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Περίληψη: Η παρούσα εργασία (thesis) έχει ως αντικείμενό της, τη 

διερεύνηση των δυνατοτήτων ίδρυσης και εξέλιξης στην Ελλάδα, μιας εταιρίας 

παροχής υπηρεσιών, η οποία θα απευθύνεται αποκλειστικά σε αθλητές και 

αθλητικούς φορείς (σωματεία, αθλητικές ανώνυμες εταιρίες, ενώσεις, 

ομοσπονδίες). Προς την κατεύθυνση αυτή θεωρείται αρχικά δεδομένη η ύπαρξή 

της με την επωνυμία «ΑΘΛΟΣ» και αναλύεται το επιχειρηματικό της 

περιβάλλον, όπως διαμορφώνεται εντός της σύγχρονης αθλητικής 

«βιομηχανίας». Στη συνέχεια καθορίζεται η στρατηγική της εταιρίας και ο 

τρόπος υλοποίησής της, όπως περιγράφεται από τις πολιτικές και τα 

προγράμματα της, αλλά και οι μέθοδοι ελέγχου και αξιολόγησης της απόδοσης 

της. 

Για την εκπόνηση της εργασίας, χρησιμοποιήθηκε βιβλιογραφία σχετική  

με το στρατηγικό σχεδιασμό, την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων αλλά και  

την αθλητική επιχειρηματικότητα. Επίσης αντλήθηκαν ιδέες και δεδομένα από 

ευρύ φάσμα διαδικτυακών τόπων, σχετικών με το θέμα της εργασίας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Την  τελευταία εικοσαετία, ο αθλητισμός κυρίως με τη μορφή των ομαδικών 

αθλημάτων, κατάφερε να καθιερωθεί ως η δημοφιλέστερη επιλογή για την 

ψυχαγωγία των Ελλήνων. Ξεκινώντας από τις επιτυχίες της Εθνικής ομάδας μπάσκετ 

με την κατάκτηση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 1987 και με 

αποκορύφωμα το μπαράζ των επιτυχιών των Ελλήνων αθλητών σε ατομικά και 

ομαδικά σπορ τα τελευταία τρία χρόνια, παρατηρεί κανείς ότι σχεδόν κάθε Ελληνίδα 

και Έλληνας, αφιερώνει κάθε μέρα από λίγα λεπτά μέχρι πολλές ώρες, για να 

ασχοληθεί με τον αθλητισμό. 

Ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, επαγγέλματος, πολιτικής ιδεολογίας ή 

οικονομικής κατάστασης, κάθε μέρα, εκατομμύρια είναι οι Έλληνες που θα 

παρακολουθήσουν την ενότητα αθλητικών ειδήσεων σε κάποιο τηλεοπτικό κανάλι, 

θα διαβάσουν τα αθλητικά νέα σε κάποια εφημερίδα, θα αγοράσουν ένα ρούχο με τα 

διακριτικά της αγαπημένης τους ομάδας, θα διαπληκτιστούν με συναδέλφους τους για 

την ορθότητα της απόφασης ενός διαιτητή, θα πάνε τα παιδιά τους με το αυτοκίνητο 

στην προπόνηση, θα τραυματιστούν συμμετέχοντας σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου 

«5Χ5», θα καταναλώσουν τόνους μπύρας και αμέτρητα κομμάτια πίτσα 

παρακολουθώντας τον τελικό του Champion’s League1 και φυσικά θα ζητήσουν 

εκατοντάδες φορές να μάθουν τα οπαδικά «φρονήματα» των συνανθρώπων τους. 

Κάποιοι από αυτούς-οι πιο τολμηροί ίσως-θα προσπαθήσουν να γίνουν η αιτία 

όλων των παραπάνω. Θα γίνουν αθλητές. 

Καμία χώρα ανάλογου μεγέθους, δεν έχει καταφέρει τόσα πολλά στον 

αθλητισμό και σε τόσα πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους αθλήματα και αυτό 

μαρτυρά κατά την άποψη του γράφοντος δύο πράγματα:  

Πρώτον, ότι η άνθηση του αθλητισμού στη χώρα μας οφείλεται στην μαζική 

ενασχόληση των Ελλήνων, σε κάθε ευκαιρία και με κάθε μορφή – από τον 

ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή στα όρια της ελληνικής επικράτειας, έως τον Θοδωρή 

Παπαλουκά των 7 εκατομμυρίων  Ευρώ και από τη μητέρα που μεταφέρει με το 

οικογενειακό αυτοκίνητο τα παιδιά της σε κάποια ακαδημία ποδοσφαίρου, μέχρι τον 

μεγαλοεπιχειρηματία που σε βάρος των επιχειρήσεών του, υποστηρίζει οικονομικά 

τον διάτρητο προϋπολογισμό της νεότερης ελληνικής μπασκετικής αυτοκρατορίας. 

                                                 
1 Πρόκειται για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση στην Ευρώπη, ανάμεσα στις πρωτοπόρους 
ομάδες ποδοσφαίρου των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Μόνο τον τελικό του 2006, παρακολούθησαν 
ζωντανά 51 εκατομμύρια τηλεθεατές. 
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Δεύτερον, ότι κανένας Έλληνας δεν είναι ίδιος με το διπλανό του. Κάποτε 

ειπώθηκε ότι η καλαθοσφαίριση είναι για διάφορους λόγους το άθλημα που ταιριάζει 

στην ιδιοσυγκρασία του Έλληνα. Από τότε Έλληνες αθλητές έχουν διακριθεί σε 

πανευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο σε αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο, το χάντμπολ, 

το βόλεϊμπολ, η κολύμβηση, η υδατοσφαίριση, οι καταδύσεις, ο ακοντισμός, οι 

δρόμοι ταχύτητας, το βάδην, το ταε κβον ντο, το kick boxing, η άρση βαρών, η πάλη, 

το wind surf, τα άλματα, ακόμη και το πιγκ πογκ, η συγχρονισμένη κολύμβηση και το 

μοντέρνο πένταθλο. Στα περισσότερα αθλήματα, ολυμπιακά ή μη, τα γράμματα GRE 

που προηγούνται κάποιου περίεργου ονόματος σε έναν φωτεινό πίνακα, 

μεταφράζονται συνήθως ως άσχημα νέα για τους αντιπάλους των Ελλήνων αθλητών. 

Ωστόσο, η αθλητική «έκρηξη» που ζούμε στην Ελλάδα τα τελευταία είκοσι 

χρόνια, αποτελεί στο εξωτερικό μια οργανωμένη, σταδιακά εξελισσόμενη βιομηχανία 

θεάματος, με πρωτοπόρες στον τομέα αυτό τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα πέντε 

σημαντικότερα και κυρίαρχα εθνικά πρωταθλήματα των Η.Π.Α., το NL, το AL2, το 

NHL3, το NFL4 και το NBA5, έχουν ιστορία  130, 105, 89, 84 και 60 χρόνων 

αντίστοιχα και πρέπει να τονιστεί ότι από την έναρξη της λειτουργίας τους, 

αποτελούν οργανισμούς, οι οποίοι συγκροτούνται από τις ομάδες-μέλη, που 

συμμετέχουν στο κάθε πρωτάθλημα (Jozsa, 2003). Απώτερος στόχος φυσικά των 

παραπάνω οργανισμών, είναι η βελτίωση του προϊόντος, η εξασφάλιση των 

συμφερόντων των αθλητικών εταιριών που συμμετέχουν, η κεντρική διαχείριση του 

marketing, η ισχυροποίηση όλων μέσα στην αγορά και η μεγιστοποίηση των κερδών 

τόσο για τα μέλη, όσο και για τους ίδιους τους οργανισμούς.  

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα, μόλις τα τελευταία είκοσι χρόνια 

οι διοργανώτριες αρχές6 των πρωταθλημάτων παίρνουν αυτή τη μορφή, 

                                                 
2 Πρόκειται για τα δύο σημαντικότερα εθνικά πρωταθλήματα μπέηζμπολ - το οποίο είναι και το 
δημοφιλέστερο σπορ στις Η.Π.Α. Οι ονομασίες τους προέρχονται από τα αρχικά των λέξεων National 
League και American League. 
3 National Hockey League: Το εθνικό πρωτάθλημα χόκεϋ επί πάγου για τις Ηνωμένες Πολιτείες. 
4 National Football League: Το εθνικό πρωτάθλημα αμερικανικού ποδοσφαίρου, ενός από τα πιο 
θεαματικά αλλά και βίαια αθλήματα, το οποίο παρουσιάζει κάποιες ομοιότητες με το γνωστό ράγκμπι 
των αγγλοσαξόνων, αλλά με τη συγκεκριμένη μορφή εμφανίζεται μόνο στις Η.Π.Α. 
5 National Basketball Association: Αποτελεί αυτή τη στιγμή όχι μόνο το ισχυρότερο πρωτάθλημα 
μπάσκετ στην υφήλιο, αλλά και το δυναμικότερο από οικονομικής και εμπορικής άποψης αθλητικό 
προϊόν, μεταξύ των ομαδικών αθλημάτων. Σε αντίθεση με τα NL, AL, NHL και NFL, το NBA, αφορά 
ένα άθλημα που έχει παγκόσμια απήχηση με αποτέλεσμα να παρακολουθείται από εκατοντάδες 
εκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο. 
6 Αυτή τη στιγμή τα πρωταθλήματα των δύο δημοφιλέστερων αθλημάτων στην Ελλάδα (ποδόσφαιρο, 
μπάσκετ) διοργανώνονται από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανώνυμων Εταιριών και τον Ελληνικό 
Σύνδεσμο Ανώνυμων Καλαθοσφαιρικών Εταιριών, που ιδρύθηκαν το 1987 και 1992 αντίστοιχα. Στην 
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αποτελούνται δηλαδή από τα σωματεία-μέλη τους και αναλαμβάνουν οι ίδιες όλη τη 

διοργάνωση.  

Αυτό λοιπόν που καθίσταται καταρχήν σαφές, είναι το γεγονός ότι στην 

Ελλάδα, η λειτουργία του αθλητισμού ως βιομηχανία θεάματος και ψυχαγωγίας, 

αποτελεί μια νέα τάση, δημιουργώντας σε συνδυασμό με την επέκταση του 

επαγγελματισμού σε αθλήματα πέραν του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, τις 

κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη μιας νέας αγοράς και μιας νέας 

«βιομηχανίας». Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ο αθλητισμός ως αγορά, τράβηξε τα βλέμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μόλις 

στις αρχές του 2007, όταν μετρήθηκε ότι ο αθλητισμός παρήγαγε περίπου το 4% του 

ευρωπαϊκού ΑΕΠ και ότι σαν κλάδος παρουσιάζει ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης, πάνω 

από 4%. 

Εάν θέλαμε να κατηγοριοποιήσουμε τις εταιρίες που συγκροτούν έστω άτυπα 

τον κλάδο αθλητικών εταιριών, θα μπορούσαμε αδρά να τις διακρίνουμε σε αυτές της 

«πρωτογενούς» παραγωγής αθλητικού θεάματος όπως είναι οι Ποδοσφαιρικές και 

Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρίες και σε εκείνες οι οποίες λειτουργούν 

υποστηρικτικά σε αυτές. 

 

 
Εικόνα 1: Διαδικτυακός τόπος της ΑΘΛΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο.Ε. Πρόκειται για μια αρκετά δραστήρια 
εταιρία η οποία είναι γνωστή στον ελληνικό χώρο. για τη διοργάνωση κάθε χρόνο μιας 

                                                                                                                                            
Ελλάδα το πρώτο επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου διεξήχθει το 1979-1980, ενώ στο μπάσκετ 
το 1987. 
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ακαδημίας ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη με τη συνεργασία της με τη MILAN F.C, αλλά και 
για τη διοργάνωση του Naousa Basketball Camp, στο οποίο συμμετέχουν εκατοντάδες νεαροί 
καλαθοσφαιριστές κάθε χρόνο. 

Οι τελευταίες κινούνται σε ποικίλους χώρους και μπορεί να είναι τηλεοπτικά 

δίκτυα και άλλα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, εταιρίες παραγωγής αθλητικών ειδών, 

εταιρίες συλλογής και διαχείρισης αθλητικών δεδομένων7, αθλητικά κέντρα, εταιρίες 

αθλητικού marketing, αθλητικές Ακαδημίες και κατασκηνώσεις (summer camps), 

ατομικές  επιχειρήσεις εκπροσώπησης αθλητών, ακόμη και εταιρίες που ιδρύονται με 

σκοπό να ασκήσουν την οργάνωση και διοίκηση μιας αθλητικής ανώνυμης εταιρίας8.  

Αν και οι αθλητικές ανώνυμες εταιρίες ως μετεξέλιξη των ερασιτεχνικών 

αθλητικών σωματείων υφίστανται στην Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια μετά και την 

παγίωση του επαγγελματικού αθλητισμού, οι υπόλοιπες εταιρίες που σχετίζονται με 

τα σπορ, δεν εμφανίστηκαν παρά τα τελευταία δέκα χρόνια. 

Μια εταιρία αυτού του τύπου θα μας απασχολήσει στα κεφάλαια που 

ακολουθούν. Θα διερευνηθεί η δυνατότητα ίδρυσής της στην Ελλάδα και θα 

προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε τη στρατηγική της, εντός της ελληνικής 

αθλητικής «βιομηχανίας», με απώτερο σκοπό να προβούμε τελικά στην ίδρυσή της.  

                                                 
7 Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εταιρεία Galannis Sports Data η οποία τηρεί βάσεις 
δεδομένων με τα στατιστικά στοιχεία που συλλέγει από όλες σχεδόν τις σημαντικές αθλητικές 
διοργανώσεις και πρωταθλήματα που διεξάγοντα στη χώρα μας, καθώς και από διεθνείς διοργανώσεις. 
Οι πληροφορίες αυτές, με το ανάλογο κόστος, τίθενται στη διάθεση τηλεοπτικών σταθμών, αθλητικών 
εντύπων, ομάδων και προπονητών προκειμένου να τις αξιοποιήσουν στο αντικείμενό τους. 
8 Στην Ελλάδα, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εταιρία ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε., η οποία σχηματίστηκε από 
ομάδα επιχειρηματιών, προκειμένου να ασκεί τη διοίκηση  της ομάδας μπάσκετ του Άρη 
Θεσσαλονίκης (Κ.Α.Ε. Αρης). 
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1. Η «ΑΘΛΟΣ» 

Αν και η εταιρία στην οποία αναφερόμαστε δεν υφίσταται ακόμη, θα 

αναφερόμαστε σε αυτήν με την επωνυμία «ΑΘΛΟΣ», μια λέξη που θα μπορούσε να 

αποτελεί και τον επίσημο τίτλο της εταιρίας και η οποία, σηματοδοτεί τόσο τον χώρο 

στον οποίο κινείται, όσο και το φιλόδοξο και πρωτότυπο –όπως θα δούμε στη 

συνέχεια – χαρακτήρα της. 

Κύριο αντικείμενο της εταιρίας, θα είναι η παροχή υπηρεσιών 

συμβουλευτικής, σε αθλητικούς οργανισμούς, σωματεία και αθλητές, η διοργάνωση 

αθλητικών εκδηλώσεων, η ανάδειξη ταλαντούχων αθλητών και η οργάνωση 

σεμιναρίων για προπονητές, αθλητές ή παράγοντες. Επιγραμματικά οι υπηρεσίες 

αυτές είναι: 

 

• Εκπροσώπηση αθλητών 

• Διεκπεραίωση εμπορικών συμφωνιών για λογαριασμό αθλητών ή 

σωματείων (διαφημίσεις, χορηγίες κλπ.) 

• Σχεδιασμός επενδύσεων και διαχείριση οικονομικών θεμάτων 

αθλητών  

• Προγράμματα βελτίωσης επιδόσεων αθλητών 

• Scouting για λογαριασμό αθλητικών σωματείων 

• Σχεδιασμός καριέρας νεαρών αθλητών 

• Σχεδιασμός marketing αθλητικών σωματείων 

• Οικονομικοί-νομικοί σύμβουλοι αθλητικών εταιρειών και σωματείων 

• Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων-κατασκηνώσεων 

 

Με λιγότερα λόγια, η αποστολή της εταιρίας, όπως θα θέλαμε να 

παρουσιάζεται στου μελλοντικούς συνεργάτες ή πελάτες της μπορεί να διατυπωθεί ως 

εξής: 

Αποστολή της «ΑΘΛΟΣ», είναι να αποτελέσει την πρωτοπόρο ελληνική εταιρία 

παροχής υπηρεσιών σε τεχνικό, διοικητικό, νομικό και οικονομικό επίπεδο, για αθλητές 

και αθλητικούς οργανισμούς ή σωματεία και με αυτόν τον τρόπο να συνδράμει στην 

περεταίρω ανάπτυξη του ελληνικού αθλητισμού και στην εξέλιξη των νέων αθλητών. 
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Επιλέξαμε την παραπάνω διατύπωση, γιατί όχι μόνο περιγράφει συνοπτικά 

και με σαφήνεια το αντικείμενο της εταιρίας και το λόγο ύπαρξής της, αλλά δηλώνει 

και τη διάθεσή μας να είμαστε «πρωταθλητές» στον τομέα δράσης μας. Επίσης 

καθορίζει τους τομείς στους οποίους σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί η εταιρία, το 

είδος δηλαδή των υπηρεσιών που προτίθεται να παρέχει στους πελάτες της, οι οποίοι 

επίσης μνημονεύονται.  

Η αναλυτική αυτή διατύπωση της αποστολής της «ΑΘΛΟΣ», επιλέχθηκε και 

για ένα άλλο λόγο. Η εταιρία, όχι μόνο δραστηριοποιείται σε έναν ειδικό χώρο, όπως 

ο αθλητισμός, αλλά επιδιώκει να καταστήσει σαφές, ότι με αυτήν την προοπτική 

ιδρύθηκε και σε αυτόν τον τομέα εξειδικεύεται. Αυτό είναι ένα μήνυμα που θέλουμε 

να περάσει τόσο στους υποψήφιους πελάτες της εταιρίας, όσο και στο εσωτερικό της. 

Όραμα της «ΑΘΛΟΣ», είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους που ασχολούνται 

με τον αθλητισμό σε επαγγελματικό ή ερασιτεχνικό επίπεδο, να κάνουν 

πραγματικότητα τα αθλητικά τους όνειρα. Για την ακρίβεια, θα θέλαμε, οι άνθρωποι 

που ασχολούνται με τον αθλητισμό να μη βάζουν όρια στα όνειρά τους, χάρη στη 

συνδρομή της «ΑΘΛΟΣ». 

Μπορεί η παραπάνω διατύπωση να καταγράφεται ως ρομαντική, ωστόσο 

αναφέρεται σε δύο βασικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων που κινούνται στον χώρο 

του αθλητισμό. Το ρομαντισμό και τη φιλοδοξία.  
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2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Θα διαχωρίσουμε το περιβάλλον της εταιρίας σε Εξωτερικό και Εσωτερικό. 

Το Εξωτερικό περιβάλλον της εταιρίας συνίσταται στις μεταβλητές (Ευκαιρίες και 

Απειλές) που υπάρχουν εκτός επιχείρησης και ουσιαστικά δεν ελέγχονται από την 

διοίκησή της (Wheelen,Hunger, 2004). Για την «ΑΘΛΟΣ» το περιβάλλον αυτό 

αποτελείται από αθλητικούς φορείς, αθλητικές ανώνυμες εταιρίες, επαγγελματίες και 

εταιρίες με παρόμοιο αντικείμενο, την ελληνική και διεθνή αθλητική νομοθεσία, 

κοινωνικές τάσεις και απόψεις για τον αθλητισμό και φυσικά τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης. 

Το Εσωτερικό περιβάλλον της εταιρίας, αυτό που εμπεριέχει τα ισχυρά και 

αδύνατα σημεία της, αφορά στη δομή, την κουλτούρα και τους πόρους της εταιρίας 

(Wheelen, Hunger, 2004). Τα στοιχεία του εσωτερικού περιβάλλοντος, είναι αυτά 

που θα καθορίσουν το κατά πόσο η «ΑΘΛΟΣ» θα καταφέρει να είναι μια 

ανταγωνιστική και δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία.  

Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε περαιτέρω, τις συνιστώσες 

τόσο του εξωτερικού, όσο και του εσωτερικού περιβάλλοντος της «ΑΘΛΟΣ».  

 

2.1 Ευκαιρίες 
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ο «αθλητικός κλάδος», έχει αναπτυχθεί ραγδαία 

στη χώρα μας και η άποψη αυτή ενισχύεται, τόσο από τα ποσά που καθημερινά 

κινούνται εντός της ελληνικής αθλητικής «βιομηχανίας», όσο και από το σταθερά 

υψηλό ενδιαφέρον του κόσμου για τα σπορ. 

Ωστόσο η πρώτη και ίσως μεγαλύτερη ευκαιρία που παρουσιάζεται στο 

εξωτερικό περιβάλλον της «ΑΘΛΟΣ», είναι αυτή καθαυτή, η απουσία οργανωμένων 

εταιριών που να ασχολούνται με υπηρεσίες συμβουλευτικής και την εκπροσώπηση 

αθλητών και αθλητικών σωματείων. 

 Μέχρι σήμερα, οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από μεμονωμένους managers 

οι οποίοι συνήθως επιτελούν απλώς διεκπεραιωτικό έργο ή εργάζονται ως 

«αντιπρόσωποι» για γνωστούς managers ή εταιρίες του εξωτερικού. Συχνά πρόκειται 

για παλαίμαχους αθλητές, προπονητές, δικηγόρους ή και συγγενείς των αθλητών που 

εκπροσωπούν.  

Οι άνθρωποι αυτοί, όχι πάντα άδικα, έχουν κατηγορηθεί για διάφορα δεινά 

του ελληνικού επαγγελματικού αθλητισμού, όπως οι υπερβολικές συχνά απαιτήσεις 
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των Ελλήνων επαγγελματιών αθλητών, η «εισαγωγή» μέτριων ξένων αθλητών στα 

ομαδικά σπορ, το χαμηλό θέαμα, ακόμη και οι όποιες αποτυχίες των ελληνικών 

εθνικών ομάδων. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις στις οποίες διάφοροι managers έχουν 

εμπλακεί σε μικρότερα ή μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα ή απλώς 

εκμεταλλεύονται τα προσόντα ενός αθλητή με μόνο γνώμονα το ατομικό κέρδος. 

Δυστυχώς τα παραδείγματα δεν είναι λίγα, ειδικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου 

έχουν εκδικαστεί δεκάδες υποθέσεις απάτης, κακοδιαχείρισης ή νομιμοποίησης 

παράνομου εισοδήματος, στις οποίες εμπλέκονται εκπρόσωποι ή οικονομικοί 

σύμβουλοι αθλητών. Μία χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή του Fairron Newton, 

ο οποίος καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση, καταβολή αποζημιώσεων ύψους 

$240.000 και 200 ώρες κοινωνικής εργασίας, γιατί ως εκπρόσωπος αθλητών του 

NFL, φρόντισε ώστε οι μισθοί τους να πληρώνονται απευθείας στην εταιρία του 

Option Plus Financial Services, υπεξαιρώντας στη συνέχεια σημαντικά ποσά 

(Shropshire, Davis, 2003).  

Η «ΑΘΛΟΣ» έρχεται να καλύψει τα κενά και να παρέχει υψηλότερο επίπεδο 

εκπροσώπησης στηριζόμενη στην εξειδίκευση, τη βαθειά γνώση του αθλητικού 

χώρου και τον προσανατολισμό της στον αθλητή και την πρόοδό του. Ως επώνυμη 

εταιρία, κινούμενη σε πολλά επίπεδα της αθλητικής «βιομηχανίας», είναι σε θέση να 

στηρίξει τις διαπραγματευτικές ικανότητες των στελεχών της και να λειτουργεί με 

διαφάνεια και κύρος, διαχωρίζοντας έτσι την οντότητά της από το συνονθύλευμα των 

ερασιτεχνών ή επαγγελματιών managers που προσβλέπουν στο γρήγορο και 

ευκαιριακό όφελος ή στην εξυπηρέτηση συμφερόντων χωρίς ενδιαφέρον για το 

άθλημα που υπηρετούν. 

Μία δεύτερη, εξίσου σημαντική ευκαιρία για την «ΑΘΛΟΣ», πηγάζει από τον 

τρόπο με τον οποίο τα αθλητικά σωματεία, αντιμετωπίζουν τους ίδιους τους αθλητές 

τους. Κυρίως σε «ημιεπαγγελματικό» επίπεδο, είναι πολύ συχνά τα φαινόμενα 

εκμετάλλευσης ακόμη και εξαπάτησης αθλητών, η μη καταβολή δεδουλευμένων σε 

αθλητές ή προπονητές, ακόμη και ποινικά αδικήματα όπως δωροδοκίες. Το γεγονός 

αυτό και η αφερεγγυότητα των μικρότερων κατηγοριών, ανοίγουν ένα νέο δρόμο 

στην «ΑΘΛΟΣ» προκειμένου να εισέλθει δυναμικά και στον χώρο του ερασιτεχνικού 

αθλητισμού.  

Αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο οι ομάδες ή εταιρίες που επιθυμούν τη 

συνεργασία  με αθλητές για διαφημιστικούς σκοπούς, συχνά εκμεταλλεύονται την 
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άγνοια των αθλητών επί των νομικών και οικονομικών θεμάτων, δεσμεύοντας τους 

συχνά με δυσβάσταχτες ή ανεπιθύμητες υποχρεώσεις.  

Η «ΑΘΛΟΣ», έρχεται να δώσει τη λύση σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, 

που το μόνο που επιθυμούν είναι να ασχολούνται με την απόδοση και τις επιδόσεις 

τους στο άθλημα που αγαπούν, χωρίς άγχη και αγωνίες. Μπορεί να αποτελέσει την 

εύκολη και προσιτή οικονομικά απάντηση ακόμη και για ερασιτέχνες αθλητές, οι 

οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν κάποιον αυτόνομο εκπρόσωπο. 

Γιατί όμως η «ΑΘΛΟΣ» να ενδιαφέρεται και για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό; 

Η αλήθεια είναι ότι μόνο όσοι κινούνται μέσα σε αυτόν τον χώρο, μπορούν να 

αντιληφθούν ότι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός αποτελεί ένα χώρο όπου δαπανώνται 

διόλου ευκαταφρόνητα ποσά, σε υποδομές, μετεγγραφές αθλητών και μισθούς. 

Πολλά ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, αποτελούν εύρωστους οικονομικούς 

οργανισμούς, με υψηλά έσοδα από Ακαδημίες, μεταγραφές νεαρών αθλητών ή άλλα 

προγράμματα, τα οποία πολλές φορές δεν συναντά κανείς ούτε σε αθλητικές 

ανώνυμες εταιρίες. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της ΧΑΝ9 στη 

Θεσσαλονίκη, η οποία αν και ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο, έχτισε το δικό της 

υπερσύγχρονο, κλειστό γυμναστήριο 2000 περίπου θεατών, τη στιγμή που ανώνυμες 

αθλητικές εταιρίες της πόλης, πασχίζουν να μη διαλυθούν από τα χρέη ή σαν 

κακομαθημένα παιδιά ζητούν κάθε χρόνο την κρατική  χρηματική συνδρομή ή την 

παραχώρηση αγωνιστικών χώρων.  

Στον χώρο αυτό η «ΑΘΛΟΣ» σκοπεύει να παρέχει υπηρεσίες όχι μόνο σε 

αθλητές, αλλά και στα ίδια τα σωματεία, τα οποία λόγω της ερασιτεχνικής τους 

φύσης, δεν διαθέτουν την οργάνωση και την εξειδίκευση σε σημαντικούς 

διοικητικούς και τεχνικούς τομείς ή σε θέματα marketing. Στους τομείς αυτούς η 

«ΑΘΛΟΣ» μπορεί να λειτουργήσει συμβουλευτικά στα σωματεία, αυξάνοντας τα 

έσοδά της, ενώ παράλληλα δημιουργεί δεσμούς με σωματεία που κάποια στιγμή 

μπορεί να λάβουν επαγγελματική υπόσταση. Επιπλέον, το γεγονός ότι τα σωματεία 

αυτά πολύ συχνά εκπροσωπούν την ελληνική επαρχία, φέρνει την «ΑΘΛΟΣ» σε 

                                                 
9 Η Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης, είναι ο οργανισμός που έφερε στην Ελλάδα το 
άθλημα της καλαθοσφαίρισης από τις Η.Π.Α. Σήμερα αποτελεί έναν οργανισμό που δραστηριοποιείται 
στα δημοφιλέστερα ομαδικά αθλήματα (με εξαίρεση το ποδόσφαιρο) και παρέχει προγράμματα 
άθλησης τόσο για εγγεγραμμένους αθλητές όσο και για απλούς πολίτες. Διαθέτει δικές της 
εγκαταστάσεις (Γυμναστήρια, κολυμβητήριο, αίθουσες γυμναστικής) με αποκορύφωμα το νεόδμητο 
κλειστό γυμναστήριο που ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2006. Πέραν του αθλητισμού 
όμως δραστηριοποιείται και σε άλλους χώρους, όπως το θέατρο, η διοργάνωση παιδικών 
κατασκηνώσεων, η λειτουργία παιδικού σταθμού και νηπιαγωγείου κ.α. 
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επαφή με μεγαλύτερο αριθμό ταλαντούχων αθλητών οι οποίοι ζουν μακριά από 

αστικά κέντρα, γεγονός που λειτουργεί ενισχυτικά στην παροχή υπηρεσιών 

εκπροσώπησης αθλητών της εταιρίας. 

Εκτός από τον ανεπτυγμένο οικονομικά ερασιτεχνικό αθλητισμό, ανοίγονται 

και νέες ευκαιρίες από την προ λίγων μηνών θεσμοθέτηση της συνεργασίας Ελλάδας 

και Κύπρου σε αθλητικό επίπεδο. Το πρωτόκολλο αθλητικής συνεργασίας Ελλάδας-

Κύπρου10 δημιουργεί ανάγκη για περισσότερους επαγγελματίες του αθλητικού 

χώρου, ανοίγει νέες θέσεις εργασίας και μια καινούργια αγορά, την οποία η ΑΘΛΟΣ 

θα μπορούσε να εντάξει στο σχεδιασμό για την γεωγραφική επέκταση των υπηρεσιών 

που παρέχει. 

Πέραν των όσων προαναφέρθηκαν, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε, τη χωρίς 

προηγούμενο δυναμική που έχει δημιουργηθεί στο χώρο του αθλητισμού μετά τις 

μεγάλες επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών. Οι επιδόσεις τους στην Ολυμπιάδα του 

2004, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου την ίδια χρονιά, το Ευρωπαϊκό 

Πρωτάθλημα μπάσκετ το 2005 και το Παγκόσμιο πρωτάθλημα μπάσκετ το 2006, 

έχουν στρέψει επάνω τους τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά και το ενδιαφέρον 

σημαντικών χορηγών, αυξάνοντας κατακόρυφα τα οικονομικά μεγέθη σε πολλά 

αθλήματα11.  

 

                                                 
10 Διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Κύπρου, που υπέγραψαν στις 14 Φεβρουαρίου, στη Λευκωσία, ο 
Υφυπουργός Πολιτισμού, αρμόδιος για θέματα Αθλητισμού κ. Γεώργιος Ορφανός και ο Αντιπρόεδρος 
του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Κ.Ο.Α.) κ. Ρίκος Θεοχαρίδης, καλύπτει μεγάλο φάσμα 
αθλητικών ανταλλαγών και συγκεκριμένα 31 ολυμπιακά και μη αθλήματα, ανάμεσά τους το 
Ποδόσφαιρο, ο Στίβος, η Κολύμβηση, η Ποδηλασία, η Άρση Βαρών κ.α. Η συμφωνία βασίζεται 
κυρίως σε τρεις άξονες: Της επιμόρφωσης, της προετοιμασίας αθλητών υψηλής επίδοσης των δύο 
χωρών και τη συμμετοχή τους σε σημαντικούς θεσμοθετημένους αγώνες, Ελλάδας και Κύπρου 
11 Μία τέτοια επιτυχία, η κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης το 1987, 
αποτέλεσε κατά πολλούς ορόσημο για την ανάπτυξη όχι μόνο του μπάσκετ, αλλά και του ελληνικού 
αθλητισμού γενικότερα, γεννώντας έναν άτυπο συναγωνισμό μεταξύ των διαφόρων αθλημάτων για 
μεγαλύτερες και περισσότερες επιτυχίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι τη χρονιά εκείνη τα 
καλαθοσφαιριστικά σωματεία μόνο στην πόλη της Θεσσαλονίκης από περίπου 40, έφτασαν και 
ξεπέρασαν τα 100, ενώ λίγους μήνες μετά η εθνική ομάδα βόλεϊ κατακτούσε το χάλκινο μετάλλιο στο 
αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. 
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Εικόνα 2: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ 2006 - ο αστέρας του ΝΒΑ Carmelo Anthony 
μοιάζει ακόμα να περιμένει τον «από μηχανής θεό» που θα έσωζε τις Η.Π.Α. από την ήττα. Είναι 
μια νίκη που σαφώς έδωσε νέα ώθηση στο ήδη ανεπτυγμένο ελληνικό μπάσκετ. 
 

Το ενδιαφέρον των ΜΜΕ αυξάνεται συνεχώς και επεκτείνεται και σε 

λιγότερο δημοφιλή σπορ όπως η πετοσφαίριση και η υδατοσφαίριση ή το χαντμπολ, 

αθλήματα που πριν μερικά χρόνια δεν μπορούσαν να ελπίζουν σε πλατιά 

δημοσιότητα και τηλεοπτικές μεταδόσεις. Το γεγονός αυτό προωθεί την είσοδο 

επενδυτών και χορηγών σε όλο και περισσότερα αθλήματα και με όλο και 

μεγαλύτερα ποσά. 

Παράλληλα το ενδιαφέρον χιλιάδων παιδιών για τον αθλητισμό γίνεται ακόμη 

πιο έντονο, αφού πλέον βλέπουν σ’ αυτόν όχι μόνο το παιχνίδι, την υγεία και την 

εκγύμναση, αλλά και τις δυνατότητες βιοπορισμού. Είναι γεγονός ότι όλο και 

περισσότεροι νεαροί αθλητές, ενσυνείδητα πλέον στοχεύουν στην επαγγελματική 

ενασχόληση με κάποιο άθλημα, γεγονός που οδηγεί και στη «γέννηση» νέων 

πρωταθλητών. 

Στο σημείο αυτό καλό θα ήταν να αναφερθούμε και στη δυνατότητα 

«καθετοποίησης» της παραπάνω δράσης στο εσωτερικό της εταιρίας. Μιλάμε για την 

παραγωγή αθλητών από την ίδια την ΑΘΛΟΣ και την προώθησή τους εφόσον το 

επιδιώξουν, στον επαγγελματικό αθλητισμό, με τα ανάλογα οφέλη για την εταιρία. 

Κάτι τέτοιο μάλιστα δεν είναι ούτε δύσκολο, ούτε οικονομικά επιβαρυντικό, αφού 

μόνη προϋπόθεση είναι η ίδρυση ενός ερασιτεχνικού αθλητικού σωματείου και η από 
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εκεί και πέρα προπονητική του κυρίως οργάνωση ώστε να είναι σε θέση να 

προσελκύσει παιδιά και νεαρούς αθλητές που θα αποτελέσουν τους μελλοντικούς 

επαγγελματίες. 

Καθώς λοιπόν στους αθλητές δίνονται όλο και περισσότερες ευκαιρίες για 

αύξηση των εισοδημάτων τους και μάλιστα από περισσότερες της μιας πηγές, δίνεται 

η ευκαιρία και στην ΑΘΛΟΣ, για την επίτευξη οικονομικών συμφωνιών σε 

περισσότερα επίπεδα και ακόμη και σε αθλήματα χωρίς επαγγελματικό χαρακτήρα, 

όπως ο στίβος, η άρση βαρών και άλλα, ατομικά κυρίως σπορ. 

Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι ευκαιρίες που δημιουργούνται για την 

ΑΘΛΟΣ στο εξωτερικό της περιβάλλον, μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι για τη 

δυνατότητα δυναμικής εισόδου της εταιρίας στην αγορά του επαγγελματικού και μη 

αθλητισμού στη χώρα μας.  

 

2.2 Απειλές  

Θα ήταν αφελές να θεωρήσουμε ότι το εξωτερικό περιβάλλον έχει μόνο 

θετική συνδρομή στην είσοδο και την ανάπτυξη της ΑΘΛΟΣ στον επιχειρηματικό 

αθλητικό χώρο. Υπάρχει ένας αριθμός απειλών για την εταιρία, τις οποίες θα 

προσπαθήσουμε στη συνέχεια να ανιχνεύσουμε και να αναλύσουμε τους τρόπους 

αντίδρασης της εταιρίας σε αυτές. 

Παρόλο που ο ανταγωνισμός που αναμένεται να αντιμετωπίσει η ΑΘΛΟΣ 

από εταιρίες με ανάλογο αντικείμενο είναι ουσιαστικά μηδαμινός, αφού ουσιαστικά 

τέτοιες εταιρίες δεν υπάρχουν, θα πρέπει ωστόσο να αντιμετωπίσει το «κατεστημένο» 

των αυτόνομων «ατζέντηδων» που παρέχουν υπηρεσίες εκπροσώπησης σε αθλητές 

στη χώρα μας. Συνήθως εργάζονται ως «πράκτορες» ή αντιπρόσωποι διεθνώς 

γνωστών managers, διεκπεραιώνοντας για λογαριασμό τους, κυρίως συμβόλαια και 

συμφωνίες μετεγγραφών. Αναμφίβολα η κατάσταση αυτή η οποία υφίσταται στον  

ελληνικό αθλητισμό τα τελευταία δεκαπέντε τουλάχιστον χρόνια, δεν θα είναι εύκολο 

να ανατραπεί, αφού προϋποθέτει αλλαγή των «ηθών» των Ελλήνων αθλητών αλλά 

και των αθλητικών σωματείων. 

Ωστόσο η ΑΘΛΟΣ, στηριζόμενη στο επιχειρηματικό της κύρος, αλλά και 

στην συνεργασία με νεαρούς αθλητές – οι οποίοι ακόμα δεν θα έχουν υιοθετήσει τα 

ήθη του ελληνικού επαγγελματικού αθλητισμού – μπορεί να εισέλθει στην αγορά και 

ενδεχομένως να στραφεί και στη στρατολόγηση ορισμένων από αυτούς τους 
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μάνατζερ στο δυναμικό της, εφόσον συντάσσονται με τη φιλοσοφία και τους στόχους 

της εταιρίας. 

Μία άλλη απειλή από το εξωτερικό περιβάλλον της ΑΘΛΟΣ, προκύπτει από 

τον αριθμό αλλά και το περιεχόμενο των νόμων που πλαισιώνουν τον ελληνικό 

αθλητισμό12. Οι νόμοι αυτοί καθιστούν ιδιαίτερα «δυσκίνητο» πολλές φορές τον 

ελληνικό αθλητικό μηχανισμό και αφήνουν πολλά κενά σε θέματα μετακινήσεων 

αθλητών, αμοιβών, φερεγγυότητας των σωματείων και υπεράσπισης των 

δικαιωμάτων των επαγγελματιών του χώρου.  

Από την άλλη μεριά είναι ιδιαίτερα αυστηροί και προϋποθέτουν μεγάλη 

γραφειοκρατία, για θέματα που αφορούν στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, ενώ στην 

πλειονότητα των περιπτώσεων οι διατάξεις εξυπηρετούν κυρίως τα σωματεία και όχι 

τους αθλητές. Το αποτέλεσμα είναι πολλοί νεαροί κυρίως αθλητές, να αναγκάζονται 

να εγκαταλείψουν τον οργανωμένο αθλητισμό, πριν καν τους δοθεί μια ευκαιρία να 

δείξουν τις δυνατότητές τους  

Το παραπάνω νομικό καθεστώς, το οποίο συνεχώς αναθεωρείται και 

μεταβάλλεται, δημιουργεί ένα δυσκίνητο αλλά και διάτρητο πλαίσιο μέσα στο οποίο 

καλείται να κινηθεί μία εταιρία σαν την ΑΘΛΟΣ. Από τη μια πλευρά πρέπει να τηρεί 

τη νομιμότητα σε ότι αφορά στην παροχή των υπηρεσιών της σε αθλητές και 

σωματεία και από την άλλη πρέπει να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό των 

freelancers, οι οποίοι δεν υπάγονται σε κανένα νόμο και καμία δεοντολογία. Η 

ΑΘΛΟΣ καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα σε αυτές τις δύο καταστάσεις, εάν θέλει 

να εξασφαλίσει και να διατηρήσει το κύρος της, χωρίς όμως να χάσει την 

ανταγωνιστικότητά της. 

Συνεχίζοντας την ανάλυση των απειλητικών για την ανάπτυξη της ΑΘΛΟΣ 

καταστάσεων στο ελληνικό αθλητικό στερέωμα, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε 

στην αρνητική εντύπωση που έχει καλλιεργηθεί σε όσους ασχολούνται με τον 

αθλητισμό για την ύπαρξη και τους σκοπούς των managers. Από τα ΜΜΕ υπάρχει η 

τάση να γενικεύονται οι όποιες αρνητικές ή  και ανήθικες συμπεριφορές 

επαγγελματιών του χώρου και να αποδίδονται σε όλους όσους ασχολούνται με την 

εκπροσώπηση αθλητών και προπονητών. Αναμφίβολα κάτι τέτοιο μπορεί να 

                                                 
12 Η ελληνική αθλητική νομοθεσία έχει υποστεί πολλές μετατροπές τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω 
της ανάγκης για επαγγελματική οργάνωση και διάρθρωση των δημοφιλέστερων αθλημάτων. Το 
σύνολο της αθλητικής νομοθεσίας περιλαμβάνει τους νόμους: 2725/1999 (τροποποιήθηκε το 1999, 
2000, 2001, 2002 και 2004!) 3207/2003, 3262/2004, 3372/2005, 3479/2006 και 3516/2006, γεγονός 
που καθιστά την νομική…περιήγηση μέσα στον αθλητισμό, αρκετά περιπετειώδη. 
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υπονομεύσει και την προσπάθεια της ΑΘΛΟΣ, πριν ακόμη γίνουν αισθητά τα όποια 

θετικά αποτελέσματά της. 

Τέλος, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι ο ελληνικός αθλητισμός, με τις τόσες 

επιτυχίες σε διεθνές επίπεδο, είναι φυσικό να προσελκύσει και το ενδιαφέρον, ξένων 

εταιριών, με αντικείμενο παρόμοιο με αυτό της ΑΘΛΟΣ. Οι εταιρίες αυτές, είναι 

πολύ πιθανό να διεκδικήσουν σημαντικό μερίδιο της ελληνικής αθλητικής αγοράς, 

δεδομένου ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η αθλητική επαγγελματική κουλτούρα 

είναι πολύ πιο προηγμένη από την αντίστοιχη ελληνική. Κάτι τέτοιο μπορεί να 

σημαίνει ότι οι εταιρίες αυτές θα έχουν στη διάθεσή τους, πιο έμπειρα αλλά και με 

πληρέστερη κατάρτιση στελέχη, διευρυμένα δίκτυα συνεργατών και διεθνή φήμη. 

Παρόλο λοιπόν που ο ανταγωνισμός από το εσωτερικό της χώρας δεν αναμένεται 

ιδιαίτερα σκληρός, η προσοχή της εταιρίας είναι ανάγκη να στρέφεται και προς το 

εξωτερικό, ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες εκπλήξεις. 

 

Ευκαιρίες Απειλές 

- Απουσία οργανωμένου ανταγωνισμού στο 

εσωτερικό της χώρας 

- «Κατεστημένο» των ελεύθερων 

εκπροσώπων αθλητών 

- Υγιές προφίλ σε σχέση με τα φαινόμενα 

εκμετάλλευσης και εξαπάτησης αθλητών 

- Πολυνομία και συχνές τροποποιήσεις 

νόμων και κανονισμών 

- Εύρωστος οικονομικά ερασιτεχνικός και 

«ημιεπαγγελματικός» αθλητισμός 

- Υπονόμευση από τα ΜΜΕ και απαξίωση 

του ρόλου των managers 

- Πρωτόκολλο αθλητικής συνεργασίας 

Ελλάδας-Κύπρου  

- Πιθανή είσοδος εταιριών αθλητικού 

management από το εξωτερικό  

- Μεγάλες επιτυχίες Ελλήνων αθλητών και 

ελληνικών αθλητικών σωματείων 

 

- Υψηλό ενδιαφέρον των ΜΜΕ  

- Επαγγελματικός προσανατολισμός των 

αθλητών από νεαρή ηλικία 

 

- Δυνατότητες «καθετοποίησης»  

Πίνακας 1: Ευκαιρίες και απειλές για την ΑΘΛΟΣ, οι οποίες προέρχονται από το εξωτερικό 
περιβάλλον της εταιρίας. 
 

2.3 Δυνάμεις 
Στο σημείο αυτό, θα εξετάσουμε το εσωτερικό περιβάλλον της εταιρίας, 

ξεκινώντας από τα ισχυρά της σημεία (strengths) και αναλύοντας την επίδρασή τους 

στη πρόοδό της.  
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Σίγουρα, ένα σαφές πλεονέκτημα της ΑΘΛΟΣ, αναμένεται να είναι η 

εξειδίκευσή της, για τις υπηρεσίες που καλείται να παρέχει στους πελάτες της. Σε 

κάθε τομέα δράσης της, είτε αναφερόμαστε σε τεχνικό, νομικό, οικονομικό ή άλλο 

επίπεδο, θα υπάρχουν οι αντίστοιχοι ειδικοί συνεργάτες, στους οποίους μπορούν να 

προστρέξουν οι προσωπικοί σύμβουλοι, οι συνεργάτες των αθλητικών σωματείων, 

αλλά και οι ίδιοι οι αθλητές, για να πάρουν πληροφορίες και κατευθύνσεις, σχετικά 

με τα ζητήματα που τους αφορούν. 

Η εξειδίκευση των ανθρώπων της ΑΘΛΟΣ, αφορά όχι μόνο το είδος της 

υπηρεσίας που παρέχουν, αλλά και σε συγκεκριμένα αθλήματα. Πρόκειται δηλαδή να 

υπάρχει σαφής εξειδίκευση ιδιαίτερα των προσωπικών συμβούλων, επάνω σε 

συγκεκριμένα αθλήματα στα οποία θα δραστηριοποιούνται. Η εξειδίκευση αυτή θα 

αποκτάται με τη συμμετοχή τους τόσο σε σχετικά σεμινάρια και ημερίδες για 

managers και εκπροσώπους, όσο και στο εσωτερικό πρόγραμμα εκπαίδευσης της 

εταιρίας.  

Άλλο ισχυρό σημείο της ΑΘΛΟΣ, είναι η ενέργεια με την οποία είναι 

φορτισμένοι η άνθρωποι της εταιρίας, δεδομένου ότι συμμετέχουν σε μία νέα 

προσπάθεια που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα, η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη 

και τη δυναμική της είσοδο στην αθλητική «βιομηχανία». Τη ζωτικότητα και την 

ενέργεια αυτή θα αναζητά  ΑΘΛΟΣ σε κάθε νέο συνεργάτη της και στην αξιοποίηση 

και συντήρησή της, θα επενδύσει ικανό μέρος των πόρων και του ενδιαφέροντός της. 

Η ύπαρξη και εκμετάλλευση διασυνδέσεων με τον αθλητικό χώρο, 

αξιολογείται ως ένας από τους τομείς που η εταιρία θα πρέπει να έχει ιδιαίτερα καλές 

επιδόσεις. Ουσιαστικά αποτελεί μία μορφή “bellow the line marketing” για 

λογαριασμό της ΑΘΛΟΣ. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι με τον όρο 

«διασυνδέσεις» δεν αναφερόμαστε σε προσωπικές γνωριμίες στελεχών της εταιρίας, 

αλλά στην ουσιαστική επαφή της και την εδραίωση διαύλων επικοινωνίας σε επίπεδο 

οργανισμών με Αθλητικές Α.Ε., Αθλητικά Σωματεία, Ενώσεις, Ομοσπονδίες και κάθε 

είδους εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του αθλητισμού. 

Στο ίδιο μήκος κύματος, κινείται και η λογική της εταιρίας σε ότι αφορά στη 

χρήση των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Ο έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος, 

αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της αθλητικής βιομηχανίας, ασκεί τεράστια επιρροή 

και φυσικά, εφόσον μιλάμε για μία βιομηχανία θεάματος, αποτελεί την κύρια οδό 

διοχέτευσης του αθλητικού «προϊόντος» στο κοινό. Αναμφίβολα λοιπόν αναμένεται 

να επηρεάσει και τη λειτουργία της ΑΘΛΟΣ. Η δημοσίευση για παράδειγμα της 
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ενδεχόμενης μετακίνησης ενός αθλητή από ένα σωματείο σε άλλο, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη μιας καλύτερης οικονομικής συμφωνίας, αλλά και 

το ίδιο το μέσο μπορεί να εμπλακεί σε μια εμπορική συναλλαγή με αθλητικό 

παράγοντα (αθλητή, προπονητή, σωματείο κλπ.) και κατ’ επέκταση με την ΑΘΛΟΣ. 

Για παράδειγμα θα μπορούσε η ΑΘΛΟΣ να αποτελεί σύμβουλο των Διοικήσεων 

Αθλητικών Σωματείων, επάνω στο ζήτημα εκχώρησης των τηλεοπτικών τους 

δικαιωμάτων. 

Η εταιρία θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ύπαρξη ομαλών σχέσεων με τα 

Μ.Μ.Ε. αλλά και στην αξιοποίησή τους για δικούς της εμπορικούς σκοπούς. Για την 

επίτευξη των παραπάνω θα διαμορφωθεί ειδικό Τμήμα Διαχείρισης Μ.Μ.Ε. στο 

εσωτερικό της εταιρίας, ώστε όχι μόνο να υλοποιείται η σχέση με τα Μ.Μ.Ε., αλλά 

και να συλλέγονται από αυτά οι χρήσιμες για την εταιρία πληροφορίες. 

Στη συλλογή και διαχείριση των πληροφοριών, έρχεται να συνδράμει και ένα 

άλλο ισχυρό σημείο της εταιρίας, που έχει να κάνει με τη χρήση της σύγχρονης 

τεχνολογίας. Η εταιρία σε ότι αφορά την τεχνολογία θα κινηθεί αρχικά σε δύο 

βασικούς άξονες. Ο ένας αφορά στην ευρεία χρήση του διαδικτύου για την 

ενημέρωση και επικοινωνία των συνεργατών αλλά και την διάδραση της εταιρίας με 

το κοινό και τους πελάτες της, μέσω του διαδικτυακού της τόπου. Ο δεύτερος άξονας, 

αφορά στη δημιουργία βάσεων δεδομένων, με οποιαδήποτε πληροφορία συλλέγεται 

και μπορεί να αποτελέσει εφόδιο για τη δράση των διαφόρων τμημάτων ή μπορεί να 

φανεί χρήσιμη στους πελάτες μας. 

Τέλος, στα πλεονεκτήματα της εταιρίας, θα μπορούσε να προστεθεί και το 

μικρό σχετικά κόστος λειτουργίας της εταιρίας, αφού από τη φύση της απαιτεί μικρές  

επενδύσεις σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις. Για τη δράση της σε απομακρυσμένες 

περιοχές θα χρησιμοποιηθούν επαφές με τοπικούς αθλητικούς παράγοντες 

(προπονητές, αθλητές κλπ.), ενώ ένα μέρος των λειτουργιών της θα εκχωρηθεί σε 

τρίτους με τη μορφή του outsourcing. Τέτοιες λειτουργίες, θα μπορούσαν να είναι το 

Νομικό τμήμα της εταιρίας, ο Οικονομικός/Λογιστικός έλεγχος, το γραφείο 

Δημοσίων Σχέσεων, αλλά και το τμήμα παροχής υπηρεσιών Οικονομικού 

Συμβούλου. Με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο μειώνεται το λειτουργικό κόστος της 

εταιρίας, αλλά και με επιλογή των κατάλληλων «υπεργολάβων», μπορεί να επιτευχθεί 

και υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης στις εν λόγω λειτουργίες. 

 

2.4 Αδυναμίες 
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Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να αναφερθούμε και στις εσωτερικές 

αδυναμίες της ΑΘΛΟΣ καθώς και στους τομείς που αναμένεται ότι δεν θα έχει 

ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις. 

Ένα ζήτημα που αναμένεται να απασχολήσει ιδιαίτερα τη διοίκηση της 

εταιρίας, είναι οι αναμενόμενες χαμηλές χρηματικές εισροές τουλάχιστον τον πρώτο 

χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης. Η δυστοκία αυτή οφείλεται στην ίδια τη φύση 

των υπηρεσιών που θα παρέχει η εταιρία. Ένα σημαντικό μέρος αυτών –όλες οι 

υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με την εκπροσώπηση αθλητών, προπονητών και τις 

υπογραφές συμβολαίων – αμείβεται με ποσοστά, τα οποία φυσικά αποδίδονται στην 

εταιρία μετά την επίτευξη της όποιας συμφωνίας. Επειδή οι μεταγραφικές περίοδοι 

είναι συγκεκριμένες και με περιορισμένη διάρκεια, υπάρχει το ενδεχόμενο να 

εμφανιστεί στις χρηματικές εισροές το φαινόμενο “Bullwhip”, με περιοδικές 

σωρεύσεις και μειώσεις χρηματικών εισροών.  

Άλλη αδυναμία της ΑΘΛΟΣ, αποτελεί το γεγονός ότι οι ιδρυτές της εταιρίας, 

αν και έχουν άμεση σχέση με το χώρο του αθλητισμού, δεν έχουν προηγούμενη 

επιχειρηματική εμπειρία, κάτι που ενδεχομένως να δημιουργήσει προβλήματα, 

κυρίως σε θέματα φορολογικής φύσης και επαφών με κρατικούς φορείς. Η 

επιχειρηματική «απειρία» ωστόσο των ιδρυτών της εταιρίας, δεν σημαίνει κατ’ 

ανάγκη και υστέρηση στην οργάνωση και διοίκηση των λειτουργιών της, αφού κάτι 

τέτοιο μπορεί να αποφευχθεί είτε με τη συνεργασία με κάποια εταιρία συμβούλων 

επιχειρήσεων αλλά και την πρόσληψη κατάλληλα εκπαιδευμένων στελεχών για τις 

διοικητικές θέσεις. 

Άλλο χαρακτηριστικό της ΑΘΛΟΣ το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 

ως αδυναμία της εταιρίας, είναι το πλήθος των συνεργατών που απαιτούνται για να 

οργανωθεί και να λειτουργήσει το δίκτυο αθλητικών συμβούλων που σκοπεύει να 

δημιουργήσει. Με την πάροδο του χρόνου, αναμένεται το δίκτυο αυτό να διευρύνεται 

συνεχώς, κάτι που ενδεχομένως να δημιουργήσει ζητήματα ελέγχου του τρόπου 

λειτουργίας των απομακρυσμένων συνεργατών. Για την αντιμετώπιση τέτοιων 

προβλημάτων, η ΑΘΛΟΣ θα μπορούσε να προσανατολιστεί στην οργάνωση ενός 

εσωτερικού συστήματος εκπαίδευσης, το οποίο θα στοχεύει κυρίως στην μετάδοση 

της οργανωσιακής και επιχειρηματικής κουλτούρας της εταιρίας στα νέα στελέχη. 

Παράλληλα, έμφαση θα πρέπει να δοθεί και στον ορισμό των κατάλληλων area 

managers, οι οποίοι θα εξασφαλίζουν την εφαρμογή και θα καθοδηγούν τους νέους 

συνεργάτες, επάνω στις πολιτικές της εταιρίας.
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3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό περνάμε πλέον στον σχεδιασμό της στρατηγικής της 

εταιρίας, ο οποίος περιλαμβάνει τον καθορισμό των στόχων της εταιρίας, τους 

τρόπους με τους οποίους θα καταφέρει να τους επιτύχει καθώς και τις πολιτικές που 

πρόκειται να εφαρμόσει η εταιρία, ώστε να μεταδώσει και να εξασφαλίσει την 

οργανωσιακή της κουλτούρα στα στελέχη, τους συνεργάτες και τους πελάτες της. 

 

3.1 Στόχοι της ΑΘΛΟΣ 

Οι στόχοι της ΑΘΛΟΣ αφορούν τόσο στα οικονομικά της μεγέθη, όσο και 

στο τι σκοπεύει να προσφέρει στον ελληνικό αθλητικό χώρο η εταιρία. 

Κερδοφορία:  

Εφόσον αναφερόμαστε σε μία νέα εταιρία, έχει μεγάλη σημασία, να 

επιτευχθεί το ταχύτερο δυνατό, το πέρασμά της στην κερδοφορία. Ένα εύλογο 

χρονικό διάστημα στο οποίο θα μπορούσε να επιτύχει κάτι τέτοιο η ΑΘΛΟΣ, είναι τα 

δύο χρόνια από την ίδρυσή της. Το διάστημα αυτό θα επιτρέψει στην εταιρία να 

αυξήσει τα έσοδά της και να οργανώσει σε τέτοιο βαθμό τις λειτουργίες της ώστε να 

καλύψει την αρχική επένδυση. 

Τα έσοδά της θα προέρχονται από τις παρακάτω πηγές: 

Α. Ποσοστά επί των συμβολαίων των επαγγελματιών αθλητών που 

εκπροσωπεί. Τα συμβόλαια αυτά, αφορούν είτε τις αποδοχές των αθλητών από τις 

ανώνυμες αθλητικές εταιρίες ή τα αθλητικά σωματεία για τα οποία αγωνίζονται, είτε 

τις αποδοχές τους από τη συμμετοχή τους σε εμπορικές συμφωνίες, χορηγίες, 

διαφημίσεις, τις οποίες εξασφαλίζει για λογαριασμό τους η ΑΘΛΟΣ. 

Β. Εφάπαξ πληρωμές οι οποίες προέρχονται από αθλητικά σωματεία και 

αθλητικές ανώνυμες εταιρίες, για τις παρεχόμενες σε αυτές υπηρεσίες. 

Γ. Έσοδα από δραστηριότητες και διοργανώσεις της ΑΘΛΟΣ (τουρνουά, 

συμμετοχή και συνεργασία με summer camps, κ.α.). 

Κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας της επιχείρησης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

έμφαση στις δραστηριότητες εκτός συμβολαίων, αφού αυτές θα παρέχουν αρχικά το 

μεγαλύτερο ποσοστό εσόδων. Σταδιακά και με την αύξηση του αριθμού των 

αθλητικών ή εμπορικών συμβολαίων, αναμένεται να αυξηθεί και η συμμετοχή της εν 

λόγω δραστηριότητας στην παροχή εσόδων για την εταιρία. 

Αποτελεσματικότητα:  
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Ο σημαντικότερος στόχος της εταιρίας, είναι η αποτελεσματικότητα, σε όλα 

τα επίπεδα και λειτουργίες της. Όπως αναφέρεται και στη διατύπωση της αποστολής 

της εταιρίας, επιθυμούμε να έχουμε ηγετικό ρόλο μέσα στην ελληνική αθλητική 

«βιομηχανία», συνδέοντας όμως τους στόχους μας με τα όνειρα και τις επιδιώξεις 

των πελατών μας.  

Ουσιαστικά, αυτό που επιδιώκει η ΑΘΛΟΣ, είναι να συνδέσει το όνομά της 

με τίτλους, μεγάλες επιδόσεις και σημαντικές προσωπικότητες του αθλητισμού και 

όχι με αμύθητα ποσά χωρίς κάποιο αντίκρισμα στους αγωνιστικούς χώρους. 

Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη 

στρατολόγηση των συνεργατών της εταιρίας, τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, αλλά 

και τη διοίκηση λειτουργιών της ΑΘΛΟΣ. Στους παραπάνω τομείς, στους οποίους θα 

αναφερθούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια, πιστεύουμε πως κρύβεται και κρίνεται η 

επιτυχία της εταιρίας αυτής και κάθε εταιρίας που έχει ως αντικείμενο την παροχή 

υπηρεσιών. 

Ανάπτυξη: 

Η συνεχής ανάπτυξη της ΑΘΛΟΣ, αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό στόχο, ο 

οποίος μάλιστα συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη της εταιρίας μέσα στον συνεχώς 

εξελισσόμενο χώρο του αθλητισμού. Σε ένα περιβάλλον όπου μέρα με τη μέρα 

επιτυγχάνονται καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερα αθλητικά επιτεύγματα η 

ΑΘΛΟΣ δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Έχει όμως σημασία να δώσουμε μια 

εικόνα αυτού που αποκαλούμε «ανάπτυξη» της εταιρίας μας. 

Στην προκειμένη περίπτωση, αναφερόμαστε σε τρία πεδία ανάπτυξης: 

1.Στην γεωγραφική επέκταση της παροχής υπηρεσιών της εταιρίας μέσα και 

έξω από την ελληνική επικράτεια. Στόχος είναι η κάλυψη όλης της ελληνικής 

επικράτειας να είναι δυνατή πριν την ολοκλήρωση του τρίτου έτους λειτουργίας της 

εταιρίας, ενώ η επέκταση στο εξωτερικό μπορεί να ξεκινήσει με την Κύπρο, μετά το 

δεύτερο χρόνο λειτουργίας. 

2.Στη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών σε όλο και περισσότερα αθλήματα, 

ξεκινώντας από τα δημοφιλέστερα ομαδικά αθλήματα (μπάσκετ, ποδόσφαιρό) και 

συνεχίζοντας τον δεύτερο χρόνο λειτουργίας σε αθλήματα του στίβου και έπειτα σε 

αθλήματα «μονομαχίας» (π.χ. τένις). 

3.Στην αναβάθμιση και συνεχή εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Ποιο αναλυτικά, ένας τομέας που θα απασχολήσει έντονα την επιχείρηση, 

ειδικά στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου συνεργατών 
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σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας. Με τον τρόπο αυτό 

η ΑΘΛΟΣ σκοπό έχει να εντοπίζει και να αντλεί αθλητικό ταλέντο από κάθε περιοχή 

της Ελλάδας. Είναι χαρακτηριστικό, ότι υπάρχουν αθλήματα, τα οποία παρουσιάζουν 

ιδιαίτερη ανάπτυξη σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, όπως για παράδειγμα το 

βόλεϋ στον νομό Έβρου, το χάντμπολ στη Δυτική Μακεδονία, η υδατοσφαίριση στο 

Ανατολικό Αιγαίο και η εταιρία οφείλει να είναι σε θέση να παρακολουθεί τις εκεί 

εξελίξεις. 

Σε ότι αφορά τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, 

αυτές δεν περιορίζονται μόνο στην εκπροσώπηση αθλητών, αλλά εστιάζουν 

περισσότερο στην παροχή ενός συμβουλευτικού «πακέτου» προς τον αθλητή ή το 

αθλητικό σωματείο που απευθύνεται στην εταιρία, με σκοπό την εξέλιξή του και την 

αθλητική του πρόοδο. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η στενή επαφή – αν όχι 

η εξειδίκευση – της ΑΘΛΟΣ με το άθλημα στο οποίο δραστηριοποιείται ο πελάτης 

της. Η διεύρυνση λοιπόν της δυνατότητας της εταιρίας να απευθύνεται και να 

λειτουργεί σε όλο και περισσότερα αθλήματα είναι μια μορφή ανάπτυξης, στην οποία 

στοχεύει από την αρχή της λειτουργίας της. 

Τέλος σε ότι αφορά το τρίτο πεδίο ανάπτυξης της ΑΘΛΟΣ, που σχετίζεται   

με την αναβάθμιση και εξέλιξη των παρεχόμενων από αυτή υπηρεσιών, αναφέρεται 

στην προσπάθεια της εταιρίας να παρακολουθεί και να χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες 

στις λειτουργίες της, στην συνεχή εκπαίδευση των στελεχών και συνεργατών της, 

αλλά και στην ετοιμότητά της να μεταβάλλει το είδος και το πλήθος των υπηρεσιών 

που παρέχει, κάθε φορά που η αγορά το απαιτεί. 

Προσφορά: 

Στόχος της ΑΘΛΟΣ δεν είναι μόνο να πάρει από τον αθλητισμό. Θα θέλαμε 

τα στελέχη και οι συνεργάτες της εταιρίας να έχουν τη διάθεση να προσφέρουν στο 

κοινωνικό σύνολο και το χώρο του αθλητισμού, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς 

όλους εκείνους τους ανθρώπους που τον υπηρετούν και χάρη στους οποίους υπάρχει 

αυτή η εταιρία. 

Για το λόγο αυτό, όπως θα δούμε στη συνέχεια, η εταιρία πρόκειται να 

εφαρμόσει συγκεκριμένες πολιτικές που αφορούν ανήλικους αθλητές, χορηγίες και 

άτομα με ειδικές ανάγκες που ασχολούνται με τον αθλητισμό.  

Φήμη: 

Στόχος της ΑΘΛΟΣ είναι να κερδίσει το σεβασμό και την αναγνώριση όλης 

της αθλητικής και φίλαθλης κοινότητας, συνδέοντας το όνομά της με τίτλους, 
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μεγάλες επιδόσεις και σημαντικές προσωπικότητες του αθλητισμού και όχι με 

ευκαιριακά κέρδη που θα στηρίζονται στην εκμετάλλευση και την «περιφορά» 

αθλητών από σωματείο σε σωματείο. 

Σε μία εποχή που ο επαγγελματικός αθλητισμός έφτασε να αντιμετωπίζεται 

ως ένας χώρος όπου ευδοκιμεί το εύκολο κέρδος, ο αθέμιτος ανταγωνισμός και 

πολλές φορές η απάτη, η ΑΘΛΟΣ, στοχεύει στο να αποδείξει ότι είναι εφικτή μία 

επαγγελματική προσέγγιση των σπορ, χωρίς να θίγονται τα αθλητικά ιδεώδη και 

πάνω απ’ όλα, οι νόμοι.  

Η ΑΘΛΟΣ σκοπεύει να γίνει γνωστή στους αθλητικούς κύκλους για την 

αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και την ακεραιότητα που χαρακτηρίζουν τον 

τρόπο λειτουργίας και παροχής των υπηρεσιών της.  

 

 

 

3.2 Στρατηγικές 
Στις επόμενες παραγράφους, θα αναλύσουμε τις στρατηγικές που πρόκειται 

να ακολουθήσει η ΑΘΛΟΣ, προκειμένου να επιτύχει στην αποστολή της και να 

εκπληρώσει τους στόχους της.  

 

3.2.1 Εταιρική στρατηγική (Corporate strategy) 

Πρόκειται για τη γενική κατεύθυνση σχετικά με την ανάπτυξη και διοίκηση 

των διαφόρων λειτουργιών της εταιρίας.  

Σκοπός της ΑΘΛΟΣ είναι να εμφανιστεί δυναμικά στην αγορά του 

επαγγελματικού αθλητισμού και να καθιερωθεί το συντομότερο στο χώρο. Για το 

λόγο αυτό, για τα πρώτα τρία χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης θα ακολουθηθεί 

στρατηγική ανάπτυξης. Το χρονικό αυτό διάστημα θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο, 

ώστε να είναι σε θέση όλες οι λειτουργίες της εταιρίας να παρουσιάσουν έργο το 

οποίο να μπορεί να αξιολογηθεί. Για παράδειγμα σε ότι αφορά στην ανίχνευση νέων 

ταλαντούχων αθλητών, είναι απαραίτητο ένα εύλογο χρονικό διάστημα λίγων ετών 

μέχρι οι αθλητές αυτοί να πιστοποιήσουν την αξία τους. Το ίδιο ισχύει και για την 

υπηρεσία εκπροσώπησης επαγγελματιών αθλητών, αφού η εκπροσώπηση ενός 

αθλητή δεν σημαίνει απαραίτητα την υπογραφή και ενός νέου συμβολαίου κάθε 

χρόνο. 
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Η παραπάνω στρατηγική αναμένεται να έχει προσανατολισμό «οριζόντιας» 

ανάπτυξης, η οποία όπως αναφέραμε και παραπάνω, κινείται σε τρεις κυρίως άξονες: 

• Την επέκταση παροχής υπηρεσιών σταδιακά σε ολόκληρη την 

ελληνική επικράτεια 

• Την διεύρυνση παροχής υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν περισσότερα 

αθλήματα 

• Την αναβάθμιση και εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών 

Η ανάπτυξη στους παραπάνω τομείς αναμένεται να επιτευχθεί μέσω της 

εσωτερικής εξέλιξης της εταιρίας και των στελεχών της, αλλά και με τη συνεργασία 

με ήδη καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι θα ενστερνιστούν την 

οργανωσιακή, αθλητική και επιχειρηματική κουλτούρα της εταιρίας. 

Στους παραπάνω άξονες ανάπτυξης, θα ήταν σκόπιμο, να προστεθεί και το 

ενδεχόμενο επέκτασης της δράσης της εταιρίας και στο εξωτερικό, αφού η περιοχή 

των Βαλκανίων, προσφέρεται για επιχειρηματική δράση – μετά και την είσοδο της 

Βουλγαρίας στην Ε.Ε. – ενώ έχει αποδείξει ότι αποτελεί εδώ και δεκαετίες μεγάλη 

πηγή αθλητικού ταλέντου. Ωστόσο η διεθνής δράση της ΑΘΛΟΣ, όπως είπαμε δεν 

αποτελεί άμεση προτεραιότητα, αφού προϋποθέτει επανεκτίμηση του περιβάλλοντος 

της εταιρίας και εκ νέου καθορισμό στόχων. Αποτελεί λοιπόν ένα ενδεχόμενο για το 

οποίο παραμένουμε σε εγρήγορση και το οποίο θα υλοποιηθεί μετά από αξιολόγηση 

της πορείας της εταιρίας στους κύριους άξονες ανάπτυξης που αναφέρθηκαν 

προηγουμένως. 

 

3.2.2 Επιχειρηματική στρατηγική (Business strategy) 

Κύριος στόχος της επιχειρηματικής στρατηγικής της ΑΘΛΟΣ είναι η 

εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας σε κάθε έναν από τους τομείς δραστηριότητας 

της ΑΘΛΟΣ, χάρη στην υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε συνδυασμό 

με τη δυνατότητα διαφοροποίησης των υπηρεσιών αυτών, σε σχέση με τον αποδέκτη. 

Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο η εταιρία να ακολουθεί την ίδια στρατηγική 

στο σύνολο των λειτουργιών της, αλλά μπορεί να παρουσιάζει διαφοροποιήσεις τόσο 

στα επιμέρους στοιχεία, όσο και στο σύνολο της ακολουθούμενης σε κάθε τομέα 

στρατηγικής. 

Έτσι, σε ότι αφορά τις εκπροσωπήσεις αθλητών, η στρατηγική που θα 

ακολουθηθεί, θα είναι ανταγωνιστική, ενώ στις υπηρεσίες που θα παρέχονται σε 
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αθλητικά σωματεία και αθλητικές ανώνυμες εταιρίες, θα ακολουθηθεί μία πιο 

συνεργατική στρατηγική. Η διαφοροποίηση αυτή, κρίνεται αναγκαία, λόγω της 

ύπαρξης ανταγωνισμού από ελεύθερους managers αθλητών και εταιρίες 

εκπροσώπησης στην πρώτη περίπτωση και την ουσιαστική ανυπαρξία ανταγωνισμού 

στην περίπτωση των Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε. και αθλητικών σωματείων. 

Εκμεταλλευόμενη η ΑΘΛΟΣ τα ισχυρά σημεία της και τις ευκαιρίες που 

δημιουργεί το περιβάλλον της, θα επιχειρήσει να είναι ισχυρά ανταγωνιστική, 

επιδιώκοντας να δώσει έμφαση στην διαφάνεια, την ακεραιότητά και την εξειδίκευσή  

της ως εταιρία κινούμενη στο χώρο του αθλητισμού, αλλά και στο ειλικρινές 

ενδιαφέρον της για τον αθλητή και τον προσανατολισμό της στους στόχους και τα 

όνειρά του. Η ανταγωνιστική στρατηγική στο χώρο της εκπροσώπησης και 

συμβουλευτικής αθλητών, επιβάλλεται και από την ύπαρξη εταιριών του χώρου που 

ασχολούνται αποκλειστικά με αυτό το αντικείμενο. Η ΑΘΛΟΣ, θα πρέπει να 

εμφανιστεί δυναμική και ανταγωνιστική, προκειμένου να υπερκεράσει γρήγορα την 

όποια αντίσταση για την είσοδό της στην αγορά. 

Από την άλλη μεριά, ακολουθώντας η ΑΘΛΟΣ μια συνεργατική στρατηγική 

στις σχέσεις της με σωματεία και αθλητικές Α.Ε., δημιουργεί τους επιχειρηματικούς 

δεσμούς που είναι απαραίτητοι για την καθιέρωσή της στο χώρο και επιπλέον, 

«ανοίγει» οδούς επικοινωνίας με όλο και μεγαλύτερους αριθμούς αθλητών, οι οποίοι 

αποτελούν δυνητικούς πελάτες της για τις υπόλοιπες υπηρεσίες που παρέχει.  

Τον ίδιο συνεργατικό χαρακτήρα, πρόκειται να έχει και η σχέση της εταιρίας 

με προπονητές, και παράγοντες (Μ.Μ.Ε., αθλητικές ομοσπονδίες, διοργανωτές) του 

αθλητικού χώρου. Με τον τρόπο αυτό η ΑΘΛΟΣ στοχεύει στο να διευρύνει τις οδούς 

που της παρέχουν πρόσβαση στην «πρώτη ύλη» της αθλητικής βιομηχανίας, που 

είναι φυσικά οι αθλητές και επιπλέον να γίνεται αισθητός ο πολυδιάστατος ρόλος της 

μέσα στον αθλητικό κόσμο. 

 

3.2.3 Στρατηγική λειτουργιών (Functional strategy) 

Ο όρος αυτός περικλείει τις στρατηγικές που ακολουθούν οι επιμέρους 

επιχειρηματικές ομάδες της ΑΘΛΟΣ, προκειμένου να επιτευχθούν οι επιχειρηματικοί 

και εταιρικοί στόχοι της. Ουσιαστικά πρόκειται για το σχεδιασμό λειτουργίας των 

επιμέρους τμημάτων της επιχείρησης – αυτών που είναι ουσιαστικά οι «παραγωγοί» 

και διαχειριστές των υπηρεσιών που προσφέρει – με σκοπό να συμβάλλουν στην 
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απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων στους τομείς δραστηριότητας της 

εταιρίας.   

Τα θέματα που θα μας απασχολήσουν για τη διαμόρφωση της εν λόγω 

στρατηγικής έιναι: 

• Οι ιδιαίτερες ικανότητες (core competencies) της εταιρίας 

Από την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της 

ΑΘΛΟΣ, διαφαίνεται το γεγονός ότι πολλά από τα πλεονεκτήματα και τα δυνατά 

σημεία της εταιρίας, πηγάζουν ακριβώς από την εταιρική μορφή που αυτή έχει, 

παρόλο που κινείται σε μια αγορά υπηρεσιών, οι οποίες – στην Ελλάδα τουλάχιστον 

– παρέχονται από μεμονωμένους (freelancers) επαγγελματίες, συχνά ανειδίκευτους 

στις υπηρεσίες αυτές. 

Το γεγονός αυτό χαρίζει και στην ΑΘΛΟΣ, ορισμένες ιδιαίτερες ικανότητες, 

σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Η κυριότερη ίσως από αυτές, είναι το γεγονός ότι ως 

εταιρία, έχει τη δυνατότητα να οργανωθεί σε διάφορα εξειδικευμένα τμήματα, από τα 

οποία το καθένα μπορεί να παρέχει στον πελάτη και μια διαφορετική υπηρεσία. Η 

ΑΘΛΟΣ δηλαδή μπορεί να συγκεντρώσει στο εσωτερικό της και να παρέχει όλο το 

φάσμα των υπηρεσιών που μπορεί να έχει ανάγκη ο πελάτης της. Είτε πρόκειται για 

υπηρεσίες εκπροσώπησης, είτε για οικονομικά, νομικά, τεχνικά ζητήματα, αλλά και 

ζητήματα καριέρας, ανάπτυξης και marketing, είτε πρόκειται για αθλητές, είτε για 

προπονητές, παράγοντες, ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά σωματεία, η ΑΘΛΟΣ, έχει 

τις απαντήσεις και είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες των πελατών της.  

Αυτό είναι και το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρίας. Η 

ικανότητά της να απευθύνεται και να ανταποκρίνεται σε όλους του ανθρώπους, όλων 

των αθλημάτων, με όλες τις δυνάμεις της. 

Ιδιαίτερη μνεία, θα πρέπει να γίνει για τους εκπροσώπους αθλητών (agents) 

για τους οποίους παρόλο που δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο νομικό πλαίσιο που να 

αφορά την δραστηριότητά τους στην Ελλάδα, ισχύουν εντούτοις διεθνείς κανονισμοί, 

ανάλογα με το άθλημα στο οποίο δραστηριοποιούνται. Οι διεθνείς ομοσπονδίες των 

δημοφιλέστερων αθλημάτων (FIFA, FIBA κλπ.) αναλαμβάνουν την πιστοποίηση των 

επαγγελματιών αυτών και εκδίδουν – πολλές φορές κατόπιν εξετάσεων – την 

απαραίτητη άδεια. Τα στελέχη της ΑΘΛΟΣ που θα έχουν το ρόλο Προσωπικού 

Συμβούλου αθλητών, θα αποκτούν την ανάλογη άδεια, με φροντίδα της εταιρίας, από 

τις αντίστοιχες ομοσπονδίες, κάτι που αναμένεται να  προσδώσει μεγαλύτερο κύρος 

στις υπηρεσίες που πρόκειται αυτή να παρέχει. 
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• Η στρατηγική Marketing  

Η στρατηγική marketing της εταιρίας, στηρίζεται στον εξής βασικό για εμάς 

κανόνα: 

«Θέλουμε οι άνθρωποι του αθλητισμού να έρθουν σε εμάς και όχι το 

αντίστροφο.» 

Πιστεύουμε ότι το marketing της ΑΘΛΟΣ πρέπει να έχει τέτοιο χαρακτήρα, 

ώστε να προσελκύει ανθρώπους κοντά της, αντί να επιδίδεται σε ένα «κυνηγητό» 

πελατών, με τη μορφή του «ατζέντη» που προσπαθεί να προσεγγίσει αθλητές με 

μεθόδους αμφιβόλου νομιμότητας ή και ηθικής. Είναι απαραίτητο, να είναι 

προσεκτικά στοχευμένο, ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη διάθεση πόρων, σε 

διαφημιστικές προσπάθειες που ουσιαστικά δεν προάγουν την επικοινωνία της 

εταιρίας με τους πελάτες της.  

Θεωρούμε ότι η αθλητική «βιομηχανία» της χώρας, διαθέτει τα  απαραίτητα 

κανάλια επικοινωνίας, τα οποία θα φέρουν σε επαφή την εταιρία με το σύνολο του 

ελληνικού αθλητικού κόσμου. Και πάλι κάτι τέτοιο, καθίσταται εφικτό, χάρη στην 

οργάνωση της ΑΘΛΟΣ σε πολυπρόσωπη επιχείρηση με τα αντίστοιχα τμήματα, η 

οποία έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει αμιγώς αθλητικά Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης για να κάνει αισθητή την παρουσία της. 

Έτσι, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τα μέσα που η εταιρία μπορεί να 

χρησιμοποιήσει, τόσο για διαφήμιση, όσο και για επικοινωνία των δραστηριοτήτων 

της, στο αθλητικό κοινό: 

- Αθλητικός τύπος, κυρίως περιοδικά εξειδικευμένα σε κάποιο 

άθλημα. Θα αποφευχθούν οι καταχωρήσεις σε εφημερίδες, καθώς οι αθλητές 

προτιμούν τα εξειδικευμένα έντυπα και επιπλέον υπάρχει ο κίνδυνος μέσω 

των εφημερίδων, να ταυτιστεί το όνομα της ΑΘΛΟΣ, με συγκεκριμένα 

αθλητικά συμφέροντα. Επίσης, καταχωρήσεις θα γίνουν και στα έντυπα και 

τους διαδικτυακούς τόπους των ελληνικών και διεθνών αθλητικών ενώσεων, 

τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά στους επαγγελματίες του αθλητικού 

χώρου. 
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Εικόνα 3:  
Πρόκειται για την έκδοση ASSIST της FIBA, η οποία 
απευθύνεται κυρίως σε προπονητές μπάσκετ. Η 
ΑΘΛΟΣ θα επιδιώξει να διαφημιστεί σε αυτήν και σε 
παρόμοιες εκδόσεις και άλλων αθλημάτων, με σκοπό 
τη στοχευμένη προώθηση των υπηρεσιών της. 

 

 

 

- Bellow the line marketing, χρησιμοποιώντας τους δρόμους 

επικοινωνίας που ήδη διαθέτουν οι άνθρωποι της εταιρίας με τον χώρο του 

αθλητισμού και οι οποίοι αναμένεται να διευρυνθούν με την στρατολόγηση 

των κατάλληλων ανθρώπων που θα αναλάβουν το marketing της εταιρίας. 

Στον τομέα αυτό, αναμένεται να βοηθήσει ιδιαίτερα και η διοργάνωση 

τουρνουά, θερινών camps και άλλων δραστηριοτήτων που θα συγκεντρώνουν 

ανθρώπους του αθλητισμού, υπό την αιγίδα της ΑΘΛΟΣ. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθούμε και στην τιμολογιακή πολιτική 

της εταιρίας, καθώς θα έχει και αυτή ορισμένες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις 

συνηθισμένες πρακτικές της αγοράς.  

Καταρχήν σκοπός της εταιρίας, είναι να εισέλθει στην αγορά τιμολογώντας 

τις υπηρεσίες που παρέχει – είτε πρόκειται για ποσοστά είτε για εφάπαξ αμοιβές – σε 

ύψη που θα επιτρέπουν την όσο το δυνατόν ταχύτερη είσοδό της στην κερδοφορία, 

πάντοτε όμως σε επίπεδα χαμηλότερα από τα ελληνικά και ευρωπαϊκά δεδομένα. Για 

παράδειγμα, είναι γνωστό ότι οι αμοιβές γνωστών Ελλήνων και Ευρωπαίων 

managers, μπορεί να φτάσουν και το 10% της αμοιβής ενός αθλητή, ειδικά σε 

αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο και η καλαθοσφαίριση. Στην ΑΘΛΟΣ, στόχος μας 

είναι να κινηθούμε πολύ χαμηλότερα, στα επίπεδα των αμερικανικών εταιριών, ήτοι 

μεταξύ 2% και 4% για υπηρεσίες εκπροσώπησης (Jozsa, 2003), φτάνοντας 

ενδεχομένως μέχρι το 5 ή 6%, λόγω των «μικρότερων» συμβολαίων στην Ευρώπη.  

Σε ότι αφορά στις υπηρεσίες προς αθλητικά σωματεία, ενώσεις, άλλες 

αθλητικές εταιρίες, ή τη συμμετοχή σε διοργανώσεις, camps και άλλες 

δραστηριότητες της εταιρίας, τα κόστη αναμένεται να κινηθούν σε επίπεδα 

χαμηλότερα από του ανταγωνισμού. Ωστόσο, μέσα στη στρατηγική marketing της 

ΑΘΛΟΣ, εντάσσεται η προώθηση παροχής των διαφόρων υπηρεσιών στους πελάτες 
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μας με τη μορφή του «πακέτου», έτσι ώστε να μπορεί η εταιρία να εκμεταλλεύεται 

στο έπακρο την οργάνωση και τα διάφορα τμήματά της, μειώνοντας το λειτουργικό 

της κόστος, αναβαθμίζοντας παράλληλα τις παρεχόμενες προς τους πελάτες 

υπηρεσίες.  

 

• Η Διοίκηση Ανθρώπινων πόρων 

Αναμφίβολα, ο τρόπος με τον οποίο η ΑΘΛΟΣ αντιμετωπίζει  και αξιοποιεί 

το προσωπικό και τους συνεργάτες της, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη 

δημιουργία και τη διατήρηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της, στην αγορά 

της ελληνικής αθλητικής «βιομηχανίας». 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε τρία θέματα διοίκησης ανθρώπινων πόρων, τη 

στρατολόγηση, εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού.  

Σε ότι αφορά στη στρατολόγηση, αυτό που την κάνει εξαιρετικά σημαντική, 

είναι η ανάγκη για ανθρώπους που να έχουν άμεση σχέση και να γνωρίζουν το χώρο 

του αθλητισμού και μάλιστα όχι μόνο των αγωνιστικών θεμάτων, αλλά κυρίως του 

τρόπου λειτουργίας, της αθλητικής «αγοράς». Στελέχη και συνεργάτες της ΑΘΛΟΣ, 

θα μπορούσαν να προέρχονται από τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού, τις σχολές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, τις Σχολές 

Προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Επίσης μπορούν να είναι ήδη 

επαγγελματίες του αθλητικού χώρου, βετεράνοι αθλητές, προπονητές ή παράγοντες 

και φυσικά, επαγγελματίες που ήδη ασχολούνται με την εκπροσώπηση αθλητών ή 

εργάζονται σε εταιρίες αθλητικών διοργανώσεων, camps και άλλες εταιρίες του 

χώρου. 

Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία ενός εσωτερικού συστήματος 

εκπαίδευσης, ώστε να διαχέεται σε όλα τα επίπεδα, τόσο η γνώση και η εμπειρία, όσο 

και η οργανωσιακή κουλτούρα της ΑΘΛΟΣ. Ένα τέτοιο πρόγραμμα, είναι 

απαραίτητο να περιλαμβάνει θέματα σχετικά με την οργάνωση, τη δομή και τις 

υπηρεσίες της ίδιας της εταιρίας, θέματα που αφορούν σε νομικά και άλλα ζητήματα 

(π.χ. διεθνείς αθλητικοί κανονισμοί) τα οποία επηρεάζουν άμεσα το έργο της, αλλά 

και εφόδια απαραίτητα στα στελέχη της εταιρίας, όπως είναι σεμινάρια 

διαπραγματεύσεων και διαχείρισης ΜΜΕ.  

Τέλος, σε ότι αφορά στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, έμφαση θα πρέπει να 

δοθεί και στη δημιουργία και εφαρμογή ενός συστήματος αξιολόγησης, το οποίο όχι 

μόνο θα καθορίζει το ύψος των αμοιβών, αλλά θα επιτρέπει στη διοίκηση να 
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παρακολουθεί στενά τις επιδόσεις των εργαζομένων, με σκοπό να βελτιστοποιείται η 

απόδοση των διαδικασιών εκπαίδευσης εντός της εταιρίας και να  οδηγείται σταδιακά 

η εταιρία στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των απειλών και των αδυναμιών της. 

Μία παράμετρος κρίσιμης σημασίας στο σύστημα αξιολόγησης της ΑΘΛΟΣ, θα είναι 

και η εφαρμογή από τους συνεργάτες και το προσωπικό της, των ιδιαίτερων 

πολιτικών της εταιρίας, οι οποίες αναλύονται σε επόμενη παράγραφο. 

 

• Η Διοίκηση Λειτουργιών 

Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε στη Διοίκηση Λειτουργιών της εταιρίας και 

ειδικότερα στον τρόπο συνεργασίας των διαφόρων τμημάτων της, ώστε να παραχθεί 

και παρασχεθεί μια υπηρεσία, αποδίδοντας παράλληλα και τη δομή της. 

Στο Σχήμα 1 βλέπουμε τα τμήματα της εταιρίας μέσα στη δομή της καθώς και 

τους τομείς που η ΑΘΛΟΣ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το outsourcing. Έχει 

σημασία να τονίσουμε ότι απαιτείται συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των 

τμημάτων σε ιδιαίτερα υψηλό βαθμό, λόγω των πιεστικών συνθηκών και του μικρού 

σχετικά χρόνου που έχει στη διάθεσή της η εταιρία προκειμένου να παρέχει μια 

υπηρεσία. 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ MARKETING ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΣΗΣ ΜΜΕ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ/
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

SCOUTERS/ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
SPORTS CAMPS ΚΛΠ.

INFORMATIONAL SYSTEMS ΔΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ MARKETING ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΣΗΣ ΜΜΕ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ/
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

SCOUTERS/ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
SPORTS CAMPS ΚΛΠ.

INFORMATIONAL SYSTEMS ΔΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 
 
Σχήμα 1: Το οργανόγραμμα της ΑΘΛΟΣ όπου με διαφορετικό χρώμα (κίτρινο) απεικονίζονται τα 
τμήματα στα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το outsourcing. 

 

Έτσι για παράδειγμα στο Σχήμα 2  βλέπουμε τα τμήματα που συνεργάζονται 

και τη ροή πληροφοριών μεταξύ τους προκειμένου ο Προσωπικός Σύμβουλος ενός 
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αθλητή να παράσχει μια υπηρεσία όπως είναι για παράδειγμα η υπογραφή ενός 

συμβολαίου με μία Π.Α.Ε. ή Κ.Α.Ε. Ο υπεύθυνος του αθλήματος  θα δώσει τις 

πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να εισέλθει ο αθλητής 

(δυναμική, προοπτικές, ανταγωνισμός, αγορά κλπ.), ο νομικός σύμβουλος θα 

μελετήσει τους όρους της συμφωνίας όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο ή θα προτείνει 

συγκεκριμένες μορφές για το είδος της, οι βάσεις δεδομένων που ενημερώνονται 

από το γραφείο συλλογής πληροφοριών θα δώσουν πληροφορίες από τη μεταγραφική 

αγορά και θα ενημερωθούν με την πορεία των διαπραγματεύσεων ενώ ο υπεύθυνος 

επικοινωνίας θα διοχετεύει τις απαραίτητες πληροφορίες στα Μ.Μ.Ε. τόσο κατά τη 

διάρκεια των διαπραγματεύσεων όσο και μετά από αυτές.  

 

 
Σχήμα 2: Ενδεικτικά η ροή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων τμημάτων που θα συνεργαστούν 
προκειμένου να παρασχεθεί μια υπηρεσία σε έναν αθλητή (π.χ. υπογραφή συμβολαίου). 

 

Με βάση την υποστήριξη που θα έχει ο Προσωπικός Σύμβουλος του αθλητή 

από το παραπάνω δίκτυο, θα είναι σε θέση να αναγνωρίσει σε συνεργασία με τον ίδιο 

τις καλύτερες δυνατές επιλογές και να υλοποιήσει τη συμφωνία που ο αθλητής θα 

επιλέξει. 

Παρόμοιος είναι και ο τρόπος συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων τμημάτων 

και για την παροχή των υπόλοιπων υπηρεσιών με κάποιες διαφοροποιήσεις ανάλογα 
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με το είδος της ζητούμενης υπηρεσίας. Για παράδειγμα στην περίπτωση 

εκπροσώπησης ενός Αθλητικού Σωματείου σε μία εμπορική συμφωνία, κρίνεται 

απαραίτητη και η εμπλοκή του οικονομικού συμβούλου της εταιρίας. 

 

• Χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων  

Ένας από τους στόχους της ΑΘΛΟΣ είναι και η εκτεταμένη χρήση της 

σύγχρονης τεχνολογίας και ιδιαίτερα της Πληροφορικής, από όλο το προσωπικό και 

τους συνεργάτες της. Η χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων σε μια εταιρία 

παροχής υπηρεσιών, μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης, 

ανταγωνιστικότητας, αλλά και μείωσης του κόστους λειτουργίαw της. 

Ειδικότερα, στην περίπτωση της ΑΘΛΟΣ, η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε, 

είναι η αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ανθρώπων που κινούνται 

και εργάζονται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και σε χαμηλό κόστος. Το 

διαδίκτυο, αποτελεί ίσως την καλύτερη επιλογή για την επικοινωνία και ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ των συνεργατών και των εργαζόμενων της ΑΘΛΟΣ, καθώς 

παρέχει τη δυνατότητα έγκυρης και τάχιστης μεταφοράς δεδομένων, εικοσιτέσσερις 

ώρες το εικοσιτετράωρο και σε μορφή που επιτρέπει την άμεση και ασφαλή 

αποθήκευσή τους. Επιπλέον, το κόστος χρησιμοποίησής του συνεχώς μειώνεται, ενώ 

οι επιδόσεις του στη μεταφορά της πληροφορίας εξελίσσονται.  

Είναι λοιπόν επιλογή της εταιρίας και κύριο μέλημά της, να εδραιώσει την 

επικοινωνία μεταξύ ατόμων και τμημάτων μέσω του δικού της διαδικτυακού τόπου 

και να τους δώσει παράλληλα τη δυνατότητα πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων που 

θα τηρεί η ίδια η ΑΘΛΟΣ Το περιεχόμενό τους, θα αφορά σε όλα τα αθλητικά 

θέματα που μπορεί να ενδιαφέρουν, αλλά και στοιχεία, επιδόσεις και χαρακτηριστικά 

αθλητών, ομάδων, ενώσεων και άλλων αθλητικών παραγόντων. Με τον τρόπο αυτό 

και με την τήρηση όλων των αρχείων της εταιρίας σε ηλεκτρονική μορφή, η διάχυση 

μιας πληροφορίας – για παράδειγμα τα δημοσιεύματα σχετικά με την απόδοση ενός 

αθλητή-πελάτη μας – θα είναι άμεση και προσβάσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα 

τμήματα (π.χ. τμήμα διαχείρισης ΜΜΕ, προσωπικό σύμβουλο κλπ.) ταυτόχρονα.  

 

3.3 Πολιτικές της εταιρίας 
Η ΑΘΛΟΣ πρόκειται να υιοθετήσει συγκεκριμένες πολιτικές, οι οποίες 

αναμένεται να κινηθούν σε τρεις βασικούς άξονες, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
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• Τον σεβασμό απέναντι στον αθλητισμό 

• Την προστασία των συμφερόντων των πελατών της 

• Την προστασία της φήμης της εταιρίας 

Οι πολιτικές αυτές αφορούν όλα τα επίπεδα της εταιρίας και θα πρέπει να 

διέπουν τη λειτουργία της σε κάθε περίπτωση. Αποτελούν μέρος και προϊόν των 

«αρχών» και της κουλτούρας της ΑΘΛΟΣ και για το λόγο αυτό, η παραβίασή τους θα 

αποτελεί αίτιο διακοπής της συνεργασία της εταιρίας με τον παραβάτη, όποια και αν 

είναι η ιδιότητά του και όποια σχέση και αν έχει αυτός με την εταιρία. 

Παρακάτω, παραθέτουμε σειρά των πολιτικών που πρόκειται να εφαρμόσει η 

εταιρία και ανάλυση του περιεχομένου της κάθε μίας. 

 

Πολιτική «ανανέωσης συμβολαίου». 

Σύμφωνα με την πολιτική αυτή, προβλέπεται ειδικό «bonus» για τους 

εκπροσώπους αθλητών, όταν οι αθλητές τους επιλέγουν να ανανεώσουν το 

συμβόλαιό τους με κάποιο αθλητικό σωματείο ή κάποια εταιρία. Για την ΑΘΛΟΣ, 

αυτό αποτελεί σαφή ένδειξη ότι ο εκπρόσωπος του αθλητή έχει κάνει καλή δουλειά 

και έχει επιτύχει μία καλή αθλητική ή εμπορική συμφωνία, η οποία καλύπτει όχι μόνο 

τις οικονομικές απαιτήσεις του αθλητή, αλλά και άλλες παραμέτρους. Στόχος δηλαδή 

της εταιρίας, δεν είναι απλώς να επιτυγχάνει την καλύτερη δυνατή από οικονομικής 

απόψεως συμφωνία, αλλά να αφιερώνει χρόνο για τη διερεύνηση και την εξασφάλιση 

άλλων παραμέτρων, οι οποίες έχουν να κάνουν με τις συνθήκες διαβίωσης και 

εργασίας των αθλητών-πελατών της.  

 

Πολιτική «φυσικής παρουσίας». 

Η ΑΘΛΟΣ, εισάγει τον όρο «προσωπικός σύμβουλος» στο χώρο των 

υπηρεσιών εκπροσώπησης αθλητών, τονίζοντας τον εξατομικευμένο χαρακτήρα των 

υπηρεσιών που παρέχει. Προκειμένου να το επιτύχει αυτό, θεωρούμε ότι επιβάλλεται 

να παγιωθεί μία ουσιαστική διαπροσωπική σχέση μεταξύ του αθλητή που 

εκπροσωπούμε και των συνεργατών μας. Έτσι οι προσωπικοί σύμβουλοι αθλητών, 

παροτρύνονται να έχουν όσο γίνεται πιο έντονη φυσική παρουσία όχι μόνο σε 

διοργανώσεις και αγώνες των αθλητών που εκπροσωπούν, αλλά και σε κοινωνικές 

και άλλες εκδηλώσεις που αυτοί συμμετέχουν. Παροτρύνονται επίσης, να επιδιώκουν 
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να γνωρίζουν και την οικογένεια των αθλητών, στα πλαίσια σύσφιξης των σχέσεών 

τους και οικοδόμησης αμοιβαίας εμπιστοσύνης και διαφάνειας. 

 

Πολιτική «προηγούμενης συμφωνίας». 

Στην αθλητική ειδησεογραφία, αλλά και στη σχετική βιβλιογραφία, 

αναφέρονται πολλές φορές περιπτώσεις, όπου κάποιος μάνατζερ, έχει ενεργήσει εν 

αγνοία του αθλητή που εκπροσωπεί για κάποιο ζήτημα, είτε αυτό αφορά στην 

πρόσληψή του από κάποια ομάδα, είτε στη συνεργασία του με κάποια εταιρία για 

εμπορικούς σκοπούς. 

Στην ΑΘΛΟΣ, είναι απόλυτη η δέσμευσή μας ότι ο αθλητής, θα έχει στη 

διάθεσή του μια πλήρη ενημέρωση στα θέματα που τον αφορούν και καμία ενέργεια 

δεν πρόκειται να γίνει χωρίς την προηγούμενη δική του σύμφωνη γνώμη και 

καθοδήγηση. Στόχος της ΑΘΛΟΣ είναι να προσφέρει στους πελάτες της, πληθώρα 

επιλογών και εξειδικευμένη καθοδήγηση, ούτως ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν 

αποφάσεις, με το μικρότερο δυνατό κίνδυνο. Σε καμία περίπτωση δεν είναι επιδίωξή 

μας η χειραγώγηση του πελάτη, ακόμη κι αν κάτι τέτοιο μειώνει το όφελος της 

εταιρίας και για το λόγο αυτό θεωρούμε απαραίτητη την εφαρμογή της 

συγκεκριμένης πολιτικής. 

 

Πολιτική «μη εμπλοκής». 

Ο προσανατολισμός μας είναι συγκεκριμένος και εστιάζει στα συμφέροντα 

των πελατών μας, είτε πρόκειται για αθλητές, είτε για αθλητικά σωματεία, Κ.Α.Ε., 

Π.Α.Ε. κλπ. Ωστόσο, η ΑΘΛΟΣ οφείλει να σεβαστεί το άθλημα στο οποίο οι πελάτες 

της δραστηριοποιούνται. Για το λόγο αυτό, σε καμία περίπτωση δεν θα επιδιώξει την 

ανάμιξή της σε θέματα αγωνιστικού ενδιαφέροντος, στη δουλειά προπονητών, 

τεχνικών διευθυντών, ενώσεων και ομοσπονδιών, προκειμένου να ευνοηθεί κάποιος 

πελάτης της. Για τον ίδιο λόγο, η ΑΘΛΟΣ δεν υλοποιεί συμβόλαια, στα οποία 

υπάρχει ο γνωστός όρος του «ελάχιστου χρόνου συμμετοχής» 13ενός αθλητή. 

 

                                                 
13 Αν και στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στις Η.Π.Α. τέτοιου είδους όροι (και άλλοι πολύ 
πιο…παράξενοι) δεν είναι ασυνήθιστοι στα συμβόλαια αθλητών, στην Ελλάδα, πρόκειται για ένα 
φαινόμενο που μάλλον φέρνει σε…δύσκολη θέση τους εμπλεκόμενους. Χαρακτηριστική είναι η 
περίπτωση του διεθνή καλαθοσφαιριστή Αλέξη Κυρίτση, ο οποίος λέγεται ότι αφέθηκε ελεύθερος από 
την Κ.Α.Ε. Αρης, όταν ζήτησε να προστεθεί στο συμβόλαιό του όρος που θα εγγυάται τη συμμετοχή 
του για τουλάχιστον 20 λεπτά σε κάθε αγώνα. Να σημειώσουμε ότι την περίοδο εκείνη χρέη manager 
για τον αθλητή, εκτελούσε ο πατέρας του Μιχάλης, γνωστός προπονητής. 
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Πολιτική για Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες. 

Θέλοντας να επιτύχουμε έναν από τους στόχους της ΑΘΛΟΣ, αυτόν της 

προσφοράς, υιοθετούμε συγκεκριμένη πολιτική απέναντι στα άτομα με ειδικές 

ανάγκες, η οποία υλοποιείται με τους παρακάτω τρόπους: 

• Τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών εκπροσώπησης σε ορισμένο αριθμό 

αθλητών με ειδικές ανάγκες 

• Τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών σε επιλεγμένα αθλητικά σωματεία για 

άτομα με ειδικές ανάγκες  

• Τη χορηγία διοργανώσεων που αφορούν τα άτομα με αναπηρία 

• Τη διοργάνωση ειδικού camp για παιδιά με ειδικές ανάγκες που 

επιθυμούν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό 

Στην ΑΘΛΟΣ πιστεύουμε πως σε πολλές περιπτώσεις οι αθλητές με ειδικές 

ανάγκες αποτελούν παράδειγμα για τους αρτιμελείς και οι επιτυχίες, αλλά κυρίως η 

προσπάθειά τους μας κάνει το ίδιο υπερήφανους. Για το λόγο αυτό πιστεύουμε ότι θα 

πρέπει να έχουν τις ίδιες, αν όχι περισσότερες ευκαιρίες για εξέλιξη και 

επαγγελματική αξιοποίηση του αθλητισμού. Από την πλευρά της, η ΑΘΛΟΣ, επέλεξε 

να κάνει αυτό το δώρο στους αθλητές αυτούς, βαδίζοντας προς το όραμά της: «…θα 

θέλαμε οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον αθλητισμό να μην βάζουν όρια στα 

όνειρά τους εξαιτίας της ΑΘΛΟΣ.» 

 

Πολιτική για ανήλικους αθλητές. 

Στην Ελλάδα, όλο και περισσότερα παιδιά, ασχολούνται ενεργά με τον 

αθλητισμό. Πολλά από αυτά μάλιστα, δραστηριοποιούνται σε περισσότερα του ενός 

αθλήματα. Ο αριθμός αυτός, κάθε τόσο αυξάνεται, ακολουθώντας τις επιτυχίες των 

Ελλήνων αθλητών και κυρίως των εθνικών ομάδων των δημοφιλέστερων αθλημάτων. 

Το μεγάλο όμως πρόβλημα είναι ότι πολλοί νεαροί αθλητές, αναγκάζονται να 

εγκαταλείψουν τον αθλητισμό, προκειμένου να ασχοληθούν με τις ακαδημαϊκές τους 

επιδόσεις και επιδιώξεις. Το φαινόμενο είναι ακόμη εντονότερο στην επαρχία, όπου 

απαιτείται η σχεδόν ολοκληρωτική αφοσίωση ενός παιδιού στον αθλητισμό 

προκειμένου να τραβήξει επάνω του τα βλέματα των αρμοδίων, κάτι που δεν είναι 

πάντα επιθυμητό και πολλές φορές είναι και ανέφικτο. Στη συνείδηση των νεαρών 

αθλητών, η επαγγελματική ενασχόληση με τον αθλητισμό, συχνά μοιάζει με ένα 

άπιαστο όνειρο, στο οποίο έχουν δικαίωμα μόνο κάποιοι τυχεροί. 
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Στην ΑΘΛΟΣ, θεωρούμε ότι ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού αθλητικού 

δυναμικού, χάνεται πριν καν του δοθεί η ευκαιρία να δείξει την αξία του, ακριβώς 

επειδή πιστεύει ότι κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά δύσκολο ή και αδύνατο. Για το λόγο 

αυτό πρόκειται να ακολουθήσουμε ειδική πολιτική για τους ανήλικους αθλητές που 

έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες μας. Εξειδικευμένοι συνεργάτες της ΑΘΛΟΣ, αναζητούν 

αυτά τα παιδιά, παρακολουθούν τα προβλήματά τους και σε συνεργασία με τους 

προπονητές τους, αξιολογούν τις δυνατότητές τους και δίνουν κατευθύνσεις για το 

αθλητικό τους μέλλον. 

 Έτσι, όχι μόνο έχουμε στη διάθεσή τους προτάσεις για διάφορα camps στα 

οποία μπορούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους κατά τη διάρκεια των διακοπών 

τους από το σχολείο, αλλά τους παρέχουμε δωρεάν προσωπικό αθλητικό σύμβουλο, 

μέχρι την πρώτη τους επαγγελματική συμφωνία με κάποιο σωματείο ή εταιρία. Από 

εκεί και πέρα είναι στην επιλογή τους, το αν επιθυμούν να συνεχίσουν τη συνεργασία 

τους μαζί μας ή όχι. 

 

Πολιτική για βία, ναρκωτικά, αναβολικά. 

Η βία, η χρήση αναβολικών, τοξικών ουσιών και οι καταχρήσεις, δεν έχουν 

θέση στον αθλητισμό. Η ΑΘΛΟΣ αναλαμβάνει τη δέσμευση, να προάγει με κάθε 

τρόπο, έναν υγιεινό τρόπο ζωής και άθλησης, μέσα από εκδόσεις, ημερίδες και 

σεμινάρια, αλλά και μέσω της αυστηρής τήρησης του παρακάτω κανόνα: 

Κανένας αθλητής ή αθλητικός φορέας εμπλεκόμενος σε θέματα βίας, 

ναρκωτικών, ντοπαρίσματος και καταχρήσεων, δεν πρόκειται να απολαύσει τις 

υπηρεσίες της ΑΘΛΟΣ. 
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4.ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Μετά τη φάση του σχεδιασμού της στρατηγικής κάθε εταιρίας, έρχεται η 

κρίσιμη φάση της υλοποίησής του. Η φάση αυτή αποτελεί τη συνισταμένη των 

δράσεων και των επιλογών μιας επιχειρηματικής οντότητας, η οποία επιδιώκει να 

φέρει εις πέρας τον στρατηγικό της σχεδιασμό. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα κρίσιμη 

και σημαντική διαδικασία, η οποία παρόλο που έπεται του στρατηγικού σχεδιασμού, 

δεν αποτελεί παρά την άλλη όψη του ίδιου νομίσματος (Wheelen, Hunger, 2004). 

Αν λοιπόν η στρατηγική αποτελεί την τοποθέτηση  και τη στάση ενός 

οργανισμού μέσα στο περιβάλλον του, με τρόπο ώστε να της προσδίδει την 

ικανότητα να πετυχαίνει τους στόχους της (Schermerhorn, Hunt, Osborn 2005), τότε 

θα μπορούσαμε να πούμε πως η υλοποίηση της στρατηγικής, είναι πλέον η διάδραση 

του οργανισμού αυτού με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον. 

Στην περίπτωση της ΑΘΛΟΣ, θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε τον 

τρόπο υλοποίησης της στρατηγικής της, αναλύοντας: 

• Τα προγράμματα μέσω των οποίων υλοποιείται η στρατηγική 

• Τους προϋπολογισμούς των προγραμμάτων αυτών και 

• Τις διαδικασίες μέσω των οποίων η εταιρία παρέχει τις υπηρεσίες της. 

 

4.1. Προγράμματα 

Ο σκοπός ύπαρξης των προγραμμάτων, είναι να προσανατολίσουν τη 

στρατηγική, προς την πρακτική εφαρμογή της (Wheelen, Hunger 2004). Για την 

περίπτωση της ΑΘΛΟΣ, αυτό σημαίνει, πως ότι διατυπώθηκε έως τώρα σε θεωρητικό 

επίπεδο θα πρέπει να κατευθυνθεί μέσω των κατάλληλων προγραμμάτων, προς την 

υλοποίηση. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, χωρίσαμε τη διαδικασία υλοποίησης της 

στρατηγικής σε τρεις φάσεις: 

1. Τη φάση Προετοιμασίας 

2. Τη φάση Εκκίνησης 

3. Τη φάση Ανάπτυξης 

 Θα μπορούσαμε λοιπόν να εντάξουμε το κάθε πρόγραμμα σε μία από τις 

τρεις αυτές φάσεις, αποδίδοντας έτσι και τη χρονική ακολουθία υλοποίησης των 

προγραμμάτων αυτών. Ο πίνακας που ακολουθεί, παρουσιάζει το σύνολο των 
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προγραμμάτων που πρόκειται να υλοποιηθούν και τη φάση στην οποία ανήκει το 

καθένα. 

 

 
Πρόγραμμα Στέγασης 

Πρόγραμμα Στρατολόγησης 

 

ΦΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

Πρόγραμμα Εξοπλισμού 

Πρόγραμμα Εισόδου στην αγορά 

Marketing 

 

ΦΑΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 

Πρόγραμμα Επέκτασης Γεωγραφικής Κάλυψης  

ΦΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραμμα Αναβάθμισης IS 

Πίνακας 2: Οι τρεις φάσεις υλοποίησης της στρατηγικής της ΑΘΛΟΣ. 
 

Στη συνέχεια μπορούμε να αναφερθούμε σε κάθε ένα από τα παραπάνω 

προγράμματα ξεχωριστά. 

• Πρόγραμμα Στέγασης 

Αφορά τη στέγαση των γραφείων της διοίκησης της ΑΘΛΟΣ, μαζί με τα 

τμήματα των λειτουργιών που δεν έχουν εκχωρηθεί σε υπεργολάβους και πρόκειται 

να υλοποιηθεί άμεσα, με την εξεύρεση κατάλληλης επαγγελματικής στέγης. Τα 

τμήματα αυτά κατά την πρώτη φάση λειτουργίας της επιχείρησης, θα είναι: 

• Το τμήμα Διοργανώσεων 

• Το τμήμα Υπηρεσιών  

• Το τμήμα Διαχείρισης ΜΜΕ 

• Το τμήμα Marketing 

Για τη στέγαση της εταιρίας δεν κρίνεται αναγκαία η τοποθέτησή της σε 

κάποιο ιδιαίτερο σημείο της πόλης της Θεσσαλονίκης (π.χ. εμπορικό κέντρο), αφού η 

λειτουργία της εταιρίας δεν προϋποθέτει κάτι τέτοιο. Θα μπορούσαν να ενοικιαστούν 

αρχικά, γραφεία σε συγκροτήματα που βρίσκονται σε κάποια απόσταση από το 

κέντρο της πόλης, δίνοντας έμφαση στην εύκολη πρόσβαση για εργαζόμενους, 

πελάτες και συνεργάτες της εταιρίας. Τέτοια συγκροτήματα, συναντώνται σε περιοχές 

της ανατολικής κυρίως Θεσσαλονίκης (περιοχές «Βούλγαρη», Γεωργικής Σχολής, 

Β.Όλγας), ενώ θα μπορούσαν να εξεταστούν και περιοχές πλησιέστερα στο κέντρο με 

εύκολη πρόσβαση, όπως η περιοχή πέριξ του Καυταντζόγλιου Σταδίου. Η περιοχή 

αυτή έχει και το πλεονέκτημα ότι τοποθετεί την εταιρία στο κέντρο τους αθλητικής 
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ζωής τους πόλης, κοντά σε όλα τα σημαντικά γήπεδα, αθλητικά κέντρα και 

ομοσπονδίες (Ε.Ο.Κ., Ε.ΚΑ.Σ.Θ., Σ.Ε.Γ.Α.Σ. κλπ). 

 

• Πρόγραμμα Στρατολόγησης Προσωπικού 

Η στρατολόγηση του προσωπικού που θα εργαστεί για την ΑΘΛΟΣ, είναι μια 

από τις σημαντικότερες για την μετέπειτα πορεία της παραμέτρους, και για το λόγο 

αυτό, αποτελεί και ξεχωριστό πρόγραμμα για την υλοποίηση της στρατηγικής της 

εταιρίας.  

Τα διάφορα τμήματα τους ΑΘΛΟΣ, θα περιλαμβάνουν ανθρώπους από 

διάφορους χώρους, προκειμένου να είναι σε θέση η εταιρία να παρέχει το σύνολο των 

υπηρεσιών της στους ενδιαφερόμενους. Έτσι οι άνθρωποι που θα κληθούν να 

στελεχώσουν τα τμήματά τους θα μπορούσαν να είναι: 

-Απόφοιτοι τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, κατά 

προτίμηση με εξειδίκευση στο marketing ή στη διοίκηση αθλητικών οργανισμών 

-Απόφοιτοι Νομικής 

-Απόφοιτοι τμημάτων Επικοινωνίας, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης  

-Απόφοιτοι των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

(Τ.Ε.Φ.Α.Α.), Προπονητές και πρώην αθλητές  

-Managers αθλητών που ήδη εργάζονται στο χώρο και έχουν την αντίστοιχη 

εμπειρία 

Για την στρατολόγηση των στελεχών και συνεργατών της ΑΘΛΟΣ, πέρα από 

τη χρήση του Τύπου με τις ανάλογες καταχωρήσεις-αγγελίες και των προσωπικών 

επαφών με άτομα που κινούνται στο περιβάλλον της εταιρίας και ανήκουν στις 

παραπάνω ομάδες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι τρόποι, όπως η επαφή με 

γραφεία διασύνδεσης των πανεπιστημίων (π.χ. γραφείο διασύνδεσης Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας) ή προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ-ειδικά για το διοικητικό προσωπικό.  

Σκοπός είναι να επιτευχθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η εξειδίκευση της 

εταιρίας για την κάθε υπηρεσία που θα παρέχει, χρησιμοποιώντας παράλληλα το 

γενικότερο εκπαιδευτικό υπόβαθρο των στελεχών της. 

 

• Πρόγραμμα Εξοπλισμού 

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, εντάσσεται η προμήθεια κάθε είδους 

εξοπλισμού που κρίνεται απαραίτητος για τη λειτουργία της επιχείρησης από το 
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διοικητικό επίπεδο, μέχρι το επίπεδο του απομακρυσμένου συνεργάτη (scouters, 

προπονητές, προσωπικοί σύμβουλοι κλπ.). Αρχικά, θα φροντίσουμε ώστε να 

καλυφθούν τα διοικητικά τμήματα τους ΑΘΛΟΣ με στόχο να ολοκληρωθεί το 

πρόγραμμα, εντός του προγράμματος εισόδου στην αγορά και φυσικά πριν τη λήξη 

αυτού.  

Πέρα από τον εξοπλισμό γραφείου, θα εστιάσουμε στην παροχή στο 

διοικητικό και λοιπό προσωπικό, όλων των απαραίτητων υλικών και μέσων, για την 

προαγωγή της εργασίας και της απόδοσής τους. Έτσι, μέρος του εξοπλισμού θα 

αφορά ηλεκτρονικούς υπολογιστές – κατά προτίμηση φορητούς – με το απαραίτητο 

software, τηλεοράσεις, σύνδεση internet υψηλής ταχύτητας, τοπικό δίκτυο, μηχανές 

γραφείου, συνδέσεις με όλα τα ελληνικά συνδρομητικά αθλητικά κανάλια και με τα 

σημαντικότερα παγκοσμίως δορυφορικά.  

Για την υλοποίηση του προγράμματος και προκειμένου να μην υπάρξουν 

παραλείψεις στην κάλυψη των αναγκών των διαφόρων τμημάτων, θα συγκροτηθεί 

ειδική επιτροπή αποτελούμενη από στέλεχος τους Διοίκησης και εκπροσώπους των 

τμημάτων Υπηρεσιών, Διαχείρισης ΜΜΕ και Marketing. 

 

• Πρόγραμμα Εισόδου στην Αγορά 

Αποτελεί ίσως το σημαντικότερο πρόγραμμα τους ΑΘΛΟΣ, αφού θα 

καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη βραχυπρόθεσμη πορεία τους επιχείρησης, στην οποία 

επιθυμούμε όσο το δυνατόν λιγότερα λειτουργικά «κενά», γρήγορες και όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερες εισροές και ρύθμιση του κόστους λειτουργίας σε χαμηλά 

επίπεδα. Η διάρκεια του προγράμματος δεν πρέπει να ξεπεράσει αυτή του πρώτου 

έτους λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς στη συνέχεια οι προσπάθειες της ΑΘΛΟΣ 

είναι ανάγκη να επικεντρωθούν στην ανάπτυξή της.  

Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος – το οποίο σηματοδοτεί και την έναρξη 

τους φάσης που ονομάσαμε «φάση εκκίνησης» - εντάσσονται η υλοποίηση των 

συνεργασιών με τις εταιρίες, η επιλογή των λειτουργιών που θα έχουν τη μορφή του 

outsourcing και φυσικά η επιλογή του τρόπου εμφάνισης της ΑΘΛΟΣ στην αγορά. Η 

είσοδος αυτή θα θέλαμε να γίνει με τις λιγότερες δυνατές αντιστάσεις και 

«αναταράξεις», καθώς για ορισμένα από τα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται η 

εταιρία, όπως για παράδειγμα η εκπροσώπηση αθλητών, υπάρχει ήδη αρνητική 

προκατάληψη σε ένα μέρος του αθλητικού κόσμου. Για το λόγο αυτό επιλέγουμε να 

εισέλθουμε στην αγορά, δίνοντας αρχικά έμφαση στο γεγονός ότι ένας από τους 
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σημαντικότερους στόχους της εταιρίας είναι η ανάδειξη νέων ταλαντούχων αθλητών 

και η προβολή των υπηρεσιών που τους αφορούν. Παραδείγματος χάριν, ένας 

δυναμικός τρόπος εμφάνισης της εταιρίας, μπορεί να είναι η διοργάνωση  

προπονητικών «κατασκηνώσεων», σε συνεργασία με γνωστούς τεχνικούς, που θα 

απευθύνονται στα σημαντικότερα ομαδικά αθλήματα και τα οποία μπορούν να 

οργανώνονται σε συνεργασία με γνωστές ξενοδοχειακές μονάδες, κάποια δημοτική 

αρχή που θα ενδιαφέρεται να προσελκύσει νέους στην περιοχή της ή ακόμη και 

κάποια άλλη εταιρία που ήδη ασχολείται με το αντικείμενο. Προχωρώντας στην ιδέα 

αυτή, κάτι ανάλογο θα μπορούσε να διοργανωθεί και για ενήλικους αθλητές, μόνο 

που θα απευθύνεται αποκλειστικά σε ερασιτέχνες. Πέραν των εσόδων που θα έχει η 

ΑΘΛΟΣ από τη διοργάνωση τέτοιων δραστηριοτήτων, υφίσταται και το κέρδος της 

διασύνδεσης της εταιρίας με αθλητές, προπονητές και αθλητικά σωματεία, γεγονός 

που προετοιμάζει το έδαφος και ανοίγει δρόμους επικοινωνίας για την προώθηση και 

άλλων υπηρεσιών της. 

Αφού με τον τρόπο αυτό η ΑΘΛΟΣ εισέλθει στην αγορά, σταδιακά θα αρχίσει 

να προβάλλει και τις υπόλοιπες υπηρεσίες της, που σχετίζονται με την εκπροσώπηση 

αθλητών, σωματείων και τις υπηρεσίες συμβουλευτικής. 

Για την υλοποίηση του προγράμματος θα συνεργαστούν τα τμήματα 

Υπηρεσιών και Διοργανώσεων. 

 

• Πρόγραμμα Υλοποίησης Στρατηγικής Marketing 

Η στρατηγική Marketing τους εταιρίας, θα αρχίσει να υλοποιείται εντός της 

φάσης εκκίνησης της εταιρίας, και θα συνεχιστεί – ενδεχομένως με κάποιες 

διαφοροποιήσεις – και κατά τη φάση ανάπτυξης. Ωστόσο, αφορά μία λειτουργία που 

παραμένει ζωτική καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της εταιρίας και για το λόγο αυτό το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν έχει «ημερομηνία λήξης». 

Υλοποιείται μέσω μιας δέσμης ενεργειών η οποία περιλαμβάνει τη διαφήμιση 

της εταιρίας στο χώρο του αθλητισμού, τη συμμετοχή σε χορηγίες, αλλά και την 

οργάνωση ημερίδων με θέματα που αφορούν αθλητές και τους αθλητικούς 

παράγοντες, όπως για παράδειγμα το πρόβλημα του ντόπινγκ, θέματα οργάνωσης και 

διοίκησης κλπ. 

Στόχος κατά τη φάση εκκίνησης είναι η οργάνωση και συμμετοχή σε 

δραστηριότητες που αποσκοπούν στο να κάνουν γνωστή την ΑΘΛΟΣ και τις 

υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει, ενώ κατά τη φάση ανάπτυξης ελαφρώς 
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διαφοροποιείται και προσανατολίζεται περισσότερο προς τη συμμετοχή σε χορηγίες, 

τονίζοντας περισσότερο το έργο που ήδη έχει επιτελέσει η εταιρία. 

Το πρόγραμμα Marketing υλοποιείται από το τμήμα Marketing της εταιρίας 

με τη συνδρομή – όπου κρίνεται απαραίτητο – του τμήματος Διαχείρισης ΜΜΕ και 

του τμήματος Διοργανώσεων. 

 

• Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 

Με την έναρξη του προγράμματος Εκπαίδευσης των στελεχών, προχωράμε 

προς την ολοκλήρωση της φάσης εκκίνησης της ΑΘΛΟΣ, όπου πλέον είναι εφικτή η 

μετάδοση εμπειριών στα νεότερα στελέχη, αλλά και η περαιτέρω εξειδίκευση και 

απόκτηση δεξιοτήτων. Στόχος του προγράμματος είναι να διαμορφωθεί τους 

ανθρώπους τους εταιρίας μια κοινή συνείδηση και τάση για αυτοβελτίωση παρόμοια 

με αυτή των αθλητών. 

Η ύπαρξη του προγράμματος εκπαίδευσης θεωρούμε πως είναι ζωτικής 

σημασίας για την επιτυχία τους εταιρίας και συνδέεται άμεσα με τη δική τους 

ύπαρξη. Το πρόγραμμα, θα οργανώνεται από το Γραφείο Διοίκησης Ανθρώπινου 

Δυναμικού και για την υλοποίησή του θα χρησιμοποιούνται άτομα από το εσωτερικό 

τους εταιρίας εξειδικευμένα στο αντικείμενό τους. Επιπλέον, μέρος του 

προγράμματος μπορεί να υλοποιηθεί από κάποια Εταιρία Εκπαίδευσης Στελεχών, η 

οποία ως εξωτερικός συνεργάτης θα παρέχει εκπαίδευση κυρίως σε οικονομικά, 

νομικά και θέματα οργάνωσης και διοίκησης, στα οποία η ΑΘΛΟΣ δεν ειδικεύεται. 

Ιδιαίτερα χρήσιμα μπορούν να φανούν τα Προγράμματα Εξειδίκευσης του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όπου τα στελέχη της εταιρίας μπορούν να 

εξειδικεύονται σε θέματα marketing, τεχνικής διαπραγματεύσεων, χρήσης 

πληροφοριακών συστημάτων κλπ. 

 

• Πρόγραμμα Επέκτασης Γεωγραφικής Κάλυψης 

Στην ΑΘΛΟΣ θεωρούμε ότι η επιτυχία και η ανάπτυξη της εταιρίας, είναι και 

πρέπει να είναι συνδεδεμένη με την εξάπλωσή της σε όλη την ελληνική επικράτεια. 

Είναι πεποίθηση των ιδρυτών της εταιρίας, ότι το αθλητικό ταλέντο είναι πλούσιο 

στην ελληνική επαρχία, σε πολλά αθλήματα αλλά με λίγες ευκαιρίες να αναδειχθεί. 

Θεωρούμε ότι η ανάδειξη ταλέντων από την επαρχία, οδηγεί και στην ανάδειξη του 

έργου της εταιρίας μας. 
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Για το λόγο αυτό, η επέκταση των λειτουργιών της εταιρίας, έτσι ώστε να 

μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες της σε όλη την Ελλάδα, δεν επαφίεται σε συγκυρίες 

και αστάθμητους παράγοντες, αλλά αποτελεί ένα πρόγραμμα με συγκεκριμένη πορεία 

και σαφείς στόχους. Αναλυτικότερα το Πρόγραμμα Επέκτασης Γεωγραφικής 

Κάλυψης της εταιρίας, προϋποθέτει: 

 Την υλοποίηση συνεργασιών με προπονητές που εργάζονται μακριά 

από τα αστικά κέντρα. 

 Την αναζήτηση ταλέντων και διακεκριμένων αθλητών από ειδικούς 

scouters της ΑΘΛΟΣ. 

 Αναζήτηση περιοχών που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν «niche 

markets» για τον αθλητισμό, δηλαδή περιοχών που για κάποιο λόγο φαίνεται να 

«ειδικεύονται» σε κάποιο άθλημα (π.χ. το Βόλεϊ στον Έβρο). 

 Την υιοθέτηση συγκεκριμένης «πορείας» κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος, σε δύο επίπεδα: ένα σε σχέση με τα αθλήματα και ένα δεύτερο 

που αφορά στην προτεραιότητα με την οποία εισέρχεται η εταιρία στις διάφορες 

περιοχές. Για παράδειγμα, έναρξη από την περιοχή της Θράκης με αθλητές του 

Στίβου και του Βόλεϊ και στη συνέχεια επέκταση στα υπόλοιπα ομαδικά 

αθλήματα, τα οποία θα μας μεταφέρουν στη Θεσσαλία, όπου ανθούν το Μπάσκετ 

και το Ποδόσφαιρο. 

 

• Πρόγραμμα Αναβάθμισης Πληροφοριακών Συστημάτων 

Η εύρεση, αποθήκευση, επεξεργασία, αλλά και διαθεσιμότητα των 

απαραίτητων για την ΑΘΛΟΣ πληροφοριών, είναι ζωτικής σημασίας για τη 

λειτουργία της εταιρίας. Το αθλητικό «ιστορικό», τα στατιστικά στοιχεία, 

προηγούμενες συμφωνίες και συμβόλαια, αλλά και πληροφορίες κάθε είδους που 

αφορούν αθλητές, προπονητές, αθλητικά σωματεία και κάθε είδους αθλητικό φορέα, 

θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι διαθέσιμα στο προσωπικό και τους συνεργάτες 

της ΑΘΛΟΣ, προκειμένου να επιτυγχάνουν κάθε φορά στο έργο τους και να 

παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, άμεσα. 

Το πρόγραμμα αυτό θα αφορά στη δημιουργία διαδικτυακού τόπου με 

δυναμικό περιβάλλον, που θα είναι προσβάσιμος μόνο σε προσωπικό και συνεργάτες 

της εταιρίας, δημιουργία βάσεων δεδομένων για τη συλλογή και τήρηση των 

χρήσιμων πληροφοριών και ειδικά διαδικτυακά κανάλια επικοινωνίας της εταιρίας με 

τους πελάτες της, ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία 24 ώρες το 24ωρο. Για την 
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υλοποίησή του, θα χρειαστεί η συνεργασία με κάποια εταιρία παροχής δικτυακών και 

άλλων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την κατασκευή και 

συντήρηση των δικτύων, αλλά και για τη διαμόρφωση των απαραίτητων 

προγραμμάτων και βάσεων δεδομένων. 

 

4.2. Προϋπολογισμός των προγραμμάτων 

Σε αυτήν την παράγραφο θα επιδιώξουμε να αποδώσουμε με οικονομικά 

μεγέθη τις λειτουργίες της ΑΘΛΟΣ καθώς και να υποδείξουμε τις σημαντικότερες 

πηγές χρηματοδότησης των προγραμμάτων που έχουμε ήδη αναφέρει. 

Στην προκειμένη περίπτωση αναφερόμαστε σε μία εταιρία παροχής 

υπηρεσιών, οι οποίες στην πλειοψηφία τους έχουν διεκπεραιωτικό ή συμβουλευτικό 

χαρακτήρα. Κάτι τέτοιο μπορεί να σημαίνει χαμηλό λειτουργικό κόστος, ωστόσο 

αυτό δεν επιτρέπει να αγνοήσουμε την χρησιμότητα του προϋπολογισμού στην 

υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρίας. 

Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται μία αδρή εκτίμηση του κόστους των 

προαναφερθέντων προγραμμάτων για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας με μία μικρή 

ανάλυση όπου αυτό είναι απαραίτητο και εφικτό. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Στέγαση € 11000 Έξοδα για ενοικίαση γραφείων, ΔΕΗ, 

ΟΤΕ κλπ. 

Στελέχωση €45000 Αμοιβές 

Εξοπλισμός €15000 Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου 

Είσοδος στην αγορά €6000 Αδειοδότηση από αρμόδιους φορείς 

(FIFA, FIBA κλπ) για εκπροσώπηση 

αθλητών 

Marketing €10000 Καταχωρήσεις, χορηγίες, διαφήμιση 

Εκπαίδευση €5000 Σεμινάρια αθλητικού management, 

τεχνικής διαπραγματεύσεων, δημοσίων 

σχέσεων 

Επέκταση γεωγραφικής 

κάλυψης 

€5000 Ταξίδια, παρακολούθηση αθλητών, 

διασυνδέσεις με τοπικούς συνεργάτες 

Αναβάθμιση IS €8000 Ηλεκτρονικά συστήματα, εσωτερικό 

δίκτυο, βάσεις δεδομένων 

ΣΥΝΟΛΟ €105000 
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Πίνακας 3: Το κόστος κάθε προγράμματος και το συνολικό επενδυτικό και λειτουργικό κόστος 
για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της ΑΘΛΟΣ. 
 

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε τόσο στη χρηματοδότηση της επένδυσης και 

των λειτουργιών της ΑΘΛΟΣ, όσο και στον προϋπολογισμό των εσόδων. Οι κύριες 

πηγές χρηματοδότησης της αρχικής επένδυσης είναι τρεις: 

1. Ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών 

2. Δανεισμός 

3. Επιδοτήσεις και επενδυτικά προγράμματα ανάπτυξης 

Τα ίδια κεφάλαια που πρόκειται να επενδυθούν δεν θα είναι περισσότερα από 

€20.000 και μαζί με τον τραπεζικό δανεισμό θα φτάσουν τις €40.000. Τα χρήματα 

αυτά αναμένεται να καλύψουν τα αρχικά έξοδα στέγασης και εξοπλισμού της 

επιχείρησης, καθώς και κάποια έξοδα των υπηρεσιών outsourcing που θα χρειαστεί η 

ΑΘΛΟΣ. 

Σύμφωνα με το νόμο 3299/2004 του Υπουργείου Οικονομίας και 

Οικονομικών θα μπορούσε η ΑΘΛΟΣ να επιδοτηθεί με χρηματική ενίσχυση που θα 

μπορούσε να φτάσει και το 60% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Στο άρθρο 3γ 

του νόμου όπου αναφέρονται τα υπαγόμενα σε αυτόν επενδυτικά σχέδια, 

περιλαμβάνονται και σχέδια που  αφορούν «αθλητικό και προπονητικό τουρισμό», 

κάτι που αποτελεί όπως είδαμε μέρος των υπηρεσιών που παρέχει η ΑΘΛΟΣ. Από 

την ένταξη στον παραπάνω επενδυτικό νόμο υπολογίζεται ότι μπορεί η εταιρία να 

επιδοτηθεί με ποσό που θα φτάνει και τις €60.000. 

Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται το κόστος της αρχικής επένδυσης και των 

λειτουργικών εξόδων για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της ΑΘΛΟΣ. Στη συνέχεια 

παρουσιάζουμε τις εκτιμήσεις για τα έσοδα της εταιρίας από την παροχή υπηρεσιών 

για το ίδιο χρονικό διάστημα. 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, επιδίωξη της εταιρίας είναι να περάσει στην 

κερδοφορία μετά τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας της. Κάτι τέτοιο αν και κρίνεται 

εφικτό προϋποθέτει συνεχή προσπάθεια, προσήλωση και φυσικά υψηλό επίπεδο 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι παράγοντες αυτοί θα καθορίσουν και το επίπεδο των 

αθλητικών φορέων, αθλητών, προπονητών και αθλητικών εταιριών που θα επιλέξουν 

την ΑΘΛΟΣ για να συνεργαστούν και ανάλογα θα επηρεάσουν και τις χρηματικές 

εισροές της εταιρίας.  

  
4.3 Πίνακες μελλοντικών εισροών-εκροών 
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Στο κεφάλαιο αυτό, επιχειρείται μία αναλυτικότερη αποτύπωση της 

χρηματοοικονομικής επίδοσης της εταιρίας για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας, με 

βάση τις προβλέψεις για την εξέλιξη των προγραμμάτων και την τιμολόγηση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών (Πίνακας 5). 

Αν και η διαφορά εισροών-εκροών κατά την πρώτη χρήση είναι σημαντική 

(€40200), δεν αναμένεται να αντιμετωπιστούν προβλήματα ρευστότητας, λόγω της 

επιδότησης της επένδυσης από το Γ’ΚΠΣ όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αλλά και της 

χρήσης ιδίων κεφαλαίων. Το τελικό συμπέρασμα είναι, ότι με τον παρόντα 

στρατηγικό σχεδιασμό ο στόχος της επίτευξης κερδοφορίας μετά τον δεύτερο χρόνο 

λειτουργίας, είναι εφικτός. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Αναμενόμενη 

Ζήτηση/Αξία 

Έσοδα για την ΑΘΛΟΣ Εισροές από παρεχόμενες υπηρεσίες Είδος αμοιβής  Ποσό/Ποσοστό 

2η χρήση 1η χρήση 2η χρήση 1η χρήση 

Εκπροσώπηση αθλητών, προπονητών κλπ. Ποσοστό  5% €650000 €400000 €32500 €20000 

Υλοποίηση εμπορικών συμφωνιών Ποσοστό 10% €120000 €100000 €12000 €10000 

Σχεδιασμός επενδύσεων και διαχείριση οικονομικών 

θεμάτων αθλητών 

Ποσοστό 2% €250000 €100000 €5000 €2000 

Οικονομικοί-νομικοί σύμβουλοι αθλητικών 

εταιρειών και σωματείων 

Ποσό ανά έτος €3000 - 5000 2 πελάτες - €6000 0 

Διοργανώσεις 

• Τουρνουά 

• Αθλητικές κατασκηνώσεις 

Ποσό ανά 

συμμετοχή 

 

€150 

€200 

 

14 

300 

 

10 

150 

 

€2100 

€60000 

 

€1500 

€30000 

Προγράμματα βελτίωσης επιδόσεων αθλητών Ποσό εφάπαξ €300 – 1200 

(ανάλογα με τη 

διάρκεια) 

3 πελάτες - €1500 0 

Scouting για λογαριασμό αθλητικών σωματείων 

• Παρακολούθηση αντιπάλων 

• Παρακολούθηση/Αναζήτηση 

αθλητών 

Ποσό εφάπαξ  

€100 

€150 

 

20 

35 

 

20 

20 

 

€2000 

€5250 

 

€2000 

€3000 

Σχεδιασμός καριέρας νεαρών αθλητών Δωρεάν μέχρι το 18ο έτος ηλικίας ή 

την πρώτη επαγγελματική συμφωνία 

   0 

Σχεδιασμός marketing αθλητικών σωματείων Ποσοστό 5% επί του 

προϋπολογισμού 

€50000 

(1πελάτης) 

- €2500 0 

  ΣΥΝΟΛΟ   €128850 €68500 

Πίνακας 4: Αναλυτική πρόβλεψη για τις εισροές της ΑΘΛΟΣ κατά τις δύο πρώτες χρήσεις 
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Αναμενόμενες απαιτήσεις/αξία Κόστος για την 

ΑΘΛΟΣ 

Αιτιολόγηση Τρόπος 

υπολογισμού 

Ποσό/Ποσοστό 

2η χρήση 1η χρήση 2η χρήση 1η χρήση 

Ενοίκιο Ανά μήνα €650 12 μήνες 12 μήνες €8000 €7800 

Ύδρευση, ΔΕΗ Ανά δίμηνο €200 6 6 €2400 €2400 

Διαμόρφωση χώρου Εφάπαξ €2000   0 €2000 

Αμοιβές 

• Προσωπικοί σύμβουλοι (εκπρόσωποι) 

• Προπονητές 

 

• Ειδικοί συνεργάτες 

• Άλλες υπηρεσίες, outsourcing κλπ. 

 

Ποσοστό 

Μισθός ανά έτος 

 

2% συμβόλαια-5% εμπ. Συμφωνίες 

€3000 

€5000 

€3000 

 

 

3 εκπρόσωποι 

4 

 2 

4  

 

2 εκπρόσωποι 

3 

2 

4 

 

€19000 

€12000 

€10000 

€12000 

€10000 

 

€13000 

€9000 

€10000 

€12000 

€6000 

Αναγνώριση από FIBA Εφάπαξ €1000 1 άδεια 2 άδειες €1000 €2000 

Αναγνώριση από FIFA Εφάπαξ €1000 1 άδεια 3 άδειες €1000 €3000 

Καταχωρήσεις-διαφημίσεις στον τύπο Εφάπαξ    €7000 €5000 

Χορηγίες Εφάπαξ    €8000 €5000 

Εκπαίδευση, προγράμματα εξειδίκευσης Εφάπαξ    €5000 €4000 

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, οδοιπορικά Εφάπαξ    €6000 €5000 

Ηλεκτρονικά συστήματα Εφάπαξ    €1000 €8000 

Μηχανές γραφείου, Η/Υ Εφάπαξ    €1000 €4500 

Έπιπλα γραφείου Εφάπαξ    0 €10000 

  ΣΥΝΟΛΟ   €103400 €108700 

Πίνακας 5:Πρόβλεψη για τις εκροές της ΑΘΛΟΣ κατά τις δύο πρώτες χρήσεις.

 



 
Στο επόμενο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στους μηχανισμούς που θα 

χρησιμοποιήσει η ΑΘΛΟΣ, προκειμένου να εξασφαλίσει την άρτια λειτουργία της 

και το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρει. 
 

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ  

Αναπόσπαστο κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρίας αλλά και 

προϋπόθεση για τη συνολική επιτυχία της, αποτελούν οι μηχανισμοί ελέγχου και 

αξιολόγησης του ίδιου του σχεδιασμού. Η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης, 

ουσιαστικά διασφαλίζει το ότι η εταιρία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για 

να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει. Αυτό υλοποιείται μέσω της σύγκρισης των 

επιτευγμάτων της εταιρίας με τα επιθυμητά για την ίδια αποτελέσματα, παράγοντας 

παράλληλα και την απαραίτητη προς τη Διοίκηση ανατροφοδότηση, ώστε να προβεί 

στις απαραίτητες διορθώσεις (Wheelen,Hunger 2004). 

 

5.1 Το «πνεύμα» ελέγχου και αξιολόγησης στο εσωτερικό της ΑΘΛΟΣ. 

Στην ΑΘΛΟΣ επιθυμούμε η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης, να έχει 

ουσιαστικό χαρακτήρα και να οδηγεί αποκλειστικά στη βελτίωση της απόδοσης της 

εταιρίας, στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει και στην επίτευξη των 

στόχων που έχει θέσει. Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να είναι μια διαδικασία 

που θα προάγει την ομαδικότητα, την καλή πίστη και το υψηλό ηθικό εντός της 

εταιρίας. Στην κατεύθυνση αυτή, αναζητήθηκε ένα μοντέλο, το οποίο να εμπλέκει το 

ίδιο το προσωπικό και τα στελέχη, στην αξιολόγηση των προσπαθειών τους και τον 

έλεγχο της απόδοσης του στρατηγικού σχεδιασμού και της εν γένει λειτουργίας της 

ΑΘΛΟΣ. 

Έτσι η διαδικασία ελέγχου ξεκινάει με μια αυτοαξιολόγηση του κάθε 

τμήματος της εταιρίας, η οποία έχει να κάνει με τον τρόπο λειτουργίας του, την 

εφαρμογή των πολιτικών της εταιρίας και το ποσοστό επίτευξης των στόχων που 

έχουν τεθεί από το συγκεκριμένο τμήμα. Αρχικά , η Διοίκηση της εταιρίας σε 

συνεργασία με τα υψηλόβαθμα στελέχη, καθορίζει τις παραμέτρους που είναι 

ενδεικτικές της ορθής λειτουργίας της εταιρίας και επομένως πρέπει να ελεγχθούν. 

Τέτοιοι «ενδείκτες» αξιολόγησης θα μπορούσαν να αφορούν: 

• Το κατά πόσο το προσωπικό γνωρίζει και αντιλαμβάνεται τα 

καθήκοντά του 
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• Το κατά πόσο εφαρμόζονται οι πολιτικές τις εταιρίας 

• Την απόδοση της εταιρίας σε σχέση με συγκεκριμένους οικονομικούς 

δείκτες 

 Η αξιολόγηση αυτή υλοποιείται από στελέχη των τμημάτων τα οποία θα 

εναλλάσσονται σε αυτό το καθήκον και ελέγχεται από τον επικεφαλής του τμήματος 

για τη συνέπειά της. Τέλος καταλήγει στη Διοίκηση της εταιρίας έτσι ώστε να 

συγκριθούν τα αποτελέσματα του ελέγχου με τα προκαθορισμένους ενδείκτες 

απόδοσης και να διερευνηθεί η πιθανή ανάγκη για αλλαγές στο σχεδιασμό και τη 

λειτουργία των τμημάτων.  

Σε κάθε περίπτωση είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ληφθούν υπόψη ορισμένες 

παράμετροι, καθοριστικές για την ποιότητα των αποτελεσμάτων της διαδικασίας 

ελέγχου και αξιολόγησης: 

- Τι θα ελέγχεται/αξιολογείται; Σύμφωνα με τον «κανόνα του 

80/20»14 ο έλεγχος θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τις ελάχιστες απαραίτητες 

πληροφορίες, αποδίδοντας παράλληλα με πιστότητα την πορεία της εταιρίας 

(Wheelen, Hunger 2004). Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος να βρεθεί η 

Διοίκηση της εταιρίας μέσα σε ένα πλήθος άχρηστων πληροφοριών, οι οποίες 

μάλιστα αποκτήθηκαν με μεγάλο κόστος, σε πόρους και μέσα. Η ΑΘΛΟΣ ως 

νεοεισερχόμενη εταιρία στην αθλητική αγορά, σκοπεύει να δώσει έμφαση στην 

παρακολούθηση και μέτρηση παραμέτρων και στοιχείων που αφορούν και 

επηρεάζουν την ανάπτυξή της, όπως η απόδοση των επενδύσεων της, η αναπτυξιακή 

πορεία των προγραμμάτων της, η εφαρμογή των πολιτικών της εταιρίας, η 

συνεργασία μεταξύ των διαφόρων τμημάτων, η ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και η θέση της σε σχέση με τους ανταγωνιστές της στην αγορά. Αντίθετα, 

τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας, θα παραβλέπονται παράμετροι που 

έχουν να κάνουν με χρηματορροές και πολύπλοκους χρηματοοικονομικούς δείκτες. 

- Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ελέγχων. Η δράση και λειτουργία 

της ΑΘΛΟΣ, διαφοροποιείται μέσα στη διάρκεια ενός έτους, ακριβώς λόγω της 

φύσης του αντικειμένου της. Οι μεταγραφικές περίοδοι έχουν συγκεκριμένη χρονική 

διάρκεια, τα διάφορα camps οργανώνονται τα καλοκαίρια ενώ και οι εμπορικές 

συμφωνίες που περιλαμβάνουν αθλητές και σωματεία κλείνονται την ίδια περίοδο, 

                                                 
14 Σύμφωνα με τον κανόνα αυτό της Στρατηγικής Διοίκησης εταιριών, πρέπει να ελέγχεται και να 
παρακολουθείται εκείνο το 20% των παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζουν το 80% της απόδοσης και των 
αποτελεσμάτων της εταιρίας (Wheelen, Hunger 2004). 
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λόγω των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων κατά τους υπολοίπους μήνες του έτους. 

Όλα τα παραπάνω επηρεάζουν και την χρονική τοποθέτηση της διαδικασίας ελέγχου 

και αξιολόγησης. Σαφώς και μία τέτοια διαδικασία προκειμένου να είναι 

αντικειμενική θα πρέπει να έπεται και όχι να προηγείται ή να παρεμβάλλεται της 

περιόδου εντατικοποίησης της λειτουργίας της ΑΘΛΟΣ. Χρονικά λοιπόν η 

διαδικασία αυτή θα μπορούσε να τοποθετηθεί στους φθινοπωρινούς μήνες, αφού 

δηλαδή ολοκληρωθούν μεταγραφές, συμφωνίες, summer camps και έχουμε μάλιστα 

και τις πρώτες εντυπώσεις στο αγωνιστικό πεδίο. Ο προγραμματισμός αυτός, δίνει το 

πλεονέκτημα στη εταιρία όχι μόνο να αξιολογηθεί αντικειμενικά, αλλά να έχει 

μπροστά της και τον απαραίτητο χρόνο για τη λήψη διορθωτικών μέτρων, όπου αυτό 

απαιτείται. 

- Η θετική παρακίνηση είναι ο σκοπός της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης.  Όλες οι μετρήσεις και οι έλεγχοι αποσκοπούν στο να εντοπίζεται και 

να επιβραβεύεται η επίτευξη των εταιρικών στόχων από τα στελέχη, τους συνεργάτες 

και τα τμήματα της ΑΘΛΟΣ. Όπου είναι εφικτό, καθορίζονται στόχοι των οποίων η 

επίτευξη συνδέεται με την αμοιβή των εργαζομένων κάτι που ούτως ή άλλως είθισται 

στο χώρο του αθλητισμού. Σύμφωνα με τη λογική της εταιρίας, δεν είναι δυνατόν 

ένας μάνατζερ ο οποίος κλείνει για λογαριασμό των πελατών του συμβόλαια με 

μπόνους ανάλογα της απόδοσής τους, να αμείβεται με σταθερό μισθό. 

 

5.2 Μέθοδοι αξιολόγησης  

Προκειμένου να εντοπιστούν οι καταλληλότερες μέθοδοι αξιολόγησης και 

ελέγχου, αναζητήσαμε πρότυπα και ιδέες που βρίσκουν εφαρμογή σε άλλες 

επιτυχημένες εταιρίες παροχής υπηρεσιών. Οι δύο μέθοδοι στις οποίες κατέληξε η 

αναζήτησή μας, είναι η χρήση των balanced scorecards και του benchmarking, για 

τον έλεγχο της επίδοσης της εταιρίας. Οι σημαντικότεροι λόγοι για την επιλογή τους 

είναι το γεγονός ότι πρόκειται για μεθόδους σχετικά εύκολα κατανοητές, που 

επιτρέπουν την εμπλοκή του προσωπικού στην διαδικασία ελέγχου και φυσικά 

παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για την πορεία της επιχείρησης. 

Η χρήση των Balanced Scorecards είναι αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα 

διαδεδομένη στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, καθώς επιτρέπουν την 

συνδυασμένη και «ισόρροπη» παρακολούθηση διαφόρων παραμέτρων που αφορούν 

στην απόδοση της εταιρίας. Με βάση τους στρατηγικούς στόχους της εταιρίας, 

βοηθούν στον καθορισμό των προϋποθέσεων που μακροπρόθεσμα πρέπει να 
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τηρούνται για την επίτευξή τους (lag indicators) και καταλήγουν σε συγκεκριμένα 

«οδηγά σημεία» (lead indicators) τα οποία εντοπίζει κανείς βραχυπρόθεσμα ή ακόμη 

και στο παρόν. Ουσιαστικά πρόκειται για παρόντες ή βραχυπρόθεσμους ενδείκτες, οι 

οποίοι προδιαγράφουν τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, που στο μέλλον θα 

βοηθήσουν ή όχι στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρίας (Evans, 

Lindsay 2005). 

Μία τέτοια «κάρτα» για την ΑΘΛΟΣ θα μπορούσε να περιλαμβάνει 

ενδείκτες-προϋποθέσεις, που αφορούν τους στρατηγικούς της στόχους για ανάπτυξη 

και αποτελεσματικότητα (όπως τους περιγράψαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο) ή 

ακόμη και αυτούς που αφορούν την κερδοφορία ή τη φήμη της εταιρίας. Επιπλέον θα 

μπορούσε η ίδια μέθοδος, να επικεντρωθεί στην απόδοση ενός συγκεκριμένου 

τμήματος της εταιρίας. 

 
Στρατηγικοί Στόχοι Μακροπρόθεσμοι Ενδείκτες Οδηγοί Ενδείκτες 

(Βραχυπρόθεσμοι) 

Αποτελεσματικότητα 
Ολοκληρωμένα συμβόλαια Αθλητικά συμβόλαια 

Εμπορικές συμφωνίες 

Χορηγίες 

Πελατολόγιο (Αθλητές και 

Σωματεία) 

Σχέσεις με εμπορικές επιχειρήσεις 

Σχέσεις με διαφημιστικές εταιρίες 

Νομικό τμήμα 

Επιδόσεις προσωπικών συμβούλων 
Επιτυχημένες διοργανώσεις Summer Camps 

Τουρνουά 
Επαφές με αθλητικά σωματεία 

Συνεργασίες με αθλητικά κέντρα, 

τουριστικές επιχειρήσεις 

Προπονητές - Συνεργάτες 
Ανάπτυξη 

Παροχή υπηρεσιών σε όλη την 

Ελλάδα 

Γεωγραφική επέκταση Εντοπισμός αθλητικών niches  

Συνεργασία με προπονητές 

Scouting 

Παροχή υπηρεσιών σε πλήθος 

αθλημάτων 

Εξειδίκευση σε πολλά αθλήματα 

Ειδικό τμήμα για κάθε άθλημα 

Άδειες – αναγνώριση από ελληνικές 

και διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες 

Στρατολόγηση ειδικών 

Πίνακας 6: Balanced scorecard που ενδεικτικά αναφέρεται στους στρατηγικούς στόχους της 
αποτελεσματικότητας και της ανάπτυξης της ΑΘΛΟΣ και τους μακροπρόθεσμους και 
βραχυπρόθεσμους ενδείκτες της απόδοσης της εταιρίας σε αυτούς τους τομείς. 
 

Η συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση της παραγωγής, των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και των πρακτικών μιας εταιρίας σε σχέση με τους ομολογουμένως 
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δυναμικότερους και πιο επιτυχημένους ανταγωνιστές της, γνωστή ως benchmarking 

(Wheelen,Hunger 2004), θα μπορούσε όπως ήδη αναφέραμε να χρησιμοποιηθεί και 

για την αξιολόγηση της επίδοσης της ΑΘΛΟΣ. 

Μια τέτοια προσπάθεια στηρίζεται στα παρακάτω βήματα: 

• Καθορισμό του τομέα ή των διαδικασιών που πρόκειται να εξεταστούν 

• Παραμέτρους που θα πρέπει να μετρηθούν και διενέργεια των 

μετρήσεων 

• Αναγνώριση των πρότυπων εταιριών των οποίων τα στοιχεία και 

δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν 

• Σύγκριση και υπολογισμός των διαφορών μεταξύ των εταιριών, όσον 

αφορά στις παραμέτρους που αποφασίστηκε να ληφθούν υπόψη 

• Ανάπτυξη ενός προγράμματος μείωσης των όποιων διαφορών με τους 

«ηγέτες» της αγοράς ή του συγκεκριμένου τομέα 

• Εφαρμογή των προγραμμάτων και εκτίμηση των αποτελεσμάτων 

(Wheelen, Hunger 2004). 

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, δεν υφίσταται 

μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων που να ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών μέσα 

στην αθλητική «βιομηχανία», παρόλο που ο αθλητισμός στη χώρα, βρίσκεται σε 

αρκετά υψηλό επίπεδο. Για το λόγο αυτό η διαδικασία του benchmarking θα πρέπει 

είτε να στραφεί προς εταιρίες του εξωτερικού, όπου η συγκεκριμένη αγορά είναι 

περισσότερο ανεπτυγμένη, είτε σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών που διαπρέπουν σε  

άλλους χώρους, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρότυπο για την ΑΘΛΟΣ 

σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης, εξυπηρέτησης πελατών, ανάπτυξης δικτύου 

συνεργατών κλπ. Πηγές τέτοιων προτύπων μπορούν να αποτελέσουν ο χώρος των 

εταιριών συμβούλων επιχειρήσεων, των ασφαλιστικών εταιριών, των εκπαιδευτικών 

ομίλων και άλλοι. 

 

 

6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, μπορούμε να 

καταλήξουμε σε μία σειρά από συμπεράσματα, κατ’ αρχήν για τη δυνατότητα 

ίδρυσης μιας εταιρίας με την αποστολή και την οργάνωση της ΑΘΛΟΣ και στη 
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συνέχεια για την προοπτική της εταιρίας αυτής να αναπτυχθεί δυναμικά στο χώρο του 

επαγγελματικού αθλητισμού. 

Το επιχειρηματικό περιβάλλον της ελληνικής αθλητικής βιομηχανίας, 

συνεχώς διευρύνεται, δημιουργώντας ανάγκες στους φορείς και τους επαγγελματίες 

του χώρου, οι οποίες συχνά καλύπτονται πλημμελώς ή από μη ειδικευμένους 

επαγγελματίες οι οποίοι τις περισσότερες φορές δεν διαθέτουν την απαραίτητη 

αναγνώριση από τις διεθνείς και ελληνικές αθλητικές ομοσπονδίες. Το κενό αυτό 

έρχεται να καλύψει για τα ελληνικά δεδομένα η ΑΘΛΟΣ, όχι με μηδενικό 

ανταγωνισμό – εξάλλου το «κατεστημένο» των ελεύθερων managers υφίσταται με 

την ανοχή της ελληνικής νομοθεσίας – αλλά οπωσδήποτε με την εγκυρότητα και τη 

δύναμη που της προσδίδουν η εξειδίκευσή της, η εταιρική της οργάνωση και η 

δραστηριοποίησή της σε διευρυμένες υπηρεσίες, πέρα από τα στενό πλαίσιο της 

εκπροσώπησης αθλητών. 

Τη στιγμή αυτή στην Ελλάδα λειτουργούν τέσσερις επαγγελματικές αθλητικές 

ενώσεις15 οι οποίες διοργανώνουν τα πέντε επαγγελματικά πρωταθλήματα της χώρας 

σε ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση και πετοσφαίριση, ενώ η τάση για θεσμική 

επαγγελματική οργάνωση και σε άλλα αθλήματα και κατηγορίες είναι σαφής. Οι 

απαιτήσεις για παροχή υπηρεσιών όλο και υψηλότερης ποιότητας, γεννά την 

απαίτηση για φορείς που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες αυτές μέσα από καθορισμένες 

διαδικασίες και με βάση συγκεκριμένες και γνωστές στους ενδιαφερόμενους 

πολιτικές.  

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία και ανάπτυξη της εταιρίας, είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό να υλοποιηθεί ο στρατηγικός σχεδιασμός της εταιρίας, 

στηριγμένος στην εξειδίκευση των στελεχών, στην ικανότητα των συνεργατών, στην 

καλύτερη δυνατή παρακολούθηση της αγοράς και στη χρήση νέων τεχνολογιών με 

τρόπους που θα προσδίδουν σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Παράλληλά, όπως 

ήδη θίξαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, είναι ανάγκη να λειτουργεί και το σύστημα 

συνεχούς ελέγχου και αξιολόγησης του τρόπου λειτουργίας της εταιρίας με στόχο να 

υπάρχει η απαραίτητη ανατροφοδότηση πληροφοριών, που θα καθιστούν δυνατή τη 

λήψη στρατηγικών αποφάσεων, την εισαγωγή αλλαγών όπου απαιτείται και φυσικά 

την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. 
                                                 
15 SUPER LEAGUE: Διοργανώνει το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Α’ εθνικής κατηγορίας, ΕΠΑΕ: 
Διοργανώνει τα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Β’ και Γ’ εθνικής κατηγορίας, ΕΣΑΚΕ: Διοργανώνει 
το πρωτάθλημα μπάσκετ της Α1 κατηγορίας, ΕΣΑΠ: Διοργανώνει το πρωτάθλημα πετοσφαίρισης της 
Α1 κατηγορίας. 
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Η ελληνική αθλητική «βιομηχανία», αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες και 

πιο ανεπτυγμένες αγορές σε διεθνές επίπεδο και η παγκόσμια διάσταση του 

αθλητισμού σε συνδυασμό με την ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών, προκαλεί ήδη 

το ενδιαφέρον ξένων εταιριών και επιχειρηματιών. Για μία εταιρία που σκοπεύει να 

δραστηριοποιηθεί στην παροχή υπηρεσιών στον αθλητικό χώρο, οι ευκαιρίες από 

αυτό το χρονικό σημείο κι έπειτα, συνεχώς θα λιγοστεύουν. Οι χρηματικές ενισχύσεις 

του 3ου ΚΠΣ πλησιάζουν στο τέλος τους και η πιθανότητα εισόδου ενός ισχυρού 

ανταγωνιστή κυρίως από το εξωτερικό αυξάνει καθώς σε άλλες χώρες, η αθλητική 

επιχειρηματική κουλτούρα και παιδεία, υπερέχει της ελληνικής. 

Με βάση τα παραπάνω η ίδρυση μιας εταιρίας όπως η ΑΘΛΟΣ, θα μπορούσε 

να θεωρηθεί μία δυναμική επιχειρηματική ιδέα, που μπορεί να υλοποιηθεί αρχικά με 

σχετικά χαμηλό κόστος και μεγάλες πιθανότητες ανάπτυξης, εφόσον βασιστεί στον 

κατάλληλο στρατηγικό σχεδιασμό. 
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