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χος, ανοίγει ο 
 τόμος του πε-
δικού Οικονο-

μί  στοχος μας στη 
δημιουργία  αθλητικής οικονομικής 
βιβλιογραφίας διευρύνεται.  

Στο ανά χείρας τεύχος, στην 
στήλη της Αθλητικής Επικαιρότητας, 
γίνεται αναφορά στην παγκόσμια 
χρηματοπιστωτική κρίση και στις 
επιπτώσεις αυτής στην ελληνική αθλη-
τική βιομηχανία. Από την ανάλυση 
προκύπτει οτι η οικονομκή κρίση 
επηρεάζει ήδη την ποδοσφαιρική βιο-
μηχανία και οι προτάσεις που, μακρο-
πρόθεσμα, θα επιφέρουν την αποδο-
τικότητα και την σταθερότητα αυτής 
δεν είναι άλλες από ‘στελέχη με 
τεχνογνωσία’ και ‘αναδιάρθρωση κα-
τηγοριών’. 

Στη συνέχεια, το πρώτο Επιστημο-
νικό Άρθρο και ειδικότερα η ανάλυση 
των οικονομικών επιδράσεων, περιλα-
μβάνει την αποτίμηση της οικονομι-
κής δραστηριότητας που προκύπτει ως 
αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου γεγο-
νότος, μιας αθλητικής εγκατάστασης, 
μιας υπηρεσίας, μιας κυβερνητικής 
πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα, σε αυτό 
το άρθρο αναπτύσσεται το θέμα της 
αποτίμηση των αυξητικών επιδρά-
σεων ενός κλειστού γηπέδου ποδο-
σφαίρου στην τοπική οικονομία. 
Στο δεύτερο Επιστημονικό Άρθρο, 
γίνεται ανάλυση της φιλοξενίας των 
μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων,  
όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες και 
το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, 
που αποτελούν όχι μόνο γόητρο για τις 
μελλοντικές διοργανώτριες πόλεις και 
χώρες, αλλά και μια ευκαιρία να 
προβληθεί ο πολιτισμός και να  

 
απόκτηθεί η δημοσιότητα που θα 
οδηγήσει σε αύξηση του  εισερχό-
μενου τουρισμού.  

Σκοπός του τρίτου Επιστημονικού 
Άρθρου είναι να ερευνηθεί, να ανα-
πτυχθεί και να αναλυθεί το θέμα της 
λουτροθεραπείας (SPA), που τα τελευταία 
χρόνια, αναπτύσσεται ραγδαίως.  

Στη στήλη της Αθλητικής Επιστη-
μονικής Σκέψης, οι συγγραφείς Νικό-
λαος Θεοδωράκης και Κωνσταντίνος 
Αλεξανδρής εξετάζουν την σχέση 
μεταξύ ‘ποιότητα υπηρεσίας’ (service 
quality) και ‘πρόθεση για μελλοντική 
παρακολούθηση ελληνικών ποδοσφαι-
ρικών αγώνων’. Η παρούσα μελέτη 
υπογραμμίζει οτι για την εμπιστο-
σύνη των φιλάθλων/καταναλωτών 
στην παρακολούθηση, άρα και στην 
αγορά αθλητικών γεγονότων, έχουν 
εξεταστεί διαφορετικής φύσεως μετα-
βλητές, όπως π.χ. ‘ταύτιση με ομάδα’, 
ή ‘οπαδική παρακίνηση – ανάμειξη’, 
και όχι η ‘ποιότητα υπηρεσίας’ αυτή 
καθε αυτή. Ένα από τα βασικά 
συμπεράσματα της μελέτης είναι οτι η 
‘ποιότητα υπηρεσίας’ δεν συνδέεται με 
την πρόθεση φιλάθλων για πα-
ρακολούθηση ποδοσφαιρικών αγώνων 
στην Ελλάδα. 

Τέλος, στην στήλη του Επιστη-
μονικού Βιβλίου παρουσιάζεται ένα 
εγχειρίδιο σχετικό με τον Αθλητισμό 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στην 
αρχή του Βιβλίου εμπεριέχεται μια 
εμπεριστατωμένη ιστορική αναδρομή 
στην ανάπτυξη του αθλητισμού στην 
Τοπική Αυτόδιοίκηση. Ακολούθως 
περιλαμβάνονται κάποιες οδηγίες και 
πληροφορίες, ενώ, δεν πρέπει να 
παραληφθεί η ύπαρξη κάποιων σημα-
ντικών προτάσεων βελτίωσης και 
παραρτημάτων. 

 

 Μ
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ΟΟιικκοοννοομμιικκήή  ΚΚρρίίσσηη  κκααιι  ΕΕλλλληηννιικκόό  
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α ήταν, τουλάχιστον 
οξύμωρο, ενα περιοδικό 
μ  τίτλο «Οικονομία και 
Α λητισμός» να μην 
α ιερώσει χώρο συζητώ-
ν ας για την παγκόσμια 

χρηματοπιστωτι ή κρίση και τις επιπτώ-
σεις αυτής στην ελληνική αθλητική 
βιομηχανία. 

Αν η συζήτηση αυτή επικεντρωθεί 
στο χώρο του ποδοσφαίρου, με μια πρώ-
τη ματιά, κάποιος μπορεί να υποστη-
ρίξει ότι ο συνεταιρισμός της Υπερ-
Λίγκα θα πρέπει να μην ανησυχεί, μιας 
και ο υπερ-χορηγός ΟΠΑΠ (με τα 73 
εκατ. ευρώ για άλλα δυο ακόμα χρόνια), 
αλλά και η νέα συμφωνία για τα 
τηλεοπτικά δικαιώματα (που θα αγγίξει 
τα 150 εκατ ευρώ για την επόμενη 
τριετία) – και λόγω νομικών ρήτρων – 
εγγυώνται μια οικονομική ομαλότητα. 
Φυσικά, η απλοϊκή αυτή προσέγγιση του 
θέματος δεν θα πρέπει να εφησυχάζει τα 
στελέχη των ΠΑΕ. Άλλωστε τα πρώτα 
σημάδια της ‘αντίδρασης’ είναι ήδη 
εμφανή. Όταν τη μεταγραφική περίοδο 
του καλοκαιριού το άνοιγμα των ΠΑΕ, 
απο τον Παναθηναϊκό (Ζιλμέρτο Σίλβα) 
ως τη Λάρισα (Σολάνο) και απο τον 
Ολυμπιακό (Ντιόγο) ως τον Αστέρα 
Τρίπολης (Καρβαλιάλ) υπήρξε πολύ 
υψηλό για τα ελληνικά δεδομένα, 
διαπιστώνουμε οτι μετά το ξέσπασμα 
της κρίσης, ΠΑΕ με πραγματικές 
αγωνιστικές ανάγκες (π.χ. ΑΕΚ), ανα-

προσαρμόζουν τα πλάνα τους με βάση 
τις υπάρχουσες συνθήκες αποφασί-
ζοντας να μην ενισχύσουν την ομάδα 
κατά την διάρκεια της χειμερινής μετα-
γραφικής περιόδου. 

Η επίκλιση της κρίσης ίσως να 
βολεύει τις ΠΑΕ και στο επικοινωνιακό 
παιχνίδι με την οπαδική βάση τους, 
αλλά το ζητούμενο είναι να δούμε «έξω 
από αυτό» και, κατά κάποιο τρόπο, 
χάρη στη κρίση, να προκύψει κάτι 
θετικό. 

Η στήλη αυτή, για άλλη μια φορά, 
υπογραμμίζει ότι περισσότερο και από 
τα χρήματα, η σημασία πρέπει να 
δίνεται στο προσωπικό και προτείνει 
την ‘στρατολόγηση’ απο τις ΠΑΕ στελε-
χών με την κατάλληλη τεχνογνωσία για 
τον συγκεκριμένο χώρο. Για παράδει-
γμα, το προσωπικό της ανάδειξης ταλέ-
ντων  πρέπει να κατέχει και γνώσεις πέ-
ρα απο την αξιολόγηση των αγωνιστι-
κών ικανοτήτων ενός παίχτη, έτσι ώστε 
οι προτάσεις του να εναρμονίζονται με 
τις οικονομικές δυνατότητες της ΠΑΕ, 
αλλά και με το ευρύτερο περιβάλλον 
μέσα στο οποίο αυτή κινείται. Αντί-
στοιχα, οι γνώσεις των στελεχών να μην 
περιορίζονται μόνο σε γενικές γνώσεις 
διοίκησης επιχειρήσεων, αλλά και σε 
βαθιά γνώση του ποδοσφαίρου, με 
συγκεκριμένες σπουδές, που τονίζουν 
τις ιδιαιτερότητες του επιχειρείν στο  
χώρο αυτό (βλέπε, Τεύχος 3, 2008). 
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Φυσικά, αν φαινομενικά οι ΠΑΕ 
της Υπερ-Λίγκα αισθάνονται περισ-
σότερο άνετα για τους λόγους που 
προαναφέρθηκαν, τί άραγε γίνεται με 
τις ΠΑΕ των μικρότερων κατηγοριών; 
Στο ερώτημα αυτό, η στήλη επαναφέρει 
την πρόταση για αναδιάρθρωση των 
κατηγοριών αυτών, μιας και τόσες 
επαγγελματικές ομάδες ποδοσφαίρου 
είναι αδυνατούν να επιβιώσουν, πόσο 
μάλλον σε περιόδους γενικότερης οικο-
νομικής ύφεσης. 

Η παραπάνω θέση αφορά μόνο τις 
ΠΑΕ και την Υπερ-Λίγκα. Σε κατώτερες 
κατηγορίες η κατάσταση είναι δραμα-
τική. Ήδη ομάδες της τρίτης εθνικής 
έχουν αναστείλει την λειτουργία τους 
και πολλές άλλες αποκλείονται μελ-
λοντικά.  
 Σε πολλές περιπτώσεις η οικονομική 
κρίση που αφορά τα ποδοσφαιρικά 
σωματεία της Ελλάδας δεν έχει σχέση με 
την μείωση των εσόδων τους έναντι των 
εξόδων τους, αλλά με την μείωση των 
κερδών των ιδιοκτητών και των μεγαλο-
μετόχων των επιχειρηματικών τους  

δραστηριοτήτων που είναι εκτός του 
χώρου του ποδοσφαίρου. Φαινομενικά, 
μια ΠΑΕ Γ’ ή Δ’κατηγορίας θα έχει 
πολλά έξοδα και ένας καλός προϋπο-
λογισμός στην αρχή της αγωνιστικής 
περιόδου μπορεί να τις αφήσει αλώ-
βητες από την οικονομική κρίση. Τα 
πραγματικά έξοδα μπορεί να είναι 
μεγαλά αν χρησιμοποιούνται «μαύρα» 
χρήματα για την προώθηση των ομά-
δων. Αυτά μπορεί να είναι πολλά και η 
κρίση έχει σημαντικές επιπτώσεις στις 
«μαύρες» δαπάνες. 

Αν στο πλέον δημοφιλές άθλημα 
της Ελλάδας η κατάσταση προβλέπεται 
δυσοίωνη, φαντάζει περιττό να ανα-
φερθούμε σε ποια θέση μπορεί να βρε-
θούν άλλα, λιγότερο δημοφιλή, αθλή-
ματα. 

Εν κατακλείδι, η οικονομκή κρίση 
επηρεάζει ήδη την ποδοσφαιρική βιομη-
χανία και οι προτάσεις που, μακρο-
πρόθεσμα, θα επιτρέψουν αποδοτι-
κότητα και σταθερότητα δεν είναι άλλες 
απο ‘στελέχη με τεχνογνωσία’ και 
‘αναδιάρθρωση κατηγοριών’. 
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 ανάλυση των οικονομι-
κών επιδράσεων περιλαμ-
βάνει την αποτίμηση της 
οικονομικής δραστηριό-
τητας που προκύπτει ως 

αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου γεγο-
νότος, μιας αθλητικής εγκατάστασης, μιας 
υπηρεσίας, μιας κυβερνητικής πολιτικής 
κ.λπ. (Flemming και  Toepper, 1990). Ο 
βασικός συλλογισμός στη βάση μιας 
τέτοιας ανάλυσης είναι να προσδιοριστεί 
η οικονομική δραστηριότητα σε μια 
δεδομένη περιοχή, η οποία μπορεί να 
αποδοθεί σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό 
ερέθισμα (δραστηριότητα που δεν θα 
λάμβανε χώρα εάν απουσίαζε αυτό το 
ερέθισμα). Με άλλα λόγια, η ανάλυση των 
οικονομικών επιδράσεων περιλαμβάνει τη 
μέτρηση της επιπρόσθετης (incremental) 
οικονομικής δραστηριότητας. Μια τέτοια 
επιπρόσθετη οικονομική δραστηριότητα 
μετριέται, ως επί το πλείστον, με βάση τις 
αλλαγές που παρατηρούνται στο επίπεδο 
των δαπαπών (πωλήσεων), του εισο-
δήματος, της απασχόλησης και των φορο-
λογικών εισφορών. Άλλες μεταβλητές που 
έχουν χρησιμοποιηθεί περιλαμβάνουν την 
αύξηση του πληθυσμού, το ύψος των  

 

   φόρων και τις αξίες των ακινήτων.   
 
Συνυπολογισμός των Δαπανών των 
Κατοίκων της Περιοχής 
 
 Με δεδομένο ότι στόχος είναι η 
μέτρηση της επιπρόσθετης οικονομικής 
δραστηριότητας, οι δαπάνες των κα-
τοίκων της περιοχής που σχετίζονται με 
ένα γεγονός δεν αντιπροσωπεύουν εισ-
ροή νέου χρήματος στην τοπική οικονο-
μία και επομένως, δεν θα πρέπει να 
συνυπολογίζονται στην αποτίμηση των 
οικονομικών επιδράσεων (Crompton, Lee 
and Shuster, 2001). Με άλλα λόγια, οι 
δαπάνες των κατοίκων της περιοχής που 
επιλέγουν να παρακολουθήσουν το εν 
λόγω γεγονός αντιπροσωπεύουν χρήμα-
τα που θα είχαν δαπανηθεί στην περιοχή 
ακόμα και εάν δεν λάμβανε χώρα αυτό 
το γεγονός. Στο βαθμό που οι κάτοικοι 
της περιοχής ενδέχεται να αυξήσουν τις 
δαπάνες τους κατά τη διάρκεια του 
σαββατοκύριακου, ως αποτέλεσμα αυτού 
του γεγονότος, είναι το ίδιο πιθανό να 
μειώσουν τις δαπάνες τους στο μέλλον, με 
αποτέλεσμα να εξουδετερώνεται οποι-
αδήποτε αύξηση των τοπικών δαπανών 

Η Η
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από αυτή την ομάδα ατόμων. Όπως 
σημείωσε ο Crompton (1995), οι οικονο-
μικές επιπτώσεις που μπορούν να αποδο-
θούν σε ειδικά γεγονότα σχετίζονται 
μόνο με την εισροή νέου χρήματος που 
εισέρχεται στην οικονομία από επι-
σκέπτες εκτός τοπικής κοινότητας. Ο συ-
νυπολογισμός των δαπανών των κα-
τοίκων-θεατών της ίδιας περιοχής υπερ-
τιμά την επίδραση αυτού του γεγονότος.  

 

 Θα έπρεπε, ωστόσο, να αναφέρουμε 
μια εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα. Εάν το 
γεγονός συγκρατεί ορισμένους κατοίκους 
στο σπίτι τους, οι οποίοι σε διαφορετική 
περίπτωση θα είχαν μετακινηθεί έξω από 
την περιοχή (πιθανώς για να παρακο-
λουθήσουν ένα παρόμοιο γεγονός σε 
κάποιο άλλο μέρος), τότε οι δαπάνες τους 
θα πρέπει να συνυπολογιστούν στην 
ανάλυση των οικονομικών επιπτώσεων 
(Crompton, 1999 και McHone και 
Rungeling, 2000). Αυτές οι δαπάνες θεω-
ρούνται αυξητικές (αντιπροσωπεύουν νέο 
χρήμα) καθώς πρόκειται για χρήματα 
που συγκρατούνται στη φιλοξενούσα 
περιοχή και τα οποία σε διαφορετική 
περίπτωση θα είχαν χαθεί. Ο προσδιορι-
σμός αυτών των δαπανών απαιτεί διεξα-
γωγή έρευνας ερωτηματολογίου σε 
μεγάλο δείγμα κατοίκων της περιοχής, 
που θα περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικές 
με αυτό το ζήτημα. Τέτοιες ερωτήσεις 
είναι περίπλοκες, καθώς η επίδραση στην 
τοπική οικονομία δεν σχετίζεται μόνο με 
το τι δαπανούν οι κάτοικοι στο σπίτι 
τους, αλλά και με το τι θα είχαν δαπανή-
σει πηγαίνοντας σε κάποια άλλη περιοχή. 
Αυτές οι ερωτήσεις έχουν υποθετική φύση 
και απαιτούν προβλέψεις από τη μεριά 
των ερωτηθέντων σε ό,τι αφορά τις δαπά-
νες τους σε περίπτωση που πήγαιναν να 
παρακολουθήσουν ένα γεγονός σε άλλη 
περιοχή. Από την άλλη μεριά, η χρήση 
των δαπανών που κάνουν οι κάτοικοι για 
ένα γεγονός που λαμβάνει χώρα στην 
περιοχή τους ως υποκατάστατο των 
δαπανών που θα έκαναν εάν παρακολου-
θούσαν ένα γεγονός εκτός της περιοχής 
κατοικίας τους δεν είναι κατάλληλη, διότι 
μπορεί τα δύο είδη δαπανών να μην είναι 
ισοδύναμα. Θα μπορούσαν να προκύ-

ψουν διαφορές στις δαπάνες από ένα 
αριθμό παραγόντων, όπως η φύση αυτών 
των γεγονότων, η ανάγκη για μετακίνηση 
και φιλοξενία, κ.λπ. Η αξιοπιστία των 
προβλεπόμενων δαπανών που σχετίζο-
νται με ένα υποθετικό γεγονός, εκτός της 
περιοχής κατοικίας, είναι αμφισβητού-
μενη και πολλοί οικονομολόγοι συνι-
στούν να αγνοούνται όλες οι δαπάνες 
των κατοίκων της περιοχής (Baade, 1996) 
και Dye, 1990; Smith, 1989).  

Στην παρούσα μελέτη, ο υπολο-
γισμός των αυξητικών δαπανών των 
κατοίκων της περιοχής γίνεται εφικτός, 
καθώς πριν από την κατασκευή ενός 
κλειστού γηπέδου ποδοσφαίρου, οι κά-
τοικοι που επιδίδονταν στο ποδόσφαιρο 
στη διάρκεια του χειμώνα έπρεπε να 
μετακινηθούν σε μια ανάλογη αθλητική 
εγκατάσταση που βρισκόταν μια ώρα 
μακριά από την περιοχή τους. Συνεπώς, 
οι συμμετέχοντες αυτοί είχαν την απαι-
τούμενη εμπειρία για να υπολογίσουν με 
ακρίβεια τις δαπάνες που έκαναν εκτός 
της τοπικής οικονομίας τους, όταν ταξί-
δευαν και χρησιμοποιούσαν μια υποκα-
τάστατη αθλητική εγκατάσταση σε άλλη 
περιοχή. Αυτό το γεγονός εξαλείφει τις 
όποιες δυσκολίες σχετίζονται με την 
υποθετική φύση των εκτιμήσεων των 
δαπανών που συγκρατούνται στην το-
πική οικονομία. 

Για να ανακεφαλαιώσουμε, τα 
γεγονότα αναψυχής και οι σχετιζόμενες 
με αυτά αθλητικές εγκαταστάσεις μπο-
ρούν να προσελκύσουν επισκέπτες εκτός 
της περιοχής, οι οποίοι αγοράζοντας 
αγαθά και υπηρεσίες εισάγουν χρήματα 
στην τοπική οικονομία και προκαλούν 
αύξηση των τοπικών εισοδημάτων. 
Παρομοίως, τα γεγονότα αναψυχής και 
οι αντίστοιχες υπηρεσίες μπορούν να 
συγκρατήσουν εκείνους τους κατοίκους 
που διαφορετικά θα ταξίδευαν εκτός της 
περιοχής τους για να παρακολουθήσουν 
αντίστοιχα γεγονότα. Στο βαθμό που 
αυτή η υποκατάσταση και η επακόλουθη 
μείωση των δαπανών των κατοίκων 
εκτός της περιοχής τους μπορούν να 
υπολογιστούν με ακρίβεια, θα πρέπει 
να αποτελούν μέρος μιας  
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ολοκληρωμένης αποτίμησης της οικο-
νομικής επίδρασης αυτών των γεγο-
νότων/υπηρεσιών.   
 
Τι είναι μια Μελέτη Οικονομικών 
Επιπτώσεων; 

 
Μια Μελέτη Οικονομικών Επιπτώ-

σεων (Economic Impact Study) περιλαμ-
βάνει τον υπολογισμό της επιπρόσθετης 
οικονομικής δραστηριότητας που προ-
κύπτει ως αποτέλεσμα ενός συγκεκρι-
μένου οικονομικού ερεθίσματος (συνή-
θως επισκέπτη). Οι μελέτες οικονομικών 
επιπτώσεων μπορούν να εφαρμοστούν 
σε διάφορα είδη οικονομικών δραστη-
ριοτήτων. Ωστόσο, το παρόν άρθρο επι-
κεντρώνεται στην εφαρμογή τέτοιων 
αναλύσεων στην περίπτωση των τουρι-
στικών δραστηριοτήτων. 

Το επίκεντρο μιας μελέτης οικο-
νομικών επιπτώσεων στον τομέα του 
τουρισμού είναι συνήθως οι δαπάνες 
που γίνονται από επισκέπτες που δεν 
κατοικούν στην περιοχή και οι οποίες 
σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο γεγο-
νός, ένα πρόγραμμα ή μια εγκατάσταση. 
Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε προηγου-
μένως, η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει 
και τον υπολογισμό εκείνων των 
δαπανών που συγκρατούνται στην 
τοπική κοινότητα, καθώς οι κάτοικοι 
που θα ταξίδευαν σε μια άλλη περιοχή 
αποφασίζουν να παραμείνουν στην 
κοινότητα τους λόγω αυτού του γεγονό-
τος, προγράμματος ή εγκατάστασης. 
Προκειμένου να αποτιμήσουμε συνολι-
κά την οικονομική επίπτωση μιας 
δραστηριότητας ή εγκατάστασης, θα 
πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλες τις 
δαπάνες που σχετίζονται με τη δραστη-
ριότητα ή την εγκατάσταση αυτή, όπως 

είναι η φιλοξενία, τα ταξιδιωτικά έξοδα 
ή τις αγορές που πραγματοποιούνται 
στην τοπική κοινότητα (περιοχή μελέ-
της) (Vogelosong και Graefe, 2001). 
Επιπλέον, θα πρέπει να εξεταστούν και 
οι δευτερογενείς “κυματοειδείς” επιδρά-
σεις των δαπανών που πραγματοποιούν 
όσοι επισκέπτες δεν κατοικούν στην 
περιοχή (Flemming Toepper, 1990).  

Εννοιολογικά, οι άμεσες οικονομι-
κές επιδράσεις είναι σαφείς, καθώς, τόσο 
οι επισκέπτες εκτός περιοχής, όσο και οι 
κάτοικοι που συγκρατούνται στην τοπι-
κή κοινότητα, αγοράζουν αγαθά ή 
υπηρεσίες μέσα στην περιοχή μελέτης, 
ενώ χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη 
εγκατάσταση ή παρακολουθούν το 
γεγονός. Αυτές οι δαπάνες λαμβάνονται 
άμεσα από τις τοπικές επιχειρήσεις. 
Έμμεσες επιδράσεις υπάρχουν όταν μια 
μερίδα των εσόδων που λαμβάνονται 
από τις τοπικές επιχειρήσεις δαπανάται 
σε άλλα τοπικά αγαθά και υπηρεσίες. 
Δευτερογενείς (induced) επιδράσεις υφί-
στανται όταν τα έσοδα που δημιουρ-
γούνται, ως αποτέλεσμα των άμεσων και 
έμμεσων επιδράσεων, ανακυκλώνονται 
στην τοπική οικονομία, δημιουργώντας 
επιπρόσθετη δραστηριότητα. Παρόλο 
που μπορούμε να διαχωρίσουμε με 
σαφήνεια τις δευτερογενείς από τις 
έμμεσες οικονομικές επιδράσεις, τα δύο 
αυτά είδη επιδράσεων θεωρούνται 
συχνά ως μία και μοναδική επίδραση 
και αναφέρονται απλά ως ‘έμμεσες 
επιδράσεις’. Το σχήμα 1 δείχνει τη 
βασική ακολουθία γεγονότων που 
προκύπτει ως αποτέλεσμα της εισροής 
χρημάτων σε μια τοπική οικονομία από 
επισκέπτες εκτός περιοχής και από την 
αυξημένη συγκράτηση των δαπανών 
των τοπικών κατοίκων. 
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Σχήμα 1.  Δαπάνες Επισκεπτών και Συγκράτηση Κατοίκων: Επιπτώσεις στην Τοπική 
Οικονομική Δραστηριότητα
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Το Υπόδειγμα Εισροών-Εκροών 

  
Οι πολλαπλασιαστικές επιδράσεις 

του κλειστού γηπέδου ποδοσφαίρου 
υπολογίζονται με βάση ένα μοντέλο εισ-
ροών-εκροών της τοπικής περιοχής 
(διοικητικής επαρχίας). Μια ανάλυση 
εισροών-εκροών έχει ως στόχο να ποσο-
τικοποιήσει, σε μια δεδομένη χρονική 
στιγμή, τις οικονομικές αλληλεξαρτήσεις 
μιας οικονομίας. Η λογιστική εισροών-
εκροών αποτελεί ένα πλαίσιο που ανα-
γνωρίζει ρητά τις αλληλεπιδράσεις 
ανάμεσα στις παραγωγικές βιομηχανίες  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
της οικονομίας και τα στοιχεία της 
τελικής ζήτησης. Τελική ζήτηση είναι η 
ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες που 
καταναλώνονται άμεσα από τους 
τελικούς καταναλωτές. Τα τελικά αγαθά 
και οι υπηρεσίες ονομάζονται ‘τελικά’, 
διότι δεν επανατοποθετούνται στην 
παραγωγική διαδικασία προκειμένου 
να παραχθεί κάποιο άλλο αγαθό. Οι 
αλληλεξαρτήσεις χαρακτηρίζονται από 
τη διαβιομηχανική δομή, που δείχνει τις 
εισροές που συνδυάζονται για την 
παραγωγή ενός προϊόντος. Το πλαίσιο 

Το χρήμα εισβάλλει σε μια τοπική οικονομία λόγω των 
δαπανών των μη κατοίκων που ενδυναμώνουν την 

τοπική οικονομία 

+ 

Το χρήμα συγκρατείται, καθώς οι κάτοικοι δεν 
χρειάζεται πλέον να ταξιδέψουν εκτός της περιοχής 
τους για να συμμετέχουν σε ποδόσφαιρο κλειστού 

χώρου 

Οι πολλαπλασιαστικές επιδράσεις προκαλούν δαπάνες 
και παραγωγή εισοδήματος 

 (έμμεσες και άμεσες επιδράσεις) 

 
Η τοπική οικονομική δραστηριότητα αυξάνεται 

 



ανάλυσης εισροών-εκροών είναι παρό-
μοιο με το πλαίσιο της χρηματο-
οικονομικής λογιστικής που παρακο- 
λουθεί τις αγορές και τις δαπάνες σε 
αγαθά και υπηρεσίες σε χρήματα. Το 
πλαίσιο εισροών-εκροών καταγράφει τις 
ροές χρημάτων ανάμεσα στις επιχει-
ρήσεις, καθώς και μεταξύ επιχειρήσεων 
και καταναλωτών, σε μια οικονομία.  

Το μοντέλο εισροών/εκροών συνο-
ψίζεται παρακάτω. Ακολουθούν λεπτο-
μέρειες αυτού του μοντέλου. 
 

X* = (1-A*)-1  F*  

όπου: 
 
X* = διάνυσμα του συνολικού προϊόντος 
(εκροής) 
(1-A*)-1 = μήτρα του κλειστού μοντέλου 
συνολικών προϋποθέσεων (Leontief 
inverse) 
F* = διάνυσμα των μεταβολών της 
τελικής ζήτησης που σχετίζονται με το 
κλειστό γήπεδο ποδοσφαίρου 

Το μοντέλο εισροών-εκροών της 
περι-φέρειας Νόβα Σκωτίας του Καναδά 
αποτελεί τη βάση για το μοντέλο εισ-
ροών-εκροών της επαρχίας Κίνγκς. Το 
μοντέλο της Νόβα Σκωτίας του Κα-ναδά 
βασίζεται σε στατιστικά δεδομένα του 
Καναδά και δημιουργήθηκε από την 
εταιρεία CANMAC Economic Con-
sulting Ltd. Ο επαρχιακός πίνακας των 
άμεσων προϋποθέσεων εισροών -εκροών 
αποκτήθηκε από το Εθνικό Τμή-μα Οι-
κονομικών Στατιστικών Δεδομένων (NS 
Department of Finance) και προς-
αρμόστηκε μέσω πηλίκων θέσης 
(location quotients-LQ) βασισμένων 
στην απασχόληση, προκειμένου να προ-
σεγγίσει την οικονομία της περιοχής της  
Αννάπολης. Το πηλίκο θέσης σε αυτή 
την περίπτωση είναι μια μέτρηση που 
συγκρίνει τη συγκέντρωση μιας βιομη-
χανίας στην περιοχή Κίνγκς με τη συ-
γκέντρωση της ίδιας βιομηχανίας στο 
σύνολο της περιφέρειας της Νόβα Σκω-
τίας. 

Τα πηλίκα θέσης υπολογίστηκαν 
για κάθε βιομηχανία (με εξαίρεση τα 
νοικοκυριά). Οι σειρές του πίνακα 
άμεσων προϋποθέσεων είναι προσαρμο-
σμένες με βάση τις τιμές των πηλίκων 
θέσης. Υποθέτουμε ότι όλες οι πληρωμές 
μισθών αφορούν τους κατοίκους της 
επαρχίας, ενώ τα κέρδη θεωρούνται ως 
διαρροές και καμιά προσαρμογή δεν 
γίνεται για τους καθημερινά μετακι-
νούμενους κατοίκους. Μετά την προ-
σαρμογή των άμεσων συντελεστών μέσω 
των πηλίκων θέσης, το μοντέλο μετατρέ-
πεται στον πίνακα συνολικών προϋπο-
θέσεων με την τεχνική αντιστροφής του 
Λεοντιέφ που περιγράφτηκε προηγου-
μένως. Δεδομένων των μεταβολών στην 
τελική ζήτηση που δημιουργούνται από 
τους αγώνες, το μοντέλο μπορεί να 
επιλυθεί για να υπολογιστούν οι έμμεσες 
και οι δευτερογενείς επιδράσεις στην 
τοπική οικονομία. 

Το μοντέλο είναι κλειστό σε ό,τι 
αφορά τα νοικοκυριά. Στο πρότυπο, ή 
ανοιχτό μοντέλο, η κατανάλωση των 
νοικοκυριών συνιστά μια στήλη που 
τοποθετείται στα έσοδα της τελικής 
ζήτησης και το εισόδημα του νοικο-
κυριού (αποτελούμενο από μισθούς - 
κέρδη και άλλα εισοδήματα) είναι μια 
σειρά που περιλαμβάνεται στην επιπρό-
σθετη αξία. Όταν το μοντέλο είναι 
κλειστό όσον αφορά στα νοικοκυριά, η 
σειρά και η στήλη του νοικοκυριού 
ενσωματώνονται στον ενδογενή (δια-
κλαδικό) πίνακα. Ο μεταποιητικός τομέ-
ας επεκτείνεται, επομένως, για να 
συμπεριλάβει τα νοικοκυριά ως μια βιο-
μηχανία και ο δια-κλαδικός πίνακας 
αποκαλύπτει τις σχέσεις μεταξύ της 
βιομηχανίας των νοικοκυριών και όλων 
των άλλων κλάδων. Ως αποτέλεσμα, ο 
τομέας των νοικοκυριών δεν είναι πλέον 
εξωγενής, αλλά συνιστά μέρος του 
εσωτερικά προκαθορισμένου μεριδίου 
του μοντέλου και επομένως, είναι ενδο-
γενής. Η ενσωμάτωση των νοικοκυριών 
στον μεταποιητικό τομέα βασίζεται στην 
υπόθεση ότι μέρος της ανάλυσης είναι ο 
υπολογισμός, όχι μόνο των επιδράσεων   
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των δια-κλαδικών αγορών, αλλά και 
των επιδράσεων των δαπανών των νοι-
κοκυριών στην  οικονομία. 

Το κλειστό μοντέλο επιτρέπει τον 
υπολογισμό των άμεσων, έμμεσων και 
δευτερογενών επιδράσεων μιας εξωγε-
νούς μεταβολής. Η προσμέτρηση των 
νοικοκυριών στο δια-κλαδικό μερίδιο 
του πίνακα έχει ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία πολλαπλασιαστών που α-
ντανακλούν όχι μόνο τις άμεσες και 
έμμεσες αγορές από τη βιομηχανία των 
νοικοκυριών (εισροές εργασίας) από 
άλλες βιομηχανίες, αλλά συμπεριλαμ-
βάνουν και τις επιδράσεις της εκ νέου 
δαπάνης του εισοδήματος του νοικοκυ-
ριού στην οικονομία. Η οικονομική 
δραστηριότητα που απορρέει από την εκ 
νέου δαπάνη του εισοδήματος, που 
δημιουργείται από τις άμεσες και έμ-
μεσες επιδράσεις, είναι γνωστή ως 
δευτερογενής επίδραση. Οι δευτερο-
γενείς επιδράσεις συνιστούν επιπρόσθε-
τες δαπάνες που απορρέουν από το 
αυξημένο εισόδημα το οποίο είναι 
αποτέλεσμα της ανόδου της τελικής 
ζήτησης. 

Μια υπόθεση που υφίσταται στις 
δευτερογενείς επιδράσεις είναι ότι το 
εισόδημα του νοικοκυριού ρέει προς 
τους κατοίκους και οι κάτοικοι δαπα-
νούν το νέο τους εισόδημα ακολου-
θώντας ένα μοτίβο δαπανών που προσ-
διορίζεται στη στήλη της δαπάνης του 
νοικοκυριού του διακλαδικού πίνακα. 
Με δεδομένες τις θεωρούμενες διαρροές 
από την τοπική οικονομία (που σχετίζο-
νται με την παραγωγή αγαθών/βιομη-
χανικών κερδών), το κλειστό μοντέλο 
είναι το πλέον εφαρμόσιμο, λόγω της 
ικανότητας του να λαμβάνει υπόψη τις 
δευτερογενείς επιδράσεις που σχετίζο-
νται με την εκ νέου δαπάνη του εισοδή-
ματος που δημιουργείται από τις άμεσες 
και έμμεσες επιδράσεις. 
 

Μετατροπή Δαπανών σε Μεταβολές 
Τελικής Ζήτησης  
 

Για να μπορέσουμε να χρησιμοποι-
ήσουμε το μοντέλο εισροών-εκροών, 
προκειμένου να υπολογίσουμε την οικο-
νομική επίδραση ενός κλειστού γηπέδου 
ποδοσφαίρου, θα πρέπει οι εξωγενείς με-
ταβολές στις πωλήσεις να μετατραπούν 
σε μεταβολές τελικής ζήτησης. Η μετα-
τροπή περιλαμβάνει τον υπολογισμό 
των χονδρικών πωλήσεων, των λιανι-
κών πωλήσεων και των περιθωρίων με-
τακίνησης, καθώς και τον προσδιορι-
σμό των άμεσων διαρροών που σχετίζο-
νται με τη μη τοπική παραγωγή και τους 
φόρους. Αυτές οι προσαρμογές αναλύ-
ονται παρακάτω. 
 
Προσαρμογές του Φόρου Πωλήσεων 

 
  Τα περισσότερα αγαθά και οι υπη-
ρεσίες στην περιοχή Κίνγκς υπόκεινται 
στο φόρο ΦΠΑ (15%) που συλλέγεται τη 
στιγμή της πώλησης και καταβάλλεται 
στην ομοσπονδιακή και τις περιφε-
ρειακές κυβερνήσεις. Οι λιανικοί πωλη-
τές τον προσθέτουν στην τιμή των 
προϊόντων που πωλούν. Οι επιχειρήσεις 
πληρώνουν το ΦΠΑ κατά την προμή-
θεια των αγαθών, τον χρεώνουν κατά 
την πώληση αυτών των αγαθών και 
μεταβιβάζουν τη διαφορά στην κυβέρ-
νηση. Μερικά προϊόντα, όπως φαγητά 
που αγοράζονται σε εδωδιμοπωλεία, 
εξαιρούνται από το ΦΠΑ. Ο φόρος 
αυτός δεν χρεώνεται στη βενζίνη που 
πωλείται λιανικά στους καταναλωτές. 
Για τη βενζίνη, όλοι οι φόροι εισπράτ-
τονται στο επίπεδο του παραγωγού και 
περιλαμβάνονται στο κόστος με το 
οποίο πωλείται στους λιανικούς πωλη-
τές. Για τον υπολογισμό των διαρροών 
του ΦΠΑ, εκτός της τοπικής οικονομίας, 
οι τουριστικές δαπάνες για όλες τις 
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κατηγορίες ελαχιστοποιούνται από την 
εφαρμόσιμη τιμή του ΦΠΑ όταν μετατρέ-
πονται οι τιμές πωλήσεων σε τοπική 
τελική ζήτηση.  

 
Προσαρμογές Εμπορικού Περιθωρίου 
 
 Οι δαπάνες των επισκεπτών είναι 
ισοδύναμες με το παραγόμενο προϊόν 
που αποδίδεται σε αυτούς τους 
επισκέπτες. Αυτό ισχύει για όλες τις 
τουριστικές δαπάνες, με εξαίρεση όσες 
σχετίζονται με το λιανικό εμπόριο. Το 
παραγόμενο προϊόν που δημιουργείται 
από τις λιανικές τουριστικές δαπάνες 
περιορίζεται στο εμπορικό περιθώριο 
(διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης του 
αγαθού και του κόστους προμήθειας 
αυτού του αγαθού). Η διαδικασία 
δημιουργίας αυτού του περιθωρίου 
περιλαμβάνει τον πολλαπλασιασμό της 
αξίας των λιανικών πωλήσεων με τα 
χονδρικά και λιανικά περιθώρια, καθώς 
και με το χονδρικό και λιανικό 
βιομηχανικό εμπόριο, αντίστοιχα. Το 
συνολικό περιθώριο του λιανικού 
εμπορίου (προσαρμοσμένο σε άμεσες 
διαρροές μέσω των πηλίκων θέσης) είναι 
25,7% (επί της τιμής πώλησης) και το 
συνολικό περιθώριο του χονδρικού 
εμπορίου είναι 14,6%. Οι δαπάνες των 
λιανικών πωλήσεων, πλην των περι-
θωρίων χονδρικού και λιανικού 
εμπορίου, προσαρμόζονται συνήθως για 
να λάβουν υπόψη τους τα περιθώρια 
μετακίνησης, με το υπόλοιπο (τιμή 
παραγωγού) να καταμερίζεται στη 
βιομηχανία παραγωγής (συνήθως 
μεταποιητική). Σε αυτό το μοντέλο, 
εφόσον όλα τα αγαθά θεωρούνται ότι 
εισάγονται στην περιοχή, οι διαρροές 
που σχετίζονται με τα περιθώρια μετα-
κίνησης και τη μη τοπική παραγωγή 
συνυπολογίζονται μέσω της θεώρησης 
του κόστους των αγαθών που 

πωλούνται ως εισαγόμενα. 
 
Επιδράσεις της Κατασκευής ενός 
Κλειστού Γηπέδου Ποδοσφαίρου 
 
 Όλες οι επιδράσεις εκτιμώνται σε 
δολάρια του έτους 2005. Οι συνολικές 
κατασκευαστικές δαπάνες ήταν 1,54 
εκατομμύρια δολάρια. Η κατασκευή 
έγινε από μια τοπική εταιρία, οι αγορές 
εξοπλισμού έγιναν μέσω τοπικών προ-
μηθευτών και ο επιχειρησιακός σχε-
διασμός διεξήχθη από μια τοπική 
εταιρεία. Η προσαρμογή των διαρροών, 
όπως οι συμβολές στην κυβέρνηση της 
περιοχής Κίνγκς και στους αθλητικούς 
οργανισμούς (450 χιλιάδες δολάρια) και 
οι μη τοπικοί φόροι, καθώς και επι-
πρόσθετες (άμεσες) κατασκευαστικές δα-
πάνες που εισήλθαν στην τοπική οικο-
νομία, ήταν 924 χιλιάδες δολάρια. Αυτές 
οι δαπάνες κυκλοφορούν διαμέσου της 
τοπικής οικονομίας, δημιουργώντας ει-
σόδημα και εκ νέου δαπάνη, αλλά και 
περισσότερες διαρροές. Το μοντέλο 
εισροών-εκροών λαμβάνει υπόψη του 
τέτοιες εκ νέου δαπάνες, καθώς και επι-
πρόσθετες διαρροές. Οι συνολικές (άμε-
σες  - έμμεσες – δευτερογενείς) επιδρά-
σεις στην οικονομία της περιοχής Κίν-
γκς είναι 1,49 εκατομμύρια δολάρια, 
όπως φαίνεται στον πίνακα 1. Οι κύριες 
κατασκευαστικές επιδράσεις είναι 1,13 
εκατομμύρια δολάρια σε παραγόμενο 
προϊόν (δαπάνες) στην τοπική κατα-
σκευαστική βιομηχανία, 93 χιλιάδες 
στον χρηματοοικονομικό – κτημα-
τομεσιτικό - ασφαλιστικό τομέα και 56 
χιλιάδες στο χονδρικό και λιανικό εμπό-
ριο. Οι μισθοί - κέρδη συνιστούν 576 χι-
λιάδες δολάρια. Με 30 χιλιάδες δολάρια 
ανά θέση εργασίας, το παραπάνω ισο-
δυναμεί με 19 θέσεις πλήρους απασχό-
λησης. Η κατασκευαστική περίοδος είχε 
διάρκεια ένα χρόνο. 
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Πίνακας 1. Συνολικές Επιδράσεις από την Επιπρόσθετη Κατασκευή των Υπηρεσιών 
Ποδοσφαίρου Κλειστού Χώρου 
 

  
             

Συνολικές Κατασκευαστικές Επιδράσεις στις Πωλήσεις 
(Απόδοση) 

 Τιμές σε 
δολάρια 

2005 
    Υποδιαίρεση A – Γεωργικές και άλλες σχετικές βιομηχανίες  11.731 
    Υποδιαίρεση B – Βιομηχανίες αλιείας και δολωμάτων 133 
    Υποδιαίρεση Γ – Βιομηχανίες ξυλείας και δασοκομείας 10.114 
    Υποδιαίρεση Δ –  Ορυχεία (συμπεριλαμβανομένων και των 
μονάδων κοπής), λατομεία και πετρελαιοπηγές 4.602 
    Υποδιαίρεση Ε –  Συνολική Μεταποίηση 10.543 
    Υποδιαίρεση ΣΤ – Κατασκευαστικές βιομηχανίες 1.128.510 
    Υποδιαίρεση Ζ – Βιομηχανίες μεταφορών και αποθήκευσης 15.447 
    Υποδιαίρεση Η – Βιομηχανίες επικοινωνίας και άλλων 
κοινωφελών υπηρεσιών 23.742 
    Υποδιαίρεση Θ – Βιομηχανίες χονδρικού εμπορίου 56.025 
    Υποδιαίρεση Ι – Βιομηχανίες λιανικού εμπορίου 55.897 
    Υποδιαίρεση ΙΑ - Χρήμα, Ασφάλεια, Κατασκευές 93.159 
    Υποδιαίρεση ΙΒ – Άλλες Υπηρεσίες 31.767 
    Υποδιαίρεση ΙΓ – Κλάδος εκπαιδευτικών υπηρεσιών 197 
    Υποδιαίρεση ΙΔ – Κλάδος υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών 8.678 
    Υποδιαίρεση ΙΕ – Κλάδος φιλοξενίας και υπηρεσιών   
φαγητού/ποτού 17.536 
    Υποδιαίρεση ΙΣΤ – Άλλες Υπηρεσίες 22.150 
   Συνολικό άθροισμα 1.490.231 
   Εισόδημα νοικοκυριού (μισθοί/κέρδη)      575.746 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Λειτουργικές Οικονομικές Επιδράσεις 
ως Έσοδα της Αθλητικής 
Εγκατάστασης   
 
 Ο πίνακας 2 παρουσιάζει τις ετήσιες 
λειτουργικές δαπάνες ύψους περίπου 
125 χιλιάδων δολαρίων της αθλητικής 
εγκατάστασης. Το κύριο λειτουργικό 
κόστος περιλαμβάνει μισθούς ύψους 32 
χιλιάδων δολαρίων, θέρμανση (πε-
τρέλαιο) ύψους 16 χιλιάδων δολαρίων, 
ηλεκτρισμό και άλλες κοινωφελείς 
υπηρεσίες ύψους 14 χιλιάδων δολαρίων, 
συντήρηση και προμήθειες ύψους 10 
χιλιάδων δολαρίων και ασφαλιστική 
κάλυψη ύψους 8 χιλιάδων δολαρίων.  

 
Πίνακας 2.  Ετήσιες Λειτουργικές 
Δαπάνες των Υπηρεσιών Ποδοσφαίρου 
Κλειστού Χώρου 
 
Ετήσιες 
Λειτουργικές 
Δαπάνες 

Τιμές σε δολάρια 
2005 

Τραπεζικές χρεώσεις 
και τόκοι δανείων 36.875 
Συντήρηση και 
προμήθειες 6.069 
Κόστος πωλήσεων 831 
Ηλεκτρισμός 9.626 
Εκκαθάριση 
σκουπιδιών 353 
Θέρμανση 16.596 
Ασφάλεια 8.260 
Διοικητικά τέλη 18.508 
Προμήθειες γραφείου 880 
Διαφήμιση και 
προώθηση 821 
Επαγγελματικά τέλη 5.050 
Εκκαθάριση χιονιού 3.571 
Επικοινωνίες 1.880 
Μισθοί/Επιδόματα 13.145 
Νερό/Αποχέτευση 1.016 
Σύνολο 123.481 

 

 
 Δεν μπορούν να θεωρηθούν όλες οι 
λειτουργικές δαπάνες ως επιπρόσθετες, 
με τη μορφή διαρροών, όπως οι φόροι 
πωλήσεων και οι ροές της μη τοπικής 
παραγωγής εκτός της επαρχίας. 

Επιπλέον, οι δαπάνες που χρημα-
τοδοτούνται από τοπικούς (της περιοχής 
Κίνγκς) κατοίκους/επιχειρήσεις, δεν 
θεωρούνται επιπρόσθετες. Από την άπο-
ψη της οικονομικής επδρασης, το ερώτη-
μα που προκύπτει είναι τι ποσοστό των 
εσόδων που χρησιμοποιούνται για την 
πληρωμή των λειτουργικών εξόδων της 
εγκατάστασης προέρχεται από μη 
τοπικές πηγές. Ο πίνακας 3 παρουσιάζει 
τα έσοδα της εγκατάστασης. Τα δε-
δομένα των εγγραφών δείχνουν ότι τα 
συμμετέχοντα μέλη της τοπικής ένωσης 
ποδοσφαίρου που έρχονται από γειτο-
νικές επαρχίες συνιστούν το 40% των 
σχεδόν 5.000 μελών του ποδοσφαιρικού 
οργανισμού της περιοχής. Αυτοί οι μη 
κάτοικοι φέρνουν σχεδόν 40 χιλιάδες 
δολάρια ετησίως με τη μορφή τελών 
(αντιμισθίας) για τη συμμετοχή τους στο 
κλειστό γήπεδο ποδοσφαίρου. Αυτό το 
ποσό αντιπροσωπεύει το 33% των 
συνλικών εσόδων της εγκατάστασης που 
ανέρχονται σε 119 χιλιάδες δολάρια. 

 
Πίνακας 3. Έσοδα από τις Υπηρεσίες 
Ποδοσφαίρου Κλειστού Χώρου 
 
 

 
Άλλες Λειτουργικές Επιδράσεις στην 
Τοπική Οικονομία 

 
 Με δεδομένο ότι η εν λόγω 
αθλητική εγκατάσταση είναι η μοναδική 
στη δυτική περιοχή της Νόβα Σκωτίας 
του Καναδά, οι ομάδες των χρηστών 
έρχονται από αποστάσεις που φτάνουν 
και τα 120 χιλιόμετρα, προκειμένου να 
χρησιμοποιήσουν την εγκατάσταση σε 
συστηματική βάση. Μια έρευνα όσων 

Ετήσια Έσοδα Τιμές σε 
δολάρια 

2005 

Μίσθωση Ποδοσφαίρου 114.314 

Άλλες Μισθώσεις 2.745 

Διαφήμιση 1.770 

Σύνολο 118.829 
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δεν κατοικούν στην περιοχή Κίνγκς 
(παίκτες/γονείς) και οι οποίοι χρησι-
μοποιούν την εγκατάσταση, έδειξε ότι, 
συνολικά, αυτή η ομάδα έφερε περίπου 
30 χιλιάδες δολάρια ετησίως στην τοπι-
κή οικονομία μέσω των δαπανών της (σε 
φαγητό, βενζίνη, ψώνια) κατά τη 
διάρκεια των αγώνων/προπονήσεων. 
Αυτά τα έσοδα δεν τα αποκομίζει το 
κλειστό γήπεδο ποδοσφαίρου, αλλά 
προσλαμβάνονται από τις τοπικές επι-
χειρήσεις, τόσο άμεσα, όσο και μέσω των 
πολλαπλασιαστικών επιδράσεων. 
 Πριν από την κατασκευή του κλει-
στού γηπέδου ποδοσφαίρου, οι κάτοικοι 
της επαρχίας έπρεπε να μετακινηθούν 
έξω από την περιοχή κατοικίας τους 
(όλοι οι αγώνες/προπονήσεις λάμβαναν 
χώρα στις εγκαταστάσεις του Δήμου 
Χάλιφαξ - σε απόσταση 100 περίπου 
χιλιομέτρων) για να συμμετέχουν σε 
ποδόσφαιρο κλειστού χώρου. Μια τηλε-
φωνική έρευνα επισκόπησης όλων των 
γονέων στην περιοχή Κίνγκς, οι οποίοι 
είχαν παιδιά εγγεγραμμένα στην τοπική 
ένωση ποδοσφαίρου και ταξίδευαν συ-
στηματικά έξω από την περιοχή κατοι-
κίας τους, έδειξε ότι συγκρατούνται 
περίπου 20 χιλιάδες δολάρια στα όρια 
της επαρχίας, λόγω της ύπαρξης ενός 
τοπικού (κλειστού) γηπέδου ποδο-
σφαίρου. Εκείνοι που επωφελούνται 
από τη συγκράτηση των κατοίκων που 
επιδίδονται στο ποδόσφαιρο και από τις 
αντίστοιχες δαπάνες είναι οι τοπικές 
επιχειρήσεις. Οι δαπάνες ύψους 20 
χιλιάδων δολαρίων που συγκρατούνται 
στα όρια της περιοχής προστίθενται στη 
μεταβολή της τελικής ζήτησης (και 
αποδίδονται στην εγκατάσταση του 
κλειστού γηπέδου ποδοσφαίρου) με 
κατανομή των δαπανών σε αναλογία 
προς τους συντελεστές δαπανών των 
νοικοκυριών. Με άλλα λόγια, γίνεται η 
υπόθεση ότι τα χρήματα που δεν 
δαπανούνται από τους κατοίκους (και 
άλλα μέλη της οικογένειας τους) προκει-
μένου να ταξιδέψουν εκτός της περιοχής 
κατοικίας τους για να συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες κλειστού ποδοσφαίρου, 
θα δαπανηθούν με τον ίδιο τρόπο που 
τα τοπικά νοικοκυριά (κατά μέσο όρο) 
δαπανούν σε διάφορες βιομηχανίες που 
περιλαμβάνονται στο μοντέλου εισ-
ροών-εκροών. 

 
Συνολικές Λειτουργικές Επιδράσεις  

 
 Οι συνολικές (προοδευτικές) άμεσες 
επιπρόσθετες επιδράσεις ορίζονται εδώ 
ως: 1) χρήματα που ρέουν άμεσα από 
την εγκατάσταση ποδοσφαίρου μέσω 
των τελών που πληρώνουν οι χρήστες 
που δεν κατοικούν στην περιοχή, 2) 
χρήματα που δαπανούνται στην τοπική 
οικονομία από χρήστες της εγκατά-
στασης που δεν κατοικούν στην περιοχή 
Κίνγκς, όταν επισκέπτονται την εγκατά-
σταση αυτή και 3) χρήματα που συγκρα-
τούνται στην τοπική οικονομία, καθώς 
οι τοπικοί κάτοικοι δεν ταξιδεύουν 
πλέον εκτός της περιοχής τους για να 
συμμετέχουν σε ποδοσφαιρικές δραστη-
ριότητες κλειστού χώρου. Όπως σημει-
ώθηκε προηγουμένως, αυτές οι επιδρά-
σεις εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 40000 
δολάρια, 30000 δολάρια και 20000 
δολάρια αντίστοιχα και συνολικά είναι 
90000 δολάρια. Ο πίνακας 4 δείχνει τις 
συνολικές (άμεσες – έμμεσες – δευτερο-
γενείς) επιπρόσθετες οικονομικές επι-
δράσεις από τη λειτουργία του κλειστού 
γηπέδου ποδοσφαίρου, που γίνονται 
εμφανείς μέσω των τριών προαναφερ-
θουσών επιδράσεων. Οι άμεσες δαπάνες 
ύψους 90000 δολαρίων δημιούργησαν 
συνολικές (πολλαπλασιαστικές) ετήσιες 
επιδράσεις ύψους 116000 δολαρίων σε 
δαπάνες και 60000 δολαρίων σε εισόδη-
μα για την οικονομία της περιοχή 
Κίνγκς. Οι επιδράσεις των δαπανών συ-
γκεντρώνονται στον τομέα του φαγητού 
- ποτού (42 χιλιάδες δολάρια) και 
ακολουθεί ο χρηματοοικονομικός το-
μέας (28000 δολάρια), οι κοινωφελείς 
υπηρεσίες (15000 δολάρια) και οι 
πωλήσεις λιανικής (8000 δολάρια).  

 



Πίνακας 4. Ετήσιες Λειτουργικές Επιδράσεις των Υπηρεσιών Ποδοσφαίρου Κλειστού 
Χώρου

Eτήσιες Επιδράσεις από τα Τέλη των Μη Κατοίκων, τις 
Δαπάνες των Επισκεπτών και τη Συγκράτηση Δαπανών από 
τους Εγχώριους Συμμετέχοντες  

Τιμές σε 
δολάρια 

2005 
    Υποδιαίρεση A – Γεωργικές και άλλες σχετικές βιομηχανίες  857 
    Υποδιαίρεση B – Βιομηχανίες αλιείας και δολωμάτων 32 
    Υποδιαίρεση Γ – Βιομηχανίες ξυλείας και δασοκομείας 226 
    Υποδιαίρεση Δ – Ορυχεία (συμπεριλαμβανομένων και των      
μονάδων κοπής), λατομεία και πετρελαιοπηγές 196 

    Υποδιαίρεση Ε – Συνολική Μεταποίηση 2.668 
    Υποδιαίρεση ΣΤ – Κατασκευαστικές βιομηχανίες 1.450 
    Υποδιαίρεση Ζ – Βιομηχανίες μεταφορών και αποθήκευσης 1.440 
    Υποδιαίρεση Η – Βιομηχανίες επικοινωνίας και άλλων     
κοινωφελών υπηρεσιών 15.449 

    Υποδιαίρεση Θ – Βιομηχανίες χονδρικού εμπορίου 4.382 
    Υποδιαίρεση Ι – Βιομηχανίες λιανικού εμπορίου 8.332 
    Υποδιαίρεση ΙΑ – Χρήμα, Ασφάλεια, Κατασκευές 27.699 
    Υποδιαίρεση ΙΒ – Άλλες Υπηρεσίες 4.409 
    Υποδιαίρεση ΙΓ – Κλάδος εκπαιδευτικών υπηρεσιών 21 
    Υποδιαίρεση ΙΔ – Κλάδος υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών 909 
   Υποδιαίρεση ΙΕ – Κλάδος φιλοξενίας και υπηρεσιών                   
φαγητού/ποτού 41.548 

    Υποδιαίρεση ΙΣΤ – Άλλες Υπηρεσίες 6.287 
   Συνολικό άθροισμα 115.905 
   Εισόδημα νοικοκυριού (μισθοί/κέρδη) 59.865 

 
 
Συμπεράσματα 
 

Οι εγκαταστάσεις και τα γεγονότα 
αναψυχής προσελκύουν επισκέπτες που 
δαπανούν χρήματα και επομένως, 
δημιουργούν αυξημένες πωλήσεις και 
εισοδήματα στην περιοχή προορισμού. 
Γενικά, οι δαπάνες των κατοίκων της 
περιοχής, που σχετίζονται με μια 
εγκατάσταση/γεγονός, εξαιρούνται, στη 
βάση του συλλογισμού ότι τέτοιες 
δαπάνες θα είχαν πραγματοποιηθεί 
στην περιοχή, με ή χωρίς την εγ-
κατάσταση/γεγονός (Crompton, Lee και 
Shuster, 2001). Μια εξαίρεση σε αυτό  
 
 
 

 

 
 
τον κανόνα μπορεί να γίνει όταν είναι 
δυνατό να προσδιορίσουμε με σιγουριά 
ότι οι τοπικοί κάτοικοι θα ταξίδευαν (και 
θα έκαναν δαπάνες) εκτός της περιοχής 
τους, εάν απουσίαζε η συγκεκριμένη 
εγκατάσταση ή γεγονός (Crompton, 
1995). Ακόμα και εάν μια τέτοια υποκα-
τάσταση μπορεί να προσδιοριστεί, συχνά 
είναι προβληματική η ποσοτικοποίηση 
των σχετιζόμενων δαπανών. Αυτή η 
δυσκολία απορρέει από το γεγονός ότι οι 
ερωτήσεις που γίνονται στους κατοίκους 
σχετικά με τις δαπάνες τους κατά τη 
διάρκεια μιας τέτοιας υποκατάστασης, 
είναι υποθετικές στη φύση τους και 
απαιτούν προβλέψεις από την πλευρά 

 

           Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 9ος, Τεύχος 1ο, Ιανουάριος–Φεβρουάριος– Μάρτιος 2009  16 



 

 Γενικά, στις αναλύσεις οικονομικών 
επιπτώσεων, η συγκράτηση των δαπανών 
των τοπικών κατοίκων που σχετίζονται 
με μια εγκατάσταση ή ένα γεγονός 
αναψυχής αγνοείται, διότι η εκτίμηση 
αυτή απαιτεί υποθετικές προβλέψεις από  
τους συμμετέχοντες στη σχετική έρευνα. 
Πριν από την κατασκευή της εγκατά-
στασης που μελετάται σε αυτό το άρθρο, 
οι κάτοικοι της περιοχής έπρεπε να 
ταξιδεύουν εκτός του τόπου κατοικίας 
τους για να συμμετέχουν σε δραστη-
ριότητες ποδοσφαίρου κλειστού χώρου. 
Ως αποτέλεσμα, οι κάτοικοι που επιδίδο-
νταν στο ποδόσφαιρο κλειστού χώρου 
είχαν άμεση γνώση των σχετικών 
δαπανών, που, πλέον, συγκρατούνταν 
στην τοπική οικονομία, ως αποτέλεσμα 
της νέας εγκατάστασης. Οι τοπικές 
δαπάνες που συγκρατούνταν λόγω του 
κλειστού γηπέδου ποδοσφαίρου ανήλθαν 
σε 20 χιλιάδες δολάρια ετησίως. Αυτό 
συνιστά το 22% των ετήσιων (προοδευ-
τικών) άμεσων οικονομικών επιδράσεων 
που προήλθαν από αυτή την πηγή. Η 
παράλειψη του υπολογισμού αυτού του 
κομματιού κατά την αποτίμηση των 
επιπρόσθετων άμεσων δαπανών 

των ερωτηθέντων (Baade, 1996; Dye, 1990; 
Smith, 1989). Επιπλέον, η χρήση των 
δαπανών που πραγματοποιούν οι κάτοι-
κοι σε σχέση με ένα γεγονός που λαμ-
βάνει χώρα στην περιοχή τους ως 
υποκατάστατο των δαπανών που θα 
έκαναν κατά την παρακολούθηση του 
ίδιου γεγονότος εκτός του τόπου κα-
τοικίας τους, είναι ακατάλληλη, διότι 
μπορεί τα δύο είδη δαπανών να μην είναι 
ισοδύναμα. Στο πλαίσιο της παρούσας 
έρευνας, πριν από την κατασκευή της 
αθλητικής εγκατάστασης, όλοι οι κάτοι-
κοι που συμμετείχαν σε δραστηριότητες 
ποδοσφαίρου κλειστού χώρου έπρεπε να 
ταξιδέψουν σε μια εγκατάσταση που 
βρισκόταν 100 χιλιόμετρα μακριά. Έγινε, 
λοιπόν, ένας υπολογισμός της αξίας (σε 
δολάρια) των συγκρατημένων δαπανών 
των κατοίκων, ρωτώντας τους πόσο 
συχνά ταξίδευαν εκτός της περιοχής τους 
για να συμμετέχουν σε ποδόσφαιρο 
κλειστού χώρου και πόσες ήταν οι 
σχετικές τους δαπάνες. Με άλλα λόγια, 
έγινε η υπόθεση ότι τα χρήματα που δεν 
σπαταλήθηκαν από τους κατοίκους 
αυτούς (και άλλα μέλη της οικογένειας 
τους) για να ταξιδέψουν εκτός της 
περιοχής τους και να συμμετέχουν σε 
ποδόσφαιρο κλειστού χώρου, θα δαπα-
νούνταν με τον ίδιο τρόπο που τα άλλα 
νοικοκυριά της περιοχής (κατά μέσο 
όρο) δαπανούσαν το εισόδημά τους σε 
διάφορες βιομηχανίες που περιλαμ-
βάνονται στο μοντέλο εισροών-εκροών. 
 Αυτή η μελέτη εκτιμά την οικονο-
μική επίδραση ενός κλειστού γηπέδου 
ποδοσφαίρου  στην οικονομία μιας διοι-
κητικής επαρχίας. Χρησιμοποιείται ένα 
μοντέλο εισροών-εκροών προκειμένου 
να γίνουν αντιληπτές οι πολλαπλασια-
στικές επιδράσεις. Στην κατασκευαστική 
επίδραση περιλαμβάνονται μόνο μη 
τοπικές πηγές χρηματοδότησης της 
εγκατάστασης, η οποία δημιούργησε 
περίπου 1,5 εκατομμύρια δολάρια σε 
τοπικές δαπάνες και, σχεδόν, 600000 
δολάρια σε τοπικά εισοδήματα. Οι 
συνολικές λειτουργικές (προοδευτικές) 
άμεσες επιπρόσθετες επιδράσεις προκύ-
πτουν από το άθροισμα 1) των χρημά-

των που ρέουν άμεσα προς την εγκατά-
σταση ποδοσφαίρου, μέσω των τελών 
που πληρώνουν οι χρήστες που δεν 
κατοικούν στην περιοχή (40000 δολά-
ρια), 2) των χρημάτων που δαπανούν οι 
χρήστες που κατοικούν εκτός της 
περιοχής Κίνγκς, καθώς και άλλα μέλη 
της οικογένειας τους, στην τοπική οικο-
νομία όταν επισκέπτονται το κλειστό 
γήπεδο ποδοσφαίρου (30000 δολάρια) 
και 3) των χρημάτων που συγκρατού-
νται στην τοπική οικονομία, καθώς οι 
τοπικοί κάτοικοι δεν ταξιδεύουν πλέον 
εκτός της περιοχής για να συμμετέχουν 
σε ποδόσφαιρο κλειστού χώρου (90000 
δολάρια). Συνδυάζοντας αυτές τις επι-
δράσεις, η αθλητική εγκατάσταση δίνει 
περίπου 90000 δολάρια ετησίως με τη 
μορφή άμεσων δαπανών, 116000 δολά-
ρια σε συνολικές άμεσες – έμμεσες – δευ-
τερογενείς δαπάνες και 60000 δολάρια 
σε εισοδήματα νοικοκυριών στην περιο-
χή Κίνγκς.  
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φιλοξενία των μεγάλων 
αθλητικών εκδηλώσεων 
(δηλ., Ολυμπιακοί Αγώ-
νες, Παγκόσμιο Κύπελλο 

Ποδοσφαίρου, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Στίβου) αποτελεί όχι μόνο γόητρο για 
τις μελλοντικές διοργανώτριες πόλεις 
και χώρες, αλλά είναι επίσης και μια 
ευκαιρία να προβληθεί ο πολιτισμός και 
να αποκτηθεί η δημοσιότητα που θα 
οδηγήσει σε αύξηση του εισερχόμενου 
τουρισμού. Πράγματι, υπάρχουν διάφο-
ροι λόγοι για τους οποίους, τόσο οι 
πόλεις όσο και οι χώρες, θέλουν να 
οργανώσουν μεγάλα αθλητικά γεγονό-
τα. Αυτοί είναι: (1) ευκαιρία  βελτίωσης 
της υποδομής, (2) τόνωση και  ενίσχυση 
της τοπικής οικονομίας, (3) ενίσχυση της 
κοινωνικής συνεκτικότητας και της 
πολιτιστικής ταυτότητας μεταξύ των 
πολιτών του έθνους που φιλοξενούν 
τους αγώνες, (4) προσέλκυση ντόπιων 
και διεθνών  τουριστών κατά την δι-
άρκεια των αγώνων και (5) καλή θέση 
στην μελλοντική τουριστική αγορά από 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφορικά 
με τη δημοσιότητα που έλαβε κατά τη 
διάρκεια και, μετά το πέρας, των  

 
μεγάλων αθλητικών γεγονότων (Βλέπε 
Daniels and Norman, 2003; Zheljko and 
Radovanovic, 2003; Kartakoullis, 
Papanikos, and Karlis, 2003; and, Grat-
ton, Dobson and Shilbi, 2000).  Για 
αυτούς τους λόγους οι διοικητές – δια-
χειριστές των μεγάλων αθλητικών 
εκδηλώσεων θα ωφελούνταν από μια 
κατανόηση των δυνάμεων, των αδυνα-
μιών, των ευκαιριών, και των απειλών 
(ανάλυση SWOT) που έχει η 
διοργάνωση μεγάλων αθλητικών εκ-
δηλώσεων.  
 
Ανάλυση SWOT  

Οι Johnson and Scholes (1999) 
υποδεικνύουν ότι η SWOT ανάλυση 
συνοψίζει τα θέματα - κλειδιά του επι-
χειρησιακού περιβάλλοντος καθώς, επί-
σης, και τη στρατηγική ικανότητα της 
οργάνωσης. Οι ερευνητές σημειώνουν 
ότι αυτό το είδος της ανάλυσης μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και να αξιολογήσει 
εάν υπάρχουν οι ευκαιρίες για να 
χρησιμοποιηθούν οι περιορισμένοι δια-
θέσιμοι πόροι. Η ανάλυση SWOT είναι 
μια δομημένη ανάλυση με σκοπό να 

ΗΗ 

ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόό  ΆΆρρθθρροο  ΒΒ  
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παραγάγει τα αποτελέσματα που 
μπορούν να συμβάλουν στη διατύπωση 
της στρατηγικής.  

Οι Johnson και Scholes (1999) 
θεωρούν  ότι μια SWOT ανάλυση μπο-
ρεί να είναι ένας χρήσιμος τρόπος ώστε 
να συνοψιστεί η σχέση μεταξύ των 
βασικών περιβαλλοντικών επιρροών, 
της στρατηγικής ικανότητας της οργά-
νωσης καθώς επίσης και της ημερήσιας 
διάταξης για την ανάπτυξη των νέων 
στρατηγικών.  

Ο Daft (2000) χρησιμοποιεί την όρο 
ανάλυση κατάστασης (term situation 
analysis) ως εργαλείο της ανάλυσης 
SWOT. Για τον Daft (2000) μια ανάλυση 
κατάστασης είναι απαραίτητη για όλες 
τις επιχειρήσεις που εξετάζουν την 
παγκοσμιοποίηση, λόγω των διαφο-
ρετικών και μεταβαλλόμενων περιβαλ-
λόντων. Με άλλα λόγια, σε έναν 
αυξανόμενο ανταγωνιστικό κόσμο, μια 
ανάλυση SWOT θα δώσει στη βιομη-
χανία μια καλύτερη κατανόηση των 
δυνάμεων, των αδυναμιών, των ευκαι-
ριών και των απειλών της. Αυτό, στη 
συνέχεια, θα βοηθήσει τη βιομηχανία 
στην επιβίωση και στην επιτυχία της 
στην συνεχώς επεκτεινόμενη παγκόσμια 
αγορά.  

Ο Daft (2000), εστιάζει την προσοχή  
του ώστε  να καταστήσει λειτουργικές τις 
διαστάσεις της ανάλυσης SWOT. Ως 
«δυνάμεις» ορίζονται τα εσωτερικά θετι-
κά χαρακτηριστικά που ο διοικητικός 
μηχανισμός μπορεί να εκμεταλλευτεί 
για να επιτύχει τους στόχους του. Ως 
«αδυναμίες» παρουσιάζονται τα εσωτε-
ρικά χαρακτηριστικά που μπορούν να 
εμποδίσουν την οργάνωση από την 
επίτευξη των στόχων της. Ως «απειλές» 
αναφέρονται τα χαρακτηριστικά του 
εξωτερικού περιβάλλοντος τα οποία 
μπορούν να αποτρέψουν την οργάνωση 
από την επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων της. Αντίθετα, ως «ευκαιρίες» 
περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του 
εξωτερικού περιβάλλοντος που έχουν τη 
δυνατότητα να βοηθήσουν την οργά- 

 
 

νωση να επιτύχει ή να υπερβεί τους 
στρατηγικούς στόχους της. 

Η έρευνα που πραγματοποιείται 
από τον Keuning (1998) παρουσιάζει λε-
πτομερειακά τον τρόπο με τον οποίο 
μια SWOT ανάλυση μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί. Ο Keuning (1998) σημειώνει 
ότι μια ανάλυση SWOT διεξάγεται, 
κατά ένα μεγάλο μέρος, μέσω της 
στόχευσης σε δύο κύριους τομείς οι 
οποίοι είναι: (1) το συνολικό κοινωνικό 
περιβάλλον και (2) ο συγκεκριμένος 
τομέας της επιχείρησης. Για να 
διεξαχθεί μια επιτυχημένη ανάλυση 
SWOT, ο Keuning (1998) προσδιορίζει 
τους κοινωνικούς παργοντες περιβάλ-
λοντος, όπως είναι οι δημογραφικοί, οι 
οικονομικοί, οι τεχνολογικοί, οι πολι-
τικοί, οι οικολογικοί και οι κοινωνικοί 
που θα πρέπει να εξεταστούν. Ο 
Keuning (1998), επίσης, προσδιορίζει τις 
εξελίξεις στον τομέα της αγοράς που ο-
δηγούν σε μια ανάλυση του αντα-
γωνισμού.  

Ο Witt και Meyer (1998), στην δική 
τους έρευνα για την ανάλυση SWOT, 
επικεντρώνονται στις τεχνικές διαστά-
σεις αυτής της προσέγγισης. Υποστη-
ρίζουν ότι η βάση μιας καλής στρατη-
γικής αποτελείται από δύο προοπτικές: 
από την έξω προς τα μέσα οπτική και 
την από την μέσα προς τα έξω οπτική. 
Οι Witt και Meyer (1998) τονίζουν ότι οι 
υπεύθυνοι της στρατηγικής οι οποίοι 
υιοθετούν μια προοπτική έξω προς τα 
μέσα πρέπει συνεχώς να εξετάζουν πολύ 
προσεκτικά το περιβάλλον τους στην 
αρχή όταν καθορίζουν την στρατηγική 
τους και πρέπει να εστιάσουν το 
ενδιαφέρον τους εξωτερικά και προ-
σανατολισμένοι στην αγορά. Οι 
υπεύθυνοι της στρατηγικής αναλύουν, 
από αυτή την άποψη, το περιβάλλον για 
να προσδιορίσουν τις ελκυστικές 
ευκαιρίες αγοράς και να αναπτύξουν το 
σχέδιο του παιχνιδιού τους. Η 
προοπτική έξω προς τα μέσα είναι έτσι 
ένα παιχνίδι της στρατηγικής με το 
οποίο ο προσδιορισμός της θέσης αγο-
ράς, της κατανόησης και η απάντηση 

           Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 9ος, Τεύχος 1ο, Ιανουάριος–Φεβρουάριος– Μάρτιος 2009  20 



 

στις εξωτερικές εξελίξεις είναι απα-
ραίτητοι.   

Συνοψίζοντας, η SWOT ανάλυση 
είναι μια προσέγγιση που βάζει μαζί μια 
εικόνα με την οποία αναλύονται οι 
πτυχές του εξωτερικού περιβάλλοντος 
προκειμένου να προσδιοριστεί και να 
αναπτυχθεί το καταλληλότερο ή το πιο 
ελκυστικό σχέδιο δράσης από την 
άποψη των στρατηγικών αποφάσεων 
που λαμβάνονται. Η ανάλυση SWOT 
επικεντρώνεται στις δυνάμεις και στις 
αδυναμίες της οργάνωσης λαμβάνοντας 
υπόψη τις απειλές και τις ευκαιρίες που 
απασχολούν μια οργάνωση. 

21 

 
Μεγάλα Αθλητικά Γεγονότα 
 

Ο Maurice Roche (2000: 1) καθορίζει 
τις μεγάλες εκδηλώσεις, ως «πολιτιστικές 
(συμπεριλαμβανομένου εμπορικές και 
αθλητικές) εκδηλώσεις οι οποίες έχουν 
έναν δραματικό χαρακτήρα, μια μαζική 
δημοφιλή έκκληση-γοητεία και μια 
διεθνή σημασία και βαρύτητα». Οι 
μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις αποτε-
λούνται από δύο κεντρικά χαρακτη-
ριστικά γνωρίσματα: 1) ότι μπορούν να 
έχουν σημαντικές συνέπειες για τη 
διοργανώτρια πόλη, περιοχή, έθνος και 
2) ότι προσελκύουν την κάλυψη από τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Michael 
Hall (1992) προσθέτει σε αυτές τις 
υποθέσεις ότι τα μέγα-γεγονότα είναι 
ένα στοιχείο κλειδί στο αστικό και 
περιφερειακό τουριστικό μάρκετινγκ, 
στην προώθηση, καθώς επίσης και στις 
στρατηγικές αστικής και επαρχιακής 
ανάπτυξης. Οι μεγάλες αθλητικές εκδη-
λώσεις χρησιμοποιούνται από τα κράτη, 
τις περιοχές, τις πόλεις και τις εταιρίες 
για να προωθήσουν μια θετική εικόνα 
του παγκόσμιου τουρίστα, της μετανά-
στευσης και της επιχειρησιακής αγοράς. 

Η προώθηση θέσεων είναι ένας 
παράγοντας-κλειδί για τις μεγάλες εκδη-
λώσεις λόγω της ευκαιρίας για κοι-
νωνική, οικονομική και φυσική κληρο-
νομιά που δίνονται μετά το τέλος αυτής. 
Οι κληρονομιές αυτές μπορούν να 
επηρεάσουν την κοινωνία των οικοδε-

σποτών αφότου έχει παρέλθει το γε-
γονός. Παραδείγματος χάριν, όταν ρω-
τήθηκαν οι άνθρωποι για την κληρο-
νομιά των αγώνων της Κοινοπολιτείας 
Βικτώριας του 1994 στον Καναδά 
(Victoria Commonwealth Games) μια 
ψηφοφορία των αναγνωστών του 
Monday Magazine κατέταξε το χρέος, τη 
νέα λίμνη, τους υψηλότερους φόρους, 
τον αυξανόμενο τουρισμό και τις υψη-
λότερες τιμές των ακίνητων περιουσιών 
ως κληρονομιά των αγώνων (McCaw, 
1994).  
 Το μέγεθος του γεγονότος, ο ενθου-
σιασμός του οικοδεσπότη και η συμ-
μετοχή στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, 
όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, 
έχουν αυξηθεί παρά πολύ τα τελευταία 
20 χρόνια. Μέχρι το 2002, οι Θερινοί και 
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν 
παρουσιάσει μια αύξηση στις αθλητικές 
εκδηλώσεις από 17 σε 28 για τους 
θερινούς αγώνες και από 4 σε 7 για τους 
χειμερινούς αγώνες. Επίσης, ο αριθμός 
των αθλητών που συμμετέχουν έχει 
αυξηθεί επίσης από 4092 σε 10651 
αθλητές για τους θερινούς και από 699 
σε 2399 αθλητές για τους χειμερινούς 
(Girginov και Parry, 2005:139). Αυτή η 
αύξηση των μεγάλων αθλητικών εκδη-
λώσεων σχετίζεται με την παγκοσμιο-
ποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, 
με τις τεχνολογικές προόδους στη 
μεταφορά και την επικοινωνία  (Hall, 
2006: 60). Με όλες αυτές τις εξελίξεις που 
παρουσιάζονται, είναι ευκολότερο για 
τους θεατές να έχουν πρόσβαση σε αυτά 
τα γεγονότα είτε μέσω της παγκόσμιας 
τηλεόρασης, είτε ταξιδεύοντας στην χώ-
ρα που διεξάγονται οι αγώνες, είτε, τέ-
λος, να έχουν πρόσβαση σε αυτά μέσω 
διαδικτύου (Ibid: 60).  
 Το εταιρικό ενδιαφέρον για την 
υποστήριξη και χορήγηση αυτών των 
αθλητικών εκδηλώσεων έχει αυξηθεί, 
επίσης, μέσω και των διαφημίσεων στα 
στάδια. Παραδείγματος χάριν, στο 
Παγκόσμιο Κύπελλο της Γερμανίας το 
2006 προβλεπόταν ότι το τηλεοπτικό 
ακροατήριο θα είναι μισό δισεκατομ-
μύριο και τα άμεσα έξοδα τουρισμού 
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θα είναι περίπου 1.5 δισεκατομμύριο 
ευρώ (Starck, 2005). Επιπλέον, τα 
μεγάλα αθλητικά γεγονότα, όπως είναι 
οι Ολυμπιακοί Αγώνες, συνδέονται με 
σημαντικές δημόσιες δαπάνες, με την 
οικοδόμηση υποδομών και εγκατα-
στάσεων και με τους αστικούς στόχους 
αναζωογόνησης και αναγέννησης οι 
οποίοι μπορούν να έχουν και δυσμενείς 
μόνιμες συνέπειες για τους δημόσιους 
συμμετέχοντες ακόμα κι αν μπορούν να 
παρέχουν κάποια ιδιαίτερα βραχυ-
πρόθεσμα κέρδη για μερικά εταιρικά 
ενδιαφέροντα (Ηall, 2006). Για αυτούς 
τους λόγους, είναι επιτακτικό για τους 
διαχειριστές των μεγάλων αθλητικών 
εκδηλώσεων, να πραγματοποιήσουν τις 
πιθανές δυνάμεις, τις αδυναμίες, τις ευ-
καιρίες και τις απειλές των παιχνιδιών. 
Με αυτόν τον τρόπο, οι διαχειριστές θα 
είναι σε καλύτερη θέση να στηρίζονται 
στις δυνάμεις και τις ευκαιρίες και να 
περιορίζουν, ενδεχομένως, τις αδυνα-
μίες και τις απειλές.  

 

 Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι 
να προσδιοριστούν οι δυνάμεις, οι αδυ-
ναμίες, οι ευκαιρίες και οι απειλές 
(SWOT Analysis) της φιλοξενίας των με-
γάλων αθλητικών εκδηλώσεων. Συγκε-
κριμένα, ο στόχος αυτής της μελέτης 
είναι να ανακαλυφθεί πώς οι διοικητές 
των μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων 
του παρελθόντος βλέπουν τις δυνάμεις, 
τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις 
απειλές (SWOT Analysis) των γεγονό-
των στις εκάστοτε διοργανώτριες πόλεις. 
Αναμένεται ότι οι παρεχόμενες πληρο-
φορίες από τους διαχειριστές μεγάλων 
αθλητικών εκδηλώσεων του παρελθό-
ντος θα είναι χρήσιμες για τους μελλο-
ντικούς διαχειριστές.  

 
 
Μεθοδολογία 
 
 Τριάντα διαχειριστές από τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες ‘‘Αθήνα 2004’’ 
που κατείχαν διάφορες διοικητικές 
θέσεις αποτέλεσαν την ομάδα πληθυ-
σμών. Από αυτήν την ομάδα πληθυ-
σμών, πέντε συμφώνησαν να συμμετέ-

χουν, όπου ήταν και ο ελάχιστος αρι-
θμός που απαιτήθηκε για να πραγματο-
ποιηθεί η φαινομενολογική προσέγγιση 
της έρευνας. Οι συνεντεύξεις πραγματο-
ποιήθηκαν σε βάθος και το ποιοτικό 
στοιχείο αναλύθηκε χρησιμοποιώντας 
τη φαινομενολογική προσέγγιση (Leedy και 
Ormrod, 2005).  
 Σύμφωνα με τους Leedy και 
Ormrod (2005) η φαινομενολογική προ-
σέγγιση αποτελείται από την προ-
σπάθεια να γίνουν κατανοητές οι 
προοπτικές, οι αντιλήψεις, η κατανόηση 
και η εμπειρία ενός ατόμου μιας ορι-
σμένης κατάστασης. Το κύριο θέμα πίσω 
από την ανάλυση στοιχείων είναι να 
αναγνωριστούν τα κοινά θέματα που 
περιγράφονται μέσω της εμπειρίας των 
ερωτηθέμενων (Barritt, 1986). Μετά από 
την μεταφορά των στοιχείων, τα ακό-
λουθα βήματα προσαρμόστηκαν για να 
αναλυθούν τα στοιχεία (Creswell, 1998): 
(1) Προσδιορισμός δηλώσεων που αφορούν 
το θέμα. Ο ερευνητής χώρισε τις σχετικές 
από τις άσχετες πληροφορίες της 
συνέντευξης και σπάζει, έπειτα, τη 
σχετική πληροφορία σε μικρά τμήματα 
(π.χ., φράσεις ή προτάσεις) που να 
φαίνεται ότι κάθε μια απεικονίζει μια 
ενιαία, συγκεκριμένη σκέψη. (2) Ομα-
δοποίηση των δηλώσεων  «στη σημασία των 
μονάδων». Ο ερευνητής ομαδοποίησε τα 
τμήματα στις κατηγορίες που απει-
κονίζουν τις διάφορες πτυχές («έν-
νοιες») του φαινομένου, δεδομένου ότι 
είναι πεπειραμένο. (3) Αναζήτηση διάφο-
ρων προοπτικών. Ο ερευνητής κοίταξε και 
εξέτασε τους διάφορους τρόπους με τους 
οποίους οι διαφορετικοί άνθρωποι αντι-
λαμβάνονται το φαινόμενο. (4) Αναζή-
τηση σύνθεσης. Ο ερευνητής χρησιμο-
ποίησε τις διάφορες έννοιες που προσ-
διορίστηκαν για να αναπτύξουν μια 
γενική περιγραφή του φαινομένου, δε-
δομένου ότι οι άνθρωποι το δοκιμάζουν 
εμπειρικά.  
 Το αποτέλεσμα αποτελείται από μια 
γενική περιγραφή μελέτης της κατά-
στασης μέσω των ανθρώπων που την 
δοκίμασαν από πρώτο χέρι. Τα κοινά 
θέματα που προσδιορίζονται στην 
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εμπειρία είναι  πρωτεύουσας σημασίας 
παρά τις διαφορές στα άτομα. Παρακά-
τω ακολουθεί ένας πίνακας που συνο-

ψίζει τα βασικά συμπεράσματα 
(πίνακας 1). 

 

Πίνακας 1. Βασικά Συμπεράσματα της Ανάλυσης SWOT 

 
Αντικείμενο Εμπειρία Ερωτώμενων 

Δυνάμεις (απαραίτητες στον 
οικοδεσπότη) 

• Κατοχή ορισμένων υποδομών σε ισχύ  
• Κατάλληλη ασφάλεια  
• Δυνατότητα συγκεντώσης των εθελοντών  

Μια ιστορία στον αθλητισμό και στην εμπειρία της 
φιλοξενίας των μεγάλων-γεγονότων  

•  Ισχυρή οικονομία 
•  Καλή πολιτική κατάσταση 

Αδυναμίες  ( θα μπορούσε να 
προκαλέσουν την αποτυχία ή την 
απώλεια προσφοράς) 

• Μη έχοντας θέση να αναπτύξει τις απαραίτητες 
υποδομές 

•  Μέγεθος της χώρας 
• Οικονομική/πολιτική σταθερότητα  
• Ιστορία στον αθλητισμό 
• Υποστήριξη από τους ανθρώπους  
• Η ίδια η προσφορά που στερείται τις λεπτομέρειες 

Ευκαιρίες (που συνδέονται με την 
φιλοξενία) 

• Ευκαιρία για την αύξηση της Τουριστικής 
Βιομηχανίας 

• Ανάπτυξη  επιχείρησης (όλοι οι τομείς 
συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού) και σχέσεις 
που καθιερώνονται 

• Καλύτερη ποιότητα ζωής  
• Βίωση των διαφορετικών πολιτισμών μέσω του 

τουρισμού 
• Προώθηση του αθλητισμού και του αθλητικού 

τουρισμού 
Απειλές (με τις οποίες οι πόλεις 
έρχονται αντιμέτωπες) 

• Τεράστιο κόστος για την οργάνωση των 
Ολυμπιακών Αγώνων  

• Περιβαλλοντικές απειλές 
• Ασφάλεια (απειλή της τρομοκρατίας)  
• Έλλειψη εμπιστοσύνης στους  
      Ολυμπιακούς Αγώνες για την δημιουργία αγορών 

και την ανανέωση της οικονομίας 
• Μετακίνηση των ντόπιων κατοίκων 

 
Οι δυνάμεις, που συμπερι-

λαμβανόταν σε όλες τις συνεντεύξεις, 
περιλάμβαναν την υποδομή, η οποία 
διαδραματίζει έναν ρόλο ζωτικής 
σημασίας, επειδή η πόλη πρέπει να 
έχει μια αναπτυγμένη οικονομία και 
μια τουριστική βιομηχανία προκει-
μένου να στηριχτούν οι μεγάλες 
αθλητικές εκδηλώσεις. Τα συστήματα 
ασφαλείας πρέπει να τεθούν σε ισχύ 

για να εξετάσουν τις επείγουσες 
καταστάσεις, όπως είναι η τρομο-
κρατία, οι σεισμοί και άλλες φυσικές 
καταστροφές. Η δραστηριοποίηση των 
εθελοντών είναι επίσης σημαντική 
επειδή αυτή παρουσιάζει τοπική 
υποστήριξη για το γεγονός και 
διαδραματίζει βασικό ρόλο στην 
επιτυχία του. Η γνώση της προη-
γούμενης εμπειρίας στη φιλοξενία 



των μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων 
είναι σημαντική για τη χώρα 
υποδοχής, επειδή επιτρέπει την 
καλύτερη προετοιμασία, τον προγραμ-
ματισμό, την οργάνωση και τη 
διαχείριση του γεγονότος. Τέλος, μια 
σταθερή οικονομία και μια πολιτική 
σταθερότητα είναι σημαντικές παρά-
μετροι,  επειδή αυτοί οι δύο τομείς 
είναι το κλειδί για την πόλη που είναι 
σε θέση να υποστηρίξει και να στηρίξει 
τη μεγάλη αθλητική εκδήλωση. 

 

Οι αδυναμίες που μπορούν να 
οδηγήσουν στην ανεπιτυχή οργάνωση 
μιας μεγάλης αθλητικής εκδήλωσης 
είναι: υποδομή. Εάν υπάρχουν αδυ-
ναμίες από την πλευρά της υποδομής, 
του τουρισμού, των ζητημάτων 
στέγασης και των προβλη-μάτων μετα-
φορών, κατόπιν θα υπάρξουν και πολ-
λά προβλήματα κατά τη διάρκεια των 
αγώνων. Το μέγεθος μιας χώρας μπο-
ρεί να είναι μια αδυναμία. Με τη 
μεγάλη αθλητική εκδήλωση να απαιτεί 
μια συγκεκριμένη πολιτική και 
οικονομική κατάσταση των χωρών, η 
διοργανώτρια χώρα μπορεί να έχει 
προβλήματα στην παροχή των εγ-
γυήσεων για τα ελλείμματα του προ-
ϋπολογισμού, ή ακόμα και να μην 
είναι σε θέση να στηρίξει το γεγονός. 
Εάν η οικονομία είναι πάρα πολύ 
μικρή ή αδύνατη, το αθλητικό γεγονός 
θα μπορούσε να αναγκάσει την 
οικονομία είτε να συρρικνωθεί είτε 
ακόμα και να καταστραφεί. Όσον 
αφορά στην πολιτική, εάν υπάρχουν 
προβλήματα που θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν τη χώρα σε μια άγνωστη 
κατάσταση, κατόπιν η πιθανή χώρα 
υποδοχής θα έχανε την προσφορά. Η 
αθλητική ιστορία μπορεί να από-
τελέσει μια αδυναμία, δεδομένου ότι 
δεν βοηθά στην παρακίνηση τους. Εάν 
δεν υπάρχει προϊστορία  στη χώρα 
που διοργανώνεται το αθλητικό γε-
γονός, τότε οι άνθρωποι είναι δύσκολο 
να δείξουν τον ανάλογο ενθουσιασμό 
από την φιλοξενία των αγώνων. Οι 
άνθρωποι μπορεί να αποτελούν μια 
αδυναμία οι ίδιοι, από την άποψη 

της υποστήριξης που θα δείξουν στο 
θέμα του εθελοντισμού.  
 Υπάρχουν διάφορες ευκαιρίες οι 
οποίες συνδέονται με τη φιλοξενία των 
μέγα αθλητικών εκδηλώσεων τις 
οποίες μια διοργανώτρια πόλη μπορεί 
να εκμεταλλευτεί. Στην τουριστική 
βιομηχανία, οι ερωτώμενοι είναι της 
άποψης ότι η φιλοξενία μιας μεγάλης 
αθλητικής εκδήλωσης μπορεί να 
προκαλέσει αύξηση του τουρισμού. Οι 
υποδομές στις διάφορες περιοχές και 
τους διάφορους τομείς καλυτερεύουν 
και οδηγούν στην αύξηση της 
ποιότητας ζωής και στην βελτίωση της 
τοπικής οικονομίας. Τόσο η ανάπτυξη 
των επιχειρήσεων, όσο και οι επι-
χειρηματικές σχέσεις, συζητήθηκαν 
από πολλά μέλη του CEO και από 
προέδρους διαφόρων επιχειρήσεων. 
Ενδιαφέρον προκαλεί η ανάπτυξη και 
η καθιέρωση της έδρας για τις διοργα-
νώτριες πόλεις, ενώ η δικτύωση 
πραγματοποιείται προκειμένου να 
συναφθούν οι συμβάσεις οι οποίες 
παρέχουν τις εγγυήσεις που βοηθούν 
στην ώθηση της τοπικής οικονομίας. Η 
φιλοξενία μιας μεγάλης αθλητικής εκ-
δήλωσης δίνει, επίσης, τη δυνατότητα 
για ανταλλαγή πολιτισμικών στοι-
χείων μεταξύ διαφορετικών εθνών και 
πολιτισμών. Αυτό επιτρέπει στους 
ανθρώπους να γευτούν διαφορετικούς 
πολιτισμούς, να ανταλλάξουν ιδέες, 
να συναντήσουν ανθρώπους από τα 
διάφορα μέρη του κόσμου με πα-
ρόμοια ενδιαφέροντα, γεγονός το 
οποίο συμβάλλει στην δημιουργία κοι-
νωνικής συνείδησης και στην μείωση 
της άγνοιας. Τέλος, με την προώθηση 
του αθλητισμού, οι άνθρωποι παρα-
κινούνται για να συμμετάσχουν και 
να δοκιμάζουν νέα πράγματα τα 
οποία κανονικά δεν θα τα προσέγ-
γιζαν εάν δεν υπήρχε το αθλητικό 
γεγονός.  

Υπάρχουν διάφορα είδη απειλών 
με τα οποία η διοργανώτρια πόλη 
έρχεται αντιμέτωπη με την ανάληψη 
ενός προγράμματος μεγάλης αθλητι-
κής εκδήλωσης. Η κυριότερη απειλή 
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Οι διαχειριστές έδωσαν έμφαση 
στις δυνάμεις, τις αδυναμίες, τις ευκαι-
ρίες και τις απειλές της φιλοξενίας  
μεγάλων αθλητικών γεγονότων, κατά 
κύριο λόγο, από οικονομική διάσταση. 
Οι ευκαιρίες απεικονίστηκαν από 
αυτούς, κυρίως από την πλευρά του 
τουρισμού. Αν και η φιλοξενία ενός 
μεγάλου αθλητικού γεγονότος ασκεί 
άμεση επίδραση στον τουρισμό για τις 
διοργανώτριες πόλεις και χώρες, α-
παιτείται περισσότερη έρευνα για να 

είναι το κόστος. Δεδομένου ότι οι 
μέγαλες αθλητικές εκδηλώσεις κο-
στίζουν πάρα πολλά χρήματα για να 
διοργανωθούν, εάν δεν υπάρχει κά-
ποιο κέρδος, κατόπιν το χρέος που 
πέφτει στους ώμους των τοπικών πολι-
τών μπορεί να είναι αρκετά μεγάλο 
φορτίο. Αυτό το χρέος πρέπει να πλη-
ρωθεί και συνήθως πληρώνεται είτε 
μέσω των αυξανόμενων φόρων είτε με 
παρέκκλιση κεφαλαίων από άλλες 
αναγκαίες περιοχές. Με όλα τα νέα 
γήπεδα, με τις εγκαταστάσεις και την 
κατασκευή τους, καθώς επίσης και με 
την αύξηση των ανθρώπων που 
επισκέπτονται την πόλη, δημιου-
ργούνται περιβαλλοντικές απειλές οι 
οποίες μπορούν να εμφανιστούν εάν 
αυτά τα προγράμματα δεν προ-
γραμματιστούν κατάλληλα. Μια άλλη 
αναφερθείσα απειλή προέρχεται από 
τις χώρες που επενδύουν σε λανθα-
σμένες βιομηχανίες και που στηρί-
ζονται στο αθλητικό γεγονός προκει-
μένου να δημιουργήσουν μια νέα 
αγορά. Αυτή η απειλή σχετίζεται με τη 
χώρα που το αθλητικό γεγονός λαμβά-
νει χώρα προκειμένου να από-
κατασταθεί η οικονομία της. Αυτό 
είναι απειλή επειδή η πλειοψηφία των 
εργασιών και οι αμοιβές που δημι-
ουργούνται για το αθλητικό γεγονός 
είναι προσωρινές και αφορούν μόνο 
τα συγκεκριμένα αθλητικά γεγονότα. 
Η μετακίνηση των ντόπιων ανθρώπων 
προκειμένου να δημιουργηθούν τα 
γήπεδα και τα στάδια για τα αθλητικά 
γεγονότα είναι πάντα μια παρούσα 
απειλή για όλες τις διοργανώτριες 
πόλεις. Αυτό οδηγεί στη διακοπή και 
την αλλαγή του τρόπου ζωής των 
ανθρώπων επειδή υπάρχουν περιορι-
σμοί στις μετακινήσεις, στα ταξίδια, 
κ.λπ., γεγονός το οποίο προκαλεί 
ζημίες στα κοινωνικά, κοινοτικά και 
επιχειρησιακά δίκτυα. Τέλος, τόσο η 
ασφάλεια όσο και η τρομοκρατία είναι 
πάντα σταθερές απειλές, πράγμα που 
έχει αναγκάσει το κόστος της 
ασφάλειας να ανεβεί στα ύψη κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων ετών και να 

τις κάνει να είναι μια από τις 
σημαντικότερες δαπάνες των μεγάλων 
αθλητικών εκδηλώσεων. 

 
Επιπτώσεις στα μελλοντικά Στελέχη 
και Συμπεράσματα 

 
Από τα προαναφερθέντα αποτελέ-

σματα, προκύπτουν οι ακόλουθες επι-
πτώσεις  για τα στελέχη των μεγάλων 
αθλητικών εκδηλώσεων: (1) αυτά, και 
το ευρύ κοινό, πρέπει να είναι 
ενήμεροι ότι κατά την εκτίμηση των 
οικονομικών και δημόσιων οφελών, 
υπάρχει μια τάση για υπερβολική 
έμφαση στις επιπτώσεις που έχουν, (2) 
ακόμα, πρέπει να γνωρίζουν, και να 
αναμένουν ότι με το τεράστιο κόστος 
και τις απροσδόκητες δαπάνες για τις 
μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις, 
υπάρχει ένας υψηλός κίνδυνος και μια 
ενδεχόμενη πιθανότητα ότι η πόλη θα 
χάσει χρήματα (3) τρίτον πρέπει να 
αναγνωρίσουν ότι η διοργανώτρια 
πόλη θα απαιτήσει να πληρώσει για 
οποιεσδήποτε οικονομικές απώλειες, 
ποσό το οποίο προέρχεται συνήθως 
από τις τσέπες των ντόπιων πολιτών 
(4) τέταρτον,  πρέπει να αναγνω-
ρίζουν οτι ο τουρισμός είναι μια απο 
τις κύριες ευκαιρίες για οικονομική 
ανάπτυξη ως αποτέλεσμα της διοργά-
νωσης μεγάλων αθλητικών γεγονότων 
και (5) τέλος, πρέπει να αναγνωρίσουν 
ότι ο τρόπος με τον οποίο θα 
προωθηθεί και θα οργανωθεί η μεγάλη 
αθλητική εκδήλωση, θα ασκήσει επί-
δραση στο μέλλον του τουρισμού της 
διοργανώτριας πόλης και της χώρας. 
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καταλάβει κάποιος καλύτερα αυτήν 
την σχέση.  

Αν και το μέγεθος του δείγματος 
που χρησιμοποιείται σε αυτήν την 
μελέτη είναι μικρό, ωστόσο, αυτή 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση 
μιας μελλοντικής έρευνας. Τα από-
τελέσματα παρέχουν κάποια κατεύ-
θυνση για τους μελλοντικούς δια-
χειριστές των μεγάλων αθλητικών 
εκδηλώσεων. 

Η μελλοντική έρευνα μπορεί να 
ωφεληθεί από ένα αυξανόμενο με-
γεθος δειγμάτων, από μια μεγαλύτερη 
αντιπροσώπευση των διαχειριστών και 
από μια ποικιλομορφία των μεγάλων 
αθλητικών εκδηλώσεων που επε-
κτείνονται πέρα από τους Ολυμπι-
ακούς Αγώνες.   
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ένα μεγάλο μέρο

υτροθεραπεία, κατά τη 
ρκεια των τελευταίων 
οσι ετών, έχει ανα-βιώσει 
αματικά στην παγκόσμια 
ορά, που οδηγείται, κατά 
ς, από την παγκόσμια 

ταξιδιωτική ζήτηση για υπηρεσίες και 
προϊόντα σχετικά με την υγεία και την 
φυσική κατάσταση σε σημείο που έχουν 
κάνει τη λουτροθεραπεία πιο προσπελάσιμη 
και πιο προσιτή στον πολύ κόσμο. Οι 
λουτροθεραπείες, σήμερα, συχνά συνδυ-
άζουν τις ανατολικές και δυτικές παραδόσεις 
σε έναν μεγάλο αριθμό επεξεργασιών και 
υπηρεσιών χρησιμοποιώντας την πιο 
σύγχρονη τεχνολογία και εξυπηρετώντας 
ένα ευρύ φάσμα καταναλωτών. 

Η 

Η λουτροθεραπεία, που έχει τις ρίζες στην 
αρχαιότητα, αυξάνεται δραματικά παγκο-
σμίως. Αυτός ο πολλαπλασιασμός των 
λουτροθεραπευτηρίων ακολουθείται και από 
κοινά προϊόντα και κατευθύνσεις του 
υποδείγματος του κύκλου ζωής, όπως 
τεκμηριώνεται, συνήθως, στη βιβλιογραφία  
του τουρισμού. 
Ο ταξιδιώτης σήμερα είναι πιο περίπλοκος 
και έχει πολλές προσδοκίες σχετικά με την 
ποιότητα υπηρεσιών και προϊόντων. Αυτοί 
οι ταξιδιώτες επιδιώκουν μια φυσική και 
συναισθηματική εμπειρία που να 
προσαρμόζεται στο άτομό τους με βάση τα 
θέλω και τις ανάγκες τους. Ο συνδυασμός 
των ωφελειών της θεραπευτικής αγωγής της,  

κατά τη διάρκεια των διακοπών παρέχει 
και τη χαλάρωση που οι παραθεριστές 
επιδιώκουν. Και αντίθετα από πολλά άλλα 
προϊόντα τουρισμού, οι διακοπές 
λουτροθεραπείας χαρακτηρί-ζονται από 
τη δυνατότητα προσαρμογής στις 
ιδιαίτερες ανάγκες. 
 
Ορολογία λουτροθεραπείας: 
 
• Κέντρα Λουτροθεραπείας (Spa): Τα 
κέντρα λουτροθεραπείας είναι οντότητες 
που αφιερώνονται στην ενίσχυση της 
γενικής ευημερίας, μέσω ποικίλων 
επαγγελματικών υπηρεσιών που ενθαρ-
ρύνουν την ανανέωση του μυαλού, του 
σώματος και του πνεύματος (ISPA, 2006). 
• Τουριστική Λουτροθεραπεία (Spa 
Tourism): Είναι η επιδίωξη για καλή υγεία, 
φυσική κατάσταση ή και χαλάρωση, μέσω 
της διαδικασίας ενός ταξιδιού ή της 
χρήσης κάποιων φυσικών δραστη-
ριοτήτων (Mintel, 2007). 
• Προορισμός Λουτροθεραπείας (De-
stination Spa): Μια περιεκτική δυνατότητα 
λουτροθεραπείας που προσφέρει κατά-
λυμμα, διάφορες υπηρεσίες λουτρο-
θεραπείας, δραστηριότητες φυσικής ικανό-
τητας, υγιεινή κουζίνα, εκπαίδευση και 
παιδεία σχετική με την υγεία και την 
φυσική κατάσταση, ειδικά ενδιαφέροντα 
άμεσα συνδεδεμένα με τον υγιεινό τρόπο 
ζωής και τις συνήθειες των θαμώνων στα  
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κέντρα λουτρθεραπείας. Η εμπειρία μιας 
λουτροθεραπείας είναι το κίνητρο για ένα 
ταξίδι με προορισμό αυτήν. 
• Θέρετρο/Ξενοδοχείο λουτροθεραπείας 
(Resort /hotel spa): Είναι το θέρετρο ή το 
ξενοδοχείο που προσφέρει επαγγελματικές 
ελεγχόμενες υπηρεσίες, προϊόντα και κατάλ-
ληλες εγκαταστάσεις φυσικής κατάστασης. 
Αυτά τα κέντρα μπορούν ή ακόμα και όχι να 
περιορίσουν τους φιλοξενουμένούς τους Οι 
λουτροθεραπείες, πλέον, έχουν γίνει μια 
τυποποιημένη προσδοκία για τα ξενοδοχεία 
- θέρετρα. 
• Ιατρική Λουτροθεραπεία (Medical spa): 
Είναι η δυνατότητα που λειτουργεί κάτω 
από την επίβλεψη ενός εξουσιοδοτημένου 
επαγγελματία υγειονομικής περίθαλψης του 
οποίου αρχικός σκοπός είναι να παραχθούν 
και να διατεθούν υπηρεσίες άρρηκτα 
συνδεδεμένες με υπηρεσίες υγιεινής και 
καλής φυσικής κατάστασης, καθώς επίσης 
και με παραδοσιακές, ή και εναλλακτικές 
θεραπείες. (Mintel, June 2007). Αυτό είναι το 
πιο ταχύ τμήμα ανάπτυξης της τουριστικής 
λουτροθεραπείας παγκόσμια. 
• Καθημερινή Λουτροθεραπεία (Day 
spa): Η λουτροθεραπεία που προσφέρει 
ποικίλες επαγγελματικές ελεγχόμενες υπη-
ρεσίες λουτροθεραπείας στους πελάτες σε 
ημερήσια βάση (Mintel, June 2007). 
• Λουτροθεραπεία σε Κρουαζιερόπλοιο 
(Day spa): Είναι η λουτροθεραπεία σε ένα 
κρουαζιερόπλοιο το οποίο παρέχει όλες τις 
επαγγελματικά χορηγημένες υπηρεσίες 
λουτροθεραπείας και όλα τα απαραίτητα 
συστατικά φυσικής κατάστασης και υγιενής. 
(Mintel, June 2007). 
• Λουτροθεραπεία σε πηγή μεταλλικού 
νερού (Mineral springs spa): Είναι η 
λουτροθεραπεία που προσφέρεται από 
διαδικασίες μεταλλικού θερμικού νερού ή 
νερού θαλάσσης και χρησιμοποιείται στις 
επεξεργασίες υδροθεραπείας (Mintel, June 
2007). 
• Λουτρόπολοη (Spa Town): Μια 
κωμόπολη ή μια πόλη που αναγνωρίζεται ή 
φημίζεται για τις διάφορες εγκαταστάσεις 
λουτροθεραπείας ή/και για τα λουτρά από 
φυσικό μεταλλικό νερό τα οποία ελκύουν 
τους επισκέπτες στην συγκεκριμένη περιοχή. 

  

Διακρίσεις Τουριστικής 
Λουτροθεραπείας σε διάφορες Χώρες  
     Παρουσιάζεται μια σύγκριση στοι-
χείων από τρεις διαφορετικές χώρες με 
σκοπό την επισκόπηση της τουριστικής 
βιομηχανίας λουτροθεραπείας. Οι χώρες 
που επιλέχθησαν για τη σύγκριση είναι οι 
Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο. Κάθε μια επιλέχτηκε 
από αυτές τις ιδιαιτερότητές  της, για τις 
προκλήσεις της, για τα προτερήματά της 
και επειδή κάθε μια είχε βιομηχανία 
λουτροθεραπείας και, συνεπώς υπήρχαν 
διαθέσιμα στοιχεία. 
 
Ηνωμένες Πολιτείες 
 
 Δεδομένου ότι η χώρα με τα υψη-
λότερα εισοδήματα που δημιουργούνται 
από την λουτροθεραπεία, είναι οι 
Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν φυσικό επόμενο 
η πιο στενή εξέταση της τουριστικής 
βιομηχανίας λουτροθεραπείας. Σύμφωνα 
με την Διεθνή Ένωση Λουτροθεραπείας 
(ISPA) το 2006, η αμερικάνικη βιομηχανία 
λουτροθεραπείας παρήγαγε περίπου 9.4 
δισεκατομμύρια του ακαθάριστου εισο-
δήματος και κατέγραψε 111 εκατομμύρια 
επισκέψεις λουτροθεραπείας. Το 2007, η 
ISPA, εξέθεσε συνολικά 14.600 κέντρα 
λουτροθεραπείας, με απασχόληση 232.700 
ανθρώπων και κάλυψη 56 εκατομμυρίων 
τετραγωνικών εκτάσεων. Πάνω από το 
80% των κέντρων λουτροθεραπείας στις 
ΗΠΑ είναι Day Spa, όπου τα περισσότερα 
από αυτά τα κεντρα δεν έχουν καμία 
επιρροή στην τουριστική βιομηχανία. 
Συγκριτικά, η βιομηχανία λουτροθερα-
πείας στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι 
σχετικά νέα, και ο τουρισμός, ο οποίος έχει 
άμεση σχέση με την λουτροθεραπεία, 
βρίσκεται ακόμα στα πρώτα στάδια 
ανάπτυξής του. Για παράδειγμα, μόνο το 
46% των παραθε-ριστών έχει επισκεφτεί 
κέντρα λουτροθεραπείας στις ΗΠΑ τα 
τελευταία 5 έτη (CTC/ISPA, 2006). 
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Τουρισμός SPA στις ΗΠΑ (CTC/ISPA, 2006) 
 

Εξήντα τρία τοις εκατό όλων των 
επισκεπτών των αμερικάνικων SPA είναι 
άτομα που έχουν λάβει τις υπηρεσίες 
λουτροθεραπείας ενώ ήταν διακοπές. Το 36%  
αυτών είναι άνδρες, το  49% είναι 45 ετών και 
πάνω, το 72% είναι παντρεμένοι (ή ήταν σε 
μια σχέση), το 86% είναι πτυχιούχοι 
κολλεγίων και το 90% κερδίζουν $50.000 
ετησίως. Κατα τη διάρκεια των διακοπών 
τους οι ταξιδιώτες λουτροθεραπείας είναι 
πλέον πιθανό να επισκεφτούν κάποια 
κατηγορία SPA. Το 67% έχει πάει δύο ή και 
περισσότερες φορές SPA τα τελευταία δύο 
χρόνια. Τα οφέλη που επιδιώκουν οι χρήστες 
SPA,  είναι πρώτα απ’ όλα, απαλλαγή από το 
άγχος, καλύτερη απόδοση, αλλά και κάποια 
κίνητρα όπως είναι ο εμπλουτισμός μιας 
σχέσης ή η προσπάθεια δοκιμασίας για κάτι 
νέο.  

Οι πιο πολλοί Αμερικανοί ταξιδιώτες, 
που είναι λάτρεις της λουτροθεραπείας, 
έχουν σαν πρώτη τους επιλογή να 
επισκεφτούν κάποιο SPA μέσα στα σύνορα 
της χώρας τους και ακολουθούν η Καραϊβική 
Θάλασσα, η Ευρώπη και η Ρωσία, ο 
Καναδάς και τέλος, στις υπόλοιπες χώρες της 
αμερικανικής ηπείρου. Όταν είναι σε 
διακοπές, οι τουρίστες που ενδιαφέρονται 
για τις λουτροθεραπείες, θα λάβουν τις 
ακόλουθες θεραπείες: μασάζ (88%), 
περιποίηση προσώπου 51%), θεραπεία 
σώματος (51%), θεραπεία νυχιών (48%), 
υπηρεσίες διατήρησης φυσικής κατάστασης 
(22%), και υπηρεσίες κομμωτηρίων (19%). 
Ενενήντα τοις εκατό όλων των ταξιδιωτών 
λουτροθεραπείας περιλαμβάνουν στον 
προγραμματισμό τους την πραγματοποίση 
και υλοποίηση ενός ταξιδιού SPA. Κατά τον 
προγραμματισμό του ταξιδιού τους, οι 
Αμερικανοί χρησιμοποιούν εξωτερικές πηγές 
πληροφόρησης όπως είναι το διαδίκτυο 
(62%), οι συστάσεις από τους φίλους και την 
οικογένειά τους (60%), οι τουριστικοί 
ταξιδιωτικοί οδηγοί (33%), και τα άρθρα 
εφημερίδων/περιοδικών (18%).   

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το συγκε- 
 

 
  

κριμένο είδος τουρισμού, παρουσιάζει 
υψηλό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης και, 
επίσης, δεν αποτελεί, προς το παρόν, μέρος 
του σχεδίου μάρκετινγκ προώθησης της 
χώρας. 

Έτσι όπως είναι γεωγραφικά 
τετμημένη η χώρα, έτσι είναι και η 
εμπειρία των SPA. Ένας ταξιδιώτης SPA 
μπορεί να επιδιώξει και να λάβει 
διαφορετικού είδους λουτροθεραπείας 
όταν ταξιδεύει στην Αριζόνα, στην Καλι-
φόρνια, ή στην πόλη της Νέας Υόρκης. 
 
Γερμανία 

Η χώρα της Γερμανίας είναι 
παγκόσμια γνωστή για τον τουρισμό 
λουτροθεραπείας. Οι Γερμανοί είναι, 
επίσης, γνωστοί, για την αφοσίωσή τους 
στην υγεία και την καλή φυσική 
κατάσταση, για το εθνικό υγειονομικό 
τους σύστημα, το οποίο υποστηρίζει ένα 
ευρύ φάσμα των ιατρικών και θεραπειών 
λουτροθεραπείας. Από τα 1200 κέντρα 
λουτροθεραπείας που υπάρχουν στην 
Ευρώπη, το 25% (291 κέντρα) βρίσκονται 
στη Γερμανία (ESPA, 2007). Γίνεται 
κατανοητό ότι στη Γερμανία, οι λέξεις 
λουτροθεραπεία και φυσική κατάσταση 
έχουν την ίδια σημασία και χρησιμοποι-
ούνται εναλλάξ. Κατ' εκτίμηση, 
παρήχθησαν $3.8 δισεκατομμύρια από τη 
βιομηχανία λουτρουθεραπείας στην 
Γερμανία το 2007 (Burt, 2008). 
 
Ο Τουρισμός  λουτροθεραπείας  στην Γερμανία 

Η Γερμανική Εθνική Επιτροπή 
Τουριστών προωθεί ενεργά και 
συστηματικά την Γερμανία ως προορισμό 
SPA, και συνεπώς, υπολογίζεται ότι το 10% 
όλου του τουρισμού συνδέθηκε με την 
ανάπτυξη SPA (Edinger, 2006). Η 
Γερμανική Ενωση SPA υπολογίζει ότι ο 
τουρισμός που προορίζεται για την 
λουτροθεραπεία  ανέρχεται σε 17.6 
επισκέψεις το 2005 (GSA, 2006).  

Η Γερμανία είχε 330 αναγνωρισμένες 
πόλεις και θέρετρα λουτροθεραπείας στο 
τέλος του 2002. Το 2005, οι ιαματικές πηγές  
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κάλυπταν το 35% της βιομηχανίας λου-
τροθεραπείας, οι παραλίες και τα θέρετρα 
υγείας κάλυπταν το 33%, τα κλιματολογικά 
θερέτρα υγείας το 20% και τα θέρετρα 
Kneipp, μόλις το 12% (GSA, 2006). Τα 
κλιματολογικά θέρετρα υγείας είναι 
εγκαταστάσεις που μπορούν, επιστημονικά, 
να αποδείξουν τη θεραπευτική αποτελε-
σματικότητα του κλίματός τους. Τα θέρετρα 
Kneipp εντάσσουν τα πρωτόκολλα 
επεξεργασίας θεραπευτικής αγωγής μέσω της 
υδροθεραπείας τα οποία αναπτύχθηκαν από 
τον Sebastian Kneipp κατά τη διάρκεια του 
18ου Αιώνα. Ο μέσος όρος παραμονής σε ένα 
θέρετρο SPA είναι 5.5 ημέρες. 

 

Σύμφωνα με τον Cockerell και τον Trew 
(2003), υπάρχουν λίγα στοιχεία που 
περιγράφουν τη δημογραφική αναστολή 
των θαμώνων στη Γερμανία, αλλά γίνονται 
κάποιες εικασίες στη μελέτη τους που 
δηλώνουν ότι η αναλογία μεταξύ ανδρών 
και γυναικών είναι μια αντανάκλαση του 
πληθυσμού και ότι το εισόδημα ήταν ένας 
μικρός καθοριστικός παράγοντας για τις 
επισκέψεις στα κέντρα λουτροθεραπείας. 
Ξέρουμε ότι το 33% των ταξιδιωτών SPA στη 
Γερμανία είναι άτομα ηλικίας 40 ετών και 
άνω (Lohmann & Winkler, 2005). Αυτό θα 
μπορούσε να αποδοθεί στο γεγονός ότι μόλις 
υιοθετηθεί μια τάση από έναν πολιτισμό, 
υπάρχει λίγη διαφοροποίηση μεταξύ των 
δημογραφικών περιοχών και του δημο-
γραφικού σχεδιαγράμματος της αγοράς. 

Στους κατοίκους της Γερμανίας αρέσει η 
θεραπεία με το νερό, η οποία είναι μια από 
τις πιο δημοφιλής θεραπείες στην συ-
γκεκριμένη χώρα. Είναι η θεραπεία που 
βασίζεται στο νερό. Κίνητρα για την 
επίσκεψη σε λουττροθεραπευτήρια είναι η 
θεραπεία, η δραστηριότητα και η χαλάρωση 
(CTC, 2006). Για τους Γερμανούς, ο 
τουρισμός προωθείται μέσω του ταξιδιωτικού 
γραφείου (37%), ή μέσω του ταξιδιωτικού 
πράκτορα (14%). Επιλεγμένοι προορισμοί 
είναι η Γερμανία (55.5%), η Δημοκρατία της 
Τσεχίας (7.9%), η Πολωνία (7.9%), η Ισπανία 
(6.5%), και η Ιταλία (4.4%) (Roy Morgan 
Research, 2006). 

Ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας της 
γερμανικής τουριστικής βιομηχανίας 
οφείλεται στην προώθηση της χώρας ως 

προορισμός λουτροθεραπείας. Η επίμονη 
και συνεχής στόχευση του γερμανικού 
μάρκετινγκ στην βιομηχανία SPA, 
αποτελεί βασική προτεραιότητα για την 
γερμανική τουριστική περιοχή. 
 
Ηνωμένο Βασίλειο 
 

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να 
καυχηθεί για το μέγεθος της λουτρο-
θεραπείας του συγκριτικά με το αντίστοιχο 
μέγεθος των Ηνωμένων Πολιτειών και της 
Γερμανίας. Εντούτοις, υπάρχει ένας ανα-
νεωμένος ενθουσιασμός που περιβάλλει τη 
βιομηχανία λουτροθεραπείας. Το Ηνω-
μένο Βασίλειο δοκιμάζει αυτήν την περί-
οδο την αναγέννηση και μια ανα-
ζωογόνηση των ιστορικών πόλεων που 
διέθεταν λουτροθεραπευτήρια. Το 2000, η 
τελευταία ιαματική πηγή που λειτου-
ργούσε στη Μεγάλη Βρετανία έκλεισε τις 
πόρτες της. Τον ίδιο χρόνο, η Βρετανική 
Αρχή Τουρισμού δημόσιευσε το Spas 2000, 
μια στρατηγική που επιδιώχθηκε για να 
επιφέρει μια αναγέννηση στα λουτρο-
θεραπευτήρια (Mintel, 2007). Αυτό το 
σχέδιο προσέλκυσε χρήματα από πηγές, 
όπως είναι η Εθνική Λαχειοφόρος Αγορά 
και η Επιτροπή Χιλιετίας με άμεσο σκοπό 
την ανανέωση και την επέκταση των 
εγκαταστάσεων λουτροθεραπευτηρίων  
(Mintel, 2007). 

Κατά τη διάρκεια των επόμενων 
χρόνων, το Ηνωμένο Βασίλειο 
προκλήθηκε μια αναβίωση στον  εσω-
τερικό τουρισμό που ήταν άμεσα και 
άρρηκτα συνδενεμένος με την λουτρο-
θεραπεία. Σύμφωνα με μια έκθεση που 
δόθηκε στη διάσκεψη SPATEC τον 
Απρίλιο του 2007, η βιομηχανία των 
λουτροθεραπευτηρίων έχει αύξηση $3 
δισεκατομμυρία (61%) από το 2001. 
Σύμφωνα με το BTA, 14 εκατομμύρια 
άτομα επισκέπτονται ετησίως τα κέντρα 
λουτροθεραπείας και υπάρχουν πάνω από 
402 Βρετανικά κέντρα λουτροθεραπείας με 
5 ή και με περισσότερα δωμάτια θεραπείας 
(Mintel, 2007). 
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Ο Τουρισμός λουτροθεραπείας στο Ηνωμένο 
Βασίλειο 
 

Σαράντα ένα τοις εκατό (41%) των 
κέντρων λουτροθεραπείας στην Βρετανία 
είναι της κατηγορίας ξενοδοχείων - 
λουτροθεραπευήρια (SPATEC, 2007). Είκοσι 
δύο τοις εκατό (22%) ανήκουν στην κα-
τηγορία: Προορισμός Λουτροθεραπείας (Destina-
tion Spa) (Topaz, 2006). Ένα μοναδικό 
στοιχείο του βρετανικού τουρισμού 
λουτροθεραπείας  είναι ότι το 50% των SPA 
βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές και έχουν 
τα χαρακτηριστικά που διαθέτουν τα 
θέρετρα πέντε αστέρων (Topaz, 2006). 

Σύμφωνα με την μελέτη ISPA, που έγινε 
το 2003, οι Βρετανοί επισκέπτες κέντρων 
λουτροθεραπείας έχουν τα ακόλουθα χαρα-
κτηριστικά: είναι παντρεμένοι (66%), είναι 
άνδρες (52%), έχουν ένα μέσο οικογενειακό 
εισόδημα 30.500 ευρώ (σημερινή αντιστοιχία 
$47.500) και, απροσδόκητα, μόνο το 27% 
είναι άνω των 45 ετών.  

Ένα θέμα-κλειδί που τονίστηκε και 
συζητήθηκε στη διάσκεψη SPATEC τον 
Απρίλιο του 2007 ήταν η ανάγκη να 
εκπαιδευτεί ο πληθυσμός για την 
λουτροθεραπεία και να κατανοηθούν τα ο-
φέλη αυτής σαν ένας υγιεινός τρόπος ζωής σε 
αντιδιαστολή και αντιπαράθεση με την 
τρέχουσα άποψη οτι το λουτροθεραπευτήριο 
θεωρείται πολυτέλεια. Οι κυβερνητικοί 
φοροίς έχουν αρχίσει, πρόσφατα, να παίζουν 
έναν σημαντικό ρόλο στον τουρισμό, που 
αφορά την λουτροθεραπεία, κυρίως με την 
αναδιαμόρφωση μερικών πόλεων και την 
αύξηση της χρηματοδότησης των ερευ-
νητικών προγραμμάτων. 
 
Κατανόηση των Τάσεων του Τουρισμού 
Λουτροθεραπείας 
 
Μέσω της ανάλυσης των στοιχείων 
τουρισμού SPA και της γνώσης της 
παρούσας κατάστασης στην βιομηχανία 
τουρισμού SPA, προτείνονται οι ακόλουθες 
τάσεις : 
 
 

 
 

1. Τα σχέδια ταξιδιού λουτροθεεαπείας για 
πολλούς περιέχουν μια προσδοκία εμπειρίας  

  Το τμήμα τουρισμού αναμένεται να 
συνεχίσει να επεκτείνεται παγκοσμίως, 
παρά τις προβλέψεις ότι σε μερικές ώριμες 
αγορές, όπως είναι οι ΗΠΑ, η αγορά 
λουτροθεραπείας μόνο, για την τρέχουσα 
ζήτηση. Οι λάτρεις της λουτροθεραπείας 
γίνονται μέρος του τρόπου ζωής. Στις 
ΗΠΑ, η λουτροθεραπεία απογειώνεται και 
γίνεται πιο γνωστή με την εμφάνιση της 
εμπειρίας McSpa.  

 
2. Στόχευση  στην αυθεντικότητα, τον τοπικό 

πολιτισμό και τη γεωγραφία 
Οι ταξιδιώτες επικεντρώνονται στην 

καλή φυσική κατάσταση και στην 
ανανέωσή τους, μέσω της λουτροθε-
ραπείας. Οι προορισμοί που έχουν τις 
ρίζες τους στα παραδοσιακά κέντρα  
λουτροθεραπείας και δίνουν έμφαση στον 
τοπικό πολιτισμό και τις παραδόσεις είναι 
σε μεγάλη ζήτηση.  

 
3. Νέα Κίνητρα στον Τουρισμό 

Οι άνθρωποι επιλέγουν να 
ταξιδεύουν εκτός της χώρας, για τις 
ιατρικές και αισθητικές τους θεραπείες σε 
λουτροθερπαευτήρια συχνά, λόγω, 
χαμηλού κόστους. Για παράδειγμα το 
2007,150.000 Αμερικανοί πολίτες 
ταξίδεψαν εκτός ΗΠΑ για την 
υγειονομική περίθαλψη, και ο αριθμός 
αναμένεται να διπλασιαστεί το 2008 
(Woodmen, 2007). Οι ταξιδιώτες επιζη-
τούν την ανανέωση του σώματος και του 
πνεύματος. Πολλοί ταξιδιώτες σε 
λουτροθεραπευτήρια επιθυμούν να 
επιστρέψουν το σπίτι τους σε καλύτερη 
κατάσταση και διάθεση από ό,τι όταν 
έφυγαν. Οι ιατρικές λουτροθεραπείες 
συνδυάζουν θεραπείες για το δέρμα, 
θεραπείες ομορφιάς, αισθητική χειρου-
ργική, διατροφή, φυσική ικανότητα 
καθώς, επίσης, και εναλλακτικές θεραπείες 
για τους φιλοξενούμενούς τους.  
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Αυτή η σειρά είναι κάτι περισσότερο 
από μια απλή εμπειρία. Οι ταξιδιώτες 
μπορούν να έχουν καθαρές, απτές 
ανταμοιβές από αυτού του είδους τις 
διακοπές. 
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ν και το ποδόσφαιρο είναι 
το πιο δημοφιλές σπορ 
στην Ελλάδα, η ακα-
δημαϊκή κοινότητα έχει 
ασχοληθεί, ερευνητικά, ε-

λάχιστα με αυτό. Μια πολύ πρόσφατη, 
όμως, μελέτη από τους Θεοδωράκη και 
Αλεξανδρή τόλμησε να εξετάσει την 
σχέση μεταξύ ‘ποιότητα υπηρεσίας’ 
(service quality) και ‘πρόθεση για 
μελλοντική παρακολούθηση ελληνικών 
ποδοσφαιρικών αγώνων’ (“Can service 
quality predict spectators’ behavioural 
intentions in professional soccer?”, 
Managing Leisure, 2008, Vol. 13, pp. 
162-178). 
 Σύμφωνα με τους συγγραφείς, ενώ 
η σχέση μεταξύ ‘ποιότητα υπηρεσίας’ 
και ΄αφοσίωσης ανταγωνιστή’ (customer 
loyalty) έχει αποτυπωθεί αρκετά στην 
σχετική βιβλιογραφία, κάτι ανάλογο 
δεν ισχύει για την παραπάνω σχέση 
αναφορικά με τους θεατές-καταναλωτές 
αθλητικών γεγονότων. Πιο συγκεκρι-
μένα, η παρούσα μελέτη υπογραμμίζει 
οτι για την αφοσίωση των φιλάθλων- 

 
 

καταναλωτών στη παρακολούθηση (άρα 
και στην αγορά) αθλητικών γεγονότων 
έχουν εξεταστεί διαφορετικής φύσεως 
μεταβλητές, όπως π.χ. ‘ταύτιση με 
ομάδα’, ή ‘οπαδική παρακίνηση – ανά-
μειξη’, και όχι η ‘ποιότητα υπηρεσίας’ 
αυτή καθε αυτή. Στη πραγματικότητα 
φυσικά και αυτή η μεταβλητή έχει εξετα-
στεί στο παρελθόν (μάλιστα μια έρευνα 
έχει γίνει και απο έναν από τους δύο 
συγγραφείς της παρούσας μελέτης), 
αλλά το πραγματικά καινούριο που 
προσφέρει η ερευνητική αυτή προσπά-
θεια έγκειται στο διαφορετικό πλαίσιο 
στο οποίο εξετάζεται (δηλαδή στο 
ελληνικό ποδόσφαιρο) και το πόσο η 
«ποιότητα υπηρεσίας» ως μεταβλητή 
επηρεάζει την πίστη των θεατών στη πα-
ρακολούθηση ποδοσφαιρικών αγώνων. 
 Πιο χαρακτηριστικά, οι Θεοδωρά-
κης και Αλεξανδρής χρησιμοποιούν (και 
ταυτόχρονα προτείνουν) μια κλίμακα-
μοντέλο (SPORTSERV) που εξετάζει τον 
βαθμό που διάφορες διαστάσεις ‘ποιότη-
τας υπηρεσίας’ προβλέπουν τις προθέ-
σεις – τάσεις συμπεριφοράς των θεατών 
εκφραζόμενες απο την πρόθεση επανα-
γοράς (repurchase intentions) και από 

Α Α

           Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 9ος, Τεύχος 1ο, Ιανουάριος–Φεβρουάριος– Μάρτιος 2009  34 



την ‘από στόμα σε στόμα επικοινωνία’ 
(word of mouth communication). 
Συγκεκριμένα, η πρώτη αφορά στην πα-
ρακολούθηση ποδοσφαιρικών αγώνων 
μιας συγκεκριμένης ομάδας στο μέλλον 
και η δεύτερη την πρόθεση του να 
εκφραστεί κάποιος θετικά αναφορικά με 
την ομάδα και τις προσφερό-μενες 
υπηρεσίες της. Αυτές λοιπόν αποτελούν 
τις δυο διαστάσεις της παρούσας 
έρευνας σχετικά με την πρόθεση συμπε-
ριφοράς των θεατών αγώνων ποδο-
σφαίρου. 
 Αρχικά, οι συγγραφείς πολύ σωστά 
μας θυμίζουν την διαφορά του να μετρά 
κανείς την ‘ποιότητα υπηρεσιάς’ στην 
βιομηχανία άθλησης και ψυχαγωγίας με 
το να κατηγοριοποιούν τις μελέτες (και 
ταυτόχρονα τα προτεινόμενα μοντέλα 
αυτών) σε αυτές που επικεντρώνονται σε 
αθλήματα συμμετοχής (participatory 
sports) και σε αθλήματα παρακολού-
θησης (spectator sports). Κάνοντας τον 
διαχωρισμό αυτό, παραθέτουν μια πολύ 
χρήσιμη ανασκόπηση της σχετικής βι-
βλιογραφίας υπογραμμίζοντας τις ιδιαι-
τερότητες των μοντέλων μέτρησης ‘ποι-
ότητας υπηρεσίας’ της κάθε κατηγορίας. 
 Αναφορικά με τις μελέτες που εξε-
τάζουν την ΄ποιότητα υπηρεσίας’ σε 
αθλήματα παρακολούθησης (η κατη-
γορία δηλαδή που αφορά στην παρούσα 
μελέτη), οι συγγραφείς μας τονίζουν 
πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε 
στην ανάγνωση των μελετών αυτών μιας 
και οι περισσότερες προέρχονται απο 
πηγές της Β. Αμερικής. Έτσι, η αναφορά 
των αποτελεσμάτων στο ευρωπαϊκό 
αθλητικό πλαίσιο – με όλες τις πολιτι-
στικές διαφορές και τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά των φιλάθλων – χρίζει μεγά-
λης προσοχής. 

 

 Το δείγμα της παρούσας μελέτης 
(Ν=242) προέρχεται απο φιλάθλους που 
παρακολούθησαν ποδοσφαιρικό αγώνα 
της Υπέρ Λίγκας της Ελλάδας (ηλικία 
Μ=33.67, SD=9.46). Οι συγγραφείς χρη-
σιμοποιούν ενα μοντέλο μέτρησης γνώ-
μης για την ποιότητα της προσφερό-
μενης υπηρεσίας (SPORTSERV) που 
αποτελείται απο 20 μεταβλητές κατηγο-

ριοποιημένες σε 5 διαστάσεις: απτά 
(tangibles), προσωπικό (personnel), 
ασφάλεια (security), πρόσβαση (access) 
και αξιοπιστία (reliability). 
 Τα σχήματα και οι πίνακες που πε-
ριλαμβάνονται στη μελέτη μας δείχνουν 
λεπτομερώς τα στατιστικά (κυρίως) απο-
τελέσματα της έρευνας αυτής. Παρ’  όλα 
αυτά, οι συγγραφείς σπαταλούν πολύ 
χώρο στο να παραθέσουν πληροφορίες 
που ‘διαβάζονται’ παρατηρώντας τους 
πίνακες, ενώ θα μπορούσαν να βοηθή-
σουν περισσότερο με το να συμπεριλά-
βουν αναλυτικά τις εξεταζόμενες με-
ταβλητές (που δυστυχώς ούτε στον ανά-
λογο πίνακα παραθέτονται). 
 Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα της 
μελέτης ένα απο τα βασικά συμπερά-
σματα αυτής είναι ότι η ‘ποιότητα υπη-
ρεσίας’ δεν συνδέεται με την πρόθεση 
φιλάθλων για παρακολούθηση ποδο-
σφαιρικών αγώνων στην Ελλάδα. Χαρα-
κτηριστικά, τα αποτελέσματα της παλιν-
δρόμησης δείχνουν οτι η ΄ποιότητα 
υπηρεσίας΄συνδεέται μόνο με το 9% των 
προθέσεων παρακολούθησης ποδοσφαι-
ρικών αγώνων. Μόνο οι αντίστοιχες 
μεταβλητές των διαστάσεων ‘προσω-
πικό’ και ‘αξιοπιστία’ συνεισφέρουν 
στατιστικά στις προβλέψεις του μο-
ντέλου αυτού. Όπως σωστά οι συγγρα-
φείς αναφέρουν και τα δύο στοιχεία 
έχουν να κάνουν είτε άμεσα (προσω-
πικό) είτε έμμεσα (αξιοπιστία) με τον αν-
θρώπινο παράγοντα. Κατάλληλα εκπαι-
δευμένο προσωπικό που θα παρέχει 
προστασία και ασφάλεια, βοήθεια στην 
ταξιθέτηση των φιλάθλων και στη γενι-
κότερη φιλοξενία των πελατών είναι 
κάτι που τα ελληνικά γήπεδα ποδοσφαί-
ρου δεν προσφέρουν. Η έμμεση σχέση με 
το ανθρώπινο δυναμικό αναφέρεται στο 
αίσθημα ‘εντιμότητας’ μεταξύ των στελε-
χών της ομάδας και των καταναλωτών 
σχετικά με τις υποσχέσεις για επίτευξη 
αγωνιστικών στόχων, ολοκλήρωση με-
τεγγραφικών στόχων και την γενικότερη 
αποτελεσματική διαχείρηση των πόρων. 
Και σε αυτό το στοιχείο είναι δυστυχώς 
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κοινώς παραδεκτό οτι οι ελληνικές Πο-
δοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες (ΠΑΕ)  
αδυνατούν να ανταπεξέλθουν. 
 Σε αντίθεση με την πρόθεση 
επαναγοράς (repurchase intention) σε 
σχέση με την ‘ποιότητα υπηρεσίας’, τα 
αποτελέσματα της παλινδρόμησης έδει-
ξαν οτι η συσχέτιση της ‘από στόμα σε 
στόμα επικοινωνίας’ με την ‘ποιότητα 
υπηρεσίας’ είναι μεγαλύτερη (30%). Ό-
πως χαρακτηριστικά οι συγγραφείς ανα-
φέρουν οι μεταβλητές των κατηγοριών - 
διαστάσεων ‘απτά’, ‘αξιοπιστία’ και 
‘προσωπικό’ έδειξαν σημαντικές συνει-
σφορές. Φυσικά, αυτός ο τρόπος επικοι-
νωνίας (word of mouth) επηρεάζεται 
απο έναν μεγάλο αριθμό συνθηκών και 
καταστάσεων (προηγούμενα αποτελέ-
σματα, περίοδος μετεγγραφών, γενικό-
τερη πορεία της ομάδας κ.ο.κ.) και η 
ανάγνωση των αποτελεσμάτων – ειδικά 
αυτών που αφορούν την διάσταση 
‘προσωπικό’ – πρέπει να γίνεται με πολύ 
προσοχή. Για παράδειγμα, μια 
περιπτωσιολογική μελέτη (μιας συγκε-

κριμένης ΠΑΕ) που χρησιμοποιεί το 
μοντέλο αυτό σε έναν σημαντικό αριθμό 
αγώνων (και όχι μόνο σε έναν), θα 
παρουσίαζε μια πιο ολοκληρωμένη και 
αξιόπιστη εικόνα της κατάστασης.  
 Αναμφισβήτητα όμως, το μεγαλύ-
τερο μειονέκτημα της μελέτης αυτής (και 
πιο συγκεκριμένα του μοντέλου) – κάτι 
που αναγνωρίζεται και από τους ίδιους 
τους συγγραφείς – είναι η μη ενσωμά-
τωση μεταβλητών που σχετίζονται με 
τον βαθμό οπαδικότητας των κατανα-
λωτών που παρακολουθούν ποδοσφαι-
ρικούς αγώνες στα ελληνικά γήπεδα. 
 Παρ’ όλα αυτά, το προτεινόμενο 
μοντέλο θα φανεί περισσότερο χρήσιμο 
στο μέλλον όπου ενδεχομένως να 
υπάρξει μια αλλαγή στα δημογραφικά 
χαρακτηριστικά των φιλάθλων και στις 
γενικότερες ανάγκες και προτεραιότητές 
τους εντός ενός πιο εμπορευματο-
ποιημένο ποδοσφαιρικό περιβάλλοντος. 
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Αθλητισμός στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση 
 
των Γιώργου Γκανάτσιου & Δημήτρη Γαργαλιάνου 

 
ε κίνητρο την παροχή 
ποιοτικών υπηρεσιών 
στους δημότες/κάτοι-
κους οι σύγχρονοι 
Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ενδιαφέρονται 
για τον αθλητισμό, τον οποίο, σε συνερ-
γασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητι-
σμού και άλλους φορείς, αναπτύσσουν 
με γρήγορους ρυθμούς. Για να το 
πετύχουν αυτό, δημιουργούν αθλητικές 
υπηρεσίες και Δημοτικούς Αθλητικούς 
Οργανισμούς, προσλαμβάνουν εξειδι-
κευμένο προσωπικό, οργανώνουν πολ-
λά και ποικίλα προγράμματα και 
εκδηλώσεις, διαχειρίζονται αθλητικές 
εγκαταστάσεις και δημιουργούν δίκτυα 
συνεργασίας με τους δημότες, τη σχο-
λική κοινότητα, τα αθλητικά σωματεία 
και πολλούς τοπικούς, περιφερειακούς, 
εθνικούς και διεθνείς φορείς.  
 Όμως, για να έχουν αποτέλεσμα 
όλα τα παραπάνω πρέπει οι περίπλοκες 
διαδικασίες που περιβάλλουν τη λει-
τουργία του αθλητισμού στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση να σχεδιαστούν, να οργα-
νωθούν, να καθοδηγηθούν, να ελεγ-
χθούν και να αξιολογηθούν προσεκτικά. 
Το βιβλίο «Ο Αθλητισμός στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση» καλύπτει ένα σημαντικό 
κενό στην υπάρχουσα σχετική βι-
βλιογραφία, ενημερώνοντας σφαιρικά:  
 

 
 

 
 όσους δραστηριοποιούνται σε ΟΤΑ 

& ΔΑΟ (αιρετούς,  διοικητικά στελέ-
χη και εργαζόμενους στα προγράμ-
ματα),  

 τους φοιτητές – πτυχιούχους Τμημά-
των ΑΕΙ (π.χ. ΤΕΦΑΑ, Τμήμα Οργά-
νωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, 
κλπ.) που επικεντρώνονται στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και  

 όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν 
σε ΟΤΑ, 

για τις διαδικασίες αυτές και δημιουργεί 
ένα γενικό μοντέλο οργάνωσης και 
λειτουργίας των αθλητικών υπηρεσιών 
των ΟΤΑ.     
 Στην αρχή του βιβλίου υπάρχει μια 
εμπεριστατωμένη ιστορική αναδρομή 
στην ανάπτυξη του αθλητισμού στην Το-
πική Αυτοδιοίκηση και των προγραμ-
μάτων «Άθλησης για Όλους» και παρα-
τίθενται επιχειρήματα για τη υποστή-
ριξη της υλοποίησης της αθλητικής 
πολιτικής των ΟΤΑ. Ακολούθως, περι-
λαμβάνονται πληροφορίες και πρακτι-
κές οδηγίες για: 
 τις μορφές διοικητικής οργάνωσης 
και τα οικονομικά χαρακτηριστικά 
των ΔΑΟ, 

 το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
προγραμμάτων «Άθλησης για 
Όλους», 

 το σχεδιασμό και την οργάνωση 
εκδηλώσεων, 
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 την οργάνωση και διαχείριση 
αθλητικών εγκαταστάσεων ώστε να 
προάγεται η ασφάλεια των δημοτών, 

 τον ιατρικό έλεγχο των αθλούμενων 
και την αντιμετώπιση προβλημάτων 
υγείας / ατυχημάτων, 

 τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμι-
κού (στελέχωση των αθλητικών υπη-
ρεσιών - εργασιακές σχέσεις – θε-
σμικό πλαίσιο προσλήψεων - 
κίνητρα και αμοιβές - εκπαίδευση 
και επιμόρφωση προσωπικού – 
εθελοντές), 

 το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
δημοσίων σχέσεων, την ανάπτυξη 
δικτύου σχέσεων και 

 τον έλεγχο και την αξιολόγηση 
προγραμμάτων, εγκαταστάσεων και 
εκδηλώσεων. 

 Στο τέλος παρατίθενται ορισμένες 
προτάσεις για τη βελτίωση της οργάνωσης 
και λειτουργίας των ΔΑΟ. 
 Στα 33 παραρτήματα που υπάρχουν 
περιλαμβάνονται πολλές πρακτικές 
πληροφορίες σχετικά με οργανωτικά 
ζητήματα (π.χ., «Σύσταση ΝΠΔΔ – 
ΝΠΙΙΔ», «Κανονισμός Λειτουργίας», 
«Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας 
ΔΑΟ», «Προκηρύξεις Πρόσληψης Προ-
σωπικού»,«Συμφωνητικό παρα-χώρησης 
εγκαταστάσεων»,« Εγχειρίδιο Ενημέρω-
σης Προσωπικού» και άλλα) που 
μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα εργα-
λεία στην οργάνωση και λειτουργία των 
αθλητικών υπηρεσιών των ΟΤΑ. 
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ΑΑνναακκοοιιννώώσσεειιςς  --  ΕΕκκδδηηλλώώσσεειιςς     
 

   
 

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. 
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Each research unit organizes at least an annual conference and undertakes various 
small and large research projects. 
 
 

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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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.  
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.   
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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.  

 
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.    
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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 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 
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 Panhellenic Association of Sports Economists and 
Managers (PASEM) 

and 

The Sports Research Unit of the Athens Institute for 
Education and Research (ATINER) 

 
4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON 

FITNESS, HEALTH & ACTIVE LIVING 
8-9 MAY 2008 

Athens, Greece 

Organizing and Scientific Committee 
  

• Dr. Gregory T. Papanikos, President and Director, ATINER & President 
PASEM.  

• Dr. Nicholas Pappas, Vice-President, ATINER & Associate Professor, Sam 
Houston State University, USA.  

• Dr. Chris Sakellariou, Associate Professor, Nanyang Technological 
University, Singapore & General Secretary of ATINER.  

• Dr. Ioannis Stivachtis, Head, Politics & International Affairs Research Unit, 
ATINER & International Studies Program Director, Virginia Polytechnic 
Institute & State University, USA.  

• Dr. Gregory A. Katsas, Head, Sociology Research Unit, ATINER & 
Associate Professor, the American College of Greece-Deree College, Greece.  

• Dr. Panagiota (Nota) Klentrou, Academic Member, ATINER & Professor, 
Brock University, Canada.  

• 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.  

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

• Mr. George Boletis, Deputy Manager, Attiko Metro S.A., Greece & Member 
of the Executive Committee of PASEM.  

• Dr. Vasilios Filios Associate Professor, University of Ioannina, Agrinio, 
Greece Head, Accounting & Finance Research Unit, ATINER & Member of 
the Executive Committee of PASEM.  

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

• Dr. Margarita Kefalaki, Researcher, ATINER. 
  
Organized by: ATINEP A.E. (atinerae@atiner.gr) 

Administration: Fani Balaska, Eirini Lentzou, Thomas Papanikos, Sylia Sakka 
 Conference Website: www.atiner.gr/docs/Fitness.htm 
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Conference Program 

  
Thursday, May 8th, 2008 
(The time for each session includes a 10 minutes coffee break) 
  
08:30-09:30 Registration  
  
09:30 – 10:00 Welcome and Opening Remarks  
• Dr. Gregory T. Papanikos, President, PASEM and ATINER 
• Dr. Panagiota (Nota) Klentrou, Academic Member, ATINER & Professor, Brock 

University, Canada.  
  
10:00-12:00 Session 1: Health Behaviours and Outcomes Across the Lifespan 
Chair: Dr. Klentrou, P., Academic Member, ATINER & Professor, Brock University, 
Canada.  
  

1. Hacker, C.M., Professor, Pacific Lutheran University, USA & McConnell, K., 
Associate Professor, Pacific Lutheran University, USA. Examining 
Complexities among Active Women and Athletes: Body Image, Weight, 
Nutrition and Performance.  

2. Hawkins, B., Professor, Indiana University, USA, Harahousou, Y., Professor, 
University of Thrace, Greece & Binkley, A., Lecturer, Victoria University, 
Australia. Health, Activity and Life Satisfaction of Older Adults in Greece, the 
United States, and Australia: A Comparative Analysis.  

3. Raingruber, B., Director of the Center for Health and Human Services 
Research at California State University, Sacramento, USA & Robinson, C., 
University of California Davis Medical Center, USA. The Effectiveness of 
Yoga, Tai Chi, and Reiki Healing Retreats in Lowering Nurse’s Stress Levels.  

4. Shishani, K., Assistant Professor, The Hashemite University, Jordan & 
Nawafleh, H., Assistant Professor, Mu’tah University, Jordan. Jordanian 
Nurses and Psysicians Learning Needs for Smoking Cessation Counseling. 
(Thursday, May 8th 2008). 

5. Sobocanec, S., Researcher, Rudjer Boskovic Institute, Croatia, Balog T., 
Researcher, Rudjer Boskovic Institute, Croatia, Sverko, V., Researcher, 
Rudjer Boskovic Institute, Croatia, Krolo I., Researcher, University Hospital 
“Sestre Milosrdnice”, Croatia, Rocic, B., Researcher, Institute for Diabetes 
“Vuk Vrhovac”, Croatia, Marotti, M., Researcher, University Hospital “Sestre 
Milosrdnice”, Croatia, Marotti, T., Scientist, Rudjer Boskovic Institute, 
Croatia. The Influence of Season on Oxidant-Antioxidant Status in Trained 
and Sedentary Subjects. 

6. Bogdana, N., Assistant professor, University of Medicine and Pharmacy, 
Romania. Dietary Fibres Intake and Breast Cancer Risk among the Romanian 
Females- Case-Control Study. 

  
 
12:00-14:00 Session 2: Strength, Stretching and Conditioning   
Chair: Kefalaki, M., Researcher, ATINER. 
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1. Docherty, D., Professor, University of Victoria, Canada. Influence of Different 
Sit Up Techniques on Abdominal and Hip Flexor Muscle Activation.  

2. Johanson, M., Assistant Professor and Assistant Director, Emory University 
School of Medicine, USA. Influences of Gender and Stretching Exercises on 
Gastrocnemius Muscle Activity During Gait.  

3. Murray, S., Professor, Mesa State College, USA, Reeder, M., Physician, 
Western Orthopedies, USA, Udermann, B., Associate Professor, University of 
Wisconsin, USA & Pettitt, R., Assistant Professor, California State University, 
USA. High-Risk Stress Fractures: A Case Study and Critical Review.  

4. Steinberg, G., Associate Professor, Austin Peay State University, USA. The 
Importance of Eye Dominance for Individualizing Sport Skill Instruction. 
(Thursday, May 8th 2008)  

5. Theodorides, H., Assistant Professor, California State University Sacramento, 
USA. A Proposed College Undergraduate Strength and Conditioning Program.  

6. Nakostin Roohi B., Ph.D., Islamic Azad University, Ardebil Branch, Iran. 
Effect of two Types of Vitamin C Supplementation on Exercise-induced Lipid 
Peroxidation and Muscle Damage. 

 
  
14:00 – 15:00 Lunch  
  
  
20:30 - 22:30 GREEK NIGHT AND DINNER 
  
  
  
Friday, May 9th, 2008 
(The time for each session includes a 10 minutes coffee break) 
  
10:00 – 12:00 Session 3: Physical Activity and Health Promotion in Youth 
Chair: Giannakaki, M-S, Deputy Head of the Education Research Unit and Elected 
Member of the Executive Committee, ATINER, Greece 
  

1. Chong, E., Associate Professor, George Mason University, USA & Jung, L., 
PhD Student, George Mason University, USA. Gender differences in Health 
Promotion among College Students.  

2. Klentrou, P., Professor, Brock University, Canada; Flouris, A.D., Research 
Associate, Aird, J.R., Student & Cieslak, T. PhD Candidate, Brock University, 
Canada. Secretory immunity and frequecy of upper respiratory tract 
infections in relation to salivary cortisol and physical activity in University 
students 

3. Kretschmann, R., Assistant Professor, University of Stuttgart, Germany. 
Intervention Mapping as a Method for Planning Health Promotion Programs 
in School From a Sport Pedagogical View.  

4. Marie, A., Associate Professor, Mid Sweden University, Sweden. Self-Related 
Health, Sports, Physical Activity Level and Body Complaints in Swedish 
High Schools Students.  

5. Pawlinska-Chmara, R., Assistant Professor, Opole University, Poland & 
Wronka, I., Assistant Professor, Jagiellonian University, Poland Physical 
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Activity, Dietary Habits and Prevalence of Overweight and Obesity among 
Students in Poland.  

 
  
12:00-14:00 Session 4: Policy Development in Physical Education and Health 
Chair:  Dr. Klentrou, P., Academic Member, ATINER & Professor, Brock University, 
Canada. 
   
1. Bajracharya, S., Associate Professor, Ithaca College, USA. Environmental 

Sustainability: An Ethical Response to Teaching Sustainable Health and Wellness.  
2. Carpenter, C., Second Physical Education-Subject Leader, Canterbury Christ 

Church University, England. Investigating Physical Education Teachers’ Implicit 
Theories of Learning: A case study set in a Specialist Sports College in England.  

3. Colon, G., Associate Professor, Eastern Michigan University, USA. Examination 
of Physical Education Teachers’ Perceived Preparation and Perceived 
Competence to Teach.  

4. Constantinou, P., Assistant Professor, Ithaca College, USA. Enhancing Your 
Physical Education Program by Using a Tactical Approach.  

5. Hronek, B., Professor, Indiana University, USA & Jamieson, L., Professor, Indiana 
University, USA. Legal Ramifications of the Developing International Health and 
Fitness Tourism Industry.  

  
14:00 – 15:00 Lunch  
  
  
19:00 - 20:00 DINNER 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ (ΠΣΑΟΣ) 
PANHELLENIC ASSOCIATION OF SPORTS ECONOMISTS & MANAGERS (PASEM) 

 
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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