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Αθλητικά σωματεία

Δικτύωση και εταιρικότητα σε τοπικό επίπεδο Πυλώνας για την τοπική αθλητική ανάπτυξη

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Προϊστάμενος στην
Εταιρία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής Αθήνας: Μέλος ΔΣ
Αθλητικού Σωματείου

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΖΗΤΗΤΕΣ
• ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Αναπλ. Καθηγητής στην οργάνωση & διοίκηση
αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)
• ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΑΣΟΣ, ενωσιακός προπονητής ποδοσφαίρου, π. πρόεδρος
Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Βριλησσίων, δημοτικός
σύμβουλος Δήμου Βριλησσίων
• ΚΡΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής, διδάκτωρ αθλητικής
επιστήμης, π. στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακών Αγώνων και της
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
• ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης
Αθλητισμού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, προπονητής Στίβου και
προπονητής Φυσικής Κατάστασης στο Ποδόσφαιρο και την Καλαθοσφαίριση,
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
• ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής, Τεχνικός Διευθυντής
Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, υπεύθυνος αθλητισμού και αθλητικών
εγκαταστάσεων στο Δήμο Γέρακα - Παλλήνης
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Τα βασικά θέματα
1. Σχέση δήμου με τα αθλητικά σωματεία
2. Αξιοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων από αθλητικά
σωματεία
3. Τομείς συνεργασίας του δήμου με τα αθλητικά
σωματεία και την σχολική κοινότητα
4. Αξιολόγηση αθλητικών σωματείων - Σύνδεση με
επιχορηγήσεις και χρήση των εγκαταστάσεων
5. Μνημόνια συνεργασίας Δήμου με αθλητικά σωματεία
6. Εκπαίδευση
7. Σχολικός αθλητισμός
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Σχέση δήμου με τα αθλητικά σωματεία

Η σχέση του Δήμου με τα αθλητικά σωματεία πρέπει να
έχει στόχο τον πολλαπλασιασμό των αποτελεσμάτων και
να βασίζεται στη:
 συνεργασία,
 υποστήριξη,
 εταιρικότητα,
 δικτύωση,
 επικουρικότητα,
 συμπληρωματικότητα.
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Τομείς συνεργασίας του δήμου με τα αθλητικά σωματεία
και την σχολική κοινότητα

• Αθλητικές εγκαταστάσεις
• Προγράμματα
• Εξοπλισμός
• Εκπαίδευση
• Εκδηλώσεις
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Αξιοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων από τα αθλητικά
σωματεία
•

•
•

•

Η θέσπιση κανονισμού λειτουργίας των αθλητικών
εγκαταστάσεων του δήμου είναι επιτακτική, ώστε να
εξασφαλίζεται η καλή συνεργασία μεταξύ αυτών που τις
χρησιμοποιούν, η υγιεινή και η ασφάλεια των ανθρώπων,
του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων
Προτεραιότητα στη χρήση των αθλητικών κέντρων πρέπει
να έχουν οι αθλητές
Η συνεργασία με ιδιώτες (ΣΔΙΤ) για την κατασκευή αλλά και
τη λειτουργία των αθλητικών χώρων πρέπει να
ενθαρρύνεται
Οι προπονητές που εργάζονται στις αθλητικές
εγκαταστάσεις πρέπει να είναι καθηγητές φυσικής αγωγής
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Αξιολόγηση αθλητικών σωματείων Σύνδεση με επιχορηγήσεις και χρήση των εγκαταστάσεων
•
•

•

•

Η αξιολόγηση των σωματείων με αντικειμενικά κριτήρια
είναι απαραίτητη
Η επιχορήγηση των αθλητικών σωματείων από
δημόσιους πόρους και η χρήση των αθλητικών
εγκαταστάσεων πρέπει να σχετίζονται με την αξιολόγηση
Κριτήρια με αυξημένη βαρύτητα πρέπει να είναι η
ιστορικότητα του σωματείου, τα ενεργά μέλη και η
κατηγορία του πρωταθλήματος που συμμετέχει
Η συνένωση αθλητικών σωματείων πρέπει να
ενθαρρύνεται ώστε να καλύπτουν τα κριτήρια
αξιολόγησης και να είναι βιώσιμα και ανταγωνιστικά
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Μνημόνια συνεργασίας Δήμου με αθλητικά σωματεία
• Τα μνημόνια συνεργασίας μεταξύ δήμου και αθλητικών
σωματείων είναι απαραίτητα για τη βέλτιστη αξιοποίηση
των αθλητικών εγκαταστάσεων
• Τα προγράμματα αθλητισμού του δήμου δεν θα πρέπει να
ανταγωνίζονται αυτά των σωματείων
• Ο δήμος και τα αθλητικά σωματεία δεν πρέπει να
οργανώνουν προγράμματα για τα ίδια παιδιά (ηλικία, φύλο,
επίπεδο, περιοχή) στην ίδια αθλητική δραστηριότητα
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Εκπαίδευση

• Η επιμόρφωση των στελεχών οργάνωσης και διοίκησης
αθλητισμού του δήμου και των σωματείων είναι ζωτικής
σημασίας
• Απαραίτητη είναι και η οργάνωση σεμιναρίων για όλα τα
αρνητικά
φαινόμενα
του
αθλητισμού
(βία,
χουλιγκανισμός, ναρκωτικά, παράνομος στοιχηματισμός,
κλπ.)
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Σχολικός αθλητισμός

• Υπάρχει έλλειμμα σχολικού αθλητισμού
• Ο δήμος πρέπει να συνεργάζεται με τα σωματεία και
την σχολική κοινότητα για την αξιοποίηση των
αθλητικών εγκαταστάσεων των σχολείων και την
ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού
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Γενικές διαπιστώσεις
•
•

•

•

•

Κοινός στόχος όλων είναι η ανάπτυξη του αθλητισμού
Ο δήμος πρέπει να προσδιορίσει τους stakeholders στον
αθλητισμό και να εξετάσει τι μπορεί να τους προσφέρει
και τι να τους ζητήσει
Ο δήμος δεν πρέπει να είναι επιχειρηματίας, αλλά να
χρησιμοποιεί επιχειρηματικές μεθόδους στη λειτουργία
του
Ο δήμος πρέπει να είναι κερδοφόρος (ώστε να επενδύει
τα επιπλέον χρήματα σε ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμό
και εγκαταστάσεις) αλλά όχι κερδοσκοπικός
Ο δήμος πρέπει να κοστολογεί και να αξιολογεί τις
αθλητικές υπηρεσίες που παρέχει στους δημότες
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