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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
ΘΕΜΑ: Διεξαγωγή διαδικτυακής εκδήλωσης Εργαστηρίου Διοίκησης Υπηρεσιών & 

Ποιότητας Ζωής 
 

Την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020, από τις 17:00 έως και τις 21:00, 
πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία διαδικτυακή εκδήλωση (online 
webinar) από το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου και ειδικότερα από το Εργαστήριο “Οργάνωσης & Διοίκησης 
Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής” με θέμα: 

 
«Διοίκηση Ποδοσφαιρικών Αθλητικών Οργανισμών στην Εποχή της Πανδημίας» 

 
Η συγκεκριμένη διαδικτυακή εκδήλωση αποτελεί μια ακόμη πρωτοβουλία του 

Τμήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Εργαστήριο Οργάνωσης & Διοίκησης 
Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής, η οποία εντάσσεται:  

1. στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειας του Τμήματος και της σύνδεσης του 
ακαδημαϊκού και ερευνητικού έργου του Τμήματος Οργάνωσης & 
Διαχείρισης Αθλητισμού με τις ανάγκες και τα προβλήματα της πραγματικής 
αγοράς  

2. στην προσπάθεια ενίσχυσης του ρόλου του Αθλητισμού στο σύγχρονο, 
απαιτητικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον,  

3. στην προσπάθεια για ανάδειξη και χάραξη πολιτικών αναβάθμισης της 
ποιότητας ζωής των πολιτών μέσα από τον αθλητισμό και τον εθελοντισμό 

4. στο πλαίσιο σχεδιασμού, προετοιμασίας και υλοποίησης της μετάβασης 
στην ψηφιακή εποχή. 

5. Στην προσπάθεια αξιολόγησης και αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-
19 σε όλο το φάσμα της κοινωνικής δραστηριότητας, και ειδικότερα στον 
τομέα του αθλητισμού. 

 
Η βασική θεματολογία της συζήτησης αναπτύχθηκε γύρω από τις ακόλουθες 

ενδιαφέρουσες όσο και εξαιρετικά επίκαιρες θεματικές ενότητες: 
 
1. Αδειοδότηση και λειτουργία των ποδοσφαιρικών αθλητικών οργανισμών 

βάσει κανονισμών που θέτουν οι αρμόδιες εθνικές και διεθνείς αθλητικές 
αρχές και η Πολιτεία 

2. Οργανόγραμμα και αρμοδιότητες των ποδοσφαιρικών αθλητικών οργανισμών 
και διαδικασία λήψης αποφάσεων 

3. Χρηματοδότηση των ποδοσφαιρικών αθλητικών οργανισμών 
4. Επενδυτικά σχέδια των ποδοσφαιρικών αθλητικών οργανισμών 
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5. Σύγχρονες τάσεις στη διαχείριση των σχέσεων των ποδοσφαιρικών αθλητικών 

οργανισμών με το αθλητικό κοινό και η αλλαγή του μοντέλου επικοινωνίας 
του αθλητικού οργανισμού με τους φιλάθλους 

6. Ο ρόλος και η σημασία των ψηφιακών εργαλείων και των νέων ψηφιακών 
τεχνολογιών και μέσων στη σύγχρονη βιομηχανία του ποδοσφαίρου 

7. Προβλήματα και προκλήσεις που ανακύπτουν στη διαχείριση των 
ποδοσφαιρικών αθλητικών οργανισμών στην εποχή της πανδημίας 

8. Προσαρμογή των ποδοσφαιρικών αθλητικών οργανισμών στις τρέχουσες 
συνθήκες λόγω Covid-19 

9. Αγωνιστικά και προπονητικά πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών του Covid-19 στη Superleague, και τρόποι αντιμετώπισης έκτακτων 
υγειονομικών κρίσεων στους αθλητισμούς οργανισμούς 

 
Στη διαδικτυακή συζήτηση συμμετείχαν οι κ.κ. Παναγιώτης (Τάκης) 

Αλεξόπουλος, Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου & Διευθυντής του Εργαστηρίου Διοίκησης 
Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής, ο κ. Μηνάς Λυσάνδρου, Αντιπρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΕ ΑΕΚ, ο κ. Μάκης Γκαγκάτσης, Αντιπρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ο κ. Χρήστος Κουτρουμανίδης, Sport 
Manager, Διδάσκων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και ιδιοκτήτης της CK 
AGENCY.  

Οι διαδικτυακοί συμμετέχοντες της εκδήλωσης που άγγιξαν τα 300 άτομα, 
είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μια ζωντανή και αυθόρμητη συζήτηση που 
κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον για περισσότερες από 3,5 ώρες. Η προστιθέμενη 
αξία της εκδήλωσης έγκειται στη μεταφορά της εφαρμοσμένης γνώσης και 
εμπειρίας μέσα από την πραγματική αγορά του επαγγελματικού ποδοσφαίρου από 
δυο εκ των κορυφαίων διοικητικών παραγόντων της Superleague, τον κ. Μηνά 
Λυσάνδρου, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΠΑΕ ΑΕΚ, και τον κ. Μάκη 
Γκαγκάτση, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, σε συνδυασμό 
με την ακαδημαϊκή γνώση και ανάλυση του χώρου από τον Αναπληρωτή Καθηγητή 
του ΤΟΔΑ κ. Παναγιώτη Αλεξόπουλο, αλλά και την πολυετή εμπειρία στο χωρο της 
διοίκησης του αθλητισμού από τον κ. Χρήστο Κουτρουμανίδη. 

Την συζήτηση συντόνισε ο κ. Εμμανουήλ Χουστουλάκης, Μεταδιδάκτωρ του 
ΤΟΔΑ και μέλος του Εργαστηρίου Διοίκησης Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής του 
Τμήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου. Ευχαριστίες για την τεχνική κάλυψη στον κ. Γεώργιο 
Γεωργακόπουλο, μέλος ΕΤΕΠ ΤΟΔΑ. 

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους προσκεκλημένους ομιλητές, οι οποίοι 
συνέβαλαν αποφασιστικά με τη συμμετοχή και τις εισηγήσεις τους στην 
αποτύπωση των προκλήσεων της σημερινής κατάστασης στον κρίσιμο τομέα του 
επαγγελματικού ποδοσφαίρου, και βοήθησαν με τις γνώσεις, τις εμπειρίες  και τις 
προτάσεις τους να αντιληφθούμε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο ραγδαία 
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μεταβαλλόμενο σύγχρονο αθλητικό περιβάλλον, και ειδικότερα τις προκλήσεις και 
τις ευκαιρίες που αναπτύσσονται μέσα στην εποχή της πανδημίας. 

Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συμμετέχοντες που βοήθησαν μέσα από 
τις πολυάριθμες ερωτήσεις τους προς το πάνελ των ομιλητών να αποκτήσει η 
συζήτηση εξαιρετικά χρήσιμες και ενδιαφέρουσες διαστάσεις. 

Για περισσότερες πληροφορίες και συμπεράσματα από την εκδήλωση, αλλά 
και για φωτογραφικό υλικό μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του 
Εργαστηρίου Οργάνωσης & Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής, στη 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.isportmanagement.gr στην ενότητα «Online 
Webinars».  
  
 

Για το Τμήμα Οργάνωσης 
& Διαχείρισης Αθλητισμού 

 
 

Παναγιώτης Δ. Αλεξόπουλος 
Αναπληρωτής Καθηγητής 

Διευθυντής Εργαστηρίου Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής 
Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
 


