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Εισαγωγή

Είναισήμεραπιακοινήπαραδοχήότιοαθλητισμόςμετηνευρύτερη

έννοια(συμπεριλαμβανομένηςτηςαναψυχήςκαιτουαθλητικούτουρι

σμού)αποτελείμιαμεγάληκαιαναπτυσσόμενηβιομηχανίαμεμεγάλη

οικονομικήδραστηριότητα.Οιοργανισμοίαθλητισμούκαιαναψυχήςποι

κίλλουνωςπροςτομέγεθόςτουςαπότιςτεράστιεςπολυεθνικέςεται

ρείες (π.χ., εταιρείες αθλητικής ένδυσης και υπόδησης / εξοπλισμού)

καιτιςαθλητικέςανώνυμεςεταιρείες(π.χ.,ποδοσφαιρικάσωματεία),ως

τουςμικρούςτοπικούςσυλλόγους/σωματεία(μηκερδοσκοπικούςορ

γανισμούς)καιτιςμικρέςοικογενειακέςεπιχειρήσειςτοπικούχαρακτήρα

(π.χ.,γυμναστήριακιεταιρείεςαθλητικήςαναψυχής).

Σεκάθεπερίπτωση,είναισήμερααπαραίτητοταστελέχητωναθλητι

κώνοργανισμώνκιεπιχειρήσεωναναψυχής,ανεξάρτητααπότομέγεθος

καιτουςστόχουςτους(π.χ.,ιδιωτικοί,κρατικοί,δημοτικοί,μηκερδοσκο

πικοί)ναέχουνβασικέςγνώσειςμάνατζμεντκαιμάρκετινγκ,προκειμέ

νουνακατανοούντοανταγωνιστικόπεριβάλλονστοοποίοδραστηριο

ποιείταιοοργανισμόςτουςκαιτιςστρατηγικέςαποφάσειςπουπρέπεινα

λαμβάνονται,προκειμένουναεπιβιώσειστηναγοράκαιναπετύχειτους

στόχουςτου.

Παρόλοπουοιόροι«μάνατζμεντ»και«μάρκετινγκ»είναιαγγλικοί,στο

παρόνβιβλίοθαχρησιμοποιηθούν,όπωςείναι,καιόχιμεταφρασμένοι,

καθώςχρησιμοποιούνταιευρέωςσήμεραστηνελληνικήβιβλιογραφία.

Στόχοςαυτούτουσυγγράμματοςείναινααναλυθούνοιβασικέςκαιεισα

γωγικέςαρχέςμάνατζμεντκαιμάρκετινγκκαιμέσωπαραδειγμάτωννα

εφαρμοστούν στις αθλητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες αναψυχής και

τουρισμού.Απευθύνεταιστουςπροπτυχιακούςφοιτητέςτωνπανεπιστη

μιακώντμημάτωνπουπαρακολουθούνταμαθήματατηςοργάνωσηςκαι

διοίκησηςαθλητισμού,αναψυχής,τουρισμούκαιαθλητικούμάρκετινγκ,

ταστελέχητωναθλητικώνοργανισμών,αθλητικώνεταιριώνκιεταιριών

αναψυχής,τουςπροπονητές,καθηγητέςφυσικήςαγωγής,αθλητέςκαι

σεόλουςεκείνουςπουενδιαφέρονται νακατανοήσουν τον τρόπομε

τονοποίολειτουργεί(ήθαέπρεπεναλειτουργεί)ηαθλητικήαγοράκαι

ηαγοράτηςαναψυχής.
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Τοσύγγραμμαδενέχειωςστόχονακαλύψειεκτεταμέναόλαταθέ

ματαμάνατζμεντκαιμάρκετινγκπουέχουναναπτυχθείστηδιεθνήβι

βλιογραφία.Έχειγίνειμιαεπιλογήθεμάτωνταοποία,βάσειτηςδιδακτι

κήςκιεπαγγελματικήςεμπειρίαςτουσυγγραφέα,θεωρούνταισημαντικά

καιπιοεφαρμοσμέναστουςοργανισμούςαθλητισμούκαιαναψυχής.Επί

σης,τοσύγγραμμαδενέχειωςστόχονακάνειμιαεκτεταμένηανασκό

πησηκαιπαρουσίασητωνερευνητικώνδεδομένωνπουδημοσιεύονται

σταδιεθνήεπιστημονικάπεριοδικάτουχώρου.Τακεφάλαιαεισάγουν

βασικέςέννοιεςμεστόχονακατανοηθείηεφαρμογήτουςστηναθλη

τικήαγοράμέσααπόπαραδείγματα. Στο τέλοςόμωςκάθεκεφαλαίου

υπάρχειμιαλίστααπόδιεθνείςβιβλιογραφικέςαναφορέςστιςοποίεςο

αναγνώστηςπουενδιαφέρεταιπεραιτέρωμπορείναανατρέξει.

Στηδεύτερηέκδοσητουβιβλίουέγινανοιακόλουθεςαλλαγές/προ

σθήκες:

Επικαιροποίηση της βιβλιογραφίας και των παραδειγμάτων από•

τηναθλητικήαγορά.

Προσθήκητωνκεφαλαίων:•

	 Επικοινωνία,ΔημόσιεςΣχέσειςκαιΕταιρικήΚοινωνικήΕυθύνη

	 Ανασταλτικοί Παράγοντες Συμμετοχής σε Δραστηριότητες

ΑθλητισμούκαιΑναψυχής

	 ΑθλητικόςΤουρισμός

ΠροσθήκηΕμπειρικώνΜελετώνμεερευνητικάδεδομένααπότην•

Ελλάδα.

Προσθήκηνέωνcasestudies(περιπτωσιακέςμελέτες)απόαθλη•

τικέςεταιρείεςκαιοργανισμούςαναψυχήςπουδραστηριοποιού

νταιστηνΕλλάδα.

Οι πληροφορίες αυτές συνοδεύονται από μια σειρά ερωτήσεις, με

στόχοναεφαρμοστείηθεωρίαπουπαρουσιάστηκεσταπροηγούμενα

κεφάλαια.

Οιπεριπτωσιακέςαυτέςμελέτεςεπιλέχθηκαν,μεστόχονακαλύψουν

διάφορεςπτυχέςτηςαθλητικήςαγοράς,καιπεριλαμβάνουν:

ΤηνεταιρείαBodyTalk1.
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ΤηνΈνωσηΚαλαθοσφαίρισηςΚαβάλας2.

ΤοFitnessLifestyleClub3.

TηνΠΑΕΠΑΟΚ4.

ΤοΠανεπιστημιακόΓυμναστήριοτουΑΠΘ5.

ΤηνΚατασκήνωση“YuppiCamp”6.

ΤηνExperienceCorporateEvents&OutdoorActivities7.

ΤηνΕλληνικήΟμοσπονδίαΦιλάθλωνΣωματείωνΑντισφαίρισης8.

ΤηνΑστική,μηκερδοσκοπικήεταιρεία,«ΜαραθώνιοςΟλύμπου»9.

ΤαΠολιτιστικάEVENTS:Τοπαράδειγματου10. CIOFF®

ΤηRealSportMedia11.

ΤοΔημοτικόΑθλητικόΚέντροΕύοσμου12.

ΤheEuropeanHealth&FitnessAssociation13.

Τοβιβλίοαποτελείταιαπόέξιενότητες:

Στηνπρώτηενότηταπεριλαμβάνονταικεφάλαιαπουκαλύπτουνβα

σικάαρχέςμάνατζμεντ.Έτσι,στοπρώτοκεφάλαιογίνεταιοορισμόςτης

αθλητικήςαγοράςκαιηπεριγραφήτηςδομήςτουελληνικούαθλητισμού

καιακολουθούντακεφάλαιατωνεισαγωγικώνεννοιώντουμάνατζμεντ,

τηςανάλυσηςτουπεριβάλλοντοςτουοργανισμούκαιτηςδιοίκησηςτου

ανθρώπινουδυναμικού.

Στηδεύτερηενότητα καλύπτονται εισαγωγικά κι εξειδικευμέναθέ

ματαμάρκετινγκ.Έτσιπεριλαμβάνονταιτακεφάλαιατουορισμούτου

αθλητικούπροϊόντοςκαιτωνιδιαίτερωνχαρακτηριστικώντου,τωνεφαρ

μογώντωνβασικώναρχώνμάρκετινγκστουςαθλητικούςοργανισμούς

καιεπιχειρήσειςαναψυχής,τηςτμηματοποίησηςτηςαγοράς,τηςκατα

ναλωτικήςσυμπεριφοράς,τηςανάπτυξηςνέωνπροϊόντων,τηςέρευνας

αγοράςκαιτωναρχώνγιατοσχεδιασμόενόςπλάνουμάρκετινγκ.Ηενό

τητακλείνειμετηνενότητατηςεπικοινωνίας,τωνδημοσίωνσχέσεων,

καιεταιρικήςκοινωνικήςευθύνης.

Στην τρίτη ενότητα καλύπτονται ειδικά θέματα που σχετίζονται με

τουςανασταλτικούςπαράγοντεςσυμμετοχήςσεδραστηριότητεςαθλη

τικήςαναψυχής,τοναθλητικότουρισμόκαιτηνεκτίμησητηςποιότητας

τωνυπηρεσιώναναψυχήςκαιαθλητισμού.
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Στηντέταρτηενότητακαλύπτονταιτρίαθέματααπότοχώροτηςορ

γανωσιακήςσυμπεριφοράς.Έτσιστοπρώτοκεφάλαιοαναλύεταιηπαρα

κίνησηστονεργασιακόχώρο,στοδεύτεροκεφάλαιοαναλύονταιθέματα

ηγεσίαςκαιστοτρίτοκεφάλαιοοιβασικέςαρχέςτηςομαδικήςεργασίας

(δυναμικήςτηςομάδας).Τατρίααυτάθέματαεπιλέχτηκανσυγκεκριμέ

νααπότηνεκτεταμένηθεματολογίατηςοργανωσιακήςσυμπεριφοράς,

γιατίέχουνπολλέςεφαρμογέςστοχώροτουαθλητισμού.

Στηνπέμπτηενότητα,πουείναιαρκετάσυνοπτική,γίνεταιμιαπαρου

σίασητωνδιεθνώνοργανισμώνπουδραστηριοποιούνταιστοχώροτου

αθλητικούμάνατζμεντκαιτηςαναψυχήςκαιτωνδιεθνώνεπιστημονικών

περιοδικώνπουπροωθούντηνέρευναστοχώρο.Τέλος,παρουσιάζονται

συνοπτικέςπληροφορίεςγιατιςσπουδέςκαιτοπεριεχόμενοτουπρο

γραμμάτωναθλητικούμάνατζμεντ,βασισμένεςστηδιεθνήεμπειρίατου

συγγραφέα.

Τέλος, στηνέκτηενότητα, όπωςήδηαναφέρθηκε,παρουσιάζονται

casesαπόαθλητικούςοργανισμούςκιεταιρίεςπουδραστηριοποιούνται

στηναγοράτουαθλητισμούκαιτηςαναψυχήςστηνΕλλάδα.Σεόλεςτις

περιπτώσειςταστοιχείακαιοιπληροφορίεςπουπαρουσιάζονταιδόθη

καναπότουςυπευθύνους/διοικήσεις τωναντίστοιχωνοργανισμών/

εταιριών.Ηκάθεπαρουσίασησυνοδεύεταιαπόερωτήσεις/ασκήσειςμε

στόχοτηνεφαρμογήτηςθεωρίαςστηνπράξη.

Ευχαριστίες

ΚλείνονταςθαήθελαναευχαριστήσωτιςΥποψήφιεςΔιδάκτορεςτου

ΤΕΦΑΑτουΑΠΘ,ΜπαλάσκαΠαναγιώτακαιΠολατίδουΠαναγιώτα,που

βοήθησανστησυγγραφήκαιεπιμέλειατης2ηςέκδοσηςτουβιβλίου.
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ΠΡΩΤΗΕΝΟΤΗΤΑ

1.0

HΑθλητικήΒιομηχανία

ΣτόχοιτουΚεφαλαίου

Οορισμόςτωνόρων«βιομηχανία»και«αθλητικήβιομη•	
χανία»

Ηπεριγραφήενόςμοντέλουτηςαθλητικήςβιομηχανίας•	
καιτοτιπεριλαμβάνει

Ηκατανόησητηςδομήςτουελληνικούαθλητισμού•	

Ηανάλυσητωνδεικτώνεκτίμησηςτηςανάπτυξηςτης•	
αθλητικήςβιομηχανίας

1.1Εισαγωγή

Ηαθλητικήβιομηχανίαέχειαναπτυχθείραγδαίατατελευταίαχρόνια

σεόλοτονκόσμο.ΣτιςΗ.Π.Α.,πουείναικαιηχώραμετημεγαλύτερη

αθλητικήβιομηχανία,αποτελείσήμεραμίααπότις10μεγαλύτερεςβιο

μηχανίες.ΕίναιχαρακτηριστικόότιτομέγεθόςτηςστιςΗ.Π.Α.αυξήθηκε

απόπενήνταοκτώδισεκατομμύριαδολάριατο1988,στα152δισεκατομ

μύριαδολάριατο1995(Mullin,Hardy,&Sutton,2003).Τανούμερααυτά

φυσικάδενμπορούννασυγκριθούνμεταελληνικάδεδομένα.Σύμφωνα

μεέρευνατουΙνστιτούτουΟικονομικώνκαιΒιομηχανικώνΕρευνών(ΙΟ

ΒΕ),ησυμμετοχήτουαθλητισμούστοΑΕΠανήλθεστο1,7%,συμβάλ

λονταςπαράλληλαστηδημιουργίαικανοποιητικούαριθμούθέσεωνερ

γασίας(1,1%τουσυνόλουτωναπασχολούμενων).Ησυνολικήαξίατων

αθλητικώνπροϊόντωνπουκατασκευάστηκαντο2000από75εταιρείες
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1 ανήλθεσε34,5εκατομμύριαευρώ.Οιεξαγωγέςαθλητικώνειδώνανήλ

θανσε13,8εκατομμύριαευρώ,ενώ ησυνολικήαξία τωναθλητικών

προϊόντωνπουπαρήχθησανήεισήχθησανστηνεγχώριααγοράήταν131

εκατομμύριαευρώ.

Το2000λειτουργούσανστηνΕλλάδα1.300ιδιωτικάγυμναστήριαστα

οποίααθλούνταν311.500άτομα,εργάστηκανσεαυτά8.450άτομα,ενώ

οτζίροςτουςανήλθεσε164,5εκατομμύριαευρώ.Την ίδιαχρονιάτα

«καθαρά» έσοδα τωνΜΜΕ από τις δραστηριότητές τους στον αθλητι

σμό(διαφημίσεις,απόανταποδοτικάτέληαπότηνκρατικήτηλεόραση,

απόπωλήσειςαθλητικώνπεριοδικών,εφημερίδωνκτλ.)ανέρχονταισε

96εκατομμύριαευρώ,ενώταέσοδατωνδιαφημιστικώνεταιριώνανέρ

χονταισε4εκατομμύριαευρώ(ΙΟΒΕ,2002).

1.2ΟρισμόςτουΌρου«Βιομηχανία»

Σύμφωνα με τους Li, Hofacre, Mahony (2001), για τον ορισμό του

όρου«βιομηχανία»έχουνχρησιμοποιηθείτρειςδιαστάσεις:

Ομοιότηταπροϊόντων.Εταιρίεςπουπαράγουνπαρόμοιαπροϊόντα•

ανήκουνσεενιαίεςβιομηχανίες(π.χ.,αυτοκινητοβιομηχανία).

Ομοιότηταστοντρόποπαραγωγήςτωνπροϊόντων(π.χ.τουριστική•

βιομηχανία).

Παρόμοιαοικονομικήδραστηριότητα,τοοποίοσημαίνειεταιρείες•

μεπαρόμοιαοικονομικάμεγέθη.

Οιορισμοίαυτοίδενείναιαπόλυταεφαρμόσιμοιγιατηνκατανόηση

τουόρουΑθλητικήΒιομηχανία,καθώςυπάρχειμεγάληανομοιογένεια

προϊόντωνκαιυπηρεσιών,ωςπροςτηνπαραγωγή, τηδιανομή,και το

μέγεθοςτηςοικονομικήςδραστηριότητας.Είναιδύσκολο,γιαπαράδειγ

μα,ναβρεθείκάποιασχέσηανάμεσασεμιαεπαγγελματικήποδοσφαιρι

κήομάδα,σεέναναθλητικόοργανισμόενόςδήμουκαισεμίαεταιρεία

παραγωγήςαθλητικώνπροϊόντων.Παράγουνδιαφορετικάπροϊόντα(πο

δόσφαιρο,μαζικόςαθλητισμός,αθλητικήένδυση),έχουντεράστιεςδια

φορέςσταοικονομικάμεγέθη,αλλάκαιστηδιαδικασίαπαραγωγήςτων

προϊόντων.Τααθλητικάείδηπαρασκευάζονταιστοεργοστάσιο,τοπο
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αδόσφαιροπαίζεταιστογήπεδοκαιοαθλητικόςοργανισμόςτουδήμου

υλοποιείταπρογράμματάτουσταδημοτικάγυμναστήρια.

ΣτηδιεθνήβιβλιογραφίαηΑθλητικήΒιομηχανίαέχειοριστείωςηαγο

ράστηνοποίαταπροϊόνταπουπροσφέρονταιείναιοιαθλητικέςδρα

στηριότητεςκαιταθεάματα,ταπρογράμματαφυσικήςδραστηριότητας

καιάσκησηςκαιοιδραστηριότητεςαναψυχής(Pitts&Stotlar,1996).Ο

ορισμόςαυτόςπεριλαμβάνει3βασικέςέννοιες:

Τοθέαμα,τοοποίοπεριλαμβάνειτηνψυχαγωγίατωνατόμωνως•

θεατών.Στηνπερίπτωσηαυτήηψυχαγωγίαείναιπαθητική.

Τα προγράμματα που έχουνως στόχο την ευεξία και τη βελτί•

ωση της φυσικής κατάστασης των συμμετεχόντων (fitness). Τα

προγράμματα αυτά προϋποθέτουν την ενεργητική συμμετοχή

τουασκούμενου.

Τοναθλητισμόαναψυχής,οοποίοςπεριλαμβάνειτησυμμετοχή•

σεδραστηριότητεςμεστόχοτηναναψυχήτωνσυμμετεχόντων.

Οιδραστηριότητεςαυτέςμπορείναείναιυπαίθριες(βουνόκαιθά

λασσα)καιμπορείνασυνεισφέρουνστηνπροσέλκυσηεγχώριου

ήεισαγόμενουτουρισμού(ενεργητικόςαθλητικόςτουρισμός).

Γιαναοριστείκαλύτεραηαθλητικήβιομηχανία,έχουνπαρουσιαστεί

διάφοραμοντέλαστηδιεθνήβιβλιογραφία.Στησυνέχειαθααναλυθεί

τομοντέλοπουπροτάθηκεαπότουςLi,Hofacre,&Mahony(2001),προ

σαρμοσμένοστηνελληνικήπραγματικότητα,καιθαπαρουσιαστούνπα

ραδείγματααπότονελληνικόαθλητισμό.

1.3ΈναΜοντέλοΠεριγραφήςτηςΑθλητικήςΒιομηχανίας

Οι Li,Hofacre,&Mahony (2001)πρότεινανέναμοντέλοπουκατα

νέμειτουςαθλητικούςοργανισμούςσεδύομεγάλεςκατηγορίες:

Στουςοργανισμούςοιοποίοιπαράγουντοαθλητικόπροϊόν(τμή•

μαπαραγωγήςτουαθλητικούπροϊόντος)

Στους οργανισμούς οι οποίοι υποστηρίζουν το αθλητικό προϊόν•

(τμήμαυποστήριξηςτουαθλητικούπροϊόντος)
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1 1.3.1ΤμήμαΠαραγωγήςτουΑθλητικούΠροϊόντος

Περιλαμβάνει αθλητικούς οργανισμούς (ομάδες, σωματεία, συλλό

γους)οι οποίοι «παράγουν» τοαθλητικόπροϊόνή τοαθλητικόθέαμα.

Μπορούνναταξινομηθούνσε9κατηγορίες(Πίνακας1):

	Επαγγελματικάσωματεία:Εδώανήκουνόλεςοιαθλητικέςομά

δες(π.χ.,ποδοσφαίρουήκαλαθοσφαίρισης),οιοποίεςστηνΕλλά

δααποτελούνανώνυμεςαθλητικέςεταιρείες(π.χ.,ΠΑΕΠΑΟΚ,ΚΑΕ

ΑΕΚκτλ).Οιπηγέςεσόδωντωνομάδωνείναιπολλαπλές. Μπο

ρούννασυνοψισθούνστιςακόλουθες:

Τηλεοπτικάδικαιώματα•

Χορηγοί•

ΧρηματοδότησηαπότονΟΠΑΠ•

Πωλήσειςεισιτηρίων•

Μπουτίκ/πωλήσειςαναμνηστικών/γραμμικήανάπτυξηπροϊόντων•

(productlineextension)

Ενοικιάσεις χώρων (εμπορική εκμετάλλευση συνοδευτικών•

εγκαταστάσεων)

Εκμετάλλευσητουονόματος•

Συνδρομέςφιλάθλων•

Συμμετοχήσελίγκες(ChampionsLeague)•

Συμμετοχήσετουρνουά•

«Πωλήσεις»παικτών•

ΔυστυχώςηοικονομικήκατάστασηπολλώναπότιςΠ.Α.Ε.καιΚ.Α.Ε.

στηνΕλλάδαδενείναικαλή.Αυτόοφείλεταιστηνκακήδιοίκηση,την

έλλειψηστρατηγικούσχεδιασμού,τηναδυναμίαπροσέλκυσηςεσόδων

καιτηνπεριορισμένηαγορά(ομάδεςμεμικρόαριθμόφιλάθλων).Φαινό

μενα,όπωςηβίασταγήπεδα,έχουνσυντελέσεισεμεγάλοβαθμόστην

αύξησητωνοικονομικώνπροβλημάτωντωνομάδων.Τοπαράδειγματης

συνένωσηςτωνομάδωντουΑτρόμητουκαιτηςΧαλκηδόναςείναιχαρα

κτηριστικόγιατηναναγκαιότηταύπαρξηςομάδωνβιώσιμωνμεεπαρκή
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αέσοδα.ΣτηνπερίπτωσηαυτήηΧαλκηδόνασυνεισέφερεμετουςποδο

σφαιριστές, τον προπονητή και το κεφάλαιο, ενώ ο Ατρόμητος με το

όνομα,τοέμβλημακαιτουςφιλάθλους(Γεωργάκης,2005).

Στονευρωπαϊκόχώροοιποδοσφαιρικέςομάδεςείναιεταιρείεςμετε

ράστιαεμπορικήαξία.Στησχετικήλίσταπουδημοσιεύεταικάθεχρόνο

(www.Forbes.com,2010)μετιςπιοεμπορικέςομάδες,ησειράκατάτα

ξηςτωνομάδωνωςπροςτηναξίατουςείναιηακόλουθη:

ΗαγγλικήΜάντσεστερ(ManchesterUnited)είναιηπρώτηστηλί•

στα.Ηαξίατηςυπολογίζεταισε1.84δισεκατομμύριαδολάρια.

ΗΡεάλΜαδρίτης(RealMadrid)είναιηδεύτερη,με1.32δισεκα•

τομμύριαδολάρια.

ΗΆρσεναλ(Arsenal)είναιητρίτη,με1.18δισεκατομμύριαδολά•

ρια.

ΗΜπαρτσελόνα(Barcelona)είναιητέταρτη,με1δισεκατομμύριο•

δολάρια.

ΗΓιουβέντους(Juventus)είναιηπέμπτη,με656εκατομμύριαδο•

λάρια.

ΚάποιαστοιχείαγιατηΜάντσεστερείναιεντυπωσιακά:

Από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις, τους αγώνες τηςΜάντσεστερ•

παρακολουθούν 192 εκατομμύρια «νοικοκυριά» σε όλο τον κό

σμο.

Η ομάδα υπολογίζεται ότι έχει 333 εκατομμύριαφιλάθλους σε•

όλοτονκόσμο.

ΗχορηγίαμετηνAONφέρνειστοσύλλογο34εκατομμύριαδολά•

ριατοχρόνο,μετηνAIG17εκατομμύριαδολάρια.

Ταέσοδααπότατηλεοπτικάδικαιώματαανέρχονταισε164εκα•

τομμύριαδολάριατοχρόνο.

Ερασιτεχνικάαθλητικάσωματεία:Αποτελούντηβάσητηςανάπτυ

ξηςτουαθλητισμούσεόλατααθλήματα.Είναιμηκερδοσκοπικοί

οργανισμοίπουδιοικούνταικατάβάσηαπόεθελοντές.Χρηματο

δοτούνταικατάκύριολόγοαπότηΓενικήΓραμματείαΑθλητισμού
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1 καιτουςΔήμουςκαικατάδεύτερολόγοαπόδωρεέςκαισυνδρο

μέςτωνμελώντους.Ηχρηματοδότησηγίνεταικατάκύριολόγο

βάσειτωνεπιτυχιώντωναθλητώνήτωνομάδωνσταπανελλήνια

πρωταθλήματα.Αυτόδυστυχώςσυντελείστοναδίνεταιέμφαση

στην ανάπτυξη του πρωταθλητισμό έναντι της προώθησης του

αθλητισμούαναψυχής.

	Πανεπιστημιακόςαθλητισμός.Αποτελείταιαπό:

Τα εσωτερικά πρωταθλήματα κάθε πανεπιστημίου, στα οποία•

συμμετέχουνομάδεςτωνΠανεπιστημιακώνΤμημάτων(intramu

ralgames).

Τοπανελλήνιοπανεπιστημιακόπρωτάθλημα,στοοποίοσυμμετέ•

χουνοιομάδεςτωνπανεπιστημίων.

Ταπρογράμματαομαδικήςήατομικήςάσκησης,ταοποίαοργανώ•

νονταιαπόταΓραφείαΦυσικήςΑγωγήςτωνΠανεπιστημίωνκαιτα

ΠανεπιστημιακάΓυμναστήρια.

ΔυστυχώςοΠανεπιστημιακόςαθλητισμόςστηνΕλλάδαείναιυποβαθ

μισμένος.Οιαθλητικέςεγκαταστάσειςείναισταπερισσότεραπανεπιστή

μιαπεριορισμένεςκαιδενμπορούνναανταποκριθούνστιςανάγκεςτων

χιλιάδωνφοιτητώντουκάθεπανεπιστημίου.Αυτόςείναικιένααπότους

βασικούςλόγουςγιατουςοποίουςησυμμετοχήτωνφοιτητώνσεπρο

γράμματαάσκησηςείναιχαμηλήσεσύγκρισημεχώρες,όπωςηΑγγλία,

η Γερμανία και οι Η.Π.Α. (Alexandris et al., 2001). Ταπανεπιστήμια θα

έπρεπεναείναιβασικοίφορείςπροώθησηςτουαθλητικούτρόπουζωής

και τηςαθλητικήςπαιδείας.Ένασημαντικόζήτημαείναιηστελέχωση

τωνΠανεπιστημιακώνΓυμναστηρίωνκαιτωνΓραφείωνΦυσικήςΑγωγής

μεάτοματαοποίαέχουνγνώσειςαθλητικούμάνατζμεντκαιμάρκετινγκ,

προκείμενουναδουλέψουνόχιμόνοστηνεφαρμογή,αλλάκαιστοσχε

διασμόκαιοργάνωσητωνπρογραμμάτων.

Οι Η.Π.Α. αποτελούν το πρότυπο ανάπτυξης του πανεπιστημιακού

αθλητισμού.ΟιαθλητικοίοργανισμοίτωνπανεπιστημίωνστιςΗ.Π.Αεί

ναιαυτόνοματμήματαμεδιοικητικήδιάρθρωση,στελέχημάρκετινγκκαι

δικό τους προϋπολογισμό. Διαχειρίζονται τις αθλητικές εγκαταστάσεις
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ατωνπανεπιστημίωνκαιταδικαιώματατωνομάδων,οιοποίεςσυμμετέ

χουν στο κολεγιακό πρωτάθλημα (N.C.A.A.,www.ncaasports.com). O

κολεγιακόςαθλητισμόςαποτελείμιατεράστιαβιομηχανίαθεάματος,με

νούμεραθεατώνκαιτηλεθεατώνταοποίαπολλέςφορέςξεπερνούνκαι

ταεπαγγελματικάπρωταθλήματα.Ωςσυνέπειααποτελείμιαπολύκα

λήεπαγγελματικήδιέξοδογιατουςαποφοίτουςτωντμημάτωνφυσικής

αγωγήςκαιτουαθλητικούμάνατζμεντ.

	Σχολικός αθλητισμός: Εκφράζεται μέσα από τη σχολική φυσική

αγωγήκαιτασχολικάπρωταθλήματαπουδιοργανώνονταισετοπι

κόκαιπανελλαδικόεπίπεδομετησυνεργασίακαιτωνδήμων.

	Δημοτικάαθλητικάπρογράμματακαιγυμναστήρια.Ταπρογράμ

ματααυτάείναιγνωστάεδώκαιαρκετάχρόνιαωςπρογράμματα

«μαζικούαθλητισμού».Υλοποιούνταιαπότουςαθλητικούςοργανι

σμούςτωνδήμωνκαικοινοτήτωνκαιχρηματοδοτούνταιαπότους

δήμους/τιςκοινότητες,τιςσυνδρομέςτωνσυμμετεχόντωνκαιτη

ΓενικήΓραμματείαΑθλητισμού.Έχουνωςστόχοτηβελτίωσητης

ποιότηταςζωήςτωνδημοτώντηςκάθεπεριοχής.Χαρακτηρίζονται

απόχαμηλέςσυνδρομέςσεσύγκρισημεταιδιωτικάπρογράμματα.

Στηνπλειοψηφίατωνδήμωνταπρογράμματαχρειάζονταιεκσυγ

χρονισμόκαιαναβάθμισητωνπροσφερόμενωνυπηρεσιών(Nassis,

1996).Γιαμιαακόμηφοράείναιεπιτακτικήηανάγκηστελέχωσης

των αθλητικών οργανισμών με αποφοίτους φυσικής αγωγής με

γνώσειςμάρκετινγκκαιμάνατζμεντ.

	Ιδιωτικάγυμναστήρια/Κέντραάσκησης:Είναιιδιωτικέςεταιρίες

αυτόνομεςήοργανωμένεςσεαλυσίδεςμετοσύστηματηςδικαιο

δοσίας(franchise).Ηδιεθνήςαγοράτου«fitness»είναιπολύμεγάλη

καιαναπτυσσόμενητατελευταίαχρόνια.Υπάρχουνδιεθνείςεπαγ

γελματικοίφορείςκαιοργανισμοί,όπωςοιενώσεις International

Health,RacquetandSportClub(IHRSA(cms.ihrsa.org)καιFitness

Industry (FIA,www.fia.org.uk),οιοποίεςμελετούνκαικαταγρά

φουντιςτάσειςκαιπαρέχουνσυμβουλευτικέςυπηρεσίεςστοχώ

ρο.ΣτηνΕλλάδατατελευταίαχρόνιαέχουνσυντελεστείμεγάλες

αλλαγέςστοχώροτωνγυμναστηρίων.Τασυνοικιακάγυμναστήρια

τηςδεκαετίαςτου1980μετιςπεριορισμένεςπαροχέςκαιτιςπε
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1 ριορισμένεςπελατειακέςομάδεςπαρήκμασανκαιεξελίχθηκανσε

πολυδύναμακέντραάσκησης.Έτσιπεράσαμεαπότοπροϊόντης

«γυμναστικής»σταπροϊόντατης«αναψυχής»,της«ομορφιάς»,της

«ευεξίας». Ταγυμναστήριαυποστηρίχθηκαναπόμιασειράπαρο

χών,όπωςησάουνα,τομασάζ,τακομμωτήρια,ηδιατροφήκτλ.,

ενώπαράλληλαβελτιώθηκεσημαντικάηποιότητατωνεγκαταστά

σεωνκαιτουεξοπλισμού.Σημαντικόρόλοέπαιξανοιαλυσίδεςοι

οποίεςοργανώθηκανμετοσύστηματηςδικαιοδοσίας(franchise).

Δυστυχώς,καιπαρόλεςτιςπαραπάνωαλλαγές,δενυπάρχουνσή

μερα επίσημες κλαδικές έρευνες οι οποίες να απεικονίζουν την

κατάστασηστηναγοράτωνγυμναστηρίωνωςπροςτοναριθμότων

μελώνκαιταοικονομικάστοιχείατουκλάδου.

	Εταιρείεςαθλητικήςαναψυχής:Εδώπεριλαμβάνονταιόλοιοιορ

γανισμοί (κατάβάση ιδιωτικοί)οιοποίοιδραστηριοποιούνταιστο

χώροτηςοργάνωσηςδραστηριοτήτωνπουαποσκοπούνστηνανα

ψυχήτωνσυμμετεχόντων.Μερικάπαραδείγματααποτελούν:

Ταγήπεδαποδοσφαίρου5Χ5•

Οιπαιδικέςκατασκηνώσεις•

Οιεταιρείεςοργάνωσηςυπαίθριωνδραστηριοτήτωνβουνού•

Ταχιονοδρομικάκέντρα•

Οιξενώνες/καταλύματα•

Οιεναλλακτικέςμορφέςτουρισμού•

Οιπισίνες•

Οιεταιρείεςοργάνωσηςθαλάσσιωνδραστηριοτήτων•

Ηάσκησημέσασεξενοδοχεία•

Τα“SPA”καικέντραθαλασσοθεραπείας•

Ταθεματικάπάρκα•

Πολλάαπόταπαραπάνωπαραδείγματαμπορούνναενταχθούνστην

έννοιατουαθλητικούτουρισμού,οοποίοςστηνΕυρώπηκαιτηνΑμερική

αποτελείμιατεράστιαβιομηχανία,ηοποίαδυστυχώςδενέχειαναπτυ

χθείακόμηστηνΕλλάδα.Τομέγεθοςτηςδιεθνούςαγοράςτουτουρι

στικούαθλητισμούεκτιμάταιστα45δισεκατομμύριαδολάρια (Gibson,


