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Αθήνα, Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012

Δ ΕΛ ΤΙ Ο ΤΥΠΟ Υ
Θέμα: Πραγματοποίηση του 12ου Ετήσιου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα τον Αθλητισμό:
Οικονομικά, Μάνατζμεντ, Μάρκετινγκ και Κοινωνικές Πτυχές την Δευτέρα 9 Ιουλίου
2012 και Τρίτη 10 Ιουλίου 2012 στο ξενοδοχείο Μετροπόλιταν, Λ. Συγγρού 385.
O Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικών Οικονομολόγων και Στελεχών (ΠΣΑΟΣ)
πραγματοποίησε το 12 ο ετήσιο διεθνές επιστημονικό συνέδριό του με θέμα τον Αθλητισμό:
Οικονομικά, Μάνατζμεντ, Μάρκετινγκ και Κοινωνικές Πτυχές την Δευτέρα 9 Ιουλίου 2012
και Τρίτη 10 Ιουλίου 2012.
Το άνοιγμα του συνεδρίου και την εναρκτήρια ομιλία έκαναν στις 9:00 π.μ. οι
κ. Γρηγόρης Θ. Παπανίκος, Πρόεδρος του Αθηναϊκού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και
Έρευνας (ΑΘΙΝΕΕ) & Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικών
Οικονομολόγων και Στελεχών (ΠΣΑΟΣ) και κ. Χρήστος Αναγνωστόπουλος,
Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μονάδας Αθλητισμού του Αθηναϊκού Ινστιτούτου
Εκπαίδευσης και Έρευνας και Λέκτορας του Πανεπιστημίου Κόβεντρυ του Η.Β .
Το συνέδριο οργανώθηκε σε 6 θεματικές ενότητες με την ακόλουθη θεματολογία:
μάρκετινγκ και διοίκηση αθλητισμού, ποδόσφαιρο, κοινωνικές πτυχές του αθλητισμού,
κ.α.
Στις δύο μέρες του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκαν πλέον των 17 εισηγήσεων από 20
και πλέον ομιλητές από 10 χώρες ( Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Κολομβία, Ιράν,
Ιταλία, Νορβηγία, Νότιο Αφρική, Περού και Τουρκία ).
Ο Δρ. Μάθεσον από το Κολέγιο Χόλι Κρος των Η.Π.Α. παρουσίασε την έρευνά του πάνω στον
τουρισμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου της Νοτίου Αφρικής το 2010. Παρατήρησε
μεγάλη αύξηση στον τουρισμό της χώρας, αύξηση, όμως, η οποία ήταν μικρότερη από εκείνη που
αναμενόταν από τους διοργανωτές. Συνεχίζοντας τη συζήτηση σχετικά με τα μεγάλα αθλητικά
γεγονότα, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Τρόντχαιμ Δρ. Σόλμπεργκ εξήγησε τους λόγους
για τους οποίους οι κάτοικοι μίας πόλης υποστηρίζουν την υποψηφιότητα διοργάνωσης μεγάλων
αθλητικών γεγονότων στην πόλη τους.
Ο καθηγητής Μεντόζα από το πανεπιστήμιο Πασίφικο του Περού παρουσίασε την έρευνά του
σχετικά με τις προκαταλήψεις των διαιτητών ποδοσφαίρου στην Κολομβία. Οι παράμετροι που
προκαλούν την προκατάληψη των διαιτητών, σύμφωνα με τον ερευνητή είναι, η διαφορά που
έχουν στη βαθμολογία οι δύο αντίπαλοι, το μέγεθος της βίας που παρατηρείται στο γήπεδο και
την πόλη που διεξάγεται ο αγώνας, ο αριθμός των θεατών του αγώνα και το ποιά ομάδα
υποστηρίζουν αυτοί. Το κύριο εύρημα είναι λοιπόν το γεγονός ότι ψυχολογικοί και κοινωνικοί
λόγοι επηρεάζουν κυρίως τις αποφάσεις των διαιτητών. Ο ερευνητής του Πανεπιστημίου
Μπίρμπεκ του Λονδίνου κος Ρόσι συσχέτισε τη διάρκεια του συμβολαίου ενός ποδοσφαιριστή με
την απόδοσή του παίρνοντας το παράδειγμα της Πρώτης Κατηγορίας ποδοσφαίρου της Ιταλίας.
Παρότι η βιβλιογραφία γενικά υποστηρίζει πως η απόδοση ενός ποδοσφαιριστή είναι αυξημένη
όταν το συμβόλαιο του αφορά μεγάλο χρονικό ορίζοντα, στη συγκεκριμένη έρευνα βρέθηκε πως
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όταν το συμβόλαιο βαίνει προς τη λήξη του, ο παίκτης έχει καλύτερη απόδοση, προκειμένου να
ανανεώσει με καλύτερους όρους ή να μεταπηδήσει σε άλλη ομάδα.
Ο Δρ. Πετράτος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Καλιφόρνια Στέιτ των Η.Π.Α., ανέλυσε τη
σημασία της αθλητικής εκπαίδευσης και τη σύνδεσης αυτής με τις νέες τεχνολογίες, αναλύοντας
ταυτόχρονα το πώς διεξάγεται η εκπαίδευση αυτή στην περιοχή της Νότιας Καλιφόρνια.
Εκπαιδευτική ήταν και η μελέτη του καθηγητή Ζίγια από το Πανεπιστήμιο Εκρίγιες της
Τουρκίας, ο οποίος συνέκρινε την κλασσική μέθοδο διδασκαλίας της φυσικής αγωγής, με τη
συνεργατική μέθοδο. Έδωσε λόγους για τους οποίους η συνεργατική μέθοδος είναι περισσότερο
λειτουργική έχοντας πλεονεκτήματα όπως τις κοινωνικές αρετές που αποκτούν τα παιδιά και τα
κίνητρα που τους προσφέρουν η συνεργασία και ο ανταγωνισμός.
Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου ξεκίνησε με την παρουσίαση μιας έρευνας για το Ιταλικό
ποδόσφαιρο με τον καθηγητή του πανεπιστημίου του Παλέρμο κ. Σινσιμίνο να ασχολείται με τη
διαφθορά στο ιταλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου προτείνοντας αύξηση του εσωτερικού ελέγχου
των ομάδων, σκληρότερες ποινές για τους εμπλεκομένους και περισσότερη και πιο εκτενή έρευνα.
Ο κος Ντι Ντομίζιο, συνεργάτης ερευνητής του Πανεπιστημίου του Τεράμο, εστίασε στις
πολιτικές του Ιταλικού ποδοσφαίρου ενάντια στη βία των γηπέδων, παραθέτοντας την
οικονομική ζημία που προκαλεί η βία στους ιταλικούς συλλόγους και καταλήγοντας πως τα μέχρι
τώρα μέτρα δεν έχουν αποφέρει καρπούς και χρειάζονται νέοι τρόποι αντιμετώπισης της βίας.
Αν χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ τηλεφωνείστε στο 210 3634210
(Υπεύθυνη κα Σήλια Σακκά) ή στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@atiner.gr.
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