
 

             
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Διπλωματική Εργασία 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ 

ΦΟΡΕΙΣ 

QUALITY AND HRM IN SPORT ORGANIZATIONS 

της 

ΚΑΣΑΠΗ ΑΝΟΙΞΙΑ 

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του 

μεταπτυχιακού  διπλώματος ειδίκευσης στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων  (με εξειδίκευση στη Διοίκηση 

Ανθρωπίνων Πόρων) 

 

Επιβλέπων καθηγητής: Βούζας Φώτης, Ph.D. 

 

Φεβρουάριος 2015 



 

ii 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την Διοίκηση Ολικής ποιότητας στο χώρο του 

αθλητισμού και συγκεκριμένα στο χώρο του TaekwonDo. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται 

μία ανάλυση του αθλητικού προϊόντος και των αθλητικών οργανισμών με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους. Στην συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το μάνατζμεντ, οι 

λειτουργίες του και πιο συγκεκριμένα το αθλητικό μάνατζμεντ. Σε αυτό το σημείο 

παρουσιάζεται η ιστορία του. Στο τρίτο κεφάλαιο ακολουθεί η ανάλυση της Διοίκησης 

Ανθρωπίνου Δυναμικού με έμφαση τις βασικές αρχές διοίκησης στους αθλητικούς 

οργανισμούς. Στο τέταρτο κεφάλαιο ακολουθεί η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και οι 

«κύκλοι» ποιότητας όπως παρουσιάζονται στις αθλητικές επιχειρήσεις. Το δεύτερο 

μέρος της εργασίας ασχολείται με την έρευνα που έχει γίνει σε συλλόγους σε όλη την 

Ελλάδα για τον τρόπο διαχείρισης τους από τους υπευθύνους καθώς επίσης ακολουθεί 

και η ανάλυση  στον τρόπο διαχείρισης της ένωσης  TaekwonDo Βορείου Ελλάδος 

(ΕΤΑΒΕ). Το συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί από την παρούσα εργασία είναι ότι ο 

χώρος του αθλητισμού έχει ανάγκη από την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και 

Ανθρωπίνου Δυναμικού καθώς υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
: Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

 

Ο αθλητισμός αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο και ο σκοπός των αθλητικών 

οργανισμών είναι να προσφέρει στο κοινό, μέσω δραστηριοτήτων, αναψυχή, διατήρηση 

της υγείας και σωματική εξάσκηση. ( Chirila et al)  

Ο Slack (2002), αμερικανός συγγραφέας και ειδικός στους αθλητικούς οργανισμούς, 

χαρακτηρίζει τον αθλητισμό ως μια οντότητα που είναι οργανωμένη, δομημένη με όρια 

που είναι ευδιάκριτα, έχει συγκεκριμένους σκοπούς που την υποκινούν και παρέχουν 

υπηρεσίες. 

Ο Rady et al. (2010, σ. 804) χαρακτηρίζουν τα αθλήματα ως «φαινόμενα που 

αντανακλούν τις αξίες και την εξέλιξη που διέπει την κοινωνία και πως αποτελούν 

διαπρεπείς πυλώνες της συνολικής ανάπτυξης γιατί νοιάζονται για τον άνθρωπο».  

 

ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ 

 

Ένας από τους ορισμούς που δόθηκε από τους Mull, Bayless, Ross & Jamieson, 

(1997:5) είναι ο χαρακτηρισμός του αθλητισμού ως μια δραστηριότητα που 

διακατέχεται από συνεργασία, παιχνίδι και συναγωνισμό, έχοντας τη μορφή αγώνα.  

Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει όλες τις μορφές αθλητισμού, άσκησης, ψυχαγωγίας, 

αναψυχής. Στην νεότερη εποχή υπάρχει διαχωρισμός του αθλητισμού στον 

ερασιτεχνικό και στον επαγγελματικό αθλητισμό. Ο διαχωρισμός αυτός είναι 

ευδιάκριτος κυρίως στην ελληνική αθλητική αγορά, με εμφανή την συρρίκνωση του 

ερασιτεχνικού αθλητισμού. (Παπαδημητρίου, 2005). 

Το αθλητικό προϊόν συνιστάται από ένα σύνολο ιδιοτήτων το οποίο αποτελείται από τα 

εξής στοιχεία: 
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 Εγκαταστάσεις και εξοπλισμό εξειδικευμένο στο άθλημα, 

 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ως προς τον τόπο και τον χρόνο, 

 Συναγωνισμό, όχι μόνο στα πλαίσια ενός αγώνα ή μιας φιλικής συνάντησης 

αλλά και κατά την διάρκεια της προπόνησης, 

 Φυσική δύναμη και προπόνηση, 

 Συμμόρφωση βάση κανονισμών (Παπαδημητρίου, 2005). 

 

ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 

 

Ο Zeithaml και ο Bitner (2003), αναφέρονται στα ειδικά χαρακτηριστικά του αθλητικού 

προϊόντος για να μπορέσουν να γίνουν κατανοητές και να εντοπισθούν οι 

ιδιαιτερότητες και οι δυσκολίες του μάνατζμεντ  και  του μάρκετινγκ. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά είναι τα εξής: 

 Οι υπηρεσίες λόγω της φύσης τους, είναι δύσκολο να οριστούν καθώς είναι 

έννοιες και δεν είναι χειροπιαστές. 

 Οι υπηρεσίες δεν έχουν την δυνατότητα της αποθήκευσης. Μια υπηρεσία 

καταναλώνεται την στιγμή που προσφέρεται. 

 Η συνέπεια στην ποιότητα δεν υπάρχει πάντα στις υπηρεσίες. Οι παράγοντες 

που επηρεάζουν μια υπηρεσία δεν μπορούν να ελεγχθούν πάντοτε από την 

διοίκηση. Παραδείγματος χάριν, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι όλα τα 

προγράμματα αερόβιας γυμναστικής θα γίνονται με τον ίδιο τρόπο. 

 Η ποιότητα στις υπηρεσίες και η εκτίμηση της είναι υποκειμενική, εν αντιθέσει 

με των βιομηχανικών προϊόντων που είναι αντικειμενική. 

 Οι υπηρεσίες αθλητισμού καταναλώνονται κυρίως σε δημόσιο χώρο. 

  Ο συναγωνισμός βελτιώνει την ποιότητα του και αυτό προσπαθούν να 

επιτύχουν οι ομοσπονδίες πολλών αθλημάτων, καθώς το μονοπώλιο στον 

αθλητισμό δεν έχει θέση. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται υψηλού επιπέδου 

πρωταθλήματα. 

 Η ζήτηση παρουσιάζει μεγάλη περιοδικότητα λόγω εξωγενών παραγόντων όπως 

είναι οι καιρικές συνθήκες, η χρονική περίοδος και αυτό δημιουργεί δυσκολίες 
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καθώς ο οργανισμός θα πρέπει να έχει καλό προγραμματισμό και η διοίκηση να 

είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο. 

 Οι υπεύθυνοι του μάρκετινγκ έχουν περιορισμένο χώρο στην ποιότητα του 

αθλητικού προϊόντος. 

 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

 

Οι αθλητικές υπηρεσίες χωρίζονται σε δύο ομάδες ανάλογα με τον χώρο στον οποίο 

προσφέρονται τα αθλητικά προγράμματα. Έτσι υπάρχουν τα υπαίθρια προγράμματα και 

τα προγράμματα κλειστού χώρου. 

Τα είδη αθλητικών οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες αναψυχής και άσκησης είναι 

οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί, οι δήμοι, τα ιδιωτικά γυμναστήρια, τα πανεπιστήμια, οι 

οργανισμοί κοινωνικής μέριμνας. 

Την εποπτεία όλων των αθλητικών οργανισμών εξωσχολικού χαρακτήρα έχει το 

Υπουργείο Πολιτισμού μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) και του 

Υφυπουργού Αθλητισμού. Ο ρόλος της ΓΓΑ είναι να ελέγχει, να αναπτύσσει τον 

αθλητισμό και να τον προβάλλει όσο τον δυνατόν περισσότερο. Επιπλέον, είναι 

υπεύθυνη για την συντήρηση των εγκαταστάσεων, την ανάπτυξη του αγωνιστικού 

αθλητισμού και την προβολή της μαζικής άθλησης. 

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ), έχει ως πηγή εσόδων τον τακτικό 

προϋπολογισμό του κράτους, τον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου 

(ΟΠΑΠ), τον Οργανισμό Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ), και το πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων. Τα έσοδα της Γραμματείας δαπανώνται για την κατασκευή 

αθλητικών εγκαταστάσεων, για τη συντήρηση τους.  Οι ομοσπονδίες, τα δημοτικά 

αθλητικά προγράμματα και τα σωματεία δέχονται ένα μεγάλο και σημαντικό ποσοστό. 

Τέλος, κάποια από τα έσοδα της τα δαπανά η ίδια η Γραμματεία για ερευνητικά 

προγράμματα αλλά και για τα λειτουργικά της έξοδα.  (Παπαδημητρίου, 2005). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΤΟ  ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες ενός οργανισμού είναι το μάνατζμεντ. Όσο 

αφορά τις υπηρεσίες αυτό ορίζεται ως τις δράσεις που εκτελούν οι διαχειριστές των 

υπηρεσιών για την επίτευξη των στόχων τους. (Prahalad & Hamel, 1985). Ο κυρίαρχος 

στόχος των περισσοτέρων επιχειρήσεων είναι η κερδοφορία και εφόσον αυτή 

επιτευχθεί, η μεγιστοποίηση της περαιτέρω. 

 

ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΜΕΝΤ 

 

Υπάρχουν τέσσερις (4) βασικές  διοικητικές λειτουργίες με τις οποίες ο μάνατζερ του 

οργανισμού προσπαθεί να πετύχει τους στόχους του οργανισμού (Jones & George, 

2003; Mourhead & Griffin,1998): ο σχεδιασμός/ προγραμματισμός, η οργάνωση, η 

καθοδήγηση, ο έλεγχος. 

Ο σχεδιασμός είναι η βασική διαδικασία- λειτουργία του μάνατζμεντ κατά την οποία η 

διοίκηση του οργανισμού καθορίζει την θέση που έχει η εταιρεία στην αγορά και τις 

πρακτικές που πρέπει να ακολουθήσει για να φτάσει στην εδραίωση. (Moordean & 

Griffin, 1998). Όπως αναφέρουν και οι Boone και Kurtz (1992) θέτονται οι στόχοι από 

το διοικητικό προσωπικό της επιχείρησης και πώς θα επιτευχθούν. Είναι αρκετά 

χρονοβόρα διαδικασία και απορροφά πολύ ενέργεια. 

Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αθλητικοί οργανισμοί είναι η έλλειψη 

προγραμματισμού και αυτό καθώς το περιβάλλον που υπάρχουν είναι συνεχώς 

μεταβαλλόμενο. (Τζωρτζάκης & Τζωρτάκη 2002). 

Τα στάδια τα οποία βοηθάνε για να αποφευχθεί αυτό το πρόβλημα είναι η επιλογή των 

στόχων, στρατηγικών και η σωστή διανομή αρμοδιοτήτων. Οι στόχοι θα πρέπει να είναι 

μετρήσιμοι και σαφείς, να υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης τους. Ο 

προγραμματισμός δυστυχώς, στερεί από τα διοικητικά στελέχη, τα οποία είναι 

υπεύθυνα για την λήψη των στόχων, την πρωτοτυπία και τον ενθουσιασμό. Οι 
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στρατηγικές διαχωρίζονται σε αυτές της ανάπτυξης της σταθεροποίησης και τις 

αμυντικές. (Slack, 1997). Όλες οι στρατηγικές καθορίζουν τις ενέργειες των 

οργανισμών ανάλογα με τους στόχους που έχουν τεθεί. (Αλεξανδρής, 2011). Οι 

στρατηγικές ανάπτυξης είναι αυτές που βοηθάνε στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη του 

οργανισμού και χαρακτηρίζονται ως επιθετικές. Οι στρατηγικές σταθεροποίησης 

αφορούν τους οργανισμούς που δεν επιδιώκουν περαιτέρω ανάπτυξη και προσπαθούν 

να κρατήσουν το μερίδιο αγοράς τους σε ένα σταθερό επίπεδο, ενώ οι αμυντικές 

στρατηγικές είναι απαραίτητες στις περιόδους με μεγάλο ανταγωνισμό αλλά και σε 

περιόδους που υπάρχουν προβλήματα και γίνονται προσπάθειες να σταματήσει το 

αρνητικό κλίμα. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η επιλογή των στόχων γίνεται από τα διοικητικά στελέχη και 

αυτά είναι υπεύθυνα για τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων στο ανθρώπινο δυναμικό. 

Οι στόχοι θα πρέπει να γίνουν κατανοητοί από τους εργαζομένους προκειμένου να 

συμβάλλουν στην επίτευξή τους. (Σκουλάς & Οικονομάκη, 1998) 

Η οργάνωση είναι η διαδικασία κατά την οποία τα διοικητικά στελέχη του οργανισμού 

σχεδιάζουν την δομή του, ορίζουν τα τμήματα του, σχεδιάζουν τις σχέσεις μεταξύ των 

τμημάτων. (Moordean & Griffin, 1998). 

Υπάρχουν δυο είδη οργάνωσης, η άτυπη και η τυπική (Τζωρτζάκης και Τζωρτζάκη, 

2002). Η άτυπη οργάνωση αφορά τις σχέσεις που δημιουργούνται μέσα σε ένα 

οργανισμό από κάποια ανάγκη, για αντιμετώπιση τυχόν προβλήματος. Η τυπική 

οργάνωση αφορά την ομαδοποίηση όλων των εργαζομένων σύμφωνα με την εργασία 

που επιτελεί ο καθένας τους. 

Οι λόγοι για τους οποίους χρειάζεται η ύπαρξη οργάνωσης αναφέρονται από τους 

Τζωρτζάκη και Τζωρτζάκη, 2002. Σύμφωνα με τους προαναφερθέντες, η οργάνωση 

ξεκαθαρίζει την θέση που έχει ο εργαζόμενος μέσα στον οργανισμό, βοηθάει στην 

καλύτερη συνεργασία όλων των μελών και παύουν να υπάρχουν, όσο είναι δυνατόν, τα 

οργανωτικά λάθη. Στην διαδικασία της οργάνωσης θα πρέπει να γίνει 

επαναπροσδιορισμός των δυνατοτήτων, των αδυναμιών του και μελέτη του 

περιβάλλοντος και της αποστολή του οργανισμού. (Megginson et al., 1983)  
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Η καθοδήγηση είναι πολύ σημαντική μέσα σε ένα οργανισμό και είναι ο βασικός ρόλος 

του μάνατζερ. Ο μάνατζερ είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση, την παρακίνηση του 

ανθρωπίνου δυναμικού. Μέσω αυτής της διαδικασία μεταφέρεται το όραμα του 

οργανισμού και όλοι εργάζονται για την επίτευξή του. (Moordean & Griffin, 1998) 

Ο έλεγχος αφορά την διαδικασία κατά την οποία ο μάνατζερ εκτιμά εάν ο οργανισμός 

πετυχαίνει τους προκαθορισμένους στόχους του και ακολουθεί μία διαδικασία 

ενεργειών που βελτιώνουν την απόδοση της. (Jones & George, 2003). 

 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΑΝΑΤΖΕΜΕΝΤ 

  

Τα διοικητικά στελέχη του οργανισμού ταξινομούνται ανάλογα με την θέση τους στην 

ιεραρχία στα εξής επίπεδα (Jones & George, 2003; Quarterman & Li, 2003): 

 Manager πρώτης γραμμής: ιεραρχικά, είναι το χαμηλότερο επίπεδο. Ο μάνατζερ 

αυτού του επιπέδου ελέγχει καθημερινά τους εργαζόμενους του. 

 Manager μεσαίου επιπέδου: ο συγκεκριμένος μάνατζερ ελέγχει αυτόν του 

προηγούμενου επιπέδου και σκοπός του είναι να βρει τον τρόπο για 

αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη χρήση των εργαζομένων του. 

 Manager ανωτέρου επιπέδου ή κορυφής: ο μάνατζερ αυτού του επιπέδου διοικεί 

όλα τα τμήματα του οργανισμού. Είναι υπεύθυνος για την δομή του οργανισμού 

και για τον έλεγχο της απόδοσης όλων των στελεχών. 

 

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΝΑΤΖΕΡ 

 

Απαραίτητα στοιχεία για την σωστή διοίκηση ενός οργανισμού είναι τα στελέχη της να 

έχουν γνώσεις και δεξιότητες που θα οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων. Υπάρχουν 

τρεις κατηγορίες δεξιοτήτων (Jones & George, 2003; Quarterman & Li, 2003): 

 Στρατηγικές γνώσεις και δεξιότητες: ορίζεται η ικανότητα του μάνατζερ να 

αναλύει μια κατάσταση και να διακρίνει το αίτιο και το αποτέλεσμα καθώς 

κρίνεται το μέλλον του οργανισμού με την λήψη δικών του αποφάσεων. 
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 Γνώσεις διοίκησης του ανθρωπίνου δυναμικού: ορίζεται η ικανότητα του 

μάνατζερ να ελέγχει, να κατανοεί και να καθοδηγεί τους εργαζομένους του 

οργανισμού αλλά και των στελεχών. Οι αθλητικές επιχειρήσεις λόγω παροχής 

υπηρεσιών στηρίζονται στο ανθρώπινο δυναμικό. 

 Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες: είναι απαραίτητες για οποιαδήποτε μορφή 

εργασίας καθώς αυτές κάνουν ειδήμων κάποιον στον τομέα του.  

Όπως αναφέρει και η Παπαδημητρίου (1997), οι μάνατζερ του αθλητικού τομέα πρέπει 

να βασίζονται στις δεξιότητες και στις ικανότητες του καθώς υπάρχουν πολλές 

διοικητικές θέσεις οι οποίες δεν έχουν πάντοτε τις ευνοϊκότερες συνθήκες. 

 

ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΕΜΕΝΤ 

 

Στο αθλητικό μάνατζμεντ, αρχικά, θα πρέπει να εξεταστεί το μάρκετινγκ και η 

παραγωγή των υπηρεσιών και στην συνέχεια, να συντονιστούν το περιβάλλον στο 

οποίο πραγματοποιούνται, οι τεχνολογίες και οι μονάδες υποστήριξης. 

(Παπαδημητρίου, 1997) 

Πιο αναλυτικά, το περιβάλλον αφορά τις εξωτερικές δυνάμεις που εκφράζονται από την 

κυβέρνηση, τον πολιτισμό και την κοινότητα. Οι τεχνολογίες αφορούν την γνώση της 

προπονητικής, της αθλητικής παιδαγώγησης, της σωστής διατροφής, της αθλητικής 

ψυχολογίας, της αθλιατρικής, ενώ οι μονάδες υποστήριξης βοηθούν στην όσο το 

δυνατόν καλύτερη παροχή των υπηρεσιών αθλητισμού. Πρόκειται για τις ομάδες που 

κάνουν την χρηματοδότηση, την διοίκηση του προσωπικού, τις εργασιακές σχέσεις, το 

αθλητικό δίκαιο, την οργάνωση και την διοίκηση αθλητικών γεγονότων. 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΠΟΡΤ ΜΑΝΑΤΖΕΜΕΝΤ 

 

Το σπορ μάνατζμεντ όπως επίσης και οι όροι sport administration και athletic 

administration χρησιμοποιούνται προκειμένου να αποδοθεί ο όρος αθλητική οργάνωση 
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και διοίκηση. Όπως δηλώνει και το όνομά του αποτελείται από το μάνατζμεντ, δηλαδή 

την διοίκηση και την οργάνωση όπως επίσης τον αθλητισμό. (Λάιος, 1999).    

 Όπως ορίζει ο Pal (2014, σ.9) σε πιο πρόσφατο άρθρο του, σπορ μάνατζμεντ είναι «η 

προσανατολισμένη σε στόχους κοινωνική διαδικασία των αθλητικών επιχειρήσεων που 

θέτουν πραγματικούς αυτεξούσιους στόχους, επιλέγουν τις κατάλληλες τεχνικές και 

στρατηγικές και ελέγχουν την απόδοσή τους στην προσπάθεια επίτευξης οργανωσιακών 

στόχων».   

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΠΟΡΤ ΜΑΝΑΤΖΕΜΕΝΤ 

 

Το σπορ μάνατζμεντ ή αλλιώς η οργάνωση και διοίκηση του αθλητισμού, είναι ο χώρος 

εκείνος που περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την διεύθυνση και τον έλεγχο 

των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού που παρέχει αθλητικές δραστηριότητες, 

προϊόντα ή υπηρεσίες. (Mullin, 1980) 

Το σπορ μάνατζμεντ είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται με τις ομάδες ανθρώπων που 

συνεργάζονται για να επιτύχουν τους στόχους των αθλητικών οργανισμών μέσω των 

λειτουργιών του μάνατζμεντ. (Λάιος, 1999) 

Το σπορ μάνατζμεντ θεωρείται μια νέα επιστήμη καθώς έχει τις απαρχές του στις 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Η.Π.Α) το 1960 μια αναδρομή όμως στο παρελθόν μας 

δείχνει πρώιμα στάδια οργάνωσης αθλητικών οργανώσεων στην αρχαία Ελλάδα. 

Παράδειγμα τέτοιας οργάνωσης αποτελούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες καθώς η 

διοργάνωση τους ήταν βασισμένοι σε νόμους και κανόνες. Οι κανόνες αυτοί αφορούν 

την διοργάνωση  των αγώνων, τον προγραμματισμό τους, το δικαίωμα συμμετοχής των 

αθλητών και τι επιφέρει τον αποκλεισμό τους. Υπήρχε ένα διοικητικό προσωπικό για 

την ομαλή διεξαγωγή. Όπως αναφέρει και ο Νικολαίδης (1991) θα μπορούσε να 

ειπωθεί ότι το σπορ μάνατζμεντ ξεκίνησε από την Ελλάδα. 

Το πρώτο πανεπιστήμιο στο κόσμο που είχε αντικείμενο του το σπορ μάνατζμεντ ήταν 

το πανεπιστήμιο του Οχάιο το 1966. Δεκατέσσερα χρόνια αργότερα, το 1980, 20 

πανεπιστήμια και κολλέγια διεξήγαγαν μεταπτυχιακά προγράμματα (master)  για τη 

οργάνωση και διοίκηση του αθλητισμού. (Parkhouse, 1980) 
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 Η ανάπτυξη που ακολούθησε ήταν πολύ μεγάλη. Τα προγράμματα που προσφερόταν 

στις αρχές του 1985 στις Η.Π.Α ήταν 83 και το 1988 έφτασαν τα 109. 

Πολλές χώρες ακολούθησαν κα ασχολήθηκαν με το σπορ μάνατζμεντ όπως ο Καναδάς  

το 1980 με δέκα προγράμματα βασικών σπουδών, εννιά μεταπτυχιακά και δύο 

διδακτορικά. Ακολούθησαν και άλλες χώρες όπως η Γερμανία, η Αγγλία, η Κορέα, η 

Αυστραλία, η Γαλλία, η Ταιβάν και η Ιαπωνία. (Λάιος, 1999) 

Στην Ευρώπη υπάρχουν αρκετές χώρες που ασχολήθηκαν αργότερα με το σπορ 

μάνατζμεντ εκτός από αυτές που προαναφέρθηκαν, όπως  η Πορτογαλία, η Σουηδία, η 

Ισπανία, το Βέλγιο, η Φιλανδία, η Ολλανδία και η Ουγγαρία. Το 1993 ιδρύθηκε η 

European Association for Sport Management (EASM) καθώς επίσης και η Sport 

Management Committee (SMC). (Λαιος, 1999) 

Στην χώρα μας, τα Τ.Ε.Φ.Α.Α διδάσκουν στους φοιτητές μαθήματα σπορ μάνατζμεντ 

ενώ το 1993 ιδρύθηκε η Ελλ.Ε.Δ.Α. (Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού) που 

στόχος της είναι η ανάπτυξη της επιστήμης του σπορ μάνατζμεντ. (Λάιος,1999) 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 

 

Ο βασικός σκοπός του σπορ μάνατζμεντ  είναι η ανεύρεση τρόπων, με την χρήση 

μεθόδων, που θα επιφέρουν σωστή διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων. 

Επιπρόσθετα, ως σκοπός θέτεται η δέσμευση με τις αρχές  διοίκησης  σε ένα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον για την επίτευξη του στόχου (Jamieson, 1987).  

Ο Caliskan (2009) αναφέρει σε άρθρο του πως ο υπεύθυνος του σπορ μάνατζμεντ της 

εκάστοτε επιχείρησης/ οργανισμού πρέπει να έχει το χαρακτηριστικό του χαμαιλέοντος, 

δηλαδή να προσαρμόζεται εύκολα και γρήγορα στις απαιτήσεις.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

Ο Reece και ο O’ Grady (1987) αναφέρονται στο πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο 

συντονισμός που πρέπει να διέπει την διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού γιατί δεν μπορεί 

να περιοριστεί μόνο στις εργασιακές σχέσεις που προκύπτουν μέσω των 

δραστηριοτήτων αλλά και από την σωστή διαχείρισή τους. 
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 Η διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού περιλαμβάνει τις ενέργειες των μάνατζερ που 

έχουν ως στόχο την πρόσληψη και την διατήρηση ικανών εργαζομένων για να 

επιτευχθούν οι στόχοι του οργανισμού. Αποτελεί μια από την σπουδαιότερη επένδυση 

του οργανισμού καθώς οι στόχοι της επιχείρησης θα επιτευχθούν χάρη στο ειδικευμένο 

προσωπικό. Η διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού είναι διαφορετική σε κάθε 

οργανισμό λόγω μεγέθους του και της οικονομικής κατάστασης. 

Οι βασικές λειτουργίες του τμήματος ΔΑΠ (Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ) είναι οι 

ακόλουθες (Chelladurai, 1999; Jones & George, 2003; Slack 1997) : 

 Προγραμματισμός του Ανθρωπίνου Δυναμικού 

 Προσέλκυση του προσωπικού 

 Επιλογή του προσωπικού 

 Εκπαίδευση του προσωπικού 

 Ανάπτυξη του προσωπικού 

 Εκτίμηση της απόδοσης του προσωπικού (αξιολόγηση) 

 Σχεδιασμός μισθολογικής πολιτικής και οι παροχές 

Προγραμματισμός του ανθρωπίνου δυναμικού: 

Η λειτουργία αυτή είναι σημαντική καθώς ο οργανισμός εξασφαλίζει το προσωπικό που 

του είναι απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Οι Τζωρτζάκης και 

Τζωρτζάκη (2002), αναφέρονται στην εκτίμηση του υπάρχοντος ανθρωπίνου 

δυναμικού αλλά και σε αυτήν για το μελλοντικό προσωπικό που θα χρειαστεί. 

Η εκτίμηση του υπάρχοντος ανθρωπίνου δυναμικού αποτελείται από μια καταγραφή 

των χαρακτηριστικών των εργαζομένων όπως είναι το φύλο, η ηλικία, οι γνώσεις, οι 

δεξιότητες, η εμπειρία και οι προοπτικές εξέλιξης. Όσο αφορά το μελλοντικό 

προσωπικό, ο υπεύθυνος προσπαθεί να κάνει προβλέψεις για το αν θα χρειαστεί νέο 

προσωπικό. 

Προσέλκυση και επιλογή: 

Ο υπεύθυνος ανθρωπίνου δυναμικού θα πρέπει να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν 

περισσότερους υποψήφιους ώστε να κάνει την καλύτερη επιλογή προσωπικού. Αυτό 
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μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους όπως (Slack, 1997; Τζωρτζάκης & 

Τζωρτζάκη, 2002): 

 Καταχωρήσεις αγγελιών σε εφημερίδες με αναλυτική περιγραφή της θέσεως 

εργασίας για την προσέλκυση των κατάλληλων υποψηφίων για την θέση. 

 Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικούς οργανισμούς που έχουν ιστοσελίδες στο 

διαδίκτυο αλλά και της ιστοσελίδας του ίδιου του οργανισμού σε περίπτωση 

που υπάρχει. 

 Η συνεργασία με τα πανεπιστήμια είναι μια πολιτική που ακολουθείται κυρίως 

στις χώρες του εξωτερικού καθώς οι οργανισμοί βρίσκουν φοιτητές στο 

τελευταίο στάδιο των σπουδών τους που ψάχνουν εργασία. 

 Τέλος, η συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες που είναι σύμβουλοι για τις 

προσλήψεις. 

Περιγραφή θέσεως εργασίας (job description) 

Ο υπεύθυνος ΔΑΠ  θα πρέπει να γνωστοποιήσει στους υποψηφίους ποιες θα είναι οι 

απαιτήσεις, οι υποχρεώσεις και οι προδιαγραφές της εκάστοτε θέσης εργασίας καθώς 

και οι γνώσεις και οι επιδεξιότητες που απαιτούνται. 

Διαδικασία επιλογής του προσωπικού 

Η επιλογή του προσωπικού είναι το επόμενο βήμα εφόσον έχει συγκεντρωθεί, σε ένα 

εύλογο χρονικό διάστημα, ο αριθμός των υποψηφίων. Η πρόσληψη αποτελεί επένδυση 

για τον οργανισμό, επομένως, μια λήψη λάθους απόφασης θα κοστίσει χρήμα και 

χρόνο. Η επιλογή γίνεται με τα στάδια που ακολουθούν (Jones & George, 2003): 

 Εξέταση του βιογραφικού σημειώματος 

 Συνέντευξη 

 Γραπτές δοκιμασίες 

 Ψυχομετρικές δοκιμασίες 

 Δοκιμασίες φυσικής κατάστασης 

 Συστατικές επιστολές 

 



 

12 

 

Εξέταση βιογραφικού σημειώματος: ο υποψήφιος αρχικά κρίνεται από το βιογραφικό 

σημείωμα που παρουσιάζει για αυτό το λόγο πρέπει να είναι ειλικρινές και 

ευανάγνωστο. Να δίνονται όλες οι πληροφορίες για τον υποψήφιο με χρονολογική 

σειρά από την πιο πρόσφατη στην παλαιότερη. Η συνοδευτική επιστολή θα πρέπει να 

ακολουθεί του βιογραφικού η οποία απευθύνεται στον οργανισμό που έκανε την 

προκήρυξη της θέσης εργασίας. (Αλεξανδρής, 2011) 

Συνέντευξη: η συνέντευξη είναι το δεύτερο στάδιο της εξέτασης του υποψηφίου και 

πραγματοποιείται από εξειδικευμένα στελέχη. Υπάρχουν δύο ειδών συνεντεύξεις, η 

δομημένη όπου όλες οι ερωτήσεις είναι ίδιες για όλους τους υποψηφίους και η 

ελεύθερη όπου η συνέντευξη γίνεται υπό την μορφή συζήτησης. Ο βασικός στόχος της 

συνέντευξης είναι η εξέταση της προσωπικότητας του υποψηφίου και εάν είναι 

κατάλληλος για την ανάλογη θέση εργασίας. Μέσω τις συνέντευξης εξετάζεται η 

δυνατότητα επικοινωνίας, η ικανότητα απόδοσης ως μέλος μίας ομάδας, οι προσωπικοί 

στόχοι. (Αλεξανδρής, 2011) 

Γραπτές δοκιμασίες: οι γραπτές δοκιμασίες πραγματοποιούνται για να ελέγξει ο 

οργανισμός τις γνώσεις των υποψηφίων σχετικά με το αντικείμενο που έχει γίνει η 

προκήρυξη. Συνήθως, οι γραπτές εξετάσεις γίνονται από κρατικούς οργανισμούς. 

(Αλεξανδρής, 2011) 

Ψυχομετρικές δοκιμασίες: σε αυτή την κατηγορία δοκιμασιών υπάρχουν δυο ειδών, τα 

τεστ προσωπικότητας και τα τεστ ικανοτήτων. Τα τεστ προσωπικότητας έχουν ως 

στόχο να γίνει γνωστή η προσωπικότητα του υποψηφίου και πόσο αυτή ταιριάζει με τις 

απαιτήσεις της θέσεως εργασίας. Αυτού του είδους τα τεστ εξετάζονται από ειδικούς 

ψυχολόγους. (Robins, 2001). Τα τεστ ικανοτήτων εξετάζουν κατά πόσο οι ικανότητες 

του υποψηφίου μπορούν να ταυτιστούν με τις ικανότητες που απαιτούνται από την 

θέση εργασίας. (Robins, 2001)   

Δοκιμασίες φυσικής κατάστασης: σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι δοκιμασίες που 

περιλαμβάνουν δύναμη, αντοχή και φυσική κατάσταση. Αυτού του είδους δοκιμασίες 

πραγματοποιούνται από τους αθλητικούς οργανισμούς. 
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Συστατικές επιστολές: πολλοί οργανισμοί ζητούν από τους υποψηφίους συστάσεις από 

τους προηγούμενους εργοδότες. Οι συστάσεις μπορούν να γίνουν είτε με επίσημο 

τρόπο μέσω επιστολών, είτε με την επικοινωνία των δύο πλευρών. (Αλεξανδρής, 2011) 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 

Η εκπαίδευση του προσωπικού είναι μια σημαντική διαδικασία και αφορά το ήδη 

υπάρχον προσωπικό με την απόκτηση νέων γνώσεων, αλλά και αυτό που προσλήφθηκε 

πρόσφατα ώστε να ενταχθεί ομαλά στον οργανισμό και να είναι ικανό να ανταπεξέλθει 

στις απαιτήσεις του οργανισμού. (Αλεξανδρής, 2011) 

Η ανάπτυξη αφορά την απόκτηση περισσότερων γνώσεων και νέων δεξιοτήτων. Αυτή η 

διαδικασία αφορά κυρίως άτομα που θα αναληφθούν σε άλλες ιεραρχικές θέσεις μέσα 

σε ένα οργανισμό. 

Υπάρχουν διάφορες μορφές εκπαίδευσης και αυτές είναι η διδασκαλία μέσω διαλέξεων 

σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (αίθουσα), καθώς και στον χώρο εργασίας. (Λάιος, 

1999). 

Η διδασκαλία σε αίθουσα έχει ως στόχο να λάβουν οι εργαζόμενοι θεωρητικές γνώσεις 

για να αυξήσουν τις ήδη υπάρχουσες. Ο ίδιος ο οργανισμός αναλαμβάνει αυτή την 

εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων, προγραμμάτων εξειδίκευσης που πραγματοποιούνται 

στον χώρο του οργανισμού ή και σε άλλες σχολές. 

Ο δεύτερος τρόπος διδασκαλίας, στον χώρο εργασίας, γίνεται κατά την διάρκεια της 

εργασίας. Υπάρχει κάποιος πιο έμπειρος εργαζόμενος ο οποίος καθοδηγεί τον νεότερο 

και τον βοηθάει να αποκτήσει γνώσεις για την συγκεκριμένη θέση εργασίας. Το 

μειονέκτημα σε αυτό τον τρόπο διδασκαλίας είναι ότι απασχολούνται κάποια από τα 

στελέχη από τις καθημερινές του υποχρεώσεις. 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

Οι παραπάνω μορφές εκπαίδευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τρόποι ανάπτυξης 

του ανθρωπίνου δυναμικού. Υπάρχουν όμως και δυο άλλες μέθοδοι σύμφωνα με τον 
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Jones & George (2003) μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και αυτές είναι η επίσημη 

εκπαίδευση και η εργασιακή εμπειρία στους διάφορους τομείς του οργανισμού. 

Η επίσημη εκπαίδευση αφορά τους οργανισμούς και αποτελεί επένδυση για αυτούς 

καθώς είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν τα δίδακτρα των στελεχών τους για να 

παρακολουθήσουν κάποια προγράμματα εξειδίκευσης με σκοπό να χρησιμοποιήσουν 

τις γνώσεις προς όφελος του οργανισμού. 

Η εργασιακή εμπειρία στα διάφορα τμήματα του οργανισμού, αφορά στην κατανόηση 

κάποιων στελεχών του περιβάλλοντος εργασίας τους, των στόχων και των 

στρατηγικών. (Slack, 1997; Robins, 2001). 

Στον αθλητικό τομέα καθώς το περιβάλλον είναι πολύ ανταγωνιστικό, η εκπαίδευση 

και η ανάπτυξη των εργαζομένων είναι απαραίτητη καθώς υπάρχει μεγάλη εξέλιξη. Οι 

προπονητές υπόκεινται συνεχώς σε σεμινάρια, έρχονται σε επαφή με συναδέλφους, 

τεχνολογικά υπάρχει βελτίωση ασκήσεων και εξοπλισμού. Όλες οι εξελίξεις θα πρέπει 

να παρακολουθούνται και οι τυχόν αλλαγές να ακολουθούνται από τους υπευθύνους 

του οργανισμού. 

Οι Chelladurai και Madella (2007), αναφέρουν πόσο πολύ επηρεάζονται όλες οι 

πρακτικές Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων από τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των 

αθλητών. Σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι οι αθλητές θα πρέπει να θεωρούνται 

πελάτες και βάση αυτού να χρησιμοποιούνται οι ανάλογες πρακτικές Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων. 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΣ 

 

Η εκτίμηση της απόδοσης του ανθρωπίνου δυναμικού και των στελεχών του 

οργανισμού βοηθάει στην επίτευξη όλων των στόχων που έχουν τεθεί. (Jones & 

George, 2003). Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται για την απόδοσή τους, για 

τα δυνατά τους σημεία ώστε να συνεχίσουν τις προσπάθειες, αλλά και τα αδύνατα για 

να τα αντιμετωπίσουν και να τα βελτιώσουν. 
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Επιπλέον, η εκτίμηση της απόδοσης αποτελεί βάση για την εξέλιξη του εργαζομένου, 

για την προαγωγή του, για μισθολογικές αυξήσεις ή την παροχή οικονομικών (bonus). 

Οι μέθοδοι εκτίμησης είναι οι ακόλουθες (Jones & George, 2003; Robins, 

2001).: 

 Εκτίμηση των χαρακτηριστικών του προσωπικού 

 Εκτίμηση της συμπεριφοράς του προσωπικού 

 Εκτίμηση των αποτελεσμάτων 

Εκτίμηση των χαρακτηριστικών του προσωπικού: σε αυτή τη μέθοδο εκτιμούνται 

προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόμου, όπως είναι οι επιδεξιότητες και οι ικανότητες 

του. (Σκούλας & Οικονομάκη, 1998). 

Εκτίμηση της συμπεριφοράς του προσωπικού:  σε αυτή τη μέθοδο εκτιμάται η 

συμπεριφορά του εργαζομένου στην καθημερινή του εργασία και τον τρόπο που φέρει 

εις πέρας τις υποχρεώσεις του, δηλαδή στο πώς είναι ο εργαζόμενος και όχι στο τι 

κάνει. Η εκτίμηση της συμπεριφοράς δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από τους 

υφισταμένους αλλά και από τους πελάτες. (Αλεξανδρής, 2011) 

Εκτίμηση των αποτελεσμάτων: σε αυτή τη μέθοδο αξιολογούνται οι εργαζόμενοι βάσει 

του αποτελέσματος που έχουν επιφέρει οι πράξεις τους βάσει των στόχων που έχουν 

τεθεί από τον οργανισμό. (Σκουλάς & Οικονομάκη, 1998; Chelladurai, 1999). 

Οι Chirila et al. αναφέρουν και άλλες μεθόδους εκτίμησης των επιδόσεων όπως είναι το 

feedback (η ανατροφοδότηση), τα κρίσιμα περιστατικά, οι κλίμακες αξιολόγησης, τα 

BARS και τα ζεύγη σύγκρισης. 

Πιο αναλυτικά, η ανατροφοδότηση αναφέρεται στην κάθε πληροφορία που παρέχεται 

στο άτομο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης μιας εργασίας ή ακόμη και στην 

ολοκλήρωσή της. Τα κρίσιμα περιστατικά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο γιατί 

επηρεάζουν την απόδοση και την συμπεριφορά των εργαζομένων με αποτέλεσμα όποτε 

συμβούν να καταγράφονται. Οι κλίμακες αξιολόγησης είναι μία ακόμη μέθοδος και 

χρησιμοποιείται για να γίνει αξιολόγηση από το ανώτερο στέλεχος του οργανισμού στο 

κατώτερο.  Τα BARS αποτελούν τον συνδυασμό των κρίσιμων περιστατικών με τις 
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κλίμακες αξιολόγησης. Ολοκληρώνοντας, το ζεύγος σύγκρισης είναι η μέθοδος κατά 

την οποία γίνεται σύγκριση εργαζομένων που ανήκουν στην ίδια ομάδα εργασίας. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Αποτελεί σημαντικό μέρος της διοίκησης του προσωπικού καθώς παρουσιάζει εάν 

επετεύχθησαν οι στόχοι που είχαν τεθεί από τον οργανισμό. Η αξιολόγηση μπορεί να 

γίνει ατομικά, τμηματικά του οργανισμού ή με ομάδες. 

Οι μέθοδοι αξιολόγησης και τεχνικές είναι οι ακόλουθες: (Chirila et al.) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η περιγραφή θέσεως εργασίας που αποτελεί 

ένα πρότυπο επιδόσεων γνωστό και στον εργαζόμενο αλλά και στον υπεύθυνο. Η 

περιγραφή θέσεως εργασίας αποτελεί τον πυρήνα της αξιολόγησης. 

 Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Υπάρχει μια 

σιωπηρή συμφωνία μεταξύ υφισταμένου και εργαζομένου η οποία καθορίζει τα 

όρια του τι μπορεί βασίμως να ισχυριστεί ο πρώτος. 

 ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΩΝ: Κάθε εργασία 

σχετίζεται με κάποια αξία όπως είναι η συνέπεια, η αφοσίωση. 

 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟ ΤΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Ο οργανισμός πρέπει να κάνει σαφές ότι η αξιολόγηση γίνεται ένα 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέσα στον χρόνο και με έναν συγκεκριμένο τρόπο. 

Συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στα κριτήρια αξιολόγησης για τον προπονητή τα οποία 

θα εξετάζουν την ποιότητα εργασίας του, την επαγγελματική συμπεριφορά, τις 

επικοινωνιακές δεξιότητες και την πειθαρχία. Η ποιότητα εργασίας του σχετίζεται με 

την επίδραση που έχει στους αθλητές του, τις στρατηγικές και τις κατάλληλες τεχνικές. 

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει ο προπονητής είναι  επαγγελματική 

συμπεριφορά και να είναι διατεθειμένος να συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη του 

οργανισμού. Οι επικοινωνιακές δεξιότητες δεν πρέπει να έρχονται σε δεύτερη μοίρα 

καθώς θα έρχεται σε επαφή με τους γονείς των αθλητών, τα ηγετικά στελέχη και  τα 

ΜΜΕ. 

Ολοκληρώνοντας την ενότητα της αξιολόγησης σημαντικό είναι να αναφερθεί πως 

αποτελεί διαδικασία που οδηγεί στην ανάπτυξη του οργανισμού αλλά και στον 

επαγγελματισμό. 
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ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

Αυτή η πολιτική αφορά τον οργανισμό και τους μισθούς με τους οποίους πληρώνει τους 

εργαζομένους. Υπάρχουν σαφώς και άλλες παροχές όπως είναι η υγειονομική 

ασφάλιση, ημέρες αδείας.  

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

 

Ο Fayol (1949) διατυπώνει τις αρχές της διοίκησης που καταστούν έναν προπονητή 

αποτελεσματικό. Οι αρχές αφορούν όλα τα διοικητικά στελέχη αλλά ιδιαίτερα τους 

προπονητές καθώς έρχονται σε συνεχή επαφή με τους αθλητές και με την υπόλοιπη 

αγωνιστική ομάδα. Οι αρχές είναι οι εξής: 

•Καταμερισμός εργασίας: ο προπονητής καθορίζει τις αρμοδιότητες των συνεργατών 

του και αναθέτει στους αθλητές του ασκήσεις που θα βελτιώσουν την απόδοση τους. 

•Εξουσία και ευθύνη: ως γνωστόν η εξουσία γεννά την ευθύνη. Ο προπονητής δίνει 

εντολές που πρέπει να ακολουθήσουν οι αθλητές και οι συνεργάτες του, και αυτό τους 

καταστεί υπεύθυνους. 

•Πειθαρχεία: αποτελεί βασική αρχή καθώς οι αθλητές πρέπει να υπακούουν στις 

οδηγίες και υποδείξεις του προπονητή τους. Εκτός από την αγωνιστική πειθαρχεία 

υπάρχει και η έξω-αγωνιστική, η οποία διαμορφώνει τον χαρακτήρα των αθλητών και 

είναι χαρακτηριστικό που το επιτυγχάνουν σπουδαίοι προπονητές. 

•Ενότητα της εντολής: ο προπονητής είναι αυτός που δίνει τις εντολές και όλοι 

λογοδοτούν σε αυτόν. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει σύγκρουση και σύγχυση. 

•Ενότητα και διεύθυνση: ο προπονητής είναι αυτός που κατευθύνει μόνο τους αθλητές 

στην υλοποίηση των αγωνιστικών στόχων που έχουν τεθεί. 
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•Υποταγή του ατομικού συμφέροντος: όλοι οι αθλητές ενδιαφέρονται για το καλό τη 

ομάδας και βάζουν σε δεύτερο ρόλο το ατομικό τους συμφέρον. Οι στόχοι της ομάδας 

αποτελούν προτεραιότητα. 

•Ανταμοιβή: υπάρχουν διάφορα είδη ανταμοιβής εκτός από την οικονομική, όπως η 

ηθική, και η επιβράβευση. Λόγω των πολλών ατόμων μιας ομάδας θα πρέπει να είναι 

δίκαιη. 

• Συγκέντρωση: ο προπονητής παίρνει όλες τις αποφάσεις, δίνει όμως  στους 

συνεργάτες του και στους αθλητές του ευθύνες για τις οποίες πρέπει να λάβουν 

αποφάσεις και να τις φέρουν εις πέρας. 

•Ιεραρχία: η ιεραρχία πρέπει να γίνεται κατανοητή και δεκτή από όλους. Τα ανώτερα 

διοικητικά στελέχη είναι υπεύθυνα για την λήψη αποφάσεων, ενώ τα κατώτερα για την 

υλοποίηση τους. 

•Ισότητα: παρόλο που υπάρχει ιεραρχία, οι καλοί τρόποι συμπεριφοράς, η δικαιοσύνη 

και η ανθρωπιά δεν πρέπει να παραμερίζονται. 

•Σταθερότητα των θέσεων: η διοίκηση σε συνεργασία με τον προπονητή ή τους 

προπονητές δεν θα πρέπει να κάνουν συχνές αλλαγές του προσωπικού καθώς αποτελεί 

δαπάνη και αναστάτωση για τον οργανισμό. 

•Πρωτοβουλία: προκειμένου να αναπτυχθούν οι προσωπικότητες των μελών, καλό 

είναι να δίνονται κάποιες πρωτοβουλίες.  

•Ομαδική προσπάθεια: ο προπονητής έχει την υποχρέωση να εμπνέει και να δημιουργεί 

το ομαδικό πνεύμα στους αθλητές του αλλά και στους συνεργάτες του. Αυτό το 

συναίσθημα δημιουργεί την ενότητα.  

Εφόσον αναφέρθηκαν οι αρχές που πρέπει να χαρακτηρίζουν έναν προπονητή θα 

διατυπωθούν οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες που οφείλουν να έχουν οι συνεργάτες 

του και γενικότερα το προσωπικό μιας ομάδας. Ο ρόλος των συνεργατών του 

προπονητή είναι να τον ενημερώνουν για να είναι αποδοτική και ομαλή η λειτουργία 

της ομάδας. Οι συνεργάτες του προπονητή είναι ο διευθυντής γραφείων της αθλητικής 

ομάδας, ο δεύτερος προπονητής, ο γυμναστής, ο γιατρός, ο φυσιοθεραπευτής. Ο 

καθένας έχει τις υποχρεώσεις του που θα αναλυθούν στην συνέχεια. 
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Ο διευθυντής των γραφείων είναι υπεύθυνος για την αρχειοθέτηση όλων των εγγράφων, 

διατάξεων και για την επίβλεψη του προσωπικού του για να μην υπάρχουν 

εκκρεμότητες.  

Ο δεύτερος προπονητής έχει στις αρμοδιότητες του την πλαισίωση του αρχικού 

προπονητή για να τον βοηθά όποτε χρειάζεται και την καταγραφή στοιχείων ως 

παρατηρητής στις προπονήσεις των αθλητών. 

Ο γυμναστής είναι το πρόσωπο που φροντίζει για την φυσική κατάσταση των αθλητών, 

βοηθά στην αποθεραπεία των αθλητών μετά από τραυματισμούς σε συνεργασία με τον 

γιατρό, είναι σε συνεχή συνεργασία με τον προπονητή για την εξέλιξη των 

προπονήσεων. 

Ο γιατρός συνεργάζεται με τον προπονητή σχετικά με την διατροφή που πρέπει να 

ακολουθήσει κάθε αθλητής, συμβουλεύει τον φυσιοθεραπευτή για τους 

τραυματισμένους αθλητές, παρέχει τα φάρμακα και ενημερώνει τον προπονητή για την 

υγεία των αθλητών. 

Τέλος ο φυσιοθεραπευτής συνεργάζεται με τον γιατρό για τους τραυματισμένους 

αθλητές, παρίσταται στις προπονήσεις για να μπορεί να επέμβει όποτε χρειαστεί και 

συνοδεύει όπως και ο γιατρός την ομάδα στα τουρνουά και στα πρωταθλήματα που 

διεξάγονται εντός ή εκτός πόλης τους, εντός ή εκτός της χώρας τους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ορισμός 

 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) (Total Quality Management- TQM ) αναφέρεται 

από τον Ζαβλάνο  (2006), ως η συνεργασία μεταξύ ατόμων ενός οργανισμού που 

χαρακτηρίζεται από αμοιβαιότητα όπου στόχοι τους είναι η παραγωγή προϊόντων και 

υπηρεσιών τα οποία θα ικανοποιούν  τις ανάγκες καθώς και τις προσδοκίες των 

εκάστοτε πελατών. 

Βασικές αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας είναι η συνεχής βελτίωση του 

οργανισμού, η ομαδική εργασία  και η εστίαση στις ανάγκες των πελατών. 



 

20 

 

 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( QUALITY ASSURANCE, QA)  

 

Οι ενέργειες που απαιτούνται, σχεδιασμένες ή συστηματικές, περιλαμβάνονται στην 

διασφάλιση της ποιότητας, η οποία είναι μία τεχνική κατά την οποία ο πελάτης 

εμπιστεύεται το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία καθώς επίσης ότι ο οργανισμός 

ικανοποιεί σε συνεχής βάση τις ανάγκες των πελατών του.  Ο σκοπός της διασφάλισης 

της ποιότητας όταν αφορά οργανισμούς παροχής υπηρεσιών  είναι πρώτον, να 

εξαλείφονται τα λάθη που πραγματοποιούνται από εργαζομένους, δεύτερον να 

παρέχεται η διασφάλιση στον πελάτη ότι η παρεχόμενη υπηρεσία είναι στο υψηλότερο 

δυνατό επίπεδο προτύπων και τρίτον, να γίνει σαφές ότι τα πρότυπα είναι ομοιόμορφα 

στα τμήματα του οργανισμού. 

Ο Ζαβλάνος (2006), αναφέρει τον John Ruskin που διατυπώνει την άποψη ότι η 

ποιότητα και η σπουδαιότητα της δεν είναι τυχαία καθώς χρησιμοποιείται για να 

παραχθεί ένα προϊόν στο ανώτερο του επίπεδο και είναι αποτέλεσμα πολλών 

προσπαθειών.  

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ JURAN: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Ο προγραμματισμός της ποιότητας έτσι όπως τον ανέπτυξε ο Juran εμφανίζεται με την 

μορφή «είσοδος- επεξεργασία- έξοδος».  Ως αρχή του έχει την ικανοποίηση του 

εξωτερικού και εσωτερικού πελάτη και ολοκληρώνεται με αυτές τις διαδικασίες που 

είναι απαραίτητες για να ξεκινήσει η παραγωγή. 

Προσδιορισμός των πελατών 

↓ 

Προσδιορισμός των αναγκών κάθε πελάτη 

↓ 

Μετάφραση των αναγκών κάθε πελάτη 

↓ 

Διατύπωση των μονάδων μέτρησης 
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↓ 

Προσδιορισμός του συστήματος μέτρησης 

↓ 

Ανάπτυξη των χαρακτηριστικών του προϊόντος 

↓ 

Βελτιστοποίηση του σχεδιασμού του προϊόντος (στόχοι προϊόντος) 

↓ 

Ανάπτυξη διαδικασίας (χαρακτηριστικά) 

↓ 

Βελτιστοποίηση: απόδειξη ικανότητας διαδικασίας 

↓ 

Μεταφορά στις λειτουργίες (η διαδικασία είναι έτοιμη για να αρχίσει η παραγωγή) 

(Ζαβλάνος, 2006) 

ΠΕΛΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

 

Στις μέρες μας οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες στους πελάτες δίνουν ιδιαίτερη 

έμφαση στις ανάγκες του πελάτη αλλά και στις προσδοκίες του. Με αυτόν τον τρόπο, 

κάθε οργανισμός που έχει ως στόχο να καλύπτει τις απαιτήσεις του πελάτη του έχει 

πελατοκεντρικό χαρακτήρα. 

Λόγω της άυλης φύσης των υπηρεσιών είναι δύσκολο να προσδιοριστούν τα 

χαρακτηριστικά που τις καθιστούν ποιοτικές. Εντούτοις, ο Garvin (1988) αναφέρει τα 

κριτήρια εκείνα που αξιολογούν το επίπεδο ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας. Τα 

κριτήρια αυτά είναι: 

• Πιστότητα- συνέπεια: πόσο έγκυρα παρέχεται η υπηρεσία 

• Ανταπόκριση: οι εργαζόμενοι είναι πρόθυμοι να παρέχουν την υπηρεσία 

• Ικανότητα: οι εργαζόμενοι έχουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που είναι 

απαραίτητες για την παροχή της υπηρεσίας 
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• Προσβασιμότητα: πόσο εύκολα ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει ή να βρει τον 

οργανισμό 

• Ευγένεια: το προσωπικό του οργανισμού διακατέχεται από καλούς τρόπους 

συμπεριφοράς και σεβασμό προς τον πελάτη 

• Επικοινωνία 

• Ασφάλεια: παροχή ασφάλειας στον πελάτη για αποφυγή κινδύνων 

• Αξιοπιστία: δημιουργεί το καλό όνομα του οργανισμού στην αγορά καθώς ο 

πελάτης εμπιστεύεται τον οργανισμό.  

• Υλική υπόσταση: ο καλός εξοπλισμός του κτηρίου ή του χώρου που στεγάζεται η 

επιχείρηση. Το περιβάλλον πρέπει να είναι καθαρό και ελκυστικό για τους πελάτες. 

 

Οι παράγοντες που δυσαρεστούν τους πελάτες είναι τα λάθη που γίνονται κατά την 

διάρκεια των διαδικασιών, η έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού. Για 

την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών ο οργανισμός θα πρέπει να εξετάσει τα 

παράπονα που εκφράζουν οι ίδιοι οι πελάτες. Στην συνέχεια η διαδικασία η οποία 

ακολουθείται είναι η εξής: 

• Σπουδαιότητα του προβλήματος 

• Δυνατότητα για την επίλυση του 

• Λύση και το κόστος της 

• Ταχύτητα της λύσης 

• Μονιμότητα της λύσης 

• Το προσωπικό να αποδεχτεί την λύση. 
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

 

Ο χώρος του αθλητισμού έχει ανάγκη για ΔΟΠ καθώς αντιμετωπίζει ουσιώδεις 

προκλήσεις όπως είναι τα οικονομικά προβλήματα, προβλήματα υποδομής, 

εγκατάλειψης μελών καθώς και ανεπάρκειας προπονητών. (De Knop et al., 2004) 

Η ΔΟΠ πρέπει να ορίζεται για όλους όσους παρέχουν αθλητικές υπηρεσίες με ένα 

μόνιμο σύστημα καταχώρισης που θα έχει ως σκοπό την αξιολόγηση μιας πολιτικής 

προσαρμοσμένη στην  ποιότητα.  

Είναι μία διαδικασία που απαιτεί δέσμευση από το κάθε στέλεχος του οργανισμού, 

διαθεσιμότητα απαιτούμενων υλικών και ανθρώπινων πόρων, όσο το δυνατόν καλύτερο 

σύστημα καταγραφής, έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων του οργανισμού και την 

χρήση αποτελεσματικών συστημάτων για την επίτευξη των στόχων. (Hegazy, 2012) 

Το κλειστό σύστημα που επικρατεί στους αθλητικούς συλλόγους θεωρείται ιδανικό για 

να εισαχθούν νέες στρατηγικές ποιότητας στον αθλητικό τομέα. (De Knop et al., 2004) 

Η ΔΟΠ εστιάζει στην ικανοποίηση του πελάτη, στην συνεχή εξέλιξη και στην ολική 

δέσμευση. Υπάρχουν 3 βασικά συστατικά που αποτελούν καίριο προσόν για μια 

επιχείρηση η οποία θέλει να κινηθεί σε μια πιο πελατοκεντρική κατεύθυνση που είναι 

αποτελεσματική. Τα συστατικά αυτά αναφέρονται ως την διαχείριση αποθεμάτων 

ολικής ποιότητας και περιλαμβάνουν: (De Knop et al., 2004) 

 εστίαση στον πελάτη 

 στρατηγικός σχεδιασμός 

 μέτρηση ποιότητας και ανάλυση 

 εξασφάλιση ποιότητας 

 αποτελέσματα βελτίωσης της ποιότητας και παραγωγικότητας 
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Η «μήτρα» ποιότητας βοηθάει στην κατανόηση των λειτουργιών της επιχείρησης. Οι 

οριζόντιοι άξονες της είναι το τεχνικό της σύστημα και το δυναμικό της όπου έμφαση 

δίνεται στην ανθρώπινη πλευρά του οργανισμού μέσω της εκπαίδευσης, της 

υπάρχουσας γνώσης και της δέσμευσης. Οι δύο οριζόντιοι άξονες είναι το λειτουργικό  

επίπεδο ( πρωταρχικές διεργασίες που διεξάγονται και συμβάλλουν στην αναμενόμενη 

λειτουργία) και στο στρατηγικό επίπεδο (υποστηρικτικές διεργασίες που στοχεύουν 

στην δημιουργία επιπρόσθετης αξίας και στην υλοποίηση ανώτερων στόχων). 

Υπάρχουν διάφορα μοντέλα που βοηθούν στην κατανόηση της ΔΟΠ και ένα από αυτά 

είναι το ΕFQM  με τις απαρχές του το 1992. Είναι διαδεδομένο κυρίως στην Ευρώπη 

και αποτελεί την βάση της πλειοψηφίας των εθνικών και διεθνών βραβείων ποιότητας. 

(De Knop et al., 2004) 

Ο σχεδιασμός αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβληματικά πεδία και η λύση είναι η 

θέσπιση μακροχρόνιων πολιτικών με ξεκάθαρους σκοπούς. Ο οργανισμός πρέπει να 

κατανοεί τις ανάγκες του πελάτη. 

Το εσωτερικό σύστημα: ένα καλό εσωτερικό επικοινωνιακό σύστημα είναι απαραίτητο 

για κάθε επιχείρηση. Σε αυτό το πεδίο δεν παρατηρείται ιδιαίτερο πρόβλημα. 

Εξωτερική επικοινωνία και «χτίσιμο» εικόνας: εδώ οι περισσότεροι οργανισμοί δίνουν 

βάση και τα πάνε πολύ καλά. Συνεργάζονται με άλλους συλλόγους, με την τοπική 

διοίκηση, με σπόνσορες και φυσικά με τα ΜΜΕ.  

Οργανωσιακή κουλτούρα: καθορίζει την ελκυστικότητα που έχει ένας σύλλογος 

απέναντι στους πελάτες νεότερης ηλικίας. (Van Meerbeek, 1986). Η οργανωσιακή 

κουλτούρα επιτυγχάνεται με την οργάνωση τουρνουά, parties, εκδρομών αλλά και με 

τον ρουχισμό που έχει κάθε σύλλογος και τον χαρακτηρίζει δημιουργώντας μια 

αίσθηση οικογένειας. 

Δομή και διαχείριση: το πεδίο αυτό απαιτεί εξέλιξη καθώς υπάρχει μεγάλο πρόβλημα 

κυρίως σε εθελοντικούς οργανισμούς μιας και το βρίσκουν αυτό ως πρόφαση και 

προσφέρουν χαμηλού επιπέδου υπηρεσίες. (De Knop et al., 2004) 

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων: στοχεύει στην ατομική ανάγκη και ικανοποίηση των 

μελών της. Ένα μικρό ποσοστό του budget  πηγαίνει στους προπονητές ενώ το 
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υπόλοιπο στην εκπαίδευση και αυτό γιατί οι πελάτες δείχνουν την ικανοποίηση τους 

και την εμπιστοσύνη τους σε εκπαιδευμένους προπονητές. (De Knop et al., 2004) 

ΤΑ ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

Υπάρχουν πέντε (5) κατηγορίες προβλημάτων ομαδοποιημένες ανάλογα με το 

περιεχόμενο και το πεδίο στο οποίο εστιάζουν. (Hegazy, 2012).  Η πρώτη κατηγορία 

αφορά το όραμα, την αποστολή και τους στόχους του οργανισμού. Όπως ήδη 

αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, αυτή η κατηγορία αποτελεί την αιτία ύπαρξης 

του αθλητικού οργανισμού. Πολλές φορές όμως τα στελέχη του οργανισμού 

παραλείπουν την αναφορά τους και δεν κάνουν καμία προσπάθεια για γνωστοποίηση 

τους. 

Η δεύτερη κατηγορία σχετίζεται με την αποτελεσματική διαχείριση. Τα διοικητικά 

στελέχη των οργανισμών πολλές φορές αδιαφορούν για την εκπαίδευση όλου του 

προσωπικού σχετικά με την Ποιότητα είτε είναι οι διοικητικές ομάδες είτε οι τεχνικές, 

δεν έχει την εποπτεία των εργασιών που εκτελούνται καθώς ακόμα δεν επιτρέπουν 

στους τεχνικούς να έχουν συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων. Με αυτόν τον τρόπο 

τονίζεται η ανάγκη για την ύπαρξη μιας κοινής πεποίθησης μεταξύ όλων μέσα στον 

οργανισμό και την εκπαίδευση της διοίκησης και του ανθρωπίνου δυναμικού κάθε 

τμήματος.  

Η τρίτη κατηγορία προβλημάτων αφορά μεμονωμένα την εκπαίδευση και την συνεχή 

μόρφωση. Τα προβλήματα που εντοπίζεται έντονα είναι η απουσία ενός εκπαιδευτικού 

πλάνου, η έλλειψη ανάγκης για  βελτίωση δεξιοτήτων και η αδιαφορία για 

παρακολούθηση σεμιναρίων σχετικά με την εκάστοτε εργασία. Αρχικά, θα πρέπει να 

τεθεί ένα εκπαιδευτικό πλάνο, να γνωστοποιηθούν οι ανάγκες κάθε τμήματος και να 

υπάρξει εκπαίδευση.  

Η τέταρτη κατηγορία αφορά για άλλη μια φορά το ανθρώπινο δυναμικό και τους 

υλικούς πόρους, ενώ η πέμπτη κατηγορία αφορά τις αρχές και τις ευθύνες. Σε όλους 

τους οργανισμούς υπάρχει ηγεσία, το πρόβλημα όμως που εντοπίζεται είναι η έλλειψη 

συνεργασίας της διοίκησης και των εργαζομένων. Πολλές φορές οι τεχνικοί εκτελούν 

τις εργασίες τους σε ένα δικτατορικό εργασιακό περιβάλλον. Η αντιμετώπιση αυτών 
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των προβλημάτων θα γίνει με την παροχή ατομικών κινήτρων με την επιστροφή στις 

θέσεις εργασίας εφόσον ολοκληρωθεί η εκπαίδευση. 

Η πέμπτη κατηγορία σχετίζεται με τη δικαιοδοσία και τις ευθύνες στο χώρο εργασίας. 

Οι αθλητικοί οργανισμοί αποτελούνται από την κεντρική ηγεσία και αυτό που τους 

χαρακτηρίζει είναι η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ της διοίκησης και του εργατικού 

προσωπικού. Χαρακτηριστικό είναι η έλλειψη ανάθεσης εργασιών περαιτέρω αυτού 

που έχουν εξαρχής οριστεί καθώς το περιβάλλον που επικρατεί έχει δικτατορικά 

εργασιακό χαρακτήρα. 

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΟΠ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

 

Στον τομέα του αθλητισμού η διοίκηση ολικής ποιότητας βοηθάει στην απόδοση 

υπηρεσιών, στην αξιοπιστία τους, στην ανθεκτικότητα τους και στην διαθεσιμότητα 

τους. 

Για να επιτύχει η ΔΟΠ θα πρέπει η διοίκηση να κατανοήσει πλήρως ποιοί είναι οι 

πελάτες, τι είναι αυτό που δεσμεύονται να παρέχουν και πως οι ίδιοι οι πελάτες 

καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα των υπηρεσιών. Σημαντικό στοιχείο σε έναν 

αθλητικό οργανισμό αποτελεί η κατάρτιση των εργαζομένων. (Mawson, 1993) 

 

ΟΙ «ΚΥΚΛΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

 

Η διοίκηση και το προσωπικό είναι καίρια τμήματα και αποτελούν «κλειδί» στην λήψη 

αποφάσεων μέσα σε έναν οργανισμό.  

Οι κύκλοι ποιότητας είναι τυπικοί, θεσμοθετημένοι μηχανισμοί για την παραγωγική 

επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν μεταξύ των εργαζομένων. Οι κύκλοι 

ποιότητας αποτελούν προσέγγιση της συμμετοχικής διαχείρισης που σκοπός είναι κάθε 

εργαζόμενος να είναι διαχειριστής της δουλειάς του. 

Οι κύκλοι ποιότητας βοηθούν στην διαδικασία της λήψης αποφάσεων στους  δύο 

τομείς, προσωπικό και διοίκηση, καθώς και την ενίσχυση της παραγωγικότητας ενός 

αθλητικού οργανισμού σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 
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Οι βασικές αρχές των κύκλων είναι: 

• Συμβολή στην ανάπτυξη και βελτίωση της επιχείρησης 

• Σεβασμός στους εργαζομένους και στην δημιουργία αξιόλογων θέσεων εργασίας 

• Ανάδειξη ανθρωπίνων δυνατοτήτων δίνοντας τους ευκαιρίες 

Ο αθλητικός διευθυντής σε έναν οργανισμό ή σύλλογο θα πρέπει να επιδιώκει ένα 

περιβάλλον δημιουργικότητας και συνολικής αποτελεσματικής διαχείρισης  

προσωπικού ώστε να μεγιστοποιηθεί η παραγωγικότητα και η αύξηση της ποιότητας. 

(Hunnicutt, 1988) 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

Η διαθέσιμη βιβλιογραφία αδυνατεί ορίσει τον όρο «αποτελεσματικότητα» των 

αθλητικών οργανισμών διαθέτει όμως θεωρητικές προσεγγίσεις. (Papadimitriou,  1993).  

Στους αθλητικούς οργανισμούς η αποτελεσματικότητα δεν ταυτίζεται με την επίτευξη 

των στόχων καθώς αυτοί πολλές φορές δεν υπάρχουν και άλλες δεν είναι αποδεκτοί. 

Ένας σύλλογος, παραδείγματος χάριν, μπορεί να επιτύχει τους αγωνιστικούς της 

στόχους αλλά παρ’ όλα αυτά ορισμένα από τα μέλη του να εκφράζουν δυσαρέσκεια για 

τον τρόπο λειτουργίας του προπονητή, των βοηθών, των διαιτητών κτλ. 

(Παπαδημητρίου, 2005) 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχία της αθλητικής επιχείρησης  έχουν 

αποδειχτεί καθοριστικοί για την λειτουργία της. (Parks et al., 1998) 

 Ποιότητα αθλητικών υπηρεσιών: Η παροχή ποιότητας υπηρεσιών καθώς και 

η βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι ο κύριος σκοπός 

κάθε αθλητικής υπηρεσίας που είναι επιτυχημένη. Η αθλητική επιχείρηση 

αναζητά συνεχώς τρόπους να διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες της χαρακτηρίζονται 

από συνέπεια με την χρήση εξειδικευμένου προσωπικού και εξοπλισμό νέων 

τεχνολογιών. 
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  Επικοινωνία: Η προώθηση των υπηρεσιών μιας αθλητικής επιχείρησης με 

ευρηματικούς τρόπους και ανά τακτά χρονικά διαστήματα συμβάλλει στην 

επιτυχία της. Οι διαφημίσεις και το σωστό μάρκετινγκ αποτελούν παράγοντες 

επιτυχίας. 

 Κατανόηση των πολιτιστικών στοιχείων: Ο τρόπος λειτουργίας του 

αθλητικού οργανισμού επηρεάζεται από τα κοινωνικά και πολιτιστικά στοιχεία 

της κοινωνίας. Οι μεγάλες εταιρείες αθλητικών ειδών προωθούν το μήνυμα πως 

η άσκηση βελτιώνει την ποιότητα ζωής. Μια από αυτές, η Nike,  προβάλλει 

μέσω σλόγκαν μηνύματα ώστε οι αποδέκτες τους να ξεκινήσουν να ασκούνται 

παράλληλα με την προβολή των προϊόντων τους. 

 Η αθλητική κουλτούρα και η κατανόηση της: Ο τρόπος με τον οποίο ο 

αθλητισμός επηρεάζει τον πολιτισμό και το αντίστροφο. (Randall, 1994). Ο 

αθλητισμός επηρεάζει την κουλτούρα και αυτό γίνεται κατανοητό με την 

συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή των ανθρώπων σε αθλητικές δραστηριότητες 

και την κατανάλωση των ανάλογων αθλητικών προϊόντων.   

 

Ολοκληρώνοντας, όπως αναφέρουν οι Ko και Pastore (2005), επιτυχία θεωρείται η 

παροχή καλής ποιότητας υπηρεσιών στους πελάτες τους και αυτό έχουν ως στόχο όλοι 

οι αθλητικοί οργανισμοί. 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ : μεθοδολογία έρευνας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
: ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ TAE- KWON-DO 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: 

Το Taekwondo αποτελεί μία από τις παραδοσιακές πολεμικές τέχνες της Κορέας. 

Χαρακτηρίζεται από την πειθαρχία που δείχνει τους τρόπους με τους οποίους 

ενισχύεται το πνεύμα και η ζωή μέσα από τη προπόνηση του σώματος και του μυαλού. 

Στις μέρες μας έχει γίνει ένα άθλημα παγκοσμίου επιπέδου με διεθνή φήμη και 

βρίσκεται ανάμεσα στα επίσημα αθλήματα των Ολυμπιακών Αγώνων. 

Η λέξη “Taekwondo” αποτελείται από τρεις επιμέρους συλλαβές, το “tae” που σημαίνει 

πόδι, “kwon” που σημαίνει μάχη και το “do” που σημαίνει τρόπος. Είναι ένας τρόπος 
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για να ηρεμεί κανείς ή να ελέγχει τις μάχες και να διατηρεί την ειρήνη. Με αυτόν τον 

τρόπο, “taekwondo” σημαίνει παύση των μαχών χρησιμοποιώντας όλα τα μέρη του 

σώματος και οικοδόμηση ενός καλύτερου και πιο ειρηνικού κόσμου. 

ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΟΥ TAEKWONDO 

 

Το taekwondo ανακαλύφθηκε στην Κορέα πριν από 5000 χρόνια και σε όλη αυτή την 

πορεία του εμφανίζεται με διάφορους όρους- ονόματα όπως είναι το “subak” ή το 

“taekkyon” και αποτελούσε αμυντική πολεμική τέχνη που συνδυάζει την προπόνηση 

του μυαλού και του σώματος. 

Με την εξέλιξή του μέσα στους αιώνες, ήρθε σε επαφή και με άλλες πολεμικές τέχνες 

που αναπτύχθηκαν σε άλλες ασιατικές χώρες όπως η Κίνα και η Ιαπωνία. Αυτό που την 

διαχωρίζει όμως από τις υπόλοιπες πολεμικές τέχνες είναι η άριστη δεξιοτεχνία των 

ποδιών, όσο αφορά τα λακτίσματα, που αποκτά ο αθλητής. 

Αρχικά αναπτύχθηκε ως ένστικτο επιβίωσης του ανθρώπου απέναντι στα θηρία λόγω 

τις έλλειψης όπλων μετέπειτα όμως εξελίχθηκε σε επίδειξη μέσω τελετουργικών 

αγώνων ανάμεσα στις φυλετικές κοινότητες.    

Η δυναστεία Koryo (918- 1392) ήταν υπεύθυνη για την επανένωση της κορεατικής 

χερσονήσου. Στο χρονικό διάστημα αυτό έθεσε ως προτεραιότητα στα προσόντα του 

στρατιωτικού προσωπικού τη γνώση πολεμικών τεχνών. Η πολεμική τέχνη που 

κυριάρχησε σε γενικές γραμμές μέσα στον στρατό ήταν το taekkyon. Υπάρχουν 

αναφορές ότι στρατιώτες που γνώριζαν taekkyon λάμβαναν μέρος σε διαγωνισμούς 

αντίστοιχους με τα σημερινά αθλητικά πρωταθλήματα που διεξάγονται ανά τον κόσμο. 

Στην σύγχρονη εποχή της Κορέας (1392- 1910), κυριάρχησε η δυναστεία Chosun και 

το taekkyon (taekwondo) μετονομάστηκε σε subakhui. Την περίοδο ιαπωνικής 

αποικιοκρατίας στην Κορέα (1910- 1945) έγινε προσπάθεια για την εξάλειψη του 

taekkyon, αυτό όμως δεν κατέστη δυνατόν γιατί οι masters εκείνης της εποχής 

εξέδωσαν χειρόγραφα που απεικόνιζε δεκατέσσερεις (14) συνολικά τεχνικές. Οι πέντε 

(5) από αυτές ήταν λακτίσματα ποδιών, οι τέσσερις (4) τεχνικές χεριών, η μια (1) 

περιστροφική κίνηση ποδιών, οι τρεις (3) τεχνικές μερικής ρήψης και η μια (1) ολικής 
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ρήψης. Το taekkyon (taekwondo) έγινε αγαπητό από τον κορεατικό λαό λόγω της 

διαρκής απειλής φυλάκισης που βίωναν οι masters από την ιαπωνική αποικιοκρατία. 

Μετά την απελευθέρωση της Κορέας από την ιαπωνική κυριαρχία και το τέλος του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου, ο λαός της Κορέας άρχισε να ανακάμπτει. Εκείνη την εποχή, ο 

master του taekkyon, ο Song-Duk-ki διεξήγαγε επίδειξη της πολεμικής τέχνης πριν από 

την Α’ Δημοκρατία της Κορέας. Μετέπειτα, ακολούθησε από τον πρόεδρο της Κορέας, 

Syngman Rhee, ο διαχωρισμός του taekkyon από το ιαπωνικό karate που είχαν εισάγει 

οι Ιάπωνες. 

Μετά το τέλος του κορεατικού πολέμου (1950- 1953) άρχισαν να ανοίγουν οι πρώτες 

σχολές taekkyon στην χώρα. Διαδόθηκε σε περισσότερες από  εκατό (100) χώρες 

εξαιτίας των περίπου δυο χιλιάδων (2000) masters που έφυγαν εξαιτίας του πολέμου. 

 

 

ΤΟ TAEKWONDO ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 

Το 1971 το taekwondo αναγνωρίζεται ως εθνική πολεμική τέχνη της Κορέας. Το 1972 

ιδρύεται η Kukkiwon (Ομοσπονδία taekwondo της Κορέας). Στην συνέχεια, το 1973 

ιδρύεται η Παγκόσμια Ομοσπονδία taekwondo (WTF). Επίσης, την ίδια χρονιά 

αποφασίζεται η διεξαγωγή Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ανά δύο έτη. Το 1975 το 

taekwondo αναγνωρίζεται ως επίσημο άθλημα από την Ερασιτεχνική Αθλητική Ένωση 

των Η.Π.Α. (AAU). Επίσης εισήχθη ως μέλος στην Γενική Ένωση Διεθνών Αθλητικών 

Ομοσπονδιών (GAISF). Το 1976 ακολούθησε η αναγνώριση του ως επίσημο αθλητικό 

γεγονός από το Διεθνές Συμβούλιο Στρατιωτικού Αθλητισμού (CISM). Το 1980 η 

Παγκόσμια Ομοσπονδία (WTF) αναγνωρίστηκε από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή 

(ΔΟΕ, IOC) κάνοντας το taekwondo επίσημο ολυμπιακό άθλημα. Το 1981 διεξήχθη το 

πρώτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ενώ το 1984 το taekwondo έγινε αποδεκτό στα 

ασιατικά πρωταθλήματα ως ένα επίσημο γεγονός. Το 1986 διοργανώνονται οι πρώτοι 

παν- Αμερικανικοί Αγώνες. Το 1992 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης το 

taekwondo παίρνει μέρος ως άθλημα επίδειξης. Το 1994 η ΔΟΕ ανακοινώνει την 

ένταξη του taekwondo στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σύδνεϋ ως επίσημο ολυμπιακό 
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άθλημα. Στις 29 Νοεμβρίου 2002 στην 114
η
 Σύνοδο της Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), 

η επιτροπή επιβεβαίωσε την ένταξη του taekwondo στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 

Πεκίνο το 2008. Τέλος, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα το 

taekwondo λαμβάνει μέρος ως ολυμπιακό άθλημα. 

ΤΟ TAEKWONDO ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ  

 

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία taekwondo ιδρύθηκε στις 2 Μαΐου το 1976. Οι πρώτες  

χώρες που συμμετείχαν ως μέλη της Ομοσπονδίας ήταν η Ισπανία, το Βέλγιο, η 

Αυστρία, η Πορτογαλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Τουρκία, η 

Ελλάδα, η Δανία και η Αγγλία.  

Στις μέρες μας αποτελείται από τις Ομοσπονδίες Taekwondo όλων των ευρωπαϊκών 

κρατών-μελών και ρυθμίζει όλα τα θέματα του Taekwondo σε επίπεδο ηπείρου. 

Πρώτος Πρόεδρος που εξελέγη ήταν ο  Antonio Garcia de la Fuente και το πρώτο 

Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα διεξήχθη στη Βαρκελώνη στις 22 και 23 Μαΐου το 1976. 

Κατά σειρά πέμπτος Πρόεδρος της Ομοσπονδίας εξελέγη ο Αθανάσιος Πραγαλός  στις 

15 Φεβρουαρίου 1999 στην Αθήνα όπου παραμένει μέχρι και σήμερα. 

ΤΟ TAEKWONDO ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Το Tae Kwon Do ξεκίνησε στην Ελλάδα στην Αθήνα το 1969 και στην Θεσσαλονίκη 

το 1970. Αναπτύχθηκε με ατομική πρωτοβουλία και αργούς ρυθμούς στην δεκαετία του 

1970. Τον Δεκέμβριο του 1979 αναγνωρίσθηκε ως επίσημο άθλημα από την Πολιτεία 

(Γ.Γ.Α.) και εντάχθηκε στην δύναμη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. με μόλις 11 Σωματεία σε όλη την 

Ελλάδα. Η ανάπτυξη που ακολούθησε ήταν ραγδαία. Το 1987 τα Σωματεία ξεπέρασαν 

τα 40 και η Πολιτεία έκανε αποδεκτό το αίτημα να ιδρυθεί η 23η Ομοσπονδία, η 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ TAEKWONDO (ΕΛ.Ο.Τ.). 

Η ΕΛ.Ο.Τ. ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα με αποτέλεσμα το άθλημα να αναπτυχθεί 

με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Τα ενεργά Σωματεία σήμερα ξεπερνούν τα 400 και 

λειτουργούν σε κάθε μακρινή γωνιά της Ελλάδας, ακόμη και σε χωριά ή σε μικρά 

νησιά. Η ΕΛ.ΟΤ. διαθέτει δύο Ενώσεις: την Ένωση Βορείου Ελλάδος και την Ένωση 

Νοτίου Ελλάδος. Σε συνεργασία με την Γ.Γ.Α. διοργάνωσε 18 Σχολές προπονητών Β΄ 
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& Γ΄ κατηγορίας (1989-2008) για την επιμόρφωση των προπονητών και την απόκτηση 

της άδειας εξασκήσεως του επαγγέλματος σε 580 προπονητές, από όλη την Ελλάδα. 

Το Taekwondo διδάσκεται και στα Πανεπιστήμια ως μάθημα Κύριας Ειδικότητας και 

Επιλογής (Τ.Ε.Φ.Α.Α.–Α.Π.Θ. από το 1991 & Αθηνών από το 2005), ως μάθημα 

Δευτερεύουσας Ειδικότητας και Επιλογής (Τ.Ε.Φ.Α.Α.–Δ.Π.Θ. από το 1990) και ως 

μάθημα Επιλογής (Τ.Ε.Φ.Α.Α.– Θεσσαλίας από το 2005). Επίσης έχει ενταχθεί στα 

Αθλητικά Σχολεία (Τ.Α.Δ.) 8 νομών και συνεχώς αυξάνονται τα Σχολεία και σε άλλους 

νομούς. 

Οι διεθνείς διακρίσεις αυξάνονται κάθε χρόνο σε αριθμό αλλά και σε υψηλό 

αγωνιστικό επίπεδο, με αποκορύφωμα τα μετάλλια στους Ολυμπιακούς αγώνες (2000, 

2004, 2008). Το Taekwondo είναι το μοναδικό άθλημα στην Ελλάδα το οποίο κατακτά 

ανελλιπώς Ολυμπιακά μετάλλια σε όλους τους Ολυμπιακούς αγώνες από την πρώτη 

κιόλας συμμετοχή. 

 

 

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
 

Η έρευνα διεξήχθη σε σαράντα (40) αθλητικούς συλλόγους- επιχειρήσεις που 

βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα όπως είναι η Αλεξανδρούπολη, η Θεσσαλονίκη, η 

Πάτρα, η Αθήνα και άλλες. Τα ερωτηματολόγια αφορούσαν τον τρόπο με τον οποίο 

διοικούνται οι οργανισμοί αυτοί και κατά πόσο βρίσκονται μέσα στα πλαίσια της 

διοίκησης της ολικής ποιότητας. 

 

Στην συνέχεια, θα παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο διοικείται η ομοσπονδία του  

Taekwondo στην Βόρεια Ελλάδα και πόσο συμμορφώνεται με τα πλαίσια της ολικής 

ποιότητας. 

Statistics 

έδρα συλλόγου 

N 
Valid 40 

Missing 0 
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έδρα συλλόγου 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Θεσσαλονίκη 12 30,0 30,0 30,0 

Αθήνα 8 20,0 20,0 50,0 

Περιφέρεια 20 50,0 50,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

Βάση του γραφήματος συμπεραίνουμε ότι η πλειοψηφία των ερωτηματολογίων 

προέρχονται από την περιφέρεια που συγκεντρώνει το ποσοστό του 50%, ακολουθεί η 

Θεσσαλονίκη με 30% και στην συνέχεια η Αθήνα με 20%. 
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τι σημαίνει ποιότητα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ικανοποίηση πελάτη- 

αθλητή 
13 32,5 32,5 32,5 

άριστες υπηρεσίες 12 30,0 30,0 62,5 

διακρίσεις 5 12,5 12,5 75,0 

χρονική διάρκεια 7 17,5 17,5 92,5 

άλλο 3 7,5 7,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

Η ποιότητα για τους αθλητικούς οργανισμούς ορίζεται ως η ικανοποίηση των αθλητών 

από τις παροχές του που προσφέρονται και αυτό φαίνεται στο ποσοστό του 32,5%. Οι 
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προπονητές που τυγχάνει να έχουν διπλό ρόλο και να αποτελούν και τους ιδιοκτήτες 

των επιχειρήσεων δυσκολεύονται ως επί το πλείστον, να αναγνωρίσουν τους αθλητές 

και ως πελάτες λόγω του πνεύματος που επικρατεί στους συλλόγους που είναι αυτό της 

οικογένειας- ομάδας.  

Η χρονική διάρκεια ακολουθεί με ποσοστό 17,5%  ως τρίτος σημαντικότερος 

παράγοντας δείχνοντάς μας πως υπάρχει ενδιαφέρον για την βιωσιμότητα της 

αθλητικής επιχείρησης. Το 7,5% που παρουσιάζεται ως το μικρότερο ποσοστό βάση 

των απαντήσεων αφορά την φιλοσοφία των αθλητικών συλλόγων να δημιουργήσουν 

χαρακτήρες ανθρώπων και να βελτιώσουν τον τρόπο σκέψης. 

 

 

 

 

 

πως επιτυγχάνεται η ποιότητα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

έρευνα ικανοποίηση 

πελατών 
7 17,5 17,5 17,5 

έρευνα ικανοποίηση 

εργαζομένων 
1 2,5 2,5 20,0 

έλεγχος και σωστή 

διεύθυνση συλλόγου 
29 72,5 72,5 92,5 

τυποποιημένη εργασία 3 7,5 7,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Βασικό μέλημα για την επιτυχία της αθλητικής επιχείρησης είναι ο έλεγχος και η 

σωστή διεύθυνση της τα οποία συγκεντρώνουν το ποσοστό των 72,5%. Ακολουθεί η 

έρευνα κατά πόσο είναι ευχαριστημένος ο πελάτης- αθλητής με ποσοστό 17,5%, η 

ικανοποίηση όμως του εργαζομένου στην επιχείρηση συγκεντρώνει πολύ χαμηλό 

ποσοστό του 2,5% που δείχνει ότι οι υπεύθυνοι του οργανισμού αδιαφορούν για το 

γεγονός εάν οι εργαζόμενοι είναι ευχαριστημένοι από τις συνθήκες εργασίας τους. 

Πολλές φορές οι υπεύθυνοι των αθλητικών οργανισμών επικεντρώνονται σε έναν στόχο 

που είναι η σωστή διεύθυνση των συλλόγων τους παραλείποντας τις ανάγκες των 

εργαζομένων που πολλές φορές είναι ανάγκες εκπαίδευσης.  

Η αποτελεσματική εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε έναν οργανισμό 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ανθρώπινο δυναμικό του, για αυτόν τον λόγο όλοι 

οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ενδιαφέρονται για το κοινό καλό. 

Η επίτευξη της ποιότητας στις αθλητικές επιχειρήσεις γίνεται εφόσον δοθεί 

περισσότερη βάση στην ικανοποίηση των εργαζομένων για να αποδίδουν καλύτερα 

στην εργασία τους καθώς επίσης να γίνονται έρευνες για το πόσο ικανοποιημένοι είναι 

οι πελάτες τους. Με αυτόν τον τρόπο οι υπεύθυνοι ενημερώνονται για την εικόνα που 

σχηματίζουν οι πελάτες για την παρεχόμενη υπηρεσία και δεν υποθέτουν μόνοι τους 

βγάζοντας πολλές φορές αναληθή αποτελέσματα. 
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απολογισμός ποιότητας 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

μηνιαία 20 50,0 50,0 50,0 

3μηνιαία 8 20,0 20,0 70,0 

6μηνιαία 4 10,0 10,0 80,0 

ετήσια 8 20,0 20,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

 

Ο απολογισμός της ποιότητας γίνεται σε μεγαλύτερο ποσοστό (50%) κάθε μήνα βάση 

των προγραμμάτων που εκτελούνται στον σύλλογο. Ο μηνιαίος προγραμματισμός που 

εκτελείται βάση της έρευνας είναι αρκετά συχνός, το απαιτεί όμως η παρεχόμενη 

υπηρεσία καθώς υπάρχουν πολλές διακυμάνσεις όπως είναι η προ-αγωνιστική περίοδος 

ή περίοδος προετοιμασίας, η αγωνιστική περίοδος και η μετά- αγωνιστική περίοδος.  

Ο απολογισμός αυτός των προπονητών στο μεγαλύτερο βαθμό, αφορά την απόδοση 

των αθλητών και όχι τόσο των εργασιών που εκτελούνται μέσα στον σύλλογο.  
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γνώση βραβείων ποιότητας 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ναι 6 15,0 15,0 15,0 

Όχι 34 85,0 85,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

 

Το 85% των υπευθύνων που διαχειρίζονται την αθλητική επιχείρηση τους δεν 

γνωρίζουν για τα βραβεία ποιότητας, ενώ το υπόλοιπο 15% έχει ακούσει από άλλες 

επιχειρήσεις για αυτά. Σημαντικό είναι οι επιχειρήσεις να συνειδητοποιήσουν ότι ο 

μόνος τρόπος επιβίωσης είναι ο προσανατολισμός στην ποιότητα και την ικανοποίηση 

των πελατών τους. 

 

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι στην εποχή που βρισκόμαστε, οι υπεύθυνοι 

διοίκησης των οργανισμών, θα πρέπει να δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην σωστή 

διαχείριση της επιχείρησης που θα επιφέρει την βελτίωση τους. 
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εφαρμογή ISO 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ISO 9001 1 2,5 2,5 2,5 

κανένα 39 97,5 97,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

 

Το 97,5% των αθλητικών επιχειρήσεων δεν είναι σύμφωνα με τα πρότυπα κάποιου 

βραβείου ποιότητας ενώ το 2,5% δεν έχει στην κατοχή του τον Ευρωπαϊκό Έπαινο για 

την Ποιότητα (European Quality Prize), το οποίο απονέμεται σε επιχειρήσεις που 

αριστεύουν σε πρακτικές διαχείρισης της ποιότητας, αλλά συμμορφώνεται σύμφωνα με 

τα πρότυπα του ISO 9001.  

Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα, η έλλειψη γνώσης που προαναφέρθηκε έχει 

αρνητικό αποτέλεσμα στην διοίκηση των επιχειρήσεων εφόσον δεν συμβαδίζει με 

κάποιο πρότυπο. Με αυτόν τον τρόπο η διοίκηση γίνεται κοντόφθαλμα και οι εκάστοτε 

αρμόδιοι χάνουν τον έλεγχο και δυσκολεύονται να εντοπίσουν τα προβλήματα που 

υπάρχουν ή δημιουργούνται. 
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γνώση Ευρ. Βραβείου ποιότητας 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ναι 3 7,5 7,5 7,5 

Όχι 37 92,5 92,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

 

Οι υπεύθυνοι των αθλητικών επιχειρήσεων δεν γνωρίζουν για την ύπαρξη του  

Ευρωπαϊκού βραβείου Ποιότητας κατά 92,5%, ενώ όσοι έχουν ακούσει για αυτό είναι 

μόνο το 7,5% των ερωτηθέντων. 

Η πρόταση μας είναι να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί για το  

Ευρωπαϊκό βραβείο Ποιότητας (EFQM) καθώς αποτελεί ένα πρότυπο αυτό-

αξιολόγησης των ευρωπαϊκών οργανισμών και επιχειρήσεων. 
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συμμετοχή στη διαδικασία βράβευση 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ναι 25 62,5 62,5 62,5 

Όχι 15 37,5 37,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

 

 

Μέρος στην διαδικασία βράβευσης θα ήθελαν να λάβουν το 62,5% των ερωτηθέντων 

συλλόγων ενώ το υπόλοιπο 37,5% δεν δηλώνει κάποιο ενδιαφέρον. Το αποτέλεσμα 

αυτό της έρευνα δηλώνει ότι οι υπεύθυνοι τον συλλόγων είναι διατεθειμένοι να 

εξελίξουν την επιχείρηση τους δραστικά, ότι λαμβάνουν υπόψη τον συνεχώς 

αυξανόμενο ανταγωνισμό στον κλάδο τους, και ενδιαφέρονται για την βιωσιμότητα της 

επιχείρησης τους. 

Η πρόταση μας είναι να ενημερωθούν αρχικά για το Ευρωπαϊκό Έπαινο για την 

ποιότητα και το Βραβείο Ποιότητας, και να οργανώσουν την επιχείρηση σύμφωνα με 

τα πρότυπα που επιβάλλονται. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ενημερωθούν και αυτοί για 

την προσπάθεια της επιχείρησης. 
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άτομα προσωπικό 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 έως 5 38 95,0 95,0 95,0 

6 έως 10 2 5,0 5,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

 

Οι αθλητικές επιχειρήσεις αποτελούνται κατά 95% από ολιγάριθμο προσωπικό, το 

ανώτερο είναι πέντε (5) άτομα ενώ το υπόλοιπο 5% έχει περισσότερα από έξι (6) 

άτομα. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν οικογενειακό χαρακτήρα καθώς απασχολούνται σε 

αυτών αρκετά από τα μέλη της. Για παράδειγμα, ο βασικός προπονητής μπορεί να είναι 

ο πατέρας, ενώ κάποιος από τα παιδιά μπορεί να έχει τον ρόλο του δεύτερου 

προπονητή. Βασικά μέλη στο προσωπικό της επιχείρησης είναι ο εργαζόμενος που 

εκτελεί τα καθήκοντα της γραμματειακής υποστήριξης και οι γυμναστές. Τους  

εξωτερικούς συνεργάτες αποτελούν ο ιατρός, ο ψυχολόγος, ο διατροφολόγος.  

Ο μικρός αριθμός εργαζομένων στις αθλητικές επιχειρήσεις έχει τα πλεονεκτήματα 

αλλά καθώς και τα μειονεκτήματα του. Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι μικρές επιχειρήσεις 
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απαρτίζονται από τα μέλη μιας οικογένειας και ως πλεονέκτημα καταγράφεται η 

δυνατότητα του υπευθύνου προσωπικού να ελέγχει τους υφισταμένους του και να 

διορθώνει άμεσα τυχόν προβλήματα. Ένα ακόμα από τα οφέλη είναι ότι οι μικρές 

εταιρίες διοικούνται από λίγα άτομα και συνήθως γνώριμα μεταξύ τους. Με αυτόν τον 

τρόπο υπάρχει σαφέστατα μια ελευθερία κινήσεων και πρωτοβουλιών αλλά και οι 

αποφάσεις παίρνονται πολύ πιο εύκολα. Ως μειονέκτημα του παρουσιάζεται ο μικρός 

αριθμός εργαζομένων καθώς απασχολούνται λίγα άτομα με αποτέλεσμα να μην 

δημιουργούνται θέσεις εργασίας ώστε να απασχολούνται άτομα και να αυξάνεται η 

ανεργία.   

 

έλεγχος δραστηριοτήτων 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

εβδομαδιαία 25 62,5 62,5 62,5 

μηνιαία 10 25,0 25,0 87,5 

εξάμηνο 2 5,0 5,0 92,5 

ετήσιο 3 7,5 7,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Ο έλεγχος όλων των δραστηριοτήτων που εκτελούνται μέσα στον σύλλογο γίνεται 

εβδομαδιαία συγκεντρώνοντας το ποσοστό του 62,5% και ακολουθεί ο μηνιαίος 

έλεγχος με 25%. Αυτή η εβδομαδιαία δραστηριότητα βοηθάει στον προγραμματισμό 

της ακόλουθης εβδομάδας αλλά και στην σύγκριση των στοιχείων που 

συγκεντρώνονται με αυτά που είναι ο επιθυμητός στόχος. 

Ο έλεγχος σε εβδομαδιαία βάση βοηθάει τους υπευθύνους να συγκρίνουν τον 

πραγματοποιηθέντα στόχο με έναν πρότυπο στόχο, που τέθηκε στην αρχή της χρονιάς. 

Εάν διαφέρουν μεταξύ τους, τότε ο υπεύθυνος επεμβαίνει  για να εξισωθούν. 

 

Ο έλεγχος αφορά την επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού καθώς και την πειθαρχία 

του. 

 

εκτέλεση δραστηριότητας σε μεγαλύτερο βαθμό 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

κοινοποίηση οράματος 

συλλόγου 
8 20,0 20,0 20,0 

εκπαίδευση νέου 

προσωπικού 
4 10,0 10,0 30,0 

εκπαίδευση υπάρχοντος 

προσωπικού 
12 30,0 30,0 60,0 

επάρκεια εξοπλισμού 8 20,0 20,0 80,0 

αξιολόγηση 8 20,0 20,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Η δραστηριότητα του εκτελείται σε μεγαλύτερο βαθμό είναι η εκπαίδευση του 

υπάρχοντος προσωπικού με ποσοστό 30%. Αυτό συμβαίνει καθώς ο ανταγωνισμός 

στην αγορά είναι μεγάλος και το προσωπικό χρειάζεται όσο το δυνατόν περισσότερη 

εκπαίδευση. Το ποσοστό δηλώνει επίσης την υπευθυνότητα της διοίκησης της 

επιχείρησης να προσφέρει την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών που διαθέτει, σε 

συνάρτηση με τις ραγδαίες εξελίξεις που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στον χώρο 

του Taekwondo. 

Η εκπαίδευση του νέο- προσληφθέντος προσωπικού συγκεντρώνει το ποσοστό του 

10%, στο οποίο θα πρέπει να δοθεί λίγη σημασία παραπάνω όπως επίσης και να γίνει 

κατανοητό σε όλους τους εργαζομένους το όραμα- αποστολή της επιχείρησης. 

 Η αξιολόγηση μαζί με την επάρκεια του εξοπλισμού συγκεντρώνουν το δεύτερο 

χαμηλότερο ποσοστό (8%).  Ο έλεγχος και η αξιολόγηση αποτελούν αναπόσπαστο 

κομμάτι για την οργάνωση και την διοίκηση του οργανισμού γιατί αποτελούν μέσο 

διάδοσης των πληροφοριών στον οργανισμό. Ολοκληρώνοντας, μέσω της αξιολόγησης 

εντοπίζονται έγκαιρα τα προβλήματα που προκύπτουν μέσα στον οργανισμό, δίνονται 

λύσεις και λαμβάνονται καλύτερες αποφάσεις. 
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συναγωνισμός 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

καθόλου 2 5,0 5,0 5,0 

μέτρια 9 22,5 22,5 27,5 

μεγάλο 29 72,5 72,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο συναγωνισμός βοηθάει με ποσοστό 29% στην εξέλιξη του αθλήματος και αυτό 

φαίνεται κυρίως στις αγωνιστικές περιόδους όπου οι σύλλογοι συναντώνται στις 

αθλητικές διοργανώσεις είτε πανελλήνιου επιπέδου είτε μικρότερης κλίμακας όπως 
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είναι οι φιλικές συναντήσεις. Η μεγάλη συμμετοχή των αθλητών προάγει το άθλημα και 

βοηθάει στην ανάπτυξη του. 

Πολλές φορές οι σύλλογοι συναντώνται εκτός γηπέδων, στις εγκαταστάσεις τους για 

προπόνηση και ανταλλαγή τεχνικών του Taekwondo. Με αυτόν τον τρόπο ανταλλάζουν 

απόψεις για τον τρόπο διαχείρισης των εγκαταστάσεων και του αθλητικού εξοπλισμού.  

 

 

 

 

 

χρήση ΔΑΠ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

test επιλογής προσωπικού 2 5,0 5,0 5,0 

περιγραφή θέσεως εργασίας 2 5,0 5,0 10,0 

κατάρτιση νεο-

προσληφθέντες 
4 10,0 10,0 20,0 

on-the-job training 11 27,5 27,5 47,5 

αμοιβή συγκ.συστήματος 

παροχών 
5 12,5 12,5 60,0 

Αξιολόγηση 9 22,5 22,5 82,5 

πρωτοβουλίες εργαζομένων 3 7,5 7,5 90,0 

συμμετοχή λήψης 

αποφάσεων 
4 10,0 10,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Κύριο χαρακτηριστικό του τρόπου με το οποίο εκπαιδεύονται οι εργαζόμενοι είναι 

κατά την διάρκεια της εργασίας τους (on-the-job training). Υπάρχει ήδη το υπόβαθρο 

γνώσεων από τους προπονητές, αλλά λόγω του γεγονότος ότι προσφέρεται υπηρεσία 

στον πελάτη- αθλητή η εμπειρία και οι γνώσεις είναι το καλύτερο πακέτο που μπορεί 

να προσφερθεί. Με αυτόν τον τρόπο η διοίκηση της επιχείρηση επιλέγει την 

εκπαίδευση εν ώρα εργασίας με το ποσοστό του 27,5%. 

Η κατάρτιση των νέο- προσληφθέντων συγκεντρώνει το ποσοστό του 12,5% καθώς ήδη 

είδαμε τη μικρή σημασία που δίνεται στην εκπαίδευση τους από προηγούμενο 

διάγραμμα. 

Η αξιολόγηση των εργασιών που εκτελούνται συγκεντρώνει το ποσοστό του 22,5% 

δείχνοντας μας πως ο επόμενος προγραμματισμός γίνεται βάση των δεδομένων που 

συλλέχθηκαν από την αξιολόγηση. 

Τα test επιλογής προσωπικού, που αποτελούν ένα από τους βασικούς τρόπους επιλογής 

εργαζομένων στα πλαίσια της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού, συγκεντρώνει σε 

αυτές τις αθλητικές επιχειρήσεις το ποσοστό του 5%. Αποτέλεσμα τούτου αποτελεί το 
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γεγονός, όπως ήδη αναφέρθηκε, ο οικογενειακός χαρακτήρας που συνοδεύει τις 

επιχειρήσεις.  

Η περιγραφή θέσεως εργασίας είναι μία ακόμα από τις δραστηριότητες που δεν 

περιλαμβάνεται ως υποχρέωση των εργοδοτών για αυτό το λόγο συγκεντρώνει το 

ποσοστό του 5%. Προτροπές για πρωτοβουλίες δεν δίνονται ιδιαίτερα στους 

εργαζομένους και αυτό συμπεραίνουμε από το 7,5%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

δέσμευση και υποκίνηση εργαζομένων 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

χρηματικά bonus 4 10,0 10,0 10,0 

Κυρώσεις 2 5,0 5,0 15,0 

Ομαδικότητα 10 25,0 25,0 40,0 

Εκπαίδευση 8 20,0 20,0 60,0 

φιλοσοφία κοινό 

καλό 
16 40,0 40,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Η δέσμευση των εργαζομένων επιτυγχάνεται με την φιλοσοφία που διακατέχει αυτούς 

τους συλλόγους για κοινό καλό, συγκεντρώνοντας το ποσοστό του 40%. Τα χρηματικά 

bonus που αποτελούν και έναν τρόπο δέσμευσης και υποκίνησης των εργαζομένων να 

είναι καλύτεροι και πιο δοτικοί στην εργασία τους συγκεντρώνει το ποσοστό του 10%, 

ενώ οι κυρώσεις σε περίπτωση λαθών έχουν το 5%. Η εκπαίδευση κατέχει για μια 

ακόμη φορά χαμηλό ποσοστό (20%), ενώ η ομαδικότητα συγκεντρώνει το ποσοστό του 

25%. 
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Παρατηρώντας το διάγραμμα συμπεραίνουμε ότι η ικανοποίηση των πελατών- αθλητών 

είναι αναπόσπαστο κομμάτι του όρου «ποιότητα» στις αθλητικές επιχειρήσεις σχεδόν 

σε όλα τα χρόνια λειτουργίας της. 

Οι υπεύθυνοι των πιο πρόσφατων σε λειτουργία αθλητικών οργανισμών δίνουν 

ιδιαίτερο βάρος σε αυτή, ενώ η διοίκηση των οργανισμών που λειτουργούν 

περισσότερα από έντεκα (11) χρόνια δίνουν βάρος στις υπηρεσίες (12%) που παρέχουν 

στους πελάτες τους ώστε να παραμένουν πιστοί. Οι διακρίσεις ακολουθούν τις 

υπηρεσίες με ποσοστό 8% στους συλλόγους με χρόνια λειτουργίας από 11 έως 15, ενώ 

η χρονική διάρκεια απασχολεί νεότερους και παλαιότερους, με τους δεύτερους να 

δίνουν σε αυτές μεγαλύτερη σημασία. 

Η ικανοποίηση του πελάτη- αθλητή παρουσιάζεται να χάνεται ως στόχο στους 

αθλητικούς οργανισμούς που βρίσκονται σε λειτουργία περισσότερο από είκοσι χρόνια. 
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Πιθανή αιτία είναι ο αποπροσανατολισμός από τον αρχικό στόχο της επιχείρησης που 

κυρίως είναι αυτός, δηλαδή η παρεχόμενη υπηρεσία να ικανοποιεί τον πελάτη. 

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση η παντελής έλλειψη συσχέτισης της ποιότητας 

με την παροχή άριστων υπηρεσιών στις αθλητικές επιχειρήσεις που λειτουργούν από 

δέκα- έξι (16) έως είκοσι (20) έτη. 

Άλλο ένα στοιχείο που απουσιάζει είναι η σύνδεση της ποιότητας με τις διακρίσεις. 

Αυτό που μπορούμε να συμπεράνουμε είναι η έλλειψη ελέγχου και αξιολόγησης από 

τους εκάστοτε συλλόγους για τον επαναπροσδιορισμό του στόχου του και τι αποτελεί 

ποιότητα για αυτούς. 
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι ερωτηθέντες έχουν διαχωριστεί σε τρείς (3) κατηγορίες, 

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, περιφέρεια, ανάλογα με την έδρα των συλλόγων τους. Το 100% 

των ενημερωμένων υπευθύνων αφορά την Θεσσαλονίκη και την περιφέρεια με 

ποσοστό 50% αντίστοιχα. 

Μεγάλο ποσοστό συγκεντρώνει η περιφέρεια ως προς την άγνοια ύπαρξης των 

βραβείων λόγω του ότι μεγάλος αριθμός ερωτηματολογίων προέρχεται από εκεί. 

Η Αθήνα με ποσοστό πάνω από 20% δηλώνει ανενημέρωτη σχετικά με τα βραβεία 

ποιότητας ενώ κανένας από τους υπευθύνους διοίκησης δεν έχει δηλώσει να γνωρίζει 

για αυτά. 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

γνώση Ευρ. Βραβείου 

ποιότητας * συμμετοχή στη 

διαδικασία βράβευση 

40 100,0% 0 0,0% 40 100,0% 

 

 

γνώση Ευρ. Βραβείου ποιότητας * συμμετοχή στη διαδικασία βράβευση 

Crosstabulation 

Count 

 συμμετοχή στη διαδικασία 

βράβευση 

Total 

Ναι Όχι 

γνώση Ευρ. Βραβείου 

ποιότητας 

Ναι 2 1 3 

Όχι 23 14 37 

Total 25 15 40 
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Στο διάγραμμα που παραθέτεται επάνω συγκρίνουμε την γνώση των υπευθύνων 

διοίκησης των αθλητικών επιχειρήσεων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας 

με το αν θέλουν να συμμετέχουν στην διαδικασία της βράβευσης. Στους σαράντα (40) 

ερωτηθέντες μόνο οι τρεις (3) γνώριζαν για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας και οι 

δυο (2) από αυτούς θα ήθελαν να λάβουν μέρος στην διαδικασία βράβευσης. Θετικό 

και αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, πως παρότι τριανταεπτά (37) ερωτηθέντες δεν 

γνώριζαν για το σχετικό βραβείο, οι είκοσι-τρεις (23) θέλουν να ενημερωθούν σχετικά 

και να λάβουν μέρος στην διαδικασία βράβευσης. 

Μια τέτοια κίνηση από πλευράς των υπευθύνων των αθλητικών επιχειρήσεων δηλώνει 

την συνεχή αναζήτηση τους για εξέλιξη παρόλο τον εφησυχασμό που επικρατούσε τα 

τελευταία χρόνια. 
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Βάση του σχετικού διαγράμματος, οι υπεύθυνοι διοίκησης των αθλητικών 

επιχειρήσεων με χρόνια λειτουργίας από 11 έως 15 συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο 

ποσοστό (άνω του 30%) ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην διαδικασία βράβευσης. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό, άνω του 20%, συγκεντρώνουν οι αθλητικές επιχειρήσεις που 

λειτουργούν από 0 έως 5 έτη οι οποίες δεν θέλουν να λάβουν μέρος στην διαδικασία. 

Αυτό που έχουμε να σημειώσουμε στο σημείο αυτό, είναι πως οι υπεύθυνοι διαχείρισης 

του συλλόγου να ενημερωθούν σε πρώτη φάση για τον Έπαινο και το βραβείο και στην 

συνέχεια να απορρίψουν την διαδικασία εάν δεν θέλουν να συμμετάσχουν. 
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Ο απολογισμός για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται γίνεται ως επί το 

πλείστον μηνιαία. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην εκπαίδευση του υπάρχοντος 

προσωπικού ως μέσο απόδοσης και ακολουθεί η ομαδικότητα. 

Στον ετήσιο απολογισμό, αυτό που διαφαίνεται είναι η σημασία που δίνεται για την 

φιλοσοφία της επιχείρησης για κοινό καλό, ενώ τα χρηματικά bonus και η κυρώσεις 

απουσιάζουν παντελώς. 

Αυτό που παρατηρείται ιδιαίτερα είναι ότι η περίπτωση να δοθούν χρηματικά bonus 

στους εργαζομένους εξετάζεται δυο φορές τον χρόνο, μία στον πρώτο μήνα και άλλη 

μια στο εξάμηνο. Αυτό συμβαίνει γιατί οι αρμόδιοι πιθανόν δεν θέλουν να υποκινήσουν 

το προσωπικό τους οικονομικά. Αυτό που διαφαίνεται ιδιαίτερα και δεν ξεχνάνε ποτέ 

είναι να ενστερνίζουν στους εργαζομένους την φιλοσοφία για κοινό καλό, κάτι το οποίο 

δεν αποτελεί υλικό κόστος για την επιχείρηση. 



 

57 

 

 

 

 

Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας μίας αθλητικής επιχείρησης καθοριστικό ρόλο έχει η 

εκπαίδευση κατά την διάρκεια της εργασίας (on-the-job training) και για αυτό τον λόγο 

παρατηρούμε ότι στους συλλόγους με χρόνια λειτουργίας από 0 έως 5 καταλαμβάνει 

ποσοστό πάνω το 50%. Η συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων παρουσιάζει υψηλά 

ποσοστά καθώς υπάρχει υψηλό επίπεδο ανταλλαγής απόψεων και γνώσεων. 

Οι αθλητικές επιχειρήσεις με χρόνια λειτουργίας από 6 έως 10 χρόνια παρατηρούμε να 

συγκεντρώνει ένα ποσοστό 70% στην προτροπή εργαζομένων να λαμβάνουν 

πρωτοβουλίες κατά την διάρκεια της εργασίας τους. Παρατηρούμε επίσης την έλλειψη 

αξιολόγησης από τους αρμόδιους. 

Στις επιχειρήσεις που λειτουργούν από 11 έως 15 έτη η δραστηριότητα που εκτελείται 

σε μεγαλύτερο βαθμό είναι η κατάρτιση των νέο- προσληφθέντων εργαζομένων και 
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ακολουθεί η αξιολόγηση των εργασιών που εκτελούνται. Τα test για επιλογή 

προσωπικού εμφανίζονται με ποσοστό 50%. 

Αυτό που παρατηρούμε ιδιαίτερα είναι πως η περιγραφή θέσεως εργασίας γίνεται στις 

επιχειρήσεις με χρόνια λειτουργίας από 16 έως 20 έτη και έχει το ποσοστό του 50%. Η 

εκπαίδευση κατά την διάρκεια της εργασίας εμφανίζεται με ποσοστό 0%. 

Στις αθλητικές επιχειρήσεις που λειτουργούν περισσότερα από 20 έτη, παρατηρούμε να 

γίνεται χρήση τεχνικών της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΠ) σε πολύ χαμηλό 

βαθμό. Η τεχνική που χρησιμοποιείται κυρίως είναι οι αμοιβές βάση συγκεκριμένου 

συστήματος παροχών, η εκπαίδευση κατά την διάρκεια της εργασίας και η αξιολόγηση 

σε ποσοστά 40%, 10% και 12% αντίστοιχα. Τα test επιλογής προσωπικού, η περιγραφή 

θέσεως εργασίας, η κατάρτιση στους νέο- προσληφθέντες και η προτροπή των ήδη 

εργαζομένων για πρωτοβουλίες απουσιάζουν. 

 

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΤΑΒΕ) 
 

Η ομοσπονδία η οποία εξετάστηκε για τον τρόπο που διοικείται είναι η Ένωση 

TaekwonDo Βορείου Ελλάδος (ΕΤΑΒΕ). Η  έδρα της βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και 

ιδρύθηκε το 2001. Απασχολείται από το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και από 

τέσσερις εργαζόμενους σε γραμματειακές θέσεις. Υπάρχουν και εξωτερικοί συνεργάτες 

κατά την αγωνιστική περίοδο όπως είναι οι τεχνικοί των αγώνων που είναι υπεύθυνοι 

για το ηλεκτρονικό σύστημα που καλύπτει την διοργάνωση. Η ΕΤΑΒΕ αποτελείται από 

εκατόν τριάντα έξι (136) σωματεία- συλλόγους στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα 

έχοντας εξέλιξη με ραγδαίους ρυθμούς. 

Μέσω έρευνας που διεξήχθη οι αρμόδιοι δεν έχουν γνώση σχετικά με τα βραβεία 

ποιότητας ούτε το Ευρωπαϊκό Βραβείο ποιότητας καθώς επίσης δεν έχουν σε εφαρμογή 

κάποιο από τα συστήματα ποιότητας κατά ISO. Όσο αφορά την συμμετοχή σε 

διαδικασία βράβευσης η απάντηση δεν ήταν ούτε θετική αλλά ούτε αρνητική. 
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Όπως παρατηρούμε στο διάγραμμα που παρουσιάζεται παραπάνω, η υποκίνηση των 

εργαζομένων και η δέσμευση τους είναι στενά συνδεδεμένα με την φιλοσοφία ότι η 

ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών είναι ευθύνη όλων. 

Οι κυρώσεις και η ομαδικότητα- συμμετοχή των εργαζομένων είναι σημαντικοί 

παράγοντες και παρουσιάζονται στον μεγαλύτερο βαθμό ως μέσω επίτευξης της 

ποιότητας. 

Η εκπαίδευση σε τεχνικές και εργαλεία ποιότητας είναι παράγοντες που επηρεάζουν σε 

ελάχιστο βαθμό, ενώ τα χρηματικά bonus είναι ανύπαρκτα.  
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Όσο αφορά την δέσμευση και την υποκίνηση των εργαζομένων είναι να δοθεί η 

αρμόζουσα σημασία στην εκπαίδευση- κατάρτιση εργαζομένων αλλά και να δοθούν 

χρηματικά bonus ως επιβράβευση για την απόδοση στην εργασία τους. 

 

 

 

 

Βάση του διαγράμματος συμπεραίνουμε ότι η ασφάλεια και η υγιεινή εφαρμόζεται στο 

μεγαλύτερο βαθμό και αυτό φαίνεται από τις εγκαταστάσεις που στεγάζεται η 

ομοσπονδία αλλά και από το όραμα τον υπευθύνων να την πλαισιώσουν με τον  

καταλληλότερο εξοπλισμό. 

Η ποιότητα παρουσιάζεται σε μέτριο βαθμό όσο αφορά τη βελτίωση των υπηρεσιών 

που επιτυγχάνεται με την αφοσίωση των εργαζομένων και πως αποτελεί ευθύνη τους. 

Επιπρόσθετα, η συμμετοχή τους στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων 
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παρουσιάζεται σε μέτριο βαθμό. Οι πιο έμπειροι εργαζόμενοι της κάθε θέσης βοηθούν 

και καθοδηγούν τους νεότερους καθώς η συνεργασία βοηθάει στην διεξαγωγή των 

επιθυμητών αποτελεσμάτων. 

Η ποιότητα είναι ευθύνη όλων, επίσης η συνέχεια του κατάλληλου κλίματος εργασίας 

και ασφάλειας για την ύπαρξη του θεσμού της ομοσπονδίας. Τέλος, οι εργαζόμενοι θα 

πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο στην υλοποίηση των προγραμμάτων ποιότητας 

μέσω ενημέρωσης και εκπαίδευσης.  

 

 

 

Η επιλογή του προσωπικού είναι πολύ σημαντική υπόθεση για την βιωσιμότητα του 

οργανισμού, για τον λόγο αυτό ο υπεύθυνος της πρόσληψης εργαζομένων έχει σοβαρό 

ρόλο στην ομοσπονδία. 
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Βάση διαγράμματος αντιλαμβανόμαστε ότι η συνέντευξη και τα test επιλογής ως 

εργαλεία πρόσληψης του υπευθύνου χρησιμοποιούνται αντίστοιχα, σε ελάχιστο βαθμό 

και καθόλου. Επιπλέον, στα άτομα που προσλαμβάνονται δεν γνωστοποιούνται οι 

αρμοδιότητες  και οι υποχρεώσεις της εκάστοτε θέσης που κατέχουν. 

Στο σημείο αυτό, σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι οι υπεύθυνοι θα πρέπει να 

χρησιμοποιούν τα test και τις συνεντεύξεις ως μέσα επιλογής προσωπικού, για να 

διαπιστωθούν τα προσόντα των αιτούμενων εργαζομένων και στην συνέχεια να γίνει η 

επιλογή των καταλληλότερων για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας. 

Ο υπεύθυνος είναι χρήσιμο, να ενημερώνει και να καθιστά σαφείς τις αρμοδιότητες,  τις 

υπευθυνότητες, τους λόγους και τους στόχους ύπαρξης της εκάστοτε θέσης.  

Οριοθετώντας με αυτόν τον τρόπο τις υπευθυνότητες και τις αρμοδιότητες του 

εργαζομένου τον καθιστά υπόλογο και επιφορτισμένο απέναντι στην διοίκηση του 

οργανισμού. 
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Ο πιο διαδεδομένος τρόπος εκπαίδευσης του υπάρχοντος προσωπικού, όπως 

παρατηρούμε στο διάγραμμα, είναι κατά την διάρκεια της εργασίας τους (on-the-job 

training). Αυτός ο τρόπος εκπαίδευσης έχει αρκετά πλεονεκτήματα όπως είναι η 

εξοικονόμηση χρόνου αλλά και χρημάτων προς όφελος της επιχείρησης ή του 

οργανισμού. 

Ένας άλλος τρόπος εκπαίδευσης είναι η κατάρτιση εργαζομένων σε χώρο μακριά από 

το πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Χρησιμοποιεί διαλέξεις, μελέτες περιπτώσεων 

(case study), προσομοίωση. Οι μέθοδοι αυτοί αποτελούν πλεονέκτημα για την όσο το 

δυνατόν καλύτερη εκπαίδευση των εργαζομένων. Αυτός ο τρόπος εκπαίδευσης 

παρουσιάζεται σε ελάχιστο βαθμό στον οργανισμό που μελετάμε. Μειονέκτημα της 

είναι ότι αποτελεί χρονοβόρα μέθοδος και οικονομικά επιβαρύνει την επιχείρηση. 
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Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι ο οργανισμός δεν αναλύει ούτε επεξεργάζεται τις 

ανάγκες του προσωπικού όσο αφορά την εκπαίδευση και για τον λόγο αυτό δεν 

προβαίνει στα ανάλογα προγράμματα εκπαίδευσης των ήδη εργαζομένων αλλά και των 

νέο- προσληφθέντων. 

 

 

 

Η αμοιβή των εργαζομένων αποτελείται από την άμεση και την έμμεση οικονομική 

παροχή που εισπράττουν ως αντάλλαγμα για την συμμετοχή τους στον οργανισμό. Την 

άμεση αμοιβή αποτελούν ο μισθός και τα βραβεία- κίνητρα, δηλαδή την επιπλέον 

ανταμοιβή του εργαζομένου για την απόδοση του. Η έμμεση οικονομική παροχή 

αποτελείται από τις άδειες, τις διακοπές. (Χυτήρης, 2001). 

Στον οργανισμό που εξετάζουμε, είναι φανερό ότι οι εργαζόμενοι αμείβονται βάση 

συγκεκριμένου συστήματος παροχών και δεν λαμβάνεται υπόψη η απόδοσή του στην 
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εργασία, το οποίο πολλές φορές οδηγεί στη μη ικανοποίηση των εργαζομένων. Αυτή η 

μη ικανοποίηση έχει πολλαπλές επιπτώσεις εκτός από την αποχώρηση των 

εργαζομένων από τον οργανισμό. Τέτοιες επιπτώσεις είναι η μείωση της 

παραγωγικότητας – συνεπώς και της απόδοσης, οι συχνές απουσίες από την εργασία 

καθώς και οι απεργίες. 

Κάθε οργανισμός έχει το δικό του σύστημα αμοιβών όμως θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη από τους υπεύθυνους ο χρόνος απασχόλησης των εργαζομένων, η 

αποδοτικότητα του, οι γνώσεις και οι δεξιότητες του. Οι αμοιβές είναι ανάλογες των 

θέσεων εργασίας και του ιεραρχικού επιπέδου που ανήκουν σε κάθε οργανισμό. Σκοπός 

είναι να παρακινούνται οι εργαζόμενοι, να ικανοποιούνται εργασιακά ώστε να 

μειώνονται οι αποχωρήσεις. 

 

 

 



 

66 

 

Η αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων ως βασικό της πλεονέκτημα έχει τη 

πληροφόρηση των υφισταμένων από τα αποτελέσματα που διεξάγονται μέσω της 

έρευνας και οδηγούν στην βελτίωση του οργανισμού, ενώ ως μειονέκτημα της 

θεωρείται η καταγραφή της προηγούμενης μέτρησης της απόδοσης κατά την οποία τα 

αποτελέσματα δεν μπορούν να αλλαχθούν και παραμένουν στα αρχεία. 

Σε μεγάλο βαθμό η αξιολόγηση γίνεται με ποιοτικά κριτήρια όπως είναι οι κατάλογοι 

συμπεριφορών, όπου ο υφιστάμενος τσεκάρει πλάι στις φράσεις που αντιπροσωπεύουν 

τον υπάλληλο. Άλλη μια μέθοδος είναι αυτή των κρίσιμων συμβάντων όπου ο 

υφιστάμενος καταγράφει τις καλές και κακές συμπεριφορές του υπαλλήλου στα 

διάφορα συμβάντα που διαδραματίζονται στον οργανισμό. 

Στην περίπτωση που μελετάμε, αυτές οι μέθοδοι παρουσιάζονται σε μεγάλο βαθμό στον 

οργανισμό. Επιπλέον, οι προϊστάμενοι παρουσιάζεται να έχουν  ανοιχτή επικοινωνία με 

τους εργαζομένους του οργανισμού και να τους προτρέπουν για συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων. 
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Η Εταιρική  Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) ορίζεται ως έννοια ως εξής στη Πράσινη 

Βίβλο (σ.7) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, « οι εταιρίες ενσωματώνουν κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές ανησυχίες στην καθημερινές επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και 

στην αλληλεπίδρασή τους με τις ομάδες ενδιαφερομένων σε εθελοντική βάση». 

Κοινωνικά υπεύθυνος χαρακτηρίζεται αυτός που συμμορφώνεται με την σχετική 

νομοθεσία αλλά επενδύει στο περιβάλλον και στον άνθρωπο.  

 Η ομοσπονδία παρουσιάζεται ευαισθητοποιημένη σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.). Τέτοιου είδους ενέργειες που μπορούν να αναφερθούν είναι η 

αιμοδοσία που διοργανώνεται κάθε χρόνο με μεγάλη συμμετοχή των αθλητικών 

συλλόγων  που την στηρίζουν και την έχουν παγιώσει, καθώς και αγώνες 

φιλανθρωπικού χαρακτήρα για την στήριξης ατόμων που χρίζουν βοήθεια. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Ο ανταγωνισμός έχει γίνει πολύ έντονος τα τελευταία χρόνια και αυτός είναι ένας λόγος 

που οι αθλητικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους 

στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν. Εκτός όμως από τον 

ανταγωνισμό, αυτό που έχει επίσης αυξηθεί είναι και οι προσδοκίες των πελατών. 

Μια πρόταση  που κάνουμε στους υπευθύνους για την ποιότητα είναι να δίνουν 

ιδιαίτερη βάση στην ικανοποίηση των αθλητών- πελατών τους. Για να επιτευχθεί η 

ποιότητα των πελατών θα μπορούσε αρχικά να γίνει έρευνα στους ίδιους τους πελάτες 

μέσω ερωτηματολογίων ή φορμών που θα συμπλήρωναν οι ίδιοι, και στην συνέχεια να 

εξετασθούν οι απαντήσεις από την αρμόδια διεύθυνση. Με αυτόν τον τρόπο, οι 

υπεύθυνοι θα γνωρίζουν ακριβώς ποιες είναι οι ελλείψεις τους και ποιες οι ανάγκες των 

πελατών τους. 

Σημαντικό να αναφερθεί είναι η αρμόζουσα προσοχή που πρέπει να δοθεί στους 

υπαλλήλους προς δική τους ικανοποίηση στον χώρο εργασίας τους. 

Μία ακόμη πρόταση που αφορά τους υπευθύνους  των αθλητικών επιχειρήσεων είναι 

να ενημερωθούν πλήρως , ανεξαρτήτως των ετών λειτουργίας της επιχείρησης τους, για 

τα βραβεία ποιότητας που αφορούν τον κλάδο τους. Κάτι τέτοιο πρέπει να γνωρίζουν 

ότι απαιτεί χρόνο και την συμβολή όλων των μελών του οργανισμού, υπαλλήλων και 

υπευθύνων. Πριν οποιαδήποτε απόφαση  του συμβουλίου του συλλόγου θα πρέπει τα 

μέλη του να είναι σίγουρα για την απόφαση τους και οι εργαζόμενοι να δεσμευτούν για 

το κοινό καλό της επιχείρησης. 

Το ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα στην 

προσπάθεια του να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει, ενώ ακόμη επιτελεί μέρος της 

προσφερόμενης υπηρεσίας. Για αυτό το λόγο οι εργαζόμενοι θα πρέπει να νιώθουν 

ικανοποιημένοι με την εργασία τους. 

Επιπρόσθετα, για την ικανοποίηση των πελατών καθοριστικό ρόλο έχει η επιλογή των 

εργαζομένων που στελεχώνουν τον οργανισμό. Βασικά ζητήματα επομένως αποτελούν 

η πρόσληψη βάση γνώσεων και δεξιοτήτων, η εκπαίδευση και η ανάπτυξη των 

προσωπικού. Στην συνέχεια θα πρέπει να γίνεται η εκτίμηση της απόδοσης του 
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προσωπικού και η παροχή έξτρα οικονομικών κινήτρων σε περίπτωση επιτυχίας αλλά 

και για δέσμευση και υποκίνηση του. 

Αναλυτικότερα, για την επιλογή του προσωπικού θα πρέπει να υπάρχουν κριτήρια 

επιλογής, ενώ η εκπαίδευση τους μπορεί να γίνει είτε με την μορφή διαλέξεων είτε με 

την εκπαίδευση στο χώρο εργασίας (on-the-job training). 

Λόγω της ανυπαρξίας δομημένων προγραμμάτων εκτίμησης της απόδοσης του 

προσωπικού, λόγω ανομοιογένειας των αθλητικών οργανισμών, καθένας από αυτούς 

έχει την ευθύνη να αναπτύξει δικό του σύστημα εκτίμησης της απόδοσης. Σε αυτό 

βοηθάει η συνεργασία και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ υπευθύνων και εργαζομένων. 

Ένας τρόπος εκτίμησης της απόδοσης μπορεί να γίνει βάση της συμπεριφοράς των 

εργαζομένων στον χώρο τους αλλά και από την εκτίμηση των αποτελεσμάτων. Η 

εκτίμηση της απόδοσης αποτελεί για τους εργαζομένους ευκαιρία ανατροφοδότησης 

της εργασίας τους ώστε να γνωρίσουν τις αδυναμίες τους να βελτιωθούν στο μέλλον. 

Όσο αφορά τον τρόπο διοίκησης της Ένωσης Βορείου Ελλάδος (ΕΤΑΒΕ) αυτό που 

προτείνουμε είναι να συνεχίσει για το καλό της Ένωσης να επικρατεί η φιλοσοφία ότι  

η ποιότητα είναι ευθύνη όλων.  

Η επιλογή του προσωπικού αποτελεί βασικό παράγοντα στην πορεία του οργανισμού 

και στην βιωσιμότητα του. Η επιλογή αυτή θα πρέπει να γίνεται είτε μέσω 

συνεντεύξεων είτε μέσω test επιλογής ο εργαζόμενος έχει την δυνατότητα να δείξει τις 

γνώσεις τις δεξιότητες του και την προσωπικότητα του. Σε αυτό το σημείο ο υπεύθυνος 

θα πρέπει να αναλύσει – περιγράψει τη θέση εργασίας ώστε ο εκάστοτε εργαζόμενος να 

μάθει τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις του.  

Η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι από τους πρωτεύοντες στόχους καθώς το ανθρώπινο 

δυναμικό ευθύνεται για την εικόνα της Ένωσης προς τα έξω. Οι τρόποι εκπαίδευσης 

είναι είτε κατά τη διάρκεια της εργασίας (on-the-job training), είτε μέσω διδασκαλιών. 

Ο τρόπος εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας έχει ως προτέρημα του την εξοικονόμηση 

χρόνου σε σχέση με την διδασκαλία μέσω παρουσιάσεων ή της μελέτης περιπτώσεων 

(case studies) κοστίζει όμως στον οργανισμό καθώς απασχολεί στελέχη από τις 

καθημερινές τους δραστηριότητες. Το on-the-job training προτείνεται στην 
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συγκεκριμένη περίπτωση ως η καλύτερη επιλογή καθώς οι εργαζόμενοι μαθαίνουν την 

δουλεία τους κοντά σε έμπειρα στελέχη.  

Σε κάθε οργανισμό οι μισθοί καθορίζονται είτε από τους μισθούς των ανταγωνιστών 

καθώς οι εργαζόμενοι που απασχολούνται έχουν παρόμοια προσόντα, είτε  από την 

ιεράρχηση της θέσης. Παρόλα αυτά κάθε οργανισμός μπορεί να διαμορφώσει της δική 

του πολιτική σχετικά με τους μισθούς ανάλογα το κόστος για αυτόν. Οι χαμηλοί μισθοί 

μπορεί να μειώνουν τα έξοδα του οργανισμού αλλά δύσκολα μπορούν να κρατήσουν 

αξιόλογα στελέχη. Σε αντίθεση, με τους υψηλούς μισθούς που ενώ αποτελούν έξοδο για 

την επιχείρηση, οι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται για την απόδοση τους και ο οργανισμός 

έχει στο δυναμικό του αξιόλογα στελέχη. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι 

τα χρηματικά bonus και στην περίπτωση της Ένωσης όπως και στους αθλητικούς 

οργανισμούς, παρουσιάζονται σε ελάχιστο βαθμό. Προκαλώντας ανικανοποίηση στους 

εργαζομένους βάση αυτού, η απόδοση τους πολύ πιθανόν να μειώνεται. Προτείνουμε  

επομένως την παροχή χρηματικών bonus για υποκίνηση και δέσμευση.  

 

Η αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού θα πρέπει να γίνεται μέσω της εκτίμησης 

της συμπεριφοράς των εργαζομένων, δηλαδή η διοίκηση εξετάζει πόσο αξιόπιστος, 

ειλικρινής και γρήγορος στην εξυπηρέτηση είναι ο εργαζόμενος. Καλύτερη όμως ως 

επιλογή είναι η αντικειμενική αξιολόγηση του εργαζομένου η οποία προκύπτει μέσω 

εξέτασης του αριθμού των λαθών, των παραπόνων από τους πελάτες.  

Ολοκληρώνοντας, θα αναφέρουμε την αλληλεξάρτηση που υπάρχει μεταξύ κοινωνίας 

και εταιριών. Οι εταιρίες πρέπει να δείχνουν, μέσω υπεύθυνων ενεργειών, την 

ευαισθητοποίηση προς την κοινωνία και την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.  

Στις μέρες μας όλο και περισσότεροι αθλητικοί φορείς και οργανισμοί συμβάλλουν 

στην δημιουργία καλύτερων συνθηκών στην ζωή των πολιτών. Η Ένωση μέσω 

αιμοδοσιών και εσόδων από αθλητικές διοργανώσεις προσφέρει την βοήθεια της σε 

πολίτες που την έχουν ανάγκη.  

 

 



 

71 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ     

ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Boone, E.L.& Kurtz, L.D (1992), Management , New Jersey: Mc Graw- Hill. 

Caliskan, G. (2009), Criteria in Sport Management, Department of Physical Education 

and Sports,  Gazi University, Ankara, Turkey, p.22-31. 

Chelladurai, P. (1999), Human Resource Management in Sport and Recreation, 

Champaign, IL: Human Kinetics Publishers. 

Chelladurai, P. & Madella, A. (2007), Human Resource Management in Olympic Sport 

Organizations, Journal of Sport Management, Human Kinetics, p. 452- 454. 

Chirila, D., Chirila, M., Alda, S., & Sirbulescu, C. Methods and Techniques for 

assessing human resources within a sports organization, lucrari stiintifice, seria I, vol. 

XΙΙ (2) 

De Knop, P., Van Hoecke, J., & De Bosscher, V. (2004), Quality Management in Sports 

Clubs, Sport Management Review, vol.7, p.57- 77. 

Fayol, H. (1949), General and industrial management, C. Storrs, trans, London: Sir 

Isaac Pitman and Sons, Ltd, 19. 

Garvin, David A. (1998), Managing Quality,  New York: The Free Press. 

Hegazy, A. (2012), Obstacles to Applying Total Quality Management to Sports Clubs in 

Al- Jouf, Saudi Arabia, World Journal of Sport Sciences, Vol.6, No.1, p.1- 5. 

Hunnicutt, D. (1988), Integrating Quality circles into college Athletic Departments. 

Journal of Sports Management, p. 140- 145. 

Jamieson, L.M. (1987), Competency- based approaches to sport management, J. Sport 

Manage, 1: 48-56. 

Jones, G. & George, G. (2003), Contemporary Management, Boston: Mc Graw-Hill. 

Juran, J. (1988), Juran on Planning for Quality, New York: Free Press. 

Ko, J. Y. & Pastore, D.L. (2005), A Hierarchical Model of Service Quality for the 

Recreational Sport Industry, Sport Marketing Quarterly, vol.14, p. 84-97. 



 

72 

 

Likert, R. (1990), The Human Organization: Its Management and Value, Mc Graw- Hill 

International Editions, N.Y. USA. 

Mawson, L.M. (1993), Total Quality Management: Perspectives for Sport Managers. 

Journal of Sport Management, Human Kinetics, vol.7, p. 101- 106. 

Megginson, C.L., Mosley, C.D., & Pietry Jr, H.P. (1983), Management, Concept and 

Applications,  N.Y.: Harper & Row. 

Moorhead, G., & Griffin, R. (1998), Organisational Behavior, Boston: Houghton 

Mifflin Company. 

Mullin, B. (1980), Sport Management: the nature and utility of the concept, Arena 

Review, 4 (3), p.1- 11, USA. 

Mull, R.F., Bayless, K.G. Ross, C.M., & L.M. Jamieson (1997), Recreational Sport 

Management,  USA: Human Kinetics. 

Pal, S. (2014), Sport Management. International Journal of Research in engineering & 

social sciences, vol. 4, Issue 4, p. 7-10. 

Papadimitriou, D. (1993), The concept of organizational effectiveness and the National 

Sport Governing Bodies, “ Body Matters: Leisure Images and Lifestyles”, Leisure 

Studies Association, 47. C. Brakenridge (Eds). p. 170- 179. 

Parkhouse, B. (1980), Analysis of graduate professional preparation in sport 

management, Athletic Administration, 14 (2), p. 11-14,  USA. 

Parks, J.B., Zanger, B, R.L., & Quarterman, J. (1998), Conteporary Sport Management, 

USA: Human Kinetics. 

Prahalad, C.K. & Hamel, G. (1985), Do you really have a global strategy ? , Harvard 

Business Review, (July-August), p. 139-148. 

Quarterman, J., & Li, M. (2003), Managing and Leading Sport Organizations. In J., 

Parks & J., Quartermanc (Eds.), Contemporary Sport Management, Campaign, IL: 

Human kinetics.   

Rady, A.B., Elshreef, A.M.M., & Abd-el-Kader, A.F. (2010), The Electronic Marketing 

and Services Quality in Sport Clubs, World Journal of Sport Sciences 3, Egypt, p. 804- 

815. 

Randall, E.D. (1994), Pop culture fore under top performers, USA Today, January 3. 

Reece, B.L., & O’ Grady J.P. (1987) Business. Ed. Houghton Mifflin, Boston. 

Robins, S. (2001), Organizational Behavior, NJ: Prentice Hall. 



 

73 

 

Slack, T. (1997), Understating sport organizations: The application of organization 

theory, Champaign, IL: Human Kinetics. 

Slack, T. (2002), Understating sport organization,. Human kinetics, p.5 

Van Meerbeek, R. (1986), Onderzoek naar optimalisatiemodellen van sportclubtypes in 

Vlaanderen, [Research for models of optimalisation of types of sports clubs in 

Flanders.] Leuven, Belgium: Institute for Physical Education.  

Zeithaml, V.A., & Bitner, M.J. (2003), Services marketing: Integrating costumer focus 

across the firm, New York: Mc Graw- Hill. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Αλεξανδρής, Κ. (2011), Αρχές Μανατζμεντ και Μαρκετινγκ οργανισμών και 

επιχειρήσεων αθλητισμού και αναψυχής. Εκδ. Χριστοδουλίδη, Θεσσαλονίκη.  

Ζαβλάνος, Μ.Μ., (2006), Η Ποιότητα στις Παρεχόμενες Υπηρεσίες και τα Προϊόντa, 

Εκδ. Σταμούλη Α.Ε., Αθήνα. 

Λάιος, Α. (1999), Η εφαρμογή των βασικών αρχών του μάνατζμεντ στην προπονητική, 

University Studio Press, Εκδ. Επιστημονικών Βιβλίων και Περιοδικών, Θεσσαλονίκη.  

Νικολαίδης, Δ., (1991), Εισαγωγή στην Επιστήμη του Σπόρτ Μάνατζμεντ, Άθληση  και 

Κοινωνία, τεύχος 3, Εκδ. SALTO,  Θεσσαλονίκη. 

Παπαδημητρίου, Δ., & Γαργαλιάνος, Δ.  (1997), Το μάνατζμεντ του αθλητισμού: 

Εισαγωγή σε βασικά θέματα διοίκησης  αθλητικών οργανισμών, Ελληνική Εταιρία 

Διοίκησης Αθλητισμού. 

Παπαδημητρίου, Δ. (2005), Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων, Εκδ. 

κλειδάριθμος, Αθήνα. 

Σκούλας, Ν., & Οικονομάκη, Κ. (1998), Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων, 

Αθήνα: Κάπα. 

Τζωρτζάκης, Κ., & Τζωρτζάκη, Α. (2002), Οργάνωση και Διοίκηση, Αθήνα: Rosili. 

Χυτήρης, Λ. (2001), Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων,  Εκδ. Interbooks. 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 

 

http://www.etabe.gr/tkd_History.aspx?lang=gr  (Ιανουάριος 10 2015). 

http://www.etabe.gr/tkd_History.aspx?lang=gr


 

74 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

 Επωνυμία συλλόγου:______________________________ 

Χρόνια λειτουργιάς: 

 0 έως 5 έτη 

 6 έως 10 έτη 

 11 έως 15 έτη 

 16 έως 20 έτη 

 περισσότερο από 20 έτη 

 

 Έδρα συλλόγου:___________________________________ 

 

 Τι σημαίνει ποιότητα για τον εκάστοτε ιδιοκτήτη συλλόγου; 

 Ικανοποίηση πελατών- αθλητών 

 Παροχή άριστων υπηρεσιών 

 Διακρίσεις 

 Χρονική διάρκεια 

 Άλλο_______________________ 

 

 Πώς επιτυγχάνεται η ποιότητα; 

 Μέσω έρευνας ικανοποίησης πελατών 

 Μέσω έρευνας ικανοποίησης εργαζομένων 

 Μέσω ελέγχου και σωστής διεύθυνσης συλλόγου 

 Τυποποιημένη εργασία 

 

 Κάθε πόσο γίνεται απολογισμός για την ποιότητα υπηρεσιών που 

προσφέρονται; 

 Κάθε μήνα 

 Κάθε 3 μήνες 

 Κάθε 6 μήνες 

 Ετήσια 

 Ποτέ 
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 Γνωρίζετε για τα βραβεία ποιότητας; 

 Ναι  

 όχι 

 

 

 Έχετε σε εφαρμογή κάποιο σύστημα ποιότητας κατά ISO; 

 ISO 9001 

 ISO 14001 

 ISO 22001 

Άλλο______________ 

 

 

 Γνωρίζετε για το Ευρωπαϊκό βραβείο ποιότητας; 

 Ναι 

 Όχι 

  

 Θα θέλατε να λάβετε μέρος στη διαδικασία βράβευσης; 

  

 Ναι 

 Όχι 

 

 

 Πόσα άτομα προσωπικό υπάρχουν στον σύλλογο; 

 0 έως 5 άτομα 

 6 έως 10 άτομα 

 11 έως 15 άτομα 

 16 έως 20 άτομα 

 περισσότερο από 20 άτομα 

 

 

 Κάθε πότε ελέγχει ο υπεύθυνος τις δραστηριότητες τους; 

 Εβδομαδιαία 

 Μηνιαία 

 Εξάμηνο 

 ετήσιο 
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 Ποια δραστηριότητα εκτελείται σε μεγαλύτερο βαθμό; (παρακαλώ, κατατάξτε 

τα σε σειρά προτεραιότητας με σημαντικότερο το 1 και το 5 ως λιγότερο 

σημαντικό). 

 Κοινοποίηση του οράματος -αποστολής του συλλόγου στους εργαζομένους 

 Εκπαίδευση- κατάρτιση νέου προσωπικού 

 Εκπαίδευση υπάρχοντος προσωπικού 

 Επάρκεια εξοπλισμού- τεχνικού υλικού 

 Αξιολόγηση 

 

 Ο συναγωνισμός μεταξύ των συλλόγων βοηθά στην εξέλιξη τους; 

καθόλου Ελάχιστο βαθμό Μέτριο βαθμό Μεγάλο βαθμό 

    

  

 Σε ποιο βαθμό κάνετε χρήση Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού στον σύλλογό 

σας; (παρακαλώ, κατατάξτε με σειρά προτεραιότητας με σημαντικότερο το 1 

και το 8 ως λιγότερο σημαντικό). 

 Test επιλογής προσωπικού 

 περιγραφή θέσεως εργασίας 

 Κατάρτιση στους νέο-προσληφθέντες 

 On-the job training (εκπαίδευση κατά τη διάρκεια εργασίας) 

 Αμοιβή βάση συγκεκριμένου συστήματος παροχών 

 Αξιολόγηση 

 Προτροπή εργαζομένων για πρωτοβουλίες 

 Συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων 

 

 Πως επιτυγχάνεται η δέσμευση και η υποκίνηση εργαζομένων στην επίτευξη 

ποιότητας; 

 Χρηματικά bonus 

 Κυρώσεις 

 Συμμετοχή εργαζομένων- ομαδικότητα 

 Εκπαίδευση 

 Φιλοσοφία για κοινό καλό 

 

 

Ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία σας!!! 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΒΕ 

 

 Ομοσπονδία:______________________________ 

 Χρόνια θητείας: 

 0 έως 5 έτη 

 6 έως 10 έτη 

 11 έως 15 έτη 

 16 έως 20 έτη 

 περισσότερο από 20 έτη 

 

 Έδρα:___________________________________ 

 

 Πόσα άτομα προσωπικό απασχολείται; 

 0 έως 5 άτομα 

 6 έως 10 άτομα 

 11 έως 15 άτομα 

 16 έως 20 άτομα 

 περισσότερο από 20 άτομα 

 

 Γνωρίζετε για τα βραβεία ποιότητας; 

 Ναι  

 όχι 

 

 Έχετε σε εφαρμογή κάποιο σύστημα ποιότητας κατά ISO; 

 ISO 9001 

 ISO 14001 

 ISO 22001 

Άλλο______________ 

 

 Γνωρίζετε για το Ευρωπαϊκό βραβείο ποιότητας; 

 Ναι 

 Όχι 
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 Θα θέλατε να λάβετε μέρος στη διαδικασία βράβευσης; 

  

 Ναι 

 Όχι 

 

 Πως επιτυγχάνεται η δέσμευση και η υποκίνηση των εργαζομένων στην 

επίτευξη της ποιότητας; 

 Καθόλου Σε ελάχιστο 

βαθμό 

Σε μέτριο 

βαθμό 

Σε μεγάλο 

βαθμό 

Χρηματικά Bonus     

Φιλοσοφία: η ποιότητα είναι 

ευθύνη όλων 

    

κυρώσεις     

Εκπαίδευση-Κατάρτιση σε 

τεχνικές και εργαλεία 

ποιότητας   

    

Αξιολόγηση Απόδοσης βάση 

στόχων 

    

Ομαδικότητα –συμμετοχή 

εργαζομένων 

    

 

 Παρακαλώ σημειώστε τον βαθμό που εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 

 Καθόλου Σε ελάχιστο 

βαθμό 

Σε μέτριο 

βαθμό 

Σε μεγάλο 

βαθμό 

Ασφάλεια και υγιεινή     

Η ποιότητα είναι ευθύνη των 

εργαζομένων    

    

Συμμετοχή οι εργαζόμενοι στον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση 

προγραμμάτων ποιότητας 

    

βελτίωση ποιότητας των υπηρεσιών  

με την αφοσίωση των εργαζομένων 

    

 

 Η εργασία των στελεχών αλλά και των εργαζομένων είναι τυποποιημένη; 

Καθόλου Σε ελάχιστο βαθμό Σε μέτριο βαθμό Σε μεγάλο βαθμό 
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 Χρήση των πρακτικών της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΠ): 

 Καθόλου Σε ελάχιστο 

βαθμό 

Σε μέτριο 

βαθμό 

Σε μεγάλο 

βαθμό 

Επιλογή Προσωπικού     

Test επιλογής     

Συνέντευξη     

Περιγραφή θέσεως εργασίας     

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη 

Προσωπικού 

    

προγράμματα εκπαίδευσης 

για νέο-προσληφθέντες 

    

Ανάλυση αναγκών 

προσωπικού για εκπαίδευση 

    

Αξιολόγηση προγραμμάτων 

εκπαίδευσης 

    

On-the-job εκπαίδευση     

Off-the-εκπαίδευση 

 

    

Αμοιβές  και παροχές     

Αμοιβή με βάση την 

απόδοση  
    

Συγκεκριμένο σύστημα 

παροχών 

    

Αξιολόγηση Απόδοσης      

Μέτρηση με ποσοτικά 

κριτήρια 

    

Μέτρηση με ποιοτικά 

κριτήρια 

 

    

Συμπεράσματα από την 

παρατήρηση των 

υφισταμένων 

    

Εργασιακές Σχέσεις και 

Συμμετοχή 

    

Προτροπή εργαζομένων για 

προτάσεις βελτίωσης 

    

Προτροπή εργαζομένων για 

συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων  

    

Ανοικτή επικοινωνία 

προϊσταμένων κι 

εργαζομένων 

    

 



 

80 

 

 

 Υπάρχει οργανωμένο τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων; 

 Ναι 

 Όχι 

 

 Εάν ναι, ο υπεύθυνος συμμετέχει στις παρακάτω δραστηριότητες; 

Ναι  Όχι   

  Επιλογή προσωπικού 

  Επιτροπή βελτίωσης ποιότητας 

  Συμβούλιων των διευθυντών 

  Διοικητικό συμβούλιο 

 

 Η πρακτική του benchmarking χρησιμοποιείται για την υιοθέτηση καλών 

πρακτικών από άλλες ομοσπονδίες; 

 Ναι 

 Όχι 

 

 Εάν ναι, σε τι βαθμό; 

Καθόλου Σε ελάχιστο βαθμό Σε μέτριο βαθμό Σε μεγάλο βαθμό 

    

 

 Η ομοσπονδία είναι ευαισθητοποιημένη σε θέματα επιχειρησιακής ηθικής; 

 Καθόλο

υ 

Σε 

ελάχιστο 

βαθμό 

Σε μέτριο 

βαθμό 

Σε μεγάλο 

βαθμό 

Δέσμευση πόρων για ζητήματα 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
    

Συμμετοχή σε 

ομάδες/συμβούλια/επιτροπές για 

θέματα Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης 

    

Προβολή της συνεργασίας μεταξύ 

εργαζομένων και σεβασμού  
    

 

 

 

Ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία σας!!! 

 


