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Τμήμα Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητισμού

Η δύναμη και πολυδιάστατη 
σημασία των αθλητικών 

διοργανώσεων



Σημασία των διοργανώσεων

(Bale and Moen, 1995; Hall, 1992; Baade)

• Κορύφωση αθλητικής και προπονητικής πορείας

• Πολιτική κυβερνήσεων για μακροχρόνια ανάπτυξη 

• Επαγγελματοποίηση αθλημάτων λόγω των τεράστιων 
επενδύσεων

• Στρατηγική πόλεων για συνολική ανάπτυξη

• Κίνητρο  για προσέλκυση επενδύσεων και τουρισμού

• Όχημα για βελτίωση

υποδομών 

• Μετα-αγωνιστική κληρονομιά

σημαντική παράμετρος 

σχεδιασμού της διοργάνωσης



Σύνθεση συμφερόντων
• Μέτοχοι με διαφορετικά συμφέροντα, κουλτούρες, 

στόχους

• Κανονισμοί και πολιτικές παγκοσμίων ομοσπονδιών

• Μεγάλη εμπορική σημασία

• Χορηγικές συμφωνίες

• Εθνικός νόμος

• Δικαιώματα

• Στοιχηματισμός

• Νέες τεχνολογίες



• Οι μεγάλες διοργανώσεις αποτελούν ένα τεράστιο 
στοίχημα για την ανάπτυξη μιας πόλης

• Απαιτούν τεράστιες επενδύσεις και αλλαγές στις δομές 
αλλά αν τις διαχειριστούν αποτελεσματικά μπορούν να 
φέρουν σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά, 
περιβαλλοντικά, συναισθηματικά και πολιτικά οφέλη

• Μπορούν να αποτελέσουν το έναυσμα για μακροχρόνια 
αλλαγή της πόλης και μια τουριστική πολιτική που θα 
την οδηγήσει σε Παγκόσμιας Κλάσης Προορισμό

• Ενισχύει το εθνικό φρόνημα και την κοινωνική συνοχή, 
τον διεθνή σεβασμό

• Βελτιώνει τις εθνικές τοπικές υποδομές
• Ενεργοποιούν την τουριστική δραστηριότητα και 

οικονομία
UNWTO, 2016

Οι Διοργανώσεις ως Καταλύτες Ανάπτυξης 



Μέσος όρος παρακολούθησης στις μεγαλύτερες 
Ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές λίγκες



Ισχυρός Αντίλογος
• Υπερβολικές υποσχέσεις ωφελειών: υπερεκτίμηση των 

θετικών συνεπειών

• Υποτίμηση κόστους: ο πραγματικός προϋπολογισμός 
υπερβαίνει τον προγραμματισμένο

• Κατάληψη του ελέγχου από τη διοργάνωση: εκτοπίζονται οι 
πραγματικές ανάγκες αστικών υποδομών, κατασκευάζονται 
υπερμεγέθη δομές

• Ανάληψη ρίσκου από το Δημόσιο: με αποτέλεσμα 
περιορισμένα δημόσια οφέλη

• Αιχμαλώτιση από την ελίτ: άδικη διανομή πόρων με 
αποτέλεσμα άνιση χωροταξική αστική διαμόρφωση

Muller (2015) 



Διοργανώσεις σε οικονομικά μεγέθη 



Τάσεις
• Εκδημοκρατισμός των 

διοργανώσεων
(democratisation of sport) 

• Μαζικές διοργανώσεις για όλους

• Δικαιώματα διοργανώσεων σε 
εταιρείες

• Οργάνωση σε πρότυπα 

‘διαχείριση έργων’ 

• Από την ‘αγωνιστική’ στην 

‘ολιστική’ εμπειρία

• Ποιοτικές υπηρεσίες στους 
συμμετέχοντες



• Περιβάλλον και διοργανώσεις: αειφόρος 
ανάπτυξη 

• Αγώνας εκτός γηπέδου / καινοτομίες

• Πιστοποίηση αγώνων – εγκαταστάσεων

• Πόλεις διοργανωτές 



Διοργανώσεις και Τουρισμός



Προορισμοί ανταγωνίζονται

• Οι προορισμοί βρίσκονται σε ανταγωνισμό

• Νικητές θα είναι εκείνοι που θα εκτιμήσουν 
σωστά τα κίνητρα και τις  επιρροές των 
τουριστών ώστε να χτίσουν μια  δελεαστική 
πρόταση (UNWTO, 2016)

• Οι διοργανώσεις ενισχύουν καταλυτικά 
ανάλογες στρατηγικές ανάπτυξης λόγω του 
μεγέθους, της δημοτικότητας, της 
επικοινωνιακής δύναμης



Εγκαταστάσεις δημιουργούν ‘εικόνα’



Η δύναμη των διοργανώσεων

• Αξιοποίηση οικονομικών και κοινωνικών 
επιπτώσεων των μεγάλων διοργανώσεων σε 
τουριστικούς προορισμούς

• Δημιουργία προορισμών και ανάπτυξη 
στρατηγικών προώθησης  τοπικών κοινοτήτων

• Στρατηγικές συνεργασίες για τον 
αποτελεσματικό σχεδιασμό και διαχείριση 
των διοργανώσεων 

• Αξιοποίησης εγκαταστάσεων και πόρων μετά 
τους αγώνες



• Αναπτύσσουν νέους ή διαφοροποιούν νέους 
προορισμούς

• Δημιουργούν θετική εικόνα 
• Ανοίγουν νέους τουριστικές αγορές
• Δημιουργούν θέσεις εργασίας και 
• Ενισχύουν οικονομικά και κοινωνικά τους 

προορισμούς
• 12 – 15 εκατ. διεθνή ταξίδια για παρακολούθηση 

διοργανώσεων
• Εκτίμηση: ρυθμός ανάπτυξης 6% κάθε χρόνο 

(European Commission Memo, 2014)



Η στρατηγική ανάπτυξης του Μαραθωνίου της Αθήνας

Από 4.300 δρομείς το 2005 σε πάνω από 60.000 το 2019. Πως έγινε?
• Μοναδικότητα  - Άυθεντικός’
• Εισαγωγή νέων διαδρομών 5, 10 χλμ. τρέξιμο , περπάτημα 

‘ανοίγοντας’ το τρέξιμο σε όλους
• Ποιότητα υπηρεσιών για τους δρομείς
• Συμμετοχή Ελλήνων και ξένων
• Διεθνείς Σχέσεις
• Κοινωνική Προσφορά (€3.5 εκατ. για κοινωνικούς σκοπούς) 
• Δημιουργία Αθλητικής Κουλτούρας
• Αυτοχρηματοδότηση 



Από το 2008 - 2018

(Andersen & Nikolova, 2019)







Γκρίζες ζώνες

• Νομική ασάφεια – κανονισμοί διοργανώσεων

• Επαγγελματίες μη πιστοποιημένοι χωρίς 
εμπειρία

• Κίνδυνοι τραυματισμών

• Πλαίσιο Εθελοντισμού ανεπαρκές

• Απόσταση από τις Ομοσπονδίες 

• Κορεσμός διοργανώσεων

• Υποβάθμιση υπηρεσιών



Αθλητικός Τουρισμός ή 
Παρακολούθηση Αθλητικού Γεγονότος?



Τόπος και διοργάνωση





Resort & διοργανώσεις – Ποιότητα και Υπηρεσίες



Η πρόκληση COVID









Οικονομικές επιπτώσεις λόγω COVID





Θα ξαναγυρίσουμε?
• Εκ των Αμερικανών ενηλίκων που επισκέπτονται συχνά 

διοργανώσεις-αγώνες: 

- 48% θα ξαναπήγαιναν σε 50% γεμάτα γήπεδα 

- 72% θα ένιωθαν πιο άνετα αν όλοι χρησιμοποιούσαν μάσκες

- 40% θα πήγαιναν πιο συχνά σε αγώνες μετά την πανδημία!



Έτοιμοι να επιστέψουμε  στα γήπεδα με τα κατάλληλα μέτρα!



Θα παρακολουθήσουμε περισσότερο 
μετά την πανδημία!



Πως βοηθούν τα μέτρα στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης?



Επενδύοντας στην διοργάνωση

• Εμπλουτισμός της εμπειρίας της άθλησης

• Προσαρμοσμένοι αγωνιστικοί στόχοι για όλους  -
κίνητρο για συνέχεια

• Κάθε διοργάνωση μια καλοσυστημένη αγωνιστική 
αλλά και συνολική εμπειρία για τους συμμετέχοντες 
και τους συνοδούς, οικογένεια, φίλους

-Συνέργειες

-Συνεργασίες 

-Εξωστρέφεια



• Δημιουργία μικρο-event για την ενίσχυση  της 
συλλογικότητας και της συνοχής της ομάδας 

• Κάθε εκδήλωση και μια επιβεβαίωση της ποιότητας 
που προσφέρεται στα μέλη

• Σταθερή σχέση με τους 

συμμετέχοντες όλο το 

χρόνο μέσα από:

απονομές, κοινή προπόνηση

διασυλλογικοί αγώνες 



ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

• ΑΘΛΗΜΑ ΠΟΥ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ - ΑΛΛΑΓΕΣ & ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΑ

• ΝΟΜΙΚΗ/ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

• ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

• ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

• ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ

• ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ

• ΔΗΜΙΟΥΡΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

• ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΧΩΡΩΝ  

• ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ :                                     
ΕΓΓΡΑΦΗ – ΣΥΝΔΡΟΜΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

• ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ – ΖΩΝΕΣ – EVENTS



Συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης 
και Διαχείρισης Αθλητισμού

• Εθελοντές συνεργάτες

• Πρακτική άσκηση 

• Έρευνα και

• Προπτυχιακά 

• Μεταπτυχιακά

προγράμματα

• Ημερίδες



Ευχαριστούμε για την προσοχή


