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1. Κατανόηση οφελών 

Δημήτρης Γαργαλιάνος 

Σωματείο 



Ρόλος των αθλητικών σωματείων 

Δημήτρης Γαργαλιάνος 

Εθνικός  

Υγεία  

Εργασία  

Άμυνα 



Ρόλος των αθλητικών σωματείων 

Δημήτρης Γαργαλιάνος 

Εθνικός  

Υγεία  

Εργασία  

Άμυνα 

Κοινωνικός 

Εκπαιδευτικός 

Πολιτιστικός 

Αθλητικός 

Πολιτικός 

Οικονομικός 



Οφέλη 

Η άσκηση / άθληση:  

 

 Δημιουργεί ωφέλειες σε ατομικό, κοινωνικό, εθνικό και 

διεθνές επίπεδο.  

 Βελτιώνει την σωματική – πνευματική – ψυχική υγεία.  

 Οδηγεί τα παιδιά και τους νέους προς μία θετική 

κατεύθυνση στη ζωή τους. 

 Συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας. 

 Εδραιώνει την ευζωία. 
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Δημήτρης Γαργαλιάνος 



Ποσοστό υπέρβαρων + παχύσαρκων παιδιών  

ηλικίας 5 - 17 ετών 
 

Διεθνής Σύνδεσμος Μελέτης Παχυσαρκίας (2011)  

7 

Δημήτρης Γαργαλιάνος 
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Δημήτρης Γαργαλιάνος 
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Δημήτρης Γαργαλιάνος 
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Δημήτρης Γαργαλιάνος 



2. Πρώτα ο αθλητής 

Δημήτρης Γαργαλιάνος 



Κυβέρνηση 

Εθνική  

Ομοσπονδία 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

Εθνική  

Ολυμπιακή  

Επιτροπή 

ΑΘΛΗΤΗΣ 

Προπονητικές υπηρεσίες 

Εγκαταστάσεις - Εξοπλισμός 

Επιστημονική & ιατρική υποστήριξη  

Επιμόρφωση και 

επαγγελματική 

εκπαίδευση κατά τη 

διάρκεια της αθλητικής 

καριέρας για 

επαγγελματική 

αποκατάσταση  

μετά από αυτή. 

 

Δεξιότητες ζωής. 

- Σωματείο 

- Ομοσπονδία 

- Χορηγοί 

- Διαφημίσεις 

- Εμφανίσεις  

  σε εκδηλώσεις 

Αθλητική υποστήριξη 

Οικονομική  

υποστήριξη 

Επαγγελματική 

υποστήριξη 

Προσωπική υποστήριξη 
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Ψυχαγωγία 

Καθημερινές ασχολίες  

Συναισθηματική ισορροπία 

Υποστήριξη από την οικογένεια 

Δημήτρης Γαργαλιάνος 



3. Οργάνωση 

Δημήτρης Γαργαλιάνος 



Σχεδιασμός  Οργάνωση  Ηγεσία  Έλεγχος  

Βασικές αρχές και περιβάλλον μάνατζμεντ 

Ιδέα 

Ε  π   α   ν   α   τ   ρ   ο   φ   ο   δ   ό   τ   η   σ   η 

Οργάνωση 

Ηγεσία 

Έλεγχος 

Αξιολόγηση 

Σχεδιασμός 

Ηγεσία 

Έλεγχος 

Αξιολόγηση 

Έλεγχος 

Αξιολόγηση 

Σχεδιασμός 

Οργάνωση 

Σχεδιασμός 

Οργάνωση 

Ηγεσία 

Στόχος 

Ανάλυση 

Πλεονεκτημάτων 

Ευκαιριών 

Μειονεκτημάτων 

Απειλών 

Αξιολόγηση 

Σχεδιασμός 

Οργάνωση  

Ηγεσία 

Έλεγχος 
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Ανάγκη 

Δημήτρης Γαργαλιάνος 

Αξιολόγηση 

Ανθρώπινο δυναμικό – Οργάνωση του χρόνου – Timing - 

Κριτήρια – Έρευνα – Ethics - Δίκτυο σχέσεων - Βάσεις 

δεδομένων - Project management - Καινοτομία – 

Επιχειρηματικότητα – ΔΟΠ –- ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Συνεργαζόμενες επιστήμες: Οικονομικά – 

Νομικά, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, κλπ. 

Επικοινωνία 

Διαπραγματεύσεις 

Λήψη αποφάσεων 
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Δημήτρης Γαργαλιάνος 

 Προσδιορίζουμε:   τις Αξίες  

                                  το Όραμα 

                                  την Αποστολή 

                                  τους Στόχους μας. 

 

 

 Εφαρμόζουμε τις βασικές αρχές του μάνατζμεντ: 

σχεδιασμός, οργάνωση, ηγεσία, έλεγχος, αξιολόγηση.   

 

 

 Εφαρμόζουμε τους κανόνες «Καλής Διακυβέρνησης». 
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Δημήτρης Γαργαλιάνος 

 Εκπαιδεύουμε το υπάρχον στελεχιακό δυναμικό. 

 

 

 Αξιοποιούμε τα εργαλεία του μάνατζμεντ / μάρκετινγκ /  

sponsoring. 

 

 

 Τακτοποιούμε τις υποχρεώσεις μας σε εφορία και 

ασφαλιστικά ταμεία. 

 



Εσωτερικός Κανονισμός 

 Περιγράφει το πώς λειτουργεί το σωματείο. 

 Περιλαμβάνει το οργανόγραμμα. 

 Παραθέτει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων όσοι 

συμμετέχουν στη λειτουργία του σωματείου. 

 Περιγράφει τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε κάθε 

ειδική περίπτωση (πληρωμές οφειλών, αντιμετώπιση 

ειδικών καταστάσεων, κλπ.). 

 Αναρτάται στην ιστοσελίδα του σωματείου. 

 Αλλάζει κάθε φορά που είναι απαραίτητο με απόφαση ΔΣ. 

 Όταν αλλάζει πρέπει να ενημερώνονται όλοι όσοι 

συμμετέχουν στη λειτουργία του σωματείου. 

 Προστατεύει το σωματείο σε περίπτωση ατυχήματος.   
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Δημήτρης Γαργαλιάνος 
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4. Νέες τεχνολογίες 

Δημήτρης Γαργαλιάνος 



 Μαθαίνουμε να χειριζόμαστε προγράμματα 

ηλεκτρονικού υπολογιστή (word, power point, excel, 

access, photoshop, illustrator, movie maker, google 

analytics, κλπ.). 

 

 Δημιουργούμε ηλεκτρονικό newsletter για την 

επικοινωνία με τους stakeholders σε τακτά χρονικά 

διαστήματα.  

 

 Αποκτούμε παρουσία / δραστηριότητα στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης (π.χ., Facebook, Twitter, 

Instagram, LinkedIn, κλπ.). 

 
20 

Δημήτρης Γαργαλιάνος 



5. Καλή εικόνα 

Δημήτρης Γαργαλιάνος 



 Λογότυπο 

 Επιστολόχαρτα 

 Ευπρεπή γραφεία 

 Ευγενική αντιμετώπιση όλων των συναλλασσόμενων 

 Καλή οργάνωση  

 Κουλτούρα εκπαίδευσης 

 Οργάνωση / συμμετοχή σε αθλητικές / πολιτιστικές / 

κοινωνικές εκδηλώσεις της τοπικής κοινωνίας 

 Καλές δημόσιες σχέσεις με τους stakeholders 

 Branding (δημιουργία θετικών αντιλήψεων στο νου των 

stakeholders)  
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Δημήτρης Γαργαλιάνος 



6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Δημήτρης Γαργαλιάνος 



 Ανθρώπων (αθλητών, προπονητών, φιλάθλων) 
 Ασφάλιση 

 Γνώση παροχής πρώτων βοηθειών 

 

 Εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 
 Ασφάλιση 

 

 Οικονομικών 
 Λογιστής 

 Καλή διαχείριση   

 

 Νομική προστασία  
 Νομικός σύμβουλος 

 Εσωτερικός κανονισμός  
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Δημήτρης Γαργαλιάνος 



7. Εκπαίδευση 

Δημήτρης Γαργαλιάνος 



 Αθλητές (διατροφή, ψυχολογία, διαχείριση εικόνας, 

φοροτεχνικά, επαγγελματικός προσανατολισμός, 

απαγορευμένες ουσίες, δεξιότητες ζωής, κλπ.). 

 

 Προπονητές (φυσιολογία, εργομετρία, πρώτες βοήθειες, 

κλπ.). 

 

 Γονείς (συμπεριφορά στα παιδιά, κλπ.). 

 

 Εκπαιδευτική διάσταση στην ιστοσελίδα. 
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Δημήτρης Γαργαλιάνος 

 Διοικητικά στελέχη (οργάνωση, διοίκηση, μάρκετινγκ, 

επικοινωνία, ομιλία σε ακροατήριο, κλπ.). 



Πολλοί δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί της χώρας  

έχουν δημιουργήσει εκπαιδευτικές διαδικασίες  

για τα στελέχη τους  
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Teamwork – Sports  

https://en.about.aegeanair.com/
https://en.about.aegeanair.com/
https://en.about.aegeanair.com/
https://en.about.aegeanair.com/
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Ετοιμάζουν σχολή... νεκροθαφτών στη Θεσσαλία! 

Ευοίωνες δείχνουν οι προοπτικές να δημιουργηθεί στη Θεσσαλία Σχολή... Τελετών 
Επαγγελμάτων Κηδείας, καθώς ήδη η πρόταση προωθείται στα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας 
προς συζήτηση. Τα μαθήματα που θα διδάσκονται είναι μεταξύ άλλων: ανατομία, δίκαιο ταφής, 
γενική ψυχολογία, βιολογία, ιστορία κηδείας, συμβουλευτική δύναμη, κοινωνιολογία κηδείας, 
λογιστικά, κηδεία: σκηνοθεσία και πρακτικές, λειτουργία και διαχείριση επιχειρήσεων, 
επαγγελματική ασφάλεια, κανόνες υγιεινής, κλπ. Οι εκπαιδευτές, που θα διδάξουν προτείνεται να 
είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όπως βιολόγοι, κοινωνιολόγοι, γιατροί, κοινωνικοί λειτουργοί, 
ψυχολόγοι, κλπ. Μετά το τέλος της εκπαίδευσής τους οι εκπαιδευόμενοι θα πιστοποιούνται για 
τις γνώσεις τους και έπειτα θα μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα.  

http://www.protothema.gr/greece/article/347789/etoimazou
n-sholi-nekrothafton-sti-thessalia/ 



Διεθνείς αθλητικοί οργανισμοί  

εκπαιδεύουν τα στελέχη τους 
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Οι Ελληνικοί αθλητικοί φορείς  

πώς εκπαιδεύουν τα στελέχη τους; 
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Σχολές Διοικητικών Στελεχών 
 

στο πρότυπο των Σχολών Προπονητών 
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8. Stakeholders  

Δημήτρης Γαργαλιάνος 



Ανάπτυξη δικτύου σχέσεων με: 

- Χορηγούς 

 

- Διαφημιστές 

- ΕΑΚ 

 

- Ιδιωτικά  

Γυμναστήρια 

- Εθελοντικές  

οργανώσεις 

π.χ. Πρόσκοποι 

Εταιρείες  

οργάνωσης 

εκδηλώσεων  

Εταιρείες  

οργάνωσης 

υπαίθριων  

δραστηριοτήτων  

- Μη Αθλητικούς  

Συλλόγους 

π.χ. φυσιολατρικούς 

- Πολιτιστικούς  

συλλόγους 

- Κέντρα Νεότητας 

 

- ΚΑΠΗ 

 

- Πρόνοια 

- ΓΓΑ 

 

- ΕΟΕ 

- Δημότες 

 

- Αθλούμενους 

- Συλλόγους  

Εργαζομένων 

 

- Εργατικά Κέντρα 

- Επιστημονικούς  

Φορείς 

π.χ. ΕλλΕΔΑ, 

ΕΓΒΕ, ΠΕΠΦΑ 

- Νοσηλευτικά 

 Ιδρύματα 

 

- Αθλητικά  

Εργαστήρια 

- Άλλα σωματεία 

 

- Ομοσπονδία 

 

- Ενώσεις 

- Σχολικές Κοινότ. 

(Α’, Β’, Γ’ βάθμια) 

 

- Συλλόγ. Γονέων 

& Κηδεμόνων 

- Περιφέρεια 

 

- Γραφείο Φυσικής  

Αγωγής 

Εκκλησία 

- Πνευματικά  

Κέντρα 

 

- Μουσεία 
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Δημήτρης Γαργαλιάνος 
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Δημήτρης Γαργαλιάνος 

Δημιουργία βάσεων δεδομένων για:  

 Μέλη  

 Αθλητές  

 Προπονητές  

 Γονείς  

 Εκπαιδευτικούς  

 Στελέχη δημόσιων υπηρεσιών σε τοπικό / περιφερειακό 

/ εθνικό επίπεδο 

 Δημοσιογράφους 

 Γιατρούς 



Αν κάτι δεν μπορεί να μετρηθεί  

δεν μπορεί και να διοικηθεί. 
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9. Σύνδεση με την κοινωνία 

Δημήτρης Γαργαλιάνος 



 Περισσότερη συμμετοχή (βάδισμα, τρέξιμο, ποδήλατο, 

κολύμπι, αναρρίχηση, κλπ.). 

 

 Συμμετοχή με την οικογένεια. 

 

 Ενδιαφέρον για την υγεία και την ευζωία. 

 

 Ανάγκη για απλό και οικονομικό τρόπο άσκησης / άθλησης.  

 

 Ευαισθησίες. 
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Κατανόηση των τάσεων της κοινωνίας: 

Δημήτρης Γαργαλιάνος 



Τι κάνουμε; 

 Κατανοούμε το «περιβάλλον» μας. 

 

 Δημιουργούμε και αναπτύσσουμε τη σχέση μας με 

μεγάλους τομείς της κοινωνίας και με όλες τις ηλικίες. 

 

 Διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τις σχέσεις μας με τους 

τομείς αυτούς. 

 

 Εφαρμόζουμε το «δούναι και λαβείν» (όχι το «πάρε – 

δώσε»). 
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Δημήτρης Γαργαλιάνος 



Τι κάνουμε; 

Διευρύνουμε: 

 Τις υπηρεσίες που προσφέρουμε (π.χ., γενική άσκηση, 

διατροφή, φυσική κατάσταση) 

 Τους αγώνες που διοργανώνουμε (π.χ., σκυταλοδρομίες, 

beach sports)  

 Τις δράσεις που αναπτύσσουμε (π.χ., φιλανθρωπία, 

τουρισμός)  

 Τους χώρους δράσης μας (π.χ., δρόμους, πάρκα)  

 Τις σχέσεις μας με άλλους φορείς (π.χ., ΜΚΟ, άλλα 

αθλητικά σωματεία) 
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Δημήτρης Γαργαλιάνος 



10. Αυτοχρηματοδότηση 
Δημήτρης Γαργαλιάνος 



 Αναζητούμε επιχορήγηση / υποστήριξη (υπηρεσίες και 

υλικά) από το Δήμο / Περιφέρεια / άλλους φορείς.  

 

 Ορίζουμε συνδρομές αθλητών / αθλούμενων. 

 

 Εκδίδουμε εκπτωτική κάρτα μέλους για επιχειρήσεις της 

περιοχής. 

 

 Οργανώνουμε προγραμμάτων ΑγΟ 

(www.athlisiyiaolous.gr). 
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Δημήτρης Γαργαλιάνος 

http://www.athlisiyiaolous.gr/


 Παρέχουμε υπηρεσίες (καλοκαιρινά camps για παιδιά,  

εκπαίδευση υποψηφίων για ΤΕΦΑΑ / παραγωγικές 

σχολές, κλπ.). 

 

 Ενοικιάζουμε τις εγκαταστάσεις μας (αν έχουμε  

ιδιόκτητες). 

 

 Οργανώνουμε αθλητικές εκδηλώσεις (street volleyball,  

κλπ.).  

 

 Οργανώνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις 

(χριστουγεννιάτικο bazaar, αποκριάτικο χορό, κλπ.).  
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Δημήτρης Γαργαλιάνος 
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 Αναζητούμε χορηγίες. 

 

 Αναζητούμε δωρεές. 

 

 Οργανώνουμε fundraising για κάποιο σκοπό. 

 

 Συμμετέχουμε σε Ευρωπαϊκά προγράμματα. 
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Ευχαριστώ  πολύ  

για  την  προσοχή  σας  
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Dimitris_gargalianos@hotmail.com 

 

6974 – 38 39 71 

mailto:Dimitris_gargalianos@hotmail.com

