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Οργάνωση και διοίκηση 
 

 

Η διοίκηση αποτελεί μια διαδικασία μέσω της οποίας επιχειρείται η επίτευξη των στόχων ενός 

οργανισμού, αλλά και των μελών του, η οποία στηρίζεται σε ενέργειες που γίνονται με άλλους 

και μέσω άλλων (Montana & Charnov, 1993). Τα διοικητικά στελέχη σχεδιάζουν, ταξινομούν, 

στελεχώνουν, εξοπλίζουν, διευθύνουν και ελέγχουν εργασίες που εκτελούν άλλοι άνθρωποι. 

Βασικά στοιχεία αποτελούν οι στόχοι των εργασιών αυτών, οι περιορισμένες πηγές που υπάρ-

χουν για την επίτευξή τους, και το ανθρώπινο δυναμικό που καλείται να τους υλοποιήσει. Τα 

στοιχεία αυτά είναι αποφασιστικοί παράγοντες για την επιτυχία, ή την αποτυχία της λειτουργί-

ας οποιασδήποτε εγκατάστασης. Μελέτη έδειξε ότι τα άτομα που χρησιμοποιούν χώρους ά-

σκησης είναι περισσότερο μορφωμένα, νεότερα σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο, πιο απαιτη-

τικά στην επιλογή του χώρου όπου θα ασκηθούν, έχουν μεγαλύτερο εισόδημα και μεγαλύτερη 

επίγνωση της σπουδαιότητας της άσκησης για τη συνολική τους υγεία (Game Plan, Inc., 1985). 

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους τα άτομα αυτά σταματούν 

να πηγαίνουν σε αθλητικούς χώρους είναι η κακή διοίκησή τους και η έλλειψη εξυπηρέτησης 

που, κατά τη γνώμη τους, υπάρχει εκεί. 

Υποχρεώσεις της διοίκησης 

Στις υποχρεώσεις της διοίκησης μιας αθλητικής εγκατάστασης περιλαμβάνονται: 

� Η άσκηση των καθηκόντων της σύμφωνα με τη φιλοσοφία και με βάση τους σκοπούς για 

τους οποίους δημιουργήθηκε η αθλητική εγκατάσταση. 

� Η εκπόνηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της εγκατάστασης. 

� Η παροχή ενός υγιεινού, ευχάριστου και ασφαλούς περιβάλλοντος για τους χρήστες και 

τους εργαζόμενους σε αυτή. 

� Η εξυπηρέτηση των αναγκών και των επιθυμιών των χρηστών. 
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� Η οικονομική συντήρηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. 

� Η επιλογή και η εκπαίδευση του κατάλληλου προσωπικού. 

� Ο προγραμματισμός και η προβολή των γεγονότων που θα φιλοξενηθούν σε αυτές. 

� Ο σχεδιασμός νέων εγκαταστάσεων και προγραμμάτων. 

� Οι διαπραγματεύσεις με τους ενοικιαστές και τους προμηθευτές. 

� Η σύνταξη του προϋπολογισμού και ο έλεγχος της τήρησής του. 

� Η αξιολόγηση της απόδοσης των στελεχών της. 

� Η αποκόμιση κέρδους από τη λειτουργία της. 

� Η εξυπηρέτηση της κοινότητας μέσα στην οποία λειτουργεί. 

Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματική λειτουργία  
της αθλητικής εγκατάστασης 

Η αποτελεσματική λειτουργία μιας αθλητικής εγκατάστασης εξαρτάται από την κατασκευή του 

ακινήτου, τη φιλοσοφία της διοίκησης, τη σχέση μεταξύ της διοίκησης και των εργαζόμενων, 

το είδος της διοίκησης, και τις υπηρεσίες που παρέχει (Laventhol & Horwath, 1989). Η συνο-

λική λειτουργία της πρέπει να χωρίζεται σε επιμέρους δραστηριότητες, ώστε να διευκολύνεται 

ο σχεδιασμός των διαδικασιών και η συγκρότηση των κανόνων που θα τις διέπουν.  

Φιλοσοφία της διοίκησης 

Η φιλοσοφία της διοίκησης αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αποτελεσματική της λει-

τουργία, καθώς προσδιορίζει τον αριθμό και τα προσόντα των στελεχών, τις παρεχόμενες υπη-

ρεσίες, καθώς και το είδος και τον αριθμό των γεγονότων που φιλοξενούνται σε αυτή 

(Mulrooney & Farmer, 1995). Επίσης παρέχει τη βάση για τη δημιουργία και την καθιέρωση 

των στρατηγικών στόχων, των κανονισμών, και των πάγιων λειτουργικών διαδικασιών σε όλες 

τις δραστηριότητες, οι οποίες κατευθύνουν τις πράξεις του προσωπικού προς τη δημιουργία 

ενός ευχάριστου, υγιεινού και ασφαλούς περιβάλλοντος για όλους τους χρήστες της εγκατά-

στασης. 

Στρατηγικοί στόχοι 

Οι στρατηγικοί στόχοι ορίζουν την αποστολή ενός οργανισμού και εκφράζουν την ταυτότητα 

της διοίκησής του. Για να είναι αποτελεσματικοί πρέπει να έχουν τη μορφή γραπτής δήλωσης, 

να απευθύνονται σε όλους τους χρήστες της εγκατάστασης, να κατευθύνουν τις ενέργειες των 

στελεχών που εργάζονται σε αυτήν, να περιγράφουν σύντομα, με σαφήνεια, ακρίβεια και ρεα-

λισμό το λόγο της ύπαρξής της, να προσδιορίζουν τους σκοπούς για τους οποίους υπάρχει, και 

να εξηγούν τους τρόπους με τους οποίους αυτοί θα επιτευχθούν (Thompson & Strickland, 

1990). Μια δήλωση στρατηγικού στόχου μπορεί να είναι όπως στο παρακάτω παράδειγμα:  
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… (Το όνομα της εγκατάστασης) είναι ένας μη επικερδής οργανισμός, ο οποίος 

ανήκει στο Ελληνικό δημόσιο και διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο. 

Αποτελεί εγκατάσταση πολλαπλών χρήσεων που περιλαμβάνει αθλητικούς, εκ-

θεσιακούς, ψυχαγωγικούς και συνεδριακούς χώρους. Χρησιμοποιείται από ε-

παγγελματικές και ερασιτεχνικές αθλητικές ομάδες, αλλά και από ιδιώτες για 

επίσημους αγώνες, προπονήσεις, αναψυχή, παρουσίαση εκθέσεων και οργάνω-

ση συνεδρίων. Ο στρατηγικός του στόχος είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας 

και οικονομικές υπηρεσίες σε Έλληνες και αλλοδαπούς υπηκόους για αθλητι-

κούς, εκπαιδευτικούς, ψυχαγωγικούς και επιχειρηματικούς σκοπούς, οι οποίες 

συμβάλλουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην ανάπτυξη των αθλη-

τικών δραστηριοτήτων, στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, στην ανάπτυξη του 

εσωτερικού και του διεθνή τουρισμού, και στην ενίσχυση του αισθήματος υπε-

ρηφάνειας των κατοίκων της χώρας. 

Κανονισμοί 

Αποτελούν την αναλυτικότερη συνέχεια της δήλωσης των στρατηγικών στόχων και τη βάση 

για τη δημιουργία των λειτουργικών διαδικασιών σε κάθε δραστηριότητα της εγκατάστασης. 

Οι Malrooney & Farmer (1995, σελ. 25), περιέγραψαν τον κανονισμό ως: «….μια αναλυτική 

περιγραφή του τρόπου δράσης, ο οποίος προτιμήθηκε μεταξύ άλλων επιλογών με βάση τις κα-

ταστάσεις που επικρατούν για να καθοδηγήσει παρούσες και μελλοντικές αποφάσεις». Σε αυ-

τούς βρίσκεται η αιτιολόγηση κάθε απόφασης της διοίκησης. Επειδή κάθε εγκατάσταση έχει 

διαφορετικό περιβάλλον (π.χ., ένα κολυμβητήριο είναι εντελώς διαφορετικό από ένα σκοπευ-

τήριο), η διοίκηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις ιδιαιτερότητες αυτές και να δημιουργεί 

συγκεκριμένους κανονισμούς, οι οποίοι θα επιτρέπουν την εύρυθμη λειτουργία των χώρων και 

την εξυπηρέτηση των εργαζόμενων, των αθλούμενων και των θεατών. Οι κανονισμοί βελτιώ-

νονται με την εμπειρία που αποκτάται και αφορούν όλες τις δραστηριότητες που φιλοξενούνται 

στις εγκαταστάσεις. Με τη σαφή διατύπωση των κανονισμών επιτυγχάνεται η άμεση και σω-

στή πληροφόρηση όσων έρχονται για πρώτη φορά στις εγκαταστάσεις, ο συντονισμός όλων 

όσων τις χρησιμοποιούν, και η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή ατυχη-

μάτων. 

Οι κανονισμοί δεν αποτελούν ένα στερεότυπο που μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε αθλητική 

εγκατάσταση, αλλά διαφέρουν ανάλογα με το είδος και το μέγεθός τους (για παράδειγμα, άλλοι 

κανονισμοί απαιτούνται για ένα μικρό γυμναστήριο και άλλοι για ένα αθλητικό κέντρο πολλα-

πλής χρήσης), το καθεστώς ιδιοκτησίας τους (δημόσιες, ιδιωτικές), το απασχολούμενο προσω-

πικό, τα προγράμματα που υλοποιούνται, τις ώρες λειτουργίας τους, τα μέλη και τον τρόπο που 

μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αθλούμενων και των 

εργαζόμενων. 

Πάγιες λειτουργικές διαδικασίες 

Είναι μια λεπτομερής σειρά ενεργειών που απορρέουν από τους κανονισμούς, τις οποίες πρέπει 

να ακολουθεί το προσωπικό για να φέρει σε πέρας κάθε εργασία που του ανατίθεται 

(Thompson & Strickland, 1990). Η διοίκηση πρέπει να ενθαρρύνει όλα τα στελέχη της εγκατά-

στασης να μετέχουν στον προσδιορισμό, στην επεξεργασία και στην εφαρμογή των διαδικα-

σιών αυτών, οι οποίες υπαγορεύουν τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθούνται και από ποιον 
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σε κάθε περίπτωση (π.χ., όταν κάποιος αθλούμενος καταγγέλλει ότι κατά τη διάρκεια της ά-

σκησής του έχασε το κινητό του τηλέφωνο, ή όταν κάποιος προπονητής διατυπώνει παράπονα 

για τη συμπεριφορά των εργαζόμενων, κλπ.). Για κάθε καινούργια δραστηριότητα που ανα-

λαμβάνει η διοίκηση πρέπει να δημιουργεί τους ανάλογους κανονισμούς και να προσδιορίζει 

τις πάγιες λειτουργικές διαδικασίες που θα ακολουθούνται για την επιτυχή υλοποίησή της. Η 

συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού σε ζητήματα εφαρμογής των κανονι-

σμών και των πάγιων λειτουργικών διαδικασιών αυξάνει την αποτελεσματικότητά τους, καθώς 

και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας 

Η φιλοσοφία, οι κανονισμοί και οι πάγιες λειτουργικές διαδικασίες απαρτίζουν τα τρία μέρη 

του εσωτερικού κανονισμού, ο οποίος αποτελεί ένα πολύ ισχυρό εργαλείο στα χέρια της διοί-

κησης, διότι τη διευκολύνει να λειτουργεί αποτελεσματικά, να προσδιορίζει τις αρμοδιότητες 

του κάθε στελέχους ξεχωριστά, να εξηγεί στο προσωπικό τη συνολική λειτουργία της εγκατά-

στασης, και να μειώνει τις πιθανότητες να συμβεί ατύχημα μέσα στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας 

του. 

Πριν επισημοποιηθεί, ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας πρέπει να ελεγχθεί από νομικό 

σύμβουλο, ώστε να αποφεύγονται διατάξεις που έρχονται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομο-

θεσία. Το γεγονός ότι κάποια στιγμή εγκρίνεται και παίρνει τη μορφή επίσημου κειμένου, δεν 

σημαίνει ότι σταματά η αξιολόγησή του. Αντίθετα, η αξιοπιστία του πρέπει να ελέγχεται καθη-

μερινά στην πράξη. Εφόσον διαπιστώνεται αλλαγή σε κάποια ακολουθούμενη πρακτική, οι 

σχετικές διατάξεις πρέπει να αναδιατυπώνονται άμεσα και να ενημερώνεται όλο το προσωπικό 

για τις αλλαγές που συντελέστηκαν.  

Στελέχωση 

Μια ουσιαστική παράμετρος της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων είναι η σωστή 

στελέχωση, από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου μέχρι τον κλητήρα. Ανάλογα με τις 

ανάγκες που υπάρχουν, καταβάλλεται προσπάθεια να βρεθούν τα καταλληλότερα άτομα που 

θα τις καλύψουν. Στόχος της διοίκησης είναι να επιλεγούν τα στελέχη που με την επαγγελματι-

κή κατάρτιση και εμπειρία τους θα βοηθήσουν ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί. 

Οργανόγραμμα 

Η δομή κάθε αθλητικής εγκατάστασης πρέπει να περιγράφεται σε ένα σχήμα που καλείται 

«οργανόγραμμα». Εκεί προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες όσων συμμετέχουν σε αυτή, καθώς 

και τα κανάλια επικοινωνίας για τη μεταξύ τους συνεννόηση. Το «μέγεθός» της καθορίζει και 

το περιεχόμενο του οργανογράμματος. Οι διευθυντές μικρών μονάδων υλοποιούν οι ίδιοι όλες 

σχεδόν τις λειτουργίες που προβλέπονται από το οργανόγραμμα, ενώ για να επιτευχθεί η ακρι-

βής απεικόνιση της οργανωτικής δομής μεγάλων μονάδων πρέπει να γίνει λεπτομερέστερη α-

νάλυση και ευρύτερη κατανομή αρμοδιοτήτων (Σχήμα 13). 
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Σχήμα 13:  Παράδειγμα οργανογράμματος Εθνικού Αθλητικού Κέντρου (ΕΑΚ). 
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Περιγραφή θέσεων εργασίας 

Το οργανόγραμμα συνοδεύεται από την περιγραφή των θέσεων εργασίας (αρμοδιότητες / υπο-

χρεώσεις / δικαιώματα) που απεικονίζονται σε αυτό, όπου διατυπώνονται ο σκοπός, τα καθή-

κοντα και οι αρμοδιότητες της θέσης κάθε στελέχους του οργανισμού. Εκεί εξηγείται ο λόγος 

για τον οποίο υπάρχει η κάθε θέση, τι κάνει αυτός που την έχει, ποιοι είναι οι προϊστάμενοί 

του, ποιοι είναι οι υφιστάμενοί του, κλπ. Η περιγραφή πρέπει να αρχίζει με ρήμα στην προστα-

κτική (π.χ., «να συμβουλεύει», «να οργανώνει», «να επιβλέπει», κλπ.) και να περιγράφει τις 

αρμοδιότητες της θέσης όσο καλύτερα γίνεται. Όταν παρουσιαστεί ανάγκη να προσληφθεί κά-

ποιος στον οργανισμό, η περιγραφή της θέσης εργασίας χρησιμεύει ως βάση για τη σύγκριση 

των προσόντων των υποψηφίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της θέσης, οι οποίες προσδιορίζο-

νται από τον άμεσο προϊστάμενο αυτού που θα προσληφθεί.   

Τα προσόντα που πρέπει να έχει κάποιος που θα καταλάβει μία θέση χωρίζονται σε ουσιαστικά 

(χωρίς αυτά δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά για την οποία θα προσληφθεί) και επιθυμητά (αν 

τα έχει θα μπορεί να κάνει πιο αποτελεσματικά τη δουλειά για την οποία θα προσληφθεί). Στην 

περιγραφή της θέσης πρέπει να αναφέρονται τα πτυχία, οι δεξιότητες (π.χ., γνώση χρήσης Η/Υ, 

γνώση ξένων γλωσσών, κλπ.) και τα ειδικά χαρακτηριστικά (π.χ., εμπειρία σε κάποιο άθλημα, 

ικανότητα λειτουργίας κάτω από συνθήκες έντασης, κλπ.) που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι. 

Υπάρχουν πολλές τεχνικές πρόσληψης, οι περισσότερο γνωστές από τις οποίες είναι η πρόσ-

ληψη μέσα από τον οργανισμό (εσωτερική μετακίνηση στελέχους), ή έξω από αυτόν (μέσω 

ανακοίνωσης στον τύπο, αναζήτησης σε άλλους οργανισμούς, κλπ.) (Montana & Charnov, 

1993). Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι για τη θέση που προκηρύσσεται πρέπει να υποβάλ-

λουν μια αίτηση με το βιογραφικό τους σημείωμα. Κατά τη διαδικασία της επιλογής, η αξιολό-

γηση των προσόντων των υποψήφιων στηρίζεται στις ανάγκες της θέσης, ενώ στη συνέχεια 

καλούνται σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που έχουν τα ουσιαστικά και επιθυμητά προσόντα. Συ-

νίσταται η αποστολή ευγενικής επιστολής σε όσους αποκλείονται από τη διαδικασία, στην ο-

ποία αναφέρονται οι λόγοι της μη επιλογής τους. 

 
Κυριότερα σημεία 

1. Τόσο η οργάνωση όσο και η διοίκηση είναι διαδικασίες, μέσα από τις οποίες οι προϊστάμε-

νοι σχεδιάζουν, στελεχώνουν, εξοπλίζουν, διευθύνουν και ελέγχουν εργασίες που εκτελούν 

υφιστάμενοι. 

2. Η φιλοσοφία της διοίκησης προσδιορίζει τον αριθμό και τα προσόντα των στελεχών, τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως επίσης το είδος και τον αριθμό των γεγονότων που φιλοξε-

νούνται σε μια αθλητική εγκατάσταση.  

3. Η φιλοσοφία της διοίκησης παρέχει τη βάση για τη δημιουργία και καθιέρωση των στρατη-

γικών στόχων, των κανονισμών και των πάγιων λειτουργικών διαδικασιών σε όλες τους τις 

δραστηριότητες, οι οποίες κατευθύνουν τις πράξεις του προσωπικού της εγκατάστασης 

προς τη δημιουργία ενός ευχάριστου, υγιεινού και ασφαλούς περιβάλλοντος για όλους τους 

χρήστες της. 

4. Για να είναι αποτελεσματικοί, οι στρατηγικοί στόχοι της αθλητικής εγκατάστασης πρέπει 

να έχουν τη μορφή γραπτής δήλωσης, να απευθύνονται σε όλους τους χρήστες της, να κα-
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τευθύνουν τις ενέργειες των στελεχών που εργάζονται σε αυτήν, να περιγράφουν σύντομα, 

με σαφήνεια, με ακρίβεια και ρεαλιστικά το λόγο της ύπαρξής της, να προσδιορίζουν τους 

σκοπούς για τους οποίους υπάρχει, και να εξηγούν τους τρόπους με τους οποίους αυτοί θα 

επιτευχθούν. 

5. Οι κανονισμοί στην άσκηση διοίκησης αποτελούν αναλυτική περιγραφή του τρόπου δρά-

σης, ο οποίος προτιμήθηκε, μεταξύ άλλων επιλογών, με βάση τις καταστάσεις που επικρα-

τούν για να καθοδηγήσει και να προσδιορίσει παρούσες και μελλοντικές αποφάσεις. 

6. Οι πάγιες λειτουργικές διαδικασίες είναι λεπτομερείς σειρές ενεργειών που απορρέουν από 

τους κανονισμούς και τις οποίες πρέπει να ακολουθεί το προσωπικό για να φέρει σε πέρας 

κάθε εργασία που του ανατίθεται. 

7. Ο εσωτερικός κανονισμός προσδιορίζει τις αρμοδιότητες του κάθε στελέχους ξεχωριστά, 

εξηγεί στο προσωπικό τη συνολική λειτουργία της εγκατάστασης, και μειώνει τις πιθανό-

τητες να συμβεί ατύχημα μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας του. 

8. Η οργάνωση κάθε αθλητικής εγκατάστασης περιγράφεται στο «οργανόγραμμα», το οποίο 

προσδιορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα όσων συμμετέχουν σε αυτή, καθώς και τα 

κανάλια της επίσημης επικοινωνίας μεταξύ τους. 

9. Το οργανόγραμμα συνοδεύεται απαραίτητα από την περιγραφή των θέσεων εργασίας (αρ-

μοδιότητες / υποχρεώσεις / δικαιώματα) των στελεχών που απεικονίζονται σε αυτό. 

 

 
 

Ερωτήσεις 

1.  Σε τι χρησιμεύει η οργάνωση και διοίκηση των αθλητικών εγκαταστάσεων; 

2. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την αποτελεσματική λειτουργία μιας αθλητικής εγκατά-

στασης; 

3. Ποιος είναι ο ρόλος και το περιεχόμενο της φιλοσοφίας και των στρατηγικών στόχων της 

διοίκησης μιας αθλητικής εγκατάστασης; 

4. Τι γνωρίζετε για τους κανονισμούς λειτουργίας; 

5. Τι γνωρίζετε για τις πάγιες λειτουργικές διαδικασίες; 

6. Τι γνωρίζετε για τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας; 

7. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της διοίκησης των αθλητικών εγκαταστάσεων; 

8. Τι γνωρίζετε για το οργανόγραμμα; 

9. Περιγράψτε μία θέση εργασίας σε αθλητική εγκατάσταση. 
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Διαχείριση και συντήρηση  
του χώρου, των εγκαταστάσεων  

και του εξοπλισμού 
 

 

Η σωστή διαχείριση και συντήρηση είναι σημαντικοί παράγοντες για τη διασφάλιση της απο-

τελεσματικής λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους. Ο τύπος 

της εγκατάστασης, η χωρητικότητά της, τα προγράμματα με τις εκδηλώσεις που φιλοξενούνται 

και το προσωπικό που απασχολείται, είναι μερικές μόνο από τις παραμέτρους που πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη στη συγκρότηση των κανόνων του εσωτερικού κανονισμού που αφορούν 

στη διαχείριση και συντήρησή της. 

Η διαχείριση περιλαμβάνει τη διευθέτηση των χώρων και του εξοπλισμού (μόνιμες / πρόσθετες 

κερκίδες, κουρτίνες, διαχωριστικά, μπασκέτες, γραφεία, καρέκλες, κλπ.), ανάλογα με τις ειδι-

κές απαιτήσεις κάθε προγράμματος – εκδήλωσης. 

Η συντήρηση χωρίζεται στις επί μέρους λειτουργικές περιοχές των εγκαταστάσεων, του εξο-

πλισμού, όπως επίσης των μηχανικών, ηλεκτρονικών και ηχητικών συστημάτων. Η αποτελε-

σματική συντήρηση είναι οικονομικά συμφέρουσα, διότι: α) επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής των 

εγκαταστάσεων και, του εξοπλισμού, και β) μειώνει τις πιθανότητες να συμβεί ατύχημα στους 

χρήστες και, κατά συνέπεια και τις αρνητικές επιπτώσεις από ένα τέτοιο συμβάν (π.χ., υποβολή 

μήνυσης, δημιουργία αρνητικών εντυπώσεων στην κοινή γνώμη, έλλειψη εμπιστοσύνης στο 

έργο της διοίκησης, κλπ.). Σύμφωνα με δημοσιεύματα των εφημερίδων, η εικόνα που παρου-

σιάζουν πολλές παιδικές χαρές όπως επίσης και τα περισσότερα δημοτικά πάρκα και οι πλατεί-

ες, τουλάχιστον στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, είναι αποκαρδιωτική (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

29.06.2003, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 08.06.2003, ΤΑ ΝΕΑ 01.11.2002 και 
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16.01.2003). Για παράδειγμα, το Πεδίον του Άρεως, το μεγαλύτερο πάρκο στο κέντρο της Α-

θήνας, έκτασης 120 στρεμμάτων, είναι εγκαταλελειμμένο, με τόνους σκουπιδιών στους χώρους 

του και ακαλαίσθητη βλάστηση, και τα βράδια είναι πλήρως αφιλόξενο λόγω έλλειψης φωτι-

σμού. Επειδή όλα τα υλικά έχουν συγκεκριμένο χρόνο ζωής, συνιστάται η σε τακτά χρονικά 

διαστήματα αντικατάσταση των αναλώσιμων ειδών (π.χ., φωτιστικών, σωλήνων, κλπ.), ανε-

ξάρτητα από το εάν παρουσιάζουν βλάβη, ή όχι. Μακροπρόθεσμα, η διαδικασία αυτή, όταν δεν 

γίνεται κάτω από συνθήκες πίεσης, κοστίζει λιγότερο και περιορίζει τους πιθανούς κινδύνους.  

Η επιλογή, η αγορά, η τοποθέτηση και η συντήρηση του εξοπλισμού είναι αναπόσπαστο στοι-

χείο της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, και αποτελεί μια αρκετά μεγάλη επένδυ-

ση σε χρόνο και χρήματα. Στην αγορά υπάρχει μια τεράστια ποικιλία προϊόντων για κάθε τι 

που χρειάζονται οι εγκαταστάσεις, είτε αυτό είναι μηχανολογικό (και αφορά τους μηχανικούς), 

είτε είναι αθλητικό (και αφορά τους αθλητικούς επιστήμονες). Οπωσδήποτε, η επιλογή δεν εί-

ναι εύκολη. Οι επωμιζόμενοι την ευθύνη της αγοράς του εξοπλισμού, πρέπει να έχουν συγκε-

κριμένες πληροφορίες για τις ανάγκες και αρκετό χρόνο να ψάξουν για τις πιο συμφέρουσες 

τιμές. Συνήθως, όταν πρόκειται για μεγάλα ποσά, οι αγορές γίνονται με μειοδοτικό διαγωνι-

σμό. Παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές των προϊόντων αυτών είναι η ασφάλεια στη λει-

τουργία τους, ο σκοπός που θα εξυπηρετήσουν, το κόστος της αγοράς τους, ο χώρος που κατα-

λαμβάνουν, η ανθεκτικότητά τους, η προσαρμοστικότητά τους σε πιθανές μελλοντικές ανά-

γκες, η οικονομία στη λειτουργία τους, η ευκολία /οικονομία στη συντήρησή τους, και η ελκυ-

στική τους όψη. 

Διαδικασίες συντήρησης 

Η συντήρηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού είναι ένα από τα θέματα που απασχο-

λούν όλους όσους εργάζονται, ή χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις. Η διοίκηση έχει ως στόχο 

την εξοικονόμηση πόρων από τη μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης των εγκαταστάσεων και του ε-

ξοπλισμού, οι εργαζόμενοι επιθυμούν καθαρούς και λειτουργικούς χώρους για να εργάζονται, 

και οι αθλούμενοι /προπονητές χρειάζονται ένα υγιεινό, ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον 

άσκησης. Συνεπώς, ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα συντήρησης που θα μειώνει τις πιθανότη-

τες ατυχημάτων (π.χ., εξαιτίας της κακής κατάστασης των χώρων άσκησης, της ολισθηρότητας 

των δαπέδων στα αποδυτήρια, βλαβών στο μηχανολογικό, ή ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, της 

κακής χρήσης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, κλπ.) είναι τελείως απαραίτητο. 

Η δημιουργία ενός προγράμματος συντήρησης δεν είναι δύσκολη υπόθεση (Παράρτημα Δ). 

Κάθε κατασκευαστής δίνει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση που χρειάζονται τα 

προϊόντα που προμηθεύει. Επίσης, οι προμηθευτές, οι συντηρητές των εγκαταστάσεων και του 

εξοπλισμού, οι εργαζόμενοι και οι αθλούμενοι είναι δυνατό να δώσουν χρήσιμες πληροφορίες 

με τις οποίες μπορούν να συγκροτηθούν, αν δεν υπάρχουν ήδη, καταστάσεις σημείων / υλικών  
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ελέγχου που χρειάζονται συντήρηση σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια βάση. Ο-

πωσδήποτε, το περιεχόμενο της κάθε μιας από τις καταστάσεις δεν είναι το ίδιο και εξαρτάται 

από τη χρήση και το είδος του προς συντήρηση αντικειμένου. Η διοίκηση πρέπει να ορίσει κά-

ποιο μέλος του προσωπικού με σχετική εμπειρία ως υπεύθυνο επίβλεψης και συντήρησης. Στη 

συνέχεια, πρέπει να καταρτιστούν πλήρεις λίστες σημείων / υλικών ελέγχου συντήρησης, οι 

οποίες θα συνοδεύονται με αναλυτικό χρονικό προγραμματισμό (Olson, 1997). Η τήρηση του 

προγράμματος αυτού συνδυάζεται με τους κανονισμούς και τις πάγιες λειτουργικές διαδικασίες 

που πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση ατυχήματος, με σκοπό να αυξάνεται ο έλεγχος 

στους χώρους της εγκατάστασης, να μειώνονται οι πιθανότητες να γίνει κάποιο ατύχημα, να 

εντοπίζεται η αιτία του ατυχήματος προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες (αν υπάρχουν), να 

μειώνονται τα λειτουργικά έξοδα της εγκατάστασης, και να εξασφαλίζεται η προσφορά ενός 

αξιοπρεπούς, λειτουργικού και ασφαλούς χώρου άθλησης. 

 
Κυριότερα σημεία 

1. Η επιλογή του κοινού να συνεχίσει να χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο αθλητικό κέντρο 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ασφάλεια και τη σωστή διαχείριση των εγκαταστά-

σεων. 

2. Η ποιότητα των χώρων μιας εγκατάστασης, αντανακλά ευθέως την έμφαση που δίνει η 

διοίκησή της στην παροχή ανάλογων υπηρεσιών στους χρήστες. Η συντήρηση και η επι-

μέλεια στη λειτουργία της συντείνει προς αυτή την κατεύθυνση. 

3. Όπως σε κάθε στοιχείο της διεύθυνσης των αθλητικών εγκαταστάσεων, έτσι και στη συ-

ντήρηση πρέπει να υπάρχουν και να εφαρμόζονται πάγιες λειτουργικές διαδικασίες. 

 

Ερωτήσεις 

1. Δώστε τον ορισμό στους όρους "διαχείριση", και "συντήρηση" της εγκατάστασης. 

2. Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία επιλογής προμήθειας υλικού για 

τις εγκαταστάσεις; 

3. Κάθε πότε πρέπει να πραγματοποιούνται έλεγχοι και συντήρηση του υλικού;   

4. Κάντε ένα κατάλογο με στοιχεία που αποτελούν σημεία ελέγχου συντήρησης μιας αθλη-

τικής εγκατάστασης. 
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Μάρκετινγκ αθλητικής  
εγκατάστασης 

 

 

Ο αθλητισμός έχει πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τα οποία επιδρούν στη διαδι-

κασία του μάρκετινγκ. Για παράδειγμα, δεν είναι προβλέψιμο το τελικό αποτέλεσμα των προ-

σπαθειών των αθλητών, οι φίλαθλοι μπορούν να «βιώσουν» την αθλητική εμπειρία μόνον κατά 

τη διάρκεια της αγωνιστικής προσπάθειας των αθλητών, οι φίλαθλοι «συνδέονται» συναισθη-

ματικά με την ομάδα που υποστηρίζουν και, κατά συνέπεια, με τον αθλητικό χώρο που αγωνί-

ζεται, οι προτιμήσεις τους αλλάζουν από περίοδο σε περίοδο. 

Όπως για κάθε επιχείρηση, έτσι και για μια αθλητική εγκατάσταση είναι απαραίτητο το μάρκε-

τινγκ των υπηρεσιών και των προϊόντων που προσφέρει. Σύμφωνα με τους Μullin, Sutton & 

Hardy (2004): Το αθλητικό μάρκετινγκ αποτελείται από δραστηριότητες που σχεδιάζονται για 

να καλύψουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες των φιλάθλων (καταναλωτών του αθλητισμού) μέ-

σω μιας διαδικασίας ανταλλαγής. Το αθλητικό μάρκετινγκ έχει αναπτύξει δύο διαστάσεις: το 

μάρκετινγκ των αθλητικών προϊόντων και υπηρεσιών απευθείας στους καταναλωτές τους, και 

το μάρκετινγκ άλλων καταναλωτικών και βιομηχανικών προϊόντων, ή υπηρεσιών μέσω του 

αθλητισμού. 

Οργανωτική δομή για το μάρκετινγκ της εγκατάστασης 

Για να είναι αποτελεσματικοί στο έργο τους, οι άνθρωποι που ασχολούνται με το μάρκετινγκ 

της αθλητικής εγκατάστασης πρέπει να έχουν γνώσεις και εμπειρία σε ανάλογα θέματα, να 

γνωρίζουν την ιστορία της, τη φιλοσοφία της, την κατάσταση που επικρατεί στο περιβάλλον 

της, και να έχουν την υποστήριξη όλων των στελεχών και των άμεσων / έμμεσων συνεργατών 

της. 

Στα καθήκοντά τους περιλαμβάνεται ο προσδιορισμός των περιοχών που προσφέρονται για την 

εφαρμογή των ενεργειών μάρκετινγκ, των αναγκών των φιλάθλων, των στόχων που πρέπει να 

επιτευχθούν, των στρατηγικών που θα χρησιμοποιηθούν και του συστήματος αξιολόγησης των 

προσπαθειών που θα καταβληθούν. Αυτές οι απαραίτητες ενέργειες καταγράφονται στο σχέδιο 
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μάρκετινγκ, το οποίο αποτελείται από μια δομημένη σειρά ενεργειών που πρέπει να ακολου-

θούνται από τα στελέχη της αθλητικής εγκατάστασης για να επιτυγχάνονται συγκεκριμένοι 

στόχοι, σε προσδιορισμένο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες μεθόδους. Στη 

συγκρότησή του συμμετέχουν όλα τα στελέχη της εγκατάστασης και κινείται γύρω από τους 

παρακάτω κύριους άξονες: 

� Τις ομάδες των ανθρώπων στις οποίες απευθύνονται τα προγράμματα και οι εκδηλώσεις. 

� Το κόστος λειτουργίας της εγκατάστασης και το επιδιωκόμενο κέρδος. 

� Το απαραίτητο προσωπικό για τη λειτουργία της εγκατάστασης. 

� Τα «προϊόντα» που μπορούν να προσφερθούν. 

� Την τιμή στην οποία μπορούν να προσφερθούν. 

� Τις μεθόδους προβολής τους. 

� Τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο προσφέρονται. 

� Το χρόνο στον οποίο προσφέρονται και η διάρκειά τους. 

Στόχος των στελεχών μάρκετινγκ της εγκατάστασης είναι η προσέλκυση και η ικανοποίηση 

του κοινού, έτσι ώστε να την επισκεφτούν ξανά στο μέλλον. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 

για να το επιτύχουν αυτό, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων έρευνα, διαφήμιση, δημιουργία καλής 

εικόνας και δημόσιες σχέσεις. Εκτός από αυτά, η οργανωτική δομή της εγκατάστασης πρέπει 

επίσης να προσαρμόζεται στις ανάγκες του μάρκετινγκ, προκειμένου να διευκολύνεται το έργο 

του. 

Μελέτη του περιβάλλοντος 

Η μελέτη του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί και τα αποτελέσματα αυτής της λειτουργίας 

στο παρελθόν και στο παρόν είναι σημαντικά εργαλεία για το μάρκετινγκ της αθλητικής εγκα-

τάστασης. Σκοπός της είναι να προσδιοριστούν τα δυνατά και αδύναμα σημεία, όπως είναι οι 

ευκαιρίες και οι απειλές που υπάρχουν, ή διαγράφονται στο: 

� Συνεργατικό περιβάλλον, όπου όλοι οι συμμετέχοντες έχουν ουσιαστικό ενδιαφέρον για 

την επίτευξη των κοινών στόχων τους. 

� Ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου οι συμμετέχοντες προσπαθούν να αποκομίσουν όσα πε-

ρισσότερα οφέλη μπορούν εις βάρος άλλων οργανισμών. 

� Οικονομικό περιβάλλον, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό διότι επηρεάζει άμεσα τις 

συναλλαγές και τις επενδύσεις της εγκατάστασης. 

� Κοινωνικό περιβάλλον, όπου οι αλλαγές στη σύνθεση του πληθυσμού και στις προτιμή-

σεις των φιλάθλων μπορούν μακροπρόθεσμα να οδηγήσουν σε διαφοροποίηση του στρα-

τηγικού στόχου της εγκατάστασης. 

� Πολιτικό περιβάλλον, όπου η οποιαδήποτε διαφοροποίηση πρέπει να επισημαίνεται και να 

λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. 

� Νομικό περιβάλλον, το οποίο περιλαμβάνει δημοτικούς και εθνικούς νόμους, καθώς επί-

σης τους κανόνες που αφορούν τη λειτουργία της εγκατάστασης (O’Shaughnessy, 1988). 
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Έρευνα αγοράς 

Η έρευνα αγοράς πρέπει να γίνεται τακτικά, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, με στό-

χο τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα που έχουν οι 

φίλαθλοι για να καλυφθούν με ανάλογα προϊόντα και υπηρεσίες. 

Μίγμα μάρκετινγκ 

Το μίγμα αθλητικού μάρκετινγκ αποτελείται από το προϊόν (με τη μορφή της ιδέας, της υπηρε-

σίας, ή του αγαθού) την τιμή, τη διανομή και την προβολή του. 

Τα τμήματα μάρκετινγκ έχουν την ευθύνη να «πακετάρουν» το προϊόν αυτό με τον καλύτερο 

τρόπο, ώστε η παρουσίασή του να προκαλέσει τη μεγαλύτερη δυνατή ανταπόκριση από τους 

καταναλωτές, τους επιχειρηματίες, τους συνεργάτες, κλπ.  

Ο προσδιορισμός της τιμής πώλησης ενός προϊόντος είναι μια σημαντική και περίπλοκη διαδι-

κασία, η οποία λαμβάνει υπόψη της τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, τη ζήτηση που υπάρχει, 

το κόστος παραγωγής του, τη χωρητικότητα της εγκατάστασης και τους νομικούς περιορι-

σμούς. 

Όσα περισσότερα κανάλια διανομής μπορεί να δημιουργήσει η διοίκηση της εγκατάστασης, 

τόσο περισσότερο αυξάνει τις δυνατότητες πρόσβασης των καταναλωτών στα προϊόντα που 

προσφέρει. Το σημαντικότερο κανάλι είναι ένα γραφείο πληροφοριών και πώλησης εισιτηρί-

ων, για όλα τα γεγονότα που έχουν προγραμματιστεί να οργανωθούν. 

Η προβολή των γεγονότων και των εκδηλώσεων μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους, ο κυριό-

τερος των οποίων είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αν τα γεγονότα είναι σημαντικά και 

προβληθούν αποτελεσματικά, μπορούν να προσελκύσουν και το ενδιαφέρον οργανισμών / επι-

χειρήσεων, οι οποίες ίσως να θελήσουν να προβληθούν μέσα από αυτά με τη μορφή διαφήμι-

σης, χορηγίας, ή προωθητικών ενεργειών. 

Σχέδιο μάρκετινγκ 

Όλες οι πιο πάνω ενέργειες (μελέτη περιβάλλοντος, έρευνα αγοράς, μίγμα μάρκετινγκ) αποτε-

λούν ένα σύνολο ενεργειών που πρέπει να προγραμματίζεται, να υλοποιείται, και να αξιολογεί-

ται ετήσια. Καταγράφεται δε, σε ένα έγγραφο που καλείται "Σχέδιο μάρκετινγκ". Αυτό δη-

μιουργείται στην αρχή της χρονιάς και αποτελεί τον οδηγό των ανάλογων ενεργειών. 

 
Κυριότερα σημεία 

1. Το μάρκετινγκ των αθλητικών εγκαταστάσεων έχει πολλούς στόχους, αλλά, σε τελευταία 

ανάλυση, ο σημαντικότερος από αυτούς είναι ο όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός ικα-

νοποιημένων φιλάθλων στις εξέδρες κάθε αθλητικού γεγονότος. 

2. Τα αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα διαφέρουν από τα άλλα προϊόντα διότι είναι άυλα, 

εφήμερα και απρόβλεπτα. 




