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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 
 
Παναγιώτης (Τάκης) 
Αλεξόπουλος 
 

Σας καλωσορίζω στην πρώτη διαδικτυακή Ημερίδα που 
διοργανώνει το ΤΟΔΑ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 
Το ΤΟΔΑ για μια ακόμη φορά με καινοτομία και εξωστρέφεια 
οργάνωσε τη σημερινή i-Ημερίδα, με τίτλο «Σύγχρονες 
προκλήσεις και ευκαιρίες στον αθλητισμό», στην οποία θα 
μιλήσουν εκλεκτοί προσκεκλημένοι μεταξύ των οποίων είναι ο 
Υφυπουργός Αθλητισμού κ.Λευτέρης Αυγενάκης, ο Πρόεδρος 
της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κ.Σπύρος Καπράλος, 
Πανεπιστημιακοί Καθηγητές από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό, καθώς και επιφανείς επιστήμονες, δημοσιογράφοι 
και επαγγελματίες από τον χώρο του αθλητισμού και της 
διοίκησης. 
Οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν αφορούν σε πολύ 
σύγχρονα θέματα της επιστήμης της διοίκησης του 
αθλητισμού, αλλά και στην  συμβολή του ΤΟΔΑ στην 
περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου αυτού. 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή της i-
Hμερίδας, το διδακτικό προσωπικό του ΤΟΔΑ, τα μέλη ΕΤΕΠ 
που υποστήριξαν το τεχνικό σκέλος της διοργάνωσης και τον 
σύλλογο φοιτητών ΤΟΔΑ. 
Σας εύχομαι να απολαύσετε το πρόγραμμα της i-Ημερίδας και 
να αποτελέσει εφαλτήριο για ακόμη περισσότερες 
επιστημονικές δράσεις. 
 
Ο Κοσμήτορας 
Αν. Καθηγητής Παναγιώτης (Τάκης) Αλεξόπουλος 
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 

 

Ένα μεγάλο εύγε σε όλο το team του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου για την εξαιρετικά άρτια διοργάνωση της 
ηλεκτρονικής ημερίδας «Σύγχρονες προκλήσεις και ευκαιρίες 
στον αθλητισμό»! 
Η πανδημία κατέδειξε ότι όσο πιο ισχυρός σωματικά και 
ψυχικά είναι ένας οργανισμός, τόσο πιό δυνατά αντιστέκεται 
σε κάθε μορφής ασθένειες! Ο αθλητισμός εξελίσσεται 
συνεχώς σε μια βαριά βιομηχανία! Και το γενικότερο Sports 
Management εξελίσσεται σε νέο αλλά πολύ δυναμικό 
ακαδημαϊκό κλάδο! Ο δε ανταγωνισμός για content και sports 
content μεταξύ Netflix, Amazon, Disney, κ.α., καθιστά την 
προοπτική  ‘παραγωγής’ αθλητικών εκδηλώσεων ακόμη πιό 
ενδιαφέρουσα! 
Στη Σπάρτη έχουμε σχεδιάσει πλήθος αθλητικών εκδηλώσεων 
(δρόμοι αντοχής, επιδείξεις πολεμικών τεχνών, κλπ.) που δεν 
απαιτούν τεράστιες και πολυδάπανες εγκαταστάσεις! 
Προσβλέπουμε δε σε πολύ στενή συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για την ανάπτυξη και την 
εφαρμογή των σχεδίων μας αυτών! 
 
Ο Δήμαρχος Σπάρτης 
Πέτρος Δούκας 
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Επιτροπές Ημερίδας 

 
Οργανωτική 

Επιτροπή 
 

 

Πρόεδρος 

Γδοντέλη Κρινάνθη 

Επίκ. Καθηγήτρια ΤΟΔΑ 

 

Μέλη 

Αλεξόπουλος Παναγιώτης 

Κοσμήτορας ΤΟΔΑ, Αν. Καθηγητής 

Αντωνοπούλου Παναγιώτα 

Αν. Καθηγήτρια ΤΟΔΑ 

Παπαλουκάς Μάριος-Δανιήλ 

Καθηγητής ΤΟΔΑ 

Στρίγκας Αθανάσιος 

Αν. Καθηγητής ΤΟΔΑ 

Χατζηγιάννη Ευθαλία 

Αν. Καθηγήτρια ΤΟΔΑ 

 

Τεχνική & 
Γραμματειακή Υποστήριξη 

 
 

Γεωργακόπουλος Γεώργιος 

Μέλος ΕΤΕΠ ΤΟΔΑ 

Κουτράκης Κωνσταντίνος 

Μέλος ΕΤΕΠ ΤΨΣ 

Χουστουλάκης Εμμανουήλ 

Διδάσκων ΤΟΔΑ 

 

Μακρίδης Μηνάς 

Φοιτητής ΤΟΔΑ 

Χατζίου Αλεξάνδρα 

Φοιτήτρια ΤΟΔΑ 
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Συντονίστρια: 
Δρ. Ευθαλία Χατζηγιάννη 
Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΤΟΔΑ 
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Γεώργιος 
Καζαντζόπουλος 
 

Σύντομο Βιογραφικό 
 
George KAZANTZOPOULOS is an international expert in 
sustainability (certified sustainability practitioner) and 
environmental responsibility involved in strategic corporate 
environmental assessments, EIAs, emissions calculation and 
offsetting, climate change analysis, CSR strategy and programs 
development for the public and private sector. 
He served for 7 years as the Director of the Environment 
Department of the Athens 2004 Olympic Games Organizing 
Committee and worked as well for the Sydney 2000 Olympic 
Games. Amongst his duties was the environmental permitting 
of the Olympic infrastructure scheme, environmental 
education and awareness raising, waste management and 
recycling, environmental management systems development. 
During the Olympic and Paralympic Games he was member of 
the Main Operations Centre, heading the Environmental 
Operations team consisting of 52 Environmental Operations 
Managers. 
George has a thorough understanding and experience about 
the European Commission projects mechanisms and funds. He 
provided his services as the international expert in the field of 
environment and sustainability to a number of organizations 
and corporates including the Brazilian Olympic Committee as 
well as to the Colombian Olympic Committee and the 
International Olympic Committee. 
He has been member of the International Olympic Committee 
Environment Commission and Environment and Sustainability 
Officer of the International Rowing Federation until 2016. 
He served for many years as member of the Board of the 
Hellenic National Centre for Environment and Sustainable 
Development as well as on the BoD of National Parks. 
Currently, he serves as Chairman of the International 
marathon races association (AIMS) Sustainability Commission. 
George Kazantzopoulos is also heading the international ngo-
npo INSTITUTE TEAM FOR THE WORLD. The organization, 
which developed the AIMS GREEN MARATHON GUIDELINES, is 
active in the fields of sustainability, sport and environment and 
peace and sport in the frame of the United Nations Sustainable 
Development Goals. 
kazantzopoulos@morethangreen.com 
teamfortheworld@gmail.com 
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Παγκοσμιοποίηση, περιβάλλον και Αθλητισμός 
 

Γεώργιος Καζαντζόπουλος 

 

Ο αθλητισμός , είτε σε ατομικό είτε σε συλλογικό επίπεδο, είτε για αναψυχή είτε 
για πρωταθλητισμό, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με ένα καλό και υγιές περιβάλλον . 
Είναι πλέον κοινό μυστικό ότι τα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως αυτό της 
κλιματικής αλλαγής  , όχι μόνο εντάσσονται στην ατζέντα των αθλητικών διοργανώσεων  
αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις όπως για παράδειγμα τους χειμερινούς Ολυμπιακούς 
Αγώνες, τις επηρεάζουν καθοριστικά . 

Ήδη από τις τελευταίες δεκαετίες του 20 αιώνα, στις λεγόμενες προηγμένες χώρες 
του πλανήτη, άρχισε να αναδεικνύεται η αναπόφευκτη αυτή σχέση μεταξύ αθλητισμού και 
περιβάλλοντος και αντίστοιχα να διαμορφώνονται οι πρώτες καλές πρακτικές που 
αφορούσαν στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων τα οποία περιόριζαν την επίπτωση των 
διοργανώσεων στο περιβάλλον. 

Η ευαισθητοποίηση μεγάλων τμημάτων της κοινωνίας από την άλλη πλευρά, σε 
σχέση με την ανάγκη για μια πιο φιλική προς το περιβάλλον διαβίωση, ενέτεινε την πίεση 
προς  όλους τους συντελεστές της παροχής αθλητικών υπηρεσιών, οποιασδήποτε μορφής, 
να αναγκαστούν να ενστερνιστούν τις βασικές αρχές της περιβαλλοντικής προστασίας. 
Αντίστοιχα έπραξαν και πράττουν εμπορικές επιχειρήσεις αθλητικών ειδών καθώς και 
χορηγοί των διοργανώσεων «καβαλώντας το κύμα της αειφορίας και της βιώσιμης 
ανάπτυξης». 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι σε όλη την παγκόσμια αθλητική πυραμίδα, από τη Διεθνή 
Ολυμπιακή Επιτροπή, μέχρι αθλητικούς συλλόγους στην Παπούα Νέα Γουινέα και την ακτή 
της Κολομβίας στον Ειρηνικό Ωκεανό, αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες στις οποίες το 
αθλητικό κίνημα μετατρέπεται σε καταλύτη ώστε να διαφυλαχθεί το περιβάλλον και να 
αναδειχθεί η προστασία του περιβάλλοντος  σε έναν από τους πυλώνες του αθλητικού 
γίγνεσθαι. 

Προφανώς, αυτή η τάση, ακολουθεί την συνολικότερη στάση της κοινωνίας σε 
παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με τα θέματα του περιβάλλοντος αλλά η μετάδοση των 
σχετικών μηνυμάτων είτε από τους αθλητές “role models” είτε από την υιοθέτηση τρόπων 
διοργάνωσης αγώνων φιλικών προς το περιβάλλον, γίνεται με τρόπο έντονο κι εμφατικό για 
τις αντίστοιχες ομάδες στόχος. 

Οι αθλητικές διοργανώσεις, μικρότερες ή μεγαλύτερες αποτελούν ένα άριστο 
«όχημα» για να μεταφερθούν μηνύματα που αφορούν σε θέματα που απασχολούν τις 
σύγχρονες κοινωνίες , θέματα κοινωνικά και περιβαλλοντικά. 
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Δρ. 
Παναγιώτα 
Κλέντρου 
 

Σύντομο Βιογραφικό 
 
Dr. Panagiota (Nota) Klentrou is a professor in the Department 
of Kinesiology, and the Associate Dean Research and Graduate 
Studies of the Faculty of Applied Health Sciences at Brock 
University, Ontario, Canada. She received a BSc (1981) in 
Physical Education and Sport Science from the National 
University of Athens, Greece, and an MSc (1987) and PhD 
(1991) in Exercise Physiology from the University of Montréal, 
Québec, Canada. Her research program uses applied and basic 
science approaches to study human performance and the 
implications of sport training primarily in children and youth. 
Dr. Klentrou is a leader in her field with funding from all three 
National (NSERC, SSHRC, CIHR), >100 publications and >3,000 
citations covering a range of topics in pediatric exercise 
physiology, musculoskeletal growth, sexual maturation, 
nutritional supplements and inflammation. Dr. Klentrou is 
working with many local, provincial and national teams in 
Canada and Europe. A retired rhythmic gymnast herself, she 
has been involved with many local, provincial, national and 
International organizations including Osteoporosis Canada, 
the International Gymnastics Federation and the Athens 2004 
Summer Olympic Games. Dr. Klentrou recently chaired the 
Board of Directors of the Canadian Society for Exercise 
Physiology after serving 10 years as treasurer. 
 

 

 

 

  



 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού 
Πρακτικά i-ημερίδας «Σύγχρονες Προκλήσεις & Ευκαιρίες στον Αθλητισμό» 

Σπάρτη, 6 Ιουλίου 2020 
   

 

 10 

Η θέση της Γυναίκας στην Σύγχρονη Παγκόσμια Αθλητική 
Διακυβέρνηση 
 

Δρ. Παναγιώτα (Νότα) Κλέντρου 

 
Με δεδομένο ότι οι ρόλοι που αποδίδονται στη γυναίκα και τον άντρα σε κάθε κοινωνία  
διαφοροποιούνται ή όχι ανάλογα με τον πολιτισμό, το χρόνο και την κοινωνική ομάδα, η 
συμμετοχή της γυναίκας στον αθλητισμό εξαρτάται από τη θέση της γυναίκας στην 
ευρύτερη κοινωνία. Συνεπώς, η θέση και ο ρόλος των γυναικών στα όργανα της παγκόσμιας 
αθλητικής διακυβέρνησης απεικονίζει την αντίστοιχη κοινωνική πραγματικότητα. 
Η αρχή της διεξαγωγής των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων το 1896, βρίσκει τις γυναίκες 
να εξαιρούνται από τους Αγώνες στο σύνολό τους με δεδομένο ότι ο Βαρόνος Πιέρ ντε 
Κουμπερτέν, εκφράζοντας τις αντιλήψεις της εποχής του, θεωρούσε ότι οι γυναίκες, που 
δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στους Αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν είχαν θέση στο 
σύγχρονο Ολυμπιακό Κίνημα. Ο 20ος αιώνας, όμως, έφερε σημαντικές αλλαγές σε 
παγκόσμιο επίπεδο στη θέση της γυναίκας, αλλαγές που εκφράστηκαν με βραδύτερο, 
όμως, ρυθμό στην αθλητική πραγματικότητα στον τομέα της διακυβέρνησης όπου η 
θέσπιση κανονισμών για τη συμμετοχή των γυναικών στα αθλητικά όργανα διακυβέρνησης 
συνοδεύεται και με ανάλογες προωθητικές ενέργειες από τα αθλητικά όργανα 
διακυβέρνησης. Παρόλα αυτά όμως, η συμμετοχή των γυναικών κινείται ακόμα σε χαμηλά 
επίπεδα. Για παράδειγμα, το 2016, στις Διεθνείς Αθλητικές Ομοσπονδίες, το ποσοστό των 
γυναικών κυμαίνεται στο 18%, ενώ στις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές στο 16,6%. Αυτό 
συμβαίνει ακόμα και σε αθλήματα όπως η γυμναστική, όπου ο αριθμός θηλέων αθλητών 
είναι ίσος ή μεγαλύτερος από τον αριθμό αρρένων αθλητών.   
Αναμφισβήτητα, η βελτιωμένη θέση της γυναίκας στα σύγχρονα αθλητικά δρώμενα 
διακυβέρνησης αποτελεί συνέπεια της σύγχρονης επιρροής της παγκοσμιοποίησης στα 
αθλητικά πολιτικά δρώμενα και, παράλληλα, συνδυάζεται με τη διαρκώς αυξανόμενη 
απαίτηση για διαφάνεια και λογοδοσία στην αθλητική διοίκηση. 
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Δρ. 
Βασιλική Αυγερινού 

Σύντομο Βιογραφικό 
 
Η Δρ. Βασιλική Αυγερινού είναι οικονομολόγος, 
αναπληρώτρια καθηγήτρια οικονομικών  του αθλητισμού στο 
Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού. Έχει κάνει 
μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση των επιχειρήσεων και 
την αγροτική οικονομία, ενώ τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα 
εστιάζονται σε επίκαιρα θέματα οικονομικών του αθλητισμού 
και βιωσιμότητας. 
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Βιωσιμότητα και Αθλητισμός 
 

Δρ. Βασιλική Αυγερινού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΟΔΑ 

 

Ως βιώσιμη χαρακτηρίζεται η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες της παρούσας 
γενιάς, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν 
τις δικές τους ανάγκες. Η προστασία του περιβάλλοντος βρίσκεται στην καρδιά της 
βιωσιμότητας και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες σύγχρονες προκλήσεις σε 
παγκόσμιο επίπεδο.  

Η βιομηχανία του αθλητισμού αναγνωρίζει την αλληλεξάρτησή της με το φυσικό 
περιβάλλον και την ηθική υποχρέωση για την προστασία του. Ιδιαίτερα, καθώς μέσω 
επιστημονικών ερευνών καταδεικνύεται η συμβολή του αθλητισμού στην επιβάρυνση του 
περιβάλλοντος, π.χ. με το ανθρακικό αποτύπωμα των θεατών που μετακινούνται προς τον 
τόπο διεξαγωγής αθλητικών γεγονότων, ή των αθλούμενων προς τους χώρους άθλησής 
τους, ή κατά τη διεξαγωγή χειμερινών αθλημάτων και αγώνων μηχανοκίνητου αθλητισμού. 
Παράλληλα, η ολοένα αυξανόμενη περιβαλλοντική ευαισθησία φιλάθλων και αθλούμενων, 
υποκινεί τους αθλητικούς οργανισμούς στην ανάληψη δράσεων που προωθούν τη 
βιωσιμότητα. Αυτές αφορούν στην αύξηση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας σε μεγάλα 
αθλητικά γεγονότα, όπως π.χ. οι Ολυμπιακοί Αγώνες και τα Παγκόσμια Κύπελλα 
Ποδοσφαίρου, τόσο κατά την προετοιμασία των αγώνων (κατασκευές, διαχείριση 
αποβλήτων κλπ.), κατά τη διεξαγωγή τους (κατανάλωση ενέργειας, διαχείριση 
απορριμμάτων, προγράμματα αντιστάθμισης  εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κλπ.) και 
κατά την μεταολυμπιακή εποχή («πράσινη κληρονομιά» μέσω υποδομών, δημόσιων 
πολιτικών, εκπαίδευσης). Ομοίως, αθλητικές επιχειρήσεις υιοθετούν περιβαλλοντικά 
προγράμματα περιορισμού εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, εξοικονόμησης ενέργειας 
των εγκαταστάσεών τους μέσω ανανεώσιμων πηγών, ανακύκλωσης απορριμμάτων, 
μείωσης πλαστικών, ενθάρρυνσης χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς από τους φιλάθλους 
για την προσέλευση στους αγώνες και εκπαίδευσής τους σε περιβαλλοντικά θέματα. 

Παρά τα παραπάνω θετικά βήματα, η πλειοψηφία των αθλητικών οργανισμών 
διστάζει να εφαρμόσει προγράμματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας για λόγους κόστους, 
αμφίβολης απόδοσης της επένδυσης, και έλλειψης υποστήριξης ή ενδιαφέροντος από τον 
οργανισμό και τους φιλάθλους. Το ενδιαφέρον όμως για τη βιωσιμότητα στον αθλητισμό 
αναμένεται να αυξηθεί και καταγράφεται ως μελλοντική τάση λόγω των προσδοκιών των 
ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders), των κρατικών παρεμβάσεων και των υποχρεωτικών 
πιστοποιήσεων. Ο ρόλος του αθλητικού μάνατζμεντ είναι καίριος, με τη συμβολή του τόσο 
στην επιστημονική έρευνα για τη βιωσιμότητα στον αθλητισμό, όσο και στην ομαλή (και 
βιώσιμη) ένταξη της βιωσιμότητας στον στρατηγικό σχεδιασμό των αθλητικών οργανισμών 
και επιχειρήσεων. 
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Δρ. 
Στυλιανός Καπρίνης 
 

Σύντομο Βιογραφικό 
 
O Στυλιανός Καπρίνης ανήκει στο Ειδικό Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης 
Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Είναι 
πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Σχολική 
Φυσική Αγωγή (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) 
και Διδάκτωρ Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού 
(Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου). Εργάστηκε για 20 χρόνια ως 
Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής στην πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Διδάσκει σε Σχολές Προπονητών 
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ενώ υπήρξε για πολλά 
χρόνια επιμορφωτής νεοδιόριστων εκπαιδευτικών φυσικής 
αγωγής. Είναι τακτικό μέλος της Κοσμητείας Σχολής 
Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής. Οι δημοσιεύσεις και 
τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στη σχολική 
φυσική αγωγή, στην αξιολόγηση του παραγόμενου 
εκπαιδευτικού έργου και στην προσαρμοσμένη φυσική 
αγωγή. Έχει συγγραφική δραστηριότητα με το βιβλίο 
«Διαθεματικές Προσεγγίσεις στη Φυσική Αγωγή» και 
συγγραφή κεφαλαίου στο βιβλίο «Αγγίζοντας τα Όρια/Τα 
ακραία αθλήματα». 
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Χρηστή Διακυβέρνηση σε Ελληνικούς Αθλητικούς Οργανισμούς: 
Το παράδειγμα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “National Sports 
Governance Observer” 
 

Δρ. Στυλιανός Καπρίνης, Μέλος Ε.Ε.Π. ΤΟΔΑ 

 

Στο παγκόσμιο αθλητικό οικοσύστημα, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κακοδιαχείρισης σε 
μεγάλους αθλητικούς φορείς. Παραδείγματα του πρόσφατου παρελθόντος αποτελούν οι 
δωροδοκίες μελών της ΔΟΕ υπέρ της ανάθεσης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο 
Salt Lake City (2002) και οι δωροδοκίες μελών της FIFA για την ανάθεση του Μουντιάλ σε 
συγκεκριμένες χώρες. Καταχρήσεις, έλλειψη διαφάνειας και λογοδοσίας των διοικητικών 
συμβουλίων, οδήγησαν, το 2015, την Ένωση Διεθνών Ομοσπονδιών Θερινών Ολυμπιακών 
Αθλημάτων (ASOIF) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Λωζάνης σε μια προσπάθεια 
αξιολόγησης της διακυβέρνησης των διεθνών Ομοσπονδιών - μελών της. Τα αποτελέσματα 
της έρευνας έδειξαν ότι οι Ομοσπονδίες δεν υιοθετούν πρακτικές υψηλών προδιαγραφών. 
Νέες οργανωτικές διαδικασίες και δομές βασισμένες στη χρηστή διακυβέρνηση οικοδομούν 
όραμα, αναπτύσσουν κουλτούρα, προάγουν την ανάπτυξη, δημιουργούν αξία στο αθλητικό 
προϊόν και παράγουν θετικές επιπτώσεις για την κοινωνία. Σκοπός της εισήγησης είναι η 
ανάπτυξη του προβληματισμού για την αθλητική διακυβέρνηση και η υποστήριξη της 
αναγκαιότητας ενσωμάτωσης και εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών εταιρικής 
διακυβέρνησης στο αθλητικό περιβάλλον. Για την Ελλάδα το θέμα είναι επίκαιρο με την 
ψήφιση του  Νέου Αθλητικού Νόμου 4639/19 και την εφαρμογή της Σύμβασης Macolin. Οι 
παθογένειες του ελληνικού αθλητικού οικοσυστήματος είναι εμφανείς. Στο 30% των 
Εθνικών Ομοσπονδιών οι πρόεδροι έχουν αδιάλειπτη θητεία από 20 έως 38 χρόνια. Το 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα National Sports Governance Observer (NSGO), το οποίο 
χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Erasmus + και κυρίως το 
παράδειγμα της Κύπρου δείχνουν το δρόμο. Εννέα ευρωπαϊκές χώρες προσπάθησαν να 
μετρήσουν, να συζητήσουν και να βελτιώσουν τη χρηστή διακυβέρνηση στις αθλητικές 
ομοσπονδίες τους. Τομείς αξιολόγησης του προγράμματος ήταν η διαφάνεια, οι  
δημοκρατικές διαδικασίες, η λογοδοσία, ο έλεγχος και η  κοινωνική ευθύνη. Η Κύπρος 
παρουσίασε μια αρνητικά ακραία τιμή και ο δείκτης NSGO ανήλθε στο 27% με 
χαρακτηρισμό «Αδύναμος» χρήστης Αθλητικής Διακυβέρνησης.  Με βάση τα πορίσματα 
του προγράμματος, η Κύπρος δημιούργησε το 2019 τον 1ο Κώδικα Χρηστής Αθλητικής 
Διακυβέρνησης. Ένα θεσμικό εργαλείο όπου οι κυπριακές αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν 
να καθορίσουν πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης. Μάλιστα υπάρχει δέσμευση της 
κυπριακής κυβέρνησης ο κώδικας να συνδεθεί με την κατανομή της χρηματοδότησης στις 
αθλητικές ομοσπονδίες, κάτι που αναπόφευκτα θα τις οδηγήσει σε μεγαλύτερη διαφάνεια 
στην εσωτερική τους λειτουργία, μεγαλύτερη υποχρέωση λογοδοσίας, αυξημένη 
αποτελεσματικότητα, περισσότερη δημοκρατικότητα και ποιοτική Κοινωνική Ευθύνη. Η 
εισήγηση υποστηρίζει την άποψη για αναγκαιότητα ίδρυσης Παρατηρητήριου Αθλητικής 
Διακυβέρνησης στη χώρα μας, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας, την 
αποτελεσματικότητα και την ευημερία των αθλητικών οργανισμών.   
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Δρ. Κρινάνθη Γδοντέλη 

Επίκουρος Καθηγήτρια ΤΟΔΑ  
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Δρ. 
Κρινάνθη Γδοντέλη 
 

Σύντομο Βιογραφικό 
 
Η Δρ. Κρινάνθη Γδοντέλη (PostDoc, PhD) είναι Επίκουρος 
Καθηγήτρια στο Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης 
Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στο γνωστικό 
αντικείμενο Διοίκηση Αθλητικών και Ολυμπιακών 
Οργανισμών. 
Έχει κάνει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε επιστημονικά 
περιοδικά και συνέδρια με κριτές, έχει συγγράψει κεφάλαια 
σε επιστημονικά συγγράμματα, καθώς επίσης έχει 
συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα. Στο παρελθόν 
εργάστηκε ως καθηγήτρια στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, 
στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και σε αναγνωρισμένα Κολέγια. 
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην αξιολόγηση 
αθλητικών οργανισμών, στην ποιότητα παρεχόμενων 
υπηρεσιών, στις καινοτόμες εφαρμογές στην αθλητική 
διοίκηση και στις διαστάσεις του ηλεκτρονικού αθλητισμού. 
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Θέματα διακυβέρνησης των Esports 
 

Δρ. Κρινάνθη Γδοντέλη, Επίκουρος καθηγήτρια ΤΟΔΑ 

 

Η  μεγάλη δημοτικότητα των Esports τα τελευταία χρόνια έχει στρέψει πολλούς ερευνητές 
στη διερεύνηση αυτού του φαινομένου. Επιχειρείται να δοθεί εξήγηση για το τι είναι τα 
Esports και αν είναι πραγματικό άθλημα. Επιπλέον διερευνώνται τα βασικά ζητήματα 
διακυβέρνησης σχετικά με τα Esports. Τα Esports ή ηλεκτρονικά αθλήματα είναι ένας 
τομέας αθλητικών δραστηριοτήτων στον οποίο οι άνθρωποι αναπτύσσουν και εκπαιδεύουν 
τις  ψυχικές ή σωματικές τους ικανότητες μέσω της χρήσης πληροφοριακών και 
επικοινωνιακών τεχνολογιών. Φαίνεται πως τα Esports πληρούν αρκετές από τις 
προϋποθέσεις προκειμένου να αναγνωριστούν ως άθλημα. Τέτοιες προϋποθέσεις είναι το 
στοιχείο του παιχνιδιού και του ανταγωνισμού, η ύπαρξη κανονισμών, η εντατική 
προπόνηση και καθοδήγηση, η παρουσία θεατών στους αγώνες, η ανάπτυξη κινητικών και 
γνωστικών ικανοτήτων των παικτών, όπως η αντοχή, η ταχύτητα, η επιμονή, η αντίληψη, η 
συγκέντρωση, η γρήγορη λήψη αποφάσεων και η παρουσία άγχους πριν και κατά τη 
διάρκεια των αγώνων. Από την άλλη πλευρά, καταγράφονται διαφορετικές απόψεις που 
υποστηρίζουν ότι τα Esports δεν αποτελούν μια εξ’ ολοκλήρου ανθρώπινη δραστηριότητα, 
αλλά εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την τεχνολογία, η οποία ενδεχομένως παρεμβαίνει 
στις διαδικασίες του αγώνα. Προκειμένου να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια και να 
αναπτυχθούν τα Esports περαιτέρω, θα πρέπει να γίνουν ενέργειες που θα οδηγήσουν στην 
παγκοσμιοποίηση των Esports μέσω ενός παγκόσμιου οργανισμού / ομοσπονδίας που θα 
είναι σε θέση να αντιμετωπίσει ζητήματα διακυβέρνησης, ρύθμισης και ανάπτυξης, 
εστιάζοντας περισσότερο στα ζητήματα θεσμικής ρύθμισης, διαφθοράς και ακεραιότητας 
(πχ. ντόπινγκ, καθυστέρηση ή ακόμα και απενεργοποίηση ενός αντιπάλου, λογισμικό 
εξαπάτησης, παράνομο στοιχηματισμό), θέματα προστασίας αθλητών (πχ. συμβάσεις, 
ασφάλεια, αναγνωρίσεις και δικαιώματα όπως συμβαίνει και με τα παραδοσιακά 
αθλήματα), θέματα που αφορούν στον κοινωνικό ρόλο (προστασία ανήλικων αθλητών, 
προσβασιμότητα σε ΑμεΑ αθλητές) και ζητήματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα των 
κατασκευαστών των παιχνιδιών. Σε αυτά τα σημαντικά ζητήματα θα πρέπει να δοθούν 
λύσεις με τρόπους που να εγγυώνται την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των αγώνων. 

Λέξεις κλειδιά: Esports, άθλημα, διακυβέρνηση 
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Εμμανουήλ Πλαΐτης 
 

Σύντομο Βιογραφικό 
 
O  Εμμανουήλ Πλαΐτης (BSc(Eng.), MBA candidate) έχει 
αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο του Greenwich και στη 
συνέχεια εγκατέλειψε την έρευνα στο game development, 
προκειμένου να κυνηγήσει μια καριέρα στο χώρο των Esports. 
Παράλληλα ολοκληρώνει το μεταπτυχιακό του μέσω του 
Πανεπιστημίου Derby στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA). Η 
επαγγελματική του πορεία ως τώρα τον ενέπλεξε σε 
πολλαπλούς ρόλους στο χώρο των Esports, με αποτέλεσμα να 
ανακαλύψει την πολυκλαδικότητα αυτού του χώρου.  
Γοητευμένος από την βιομηχανία και την ραγδαία ανάπτυξη 
των Esports, ξεκίνησε ως αθλητής, προχώρησε σε ρόλο 
manager ομάδας και μετά από 5 χρόνια τριβής σε θέση 
προπονητή/αναλυτή/scouter και πολλές φορές 
δημοσιογράφου, κατέληξε να βρίσκεται στο επίκεντρο της 
Ελληνικής σκηνής και στη θέση του εκφωνητή αγώνων για το 
επίσημο εγχώριο πρωτάθλημα (Talent Lineup - Caster/Analyst 
@ PVPMedia.gr). 
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Ευκαιρίες καριέρας στα Esports 
 

Εμμανουήλ Πλαΐτης  

 

Με επίκεντρο την Ελλάδα αλλά και την ραγδαία εξέλιξη που έχει η αγορά των Esports σε 
παγκόσμιο επίπεδο, θα γίνει αναφορά στις ευκαιρίες που μπορεί να αξιοποιήσει κάποιος 
ώστε να συμμετέχει ενεργά σε αυτό το νέο οικοσύστημα. Τα Esports αποτελούν ένα 
παρθένο πεδίο  ευκαιριών που επεκτείνονται μέρα με τη μέρα και δημιουργούν νέες 
προοπτικές για επιχειρηματικές ιδέες. Λόγω της πολυπλοκότητας με την οποία μια 
επένδυση στα Esports αποφέρει καρπούς είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις ροές εσόδων 
και στους τομείς δραστηριοποίησης. Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα είναι οι επαγγελματικές 
προοπτικές σε εγχώριο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, με γνώμονα τις προσωπικές 
εμπειρίες του ομιλητή, που δίνουν μια ρεαλιστική εικόνα για τα Esports του σήμερα. Τέλος 
θα γίνει αναφορά στη σημασία και στη δύναμη του εθελοντισμού σε έναν εκκολαπτόμενο 
τομέα, όπως είναι αυτός των Esports για όλους τους εν δυνάμει ηγέτες της αγοράς. 
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Δημήτρης Φαρμάκης 

Σύντομο Βιογραφικό 
 
Ο Δημήτρης Φαρμάκης έχει πολυετή εμπειρία στον χώρο του 
Ηλεκτρονικού Αθλητισμού (Esports) τόσο σε εθνικό, όσο και 
σε διεθνές επίπεδο. Έχει εργαστεί ως Greek Community 
Ambassador στο Hitbox.tv (αργότερα μετονομάστηκε σε 
Smashcast.tv) και έχει συμμετάσχει εθελοντικά σε projects 
esports ομάδων του εξωτερικού και έχει προσφέρει 
υπηρεσίες consulting σε διάφορες esports startups. 
Τον τελευταίο καιρό συνεργάζεται με τη First Point Ventures, 
η οποία εδρεύει στη Σιγκαπούρη και προσφέρει επενδυτικές 
και συμβουλευτικές υπηρεσίες, ως Market Analyst, Esports. 
Τον Ιανουάριο 2020 προήχθηκε σε Analyst, με διευρυμένες 
αρμοδιότητες και ερευνητικούς στόχους. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού 
Πρακτικά i-ημερίδας «Σύγχρονες Προκλήσεις & Ευκαιρίες στον Αθλητισμό» 

Σπάρτη, 6 Ιουλίου 2020 
   

 

 21 

Η Αγορά του Ηλεκτρονικού Αθλητισμού σε παγκόσμιο επίπεδο 
 

Δημήτρης Φαρμάκης 

 

Ο Ηλεκτρονικός Αθλητισμός (Esports) όπως τον γνωρίζουμε σήμερα υπάρχει για 
τουλάχιστον 30 χρόνια και αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο καθηλώνει 
εκατοντάδες εκατομμύρια οπαδούς και παίκτες παγκοσμίως. Η πολυπλοκότητα του 
οικοσυστήματος καθιστά πολλές φορές δύσκολη την εισαγωγή ατόμων που δεν έχουν 
επαφή με την "κουλτούρα των βιντεοπαιχνιδιών". 

Στόχος της ομιλίας είναι μέσα από παράθεση στοιχείων που έχουν βοηθήσει τον 
ηλεκτρονικό αθλητισμό να ανέβει σε δημοτικότητα, την προβολή των οικοσυστηματικών 
διαφορών μεταξύ παραδοσιακού αθλητισμού και ηλεκτρονικού αθλητισμού και τέλος, την 
παράθεση βασικών στοιχείων για τις τάσεις της αγοράς, προκειμένου να αποκτηθούν 
απαραίτητες αρχικές γνώσεις οι οποίες θα βοηθήσουν στην κατανόηση του φαινόμενου. 
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Ιωάννης Παντίδας 

Σύντομο Βιογραφικό 
 
Ο Δρ. Παντίδας έχει αποφοιτήσει από το Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του Πειραιά με ειδικότητα Ηλεκτρονικής 
Μηχανικής. Έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ 
στην Αγγλία και έχει απονεμηθεί με Master of Engineering στα 
Συστήματα Μικροηλεκτρονικής και τις Τηλεπικοινωνίες με 
ερευνητικό πρόγραμμα για την Airbus και την Flight Refueling 
LTD και κατέχει Διδακτορικό στη Μηχανική Μικροκυμάτων, 
που χρηματοδοτήθηκε από τη βρετανική κυβέρνηση. Έχει 
επίσης εργαστεί μέχρι το 2005 για το Πανεπιστήμιο του 
Λίβερπουλ ως Ανώτερος Μεταδιδακτορικός Ερευνητής σε 
διάφορους τομείς Ηλεκτρονικής Μηχανικής και Πληροφορικής 
για τη Βρετανική Κυβέρνηση και το ΝΑΤΟ. 
Έχει επίσης δημοσιεύσει επτά ερευνητικά κείμενα σε 
επιστημονικά περιοδικά και παρουσίασε επιστημονική 
εργασία σε οκτώ διεθνείς διασκέψεις παγκοσμίως και συν-
συγγραφέας ενός βιβλίου σχετικά με την πρόοδο στην 
επιστήμη του πλάσματος. Το 2007 έλαβε ειδική αναγνώριση 
του Κογκρέσου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των 
Ηνωμένων Πολιτειών για τη διδασκαλία της Επιστήμης και της 
Μηχανικής στις νέες γενιές. 
Έχει επίσης διδάξει σχεδιασμό ιστοσελίδων, βάσεις 
δεδομένων και σχεδιασμό γραφικών στο Σύστημα Συνεχούς 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ. Διετέλεσε 
Αντιπρύτανης του τμήματος Μηχανικών και πληροφορικής 
του New York College την περίοδο 2011-2019. Έχει 
πιστοποιηθεί με το ITIL 4 το 2020.    
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Εκπαίδευση και Επιχειρηματικό πλαίσιο στα Εsports 
 

Δρ. Ιωάννης Παντίδας MSc(Eng.), PhD, AMInstP, MIEE, ITIL4®    
Senior Consultant - Team Leader, Cognity SA, Athens 

 

Δεχόμενοι ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας, του πολιτισμού, αλλά και των εν γένη συνθηκών, 
κατευθύνει τις εξελίξεις σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, θα ήταν 
δόκιμο να θεωρήσουμε ότι τα Εsports είναι μια προέκταση της ανταγωνιστικής 
δραστηριότητας ή οποία πλέον έχει και μία πορεία στο χρόνο. Έχει εξελιχθεί γρήγορα και 
στις μέρες μας έχει δημιουργήσει ένα οικοσύστημα δραστηριοτήτων, εταιριών και 
δράσεων. Ο τομέας της εκπαίδευσης, στην φάση αυτή υστερεί στο να πλαισιώσει γνωστικά 
και βιωματικά (μέσω δράσεων και έμπρακτης εξάσκησης) τα Εsports τόσο ως φαινόμενο 
(κοινωνικό, τεχνολογικό και επιχειρηματικό). Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της δημιουργίας 
ευκαιριών αλλά και στην φάση που τα Εsports βρίσκουν υπόσταση, ένας αριθμός 
εκπαιδευτικών οργανισμών προωθεί την εκπαίδευση αυτή ως βασικό τίτλο σπουδών, κάτι 
που αντιβαίνει στις προαναφερθείσες εξελίξεις και επιταγές της εποχής μας (4η 
βιομηχανική επανάσταση). Έχοντας την εμπειρία 3 διοργανώσεων Εsports θα παρατεθούν 
ορισμένες προκλήσεις  που παρουσιάζονται στον χώρο αυτό.  

Δεδομένης της πορείας και της μεγάλης δυναμικής τους τα Εsports διανύουν την φάση στην 
οποία χρίζουν επιχειρηματικού πλαισίου και οργανωτικής θεσμοθέτησης. Στο σημείο αυτό 
να τονιστεί ότι τα υπάρχοντα μοντέλα δεν θα μπορέσουν να καλύψουν τον τομέα ως έχουν 
(as-is) και θα χρειαστεί μια διευρυμένη λογική οργάνωσης, διάθεσης, διαχείρισης, δόμησης 
της αλυσίδας παραγωγής αξίας (value chain) αλλά και την θέσπιση ενός συστήματος αξιών 
το οποίο θα αποτελέσει ταυτόχρονα και ένα άξονα προς την υιοθέτηση υγειών, ασφαλών, 
ηθικών και επικερδών επαγγελματικών και αθλητικών αξιών. Η εκπαίδευση αποτελεί και σε 
αυτό το σημείο ένα σημαντικό πυλώνα ο οποίος έχει την δυνατότητα να υποστηρίξει και να 
παράγει στελέχη, γνώση και δομές πάνω στις οποίες μπορεί να υφίσταται το 
επιχειρηματικό πλαίσιο  (business framework). 
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Συντονίστρια: 

Δρ. Παναγιώτα Αντωνοπούλου 
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Γιάννης 
Θεοδωρακόπουλος 

Σύντομο Βιογραφικό 
 
Ο Γιάννης Θεοδωρακόπουλος είναι πρόεδρος των Ελλήνων 
Αθλητικών Συντακτών (ΠΣΑΤ) και ανεξάρτητος οικονομικός 
ελεγκτής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αθλητικών Συντακτών 
(AIPS). Έχει εργαστεί σε πολλές εφημερίδες (Καθημερινή, 
Βήμα, Απογευματινή, Αθλητική Ηχώ, Sportime κ.α.) καθώς και 
σε περιοδικά αλλά κυρίως έχει συνδεθεί με τα μεγάλα 
αθλητικά γεγονότα ως σχολιαστής της ΕΡΤ, όπου έχει 
παρουσιάσει περισσότερες από 500 εκπομπές- μεταξύ αυτών 
και την μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, 
την «Αθλητική Κυριακή» (1996-2001), για την οποία τιμήθηκε 
δύο φορές με το πρώτο τηλεοπτικό βραβείο της χρονιάς. Έχει 
λάβει πολλές επαγγελματικές διακρίσεις. Έχει τιμηθεί με το 
βραβείο Μπότση για το δημοσιογραφικό του έργο, ενώ του 
έχει απονεμηθεί πέντε φορές το παγκόσμιο βραβείο της 
καλύτερης αθλητικής διοργάνωσης στον τομέα των Μέσων 
Μαζικής Επικοινωνίας. Το 2010 η Διεθνής Ολυμπιακή 
Επιτροπή (ΔΟΕ) τον βράβευσε με την Ανώτατη Διάκριση 
Olympic Order. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου. Εχει διατελέσει Δήμαρχος Πεύκης-
Λυκόβρυσης όπου σήμερα είναι  επικεφαλής της ελάσσονος 
μειοψηφίας. Έχει γράψει δέκα βιβλία αθλητικού 
περιεχομένου, τρία από τα οποία και στην αγγλική γλώσσα.  
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Το νέο περιβάλλον της αθλητικής δημοσιογραφίας 
 

Γιάννης Θεοδωρακόπουλος 

 

Το νέο, δυσοίωνο τοπίο στην άσκηση του λειτουργήματος της αθλητικής δημοσιογραφίας, 
ανέλυσε κατά την παρέμβασή του ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου  Αθλητικού 
Τύπου (ΠΣΑΤ) Γιάννης Θεοδωρακόπουλος. Ο πρόεδρος του ΠΣΑΤ έδωσε στοιχεία για την 
ζοφερή κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εργαζόμενοι στα αθλητικά Μέσα Ενημέρωσης 
και ιδιαιτέρως οι αθλητικοί συντάκτες, καθώς η καθολική και σε παγκόσμιο επίπεδο 
αναστολή ή και ματαίωση κάθε αθλητικής διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
Ολυμπιακών Αγώνων, λόγω COVIS 19, επιδείνωσε την ήδη κρίσιμη κατάσταση στον 
αθλητικό Τύπο. Όπως τόνισε, η  κυκλοφορία των οκτώ ημερησίων αθλητικών εφημερίδων 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη καθώς και των επτά εβδομαδιαίων εκδόσεων έχει συρρικνωθεί 
δραματικά και δεν πρέπει να αποκλειστούν ακόμα και λουκέτα. Στα Αθλητικά ΜΜΕ 
(αθλητικές εφημερίδες, περιοδικά, φωτορεπορτάζ, ηλεκτρονικός τύπος, αθλητικά 
ραδιόφωνα κλπ) έχουμε 2500 και πλέον εργαζόμενους. Πολλοί απ’ αυτούς έχουν να 
πληρωθούν εδώ και μήνες κι αν δεν υπάρξει η στήριξη της εργασίας, εκατοντάδες θα 
βρεθούν στον δρόμο. Ο πρόεδρος του ΠΣΑΤ αναφέρθηκε στις ενέργειες οι οποίες έχουν 
γίνει προς τους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες και τα μέτρα τα οποία έχουν 
προταθεί από τον Σύνδεσμο για την στήριξη των αθλητικών ΜΜΕ ( προστασία των θέσεων 
εργασίας με κάλυψη από το κράτος του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών των 
εργαζομένων για 12 μήνες και του 50% του μισθού τους για έξη μήνες και στη συνέχεια για 
άλλους έξη μήνες του 25% του μισθού τους, υποχρεωτική καταβολή τυχόν οφειλόμενων, 
στους εργαζόμενους το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημέρα ένταξης των 
επιχειρήσεων στο καθεστώς στήριξης από το κράτος, υποχρέωση των επιχειρήσεων που θα 
ενταχθούν  στο καθεστώς επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών και μισθοδοσίας, να 
διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας για χρονική περίοδο ίση με αυτή θα επιδοτούνται κ.α. 
Τέλος , ο πρόεδρος του ΠΣΑΤ αναφέρθηκε στις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες 
εργάζονται συχνά οι αθλητικοί συντάκτες οι οποίοι συχνά μετατρέπονται σε θύματα βίαιων 
συμπεριφορών εκ μέρους οπαδών των ομάδων.    
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Γιώργος Μπεμπέτσος 

Σύντομο Βιογραφικό 
 
Ο Γιώργος Μπεμπέτσος είναι σύμβουλος Αθλητικού 
Μάνατζμεντ, π. διευθυντής της Ελληνικής Ολυμπιακής 
Ακαδημίας και μέλος του διδακτικού προσωπικού της 
Ακαδημίας των Σπορ των ΗΠΑ. Επί χρόνια υπήρξε διευθυντής 
του Τμήματος Φυσικής Αγωγής του Αμερικανικού Κολλεγίου 
ΑΝΑΤΟΛΙΑ. Ήταν ο διευθυντής Αθλημάτων & Εγκαταστάσεων 
των ΙΙ Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων ΠΑΤΡΑ 2019.  
Είναι κάτοχος πτυχίου Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της 
Θεσσαλονίκης και Master’s στην Οργάνωση και την Διοίκηση 
του Αθλητισμού από το Πανεπιστήμιο του Wisconsin στις 
ΗΠΑ. Υποψήφιος διδάκτορας του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης. 
Η επαγγελματική του καριέρα, εκτός του ακαδημαϊκού 
χώρου, περιλαμβάνει σημαντικές επιτελικές θέσεις στην 
διοργάνωση μεγάλων διεθνών αθλητικών γεγονότων 
(Ολυμπιακοί Αγώνες, Μεσογειακοί Αγώνες, Παγκόσμιοι 
Αγώνες, Special Olympics, Παγκόσμια Πρωταθλήματα, 
ηπειρωτικά πρωταθλήματα κλπ.), την επιμέλεια βιβλίων και 
την διδασκαλία – σε διεθνές επίπεδο – σε θέματα σχετικά με 
τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων. 
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Τα αθλήματα άμμου και παραλίας (beach sports): ‘Ένα επικοινωνιακό 
case study 
 

Γιώργος Μπεμπέτσος 

 

Τα τελευταία 20 χρόνια το ενδιαφέρον του αθλητισμού στράφηκε στην παραλία και τις 
αθλητικές δραστηριότητες που διεξάγονται στο νερό, την άμμο, το ανοικτό πεδίο ή σε 
συνδυασμό αυτών. 

Η ιδέα ήρθε ως τάση μιας νέας περιόδου, μία τάση, όμως, που ήρθε για να μείνει, με 
αρκετά αθλήματα παραλίας/άμμου να εντάσσονται στο αγωνιστικό πρόγραμμα των 
ολυμπιακών αγώνων ή άλλων αθλητικών διοργανώσεων με παγκόσμια απήχηση και 
στήριξη. Το concept τα αθλήματα να λαμβάνουν χώρα σε ένα πιο χαλαρό και θεαματικό 
περιβάλλον όπως αυτό της παραλίας, με αθλήματα στην άμμο, άλλα μέσα στο νερό, αλλά 
και ένα μίγμα αυτών, ενθουσίασε το κοινό, τους χορηγούς, την τηλεόραση και τους 
διοργανωτές. Μια καινοτομία που προσπάθησαν να περάσουν τα αθλήματα 
παραλίας/άμμου είναι το γεγονός πως μπορούν να παιχθούν απ΄όλους, σε συνθήκες 
προσβάσιμες σε όλους και χωρίς καμία ιδιαίτερη μετακίνηση ή προσπάθεια. 

Επίσης, είναι ευρέως γνωστό πως οτιδήποτε έχει να κάνει με την παραλία, αποτελεί 
«εύκολο» προϊόν για προώθηση. Από την έναρξη των αθλημάτων παραλίας , αρκετοί 
χορηγοί, εταιρείες και brands θέλησαν να προωθήσουν τα προϊόντα τους στηρίζοντας 
ενέργειες, πρωταθλήματα και διοργανώσεις παραλίας. Σύντομα τα brands εμφανίστηκαν σε 
στολές και αξεσουάρ των αθλητών, όπως φανέλες (bibs), γυαλιά κ.α., κι επίσης στον 
αναγκαίο εξοπλισμό για το άθλημα, όπως μπάλες, σκάφη, κουπιά κ.α.  Επίσης οι εταιρίες 
βρήκαν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη αθλητικού τουρισμού γύρω από τα αθλήματα 
παραλίας. Τελικά, το ίδιο το concept των αθλημάτων παραλίας έγινε αυτούσιο ένα ισχυρό 
brand.      

Ο εισηγητής ανέπτυξε τις καινοτομίες που φέρνουν αυτά τα αθλήματα; τους λόγους για 
τους οποίους είναι ελκυστικά και συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον της νεολαίας, την συνταγή 
της επιτυχίας τους, τους εχθρούς τους κι εντέλει, τον τρόπο με τον οποίο αυτά αλλάζουν το 
τοπίο και το μέλλον του αθλητισμού.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού 
Πρακτικά i-ημερίδας «Σύγχρονες Προκλήσεις & Ευκαιρίες στον Αθλητισμό» 

Σπάρτη, 6 Ιουλίου 2020 
   

 

 29 

 
Σωτήρης 
Τριανταφύλλου 

Σύντομο Βιογραφικό 
 
Ο Σωτήρης Τριανταφύλλου είναι διδάκτορας του τμήματος 
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου 
Πανεπιστημίου. Διδάσκει στο τμήμα Μουσειολογίας του 
Πανεπιστημίου Πατρών, είναι εκπαιδευτής στο Κέντρο 
Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου και πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων 
(ΕΟΠΠΕΠ).   
Είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Αθλητικών Συντακτών (AIPS Europe). Από το 2012 έως 
το 2018 διετέλεσε πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου 
Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ). Είναι επαγγελματίας 
δημοσιογράφος από το 1992 και έχει εργαστεί σε πολλές 
αθλητικές ιστοσελίδες, εφημερίδες, ραδιόφωνα και 
τηλεοπτικούς σταθμούς. Έχει καλύψει μεγάλες αθλητικές 
διοργανώσεις (Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια Κύπελλα και 
Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ποδοσφαίρου) και έχει 
αρθρογραφήσει για σημαντικά αθλητικά ζητήματα, ενώ έχει 
διατελέσει παρουσιαστής εκπομπών, δελτίων ειδήσεων σε 
τηλεόραση και ραδιόφωνο. 
Τώρα  αρθρογραφεί στην αθλητική ιστοσελίδα Sports3. Το 
2019 τιμήθηκε για την προσφορά του στην αθλητική 
δημοσιογραφία από το Ίδρυμα Προαγωγής της 
Δημοσιογραφίας Αθανασίου Βασιλείου Μπότση.  
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Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της αθλητικής δημοσιογραφίας 
 

Σωτήρης Τριανταφύλλου 

 
Οι τεχνολογικές εξελίξεις που σημειώθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα οδήγησαν εκτός από 
τον εκσυγχρονισμό των εφημερίδων και στη δημιουργία νέων Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης, τα οποία άλλαξαν το σκηνικό και επιτάχυναν τις εξελίξεις στο χώρο της 
επικοινωνίας. Αρχικά ανακαλύπτεται το ραδιόφωνο και στη συνέχεια η τηλεόραση, που 
αμφότερα άλλαξαν τα δεδομένα στην ενημέρωση.  

         Οι μεγάλες αλλαγές, όμως, σημειώθηκαν με την ανακάλυψη του διαδικτύου και τη 
χρήση του στην επικοινωνία και την ενημέρωση τη δεκαετία του 1990. Το διαδίκτυο άλλαξε 
τα πάντα με τρόπο συγκλονιστικό. Άλλαξε τους όρους της δημοσιογραφίας, διαμόρφωσε 
και συνεχίζει να διαμορφώνει ένα εντελώς νέο επικοινωνιακό τοπίο, με βασικά 
χαρακτηριστικά την ψηφιοποίηση της πληροφορίας, τη σύγκλιση των αιθουσών σύνταξης, 
τις κινητές πλατφόρμες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη συμμετοχή του κοινού που 
μετέβαλε τις εξελίξεις στην παραγωγή και διαμονή του ειδησεογραφικού περιεχομένου.  

        Νέα Μέσα, νέοι τρόποι και φορείς διάχυσης της πληροφορίας αναδεικνύονται 
δημιουργώντας μια εντελώς νέα κατάσταση και ένα εντελώς νέο τοπίο, στο οποίο οι 
παραδοσιακές παραδοχές και ιεραρχίες της ενημέρωσης ανατρέπονται και αναδύεται μια 
νέα κατάσταση. Εντός αυτού του νέου συστήματος τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (3,8 
δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έχουν πλέον λογαριασμό σε κάποιο ΜΚΔ) και οι 
κινητές συσκευές έχουν δημιουργήσει μια εντελώς νέα κατάσταση στον κόσμο και έχουν 
μεταβάλει σημαντικά τις εξελίξεις στον τομέα της επικοινωνίας και της ενημέρωσης.  

         Σκοπός της παρούσας παρουσίασης είναι να καταδείξει πως εντός αυτού του νέου 
τοπίου μετασχηματίστηκε η αθλητική δημοσιογραφία και τα αθλητικά ΜΜΕ. Συγκεκριμένα, 
θα καταδείξει τη χρήση των Νέων Μέσων και των social media, τις Νέες μορφές 
τηλεόρασης που αναδεικνύονται με τις live streaming και social streaming μεταδόσεις και 
τη χρήση κινητών συσκευών, τη Συμμετοχική δημοσιογραφία που είναι μία τις καινοτομίες 
του νέου επικοινωνιακού πεδίου και το ρόλο του κοινού-φιλάθλων, τη Ρομποτική 
δημοσιογραφία, που ξεκίνησε από το αθλητικό ρεπορτάζ και σήμερα ολοένα και 
περισσότερα ΜΜΕ τη χρησιμοποιούν στην αθλητική δημοσιογραφία και την Εικονική 
(virtual reality) και επαυξημένη πραγματικότητας (augmentated reality), τεχνικές που 
επίσης χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα από πολλά ΜΜΕ.       

         Ως μελέτη περίπτωσης για να καταδείξουμε όλα τα παραπάνω θα χρησιμοποιηθεί το 
μεγαλύτερο αθλητικό ΜΜΕ στο κόσμο, το αμερικάνικο ESPN και ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός του.  
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Βασίλειος Κουτρουμάνος 

Σύντομο Βιογραφικό 
 
Ο Βασίλειος Κουτρουμάνος είναι Πρόεδρος της Ένωσης 
Φωτοειδησιογράφων, Φωτογράφων και Εικονοληπτών 
Επικαίρων (ΠΕΦΦΕΕ). Από το 1987 μέχρι σήμερα έχει 
συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα φωτοειδησεογραφικά 
πρακτορεία της χώρας καθώς και με διεθνή πρακτορεία με 
αντικείμενο το πολιτικό, αθλητικό, κοινωνικό, κοσμικό, 
καλλιτεχνικό και ταξιδιωτικό  ρεπορτάζ σαν ελεύθερος 
επαγγελματίας. Είναι επίσης μέλος του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ (Π.Σ.Α.Τ.), της  
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ – ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ (Association 
International de la Presses Sportive), της ΕΝΩΣΗΣ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΑΘΗΝΑΣ(Ε.Κ.Φ.Α.) καθώς και  
Ιδρυτικό μέλος του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ (ΦΟΙΒΟΣ).  
Έχει λάβει πληθώρα βραβείων κατά την διάρκεια του 
επαγγελματικού του βίου, έχει ταξιδέψει για φωτορεπορτάζ 
σε περισσότερες από 100 χώρες, και είναι Official 
φωτογράφος της Ολυμπιακής Επιτροπής.   
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Σύγχρονες μορφές φωτογραφίας και φωτοειδησιογραφίας 
 

Βασίλειος Κουτρουμάνος 

 
Ο Βασίλειος Κουτρουμάνος κατά την εισήγησή του αναφέρθηκε στις προκλήσεις του 
σύγχρονου φωτορεπορτάζ  το οποίο, όπως τόνισε, “βομβαρδίζεται” καθημερινώς από την 
εξελιγμένη  τεχνολογία , την κινητή τηλεφωνία, το διαδίκτυο, το viber, intsagram, και γενικά 
τα Νέα Μέσα. Όπως σημείωσε, από την γενιά του ασπρόμαυρου φιλμ φτάσαμε  στην 
σύγχρονη μορφή της οπτικής ίνας καθώς και στην χρήση της κινητής τηλεφωνίας με ένα 
τεράστιο όγκο εργαλειοθήκης που αυτή διαθέτει. Οι φωτογραφικές εταιρείες γίνονται πιο 
φιλικές και συνεργάσιμες με τον επαγγελματία φωτορεπόρτερ, ακολουθούν τους νέους 
κανόνες και  έτσι  για πρώτη φορά στο Μουντιάλ της Βραζιλίας το 2014 η φωτογραφία ήρθε 
στους δέκτες μας σε λιγότερο και από ένα δευτερόλεπτο αφού κάθε μέρα οι εταιρείες 
εξόπλιζαν τους φωτορεπόρτερς με φακούς και φωτογραφικές μηχανές τελευταίας 
τεχνολογίας. Αναφερόμενος στην προσωπική του πορεία ως freelancer, ο Βασίλης 
Κουτρουμανος τόνισε πως  η   εμπειρία και η τεχνολογία γίνονται “σύμμαχοι” στο 
επιτυχημένο “κλικ” που θα φέρει αναγνωσιμότητα, επιτυχία,  βραβεία, στόχους,  
δημιουργία, και  πάνω από όλα έμπνευση. 

Αυτός ο συνδυασμός εμπειρίας και τεχνολογικών δυνατοτήτων τον οδήγησαν σε ένα 
πολυβραβευμένο “κλικ”  το 2016 στο Ρίο, όπου μετείχε ως Official φωτογράφος της 
Ολυμπιακής Επιτροπής. Πρόκειται για την εξαιρετική λήψη της στιγμής που ο Λευτέρης 
Πετρούνιας αφήνει τους κρίκους για να κάνει την εντυπωσιακή έξοδό του. Αυτό το “κλικ” 
έφερε στο Βασίλη Κουτρουμάνο πληθώρα μεγάλων βραβείων. Εκεί ωστόσο που ο 
φωτορεπόρτερ διαπίστωσε πως η ταχύτητα εξέλιξης των νέων τεχνολογιών έχουν αυξηθεί 
κατακόρυφα, ήταν στη Μόσχα, όπου οι διοργανωτές είχαν λάβει σοβαρά υπόψη τους την 
ραγδαία εξέλιξη και τις νέες μορφές επικοινωνίας,  είχαν εξαιρετικά γρήγορο δίκτυο και η 
φωτογραφία έκανε το γύρο του κόσμου σε λιγότερο και από ένα δευτερόλεπτο. Φυσικά, η 
κορύφωση των νέων μορφών φωτοειδησιογραφίας αναμένεται να υπάρξει στους αγώνες 
ΤΟΚΥΟ 2021, όπου η τεχνολογία εκεί θα συνδέσει παράδοση και επιστήμη. Η σύγχρονη 
τεχνολογία “ξετυλίγει” μαγικούς κόσμους, που μας καλούν να τους ανακαλύψουμε.  
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Δημήτριος 
Παναγιωτόπουλος 

Σύντομο Βιογραφικό 
 
Ο Δημήτριος Παναγιωτόπουλος είναι Καθηγητής Αθλητικού 
Δικαίου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω και ΣτΕ.. Διετέλεσε Επισκέπτης  
Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (2003-2009), 
Αντιπρόεδρος του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος, Πρόεδρος 
της Επιτροπής Ερευνών και Αναπλ. Πρόεδρος του Τμήματος 
Οικονομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (2010-2013).Είναι 
Επίτιμος καθηγητής του Nanjing Uniersity of Science and 
Technology, China. 
Έχει σπουδάσει Νομικά και Αθλητικές Επιστήμες στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο 
Δίκαιο, τον Αθλητισμό και τη Φιλοσοφία. Γενικός Γραμματέας 
της International Association of Sports Law (IASL) από το 1992 
και Πρόεδρος της  από το 2008. Πρόεδρος του Ελληνικού 
Κέντρου Έρευνας Αθλητικού Δικαίου (ΕΚΕΑΔ) από το 1990. 
Από το 2008 μέχρι σήμερα είναι Πρόεδρος  στην International 
Association of Sports Law (IASL). 
Έχει λάβει πολλές τιμητικές διακρίσεις στο εσωτερικό και 
εξωτερικό για την πρωτοπόρα προσπάθεια του στον τομέα 
του Αθλητικού Δικαίου και διεθνή διάκριση στην επιστήμη 
του Αθλητικού Δικαίου,  από το κέντρο Αθλητικού Δικαίου της 
Νομικής Σχολής του Johannesburg το 2005. Είναι Διευθυντής 
έκδοσης του Διεθνούς Περιοδικού: Pandektis, International 
Sports Law Review, και του περιοδικού: Επισκόπηση 
Αθλητικού Δικαίου Lex Sportiva, και e- Lex Sportiva journal, 
έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα, έχει 
συγγράψει πολλά βιβλία και έχει δημοσιεύσει πολλές 
επιστημονικές εργασίες σε ελληνικά και διεθνή έγκυρα 
επιστημονικά περιοδικά. 
http://www.ekead.gr/index.php/el/dioikisiprosopiko/viograf
ikoproedrou/dimosiefseis-siggramata 
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Η συμβολή του Αθλητικού Δικαίου στην Οργάνωση και διαχείριση του 
Αθλητισμού 

 
Δημήτριος Π. Παναγιωτόπουλος 

Καθηγητής Αθλητικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών  
Επίτιμος Καθηγητής του  Nanjing University of the Science and Technology, China 

President of the International Association of Sports Law (IASL) 
 

 
 Η λέξη θεσμός όπως και οι λέξεις θέση, θετικός, κ.ά., ετυμολογικά έχουν τη ρίζα τους στο 
ρήμα τίθημι, που σημαίνει θέτω, «τεθμός», θεσμός. Στα ομηρικά έπη την πρώτη έννοια 
δικαίου αποδίδει ο όρος θέμις, ο οποίος παράγεται από την ρίζα Θε, σημαίνουσα θέσπιση 
κανόνων υποχρεωτικών για τους άλλους, με τη μορφή ενός γενικά παραδεκτού 
αντικειμενικού κανόνα που εκφράζει «την περί δικαίου κρατούσα ομαδική, δηλαδή 
κοινωνική αντίληψη».  

Θα μπορούσε κατά παράλληλο τρόπο να ισχύσει ότι, «στην εξέλιξη και τη διαμόρφωση των 
κοινωνικών πραγμάτων παίζουν ρόλο και δυνάμεις άλλες, έξω από τους ανθρώπους έναν-
έναν ή κι όλους μαζί, όπως π.χ. η παιδεία (culture), διάφοροι θεσμοί, το κεφάλαιο». Στο 
πλαίσιο αυτό των θεσμών εντάσσεται και ο αθλητισμός με τους αγώνες. Οι σωματικοί 
αγώνες στην Ελλάδα όπως και η γυμναστική από αρχαιοτάτων, στο Στάδιο , αλλά και στην 
Παλαίστρα σε επίπεδο παιδαγωγικής διαδικασίας, «είναι βαθιά ριζωμένοι και αποτελούν 
εδραιωμένο κοινωνικό θεσμό». 
Κατ’ ακολουθία, τόσο ο Αθλητισμός όσο και η γυμναστική –Φυσική Αγωγή, πληρούν και τα 
τρία κριτήρια, τα οποία καθιστούν το θεσμό ως οντότητα. Τα στοιχεία αυτά  είναι το 
λειτουργικό –βιολογικό στοιχείο, το συμβολικό στοιχείο, και το ρυθμιστικό- καταστατικό 
στοιχείο, με το οποίο λειτουργεί ο θεσμός και εξασφαλίζεται η  θεσμική του οντότητα. Το 
τρίτο αυτό στοιχείο σ’ άλλους θεσμούς, ιδίως  κοινωνικών γεγονότων, παρουσιάζεται και με 
τη μορφή εθίμου. 
Με το λειτουργικό στοιχείο στο θεσμό του αθλητισμού, τη γυμναστική ως εκπαιδευτική 
διαδικασία και  τη σωματική άσκηση για σκοπούς υγείας και ψυχαγωγίας, ικανοποιούνται 
ανάγκες και επιθυμίες, οι οποίες μάλιστα εκπληρώνονται κατά τρόπο συμβολικό. 
 Η συμβολική διαδικασία διαμορφώνει και παρουσιάζει το θεσμό, η οποία καθορίζεται απ' 
τις συνθήκες, την αθλητική, αλλά την κοινωνική πρακτική και έκφραση. Το συμβολικό 
στοιχείο, είναι εκείνο που αναπαριστά και δεσμεύει, που συμβάλλει δηλαδή στο να 
λειτουργεί ο θεσμός ως προς τις κοινωνικές αξίες και αποτελεί το χαρακτηριστικό γνώρισμα 
του θεσμού. Είναι το γιατί της ικανοποίησης των αναγκών και των επιθυμιών, το στοιχείο 
που προσδίδει νόημα στην ικανοποίηση αυτή των αναγκών και επιθυμιών και γίνεται ο 
λόγος της ικανοποίησης αυτής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο  ο θεσμός ενταγμένος σε κοινωνικό 
πλαίσιο μπαίνει σε κίνηση, εξελίσσεται και συμβάλλει στην ίδια την εξέλιξή του και στην 
εξέλιξη της ίδιας της κοινωνίας. 
Πολύ σημαντικό στοιχείο του θεσμού είναι αυτό που οριοθετεί το περιεχόμενο, ρυθμίζει τις 
σχέσεις των εμπλεκομένων στο θεσμό και προσδιορίζει τη φύση του, ενώ παράλληλα 
προστατεύει και εξασφαλίζει τη λειτουργική και τη συμβολική του υπόσταση. Το στοιχείο 
αυτό περιβάλλει και διέπει το θεσμό είτε υπό τη μορφή του εθίμου είτε υπό τη μορφή του 
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νόμου και εξασφαλίζεται έτσι η αποστολική αποτελεσματικότητα και η ιστορική του 
προοπτική στο πλαίσιο της κοινωνίας.  
Το δίκαιο επιβάλλει σεβασμό προς το λειτουργικό μέρος, την ικανοποίηση αναγκών και 
επιθυμιών όπως και στον τρόπο αυτής της ικανοποίησης με συμβολική διαδικασία του 
θεσμού. 
Πέραν των άλλων, το καταστατικό στοιχείο του θεσμού, η κανονιστική ρύθμιση, 
εξασφαλίζει και τον τρόπο με τον οποίο ικανοποιούνται ανάγκες και επιθυμίες εντός του 
θεσμού  και δικαιώνουν το γιατί του θεσμού το συμβολικό στοιχείο και εγγυάται με λίγα 
λόγια τον ίδιο το θεσμό.  
Το σύνταγμά μας θέτει υπό την ανωτάτη εποπτεία και την προστασία του κράτους τον 
αθλητισμό όπως νόμος ορίζει. Υποδεικνύει δε, σαφώς στο νομοθέτη να θέσει  σε ισχύ 
νομοθετικό πλαίσιο κατά τις επιταγές του, με σκοπό την Οργανωμένη αθλητική και 
αγωνιστική δραστηριότητα  στο πλαίσιο αθλητικού σωματειακού συστήματος (Σωματείο - 
Ένωση Εθνική Ομοσπονδία), χάριν της εξυπηρέτησης του δημοσίου σκοπού, αλλά και να 
προσδιορίσει  τόσο ατομικά όσο και κοινωνικά δικαιώματα και ατομικής αξιοποίησης των 
εμπλεκομένων μέσω της Ατομικής και Συλλογικής  συμμετοχής στην αθλητική  δράση και τη 
σωματική άσκηση. 
Κατά συνέπεια  
•      Η όλη φυσική Αγωγή, σωματική και αθλητική δράση αποκτούν νόημα  μόνο 
εντός του ορίζοντα του νόμου  και των θεσμικών ρυθμίσεων και μόνο έτσι δικαιώνονται οι 
επιμέρους επιστήμες που συμβάλλουν ειδικά στην αποστολή  αυτών των θεσμών της 
σωματικής άσκησης και αθλητικής δράσης, όπως είναι και αυτή της οργάνωσης και 
διαχείρισης του αθλητισμού και των σωματικών δραστηριοτήτων.  
• Το αθλητικό δίκαιο οφείλει να αποτελεί βασικό γνωστικό πεδίο και βασική  γνώση 
τόσο για τους λειτουργούς των θεσμικών οντοτήτων της σωματικής και αθλητικής δράσης 
της κοινωνίας μας, και της φυσικής Αγωγής ως Παιδείας, όσο και για τους εμπλεκόμενους 
στη οργάνωση και στη διοίκηση των αθλητικών θεσμών και της σωματικής δραστηριότητας 
εν γένει. 
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Αλκιβιάδης 
Παπαντωνίου 

Σύντομο Βιογραφικό 
 
Ο Άλκιβιάδης Παπαϊωάννου είναι δικηγόρος MS, 
εξειδικευμένος στο αθλητικό δίκαιο, Υποψήφιος Διδάκτωρ 
του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νομικός 
Σύμβουλος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Μέλος του Legal Advisory 
Panel της European Club Association .  
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Το ημερολόγιο της σχέσης μεταξύ διοίκησης μιας ΑΑΕ και του νομικού 
της συμβούλου 

 
Αλκιβιάδης Παπαντωνίου (MS) 

 
Σκοπός της παρουσίασης ήταν να αναδείξει τα βασικά χαρακτηριστικά που διέπουν την 
σχέση ανάμεσα στην Διοίκηση ενός αθλητικού οργανισμού και του Νομικού της 
Συμβούλου. Η αθλητική διοίκηση και το αθλητικό δίκαιο βρίσκονται σε μία σχέση 
αμοιβαίας αλληλεξάρτησης. Αφενός, ο χαρακτήρας και η πολιτική μιας διοίκησης 
διαμορφώνεται - και μεταβάλλεται - από τις εκάστοτε συνθήκες και τα πρόσωπα με τα 
οποία σχετίζεται. Αφετέρου, σκοπός του Νομικού Συμβούλου είναι να διαχειρίζεται τα 
νομικά ζητήματα που απασχολούν την Διοίκηση και να συμβουλεύει αυτήν προς τη 
διαχείριση των καταστάσεων. Το ημερολόγιο της εργασιακής αυτής σχέσης καθορίζεται 
από τακτικά και έκτακτα συμβάντα. Εξαιτίας αυτού, ο μάνατζερ πρέπει να είναι σε θέση να 
αντιλαμβάνεται πότε η συνδρομή του Νομικού Συμβούλου κρίνεται ως αναγκαία και να 
συνυπολογίζει την νομική συμβουλή του σε διοικητικές αποφάσεις, σε βαθμό και με τρόπο 
που αυτό αρμόζει κάθε φορά. Εξάλλου, ο Νομικός Σύμβουλος δεν διαχειρίζεται μόνο 
πρωτόγνωρες καταστάσεις, αλλά είναι υπεύθυνος και για την διαμόρφωση της 
καθημερινής νομικής ρουτίνας του αθλητικού οργανισμού, η οποία δύναται να καθορίζεται 
από ημερομηνίες και περιόδους ‘’κλειδιά’’. Σε κάθε περίπτωση και τα δύο μέρη ενεργούν 
με ξεχωριστούς ρόλους και διακριτές αρμοδιότητες για την ομαλή λειτουργία του 
οργανισμού, κοινή συνισταμένη των οποίων είναι ο αθλητισμός.  

Λέξεις κλειδιά: αθλητικός οργανισμός, Διοίκηση, Νομικός σύμβουλος, ημερολόγιο, 
χαρακτηριστικά.   
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Δρ. Μάριος-Δανιήλ  
Παπαλουκάς 

Σύντομο Βιογραφικό 
 
Καθηγητής Αθλητικού Δικαίου (Τμήμα Οργάνωσης & 
Διαχείρισης Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου). 
Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών το 1990. Κατέχει 
Master of Laws από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και 
Διδακτορικό τίτλο από το ΕΚΠΑ. 
Έχει συγγράψει μεταξύ άλλων τα βιβλία «Εισαγωγή στο 
Δίκαιο», «Διοίκηση και Αθλητικό Δίκαιο», «Sport: Case Law of 
the Court of Justice of the E.C.», «Ευρωπαϊκή Αθλητική 
Αγορά», «CAS: The Court of Arbitration for Sport». 
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Δικαιοσύνη και Ακεραιότητα στον Αθλητισμό ως Βασική Προϋπόθεση 
της Ανάπτυξης 

 
Δρ. Μάριος-Δανιήλ Παπαλουκάς  

Καθηγητής  ΤΟΔΑ 
 

Συχνά οι στόχοι, που επιλέγονται από τον αθλητισμό αλλά και τα μέσα για την επίτευξή 
τους, έρχονται σε σύγκρουση με τις κρατικές διατάξεις. Η κρατική εξουσία ενίοτε αδυνατεί 
να αντιληφθεί τη διαφορετικότητα του αθλητισμού. Πολλά προβλήματα του αθλητισμού 
απαιτούν μια ad hoc ρύθμιση πολύ διαφορετική από τις κοινές κρατικές ρυθμίσεις. Ο 
Αθλητισμός με τις κανονιστικές διατάξεις που εκδίδουν τα όργανά του βρίσκεται 
διαχρονικά σχέση αντιπαλότητας με τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις και αντιμετωπίζει την 
κρατική δράση ως παρεμβατική. Στην προσπάθειά του να επιλύσει τα ειδικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζει ο αθλητισμός αποφεύγοντας και τις κρατικές παρεμβάσεις θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη του το κοινό αίσθημα περί Δικαιοσύνης καθώς και τις αρχές της 
ακεραιότητας. 

Λέξεις κλειδιά: Δικαιοσύνη, Ακεραιότητα, Doping, Προσυνεννοημένοι Αγώνες, Match-
Fixing, Ανθρώπινα Δικαιώματα 
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Η επανεκκίνηση του ελληνικού 
αθλητισμού στην εποχή της 
πανδημίας: ευκαιρίες και 
προκλήσεις για τα ελληνικά 
σωματεία και τους προπονητές 
 
 

Συντονιστής: 

Δρ. Αθανάσιος Στρίγγας 

Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΟΔΑ  
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Λευτέρης Αυγενάκης 

Σύντομο Βιογραφικό 
 
Ο Λεύτερης Αυγενάκης σπούδασε Τοπογράφος Μηχανικός 
στο ΤΕΙ Αθηνών, παρακολούθησε πρόγραμμα 
μετεκπαίδευσης στη Διαχείριση και Τεχνολογία 
Περιβάλλοντος και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην 
Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία και τις Διεθνείς Σχέσεις του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 
Εχει εργαστεί ως Εργοδηγός Δημοσίων Έργων και Τραπεζικό 
στέλεχος στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα. 
Το Μάρτιο του 2001 ιδρύει την εταιρεία «Επιχειρείν Ε.Ε., 
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και Τεχνικών Μελετών» με έδρα το 
Ηράκλειο την οποία διατηρεί μέχρι και σήμερα. 
Το Μάρτιο του 2004 πολιτεύεται για πρώτη φορά στο νομό 
Ηρακλείου με την Νέα Δημοκρατία. 
Στις εθνικές εκλογές το Σεπτέμβριο του 2007 εκλέγεται 2ος 
βουλευτής στο νομό Ηρακλείου ενώ στις εθνικές εκλογές τον 
Οκτώβριο του 2009 έρχεται 1ος σε σταυρούς στο 
ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Ηρακλείου 
μέχρι και σήμερα. 
Τον Ιούλιο του 2019 ο Λευτέρης Αυγενάκης ανέλαβε 
καθήκοντα Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
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Οι επιπτώσεις του CoViD-19 στον αθλητισμό: Η κρίση, οι ευκαιρίες και 
ο ρόλος της αθλητικής οικογένειας 

 

Λευτέρης Αυγενάκης 
Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού 

 

Η πανδημία ανέτρεψε δεδομένα δεκαετιών και δημιούργησε μια σειρά από προκλήσεις, 
αλλά και ευκαιρίες και στον τομέα του αθλητισμού. Ο ρόλος της αθλητικής οικογένειας 
είναι κρίσιμος τόσο στην περίοδο της καραντίνας, όσο και στην παρούσα φάση της 
επανεκκίνησης του αθλητισμού και της επιστροφής στην κανονικότητα. Η ζημία που 
προκλήθηκε από την αναβολή ή/και τη διακοπή αθλητικών εκδηλώσεων είναι μεγάλη, η 
αθλητική οικογένεια έχει πληγεί.  Από την πρώτη στιγμή δίνουμε μάχη για να κρατήσουμε 
σε υψηλά επίπεδα την αθλητική δραστηριότητα προς όφελος της κοινωνίας. Για το λόγο 
αυτό μεριμνήσαμε ώστε για πρώτη φορά, όλη η αθλητική οικογένεια να μπει κάτω από την 
ομπρέλα προστασίας, αφού εντάχθηκε στα οικονομικά μέτρα στήριξης που έλαβε η 
πολιτεία.  

Η κρίση του κορωνοϊού, παράλληλα, γέννησε ευκαιρίες για μια συντονισμένη και 
οργανωμένη επιχείρηση νοικοκυρέματος του αθλητικού τοπίου και εκσυγχρονισμού των 
υπηρεσιών. Κατέστη αναγκαίο να αντιμετωπιστούν δραστικά και άμεσα οι παθογένειες που 
ταλάνιζαν για χρόνια τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Παράλληλα, διαμορφώθηκαν και 
υλοποιούνται συνθήκες διαφάνειας και αξιοκρατίας, όπως το πρόγραμμα «ΧΙΛΩΝ» και το 
«Μητρώο Αθλητικών Σωματείων».   

Το πρόγραμμα «Ζήσε Αθλητικά», η συνεργασία με άλλες χώρες, η ανάπτυξη συνεργειών με 
άλλους φορείς και η κατάθεση προγραμμάτων χρηματοδότησης στο Erasmus+ και σε άλλα 
προγράμματα αποτελούν μέρος της ευρύτερης προσπάθειας ενίσχυσης και περαιτέρω 
ανάπτυξης του αθλητισμού με διαφάνεια και καλύτερη αξιοποίηση του αθλητικού μας 
πλούτου.     
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Σπύρος Καπράλος 

Σύντομο Βιογραφικό 
 
Ο Σπύρος Καπράλος σπούδασε Οικονομικά στο Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και πήρε 
Μεταπτυχιακό Τίτλο Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA) στο 
Πανεπιστήμιο INSEAD της Γαλλίας. 
Ήταν αθλητής του Ολυμπιακού και της εθνικής ομάδας 
υδατοσφαίρισης της Ελλάδας, με την οποία είχε 
πραγματοποιήσει αρκετές συμμετοχές. Μάλιστα, ήταν μέλος 
της εθνικής ομάδας που συμμετείχε στους θερινούς 
Ολυμπιακούς Αγώνες του 1980 στην Μόσχα, και του 1984 στο 
Λος Άντζελες. Yπήρξε πρωταθλητής Ελλάδος στην κολύμβηση 
από το 1969 έως το 1975. 
Διετέλεσε Αρχηγός της Ελληνικής Αποστολής στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Επιπλέον, διετέλεσε 
Διευθυντής Αθλητισμού της Επιτροπής Διεκδίκησης των 
Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004» και Μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Οργανωτικής Επιτροπής 
Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004», καθώς και Εντεταλμένος 
Σύμβουλος της Οργανωτικής Επιτροπής, ενώ κατείχε και τη 
θέση του Αναπληρωτή Επικεφαλής Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Αγώνων. 
Ο Σπύρος Καπράλος είναι ο Πρόεδρος της Ελληνικής 
Ολυμπιακής Επιτροπής. Επανεξελέγη στην θέση αυτή για 
τρίτη τετραετία στις 20 Οκτωβρίου 2017 (προεξελέγη στη 
θέση αυτή τον Φεβρουάριο του 2009). 
Είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής 
Ολυμπιακής Επιτροπής. 
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Η επανεκκίνηση του ελληνικού αθλητισμού στην εποχή του COVID 19 
 

Σπύρος Καπράλος 
Πρόεδρος Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής 

 

Η επανεκκίνηση του ελληνικού αθλητισμού στην εποχή του COVID 19 αποτελεί μία 
τεράστια πρόκληση για όλους τους ανθρώπους του αθλητισμού, ίσως τη μεγαλύτερη που 
έχουμε να αντιμετωπίσουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και απαιτείται από όλες τις 
πλευρές κατανόηση, συνεργασία και σκληρή δουλειά. Το περιβάλλον  που δημιουργείται 
είναι πραγματικά πρωτόγνωρο καθώς όλες οι  λειτουργίες, οι κανόνες και οι πρακτικές στο 
χώρο του αθλητισμού προσαρμόζονται γύρω από ένα αυστηρό υγειονομικό πλαίσιο. 
Πρέπει να αναγνωρίσουν όλοι και κυρίως η Πολιτεία, τη σημασία του αθλητισμού στη 
θωράκιση της υγείας των πολιτών παράλληλα με τις υπόλοιπες ευεργετικές επιδράσεις του. 

Επειδή το διάστημα του lockdown ο αθλητισμός είχε παραλύσει, το πρώτο βήμα που 
πρέπει να γίνει είναι η οικονομική ενίσχυση του ερασιτεχνικού αθλητισμού που έχει πληγεί 
τα μέγιστα. Ενίσχυση των αθλητικών Ομοσπονδιών αλλά και των σωματείων που 
συνεχίζουν να υποφέρουν από την επέκταση της πανδημίας.  Ήδη η εφαρμογή των 
κανόνων του υγειονομικού πρωτοκόλλου έχει επιφέρει ένα επιπλέον και διόλου 
ευκαταφρόνητο οικονομικό βάρος που καλούνται να σηκώσουν όλοι οι φορείς του 
ερασιτεχνικού αθλητισμού. 

Ενίσχυση πρέπει να υπάρχει και στους επίλεκτους αθλητές της Προ Ολυμπιακής Ομάδας 
μαζί με τους προπονητές τους, καθώς η μετάθεση για ένα χρόνο των Ολυμπιακών Αγώνων 
του Τόκιο, ανέτρεψε την προετοιμασία τους και ουσιαστικά κατέστρεψε όλο τον 
προγραμματισμό που είχαν κάνει. Επίσης η Πολιτεία πρέπει να συνεισφέρει  και στη 
μετατροπή των αθλητικών εγκαταστάσεων ώστε να πληρούν όλους τους κανόνες υγιεινής 
και προστασίας της υγείας των αθλουμένων και των θεατών. Ένα κόστος που φυσικά δεν 
μπορούν να σηκώσουν τα σωματεία. 

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, είναι σημαντικό να αναζητήσουμε και τρόπους για να 
τονώσουμε το ενδιαφέρον των χορηγών καθώς πολλοί απ’ αυτούς, λόγω της αναστολής 
των αθλητικών δραστηριοτήτων αποτραβήχτηκαν από το χώρο και είναι επιφυλακτικοί 
σχετικά με την επιστροφή τους. Εμείς στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή είμαστε 
διατεθειμένοι να πρωτοστατήσουμε σε όλες τις ενέργειες και τις δράσεις που απαιτούνται 
προκειμένου η επανεκκίνηση του ελληνικού αθλητισμού να γίνει γρήγορα και με ασφάλεια 
και να ακολουθήσει τη σωστή κατεύθυνση.  
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Γιάννης Γκόβας 

Σύντομο Βιογραφικό 
 
Ο Grand Master 8th DAN Γιάννης Γκόβας ξεκίνησε το 
Taekwondo, στον τόπο καταγωγής του, την Πάτρα, τη 
δεκαετία του 70. 
Το 1987, λαμβάνει μέρος σε αγώνα ως αθλητής για 
τελευταία φορά, μέχρι τότε είχε κατακτήσει πολλές φορές 
τον τίτλο του Πανελληνιονίκη και είχε εκπροσωπήσει την 
χώρα μας, ως μέλος Εθνικής Ομάδας, σε διεθνή 
Πρωταθλήματα. 
To 1990 αναλαμβάνει καθήκοντα Προπονητή της Εθνικής 
Ομάδας Poomsae Taekwondo έως και το 2005. Ενώ από 
το1995 έως και το 2004, συνεργάζεται με το Πολεμικό 
Ναυτικό και αναλαμβάνει την προπόνηση της ομάδας 
υποβρυχίων καταστροφών (Ο.Υ.Κ.). 
Για το έτος 2007-2008 και από το 2015 συνεργάζεται με το 
City College, ως καθηγητής Taekwondo. 
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Πως διαχειρίζονται τα γυμναστήρια την κατάσταση μετά την κρίση της 
πανδημίας & ποιος είναι ο ρόλος της άσκησης στην υγεία 
 

Γκόβας Γιάννης 
Πρόεδρος Πανελλήνιου Συνδέσμου Γυμναστηρίων 

 
Θα ήθελα να ανοίξω την διαδικτυακή αυτή συζήτηση εκφράζοντας τις  απόψεις της 
επιστημονικής κοινότητας σχετικά με την θετική συνεισφορά της σωματικής άσκησης στην 
γενικότερη  υγεία  και  διαχείριση  των χρόνιων νοσημάτων που ταλαιπώρησαν  παγκόσμια  
τα συστήματα υγείας και ειδικά στην πανδημία του σήμερα με τον covid-19.  

Ο πατέρας της ιατρικής Ιπποκράτης ήταν αυτός που επισήμανε, έθεσε και δίδαξε στους 
ανθρώπους τους απαραίτητους επιμέρους παράγοντες, οι οποίοι καθορίζουν την ποιότητα 
ζωής και κατ’ επέκταση και την υγεία, επιπροσθέτως του DNA μας. 
 Οι παράγοντες αυτοί είναι 3. 

1. Η σωστή επαρκής διατροφή 
2. Η συχνή επαρκής με μέτρο κ ανάλογα με την περίπτωση, φυσική δραστηριότητα – 

άσκηση 
3. Το περιβάλλον στο οποίο ζούμε 

Αποτελεί πλέον θέσφατο η επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση, ότι η συχνή άσκηση 
ενδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου, όπου αποτελεί την 1ηγραμμή 
αμύνης τους ανθρώπινου οργανισμού και στα άπειρα θετικά οφέλη της άσκησης στην 
υγεία. 
Οι επιστημονικές αυτές κατευθύνσεις και  ο σημαντικός  ρόλος της άσκησης  στην υγεία και 
θεραπεία της  νόσου έχει δοθεί στην παγκόσμια κοινότητα  από το 1980 με πρωτοβουλία 
και πρόταση 2 καταξιωμένων Ελλήνων  επιστημόνων Του Δρ Κωνσταντίνου Παύλου  και  
της Μανιάτισας Δρ. Άρτεμις Σημοπούλου. Οι οποίοι από τη    δεκαετία του  ‘80  έχουν 
αγωνιστεί  για την εδραίωση της  άσκησης και  διατροφής  ως  σημαντικού πυλώνα  στην 
επίτευξη της  βέλτιστης υγείας. Υπό την προεδρία των, δημιουργήθηκε ο παγκοσμίου 
εμβέλειας επιστημονικός όρος και  μετέπειτα φορέας Nutrition and fitness. Ο οργανισμός 
αυτός ξεφεύγοντας από την φαρμακοθεραπεία και υπό την αιγίδα του παγκοσμίου 
οργανισμού υγείας στις εγκαταστάσεις της Αρχαίας Ολυμπίας πραγματοποίησε 7 
παγκόσμια συνέδρια 1 κάθε Ολυμπιακό έτος. Επαναφέροντας στην επικαιρότητα την 
Ιπποκράτειο πρακτική  τα περί ασκήσεως διατροφής και υγείας. 
Στην Ελλάδα, τις τελευταίες δεκαετίες, ο πληθυσμός γίνεται όλο και περισσότερο 
καθιστικός και τα επίπεδα παχυσαρκίας και των συνοδών καρδιαγγειακών παθήσεων 
τείνουν να εκλάβουν διαστάσεις επιδημίας. Όπως  καρδιοαναπνευστικά  προβλήματα, 
καρκίνος υπέρταση διαβήτης παχυσαρκία, στρες, ψυχοσωματικές δυσλειτουργίες και άλλες 
παρεμφερείς χρόνιες παθήσεις. Τα πορίσματα των συνεδριών και η πρακτική τους 
διάσταση αποτελεί τον χρυσό κανόνα  ο οποίος μπορεί και πρέπει να μας δείξει το ορθό 
δρόμο στο τι πρέπει και μπορούμε να κάνουμε σχετικά με την θωράκιση του οργανισμού 
μας, απέναντι στις διάφορες ιώσεις και πανδημίες. 
Επομένως, είναι επιτακτική η ανάγκη συμμετοχής όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους του 
πληθυσμού σε προγράμματα άσκησης και φυσικής δραστηριότητας. 
Ως πρόεδρος του ΠΑ.ΣΥ.ΓΥ. εκπροσωπώ έναν κλάδο του αθλητισμού και τα ιδιωτικά 
γυμναστήρια που κανείς δεν αμφισβητεί ότι ήταν και εξακολουθεί να είναι από τους πλέον 
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πληττόμενους διαχειριζόμαστε όμως την κρίση και τα νέα δεδομένα με υπευθυνότητα και 
επιδιώκουμε να πορευτούμε επιχειρηματικά ορθά στην παρούσα κατάσταση κάνοντας 
προβολή στο μέλλον στις πιθανές ευκαιρίες στις διαφαινόμενες προκλήσεις. 
Ναι στην νέα εποχή του ελληνικού αθλητισμού. Η δημιουργία ψηφιακών μητρώων 
(αθλητικών σωματείων, προπονητών αθλητών παραγόντων κτλ.), που θα συμβάλλουν στον 
πληρέστερο έλεγχο και νομιμότητας όλων των εμπλεκόμενων. Η υψηλότερη υγειονομική 
ασφάλεια μέσω των ειδικών πρωτοκόλλων. Η υλοποίηση αυτού που αποκαλούμε 
επιστημονική άθληση, η εξειδίκευση των χώρων άθλησης και η σύνδεση αθλητισμού με το 
δημόσιο σύστημα υγείας αποτελούν προκλήσεις και ταυτόχρονα ευκαιρίες. Η μεγαλύτερη 
όμως πρόκληση και ευκαιρία είναι η απάντηση στο ερώτημα πως θα διατηρήσουμε 
άσβεστη την επιθυμία για ψυχαγωγική άθληση και εκτόνωση σε όλους αυτούς που 
εκτιμώνται σε πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι που κατά την διάρκεια της καραντίνας 
βιώσαν για 1ηφορά τα οφέλη της συστηματικής άθλησης, περπατώντας, τρέχοντας, 
κάνοντας ποδήλατο, κάνοντας γυμναστική στο σπίτι, παρακολουθώντας προγράμματα 
μέσω του διαδικτύου.  
Εδώ θα πρέπει να σταθούμε στο σωστό μέτρο της πολιτείας που στις εξόδους ανάγκης των 
πολιτών είχε στην κατηγορία 6 έξοδο για  σωματική δραστηριότητα-άσκηση, αυτό από μόνο  
δηλώνει την αναγκαιότητα της άσκησης στον άνθρωπο. 
Η απάντηση είναι ότι με την ιδιαίτερη υψηλή τεχνογνωσία που κατέχουν τα ιδιωτικά 
γυμναστήρια στα οργανωμένα τους προγράμματα ψυχαγωγικής άθλησης (ατομικά και 
ομαδικά). Μπορούν να προσελκύσουν αυτό το νέο κοινό χωρίς βεβαία να παραμελούν τους 
ήδη πελάτες τους και να παίξουν αποφασιστικό ρόλο στην συνεχόμενη αύξηση των 
συστηματικά αθλούμενων της χώρας μας. 
Και όπως επικρατεί και στην Ευρώπη «more people – more often – more active» 
Με καλά οργανωμένους νόμιμους και καταγεγραμμένους χώρους (απαιτείται μητρώο 
γυμναστήριων) και μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα φαίνονται όλα τα νόμιμα και 
αδειοδοτημένα γυμναστήρια της χώρας. 
Απόλυτα ελεγχόμενος και υγειονομικά ασφαλής (ενιαία υγειονομικά πρωτόκολλα) με 
άριστα εκπαιδευμένους επαγγελματίες της άσκησης (εδώ απαιτείται μητρώο 
επαγγελματιών σε όλα τα σπορ) με επιστημονικά πρωτόκολλα για κάθε ηλικία (απαιτούνται 
πιστοποιήσεις) για τους γυμναστές και του εκπαιδευτές – εφαρμοστές προγραμμάτων, 
αλλά και με ποιοτικές καινοτομίες, αναβαθμίσεις και καινούργιες υπηρεσίες εκγύμνασης, 
εναλλακτικές και συμβατικές υπό νέες συνθήκες όπως πχ outdoor (εξωτερικές)προπονήσεις 
σε υπαίθριους χώρους (υπάρχει κενό νόμου) ή εξ αποστάσεως προγράμματα μέσω 
διαδικτύου για το πελατολόγιο το οποίο ήδη γνωρίζουν.  
Τα ιδιωτικά γυμναστήρια μπορούν να ανταποκριθούν στην πρόκληση να αδράξουν την 
ευκαιρία και με την βοήθεια της πολιτείας ,όπου χρειάζεται να συνεισφέρουν τα μέγιστα 
στην υγεία των συμπολιτών μας. Η άσκηση είναι καθοριστικός παράγοντας για την υγεία. 
Η πρόταση η δική μας είναι η άσκηση να ενταχθεί στο υπουργείο υγείας. 
Επιβάλλεται η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στην ανάπτυξη άκρως εκπαιδευμένου 
επιστημονικού προσωπικού, το οποίο δεν υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα, με επαρκής 
γνώσεις και εμπειρίες και το οποίο μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα φυσικής 
κατάστασης (άσκηση) να μπορούν να παρέχουν διατήρηση πρόληψη και αποκατάσταση της 
υγείας, διάφορες σωματικές και πνευματικές δυσλειτουργίες και παθήσεις και να 
τροποποιηθεί το πλαίσιο νόμου για την θεραπευτική άσκηση, το οποίο είναι από τον 
Ιουνίου του 1972 έως σήμερα το ίδιο και η θεραπευτική άσκηση δεν ανήκει στους 
γυμναστές. 
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Χριστίνα Τσιλιγκίρη 

Σύντομο Βιογραφικό 
 
Η Χριστίνα Τσιλιγκίρη είναι απόφοιτη του τμήματος 
λογιστικής του Α.Τ.Ε.Ι. Λογιστικής Θεσσαλονίκης, έχει 
μεταπτυχιακό στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
στο τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού στην 
“Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & 
επιχειρήσεων” , καθώς επίσης και στο Groupe Ecole Superieur 
de Commerce de Rennes, στο Marketing-Management στο 
University of Derby “MSc Hospitality and Tourist 
Management”, είναι υποψήφια Διδάκτωρ στο Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και μιλάει τρεις γλώσσες. 
Στα πρώτα της βήματα εργάστηκε ως λογίστρια παράλληλα με 
τις σπουδές της. Επίσης έχει δουλέψει για τη διοργάνωση 
μεγάλων αθλητικών events και σήμερα είναι ιδιοκτήτρια της 
εταιρείας C.J.T. Sports Marketing & Consulting. Εργάσθηκε ως 
Γενική Γραμματέας στον πολυαθλητικό Σύλλογο 
"ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π." με στόχο την ανάπτυξη των 
αθλημάτων του Συλλόγου, με συμμετοχή στα προγράμματα 
Erasmus+ και σημαντική συμβολή στην φιλανθρωπική του 
δράση. Σήμερα κατέχει τη θέση της Προέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας 
(Κρατικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου). 
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Ο ρόλος των εθνικών Σταδίων και η φυσική δραστηριότητα στην μετά-
covid εποχή 

Χριστίνα Τσιλιγκίρη 
 
Το προηγούμενο διάστημα η χώρα μας βρέθηκε αντιμέτωπη με την πρωτόγνωρη 
υγειονομική κρίση του Covid-19. Κατάφερε μέσα από αυτή την κρίσιμη μάχη με τις ορθές 
αποφάσεις της κυβέρνησης να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση παγκοσμίως στην 
αντιμετώπισης της κρίσης αυτής. Η Κυβέρνηση και η Γ.Γ.Α. προχώρησε αποφασιστικά στην 
επανεκκίνηση της αθλητικής δραστηριότητας μέσα από μία σύνθεση τονωτικών μέτρων και 
πρωτοβουλιών όπως το πρόγραμμα «ΧΙΛΩΝ», το Μητρώο Αθλητικών Φορέων, το Μητρώο 
Αθλητών, την οικονομική ενίσχυση 12 εκατ. Ευρώ και φοροελαφρύνσεις για τα αθλητικά 
σωματεία.  

 H εμπειρία της πανδημίας απέδειξε ότι η φυσική δραστηριότητα είναι αναγκαία τόσο για 
την σωματική όσο και για την ψυχική μας υγεία. Τα αθλητικά κέντρα της χώρας οφείλουν 
να γίνουν σημεία αναφοράς για όλους τους πολίτες και όχι μόνο για τους επαγγελματίες 
αθλητές και τις ανώνυμες αθλητικές εταιρείες. Αναφορικά με το Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, η 
πανδημία δεν εμπόδισε να υλοποιηθεί σχέδιο δράσης με σκοπό την γενικότερη 
αναβάθμιση του συνόλου των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου. Μεταξύ των 
δράσεων που πραγματοποιήθηκαν ήταν η ανάπλαση και η συντήρηση εσωτερικών και 
εξωτερικών χώρων, η συνεργασία με φορείς  όπως η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η 
Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Πειραιά με σκοπό την δημιουργία νέων εγκαταστάσεων, η 
πρώτη αξιοποίηση Ολυμπιακής εγκατάστασης μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες με την 
υπογραφή «Μνημονίου Συνεργασίας για την αξιοποίηση του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω 
Λιοσίων» από την ΚΑΕ ΑΕΚ. 

Επιπλέον, σημαντικές είναι οι ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση των 
αθλητικών της προγραμμάτων τα οποία μπορούν να αποτελούν χρήσιμο χρηματοδοτικό 
εργαλείο για τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Πριν από ένα περίπου μήνα, η Επιτροπή 
υπέβαλε πρόταση για σημαντικό πρόγραμμα ανάκαμψης, με ένα νέο μέσο, καθώς και 
στοχευμένη ενίσχυση στον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-
2027. Με αυτήν την πρόταση, ο βασικός χρηματοδοτικός πυλώνας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, το πρόγραμμα Erasmus+ θα ενισχυθεί. Παράλληλα, αναμένεται να συνεχιστούν 
κανονικά οι δραστηριότητες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας SHARE και Tartu για την 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μέσω του αθλητισμού αλλά και την αύξηση της 
φυσικής δραστηριότητας αντίστοιχα. Παράλληλα, είναι ευκαιρία να γίνουν περισσότερα 
πράγματα σε συσχέτιση και με άλλους τομείς όπως η υγεία, η καινοτομία, οι νέες 
τεχνολογίες, το περιβάλλον και η νέα γενιά μέσα από τον νέο κύκλο του προγράμματος 
Horizon Europe.  

Ο αθλητισμός αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο 
ώστε να ξεπεραστούν οι όποιες δυσκολίες και να επανέλθει η κανονικότητα στις ζωές 
μας.  Είναι ευκαιρία για τους ευρωπαϊκούς φορείς αλλά και όλους τους αθλητικούς 
οργανισμούς, ομοσπονδίες και σωματεία της χώρας μας να ανταποκριθεί στο κάλεσμα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να συμμετέχουν ενεργά στα ευρωπαϊκά αθλητικά προγράμματα 
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής κοινωνίας και του ευρωπαϊκού αθλητικού 
γίγνεσθαι.  
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Διασύνδεση φοιτητών / 
αποφοίτων ΤΟΔΑ με την 
αγορά εργασίας 
 
 

Συντονιστές: 

Αλεξάνδρα Χατζίου & Μηνάς Μακρίδης 

Φοιτητές ΤΟΔΑ  
 
 
Στην ενότητα αυτή κατέθεσαν την εμπειρία τους απόφοιτοι 
του προπτυχιακού προγράμματος, μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων, καθώς επίσης κάτοχοι διδακτορικού τίτλου 
και μεταδιδακτορικοί ερευνητές του ΤΟΔΑ, οι οποίοι 
ανάπτυξαν τον τρόπο με τον οποίο αξιοποίησαν τις σπουδές 
τους στην αγορά εργασίας. 
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Κατερίνα Γκόντα 

Σύντομο Βιογραφικό 
 
Η Κατερίνα Γκόντα είναι Δικηγόρος,  Marketing Coordinator 
στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, πρώην μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΚΑ. Είναι απόφοιτη του 
μεταπτυχιακού προγράμματος ΤΟΔΑ. 
 

 

 
 
Νίκος Κασάπας 

Σύντομο Βιογραφικό 
 
Ο Νίκος Κασάπας είναι απόφοιτος του προπτυχιακού 
προγράμματος του ΤΟΔΑ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 
στο Marketing & Management in Sports Organization. Από το 
2018 μέχρι και σήμερα εργάζεται στην CoCa-Cola Hellenic ως  
Wholesale Key Account Leader. 
 

 

 
 
Ιωάννα Μπροτζάκη 

Σύντομο Βιογραφικό 
 
Η Ιωάννα Μπροτζάκη είναι απόφοιτος του προπτυχιακού 
προγράμματος του ΤΟΔΑ. Εργάστηκε στον Αθλητικό 
Οργανισμό του Δήμου Ρεθύμνης. Έχει συμμετοχή σε 
εθελοντικές δράσεις, αλλά έχει προσφέρει και έμμισθες 
υπηρεσίες σε διάφορες αθλητικές διοργανώσεις σε Ελλάδα 
και Κύπρο. Σήμερα εργάζεται ως δημόσιος υπάλληλος στην 
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). 
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Αναστάσιος 
Θεοδωρακόπουλος 

Σύντομο Βιογραφικό 
 
Ο Αναστάσιος Θεοδωρακόπουλος είναι απόφοιτος του 
προπτυχιακού προγράμματος ΤΟΔΑ. Έχει εργαστεί ως 
event manager στην Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, 
στο  τμήμα event Manager beach volleyball England & 
Cyprus  beach volley, ως project manager στην Ελληνική 
Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης στο τμήμα beach volley και ως 
club director στο Volleyball Club Sankt Johann in Tirol. 
Από το 2019 μέχρι σήμερα εργάζεται ως event & project 
manager Ortsmarketing Sankt Johann (municipality of Sankt 
Johann in Tirol). 
 

 

 
 
Παναγιώτης Γκανάς 

Σύντομο Βιογραφικό 
 
Ο Παναγιώτης Γκανάς είναι  απόφοιτος του προπτυχιακού 
προγράμματος ΤΟΔΑ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 
από το στο Bilgi University της Κωνσταντινούπολης  και το 
τμήμα Media and Communication Systems. Έχει  
συνεργαστεί με αθλητικές ιστοσελίδες ως δημοσιογράφος 
και ως επικεφαλής των Social Media στον Δημοσιογραφικό 
Οργανισμό Λαμπράκη. Από το 2017 μέχρι σήμερα είναι 
επικεφαλής του τμήματος Ψηφιακού Μάρκετινγκ στην 
Alter Ego Media με προϊόντα όπως το in.gr, TA NEA, ΤΟ 
ΒΗΜΑ και το MEGA. Είναι υποψήφιος διδάκτορας στο 
ΤΟΔΑ και διδάσκων στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του 
Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου, ενώ συνεργάζομαι και με 
ΙΕΚ. 
 

 

 
 
Δρ.Εμμανουήλ 
Χουστουλάκης 
 

Σύντομο Βιογραφικό 
 
Ο Δρ. Εμμανουήλ Χουστουλάκης είναι Οικονομολόγος με 
Μεταδιδακτορική έρευνα (PostDoc) στο Τμήμα Οργάνωσης 
& Διαχείρισης Αθλητισμού (ΤΟΔΑ) του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου. Κατέχει Διδακτορικό τίτλο (PhD) από το 
Πανεπιστήμιο Αθηνών στα Οικονομικά της Εκπαίδευσης 
και τις ΤΠΕ και Μεταπτυχιακό (MSc) στα Ψηφιακά 
Συστήματα και την Ηλεκτρονική Μάθηση από το 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ενώ διαθέτει Πτυχίο στην 
Οικονομική Επιστήμη (BEcon) από το Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς. Σήμερα, διδάσκει στο Τμήμα Οργάνωσης & 
Διαχείρισης Αθλητισμού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 
Επίσης, είναι μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. 
 

 


