
ταυτότητας της ως Ολυμπιακής πόλης, η Αθήνα στόχευσε στη δημιουργία 
μιας ‘εικόνας προβολής’ (brandscape) της σύγχρονης πόλης. Με την 
αναμόρφωση της παραλιακής ζώνης όπως και υποβαθμισμένων σημείων του 
κέντρου (περιοχή Γκάζι και Ψυρρή), θέλησε να μιμηθεί το παράδειγμα της 
Βαρκελώνης. Στην προβολή της Αθήνας ως μιας πόλης με  νέα και σύγχρονη 
ταυτότητα, ήρθε να προστεθεί ένα νέο στοιχείο, η τεχνική της πόλης 
καμουφλάζ. Το βάψιμο των προσόψεων κτιρίων σε κεντρικούς δρόμους, ήρθε 
να δώσει μια πιο φρέσκια εικόνα της πόλης (Κάλμπαρη & Νταλφός, 2005). 
Επιπλέον η κάλυψη κεντρικών κτιρίων, η όψη των οποίων θεωρήθηκε 
αρνητική για την προβολή της νέας της εικόνας, έγινε με γιγαντιαίες αφίσες 
που παρουσίαζαν εικόνες του παρελθόντος από άλλα σημεία της πόλης, 
γνωστά για το κάλος τους και τις θετικές μνήμες των κατοίκων. Έτσι, μέσω 
αυτών των ψεύτικων προσόψεων η εμπειρία του χώρου της Ολυμπιακής 
πόλης είναι μία ομοιόμορφη επιδερμίδα μόνο, κολλημένη στο σώμα του 
κτιρίου’ (Σταυρίδης, 2005). Η τεχνική καμουφλάζ θυμίζει τη περιγραφή του 
Bakhtin για χώρους του carnivalesque και την προσπάθεια ‘ομορφοποίησης 
εντυπώσεων μέσω ενός παροδικού καμουφλάζ άσχημων στοιχειών’ (Bakhtin, 
1984). Με το καμουφλάζ, η άσχημη πρόσοψη του κτιρίου εξαφανίζεται και 
αντί αυτής μια δυσδιάστατη ψεύτικη αντιπροσωπεύει μια πόλη ουτοπία που 
περιβάλει τον κόσμο, έστω και για λίγο.  
 Στη προσπάθεια προβολής μιας νέας εικόνας της Αθήνας, η συμβολή του 
διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Calatrava (σχεδιαστή του νέου στεγάστρου του 
Ολυμπιακού σταδίου), οδήγησε στην αναγνώριση ενός καινούργιου 
συμβόλου για την Αθήνα. Το στάδιο ένα κτίριο σύμβολο, διαφημιστικά και 
εμπορικά ήρθε να ανταγωνιστεί το αιώνιο σύμβολο της Αθήνας την 
Ακρόπολη. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η καμπάνια από τον 
Οργανισμό τουρισμού με την εικόνα ενός ζευγαριού έχοντας ως φόντο την 
Ακρόπολη και το στάδιο, το σύμβολο της σύγχρονης Αθήνας, το ένα δίπλα 
στο άλλο.  
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 Η Ολυμπιακή πόλη του Πεκίνου αποτέλεσε το πιο χαρακτηριστικό 
παράδειγμα  δημιουργίας ‘κτιρίων με έντονη παρουσία ως εικόνες’ (Tim 
Abrahams, 2008) και με την εγγύηση μιας επώνυμης αρχιτεκτονικής η οποία 
ανέδειξε την πόλη ως κόμβο σύγχρονου  πολιτισμού. Τόσο το Ολυμπιακό 
στάδιο, γνωστό ως ‘η φωλιά του πουλιού’, όσο και το εθνικό κολυμβητήριο, 
γνωστό ως ‘κτίριο φυσαλίδα’, είναι παραδείγματα ‘σταρ αρχιτεκτονικής’ 
προβαλλόμενα περισσότερο σαν αντικείμενα παρά σαν χρηστικοί χώροι. Με 
την υπογραφή των Herzog and De Meuron, το Ολυμπιακό στάδιο είναι ένα 
επίτευγμα της τεχνολογίας και προβάλλεται ως   αξιόλογο, λόγω μιας 
πρωτοτυπίας στο σχεδιασμό που κινεί την περιέργεια και τον ενθουσιασμό 
του θεατή. (εικόνα 7)  Ο Γάλλος θεωρητικός Baudrillard αναφέρεται στην 
σημασία των προϊόντων τεχνολογίας, των οποίων ‘η εκκεντρικότητα η  
πολυπλοκότητα μορφής, η έντονη λεπτομέρεια και  τεχνικότητα, προκαλούν 
τη θεαματικότητα’ (Baudrillard, 1996).  
 Ο Venturi, αναφορόμενος σε μια αρχιτεκτονική κτιρίων αναγνωρίσιμη 
από το μορφολογικό τους συμβολισμό, περιγράφει μια κατάσταση όπου το 
κτήριο σαν σημείο είναι πιο σημαντικό από την αρχιτεκτονική και πολλές 
φορές το κτίριο το ίδιο αποτελεί το σημείο’. Στο Πεκίνο όπως και σε πολλές 
πόλεις της εποχής μετά τη Βαρκελώνη του 1992, η δημιουργία κτιρίων 
μνημείων διευκόλυνε την προβολή της πόλης ως μιας σύγχρονης εικόνας η 
οποία μπορεί εύκολα να αναπαραχθεί και να ταξιδέψει ως ένα ασυνήθιστο 
προϊόν, μια πρωτότυπη εικόνα, ένα αντικείμενο επιθυμίας, και επομένως ένα 
προϊόν με τη μορφή μιας τουριστικής αφίσας για την πόλη ή ενός σουβενίρ.   
 Μετά τη Βαρκελώνη του 1992, η πόλη ως ‘εικόνα προβολής’ 
(brandscape) έγινε ένας νέος τρόπος οραματισμού της πόλης ως μέσου 
προώθησης της νέας σύγχρονής και αναπλασμένης ταυτότητάς της. Εάν το 
Μόναχο του 1972 αποτέλεσε μια ετεροτοπία (heterotopia), σε ένα 
απομονωμένο από την πραγματικότητα περιβάλλον η πόλη σαν ‘εικόνα 
προβολής’ brandscape ανατρέχει σε στοιχεία τα οποία μπορούν να 
βοηθήσουν σε ένα κολλάζ εικόνων του σύγχρονου. Με τη συμβολή της ‘σταρ 
αρχιτεκτονικής’ ως συμβόλου της πρωτοτυπίας και του επιτυχημένου νέου, 
όπως και με μια επιλεκτική συλλογή μορφολογικών στοιχείων από το 
παρελθόν, η Ολυμπιακή πόλη αποτελεί ένα προσχεδιασμένο μοτίβο, όπου το 
τώρα προβάλλεται μέσα σε μια εικόνα κολλάζ μιας σίγουρης σύγχρονης 
πρωτοτυπίας  και επαναφοράς στοιχείων ενός νοσταλγικού παρελθόντος. 
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Επιστημονική Αθλητική Σκέψη 
 
 
  
Οι Τέσσερις Τομείς του Αθλητικού Μάρκετινγκ:  
Ένα Εννοιολογικό Πλαίσιο 
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άρθρο αυτό του Σαμ Φούλερτον και του Γ. Ρούσελ Μέρτς 
ρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο οι ερευνητές, όπως οι Μπλάνν 

 Άρμστρονγκ  (2003), Σκόλοσμπεργκ (1996), Πιτς & Στότλαρ 
996), Στότλαρ (2001), Σάνκ (2005) και Φούλερτον (2007), 
θορίζουν τη σημασία του μάρκετινγκ και του μείγματος 

μ Πιο συγκεκριμένα αναπτύσσεται μία δομή για την κατάταξη των 
δραστηριοτήτων του αθλητικού μάρκετινγκ.   
άρκετινγκ. 

Οι συγγραφείς προτείνουν δύο όψεις διαδικασιών στα πλαίσια της 
αθλητικής βιομηχανίας: α) το μάρκετινγκ των αθλημάτων και β) το 
μάρκετινγκ μέσω των αθλημάτων. Ο κύριος στόχος είναι η παράθεση ενός 
πλαισίου για την αποφυγή της διχοτομίας αυτών των δύο διαδικασιών και 
την ανάλυση του σε πιο λεπτομερή συστατικά, τα οποία βασίζονται σε 
σύγχρονες δραστηριότητες αθλητικού μάρκετινγκ.   

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, τα αγαθά και οι υπηρεσίες 
καθορίζονται είτε ως αθλητικά προϊόντα, είτε ως μη αθλητικά προϊόντα. Μία 
διαφοροποίηση υφίσταται επίσης μεταξύ παραδοσιακών στρατηγικών και 
στρατηγικών που είναι βασισμένες στη χορηγία. Στην πορεία αυτής της 
αρθροπαρουσίασης θα αναλύσουμε επιγραμματικά τους όρους αυτούς.  

Μέσω των διαφοροποιήσεων που παρουσιάζονται σε αυτό το άρθρο, 
προκύπτουν τέσσερις στρατηγικοί τομείς του αθλητικού μάρκετινγκ, οι οποίοι 
βασίζονται αντίστοιχα  
α) στο θέμα (themebased), θεματικές στρατηγικές,  
β) στο προϊόν (productbased), προϊοντικές στρατηγικές,  
γ) στην ευθυγράμμιση (alignmentbased), ευθυγραμμικές στρατηγικές, και τέλος  
δ) στα αθλήματα (sportsbased), αθλητικές στρατηγικές.   

Πιο αναλυτικά, οι θεματικές στρατηγικές (themebased strategies), κάνουν 
χρήση των παραδοσιακών στρατηγικών μάρκετινγκ που ενσωματώνουν ένα 
αθλητικό θέμα σε ένα πρόγραμμα μάρκετινγκ για προϊόντα που δεν αφορούν 
τον αθλητικό τομέα. Αυτού του είδους οι στρατηγικές χρησιμοποιούν τα 

Τ  Τ
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παραδοσιακά συστατικά μιας στρατηγικής μάρκετινγκ – αγοράς στόχου και 
αποφάσεων μείγματος μάρκετινγκ, για να πουλήσουν προϊόντα που δεν 
έχουν να κάνουν με τον αθλητικό τομέα.  

Από την άλλη μεριά οι προϊοντικές στρατηγικές (productbased strategies) 
αντιπροσωπεύουν τη χρήση του παραδοσιακού μείγματος μάρκετινγκ και της 
στοχοποίησης των αποφάσεων μάρκετινγκ, σε μια προσπάθεια να πουλήσουν 
αθλητικά αγαθά. Σε αυτές τις στρατηγικές ο υπεύθυνος μάρκετινγκ δεν έχει 
επίσημη σχέση με την αθλητική ομάδα που χρησιμοποιείται στις προσπάθειες 
μάρκετινγκ που κάνει.  

Οι ευθυγραμμικές στρατηγικές χρησιμοποιούν την χορηγία στις προσπάθειες 
τους να πουλήσουν μη αθλητικά προϊόντα. Εδώ ο υπεύθυνος μάρκετινγκ 
συνδέεται με μία αθλητική ομάδα η οποία χαρακτηρίζει αυτή την στρατηγική 
ως μία από τους τομείς του αθλητικού μάρκετινγκ.  

Αντίθετα, οι αθλητικές στρατηγικές (sportsbased strategies) ασχολούνται με 
ένα είδος επίσημης χορηγίας μιας αθλητικής ιδιοκτησίας, στην διαδικασία 
μάρκετινγκ ενός από τα πολλά αθλητικά προϊόντα που υπάρχουν στην 
αγορά. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των στρατηγικών είναι οι επίσημοι 
σπόνσορες μιας αθλητικής ιδιοκτησίας, οι οποίοι πουλούν άλλα αθλητικά 
προϊόντα. 

Όσον αφορά τη διάκριση μεταξύ αθλητικών και μηαθλητικών προϊόντων, 
τα αθλητικά προϊόντα περιλαμβάνουν τρεις διαφορετικές κατηγορίες:  
α) τα θεαματικά αθλήματα (spectator sports),  
β) τα συμμετοχικά αθλήματα, και τέλος,  
γ) τα αθλητικά αγαθά, ενδυμασίες, αθλητικά παπούτσια, και γενικότερα τα 
προϊόντα που σχετίζονται με τον αθλητισμό (sporting goods, apparel, athletic 
shoes, and sportsrelated products). 

Πιο αναλυτικά, τα θεαματικά αθλήματα (spectator sports), μπορούν να 
εξεταστούν από την προοπτική της αγοράς εισιτηρίων που έχουν. Τα 
συμμετοχικά αθλήματα (participation sports), περιλαμβάνουν δραστηριότητες 
που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και ως μη αθλητικές. Μιλούμε για 
δραστηριότητες που συνήθως δεν περιλαμβάνουν την έννοια του 
ανταγωνισμού, όπως για παράδειγμα άτομα που αθλούνται μόνοι τους ή με 
παρέα, που ψαρεύουν, που παίζουν σκάκι, κτλ. Τέλος, τα αθλητικά αγαθά, 
ενδυμασίες, αθλητικά παπούτσια, και τα προϊόντα που σχετίζονται με τον αθλητισμό, 
περιλαμβάνουν αθλητικά σουβενίρ, μαθήματα, βιβλία και γενικότερα 
προϊόντα που μπορούν να αγοραστούν σε χώρους που διεξάγονται αθλητικά 
γεγονότα.  

Από την άλλη μεριά, για τα μηαθλητικά προϊόντα οι ειδικοί του 
μάρκετινγκ έχουν χρησιμοποιήσει σαν στρατηγική μάρκετινγκ αθλητικές 
πλατφόρμες.  

Έπειτα υπάρχει η διαφορά μεταξύ παραδοσιακών στρατηγικών 
(traditional strategies) και στρατηγικών που είναι βασισμένες στη χορηγία 
(sponsorshipbased strategies). Οι παραδοσιακές στρατηγικές έχουν να 
κάνουν με μία αγορά στόχο και ένα αντίστοιχο μείγμα μάρκετινγκ. Εδώ 
υπάρχει γενικά η αναγνώριση του σπόνσορα, ο οποίος μπορεί να 
χρησιμοποιήσει τα εμπορικά σήματα και λογότυπα της ομάδας. Συνήθως 
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χρησιμοποιούνται τρεις περιπτώσεις παραδοσιακής χορηγίας : (α) τα 
δικαιώματα του τόπου διεξαγωγής των γεγονότων (venue naming rights), που 
χαρακτηρίζονται και ως χορηγίες χτισίματος (building sponsorships), (β) οι 
συστάσεις για αγορά μιας συγκεκριμένης μάρκας που κατασκευάστηκε από 
ειδικούς, και (γ) η χορήγηση άδειας να χρησιμοποιηθεί το λογότυπο, το 
σύμβολο, το σχέδιο, η διαδικασία, της κατασκευάστριας εταιρίας από μία 
άλλη. 

Ενώ οι χορηγικές στρατηγικές περιλαμβάνουν δραστηριότητες που ο 
υπεύθυνος μάρκετινγκ συνδέει συχνά, για παράδειγμα, με τη διοργάνωση 
ενός συγκεκριμένου αθλητικού γεγονότος.  
 

 
 



Επιστημονικό Βιβλίο 
  
 
Το Μάρκετινκ του Αθλητισμού 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
άνοντας μια αναδρομή στα προηγούμενα τεύχη του 
περιοδικού και στα βιβλία που αυτή η στήλη έχει 
παρουσιάσει, διαπιστώθηκε οτι ενώ έχει καλυφθεί μια 
μεγάλη γκάμα θεματολογίας, δεν έχει γίνει έως τώρα 

α σε βιβλίο που πραγματεύεται αποκλειστικά το μάρκετινγκ 
στον αθλητισμό. Το εγχειρίδιο που 
παρουσιάζεται στη παρούσα στήλη, λοιπόν, 
έχει γραφτεί απο δυο γνωστούς καθηγητές 
μάρκετινγκ με πλούσιο ακαδημαικό έργο 
σε διάφορα Βρετανικά αλλά και 
Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια (βλέπε John 
Beech & Simon Chadwick, The Marketing 
of Sport, Pearson Education Limited, 2007). 

ναφορά 
Κ  Κ

 Το βιβλίο είναι οργανωμένο γύρω απο 
έξι θεματικές ενότητες όπου η κάθε μία 
αποτελείται από έναν μεγάλο αριθμό 
κεφαλαίων. Η πρώτη θεματική ενότητα 
(κεφάλαια 13) ορίζει την φύση του 
αθλητικού μάρκετινγκ (ή του μάρκετινγκ 
στον αθλητικό κλάδο) και ασχολείται με μερικούς απο τους κύρια 
συμφραζόμενους παράγοντες που επηρεάζουν στο πώς αντιμετωπίζεται 
το μάρκετινγκ σε διαφορετικούς οργανισμούς και την επιρροή που 
αυτό μπορεί να έχει στα στελέχη μάρκετινγκ. 
 Η δεύτερη θεματική ενότητα (κεφάλαια 410) ασχολείται με το 
περιβάλλον, την αγορά και τους πελάτες, σε όλους αυτούς λοιπόν που 
τα στελέχη μάρκετινγκ αναφέρονται για να διασφαλίσουν την 
συνάφεια και αποτελεσματικότητα όσων δραστηριοτήτων 
πραγματεύονται. 
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 Η τρίτη θεματική ενότητα (κεφάλαια 1114) αναφέρεται στις 
διάφορες διαθέσιμες στρατηγικές και τεχνικές των στελεχών αθλητικού 
μάρκετινγκ όταν στοχεύουν να επικοινωνήσουν με τα διάφορα 
πρόσωπα ή οργανισμούς που εντοπίζονται στην προηγούμενη θεματική 
ενότητα. 
 Η τέταρτη θεματική ενότητα (κεφάλαια 1517) εξετάζει πώς τα 
αθλητικά προιόντα τιμολογούνται και διανέμονται στην αθλητική 
αγορά. 
 Η επόμενη ενότητα (κεφάλαια 1822) πραγματεύεται πιο διοικητικά 
θέματα αγγίζοντας στις λειτουργικές, στρατηγικές και παγκόσμιες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του αθλητικού μάρκετινγκ. 
Τέλος, η έκτη ενότητα (κεφάλαια (2324) προβλέπει τί μπορεί να κρύβει 
το μέλλον για τα στελέχη του αθλητικού μάρκετινγκ, προσφέροντας 
ταυτόχρονα μια πιο επαγγελματική προοπτική του αθλητικού 
μάρκετινγκ, για το παρόν, αλλά και για το μέλλον. 
 Αξίζει σε αυτό το σημείο να γίνει μια ειδικότερη αναφορά στα πιο 
σημαντικά κεφάλαια του εγχειριδίου αυτού, και αυτό μόνο για 
οικονομία χώρου, μιας και κάθε κεφάλαιο έχει πολλές και σύγχρονες 
παρατηρήσεις που αφορούν το μάρκετινγκ στον αθλητικό κλάδο.  
 Ξεκινώντας απο το 2ο κεφάλαιο, όπου συγκρίνει τις προσεγγίσεις 
μεταξύ οργανισμών που στοχεύουν στο κέρδος (π.χ. μια αθλητική 
εταιρεία ρούχων / υποδημάτων) και αυτών που λειτουργούν σε μια 
μηκερδοσκοπική βάση (π.χ. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού). 
Θεωρείται σημαντικό να κατανοηθεί με την παραπάνω σύγκριση οτι το 
μάρκετινγκ χρειάζεται παντού για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. 
Ταυτόχρονα, καταρρίπτεται και ο μύθος οτι το μάρκετινγκ στον 
αθλητισμό έχει να κάνει μόνο με πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών σε 
καταναλωτές. 
 Το κεφάλαιο 4 παρουσιάζει το περιβάλλον μέσα στο οποίο στελέχη 
μάρκετινγκ κινούνται και εργάζονται και διερευνεί κάποιους από τους 
πολλούς παράγοντες (π.χ. Διαδίκτυο, Κυβερνητική πολιτική, 
κοινωνικές τάσεις) που επηρεάζουν το έργο των στελεχών αυτών. 
Ανάμεσα στις πιο σημαντικές επιρροές για κάθε αθλητικό οργανισμό 
είναι οι φίλαθλοι που αγοράζουν εισιτήρια, οι πελάτες που αγοράζουν 
προϊόντα και οι συμμετέχοντες που γίνονται μέλη σε αθλητικά 
σωματεία. Το κεφάλαιο 5, λοιπόν, εξετάζει τα κίνητρα και την 
συμπεριφορά όλων αυτών των προσώπων. Το 7ο κεφάλαιο τονίζει την 
σημασία των στρατηγικών τμηματοποίησης για τα στελέχη μάρκετινγκ 
και καθορίζει πώς προϊόντα και υπηρεσίες τοποθετούνται έτσι ώστε να 
προτιμούνται απο διαφορετική γκάμα καταναλωτών. Πώς ξέρουμε τί 
θέλουν οι καταναλωτές αυτοί, πού είναι και πόσο είναι 
προετοιμασμένοι να πληρώσουν εξαρτάται από τα στοιχεία που 
αθλητικοί οργανισμοί έχουν συλλέξει. Η ανάγκη λοιπόν για συλλογή 
όλων αυτών των πληροφοριών και οι τρόποι με τους οποίους μπορούν 
να συλλεχθούν αποτελεί την βάση του 8ου κεφαλαίου. 
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 Το 11ο κεφάλαιο αναφέρεται στο μείγμα μάρκετινγκ επικοινωνίας, 
υπογραμμίζοντας πώς στελέχη μπορούν να χρησιμοποιήσουν, έκτος 
άλλων τακτικών και τις δημόσιες σχέσεις. Ενα περαιτέρω στοιχείο του 
μείγματος μάρκετινγκ είναι το άμεσο μάρκετινγκ που εξετάζεται στο 
κεφάλαιο 12 και συνδέεται με την χρήση των αθλητικών ιστοτόπων και 
την συλλογή στοιχείων απο τους φιλάθλους. Το επιστημονικό αρθρο 
που φιλοξενείται στο παρών τεύχος σχετικά με τις διαδικτυακές 
ευκαιρίες στο Ελληνικό ποδόσφαιρο είναι ενα χαρακτηριστικό 
παράδειγμα εφαρμογής όλων όσων το συγκεκριμένο κεφάλαιο 
πραγματεύεται. 
 Το να αγοράσεις εισιτήρια για ένα αθλητικό θέαμα λογικά σημαίνει 
οτι πληρώνεις διαφορετικές τιμές βάσει του πότε τα αγοράζεις, που θα 
κάθεσαι και τί προσμένεις να αποκομίσεις από την τιμή. Αυτά τα 
θέματα, δηλαδή οι στρατηγικές και οι τρόποι τιμολόγησης εξετάζονται 
μεθοδικά στο 15ο κεφάλαιο. 
 Η μακροπρόθεσμη φύση του αθλητικού μάρκετινγκ στην οποία οι 
αθλητικοί οργανισμοί αποφασίζουν πώς θέλουν το προϊόν ή η 
υπηρεσία τους να αναπτυχθεί είναι μια στρατηγική απόφαση που 
απαιτεί θεμελιώδεις αποφάσεις να παρθούν απο τους άμεσα 
αναμιγμένους. Η φύση του στρατηγικού μάρκετινγκ εξετάζεται στο 
κεφάλαιο 18 του εγχειριδίου αυτού και ακολουθείται απο μια ανάλυση 
ως προς το πώς το αθλητικό μάρκετινγκ μπορεί να βοηθήσει στην 
επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μεταξύ οργανισμών 
(κεφάλαιο 19). 
 Εν κατακλείδι, η ύλη του βιβλίου αυτού είναι απόλυτα κατανοητή, 
με πληθώρα υποσημειώσεων και παραδειγμάτων και με ένα γλωσσάριο 
στο πίσω μέρος όπου ορίζονται και επεξηγούνται έννοιες και όροι του 
μάρκετινγκ.   



CALL FOR PAPERS AND PARTICIPATION 
9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPORTS:  

ECONOMIC, MANAGEMENT, MARKETING & SOCIAL ASPECTS 
8-11 MAY 2009, 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 9th International Conference, 8-11 May 2009, 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. Apart from publishing the accepted papers in the book of 
proceedings, after a blind peer review, some of these papers are considered to be 
published in the Greek Review Oikonomia € Athlitismos. We translate the article 
from English to Greek.  
  
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 archaeological Attica (Athens) tour.  
  
Please submit an abstract (by email), up to 300 words, by 27th of March 2009 to: Dr. 
Gregory T. Papanikos, gtp@atiner.gr Director, ATINER & President, PASEM. 
 
The Athens Institute for Education and Research (ATINER) was established in 1995 
as an independent academic organization with the mission to become a forum where 
academics and researchers from all over the world could meet in Athens and 
exchange ideas on their research and discuss the future developments of their 
discipline. Since 1995, ATINER has organized more than 100 international 
conferences and has published over 80 books have been published. Academically, 
the Institute is organized into four research divisions and nineteen research units. 
Each research unit organizes at least an annual conference and undertakes various 
small and large research projects. 
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CALL FOR PAPERS AND PARTICIPATION 

5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON  
FITNESS, HEALTH & ACTIVE LIVING 

9-12 JULY 2009, ATHENS, GREECE 
 

The Sports Research Unit of the Athens Institute for Education and Research 
(ATINER) in collaboration with the Panhellenic Association of Sports Economists 
and Managers (PASEM) and the Panhellenic Association of Fitness and Health Clubs 
(Gyms) organize their 5th International Conference in Athens, Greece, 9-12 July 2009 
on Fitness, Health and Active Living.  
The aim of the conference is to bring together scholars and students from all areas of 
applied and integrated health sciences, including physiology, health psychology, 
health promotion, epidemiology, biomechanics, sports medicine, training methods, 
nutrition, and physical education.  This year’s theme will be PHYSICAL ACTIVITY 
ACROSS THE LIFESPAN with two thematic sessions on:  1) Healthy Growth and 
Development and 2) Active Aging. For programs of previous conferences and other 
information, please 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 where you can 
download tables of contents and order forms. 
 
Abstracts should be submitted in English by December 10th, 2008. Abstracts should 
not be longer than 300 words, and should have the follow structure: Objectives, 
Methods, Results and Conclusions. Selected (peer reviewed) papers will be 
published in Special Volumes of the Conference Books. Abstracts should be 
submitted by email only (atiner@atiner.gr) to: Dr. Nota Klentrou, Academic Member, 
ATINER, Greece & Professor, Department of Physical Education & Kinesiology, 
Brock University, Canada. Abstracts should include: Title of Paper, Full Name (s) 
and Affiliation of all authors, and the email address of the corresponding author. If 
you want to participate without presenting a paper, i.e. chair a session, evaluate 
papers to be included in our conference books and/or contribute to the editing of a 
book, please send an email (gtp@atiner.gr) to Dr. Gregory T. Papanikos, Director, 
ATINER. 
 
The registration fee is €250 (euro), covering access to all sessions, two 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 cultural events will be organized. 
 
The Athens Institute for Education and Research (ATINER) was established in 1995 
as an independent academic organization with the mission to become a forum, 
where academics and researchers from all over the world could meet in Athens and 
exchange ideas on their research and discuss the future developments of their 
discipline. Since 1995, more than 100 international conferences were organized and 
more than 80 books have been published. The Institute is organized 
into four research divisions and 19 research units. Each research unit organizes at 
least an annual conference and undertakes various small- and large-scale research 
projects. 
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Edited by Gregory T. Papanikos 
ISBN: 960-6672-08-5, 364 pages, Hardback 

First published in 2006 by ATINER 
Price: Hardcover: 80€ (It includes Shipping and 

Handling) 
 

 
For further details please enter: 

http://www.atiner.gr/docs/BOOK_PUBLICATIONS.htm 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 
ORDER FORM 

 
Please send me copies of the following publication: 
 
Author / Title of Publication Quantity Price 
An Amalgam of Sports & Exercise Research   

 
Surname:                                                               Name:   
Organisation:                   Position:                                     
Address:        Postal Code:                 Country: 
Tel No:        Email: 
I would like to pay by a credit card.  
Credit Card:  Visa    MasterCard 
I authorise you to debit my account with the amount € 
____________________________ 
My card number is: _____________________________________ CVV Number 
_______ 
Expiry date of card __________ Name (as on card) 
_______________________________ 
Signature______________________________Date________________________________ 
 

 AAAnnn   AAAmmmaaalllgggaaammm   ooofff   SSSpppooorrrtttsss   &&&   EEExxxeeerrrccciiissseee   
RRReeessseeeaaarrrccchhh   
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8th INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON SPORTS: ECONOMIC, 

MANAGEMENT AND MARKETING 
ASPECTS 

  
29-30 May 2008, Athens, Greece 

  
  

P R O G R A M  
  

Venue: Kaningos 21 Hotel, 12 Chalkokondili Street. Close 
to OMONOIA metro station. 
 

  

Organized by 
The Panhellenic Association of Sports Economists & Managers (PASEM) 
The Sports Research Unit of the Athens Institute for Education and 

Research 
        
 
Organized by: ATINEP A.E. (atinerae@atiner.gr)  
Administration: Fani Balaska, Eirini Lentzou, Thomas Papanikos, Sylia Sakka 
  

   
ORGANIZING AND SCIENTIFIC COMMITTEE 

  
1. Dr. Gregory T. Papanikos, President and Director, ATINER & 

President PASEM.  
2. Dr. Nicholas Pappas, Vice-President, ATINER & Associate Professor, 

Sam Houston State University, USA.  
3. Dr. Ioannis Stivachtis, Head, Politics & International Affairs Research 

Unit, ATINER & International Studies Program Director, Virginia 
Polytechnic Institute & State University, USA.  

4. Dr. Panagiota (Nota) Klentrou, Associate Professor, Brock University, 
Canada.  

5. Dr. Cleopatra Veloutsou, Lecturer in Marketing, Department of 
Business and Management, University of Glasgow, Scotland, Head, 
Marketing Research Unit, ATINER & Member of the Executive 
Committee of PASEM.  

6. Marios Vasilopoulos, President of the Academy of Tourism Research & 
Studies, Athens, Greece.  

7. Mr. George Boletis, Deputy Manager, Attiko Metro S.A., Greece & 
Member of the Executive Committee of PASEM.  
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8. Dr. Vasilios Filios Associate Professor, University of Ioannina, Agrinio, 
Greece Head, Accounting & Finance Research Unit, ATINER & 
Member of the Executive Committee of PASEM.  

9. Dr. Marina Stefania Giannakaki, Deputy Head of the Education 
Research Unit and Elected Member of the Executive Committee, 
ATINER, Greece.   

10. Dr. Gregory A. Katsas, Associate Professor, The American College of 
Greece-Deree College, Greece.  

11.  Dr. John Roufagalas, Professor, Troy University, USA & Academic 
Member, ATINER.  

12. Dr. Chris Sakellariou, Assistant Professor, Nanyang Technological 
University, Singapore & Secretary of ATINER.  

13. MSc. Nektaria Kontaxaki, Academic Member, ATINER & Executive 
Officer, General Secretariat of Sport, Hellenic Ministry of Culture, 
Greece.  

14. Dr. Margarita Kefalaki, Researcher, ATINER.  
  
  

 
Conference Program 

  
  

 Thursday, May 29th, 2008 
(The time for each session includes a 10 minutes coffee break) 
  
08:00-08:15 Registration  
  
08:15 – 8:30- Welcome and Opening Remarks  
Dr. Gregory T. Papanikos, President, PASEM & ATINER. 
  
08:30-10:00 SESSION I 
 Chair:  Papanikos, G.T., President PASEM & ATINER 
   

1.  Anagnostopoulos, C., Lecturer, University College Birmingham, U.K. 
Website marketing opportunities in professional football: the case of 
the Greek Super League.  

2. Hamil, S., Lecturer, University of London, U.K. & Walters, G., Lecturer, 
University of London, U.K. The Corporate Governance of South 
African Football: A Case-Study of the Emergence of a Modern Football 
Industry in a Developing Economy.  

3. Orejan, J., Assistant Professor, Winston Salem State University, USA. A 
Descriptive History of Football and Tactics Used in Football 
Association (soccer) from 1863 to the Present.  

4. VanBlarcom, B., Professor, Acadia University, Canada. Assessing 
Incremental Economic Impacts of an Indoor Soccer Facility on a Local 
Economy.  
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10:00-11:30 SESSION II 
Chair:  Roufagalas, J., Professor, Troy University, USA & Academic Member, 
ATINER. 
 

1.    Kefalaki, M., Researcher, Athens Institute for Education and Research, 
Greece. Mega Sports Events and Public Relations.  

2. Sohodol Bir, C., Lecturer, Bahcesehir University, Turkey, Atif Bir, A., 
Professor, Bahcesehir University, Turkey & Akgoz Eker, B., Researcher, 
Bahcesehir University, Turkey. Sport Sponsorship as Distinctive 
Competence of Marketing Communication Strategies: The Case of 
Turkcell.  

3. Tzanoudaki, S., PhD Student, Edinburgh College of Art, UK. The 
Olympic City and its Post-Utopian Function. (Thursday, May 29th, 
2008)  

 
11:30-13:00 SESSION III 
Chair: Kefalaki, M., Researcher, Athens Institute for Education and Research, 
Greece. 
 

1. Lee, Y.R., Student, Cheju National University, South Korea. A Study on 
the Participation Motive and Degree of Satisfaction of Sports Event 
Participants.  

2. Lim, H.J., Student, Cheju National University, South Korea & Hong, 
S.H., Assistant Professor, Cheju National University, South Korea. A 
Study on Satisfaction among Event Participants with a Cross-Cultural 
View: Focusing on Individualism-Collectivism and Power Distance.    

 
 
13:00-14:30 LUNCH 
    
  
  
 Friday, May 30th, 2008 
(The time for each session includes a 10 minutes coffee break) 
  
08:30-10:00 SESSION IV 
Chair: Pappas, N., Professor, Sam Houston State University, USA. 
 

1. Panagouleas, T., Researcher, Sheffield Hallam University, U.K. & 
Kokolakakis, T., Researcher, Sheffield Hallam University, U.K. An 
Investigation into Sport Participation by the Use of Econometric 
Modelling and Descriptive Methods.  

2. Potwarka, L., Ph.D. Student, University of Waterloo, Canada & 
McCarville, R., Professor, University of Waterloo, Canada. An 
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Examination of the Olympics’ Impacts on the Physical Activity Levels 
of Host Nations: Evidence, Future Research, and Implications for 
Health Professionals.  

3. Kamal, A.A., Lecturer, University of Malaysia, Malaysia. The Effect of 
Shoulder Flexibility Towards The Performance Among Golfers.  

4. Hall. C., Assistant Professor, Grambling State University, USA & 
Tucker, D., Chair, Norfolk State University, USA. Developing 
Leadership in Sport Management.  

 
  
10:00-11:30 SESSION V 
Chair:   Anagnostopoulos, C., Lecturer, University College Birmingham, U.K. 
 

1. Kontaxaki, N., Academic Member, ATINER & Executive Officer, 
General Secretariat of Sport, Hellenic Ministry of Culture, Greece.. 
Service Quality in Sport Sector.  

2. Ghiami Rad, A., Academic Staff Member, Azad University, Iran & 
Moharramzadeh, M., Academic Staff Member, Urmiya University, Iran. 
The Comparative Study of Sport Marketing Opportunity Building 
Methods of Iran & Turkey.  

3. Masterman, G., Fellow/Head of Sport Sciences, Northumbria 
University, U.K. Sports sponsorship: The importance of Fit and 
Function.  

4. Mohan, L., North Carolina State University, USA & Gustke, L., 
Associate Professor, North Carolina State University, USA. The 
Influence of Destination Image on Attendance at Hockey Road Games.  

 
 
 
11:30-13:00 SESSION VI 
Chair:  Kontaxaki, N., Academic Member, ATINER & Executive Officer, 
General Secretariat of Sport, Hellenic Ministry of Culture, Greece. 
 

1. Akan, L.S., Researcher, Ankara University, Turkey. The Effect of an 8-
Week Step-Aerobic Program on the Body Composition of Sedentary 
Women.  

2. Pappas, N., Professor, Sam Houston State University, USA. Eastern 
and Western Antecedents for the Modern Olympic Games.  

 
13:00-14:30 LUNCH 
  
 
 



 
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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