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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το Τµήµα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισµού (ΤΟΔΑ) του Πανεπιστηµίου 
Πελοποννήσου, το Επιστηµονικό Ινστιτούτο Διοίκησης Αθλητισµού (ΕΙΔΑ) και η 
Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισµού (ΕλλΕΔΑ) διοργάνωσαν µε επιτυχία στη Σπάρτη 
το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισµού και Αναψυχής από 7-9/12/2012, µε 
κύριο θέµα: «Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα στον Αθλητισµό: η απάντηση στις 
προκλήσεις του σήµερα και του αύριο».  
 
 Ο Πρόεδρος  της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, Καθηγητής Θάνος 
Κριεµάδης δήλωσε ότι οι συµµετέχοντες έµειναν απόλυτα ικανοποιηµένοι τόσο από την 
ποσότητα όσο και από την ποιότητα του επιστηµονικού έργου καθώς και από τη 
γενικότερη οργάνωση του Συνεδρίου. Παρουσιάσθηκαν άνω των εκατόν πενήντα (150) 
επιστηµονικών και επαγγελµατικών εργασιών, λειτούργησαν επτά (7) στρογγυλές τράπεζες 
και πραγµατοποιήθηκαν τρία (3) σεµινάρια. Στο Συνέδριο συµµετείχαν εκπρόσωποι από τους 
σηµαντικότερους αθλητικούς φορείς της χώρας όπως ΠΑΕ και ΚΑΕ, Αθλητικές Οµοσπονδίες, 
Δηµοτικοί Αθλητικοί Οργανισµοί, Αθλητικοί Δηµοσιογράφοι, ιδιωτικές αθλητικές επιχειρήσεις, 
τουριστικές επιχειρήσεις, εταιρίες συµβούλων στην διοίκηση αθλητισµού, εταιρίες κατασκευής 
αθλητικού εξοπλισµού και εµπορικές εταιρίες αθλητικών ειδών και τεχνολογίας των σπορ. 
Συζητήθηκαν πρακτικά θέµατα που αφορούν στον Ελληνικό αθλητισµό όπως θέµατα 
Επαγγελµατικού Ποδοσφαίρου, Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας, Αθλητικού τουρισµού, 
Σχολικού και εξωσχολικού αθλητισµού, Αθλητικού Δικαίου και Αθλητικής Ψυχολογίας και 
Κοινωνιολογίας. Γενικό συµπέρασµα του Συνεδρίου αποτελεί ότι οι τεχνοκράτες της 
Διοίκησης του αθλητισµού και οι Καθηγητές και απόφοιτοι του Τµήµατος Οργάνωσης 
και Διαχείρισης Αθλητισµού είναι αυτή τη στιγµή περισσότερο απαραίτητοι για τη στήριξη 
και περαιτέρω ανάπτυξη της αθλητικής βιοµηχανίας της χώρας. Η επιστήµη έχει λύσεις που 
µπορούν να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις και στον τοµέα του αθλητισµού. Τα επιστηµονικά 
πορίσµατα του Συνεδρίου θα σταλούν σε όλους τους ενδιαφερόµενους αθλητικούς φορείς και 
ιδιαίτερα προς την Πολιτική Ηγεσία µε σκοπό την ενηµέρωσή της σχετικά µε τις νέες ευκαιρίες 
και απειλές που παρουσιάζονται για τον Ελληνικό αθλητισµό και προτάσεις διαµόρφωσης 
νέας στρατηγικής στον αθλητισµό.    
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