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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΘΕΜΑ: Διεξαγωγή διαδικτυακής i-ημερίδας   
 
Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020, από τις 10:00 έως και τις 17:00, 
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η πρώτη διαδικτυακή i-Ημερίδα από 
το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου και το Εργαστήριο “Οργάνωσης & Διοίκησης Υπηρεσιών & 
Ποιότητας Ζωής” με θέμα: 

 
«Σύγχρονες προκλήσεις και ευκαιρίες στον αθλητισμό». 

 
Η συγκεκριμένη διαδικτυακή ημερίδα αποτελεί μια καινοτόμο πρωτοβουλία 
του Τμήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Εργαστήριο Οργάνωσης & Διοίκησης 
Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής, η οποία εντάσσεται:  

1. στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειας του Τμήματος και της 
σύνδεσης του ακαδημαϊκού και ερευνητικού έργου του Τμήματος 
Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού με τις ανάγκες και τα 
προβλήματα της πραγματικής αγοράς, 

2. στην προσπάθεια ενίσχυσης του ρόλου του Αθλητισμού στο σύγχρονο, 
απαιτητικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον,  

3. στο πλαίσιο σχεδιασμού, προετοιμασίας και υλοποίησης της μετάβασης 
στην ψηφιακή εποχή. 

 
Η βασική θεματολογία της ημερίδας αναπτύχθηκε στις ακόλουθες έξι 
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες όσο και επίκαιρες θεματικές ενότητες: 
 
 Παγκοσμιοποίηση και σύγχρονη αθλητική διακυβέρνηση.  

 Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες στον αθλητισμό μέσω των esports.  

 Ψηφιακή επικοινωνία και ΜΜΕ στο σύγχρονο αθλητικό περιβάλλον.  

 Συμβολή του Αθλητικού Δικαίου στο σύγχρονο management  

 Η επανεκκίνηση του ελληνικού αθλητισμού στην εποχή της πανδημίας:  

ευκαιρίες και προκλήσεις για τα ελληνικά σωματεία και προπονητές.  

 Διασύνδεση φοιτητών/αποφοίτων ΤΟΔΑ με την αγορά εργασίας. 

 
Χαιρετισμό απηύθυναν οι κ.κ. Παναγιώτης (Τάκης) Αλεξόπουλος, 
Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ο Πέτρος Δούκας, Δήμαρχος Σπάρτης. 
Μεταξύ των εκλεκτών εισηγητών της i-Ημερίδας ήταν ο Υφυπουργός 
Αθλητισμού κ.Λευτέρης Αυγενάκης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής 



Επιτροπής κ.Σπύρος Καπράλος, εξέχοντες πανεπιστημιακοί καθηγητές από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και αναγνωρισμένοι επιστήμονες, 
δημοσιογράφοι και επαγγελματίες από τον χώρο του αθλητισμού και της 
διοίκησης. 
 
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους προσκεκλημένους ομιλητές, αλλά και τους 
συντονιστές των θεματικών ενοτήτων, οι οποίοι συνέβαλαν αποφασιστικά με 
τη συμμετοχή και τις εισηγήσεις τους στην αποτύπωση των προκλήσεων της 
σημερινής κατάστασης στον κρίσιμο τομέα του Αθλητισμού, και βοήθησαν με 
τις προτάσεις και τις ιδέες τους να αντιληφθούμε τις ευκαιρίες που 
παρουσιάζονται στο ραγδαία μεταβαλλόμενο σύγχρονο αθλητικό περιβάλλον. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες και συμπεράσματα από την Ημερίδα, αλλά και 
για φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση μπορείτε να επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Οργάνωσης & Διοίκησης Υπηρεσιών & 
Ποιότητας Ζωής, στη ηλεκτρονική διεύθυνση www.isportmanagement.gr.  
  
 
 

Για το Τμήμα Οργάνωσης 
& Διαχείρισης Αθλητισμού 

 
 

Παναγιώτης Δ. Αλεξόπουλος 
Αναπληρωτής Καθηγητής 

Διευθυντής Εργαστηρίου Οργάνωσης & 
Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής 

Κρινάνθη Γδοντέλη 
Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΟΔΑ 

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής 

 
 


