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Ο Αθλητισ
σμός σήμερ
ρα ελκύει τοο ενδιαφέρον σημαντικής μερίδα
ας του πληθ
θυσμού τωνν
αναπτυγμ
μένων κοινω
ωνιών. Η διοοίκηση, η διαχείριση του αθλητισσμού αποτελεί σήμερα
α
μια επιστή
ήμη που πρ
ροήλθε απόό την ανάγκη που δημιούργησαν οοι μεγάλες απαιτήσειςς
της σύγχρονης και πο
ολύπλοκης λλειτουργίας του αθληττισμού σε όόλα τα επίπεδά του. Η
παρούσα εργασία ασχολείται
α
μ
με το θέμα
α της τεχνο
ολογίας καιι των πληρο
οφοριακώνν
συστημάττων διοίκησ
σης στον Αθθλητισμού και
κ προσπαθεί να παρά
άσχει μια επισκόπηση
ε
η
του πώς η τεχνολογία πληροφοοριών αλλάζζει τη φύση
η των πρακττικών διαχεείρισης στο
ο
χώρο του Αθλητισμο
ού. Τα βασιικά ερωτήμ
ματα της έρευνας είνα ι: α) Πώς τα εργαλεία
α
τ πληροφ
φοριακών συστημάτω
σ
ν μπορούν να εφαρμο
οσθούν στη
η
της τεχνολλογίας και των
διοίκηση του αθλητιισμού, 2) Π
Πως οι εξελλίξεις όπως το Διαδίκττυο και ο παγκόσμιος
π
ς
υ αθλητισμμού και 3)
3 Πώς το
ο
ιστός βοηθούν στις λειτουργγίες διαχείίρισης του
ο μπορεί να
α αυξήσει τη
τ συμμετο
οχή σε αθλλήματα μέσ
σω χαμηλήςς
ηλεκτρονιικό εμπόριο
τιμής του εξοπλισμού
ύ. Η συγγρα
αφή της εργγασίας βασίίστηκε σε ββιβλιογραφιική έρευνα,,
φοριακού υλικού
υ
αππό το δια
αδίκτυο. Η
καθώς και στη συγκέντρωσ η πληροφ
ογία με τηνν οποία πρροσεγγίστηκε το θέμα
α βασίζετα
αι κυρίως στη
σ μελέτη
η
μεθοδολο
βέλτιστωνν πρακτικώνν και case studies. Απ
πό την ανάλ
λυση των caase studies καθώς καιι
η της βιβλ ιογραφίας αναδεικνύο
από την ανασκόπησ
α
ονται τρόποοι με τους οποίους η
τεχνολογία και τα πληροφορι
π
ιακά συστή
ήματα διοίκησης άλλλαξαν τον Αθλητισμό.
Α
.
Μεταξύ τω
ων αλλαγώνν συμπεριλλαμβάνοντα
αι: ο σχεδια
ασμός ένδυσσης και εξο
οπλισμού, η
εμπειρία του
τ γηπέδο
ου, η αγορά
ά των εισιτη
ηρίων, τα αθ
θλήματα φα
αντασίας, τα
τ εργαλεία
α
προπόνησ
σης, η ροή ειδήσεων,
ε
η οπτική κατταγραφή κα
αι η σχέση μμεταξύ παίκκτη‐μέσων‐‐
οπαδού.
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