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Επώνυμο : Υφαντίδου 

Όνομα: Γεωργία 

Όνομα πατρός: Λάζαρος 

Ιδιότητα: Επίκουρη Καθηγήτρια, Διορισμός ΦΕΚ 890/29-5-2019 τ. Γ’ 

ORCHID ID: 0000-0003-3681-667X 

ResearcherID: 

Μητρώο Αξιολογητών 

της ΓΓΕΤ: 

 

I-2421-2016 

Registration ID:17458 

Ενταγμένη στο Μητρώο Αξιολογητών της ΓΓΕΤ, Υπουργείου 

Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (αξιολόγηση έργων / 

διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων). 

Α.Δ.Τ.:  ΑΕ 878143 

Α.Φ.Μ. – ΔΟΥ: Α.Φ.Μ. 104471688 ΔΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Ημερομηνία γέννησης : 8 Απριλίου 1980     

Τόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη 

Υπηκοότητα: ελληνική  

Οικογενειακή 

κατάσταση: 

Διαζευγμένη 

Μητέρα δύο παιδιών 

Διεύθυνση κατοικίας: Θεσσαλονίκης, 69100 Κομοτηνή 

Τηλέφωνο γραφείου: 25310 39709 

Τηλέφωνο: 25310 29843, 6947 431297 

E-mail: gifantid@phyed.duth.gr 

gifantid@gmail.com  / yfantidou.georgia@ac.eap.gr  

Προσωπική ιστοσελίδα: 

 

http://utopia.duth.gr/gifantid/  

http://www.phyed.duth.gr/undergraduate/index.php/el/100

-departmentgr/dpgr/154-dep55    

Researchgate.net  https://www.researchgate.net/profile/Georgia_Yfantidou  

Academia.edu https://duth.academia.edu/YfantidouGeorgia   

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/georgia-yfantidou-73266a34/  

 

 

 

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

mailto:gifantid@phyed.duth.gr
mailto:gifantid@gmail.com
mailto:yfantidou.georgia@ac.eap.gr
http://utopia.duth.gr/gifantid/
http://www.phyed.duth.gr/undergraduate/index.php/el/100-departmentgr/dpgr/154-dep55
http://www.phyed.duth.gr/undergraduate/index.php/el/100-departmentgr/dpgr/154-dep55
https://www.researchgate.net/profile/Georgia_Yfantidou
https://duth.academia.edu/YfantidouGeorgia
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ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 

 
05/11/2004
-
03/09/2009 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Άσκηση & 
Ποιότητα Ζωής   
Διδάκτορας στη Φυσική Αγωγή 
Τίτλος εκπόνησης διδακτορικής διατριβής: Τάσεις, προοπτικές και 
τυπολογία του τουρισμού στην Ελλάδα με έμφαση στον αθλητικό 
τουρισμό. http://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/31445 
http://ir.lib.uth.gr/handle/11615/77  
Βαθμός: 9,135 
 

 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ 
 

25/07/2014
-
20/04/2016 

Università degli Studi Guglielmo Marconi 
Master in International Hospitality and Tourism (Αναγνωρισμένο από 
τον ΔΟΑΤΑΠ στις 6/4/2017) 
Θεματικές ενότητες: 

- Business Administration  
- General Management 
- Strategic Processes of Innovation 
- Marketing 
- Economy and Techniques of Tourism 
- Web Solutions for The Promotion of Tourism αnd Hotels 

Εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής με τίτλο: The future of sustainable 
tourism development. Βαθμός: 87/110 

 
25/10/2002
-
11/10/2004 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Κύκλου 
Ολοκλήρωση διετούς φοίτησης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα: Άσκηση 
& Ποιότητα Ζωής με κατεύθυνση: Φυσική Δραστηριότητα & Αναψυχή. 
Βαθμός: 8,116 
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής με τίτλο: Καταγραφή, διερεύνηση 
και αξιολόγηση των υπηρεσιών του Δ.Ο.Ν.Α. Κομοτηνής. 
Βαθμός: 10,00 
 
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
 

18/09/1998
-
27/09/2002 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) 
Βαθμός πτυχίου: 7,429 
Ειδικότητες: 
Καλαθοσφαίριση 8,750. 

2. ΣΠΟΥΔΕΣ 

2.1. ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

http://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/31445
http://ir.lib.uth.gr/handle/11615/77
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Οργάνωση – Διοίκηση Αθλητισμού 8,500. 
Αποκατάσταση Κακώσεων 7,500 
Εκπόνηση διπλωματικής διατριβής με τίτλο: Η διερεύνηση της 
ποιότητας υπηρεσιών σε κέντρα υδροθεραπείας. 
Βαθμός: 10,00 
 
 
 

  

 Proficiency 

01/02/2017 Gatehouse Awards 
Test of Interactive English 
CEFR Level: C2 
Spoken: C2+ 
Written: C2 
Overall: C2 
 
Lower 

30/07/2004 Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών (Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων) 
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 
Επίπεδο: Β2 Αγγλικά 
 

12/1995 University of Cambridge 
First Certificate in English 
Level: B2 
Certificate Grade: B 
 
Palso 

05/1995 Panhellenic Federation of Language School Owners  
Standard Certificate in English 
Level: A2 
Certificate Grade: Very Good 
 
 
 
Πιστοποίηση υπολογιστών 

05/02/2006 ECDL Hellas – European Computer Driving Licence Foundation 
Κάτοχος ECDL 7 Ενοτήτων 
Concepts of IT - Βασικές Έννοιες Πληροφορικής 
Using the Computer and Managing Files - Χρήση υπολογιστή και 
διαχείριση αρχείων 
Word Processing - Επεξεργασία Κειμένου 
Spreadsheets - Υπολογιστικά φύλλα 
Databases - Βάσεις δεδομένων 
Presentation - Παρουσιάσεις 
Information and Communication - Υπηρεσίες διαδικτύου 

2.2. ΑΛΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
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07/03/2018 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
Διαδικτυακό Σεμινάριο Επιμόρφωσης Διδασκόντων του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου με αντικείμενο: 
Ανοικτή & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 
Διάρκειας: 25 ωρών  
Χρονικό διάστημα: 13/11/2017 - 02/02/2018 
 

Απολυτήριο Λυκείου  
16/6/1998     Γενικό Λύκειο Ωραιοκάστρου Βαθμός: 182/10 
Απολυτήριο Γυμνασίου  
12/11/2004   1ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου Βαθμός: 194/13 
 
• ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ                                    Γ.Γ.Α. 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 24923/15-6-2004 
 
• ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ   
 Α.Μ. 02578/04    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’              Σ.Ε.Π.Κ. 
 
• ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ  ΑΡΙΘ.ΔΕΛΤΙΟΥ: ΗΔΔ-13/582 
 

• Βεβαίωση συμμετοχής σεμιναρίου εκπαίδευσης Πρώτων Ανταποκρινόμενων σε 
επείγουσες για τη ζωή καταστάσεις “iSAVElives FIRST RESPONDER EDUCATION” 
διάρκειας 4 ωρών στις θεματικές ενότητες: Πρώτες βοήθειες, Απινιδωτές, 
Τεχνολογία, Διάσωση. 

 
 
 

 

 
 

01-03-2022 

-31-05-2022 

Προϋπηρεσία 
στο ΤΕΦΑΑ 
ΔΠΘ 

Διδασκαλία με σύμβαση ως μέλος ΔΕΠ στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών: Αθλητικός Τουρισμός, 
Οργάνωση Δρώμενων, Χορός του ΤΕΦΑΑ του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 
Ανάθεση διαλέξεων: 

• 11 διαλέξεις στο μάθημα «Διοίκηση αθλητικών 
τουριστικών επιχειρήσεων» 

• 2 διαλέξεις στο μάθημα «Οικονομία και τεχνικές 
στην οργάνωση αθλητικών δρώμενων» 

 
 

3. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

3.1. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
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01-03-2022-

31-07-2022 

 

 

04-10-2021 

-28-02-2022 

Προϋπηρεσία 
στο Ε.Α.Π. 
 
 
 
 
Προϋπηρεσία 
στο Ε.Α.Π. 

Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΔΤΕ: Διοίκηση 
Αθλητισμού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 
Ανάθεση Θεματικής Ενότητας: 

• ΔΑΘ11 Διοίκηση αθλητισμού 

• Καθήκοντα Συντονίστριας στη Θ.Ε. ΔΑΘ11 
Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΔΤΕ: Διοίκηση 
Αθλητισμού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 
Ανάθεση Θεματικής Ενότητας: 

• ΔΑΘ11 Διοίκηση αθλητισμού 
 

 
 

15-11-2021 

-28-02-2022 

Προϋπηρεσία 
στο ΤΕΦΑΑ 
ΔΠΘ 

Διδασκαλία με σύμβαση ως μέλος ΔΕΠ στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών: Αθλητικός Τουρισμός, 
Οργάνωση Δρώμενων, Χορός του ΤΕΦΑΑ του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 

• 1 διάλεξη στο μάθημα «Αθλητική ψυχαγωγία, 
τουρισμός και αναψυχή» 

• 9 διαλέξεις στο μάθημα «Στρατηγική 
προσέγγιση της καινοτομίας στον ΑΤ» 

 
 

01-03-2021-

31-07-2021 

 

 

05-10-2020 

-28-02-2021 

Προϋπηρεσία 
στο Ε.Α.Π. 
 
 
 
 
Προϋπηρεσία 
στο Ε.Α.Π. 

Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΔΤΕ: Διοίκηση 
Αθλητισμού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 
Ανάθεση Θεματικής Ενότητας: 

• ΔΑΘ11 Διοίκηση αθλητισμού 
 
Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΔΤΕ: Διοίκηση 
Αθλητισμού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 
Ανάθεση Θεματικής Ενότητας: 

• ΔΑΘ11 Διοίκηση αθλητισμού 
 

15-03-2021 

-31-05-2021 

Προϋπηρεσία 
στο ΤΕΦΑΑ 
ΔΠΘ 

Διδασκαλία με σύμβαση ως μέλος ΔΕΠ στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών: Αθλητικός Τουρισμός, 
Οργάνωση Δρώμενων, Χορός του ΤΕΦΑΑ του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 
Ανάθεση διαλέξεων: 

• 9 διαλέξεις στο μάθημα «Διοίκηση αθλητικών 
τουριστικών επιχειρήσεων» 

• 2 διαλέξεις στο μάθημα «Οικονομία και τεχνικές 
στην οργάνωση αθλητικών δρώμενων» 
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03-12-2020 

-28-02-2021 

Προϋπηρεσία 
στο ΤΕΦΑΑ 
ΔΠΘ 

Διδασκαλία με σύμβαση ως μέλος ΔΕΠ στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών: Αθλητικός Τουρισμός, 
Οργάνωση Δρώμενων, Χορός του ΤΕΦΑΑ του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 

• 2 διαλέξεις στο μάθημα «Αθλητική ψυχαγωγία, 
τουρισμός και αναψυχή» 

• 9 διαλέξεις στο μάθημα «Στρατηγική 
προσέγγιση της καινοτομίας στον ΑΤ» 

 
 

01-03-2020 

-30-06-2020 

Προϋπηρεσία 
στο ΤΕΦΑΑ 
ΔΠΘ 

Διδασκαλία με σύμβαση ως μέλος ΔΕΠ στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών: Αθλητικός Τουρισμός, 
Οργάνωση Δρώμενων, Χορός του ΤΕΦΑΑ του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 
 

  Ανάθεση διαλέξεων: 

• 9 διαλέξεις στο μάθημα «Διοίκηση αθλητικών 
τουριστικών επιχειρήσεων» 

• 2 διαλέξεις στο μάθημα «Οικονομία και τεχνικές 
στην οργάνωση αθλητικών δρώμενων» 

   

21-10-2019 

-29-02-2020 

Προϋπηρεσία 
στο ΤΕΦΑΑ 
ΔΠΘ 

Διδασκαλία με σύμβαση ως μέλος ΔΕΠ στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών: Αθλητικός Τουρισμός, 
Οργάνωση Δρώμενων, Χορός του ΤΕΦΑΑ του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 
 

  Ανάθεση διαλέξεων: 

• 2 διαλέξεις στο μάθημα «Αθλητική ψυχαγωγία, 
τουρισμός και αναψυχή» 

• 9 διαλέξεις στο μάθημα «Στρατηγική 
προσέγγιση της καινοτομίας στον ΑΤ» 

• 1 διάλεξη στο μάθημα «Μάρκετινγκ, 
επικοινωνία και διαδικτυακές εφαρμογές για 
την προώθηση του ΑΤ» 

 
01-01-2019 

-30-06-2019 

Προϋπηρεσία 
στο ΤΕΦΑΑ 
ΔΠΘ 

Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Αθλητικός 
Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός του ΤΕΦΑΑ 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 
 

  Ανάθεση διαλέξεων: 

• 2 διαλέξεις στο μάθημα «Αθλητική ψυχαγωγία, 
τουρισμός και αναψυχή» 

• 9 διαλέξεις στο μάθημα «Στρατηγική 
προσέγγιση της καινοτομίας στον ΑΤ» 

• 1 διάλεξη στο μάθημα «Μάρκετινγκ, 
επικοινωνία και διαδικτυακές εφαρμογές για 
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την προώθηση του ΑΤ» 

• 9 διαλέξεις στο μάθημα «Διοίκηση αθλητικών 
τουριστικών επιχειρήσεων» 

• 2 διαλέξεις στο μάθημα «Οικονομία και τεχνικές 
στην οργάνωση αθλητικών δρώμενων» 

 
10-10-2017 

-31-07-2018 

Προϋπηρεσία 
στο Ε.Α.Π. 

Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΔΤΕ: Διοίκηση 
Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο. 
Αντιστοιχεί σε διδασκαλία 3 εξαμηνιαίων μαθημάτων 
σε ΑΕΙ 

  Ανάθεση Θεματικής Ενότητας: 
1. Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρήσεων 

(ΔΤΕ60) – ΚΟΜ1 
Υποενότητες: 

• Εισαγωγή στο μάνατζμεντ του τουρισμού και 
των τουριστικών υπηρεσιών 

• Μάνατζμεντ ξενοδοχείων και επιχειρήσεων 
εστίασης και αναψυχής 

• Μάνατζμεντ των tour operators και των 
τουριστικών γραφείων 

• Μάνατζμεντ ειδικών και εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού 

• Μάνατζμεντ φορέων και οργανώσεων 

• Μεγάλες διοργανώσεις: Η περίπτωση των 
Ολυμπιακών Αγώνων 

 
01-01-2018 

-28-02-2018 

Προϋπηρεσία 
στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
Δ.Π.Θ. 

Αναμόρφωση Διατμηματικού Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» (ΚΕ 
81436) των ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ και ΠΘ στο μάθημα Ν747 - 
Διαχείριση Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής. 

  Αντικείμενο: 
1. Προετοιμασία και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού 

υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στο 
μάθημα «Διαχείριση Υπαίθριων Δραστηριοτήτων 
Αναψυχής» (Κωδ. Ν747). 
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Εαρινό εξ. 

2021-2022 

Προϋπηρεσία 
στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
Δ.Π.Θ. 

Διδασκαλία ως μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης.  
Διδασκόμενο μάθημα: 

1. Μαζική Άσκηση (N505/504) (Η΄εξάμ.) 
2. Οργάνωση Αθλητικών Ακαδημιών & camps (ΣΤ’ 

& Η΄εξάμ.) 
 
 

Χειμερινό 

εξ. 2021-22 

Προϋπηρεσία 
στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
Δ.Π.Θ. 

Διδασκαλία ως μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης.  
Διδασκόμενα μαθήματα: 

1. Ν501 Τουρισμός & Αθλητική Αναψυχή (Ε΄ εξάμ.) 
2. Σπορ στα Ξενοδοχεία (Ν056/036) (Ε΄& Ζ’ εξάμ.) 
3. Ν035 Εκπαιδευτικός Τουρισμός και αναψυχή (Γ’ 

εξαμ.) 
 

 
 
Εαρινό εξ. 

2020-2021 

Προϋπηρεσία 
στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
Δ.Π.Θ. 

Διδασκαλία ως μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης.  
Διδασκόμενο μάθημα: 

3. Μαζική Άσκηση (N505/504) (Η΄εξάμ.) 
4. Οργάνωση Αθλητικών Ακαδημιών & camps (ΣΤ’ 

& Η΄εξάμ.) 
 
 

Χειμερινό 

εξ. 2020-21 

Προϋπηρεσία 
στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
Δ.Π.Θ. 

Διδασκαλία ως μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης.  
Διδασκόμενα μαθήματα: 

4. Ν501 Τουρισμός & Αθλητική Αναψυχή (Ε΄ εξάμ.) 
5. Σπορ στα Ξενοδοχεία (Ν056/036) (Ε΄& Ζ’ εξάμ.) 
 

 
Εαρινό εξ. 

2019-2020 

Προϋπηρεσία 
στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
Δ.Π.Θ. 

Διδασκαλία ως μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης.  
Διδασκόμενο μάθημα: 
5. Αθλητική Ψυχαγωγία και Αναψυχή (Ν044/066) (Δ’ 

εξάμ.) 

3.2. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
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Χειμερινό 

εξ. 2019-20 

Προϋπηρεσία 
στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
Δ.Π.Θ. 

Διδασκαλία ως μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης.  
Διδασκόμενα μαθήματα: 

6. Ν501 Τουρισμός & Αθλητική Αναψυχή (Ε΄ εξάμ.) 
7. Ν503 Μάρκετινγκ στον Αθλητικό Τουρισμό & 

στην Αναψυχή (Ζ΄ εξάμ.) 
 
 

20-02-2019 

-30-06-2019 

Προϋπηρεσία 
στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
Δ.Π.Θ. 

«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε 
Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» στο 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.  
Διδασκόμενο μάθημα: 
1. Μαζική Άσκηση (N505/504) (Η΄εξάμ.) 
2. Οργάνωση Αθλητικών Ακαδημιών & camps (ΣΤ’ & 

Η΄εξάμ.) 
 
 

01-10-2018 

-15-02-2019 

Προϋπηρεσία 
στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
Δ.Π.Θ. 

«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε 
Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» στο 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.  
Διδασκόμενο μάθημα: 
1. Σπορ στα Ξενοδοχεία (Ν056/036) (Ε΄& Ζ’ εξάμ.) 

 
 

09-03-2018 Προϋπηρεσία 
στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
Δ.Π.Θ. 

Πρόσκληση άνευ χρηματικής αποζημίωσης για την 
πραγματοποίηση διάλεξης ως επισκέπτρια ομιλήτρια 
στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.  
Διδασκόμενο μάθημα: 
1. Αθλητική Ψυχαγωγία και Αναψυχή (Ν044/066) (Δ’ 
εξάμ.) 

 
 

12-02-2018 

-30-06-2018 

Προϋπηρεσία 
στο Τ.Ε.Ε.Π.Η. 
Δ.Π.Θ. 

«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε 
Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» στο 
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική 
Ηλικία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.  
Διδασκόμενο μάθημα: 
1. Μεθοδολογία και συγγραφή επιστημονικής 

εργασίας στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές 
επιστήμες (Μ 03 Ε) (ΣΤ΄εξάμ.) 
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02-10-2017 

-28-02-2018 

Προϋπηρεσία 
στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
Δ.Π.Θ. 

«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε 
Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» στο 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.  
Διδασκόμενο μάθημα: 
1. Σπορ στα Ξενοδοχεία (Ν056/036) (Ε΄& Ζ’ εξάμ.) 

 
 

06-03-2017 

-23-06-2017 

Προϋπηρεσία 
στην ΑΣΠΑΙΤΕ 

«Συνεργάτης με βασικό τίτλο σπουδών και 
διδακτορικό» στην ΑΣΠΑΙΤΕ Σαππών.  
Διδασκόμενο μάθημα: 
1. Οργάνωση, Διοίκηση & Κοινωνιολογία της 

Εκπαίδευσης (Β’ εξάμ., 52 ώρες) 
 

14-11-2016 

-03-03-2017 

Προϋπηρεσία 
στην ΑΣΠΑΙΤΕ 

«Συνεργάτης με βασικό τίτλο σπουδών και 
διδακτορικό» στην ΑΣΠΑΙΤΕ Σαππών.  
Διδασκόμενο μάθημα: 
1. Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας (Α’ εξάμ., 52 
ώρες) 

 
13-02-2017 

-30-09-2017 

Προϋπηρεσία 
στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
Δ.Π.Θ. 

«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε 
Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» στο 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.  
Διδασκόμενα μαθήματα: 
2. Αθλητική ψυχαγωγία και Αναψυχή (Ν044/066) 

(Δ΄εξάμ.) 
 

03-10-2016 

-30-09-2017 

Προϋπηρεσία 
στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
Δ.Π.Θ. 

«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε 
Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» στο 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.  
Διδασκόμενο μάθημα: 
1. Σπορ στα Ξενοδοχεία (Ν056/036) (Ε΄& Ζ’ εξάμ.) 

 
 

01-03-2016 

-30-06-2016 

Προϋπηρεσία 
στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
Δ.Π.Θ. 

ΠΔ407 στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & 
Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.  
Διδασκώμενα μαθήματα: 
3. Αθλητική ψυχαγωγία και Αναψυχή (Ν044/066) 

(Δ΄εξάμ.) 
4. Μαζική Άσκηση (N505/504) (Η΄εξάμ.) 

 
02-03-2015 

-30-06-2015 

Προϋπηρεσία 
στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
Δ.Π.Θ. 

ΠΔ407 στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & 
Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.  
Διδασκώμενα μαθήματα: 
1. Αθλητική ψυχαγωγία και Αναψυχή (Ν044/066) 
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(Δ΄εξάμ.) 
2. Μαζική Άσκηση (N505/504) (Η΄εξάμ.) 
3. Καλαθοσφαίριση (N123) (Β΄εξάμ.) 

 
 

02-06-2014 

-30-06-2015 

Προϋπηρεσία 
στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
Δ.Π.Θ. 

Αθλητικός τουρισμός: Ξενοδοχειακός αθλητικός 
τουρισμός, θεραπευτική αναψυχή και ιαματικός 
τουρισμός, οργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών 
γεγονότων, παιδικός τουρισμός - κατασκηνώσεις, 
υπαίθριες δραστηριότητες και περιβάλλον 
(ΚΕ 83122).  
Εκπόνηση Έργου «Διεξαγωγή Διδασκαλίας και 
Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων». Επιμόρφωση 
αποφοίτων ΤΕΦΑΑ. ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ  Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή, 
69100, Ελλάδα www.duth.gr  ΕΛΚΕ ΔΠΘ – ΝΠΔΔ 
Διδασκώμενα μαθήματα: 
1. 3.3 - Ξενοδοχειακός Αθλητικός Τουρισμός 
2. 3.1 - Παιδικός τουρισμός και κατασκηνώσεις  

 
16-03-2013 

-31-07-2013 

Προϋπηρεσία 
στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
Δ.Π.Θ. 

ΠΔ407 στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & 
Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.  
Διδασκώμενα μαθήματα: 
1. Αθλητική ψυχαγωγία και Αναψυχή (Ν044/066) 

(Δ΄εξάμ.) 
2. Μαζική Άθληση (504) (Η΄εξάμ.) 
3. Εργασιακός αθλητισμός – Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (263) (ΣΤ΄εξάμ.) 
 

16-11-2012 

-28-02-2013 

Προϋπηρεσία 
στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
Δ.Π.Θ. 

ΠΔ407 στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & 
Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.  
Διδασκώμενα μαθήματα: 
1. Σπορ στα Ξενοδοχεία (036) (Ε΄& Ζ’ εξάμ.) 
2. Τουρισμός και Αθλητική Αναψυχή (503) (Ζ΄εξάμ.) 
 

07-03-2012 

-31-07-2012 

Προϋπηρεσία 
στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
Δ.Π.Θ. 

ΠΔ407 στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & 
Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.  
Διδασκώμενα μαθήματα: 
1. Αθλητική ψυχαγωγία και Αναψυχή (Ν044/066) 
(Δ΄εξάμ.) 
2.   Εργασιακός αθλητισμός - Οργανισμοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (263) (ΣΤ΄εξάμ.) 
 

16-11-2011 

-29-02-2012 

Προϋπηρεσία 
στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
Δ.Π.Θ. 

ΠΔ407 στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & 
Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.  
Διδασκώμενα μαθήματα: 
1. Σπορ στα Ξενοδοχεία (036) (Ε΄& Ζ’ εξάμ.) 
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2. Τουρισμός και Αθλητική Αναψυχή (503) (Ζ΄εξάμ.) 
 

01-03-2011 

-31-08-2011 

Προϋπηρεσία 
στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
Δ.Π.Θ. 

ΠΔ407 στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & 
Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.  
Διδασκώμενα μαθήματα: 
1. Αθλητική ψυχαγωγία και Αναψυχή (Ν044/066) 
(Δ΄εξάμ.) 
2. Εργασιακός αθλητισμός - Οργανισμοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (263) (ΣΤ΄εξάμ.) 

 
01-04-2010 

-31-07-2010 

Προϋπηρεσία 
στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
Δ.Π.Θ. 

ΠΔ407 στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & 
Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.  
Διδασκώμενα μαθήματα: 
1. Αθλητική ψυχαγωγία και Αναψυχή (066) (Δ΄εξάμ.) 
2.  Εργασιακός αθλητισμός – Οργανισμοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (263) (ΣΤ΄εξάμ.) 
 

02-11-2009 

-28-02-2010 

Προϋπηρεσία 
στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
Δ.Π.Θ. 

ΠΔ407 στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & 
Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.  
Διδασκώμενα μαθήματα: 
1. Σπορ στα Ξενοδοχεία (036) (Ε΄& Ζ’ εξάμ.) 
2. Τουρισμός και Αθλητική Αναψυχή (503) (Ζ΄εξάμ.) 
 

10-01-2005 

-31-12-2009 

Προϋπηρεσία 
στο Τ.Ε.Φ.Α.Α.  
Δ.Π.Θ. 

Σύμβαση αντιμισθίας ως διδακτορική φοιτήτρια για 
Επικουρία μελών ΔΕΠ στην άσκηση των φοιτητών, στη 
διεξαγωγή φροντιστηριακών ασκήσεων, στην εποπτεία 
εξετάσεων, διόρθωση ασκήσεων και των εργασιών 
βιβλιοθήκης και εν γένει κάθε είδους υποστήριξης στη 
διεξαγωγή των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
μαθημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 
Β7/491/26.10.2000 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 
1388/14.11.2000 ΤΒ’).  Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. 
Χρονικά διαστήματα: 

• 10/01/2005 – 31/12/2005 

• 18/09/2006 – 31/12/2006 

• 08/01/2007 – 31/12/2007 

• 07/01/2008 – 31/12/2008 

• 02/02/2009 – 31/12/2009 

01-10-2008 

-28-02-2009 

Προϋπηρεσία 
στη Σχολή 
Αστυφυλάκων 

Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου ως ωρομίσθια καθηγήτρια στο μάθημα της 
Σωματικής Αγωγής που διδάσκεται σε Δόκιμους 1ετείς 
και 2ετείς Αστυφύλακες για το ακαδημαϊκό έτος 2008-
2009. Σύνολο ωρών: 72 
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19-11-2007 

-31-05-2008 

 

Προϋπηρεσία 
στη Σχολή 
Αστυφυλάκων 

Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου ως ωρομίσθια καθηγήτρια στο μάθημα της 
Σωματικής Αγωγής που διδάσκεται σε Δόκιμους 1ετείς 
και 2ετείς Αστυφύλακες για το ακαδημαϊκό έτος 2007-
2008. Σύνολο ωρών: 62 
 

01-11-2004 

-15-06-2005 

Προϋπηρεσία 
στο ΔΟΝΑ 
Κομοτηνής 

Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης 
Κομοτηνής Έργο: Γυμνάστρια σε καρδιοπαθείς και 
διαβητικούς και γυναίκες με οστεοπόρωση. 
Σύνολο ωρών: 153 

25-02-2004 

-15-06-2004 

Προϋπηρεσία 
στο ΔΟΝΑ 
Κομοτηνής 

Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης 
Κομοτηνής Έργο: Γυμνάστρια σε καρδιοπαθείς και 
διαβητικούς και γυναίκες με οστεοπόρωση. 
Σύνολο ωρών: 163 

18-02-2002  

-16-04-2002 

 

 Πρακτική εξάσκηση φοιτητών στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση μέσω του ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ στο 2ο Γυμνάσιο 
Κομοτηνής - 12 διδακτικές ώρες. 
 

16-10-2001  

-15-01-2002 

 

 Πρακτική εξάσκηση φοιτητών στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση μέσω του ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ στο 11ο Δημοτικό 
Σχολείο Κομοτηνής - 18 διδακτικές ώρες. 
 

 
 
01-06-2008 
-30-06-2019 

 
 
Έναρξη ως ελεύθερος επαγγελματίας «Υπηρεσίες καθηγητή αθλημάτων» 
και «Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω Η/Υ». 

03-03-2016 
-31-12-2016 

Εταιρεία Αθλητικού Τουρισμού και Αναψυχής «Ε.Α.Τ.Α.»- Σωματείο  
Έργο με ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας ελεύθερου συνεργάτη:  
Α) Ενημέρωση ιστοσελίδων επιστημονικών περιοδικών σωματείου. 
Β) Ενημέρωση βάσεων δεδομένων του περιοδικού IJSMaRT, όπως EBSCO, 
CROSSREF, DOAJ, CABI. 
 

4. ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
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02-01-2015 
-31-12-2015 

Εταιρεία Αθλητικού Τουρισμού και Αναψυχής «Ε.Α.Τ.Α.»- Σωματείο  
Έργο με ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας ελεύθερου συνεργάτη:  
Α) Ενημέρωση ιστοσελίδων επιστημονικών περιοδικών σωματείου. 
Β) Ενημέρωση βάσεων δεδομένων του περιοδικού IJSMaRT, όπως EBSCO, 
CROSSREF, DOAJ, CABI. 
 

01-10-2009 
-31-10-2009 

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Έργο: Υπηρεσίες προσωπικής εργασίας 
λογιστικής 

07-2009    
-09-2009 

ΠΑΡΠΟΡΗΣ Κ. ΠΕΤΡΟΣ Έργο: Υπηρεσίες αεροβικής γυμναστικής 

07-2008  
-08-2008 

ΒΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – Υπηρεσίες πώλησης ποτών. 

06-2006 ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ – Εργασία σε πρατήριο βενζίνης και 
πετρελαίου για οχήματα. 

05-2006 ΤΣΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ –Υπηρεσίες ξενοδοχείου. 

05-2006 ΟΑΕΔ – Εξεύρεση και προμήθεια προσωπικού. 

05-2006 REIMWALD KARIN ΑΝΔΡΕΑΣ – Πώληση σπόρων ανθέων και καρπών. 

27-09-2004 
-01-01-2006 

Γυμναστήριο GYMNASIUM Κομοτηνής 
Γυμνάστρια στα ελεύθερα και μηχανικά βάρη και υπεύθυνη 
γραμματείας. 

12-07-2002 
-31-07-2002 

Κατασκήνωση ΤΥΠΕΤ, Χαλκιδική 
Γυμνάστρια 

21-02-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ, ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ 
ΑΠΟΓΡΑΦΕΑΣ - Απογραφέας των γενικών απογραφών Πληθυσμού – 
κατοικιών. 

09-07-2000 
-31-07-2000 

Αθλητική Κατασκήνωση ΣΚΟΥΡΑ Α.Ε., Χαλκιδική 
Προπονήτρια Καλαθοσφαίρισης & Ποδοσφαίρου - Γυμνάστρια - 
Κοινοτάρχης 
Υπεύθυνη επίβλεψης 59 παιδιών. 
Προπονήτρια καλαθοσφαίρισης σε παίδες. 
Προπονήτρια ποδοσφαίρου σε κορασίδες. 
Διαιτησία αγώνων Καλαθοσφαίρισης και Ποδοσφαίρου. 
Υπεύθυνη ψυχαγωγός της Κοινότητας. 
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9ος-11ος/2008 Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 1ου Παγκοσμίου Φοιτητικού 

Πρωταθλήματος Άρσης Βαρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 

και της παγκόσμιας ομοσπονδίας φοιτητικών πρωταθλημάτων FISU. 

 

 

 

 

 

Α’ ΜΕΡΟΣ 
 

α. Ιδρυματικά Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης ΔΠΘ από 22/07/2022 

 
β. Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής Παραδοτέων έργου στα εξής 

έργα: 
Tίτλος έργου: «ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (MIS 5131977)» (ΚΕ82796), ως τακτικό/ 
αναπληρωματικό μέλος από 24-11-2021 έως σήμερα, με Επιστημονικά 
Υπεύθυνη την Καθηγήτρια κα Μιχαλοπούλου Μαρία 

γ. Επιτροπές Αξιολόγησης Προτάσεων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
στα εξής έργα:  
Tίτλος έργου: «Π.Μ.Σ. "ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ"» (ΚΕ82270), ως αναπληρωματικό μέλος από 22-12-2020 έως 
σήμερα, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια κα Δούδα Ελένη 

δ. Επιτροπές Ενστάσεων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα εξής 
έργα:  
Tίτλος έργου: «Π.Μ.Σ.: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΩΜΕΝΩΝ, 
ΧΟΡΟΣ» (ΚΕ82230), ως τακτικό μέλος από 01-01-2021 έως 31-12-2021, με 
Επιστημονικά Υπεύθυνο τον τον Καθηγητή κ. Γουλιμάρη Δημήτριο 
Tίτλος έργου: «Π.Μ.Σ.: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ (Επανίδρυση)» (ΚΕ82174), ως τακτικό μέλος από 01-01-
2022 έως σήμερα, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια κα Μάλλιου 
Παρασκευή 

ε. σε α) Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής (Ε.Ε.Π.), για προμήθειες, 
β) Επιτροπές Παραλαβής (Ε.ΠΑΡ.) για υπηρεσίες, για την παρακολούθηση, 
εκτέλεση και διοίκηση της παρεπόμενης διαδικασίας υπηρεσιών στα εξής 
έργα: 
Tίτλος έργου: «Π.Μ.Σ.: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΩΜΕΝΩΝ, 
ΧΟΡΟΣ» (ΚΕ82230), ως αναπληρωματικό μέλος από 09-06-2021 έως σήμερα, 
με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γουλιμάρη Δημήτριο 
Tίτλος έργου: «ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΒΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΜΠΕΔΗΣΗΣ MESCAN» (ΚΕ82901), ως αναπληρωματικό μέλος από 06-05-2022 

5. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

6. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
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έως σήμερα, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή Χατζηνικολάου 
Αθανάσιο 
Tίτλος έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ"» (ΚΕ60069), ως τακτικό μέλος 
από 21-07-2021 έως, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια κα Δούδα 
Ελένη 

στ. Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων για την Διενέργεια Διαγωνιστικών 
Διαδικασιών Προμηθειών: α) «Απευθείας Αναθέσεων» και β) Συνοπτικών 
Διαγωνισμών Προμηθειών, στο πλαίσιο των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ 
Δ.Π.Θ., ως τακτικό μέλος από 29/3/2020 έως 28/03/2021 και από 29/03/2021 
έως 28/03/2022. 

 
Β’ ΜΕΡΟΣ 

 
1. Μέλος της Επιτροπής Ισότητας Φύλων Α. Π.: ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/26113/1171-23/12/2021 

2. Μέλος της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος Α.Π.: 

ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/23065/1248-09/12/2021 

3. Μέλος της Επιτροπής ενστάσεων του ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΠΘ με διετή θητεία από 18-09-

2021 έως 17-09-2023 Α. Π.: ΔΠΘ/ΚΕκΔΒΜ/4208/38-20/09/2021 

4. Μέλος του Οργάνου Επαλήθεσης του έργου με τίτλο «Διάταξη για την αυτόνομη 

πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα με ενσωματωμένο σύστημα 

περιβαλλοντικής πληροφόρησης» κωδικός ΠΣΚΕ Τ1ΕΔΚ-04615 και κωδικό ΟΠΣ 

5030746 (ΓΓΕΤ). 

5. Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων στο πλαίσιο διενέργειας 

διαγωνιστικών διαδικασιών προμηθειών και υπηρεσιών α) απευθείας αναθέσεων, 

β) συνοπτικών διαγωνισμών, που αφορούν στα έργα που διαχειρίζεται η ΜΟΔΥ 

του ΕΛΚΕ ΔΠΘ Α.Π. 8424-12/03/2020 

6. Μέλος της Επιτροπής παραλαβής πάσης φύσεως οργάνων, ειδών και υλικών και 

εκτελέσεως μικροεργασιών με την αριθμ.22/32-22.01.2020 Α.Π. 

ΔΠΘ/ΠΡΣΥ/31214/1252/24.01.2020 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του 

ΔΠΘ. 

7. Μέλος της Επιτροπής ενστάσεων του ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΠΘ με διετή θητεία από 18-09-

2019 έως 17-09-2021 Α. Π.: ΔΠΘ/ΚΕκΔΒΜ/10143/30-09/10/2019 
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8. Επιστημονικά Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ από το ακαδημαϊκό έτος 

2019-2020 έως και 2021-2022. 

9. Μέλος Επιτροπής Διαγωνισμού του ΔΠΘ με Αριθμ.Διακήρυξης 661/2020 

«Μίσθωση μεταφορικών μέσων, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε 

νομικής μορφής που έχουν νόμιμη άδεια, για τη μεταφορά των φοιτητών του ΔΠΘ 

στις πόλεις Ξάνθη-Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη από και προς τους χώρους 

εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης». 

10. Μέλος Επιτροπής Διαγωνισμού του ΔΠΘ με Αριθμ.Διακήρυξης 663/2020 

«Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης των κτιριακών 

εγκαταστάσεων και των εξωτερικών χώρων που περιβάλλουν τα Πανεπιστημιακά 

ακίνητα και τις εγκαταστάσεις του ΔΠΘ στις πόλεις Ξάνθη-Κομοτηνή-

Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα». 

11. Μέλος Επιτροπής Διαγωνισμού του ΔΠΘ με Αριθμ.Διακήρυξης 676/2020 

«Προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικών οργάνων για την κάλυψη των 

εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων του ΔΠΘ». 

12. Μέλος Επιτροπής Διαγωνισμού του ΔΠΘ με Αριθμ.Διακήρυξης 682/2020 

«Ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών για την εκμετάλλευση των φοιτητικών 

εστιατορίων για τη σίτιση των φοιτητών του ΔΠΘ στις πόλεις: Α Ομάδα: Κομοτηνής 

και Ξάνθης, Β Ομάδα: Αλεξανδρούπολής και Ορεστιάδας». 

13. Μέλος Επιτροπής Διαγωνισμού του ΔΠΘ με Αριθμ.Διακήρυξης 708/2021 

«Προμήθεια και εγκατάσταση εκπαιδευτικού και λοιπού εξοπλισμού για την 

κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του ΔΠΘ». 

14. Μέλος της Επιτροπής των πάσης φύσεως οργάνων, ειδών και υλικών και 

εκτελέσεως μικροεργασιών. Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου 22 / 38 / 22-01-

2020. 

15. Μέλος της Επιτροπής παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των 

προσφορών των ηλεκτρονικών διαγωνισμών και των διαδικασιών με 

διαπραγμάτευση που θα διενεργηθούν στην Κομοτηνή για την ανάδειξη αναδόχου 

για τη μίσθωση μεταφορικών μέσων και αναδόχου συντήρησης κτιριακών 
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εγκαταστάσεων και των εξωτερικών χώρων του ΔΠΘ. Απόφαση Πρυτανικού 

Συμβουλίου 26 / 38 / 22-01-2020. 

16. Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων (Α.Π. 7830/09-03-2020 Πρακτικό 

Δημόσιας Κλήρωσης), στο πλαίσιο διενέργειας Διαγωνιστικών Διαδικασιών 

Προμηθειών και Υπηρεσιών α) «Απευθείας Αναθέσεων», β) Συνοπτικών 

Διαγωνισμών, που αφορούν στα έργα που διαχειρίζεται η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ Δ.Π.Θ. 

με θητεία από 29/03/2020-29/03/2021. 

17. Εκπόνηση Έργου «Ανάπτυξη πιλοτικού συστήματος διαχείρισης για την 

αναβάθμιση της λειτουργίας για τον εκσυγχρονισμό των διοικητικών υπηρεσιών 

του ΔΠΘ»  ΚΕ 81433 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστημιούπολη, 

Κομοτηνή, 69100, Ελλάδα www.duth.gr ΕΛΚΕ ΔΠΘ – ΝΠΔΔ 01/07/2015 - 

30/06/2019 

18. Εκπόνηση Έργου «Διπλή σταδιοδρομία αθλητών/τριών Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου» για τις ανάγκες του οποίου πραγματοποιήθηκε Γραμματειακή 

υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

(MIS 482356).  Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ΤΟΔΑ, Σπάρτη, Ελλάδα www.uop.gr  

ΕΛΚΕ Πελοποννήσου – ΝΠΔΔ 01/08/2015 -30/11/2015 

19. Κεντρική Δράση Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Δ.Π.Θ. Εκπόνηση Έργου «Υλικό 

διαδικτυακού τόπου Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, στα πλαίσια του ΠΕ: ΠΕ2.2. 

Ενημέρωση δικτυακού τόπου γραφείου πρακτικής άσκησης». Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή, 69100, Ελλάδα 

www.duth.gr ΕΛΚΕ ΔΠΘ – ΝΠΔΔ 01/03/2012-  31/10/2015 

20. Κεντρική Δράση Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Δ.Π.Θ. Εκπόνηση Έργου «Υλικό 

πληροφοριακού συστήματος Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, στα πλαίσια του ΠΕ: 

ΠΕ2.1 Ενημέρωση πληροφοριακού συστήματος γραφείου πρακτικής άσκησης». 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή, 69100, 

Ελλάδα www.duth.gr ΕΛΚΕ ΔΠΘ – ΝΠΔΔ 01/03/2012-  31/10/2013 

21. Παρακολούθηση, επεξεργασία & αποτίμηση των λειτουργιών και αποφάσεων των 

Διοικητικών Υπηρεσιών του Δ.Π.Θ. (ΚΕ 80709/2030) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
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Θράκης, Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή, 69100, Ελλάδα www.duth.gr ΕΛΚΕ ΔΠΘ – 

ΝΠΔΔ 01/02/2011 – 31/08/2014 

 

22. Σύμβαση αντιμισθίας για Επικουρία μελών ΔΕΠ.  Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. 

Χρονικά διαστήματα: 

➢ 10/01/2005 – 31/12/2005 

➢ 18/09/2006 – 31/12/2006 

➢ 08/01/2007 – 31/12/2007 

➢ 07/01/2008 – 31/12/2008 

➢ 02/02/2009 – 31/12/2009 

23. ΄Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Επιστημονικού Συνεδρίου 
«Δραστηριότητες αναψυχής και χορευτικές πρακτικές»: 1ο, 2ο, 3ο  
 

24. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 30ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής 

και Αθλητισμού του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. 

25. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 29ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής 

και Αθλητισμού του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. 

26. 2020 Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 28ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής 

Αγωγής και Αθλητισμού του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. 

27. 2019 Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του 27ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής 

Αγωγής και Αθλητισμού του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. 

28. 2018 Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 26ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής 

Αγωγής και Αθλητισμού του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. 

29. 2017 Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 25ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής 

Αγωγής και Αθλητισμού του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. 

30. 2016 Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 24ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής 

Αγωγής και Αθλητισμού του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. 
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31. 2015 Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 23ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής 

Αγωγής και Αθλητισμού του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. 

32. 2014 Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 22ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής 

Αγωγής και Αθλητισμού του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. 

33. 2013 Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 21ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής 

Αγωγής και Αθλητισμού του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. 

34. 2012 Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής 

Αγωγής και Αθλητισμού του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. 

35. 2011 Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 19ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής 

Αγωγής και Αθλητισμού του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. 

36. 2010 Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 18ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής 

Αγωγής και Αθλητισμού του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. 

37. 2009 Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής 

Αγωγής και Αθλητισμού του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. 

38. 2008 Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής 

Αγωγής και Αθλητισμού του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. 

39. 2007 Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 15ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής 

Αγωγής και Αθλητισμού του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. 

40. Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπή του 1ου Παγκοσμίου Πανεπιστημιακού 

Πρωταθλήματος Άρσης Βαρών, Κομοτηνή, 25-28 Νοεμβρίου 2008. 

41. Συμμετοχή στην Επιστημονική και οργανωτική ομάδα στη διοργάνωση της 

ημερίδας με τίτλο: Ολυμπιακές εγκαταστάσεις για το 2004. Τμήμα Φυσικής 

Αγωγής και Αθλητισμού, ΔΠΘ. Κομοτηνή, 7-12-2001. 
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01/09/2022 -    
σήμερα 
 
 

Ως Ιδρυματικά Υπεύθυνη 

Ιδρυματικά Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης στο 
πρόγραμμα ΕΣΠΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΠΘ» 
ΟΠΣ 5184450 
 

 

Ως Επιστημονικά Υπεύθυνη  

1. 01/01/2022-   
30/11/2022 

Επιστημονικά Υπεύθυνη Έργου «Οργάνωση και 
Αξιοποίηση των δημοτικών αθλητικών υποδομών στην 
ΑΜ-Θ» 
(ΚΕ 82819). 
Αντικείμενο: 
Σύνταξη ερωτηματολογίου, καταγραφή αθλητικών 
εγκαταστάσεων, εκπαίδευση στελεχών αθλητισμού 
δήμων, σχεδιασμός-υλοποίηση αθλητικού γεγονότος, 
αναζήτηση συνεργασιών και σύναψη πρωτοκόλλων. 
Φορέας Χρηματοδότησης: Ιδιωτικό-ΠΕΔ ΑΜ-Θ 
 

2. 01/01/2021-
13/09/2022 
 

Επιστημονικά Υπεύθυνη προγράμματος ΚΕΔΙΒΙΜ με 
τίτλο «Τουρισμός με έμφαση στον αθλητικό και 
πολιτιστικό τουρισμό: εκπαιδευτικά εργαλεία και 
εφαρμογές στην ψηφιακή εποχή για βιώσιμη ανάπτυξη» 
(ΚΕ70011) 
Αυτοχρηματοδοτούμενο 
 
 

3. 01/11/2019-
31/10/2022 

Επιστημονικά Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης για το 
ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΠΘ» από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 
έως και 2021-2022. ΚΕ82186-ΟΠΣ 5033025 
 
 

 Μέλος Ερευνητικής Ομάδας 

 
1. 01/01/2020-  

31/12/2021 
Εκπόνηση Έργου «Προπονητικές προκλήσεις σε αθλητές 
της πάλης - ERASMUS+» 
(ΚΕ 82406). 
Αντικείμενο: 
Συμμετοχή σε συναντήσεις και συνέδρια. 
Φορέας Χρηματοδότησης: Erasmus+ Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

  

7. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
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2. 13/06/2018-  
31/01/2020 

Εκπόνηση Έργου «Βελτίωση της λειτουργικότητας μέσω 
του τουρισμού (ERASMUS+ KA2)» 
(ΚΕ 81964). 
Αντικείμενο: 
Συμμετοχή σε συναντήσεις με εταίρους και 
συμμετέχοντες του έργου. 
Φορέας Χρηματοδότησης: Erasmus+ Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
 

3. 01/01/2019-  
30/06/2019 
και 
01/02/2018-
31/05/2018 

Εκπόνηση Έργου «Νέα εποχή για την εκπαίδευση στο 
αθλητικό μάνατζμεντ στην Ευρώπη» 
(ΚΕ 82007). 
Φορέας Χρηματοδότησης: Erasmus+ Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

  

4. 01/07/2015-  
30/06/2019 

Εκπόνηση Έργου «Ανάπτυξη πιλοτικού συστήματος 
διαχείρισης για την αναβάθμιση της λειτουργίας για τον 
εκσυγχρονισμό των διοικητικών υπηρεσιών του ΔΠΘ» 
(ΚΕ 81433). 
Φορέας Χρηματοδότησης: Δ.Π.Θ. 
 
 

5. 11/02/2019-
30/06/2019 

«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε 
Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» στο Τμήμα 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.  
Διδασκόμενο μάθημα: 

1. Οργάνωση ακαδημιών και camp (Ν063/094) 
(ΣΤ΄& Η’ εξάμ.) 

2. Μαζική Άσκηση (Ν505) (Η’ εξαμ.) 
6. 01/10/2018-

15/02/2019 
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε 
Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» στο Τμήμα 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.  
Διδασκόμενο μάθημα: 
1. Σπορ στα Ξενοδοχεία (Ν056/036) (Ε΄& Ζ’ εξάμ.) 

7. 01/01-2018- 
28/02/2018 

Αναμόρφωση Διατμηματικού Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» (ΚΕ 81436) 
των ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ και ΠΘ στο μάθημα Ν747 - Διαχείριση 
Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής. 
Αντικείμενο: 

1. Προετοιμασία και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού 
υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στο 
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μάθημα «Διαχείριση Υπαίθριων Δραστηριοτήτων 
Αναψυχής» (Κωδ. Ν747). 

 

8. 12/02/2018-
30/06/2018 

«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε 
Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» στο Τμήμα 
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.  
Διδασκόμενα μαθήματα: 
1. Μεθοδολογία και συγγραφή επιστημονικής 

εργασίας στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές 
επιστήμες (Μ 03 Ε) (ΣΤ΄εξάμ.) 

 
9. 02/10/2017-

28/02/2018 
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε 
Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» στο Τμήμα 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.  
Διδασκόμενο μάθημα: 
1. Σπορ στα Ξενοδοχεία (Ν056/036) (Ε΄& Ζ’ εξάμ.) 

10. 13/02/2017-
30/09/2017 

«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους 
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» στο Τμήμα 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.  
Διδασκόμενα μαθήματα: 
1. Αθλητική ψυχαγωγία και Αναψυχή (Ν044/066) 
(Δ΄εξάμ.) 
 

11. 03/10/2016-
30/09/2017 

«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους 
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» στο Τμήμα 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.  
Διδασκόμενο μάθημα: 
1. Σπορ στα Ξενοδοχεία (Ν056/036) (Ε΄& Ζ’ εξάμ.) 
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12. 01/08/2015-  
30/11/2015 

Εκπόνηση Έργου «Διπλή σταδιοδρομία αθλητών/τριών 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» για τις ανάγκες του 
οποίου πραγματοποιήθηκε Γραμματειακή υποστήριξη 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης  
(MIS 482356). 
Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση και 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
 

13. 17/01/2015 -
30/09/2015 

Ερευνητικό Έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία 
Ελληνικού Συσσωρευτή Ακαδημαϊκών Ηλεκτρονικών 
Βιβλίων» με κωδικό 68/1161 που υλοποιείται στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους 
που εγκρίθηκε από την ΕΔΕΙΛ στις 9/11/2012 (Υποέργο 1 
της ενταγμένης πράξης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ») 
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΛΚΕ ΕΜΠ) 
Συμμετοχή στο: ΠΕ2. Δημιουργία Ηλεκτρονικών 
Συγγραμμάτων και Βοηθημάτων  

- Συντελεστής Συγγραφικής Προσπάθειας – 
Ανάπτυξη πολυμεσικού, διαδραστικού υλικού 
στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 1 – «Επιστήμες 
Μηχανικών και Πληροφορική» (Τίτλος 
πρότασης/Κωδικός: ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / 
186) 
 

14. 17/01/2015 -
30/09/2015 

Ερευνητικό Έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία 
Ελληνικού Συσσωρευτή Ακαδημαϊκών Ηλεκτρονικών 
Βιβλίων» με κωδικό 68/1161 που υλοποιείται στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους 
που εγκρίθηκε από την ΕΔΕΙΛ στις 9/11/2012 (Υποέργο 1 
της ενταγμένης πράξης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ») 
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΛΚΕ ΕΜΠ) 
Συμμετοχή στο: ΠΕ2. Δημιουργία Ηλεκτρονικών 
Συγγραμμάτων και Βοηθημάτων  
- Συντελεστής Συγγραφικής Προσπάθειας - Μετατροπή 

σε μορφή EPUB στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 3 - 
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«Ιατρικές Επιστήμες και Επιστήμες της Ζωής» - Τίτλος 
πρότασης / Κωδικός: ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΨΥΧΗ / 15165. 
 

15. 17/01/2015 -
30/09/2015 

Ερευνητικό Έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία 
Ελληνικού Συσσωρευτή Ακαδημαϊκών Ηλεκτρονικών 
Βιβλίων» με κωδικό 68/1161 που υλοποιείται στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους 
που εγκρίθηκε από την ΕΔΕΙΛ στις 9/11/2012 (Υποέργο 1 
της ενταγμένης πράξης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ») 
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΛΚΕ ΕΜΠ) 
Συμμετοχή στο: ΠΕ2. Δημιουργία Ηλεκτρονικών 
Συγγραμμάτων και Βοηθημάτων  
- Συντελεστής Συγγραφικής Προσπάθειας - Μετατροπή 

σε μορφή EPUB στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 3 - 
«Ιατρικές Επιστήμες και Επιστήμες της Ζωής» - Τίτλος 
πρότασης / Κωδικός: ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / 9862. 
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16. 02/05/2015 - 
30/09/2015 

Ερευνητικό Έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία 
Ελληνικού Συσσωρευτή Ακαδημαϊκών Ηλεκτρονικών 
Βιβλίων» με κωδικό 68/1161 που υλοποιείται στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους 
που εγκρίθηκε από την ΕΔΕΙΛ στις 9/11/2012 (Υποέργο 1 
της ενταγμένης πράξης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ») 
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΛΚΕ ΕΜΠ) 
Συμμετοχή στο: ΠΕ2. Δημιουργία Ηλεκτρονικών 
Συγγραμμάτων και Βοηθημάτων  
- Συντελεστής Συγγραφικής Προσπάθειας - 

Μετατροπή σε μορφή EPUB στο πλαίσιο της 
Πρόσκλησης 3 - «Ιατρικές Επιστήμες και Επιστήμες 
της Ζωής» - Τίτλος πρότασης / Κωδικός: Η 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ / 15148. 

- Συντελεστής Συγγραφικής Προσπάθειας - Τεχνική 
επεξεργασία στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 3 - 
«Ιατρικές Επιστήμες και Επιστήμες της Ζωής» - 
Τίτλος πρότασης / Κωδικός: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ / 15148. 
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17. 17/01/2015 - 
01/05/2015 

Ερευνητικό Έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία 
Ελληνικού Συσσωρευτή Ακαδημαϊκών Ηλεκτρονικών 
Βιβλίων» με κωδικό 68/1161 που υλοποιείται στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους 
που εγκρίθηκε από την ΕΔΕΙΛ στις 9/11/2012 (Υποέργο 1 
της ενταγμένης πράξης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ») 
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΛΚΕ ΕΜΠ) 
Συμμετοχή στο: ΠΕ2. Δημιουργία Ηλεκτρονικών 
Συγγραμμάτων και Βοηθημάτων  
- Συγγραφικό έργο (Συν-συγγραφέας) στο πλαίσιο της 

Πρόσκλησης 3 - «Ιατρικές Επιστήμες και Επιστήμες 
της Ζωής» - Τίτλος Συγγράμματος / Κωδικός: Η 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ / 15148. 

 
18. 02/06/2014-

30/06/2015 
Αθλητικός τουρισμός: Ξενοδοχειακός αθλητικός 
τουρισμός, θεραπευτική αναψυχή και ιαματικός 
τουρισμός, οργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών 
γεγονότων, παιδικός τουρισμός - κατασκηνώσεις, 
υπαίθριες δραστηριότητες και περιβάλλον 
(ΚΕ 83122). Εκπόνηση Έργου «Διεξαγωγή Διδασκαλίας 
και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων». ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ 
Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και ΕΚΤ 
 

19. 02/06/2014-
31/08/2015 

Αθλητικός τουρισμός: Ξενοδοχειακός αθλητικός 
τουρισμός, θεραπευτική αναψυχή και ιαματικός 
τουρισμός, οργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών 
γεγονότων, παιδικός τουρισμός - κατασκηνώσεις, 
υπαίθριες δραστηριότητες και περιβάλλον 
(ΚΕ 83122). Εκπόνηση Έργου «Προετοιμασία υλικού 
τηλεκπαίδευσης». 
Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και ΕΚΤ 
 

20. 01/03/2012-  
31/10/2015 

Πρακτική Άσκηση του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης (ΕΣΠΑ – Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) (ΚΕ 80796) (34 α/μ) 
Κεντρική Δράση Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του 
Δ.Π.Θ. Εκπόνηση Έργου «Υλικό διαδικτυακού τόπου 
Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, στα πλαίσια του ΠΕ: 
ΠΕ2.2. Ενημέρωση δικτυακού τόπου γραφείου 
πρακτικής άσκησης». ΕΛΚΕ ΔΠΘ - ΝΠΔΔ 
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Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Παιδείας 
Δ.Β.Μ.&Θ. – Διεύθυνση Προγραμματισμού 
Επιχειρησιακής Έρευνας 
 

21. 01/03/2012-  
31/10/2013 

Πρακτική Άσκηση του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης (ΕΣΠΑ – Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) (ΚΕ 80796) (10 α/μ) 
Κεντρική Δράση Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του 
Δ.Π.Θ. Εκπόνηση Έργου «Υλικό διαδικτυακού τόπου 
Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, στα πλαίσια του ΠΕ: 
ΠΕ2.2. Ενημέρωση δικτυακού τόπου γραφείου 
πρακτικής άσκησης». ΕΛΚΕ ΔΠΘ - ΝΠΔΔ 
Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Παιδείας 
Δ.Β.Μ.&Θ. – Διεύθυνση Προγραμματισμού 
Επιχειρησιακής Έρευνας 
 

22. 01/03/2012-  
31/10/2013 

 

Πρακτική Άσκηση του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης (ΕΣΠΑ – Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) (ΚΕ 80796) (10 α/μ) 
Κεντρική Δράση Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του 
Δ.Π.Θ. 
Εκπόνηση Έργου «Υλικό πληροφοριακού συστήματος 
Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, στα πλαίσια του ΠΕ: 
ΠΕ2.1 Ενημέρωση πληροφοριακού συστήματος 
γραφείου πρακτικής άσκησης». ΕΛΚΕ ΔΠΘ - ΝΠΔΔ 
Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Παιδείας 
Δ.Β.Μ.&Θ. – Διεύθυνση Προγραμματισμού 
Επιχειρησιακής Έρευνας 

23. 01/02/2011 – 
31/08/2014 

Παρακολούθηση, επεξεργασία & αποτίμηση των 
λειτουργιών και αποφάσεων των Διοικητικών Υπηρεσιών 
του Δ.Π.Θ. (ΚΕ 80709/2030) 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστημιούπολη, 
Κομοτηνή, 69100, Ελλάδα www.duth.gr  
ΕΛΚΕ ΔΠΘ – ΝΠΔΔ 
Φορέας Χρηματοδότησης: Ειδικός Λογαριασμός Δ.Π.Θ. 
 

24. 01/01/2010-
28/02/2010 

Επαγγελματική εκπαίδευση και κινητικότητα των 
ανιματέρ υπαίθριων δραστηριοτήτων στην Ευρώπη, 
γερυφώνοντας το κενό ανάμεσα στον τομέα του 
ανταγωνισμού και στα αποτελέσματα μάθησης (ΚΕ 
80261/1874). 
Φορέας Χρηματοδότησης: LEONARDO DA VINCI, 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

25. 16/11/2010-
31/03/2011 

Διπλή σταδιοδρομία για νέους αθλητές στην Ευρώπη (ΚΕ 
80645/1976). 
Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση 
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26. 1/3/2008- 
31/5/2008 

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Άσκηση και 
Ποιότητα Ζωής»  
Εκπόνηση Έργου «Έρευνα Ποιότητας Εκπαιδευτικού 
Έργου της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης για το 
ακαδημαϊκό έτος 2007-2008» 
 
 

27. 01-07-2008-31-
07-2015 

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Άσκηση & 
Ποιότητα Ζωής» (ΚΕ 80169/1097) 
«Υποστήριξη Εκπαιδευτικής Διαδικασίας Σύγχρονης και 
Ασύγχρονης πλατφόρμας μέσω διαδικτύου» 
Με παραδοτέα: α) Δημιουργία λογαριασμών χρηστών 
των εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτών, β) 
Δημιουργία εκδηλώσεων (μαθημάτων), γ) Δημιουργία 
υλικού εκπαίδευσης (μαθήματα-διαλέξεις), δ) Σεμινάρια 
εκπαίδευσης των εμπλεκόμενων (φοιτητών-καθηγητών) 
ως προς τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος, ε) 
Εποπτεία λειτουργίας του συστήματος, στ) Προσαρμογή 
του υλικού των διαλέξεων - μαθημάτων για χρήση στο 
διαδίκτυο, ζ) Παροχή υποστήριξης (τεχνικής - 
εκπαιδευτικής διαδικασίας) κατά τη διάρκεια των 
μαθημάτων - διαλέξεων. 
Φορέας Χρηματοδότησης: Δίδακτρα μεταπτυχιακών 
Φοιτητών 
Χρονικά διαστήματα: 

➢ 01-07-2008 έως 31-12-2008 
➢ 01-01-2009 έως 31-12-2009 
➢ 01-01-2010 έως 31-08-2010 
➢ 20-01-2011 έως 31-12-2011 
➢ 15-01-2012 έως 31-12-2012 
➢ 01-02-2013 έως 31-12-2013 
➢ 06-03-2014 έως 31-12-2014 
➢ 15-02-2015 έως 31-07-2015 

 
 

28. 28/12/2006-
28/12/2008 

Δημιουργία Ψυφιακών εφαρμογών & εργασλείων για την 
ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στην Κύπρο 
(ΝΕΠΡΟ/0506/29) 
Φορέας Χρηματοδότησης: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας 
Κύπρου 
 
 

29. 01/10/2005-
31/12/2006 

Εκπαίδευση για αθλητικό συντονιστή (ΚΕ 80529/1412)  
Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση και Δ.Π.Θ. 
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30. 15/09/1999- 
15/12/1999 

Πρακτική άσκηση σε νεφροπαθείς στο νοσοκομείο 
Αλεξανδρούπολης με στόχο τη βελτίωση της φυσικής 
κατάστασης και της υγείας τους, που χρηματοδοτήθηκε 
από το ΥΠΕΠΘ (Β’ ΕΠΕΑΕΚ) και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Ε.Υ. ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ Σ. 
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II. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
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51 Ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις (συνολικά) 
 
2022 
 
1. Vigolo, V., Bonfanti, A., Yfantidou, G. & Vannuccic, V. (2022). Ethical consumption 

behavior and retailers’ strategies. Evidence from the sportswear industry. Proceedings 
28th International Conference on Recent Advances in Retailing and Consumer Science, 
July 23 – 26, 2022, Baveno, Italy, under publication. 

Περίληψη  

This paper adopts a qualitative method to investigate sportswear retailers’ strategies to 
foster ethical consumption in terms of refinement and reduction. Data were collected 
via in-depth interviews with store/retailer managers and triangulated with information 
from the retailers’ websites and social media. Reflective thematic analysis was used to 
identify retailers’ strategies. To foster consumption refinement, retailers implement 
selection of ethical products/producers; use of external certifications and brands; 
customer education initiatives; and nudging. To foster consumption reduction, retailers’ 
strategies include recycling & donating, increasing product lifetime value, and rental 
consumption. The findings highlight retailers’ role in fostering consumers’ ethical 
behaviour while improving their ethicality. 

 
2. Yfantidou, G., Balidis, D., Patsi, C., Balaska, P., Spyridopoulou, E., & Antoniadou, D. 

(2022). Emoji Use in Research about Tourism and Recreational Activities Preferences 
for Children with Disabilities. In: Katsoni, V., Şerban, A.C. (eds) Transcending Borders 
in Tourism Through Innovation and Cultural Heritage. Springer Proceedings in Business 
and Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-92491-1_51 

Περίληψη  

Tourism for people with disabilities offers entertainment, improves both mental and 
physical health, as well as socialization and contributes significantly to improving their 
quality of life. The purpose of this study was to reveal, with the use of emoji, the 
preferences of children with disabilities regarding their participation in recreational 
activities during the holidays. For this purpose, an electronic questionnaire was 
developed, which included questions with emoji. The research sample consisted of 
seventy-two children with motor and intellectual disabilities and sensory disorders. The 
results of the research showed that the majority stated that they like to socialize with 
other children and that they would like to participate in various games and activities 
during their vacation. Finding new friends and avoiding the feeling of loneliness was the 
most important reason for their participation in recreational activities during their 
holidays. Their participation contributed significantly to the cultivation and maintenance 
of their autonomy, the prevention of depression and the development of sociability. The 
results of the present research can significantly contribute to the design of services 
provided in the field of tourism. 
 

3. Avloniti, Ch., Yfantidou, G., Kouthouris, Ch., & Costa, G. (2022). The development of a 
sports city as a tourist attraction. In Christou, E., & Fotiadis, A., Reviving tourism in the 
post-pandemic era (Vol II). International Hellenic University, ISBN: 978-618-5630-06-
5, 578-591. 
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Περίληψη  

Purpose: The aim of the present study is to investigate the possibility of a city to be 
transformed into a sports city and the prospect of developing a sports city in 
collaboration with municipalities. The hypotheses of the present study are if the below 
factors can contribute to the development of a sports city as a tourist attraction: 1) 
Government funds, European grant programs and private investment, 2) the large-
scale events, 3) the natural features and attractions of cities and the organized 
participation of sport tourists in historical sites, museums, parks, forests and shops 
and 4) the stable cooperation between the administrative and sport organizations. 
Research Methods: A structured interview was designed and specific questions have 
been identified regarding the formulation of the policy of mass sports and leisure, with 
the aim of developing tourism and specifically a sport city. Personal interviews were 
conducted with the collection of qualitative data from the interviewees, who define 
sports and leisure in four cities of Attica, the capital of Greece. The interview consists 
of 53 questions, divided into seven categories. The sample consisted of seven 
interviewees who hold the positions of Presidents of Sports Organizations and Heads 
/ Directors of Sports Departments of the Municipalities of Agia Paraskevi, Papagou, 
Holargos and Petroupoli, who expressed personal views by telephone or live interview. 
Results and Discussion: The results showed that funds by the General Secretariat of 
Sport (GSS), the Corporate Pact for the Development Framework and private 
investment, the Authentic Athens Marathon, mountain and city road “Imittos”, the 
natural features and attractions of cities and the organized participation of sport 
tourists in historical sites, museums, parks, forests in Imittos and Egaleo, shops, and 
the stable cooperation between the GSS and municipalities, can contribute to the 
development of a sports city as a tourist attraction. The results contribute to the 
improvement of the quality and development of sport tourism activities and 
recreational events, resulting in an increase in sports tourists and visitors. Sports cities 
will contribute to the creation of standards for extroversion of cities (that include also 
standards for pandemic) to visitors from other cities and countries to create a safe 
customer experience, attractive destinations and economic development for cities. 
This research develops a quality evaluation tool for the elements that contribute to 
the creation of a sports city. 
Implications: The results contribute to the formulation of sport tourism policy by the 
Ministry of Tourism and the GSS, which should coordinate and subsidize sports 
activities, contribute at training seminars and cooperate with universities and 
municipalities. The findings can be used by marketers and sport and tourism managers 
to assess intentions and organize related programs and events to attract more sport 
tourists to their regions. Furthermore, research could be carried out on the 
implementation of sport tourism activities by an inter-municipal network, which will 
include cooperation of cities that adopt extroversion practices. 

 
 
2021 
4. Zafeiroudi, A., Pipinia, M., Yfantidou, G., & Georgomanos, S. (2021). The Effects of Yoga 

Practice on Practitioners' Environmental Behaviours & Sustainability. Environmental 
Management and Sustainable Development, 10(3), 76-88. doi: 
10.5296/emsd.v10i3.18894 
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Περίληψη  

Yoga philosophy includes ethical codes of conduct, guidelines, meditation and other 
practices that respect the Earth, its natural resources, humans and other living beings. 
The purpose of the present study was to investigate the effects of yoga practice on 
practitioners' environmental behaviours and sustainability. A total of 195 adults (66 men 
and 129 women) from two cities in Greece participated in this study. The participants 
completed the General Enviro nmental Responsible Behaviour scale (Zafeiroudi & 
Hatzigeorgiadis, 2013) and provided additional information about their personal 
lifestyles, leisure activity preferences and frequency of participation in outdoor 
activities. Independent sample T test analy sis was used to investigate differences 
between practitioners' demographics and the General Environmental Responsible 
Behaviour scale as the dependent variable. The results indicated statistically significant 
differences in environmental behaviour scores a mong practitioners in different yoga 
demographics. On the basis of yoga philosophy, the study findings suggested that 
participation in yoga practices strengthens beliefs, behaviours and awareness regarding 
the environment. The individual values taught by t he philosophy of yoga also foster 
friendlier attitudes and behaviours towards the environment. Moreover, the findings 
indicated that yoga practice might be an effective supplement and tool to promote 
green sustainable programs currently run by environmenta l and social organizations. 

 
5. Kahwa, H., Gargalianos, D., & Yfantidou, G. (2021). Sport as a Tool for International 

Relations: Case Study of Ugandan Sport Leaders. International Journal of Recreation 
and Sport Science, 5(1), 5-18. 

Περίληψη  

While Uganda’s participation in sports at international level is growing, the country’s 
relation with other countries is not improving accordingly. The purpose of this study was 
to investigate whether Uganda sport leaders believe that sport could be used as a tool 
for the development of international relations of the country. Purposive sampling was 
used to identify elected and paid sport leaders at all levels in sport organizations in 
Uganda and invite them to participate in the study. The final sample was 38 sport 
leaders. The semi-structured interview method was employed. The data was collected 
with the use of a tape recorder. Recordings were transcribed into written form so that 
they could be studied in detail, linked with analytic notes and coded. The texts were sent 
to participants in the study to verify the content. Upon reception of their consent 
qualitative analysis was performed involving categorizing data and attaching it to the 
appropriate category. Where necessary, quotes from respondents were used to 
strengthen the interpretation. The results revealed that Ugandan sport leaders believe 
that sports: a) play a key role in promoting relations with other countries, b) contribute 
in creating opportunities for Ugandans to conduct businesses with other countries, c) 
increase the awareness about the country and d) attract tourists, improving the 
country’s foreign exchange. 

 
6. Yfantidou, G., Noutsou, A., Balaska, P., Bebetsos, E., Papaioannou, A., & 

Spryridopoulou, E. (2021). Strategic Negotiation Factors in Participating at 
Recreational Sport Activities Aiming at the Well-being and the Presentation of Perma 
Scale for the Greek Population. In Culture and Tourism in a Smart, Globalized, and 
Sustainable World (pp. 71-83). Springer, Cham. 



 

 

 

  

42 

Περίληψη  

 
The engagement of people with physical activity is an indication in modern societies of 
the physical, spiritual and mental health as well as of the living standards and quality of 
life of the community. Participating in recreational sports offers many organic, 
psychological and social benefits that are important for people's well-being. The 
creation of green recreation areas contributes to the increase of individual viability and 
quality of life by connecting modern people to the natural environment. They promote 
both outdoor physical activities and social activities as well as mental health. The 
purpose of this research is a) to investigate the negotiating strategies for engaging in 
recreational sports and how they are associated with well-being and b) to adjust the 
PERMA-Profiler questionnaire for the Greek population. Furthermore, the prospect of 
green recreation was examined through additional questions that were added at PERMA 
scale. The sample consisted of 233 people living in the urban area of Athens in Greece. 
Questionnaires a) negotiation strategies (Balaska, Yfantidou, Kenanidis, Spyridopoulou 
& Alexandris 2019) and b) wellness Perma Profiler (Butler & Kern 2016) were used for 
the collection sample. The results from the reliability control of the dimensions of both 
questionnaires showed high and acceptable values. This research tested the link 
between different profiles and negotiation strategies. The PERMA-Profiler scale 
provides another tool for the wellness measurement toolbox and demonstrated 
acceptable psychometric properties in a large, varied, international sample and was 
piloted in the present study in the urban area of Athens. This tool, combined with 
negotiation strategies, would help people understand better themselves, note their 
strengths and weaknesses, and find ways to develop more fully in life while exercising. 
 

7. Yfantidou, G., Spiliakos, C., Vrondou, O., Gargalianos, D., Kalafatzi, A., & Mami, E. 
(2021). Sport Tourism: An Analysis of Possible Developmental Factors in Sport and 
Recreation Centers. In Culture and Tourism in a Smart, Globalized, and Sustainable 
World (pp. 3-24). Springer, Cham. 

Περίληψη  

The development of sport tourism is determined by several factors. Various models’ and 
factors’ typologies have been identified in the literature. The aims of the present study 
were: a) the identification and classification of factors affecting the development of 
sport tourism, b) the investigation of the level to which these factors are met by a sport 
and recreation center and c) the comparison of opinions of the users of the center 
regarding these factors. The methodology of the structured questionnaire was adopted. 
The results revealed that: a) the most important factors are the changing 
rooms/bathrooms/resting rooms, the security, the healthcare and the injuries’ 
rehabilitation, and the accommodation facilities (camp - rooms) and the less important 
factors were the proximity to a port and marinas, as well as the access through the 
railway network, b) these factors were met by the sport and recreation center under 
study in a very high either adequate level, and c) there were significant differences in 
the opinions of the users of the center.   

 
8. Papaioannou, A., Baroutas, G., Poulaki, I., Yfantidou, G., & Noutsou, A. (2021). Human 

Resource Empowerment and Employees’ Job Satisfaction in a Public Tourism 
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Organization: The Case of Greek Ministry of Tourism. In Culture and Tourism in a Smart, 
Globalized, and Sustainable World (pp. 403-416). Springer, Cham. 

Περίληψη  

This paper aims to examine: (a) the extent to which human resource empowerment is 
applied to the Greek Ministry of Tourism, (b) the extent to which the job satisfaction of 
employees was existed in this public tourism organization and (c) the relationship 
between human resource empowerment and employees’ job satisfaction. For the 
purpose of this study, two questionnaires were used: (a) the questionnaire of human 
resource empowerment (developed by Vogt, Empowerment in organizations: how to 
spark exceptional performance, University Associates Inc, USA, 1990 and modified and 
simplified by Kriemadis (2011) Proceedings the 19th international congress on physical 
education and sport, ICPES; Komotini and Papaioannou (2011) Proceedings of the 19th 
international congress on physical education and sport, ICPES, Komotini), and (b) the 
questionnaire of employees’ job satisfaction (developed by Warr et al J Occup Psychol 
52:129–148, 1979). The sample was composed by 142 full-time employees of the Greek 
Ministry of Tourism. The participants were surveyed by using 48 items (variables) in a 
questionnaire. The results of the data analysis indicated that human resource 
empowerment is applied to a mediocre extent by the Greek Ministry of Tourism, while 
the overall employees’ job satisfaction was above average. Furthermore, significant and 
positive relationships among the key factors of human resource empowerment and 
employees’ job satisfaction were highlighted. This study is useful in extending the 
concept of human resource empowerment to the public tourism sector. Additionally, 
the outcomes may be useful in helping directors to further understand the human 
resource empowerment process in their respective tourism organizations. 

 
9. Bonfanti, A., & Yfantidou, G. (2021). Designing a memorable in-store customer 

shopping experience: practical evidence from sports equipment retailers. International 
Journal of Retail & Distribution Management, 49(9), 1295-1311. 
https://doi.org/10.1108/IJRDM-09-2020-0361 

Περίληψη  

Purpose – This study aims to detect the dimensions of the in-store customer shopping 
experience from the sports retailer perspective and to investigate how the role of sports 
equipment stores is changing. 
Design/methodology/approach – This exploratory study performs semi-structured 
interviews with retail managers of sports equipment stores. 
Findings – This research reveals the importance of the dimensions of immersive design, 
sensorial ambient elements, social relationships, trialability and real experience sharing 
in designing a memorable in-store shopping experience in sports stores, and it highlights 
that the store’s role in the sports context is transitioning from sales space to an 
interactive, immersive, engaging and convivial place. It proposes a model to design the 
in-store customer shopping experience effectively. 
Practical implications – Sports equipment managers can make their physical stores as 
experiential as possible by investing in expert, passionate personnel and technology in 
order to create a real in-store experience of the product and the sports practice. 
Originality/value – While sports equipment retailers acknowledge the importance of 
providing customers with a memorable shopping experience by creating an evocative 
environment and placing multiple touchpoints in stores, management scholars have 

https://doi.org/10.1108/IJRDM-09-2020-0361
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paid limited attention to sports stores. This study explores the ways in which sports retail 
managers can design their stores effectively in experiential terms. 

 
10. Bonfanti, A., Vigolo, V., & Yfantidou, G. (2021). The impact of the Covid-19 pandemic 

on customer experience design: The hotel managers’ perspective. International 
Journal of Hospitality Management, 94, 102871. 

Περίληψη  

This research responds to calls for research on the devastating impact of the Covid-19 
pandemic on the hospitality industry by investigating how hotel managers are designing 
safe customer experiences. Specifically, this study examines the measures adopted in 
high-end and luxury hotels and identifies the effects of such measures on the intended 
(or planned) experience. Based on thematic analysis of interviews with hotel managers, 
this study identifies seven safety measures: hygiene and protection, internal work 
reorganization, servicescape reorganization, investments in technology and digital 
innovations, customer wait time reorganization, staff training, and updated 
communication. These measures are expected to affect the intended experience in 
terms of reassurance, quickness, intimacy, and proximity, as emerged from 
correspondence factor analysis. Based on these results, this research proposes a model 
for safe customer experience design and suggests practical implications to help hotel 
managers formulate strategies aimed at customer experience creation under safe 
conditions. 

 
11. Karastathis, D., Yfantidou, G., Kormikiari, S., Gargalianos, D., & Kalafatzi, A. (2021). 

Sampling in management studies of public organizations: Elite orientation model vs. 
multiple informants model. Emerging Science Journal, 5(2), 221-232. 

Περίληψη  

The selection of the sample in a survey constitutes a significant parameter for the 
research process. A disagreement of opinions is observed in the field of management 
between researchers regarding which sample fabricates better results in surveys 
administered in public organizations. Some of them support that only the senior levels 
of the management hierarchy should participate in (Elite Orientation Model), while 
others support the participation of representatives from all levels (Multiple Informants 
Model). A questionnaire was administered to people from the three levels of Hellenic 
Sport Federations (HSFs) management hierarchy (employees, directors/managers, 
Board members) in order to investigate their perception about the degree to which 
excellence processes (enablers / results) were implemented. The purpose of this paper 
was to investigate which is the most appropriate model, regarding the selection of 
participants in studies about the administration / management of public organizations. 
Statistically significant differences regarding their perceptions for the topic under 
investigation were revealed, which were directly related to their level in the hierarchy. 
It was concluded that in similar studies the Multiple Informants Model fabricates more 
reliable results.   

 
12. Kalafatzi, A., Gargalianos, D., & Yfantidou, G. (2021). Investigating Organizational 

Trust between Employees and Managers: The Case Study of Hellenic National Sport 
Federations. Journal of Physical Education and Sports Management, 8(1), 30-41. doi: 
10.15640/jpesm.v8n1a4 
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Περίληψη  

The purposes of this study were to: a) investigate how Hellenic National Sport 
Federations’ (HNSF) managers and staff members perceived trust antecedents (ability, 
benevolence, integrity) and b) explore how such antecedents are related to their trust 
attitudes. The sample consisted of twelve employees (three managers and nine staff 
members) of Hellenic National Sport Federations-HNSF, who were interviewed about 
trust antecedents and attitudes in their organisations, working at three different 
HNSFs. Data were analysed via thematic analysis. The results confirmed trust model in 
sport federations. The research adds to theory and practice by showing that factors 
such as years of employment and working environment are fundamental determinants 
of trust in organisations like sport federation. A relation was found between 
organisational size and trust, indicating a particular direction for future studies. 
 

13. Tymviou E., Yfantidou G., Costa G., Laios A., & Alexandris K. (2021). Investigation and 
evaluation of sport tourist typology in Cyprus. International Journal of Latest 
Research in Humanities and Social Science (IJLRHSS), 4(7), 23-33. 

Περίληψη  

The aim of this study is to investigate and evaluate the profile of sport tourists that visit 
Cyprus. It is assumed that the 779 responders of the survey travelled to Cyprus mainly 
to participate in a sport event, in an activity or in sport trainings. For the completion of 
the study, the equivalent questionnaire by Gibson and Yiannakis (2002) was used. A 5-
tiered Likert scale was implemented. A descriptive statistic, frequency analysis, 
reliability tests and factor analysis at principal components were used for the analysis of 
the results. Factor analysis identified 8 tourist roles which explained the 60.40% of the 
total variance. During the investigation of which sport activities would/do attract sport 
tourists during their vacation, most of the participants answered cycling and beach 
volley. Also, for the investigation of the correlation between age and gender in 
comparison to the 8 tourist roles separately, significant differences in five of those 
tourist roles was found. 

 
 
2020 
 
14. Yfantidou, G., & Kyriakousis, V. (2020). The Design of “Smart” Systems and 

Applications and their Contribution to Tourism. International Journal of Cultural and 
Digital Tourism, 6(Spring-Special Issue), 37-47. 

Περίληψη  

Smartphones today have evolved into powerful handheld computers in the age of 
wireless communication. Mobile applications provide services which have reached the 
point where they are an integral part of users' lives. Their continuous development, their 
daily use and their flexibility, lead many sectors of the tourism industry to rely on mobile 
applications for their promotion and vice versa. These applications can be used even by 
small or large businesses such as hotels to better serve their customers. The main 
services of these tourism applications are Location-based Services, context-aware, 
Augmented Reality Applications and Recommendation Systems. This paper explores the 
contribution of smartphones, applications and their services to tourism. 
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15. Yfantidou, G., Ntakou, K., Balaska, P., & Spyridopoulou, E. (2020). The issue of universal 
design and the factors of accessible accommodation and sport facilities at hotels for 
the people with disabilities. European Academy of Management “EURAM 2020”, 
Dublin, 1-28. ISSN 2466-7498 

Περίληψη  

This paper deals with the accessibility and the prospects of development that can be 
observed in the hospitality sector in hotels for the people with disabilities. It is analyzed 
how a person who is experiencing some form of disability can move and self-serve in the 
accommodation he or she has chosen for this stay. In addition, the current general 
institutional framework and the basic legislation, which promote accessibility both to 
Greece and Europe, is presented. The purpose of this work is to explore the obstacles, 
barriers and problems that tourists with disabilities have to face in hotel hospitality. The 
questionnaires were distributed to clubs of people with disabilities in three prefectures, 
Xanthi, Komotini and Alexandroupolis. This research contributed to the realization of the 
problems faced by people with disabilities in their accessibility at hotels. The aim of the 
survey is to capture the current status of accessible hotel units, to illustrate the views of 
people with disabilities, to identify the main reasons for disrupting their journey and finally 
to present the prospective developments and solutions to the issues that arise in terms of 
accessibility to the specific tourism industry and to draw some proposals based on these. 
As it can be seen, these is no clear picture of hotel businesses that can be classified as 
accessible for particular forms of disability. This has been a powerful motivation for 
thinking, aiming at further improving the information given in sites where a potential 
person with disability can choose the right accommodation to cover his/her special needs. 
The results of the survey have highlighted the difficulties, habits, preferences, barriers and 
the needs of travelers with disabilities in the tourism industry. The hotel units are invited 
to meet the needs of this specialized group of tourists and visitors, to provide trained staff 
with the appropriate attitude and behaviour towards them in order to be able to meet the 
needs of these people but also to have the best access to the information society. In 
addition, it is required to provide specific building facilities that will meet the appropriate 
standards for this niche market. Organizations and businesses involved in the tourism 
industry are invited to understand and respond by designing and redesigning services, 
structures and products in the hospitality industry for people with disabilities. 

 
 
 
16. Robaki, G., Papaioannou, A., Yfantidou, G., Kourtesopoulou, A. & Dalakis, A. (2020). 

Organizational Culture and Business Performance in Tourism and Hospitality Industry: 
The Case Of A Luxury Tourist Resort. In: Katsoni V., Segarra-Oña M. (eds) Smart Tourism 
as a Driver for Culture and Sustainability. Springer Proceedings in Business and 
Economics. Springer, Cham, 533-542.  

Περίληψη  

The primary purposes of this study were: (a) to examine the extent to which the 
organizational culture is applied to a luxury tourist resort, (b) to determine the relationship 
between the organizational culture of the luxury tourist resort and its business 
performance as measured by satisfaction levels in relation to Key Performance Indicators 
(KPI) such as profit, ROI, sales volume and market share.  
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The research was addressed to all full-time staff of the luxury tourist resort (300 people 
were employed during the time of the research from February to March 2018, according 
to the Human Resources Director of the luxury tourist resort). Responses were received 
from 166 managers and employees with a 55.3 percent response rate.  
For the purpose of this study a questionnaire developed by Sashkin and Rosenbach (1996) 
was used. The reliability of the scale was found to be α= .92. Also, the particular research 
used the subjective way of measuring performance. Business performance was judged 
against four KPIs two financial (profit and ROI) and two market based (sales volume and 
market share). Descriptive statistics and Spearman Correlation were used to examine 
variables relationship using SPSS software (version 22). The results indicated that 
organizational culture is applied to a great extent from the luxury tourist resort (71%). Also, 
there were significant and positive relationships between the organizational culture and 
business performance (profit, ROI, sales volume and market share) of the luxury tourist 
resort. This study is useful in extending the concept of organizational culture to the tourism 
and hospitality industry. 
 
 

 
2019 
 
17. Yfantidou, G., Dalakis, A., & Tzetzis, G. (2019). Tourism through the competitiveness of 

different destinations. TOURMAN. 3rd International Scientific Conference “Tourism, 
travel and hospitality at crossroads: The way ahead”. Thessaloniki, 162. 

Περίληψη  

Tourism is a rapidly developing global economy, which brings together social, cultural, 
spatial and environmental changes in the structure of modern societies. A competitive 
destination ought to be more successful than competitors in various aspects of the overall 
tourist experience. Thus, to be competitive in the global tourism marketplace, destinations 
have to be innovative, distinctive, and continuously intensifying either the tourist’s 
experience, or their satisfaction. Destinations compete to attract these pleasure travelers 
by emphasizing the experience they should offer. The guiding principle of this study is that 
on the tourists' side, the overall competitiveness of a destination depends on the 
perception of the quality of the tourist experience with a specific destination. The 
participants in the survey were 3070 from 7 different countries. 1666 were from Greece 
and 1232 from other countries. To detect scale dimensionality, an exploratory factor 
analysis (EFA) with a principal component method was conducted for each construct and 
sub-construct. A separate principal component analysis was conducted for each sub-
construct because the items of each sub-construct were pre-determined. Seven factor 
analyses through the principal component analysis and the varimax rotation were 
implemented for this research. For this reason, a large sample was used to verify or not the 
initial factors. The article was based on the American survey that preceded it. The 
questionnaire of this survey was used in US research first. Researchers considered it 
appropriate, after extensive research in Greek and international literature. There were 
made minor changes in the questionnaire regarding the fact that the research measured 
the choices of tourists on the selection of outdoor leisure activity. The outdoor recreation 
activities selected for this research were the best known. The activities concerned all 
participants and were adapted according to their needs. 
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18. Dalakis, A., Yfantidou, G., Costa, G., & Tzetzis, G. (2019). Marital Status as a Key Factor 

of the Choice for Vacation Type and Outdoor Recreation Sport Chosen by Tourists in 
East Macedonia and Thrace in Greece. Proceedings of 22nd International Conference 
on Excellence in Services. Thessaloniki, Greece, 183-208.  

Περίληψη  

This research concerns the tourist behavior of people visiting the areas of Eastern 
Macedonia and Thrace that offer recreational activities. Holidays at tourist destinations 
which provide outdoor recreational activities are preferred by tourists all over the world. 
The purpose of the survey was to investigate whether marital status of tourists affects the 
vacation type of the tourists and the choices of outdoor recreational activities. The results 
indicate that the demographic have affected the research. The results of the study gave 
some important information to the public sector (municipalities, regions) and to the 
professionals of tourism (hotels, companies with recreational outdoor activities and travel 
offices) of the region which are very practical elements. 

 
19. Balaska, P., Yfantidou, G., Kenanidis, Th., Spyridopoulou, E., & Alexandris, K. (2019). 

Exploring how recreational sport participants with different motivation levels use 
leisure negotiation strategies. European Academy of Management “EURAM 2019”, 
Lisbon, 1039 (ISSN 2466-7498). 

Περίληψη  

According to the theory of self-determination, the individuals’ behavior regarding their 
decision to participate in an activity could be affected by internal or external motivation. 
All individuals, whether participants or not, experience constraints in any athletic activity, 
but participation «depends not on the absence of constraints factors but on be negotiated. 
This negotiation is likely to vary in participation and not to be excluded». The present paper 
aims to test the relationship between motivation and negotiation strategies. The results of 
the confirmatory factor analysis showed the construct validity of this model for the first 
time in Greek population and in the context of the participants at the programmes. High 
Motivation team noted high averages on both internal and external motivation and also 
high averages were recorded in all negotiation strategies because the participants 
employed all the strategies to participate. 

 
20. Tsounis-Tzitzikas, K., Goulimaris, D., Antoniou, P., & Yfantidou, G., Bebetsos, E. (2019). 

The effect of participating in recreational dance activities on the social skills of 10 to 
12-year-old children. IJRDO – Journal of Educational Research, 4(1), 8-20. 

Περίληψη   

Developing social skills is important for people’s social life, especially for children who are 
at a sensitive stage of life. The aim of the study is to investigate to which extend 
participating in recreational dance activities effect children’s development of social skills. 
The participants of the research were 168 children (84 boys and 84 girls) with no previous 
dance experience. The experimental group, which consisted of 90 children, took up folk 
dance lessons in a society. The rest 78 children, who formed the control group, did not take 
up any regular physical activity. The data collection was made with the School Social 
Behavior Scale (SSBS - Merrell, 1993). The researchers examined the changes of the 
dimensions ‘cooperating skills’, ‘empathy’, ‘impulsivity’ and ‘disruptiveness’. Two 
measurements conducted (initial and final) within four months. Two-Way analysis of 
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variance (ANOVA) with repeated measures was conducted to evaluate whether there were 
significant differences between the two groups and between the measurements for each 
dimension of the scale. The results showed that the children of the experimental group 
improved their social skills, contrary to the children of the control group. More specifically, 
there was an increase in the positive dimensions that were examined (cooperating skills, 
empathy) and a reduction in the negative dimensions (impulsivity, disruptiveness). 
Consequently, participating in learning dance activities can develop social skills, in a 
positive way. 
 
21. Dalakis, A.S., Yfantidou, G., & Costa, G. (2019). Motives and Involvement of Tourists in 

Eastern Macedonia & Thrace. In: Katsoni V., Segarra-Oña M. (eds) Smart Tourism as a 
Driver for Culture and Sustainability. Springer Proceedings in Business and Economics. 
Springer, Cham, 275-291. https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-
03910-3_20 https://doi.org/10.1007/978-3-030-03910-3_20 

Περίληψη  

The present research concerns both tourism and the tourists’ behavior who visit areas of 
Greece that offer outdoor recreational activities. Its purpose was to investigate the motives 
and the involvement of tourists on vacation. 3070 tourists participated in the survey. The 
results indicated that the demographics had affected the investigated factors. The research 
proposes many and important options in outdoor recreational activities in Eastern 
Macedonia & Thrace. These choices revealed from the preferences of the tourists in this 
area. At a theoretical level, this study is expected to help in developing tools for measuring 
tourism experience and practically to direct advertising costs for public and private 
operators by presenting the advantages of the region and tourists’ selections. From all the 
above interventions, the indirect and immediate beneficiaries will be the tourists of the 
area to whom the research ultimately aims as its final recipients. 

 
22. Yfantidou, G., Spyridopoulou, E., Chatzigeorgiou, T., & Malliou, P. (2019). Hotel 

Innovation and the Creation of Competitive Advantage. In: Katsoni V., Segarra-Oña M. 
(eds) Smart Tourism as a Driver for Culture and Sustainability. Springer Proceedings in 
Business and Economics. Springer, Cham, 135-144. 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-03910-3_10 
https://doi.org/10.1007/978-3-030-03910-3_10 

Περίληψη  

The objective of this research is to investigate the innovative factors and their effect on 
maximizing the efficiency of the services provided by the hotel accommodation. This paper 
is a literature review about hotel innovation. There is an urgent need to provide a unique 
differentiation of hotel products and examine the added value by providing innovative 
ideas to services to improve tourist experience. This paper is an introduction of new 
innovative ideas for further research and development of issues related to hotel services. 
The competitive environment is increasing and the solution for hotels is to be competitive 
and work under a systematic strategic using innovative ideas and create personal products 
for each customer for a unique stay. Being different and competitive is not only an idea but 
a choice to succeed. 
 
23. Yfantidou G., Papaioannou A. & Kriemadis Th. (2019). Green hotels and environmental 

practices: The challenge of travel behaviour change. TOURISMOS: An International 
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Multidisciplinary Refereed Journal of Tourism (1790-8418), 14 

(1), 212-235. https://tourismosjournal.aegean.gr/article/view/568/514 

Περίληψη  

A hotel with a sound green image can achieve cost reduction from the use of energy and 
water, appeal to investors, attract and retain highly motivated employees and cultivate 
guest loyalty, thereby securing top market share and position. From the other hand, as 
climate change is expected to affect tourism more than most other economic sectors, it 
should be in the tourism sector's own interest to make a considerable contribution to 
emission reductions, even though there is also a clear ethical and moral dimension with 
regard to the human suffering caused by climate change. This paper shows that hotels use 
cleaner technologies in their operations in order to attract green consumers and so policy 
makers need to consider the effectiveness of promoting changes in travel behaviour due 
to sustainable reasons. Their managers are convinced that the concepts of tourism and 
environment are interrelated because tourism can’t be developed without the natural 
environment. 

 
 

2018 
 

24. Dalakis, A., Yfantidou, G., & Costa, G. (2018). The effect of demographics on tourist 
experience and competitiveness of tourist destinations in eastern Macedonia and 
Thrace. Proceedings of 21st International Conference on Excellence in Services. Paris, 
France, 231-245. http://sites.les.univr.it/eisic/index.php/2018/08/01/pre-conference-
proceedings-21st-eisic-paris-2018/ 

Περίληψη  

Demographic characteristics played significant role in previous researches. The present 
research concerns tourist experience and competitiveness of tourist destinations in eastern 
Macedonia and Thrace in Greece that offer outdoor recreational activities. The purpose of 
the survey was to investigate whether the tourist experience and the competitiveness of 
the different holiday places are affected by the demographic characteristics of tourists. The 
results indicated that the demographics have affected the research. The results of the study 
gave some important information to the public sector (municipalities, regions) and to the 
professionals of tourism (hotels, companies with recreation outdoor activities and travel 
offices) of the region which are very practical elements. From all the above interventions, 
the indirect and immediate beneficiaries will be the tourists of the area to whom the 
research ultimately aims as its final recipients. 

 
 

25. Dalakis, A., Yfantidou, G., Costa, G., Matsouka, O., & Tsitskari, E. (2018). Tourists' 
perspective and nationality impact on destination competitiveness. e-Review of 
Tourism Research, 15(2-3), 192-222. (SCOPUS, SJR: 0.262) 

Περίληψη  

Tourism is an important factor in people's lives and impels them to travel to new 
destinations. The purpose of this paper was to examine the destination’s competitiveness 
regarding the tourists’ perspective in Greece. The guiding principle of this study concerns 
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the tourists’ perspective, the overall competitiveness of a destination whether or not is 
dependent upon the perceived quality of their tourism experience with a particular 
destination. A comparative work on a wide range of tourists’ behavior from different 
nations about the destinations’ competitiveness has multiple benefits on how the tourism 
stakeholders can act through a market research.  
 

26. Yfantidou, G., Zioumbiloudi, A. & Balaska, P. (2018). Sport Tourists with Disabilities: 

Accessible Tourism, Accommodation, Recreation and Sport in Greece. Hellenic Journal 

of Sports & Recreation Management (HSASMR), 15(2), 26-39. 

Περίληψη  

This paper examines the travel preferences of tourists with disabilities, the type of 
accommodation they select, the reasons that push them away from travelling and the 
sources of accessible accommodation information they choose. The “Accessible Tourism 
Accommodation Survey” (ATAS) was applied as the basis of the present study. The sample 
consisted of 81 sport tourists with disabilities with physical and sensory disabilities. The 
survey was conducted in 4 cities in Northern Greece, where sport events were organized 
and conducted. The participants identified many obstacles as important reasons for 
avoiding a trip, such as the general cost / economic constraints, the lack of accessible 
destinations, suitable accommodation, the problems of transportation getting to the 
destinations and at the destinations, the lack of accessible attractions, etc. The surveys’ 
data revealed preferences and habits and barriers to access for travelers with disabilities, 
which the tourism industry is invited to understand and to respond to them through the 
design and redesign of products and services in the field of tourism. 

 

27. Gkirtziki, A., Yfantidou, G., Panagiotopoulos, D., Costa, G., & Karagkounidis, A. (2018). 

Broadcasting Rights under the EC Antitrust Rules. Advances in Sport Management 

Research Journal (ASMRJ), 1(1), 90-111. 

Περίληψη  

The treatment of sports in Competition Law is complicated for number of factors. First, the 
analysis of sport has a peculiar economic logic, based on sporting competition and a degree 
of economic co-operation, which potentially legitimizes a range of cartel – like agreements. 
Second, sport has a special position in our society, and cannot be treated merely as a 
business, even if there are clear examples of business transactions. Third, there is a close 
linkage between professional sport and the development of sport at the grassroots level 
and therefore there are grounds for cross subsidies from one to the other. Fourth, sport is 
frequently governed by independent associations which create their own private law which 
sit uneasily alongside civil law. As a result, there has been a good deal of litigation in relation 
to sports and fair amount of legislation, often granting antitrust exemption. The issue for 
the courts, regulatory bodies and tribunals is when and how to apply the EC Treaty rules to 
sporting regulations because of their mixed sporting and economic effects. It is the analysis 
of this question that has caused a degree of difficulty for courts over the years. 
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28. Nikolaidou, S., Yfantidou, G., Mavromatis, G., & Costa, G. (2018). Evaluation of The 

Organizational Structure of Sports Organizations: The case of Greek MSO. International 

Review of Services Management (IRSM), 1(1), 1-22. 

Περίληψη  

The purpose of this study was to examine the organizational structure of Greek Municipal 
Sports Organizations and to classify them based on their organizational types. The sample 
consisted of eighty-four Municipal Sports Organizations/Companies/Sports Offices. The 
Sport Commission Organization Structure Survey questionnaire (SCOSS) was modified and 
translated in Greek, in order to be used for this survey. The Exploratory Factor Analysis for 
the aforementioned sample detected three factors: a) formalization, b) concentration, c) 
complexity with high reliability coefficients for all factors. The Confirmatory Factor Analysis 
revealed highly satisfactory indicators. Consequently, the model fitted the sample data 
quite well. The Cluster Analysis for the sample identified three basic groups of 
organizational characteristics. The results of this study verified the validity and the 
reliability of the SCOSS questionnaire and may be used by Municipal Sports 
Organizations/Companies/Sports Offices, in order to manage organizations effectively. 

 
29. Yfantidou G., & Goulimaris, D. (2018). The exploitation of edutourism in educational 

society: a learning experience necessity through physical activity and recreation. Sport 

Science, 11(1), 8-15. 

Περίληψη  

Educational tourism or edutourism is the sector of the economy that is developing fast and 
is acquiring more popularity nowadays. Edutourism is a tourist activity by those who are 
undertaking an overnight vacation and those who are undertaking an excursion for whom 
education and learning is a primary or secondary part of their trip. The increase in 
educational mobility is impressive and it’s not just travel, it is a unique change for the 
children and the youth to enjoy nature and the outdoors and be physically active engaging 
in sports. Furthermore, Edutourism can also promote sustainability and transform the 
young tourists to responsible tomorrow consumers and travelers, who respect and protect 
nature. Also, it would be a unique chance for students to discover what they like to do in 
their future and edutourism seem to contribute to their decision in selecting a university. 
This paper is a literature review that focuses on educational trips based on sport and nature 
and proposes technological innovations to reinforce the knowledge of students. 
 
30. Yfantidou G., Nikou M. & Matsouka O. (2018). Winter tourism in Greece: an approach 

to tourists’ behavior and needs. GeoJournal of Tourism and Geosites, 21(1), 74-87. 

http://gtg.webhost.uoradea.ro/PDF/GTG-1-2018/272_Yfantidou.pdf (SCOPUS, SJR: 

0.24) 

Περίληψη  

Greece has been dominated by efforts to regenerate winter sports resorts and ski centers 
during the last decade. The purpose of this paper is to give a brief overview of the profile 
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of winter tourists in Macedonia Greece by the examination of tourists’ behavior and their 
physical and mental needs through a case study of Kaimaktsalan Ski Centre. Specifically, 
the case study of Kaimaktsalan Ski Centre is examined. The questionnaire Tourist Role 
Preference Scale was used in order to collect the data. This research revealed the tourists’ 
behavior and their human needs during their holiday. The main findings of the research 
indicated that half of the participants claimed that they sometimes feel satisfied with the 
winter tourism activities in general. The majority claimed that they are very satisfied with 
their physical and psychological needs during their winter tourism vacations. The profile of 
winter sport tourists in Kaimaktsalan ski center is mainly women, single, 17-39 years-old, 
university graduates, with full-time occupation and with a medium family income. It is 
crucial to take these results into account to employ the right measures to increase 
customer satisfaction. Thus, managers of ski resorts are advised to first discover the 
structure and segments of their clientele, and then analyze their satisfaction surveys by 
considering the moderating effects of lifestyles, spending levels and skiers’ skills. 

 

 

31. Yfantidou G., Spyridopoulou E., Papaioannou A., Balaska P. (2018). The Interest of 
Sport Tourism Enterprises in Green Practices. In: Katsoni V., Velander K. (eds), 
Innovative Approaches to Tourism and Leisure (pp. 275-287). Springer Proceedings in 
Business and Economics. Springer, Cham. Doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-
67603-6_21        https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-67603-6_21  

Περίληψη  

The focus of this research is mainly on the definition of sustainable tourism actions that 
Greek enterprises follow and how tourism and sport tourism can be developed in a 
sustainable way. Sustainability has three strands: economic, social and environmental. 
From economic aspect there is an interest from all enterprises to implement the following 
actions: replacing energy-intensive lamps with new technology ones, recycling waste, 
landscape restoration, use of "green" cleaners, use of organic products, provide and 
promote traditional foods and drinks, use of photovoltaic, building insulation etc, because 
there is a reduction of their costs and also simultaneously benefit thereby the 
environment and furthermore have a social profile “environmental friendly” which is an 
incentive for some tourists for their choice. This research investigated the attitudes and 
the behavior of small, medium and large sport tourism enterprises as regards to 
sustainable development. As a global industry dependent on high quality natural 
environments for its attractiveness, tourism cannot hide from its responsibility to promote 
more sustainable business practices. The fundamental idea of the selective marketing 
approach is to attract a certain kind of tourists to the destination, those who behave in an 
environmentally friendly manner. The model for sustainable tourism development in 
Greece relates to ecological change brought by tourist activity, infrastructure 
development and through sport. 
 
 
32. Yfantidou G., Dalakis A., Costa G., Tzetzis G. (2018). General Travel Behavior in Eastern 

Macedonia and Thrace. In: Katsoni V., Velander K. (eds) Innovative Approaches to 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-67603-6_21
https://doi.org/10.1007/978-3-319-67603-6_21
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-67603-6_21
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Tourism and Leisure (pp. 433-466). Springer Proceedings in Business and Economics. 
Springer, Cham. Doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-67603-6_33 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-67603-6_33  

Περίληψη  

Holidays that include outdoor recreational activities are preferred by tourists. The 
opportunity given to tourists for active employment during holidays is one of the key 
reason for choosing regions that offer such activities. Our research took place in the 
region of Eastern Macedonia and Thrace in a year base in order to monitor the tourist 
behavior of tourists. Participants in the survey were 3070 from seven different 
countries. Travel behavior in the survey was tested with 5 questions. The behavior of 
the tourists was different between Greek, English and Polish, who behaved differently 
from German, Bulgarian, Cypriot and Romanian. The favourable and preferred sports 
activities are the canoe-kayak, rafting, diving, mountain bike (m.t.b.), climbing-
rappeliling, flying-fox and water sports. 
 
 

33. Papaioannou A., Kriemadis T., Kapetaniou P., Yfantidou G., Kourtesopoulou A. (2018). 
Customer Oriented Strategy and Business Performance in Tourism and Hospitality 
Industry. In: Katsoni V., Velander K. (eds), Innovative Approaches to Tourism and 
Leisure (pp. 417-432). Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, 
Cham. Doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-67603-6_32 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-67603-6_32  

Περίληψη  

The primary purposes of this study were: (a) to determine the extent to which customer 
oriented strategy is implemented to four and five-star hotels, and (b) to examine the 
relationship between customer oriented strategy used by four and five-star hotels and 
business performance (profit, ROI, sales volume and market share). The research was 
addressed to all four and five-star hotels in the Region of Peloponnese (142 four and five-
star hotels, which recognized by Hellenic chamber of hotels) and involved 142 experienced 
managers who were the most knowledgeable regarding marketing issues. Responses were 
received from 98 managers of 98 four and five-star hotels with a 69% response rate. For 
the purpose of this study a 40-item questionnaire, was used developed by Whiteley 
(1991). The reliability of the scale was found to be α= .89. Also, the particular research 
used the subjective way of measuring performance. Business performance was judged 
against four criteria two financial (profit and ROI) and two market based (sales volume 
and market share). Descriptive statistics and Pearson chi-square (χ2) statistics were used 
to examine variables relationship using SPSS software (version 22). The results (means) 
indicated that customer oriented strategy is applied to a great extent from four and five-
star hotels (M=3.97, SD=0.66). Also, there were significant and positive relationships 
between the customer oriented strategy and business performance (profit, ROI, sales 
volume and market share) of four and five-star hotels. This study is useful in extending the 
concept of customer oriented strategy to the tourism and hospitality industry. The study 
will be useful in helping managers to their further understanding of the customer oriented 
strategy process in their respective organization. 
 

 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-67603-6_33
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-67603-6_33
https://doi.org/10.1007/978-3-319-67603-6_32
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-67603-6_32
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2017 
 

34. Yfantidou G., Spyridopoulou E., Papaioannou A. & Balaska P. (2017). Service innovation 
in hotels for people with disabilities. Proceedings of 20th International Conference on 
Excellence in Services. Verona, Italy, 835-848. 
http://www.toulonveronaconf.eu/papers/index.php/tvc/article/view/501 

Περίληψη  

Vacations, journey and physical and recreational activities are an important part of the life 
of people with disabilities as a means in order to escape from their daily routine, to 
strengthen family ties and to promote health, self-confidence and independence. 
Researches in tourism have shown that disabled people face many obstacles when they 
participate in sport and recreation activities because of the lack of accessible destinations, 
of facilities, of means of transport, of appropriate information and because of obstacles in 
communication and behavior, but also in finding an accessible accommodation. The aim of 
this paper is the investigation of the dimensions of sport tourists’ accessibility as regards to 
tourist accommodation and sport facilities. The sample consisted of 81 sport tourists with 
disabilities aged 18 to 60 years and above, men and women, with physical and sensory 
disabilities (vision or hearing disabilities) participated in this research. The questionnaire 
was consisted of a) the scale “Accessible Tourism Accommodation Survey” – ATAS, which 
is about the accommodation needs of disabled people based on the accessibility b) the 
“Tourist Role Preference Scale” – TRPS, c) a part of 24 questions concerning sport activities 
for disabled people and d) a part of 10 questions regarding demographics and specific 
preference destination. The surveys’ data revealed preferences and habits and barriers to 
access for travelers with disabilities, which the tourism industry is invited to understand 
and to respond to them through the design and redesign of products and services in the 
field of tourism. 

 

35. Papaioannou A., Kriemadis T., Yfantidou G., Patrikiou A. & Avgerinou V. (2017). 
Customer-oriented strategy in Greek Sport Business Sector: The case of the sport 
enterprise “Holmes Place Glyfada”. Proceedings of 20th International Conference on 
Excellence in Services. Verona, Italy, 607-620. 
http://www.toulonveronaconf.eu/papers/index.php/tvc/article/view/485 

Περίληψη  

The primary objectives of this research were: (a) to determine the extent to which the 
customer oriented strategy (customers’ perspective) is implemented to Greek sport 
business sector and more specifically in sport enterprise “Holmes Place Glyfada”, and (b) 
to investigate if differences exist between the customer oriented strategy (according to its 
members’ evaluation) and demographic characteristics of the participants (gender, work 
experience and educational level of the participants). The particular research project is an 
on-going research and up to now data has been gathered from a random sample of 200 
members of a large sport enterprise in Attica. For the purpose of this study a 43-item 
questionnaire, was used (developed by Whiteley 1991) focusing on customer oriented 
strategy and demographic characteristics of the participants, using a five point Likert scale. 
The reliability of the scale was found to be α= .95. Descriptive statistics and Pearson chi-
square (χ2) statistics were used to examine variables relationship using SPSS software 
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(version 22). The results highlighted the strong and weak points of customer oriented 
strategy application by the sport enterprise and significant differences between the 
customer oriented strategy and demographic characteristics of the participants. This study 
is useful in extending the concept of customer oriented strategy to the sport business 
sector. The study will be useful in helping managers to their further understanding of the 
customer oriented strategy process in their respective organization. 

 
36. Dalakis A., Yfantidou G., Papaioannou A. & Costa G. (2017). The tourist behavior of 

tourists and the type of holiday they choose in Greece. Proceedings of 20th 
International Conference on Excellence in Services. Verona, Italy, 203-212. 
http://www.toulonveronaconf.eu/papers/index.php/tvc/article/view/455 

Περίληψη  

Holidays at destinations that include outdoor recreational activities are in recent years of 
the most chosen holiday all over the world (Dalakis, Yfantidou, Tsitskari, Kosta & Tzetzis 
2016). The purpose of this research was to identify the behavior of the tourists who 
selected this destination. Our research took place in the region of Eastern Macedonia and 
Thrace, in North Eastern Greece, from 1-1-2015 to 31-12-2015 in order to monitor the 
tourist behavior in a year base. Participants in the survey were 3070 from seven different 
nationalities: Greek, English, Polish, German, Bulgarian, Cypriot and Romanian. Pearson 
correlations about motivation and travel type revealed important differences. The choices 
about the type of holiday of the English, German and Polish were different from the Greek, 
Bulgarian, Cypriot and Romanian. In this research we wanted to categorize the tourist 
behavior so as to help private business sector in the area (hotels and companies that 
provide outdoor recreational activities, etc.) in order to modify the marketing strategies to 
target potential participants with different cultural backgrounds. 

 

37. Yfantidou G., & Anthopoulos P. (2017). Designing of Outdoor Green Recreational Parks. 

Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, 12(2), 5-18. 

http://www.um.ase.ro/no122/1.pdf (SCOPUS, SJR: 0.28) 

Περίληψη  

The lack of «green» from the urban environment has negative effects on all aspects of 
human activity. People are affected psychologically, spiritually, culturally and also in their 
work life, under constant pressure and high stress levels, deprived of important activities 
and the pleasures of everyday life. Thus, it is observed that people tend to prefer natural 
landscapes than structured ones, especially when there is an absence of vegetation and 
aquatic element. Generally, when people are under pressure, they search for the shelter of 
a natural landscape, that will make them feel better. Landscapes consisting of trees, grass, 
water, rock formations, flowers and birds are considered very useful and necessary in 
today's busy city people. This paper records the most important principles, which are useful 
to follow when designing an outdoor urban recreation area. 

 
38. Yfantidou G., Spyridopoulou E., Kouthouris Ch., Balaska P., Matarazzo M. & Costa G. 

(2017). The future of sustainable tourism development for the Greek enterprises that 

http://www.um.ase.ro/no122/1.pdf
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provide sport tourism. Tourism Economics, 23(5), 1155-1162. DOI: 

10.1177/1354816616686415 (SCOPUS, Impact Factor: 0.942) 

https://doi.org/10.1177/1354816616686415 

(http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1354816616686415)  

Περίληψη  

"Green tourism" is defined as tourism that enhances the local cultural elements, operating 
under the control of local communities, providing employment and maintains the 
economic benefits within the local communities. In fact, many times the above definition 
poorly attested, since there are times when the economic benefits escape from local 
communities. From its part the tourist industry uses the term as a message to tourists on 
energy saving, avoid coastal pollution etc. Sometimes the same tourist businesses are 
accused because they use the term or label "green" primarily for marketing purposes. 
Although it is a fact that the tourism industry is starting to respond to the changing values 
of tourists regarding environmental issues. The goal of this research is to find if there is a 
future for sustainable tourism development at the enterprises that provide sport tourism 
in Greece. 

 
 

 
39. Yfantidou G. & Matarazzo M. (2017). The Future of sustainable tourism in developing 

countries. Sustainable Development, 25, 459–466. DOI: 10.1002/sd.1655 (SCOPUS, 

Impact Factor: 2.75) (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sd.1655/full)  

Περίληψη  

The term "green tourism" is often used in conjunction with the desire for a balanced 
approach to tourism planning. "Green tourism" is defined as tourism that enhances the 
local cultural elements, operating under the control of local communities, providing 
employment and maintains the economic benefits within the local communities. In fact, 
many times the above definition poorly attested, since there are times when the economic 
benefits escape from local communities. From its part the tourist industry uses the term 
"green tourism" as a message to tourists on energy saving, avoid coastal pollution etc. 
Sometimes the same tourist businesses are accused of using the term or labeling "green" 
primarily for marketing purposes. This paper shows that governments have a crucial role 
regarding the encouragement of using cleaner technologies in tourism sector and 
presenting different approaches in order that a sustainable way could be achieved in 
developing countries. 

 

2016 
 

40. Dalakis A., Yfantidou G., Tsitskari E., Costa G. & Tzetzis G. (2016). Location and activities 

that eco-tourists prefer in Greece. The case of Eastern Macedonia and Thrace. Journal 

https://doi.org/10.1177/1354816616686415
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1354816616686415
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sd.1655/full
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of Physical Education and Sport ® (JPES), 16 Supplement issue (1), Art 101, 633 - 639. 

https://doi.org/10.7752/jpes.2016.s1101  (SCOPUS, SJR: 0.46) 

Περίληψη  

Holiday and recreation destinations play an important role in people’s lives in modern 
societies. Outdoor recreation activity programs do not concern themselves with 
participants’ physical improvement or empowerment, rather with their feelings of 
satisfaction and pleasure. This results in benefits that arise effortlessly, prompting 
participants to engage in life-long exercise without making any demands on high 
performance on their part. Contemporary hectic lifestyle and the degraded natural 
environment that characterize modern cities constitute outdoor recreation and 
participation in outdoor recreation activities (O.R.A.), both important and highly necessary. 
Many scholars claim that increased interest in exercise helps people enhance its resulting 
benefits that directly relate to the quality of their lives. 86 people took part in a research 
that was carried out in Eastern Macedonia and Thrace, in the North-East of Greece. 
Researchers examined the intentions/desires and the criteria of choice set by the visitors 
in relation to this uniquely beautiful site. The results of the MANOVA multivariable 
fluctuation analysis showed that there was no statistically significant effect on the sex of 
the participants with the Pillai’s trace test showing F(1,59) = 1,061 and sig=.398. The 
researchers continue the research by expanding the sample with foreign tourists visiting 
the area of Eastern Macedonia and Thrace. 

 

41. Patsi C., Yfantidou G., Antoniou P., Gkoraki V. & Lagiou K. (2016). Perceptions of people 

with schizophrenia regarding digital interactive games. Journal of Physical Education 

and Sport® (JPES), 16 Supplement issue (1), Art 104, 650-655. 

DOI:10.7752/jpes.2016.s1104     (SCOPUS, SJR: 0.46) 

http://efsupit.ro/images/stories/nr1.2016/Art%20104.pdf    

Περίληψη  

The purpose of this study was to investigate the perceptions of people with schizophrenia 
regarding digital interactive games (DIG). The sample of the study was 8 adults with 
schizophrenia, aged 35 to 63 years old. During the exercise sessions, the DIG that operates 
in Nintendo Wii device was used. The involvement with the DIG was 3 times per week and 
the participants played for 45 minutes during each session. A private structured interview 
was carried out by a psychiatrist for the evaluation of mood and emotional state of the 
participants from their involvement with the DIG. The main conclusion of the study was 
that people with schizophrenia had positive perceptions and attitudes regarding the DIG. 
Overall, the participants displayed enthusiasm with the game and stated that they intended 
to continue to exercise with DIG, in the future. 

 

2015 
 

42. Nikolaidou S., Gialamas V., Yfantidou G., Costa G. & Mavrommatis G. (2015). 

Confirmation of the Dimensional Adjustment Model of Organizational Structure in 

http://efsupit.ro/images/stories/nr1.2016/Art%20104.pdf
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Municipal Sports Organizations. International Journal of Sport Management Recreation 

& Tourism, 19(a), 1-11. 

Περίληψη  

The presence of municipal sport organizations indicates the priority, which is given 
from the local authority in the well-being of citizens. On the other hand, it constitutes 
the basis upon which sports are built in national level. The whole body of the 
organizations has an organizational structure. The organizational structure is a system 
of registration of employment and the relations that govern them. The basic 
dimensions are: concentration, complexity and formalization. The purpose of this study 
is to confirm or contradict the proposed, based on the literature, model of 
organizational structure in municipal sports organizations. The Sport Commission 
Organization Structure Survey questionnaire was used in order to conduct it. The 
participants were 100 Greek municipal sport organizations. Factor analysis detected 
four factors: departmentalization, concentration, specialization and formalization. The 
results confirmed partially the proposed model. The ‘Cronbach a’ was used to calculate 
the reliability factors ranged from .40 to .70. The confirmatory factor analysis was used 
to determine the adjustment or not to the new model in the data. Based on the model 
of the confirmatory factor analysis it is revealed that it was slightly acceptable. Finally, 
although there was a marginal confirmation of the new model, it appears that 
questions of this survey require further improvement.  

 
2012 

 

43. Yfantidou G., Costa G. & Polemitis A. (2012). Tourist role preference in Cyprus. 

Rekreologia Leisure Science, 1, 4-8. 

Περίληψη  

The quality improvement of Cyprus tourism has been identified as the number one action 
plan in the recent years. Emphasis is placed on the promotion and the quality improvement 
of domestic tourism which can contribute both to the economy and the regional 
development. The purpose of the survey was to check the validity of the questionnaire for 
the Cypriot sample and to investigate demographic characteristics of tourists. The 
questionnaire proved to be suitable for the typology of the domestic tourists in Cyprus 
survey. 
 
44. Matsouka O., Yfantidou G., Trigonis I. & Michailidou M. (2012). Psychological and 

Physiological effects of aquatic exercise program among the elderly. The Sport Journal, 

19. http://thesportjournal.org/article/psychological-and-physiological-effects-of-

aquatic-exercise-program-among-the-elderly/ 

Περίληψη  

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of a 3-week daily physical 
activity program in outdoor spring hot water on joint mobility and mood state in 31 healthy 
elderly people aged between 60 and 82. The variables comprising mood state were positive 
engagement revitalization, tranquillity and physical exhaustion whereas joint mobility 

http://thesportjournal.org/article/psychological-and-physiological-effects-of-aquatic-exercise-program-among-the-elderly/
http://thesportjournal.org/article/psychological-and-physiological-effects-of-aquatic-exercise-program-among-the-elderly/


 

 

 

  

60 

focused on shoulder flexibility. Subjects were allocated to one exercise group (n= 20) and 
one control group (n=11). The exercise group participated in a 45-minute-per-day aquatic 
exercise program in hot water for 20 consecutive days whereas the control group didn’t 
participate in any kind of organized exercise. Subjects were pre- and post-tested for the 
variables of mood state and shoulder flexibility. The results indicate that the elderly people 
who participated in the outdoor aquatic exercise program had significant improvements in 
positive engagement (z=2.4, p<.05), revitalization (z=2.8, p<.05), tranquillity (z=2.8, p<.05), 
physical exhaustion (z=2.7, p<.05), and shoulder flexibility (t=9.25, p<.05). No significant 
changes in these variables were observed in the control group. The results indicate that an 
aquatic exercise program is an alternative training method for improving psychological 
state and functional fitness performance in healthy elderly people. 
 
 
2011 
 
45. Yfantidou G., Costa G. & Michalopoulou M. (2011). Sports tourist destination brands. 

The case of Greece. Journal of Tourism Today, 11, Fall, 96-109. 

Περίληψη  

Destination branding is a new way to promote better your product / destination / sports. 
It is very important to know how to do it. A research of Beerli and Martin (2004), indicate 
that: (1) motivations influence the affective component of image; (2) the experience of 
vacation travel has a significant relationship with cognitive and affective images, and (3) 
the socio-demographic characteristics influence the cognitive and affective assessment of 
image. Image dimension is important in the brand equity model (Konecnik and Gartner, 
2007). Also, Boo et al. (2009), support the important role of image in the brand equity 
model, in that destination brand image was identified as a key correlate of destination 
brand loyalty in the proposed model. The purpose of the study was to reveal the 
components (behavior, motivation, destination characteristics, socio-demographic data) 
for an affective and cognitive image for sports tourist destination branding.  
 
46. Yfantidou G., Costa G. & Michalopoulou M. (2011). Human needs determining the 

profiles of popular tourist roles in Greece. Studies in Physical Culture and Tourism, 

18(1), 59-70. 

Περίληψη  

The motive for someone in order to travel or to participate in tourism can be determined 
as a total of needs and attitudes that predispose an individual to act with a specific way. 
Also the motives have their roots at the basic psychological and sociological needs that 
strengthen every behavior.  Tourist Roles Preference Scale (15 tourist roles) is a scale that 
examines the behavior and the psychological human needs of leisure tourists and it was 
first been used at American citizens. The purpose of this study was to determine the 
intention of tourists for adopting tourist roles in Greece, among men and women and the 
three Life Eras (age). Sun lover, Anthropologist, Archaeologist, and Escapist I were the most 
famous tourist roles in Greece. Low frequencies, in the remaining tourist roles reveal that 
a small number of tourists are visiting Greece for reasons other than the aforementioned. 
This may be the result of inefficient marketing for tourism products. 
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47. Yfantidou G., Tsernou A., Michalopoulos M. & Costa G. (2011). Criteria of participation 

at the sport and recreation services of municipal organizations. International Journal of 

Sport Management Recreation & Tourism, 7(a), 1-10 

(http://www.ijsmart.eu/Contents.aspx?Y=2011&V=7&Is=a).  

Περίληψη  

The purpose of this study was to evaluate the services of municipal authorities of Komotini 
Greece, as they are recorded through the opinions of citizen’s of the municipality. In order 
to examine the services, a questionnaire was used that included questions about the 
participation in the programs, the reasons / factors for participation in exercise, the content 
of the programs and the personal characteristics of the citizens (exercising and no 
exercising people at municipal organization). Subjects in this study were 303 people all 
citizens of municipality of Komotini. Factor analysis detected five factors in the 
questionnaire: 1) quality of instructors, 2) functionality, 3) availability and program 
provision, 4) other services and 5) location. Also, were applied two-way factor analyses 
between the factors "age" and "education", "weekly frequency of exercise" and "monthly 
duration of exercise", "age" and "income" to find which of the criteria affect the 
participation. From the analyses appeared important effect of criteria of "weekly frequency 
of exercise" and was realised difference between the rungs. 
 
48. Yfantidou G., Costa G. & Michalopoulos M. (2011). Tourists’ Roles Preference in 

Greece. Journal Personality, Motivation, Sport, 16, 312-323. 

Περίληψη  

The classification of leisure tourists is examined by Tourist Roles Preference Scale (TRPS-15 
tourist roles) and was first used with American citizens. Also at a similar research in 
Australia, the same scale “TRPS” was used and indicated that the items of TRPS are 
significant in representing the tourist roles they are actually intended to measure. The 
purpose of this study was to determine the intention of tourists for adopting tourist roles 
preference in Greece based on human needs, among men and women and the three Life 
Eras: Early Adulthood (17-39), Middle Adulthood (40-59) and Late Adulthood (over 60), and 
also to identify sports tourism (percentage, profile and behaviour of sports tourists). Binary 
logistic regression was used according to gender, age and twenty-two psychological needs 
with the three sports tourist roles: Explorer, Thrill Seeker and Active Sports Tourist (p<0,05) 
and revealed the needs that influence sports tourism behavior. Sun lover, Anthropologist, 
Archaeologist and “Escapist I” had the higher percentages (25% to 38%) of preference in 
frequency analysis and therefore were the most popular tourist roles in Greece. Low 
percentages (from 2% to 18%), in the remaining tourist roles and especially at sports 
tourism (2% to 6%) reveal that a small number of tourists visit Greece for reasons other 
than the aforementioned. This may be the result of inefficient marketing for tourism 
products and especially sports tourism. 
 
 

 

http://www.ijsmart.eu/Contents.aspx?Y=2011&V=7&Is=a
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2010 
 

49. Yfantidou G., Matsouka O., Costa G. & Michalopoulos M. (2010). Psychological needs 

as determinants of engagement in sports tourism. Exercise and Quality of Life, Vol.2(2), 

1-11. 

Περίληψη  

This paper examines the human needs that predict the preference of sports tourism in 
Greece; explores the tourist typology and emphasise at sport tourist roles. The sample was 
269 sports tourists who visited Greece in summer. The questionnaire is based on the 
“Tourist Roles Preference Scale” of Gibson and Yiannakis (2002), and was translated in 
Greek, German and Russian. This survey suggests promoting sports tourism especially to 
women and also to create and promote sports events for ages over 40, because there is a 
lack of participation in those groups and a lack of events that match to these ages and 
gender. Furthermore, this exploratory research has revealed that in the future tourist 
behaviour is suggested to be described by only 8 tourist roles. 
 
 
2009 
 
50. Genti M., Goulimaris D. & Yfantidou G. (2009). The Psychological Mood of Adult 

Participants in Aerobics, Greek Traditional Dances and Muscle Strengthening Programs. 

International Journal of Sport Management Recreation & Tourism, Vol.4(c), 40-51. DOI: 

10.5199/ijsmart-1791-874X-4c 

Περίληψη  

The aim of the study was to examine the differences in the psychological mood of 
individuals who participated in three different exercise programs, aerobics, Greek 
traditional dances and muscle strengthening with additional weights. The sample 
consisted of 161 individuals. An adapted version of the Greek population (Zervas, 
Ekkekakis, Psychoudaki & Kakkos, 1993) questionnaire of (McNair, Lorr & Droppleman, 
1971) «Profile of mood states» (POMS) was used to collect data. This instrument was 
used to evaluate stress-tension, depression, aggression, energy, fatigue and the Total 
Psychological Mood (TPM). The questionnaire was given to the participants before and 
after the implementation of the three programs. A multi variable variance analysis was 
conducted (MANOVA) among the three programs so as to examine the differences as 
far as the 6 factors of the questionnaire is concerned. A variance analysis (One – Way 
ANOVA) was conducted to examine if differences in the T.P.M. existed for each 
program. From the data process, differences were found to exist for depression, 
aggression, energy, fatigue, and T.P.M. It was concluded that, participation in Greek 
traditional dances and aerobics programs improves more effectively the psychological 
mood in comparison to the muscular strengthening programs. 
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2008 
 

51. Yfantidou G., Costa G. & Michalopoulos M. (2008). Tourist Roles, Gender and Age in 

Greece: A Study of Tourists in Greece. International Journal of Sport Management, 

Recreation and Tourism, 1(b), 14-30. DOI: 10.5199/ijsmart-1791-874X-1b 

Περίληψη  

This research is set in the context of tourism marketing and refers specifically to tourist 
roles. A representative sample of 1675 tourists brings to light the tourist role preference in 
Greece, and allows us to examine the possible differences between men and women of 
varying ages. The Tourist Role Preference Scale (TRPS) was used for this research. The 
findings of this study support the existence of Yiannakis and Gibson’s 15 leisure tourist roles 
in Greece. Sun lover, anthropologist, archaeologist, independent mass tourist and escapist 
were found to be the most prevalent tourist roles in Greece. A comparison between gender 
and age revealed more similarities than differences. TRPS was proven reliable and valid for 
the sample used in this study and the questions of the scale represented significantly the 
tourist roles measured. 
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Β. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ 

 
37 ελληνικές δημοσιεύσεις 
 
 
2020 
 

 

1. Πάτση, Χ, Αντωνίου, Α. & Υφαντίδου, Γ. (2020). Έξυπνα τηλέφωνα και τρόποι 

ενσωμάτωσή τους στο μάθημα της Φυσικής. Περιοδικό Educationext, 3, 113-123. 

Περίληψη  

Η παιδική παχυσαρκία ολοένα αυξάνεται και τα υπέρβαρα παιδιά είναι περισσότερο 
πιθανό να εμφανίσουν προβλήματα υγείας όπως διαβήτη, υπέρταση, καρδιαγγειακές και 
μεταβολικές διαταραχές καθώς και διαταραχές στον ύπνο. Ο συνδυασμός της 
ενασχόλησής τους με φυσικές δραστηριότητες και της υιοθέτησης της υγιεινής 
διατροφής, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για τη μείωση της εμφάνισης του 
φαινομένου της παχυσαρκίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθούν οι 
τρόποι ενσωμάτωσης των έξυπνων τηλεφώνων στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Για το 
σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών που 
δημοσιεύτηκαν από το 2011 έως το 2016. Τα αποτελέσματα των εν λόγω ερευνών 
υποστήριξαν ότι η ενσωμάτωση της έξυπνης τεχνολογίας στις φυσικές δραστηριότητες 
σε άτομα νεαρής ηλικίας, δύναται να αυξήσει μελλοντικά τις πιθανότητες ενασχόλησή 
τους με φυσικές δραστηριότητες. Επιπρόσθετα η χρήση της τεχνολογίας και των 
εφαρμογών των έξυπνων τηλεφώνων, από πλευράς εκπαιδευτικών, μπορεί να 
λειτουργήσει ως παράγοντας ενίσχυσης της γνώσης των μαθητών/τριών, αναφορικά με 
τα διεθνή πρότυπα συνάφειας με τη φυσική δραστηριότητα, με απώτερο σκοπό αφενός 
την αύξηση της ενασχόλησης των μαθητών/τριών με φυσικές δραστηριότητες και 
αφετέρου τη μείωση του χρόνου ενασχόλησής τους με καθιστικές δραστηριότητες. 
 

2. Καζάση, Μ., Υφαντίδου, Γ., & Μπαλάσκα, Π. (2020). Λόγοι παρακίνησης και 

στρατηγικές συμμετοχής των αθλουμένων στα προγράμματα «Άθληση για Όλους» 

του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου. Περιοδικό Αθλητικού Τουρισμού & Αναψυχής, 

20(a), 1-11. 

Περίληψη  

Ο μαζικός αθλητισμός είναι ένας θεσμός που μέσω της οργάνωσης αθλητικών 
προγραμμάτων, έχει ως στόχο τη μαζική συμμετοχή των πολιτών, ώστε αυτοί να 
βελτιώσουν και να αναπτύξουν τις σωματικές και ψυχικές ικανότητες τους (Μανέας, 
2013). Για να είναι αποτελεσματικά́ τα προγράμματα αυτά πρέπει να καλύπτουν τις 
ανάγκες των δημοτών, να ανανεώνονται και να εμπλουτίζονται συνεχώς. Ο σκοπός της 
παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει τους λόγους παρακίνησης για συμμετοχή των 
αθλουμένων σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού «Άθληση για Όλους» του Δήμου 
Κορδελιού-Εύοσμου που υλοποιούνται σε δημοτικούς χώρους άθλησης, καθώς και τις 
στρατηγικές που επιστρατεύονται από τους αθλούμενους για τη συμμετοχή τους στα 
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προγράμματα αυτά. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 118 (Ν=118) ενήλικες 
αθλούμενοι που συμμετείχαν σε προγράμματα Aerobic, Pilates, Γιόγκα, Zumba, 
Ορθοσωμική, Τένις, TRX, Παραδοσιακούς χορούς, Fitness του Δήμου Κορδελιού-
Εύοσμου. Στην έρευνα για τις στρατηγικές συμμετοχής χρησιμοποιήθηκε το 
ερωτηματολόγιο των στρατηγικών διαπραγμάτευσης των Balaska, Yfantidou, Kenanidis, 
Spyridopoulou & Alexandris (2019) αποτελούμενο από 11 διαστάσεις ενώ για την μελέτη 
της παρακίνησης για συμμετοχή στην άσκηση το ερωτηματολόγιο των Alexandris, 
Tsorbatzoudis & Grouios, (2002) αποτελούμενο από 3 διαστάσεις. Τα αποτελέσματα από 
τον έλεγχο αξιοπιστίας και εγκυρότητας των διαστάσεων των δύο ερωτηματολογίων 
ανέδειξαν υψηλές και αποδεκτές τιμές. Τα αποτελέσματα των στατιστικών αναλύσεων 
φανέρωσαν ότι η πιο σημαντική στρατηγική διαπραγμάτευσης για συμμετοχή στην 
άσκηση ήταν η αυτοπαρακίνηση ενώ η μικρότερη σε εφαρμογή είναι η αύξηση των 
γνώσεων σε θέματα σχετικά με τα οφέλη της άσκησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι 
συμμετέχοντες παρακινούνται κυρίως από εσωτερικά κίνητρα όπως η επιθυμία βίωσης 
της ευχαρίστησης από τη συμμετοχή στην άσκηση και λιγότερο από εξωτερικά κίνητρα 
όπως η αναγνώριση από το κοινωνικό περιβάλλον.Τα αποτελέσματα της παρούσας 
έρευνας μπορούν να συνεισφέρουν πρακτικά στη βελτίωση του σχεδιασμού των 
προγραμμάτων άθλησης με στόχο ενίσχυση της παρακίνησης των συμμετεχόντων για 
άθληση και την ώθηση χρήσης στρατηγικών διαπραγμάτευσης για αύξηση της αθλητικής 
συμμετοχής. 
 
3. Πάτση, Χ, Αντωνίου, Α. & Υφαντίδου, Γ. (2020). Η χρήση των πεδόμετρων στο μάθημα 

της Φυσικής Αγωγής. Περιοδικό i-Teacher, 20, 121-131. 

Περίληψη  

Τα πεδόμετρα είναι δημοφιλή εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τα άτομα με σκοπό 
την αύξηση της ενασχόλησής τους με Φυσικές Δραστηριότητες (ΦΔ) αλλά και για την 
καθημερινή μέτρηση της δραστηριότητας που πραγματοποιείται. Τα παιδιά πρέπει να 
συμμετέχουν τουλάχιστον 60 λεπτά σε μέτριας με έντονης έντασης ΦΔ/ ημέρα με σκοπό 
να αποκομίσουν οφέλη για την υγεία τους. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η 
βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών που διερεύνησαν τα οφέλη που προκύπτουν από 
τη χρήση των πεδόμετρων στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής (ΦΑ), σε μαθητές σχολικής 
ηλικίας. Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση 7 ερευνών που δημοσιεύτηκαν 
από το 2012 έως το 2018. Οι έρευνες που επιλέχτηκαν, αναλύθηκαν, ανέφεραν 
αποτελέσματα από 2,419 μαθητές που φοιτούσαν στην Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Από τα αποτελέσματα των ερευνών φάνηκε ότι η χρήση των 
πεδόμετρων στο μάθημα της ΦΑ είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση της συμμετοχής των 
μαθητών σε ΦΔ εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος και των βημάτων που 
πραγματοποιούσαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος της ΦΑ. Συμπερασματικά οι 
παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στο σχολικό περιβάλλον με τη χρήση των 
πεδόμετρων, οι οποίες συνδυάζονται με την επίτευξη στόχων μπορεί να αυξήσουν τη 
συμμετοχή των μαθητών σχολικής ηλικίας σε ΦΔ. 
 
2019 
 
4. Μαυρίδου, Γ., Υφαντίδου, Γ., Κώστα, Γ., Τσίτσκαρη, Ε., & Μιχαλοπούλου Μ. (2019). 

Αξιολόγηση της ποιότητας των υποστηρικτικών υπηρεσιών του Τμήματος Επιστήμης 
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Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης από τους 

φοιτητές σε σχέση με τις Διοικητικές Υπηρεσίες και το επίπεδο των αθλητικών 

εγκαταστάσεων. Περιοδικό Αθλητικού Τουρισμού & Αναψυχής, 15(a), 1-12. 

Περίληψη  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αξιολογήσει τις αντιλήψεις των φοιτητών του 
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. για την ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνει από τις Υποστηρικτικές 
Υπηρεσίες του Τμήματος, δηλαδή τη Γραμματεία, τη Βιβλιοθήκη, το Εργαστήριο 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, τα Ερευνητικά Εργαστήρια των Τομέων, τις προσφερόμενες 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τις αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στο ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ. 
Οι αντιλήψεις των φοιτητών θα μελετηθούν με βάση συγκεκριμένα δημογραφικά 
χαρακτηριστικά του δείγματος: φύλο και έτος σπουδών. Όλες οι παραπάνω θεωρίες 
οδήγησαν το 1979 το Ινστιτούτο Βρετανικών Προτύπων να δημοσίευση έναν οδηγό για 
τη Διασφάλιση Ποιότητας, ο οποίος αργότερα εξελίχθηκε σε ένα νέο πρότυπο, γνωστό 
ως BS5750, ώστε να χρησιμοποιείται για εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους αλλά και 
στη διασφάλιση ποιότητας. Το πρότυπο αυτό έτυχε διεθνούς αποδοχής και ήταν ο 
πρόγονος του γνωστού ISO. Η εν λόγω έρευνα είχε ως στόχο να διερευνηθούν οι 
παράγοντες της ποιότητας υπηρεσιών (στην έρευνα του Άννινου είχαν εξαχθεί τρεις 
παράγοντες). Όλοι οι συνήθεις χρήστες των υπηρεσιών εξετάζονται για τις αντιλήψεις 
που έχουν για τις υπηρεσίες και τις εμπειρίες τους, αφού υπάρχει άμεση σχέση της 
ικανοποίησης με την αντιλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσιών. Επομένως για τον πλήρη 
προσδιορισμό της ποιότητας των υπηρεσιών, κρίθηκε αναγκαία η συλλογή ποσοτικών 
δεδομένων, τα οποία είναι αδιαμφισβήτητα κριτήρια των απόψεων που έχουν οι 
αποδέκτες των υποστηρικτικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου για την ποιότητα που 
παρέχουν οι υπηρεσίες αυτές. Από τα αποτελέσματα συνολικά φάνηκε ότι σχεδόν όλοι 
οι φοιτητές είναι ικανοποιημένοι η πολύ ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες, τις 
εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό. Και, τέλος, εξάχθηκαν τρεις παράγοντες ποιότητας 
υπηρεσιών των υποστηρικτικών υπηρεσιών του τμήματος. 

 

5. Τριανταφύλλου, Α., & Υφαντίδου, Γ. (2019). Οι τάσεις στον σχεδιασμό πάρκων 

αναψυχής στα αστικά κέντρα. Περιοδικό Αθλητικού Τουρισμού & Αναψυχής, 15(c), 

33-49. 

Περίληψη  

Ο εκ νέου σχεδιασμός ενός νέου αστικού περιβάλλοντος με ενίσχυση του αστικού και 
περιαστικού πράσινου, απαιτεί βαθιά γνώση και μελέτη λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές 
περιβαλλοντικού - βιοκλιματικού σχεδιασμού. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι η 
δημιουργία προτάσεων, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται κατά το σχεδιασμό πάρκων 
αναψυχής σε αστικά κέντρα. Ο σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου συστήματος αστικού 
πράσινου θα πρέπει να βασίζεται στην χρήση ενός μίγματος διαφόρων φυτικών ειδών 
και τύπων, κάθε ένας από τους οποίους να μπορεί να επιτελεί τις λειτουργίες για τις 
οποίες επιλέχτηκε. 

 
6. Παναγοπούλου, Α., Τριγώνης, Ι., & Υφαντίδου, Γ. (2019). Ο αθλητικός χειμερινός 

τουρισμός στην Ελλάδα. Περιοδικό Αθλητικού Τουρισμού & Αναψυχής, 15(d), 50-63. 
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Περίληψη  

Ο τουρισμός έκανε την εμφάνισή του από την αρχαιότητα και με το πέρας των χρόνων 
δημιουργήθηκαν διάφορες μορφές. Στην Ελλάδα είναι αρκετά ανεπτυγμένος ο 
καλοκαιρινός τουρισμός αλλά τα τελευταία χρόνια πολλοί είναι αυτοί που έλκονται από 
τις δραστηριότητες του χειμερινού τουρισμού. Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει 
την ανάπτυξη ή μη του αθλητικού χειμερινού τουρισμού στην Ελλάδα και το προφίλ των 
ανθρώπων που επιλέγουν να ασχοληθούν με δραστηριότητες του χειμερινού τουρισμού. 
Οι δραστηριότητες του χειμερινού αθλητικού τουρισμού είναι συνυφασμένες με το χιόνι 
και το βουνό. Με αυτές τις μορφές τουρισμού μπορεί να ασχοληθούν όλα τα άτομα 
ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας. Ο βαθμός δυσκολίας των δραστηριοτήτων ποικίλει 
ανάλογα με την φυσική κατάσταση του κάθε ατόμου. Ανεξάρτητα με την ενασχόληση των 
ατόμων με τα χειμερινά αθλήματα, οι κλιματολογικές αλλαγές δεν επιτρέπουν τη μεγάλη 
διάρκεια της χειμερινής περιόδου. Παρά τις κλιματολογικές αλλαγές, έχουν γίνει πολλές 
επενδύσεις ανάπτυξης και ικανοποίησης των επισκεπτών τους. Ένας άλλος 
κατασταλτικός παράγοντας που αποτρέπει πολλούς να ασχοληθούν μ’ αυτά τα αθλήματα 
είναι η οικονομική κρίση. Τέλος, παρ’ όλα τα προβλήματα των ημερών, η Ελλάδα τείνει 
να έχει προοπτικές ανάπτυξης σ’ αυτό τον τομέα. 

 

 

2018 
 

7. Τριανταφύλλου, Α., & Υφαντίδου, Γ. (2018). Η Αξία των Πάρκων Αναψυχής στα 

Αστικά Κέντρα. Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 15(2), 1-9. 

Περίληψη  

Η ανάπτυξη και η επέκταση των μεγάλων αστικών κέντρων έχει μετατρέψει ένα μεγάλο 
μέρος του φυσικού περιβάλλοντος σε αστικό, με συνέπεια να δημιουργούνται μια 
σωρεία προβλημάτων. Την λύση έρχεται να δώσει μια στρατηγική που μπορεί να αλλάξει 
τις αρνητικές επιπτώσεις του αστικού περιβάλλοντος και δεν είναι άλλη από την 
επαναφορά του φυσικού περιβάλλοντος εντός των πόλεων. Η δημιουργία αστικών 
πάρκων πράσινου, αποτελεί μονόδρομο για την βελτίωση της κατάστασης, καθώς 
προσφέρει σημαντικές οικολογικές λειτουργίες και υπηρεσίες στο αστικό περιβάλλον και 
στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Σε γενικές γραμμές, τα οφέλη του αστικού πράσινου 
συνοψίζονται στα περιβαλλοντικά, οικολογικά και κοινωνικά οφέλη. 
 

8. Χατζόπουλος, Γ., Υφαντίδου, Γ., Κώστα, Γ., Κουθούρης, Χ., & Λάιος, Α. (2018). 

Αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών στα ιδιωτικά γυμναστήρια του δήμου 

Κομοτηνής. Περιοδικό Αθλητικού Τουρισμού & Αναψυχής, 13(a), 1-19. 

Περίληψη  

Σκοπός της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση της ποιότητας των υπηρεσιών που 
παρέχουν τα ιδιωτικά γυμναστήρια της Κομοτηνής στους πελάτες τους. Για τον 
προσδιορισμό της ποιότητας έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί διάφοροι ορισμοί 
όπως: «η ποιότητα ορίζεται ως το σύνολο των γνωρισμάτων και χαρακτηριστικών ενός 
προϊόντος ή υπηρεσίας τα οποία έχουν σχέση με την ικανότητά του να ικανοποιεί άμεσα 
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ή έμμεση ανάγκη» (ΕΛΟΤ EN ISO 9000:2000 Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – 
Θεμελιώδεις αρχές και λεξιλόγιο). Το βασικό χαρακτηριστικό των υπηρεσιών αποτελεί το 
άυλο μη χειροπιαστό στοιχείο. Ειδικότερα τα χαρακτηριστικά που κάνουν τις υπηρεσίας 
να διαφέρουν από τα υλικά αγαθά είναι το Απροσδιόριστο, το Αδιαίρετο, η αδυναμία 
Συντήρησης και η Ετερογένεια. Επομένως για τον πλήρη προσδιορισμό της ποιότητας των 
υπηρεσιών, κρίθηκε αναγκαία η συλλογή ποσοτικών δεδομένων. Χρησιμοποιώντας το 
ερωτηματολόγιο μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών των Alexandris, Douka και 
Balaska (2012), συγκεντρώθηκαν 324 ερωτηματολόγια από διάφορα γυμναστήρια της 
πόλης. Με  χρήση της περιγραφικής στατιστικής υπολογίστηκαν τα δημογραφικά 
χαρακτηριστικά των επισκεπτών των κέντρων άσκησης. Επιπλέον έγινε ανάλυση 
διακύμανσης ως προς έναν ανεξάρτητο παράγοντα, όπως το επάγγελμα, η χρονική ζώνη 
επίσκεψης στο γυμναστήριο, ο λόγος εγγραφής στο γυμναστήριο, η εκπαίδευση, οι ώρες 
παραμονής στο γυμναστήριο, η συχνότητα που γυμνάζονται την εβδομάδα, η ηλικία, και 
η οικογενειακή κατάσταση, σε σχέση με την αντιλαμβανόμενη συνολική ποιότητα 
υπηρεσιών. Επίσης, πραγματοποιήθηκε ανάλυση t-test για ανεξάρτητα δείγματα σε 
σχέση με την αντιλαμβανόμενη συνολική ποιότητα υπηρεσιών και το φύλο. Από τα 
αποτελέσματα προέκυψε πως η ποιότητα υπηρεσιών που παρέχουν τα γυμναστήρια της 
Κομοτηνής είναι πολύ υψηλή. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για τη 
βελτίωση των υπηρεσιών των γυμναστηρίων της περιοχής μελέτης. 

 

9. Δαλάκης, Α., Υφαντίδου, Γ., & Μπογιατζίδης, Ευ. (2018). Η Φυσική Αγωγή μέσα από 

ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. In: Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού 

Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας 

Και των Επικοινωνιών στη Διδακτική Πράξη, Τεχνολογίες, Τέχνες & Πολιτισμός στην 

Εκπαίδευση. Συλλογικό έργο. Εκδόσεις: Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την 

Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος» – 2003, 

Θεσσαλονίκη. ISBN: 978-960-99301-4-7 (τ. 2), 58-64. 

Περίληψη  

Η Φυσική Αγωγή και οι νέες τεχνολογίες είναι δύο έννοιες συνυφασμένες. Μεγάλη γκάμα 
δραστηριοτήτων έχει πραγματοποιηθεί με αφορμή αυτές. Το δημοτικό σχολείο και οι 
μεγάλες του τάξεις πεδίο δόξης λαμπρό για εφαρμογή σύνθετων προγραμμάτων στα 
πλαίσια του μαθήματος της ευέλικτης ζώνης. Μεγάλες δυνατότητες για τους 
εκπαιδευτικούς που εξαιτίας του παραπάνω μαθήματος δουλεύουν χωρίς αυστηρούς 
περιορισμούς που προέρχονται για τον καθένα-μια από την ειδικότητά τους. Οι νέες 
τεχνολογίες κομμάτι της ζωής των μαθητών-τριών του δημοτικού πια. Η φυσική αγωγή 
από τα πιο αγαπητά μαθήματα στο σχολείο. Τα δύο παραπάνω έγιναν αφορμή μετά από 
κουβέντα με τους μαθητές-τριες της Στ’ τάξης του 8ου δημοτικού σχολείου Ξάνθης την 
σχολική χρονιά 2015-2016 για κατασκευή ενός παιχνιδιού για τους υπολογιστές και τα 
κινητά τηλέφωνα που θα έχει μέσα φυσική αγωγή, (2 ώρες εβδομαδιαίως για περίπου 5 
μήνες). 
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10. Μπαλάσκα, Π., Υφαντίδου, Γ., Σπυριδοπούλου, Ε., & Παπαϊωάννου, Ά. (2018). 

Διερεύνηση της σχέσης των στάσεων και των στρατηγικών διαπραγμάτευσης σε 

δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής. International Review of Services Management 

(IRSM), Special issue 1: Αθλητικός τουρισμός και Αθλητική Αναψυχή, 28-53. 

Περίληψη  

Η διαδικασία αλλαγής συμπεριφοράς του Διαθεωρητικού Μοντέλου είναι πολύ κοντά 
στις στρατηγικές διαπραγμάτευσης των ανασταλτικών παραγόντων διότι ως διαδικασία 
αλλαγής συμπεριφοράς αναφέρονται «οι εναλλακτικές δραστηριότητες που 
χρησιμοποιούν τα άτομα για να βελτιώσουν τις εμπειρίες τους και να αλλάξουν 
συμπεριφορά». Σύμφωνα με ιεραρχικό μοντέλο των ανασταλτικών παραγόντων και τη 
θεωρία της σχεδιασμένης συμπεριφοράς, οι θετικές στάσεις των ατόμων ως προς την 
άσκηση συνεισφέρουν στην καλύτερη διαχείριση των στρατηγικών διαπραγμάτευσης με 
αποτέλεσμα την αύξηση της συμμετοχής στην άσκηση. Σκοπός της έρευνας ήταν να 
μελετήσει τη σχέση των στάσεων ως προς την άσκηση και τη χρήση των στρατηγικών 
διαπραγμάτευσης. Το δείγμα αποτέλεσαν 615 συμμετέχοντες σε προγράμματα 
Αθλητισμού Αναψυχής του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τα ερωτηματολόγια που 
εφαρμόσθηκαν ήταν η νέα κλίμακα των στρατηγικών διαπραγμάτευσης και η κλίμακα 
για την καταγραφή των στάσεων προς την άσκηση. Τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις 
συσχέτισης μεταξύ των Στάσεων και των Στρατηγικών Διαπραγμάτευσης φανέρωσαν 
στατιστικά σημαντική συσχέτιση των Γνωστικών Στάσεων σε πέντε υπο-κλίμακες των 
Στρατηγικών διαπραγμάτευσης. Οι Συναισθηματικές Στάσεις φανέρωσαν στατιστικά 
σημαντική συσχέτιση σε επτά υπο-κλίμακες των Στρατηγικών διαπραγμάτευσης. Τα 
αποτελέσματα από την ανάλυση παλινδρόμησης για την πρόβλεψη της πρόθεσης για 
συμμετοχή από τις υπο-κλίμακες των Στρατηγικών Διαπραγμάτευσης φανέρωσαν 
στατιστικά σημαντική συνεισφορά την οποία προσέφεραν οι υπο-κλίμακες Αυτό-
παρακίνηση, Ενεργοποίηση, Ενίσχυση, Δέσμευση και Χρόνος. Πρακτικά σημειώνεται πως 
οι θετικές στάσεις των ατόμων ως προς την άσκηση συνεισφέρουν στην καλύτερη 
διαχείριση των στρατηγικών διαπραγμάτευσης με αποτέλεσμα την αύξηση της 
συμμετοχής σε δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής. 

 

11. Μπουτσικάρης, Λ. & Υφαντίδου, Γ. (2018). Η διαχείριση πιστωτικού κινδύνου με τη 

μέθοδο του Altman στον κλάδο υγείας και η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού 

υγείας. e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας, 13(2), 43-60. 

Περίληψη  

Η παγκόσμια οικονομική κρίση, οι συνεχείς πολιτικές αλλαγές, οι ανακατατάξεις στις 
επιχειρήσεις, καθιστούν επιτακτική όσο ποτέ άλλοτε την ανάγκη διαχείρισης του 
Πιστωτικού Κινδύνου. Η μέτρηση του συγκεκριμένου κινδύνου στους οργανισμούς είναι 
απαραίτητη. Είναι σημαντικό να προβλέπετε ο επικείμενος κίνδυνος, για να γνωρίζει ο 
επενδυτής την πιθανή προοπτική κέρδους, να εκπονήσει εναλλακτικά σενάρια για την 
αποτροπή του κινδύνου αλλά και για την διαχείριση του κίνδυνου όταν είναι 
αναπόφευκτος. Η παρούσα εργασία θα παρουσιάσει το σημαντικότερο μοντέλο 
πιστωτικού κινδύνου το Altman Z Score, στο θεωρητικό της τμήμα αλλά και έννοιες του 
χρηματοοικονομικού κινδύνου. Στο δεύτερο τμήμα της θα πραγματοποιηθεί μια έρευνα 
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στον κλάδο της υγείας και σε εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Αθηνών. Οι εταιρείες αυτές είναι ο Όμιλος ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, EUROMEDICA, ΙΑΣΩ ΑΕ, 
Όμιλος ΥΓΕΙΑ, MEDICON ΕΛΛΑΣ ΑΕ, LAVIPHARM AE και σε εταιρείες του τουριστικού 
κλάδου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό σήμερα ο κάθε οργανισμός να χρησιμοποιεί κάποιο 
μοντέλο πιστωτικού κινδύνου για να έχει μια σφαιρική οικονομική ενημέρωση για την 
βιωσιμότητα του. 
 
 
12. Υφαντίδου, Γ., & Ζιουμπιλούδη, Α. (2018). Αθλητικός τουρισμός και αναψυχή για 

άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) – προσβασιμότητα και προοπτικές. International Review 

of Services Management (IRSM), Special issue 1: Αθλητικός τουρισμός και Αθλητική 

Αναψυχή, 1-29. 

Περίληψη  

Οι διακοπές, το ταξίδι και οι δραστηριότητες άθλησης και αναψυχής αποτελούν 
σημαντικό κομμάτι της ζωής των ατόμων με αναπηρία ως μέσο απόδρασης από την 
καθημερινότητα, ενίσχυσης των οικογενειακών δεσμών, προαγωγής της υγείας, της 
αυτοπεποίθησης και της ανεξαρτησίας. Έρευνες στον τουρισμό έδειξαν ότι τα άτομα με 
αναπηρία συναντούν πολλά εμπόδια στη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες άσκησης 
και αναψυχής εξαιτίας της έλλειψης προσβάσιμων προορισμών, εγκαταστάσεων, μέσων 
μεταφοράς, κατάλληλης πληροφόρησης και των εμποδίων επικοινωνίας και 
συμπεριφοράς, αλλά συχνά συναντούν εμπόδια και στην εύρεση διαμονής, προσιτής και 
προσβάσιμης. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των διαστάσεων 
προσβασιμότητας των αθλητικών τουριστών με αναπηρία όσον αφορά στα τουριστικά 
καταλύματα και στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε το 
ερωτηματολόγιο “Accessible Tourism Accommodation Survey” – ATAS, που αφορά στις 
ανάγκες διαμονής των ατόμων με αναπηρία με βάση την προσβασιμότητα. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν τις διαστάσεις προσβασιμότητας των ταξιδιωτών 
με αναπηρία στο χώρο του αθλητικού τουρισμού, τα οποία η βιομηχανία του τουρισμού 
καλείται να κατανοήσει και να ανταποκριθεί σε αυτά μέσα από το σχεδιασμό και 
επανασχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών στο χώρο του αθλητικού τουρισμού. 
 
 
2017 

 

13. Τύμβιου Ε., Υφαντίδου Γ., & Κώστα Γ. (2017). Διερεύνηση του προφίλ και των κυρίων 

ανθρωπίνων αναγκών στους αθλητικούς τουρίστες που επισκέπτονται την Κύπρο. 

Περιοδικό Γυναικά και Άθληση, Τόμος Χ, 2015/16, 37-44. 

Περίληψη  

O σκοπός της παρούσας έρευνα ήταν να διερευνήσει τις κύριες ανθρώπινες ανάγκες 

των αθλητικών τουριστών που επισκέπτονται την Κύπρο. Το δείγμα της έρευνας 

αποτέλεσαν 779 αθλητικοί τουρίστες (45.1% ήταν γυναίκες). Χρησιμοποιήθηκε το 

ερωτηματολόγιο Tourist Role Preference Scale “TRPS” το οποίο μεταφράστηκε 
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αρχικά στα ελληνικά από τους Υφαντίδου, Κώστα & Μιχαλοπούλου (2007) και έπειτα 

στη γερμανική και γαλλική γλώσσα. Για την ανάλυση των δεδομένων έγινε 

περιγραφική ανάλυση, τεστ αξιοπιστίας και παραγοντική ανάλυση κύριων 

συνιστωσών. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι οι αθλητικοί τουρίστες είναι κυρίως 

άνδρες, ανύπαντροι, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πλήρους απασχόλησης 

και με ετήσιο εισόδημα 20.000-60.000 ευρώ. Όσον αφορά στις αθλητικές 

δραστηριότητες που προτιμούν να κάνουν στα πλαίσια των διακοπών τους το 

μεγαλύτερο ποσοστό παρουσιάστηκε στην ποδηλασία και την πετοσφαίριση 

παραλίας. Κατά την ανάλυση κύριων συνιστωσών επιβεβαιώθηκαν οι έξι παράγοντες 

των ανθρωπίνων αναγκών από την πυραμίδα του Maslow. 

 

14. Μπαλάσκα Π., Υφαντίδου, Γ. & Καϊμακάμης, Δ. (2017). Διερεύνηση της σχέσης 

ανάμεσα στην αντίληψη της Ποιότητας Υπηρεσιών και στην Ανάμειξη σε 

προγράμματα Αθλητισμού Αναψυχής.  Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 14(2), 

28-42. 

Περίληψη  

Σκοπός της έρευνας ήταν να μελετήσει τη σχέση ανάμεσα στην αντίληψη της Ποιότητας 
Υπηρεσιών και στην Ανάμειξη σε προγράμματα Αθλητισμού Αναψυχής. Το δείγμα 
αποτέλεσαν 615 συμμετέχοντες σε προγράμματα Αθλητισμού Αναψυχής των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Για τη 
μέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών χρησιμοποιήθηκε η τροποποιημένη κλίμακα του 
SERVQUAL των Alexandris, Zahariadis, Tsorbatzoudis, Grouios, (2004α) αποτελούμενο 
από πέντε παράγοντες: Προσωπικό, Χειροπιαστό, Ανταπόκριση, Αξιοπιστία και 
Προσδοκώμενα Αποτελέσματα, ενώ για τη μέτρηση της Ανάμειξης χρησιμοποιήθηκε η 
κλίμακα των Kyle και Chick (2002) αποτελούμενη από τέσσερις παράγοντες: Έλξη, 
Κεντρικότητα, Αυτο-έκφραση και Κοινωνικότητα. Για τη διεξαγωγή των αποτελεσμάτων 
εφαρμόσθηκε επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση των δύο κλιμάκων των 
ερωτηματολογίων, αναλύσεις διακύμανσης και ανάλυση παλινδρόμησης. Τα 
αποτελέσματα φανέρωσαν εγκυρότητα και αξιοπιστία των κλιμάκων των δυο 
ερωτηματολογίων καθώς επίσης και στατιστικά σημαντική συνεισφορά στην πρόβλεψη 
της ανάμειξης από τις διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών. Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα σημειώθηκε χαμηλή ικανοποίηση από την ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, κυρίως στις εγκαταστάσεις, στην ποικιλία, στο ωράριο και στο είδος των 
προγραμμάτων. Παρά όμως τη χαμηλή ικανοποίηση από τις υπηρεσίες ο βαθμός 
ανάμειξης με τα συγκεκριμένα προγράμματα αθλητικής αναψυχής είναι ικανοποιητικός 
που ερμηνεύεται ως ένδειξη της θετικής εκτίμησης των πολιτών προς τα συγκεκριμένα 
προγράμματα αθλητικής αναψυχής. Τα αποτελέσματα μπορούν να συνεισφέρουν στη 
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από αντίστοιχες προτάσεις και δράσεις από 
τους φορείς υλοποίησης τους. 
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15. Πάτση, Χ., Αντωνίου, Π. & Υφαντίδου, Γ. (2017). Ψηφιακά Διαδραστικά Παιχνίδια και 

άτομα με αναπηρία. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 10(1), 37-

47. 

Περίληψη  

Τα Ψηφιακά Διαδραστικά Παιχνίδια (ΨΔΠ), είναι τα παιχνίδια που απαιτούν κίνηση και 
σωματική άσκηση από το άτομο, συνδυάζουν την ψυχαγωγία με την άσκηση και 
αποτελούν ελκυστικά εργαλεία για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης των ατόμων με 
αναπηρία. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών 
που διερεύνησαν τα οφέλη των ΨΔΠ στα άτομα με αναπηρία. Πραγματοποιήθηκε 
ανασκόπηση βιβλιογραφίας οκτώ ερευνών που δημοσιεύτηκαν από το 2008 έως το 2016. 
Οι έρευνες που επιλέχτηκαν και αναλύθηκαν, ανέφεραν αποτελέσματα από 80 άτομα με 
αναπηρία. Από τα αποτελέσματα των ερευνών φάνηκε ότι η ενασχόληση των ατόμων με 
αναπηρία με ΨΔΠ είχε σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων, των 
κοινωνικών και κινητικών δεξιοτήτων, της διάθεσης, την αύξηση της αυτονομίας και της 
αυτοπεποίθησης. Συμπερασματικά η ενασχόληση των ατόμων με αναπηρία με ΨΔΠ είχε 
θετική επίδραση στη θεραπεία τους. 

 

16. Νίκου Μ., Υφαντίδου Γ., Ματσούκα Ο., Τσίτσκαρη Ε. & Κώστα Γ. (2017). Ο χειμερινός 

τουρισμός και το προφίλ του τουρίστα χειμερινού τουρισμού στη Βόρεια Ελλάδα. 

Εμπειρικά αποτελέσματα από το χιονοδρομικό κέντρο στο Καϊμακτσαλάν. Περιοδικό 

Αθλητικού Τουρισμού & Αναψυχής, 12(α), 1-13. 

Περίληψη  

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, ο χειμερινός τουρισμός έχει σημειώσει μία αλματώδη 
άνοδο με τη δημιουργία πολλών χιονοδρομικών κέντρων και χώρων φιλοξενίας 
επισκεπτών. Το παρόν άρθρο στόχο έχει να μελετήσει και να παρουσιάσει το προφίλ, τη 
συμπεριφορά και τις ανάγκες του χειμερινού τουρίστα στην περιοχή της Μακεδονίας και 
ειδικότερα του χιονοδρομικού κέντρου Καϊμακτσαλάν. Για την συλλογή των δεδομένων 
χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Tourist Role Preference Scale (TRPS) με περίοδο 
μελέτης το χειμώνα του 2013. 

 

17. Δαλκυριάδης Χ., Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ., Μιχαλοπούλου Μ. & Κουθούρης Χ. (2017). 

Αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών στα ιδιωτικά γυμναστήρια του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης. Περιοδικό Αθλητικού Τουρισμού & Αναψυχής, 11(α), 1-11. 

Περίληψη  

Στόχος της παρακάτω εργασίας είναι να πραγματευτεί μια θεωρητική και ερευνητική 
ανάλυση σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών σε ιδιωτικά γυμναστήρια στην 
Αλεξανδρούπολη.  Πιο αναλυτικά, για τη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ποιότητας 
αυτής των υπηρεσιών, διεξάγεται ένα θεωρητικό πλαίσιο. Έτσι, αρχικά επιτυγχάνεται μια 
παρουσίαση των γυμναστηρίων, έχοντας ως αφετηρία τη γυμναστική που 
διαδραματιζόταν στην πάροδο του χρόνου καταλήγει στην Ευρωπαϊκή θεμελίωση και 
αποδοχή των γυμναστηρίων, τα οποία πλέον έχουν αρχίσει και θεωρούνται 
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αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας πολλών ατόμων. Στη συνέχεια γίνεται μνεία 
στην άνοδο των γυμναστηρίων, χωρίς να παραλείπονται να αναφερθούν τα είδη τους, τα 
πρώτα μηχανήματα που ανήλθαν, καθώς και τους εξοπλισμούς και τα προγράμματα 
αίθουσας που έχουν καταλάβει σημαντικό ρόλο στη σημερινή σύγχρονη εποχή. Εν 
συνεχεία, στο θεωρητικό πλαίσιο κρίθηκε απαραίτητο να παρουσιαστούν οι τύποι των 
πελατών, για να αναφερθούν μετέπειτα οι παράγοντες ικανοποίησής τους. Επιμέρους 
πληροφορίες, όπως η μέτρηση και η διαχείριση της ικανοποίησης των πελατών, η 
ποιότητα των αθλητικών υπηρεσιών και η σχέση της ποιότητας μεταξύ αυτής και της 
ικανοποίησης είναι επιμέρους ζητήματα, τα οποία παρουσιάζονται διεξοδικά στη 
παρούσα εργασία. Στο ερευνητικό πλαίσιο παρουσιάζονται οι αναλύσεις και τα 
αποτελέσματα που διεξήχθησαν μέσω της μεθόδου SPSS. Τέλος, οφείλεται να σημειωθεί 
πως στόχος της επιστημονικής εργασίας  είναι η παρουσίαση της ευρεθέντας 
βιβλιογραφίας, σε συνδυασμό με τη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας 
ούτως ώστε να βοηθήσει σε μελλοντικές προτάσεις και βελτιώσεις της ποιότητας που 
προσφέρουν τα γυμναστήρια στους πελάτες τους. 
 

 

 
2016 
 

 
18. Σπυριδοπούλου Ε., Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ. & Κουθούρης Χ. (2016). Αειφόρος 

τουριστική ανάπτυξη σε αθλητικές τουριστικές επιχειρήσεις. Περιοδικό Αθλητικού 

Τουρισμού & Αναψυχής, 10(β), 19-37. 

Περίληψη  

Ο ορισμός «πράσινη ανάπτυξη» ή «αειφόρος ανάπτυξη» ή «βιώσιμη ανάπτυξη» 
αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη που σχεδιάζεται και υλοποιείται λαμβάνοντας 
υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα (Yfantidou, 2016). Σκοπός 
της παρούσας έρευνας είναι να βοηθήσει στον εντοπισμό και στην κατανόηση των 
εννοιών του πράσινου τουρισμού και της αειφόρου ανάπτυξης και τον τρόπο με τον 
οποίο οι έννοιες αυτές γίνονται αντιληπτές και εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα σήμερα. Στην 
έρευνα συμμετείχαν 62 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα. Το 
ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε είναι του Κιλιπίρη (2009), στο οποίο έγιναν 
κάποιες αλλαγές και προσθήκες. Διαιρείται σε πέντε μέρη και έχει 63 ερωτήσεις, οι 62 
από τις οποίες είναι κλειστού τύπου και μία ανοιχτού τύπου-προαιρετική που αφορούσε 
σε πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν την 
θετική στάση των επιχειρήσεων απέναντι στα ζητήματα της προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος και της υιοθέτησης πράσινων πρακτικών ακόμη και όταν το οικονομικό 
κόστος μειώνει αισθητά τα κέρδη τους. Αυτό συμβαίνει διότι δείχνει να επικρατεί η 
πεποίθηση ότι η οικονομική θυσία που οι επιχειρήσεις είναι διατεθειμένες να πράξουν 
μακροπρόθεσμα θα αποφέρει μεγαλύτερα κέρδη από το κόστος που φαινομενικά 
επικρατεί. 
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19. Δαλάκης Α., Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ. & Τζέτζης Γ. (2016). Τα κίνητρα των 

συμμετεχόντων στις υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής στην Ανατολική 

Μακεδονία και Θράκη. Περιοδικό Αθλητικού Τουρισμού & Αναψυχής, 10(c), 38-64. 

Περίληψη  

Μια από τις κυριότερες δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου είναι ο τουρισμός. Η 
έρευνα πραγματοποιήθηκε στην 13η Περιφέρεια της χώρας, την Ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν τουρίστες-τριες και τυχαίοι επισκέπτες-
τριες που βρέθηκαν στην περιοχή της έρευνας από την 1-1-2015 έως τις 31-12-2015. Ο 
αριθμός των αντρών στην έρευνα ήταν 1596 ενώ των γυναικών ήταν 1302. Υπήρξαν 172 
άτομα που δεν απάντησαν στην συγκεκριμένη ερώτηση. Τα αποτελέσματα της 
πολυμεταβλητής ανάλυσης (MANOVA), στη φάση των κινήτρων για διακοπές, έδειξαν ότι 
δεν υπήρξε αλληλεπίδραση των παραγόντων «φύλο» και «οικογενειακή κατάσταση», 
έδειξαν ότι υπήρξε αλληλεπίδραση των παραγόντων «ηλικία» και «επίπεδο σπουδών» και 
τέλος ότι υπήρξε αλληλεπίδραση των παραγόντων «επάγγελμα» και «ετήσιο εισόδημα». 
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας οδηγεί τους ερευνητές στα συμπεράσματα 
που ακολουθούν: Τα δύο φύλα κατά γενική εκτίμηση δεν διαφέρουν όσον αφορά τον 
τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τις διακοπές. Η οικογενειακή κατάσταση των 
συμμετεχόντων-ουσών είναι ο ισχυρότερος παράγοντας από τους έξι που εξετάστηκαν. Η 
ηλικία ως παράγοντας φάνηκε να παρουσιάζει σημαντικές διαφορές στις επιλογές 
τουρισμού στους ανθρώπους. Το επίπεδο εκπαίδευσης των ανθρώπων φάνηκε να είναι 
πολύ σημαντικός παράγοντας όσον αφορά τις επιλογές που πραγματοποιούν στις 
διακοπές. Η επαγγελματική κατάσταση των ανθρώπων φάνηκε να επηρεάζει τις 
αποφάσεις τους για το πώς επιθυμούν τις διακοπές τους. Τέλος το ετήσιο εισόδημα όπως 
εύκολα είναι κατανοητό αποφάσιζε για τον τύπο, τον τρόπο και το είδος των διακοπών 
που θα πραγματοποιήσουν οι άνθρωποι. 
 
 
2014 

 

20. Νικολαΐδου Σ., Μαυρομάτης Γ. & Υφαντίδου Γ. (2014). Προσέγγιση των τύπων 

οργάνωσης των δημοτικών αθλητικών οργανισμών. Ελληνικό  Περιοδικό Διοίκησης 

Αθλητισμού & Αναψυχής, 11(2), 1-13. 

Περίληψη  

Όλοι οι αθλητικοί οργανισμοί διαθέτουν οργανωτική δομή. Η εσωτερική δομή είναι ένα 
μέσο με το οποίο οι οργανισμοί προσπαθούν να υλοποιήσουν τους στόχους τους. Η 
εύρεση όμοιων οργανισμών είναι αδύνατη. Η ταξινόμηση τους σε τύπους σχεδιασμού 
στηρίζεται σε κοινά χαρακτηριστικά που εμφανίζουν. Σκοπός της έρευνας ήταν να 
αποτυπώσει το προφίλ των δημοτικών αθλητικών οργανισμών. Για τη διερεύνηση των 
παραπάνω χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Sport Commission Organization 
Structure Survey των Robbins (1987) και National Association of Sports Commissions 
(1994). Στην έρευνα συμμετείχαν 100 ελληνικοί δημοτικοί αθλητικοί οργανισμοί. Η 
παραγοντική ανάλυση δημιούργησε τέσσερις παράγοντες με υψηλή συνοχή για κάθε 
παράγοντα εκτός από το τελευταίο: τμηματοποίηση, συγκέντρωση, εξειδίκευση, 
τυποποίηση. Από την ανάλυση συστάδων διαπιστώθηκαν 4 ομάδες αθλητικών 
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οργανισμών. Επίσης, έγινε ανάλυση διακύμανσης για ανεξάρτητα δείγματα ως προς έναν 
παράγοντα και διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές στις μεταβλητές: συμμετοχή 
προέδρου στις αποφάσεις, συμμετοχή προσωπικού σε θέματα αξιολόγησης, αριθμός 
τίτλων, αριθμός τμημάτων, ομαδοποίηση εργασιών, επίπεδα θέσεων εργασίας, εμπειρία 
προσωπικού με αθλητική διοίκηση, γραπτοί κανονισμοί και περιορισμένη αυτονομία 
προσωπικού. Τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν τα διοικητικά στελέχη, αφενός στην 
κατανόηση των οργανωτικών διαστάσεων που οριοθετούν τους τύπους των αθλητικών 
οργανισμών και αφ’ ετέρου στο σχεδιασμό της ιδανικής δομής οργάνωσης που θα 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις προσδοκίες του εκάστοτε οργανισμού. 

 

21. Ντάκουρης Β., Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ., Μιχαλοπούλου Μ., Τσίτσκαρη Ε. (2014). 

Διερεύνηση κινήτρων συμμετοχής σε υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες 

αναψυχής στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας. Περιοδικό Αθλητικού Τουρισμού & 

Αναψυχής, 8(c), 50-73. 

Περίληψη  

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη των κινήτρων συμμετοχής που έχουν οι 
συμμετέχοντες σε υπαίθριες δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής σε Εθνικό Δρυμό. Το 
δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 201 συμμετέχοντες σε υπαίθριες αθλητικές 
δραστηριότητες αναψυχής που έλαβαν χώρα στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας τους μήνες 
Μαρτίου και Απριλίου του 2013. Στην έρευνα συμμετείχαν 111 άνδρες (55,2%) και 90 
γυναίκες (44,8%), χωρισμένοι σε πέντε ηλικιακές ομάδες (<19, 20-29, 30-39, 40-49 και 
50>). Για την αξιολόγηση των κινήτρων χρησιμοποιήθηκαν 38 μεταβλητές της κλίμακας 
Προτίμησης της Αναψυχικής Εμπειρίας (Recreation Experience Preference - REP) του 
Driver και των συνεργατών του (Driver, 1983; Driver & Knopf, 1977; Driver & Tocher, 1970; 
Driver, Tinsley & Manfredo, 1991; Manfredo, Driver & Tarrant, 1996). Από την 
διερευνητική παραγοντική ανάλυση προέκυψαν 9 παράγοντες: α) επίδειξης, β) άσκησης, 
γ) ρίσκου, δ) φυγής, ε) κοινωνικοποίησης, στ) επαφής με την οικογένεια, ζ) επαφής με τη 
φύση, η) βελτίωσης, και θ) χαλάρωσης. Βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των ηλικιακών ομάδων μόνο για τους παράγοντες κινητοποίησης «επίδειξη», «φυγή» και 
«επαφή με την φύση». Στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα 
παρουσιάστηκαν μόνο στην αξιολόγηση των παραγόντων «επαφή με την οικογένεια» και 
«επαφή με την φύση». Συμπερασματικά, οι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό δασικής 
αναψυχής δεν θα πρέπει γενικά να διαφοροποιούν σημαντικά τις προσφερόμενες 
ευκαιρίες και υπηρεσίες για αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής, λαμβάνοντας υπόψη 
το φύλο, την ηλικία, καθώς τα κίνητρα συμμετοχής δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται 
σημαντικά. 
 
 
2012 

 

22. Βερνάδου Α., Υφαντίδου Γ., Αποστολοπούλου Δ., Κώστα Γ., Τσίτσκαρη Ε. & 

Μιχαλοπούλου Μ. (2012). Διερεύνηση του προφίλ του αθλητικού τουρίστα σε σχέση 



 

 

 

  

76 

με τη υψηλή προτίμηση τουριστικού ρόλου/συμπεριφοράς στον Κλασικό μαραθώνιο 

της Αθήνας 2012. Περιοδικό Αθλητικού Τουρισμού & Αναψυχής, 7(a), 1-9. 

Περίληψη  

O αθλητικός τουρισμός έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα. Σήμερα ένα από τα σημαντικά 
αθλητικά γεγονότα που προσελκύει αθλητές και θεατές απ’ όλο τον κόσμο είναι ο διεθνής 
Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η ανάλυση των 
δημογραφικών χαρακτηριστικών και η διερεύνηση των χαρακτηριστικών του αθλητικού 
τουρίστα σε σχέση με την υψηλή προτίμηση τουριστικού ρόλου/συμπεριφοράς, που 
συμμετείχαν ή/και παρακολούθησαν τον Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Η έρευνα 
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 11 Νοεμβρίου του 2012. Απαντήθηκαν 200 
ερωτηματολόγια από εγχώριους και ξένους αθλητικούς τουρίστες, που επισκέφτηκαν την 
Αθήνα με σκοπό την παρακολούθηση ή την συμμετοχή, στον Κλασικό Μαραθώνιο ή τα 
5/10χλμ. Το ερωτηματολόγιο δόθηκε στην ελληνική, αγγλική, γερμανική και γαλλική 
γλώσσα. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων, πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης 
ως προς 1 ανεξάρτητο παράγοντα (one-way Anova) και t-test. Από την ανάλυση των 
συμπεριφορών των αθλητικών τουριστών, παρουσιάστηκαν οκτώ τουριστικοί ρόλοι, ο 
αναζητητής, ο τουρίστας υπαίθριων δραστηριοτήτων, ο τουρίστας υψηλής κατηγορίας, ο 
ανθρωπολόγος-αρχαιολόγος, ο εραστής του ήλιου, ο αναζητητής δράσης, ο οργανωμένος 
μαζικός τουρίστας και ο ενεργητικός αθλητικός τουρίστας. Tα συμπεράσματα της έρευνας 
θα βοηθήσουν στην εξέλιξη του αθλητικού τουρισμού, καθώς είναι σημαντική η 
διερεύνηση και η ανάλυση των χαρακτηριστικών και των προτιμήσεων του αθλητικού 
τουρίστα, για την ανάπτυξη προϊόντων που θα τους ικανοποιήσουν καλύτερα. Επίσης, 
μέσω της σκιαγράφησης του προφίλ τους, θα βρεθούν τρόποι για την προώθηση των 
αθλητικοτουριστικών προϊόντων με σκοπό την ανάπτυξη της κατανάλωσης τους. 
 
 
 
 
2011 

 

23. Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ., Μαυρίδης Γ., Μιχαλοπούλου Μ. & Μαυρομμάτης Γ. (2011). 

Διερεύνηση και επιβεβαίωση της τυπολογίας του τουρισμού στην Ελλάδα. Τετράδια 

Ανάλυσης Δεδομένων, 12, 163-178. 

Περίληψη  

Ο Cohen (1972), ήταν ένας από τους πρώτους ερευνητές ο οποίος πρότεινε ότι οι 
τουρίστες θα μπορούσαν να ταξινομηθούν με βάση παρόμοιες παρατηρήσιμες 
συμπεριφορές. Οι Gibson και Yiannakis (2002),  παρουσίασαν μια περιεκτική ταξινόμηση 
των τουριστών ελεύθερου χρόνου και σχεδίασαν την κλίμακα Tourist Role Preference 
Scale (TRPS) τουριστικής τυπολογίας 15 ρόλων. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να 
διερευνήσει την τυπολογία των τουριστών, που επισκέπτονται την Ελλάδα, καθώς και τον 
αθλητικό τουρισμό στη χώρα. Το δείγμα αποτελούνταν από 1675 τουρίστες από 50 χώρες, 
που επισκέφτηκαν την Ελλάδα το καλοκαίρι του 2007. Το ερωτηματολόγιο που 
χρησιμοποιήθηκε ήταν βασισμένο στο TRPS και στην τελική μορφή του έγιναν κάποιες 
προσθήκες και τροποποιήσεις. Έπειτα, μεταφράστηκε στην ελληνική, γερμανική και 
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ρωσική γλώσσα και αποτελούνταν από 89 ερωτήσεις. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν 
σε τουρίστες στο χώρο των αναχωρήσεων και μετά τον έλεγχο (check-in), στους 
αερολιμένες «Ελ.Βενιζέλος» στην Αθήνα και «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη. Για να 
εξακριβωθεί η ισχύς της κλίμακας και να καθοριστούν οι τουριστικοί ρόλοι 
χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση ταξινόμησης (SPAD), με την οποία έγινε ομαδοποίηση των 
γραμμών των τουριστικών συμπεριφορών και είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δέκα 
κλάσεων. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν η ανάλυση κυρίων συνιστωσών και η 
πολυδιάστατη κλιμακοποίηση. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το TRPS 
φαίνεται να είναι εφαρμόσιμο στη Ελλάδα. Συμπερασματικά, ο Εραστής του Ήλιου, ο 
Ανθρωπολόγος, ο Αρχαιολόγος, ο Ανεξάρτητος Μαζικός Τουρίστας και ο Φυγάς από την 
Πραγματικότητα συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά και αυτό σημαίνει απώλεια 
τουριστών στις υπόλοιπες μορφές. Πιθανά ένας λόγος είναι το μη ικανοποιητικό 
μάρκετινγκ του τουριστικού προϊόντος και η έλλειψη οργάνωσης και προώθησης νέων 
μορφών τουρισμού σε αυτούς που απασχολούνται ή θα ήθελαν να απασχοληθούν με τον 
τουρισμό στην Ελλάδα. 
 
24. Τύμβιου Ε., Υφαντίδου Γ. & Κώστα Γ. (2011). Τάσεις και συμπεριφορές των 

αθλητικών τουριστών που συμμετείχαν στον 5ο Διεθνή Μαραθώνιο Μέγας 

Αλέξανδρος στην Θεσσαλονίκη. Περιοδικό Αθλητικού Τουρισμού & Αναψυχής, 5(b), 

19-31. 

Περίληψη  

Οι Standeven & De Knop (1999), χαρακτήρισαν αθλητικό τουρίστα την ενεργητική & 
παθητική ανάμειξη με αθλητική δραστηριότητα συμμετοχή σε τυχαία ή εμπορικούς ή 
επαγγελματικού/εμπορικούς λόγους ταξίδια αναψυχής μακριά από το σπίτι & την εργασία 
(Standeven & De Knop,1999). Ο Cohen (1972), όρισε την τυπολογία του τουρίστα ως 
ανεξάρτητος μαζικός τουρίστας, ο οργανωμένος μαζικός τουρίστας ο περιπλανώμενος και 
ο εξερευνητής (Cohen, 1972). Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί το 
προφίλ των αθλητικών τουριστών που συμμετείχαν στον 5ο Διεθνή Μαραθώνιο που 
διεξήχθη στην Θεσσαλονίκη. Το δείγμα αποτέλεσαν 80 αθλητικοί τουρίστες Έλληνες και 
ξένοι. Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των “Tourist Roles Preference Scale” των 
Gibson και Yiannakis (2002) και μεταφράστηκε στα ελληνικά από τους Υφαντίδου, Κώστα 
και Μιχαλοπούλου (2007). Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκαν 
τεστ αξιοπιστίας, περιγραφική ανάλυση. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως το 79% ήταν 
άντρες και το 23.1% ήταν γυναίκες. Το 46.2% ήταν απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
και το 70.5% είχαν πλήρη απασχόληση. Το ετήσιο εισόδημα τους ήταν στις 20.000-60.000 
ευρώ. Το μεγαλύτερο ποσοστό και συγκεκριμένα το 70.5% ήταν ηλικίας 17-39 ετών και 
ήταν άγαμοι με ποσοστό 53.9%. Όσον αφορά τον δείκτη αξιοπιστίας στις συμπεριφορές 
των αθλητικών τουριστών ήταν Cronbach Alpha: 0.79 και οι δραστηριότητες που 
προτιμούν στα πλαίσια των διακοπών τους είναι να απολαμβάνουν την φύση και την 
ύπαιθρο με ποσοστό 4.06%, ενώ από τις αθλητικές δραστηριότητες που προτιμούν 
περισσότερο είναι η ποδηλασία με ποσοστό 3.81%. Όσον αφορά τις κύριες ανθρώπινες 
ανάγκες ο δείκτης αξιοπιστίας ήταν Cronbach Alpha: 0.86 και το μεγαλύτερο ποσοστό και 
συγκεκριμένα με 4.51% παρουσιάστηκε στην ανάγκη για υγεία. Συμπερασματικά οι 
αθλητικοί τουρίστες που συμμετείχαν στον συγκεκριμένο αγώνα ήταν άνδρες απόφοιτοι 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας 17-39, άγαμοι και με ετήσιες απολαβές στα 20.000-
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60.000 ευρώ. Τους αρέσει να απολαμβάνουν την φύση και το ύπαιθρο και να κάνουν 
ποδηλασία. Κύρια ανθρώπινη τους ανάγκη ήταν η ανάγκη για υγεία και ευεξία. 
 
25. Γεντή Μ., Κώστα Γ. & Υφαντίδου Γ. (2011). Αεροβική Γυμναστική και Εγκυμοσύνη. 

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισμού & Αναψυχής, 4(a), 1-12. 

Περίληψη  

Μια από τις σημαντικότερες περιόδους στη ζωή μιας γυναίκας, είναι η περίοδος της 
εγκυμοσύνης της. Είναι, πολύ σημαντικό να καταφέρει μια γυναίκα να περάσει τους εννέα 
αυτούς μήνες όσο πιο ανώδυνα γίνεται και να ελαττώσει τις πιθανές επιπλοκές. Σκοπός 
της εργασίας είναι να διερευνήσει μέσα από την υπάρχουσα βιβλιογραφία κατά πόσο η 
αεροβική άσκηση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι ασφαλής και ποιες είναι οι 
εναλλακτικές επιλογές για τη μέλλουσα μητέρα. Έχει αποδειχθεί ότι η άσκηση επηρεάζει 
θετικά τόσο το σώμα της γυναίκας όσο και την ψυχολογία της. Προλαμβάνει προβλήματα 
στη σπονδυλική στήλη, στο καρδιαγγειακό σύστημα, αλλά και στη διάθεσή της τόσο κατά 
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, όσο και μετά τη γέννα. 
 
 
2010 
 

26. Σταυροπούλου Γ., Υφαντίδου Γ. & Σπυριδοπούλου E. (2010). Καταγραφή Και 

Διερεύνηση Της Τυπολογίας Των Αθλητικών Τουριστών Στην Ελλάδα. Περιοδικό 

Αθλητικού Τουρισμού & Αναψυχής, 3(c), 50-66. 

Περίληψη  

Ο τουρισμός ως μια ιδιαίτερη μορφή ψυχαγωγίας, έχει τα δικά του ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα άλλη έρευνα έχει προτείνει ότι συγκεκριμένοι τύποι ή 
είδη τουρισμού μπορούν να διακριθούν βασισμένοι στα χαρακτηριστικά της ψυχαγωγίας 
(Moore et al. 1995). Τα τελευταία χρόνια ο τομέας του τουρισμού παρουσιάζει ραγδαία 
ανάπτυξη και έχει πάρει συγκεκριμένες μορφές, με μια από αυτές ασχολείται εκτενώς η 
παρούσα έρευνα, τον αθλητικό τουρισμό. Στις αρχικές έρευνες μέσα στο χώρο του 
τουρισμού, η σύνδεση και η σχέση αθλητισμού – τουρισμού είχε αγνοηθεί από τους 
ερευνητές. Για την καταγραφή και διερεύνηση της τυπολογίας  των αθλητικών τουριστών 
στην Ελλάδα, χρησιμοποιήθηκε το αγγλικό  ερωτηματολόγιο TRPS των Gibson H. & 
Yiannakis A., μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα από τους Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ. και 
Μιχαλοπούλου Μ. (2007). Στην έρευνα συμμετείχαν 300 τουρίστες (εκ των οποίων 133 
άνδρες και  153 γυναίκες), Έλληνες του εσωτερικού ή του εξωτερικού οι οποίοι βρίσκονταν 
στον αερολιμένα της Αθήνας κατά τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο για λόγους τουρισμού. 
Μέσω της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών για τις ερωτήσεις των τουριστικών ρόλων 
αποκαλύφθηκαν 7 παράγοντες οι οποίοι εξηγούν το 53,21 %  της συνολικής διακύμανσης. 
Μέσω της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών και της ανάλυσης πολυδιάστατης 
κλιμακοποίησης εξήχθησαν οι 15 τουριστικοί ρόλοι. 
 
27. Καγιάογλου Α., Τσαμίλης Β., Σπυριδοπούλου E., Υφαντίδου Γ. & Τύμβιου E. (2010). 

Τα Κίνητρα Στο Χώρο Της Αναψυχής Και Των Υπαίθριων Αθλητικών Δραστηριοτήτων: 
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«Εφαρμογή Του Ιεραρχικού Μοντέλου Και Του Μοντέλου Των Στόχων Επίτευξης Σε 

Παιδιά Ηλικίας 12-16 Ετών». Περιοδικό Αθλητικού Τουρισμού & Αναψυχής, 3(b), 20-

49. 

Περίληψη  

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει την αλληλεπίδραση του ιεραρχικού 
μοντέλου των κινήτρων και του ιεραρχικού μοντέλου των στόχων επιδίωξης και αποφυγής 
της επίτευξης στο χώρο της αναψυχής και των υπαίθριων δραστηριοτήτων. Επιπλέον, 
μελετήθηκε ο ρυθμιστικός ρόλος των τριών διαμεσολαβητικών παραγόντων, της 
αντιλαμβανόμενης ικανότητας, της αυτονομίας και της συναναστροφής, κατά τη 
διαμόρφωση των κινήτρων. Στην έρευνα συμμετείχαν 400 παιδιά ( 210 αγόρια, 190 
κορίτσια) ιδιωτικών παιδικών κατασκηνώσεων από την ευρύτερη περιοχή της 
Μακεδονίας.  Τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις παλινδρόμησης επιβεβαίωσαν σε 
μεγάλο βαθμό τις ερευνητικές υποθέσεις καθώς και προηγούμενα ερευνητικά ευρήματα 
σχετικά με την επίδραση των στόχων επίτευξης στα κίνητρα. Το προσανατολισμένο στη 
μάθηση κλίμα κινήτρων είχε θετική συσχέτιση με τα εσωτερικά κίνητρα  και αρνητική 
συσχέτιση με τα εξωτερικά κίνητρα με χαμηλό αυτό-προσδιορισμό καθώς και την έλλειψη 
κινήτρων. Το προσανατολισμένο στην αποφυγή της απόδοσης κλίμα κινήτρων είχε 
αρνητική συσχέτιση με τα εσωτερικά κίνητρα και θετική συσχέτιση με την έλλειψη 
κινήτρων. Το προσανατολισμένο στην απόδοση κλίμα κινήτρων είχε θετική συσχέτιση με 
τα εξωτερικά κίνητρα με χαμηλό αυτο-προσδιορισμό. Τέλος, βρέθηκαν ενδιαφέρουσες 
συσχετίσεις μεταξύ της αντιλαμβανόμενης ικανότητας, της αυτονομίας, της 
συναναστροφής και των κινήτρων, ωστόσο στο μέλλον χρειάζεται να γίνουν έρευνες που 
να εστιάσουν περισσότερο στη μελέτη της επίδρασης των τριών αυτών διαμεσολαβητικών 
παραγόντων στα κίνητρα. 
 
28. Υφαντίδου Γ., Ματσούκα Ο., Κώστα Γ. & Καμπίτης Χ. (2010). Διερεύνηση της 

ποιότητας παροχής υπηρεσιών σε κέντρα υδροθεραπείας (spa) στην Ελλάδα. Άθληση 

& Κοινωνία, 51, 67-76. 

Περίληψη  

Παγκοσμίως, η σημασία της ποιότητας υπηρεσιών δημιουργεί την ανάγκη για 
επιστημονική έρευνα. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει την ποιότητα 
υπηρεσιών σε κέντρα υδροθεραπείας. Στην έρευνα συμμετείχαν 200 επισκέπτες 
τεσσάρων κέντρων υδροθεραπείας στην Ελλάδα. Η παραγοντική ανάλυση του 
ερωτηματολογίου της ποιότητας υπηρεσιών αποκάλυψε πέντε παράγοντες, οι οποίο, 
όμως, δεν ήταν εξηγήσιμοι: τις υπηρεσίες-εγκαταστάσεις, το προσωπικό, τα 
προγράμματα, την αξιοπιστία και το αποτέλεσμα συμμετοχής. Σύμφωνα με τους μέσους 
όρους των απαντήσεών τους στο ερωτηματολόγιο, οι πελάτες των κέντρων 
υδροθεραπείας εμφανίστηκαν σχετικά ικανοποιημένοι. Η συνολική τους αντίληψη 
παρουσίασε διαφορά λόγω της οικογενειακής κατάστασης, ενώ δεν επηρεάστηκε από τις 
υπόλοιπες παραμέτρους. Αξίζει να σημειωθεί πως το εύρος των πελατών χρειάζεται 
ανάπτυξη, γιατί κυρίως αποτελείται από γυναίκες, άτομα άνω των 55 ετών, μετρίου 
επιπέδου μόρφωσης και παρουσιάζουν σχετικά χαμηλό ποσοστό επίσκεψης και 
παραμονής στα κέντρα υδροθεραπείας. Για τους λόγους αυτούς και οι πέντε παράγοντες 
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θα πρέπει ν’ αναπτυχθούν μέσω συστηματικής και επιστημονικής προσέγγισης, ώστε να 
βελτιωθεί η συνολική ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρουν τα κέντρα υδροθεραπείας.  
 
29. Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ., Μιχαλοπούλου Μ. & Τσίτσκαρη Ε. (2010). Τουριστική 

τυπολογία: εφαρμογή στην Ελλάδα. Άθληση & Κοινωνία, 50, 68-76. 

Περίληψη  

Οι Gibson και Yiannakis (2002), παρουσίασαν μια περιεκτική ταξινόμηση των τουριστών 
ελεύθερου χρόνου και σχεδίασαν την κλίμακα Tourist Role Preference Scale τουριστικής 
τυπολογίας. Ο σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να διερευνήσει την τυπολογία των 
τουριστών ελεύθερου χρόνου στην Ελλάδα μέσω της κλίμακας TRPS-Tourist Role 
Preference Scale. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από 1675 τουρίστες. Τα ερωτηματολόγια 
διανεμήθηκαν σε τουρίστες στους αερολιμένες «Ελευθέριος Βενιζέλος» στην Αθήνα και 
«Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη. Το ερωτηματολόγιο δίνονταν στην ελληνική, αγγλική, 
γερμανική και ρώσικη γλώσσα. Πραγματοποιήθηκε η ανάλυση κυρίων συνιστωσών στις 
34 μεταβλητές της τυπολογίας-ρόλων των τουριστών του ερωτηματολογίου και 
αποκαλύφθηκαν οκτώ παράγοντες που εξηγούν το 57,69% της συνολικής διακύμανσης, 
οι οποίοι επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα της κλίμακας. Επιπρόσθετα, για να εξακριβωθεί 
ισχύς της κλίμακας του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση πολυδιάστατης 
κλιμακοποίησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το όργανο αξιολόγησης TRPS, 
αποδεικνύεται εφαρμόσιμο και χρήσιμο εργαλείο για τα ελληνικά δεδομένα. 
 
2009 
 
30. Υφαντίδου Γ., Νάκης Ν. & Κώστα Γ. (2009). Ψυχολογικά Οφέλη και Ανασταλτικοί 

Παράγοντες στη Συμμέτοχη στην Υπαίθρια Δραστηριότητα Αναψυχής της 

Χιονοδρομίας. Περιοδικό Αθλητικού Τουρισμού & Αναψυχής, 1(β), 14-39 

http://www.jstar.gr/Contents.aspx?Y=2009&V=1&Is=b  

Περίληψη  

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής με τους εξοντωτικούς ρυθμούς καθώς και το ποιοτικά 
υποβαθμισμένο περιβάλλον των σύγχρονων πόλεων καθιστά τη συμμετοχή σε 
προγράμματα υπαίθριων δραστηριοτήτων άκρως απαραίτητη. Η ικανοποίηση του 
πελάτη, έχει αναφερθεί ως κύριος παράγοντας για την επιτυχία των υπαίθριων 
δραστηριοτήτων. Η συμμετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες συνδέεται με μια σειρά 
συναισθημάτων, όπως η ευχαρίστηση, η επίτευξη, η ικανοποίηση τα οποία 
ενδυναμώνουν και προστατεύουν την ψυχική υγεία των ατόμων. Εντούτοις υπάρχουν 
πολλοί τύποι εμποδίων που μπορούν να επηρεάσουν τη συμμετοχή σε δραστηριότητες 
αναψυχής. Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστώσει τα ψυχολογικά οφέλη που 
αποκομίζονται από τη συμμετοχή στην υπαίθρια δραστηριότητα αναψυχής του σκι και 
να τα καθορίσει. Επιπλέον να καθορίσει κατά πόσο κάποιοι συγκεκριμένοι ανασταλτικοί 
παράγοντες επηρεάζουν την δυνατότητα συμμετοχής στο σκι. Το δείγμα αποτέλεσαν 143 
άνδρες και γυναίκες χιονοδρόμοι σε 3 χιονοδρομικά κέντρα (Καλάβρυτα, Παρνασσός, 
Μέτσοβο).Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, το οποίο 
προέκυψε από τη χρήση:1) του ερωτηματολογίου «Κλίμακα μέτρησης ανασταλτικών 
παραγόντων συμμετοχής στην χιονοδρομία αναψυχής Constraints toward ski 

http://www.jstar.gr/Contents.aspx?Y=2009&V=1&Is=b
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recreational participation.» των Κουθούρη Χ., Αλεξανδρή Κ. και Γιοβάνη Χ., και 2) του 
ερωτηματολογίου «Ελληνική έκδοση ερωτηματολογίου εσωτερικών κινήτρων Intrinsic 
Motivation Inventory – Greek (IMI)» των  Παπαχαρίση και Γούδα. Από την ανάλυση 
διακύμανσης που εφαρμόστηκε δεν εμφανίστηκαν διαφορές στο φύλο και την 
οικογενειακή κατάσταση. Συμπερασματικά χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση και  
ευαισθητοποίηση των υπευθύνων των χιονοδρομικών κέντρων σχετικά με τα 
ψυχολογικά οφέλη που αποκομίζουν οι συμμετέχοντες, καθώς και τους ανασταλτικούς 
παράγοντες που επηρεάζουν την δυνατότητα συμμετοχής, μπορεί να συμβάλλει στην 
δημιουργία καλύτερων προγραμμάτων. 
 
31. Πολεμίτης Α., Υφαντίδου Γ. & Κώστα Γ. (2009). Πλαίσιο αξιολόγησης και 

κατηγοριοποίησης αθλητικών τουριστικών υποδομών. Περιοδικό Αθλητικού 

Τουρισμού & Αναψυχής, 1(d), 57-85. 

http://www.jstar.gr/Contents.aspx?Y=2009&V=1&Is=d 

Περίληψη  

Η δημιουργία κριτηρίων και προδιαγραφών για τις υποδομές αθλητικού τουρισμού 
δημιουργεί θετικά αποτελέσματα τόσο για τους ντόπιου φορείς όσο και για τους 
ενδιαφερόμενους τουρίστες χρήστες. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διενέργεια 
έρευνας με στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των αθλητικό τουριστικών υποδομών της Κύπρου. 
Αναπτύχθηκαν πέντε ερωτηματολόγια με σκοπό τη δημιουργία ενός θεωρητικού πλαισίου 
που να ικανοποιεί ένα σημαντικό μέρος του θέματος των υποδομών αθλητικού 
τουρισμού. Το πλαίσιο αυτό αποτελείται από το βασικό ερωτηματολόγιο το οποίο μπορεί 
να ανταποκριθεί στα γενικά κριτήρια και προδιαγραφές αθλητικών υποδομών. Στη 
συνέχεια αναπτύχθηκαν άλλα τέσσερα εξειδικευμένα ερωτηματολόγια τα οποία αφορούν 
τα αθλήματα ποδοσφαίρου, κολύμβησης, ποδηλασίας και το σπορ των υποβρυχίων 
καταδύσεων. Το  δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 317 άτομα. Η στατιστική επεξεργασία 
των δεδομένων διαχωρίστηκε σε τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο έγιναν περιγραφικές 
αναλύσεις για κάθε εργαλείο ξεχωριστά, στο δεύτερο στάδιο έγινε διερευνητική ανάλυση 
παραγόντων (ΔΑΠ) και στο τρίτο στάδιο εξετάστηκε η αξιοπιστία των μετρήσεων τόσο ως 
προς τους παράγοντες που εξήχθησαν από την ανάλυση παραγόντων όσο και ως προς τις 
μεταβλητές που συγκροτούν τον κάθε παράγοντα. Όσο αφορά τα εργαλεία αξιολόγησης 
των υποδομών αθλητικού τουρισμού η Δ.Α.Π έδειξε τη δημιουργία δέκα παραγόντων για 
το γενικό εργαλείο, για το εργαλείο σχετικά με τις υποδομές ποδοσφαίρου η Δ.Α.Π έδειξε 
ένα παράγοντα το ίδιο επίσης παρουσίασε και για το εργαλείο σχετικά με τις υποδομές 
της κολύμβησης. Για το άθλημα της ποδηλασίας η Δ.Α.Π έδειξε τρεις παράγοντες και για 
τις υποδομές των υποβρυχίων καταδύσεων η Δ.Α.Π έδειξε τέσσερις παράγοντες. 

 

32. Φακριάδου Σ., Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ., Μαυρομμάτης Γ. & Λάιος Α. (2009). 

Καταγραφή, διερεύνηση και αξιολόγηση των υπηρεσιών του αθλητικού οργανισμού 

του δήμου Αλεξανδρούπολης. Άθληση και κοινωνία, 48, 46-54. 

http://www.jstar.gr/Contents.aspx?Y=2009&V=1&Is=d
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Περίληψη  

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται ολοένα και  πιο έντονα η δραστηριοποίηση των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στην παροχή υπηρεσιών άθλησης και αναψυχής. Η 
αποτελεσματικότητα και η ποιότητα των υπηρεσιών αυτών έχει προκαλέσει το 
ενδιαφέρον πολλών ερευνητών. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να καταγράψει, να 
διερευνήσει και να αξιολογήσει της παρεχόμενες υπηρεσίες του αθλητικού οργανισμού 
του δήμου Αλεξ/πολης. Στην έρευνα συμμετείχαν 259 (57 άνδρες, 202 γυναίκες) άτομα, 
διαφόρων ηλικιακών κατηγοριών (15-56+), συμμετέχοντες και μη στα προγράμματα του 
δήμου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο που αφορούσε τη συμμετοχή 
στα προγράμματα, τους λόγους άσκησης, το είδος των προγραμμάτων και τα 
ψυχογραφικά χαρακτηριστικά των ασκουμένων και μη (Μιχαλοπούλου, Αργυροπούλου 
και Κώστα,1998). Η παραγοντική ανάλυση των παραγόντων συμμετοχής στα 
προγράμματα αποκάλυψε πέντε παράγοντες. Σύμφωνα με τους μέσους όρους των 
απαντήσεων ολόκληρο το δείγμα εμφανίστηκε να έχει υψηλή αντίληψη για τους 
παράγοντες συμμετοχής. Η ανάλυση t-test για ανεξάρτητα δείγματα της συνολικής 
αντίληψης των παραγόντων συμμετοχής ως προς το φύλο έδειξε ότι  αυτή επηρεάζεται 
από αυτό. Η  πολλαπλή ανάλυση διακύμανσης της συνολικής αντίληψης έδειξε ότι αυτή 
επηρεάζεται από την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση και το εισόδημα. 
Συμπερασματικά αξίζει να σημειωθεί ότι για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
και κατά συνέπεια την αύξηση των συμμετεχόντων στα προγράμματα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη και να βελτιωθούν και οι 19 παράγοντες που  διερευνήθηκαν στην έρευνα. 
 
2007 
 

33. Τσίτσκαρη Ε., Κώστα Γ., Τζέτζης Γ. & Υφαντίδου Γ. (2007). Διερεύνηση στων 

προσδοκιών των θεατών για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται στι αθλητικές 

εγκαταστάσεις: Μία προκαταρκτική μελέτη. Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 4(2), 

35-54. 

Περίληψη  

Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να εξετάσει τις διαστάσεις προσδοκιών των θεατών για 
την ποιότητα υπηρεσιών που παρέχεται σε εγκαταστάσεις καλαθοσφαίρισης στις οποίες 
αγωνίζονται οι επαγγελματικές ομάδες της Βορείου Ελλάδας. Εξετάστηκαν, επίσης, οι 
πλέον επιθυμητές υπηρεσίες που παρέχονται στις γηπεδικές αυτές εγκαταστάσεις. 
Πεντακόσιοι θεατές από πέντε καλαθοσφαιρικές εγκαταστάσεις της Βορείου Ελλάδοας 
συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο που είχε αρχικά δημιουργηθεί από τον Choo (1998) 
και διαμορφώθηκε έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα ελληνικά δεδομένα και στις ανάγκες 
της έρευνας. Από τη Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση και τις Αναλύσεις Αξιοπιστίας 
προέκυψαν έξι παράγοντες προσδοκιών που εξηγούσαν το 66,02% της συνολικής 
διακύμανσης: α) «ψυχαγωγία», β) «προσωπικό», γ) «άνεση», δ) «εγκαταστάσεις», ε) 
«πολυτέλεια» και στ) «κοινωνικοποίηση». Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στα 
πλαίσια της έρευνας αυτής φαίνονται κατάλληλες για την αξιολόγηση των προσδοκιών 
των θεατών για την παρεχόμενη ποιότητα σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Όταν οι αθλητικοί 
μάνατζερ μπορούν να αναγνωρίσουν τις διαστάσεις και γνωρίζουν το τι οι θεατές 
θεωρούν σημαντικό, μπορούν πιο εύκολα να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της παροχής 
ποιοτικά υψηλών αθλητικών υπηρεσιών. 
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34. Φουσκαρίνης Κ., Κώστα Γ. & Υφαντίδου Γ. (2007). Καταγραφή και αξιολόγηση της 

ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν τα ιδιωτικά γυμναστήρια στην Ηλεία. 

Άθληση & Κοινωνία, 45, 90-97. 

Περίληψη  

O σκοπός της έρευνας ήταν η καταγραφή και αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών 
που παρέχουν τα ιδιωτικά γυμναστήρια της Ηλείας. Για την διερεύνηση της ποιότητας 
υπηρεσιών χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα ποιότητας υπηρεσιών του Alexandris (2002). Το 
δείγμα αποτέλεσαν 217 πελάτες έξι (6) ιδιωτικών γυμναστηρίων της Ηλείας. Η 
παραγοντική ανάλυση επιβεβαίωσε την εγκυρότητα της κλίμακας του Alexandris (2002).Οι 
αντιλήψεις των πελατών για όλες τις διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών ήταν πολύ 
θετικές με σκορ 6.58 για την αξιοπιστία του γυμναστηρίου, 6.04 για τις εγκαταστάσεις και 
τα προγράμματα, 6.40 για τους γυμναστές,  6.69 για τα αποτελέσματα στην υγεία τους, 
6.54 για το προσωπικό, 6.42 για την εξυπηρέτηση, και 6.39 για τα αποτελέσματα στην 
κοινωνικότητά τους. Από τις αναλύσεις διακύμανσης προέκυψε στατιστικά σημαντική 
επίδραση της τοποθεσίας του γυμναστηρίου στις εγκαταστάσεις και τα προγράμματα, 
στους παράγοντες που αναφέρονται στην αξιοπιστία του γυμναστηρίου και στην 
εξυπηρέτηση των πελατών, καθώς και στατιστικά σημαντική επίδραση του φύλου των 
πελατών στους παράγοντες που περιγράφουν το προσωπικό και τους γυμναστές. Οι 
απόψεις των πελατών για την ποιότητα υπηρεσιών των γυμναστηρίων στην Ηλεία είναι 
θετικές. Διαφαίνεται ότι τα γυμναστήρια που δραστηριοποιούνται σε αστικές περιοχές 
παρέχουν ποιοτικότερες υπηρεσίες, είναι περισσότερο ακριβή, αξιόπιστα, και 
εξυπηρετούν τους πελάτες τους σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τα γυμναστήρια που 
δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές. Επίσης άνδρες και γυναίκες αντιλαμβάνονται 
διαφορετικά την ποιότητα που αφορά στους γυμναστές και το υπόλοιπο προσωπικό του 
γυμναστηρίου. 
 

35. Υφαντίδου Γ., Μιχαλοπούλου Μ., Κώστα Γ. & Ταξιλδάρης Κ. (2007). Αίτια προτροπής 

για συμμετοχή στα αθλητικά προγράμματα των Δημοτικών Οργανισμών. Άθληση & 

Κοινωνία, 45, 98-105. 

Περίληψη  

Τα τελευταία χρόνια ο τομέας των αθλητικών υπηρεσιών παρουσιάζει ραγδαία εξέλιξη. 
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αποτυπώσει το προφίλ των συμμετεχόντων στα 
αθλητικά προγράμματα του Δ.Ο.Ν.Α. Κομοτηνής, τα αίτια συμμετοχής σε αυτά, όπως 
επίσης και τα αντιλαμβανόμενα οφέλη. Για τη διερεύνηση και καταγραφή των παραπάνω 
χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Μιχαλοπούλου Μ. και συν., (1998). Στην 
έρευνα συμμετείχαν 303 κάτοικοι του Δήμου της Κομοτηνής (συμμετεχόντων και μη στα 
δημοτικά προγράμματα). Για τη στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε ανάλυση 
συχνοτήτων. Διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των ασκουμένων είναι παντρεμένοι με δύο 
παιδιά, τα οποία ασκούνται και αυτά στο δημοτικό οργανισμό. Από την περιγραφική 
ανάλυση διαπιστώθηκε ότι οι δημοτικοί οργανισμοί άθλησης θα πρέπει να δώσουν την 
απαραίτητη βαρύτητα στην επιλογή του προσωπικού και στην καθαριότητα όλων των 
χώρων καθώς αποτέλεσαν τα βασικότερα στοιχεία για την επιλογή ενός προγράμματος. 
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Έπειτα, έγινε ανάλυση διακύμανσης και διαπιστώθηκε σημαντική διαφορά στα στοιχεία 
επιλογής προγράμματος άσκησης μεταξύ των παιδιών (βολικές ώρες) και των ατόμων άνω 
των 55 ετών (ποιότητα προγραμμάτων). Τέλος, από την παραγοντική ανάλυση 
διαπιστώθηκε η ύπαρξη πέντε παραγόντων που αφορούν στα αίτια συμμετοχής: 1) 
ποιότητα εκπαιδευτών, 2) λειτουργικότητα, 3) διαθεσιμότητα και παροχή προγραμμάτων, 
4) άλλες υπηρεσίες και 5) χώρος. 

 

36. Αντωνίου Π., Πάτση Χ., Μπεμπέτσος Ε. & Υφαντίδου Γ. (2006). Εγκυρότητα κλίμακας 

και αξιολόγηση στάσεων μαθητών έναντι των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σύγκριση 

με στάσεις ως προς τη φυσική αγωγή και τη φυσική δραστηριότητα των μαθητών. 

Αναζητήσεις στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό, τόμος 4(1), 114-124. 

Περίληψη  

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξεταστεί εάν η χρήση των νέων τεχνολογιών 
επηρεάζει ή όχι τη φυσική δραστηριότητα των μαθητών. Στην έρευνα συμμετείχαν 252 
μαθητές λυκείου, ηλικίας 17± 2 ετών. Για την εξέταση του χρόνου χρήσης του υπολογιστή 
και του χρόνου ενασχόλησης με φυσικές δραστηριότητες, χρησιμοποιήθηκε ένα 
ημερολόγιο καταγραφής των δραστηριοτήτων για 26 ημέρες, το οποίο διανεμήθηκε μαζί 
με τα ερωτηματολόγια. Από τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκε η αξιοπιστία και η 
εγκυρότητα της κλίμακας στάσεων ως προς τους υπολογιστές. Η παραγοντική ανάλυση 
αποκάλυψε τους εξής τέσσερις παράγοντες α) Επίδραση, β) Γνώση, γ) Παρόρμηση ή 
συμπεριφορά, δ) Αντιλαμβανόμενη συμπεριφορά ελέγχου. Ακόμη δεν υπήρξαν διαφορές 
μεταξύ αγοριών και κοριτσιών στις στάσεις ως προς τους υπολογιστές. Και τα δύο φύλα 
εξέφρασαν την άποψη ότι με τον υπολογιστή οργανώνουν καλύτερα τις εργασίες τους και 
ότι δεν τους φοβίζει η χρήση του. Επίσης δεν υπήρξαν διαφορές μεταξύ αγοριών και 
κοριτσιών στις στάσεις ως προς τη ΦΑ. Ίσως λόγω του ότι ξεκινούν τον αθλητισμό από 
νεαρή ηλικία, πιθανόν έτσι να υιοθετούν θετικές στάσεις ως προς την άσκηση με 
αποτέλεσμα να μην παρατηρούνται διαφορές στις απόψεις τους. Τέλος ήταν περισσότερο 
επιθυμητό για τους μαθητές να περιηγούνται στο διαδίκτυο και να παίζουν παιχνίδια στον 
υπολογιστή, από το να ασχολούνται με κάποια φυσική δραστηριότητα. 

 

37. Μακαβέλου Π., Μιχαλοπούλου Μ., Μακαβέλου Σ., Υφαντίδου Γ., Κουρτέσης Θ. & 

Ζέτου Ε. (2005). Επιδράσεις ηλικίας και φύλου στη φυσική δραστηριότητα ενηλίκων 

στην Ελλάδα. Αναζητήσεις στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό, 3(2), 176-186. 

Περίληψη  

Στόχος της έρευνας αυτής ήταν να βρεθεί η επίδραση της ηλικίας και του φύλου στη 
φυσική δραστηριότητα ενηλίκων. Παράλληλος στόχος ήταν να αξιολογηθούν οι διαφορές 
που καταγράφονται στο είδος (φυσική δραστηριότητα στο σπίτι, στην εργασία/ 
απασχόληση, μετακίνηση και αναψυχή) και στην ένταση (έντονη δραστηριότητα, μέτριας 
έντασης βάδισμα σε άνετο ρυθμό) της φυσικής δραστηριότητας. Το δείγμα της έρευνας 
αποτέλεσαν συνολικά 300 άτομα (150 άνδρες και 150 γυναίκες) ηλικίας από 20-50 ετών 
οι οποίοι χωρίστηκαν ανάλογα με την ηλικία και το φύλο σε έξι ομάδες των 50 ατόμων. 
Για την αξιολόγηση της φυσικής δραστηριότητας χρησιμοποιήθηκε το International 
Physical Activity Questionnaire (Craig et al., 2003). Από την ανάλυση διακύμανσης 
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διαπιστώθηκε ότι η αύξηση της φυσικής δραστηριότητας ήταν παράλληλη με την αύξηση 
της ηλικίας (p<.001) ενώ οι γυναίκες ήταν πιο δραστήριες από τους άνδρες όσον αφορά 
το συνολικό σκορ φυσικής δραστηριότητας (p<.001). Όσον αφορά την ένταση της φυσικής 
δραστηριότητας, οι γυναίκες παρουσίασαν μεγαλύτερη φυσική δραστηριότητα μέτριας 
έντασης (p<.001). Η αύξηση της ηλικίας συνοδεύτηκε με αύξηση της φυσικής 
δραστηριότητας μέτριας έντασης (p<.001) και της φυσικής δραστηριότητας που σχετίζεται 
με το βάδισμα σε άνετο ρυθμό (p<.01). Σημαντικές διαφορές εντοπίστηκαν στη φυσική 
δραστηριότητα στο σπίτι (p<.001) και στη φυσική δραστηριότητα κατά την μετακίνηση 
(p<.05) όπου σύμφωνα με το post hoc test Bonferonni οι γυναίκες ηλικίας 40-50 ετών ήταν 
η πιο δραστήρια ομάδα. Όσον αφορά τη φυσική δραστηριότητα στην 
εργασία/απασχόληση, οι άνδρες ήταν πιο δραστήριοι σε σχέση με τις γυναίκες (p<.001). 
Οι νεαροί ενήλικες ηλικίας 20-29 σημείωσαν τα χαμηλότερα σκορ στη φυσική 
δραστηριότητα στην εργασία (p<.001) και τα υψηλότερα στη φυσική δραστηριότητα 
αναψυχής (p<.001). Συμπερασματικά οι ενήλικες γυναίκες παρουσίασαν υψηλότερη 
φυσική δραστηριότητα από τους άνδρες ενώ οι νεαροί ενήλικες ηλικίας 20-29 ετών ήταν 
η ομάδα με την πιο περιορισμένη φυσική δραστηριότητα. 
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Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (PROCEEDINGS) ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ 

 
57 ξενόγλωσσες παρουσιάσεις  
 
2022 
 
1. Yfantidou, G., Ntobriki, E., Spyridopoulou, E., Papaioannou, A. & Balaska, P. (2022). 

Educational tourism: a pilot study on caves at primary education. Proceedings of 25th 
International Conference on Excellence in Services. University of Upssala, Gotland 
Campus, Visby, Sweden. Under publication. 

Περίληψη  

Abstract: Educational tourism or edutourism is the sector of the economy that is 
developing fast. The increase in educational mobility is impressive and it’s not just travel, 
it is a unique change for the children and the youth to enjoy nature and the outdoors 
and be physically active engaging in sports.  
Purpose of the paper: The purpose of this paper is to show that by implementing a cave-
themed educational program, with the introduction of new strategies, methods and 
materials, combined with innovative actions in the classroom and school trips, 
modernizes the teaching process and contributes to the effectiveness of learning. 
Methodology: The educational program in cave of Agitis Springs involved students of 
the Second Grade of the Primary School separated to control and pilot group.  A test 
was administered to explore students’ knowledge, as well as a physical education 
evaluation program aimed at determining space, balance and orientation. The program 
had 3 phases/stages classroom-based actions (before excursion), fieldwork activities 
(during excursion) and follow-up activities (after excursion).  
Main Findings: The score of students’ correct answers was recorded before the 
program’s implementation and after the completion of the pilot program. By comparing 
the initial and final test results of the exposed group, we conclude that there were 
statistically significant differences, t(16)=17.898, p <0.05 (Mean1=41.71, Mean2=78.21). 
By comparing the initial test results of the control group and the final test results of the 
exposed group, we conclude that there were statistically significant differences, Pilot 
group A - Control B t(29)=11.128, p <0.05 (Mean A=78.21, Mean B=41.72). 
Practical implications: In conclusion, the interdisciplinary approach of the caves is a 
pleasant learning experience through which students gain a better relationship with the 
environment, nature and sports. They cultivate psychomotor skills and gradually acquire 
a tourist consciousness” 
Originality/value: Edutourism can also promote sustainability and transform the young 
tourists to responsible tomorrow consumers and travelers, who respect and protect 
nature. 

 
2. Spyridopoulou, E., Yfantidou, G., Katsoni, V. & Koustelios, A. (2022). Human resources 

training and development though intership programs for students. Proceedings of 25th 
International Conference on Excellence in Services. University of Upssala, Gotland 
Campus, Visby, Sweden. Under publication. 

Περίληψη  

Abstract: Human resource development is a learning process with a longer time horizon. 
Companies with a positive approach in human resource training see this effort as an 
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investment that will add value to them in the future. As trainees are the employees of 
tomorrow, many organizations use the internship as an opportunity to recruit new 
employees. 
Purpose of the paper: The purpose of this research is to determine the factors of Human 
Resources Training through the application of the Internship program to the students of 
DUTH. 
Methodology: The sample of the research consisted of 529 students of DUTH who 
implemented an Internship during the academic years 2015-2016 to 2020-2021. A new 
questionnaire was developed taking into account the questionnaires from the surveys 
of Odio (2013), Mavridou (2017) and Akomaning, Voogt, & Pieters (2011) as well as 
additional questions concerning the training of human resources and consequently in 
the development of future business executives through literature review.  
Main Findings: From the results of the research, ten factors were extracted for the 
training of human resources that explained 75.853% of the total variation. Analytically 
the factors that were revealed are: the Learning Outcomes (n = 17) α = .964, the 
Efficiency (n = 7) α = .947, the Emotional Commitment (n = 6) α =. 936, Satisfaction (n = 
8) α = .967, Participation (n = 6) α = .895, Empowerment (n = 5) α = .860, Ambiguity (n = 
3) α = .930, Conflict (n = 3) α = .862), Supervisor (n = 3) α = .954) and Cooperation (n = 
2) α =. 935). 
Practical implications: These ten factors that the pilot research has revealed can help 
universities to design an effective internship program that will benefit all stakeholders. 
The labor market wants to acquire trainees who are an effective human resource using 
internships as an opportunity to hire new employees. 
Originality/value: This research managed to gather all the factors that affect the training 
of business human resources in a questionnaire while until now the literature had dealt 
with the factors individually. 

 
3. Papaioannou, A., Balaska, P., Yfantidou, G. & Koronios, K. (2022). The impact of 

Organizational culture on organizational commitment and innovation: Evidence from 
sport enterprises. Proceedings of 25th International Conference on Excellence in 
Services. University of Upssala, Gotland Campus, Visby, Sweden. Under publication. 

Περίληψη  

Sport services are progressively changing or undergo constant changes, acting on the 
rapid increase of the economic climate, the international competition, the bargaining, 
the shift in the levels of automation and the requirement of the specification in the case 
of their personnel. These demands have made the organizations comply with the 
requirements of the Human Resources Management Practices in order to enhance 
performance.  The aim of the present study was to examine the impact of organizational 
culture on organizational commitment and innovation in the context of sport 
enterprises of Greece. The study utilizes primary data collected through a questionnaire 
(which adapted from the literature) from 640 employees of 160 sport enterprises in 
Greece. The questionnaires were analyzed by means of SPSS. The reliability scales were 
tallied by using Cronbach’s Alpha. Descriptive statistics, Pearson correlations and 
regression analysis were used for examining the impact of organizational culture on 
organizational commitment and sport enterprises’ innovation. Regression results 
revealed that organizational culture impacts positively on organizational commitment 
and innovation and committed employees provide more innovation capability. Evidence 
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suggests that sport enterprises investing on their human resources, managed to achieve 
enhanced innovation. This paper tries to examine the significance of organisational 
culture on organizational commitment and innovation, reaching useful policy 
implications for both employees and enterprises within the Greek sport sector. 
 

4. Vigolo, V., Bonfanti, A., Yfantidou, G. & Vannuccic, V. (2022). Ethical consumption 
behavior and retailers’ strategies. Evidence from the sportswear industry. Proceedings 
28th International Conference on Recent Advances in Retailing and Consumer Science, 
July 23 – 26, 2022, Baveno, Italy, under publication. 

Περίληψη  

This paper adopts a qualitative method to investigate sportswear retailers’ strategies to 
foster ethical consumption in terms of refinement and reduction. Data were collected 
via in-depth interviews with store/retailer managers and triangulated with information 
from the retailers’ websites and social media. Reflective thematic analysis was used to 
identify retailers’ strategies. To foster consumption refinement, retailers implement 
selection of ethical products/producers; use of external certifications and brands; 
customer education initiatives; and nudging. To foster consumption reduction, retailers’ 
strategies include recycling & donating, increasing product lifetime value, and rental 
consumption. The findings highlight retailers’ role in fostering consumers’ ethical 
behaviour while improving their ethicality. 

 
5. Yfantidou, G., Balidis, D., Patsi, C., Balaska, P., Spyridopoulou, E., & Antoniadou, D. 

(2022). Emoji Use in Research about Tourism and Recreational Activities Preferences 
for Children with Disabilities. In: Katsoni, V., Şerban, A.C. (eds) Transcending Borders in 
Tourism Through Innovation and Cultural Heritage. Springer Proceedings in Business 
and Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-92491-1_51 

Περίληψη  

Tourism for people with disabilities offers entertainment, improves both mental and 
physical health, as well as socialization and contributes significantly to improving their 
quality of life. The purpose of this study was to reveal, with the use of emoji, the 
preferences of children with disabilities regarding their participation in recreational 
activities during the holidays. For this purpose, an electronic questionnaire was 
developed, which included questions with emoji. The research sample consisted of 
seventy-two children with motor and intellectual disabilities and sensory disorders. The 
results of the research showed that the majority stated that they like to socialize with 
other children and that they would like to participate in various games and activities 
during their vacation. Finding new friends and avoiding the feeling of loneliness was the 
most important reason for their participation in recreational activities during their 
holidays. Their participation contributed significantly to the cultivation and maintenance 
of their autonomy, the prevention of depression and the development of sociability. The 
results of the present research can significantly contribute to the design of services 
provided in the field of tourism. 
 

 
6. Avloniti, Ch., Yfantidou, G., Kouthouris, Ch., & Costa, G. (2022). The development of a 

sports city as a tourist attraction. In Christou, E., & Fotiadis, A., Reviving tourism in the 
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post-pandemic era (Vol II). International Hellenic University, ISBN: 978-618-5630-06-
5, 578-591. 

Περίληψη  

Purpose: The aim of the present study is to investigate the possibility of a city to be 
transformed into a sports city and the prospect of developing a sports city in 
collaboration with municipalities. The hypotheses of the present study are if the below 
factors can contribute to the development of a sports city as a tourist attraction: 1) 
Government funds, European grant programs and private investment, 2) the large-
scale events, 3) the natural features and attractions of cities and the organized 
participation of sport tourists in historical sites, museums, parks, forests and shops 
and 4) the stable cooperation between the administrative and sport organizations. 
Research Methods: A structured interview was designed and specific questions have 
been identified regarding the formulation of the policy of mass sports and leisure, with 
the aim of developing tourism and specifically a sport city. Personal interviews were 
conducted with the collection of qualitative data from the interviewees, who define 
sports and leisure in four cities of Attica, the capital of Greece. The interview consists 
of 53 questions, divided into seven categories. The sample consisted of seven 
interviewees who hold the positions of Presidents of Sports Organizations and Heads 
/ Directors of Sports Departments of the Municipalities of Agia Paraskevi, Papagou, 
Holargos and Petroupoli, who expressed personal views by telephone or live interview. 
Results and Discussion: The results showed that funds by the General Secretariat of 
Sport (GSS), the Corporate Pact for the Development Framework and private 
investment, the Authentic Athens Marathon, mountain and city road “Imittos”, the 
natural features and attractions of cities and the organized participation of sport 
tourists in historical sites, museums, parks, forests in Imittos and Egaleo, shops, and 
the stable cooperation between the GSS and municipalities, can contribute to the 
development of a sports city as a tourist attraction. The results contribute to the 
improvement of the quality and development of sport tourism activities and 
recreational events, resulting in an increase in sports tourists and visitors. Sports cities 
will contribute to the creation of standards for extroversion of cities (that include also 
standards for pandemic) to visitors from other cities and countries to create a safe 
customer experience, attractive destinations and economic development for cities. 
This research develops a quality evaluation tool for the elements that contribute to 
the creation of a sports city. 
Implications: The results contribute to the formulation of sport tourism policy by the 
Ministry of Tourism and the GSS, which should coordinate and subsidize sports 
activities, contribute at training seminars and cooperate with universities and 
municipalities. The findings can be used by marketers and sport and tourism managers 
to assess intentions and organize related programs and events to attract more sport 
tourists to their regions. Furthermore, research could be carried out on the 
implementation of sport tourism activities by an inter-municipal network, which will 
include cooperation of cities that adopt extroversion practices. 
 
2021 

7. Mantekas, I., Tsitskari, E., Matsouka, O., Yfantidou, G. (2021). TAPAS, Evaluation of 

Internet exploitation attitudes and electronic applications for the exercise of people 
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during restricted measurs due to Covid-19. International Conference of Technology in 

Physical Activity in Sport 2021 (TAPAS 2021). 

Περίληψη   

Physical activity provides multiple physical and psychological benefits to all humans, 
despite their age. In fact, research has shown that about 3.9 million deaths can be avoided 
each year if people exercise within the recommended limits of physical activity (World 
Health Organization, 2010; 2016). Strict restrictions on staying at home during the covid-
19 pandemic, have affected the physical activity of individuals around the world (Douglas, 
Katikireddi, Taulbut, McKee & McCartney, 2020). It seemed, however, that people's need 
for physical activity increased the use of internet and various related e-platforms and 
exercise applications. But is this the case of Greece as well? (Tsitskari & Batrakoulis, 2022). 
According to the Theory of Planned Behaviour (Fishbein & Ajzen, 1977) individuals' 
attitudes influence their behavior. So, it is likely that when people have positive attitudes 
towards a medium, they will use it, as they have confidence in the content of this medium 
(Poh & Adam, 2002). The aim of this research was to study people's in Greece attitudes 
towards the use of various digital platforms to stay physically active, both during the 
restricted measures and in the future. In addition, a detailed record of the distance exercise 
alternatives chosen during the restrictive measures was carried out. Recording the 
alternative exercise methods developed may be used as a guide for exercise professionals 
and fitness centers in order to plan and offer such distant exercise alternatives. 450 people 
filled in a questionnaire posted for a month (April-May 2021), on the social media of two 
of the researchers. The questionnaire was anonymous, it followed the rules of Ethics and 
Conduct, the IP of the respondents could not be recorded and whoever wanted could stop 
at any time. The sample consisted of women and men aged from 18 to over 65 years. The 
questionnaire recorded: a) demographic characteristics, b) a detailed list of portable 
electronic devices or online platforms and applications utilized for distant exercise (Parker 
et. al., 2020), c) finally, attitudes and intentions about distant exercising (through platforms 
or other applications), through five variables adapted by Hsu and Lin (2008). According to 
the study’s results Greek peoples’ of the sample attitudes towards participating in distant 
exercise programs through digital platforms or other means is quite positive. The sample’s 
participants declared that they mainly used free platforms for their exercise, and mainly 
programs that appear in social media such as Instagram, Facebook and YouTube. In 
addition, some of those who exercised during the quarantine used a wearable electronic 
device such as a smartwatch. These tools can be used at any time of the day and offer an 
ease of use at home (Sebire, 2020). As for the marketing strategies that fitness 
professionals should develop, alternatives for distant exercise should be added in their 
package of services. 
 
8. Yfantidou, G., Noutsou, A., Balaska, P., Bebetsos, E., Papaioannou, A., & 

Spryridopoulou, E. (2021). Strategic Negotiation Factors in Participating at 
Recreational Sport Activities Aiming at the Well-being and the Presentation of Perma 
Scale for the Greek Population. In Culture and Tourism in a Smart, Globalized, and 
Sustainable World (pp. 71-83). Springer, Cham. 

Περίληψη  
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The engagement of people with physical activity is an indication in modern societies of 
the physical, spiritual and mental health as well as of the living standards and quality of 
life of the community. Participating in recreational sports offers many organic, 
psychological and social benefits that are important for people's well-being. The 
creation of green recreation areas contributes to the increase of individual viability and 
quality of life by connecting modern people to the natural environment. They promote 
both outdoor physical activities and social activities as well as mental health. The 
purpose of this research is a) to investigate the negotiating strategies for engaging in 
recreational sports and how they are associated with well-being and b) to adjust the 
PERMA-Profiler questionnaire for the Greek population. Furthermore, the prospect of 
green recreation was examined through additional questions that were added at PERMA 
scale. The sample consisted of 233 people living in the urban area of Athens in Greece. 
Questionnaires a) negotiation strategies (Balaska, Yfantidou, Kenanidis, Spyridopoulou 
& Alexandris 2019) and b) wellness Perma Profiler (Butler & Kern 2016) were used for 
the collection sample. The results from the reliability control of the dimensions of both 
questionnaires showed high and acceptable values. This research tested the link 
between different profiles and negotiation strategies. The PERMA-Profiler scale 
provides another tool for the wellness measurement toolbox and demonstrated 
acceptable psychometric properties in a large, varied, international sample and was 
piloted in the present study in the urban area of Athens. This tool, combined with 
negotiation strategies, would help people understand better themselves, note their 
strengths and weaknesses, and find ways to develop more fully in life while exercising. 
 

9. Yfantidou, G., Spiliakos, C., Vrondou, O., Gargalianos, D., Kalafatzi, A., & Mami, E. 
(2021). Sport Tourism: An Analysis of Possible Developmental Factors in Sport and 
Recreation Centers. In Culture and Tourism in a Smart, Globalized, and Sustainable 
World (pp. 3-24). Springer, Cham. 

Περίληψη  

The development of sport tourism is determined by several factors. Various models’ and 
factors’ typologies have been identified in the literature. The aims of the present study 
were: a) the identification and classification of factors affecting the development of 
sport tourism, b) the investigation of the level to which these factors are met by a sport 
and recreation center and c) the comparison of opinions of the users of the center 
regarding these factors. The methodology of the structured questionnaire was adopted. 
The results revealed that: a) the most important factors are the changing 
rooms/bathrooms/resting rooms, the security, the healthcare and the injuries’ 
rehabilitation, and the accommodation facilities (camp - rooms) and the less important 
factors were the proximity to a port and marinas, as well as the access through the 
railway network, b) these factors were met by the sport and recreation center under 
study in a very high either adequate level, and c) there were significant differences in 
the opinions of the users of the center.   

 
10. Papaioannou, A., Baroutas, G., Poulaki, I., Yfantidou, G., & Noutsou, A. (2021). Human 

Resource Empowerment and Employees’ Job Satisfaction in a Public Tourism 
Organization: The Case of Greek Ministry of Tourism. In Culture and Tourism in a Smart, 
Globalized, and Sustainable World (pp. 403-416). Springer, Cham. 
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Περίληψη  

This paper aims to examine: (a) the extent to which human resource empowerment is 
applied to the Greek Ministry of Tourism, (b) the extent to which the job satisfaction of 
employees was existed in this public tourism organization and (c) the relationship 
between human resource empowerment and employees’ job satisfaction. For the 
purpose of this study, two questionnaires were used: (a) the questionnaire of human 
resource empowerment (developed by Vogt, Empowerment in organizations: how to 
spark exceptional performance, University Associates Inc, USA, 1990 and modified and 
simplified by Kriemadis (2011) Proceedings the 19th international congress on physical 
education and sport, ICPES; Komotini and Papaioannou (2011) Proceedings of the 19th 
international congress on physical education and sport, ICPES, Komotini), and (b) the 
questionnaire of employees’ job satisfaction (developed by Warr et al J Occup Psychol 
52:129–148, 1979). The sample was composed by 142 full-time employees of the Greek 
Ministry of Tourism. The participants were surveyed by using 48 items (variables) in a 
questionnaire. The results of the data analysis indicated that human resource 
empowerment is applied to a mediocre extent by the Greek Ministry of Tourism, while 
the overall employees’ job satisfaction was above average. Furthermore, significant and 
positive relationships among the key factors of human resource empowerment and 
employees’ job satisfaction were highlighted. This study is useful in extending the 
concept of human resource empowerment to the public tourism sector. Additionally, 
the outcomes may be useful in helping directors to further understand the human 
resource empowerment process in their respective tourism organizations. 

 
2020 
 
11. Yfantidou, G., Ntakou, K., Balaska, P., & Spyridopoulou, E. (2020). The issue of universal 

design and the factors of accessible accommodation and sport facilities at hotels for 
the people with disabilities. European Academy of Management “EURAM 2020”, 
Dublin, 1-28. ISSN 2466-7498 

Περίληψη  

This paper deals with the accessibility and the prospects of development that can be 
observed in the hospitality sector in hotels for the people with disabilities. It is analyzed 
how a person who is experiencing some form of disability can move and self-serve in the 
accommodation he or she has chosen for this stay. In addition, the current general 
institutional framework and the basic legislation, which promote accessibility both to 
Greece and Europe, is presented. The purpose of this work is to explore the obstacles, 
barriers and problems that tourists with disabilities have to face in hotel hospitality. The 
questionnaires were distributed to clubs of people with disabilities in three prefectures, 
Xanthi, Komotini and Alexandroupolis. This research contributed to the realization of the 
problems faced by people with disabilities in their accessibility at hotels. The aim of the 
survey is to capture the current status of accessible hotel units, to illustrate the views of 
people with disabilities, to identify the main reasons for disrupting their journey and finally 
to present the prospective developments and solutions to the issues that arise in terms of 
accessibility to the specific tourism industry and to draw some proposals based on these. 
As it can be seen, these is no clear picture of hotel businesses that can be classified as 
accessible for particular forms of disability. This has been a powerful motivation for 
thinking, aiming at further improving the information given in sites where a potential 
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person with disability can choose the right accommodation to cover his/her special needs. 
The results of the survey have highlighted the difficulties, habits, preferences, barriers and 
the needs of travelers with disabilities in the tourism industry. The hotel units are invited 
to meet the needs of this specialized group of tourists and visitors, to provide trained staff 
with the appropriate attitude and behaviour towards them in order to be able to meet the 
needs of these people but also to have the best access to the information society. In 
addition, it is required to provide specific building facilities that will meet the appropriate 
standards for this niche market. Organizations and businesses involved in the tourism 
industry are invited to understand and respond by designing and redesigning services, 
structures and products in the hospitality industry for people with disabilities. 
 
12. Robaki, G., Papaioannou, A., Yfantidou, G., Kourtesopoulou, A. & Dalakis, A. (2020). 

Organizational Culture and Business Performance in Tourism and Hospitality Industry: 
The Case Of A Luxury Tourist Resort. In: Katsoni V., Segarra-Oña M. (eds) Smart Tourism 
as a Driver for Culture and Sustainability. Springer Proceedings in Business and 
Economics. Springer, Cham. 6th International Conference “Cultural and Tourism 
Innovation: Integration and Digital Transition, 533-542.  

Περίληψη  

The primary purposes of this study were: (a) to examine the extent to which the 
organizational culture is applied to a luxury tourist resort, (b) to determine the relationship 
between the organizational culture of the luxury tourist resort and its business 
performance as measured by satisfaction levels in relation to Key Performance Indicators 
(KPI) such as profit, ROI, sales volume and market share. The research was addressed to all 
full-time staff of the luxury tourist resort (300 people were employed during the time of 
the research from February to March 2018, according to the Human Resources Director of 
the luxury tourist resort). Responses were received from 166 managers and employees 
with a 55.3 percent response rate. For the purpose of this study a questionnaire developed 
by Sashkin and Rosenbach (1996) was used. The reliability of the scale was found to be α= 
.92. Also, the particular research used the subjective way of measuring performance. 
Business performance was judged against four KPIs two financial (profit and ROI) and two 
market based (sales volume and market share). Descriptive statistics and Spearman 
Correlation were used to examine variables relationship using SPSS software (version 22). 
The results indicated that organizational culture is applied to a great extent from the luxury 
tourist resort (71%). Also, there were significant and positive relationships between the 
organizational culture and business performance (profit, ROI, sales volume and market 
share) of the luxury tourist resort. This study is useful in extending the concept of 
organizational culture to the tourism and hospitality industry. 
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2019 
 
13. Yfantidou, G., Dalakis, A., & Tzetzis, G. (2019). Tourism through the competitiveness of 

different destinations. TOURMAN. 3rd International Scientific Conference “Tourism, 
travel and hospitality at crossroads: The way ahead”. Thessaloniki, 162. 

Περίληψη  

Tourism is a rapidly developing global economy, which brings together social, cultural, 
spatial and environmental changes in the structure of modern societies. A competitive 
destination ought to be more successful than competitors in various aspects of the overall 
tourist experience. Thus, to be competitive in the global tourism marketplace, destinations 
have to be innovative, distinctive, and continuously intensifying either the tourist’s 
experience, or their satisfaction. Destinations compete to attract these pleasure travelers 
by emphasizing the experience they should offer. The guiding principle of this study is that 
on the tourists' side, the overall competitiveness of a destination depends on the 
perception of the quality of the tourist experience with a specific destination. The 
participants in the survey were 3070 from 7 different countries. 1666 were from Greece 
and 1232 from other countries. To detect scale dimensionality, an exploratory factor 
analysis (EFA) with a principal component method was conducted for each construct and 
sub-construct. A separate principal component analysis was conducted for each sub-
construct because the items of each sub-construct were pre-determined. Seven factor 
analyses through the principal component analysis and the varimax rotation were 
implemented for this research. For this reason, a large sample was used to verify or not the 
initial factors. The article was based on the American survey that preceded it. The 
questionnaire of this survey was used in US research first. Researchers considered it 
appropriate, after extensive research in Greek and international literature. There were 
made minor changes in the questionnaire regarding the fact that the research measured 
the choices of tourists on the selection of outdoor leisure activity. The outdoor recreation 
activities selected for this research were the best known. The activities concerned all 
participants and were adapted according to their needs. 
 
 
 
14. Kosta, G., Tsitskari, E., Matsouka, O., Yfantidou, G., Astrapellos, K., & Gargalianos, D. 

(2019). Developing Curiculum in Sport Management: The Case of Greece. 27th EASM 
Conference. Seville, Spain, 729-731. 

Περίληψη  

The aim of this study was to understand what the “market” needs and demands from sport 
and recreational managers and to recommend the most important competences and 
learning outcomes that Greek Sport Universities should include in their Sport management 
curriculum. Higher Education Institutions are expected to encourage and develop a wide 
range of competences and skills so that their students can be able to get jobs.  (Minten & 
Forsyth, 2014). Today most of the sport and recreation organizations require a large 
number of roles and skills, which demand a range of personal and interpersonal 
competencies. Research focusing to the labor market requirements has emphasized the 
specific needs for other competences for future graduates of sport management and 
recreation management programs (Wohlfart, Adam & Hovermann 2019). 
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15. Dalakis, A., Yfantidou, G., Costa, G., & Tzetzis, G. (2019). Marital Status as a Key Factor 

of the Choice for Vacation Type and Outdoor Recreation Sport Chosen by Tourists in 
East Macedonia and Thrace in Greece. Proceedings of 22nd International Conference 
on Excellence in Services. Thessaloniki, Greece, 183-208.  

Περίληψη  

This research concerns the tourist behavior of people visiting the areas of Eastern 
Macedonia and Thrace that offer recreational activities. Holidays at tourist destinations 
which provide outdoor recreational activities are preferred by tourists all over the world. 
The purpose of the survey was to investigate whether marital status of tourists affects the 
vacation type of the tourists and the choices of outdoor recreational activities. The results 
indicate that the demographic have affected the research. The results of the study gave 
some important information to the public sector (municipalities, regions) and to the 
professionals of tourism (hotels, companies with recreational outdoor activities and travel 
offices) of the region which are very practical elements. 
 

 
16. Balaska, P., Yfantidou, G., Kenanidis, Th., Spyridopoulou, E., & Alexandris, K. (2019). 

Exploring how recreational sport participants with different motivation levels use 
leisure negotiation strategies. European Academy of Management “EURAM 2019”, 
Lisbon, 1039 (ISSN 2466-7498). 

Περίληψη  

According to the theory of self-determination, the individuals’ behavior regarding their 
decision to participate in an activity could be affected by internal or external motivation. 
All individuals, whether participants or not, experience constraints in any athletic activity, 
but participation «depends not on the absence of constraints factors but on be negotiated. 
This negotiation is likely to vary in participation and not to be excluded». The present paper 
aims to test the relationship between motivation and negotiation strategies. The results of 
the confirmatory factor analysis showed the construct validity of this model for the first 
time in Greek population and in the context of the participants at the programmes. High 
Motivation team noted high averages on both internal and external motivation and also 
high averages were recorded in all negotiation strategies because the participants 
employed all the strategies to participate. 
 
17. Dalakis, A.S., Yfantidou, G., & Costa, G. (2019). Motives and Involvement of Tourists in 

Eastern Macedonia & Thrace. In: Katsoni V., Segarra-Oña M. (eds) Smart Tourism as a 
Driver for Culture and Sustainability. Springer Proceedings in Business and Economics. 
Springer, Cham. https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-03910-
3_20 https://doi.org/10.1007/978-3-030-03910-3_20 

Περίληψη  

The present research concerns both tourism and the tourists’ behavior who visit areas of 
Greece that offer outdoor recreational activities. Its purpose was to investigate the motives 
and the involvement of tourists on vacation. 3070 tourists participated in the survey. The 
results indicated that the demographics had affected the investigated factors. The research 
proposes many and important options in outdoor recreational activities in Eastern 
Macedonia & Thrace. These choices revealed from the preferences of the tourists in this 
area. At a theoretical level, this study is expected to help in developing tools for measuring 
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tourism experience and practically to direct advertising costs for public and private 
operators by presenting the advantages of the region and tourists’ selections. From all the 
above interventions, the indirect and immediate beneficiaries will be the tourists of the 
area to whom the research ultimately aims as its final recipients. 

 
18. Yfantidou, G., Spyridopoulou, E., Chatzigeorgiou, T., & Malliou, P. (2019). Hotel 

Innovation and the Creation of Competitive Advantage. In: Katsoni V., Segarra-Oña M. 
(eds) Smart Tourism as a Driver for Culture and Sustainability. Springer Proceedings in 
Business and Economics. Springer, Cham  
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-03910-3_10 
https://doi.org/10.1007/978-3-030-03910-3_10 

Περίληψη  

The objective of this research is to investigate the innovative factors and their effect on 
maximizing the efficiency of the services provided by the hotel accommodation. This paper 
is a literature review about hotel innovation. There is an urgent need to provide a unique 
differentiation of hotel products and examine the added value by providing innovative 
ideas to services to improve tourist experience. This paper is an introduction of new 
innovative ideas for further research and development of issues related to hotel services. 
The competitive environment is increasing and the solution for hotels is to be competitive 
and work under a systematic strategic using innovative ideas and create personal products 
for each customer for a unique stay. Being different and competitive is not only an idea but 
a choice to succeed. 
 
 
2018 
 
19. Dalakis, A., Yfantidou, G., & Costa, G. (2018). The effect of demographics on tourist 

experience and competitiveness of tourist destinations in eastern Macedonia and 
Thrace.  Proceedings of 21st International Conference on Excellence in Services. Paris, 
France, 231-245. 

Περίληψη  

Demographic characteristics played significant role in previous researches. The present 
research concerns tourist experience and competitiveness of tourist destinations in eastern 
Macedonia and Thrace in Greece that offer outdoor recreational activities. The purpose of 
the survey was to investigate whether the tourist experience and the competitiveness of 
the different holiday places are affected by the demographic characteristics of tourists. The 
results indicated that the demographics have affected the research. The results of the study 
gave some important information to the public sector (municipalities, regions) and to the 
professionals of tourism (hotels, companies with recreation outdoor activities and travel 
offices) of the region which are very practical elements. From all the above interventions, 
the indirect and immediate beneficiaries will be the tourists of the area to whom the 
research ultimately aims as its final recipients. 

 
20. Kosta, G., Tsitskari, E., Matsouka, O., Yfantidou G., & Astrapellos, K. (2018). New Age 

of Sport Management Education in Europe, The Case of Greece. 26th EASM 
Conference. Malmo, Sweden, 471-472. 
http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/26408/book-of-
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abstracts_26theasm_the-european-sport-management-
conference_MUEP.pdf;jsessionid=47C4852920BD3992F6968A21D31F1A4A?sequence
=2 

Περίληψη  

Aim: This project aims to the development of Sport Management educational policy on 
national level all over Europe in a more efficient, effective and closer to the labor market 
manner. Theoretical background: Most sport and recreation services require multiple 
roles of their employees, which require a range of personal and interpersonal 
competencies. Moreover, Minten and Forsyth (2014) commented on the low infiltration 
of graduates into the sport industry, although annual surveys conducted by IHRSA (2013) 
revealed a significant increase in the number of sport and recreation organizations. 
Therefore, Higher Education Institutions (HEIs) are expected to develop a wide range of 
competencies and skills to enhance students’ employability (Minten & Forsyth, 2014). 
Skills needed for a future sport manager to become effective in his/her workplace and the 
respective role of the HEI’s curricula in developing these competencies should regularly 
be examined, as the sport industry is normally subject to changes caused by globalization 
and internationalization.   
 

 
2017 
 

21. Yfantidou G., Spyridopoulou E., Papaioannou A. & Balaska P. (2017). Service innovation 
in hotels for people with disabilities. Proceedings of 20th International Conference on 
Excellence in Services. Verona, Italy, 835-848. 
http://www.toulonveronaconf.eu/papers/index.php/tvc/article/view/501 

Περίληψη  

Vacations, journey and physical and recreational activities are an important part of the life 
of people with disabilities as a means in order to escape from their daily routine, to 
strengthen family ties and to promote health, self-confidence and independence. 
Researches in tourism have shown that disabled people face many obstacles when they 
participate in sport and recreation activities because of the lack of accessible destinations, 
of facilities, of means of transport, of appropriate information and because of obstacles in 
communication and behavior, but also in finding an accessible accommodation. The aim of 
this paper is the investigation of the dimensions of sport tourists’ accessibility as regards to 
tourist accommodation and sport facilities. The sample consisted of 81 sport tourists with 
disabilities aged 18 to 60 years and above, men and women, with physical and sensory 
disabilities (vision or hearing disabilities) participated in this research. The questionnaire 
was consisted of a) the scale “Accessible Tourism Accommodation Survey” – ATAS, which 
is about the accommodation needs of disabled people based on the accessibility b) the 
“Tourist Role Preference Scale” – TRPS, c) a part of 24 questions concerning sport activities 
for disabled people and d) a part of 10 questions regarding demographics and specific 
preference destination. The surveys’ data revealed preferences and habits and barriers to 
access for travelers with disabilities, which the tourism industry is invited to understand 
and to respond to them through the design and redesign of products and services in the 
field of tourism. 
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22. Papaioannou A., Kriemadis T., Yfantidou G., Patrikiou A. & Avgerinou V. (2017). 
Customer-oriented strategy in Greek Sport Business Sector: The case of the sport 
enterprise “Holmes Place Glyfada”. Proceedings of 20th International Conference on 
Excellence in Services. Verona, Italy, 607-620. 
http://www.toulonveronaconf.eu/papers/index.php/tvc/article/view/485 

Περίληψη  

The primary objectives of this research were: (a) to determine the extent to which the 
customer oriented strategy (customers’ perspective) is implemented to Greek sport 
business sector and more specifically in sport enterprise “Holmes Place Glyfada”, and (b) 
to investigate if differences exist between the customer oriented strategy (according to its 
members’ evaluation) and demographic characteristics of the participants (gender, work 
experience and educational level of the participants). The particular research project is an 
on-going research and up to now data has been gathered from a random sample of 200 
members of a large sport enterprise in Attica. For the purpose of this study a 43-item 
questionnaire, was used (developed by Whiteley 1991) focusing on customer oriented 
strategy and demographic characteristics of the participants, using a five point Likert scale. 
The reliability of the scale was found to be α= .95. Descriptive statistics and Pearson chi-
square (χ2) statistics were used to examine variables relationship using SPSS software 
(version 22). The results highlighted the strong and weak points of customer oriented 
strategy application by the sport enterprise and significant differences between the 
customer oriented strategy and demographic characteristics of the participants. This study 
is useful in extending the concept of customer oriented strategy to the sport business 
sector. The study will be useful in helping managers to their further understanding of the 
customer oriented strategy process in their respective organization. 

 
23. Dakakis A., Yfantidou G., Papaioannou A. & Costa G. (2017). The tourist behavior of 

tourists and the type of holiday they choose in Greece. Proceedings of 20th 
International Conference on Excellence in Services. Verona, Italy, 203-212. 
http://www.toulonveronaconf.eu/papers/index.php/tvc/article/view/455 

Περίληψη  

Holidays at destinations that include outdoor recreational activities are in recent years of 
the most chosen holiday all over the world (Dalakis, Yfantidou, Tsitskari, Kosta & Tzetzis 
2016). The purpose of this research was to identify the behavior of the tourists who 
selected this destination. Our research took place in the region of Eastern Macedonia and 
Thrace, in North Eastern Greece, from 1-1-2015 to 31-12-2015 in order to monitor the 
tourist behavior in a year base. Participants in the survey were 3070 from seven different 
nationalities: Greek, English, Polish, German, Bulgarian, Cypriot and Romanian. Pearson 
correlations about motivation and travel type revealed important differences. The choices 
about the type of holiday of the English, German and Polish were different from the Greek, 
Bulgarian, Cypriot and Romanian. In this research we wanted to categorize the tourist 
behavior so as to help private business sector in the area (hotels and companies that 
provide outdoor recreational activities, etc.) in order to modify the marketing strategies to 
target potential participants with different cultural backgrounds. 
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24. Yfantidou G., Spyridopoulou E., Papaioannou A., & Balaska P. (2017). The Interest of 

Sport Tourism Enterprises in Green Practices. Proceedings of 4th International 

Conference of International Association of Cultural and Digital Tourism (IACUDIT) with 

the theme “Innovative Approaches to Tourism and Leisure: Culture, Places and 

Narratives in a Sustainability Context”. Athens, Greece. 

Περίληψη  

The focus of this research is mainly on the definition of sustainable tourism actions that 
Greek enterprises follow and how tourism and sport tourism can be developed in a 
sustainable way. Sustainability has three strands: economic, social and environmental. 
From economic aspect there is an interest from all enterprises to implement the following 
actions: replacing energy-intensive lamps with new technology ones, recycling waste, 
landscape restoration, use of "green" cleaners, use of organic products, provide and 
promote traditional foods and drinks, use of photovoltaic, building insulation etc, because 
there is a reduction of their costs and also simultaneously benefit thereby the 
environment and furthermore have a social profile “environmental friendly” which is an 
incentive for some tourists for their choice. This research investigated the attitudes and 
the behavior of small, medium and large sport tourism enterprises as regards to 
sustainable development. As a global industry dependent on high quality natural 
environments for its attractiveness, tourism cannot hide from its responsibility to promote 
more sustainable business practices. The fundamental idea of the selective marketing 
approach is to attract a certain kind of tourists to the destination, those who behave in an 
environmentally friendly manner. The model for sustainable tourism development in 
Greece relates to ecological change brought by tourist activity, infrastructure 
development and through sport. 
 
25. Yfantidou G., Dalakis A., Kosta G. & Tzetzis G. (2017). General Travel Behavior in 

Eastern Macedonia and Thrace. Proceedings of 4th International Conference of 

International Association of Cultural and Digital Tourism (IACUDIT) with the theme 

“Innovative Approaches to Tourism and Leisure: Culture, Places and Narratives in a 

Sustainability Context”. Athens, Greece. 

Περίληψη  

Holidays that include outdoor recreational activities are preferred by tourists. The 
opportunity given to tourists for active employment during holidays is one of the key 
reason for choosing regions that offer such activities. Our research took place in the region 
of Eastern Macedonia and Thrace in a year base in order to monitor the tourist behavior 
of tourists. Participants in the survey were 3070 from seven different countries. Travel 
behavior in the survey was tested with 5 questions. The behavior of the tourists was 
different between Greek, English and Polish, who behaved differently from German, 
Bulgarian, Cypriot and Romanian. The favourable and preferred sports activities are the 
canoe-kayak, rafting, diving, mountain bike (m.t.b.), climbing-rappeliling, flying-fox and 
water sports. 
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26. Papaioannou A., Kriemadis T, Kapetaniou P., Yfantidou G. & Kourtesopoulou A. 

(2017). Customer Oriented Strategy and Business Performance: Evidence From The 

Tourism And Hospitality Industry. Proceedings of 4th International Conference of 

International Association of Cultural and Digital Tourism (IACUDIT) with the theme 

“Innovative Approaches to Tourism and Leisure: Culture, Places and Narratives in a 

Sustainability Context”. Athens, Greece, 417-432. 

Περίληψη  

The primary purposes of this study were: (a) to determine the extent to which customer 
oriented strategy is implemented to four and five-star hotels, and (b) to examine the 
relationship between customer oriented strategy used by four and five-star hotels and 
business performance (profit, ROI, sales volume and market share). The research was 
addressed to all four and five-star hotels in the Region of Peloponnese (142 four and five-
star hotels, which recognized by Hellenic chamber of hotels) and involved 142 experienced 
managers who were the most knowledgeable regarding marketing issues. Responses were 
received from 98 managers of 98 four and five-star hotels with a 69% response rate. For 
the purpose of this study a 40-item questionnaire, was used developed by Whiteley 
(1991). The reliability of the scale was found to be α= .89. Also, the particular research 
used the subjective way of measuring performance. Business performance was judged 
against four criteria two financial (profit and ROI) and two market based (sales volume 
and market share). Descriptive statistics and Pearson chi-square (χ2) statistics were used 
to examine variables relationship using SPSS software (version 22). The results (means) 
indicated that customer oriented strategy is applied to a great extent from four and five-
star hotels (M=3.97, SD=0.66). Also, there were significant and positive relationships 
between the customer oriented strategy and business performance (profit, ROI, sales 
volume and market share) of four and five-star hotels. This study is useful in extending the 
concept of customer oriented strategy to the tourism and hospitality industry. The study 
will be useful in helping managers to their further understanding of the customer oriented 
strategy process in their respective organization. 
 
 
2016 
 

27. Yfantidou G., Spyridopoulou E., Matarazzo M. & Balaska P. (2016). The future of 

sustainable tourism development for the greek enterprises that provide sport 

tourism. Proceedings of 24th EASM Conference. Warsaw, Poland, 124-125. 

Περίληψη  

The term "green tourism" is often used in conjunction with the desire for a balanced 
approach to tourism planning. "Green tourism" is defined as tourism that enhances the 
local cultural elements, operating under the control of local communities, providing 
employment and maintains the economic benefits within the local communities. In fact, 
many times the above definition poorly attested, since there are times when the economic 
benefits escape from local communities. From its part the tourist industry uses the term 
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"green tourism" as a message to tourists on energy saving, avoid coastal pollution etc. 
Sometimes the same tourist businesses are accused because they use the term or label 
"green" primarily for marketing purposes. Although it is a fact that the tourism industry is 
starting to respond to the changing values of tourists regarding environmental issues. The 
goal of this research is to find if there is a future for sustainable tourism development at 
the enterprises that provide sport tourism in Greece. 
 
28. Dalakis A., Yfantidou G., Kosta G. & Tzetzis G. (2016). A four-phase planning of a trip 

to an outdoor activity destination. Proceedings of 24th EASM Conference. Warsaw, 

Poland, 106. 

Περίληψη  

In order for a destination site to pursue a competitive market share, it must comprehend 
the different components and processes involved in tourist decision-making. And 
although the concept of recreation as a multi-phase experience (Clawson & Knetsch, 1966; 
Van Raaij & Francken, 1984) has been widely accepted, such a systematic, holistic 
approach to tourist decision-making factors, supported by direct empirical evidence, has 
not been applied widely and thoroughly in Greece. The study was carried out in the 
context of outdoor recreation which conceptually involves any environmental, athletic, 
recreational activity of social awareness in the form of a simple exercise or structured 
program which takes place in natural environments (Kouthouris, 2009). Moreover, it is a 
fourphase investigation, not inclusive of the ‘recollection’ phase of Clawson and Knetsch’s 
(1966) framework. This study aims to contribute to a knowledge base that supports the 
understanding of the tourists’ multi-phase engagement and, thus provide useful results 
for destination marketers. In an effort to generate sufficient empirical data, researchers 
investigated the social, emotional moods as well as the civic and economic status of the 
visitors and results appear to be influenced by gender and age group differences (Costa, 
1998; Yfantidou, Costa & Michalopoulos, 2008). The results link back to the overall aim of 
the study which is to better inform destination marketers’ decisions on a more efficient 
use of their potential and resources. 
 
 
2015 
 
29. Dalakis A., Costa G., Tsitskari E., Alexandris K., Yfantidou G., & Tzetzis G. (2015). Men 

and women profiles in outdoor recreation activities and their participation motives in 

Greece. 23rd EASM Conference. Dublin, Ireland. 

Περίληψη  

Contemporary hectic lifestyle and the degraded natural environment that characterize 
modern cities constitute outdoor recreation and participation in outdoor recreation 
activities both important and highly necessary (Boulougouris, 2010). Outdoor recreation 
activity programs do not concern themselves with participants’ physical improvement or 
empowerment, rather with their feelings of satisfaction and pleasure. This results in 
benefits that arise effortlessly, prompting participants to engage in life-long exercise 
without making any demands on high performance on their part (Dantsi, Balaska & 
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Alexandris, 2008). According to Tzetzis, (2007), increased interest in exercise helps people 
enhance its resulting benefits that directly relate to the quality of their lives. The aims of 
this research were: a. to explore the participants’ profiles based on their prior experience 
in outdoor recreation activities b. to investigate whether their profiles had any relation to 
the number of days they would wish to invest in outdoor recreation activities and c. how 
frequently one is engaged in them. The aforementioned aims were examined in relation 
to the male/female participants’ motives in outdoor recreation activities. 

 

30. Δαλάκης Α., Κώστα Γ. & Υφαντίδου Γ. (2015). Οι απόψεις των μαθητών / τριών 

σχετικά με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα δραστηριοτήτων υπαίθριας 

αναψυχής. Τρισέλιδες εργασίες 1ου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Φυσικής 

Δραστηριότητας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, 15-16. 

Περίληψη  

Η συμμετοχή των μαθητών-τριών σε δραστηριότητες πέραν του αναλυτικού 
προγράμματος (μπάσκετ, βόλεϊ, χάντ-μπωλ, ποδόσφαιρο, χοροί & στίβος) είναι για τους 
μαθητές μία ξεχωριστή και εντυπωσιακή στιγμή. Οι Χρόνη και Ζουρμπάνος, (2001), 
τόνισαν ότι η συμμετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες συνδέεται με μία σειρά 
συναισθημάτων όπως η ευχαρίστηση, η επίτευξη, η επιτυχία και η ικανοποίηση, τα οποία 
ενδυναμώνουν και προστατεύουν την ψυχική υγεία των ατόμων και βοηθούν σε πολύ 
μεγάλο ποσοστό στην εδραίωση της ψυχολογικής τους ευημερίας. Τα προγράμματα 
υπαιθρίων δραστηριοτήτων αναψυχής χαρακτηρίζονται από το ότι δεν έχουν σαν κεντρικό 
στόχο τη σωματική βελτίωση ή ενδυνάμωση των συμμετεχόντων, αλλά την ικανοποίηση 
και ευχαρίστηση αυτών, με αποτέλεσμα τα οφέλη να προκύπτουν αβίαστα, παρακινώντας 
τους συμμετέχοντες στη δια-βίου άσκηση, χωρίς απαιτήσεις και προσδοκίες υψηλής 
απόδοσης Δάντση, Μπαλάσκα & Αλεξανδρής, (2008). Το πρόγραμμα της εργασίας μας 
εξελίχθηκε με 1η επίσκεψη στο σχολείο και παρουσίαση των δραστηριοτήτων υπαίθριας 
αναψυχής στην τάξη του σχολείου με προτζέκτορα καθώς και παρουσίαση των υλικών των 
διαφόρων αθλημάτων και σπορ, με 2η επίσκεψη στην αυλή του σχολείου με 
πραγματοποίηση των δράσεων και συμμετοχή των μαθητών-τριών και τέλος με 3η 
επίσκεψη των μαθητών στο πεδίο όπου πραγματοποίησαν τις παραπάνω δράσεις στο 
φυσικό τους περιβάλλον. Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήσαμε ήταν το κανώ-
καγιάκ, το Μ.Τ.Β., η αθλητική σκοποβολή, η τοξοβολία και η αναρρίχηση-καταρρίχηση. 
Σκοπός της έρευνας μας ήταν να μετρήσουμε την άποψη των μαθητών-τριών σχετικά με 
τις δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής αφού πρώτα αυτοί συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 295 μαθητές-τριες (145 αγόρια και 
150 κορίτσια). Ενώ στο πρόγραμμα συμμετείχαν μαθητές-τριες από όλες τις τάξεις του 
δημοτικού το ερωτηματολόγιο το συμπλήρωσαν οι μαθητές-τριες της Δ’, Ε’ & Στ’ τάξης του 
δημοτικού σχολείου μιας και αυτοί ήταν σε ηλικία να καταλάβουν και να επεξεργαστούν 
τα δεδομένα που ζητούνταν στο ερωτηματολόγιο. Τα παιδιά στο τέλος των 
δραστηριοτήτων συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο προκειμένου να πάρουμε την γνώμη 
τους σχετικά με την συμμετοχή τους. Οι μαθητές-τριες που συμμετείχαν στην έρευνα 
ανήκαν σε 9 διαφορετικά σχολεία της Ξάνθης. Ο Μ.Ο. της ηλικίας των μαθητών-τριών ήταν 
10,764 χρόνια. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης one way Anova με 
ανεξάρτητο παράγοντα το φύλο των συμμετεχόντων-ουσών έδειξε ότι δεν υπήρξε 
στατιστικά σημαντική επίδραση για καμία από τις 5 δραστηριότητες και την σειρά με την 
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οποία προτιμούν οι μαθητές-τριες να τις εκτελούν με F(1,291)= 1,734 και sig= ,195 για την 
ορεινή ποδηλασία (Μ.Τ.Β.), F(1,291)= 1,100 και sig= ,306 για την αθλητική σκοποβολή, 
F(1,291)= ,001 και sig= ,978 για την τοξοβολία, F(1,291)= 2,051 και sig= ,160 για το κανώ-
καγιάκ και F(1,291)= ,792 και sig= ,384 για την αναρρίχηση-καταρρίχηση. Τα 
αποτελέσματα θεωρούνται φυσιολογικά από τους ερευνητές μιας και οι μαθητές-τριες 
που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο ήταν μικροί σε ηλικία, άπειροι όσον αφορά τις 
συγκεκριμένες δραστηριότητες και εξεδήλωσαν πραγματικά απλά και μόνο την άποψη 
τους για τις δράσεις χωρίς περαιτέρω σκέψεις ή προετοιμασία για το τι πρέπει να 
καταγραφεί. Οι ερευνητές συνεχίζουν την έρευνα και με μαθητές γυμνασίου και λυκείου 
προκειμένου να υπάρξει μία καλύτερη αποτύπωση αποτελεσμάτων από διαφορετικές 
ηλικίες καθώς και εμπλουτίζουν το δείγμα της έρευνας με περισσότερους μαθητές-τριες 
από χωριά του νομού καθώς από μουσουλμάνους μαθητές-τριες. 

 

 

2014 
 

31. Dalakis A., Costa G., Tsitskari E., Alexandris K., Yfantidou G., Tzetzis G. (2014). Men 

and women profiles in outdoor recreation activities and their participation motives in 

Greece. 22nd EASM Conference. Coventry, England, 72-73. 

Περίληψη  

Contemporary hectic lifestyle and the degraded natural environment that characterize 
modern cities constitute outdoor recreation and participation in outdoor recreation 
activities both important and highly necessary (Boulougouris, 2010). Outdoor recreation 
activity programs do not concern themselves with participants’ physical improvement or 
empowerment, rather with their feelings of satisfaction and pleasure. This results in 
benefits that arise effortlessly, prompting participants to engage in life-long exercise 
without making any demands on high performance on their part (Dantsi, Balaska & 
Alexandris, 2008). According to Tzetzis, (2007), increased interest in exercise helps people 
enhance its resulting benefits that directly relate to the quality of their lives. The aims of 
this research were: a. to explore the participants’ profiles based on their prior experience 
in outdoor recreation activities b. to investigate whether their profiles had any relation to 
the number of days they would wish to invest in outdoor recreation activities and c. how 
frequently one is engaged in them. The aforementioned aims were 
examined in relation to the male/female participants’ motives in outdoor recreation 
activities. 
 
32. Zioumpiloudi A., Yfantidou G., Tsitskari E., Costa G., Batsiou S. (2014). The accessibility 

of people with disabilities in sports tourism - a matter of concern. 22nd EASM 

Conference. Coventry, England, 493-495. 

Περίληψη  

The aim of this research was the sampling survey of the dimensions of sport tourists’ 
accessibility regarding tourist accommodation, sport facilities and the dimensions of their 
own needs. The sample was 81 sport tourists with physical and sensory disabilities. The 



 

 

 

  

104 

factor analysis for the ATAS scale revealed 6 factors:1) Core Mobility, 2) Hearing & Vision, 
3) Ambulant, 4) Service & Security, 5) Amenity, 6) Supplementary Mobility and for the 
TRPS revealed five need factors: 1) need for self-esteem and recognition from the others, 
2) normal needs, 3) need for love, 4) need for self- fulfillment, self- acting and self –
development and 5) need for safety. In conclusion, all the data compose a challenge for 
the sports industry to design and redesign sport tourism services since they are taken 
intoaccount the needs of this diverse classof tourists, providingat the same time more 
opportunities for travelling and exercising in an environment without restrictions and 
barriers, showing respect to diversity. 

 

33. Spyridopoulou E., Yfantidou G., Costa G., Matsouka O. & Trigonis I. (2014). Green 

tourism development at sport tourism enterprises. 22nd EASM Conference. Coventry, 

England, 404-405. 

Περίληψη  

Green tourism is defined as tourism which enhances local cultural elements, operating 
under the control of local communities by providing employment while retaining the 
economic benefits within local communities. The purpose of this study is to investigate:  
a. level of awareness on general sustainability issues, b. identify the different sources of 
information around this subject, c. their intentions to pursue a strategy of sustainable 
development, d. the nature and the number of actions that they may already have been 
taken in the direction of sustainability, e. key characteristics and peculiarities of both the 
business and the owner. The sample consisted of 60 companies on sport tourism industry 
in Greece. The present research is asked to investigate, based on existing literature cases 
related with attitudes and behaviors of small and medium sport tourism enterprises in 
relation to sustainable development and the economic benefits they can have. 
 
2013 

 

34. Yfantidou G., Costa G. & Michalopoulos M. (2013). How to use sports tourists’ 

infrastructures to develop destination brands. The 21st EASM Conference. Instabul, 

Turkey.  

http://www.easm.net/download/2013/HOW%20TO%20USE%20SPORTS%20TOURIS

TS.pdf  

Περίληψη  

 The construction of a sports facility requires rational planning with concrete process and 
successive stages. The philosophy of owners of each organization and the aim of facility 
determines each use. The place selection for the construction of the sports facility must 
depend on the evaluation of certain factors. Destination branding is a new way to promote 
better your product / destination / sports. It is very important to know how to do it. Also 
it is difficult to be approached and explained because of the complexity of concepts that 
are involved. The present study will reveal the components for an affective and cognitive 
image for sports tourist destination brands based on the research of Beerli and Martin 

http://www.easm.net/download/2013/HOW%20TO%20USE%20SPORTS%20TOURISTS.pdf
http://www.easm.net/download/2013/HOW%20TO%20USE%20SPORTS%20TOURISTS.pdf
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(2004), who indicated that: (1) motivations influence the affective component of image; 
(2) the experience of vacation travel has a significant relationship with cognitive and 
affective images, and (3) the socio-demographic characteristics influence the cognitive 
and affective assessment of image.  The destination image exerts a mediating role 
between the three image components (cognitive, unique and affective) as the brand 
associations and the behavioral intentions (Qu et al., 2011). Cai et al. (2009), assert that 
academic research in destination branding has used the concept of image formation as 
synonymous with branding. Accordingly, image formation encapsulated by slogans is an 
operational approach to destination promotion whereas destination branding is a 
strategic management process. If a discussion is opened about the main reason for 
practicing destination branding, only one conclusion will arrive; to build a desirable image 
that can attract tourists; to differentiate one’s destination from competitors and position 
it to attract higher spending tourists; to manage image; and to make one’s destination a 
better place to live by increasing the economic contribution of tourism (Park and Petrick, 
2006). The aim of the present study was the creation of a frame which could be used for 
the evaluation and categorization in sports tourists’ infrastructures and to reveal the 
components (behavior, motivation, destination characteristics, socio-demographic data) 
for an affective and cognitive image for sports tourist destination branding. The present 
research will explore if tourist behavior is depended on gender, age and motivation. 
 
35. Dalakis A., Kosta G. & Yfantidou G. (2013). Participants’ choice of outdoor activities 

based on demographic data. The 21st EASM Conference. Instabul, Turkey.  

Περίληψη  

Recently, outdoor activity programs have become one fruitful way for participants to 
spend part of their holidays on (Chroni, S. & Zourbanos, N. 2001). So, Greece has 
developed sites where these activities can be carried out and participants can now have 
easy access to them all year round (Woosnam, K., McElroy K. & Van Winkle, C. 2009; 
Kouthouris, C. 2009). One such area is the region of Eastern Macedonia & Thrace where 3 
rivers (Strymonas, Nestos & Evros), 2 lakes (Vistonida, Ismarides), 2 islands (Thasos, 
Samothraki) as well as the Rodopi mountain chain can be found. These are sites of 
exceptional natural beauty, most of which are protected by the Ramsar Convention and 
Natura 2000. This alone has helped into making the region one very attractive choice for 
visitors. If one adds the fact that these areas offer high quality outdoor activities services 
(canoe-kayak, rafting, sea-kayak, M.T.B, climbing-rappel, flying fox, trekking, jeep rides & 
special three or four – wheel bike rides, parachuting, mountain/sea skiing, archery, 
athletic shooting, paint ball etc), then, it is easily understood why this area has become a 
tourist destination (Kouthouris, C. & Alexandris, K. 2005). 
 
2012 
 
36. Tymviou E., Costa G., Yfanidou G. & Christodoulidou E. (2012). Investigation and 

evaluation of sport tourist's profile and main human needs. The 20th EASM 

Conference. Aalborg, Denmark, 31. 

Περίληψη  
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Sports tourism is any type of sporting activity or athletic event in which someone either 
participates as an athlete, or as a passive spectator. The characteristics of sport tourists 
are: 1) the active / passive involvement in sporting activities, 2) Participation in casual or 
in organized activities, 3) experiences for non-commercial, or for business / commercial 
reasons, 4) recreational trips away from home and work. (Standeven, De Knop,1999). 
Human needs, as portrayed in Mashlow’s hierarchy of needs fall into five basic categories, 
these being self-esteem; home and family; security; companionship; and care. The 
purpose of this study was to document the profile and the main human needs of sports 
tourists. The sample was comprised 352 sport tourists who had visited both Greece and 
Cyprus. To successfully carry out the survey, the Tourist Role Preference Scale (TRPS) 
questionnaire of Gibson and Yiannakis (2002) was used. The aforementioned 
questionnaire was translated into Greek by Yfantidou, Costa and Michalopoulou (2007) 
and was deemed valid and reliable. The questionnaires were answered before or after a 
race or workout. To analyse the test data, a reliability test was performed, as well as a 
descriptive analysis, a factor analysis, cross tabs and 2-way Anova regarding gender and 
age. The results showed that most were Greek men, aged between 17-39 years of age, 
graduates of higher education and OF full employment, with an annual income of € 
20.000-60.000. On average, the main human need, presented by the largest percentage, 
which requires the most fulfilment is health and well-being and also the need for a high 
level of self-esteem. In the analysis of the main components, the total variance for human 
needs was 61.74%. The survey also considered the possible relationship between the 
factors in Maslow's hierarchy needs. The inference was that only in the factor of social 
needs, was there a difference based on various age and gender. All other factors were the 
same for different ages and gender. Also, as far as the need for safety is concerned, a 
major statistical difference was observed between various age groups and genders. 
Finally, concerning the factor of need for motivation and exploration, the major statistical 
difference was observed between age groups. Throughout this study, it has been 
concluded that Maslow’s hierarchy of needs are indeed accurate. Sport tourists have 
presented the need for a high self-esteem, freedom, and creativity. 

 

37. Yfantidou G., Costa G., Polemitis A. & Mavrommatis G. (2012). Frame of Evaluation 

and Categorization in Sports Tourists’ Infrastructures. XII World Leisure Congress. 

Rimini, Italy, 111-112. 

Περίληψη  

The development of criteria and specifications for the infrastructures of sports tourism 
creates positive results as much for the local organizations and businesses as for the 
interested tourists / users.  The aim of the present study was the creation of a frame which 
could be used for the evaluation and categorization in sports tourists’ infrastructures of 
Cyprus. Five questionnaires were developed for the creation of a theoretical frame that 
would best satisfy the infrastructures of sports tourism. Important information was 
gathered by individuals with regard to the particular infrastructure, from the personal 
observation of the researchers at the sports infrastructures, from bibliographic 
information relative with the urban legislation, the existing classification of tourist 
lodgings based on the international rating system “stars” and according to the 
specifications which determine the relative world federation. This frame is constituted by 
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the basic questionnaire which can correspond in the general criteria and specifications of 
sports infrastructures and include 32 7-Likert scale questions. The determination of 
criteria was based on the levels of land-planning specifications, building specifications, 
services, personnel and other special conditions as much for the creation of 
infrastructures / facilities as for their successful promotion. Four specialized 
questionnaires 7-Likert scale were then developed which concern football (10 questions), 
swimming (13 questions), cycling (13 questions) and scuba diving (13 questions). The 
sample of the study was 317 people. The statistical analysis was separated in three stages: 
1) descriptive analysis for each tool separately, 2) exploratory analysis and 3) examination 
of the reliability of measurements as much for the factors that were exported from the 
exploratory analysis as for the variables that constitute each factor. The results revealed 
ten factors for the general questionnaire: (a) Criteria of athletes services accommodation, 
(b) Criteria of local services, (c) Criteria of transportation, (d) Criteria of technological 
services at sports facilities, (e) Operational criteria of sports facilities (f) Equipment criteria 
at sports facilities, (g) Urban design criteria for sports facilities, (h) Additional criteria at 
sports facilities, (i) Satisfying criteria of basic needs at the accommodation places and (j) 
Rehabilitation criteria at sports infrastructures. One factor was revealed for football 
infrastructures (basic criteria), one for the swimming infrastructures (basic criteria), three 
factors for cycling (basic criteria, services criteria, criteria of cases of contingencies) and 
four factors for scuba diving (services criteria, information criteria, safety criteria and 
additional services criteria). 

 

38. Tymviou E., Yfantidou G., Costa G. & Christodoulidou E. (2012). Sport activities which 

attract sport tourists, during on a sport event at their vacation. XII World Leisure 

Congress. Rimini, Italy, 111. 

Περίληψη  

The aim of this study was to investigate the sport activities which attract /will attract sport 
tourists during on a sport event at their vacation. The sample consisted of 352 responses 
from Greece and Cyprus. The process of collection of data was on February 2010- 
September 2011 with the presence of the researcher in Cyprus and Greece prior or after 
the event or training For the completion of the study, the equivalent questionnaire by 
Gibson and Yiannakis (2002) was used, which has been proven to be valid and reliable 
according to the literature. The questionnaire was used in English and translated in Greek 
by Yfantidou, Costa and Michalopoulou (2007). It consisted of 11 demographic questions, 
26 questions regarding sports activities, 34 questions concerning responders’ behaviour 
during their holidays, and 21 questions concerning their basic human needs / motives. A 
5 - Likert scale was used (1- 5, not at all- very much). The descriptive statistics, frequency 
analysis and also one way Anova tests were used for the analysis of the results. The 
descriptive statistics showed that most tourists were men (71.7%), singles (44.3%) 
graduates of four years graduate/university (43.1%), with full time employment (72.1%). 
Their age was between 17-39 years old (77.9%), with an annual income between € 20.000 
- 60.000 (50.7%). Their country of origin was primarily Greece (44.3%). After the 
completion of the descriptive analysis the high score appeared on cycling (3.27) and on 
hiking (3.21). One way Anova showed that there were differences between age and sea 
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bike, beach volley, beach soccer, kite surf, wind surfing, water ski, water sports, horse-
riding, climbing, archery, aqua aerobic, surfing, water park and flying fox. 
 
2011 
 
39. Yfantidou G., Costa G., Michalopoulou M. & Trigonis I. (2011). Sports tourist 

destination brands. The case of Greece. Proceedings of the 19th EASM Conference. 

Commitment in Sport management, (Madrid, Spain, 7-10 September), 277-278. 

Περίληψη  

Beerli and Martin (2004), indicate that: (1) motivations influence the affective component 
of image; (2) the experience of vacation travel has a significant relationship with cognitive 
and affective images, and (3) the socio-demographic characteristics influence the 
cognitive and affective assessment of image. The tourists’ level of experience of vacation 
travel has a positive and significant relationship with the cognitive image among first-time 
tourists to the destination and with the affective dimension of the image among repeat 
tourists. Konecnik and Gartner (2007) included awareness, image, quality, and loyalty 
dimensions in the model, they applied the brand concept in the extension line of 
destination image studies. That is, the generally accepted three image types (i.e., 
cognitive, affective, and conative) were elaborated in creating brand equity for a 
destination brand in their study. They support the importance of an image dimension in 
the brand equity model. Boo et al. (2009), support the important role of image in the 
brand equity model, in that destination brand image was identified as a key correlate of 
destination brand loyalty in the proposed model. The aim of the present study was to 
reveal the components for sports tourist destination branding. 
 
40. Tymviou E., Yfantidou G. & Costa G. (2011). Investigation of the profile, needs, 

motives and behavior of sport tourists that participated at the 3rd International 

Marathon in Limassol. Proceedings of the 19th EASM Conference. Commitment in 

Sport management, (Madrid, Spain, 7-10 September), 535-536. 

Περίληψη  

The geographic position of Cyprus, with its high temperatures and extensive coastlines, 
contributes to the growth of sporting activities, which contribute to the development of 
sport tourism in the country. In general, tourism is an important source of income, and 
enterprises follow several strategies for the development of this particular sector (Cyprus 
Tourism Organization, 2004). The predominantly long term good weather conditions in 
Cyprus compel the eligible agencies to develop sport tourism as a good source of income. 
This is evident from the fact that the British Olympic Commission chose Cyprus for the 
preparation of its athletes for the Athens Olympic Games (Kartakoullis and Karlis, 2007). 
The aim of this study was to investigate the profile of Sport Tourists that participated at 
the 3rd international Marathon that took place in Limassol, as well as their motives, needs 
and their behavior. It is assumed that the responders of the survey traveled to Cyprus with 
the main purpose to participate in the marathon. All the participants were 530 people and 
the sample consisted of 106 responses (N=106). For the completion of the study, the 
equivalent questionnaire by Gibson and Yiannakis (2002) was used, which has been 
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proven to be valid and reliable according to the literature. The questionnaire was in the 
English language and was translated in Greek by Yfantidou, Costa and Michalopoulou 
(2007). It consisted of 11 demographic questions, 26 questions regarding sports activities, 
34 questions concerning activities responders liked to participate in during their holidays, 
and 21 questions concerning their basic human needs. A 5 tiered Likert scale was used. 
Descriptive statistics, frequency analysis and reliability tests were used for the analysis of 
the results, which showed a high percentage or reliability in the needs of the tourists (a = 
0.922) as well as their behavior / motives. (a=0.852). The descriptive statistics showed that 
the greatest percentage of the tourists were men (69.9%), graduates of higher institutions, 
(35.9%), with full time employment (89.2%). Their age was between 17-39 years, with an 
annual income between € 20.000 - 60.000. Their country of origin was primarily England 
and Greece. After the completion of the frequency analysis it was discovered that: a) 
sports tourists often relax and sunbathe, b) mingle with the locals to try the food and to 
familiarize themselves with the language and c) remain physically active and practice their 
favorite sports (marathon running and hiking). Their more important needs were their 
need for health and wellness, their need to feel good about themselves, as well as their 
need for love and affection. 
 
41. Astrapellos K., Costa G, Trigonis I., Yfantidou G., Tsitskari E. & Zorzou A. (2011). The 

service quality in outdoor activities and recreation programs between different ages. 

Proceedings of the 19th EASM Conference. Commitment in Sport management, 

(Madrid, Spain, 7-10 September), 545-546. 

Περίληψη  

The quality has been used as a vehicle to describe the meaning of various leisure and 
recreation activities events, also called definitional research. Such research refers to the 
phenomenology, dimensionally and characteristics of leisure pursuits (Kleiber, Larson, & 
Csikszentmihalyi, 1986), the risk represented by various activities, and the symbolic or 
cognitive representation of travel (Nash & Smith, 1991). The “quality” of leisure and 
recreation can be described as the subjective mental state felt by participants. The facet 
of consumption has received some attention from researchers in the field, mainly those 
concerned with its sociological, anthropological and psychological signature (Otto, & 
Ritchie, 1996). Once recognizing the critical, yet delicate, interplay between the 
experience of, and satisfaction with, leisure and recreation activities, industry personnel 
are well advised to pay attention to former dimension. Perhaps the most straightforward 
manner by which to apply a service is to borrow general marketing measurement 
instruments directly from the field and apply them to outdoor activities. So, given the 
importance of experimental benefits to satisfaction with all facets of the outdoor and 
recreation industry general and also in Greece, further understanding of this construct is 
necessary, and this is the aim of this study. 
 
2010 
 
42. Yfantidou G., Costa G. & Michalopoulos M. (2010). Sport tourism and human needs. 

11th World Leisure Congress. ChunCheon, Korea, 56-57. 
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Περίληψη  

Sport events represent the fastest developing sector of tourism market and the research 
of Funk et al. (2006), underline the importance of social-psychological motives concerning 
sport event and the cultural-educational motives concerning international travel. 
Particularly for the increase of tourism it should be studied the way of handling with 
respect the important experience of tourists, which is the behavior that reflects the 
original motives (Foo, Mcguiggan and Yiannakis, 2004; Gibson and Yiannakis, 2002). The 
purpose of this study was to determine which of the human needs predict the preference 
for sport tourism in Greece. 
 
43. Yfantidou G., Costa G. & Michalopoulos M. (2010). Sports tourism in Greece. The 

second Annual International Sport Tourism Research Videoconference (18 May 2010). 

http://goodwincollege.na4.acrobat.com/p98986663/   

Περίληψη  

Greece is a tourist destination, which is advertised as a place with lots of sun and beautiful 
coastlines. Therefore tourists visit Greece mainly in summer and all sports activities are 
developed for this season, although there are a lot of mountains, rivers and lakes that are 
suitable for trekking, climbing, rafting, sailing, etc. The percentage of the sports tourists is 
quite low. Therefore, a lot need to be done to increase sports tourism and Greece must 
face the challenge of the global importance of sports (Yfantidou et al., 2008). The motive 
for this research is the need for development of sports tourism in Greece and the lack of 
knowledge of who sport tourists are and why they do it. Research has shown that sports 
tourism is broadly defined as ‘‘leisure-based travel that takes individuals temporarily 
outside their home communities to participate in physical activities, to watch physical 
activities, or to venerate attractions associated with physical activities’’ (Gibson, 1998). 
The purpose of this study was to determine which tourist roles predict the preference of 
sports tourism in Greece. 
 
44. Tymviou E., Yfantidou G. & Costa G. (2010). Sport tourist profiles at the third 

international marathon in Limassol. The second Annual International Sport Tourism 

Research Videoconference (18 May 2010).  

http://goodwincollege.na4.acrobat.com/p98986663/  

Περίληψη  

In spite of the slow growth of sport tourism in Cyprus, Limassol is organised an 
international marathon even since 2008. The aim of this study was to investigate the 
profile of sport tourists that participated in the event and also was investigate, their needs 
and motivations. The questionnaire that was used in the study was based on the “Tourist 
Roles Preference Scale” (Gibson and Yiannakis, 2002) which has been proven by the 
literature to be valid and reliable. It was used in English and its Greek translation by 
Yfantidou, Costa and Michalopoulos (2007). The research was carried out in February of 
2010 in Limassol of Cyprus. In total of 106 questionnaires were answered by local and 
foreign sport tourists. For the analysis of results a reliability test was performed along 
with, descriptive and frequencies statistics and factor analysis. The analysis of the main 
components in tourists’ behavior revealed 8 factors that explain 66.54% of the total 

http://goodwincollege.na4.acrobat.com/p98986663/
http://goodwincollege.na4.acrobat.com/p98986663/
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variance, and the same analysis for the tourists’ needs reveled 5 factors that explained 
66.84% of the total variance. In addition, the descriptive statistics showed that most of 
the participants were male, graduated from a four year college / university, and were 
employed full time. From the foreign participants, most of them came from the United 
Kingdom and Greece. The frequencies analysis for the behavior of sports tourists showed 
that they mostly relax and sunbathe, they enjoy meeting the local people, they try the 
food and speak the language. They also stayed physically active by engaging in their 
favorite sports. The most popular sports activities that attracted them was the marathon, 
the half marathon and hiking. Also their most important needs were: a) their need for 
health and well being, b) their need to feel good about themselves and c) their need for 
love and affection. 
 
45. Yfantidou G., Costa G., Michalopoulou M. & Trigonis I. (2010). Human needs and 

tourist roles. Proceedings of the 18th European Sport Management Congress, Prague. 

Περίληψη  

The purpose of this study was to determine the intention of tourist role preference of 
tourists in Greece among men and women and the three Life Eras based on human needs. 
Data consisted of a stratified sample by age and gender of 1675 tourists from about fifty 
countries who visited Greece in summer (June-July-August 2007). As it was revealed age 
differences are of vital important to distinguish human needs and that means different 
target groups and plans for each destination in order to satisfy each target.  Demographic 
characteristics showed the profile of tourists and the lack of other tourist target groups. In 
conclusion, Sun lover, Anthropologist, Archaeologist, and Escapist I were the most famous 
tourist roles in Greece. Low frequencies, in the remaining tourist roles reveal that a small 
number of tourists are visiting Greece for reasons other than the aforementioned. This may 
be the result of inefficient marketing for tourism products, and the lack of organization for 
promoting new forms of tourism to those who are involved or would like to be involved in 
Greece at public and private business. 
 

2009 
 

46. Yfantidou G. & Costa G. (2009). Tourist roles and needs. Procceedings of Sport 

Management Association of Australia and New Zealand Conference, 

Bond University, Gold Coast, Queensland Australia, 35. 

Περίληψη  

Gibson & Yiannakis (2002) addressed the issue of tourist role preference, specifically 
devising a comprehensive classification of leisure tourists and designed the Tourist Roles 
Preference Scale (TRPS). They identified 15 tourist roles: Sun Lover, Action Seeker, 
Anthropologist, Archaeologist, Organized Mass Tourist, Thrill Seeker, Explorer, Jetsetter, 
Seeker, Independent Mass Tourist, High Class Tourist, Drifter, Escapist, Sport Tourist and 
Educational Tourist. Gibson (2006), refered that motives have their roots at the basic 
psychological and sociological needs that strengthen every behavior. The purpose of this 
study was to determine the intention of tourist role preference of tourists in Greece among 
men and women and the three Life Eras based on human needs. Data consisted of a 
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stratified sample by age and gender of 1675 tourists from about fifty countries who visited 
Greece in summer 2007. The questionnaire is based on the “Tourist Roles Preference Scale” 
of Gibson and Yiannakis (2002), and translated in Greek, German and Russian by Yfantidou, 
Costa & Michalopoulos, (2007). The questionnaires were distributed at the two main 
airports in Greece: Eleftherios Venizelos at the city of Athens and Macedonia airport at the 
city of Thessaloniki. Tourist role preference was then dichotomized into high and low 
preference, the 4 highest preferences are: SNL 38,2%, ANT 25,4%, ARC 25,1% and ESC-I 
33,7%. Sun Lover: Men 17-39: The need to have control over events and circumstances in 
your life B=0,852. Men 40-59: Safety and personal security needs B=1,004, the need to play 
and have a good time B=1,410, the need for home and family B=0,954, the need to just get 
away from everything B=1,292, the need to be occasionally taken care by someone else 
B=1,074. Men 60+:-. Women 17-39: The need for freedom, autonomy, independence 
B=0,550. Women 40-59: The need for solitude, privacy B=1,297. Women 60+:-. 
Anthropologist: Men 17-39: The need for creativity, self expression B=1,158, the need for 
exploration, novelty, discovery, change B=0,813. Men 40-59: The need to have clear goals, 
a direction in life B=0,985, the need to have control over events and circumstances in your 
life B=1,383, the need to feel connected with one’s history, roots, the past B=1,363.  Men 
60+:- . Women 17-39: The need for creativity, self expression B= 0,681 and the need to be 
occasionally taken care by someone else B=0,705. Women 40-59: Companionship needs 
B=0,940. Women 60+:-. Archaeologist: Men 17-39: The need for exploration, novelty, 
discovery, change B=0,597 and the need to be occasionally taken care by someone else 
B=0,693. Men 40-59: The need to have clear goals, a direction in life B=1,549 and the need 
to feel connected with one’s history, roots, the past B=1,021. Men 60+:-. Women 17-39: 
The need for creativity, self expression B=0,911 and the need to be occasionally taken care 
by someone else B=0,788. Women 40-59: The need for creativity, self expression B=1,007 
and the need to feel connected with one’s history, roots, the past B=1,735. Women 60+:-. 
Escapist: Men 17-39: The need to have clear goals, a direction in life B=0,648, the need to 
have control over events and circumstances in your life B=0,940, the need for variety, 
excitement, stimulation B=0,914 and sexual needs B=0,762. Men 40-59: The need to play 
and have a good time B=1,255 and the need to have control over events and circumstances 
in your life B=1,281. Men 60+:-. Women 17-39: The need for health and well being B=0,501, 
the need for variety, excitement, stimulation B=0,704 and the need to just get away from 
everything B=0,549. Women 40-59: Safety and personal security needs B=0,600. Women 
60+:-. As it was revealed age differences are of vital important to distinguish human needs 
and that means different target groups and plans for each destination in order to satisfy 
each target.  In conclusion, Sun lover, Anthropologist, Archaeologist, and Escapist I were 
the most famous tourist roles in Greece.  
 

47. Yfantidou G., Costa G., Michalopoulos M. & Mavrommatis G. (2009). Tourist roles and 

the influence of gender and age in Greece. Proceedings of the 17th European Sport 

Management Congress, Amsterdam, The Netherlands, 251-252. 

Περίληψη  

With the increase in tourism in the 1990s, the tourism industry commenced to be viewed 
as a highly specialized commodity. In light of this trend, researchers focused on  exploring 
the experience of tourists, and the importance of the tourist experience for tourists 
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(Yfantidou G., Costa G., Mavrommatis G. & Michalopoulos M., 2008; Foo A.-J., Mcguiggan 
R. & Yiannakis A., 2004; Gibson H. & Yiannakis A., 2002). Gibson and Yiannakis (2002) 
devised a comprehensive classification of leisure tourists and designing the Tourist Roles 
Preference Scale (TRPS) of 15 tourist roles. The purpose of this study was to determine the 
tourist role preference for men and women of different ages. Data consisted of a stratified 
sample by age and gender of 1675 general tourists (Age Mean=36 years) from about fifty 
countries who visited Greece in summer 2007. The questionnaire is based on the “TRPS” of 
Gibson and Yiannakis (2002), and translated in Greek, German and Russian by Yfantidou, 
Costa & Michalopoulos (2007). The questionnaires were distributed at the two main 
airports in Greece: Eleftherios Venizelos at the city of Athens and Macedonia airport at the 
city of Thessaloniki. A comparison of the results of men and women revealed more 
similarities than differences. These results indicate that the gender differences disappeared 
but they still exist at sport tourism (Active Sport Tourist and Outdoor Explorer), so 
something must be done to be more democratic such as creating sport activities that are 
suitable for women and for different ages. 
 

48. Yfantidou G., Matsouka O., Costa G. & Michalopoulos M. (2009). Human needs that 

determine tourist role preference. Proceedings of the 12th ISSP World Congress of 

Sport Psychology, Morocco. 

Περίληψη  

Yiannakis and Gibson (1992), addressed the issue of tourist role preference, specifically 
devising a comprehensive classification of leisure tourists and designed the Tourist Roles 
Preference Scale (TRPS). Some years later Gibson & Yiannakis presented again the latest 
version of TRPS on 2002. They identified 15 tourist roles. The TRPS was also used at a similar 
research in Australia which indicated that the items of TRPS are significant in representing 
the tourist roles they are intended to measure (Foo Jo-Ann, McGuiggan Robyn & Yiannakis 
Andrew, 2004). Furthermore Yfantidou, Costa & Michalopoulos (2008), verified the model 
for Greece in four languages English, Greek, German and Russian. The same year Polemitis, 
Yfantidou, Costa & Panayiotou (2008), used this scale to Cyprus to identify the tourist 
preference for the Cypriot citizens. The purpose of this study was to determine the 
intention of tourist role preference of tourists in Greece among men and women and the 
three Life Eras (as Gibson proposed) based on human needs. The data was consisted of a 
stratified sample by age and sex of 1675 tourists. The questionnaire is based on “Tourist 
Roles Preference Scale” of Gibson Heather και Yiannakis Andrew (2002) and the 
questionnaires were distributed at the two bigger airports in Greece: Eleftherios Venizelos 
at Athens and Macedonia airport at Thessaloniki. For the statistical analysis it was used 
SPSS and specifically, Binary logistic regression (stepwise method). The independent 
variables were sex, life eras and human needs and dependent variable was the tourist role 
preference. By the analysis it was revealed the human needs that determine the intention 
of preference for every role. 
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2008 
 

49. Yfantidou G., Costa G. & Michalopoulos M. (2008). Tourist roles preference in Greece. 

Proceedings of the 16th European Sport Management Congress, Heidelberg, Germany, 

166-169. 

Περίληψη  

Tourism industry became in the 90s a highly specialized commodity. Thus, new forms of 
tourism were generated such as sport tourism, adventure tourism and ecotourism. Cohen 
(1972), was one of the first researchers to suggest that tourists could be classified on the 
basis of similar observable behaviors. Yiannakis and Gibson (1992), addressed this issue, 
specifically devising a comprehensive classification of leisure tourists and they designed the 
Tourist Roles Preference Scale (TRPS). Gibson (1998), referred that sport tourism is journey 
for recreation that lead people outside from their local societies, in order to participate at 
athletic activities, to attend them or to visit places that are related with sports. The purpose 
of this study was to determine whether the 15 leisure tourist roles devised by Yiannakis 
and Gibson exist in the Greek context today and to determine the preference among men 
and women for each tourist role. The data was consisted of a stratified sample by age and 
sex of 1675 tourists from about fifty countries who visited Greece in summer (June-July-
August 2007). The questionnaire is based on “Tourist Roles Preference Scale” of Gibson 
Heather και Yiannakis Andrew (2002), and translated in Greek, German and Russian 
(control of cross-cultural validity) by Yfantidou G., Costa G. & Michalopoulos M. (2007). A 
principal component analysis and quartimax rotation was used to verify the validity of TRPS 
questionnaire of the 34 variables of the tourist roles, for the specific sample. The analysis 
identified seven variables which explain the 52.78% of the total variance. Concluding Sun 
lover, Anthropologist, Archaeologist, Independent Mass Tourist and Escapist I are the most 
famous tourist roles in Greece, so it is revealed a lack of other forms, which means less 
tourists. As far it concerns Sport tourists the numbers are disappointing, there are a lot that 
can be done to increase these numbers. The percentages between men and women are 
almost same, but small at ten of the fifteen roles. Greece destinations should provide 
successfully the small scale tourist roles and maximize the tourism products. 
 

50. Yfantidou G., Polemitis A. & Costa G. (2008). Tourist roles preference in Cyprus. 

Proceedings of the 16th European Sport Management Congress, Heidelberg, Germany, 

485. 

Περίληψη  

Tourism as a special form of leisure has its own special characteristics, while another 
research suggests that specific types or forms of tourism can be verified based on leisure 
behavior (Moore et al. 1995). One third of global income from tourism is generated in the 
Mediterranean area (World Tourism Organization, 2005). Cyprus is an important tourist 
destination due to its geographical location and the small distance between Europe, Asia 
and Africa. Yiannakis and Gibson (1992), designed “Tourist Roles Preference Scale” (TRPS, 
15 roles), specifically devising a comprehensive classification of leisure tourists. The TRPS 
was also used at a similar research in Australia which indicated that the items of TRPS are 
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significant in representing the tourist roles which measure (Foo Jo-Ann, McGuiggan Robyn 
& Yiannakis Andrew, 2004). The purpose of this study was to determine whether the 15 
leisure tourist roles devised by Yiannakis and Gibson exist in the Cypriot context today and 
to determine the preference among men and women for each tourist role. The data was 
consisted of a stratified sample by age and sex of 650 (270 men and 380 women) individuals 
over the age of 18 years old, from both the rural and urban areas of Cyprus. For the 
investigation of the Cyprus domestic tourist’s roles it was used a part of the questionnaire 
of Gibson Heather and Yiannakis Andrew (2002), “Tourist Roles Preference Scale” (TRPS) 
and also translated in Greek (control of cross-cultural validity) by Yfantidou G., Costa G. & 
Michalopoulos M. (2007). The questionnaires were distributed via specialized software of 
telephone surveys (NIPO CATI System) which has the ability to choose random telephone 
numbers, already entered in telephone catalog. Concluding Escapist I, Anthropologist, 
Archaeologist, Independent Mass Tourist and Organized Mass Tourist are the most famous 
tourist roles in Cyprus. As far it concerns Sport tourists the numbers are very low and 
Cyprus must face up the challenge of Sport importance all over the world. The percentages 
between men and women showed an advance of women participation. The results of this 
research are of vital importance for the identification of the roles of the local tourists in 
Cyprus. 
 

51. Costa G., Yfantidou G. & Michalopoulos M. (2008). Participants’ profile and 

participation reasons at sport for all programs offered by the municipal organizations. 

Proceedings of 10th World Leisure Congress, Quebec, Canada, 44. 

Περίληψη  

The last years it has been realised worldwide an extensive expedition for the promotion 
and growth of sports as means of entertainment and recreation. The argumentation for 
the growth of recreation sports was supported of psychological and social profits that 
participants obtain and are accompanied by increased attribution for work and decreased 
expenses of medical care (Alexandris and et., 1999; Weese J., 1997). The purpose of this 
study was to create the profile of participants at sport for all programs of the municipal 
authorities of Komotini, to detect the reasons for participation at these programs and the 
perceived benefits of participating. In order to examine the above, it was used the 
questionnaire of Michalopoulos M. et al., (1998). The reliability of the questionnaire was 
checked calculating Cronbach a for the questions that record the reasons considered 
important for participation and was judged satisfactory (a=86). The questionnaire included 
29 closed questions of multiple choices and was constituted by 4 units. The first unit 
included the recording of general characteristics of participation to programs of mass 
exercise and recreation, the second unit the special characteristics, such as reasons that 
are considered important and determine the participation. Finally, the third was about the 
content, the organization of programs and the personal information such as the 
participation of children, while the fourth unit reported to demographic characteristics. 
Subjects in this study were 303 citizens of Komotini. Frequency analysis showed that the 
majority of the participants was married and had two children that were themselves also 
participating at municipal athletic programs. Descriptive analysis showed that the 
municipal organizations should carefully select the personnel and monitor the facilities’ 
maintenance. One way anova was performed and found out significant difference between 
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the children (convenient hours) and people over 55 years (quality of programs) in order to 
determine the effect of age on the reasons for selecting a program. Finally, factor analysis 
revealed five factors that concern the criteria of participation: 1) professional conduct of 
instructors, 2) functionality, 3) availability and program provision, 4) other services and 5) 
location. 
 

52. Polemitis A., Yfantidou G., Costa G. & Panayiotou G. (2008). Tourist roles-typology: 

application to the Cypriot context. Proceedings of 10th World Leisure Congress, 

Quebec, Canada, 47. 

Περίληψη  

The quality improvement of Cyprus tourism has been identified as the number one action 
plan in the recent years. Emphasis is placed on the promotion and the quality improvement 
of domestic tourism which can contribute both to the economy and the regional 
development. The purpose of the survey was to check the validity of the questionnaire for 
the Cypriot sample and to investigate demographic characteristics of tourists. The data was 
consisted of a stratified sample by age and sex of 650 individuals, from both the rural and 
urban areas of Cyprus. For the investigation of the Cyprus domestic tourist’s roles it was 
used a part of the questionnaire of Gibson Heather and Yiannakis Andrew (2002), “Tourist 
Roles Preference Scale” (TRPS) and also translated in Greek (control of cross-cultural 
validity) by Yfantidou G., Costa G. & Michalopoulos M. (2007). The questionnaires were 
distributed via specialized software of telephone surveys (NIPO CATI System) which has the 
ability to choose random telephone numbers, already entered in telephone catalog. 
Cronbach a was used to examine the reliability of the questionnaire of tourist roles (a = 
.79). Furthermore, a principal component analysis and quartimax rotation was used to 
verify the validity of TRPS questionnaire of the 32 variables of the tourist roles, for the 
specific sample. The analysis identified seven variables which explain the 49.70%. The 
majority of the sample (74,3%) went vacations inside Cyprus the last two years. Most of 
them were married (79,7%), while singles were the 16,3%. About 50% were full employed, 
while the 17,7% were retired. As far it concerns the level of education, the bigger 
percentage were graduates of high school (55,5%) and the graduates of university/four 
year college were 28,2%. The questionnaire proved to be suitable for the typology of the 
domestic tourists in Cyprus survey. The results are of vital importance for the identification 
of the typology and the profile of the tourists in Cyprus.  
 

53. Yfantidou G., Costa G., Mavrommatis G. & Michalopoulos M. (2008). Age and sex 

differences on human needs that influence tourist role preference. Proceedings of 10th 

World Leisure Congress, Quebec, Canada, 46. 

Περίληψη  

Cohen (1972), was one of the first researchers to suggest that tourists could be classified 
on the basis of similar observable behaviors. Yiannakis and Gibson (1992), addressed this 
issue, specifically devising a comprehensive classification of leisure tourists (which contains 
sport tourists) and they designed their Tourist Roles Preference Scale (TRPS). Hall (1992), 
determined sport as a particular form of tourism,  Gibson (1998), referred that sport 
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tourism is journey for recreation that lead people outside from their local societies, in order 
to participate at athletic activities, to attend them or to visit places that are related with 
sports. The purpose of this study was to determine which of the 22 human needs have 
significant statistical difference between men and women and the age stages as Levinson 
(1996) defined: 17-22, 23-27, 28-33, 34-39, 40-45, 46-49, 50-55, 56-59, 60-65 and over 66 
of tourists in Greece. The data was consisted of a stratified sample by age and sex of 1675 
tourists. The questionnaire is based on “Tourist Roles Preference Scale” of Gibson Heather 
και Yiannakis Andrew (2002) and the questionnaires were distributed at the two bigger 
airports in Greece: Eleftherios Venizelos at Athens and Macedonia airport at Thessaloniki. 
For the statistical analysis it was used the SPSS. Two-way Anova for independent variables 
was used to explore the significant statistical differences between dependent variable 
human needs and independent variables “age stages” (C) and sex (R). The results showed 
that there is not significant statistical interaction between “age stages”*sex on the 22 
human needs and also there is not significant statistical main effect of sex on the 22 human 
needs. The variable “age stages” has statistical differences with the 16 of the 22 human 
needs and with Post hoc it was revealed between which categories are those differences. 
These results are very important for the planning of tourist packages and for the 
destinations marketing profile. 
 

2007 
 

54. Yfantidou G., Costa G. & Michalopoulos M. (2007). Evolution and perspectives of 

tourism in Greece. Proceedings of the 15th European Sport Management Congress, 

Turin, Italy, 99-100. 

Περίληψη  

Tourism is a service industry or specifically a mix of industries services (Otto & Ritchie, 
1996). Tourism as a special form of leisure has its own special characteristics, while 
another research suggests that specific types or forms of tourism can be verified based on 
leisure behavior (Moore et al. 1995). The sample of this study will be consisted of tourists 
of all ages over 17 years old who will visit Greece in summer (June-July-August 2007). The 
construction of this questionnaire was based on the questionnaire of Gibson Heather and 
Yiannakis Andrew TRPS (Annals of Tourism Research, Vol.29, No.2, pp.358-383, 2002). In 
order to determine tourist role preference, responses to TRPS questions will be 
dichotomized by collapsing the summed responses to each role into high and low scores 
based on their frequency distributions. The results of this study have several theoretical 
and practical implications for the tourism industry. It is very important to know which 
individuals engage in certain tourist roles, so to determine the needs they are trying to 
satisfy. Also, Greece destinations could successfully targeting potential tourist populations 
by maximizing the destination – motivation fit to tourists, aiming to satisfy them 
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2006 
 

55. Yfantidou G., Costa G. & Michalopoulos M. (2006). Trends and retention techniques 

in municipal recreation programs in Greece. Procceedings of the 9th World Leisure 

Congress, Hangzhou, China, No.0101 

Περίληψη  

The purpose of the present research was to investigate the trends and retention techniques 
of sport services of Municipal Organizations for Exercise and Youth (M.0.E.Y). The sample 
of this study consisted of 303 citizens of the City of Komotini which is located at the 
prefecture of Rodopi at Eastern Greece. 135 men and 153 women (missing-15) of all ages, 
members or not. The questionnaire used in this study included 29 multiple-choice or closed 
questions. The construction of this was based on the questionnaire of Michalopoulos M., 
Argyropoulos E. & Costa G. (1998). The questionnaires were distributed to the members’ 
right after the completion of their exercise. Citizens that were not enrolled at the programs 
were recruited at the prefecture of Rodopi on a walk-in basis. The factor analysis revealed 
five factors: 1) quality of instructors, 2) functionality, 3) availability and program provision, 
4) other services and 5) location. The results confirmed also the structural validity of 
questionnaire of Michalopoulos M. et al. (1998). The reliability of questionnaires was 
checked calculating “Cronbach a” for all the questions a=.86. The content of the 19th 
question corresponds to six statements and the question about health was the most 
popular 65,3%, the content of the 20th question corresponds to nineteen statements which 
were between six and seven of the 7-scale. The participation in fitness programs and skill 
learning was mostly at afternoon hours, 3times per week on Monday/ Wednesday/ Friday. 
By increasing the number of activities offered during the above time zones MOEY will be 
able to gather more citizens. An ideal situation or a goal for the MOEY would be to include 
in its yearly planning events such as “bring a friend” for the first day of each month, where 
enrolled members will bring along a non member. Also, the organization could charge 
selectively programs that have higher costs of operation, or included de-marketing 
techniques by leaving free of charge the non popular time zones and charging for 
participation the most popular. Finally, MOEY could construct or lease gyms or use school 
gyms in various regions of city and highly populated villages, in order to satisfy all citizens 
with their "neighbourhood" gym. 
 

56. Yfantidou G., Costa G. & MIchalopoulos M. (2006). Trends and retention techniques 

in municipal recreation programs in Greece. The 14th European Sport Management 

Congress, Nicosia Cyprus, 339-342. 

Περίληψη  

Up to today the main effort of the Department of State of Health and Social Policy and the 
Municipal Authorities to provide to citizens of Greece opportunities for increasing their 
level of physical activity -sports-recreation-health- included the funding and administration 
of supervised fitness programs (Afthinos, 1998). The sample of this study consisted of 303 
citizens of the City of Komotini which is located at the prefecture of Rodopi at Eastern 
Greece. 135 men and 153 women, (missing values - 15 questionnaires), of all ages, 
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members or not of MOEY. The construction of this questionnaire was based on the 
questionnaire of Michalopoulos M., Argyropoulos E. & Costa G. (1998). The questionnaires 
were distributed to the members of the MOEY right after the completion of their exercise. 
In order for MOEY to continue succeeding in its role – to promote a physically active and 
health enhancing lifestyle and provide the opportunities to all citizens, it should first have 
as a priority to maintain within its activities all the presently enrolled members and then to 
expand the programs so that they cover the needs and interests of future members. An 
ideal situation or a goal for the MOEY would be to include in its yearly planning events such 
as “bring a friend” for the first day of each month, where enrolled members will bring along 
a non member which constituted 45,5% of the subjects in this study. Moreover, 
participants declared willingness to have citizens of other municipalities participating in 
MOEY programs if the same fee charges were applied. Subjects in this study were also 
willing to pay up to 15 Euro monthly fees. Most participants were reluctant in travelling a 
distance more than one kilometre to get to the gym and they wanted to be able to take a 
short walk or drive there. Moreover, the most popular program and activities are fitness 
programs for women, exercise for people with heart decease and swimming programs, in 
addition to programs that include the use of free weights, fitness instruments as treadmills, 
bicycles and steppers. This result can help the designers of programs to create programs 
according to the will of citizens.   
 
2005 
 

57. Yfantidou G., Michalopoulos M. & Costa G. (2005). The variables that affect 

participation in sport for all programs. Proceedings of the 46th ICHPER-SD Anniversary 

World Congress, Istanbul Turkey, 596- 597. 

Περίληψη  

The purpose of this study was to reveal the variables that affect participation in sport for 
all programs of municipal organism, as they are recorded through the opinions of 303 
citizens of the municipality of Komotini Greece. In order to examine the services, a 
questionnaire was used that included questions about the participation in the programs, 
the reasons / factors for participation in exercise, the content of the programs and the 
personal characteristics of the citizens (exercising and no exercising people at municipal 
organism). Subjects in this study were 303 people all citizens of municipality of Komotini. 
Factor analysis detected five factors in the questionnaire: 1) quality of instructors, 2) 
functionality, 3) availability and program provision, 4) other services and 5) location. Also, 
the mean scores were investigated to find which variables affect the participation in sport 
for all programs. Finally, it was realised that all the participants women and men of each 
age consider as more important reason of exhortation for exercise the maintenance of 
health.  
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Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (PROCEEDINGS) ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ 

 
187 παρουσιάσεις στην ημεδαπή 
 
2022 
1. Σπυριδοπούλου, Ε.,  Υφαντίδου, Γ., Κατσώνη, Β., & Κουστέλιος, Α. (2022). Ο ρόλος 

της πρακτικής άσκησης στη διαδιακασία της εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού. 

30ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Κομοτηνή, υπό δημοσίευση. 

Περίληψη  

Η ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων είναι μια διαδικασία μάθησης με μεγαλύτερο 
χρονικό ορίζοντα. Στόχος είναι ο εργαζόμενος να αποκτήσει γνώσεις και να 
αναπτύξει ικανότητες που θα τις χρησιμοποιήσει στο μέλλον, σε εργασίες που 
απαιτούν περισσότερη ευθύνη και πρωτοβουλία. Οι επιχειρήσεις πρέπει να 
προβαίνουν στην εκπαίδευση των ανθρωπίνων πόρων, εστιάζοντας στην ανάπτυξη 
των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους, καθότι η επένδυση αυτή ενισχύει την 
παραγωγικότητά τους και οδηγεί στη μείωση του κόστους του παραγόμενου έργου. 
Συνεπώς, οι επιχειρήσεις με θετική φιλοσοφία για την εκπαίδευση των ανθρωπίνων 
πόρων θεωρούν την προσπάθεια αυτή ως επένδυση που θα τους προσθέσει αξία 
σε μελλοντική βάση. Η πρακτική άσκηση μπορεί να προωθήσει εκπαιδευτικές 
συμμαχίες μεταξύ της βιομηχανίας (επιχειρησιακού περιβάλλοντος) και των 
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, οι οποίες μπορούν να διευκολύνουν τόσο την ευελιξία 
όσο και την επιτάχυνση της καινοτομίας. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η 
διερεύνηση της προοπτικής να αποτελεί η πρακτική άσκηση των φοιτητών του ΔΠΘ 
το μέσο εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις 
που φιλοξενούν τους φοιτητές του ΔΠΘ. Το δείγμα της έρευνας  αποτέλεσαν 529 
φοιτητές του ΔΠΘ που υλοποίησαν Πρακτική Άσκηση κατά τα ακαδημαϊκά έτη 
2015-2016 έως 2020-2021. Για την συλλογή των δεδομένων δημιουργήθηκε ένα 
ερωτηματολόγιο έπειτα από βιβλιογραφική ανασκόπηση, λαμβάνοντας υπόψη τα 
ερωτηματολόγια από τις έρευνες των Odio (2013), Mavridou (2017) και Akomaning, 
Voogt, & Pieters (2011) καθώς και προτάσεις των ερευνητών. Τα ερωτήματα 
αφορούν στην αξιολόγηση της επίδρασης της πρακτικής άσκησης στην ανάπτυξη 
και εκπαίδευση των μελλοντικών στελεχών των επιχειρήσεων. Για τη συγκέντρωση 
του δείγματος εφαρμόσθηκε η μέθοδος της τυχαίας δειγματοληψίας. Εφαρμόστηκε 
η μέθοδος της ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες (principal components analysis) και 
επιλέχθηκε η κάθετη περιστροφή των αξόνων (varimax rotation). Από  τα 
αποτελέσματα της έρευνας, εξήχθησαν δέκα παράγοντες για την εκπαίδευση του 
ανθρώπινου δυναμικού που εξηγούσαν το 75.853% της συνολικής διακύμανσης και 
για κάθε έναν ελέγχθηκε η αξιοπιστία Cronbach’s Alpha, η οποία ήταν υψηλή. 
Αναλυτικά οι παράγοντες που αποκαλύφθηκαν είναι  τα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα/Learning Outcomes (n=17) α=.964, η Αποδοτικότητα/Efficiency (n=7) 
α=.947, η Συναισθηματική Δέσμευση/Emotional Commitment (n=6) α=.936, η 
Ικανοποίηση/Satisfaction (n=8) α=.967, η Συμμετοχή/Participation (n=6) α=.895, η 
Ενίσχυση/Empowerment (n=5) α=.860, η Ασάφεια/Ambiguity (n=3) α=.930, η 
Σύγκρουση/Conflict (n=3) α=.862), ο Επόπτης/Supervisor (n=3) α=.954) και η 
Συνεργασία/Cooperation (n=2) α=.935). Από τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε 
ότι η ανάπτυξη - εκπαίδευση του προσωπικού είναι μια πολυδιάστατη έννοια και 
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αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Η 
εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ευελιξίας της επιχείρησης, αλλά 
και στην υποκίνηση του προσωπικού με την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης 
πολλαπλών ειδικοτήτων. Σε γενικές γραμμές, τα προγράμματα πρακτικής άσκησης 
αποτελούν πολύτιμους τρόπους για να αποκτήσουν οι φοιτητές ευρείες ικανότητες, 
όπου οι πρακτικές γνώσεις που λαμβάνονται υποστηρίζουν και συμπληρώνουν τις 
θεωρητικές σπουδές που αποκτήθηκαν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 
 

2. Σταμούλη, Α., & Υφαντίδου, Γ. (2022). Μελέτη ικανοποίησης των νηπίων μέσω 

εφαρμογής προγράμματος αναψυχής σε νηπιαγωγείο. 30ο Διεθνές Συνέδριο 

Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Κομοτηνή, υπό δημοσίευση. 

Περίληψη  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της ικανοποίησης των νηπίων 
μέσα από την υλοποίηση συγκεκριμένων παιχνιδιών που στόχο έχει την αναψυχή 
τους στο σχολείο. Κατά την υλοποίηση των παιχνιδιών στο σχολικό περιβάλλον του 
9ου νηπιαγωγείου Αλεξανδρούπολης, διεξήχθη έρευνα η οποία μέτρησε το βαθμό 
ικανοποίησης των νηπίων σχετικά με τα παιχνίδια που συμμετείχαν. Σκοπός της 
έρευνας αυτής ήταν να εκτιμηθεί αν τα νήπια ένιωσαν ευχάριστα και διασκέδασαν 
κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών με αυτά τα παιχνίδια αλλά και να διερευνηθεί το 
γεγονός της ύπαρξης ή όχι τέτοιων παιχνιδιών σε καθημερινή ή έστω σε εβδομαδιαία 
βάση στο νηπιαγωγείο. Το ερωτηματολόγιο ήταν σε 5βαθμια κλίμακα Likert με χρήση 
emoji -Lego (οπτικά emotions), τα οποία φτιάχτηκαν για το σκοπό της έρευνας ώστε 
να είναι πιο προσιτά και πιο ελκυστικά για τα παιδιά της νηπιακής ηλικίας. Για να 
διερευνηθεί το ποσοστό ικανοποίησής τους από την διαδικασία και κυρίως τα 
παιχνίδια στα οποία έλαβαν μέρος, ζητήθηκε από τα νήπια να απαντήσουν σε 11 
ερωτήσεις. Το ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε ήταν σε ηλεκτρονική μορφή. Κάθε 
παιχνίδι απεικονίζεται με μια φωτογραφία και τα παιδιά έπρεπε να τσεκάρουν το 
σύμβολο με το συναίσθημα που τους δημιουργεί η αντίστοιχη δραστηριότητα (θυμό, 
λύπη, αδιαφορία, χαρά, ενθουσιασμό). Το δείγμα αποτελείτο από 45 νήπια τα οποία 
πήραν μέρος στις δραστηριότητες. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι δεν 
υπήρχαν μεγάλες διαφοροποιήσεις όσον αφορά το φύλο των παιδιών και τις 
προτιμήσεις τους στα παιχνίδια, τα περισσότερα παιχνίδια έγιναν αποδεκτά απ’ όλα 
τα παιδιά. Αυτό που παρατηρήθηκε είναι ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον των αγοριών 
σε παιχνίδι που έχει να κάνει με την τύχη, την εξάσκηση στα μαθηματικά και την 
κίνηση. Σε αντίθεση με τα κορίτσια τα οποία έδειξαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε 
παιχνίδια περιγραφής και επίλυσης γρίφων. 
 

3. Μαντέκας, Ι., Τσίτσκαρη, Ε., Ματσούκα, Ο., & Υφαντίδου, Γ. (2022). Αξιολόγηση των 

στάσεων, των προθέσεων, της διασκέδασης και της ασφάλειας που βιώνουν τα 

άτομα από τη συμμετοχή τους σε εξ αποστάσεως προγράμματα άσκησης. 30ο Διεθνές 

Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Κομοτηνή, υπό δημοσίευση. 

Περίληψη  
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4. Σταθάκη, Α., Ματσούκα, Ο., Γουλιμάρης, Δ., & Υφαντίδου, Γ. (2022). Διερεύνηση της 

σχέσης της φυσικής δραστηριότητας με το σύνδρομο της επαγγελματικής 

εξουθένωσης (burnout) των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων 

δημοτικών σχολείων του νομού Αττικής κατά την περίοδο της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID -19. 30ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. 

Κομοτηνή, υπό δημοσίευση. 

Περίληψη  

 

5. Τσιλίκας, Δ., & Υφαντίδου, Γ. (2022). Διερεύνηση των στρατηγικών διαπραγμάτευσης 

αθλούμενων μέσω story board. Περίπτωση μελέτης ο δήμος Μοσχάτου-Ταύρου. 30ο 

Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Κομοτηνή, υπό δημοσίευση. 

Περίληψη  

Οι πιο σημαντικοί εσωτερικοί παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση θετικής 
στάσης και συμπεριφορικής πιστότητας ως προς την άσκηση, είναι οι στρατηγικές 
διαπραγμάτευσης (Jackson, Crawford, & Godbey 1993) οι οποίες αναφέρονται ως 
μέσα αποφυγής περιορισμών που εφαρμόζονται από τα άτομα στη συμμετοχή στον 
ελεύθερο χρόνο (Jackson 2005,Mannell & Kleiber 1997). Ο σκοπός της μελέτης είναι 
να εξετάσει την επίδραση των φορητών συσκευών wearables στις στρατηγικές 
διαπραγμάτευσης ως προς την άσκηση. Στόχος η ενσωμάτωση των 11 διαστάσεων 
της θεωρίας των στρατηγικών διαπραγμάτευσης των ασκούμενων σε φορετές 
συσκευές και κινητές εφαρμογές, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη παρακίνηση ως 
προς τη συμμετοχή στην άσκηση. Το δείγμα της έρευνας ήταν 100 ασκούμενοι 
ηλικίας από 17 έως 59 ετών που συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες στον 
Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, από τους οποίους το 57,8% ήταν άνδρες και το 42,2% 
γυναίκες με το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών να είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, μέτριας οικονομικής κατάστασης. Για την συγκέντρωση δείγματος 
χρησιμοποιήθηκε μέθοδος τυχαίας δειγματοληψίας και για τις στατιστικές 
αναλύσεις εφαρμόστηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 18. Για τις ανάγκες της έρευνας 
χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Υφαντίδου, Υφαντίδου, Μπαλάσκα, 
Λύκογλου (2020) αποτελούμενο από 11 διαστάσεις με μια προσέγγιση υπό την 
μορφή  storyboards, δηλαδή σύντομων εικονογραφημένων σεναρίων που 
χρησιμοποιούνται για την επεξήγηση ιδεών ως εργαλείο μέτρησης. Τα επίπεδα 
αξιοπιστίας που βρέθηκαν μέσω του δείκτη Cronbach Alpha ήταν υψηλά με α=0,962 
για τις 33 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Όσον αφορά στην αξιοπιστία των 11 
διαστάσεων βρέθηκε ότι : 1. Η αύξηση γνώσεων με α=0.74, 2. Η κατανόηση των 
οφελών με α=0,608, 3. Η αυτοπαρακίνηση με α=0,808, 4. η ενεργοποίηση με α=0,831 
, 5. η κοινωνικοποίηση με α=0,873, 6. η ενίσχυση με α=0,715, 7. η δέσμευση με 
α=0,847, 8. η δημιουργία ερεθισμάτων με α=0,776, 9. η ανάπτυξη σχέσεων για 
ενθάρρυνση με α=0,817 , 10. ο χρόνος με α=0,908 και 11. τα οικονομικά με α=0,866. 
Συμπερασματικά η μελέτη έδειξε ότι η χρήση φορετών συσκευών εμφάνισε 
στατιστικά σημαντική διαφορά στην πλειοψηφία των 11 παραγόντων σε σχέση με τη 
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μη χρήση τους, καθώς διαπιστώθηκε ενίσχυση των στρατηγικών διαπραγμάτευσης 
και θετικής στάσης των αθλούμενων ως προς την άσκηση μέσω αυτών. Η σχεδίαση 
τους πλέον θα πρέπει να εμβαθύνει περισσότερο στην παρακίνηση συμμετοχής στην 
άσκηση. 
 

6. Δουμπενίδου, Μ., & Υφαντίδου, Γ. (2022). Προτάσεις για εναλλακτικά προγράμματα 

άσκησης και αναψυχής που δύναται να υλοποιηθούν σε υπαίριους χώρους από 

γυμναστήρια. 30ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Κομοτηνή, υπό 

δημοσίευση. 

Περίληψη  

Από τα αρχαία ακόμη χρόνια η σωματική εξάσκηση γινόταν σε κατάλληλα 
διαμορφωμένο χώρο το ‘’γυμνάσιον’’. Στις μέρες μας οι άνθρωποι απευθύνονται 
κυρίως στα γυμναστήρια που τους παρέχουν ποικίλα προγράμματα άσκησης και 
αναψυχής θέλοντας έτσι να αποφορτιστούν από την καθημερινή ρουτίνα. Η άσκηση 
προσφέρει ευεξία, ενδυνάμωση και τόνωση στο σώμα και την ψυχή. Έρευνες έχουν 
δείξει πως η σωματική εξάσκηση στη φύση λειτουργεί ευεργετικά στον ανθρώπινο 
οργανισμό αφού του προσφέρει ευεξία, τονώνει το κυκλοφορικό σύστημα, ρυθμίζει 
την πίεση και το στρες, οξύνει τις αισθήσεις και χαρίζει ένα αίσθημα πληρότητας και 
ικανοποίησης. Κατά την περίοδο της πανδημίας προέκυψαν προβλήματα στη 
λειτουργία και τη διαχείριση αθλητικών  προγραμμάτων σε χώρους άσκησης και 
αναψυχής όπως για παράδειγμα τα γυμναστήρια. Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να 
καταγράψει και να προτείνει σύγχρονες και βιώσιμες τάσεις άθλησης και αναψυχής 
σε εξωτερικούς χώρους μειώνοντας έτσι το κόστος λειτουργίας και τον κίνδυνο  
μετάδοσης της νόσου covid εντός των γυμναστηρίων. Με τη μέθοδο της 
δευτερογενούς έρευνας έγινε η εξέταση και η αξιολόγηση δεδομένων από τη 
βιβλιογραφία, ιστοσελίδες, οδηγούς και πλατφόρμες αποτυπώνοντας  την 
υπάρχουσα κατάσταση.  Συγκεκριμένα, έγινε καταγραφή εναλλακτικών 
προγραμμάτων άσκησης και αναψυχής σε υπαίθριους χώρους όπως δημοτικά πάρκα 
αναψυχής (tai chi,yoga,pilates), σε ανοιχτούς χώρους ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων 
που μπορούν να φιλοξενήσουν δραστηριότητες εντός της πισίνας όπως aqua aerobic, 
aqua fitness, aqua Zumba ακόμη και σε περιοχές που ενδείκνυται να προσφέρουν 
εμπειρίες soft adventure activities (ιππασία, τοξοβολία, αναρρίχηση, ποδηλασία, 
πεζοπορία, kayak, zip lining). Μέσα από τη μελέτη αυτή αναδεικνύονται καινοτόμες 
και βιώσιμες μορφές  άσκησης που θα λειτουργήσουν ως εργαλεία για την σωστή και 
ομαλή λειτουργία και διαχείριση των γυμναστηρίων κατά την covid εποχή. 
 

7. Δουμπενίδου, Μ., & Υφαντίδου, Γ. (2022). Πρωτόκολλα άσκησης και αναψυχής σε 

χώρους γυμναστηρίων κατά την covid19 εποχή. 30ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής 

Αγωγής & Αθλητισμού. Κομοτηνή, υπό δημοσίευση. 

Περίληψη  

Η άσκηση είναι μια μορφή αναψυχής για τον άνθρωπο. Πολλοί είναι εκείνοι που 
αναζητούν την ευεξία μέσα σε οργανωμένο περιβάλλον άθλησης όπως τα 
γυμναστήρια. Η Covid19 εποχή έφερε ένα ντόμινο προβλημάτων στον κλάδο του 
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αθλητισμού και πιο συγκριμένα στους κλειστούς χώρους άσκησης. Σκοπός της 
έρευνας ήταν να εξετασθεί η επίδραση των πρωτοκόλλων άσκησης λόγω covid19 
στον τρόπο διεξαγωγής της άσκησης και τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα 
γυμναστήρια. Ακολούθησε δευτερογενής έρευνα κατά την οποία συγκεντρώθηκαν 
στοιχεία για τα πρωτόκολλα μέσα από παγκόσμιους φορείς, εθνικούς οργανισμούς, 
βιβλιογραφία, διάφορες ιστοσελίδες, οδηγούς και πλατφόρμες αναζήτησης. Από την 
έρευνα αποτυπώθηκαν οι αλλαγές που οδήγησαν στην υπάρχουσα κατάσταση 
λειτουργίας των γυμναστηρίων. Συγκεκριμένα, στη μελέτη παρουσιάζονται όλα τα 
πρωτόκολλα άσκησης και αναψυχής λόγω της covid19 εποχής όπως ορίζει ο ΠΟΥ, η 
ΓΓΑ και άλλοι φορείς υγείας, καθώς επίσης και νέες ρουτίνες στα πλαίσια της 
λειτουργίας των γυμναστηρίων. Συμπερασματικά παρουσιάζονται όλες οι αλλαγές 
που προκύπτουν εξαιτίας των πρωτοκόλλων σε θέματα λειτουργίας και διαχείρισης 
των γυμναστηρίων, όπως για παράδειγμα οι συνέπειες μείωσης του αριθμού των 
διαθέσιμων ημερήσιων προγραμμάτων λόγω του χρονικού κενού ανάμεσα στα 
προγράμματα για την υγιεινή του χώρου, το κόστος λειτουργίας για τις επιχειρήσεις 
και η μείωση του κέρδους, η ανάγκη δημιουργίας νέων προγραμμάτων και 
συστημάτων ασφάλειας. 
 

8. Ντομπρίκη, Ε., & Υφαντίδου, Γ. (2022). Διερεύνηση και αξιοποίηση των 

«Εργαστηρίων δεξιοτήτων» μέσω του εκπαιδευτικού τουρισμού και της αναψυχής». 

30ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Κομοτηνή, υπό δημοσίευση. 

Περίληψη  

Ο μαθητικός τουρισμός αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τον εσωτερικό 
τουρισμό και τις επιχειρήσεις που επωφελούνται είτε από τους σχολικούς 
περιπάτους είτε από τις εκπαιδευτικές εκδρομές. Εκτός του ότι τονώνεται η εκάστοτε 
τοπική οικονομία και κοινωνία, η οποία αποτελεί προορισμό για τις εκπαιδευτικές 
εκδρομές, επιτυγχάνεται η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου αντιμετωπίζοντας 
την εποχικότητα που αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του τουριστικού 
κλάδου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Μια εκπαιδευτική εκδρομή 
ορίζεται ως ένα σχολικό ταξίδι με εκπαιδευτικό σκοπό, στο οποίο οι μαθητές 
αλληλεπιδρούν για να αποκτήσουν μια βιωματική σύνδεση με τις ιδέες, τις έννοιες 
και το θέμα της εκδρομής αυτής. Τα εκπαιδευτικά ταξίδια περιγράφονται τα ως 
εμπειρίες των μαθητών έξω από την τάξη που συνδυάζουν την εκπαίδευση με την 
αναψυχή. Στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με Προεδρικό 
Διάταγμα ορίζονται οι σχολικές δράσεις, στο πλαίσιο των οποίων 
συμπεριλαμβάνονται και οι σχολικές εκδρομές. οι προορισμοί που επιλέγονται για 
την πραγματοποίησή τους πρέπει να χρήζουν ιδιαίτερης εκπαιδευτικής αξίας, 
δηλαδή να έχουν πολιτιστικό, ιστορικό, αρχαιολογικό και οικολογικό ενδιαφέρον. Το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου  να ενισχυθεί η καλλιέργεια 
ήπιων δεξιοτήτων και δεξιοτήτων της ζωής, έχει εισαγάγει από το σχολικό έτος 2021-
2022 στο υποχρεωτικό, εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα, καινοτόμο διδακτική και 
εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων». Στόχος τους είναι να 
αξιοποιηθούν καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας σε όλους τους τύπους 
Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η 
διερεύνηση των δυνατοτήτων μάθησης που προσφέρουν, η αναγνώριση μεθόδων 
ανάπτυξης τους και η παρουσίαση προτάσεων υλοποίησης τους. Συμπερασματικά, 
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τα εργαστήρια δεξιοτήτων εισάγουν τη βιωματική και εργαστηριακή μεθοδολογία. 
Χαρακτηρίζονται από ολιστική προσέγγιση της προσωπικότητας των παιδιών, των 
γνώσεων και δεξιοτήτων, της επιστήμης, της σκέψης και της έκφρασης, από 
διαθεματικότητα - διεπιστημονικότητα, από  συνέργειες  μεταξύ εκπαιδευτικών, 
συμπεριληπτικές δράσεις αξιοποίησης των γνώσεων με τρόπο επαγωγικό και 
δημιουργικό. Για την προώθηση της δημιουργικότητας ως εκπαιδευτική τεχνική 
προτείνεται η διδασκαλία έξω από τους τοίχους της τάξης με εκπαιδευτικές 
επισκέψεις σε εργαστήρια, μουσεία, βιβλιοθήκες, πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής 
κλπ.. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού παίζει σπουδαίο ρόλο στον αντίκτυπο αυτού του 
είδους «εναλλακτικής» εκπαίδευσης, στοχεύοντας στον προγραμματισμό, στην 
εφαρμογή και τον προβληματισμό που συχνά προκύπτει κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού που πραγματοποιούν οι μαθητές. Στο πλαίσιο αυτό η ανάπτυξη του 
σχολικού εκπαιδευτικού τουρισμού βρίσκει πρόσφορο έδαφος ώστε να αξιοποιηθεί 
με το καλύτερο δυνατό τρόπο. 
 

9. Τύμβιου, Ε., Υφαντίδου, Γ., & Κώστα, Γ. (2022). Η επίδραση του φύλου και η χώρα 

καταγωγής των αθλητικών τουριστών που επισκέπτονται την Κύπρο με βάση τις 

κύριες ανθρώπινες ανάγκες τους. 30ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & 

Αθλητισμού. Κομοτηνή, υπό δημοσίευση. 

Περίληψη  

Η βιομηχανία του τουρισμού αυξάνεται συνέχεια και κατά συνέπεια ο τουρισμός 
μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό οικονομικό παράγοντα κάθε περιοχής και 
μπορεί να ωφελήσει οποιονδήποτε εμπλέκεται με αυτόν με τον κατάλληλο τρόπο. 
Επομένως, ο αθλητικός τουρισμός θέτει νέες προκλήσεις για τη διαχείριση των 
προορισμών, αλλά και τους τουρίστες. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να 
διερευνηθούν πιθανές αλληλεπιδράσεις αναφορικά με το φύλο και την χώρα 
καταγωγής των αθλητικών τουριστών που επισκέπτονται την Κύπρο με βάση τις 
κύριες ανθρώπινες ανάγκες που επιβεβαιώθηκαν. Το δείγμα της έρευνα αποτέλεσαν 
779 αθλητικοί τουρίστες. Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο TRPS των Gibson & 
Yiannakis (2002) το οποίο μεταφράστηκε στα ελληνικά από τους Υφαντίδου, Κώστα 
& Μιχαλοπούλου (2007). Για την υλοποίηση της έρευνας τα ερωτηματολόγια 
απαντήθηκαν πριν ή μετά από τον αγώνα ή την προπόνηση. Για την ανάλυση των 
δεδομένων έγινε περιγραφική ανάλυση, τεστ αξιοπιστίας, παραγοντική ανάλυση 
κύριων συνιστωσών και ανάλυση συσχετίσεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 
μεγαλύτερο ποσοστό ήταν Έλληνες, άνδρες, ανύπαντροι, απόφοιτοι τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, πλήρους απασχόλησης με ετήσιο εισόδημα 20.000- 60.000 ευρώ. Στην 
ανάλυση αξιοπιστίας της τυπολογίας του αθλητικού τουρίστα παρουσιάστηκε 
υψηλός ο δείκτης Cronbach a. Κατά την παραγοντική ανάλυση επιβεβαιώθηκαν και 
οι 5 κύριες ανθρώπινες ανάγκες από την πυραμίδα του Maslow όπου επιβεβαιώνουν 
το 58.62% της συνολικής διακύμανσης. Στην ανάλυση 2 way Anova ανάμεσα στην 
χώρα άφιξης των αθλητικών τουριστών και του φύλου παρουσιάστηκαν και στις 5 
κύριες ανθρώπινες ανάγκες πολλές αλληλεπιδράσεις. Συμπερασματικά να 
αναφερθεί ότι είναι ξεκάθαρο πλέον ότι το φύλο και η χώρα άφιξης των αθλητικών 
τουριστών παίζουν σπουδαίο ρόλο στο προφίλ του αθλητικού τουρίστα που 
επισκέπτεται στην Κύπρο. Επιπλέον το προφίλ του αθλητικού τουριστά σε συνδιασμό 
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με τις ανθρώπινες ανάγκες τους τα τουριτικά γραφεία αλλά και οι αρμόδιοι φορείς 
μπορούν εύκολα να διαμορφώσουν τα κατάλληλα τουριστικά πακέτα στην 
προσέλκυση νέων πελατών και στην ικανοποίηση των ήδη υπαρχόντων και να 
υπάρξει το ανάλογο οικονομικό όφελος στις περιοχές. 
 

10. Σταμούλη, Α., & Υφαντίδου, Γ. (2022). Ανάπτυξη προγράμματος παιχνιδιών για 

την αναψυχή των νηπίων. 30ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. 

Κομοτηνή, υπό δημοσίευση. 

Περίληψη  

Το παιχνίδι αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα για την κοινωνικοποίηση αλλά 
και την διαπαιδαγώγηση των παιδιών και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη 
διαδικασία της μάθησης. Μέσα από πλήθος ερευνών προκύπτει ότι προσφέρει 
πολλαπλά οφέλη στη νηπιακή κυρίως ηλικία,  καθώς συμβάλλει στη διαμόρφωση 
του χαρακτήρα των νηπίων και στον τρόπο σκέψης τους, αναπτύσσοντας την 
φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, γίνεται έτσι μέσο ανακάλυψης και 
εξερεύνησης του κόσμου. Μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά μαθαίνουν να 
διαχειρίζονται το θυμό τους, να αποδέχονται την αποτυχία, να  ελέγχουν και να 
διοχετεύουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους. Ακόμη, τα παιδιά της 
προσχολικής ηλικίας μέσω του παιχνιδιού αναπτύσσονται κινητικά και σωματικά. 
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να πραγματοποιηθεί μια βιβλιογραφική έρευνα 
ώστε να διερευνηθούν τα κατάλληλα παιχνίδια αναψυχής για την προσχολική 
ηλικία (νήπια, 4 - 6 ετών).  Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν βάσεις δεδομένων, 
επιστημονικά άρθρα και συγγράμματα για την ταυτοποίηση των παραγόντων που 
καθορίζουν την επιλογή παιχνιδιών – δραστηριοτήτων κατάλληλων για το σχολικό 
περιβάλλον. Ακολουθώντας τη μέθοδο της δευτερογενούς έρευνας, συλλέχθηκαν 
και αξιολογήθηκαν τα χαρακτηριστικά των παιχνιδιών που εντοπίστηκαν στη 
βιβλιογραφία και η επίδραση αυτών στα νήπια. Με βάση τις κυρίαρχες θεωρίες των 
Montessori, Piaget, Vygotsky και άλλων θεωρητικών παιδαγωγών, οι παράγοντες 
που καθορίζουν την επιλογή των παιχνιδιών προσχολικής ηλικίας είναι η σωματική, 
νοητική, γνωστική, κινητική, ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των 
νηπίων.  Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω και έχοντας ως κύριο γνώμονα τις 
ανάγκες και δεξιότητες των παιδιών που φοιτούν στο νηπιαγωγείο και την πανδημία  
covid-19 που βρισκόταν σε εξέλιξη, έγινε η επιλογή και ο σχεδιασμός των 
παιχνιδιών. Τα παιχνίδια που σχεδιάστηκαν εξάπτουν το ενδιαφέρον των νηπίων, 
τους διασκεδάζουν και τους ψυχαγωγούν κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας. 
Κατηγοριοποιούνται σε ατομικά και ομαδικά, διακρίνονται παράλληλα σε παιχνίδια 
γνωριμίας, αντίληψης, σε κινητικά, συνεργασίας, συναγωνισμού και παιχνίδια 
στόχου. Εν κατακλείδι τα παιχνίδια είναι παραλλαγές υπαρχόντων παιχνιδιών, που 
με ευφάνταστο τρόπο προσεγγίζουν το ενδιαφέρον και την αλληλεπίδραση των 
νηπίων με σκοπό την αναψυχή τους καθώς και την βελτίωση της αντιληπτικής και 
κινητικής τους ικανότητας, έχοντας ως μελλοντικό πλάνο την ένταξη αυτών των 
παιχνιδιών στο εβδομαδιαίο σχολικό πρόγραμμα. 
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11. Ζάννα, Α., Ζαφειρούδη, Α., Υφαντίδου, Γ., & Κουθούρης, Χ. (2022). Διερευνηση 

της έννοιας της ενσυνειδητότητας ατόμων που συμμετέχουν σε yoga retreats. 3ο 

Επιστημονικό Συνέδριο Αθλητικού Τουρισμού, Χορού και Αναψυχής. 11-12 

Φεβρουαρίου 2022, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ, Κομοτηνή, 28. 

Περίληψη  

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της έννοιας της ενσυνειδητότητας 
ατόμων που συμμετέχουν σε yoga retreats. Συγκεκριμένα διερευνήθηκαν οι διαφορές 
της ενσυνειδητότητας με δημογραφικά χαρακτηριστικά και τη συχνότητα συμμετοχής 
σε πρακτικές άσανα και πρακτικές διαλογισμού-αυτοσυγκέντρωσης. Στην έρευνα 
έλαβαν μέρος 203 άτομα 18-65 ετών (35 άνδρες και 168 γυναίκες) που συμμετείχαν σε 
yoga retreats σε διάφορους προορισμούς στην Ελλάδα. Η έννοια της ενσυνειδητότητας 
αξιολογήθηκε με την κλίμακα «επίγνωσης της προσοχής και συνείδησης» (Mantzios, 
Wilson & Giannou, 2015) που αποτελείται από 15 θέματα όπως «Θα μπορούσα να 
αισθανθώ κάποιο συναίσθημα και να μην το συνειδητοποιήσω αμέσως», 
«Δυσκολεύομαι να εστιάσω σε αυτό που συμβαίνει στην παρούσα στιγμή». Οι 
απαντήσεις δόθηκαν σε 4βάθμια κλίμακα Likert. Η αξιοπιστία της κλίμακας ελέγχθηκε 
επιτυχώς (Cronbach’sα=.87). Η συχνότητα συμμετοχής σε πρακτικές άσανα και 
διαλογισμού αξιολογήθηκαν με δυο μεταβλητές («Ιστορικό συμμετοχής σε σωματικές 
πρακτικές άσανα (στάσεις/ πόζες)», «Ιστορικό συμμετοχής σε πρακτικές διαλογισμού-
αυτοσυγκέντρωσης»). Οι απαντήσεις δόθηκαν σε τρία επίπεδα χρονικής διάρκειας (<1 
έτος, 1εως4 έτη, 4<). Για τη διερεύνηση διαφορών στα δημογραφικά χαρακτηριστικά 
εφαρμόσθηκαν αναλύσεις t-Test οι οποίες ανέδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 
στην οικογενειακή κατάσταση και στο εισόδημα (p<.05). Η ανάλυση διακύμανσης ως 
προς τη διαφορετική συχνότητα συμμετοχής σε σωματικές και διαλογιστικές πρακτικές 
γιόγκα με εξαρτημένη μεταβλητή τον παράγοντα της ‘επίγνωσης της προσοχής και 
συνείδησης’ ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ των επιπέδων της 
μεταβλητής πρακτικές διαλογισμού-αυτοσυγκέντρωσης (F=5.17, p<.01). Τα 
αποτελέσματα της έρευνας υποστηρίζουν ότι τα έγγαμα άτομα και με υψηλότερο 
εισόδημα, που συμμετέχουν σε διαλογιστικές πρακτικές των yoga retreats 
παρουσιάζουν μεγαλύτερα επίπεδα επίγνωσης προσοχής κι εστίασης στο παρόν και 
στη παρούσα στιγμή απολαμβάνοντας ψυχολογικά οφέλη και καλύτερη ποιότητα ζωής. 
Η συμμετοχή μόνο σε σωματικές πρακτικές γιόγκα φαίνεται να μην επηρεάζει το 
επίπεδο ενσυνειδητότητας. Οι διοργανωτές των yoga retreats και γενικότερα του 
τουρισμού ευεξίας μπορούν να εστιάσουν στη διαφορά των οφελών μεταξύ 
σωματικών πρακτικών και διαλογισμού για την επιτυχή τμηματοποίηση και στόχευση 
του κοινού τους. 
 

12. Βάσσος, Α., Υφαντίδου, Γ., Τσίτσκαρη, Ε., & Πασχαλίδου, Κ. (2022). 

Αντιλαμβανόμενη ηθική των αθλητών και των  γονέων  τους σε σχέση με το σύλλογο 

προσαρμοσμένης άσκησης και αναψυχής «Κινητικό Εργαστήρι». 3ο Επιστημονικό 

Συνέδριο Αθλητικού Τουρισμού, Χορού και Αναψυχής. 11-12 Φεβρουαρίου 2022, 

ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ, Κομοτηνή, 44. 

Περίληψη  
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Η συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής 
θεωρείται κεντρικής σημασίας. Ωστόσο, φαίνεται πως στην πράξη συναντώνται 
εμπόδια και πως η συμπερίληψη παρεμποδίζεται. Το πρώτο βασικό πρόβλημα αφορά 
τα πεδία της κοινωνικής ζωής στα οποία πράγματι μετέχουν τα άτομα με αναπηρία, 
καθώς σε πεδία όπως ο αθλητισμός η εμπλοκή τους ενδεχομένως να είναι αρκετά πιο 
περιορισμένη. Το δεύτερο βασικό ζήτημα αφορά το βαθμό εμπλοκής, καθώς συχνά η 
συμπερίληψη λαμβάνει τη μορφή της συνύπαρξης, χωρίς να υπάρχει ουσιαστική 
εμπλοκή των ατόμων με αναπηρία καθώς οι στάσεις και οι συμπεριφορές απέναντι 
τους, τους απομακρύνουν.  Με βάση τα παραπάνω, η συγκεκριμένη έρευνα εξέτασε το 
ζήτημα της αντιλαμβανόμενης ηθικής του κινητικού εργαστηρίου. Η ηθική (ethics) 
ορίζεται ως ο κώδικας ηθικών αρχών που διαχωρίζει το καλό και το κακό ή το σωστό 
και το λάθος στη συμπεριφορά κάποιου ατόμου. Η ηθική συμπεριφορά είναι η 
αποδεκτή ως «καλή» και «σωστή» συμπεριφορά στα πλαίσια του ισχύοντος κώδικα 
ηθικών αρχών. Για την εξέταση του σχετικού ζητήματος χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα 
αντιλαμβανόμενης ηθικής των Πασχαλίδου, Τσίτσκαρη, Αλεξανδρή & Φιλίππου (2021) 
που αποτελείται από έξι ερωτήματα και δύο ερωτήσεις που αφορούν το φύλο και την 
ηλικία. Το δείγμα αποτελούνταν από γονείς μαθητών με αναπηρία και ενηλίκων που 
ωφελούνται από το «Κινητικό Εργαστήρι». Όπως διαπιστώθηκε, το ερωτηματολόγιο 
είναι αξιόπιστο και όλες οι ερωτήσεις φόρτισαν σε έναν παράγοντα την 
αντιλαμβανόμενη ηθική. Οι συμμετέχοντες είχαν μία ιδιαίτερα θετική αποτίμηση για 
την ηθική του κοινωνικού εργαστηρίου. Δεν υπήρχαν διαφοροποιήσεις στην 
αποτίμηση των συμμετεχόντων για την ηθική με βάση το φύλο. Αλλά παρατηρήθηκαν 
στατιστικά σημαντικές διαφορές με βάση την ηλικία, συγκεκριμένα οι διαφορές 
εντοπίστηκαν ανάμεσα στις ηλικιακές κατηγορίες 18-30 (Μ.Ο.=4,61) με 41-50 
(Μ.Ο.=4,29) και 31-40 (Μ.Ο.=4,50) με 41-50 (Μ.Ο.=4,29). Συνεπώς, μπορεί να εξαχθεί 
ένα γενικότερο συμπέρασμα περί ισχυρής σχέσης μεταξύ της ηθικής και εικόνας των 
οργανισμών που εμπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρία. 
Συμπερασματικά, η αντιλαμβανόμενη ηθική για το «Κινητικό Εργαστήρι» είχε υψηλό 
μέσο όρο, αλλά βλέπουμε πως οι νεαρές ηλικίες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες πάνω σε 
αυτό το ζήτημα. 
 

13. Βάσσος, Α., & Υφαντίδου, Γ. (2022). Ανάλυση του κώδικα δεοντολογίας του 

συλλόγου προσαρμοσμένης άσκησης και αναψυχής «Κινητικό Εργαστήρι». 3ο 

Επιστημονικό Συνέδριο Αθλητικού Τουρισμού, Χορού και Αναψυχής. 11-12 

Φεβρουαρίου 2022, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ, Κομοτηνή, 43. 

Περίληψη  

H εν λόγω έρευνα είχε ως στόχο της το να αναδείξει τα βασικά χαρακτηριστικά και τις 
αρχές που διέπουν τον Κώδικα Δεοντολογίας του Συλλόγου Προσαρμοσμένης Άσκησης 
και Αναψυχής «Κινητικό Εργαστήρι» και να τον προσαρμόσει στα νέα δεδομένα. Μια 
τέτοια προσπάθεια δεν θα μπορούσε να μην πλαισιώνεται από αναφορές στα 
νομοθετικά κείμενα που ισχύουν τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο (πχ. ΟΗΕ) όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. Ε.Ε.) και ορίζουν εν πολλοίς και το περιεχόμενο των συναφών 
Κειμένων Δεοντολογίας. Εν συνεχεία αναλύονται σημεία σύγκλισης αλλά και σημεία 
απόκλισης ανάμεσα στις αρχές που διέπουν τον υπό διερεύνηση Κώδικα Δεοντολογίας 
από τη μια και την πιο πρόσφατη σχετική διεθνή βιβλιογραφία. Αυτό κατέστη 
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απαραίτητο για τη δημιουργία παραλληλισμών, αλλά και τη δυνητική αναθεώρηση 
σημείων του Κώδικα όπου κριθεί απαραίτητο. Μια εξίσου σημαντική πληροφορία που 
λήφθηκε υπόψη για την αναπροσαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας που αναπτύχθηκε, 
είναι εκείνη της στρατηγικής που χαράσσει ο Σύλλογος Προσαρμοσμένης Άσκησης και 
Αναψυχής «Κινητικό Εργαστήρι» αναφορικά στη διασφάλιση της απουσίας διακρίσεων 
που εδράζονται είτε στη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, την ηλικία, την αναπηρία, το 
σεξουαλικό προσανατολισμό, την εθνικότητα, τις πολιτικές πεποιθήσεις, το 
συνδικαλισμό, την κοινωνική ή την εθνική προέλευση. Ιδιαίτερη θέση και συνεπώς 
αναφορά καταλαμβάνουν στο αρχείο της έρευνας και οι εξής παράμετροι: α) η 
αξιοκρατία, β) η ακεραιότητα, γ) το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα, δ) η συμμόρφωση 
στους κανόνες, ε) η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων, στ) το ρυθμιστικό πλαίσιο των 
σχέσεων με τους επαγγελματικούς εταίρους, ζ) οι εργασιακές πρακτικές (όπως για 
παράδειγμα η απουσία οιασδήποτε μορφής εκφοβισμού, ασέβειας ή και 
παρενόχλησης είτε αυτή προέρχεται/απευθύνεται από/προς συναδέλφους εντός του 
συλλόγου/πελάτες), η) η τήρησης της υγιεινής και της ασφάλειας, θ) η ανάγκη 
οικονομικής διαφάνειας και τέλος ι) η συστηματική παρακολούθηση και αλλαγή (εάν 
επιβάλλεται) του πλαισίου που διέπει τον Κώδικα Δεοντολογίας του Συλλόγου 
Προσαρμοσμένης Άσκησης και Αναψυχής «Κινητικό Εργαστήρι». 
 

14. Κόψας, Δ., Υφαντίδου, Γ., & Αστραπέλλος, Κ. (2022). Μουσική αγωγή: η συμβολή 

της στην εκπαίδευση και αναψυχή των νηπίων. 3ο Επιστημονικό Συνέδριο 

Αθλητικού Τουρισμού, Χορού και Αναψυχής. 11-12 Φεβρουαρίου 2022, ΤΕΦΑΑ 

ΔΠΘ, Κομοτηνή, 60. 

Περίληψη  

Η μουσική αγωγή και η αξία της έχει επισημανθεί και αναγνωριστεί από την αρχαιότητα 
και καθ’ όλη την ιστορική πορεία  του ανθρώπου. Είναι συνυφασμένη με όλες τις 
εκφάνσεις και περιστάσεις της ανθρώπινης ζωής, από τη γέννηση  έως το θάνατο , τις 
λύπες και τις χαρές, θρησκευτικές και πολιτικές αναζητήσεις κ.α.  Σε όλη  την εξελικτική 
πορεία του ανθρώπου και ιδίως στα παιδικά χρόνια, η μουσική αγωγή μπορεί να παίξει 
ένα ιδιαίτερο ρόλο στη διαπαιδαγώγηση και στην αναψυχή του ανθρώπου, είτε ως 
συναισθηματική έκφραση, αισθητική απόλαυση και διασκέδαση, είτε ως μέσο 
ανάπτυξης δεξιοτήτων: ακουστικών, γλωσσικών, μαθησιακών, είτε συμβάλλοντας 
θετικά σε διάφορους τομείς της υγείας: σωματικής και ψυχικής. Ο σκοπός της 
παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση του ρόλου  της μουσικής αγωγής στην αναψυχή-
διασκέδαση και εκπαίδευση των παιδιών στη νηπιακή ηλικία. Αναπτύχθηκε ο ορισμός 
της αναψυχής και η σπουδαιότητά του στην κοινωνική ζωή του ανθρώπου και έγινε μια 
ιστορική αναδρομή στην πορεία της μουσικής ανά τους αιώνες. Φτάνοντας στη 
σύγχρονη εποχή, αναφέρθηκαν οι σπουδαιότεροι μουσικοπαιδαγωγοί που με τις 
θεωρίες τους συνέβαλαν στην ανάπτυξη και βελτίωση του μουσικοπαιδαγωγικού αλλα 
και του ρόλου αναψυχής-διασκέδασης της μουσικής στην παιδική ηλικία. Τέλος, 
επισημάνθηκαν και αναδείχθηκαν οι σημαντικότατες ευεργετικές ιδιότητες σε πολλούς 
τομείς που αφορούν την κοινωνική-συναισθηματική-μαθησιακή-αισθητική ανάπτυξη 
των παιδιών καθώς και τις σπουδαίες και ωφέλιμες επιπτώσεις  στον τομέα της υγείας. 
Με την παρούσα μελέτη λοιπόν, έγινε ανάδειξη της σπουδαιότητας και της συμβολής 
της μουσικής αγωγής στην εκπαίδευση και αναψυχή των νηπίων. Έτσι δίνεται ένα 
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επιπλέον κίνητρο στους εκπαιδευτικούς να εισάγουν στο πρόγραμμά τους και τη 
μουσική αγωγή για να μπορέσουν να αποκομίσουν τα πολλαπλά οφέλη που έχει στη 
διαπαιδαγώγηση των παιδιών και ταυτόχρονα να προφέρουν    ένα εναλλακτικό και 
ποιοτικό τρόπος διασκέδασης-αναψυχής στους μικρούς τους μαθητές. 
 

15. Κόψας, Δ., Υφαντίδου, Γ., & Αστραπέλλος, Κ. (2022). Περιγραφή και ανάπτυξη 

προγραμμάτων μουσικοκινητικής αγωγής για αναψυχή νηπίων. 3ο Επιστημονικό 

Συνέδριο Αθλητικού Τουρισμού, Χορού και Αναψυχής. 11-12 Φεβρουαρίου 2022, 

ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ, Κομοτηνή, 61. 

Περίληψη  

Η μουσικοκινητική αγωγή των νηπίων είναι μία πολύ σημαντική παράμετρος στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και ψυχαγωγία-αναψυχή σε αυτή την κρίσιμη ηλικία των 
παιδιών. Τα νήπια μπορούν να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη για την κοινωνική, 
κινητική και ψυχοσωματική τους ανάπτυξη. Στην παρούσα έρευνα ασχοληθήκαμε με 
την ανάπτυξη προγραμμάτων μουσικοκινητικής αγωγής για την αναψυχή των νηπίων 
(1-6 ετών). Για να έχουμε πιο σωστά και στοχευμένα αποτελέσματα, καλό είναι να 
χωρίσουμε τη μουσική εκπαίδευση των νηπίων σε 3 ηλικιακά στάδια 1)Στη 
μουσικοκινητική για βρέφη (1,5-2,5 ετών με συνοδεία γονέα), 2)Στη μουσικοκινητική-
ψυχοκινητική για παιδιά 2,5- 4 ετών (χωρίς συνοδεία γονέα) και 3) Στη Μουσική 
προπαιδεία για παιδιά 4-6 ετών. Μελετώντας λοιπόν ξεχωριστά τα 3 αυτά στάδια 
μπορούμε να καταλήξουμε σε μεθόδους και προγράμματα που θα βοηθήσουν 
πολύπλευρα τα νήπια και θα συμβάλλουν με παιδαγωγικό τρόπο στην αναψυχή τους. 
Η έναρξη της οργανωμένης μουσικής εκπαίδευσης μπορεί να γίνει μόλις από την ηλικία 
του ενός έτους. Η μουσικοκινητική αγωγή για βρέφη, εφόσον προσφέρεται στο παιδί 
με συνέπεια και ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μπορεί να το ωφελήσει πολλαπλώς, 
ακόμη και πριν αυτό καταφέρει να περπατήσει ή να αρθρώσει τα πρώτα του λογάκια. 
Η ένταξη των βρεφών σε τέτοιες ομάδες και η έκθεσή τους σε κατάλληλα μουσικά 
ερεθίσματα τόσο από αληθινά μουσικά όργανα, όσο και από οργανάκια της ορχήστρας 
Orff, μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει για την ψυχοσωματική, ομιλητική, 
κινητική αλλά και κοινωνική τους ανάπτυξη. Επομένως το μάθημα της μουσικής 
προπαιδείας γύρω στην νηπιακή ηλικία θα αυξήσει τις μουσικές γνώσεις και τα 
ακούσματα του παιδιού και θα του επιτρέψει να γνωρίσει όλα τα μουσικά όργανα. 
Αυτή η ηλικία κρίνεται επίσης κατάλληλη για μία πρώτη επαφή με μουσικό όργανο, 
συνήθως μεταλλόφωνο, λόγω της εύκολης παραγωγής του ήχου. Από τη βιβλιογραφική 
αναζήτηση εντοπίστηκαν κατάλληλα παιχνίδια μουσικής αγωγής, που συμβάλλουν 
στην αναψυχή των νηπίων. 
 

16. Μιχαλούδης, Δ., Υφαντίδου, Γ., Κώστα, Γ., & Κουθούρης, Χ. (2022). Η τουριστική 

τυπολογία και ποιότητα της εμπειρίας των τουριστών στην Αγία Νάπα της Κύπρου. 

3ο Επιστημονικό Συνέδριο Αθλητικού Τουρισμού, Χορού και Αναψυχής. 11-12 

Φεβρουαρίου 2022, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ, Κομοτηνή, 36. 

Περίληψη  
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Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η καταγραφή των χαρακτηριστικών και των 
επιλογών που κάνουν οι τουρίστες στις διακοπές τους, στην περιοχή της Αγίας Νάπα 
της Κύπρου. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 151 συμμετέχοντες, από τους οποίους 
οι 79 ήταν άντρες (52,3%) και οι 72 ήταν γυναίκες(47,7%). Η ηλικιακή ομαδοποίηση 
έγινε σύμφωνα με το μοντέλο της Gibson (1994). Οι ηλικίες χωρίζονται σε τρία στάδια 
17-39, 40-59 και άνω των 60 ετών. Στο πρώτο τμήμα χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα 
«Tourist Roles Preference Scale» που αναπτύχθηκε από τους Yiannakis και Gibson 
(1992) και η ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε είναι των  
Υφαντίδου, Κώστα και Μιχαλοπούλου (2007) και αξιολογεί τις τουριστικές 
συμπεριφορές. Στο τρίτο τμήμα χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα «Ποιότητα της εμπειρίας 
των διακοπών-QOL» που προέρχεται από την έρευνα της Meng (2006) και 
μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα από τους Dalakis, Yfantidou, Tsitskari και Tzetzis 
(2016) και αξιολογεί τη σημαντικότητα των υπηρεσιών. Όλες οι απαντήσεις δόθηκαν 
μέσω μίας 5-βάθμιας κλίμακας Likert. Για την ανάλυση των δεδομένων 
χρησιμοποιήθηκε το SPSS. Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας  ο συντελεστής a του 
Cronbach όλων των μεταβλητών βρέθηκε αρκετά υψηλός (a=.851). Αναλυτικότερα του 
πρώτου τομέα που αφορούσε την τυπολογία βρέθηκε (a=.766) και του τρίτου τομέα 
που αφορούσε τις φάσεις βρέθηκε ιδιαίτερα υψηλός (a=.893). Από την ανάλυση των 
αποτελεσμάτων προέκυψε ότι η τιμή με τον μεγαλύτερο μέσο αφορά στην ερώτηση 
“14.   Χαλαρώνω και ξεφεύγω από όλα”. Τα αποτελέσματα των μέσων όρων των δύο 
φύλων σε σχέση με τους ρόλους δε παρουσίασαν σημαντική διαφορά μεταξύ τους. O 
τουριστικός ρόλος με τα υψηλότερα επίπεδα προτίμησης ήταν ο Εραστής του ήλιου 
(SNL) 72,9%. Συμπερασματικά, προκύπτει ότι οι τουρίστες ανεξάρτητου φύλου και 
ηλικίας επιθυμούν να χαλαρώσουν και να απολαμβάνουν τον ήλιο. Σημαντική 
πληροφορία είναι ότι μεγάλο ποσοστό τουριστών (49,2%), επιθυμεί οι διακοπές του να 
οργανωθούν από τουριστικά πρακτορεία. 
 

17. Κάτσινου, Κ., & Υφαντίδου, Γ. (2022). Μελέτη της ικανοποίησης από την 

αναψυχή των παιδιών σε ηλικίες 5-12 μέσω των αθλητικών δραστηριοτήτων και των 

πρωτοποριακών παιχνιδιών, που μπορούν να υλοποιηθούν μέσα σε ΚΔΑΠ. 3ο 

Επιστημονικό Συνέδριο Αθλητικού Τουρισμού, Χορού και Αναψυχής. 11-12 

Φεβρουαρίου 2022, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ, Κομοτηνή, 37. 

Περίληψη  

Σκοπός της έρευνας είναι η ικανοποίηση των παιδιών από την ένταξη των κατάλληλων 
δραστηριοτήτων αναψυχής στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Η 
οργάνωση δραστηριοτήτων αναψυχής στοχεύει στην αξιολόγηση των παραμέτρων που 
επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 
προϋποθέσεις για να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη και να ενισχυθεί η παρακίνηση αυτών. 
Τα ερωτηματολόγια κατασκευάστηκαν από τους ερευνητές και αφορούσαν τα 
παιχνίδια που επιλέξαμε για την κινητική αναψυχή τους. Τα ερωτηματολόγια είχαν 
5βαθμια κλίμακα με χρήση emoji (οπτικά emotions), ώστε το κάθε παιδί να δηλώσει 
πόσο του άρεσε το παιχνίδι. Πιο συγκεκριμένα, για την ανάγκη της μελέτης 
συμπληρώθηκαν 2 ερωτηματολόγια. Το πρώτο ερωτηματολόγιο το συμπλήρωσαν τα 
παιδιά ηλικίας 5 έως 8 χρόνων, και αποτελούταν από 11 ερωτήσεις μία για κάθε 
παιχνίδι. Ενώ το δεύτερο ερωτηματολόγιο ήταν για τα παιδιά 9 έως 12 χρόνων, και 
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αποτελούταν από 13 ερωτήσεις μία για κάθε παιχνίδι. Εν κατακλείδι, μέσω των 
ερωτηματολογίων βγήκανε κάποια αποτελέσματα τα οποία βοηθάνε στην ανάδειξη 
κάποιων συμπερασμάτων. Αρχικά, γίνεται αντιληπτό αν τα παιχνίδια είχαν την 
απήχηση που αναμέναμε. Δεν υπήρχαν πολλές διαφορές όσον αφορά το φύλο των 
παιδιών. Μια μικρή διαφορά που παρατηρήθηκε ήταν ότι τα κορίτσια και της Α ομάδας 
και της Β ομάδας, επέλεγαν περισσότερο τα παιχνίδια που είχαν να κάνουν με την 
συνεργασία και την ετοιμότητα, έναντι των αγοριών που υπερτερούσαν στα κινητικά 
παιχνίδια. Επίσης, μέσα από τη συζήτηση για τυχόν αλλαγές των παιχνιδιών, τα παιδιά 
βοήθησαν στο να γίνει αντιληπτό από τη μεριά τους τι είναι αυτό που τους ικανοποιεί. 
Η έρευνα μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση οργάνωσης των προγραμμάτων κινητικής 
αναψυχής και στην αύξηση της κινητικής συμμετοχής των παιδιών στις ηλικίες 5 έως 
12 χρονών. 
 

18. Κάτσινου Κ., & Υφαντίδου Γ. (2022). Διερεύνηση των αθλητικών δραστηριοτήτων 

και των πρωτοποριακών παιχνιδιών, που μπορούν να υλοποιηθούν μέσα σε ΚΔΑΠ 

για την αναψυχή των  παιδιών. 3ο Επιστημονικό Συνέδριο Αθλητικού Τουρισμού, 

Χορού και Αναψυχής. 11-12 Φεβρουαρίου 2022, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ, Κομοτηνή, 35. 

Περίληψη  

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο εντοπισμός των δραστηριοτήτων, οι οποίες 
μπορούν να υλοποιηθούν σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ). 
Μελετήθηκε ο τρόπος εκμάθησης τους, αλλά  και η οργάνωσή τους. Κύριος σκοπός της 
οργάνωσης ενός τέτοιου προγράμματος είναι να προσφερθεί ένα ελκυστικό 
περιβάλλον αναψυχής για τα παιδιά, συνδυάζοντας αθλητικές και εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες μέσω του παιχνιδιού. Το παιχνίδι είναι ένας πολύ σημαντικός 
παράγοντας για την κοινωνικοποίηση αλλά και την διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Για 
τον σχεδιασμό των νέων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων θα ληφθεί υπόψη η ηλικία 
των παιδιών 5 έως 12 χρονών. Η αξιοπιστία και η ικανότητα δημιουργίας καλών 
σχέσεων με τα παιδιά είναι δυο ουσιώδη χαρακτηριστικά ενός γυμναστή. Για την 
επιλογή των δραστηριοτήτων έγινε έρευνα σε επιστημονικές βάσεις στο Διαδίκτυο και 
ακολούθησε βιβλιογραφική ανασκόπηση. Αναλύονται πιο συγκεκριμένα (και κατά 
ηλικιακή ομάδα) οι δεξιότητες των παιδιών ανάλογα με την επιλογή του κάθε 
παιχνιδιού. Τα παιχνίδια μπορούνε να χωριστούνε και σε κάποιες κατηγορίες όπως 
είναι τα κινητικά, τα συνεργασίας, της ετοιμότητας, της γνωριμίας, της ενεργοποίησης, 
κ.α. Έπειτα από την καταγραφή και τον χωρισμό των παιχνιδιών, έγινε και η καταγραφή 
από το υλικό που θα χρειαζόταν για την διεξαγωγή των παιχνιδιών. Στο τέλος, 
εντοπίστηκε η σειρά των παιχνιδιών που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένας 
γυμναστής μέσα σε ΚΔΑΠ. 
 

19. Κουμουνδούρου, Α., Λάιος, Α., & Υφαντίδου., Γ. (2022). Οι επιπτώσεις του covid-

19 στην αντιμετώπιση του γυμναστηρίου απο τους αθλούμενους-πελάτες. 3ο 

Επιστημονικό Συνέδριο Αθλητικού Τουρισμού, Χορού και Αναψυχής. 11-12 

Φεβρουαρίου 2022, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ, Κομοτηνή, 34. 

Περίληψη  
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Η πανδημία του Κορωναιού προκάλεσε σημαντικές απώλειες σε επιχειρήσεις όπως 
τα γυμναστήρια. Με το καθολικό lockdown, τα γυμναστήρια έμειναν κλειστά αρκετά 
μεγάλο διάστημα και αυτό είχε σοβαρές επιπτώσεις στα κέρδη και γενικά στην 
λειτουργία τους. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν διερευνηθεί η ζημία που 
προκάλεσε το καθολικό lockdown στα γυμναστήρια η πανδημία του COVID-19, το 
πώς οι αθλούμενοι αντιμετώπισαν την αποχή τους από την ενεργό δράση στα 
γυμναστήρια, πως αντικατέστησαν ή όχι το γυμναστήριο με κάποια άλλη 
δραστηριότητα και με ποιο τρόπο επέλεξαν να γυρίσουν πίσω στο γυμναστήριο ή 
όχι. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2021, σε γυμναστήριο στην 
Ηλιούπολη Αττικής με 250 μέλη στο σύνολο, με τη χρήση ερωτηματολογίου 
πολλαπλών επιλογών που διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας. 216 μέλη στον αριθμό, ενεργά και μη, απάντησαν στο 
ερωτηματολόγιο. Τα δεδομένα από το ερωτηματολόγιο αναλύθηκαν στο στατιστικό 
πρόγραμμα Power bi της Microsoft. Τα αποτελέσματα κοινοποιήθηκαν με βάση το 
φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων, το επάγγελμα 
και τον εμβολιασμό τους. Τα αποτελέσματα από 216 άτομα έδειξαν ότι η 
προπόνηση του γυμναστηρίου αντικαταστάθηκε κυρίως από περπάτημα, τρέξιμο 
και με γυμναστική χρησιμοποιώντας εξοπλισμό στο σπίτι, καθώς σχεδόν το 70% των 
συμμετεχόντων γυμναζόταν. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν άγαμοι (67%), 
ηλικίας 18-35 ετών (77%). Το 15,74% των ανδρών έδειξε να ανησυχεί περισσότερο 
για την τήρηση του πρωτοκόλλου κατά της πανδημίας από το προσωπικό ενώ το 
14,81% των γυναικών φαίνεται να ανησυχεί περισσότερο για τον συνωστισμό στο 
χώρο της άσκησης. Με βάση τα δεδομένα της έρευνας, φαίνεται ξεκάθαρα ότι τα 
μέλη του γυμναστηρίου συνέχισαν σταθερά την προπόνηση τους έστω και με 
άλλους τρόπους και επέστρεψαν κατά 80% εμβολιασμένοι στην ενεργό δράση. 
 

20. Κουμουνδούρου, Α., Λάιος, Α., & Υφαντίδου., Γ. (2022). Αξιολόγηση 

ικανοποίησης των αθλουμένων στο γυμναστήριο για τις εγκαταστάσεις και το 

προσωπικό, με γνώμονα την ηλικία και το φύλο. 3ο Επιστημονικό Συνέδριο 

Αθλητικού Τουρισμού, Χορού και Αναψυχής. 11-12 Φεβρουαρίου 2022, ΤΕΦΑΑ 

ΔΠΘ, Κομοτηνή, 33. 

Περίληψη  

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μελετήσει την ποιότητα των υπηρεσιών που 
παρέχονται στο γυμναστήριο My Health Club στην Ηλιούπολη Αττικής, ως προς τις 
εγκαταστάσεις του, το προσωπικό και τη λειτουργία του, με βάση το φύλο και την ηλικία 
των συμμετεχόντων. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 120 μέλη από τα 200 ενεργά 
ενήλικα άτομα , τα οποία συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο το οποίο τους στάλθηκε μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το δείγμα αποτέλεσαν 71 άντρες και 49 γυναίκες από 20 έως 
59 ετών και οι περισσότεροι ανήκουν στο φάσμα των 18-35 έτη(91 μέλη) .Οι  
συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο με βάση την κλίμακα του Likert, με 
ερωτήσεις που αφορούσαν τις εγκαταστάσεις και το προσωπικό του γυμναστηρίου. Όλες 
οι απαντήσεις δόθηκαν σε πενταβάθμια κλίμακα του Likert, από (5) συμφωνώ απόλυτα 
έως (1) διαφωνώ απόλυτα. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με το στατιστικό πακέτο Power Bi 
της Microsoft. Με βάση τα αποτελέσματα, οι περισσότεροι άντρες συμμετέχοντες 
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βρίσκουν τις εγκαταστάσεις του γυμναστηρίου ασφαλείς και ελκυστικές και θεωρούν ότι 
οι γυμναστές είναι καταρτισμένοι, γνώστες του αντικειμένου και βοηθούν τους 
ασκούμενους. Οι γυναίκες φάνηκαν να αξιολογούν θετικά το προσωπικό, όχι τόσο τις 
εγκαταστάσεις. Ένα μεγάλο ποσοστό συμμετεχόντων θεωρεί ότι οι εγκαταστάσεις του 
γυμναστηρίου δεν είναι προσβάσιμες για ΑΜΕΑ(35 μέλη) αλλά τις θεωρεί κατάλληλες για 
όλες τις ηλικιακές ομάδες(51 μέλη).Συμπερασματικά ,τα μέλη του γυμναστηρίου φαίνεται 
να είναι ικανοποιημένα από χώρο και από το προσωπικό, με τις γυναίκες να δείχνουν μια 
ελαφριά αυστηρότητα στο θέμα εγκαταστάσεων σε σχέση με τους άντρες. 
 

21. Δαλδαβερένης, Α., Ματσούκα, Ο., Κώστα, Γ., & Υφαντίδου, Γ. (2022). Η 

αξιολόγηση της άμεσης συναισθηματικής κατάστασης σε άτομα που 

πραγματοποιούν οποιαδήποτε μορφή φυσικής δραστηριότητας κατά της διάρκεια 

του COVID-19. 3ο Επιστημονικό Συνέδριο Αθλητικού Τουρισμού, Χορού και 

Αναψυχής. 11-12 Φεβρουαρίου 2022, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ, Κομοτηνή, 27. 

Περίληψη  

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η εκτίμηση της επίδρασης της άσκησης στην άμεση 
συναισθηματική διάθεση ενηλίκων ασκούμενων κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Το 
δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 104 ενήλικοι ασκούμενοι οι οποίοι αθλούνταν σε 
εσωτερικά και εξωτερικά σημεία άθλησης. Για την αξιολόγηση της συναισθηματικής 
κατάστασης αμέσως μετά την άσκηση χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο ‘’EFI Survey 
των (Gauvin & Rejeski, 1993)’’ όπου οι συμμετέχοντες απάντησαν σε κλειστού τύπου 
ερωτήσεις κλίμακας Likert από 1= δεν αισθάνομαι κάτι εώς 5= αισθάνομαι πάρα πολύ. Το 
ερωτηματολόγιο αποτελείται από 12 επίθετα. Το κάθε επίθετο αντιστοιχεί σε κάποιο 
θετικό ή αρνητικό συναίσθημα. Τα επίθετα αυτά διαιρούνται σε τέσσερις ξεχωριστές 
καταστάσεις αίσθησης. Την αναζωογόνηση, την ηρεμία, τη θετική συμμετοχή και τη 
σωματική εξάντληση. Μέσω της ανάλυσης συχνοτήτων διαπιστώθηκε ότι το 65,5% ήταν 
άντρες και η ηλικία συμμετοχής στην άσκηση 26-34 ετών. Οι ασκούμενοι προτίμησαν το 
συνδυασμό εσωτερικού και εξωτερικού χώρου για την εκγύμναση τους με 46,2%. 
Λαμβάνοντας υπόψιν τον κορονοϊό, και την αναμενόμενη αποφυγή συνωστισμού δεν 
παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ ομαδικών και ατομικών μεθόδων άθλησης. Από την 
αξιολόγηση της συναισθηματικής κατάστασης των συμμετεχόντων το 51,9% ένιωσαν 
ανανεωμένοι, το 45,2% ενθουσιασμένοι, το 52,9% δραστήριοι, το 56,7% χαρούμενοι, το 
51% αναζωογονημένοι 56,7% αισιόδοξοι, 36,5% γαλήνιοι. Τα ποσοστά των 
συναισθημάτων ήταν κυρίως θετικά οπότε γίνεται κατανοητό πως η άσκηση έχει θετικό 
αντίκτυπο στην ψυχολογία των ασκούμενων. Το γεγονός ότι ένα μικρό ποσοστό 
αισθάνθηκε εξουθενωμένο, καταπονημένο και κουρασμένο μετά το πέρας της άσκησης 
δεν αποκλείει ότι οι ασκούμενοι βίωσαν ταυτόχρονα και ωφέλιμα συναισθήματα ως προς 
την ψυχολογία τους. Το 74% προτίμησε άσκηση μέτριας έντασης 1-3 φορές την εβδομάδα 
και το 70,2% άσκηση ήπιας έντασης 1-3 φορές την εβδομάδα. Ακόμη το 55,8% προτίμησε 
υψηλής έντασης άσκηση 3-5 φορές την εβδομάδα. Η ήπια και μέτρια ένταση άσκησης 
λογικά ευνοούν τα θετικά συναισθήματα καθώς η σωματική εξάντληση δεν επέρχεται 
τόσο γρήγορα. Από την ανάλυση του ερωτηματολογίου προκύπτει ότι η άσκηση μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο για την καταπολέμηση αρνητικών συναισθημάτων, στρες 
και κατάθλιψης σε περίοδο πανδημίας. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του αθλητισμού 
(γυμναστές, σύλλογοι) θα πρέπει να παροτρύνουν συνεχώς τον κόσμο να ασκείται 
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ιδιαίτερα την περίοδο του covid-19 διότι τα αποτελέσματα στην ψυχική υγεία είναι αρκετά 
θετικά.  
 
22. Δαλάκης, Α., Υφαντίδου, Γ., & Παπανικολάου, Ε. (2022). Χορός, μουσική και 

γυμναστική ως παράγοντες που επηρεάζουν την εκμάθηση και διατήρηση της 

ελληνικής γλώσσας. Διημερίδα με θέμα “Σύγχρονες πρακτικές στη διδασκαλία της 

ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας”. Γραφείο Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο 

της Ελλάδας στο Γιοχάνεσμπουργκ, Σχολή ΣΑΧΕΤΙ και Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας  

“ΤΗΜΕΝΟΣ’ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), 30. 

Περίληψη  

Είναι γνωστό από παλιά το γεγονός ότι η βιωματική μάθηση βοηθά στην εμπέδωση 
ενός αντικειμένου. Έτσι χρησιμοποιώντας διαφορετική προσέγγιση στην εκμάθηση 
μίας γλώσσας μέσω του βιωματικού τρόπου πήραμε αποτελέσματα που και εμείς ως 
ερευνητές δεν περιμέναμε. Οι μαθητές-τριες που χρησιμοποιήθηκαν στην 
συγκεκριμένη έρευνα ήταν μαθητές-τριες ενός ιδιωτικού εκκλησιαστικού σχολείου 
στην Μόσχα της Ρωσίας το οποίο επιβλέπει ο ίδιος ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών 
των Ρωσιών κ.κ. Κύρριλος. Οι μαθητές-τριες που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν της 
5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης και 10ης τάξης δηλαδή τα μεγάλα παιδιά του σχολείου. Το 
σύνολο των μαθητών-τριών ήταν 57 αγόρια και 42 κορίτσια. Το πρόγραμμα διήρκεσε 
όλη την προηγούμενη σχολική χρονιά 2020-2021. Τα παιδιά ενώ ήταν Ρώσοι και 
Ρωσίδες διδάχτηκαν την ελληνική γλώσσα κατ’ επιλογή τους. Τα παιδιά μέσα από 
μαθήματα ελληνικών παραδοσιακών χορών (8) (χορός στα 3, τσάμικος, καλαματιανός, 
ζωναράδικος, χασάπικος, χασαποσέρβικος, κερκυραϊκός και Αι-Γιώργης), μουσικής των 
παραπάνω χορών καθώς και μεγάλο αριθμό παιδικών τραγουδιών και παιχνιδιών (10 
ζέσταμα, κεφάλι-ώμοι-γόνατα και πόδια, χόκι-πόκι, μακριά στην Ισπανία, ήταν ωραίο, 
μία σταγόνα, αραμσαμσαμ, κουτάλια πιρούνια μαχαίρια εμαγιέ, χαρωπά τα δυο μου 
χέρια τα χτυπώ και οϊλιλι) κατέκτησαν και διατήρησαν την γνώση της ελληνικής 
γλώσσας σε υψηλό επίπεδο το οποίο και τσεκαρίστηκε με τεστ που αφορούν την 
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας του Υπουργείου παιδείας. 
 

 
2021 
 
23. Αυλωνίτη, Χ., Υφαντίδου, Γ., Κουθούρης, Χ., & Κώστα, Γ. (2021). Καταγραφή 

απόψεων υπευθύνων δημοτικών αθλητικών οργανισμών στην Αττική για την 

προοπτική ανάπτυξης μιας αθλητικής πόλης. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης 

Αθλητισμού & Αναψυχής. 12-14 Νοεμβρίου 2021, ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 130. 

Περίληψη  

Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης παράλληλα με τις δράσεις του μαζικού 
αθλητισμού ξεκίνησαν τα τελευταία χρόνια να εμπλέκονται στη διοργάνωση τοπικών 
αθλητικών διοργανώσεων. Η ικανότητά τους στην προσέλκυση επισκεπτών - 
τουριστών, οι θετικές οικονομικές τους επιπτώσεις, αλλά και η ευρεία κάλυψή τους 
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από τα ΜΜΕ τις καθιστούν ως πολύ σημαντικά όπλα στην ανάπτυξη στρατηγικών σε 
προγράμματα προώθησης αθλητικών τουριστικών προορισμών, συντελούν στη 
βελτίωση της προσωπικής ευεξίας και της ποιότητας ζωής των συμμετεχόντων, όπως 
και στην προώθηση του ενεργητικού τρόπου ζωής. Οι διοργανώσεις αυτές ωφελούν 
τις τοπικές κοινωνίες καθώς τους προσδίδουν κύρος, δυναμώνουν το αίσθημα της 
ενότητας, ενθαρρύνουν τη συμμετοχή σε αθλήματα και προάγουν την διαμόρφωση 
των στάσεων για τον αθλητισμό. Στόχος της μελέτης είναι να διερευνήσει τις απόψεις 
των υπευθύνων των δημοτικών αθλητικών οργανισμών σχετικά με την δυνατότητα 
μιας πόλης να μετατραπεί σε αθλητική πόλη με τη συμβολή των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Οι υποθέσεις της μελέτης διερευνούν αν τα παρακάτω τέσσερα 
στοιχεία μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας αθλητικής πόλης: 1) 
κυβερνητικοί πόροι, ευρωπαϊκά προγράμματα επιχορηγήσεων και ιδιωτικές 
επενδύσεις, 2) εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας, 3) τα φυσικά χαρακτηριστικά και τα 
αξιοθέατα των πόλεων και η οργανωμένη συμμετοχή αθλητικών τουριστών σε 
ιστορικούς χώρους, μουσεία, πάρκα, δάση και καταστήματα και 4) η σταθερή 
συνεργασία μεταξύ των διοικητικών και αθλητικών οργανώσεων. Σχεδιάστηκε μια 
δομημένη συνέντευξη, στην οποία έχουν εντοπιστεί συγκεκριμένα ερωτήματα 
σχετικά με τη διαμόρφωση της πολιτικής του μαζικού αθλητισμού και αναψυχής με 
σκοπό την ανάπτυξη μιας αθλητικής πόλης. Προσωπικές συνεντεύξεις 
πραγματοποιήθηκαν με τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων από τους ερωτηθέντες, 
που είναι τα άτομα που ορίζουν τον αθλητισμό και την αναψυχή σε πέντε πόλεις της 
Αττικής. Η έρευνα είναι ποιοτική και το δείγμα αποτελούνταν από εννιά ερωτηθέντες, 
οι οποίοι έδωσαν τη συνέντευξη δια ζώσης ή μέσω τηλεφώνου. Δόθηκαν συνεντεύξεις 
από τον πρόεδρο, τον διευθυντή και την προϊσταμένη του αθλητικού οργανισμού του 
δήμου Αγίας Παρασκευής, από τον διευθυντή και τον προϊστάμενο του δημοτικού 
πολιτιστικού και αθλητικού οργανισμού των δήμων Παπάγου και Χολαργού, από τον 
προϊστάμενο αθλητισμού του δήμου Πετρούπολης και από τους προϊστάμενους και 
τον Αντιδήμαρχο αθλητισμού του δήμου Μαραθώνα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 
οι πιο σημαντικοί τομείς που χρειάζονται βελτίωση είναι η στελέχωση των αρμόδιων 
υπηρεσιών για τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, η διαμόρφωση και 
αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και των αξιοθέατων των πόλεων, η 
διαμόρφωση, συντήρηση και αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, η δημόσια 
και ιδιωτική χρηματοδότηση, το νομικό πλαίσιο, οι χορηγίες, η διαφήμιση, η 
συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων φορέων και η δυνατότητα φιλοξενίας κοντά σε 
οποιαδήποτε αθλητική εκδήλωση μικρής κλίμακας. 
 

24. Εμμανουηλίδου, Κ., Βενετσάνου, Φ., Υφαντίδου, Γ., & Καμπάς, Α. (2021). Η φυσική 

δραστηριότητα παιδιών ηλικίας 4-6 κατά την πρώτη περίοδο απαγόρευσης των 

μετακινήσεων. 29ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Κομοτηνή, 12. 

Περίληψη  

Σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή της φυσικής δραστηριότητα (ΦΔ) παιδιών 
ηλικίας 4-6 ετών κατά την πρώτη περίοδο απαγόρευσης μετακινήσεων και 
συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 2020. Το δείγμα αποτέλεσαν 159 παιδιά αυτής της 
ηλικίας κατανεμημένα ως εξής: 63 παιδιά ηλικίας 4 ετών, 42 παιδιά 5 ετών και 54 
παιδιά 6 ετών. Για την καταγραφή της ΦΔ αναρτήθηκε ψηφιακό ερωτηματολόγιο το 
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οποίο διακινήθηκε μέσω Facebook και Tweeter και συμπληρώθηκε από τους γονείς ή 
κηδεμόνες των παιδιών, μετά από σχετική συναίνεση συμμετοχής στη μελέτη. 
Συγκεντρώθηκαν 300 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια από τα οποία 150 κρίθηκε ότι 
πληρούσαν τις προϋποθέσεις να συμπεριληφθούν στη μελέτη. Το ερωτηματολόγιο 
αφορούσε τη ΦΔ του/ων παιδιού/ων πριν από την περίοδο απαγόρευσης και κατά τη 
διάρκειά της. Αναφορικά με τη ΦΔ κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης καταγράφηκαν 
η ΦΔ εντός και εκτός οικίας καθώς και η αντίστοιχη με τη χρήση τεχνολογίας (Wii, 
PlayStation, Xbox etc.). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ΦΔ των παιδιών δεν 
επηρεάστηκε στατιστικά σημαντικά σε σχέση με τον αν συμμετείχαν ή όχι σε ΦΔ πριν 
από την απαγόρευση. Εξαίρεση αποτελεί το εύρημα που αφορά την στατιστικά 
σημαντική υπεροχή των παιδιών που συμμετείχαν σε οργανωμένη ΦΔ πριν από την 
απαγόρευση, στη ΦΔ με τη χρήση τεχνολογίας. Επιπλέον δε βρέθηκαν στατιστικά 
σημαντικές διαφοροποιήσεις αγοριών και κοριτσιών σε καμία σύγκριση Τέλος 
φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης κυκλοφορίας η ΦΔ των παιδιών ήταν 
αρκετά κάτω από τα προτεινόμενα επίπεδα των διεθνών οργανισμών γι αυτές τις 
ηλικίες. Συμπερασματικά, φαίνεται ότι οι γονείς δεν άφησαν τα παιδιά τους να 
αδρανήσουν στην περίοδο της απαγόρευσης και τους παρείχαν κάποιες ευκαιρίες ΦΔ 
εντός και εκτός σπιτιού και μάλιστα ανεξάρτητα από το αν πριν από την απαγόρευση 
συμμετείχαν σε οργανωμένη ΦΔ ή όχι. Ωστόσο αξίζει να σχολιαστεί ότι τα παιδιά που 
είχαν τη δυνατότητα κατοχής τεχνολογικού εξοπλισμού ΦΔ και εμφάνισαν 
υψηλότερη ΦΔ μέσω της χρήσης του, ήταν αυτά τα οποία συμμετείχαν σε 
οργανωμένη ΦΔ πριν από την απαγόρευση. 
 

25. Γεωργοπούλου Δ., Υφαντίδου Γ., & Υφαντίδου Σ. (2021). Διερεύνηση των 

στρατηγικών διαπραγμάτευσης σε κολυμβητές μέσω storyboards. 29ο Διεθνές 

Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Κομοτηνή, 45. 

Περίληψη  

Ο κάθε κολυμβητής έχει εσωτερικά (π.χ η υγεία, το σώμα) ή εξωτερικά (π.χ η 
οικογένεια, οι φίλοι) κίνητρα που τον επηρεάζουν στο να συνεχίσει να αθλείται με τον 
ίδιο ζήλο. Η παρούσα μελέτη διερευνά τις στρατηγικές διαπραγμάτευσης που 
χρησιμοποιούν οι κολυμβητές μέσω storyboards. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 
40 (Ν= 40 ) κολυμβητές από τους οποίους οι 20 ήταν άνδρες και οι 20 ήταν γυναίκες, 
ηλικίας 17-39. Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των 
Υφαντίδου, Υφαντίδου, Μπαλάσκα, Λύκογλου (2020) αποτελούμενο από 11 
διαστάσεις με μια διαφορετική προσέγγιση υπό την μορφή storyboards, δηλαδή 
σύντομων εικονογραφημένων σεναρίων που χρησιμοποιούνται για την επεξήγηση 
ιδεών ως εργαλείο μέτρησης. Από τα αποτελέσματα είδαμε ότι ο πρώτος παράγοντας 
που επηρεάζει τους κολυμβητές για να αθλούνται είχε να κάνει με την αυτό-
παρακίνηση με μέσο όρο 5,06 ± 1,39 και αμέσως μετά με 4,42±1,38 η δέσμευση. Ένας 
ακόμα λόγος που παρακινεί τους αθλητές στο να ασκούνται είναι η γνώση των 
αθλητών για τις επιπτώσεις που έχει η αποχή από την άσκηση με μέσο όρο 4,24±1,25 
αλλά και οι επιβράβευση που λαμβάνουν όταν αθλούνται, όπως είναι η βελτίωση του 
σώματός τους με μέσο όρο 4,15±1,64. Επίσης, οι ηλεκτρονικές εφαρμογές δίνουν 
κίνητρο στους ασκούμενους για να συνεχίσουν να αθλούνται με μέσο όρο 4,02±1,37. 
Τέλος, ένα ακόμα βασικό στοιχείο είναι η εύρεση ελεύθερου χρόνου των 
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συμμετεχόντων για να εντάξουν την κολύμβηση στην καθημερινότητά τους με μέσο 
όρο 3.95±1,60. Στη συνέχεια ακολουθεί με μέσο όρο 3,90±1,44 η αύξηση γνώσης, 
δηλαδή όσο πιο πολλές πληροφορίες παίρνουν για την κολύμβηση τόσο περισσότερο 
έχουν κίνητρο για να συνεχίσουν να αθλούνται. Ένας σημαντικός παράγοντας για να 
ξεκινήσει κάποιος να αθλείται είναι η κοινωνικοποίηση και γενικά οι φιλίες και από 
το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο φάνηκε ότι τελικά λίγοι είναι αυτοί που έχουν ως 
κίνητρο την παρέα για να αθληθούν στην κολύμβηση με μέσο όρο 3,55±1,67. Τέλος 
είδαμε ότι αυτό που επηρεάζει λιγότερο έναν κολυμβητή για να αθληθεί είναι οι 
οικονομικοί παράγοντες με 3,29±1,68. 
 

26. Γεωργοπούλου Δ., Υφαντίδου Γ., & Υφαντίδου Σ. (2021). Διερεύνηση των 

στρατηγικών διαπραγμάτευσης σε κολυμβητές μέσω storyboards. 29ο Διεθνές 

Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Κομοτηνή, 121. 

Περίληψη  

Οι ηλεκτρονικές συσκευές αποτελούν σημαντικό ρόλο στην ζωή μας καθώς τα 
τελευταία χρόνια έχουν ενσωματωθεί πλήρως στον τρόπο άθλησης. Ο σκοπός της 
μελέτης είναι να εξετάσει την επίδραση των φορητών συσκευών wearables στις 
στρατηγικές διαπραγμάτευσης ως προς την άσκηση σε κολυμβητές. Το δείγμα της 
έρευνας αποτελείται από 40 ασκούμενους (Ν= 40) στο άθλημα της κολύμβησης, 
ηλικίας 17-39. Το μορφωτικό επίπεδο του δείγματος είναι κυρίως δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης με ποσοστό 40% και απόφοιτων ΑΕΙ/ΤΕΙ με 32,5%. Επίσης, το 35% είναι 
φοιτητές, ενώ το 32,5% είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, το συνολικό οικογενειακό ετήσιο 
εισόδημα για το 52,5% του δείγματος είναι κάτω των 20.000,00€, το 37,5% είναι από 
20.000,00€-60.000,00€ και οι υπόλοιποι από 60.000,00€ και άνω. Τέλος, όσον αφορά 
στην οικογενειακή κατάσταση  του δείγματος, το 72,5% είναι ελεύθεροι και το 15% 
συγκατοικούν που είναι λογικό αφού είδαμε ότι οι περισσότεροι είναι νεαρής 
ηλικίας. Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των 
Υφαντίδου, Υφαντίδου, Μπαλάσκα, Λύκογλου (2020) αποτελούμενο από 11 
διαστάσεις με μια διαφορετική προσέγγιση υπό την μορφή  storyboards, δηλαδή 
σύντομων εικονογραφημένων σεναρίων που χρησιμοποιούνται για την επεξήγηση 
ιδεών ως εργαλείο μέτρησης. Τα αποτελέσματα των στατιστικών αναλύσεων μας 
έδειξαν ότι το 72,5% χρησιμοποιούν συσκευές wearables για την παρακολούθηση 
της φυσικής του δραστηριότητας. Στην πρώτη θέση των συσκευών που 
χρησιμοποιούν οι συμμετέχοντες είναι η Apple με 27,6,% ακολουθεί με 17, 2% είναι 
η Honor και η Huawei και στην τρίτη θέση βλέπουμε την Garmin με 13,8%. Για την 
ακρίβεια της ένδειξης των μετρήσεων είδαμε ότι το 93,2% πιστεύουν ότι υπάρχει 
κάποια σχετική ακρίβεια, ενώ για την ιδιοτικότητα  των δεδομένων τα αποτελέσματα 
είναι περίπου στην μέση διότι το 48,3% πιστεύουν ότι τα δεδομένα τους είναι 
ασφαλής ενώ το 44,8% προβληματίζονται λίγο για την ιδιοτικότητα των δεδομένων 
τους. Από τα 29 άτομα που χρησιμοποιούν συσκευές wearables το 40,7% δεν θέλει 
να μοιράζετε τα δεδομένα της άσκησης με κανέναν, αμέσως μετά με 22,2% τα 
μοιράζονται με την οικογένειά τους ενώ το 18,5% μοιράζονται τα δεδομένα τους 
αντίστοιχα με τους φίλους του και με την πλατφόρμα άσκησης. 
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27. Μάσιου, Π.,  Υφαντίδου, Γ., Χαζαρίδου, Κ., Μπαλάσκα, Π., & Κουθούρης, Χ. (2021). 

Διερεύνηση των στρατηγικών διαπραγμάτευσης αθλουμένων μέσω story board. 

Περίπτωση μελέτης η περιπατητική διαδρομή της οδού Αντώνη Τρίτση στο δήμο 

Κορδελιού-Ευόσμου. 29ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. 

Κομοτηνή, 125. 

Περίληψη  

Κατα τον σχεδιασμό των φορετών συσκευών ως τώρα δινόταν περισσότερη έμφαση 
στα τεχνικά χαρακτηριστικά ( μπαταρία , εμφάνιση , αισθητήρες ) και όχι στις 
ψυχολογικές θεωρίες που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αθλούμαστε.  Οι πιο 
σημαντικοί εσωτερικοί παράγοντες, που επιδρούν στη διαμόρφωση θετικών 
στάσεων και συμπεριφορικής πιστότητας ως προς την άσκηση, είναι οι στρατηγικές 
διαπραγμάτευσης.  Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης 
ανεξάρτητων μεταβλητών πάνω στις διαστάσεις των στρατηγικών διαπραγμάτευσης 
των αθλουμένων. Στόχος είναι  τα αποτελέσματα να βοηθήσουν τους επιστημονικά 
υπεύθυνους να αποτυπώσουν και να ενσωματώσουν  τις 11 διαστάσεις  της θεωρίας 
των στρατηγικών διαπραγμάτευσης, στο σχεδιασμό  των wearable devices και των 
αντίστοιχων  fitness apps  ώστε να  αυξήσουν   την ενθάρρυνση των χρηστών, ως προς 
τη συμμετοχή τους στην άσκηση. Το δείγμα της έρευνας  ήταν 101 άτομα,  στη 
πεζοπορική διαδρομή της οδού Τρίτση, κάτοικοι των Δήμων Ευόσμου-Κορδελιού και 
Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης. Για την συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το 
ερωτηματολόγιο των στρατηγικών διαπραγμάτευσης , αλλά αυτή τη φορά με τη 
μορφή των story board σε ηλεκτρονική φόρμα με διαδοχικές εικονογραφήσεις. Για 
τη συγκέντρωση του δείγματος εφαρμόσθηκε η μέθοδος της τυχαίας 
δειγματοληψίας συλλογής των δεδομένων. Για τις στατιστικές αναλύσεις των 
αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό́ πακέτο  SPSS 18. Εφαρμόστηκαν 
αναλύσεις συχνότητας , έγιναν αναλύσεις ANOVA, T-TEST και περιγραφική 
στατιστική. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha του 
ερωτηματολογίου στρατηγικές διαπραγμάτευσης για συμμετοχή σε αθλητικές 
δραστηριότητες  για το σύνολο των 33 ερωτήσεων, έδειξε πολύ υψηλά επίπεδα 
αξιοπιστίας, α=0,975. Από  τα αποτελέσματα της έρευνας,  φάνηκε σχετικά με τις 
ερευνητικές υποθέσεις που εξετάστηκαν, ότι οι παράγοντες φύλο, ηλικία, επίπεδο 
μόρφωσης, επάγγελμα και  οικογενειακή κατάσταση δεν επηρεάζουν τις στρατηγικές 
διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιούν οι αθλούμενοι για την συμμετοχή τους ή όχι 
σε αθλητικές δραστηριότητες. Όμως εντοπίστηκε αξιοσημείωτη διαφορά ανάμεσα 
σε όσους χρησιμοποιούν φορετές συσκευές και σε όσους δεν χρησιμοποιούν.  Η 
επιτυχής χρήση και τα πιθανά οφέλη της φορετής τεχνολογίας που σχετίζονται με 
αυτές τις συσκευές εξαρτώνται περισσότερο από το σχεδιασμό και την μεταφορά σ 
αυτές, των στρατηγικών διαπραγμάτευσης και της ατομικής ενθάρρυνσης παρά από 
τα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας τους. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν 
τα αποτελέσματα της έρευνας και ιδιαίτερα οι διαστάσεις που μπορούν να 
επηρεάζουν θετικά τους αθλουμένους με φορετές συσκευές. 
 

28. Δερμιτζάκη, Ζ., Υφαντίδου, Γ., Καμπάς, Α., & Κώστα, Γ. (2021). Καταγραφή  της 

φυσικής δραστηριότητας παιδιών 3-7 κατά τη διάρκεια του πρώτου εγκλεισμού λόγω 



 

 

 

  

140 

της πανδημίας της COVID-19. 29ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. 

Κομοτηνή, 215. 

Περίληψη  

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η φυσική δραστηριότητα (ΦΔ) έχει θετική επίδραση 
στον ανθρώπινο οργανισμό καθώς μπορεί να υποστηρίξει την πρόληψη αλλά και την 
αντιμετώπιση αρκετών παθολογικών καταστάσεων. Έχει βρεθεί ότι η έγκαιρη 
ηλικιακά φυσική δραστηριοποίηση μπορεί να συμβάλλει στη δια βίου διατήρηση της 
φυσικά δραστήριας συμπεριφοράς. Επιπλέον, φαίνεται ότι η ενασχόληση των 
παιδιών με τη ΦΔ, εκτός από την φυσική, ψυχική και σωματική υγεία που προσφέρει, 
συμβάλλει και στην κοινωνικοποίηση. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, η εμφάνιση 
της πανδημίας της COVID-19, έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές και έχει οδηγήσει σε 
προσαρμογές, σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ένας από τους 
τομείς που έχουν πληγεί σοβαρά, είναι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός και κατ’ 
επέκταση, η οργανωμένη ΦΔ που προσφέρεται από τα σωματεία. Σκοπός της 
παρούσας έρευνας ήταν να καταγράψει τις επιπτώσεις του πρώτου εγκλεισμού, που 
επιβλήθηκε λόγω της πανδημίας της COVID-19, στη ΦΔ παιδιών ηλικίας 3-7 ετών, 
στην Ελλάδα. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν παιδιά που διαμένουν στην Ελλάδα, 
οι γονείς των οποίων απάντησαν εθελοντικά σε ψηφιακό ερωτηματολόγιο που 
διανεμήθηκε μέσω του διαδικτύου. Τα αποτελέσματα έδειξαν διαφορές στην 
παράμετρο «ώρες έκθεσης σε οθόνες» μεταξύ των παιδιών που πριν τον εγκλεισμό 
συμμετείχαν σε οργανωμένη ΦΔ (ομάδα 1) και αυτών που δεν συμμετείχαν (ομάδα 
2), αναδεικνύοντας μια στατιστικά σημαντική αύξηση της έκθεσης στα παιδιά της 
«ομάδας 1». Η διαφορά αυτή πιθανόν να οφείλεται στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση, τουλάχιστον για τα παιδιά που υιοθετήθηκε αυτή η διαδικασία, αλλά 
και στην απώλεια της δυνατότητας συμμετοχής σε οργανωμένη ΦΔ. Επιπλέον, 
παρατηρήθηκε ότι κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού, τα παιδιά της «ομάδας 1» 
συμμετείχαν σημαντικά συχνότερα σε ΦΔ με τη χρήση νέας τεχνολογίας (π.χ. Wii 
Tennis) από τα παιδιά της «ομάδας 2». Αυτό μπορεί να οφείλεται στην ανάγκη των 
παιδιών αυτής της ομάδας, να συνεχίσουν να είναι φυσικά δραστήρια ακόμα και με 
τη χρήση των νέων τεχνολογιών. 
 

29. Λέτσιου, Μ., Υφαντίδου, Γ., Κώστα, Γ., Ματσούκα, Ο., & Αλμπανίδης, Ε. (2021). 

Καταγραφή του προφίλ των αθλητικών τουριστών στο 10ο παγκόσμιο πρωτάθλημα 

υδατοσφαίρισης νέων γυναικών. 29ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & 

Αθλητισμού. Κομοτηνή, 132. 

Περίληψη  

Ο τουρισμός είναι ένας τομέας της ανθρώπινης δραστηριότητας που αφορά κυρίως 
την αναψυχή. Είναι ένας πολύ διαδεδομένος τρόπος ψυχαγωγίας και για το λόγο 
αυτό είναι σημαντικός για πολλές χώρες και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ζωτικής 
σημασίας. Ο κύριος σκοπός της έρευνας ήταν η καταγραφή του προφίλ των 
αθλητικών τουριστών που συμμετείχαν ή/και παρακολούθησαν το 10ο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών που έγινε στην πόλη του Βόλου. Ο 
σκοπός αυτός κατανεμήθηκε σε περαιτέρω επιμέρους σκοπούς, έτσι ώστε να 
μπορέσουν να καταγραφούν οι σχέσεις μεταξύ όλων των παραγόντων. Τα 
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ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από τις αθλήτριες που πήραν μέρος στο 10ο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών, από τους προπονητές και 
συνοδούς της κάθε ομάδας καθώς και από τους θεατές της διοργάνωσης. Για την 
εμπεριστατωμένη εξέταση του προφίλ των αθλητικών τουριστών που πήραν μέρος 
στην διοργάνωση χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο “Tourist Roles Preference 
Scale” (TRPS).  Η μελέτη των χαρακτηριστικών των αθλητικών τουριστών που 
συμμετείχαν ενεργά ή παθητικά, στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα έδειξε ότι οι 
τουρίστες παρουσιάζουν ένα συγκεκριμένο κυρίως προφίλ, το οποίο είναι η 
προσέλευση ανεξαρτήτως φύλου, απόφοιτοι ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, με 
πλήρη απασχόληση, ηλικίας 17-39 και στην πλειοψηφία ελεύθεροι. Κατά τη διάρκεια 
εξερεύνησης των αναγκών, φάνηκε ότι οι αθλητικοί τουρίστες παρουσιάζουν υψηλά 
ποσοστά σε όλες τις συμπεριφορές και τις ανάγκες τους. Για την ανάλυση των 
δεδομένων πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις διακύμανσης ως προς ένα ανεξάρτητο 
παράγοντα, ανάλυση πολλαπλής διακύμανσης, Chi-square test  και  t-test για 
ανεξάρτητα δείγματα. 
 

30. Αυλωνίτη, Χ., Υφαντίδου, Γ., Κουθούρης, Χ., & Κώστα, Γ. (2021). Η συμβολή των 

δημοτικών αθλητικών οργανισμών στη δημιουργία και την ανάδειξη των αθλητικών 

πόλεων. 29ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Κομοτηνή, 130. 

Περίληψη  

Η μελέτη της συμβολής των δημοτικών αθλητικών οργανισμών και της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού στη δημιουργία αθλητικών πόλεων είναι πολύ σημαντική, 
καθώς αυτοί οι φορείς σχεδιάζουν και οργανώνουν τα προγράμματα μαζικού 
αθλητισμού και αναψυχής και τα αθλητικά γεγονότα στους δήμους και στις 
περιφέρειες. Στην παρούσα έρευνα συμμετέχουν άτομα που καθορίζουν τον μαζικό 
αθλητισμό και την αναψυχή στο νομό Αττικής, όπως Αντιδήμαρχοι αθλητισμού και 
πολιτισμού, Προϊστάμενοι και Διευθυντές στα Τμήματα Αθλητισμού των δήμων και 
Προϊστάμενοι και Διευθυντές στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και ειδικότερα στο 
γραφείο αθλητικού τουρισμού και εναλλακτικών δραστηριοτήτων της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού. Σχεδιάστηκε μια δομημένη συνέντευξη που αναπτύχθηκε 
έπειτα από εκτενή βιβλιογραφική αναζήτηση, στην οποία έχουν καθοριστεί 
συγκεκριμένες ερωτήσεις και αφορά τη χάραξη της πολιτικής του μαζικού 
αθλητισμού και της αναψυχής με σκοπό την ανάπτυξη του τουρισμού και 
συγκεκριμένα μιας αθλητικής πόλης. Διεξήχθησαν προσωπικές συνεντεύξεις με 
συλλογή ποιοτικών δεδομένων από τους συνεντευξιαζόμενους, οι οποίοι είχαν τη 
δυνατότητα να εκφράσουν και να αναπτύξουν προσωπικές απόψεις και κρίσεις σε 
μια διαδικασία επικοινωνίας «πρόσωπο με πρόσωπο». Τα αποτελέσματα της 
παρούσας έρευνας προσφέρουν στην βελτίωση της ποιότητας των δημοτικών 
προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού και αναψυχής και των αθλητικών γεγονότων, 
ικανοποιώντας πιο αποτελεσματικά και επίκαιρα τις ανάγκες των συμμετεχόντων. Τα 
κοινωνικά οφέλη που θα προκύψουν είναι πολλαπλά, καθώς θα συμβάλει στη 
δημιουργία προδιαγραφών για την εξωστρέφεια των δήμων και σε άλλους 
επισκέπτες και στην ανάπτυξη ελκυστικότερων προορισμών μέσα από τον αθλητισμό 
και την αναψυχή. 
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31. Ντομπρίκη, Ε., & Υφαντίδου, Γ. (2021). Σπηλαιολογικός τουρισμός στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση- Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο «Σπήλαιο των Πηγών του 

Αγγίτη». 29ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Κομοτηνή, 129. 

Περίληψη  

Ο σπηλαιολογικός  τουρισμός ανήκει στον τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων και 
αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών. Συνδέεται με τον εκπαιδευτικό τουρισμό, 
αφού το κάθε σπήλαιο έχει τη δική του ιστορία και το δικό του τρόπο δημιουργίας. 
Στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση με Προεδρικό Διάταγμα ορίζονται οι σχολικές 
δράσεις, στο πλαίσιο των οποίων συμπεριλαμβάνονται και οι σχολικές εκδρομές. Οι 
δράσεις αυτές είναι  διεπιστημονικής και βιωματικής φύσης  και ενθαρρύνουν την 
εξερεύνηση και τον προβληματισμό. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να 
αναδείξει ότι η εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα το σπήλαιο, 
με την εισαγωγή νέων στρατηγικών, μεθόδων και υλικών, σε συνδυασμό με 
καινοτόμες δράσεις, όπως  χρήση των νέων τεχνολογιών,  και κυρίως με την 
πραγματοποίηση  οργανωμένων  σχολικών εκδρομών, εκσυγχρονίζει τη διδακτική 
διαδικασία και συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της μάθησης. Στην παρούσα 
έρευνα με θέμα «Πάμε στο Σπήλαιο του Αγγίτη» συμμετείχαν  17 μαθητές της 
Δεύτερης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Πετρούσας Δράμας  ως δείγμα της 
εφαρμογής  του προγράμματος, καθώς και 14 μαθητές της Δεύτερης τάξης του 
Δημοτικού Σχολείου Βώλακα  Δράμας ως ομάδα ελέγχου. Για τη διεξαγωγή της 
έρευνας ζητήθηκε έγγραφη άδεια από τους γονείς των μαθητών. Σχεδιάστηκε ένα 
ερωτηματολόγιο 44 ερωτήσεων γνωστικής αξιολόγησης για να διερευνήσει τις 
γνώσεις των μαθητών στο αντικείμενο των σπηλαίων και οργανώθηκε ένα 
πρόγραμμα αξιολόγησης φυσικής αγωγής με στόχο την οριοθέτηση του χώρου, την 
ισορροπία και τον προσανατολισμό. Πραγματοποιήθηκε πρώτο στάδιο με αρχική 
αξιολόγηση και δράσεις μέσα στην τάξη, δεύτερο στάδιο που περιελάμβανε 
παρεμβάσεις βασισμένες στην τάξη με δράσεις πεδίου και τελευταίο στάδιο που 
περιελάμβανε δραστηριότητες  εντός της τάξης και τελικές διαδικασίες αξιολόγησης. 
Καταγράφηκε το σκορ των σωστών απαντήσεων των μαθητών και των δύο σχολείων 
πριν την εφαρμογή του προγράμματος και σκορ των σωστών απαντήσεων του 
πιλοτικού δείγματος εφαρμογής επανεκτιμήθηκε μετά την ολοκλήρωση του 
προγράμματος. Από τη σύγκριση των σωστών απαντήσεων όσο αφορά  τα αρχικά και 
τελικά αποτελέσματα της πειραματικής ομάδας συμπεραίνουμε ότι υπάρχει 
στατιστικά σημαντική διαφορά του γνωστικού αποτελέσματος. ανάμεσα στις δύο 
ομάδες, γεγονός που αναδεικνύει ότι η διεπιστημονική προσέγγιση των σπηλαίων 
αποτελεί μια ευχάριστη μαθησιακή εμπειρία μέσω της οποίας οι μαθητές αποκτούν 
καλύτερη σχέση με το περιβάλλον, τη φύση και την άθληση. Καλλιεργούν 
ψυχοκινητικές δεξιότητες και αποκτούν σταδιακά τουριστική συνείδηση. 
Προτείνεται να εφαρμοστούν τέτοιου είδους δράσεις, ώστε να υπάρξουν τα 
επιθυμητά αποτελέσματα. 
 

32. Γεωργοπούλου, Α., Υφαντίδου, Γ., Κωνσταντινίδου, Ξ., & Κώστα, Γ. (2021). Προφίλ 

αθλητριών του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. 29ο Διεθνές Συνέδριο 

Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Κομοτηνή, 108. 
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Περίληψη  

Στην σύγχρονη εποχή, το γυναικείο ποδόσφαιρο βιώνει αλματώδη πρόοδο ιδιαίτερα 
στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα σε μικρότερο βαθμό. Ο αριθμός των γυναικών 
που παίζουν ή ασχολούνται με το ποδόσφαιρο αυξάνεται συνεχώς. Καταλυτικό ρόλο 
έχει παίξει η ενσωμάτωση του γυναικείου ποδοσφαίρου από το 1996 στους ΟΑ, σαν 
άθλημα επίδειξης αρχικά και από το 2000 κανονικά ενταγμένου στο πρόγραμμα. Οι 
παράμετροι που διερευνήθηκαν στην παρούσα έρευνα είναι τα δημογραφικά 
χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστριών και το αθλητικό τους παρελθόν, ώστε να 
διαμορφωθεί το προφίλ των ποδοσφαιριστριών στην Ελλάδα, την σύγχρονη εποχή. 
Το δείγμα της έρευνας ήταν 94 ελληνίδες, ενήλικες, ενεργές γυναίκες 
ποδοσφαιρίστριες που αγωνίζονται στην Α’ και Β’ εθνική κατηγορία της χώρας. Η 
πραγματοποίηση της έρευνας έγινε εφικτή με την χρήση του ερωτηματολογίου της 
Κωνσταντινίδου (2013) και τροποποιήθηκε με βάση τις ανάγκες της έρευνας. Για την 
ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS. Τα 
αποτελέσματα επιβεβαίωσαν πως οι περισσότερες αθλήτριες είναι μικρής ηλικίας, 
γεγονός που φανερώνει πως η ενασχόληση με το ποδόσφαιρο καθίσταται 
ασυμβίβαστη με μία επαγγελματική καριέρα, με την απόκτηση οικογένειας και με τον 
υψηλό φόρτο υποχρεώσεων. Όσον αφορά την επαγγελματική κατάσταση, η 
πλειοψηφία είναι φοιτήτριες πανεπιστημίου και έπονται οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Από 
αυτό ανάγεται το συμπέρασμα πως η έλλειψη ποδοσφαιρικών οικονομικών 
απολαβών λόγω των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, καθιστά το ποδόσφαιρο 
«κατάλληλο» για ενασχόληση προς τις φοιτήτριες, οι οποίες διαθέτουν περισσότερο 
ελεύθερο χρόνο και είναι πιο ευέλικτες σχετικά με τις υποχρεώσεις τους. Ο τόπος στον 
οποίο μεγάλωσαν οι παίκτριες διαμοιράζεται ισόποσα  σε πόλη, αστικό κέντρο και 
χωριό. Εντούτοις, αναφορικά με την τωρινή τους κατοικία υπάρχει μεγάλο χάσμα, 
αφού οι περισσότερες ζουν σε πόλεις και αστικά κέντρα. Ελάχιστες ήταν αυτές που 
συνεχίζουν να μένουν σε χωριό ή κωμόπολη, καθώς από ότι φαίνεται οι 
ποδοσφαιρίστριες μετακομίζουν στα αστικά κέντρα και σε πόλεις όταν αποφοιτήσουν 
από το σχολείο, είτε για σπουδές είτε για λόγους οικονομικής ανεξαρτησίας (εύρεση 
εργασίας). Το φαινόμενο αυτό συνδέεται άμεσα και με το γεγονός πως οι 
περισσότερες ομάδες (ιδιαιτέρως του υψηλού επιπέδου) εδρεύουν στις μεγάλες 
πόλεις. Τέλος, η συγκεκριμένη έρευνα θα μπορούσε να συντείνει σε μία προσπάθεια 
ανάδειξης του προφίλ των γυναικών ποδοσφαιριστριών στην Ελλάδα και να συγκριθεί 
με παλαιότερες έρευνες ή και με δεδομένα του γυναικείου ποδοσφαίρου στο 
εξωτερικό. 
 

33. Γεωργοπούλου, Α., Υφαντίδου, Γ., Κωνσταντινίδου, Ξ., & Κώστα, Γ. (2021). Προφίλ 

αθλητριών του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. 29ο Διεθνές Συνέδριο 

Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Κομοτηνή, 109. 

Περίληψη  

Το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό άθλημα που παίζεται από γυναίκες σε 
όλο τον κόσμο. Παρότι η ανάπτυξη του γυναικείου ποδοσφαίρου ευδοκιμεί, η 
ανισότητα είναι ευδιάκριτη. Στην Ελλάδα, σε αντίθεση με πολλές χώρες τους 
εξωτερικού, βρίσκεται ακόμη σε ερασιτεχνικό επίπεδο, με τις συνθήκες να μην είναι 
υπέρ του. Ο σεξισμός και τα έμφυλα στερεότυπα είναι ίσως οι σημαντικότεροι 
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«υπαίτιοι» για την υποβάθμιση και αμαύρωση του γυναικείου ποδοσφαίρου. Οι 
παράμετροι που διερευνήθηκαν στην παρούσα έρευνα είναι ο χαρακτηρισμός του 
ποδοσφαίρου και οι απόψεις τους αναφορικά με την αντιμετώπισή του αθλήματός 
τους από την κοινωνία. Το δείγμα της έρευνας ήταν 94 Ελληνίδες, ενήλικες, ενεργές 
γυναίκες ποδοσφαιρίστριες που αγωνίζονται στην Α’ και Β’ εθνική κατηγορία της 
χώρας. Η πραγματοποίηση της έρευνας έγινε εφικτή με την χρήση του 
ερωτηματολογίου της Κωνσταντινίδου (2013) και τροποποιήθηκε με βάση τις ανάγκες 
της έρευνας. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό 
πρόγραμμα SPSS. Η στήριξη και η προώθηση του γυναικείου ποδοσφαίρου από τα 
ΜΜΕ, τις ομοσπονδίες και γενικότερα την κοινωνία είναι αμελητέα. Η κοινωνία μέσω 
των φορέων της, με κυριότερο υπαίτιο τα ΜΜΕ, προβάλλει έμφυλα στερεότυπα, 
διακρίσεις και διευρύνει το χάσμα μεταξύ των φύλων. Οι έννοιες αυτές θα πρέπει να 
εξαλειφθούν και να αναθεωρηθούν, για να επέλθει ισότητα και για να σταματήσουν 
να είναι κατασταλτικός παράγοντας στην ενασχόληση των γυναικών με το 
ποδόσφαιρο και γενικότερα με τον αθλητισμό. Οι ευκαιρίες για μία γυναίκα 
ποδοσφαιρίστρια στην Ελλάδα είναι μειωμένες έως μηδαμινές, λόγω της πλήρης 
υποτίμησής του. Ένα πολύ θετικό συμπέρασμα, είναι η στήριξη που λαμβάνουν οι 
ποδοσφαιρίστριες από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Σε αντίθεση με παλαιότερα, 
οι γονείς στέκονται αρωγοί στην προσπάθεια και απόφαση των κοριτσιών να παίζουν 
ποδόσφαιρο και μοιράζονται μαζί τους τις χαρές και τις λύπες που τους προκαλεί η 
ενασχόλησή τους με αυτό. Ενώ παρατηρήθηκε ελάχιστη συμβολή των θεσμικών 
οργάνων του συγκεκριμένου αθλήματος. Η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να 
συντείνει σε μία προσπάθεια ανάδειξης του γυναικείου ποδοσφαίρου και της 
απάλειψης των έμφυλων στερεοτύπων. 
 

34. Χατζέλλη, Χ., Υφαντίδου, Γ., Μπαξεβάνη, Μ., Κατσάνης, Γ., Κώστα, Γ. (2021). 

Διαχείριση ασφάλειας στις κολυμβητικές δεξαμενές απο τους Καθηγητές Φυσικής 

Αγωγής που διδάσκουν κολύμβηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 2ο Επιστημονικό 

Συνέδριο Αθλητικού Τουρισμού, Χορού και Αναψυχής. 12-13 Φεβρουαρίου 2021, 

ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ, Κομοτηνή, 36. 

Περίληψη  

Το μάθημα της κολύμβησης ενσωματώθηκε στο μάθημα της Φ.Α. στην Πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση στην Ελλάδα από το σχολικό έτος 2016-2017. Η κολύμβηση διδάσκεται στη 
Γ΄ και όπου δύναται στη Δ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου από καθηγητές Φυσικής 
Αγωγής, κατά κύριο λόγο με ειδικότητα κολύμβησης. Το σημαντικότερο από τα οφέλη 
της εκμάθησης της κολύμβησης είναι η ελαχιστοποίηση του κινδύνου πνιγμού και η 
βελτίωση της ασφάλειας στο νερό. Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η καταγραφή 
και αξιολόγηση της ασφάλειας και του βαθμού επικινδυνότητας κατά τη διεξαγωγή του 
μαθήματος από τους καθηγητές ΦΑ που διδάσκουν το μάθημα της κολύμβησης στην 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ παράλληλα εξετάσθηκε η σημαντικότητα του 
κατάλληλα καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού. Το δείγμα τις έρευνας 
αποτελούνταν από 100 καθηγητές Φυσικής Αγωγής που δίδαξαν το μάθημα. Η συλλογή 
των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το ερωτηματολόγιο της μεταπτυχιακής 
διατριβής της Παπαδοπούλου (2016) που τροποποιήθηκε και προσαρμόστηκε για την 
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συγκεκριμένη έρευνα. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο που 
περιλάμβανε ερωτήσεις για την ασφάλεια του μαθήματος και επιλεγμένες κατηγορικές 
μεταβλητές (τομέας αναγνώρισης-εντοπισμού, τομέας σχεδιασμού, κ.ά.). Σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα της έρευνας οι καθηγητές ήταν καταρτισμένοι. Στη βαθμολογία των 
ερωτήσεων για την αναγνώριση - εντοπισμό κινδύνων, σχεδιασμού και 
παρακολούθησης – ελέγχου υπήρχαν διαφορές με τα επίπεδα κινδύνου να κυμαίνονται 
περίπου στο 50%. Αρκετά  υψηλά ήταν τα προσόντα των καθηγητών ΦΑ στην 
εκπαίδευση – επιμόρφωση και παρατηρήθηκαν διαφορές στις ενότητες υγείας και 
τραυματισμών. Συμπεραίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί είναι καταρτισμένοι, καθώς τα 
κριτήρια πρόσληψης τους ήταν η ειδικότητα κολύμβησης και η προϋπηρεσία στο χώρο. 
Επίσης, από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι η διαχείριση της ασφάλειας στα 
κολυμβητήρια δεν ήταν επαρκής, αν και υπήρχαν διαφορές στις απαντήσεις λόγω 
διαφορών ανά κολυμβητική εγκατάσταση. 

 
35. Βαλλιανάτου, Β., Υφαντίδου, Γ., Αυλωνίτη, Α., Κομούτος, Ν. (2021). Ποιοτική ανάλυση 

δεδομένων της κατασκήνωσης ISC Spain με σκοπό την δημιουργία δράσεων 

εκπαιδευτικού τουρισμού παιδιών αναπτυξιακής ηλικίας για την προώθηση του 

αθλητισμού μέσω της αναψυχής. 2ο Επιστημονικό Συνέδριο Αθλητικού Τουρισμού, 

Χορού και Αναψυχής. 12-13 Φεβρουαρίου 2021, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ, Κομοτηνή, 54. 

Περίληψη  

Με γνώμονα την προώθηση του αθλητισμού και της αναψυχής η παρούσα έρευνα 
παραθέτει ιδέες για ανανέωση ή/και αλλαγές στο πρόγραμμα της κατασκήνωσης ISC 
SPAIN (International Spanish Courses), έτσι ώστε να αποτελεί το πλέον κατάλληλο 
περιβάλλον για την προώθηση της αθλητικής δραστηριότητας στα παιδιά, 
επιδιώκοντας να τους αφυπνίσει το ενδιαφέρον για έναν υγιεινό δια βίου τρόπο ζωής. 
Παράλληλα ο νέος σχεδιασμός στοχεύει να γεμίσει με εμπειρίες και γνώσεις τα παιδιά 
μέσω του εκπαιδευτικού τουρισμού. Για την διεκπεραίωση των αρχικών στόχων 
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ποιοτικής έρευνας, ενώ στην συνέχεια αναπτύχθηκε η 
ανάλυση S.W.O.T. σε θεωρητικό επίπεδο. Η μέθοδος της ποιοτικής έρευνας επιλέχθηκε 
για την εξέταση των ερευνητικών δεδομένων και την αποτύπωση της υπάρχουσας 
κατάστασης στην κατασκήνωση, μέσω συνέντευξης σε στελέχη και εργαζόμενους. 
Συγκεκριμένα μέσω δευτερογενούς έρευνας και σε συνδυασμό με την ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας, έγινε καταγραφή της σημερινής κατάστασης του αθλητικού και 
εκπαιδευτικού τουρισμού σε Ισπανία και Ελλάδα. Στη συνέχεια και λαμβάνοντας 
υπόψη το θεωρητικό υπόβαθρο της βιβλιογραφίας και την καταγραφή των δεδομένων 
της δευτερογενούς έρευνας πραγματοποιήθηκε η S.W.O.T. ανάλυση. Σκοπός της 
ανάλυσης αυτής είναι να εκτιμηθεί η ανταγωνιστικότητα και οι δυνατότητες ανάπτυξης 
της επιχείρησης, ενώ παράλληλα να γίνει η καταγραφή των δυνατών και αδύναμων 
σημείων της επιχείρησης, όπως για παράδειγμα η γεωγραφική θέση και ο τρόπος 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων, αλλά και των ευκαιριών και απειλών από το 
περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται, όπως η πρωτόγνωρη απειλή της πανδημίας 
του Covid-19. Τέλος, μελετώντας τις ανταγωνιστικές κατασκηνώσεις παρόμοιας 
λειτουργίας, παρουσιάζονται οι νέες απαραίτητες ενέργειες προσαρμογής για την 
προστασία από τον ιό SARS COV-2 και οι καινοτόμες ιδέες για υλοποίηση. 
Συνοψίζοντας, από τα αποτελέσματα της έρευνας συμπεραίνεται ότι είναι απαραίτητη 
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η δημιουργία μιας δυνατής ανταγωνιστικής επιχείρησης, έτοιμης να υποδεχθεί νέα 
παιδιά με αισιόδοξα σχέδια για την λειτουργία της καθ’ όλη την διάρκεια της χρονιάς, 
αλλά κρίνεται αναγκαία και η διατήρηση των αλλαγών για αρκετές περιόδους. 

 
2020 
 
36. Υφαντίδου, Σ., Υφαντίδου, Γ., Μπαλάσκα, Π., & Λύκογλου, Α. (2020). Διερεύνηση της 

χρήσης στρατηγικών διαπραγμάτευσης αθλούμενων σε φορετές συσκευές 

(wearables) μέσω storyboards. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & 

Αθλητισμού. Θεσσαλονίκη. Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός, 40(3,4), 141-142. 

Περίληψη  

Τα τελευταία χρόνια, η δημοτικότητα των φορητών συσκευών (wearables) έχει 
αυξηθεί κατακόρυφα καθώς η τεχνολογία παίζει σημαντικό ρόλο στον τρόπο άθλησης. 
Κατά το σχεδιασμό αυτών των συσκευών όμως δίνεται μεγαλύτερο βάρος στα 
τεχνολογικά τους χαρακτηριστικά, μη λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των 
θεωρητικών μοντέλων που έχουν αναπτυχθεί στο χώρο της άσκησης. Η θεωρία των 
Στρατηγικών Διαπραγμάτευσης για την αλλαγή της συμπεριφοράς του ατόμου που 
επιτυγχάνεται μέσα από την εφαρμογή τεχνικών ή δράσεων για την υπερπήδηση των 
εμποδίων εφαρμόστηκε στην παρούσα έρευνα (Balaska, et al. 2019). Σκοπός της 
έρευνας είναι η μεταφορά, αποτύπωση και ενσωμάτωση των διαστάσεων της θεωρίας 
στο σχεδιασμό φορητών συσκευών για την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους 
στην ενθάρρυνση ως προς τη συμμετοχή στην άσκηση. Για την υλοποίηση του σκοπού, 
αναπροσαρμόστηκαν οι παράγοντες του μοντέλου ώστε να ανταποκρίνονται στα 
τεχνικά χαρακτηριστικά και τις εφαρμογές των φορητών συσκευών, για τη δημιουργία 
ενός νέου εργαλείου μέτρησης που θα διερευνά τη χρήση στρατηγικών 
διαπραγμάτευσης αθλούμενων σε φορητές συσκευές. Λόγω της πολυπλοκότητας των 
τεχνολογικών όρων επιλέχθηκε η χρήση storyboards, δηλαδή σύντομων 
εικονογραφημένων σεναρίων που χρησιμοποιούνται για την επεξήγηση ιδεών ως 
εργαλείο μέτρησης. Τα storyboards έχουν χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε προηγούμενες 
έρευνες (Van der Lelie, 2006; Orji, Nacke, & Di Marco, 2017) διότι διευκολύνουν την 
κατανόηση δυσνόητων εννοιών, όπως οι τεχνολογικοί όροι, σε έναν ευρύτερο 
πληθυσμό, καθώς χρησιμοποιούν μία κοινή, οπτική “γλώσσα” που είναι κατανοητή 
από άτομα διαφορετικού υποβάθρου, όπως παιδιά, ηλικιωμένοι και άτομα με 
μειωμένες τεχνολογικές γνώσεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα συνεισφέρουν 
στην ανάπτυξη ενός νέου εργαλείου έρευνας με την χρήση storyboards. 

 

37. Σαριανίδης, Α., Υφαντίδου, Γ., Κώστα, Γ., & Λάιος, Α. (2020). Η ανάπτυξη χάρτας 

εναλλακτικού τουρισμού στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Θεσσαλονίκη. Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός, 40(3,4), 

101-105. 

Περίληψη  

Η υλοποίηση των επιδιωκόμενων στόχων του προγράμματος ανάπτυξης εναλλακτικού 
τουρισμού στην περιοχή του δήμου Αλεξανδρούπολης περνά μέσα από την εφαρμογή 
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ενός συγκεκριμένου, ρεαλιστικού και αποτελεσματικού στρατηγικού σχεδιασμού, ο 
οποίος εξειδικεύεται σε διαδικασίες, μέτρα και δράσεις που συγκλίνουν στην 
ανάδειξη της περιοχής ως ενός τουριστικού προορισμού, ο οποίος συγκεντρώνει 
ιδιαίτερα δυναμικά και αξιοποιήσιμα χαρακτηριστικά. Η διαδικασία διαχείρισης των 
πόρων με βάση τη Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη συνεισφέρει στην ακεραιότητα του 
φυσικού περιβάλλοντος, στην ενίσχυση δραστηριοτήτων με βάση οικολογικά 
πρότυπα, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, στη διατήρηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και στην ενδυνάμωση συστημάτων υποστήριξης ζωής της τοπικής 
κοινωνίας. Η μέθοδος της ποιοτικής έρευνας που επιλέχθηκε στην παρούσα έρευνα 
για την εξέταση και την αξιολόγηση των ερευνητικών δεδομένων και της αποτύπωσης 
της υπάρχουσας κατάστασης μέσω της καταγραφής όλων των δραστηριοτήτων 
εναλλακτικού τουρισμού της περιοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με ανάδειξη των 
βασικών τους χαρακτηριστικών, των δράσεών τους και των στρατηγικών ανάπτυξή 
τους, είναι η δευτερογενής ανάλυση. Με γνώμονα το θεωρητικό υπόβαθρο της 
βιβλιογραφίας και λαμβάνοντας υπόψη την καταγραφή των ερευνητικών δεδομένων 
της δευτερογενούς έρευνας παρουσιάζεται η S.W.O.T. ανάλυση, με σκοπό να 
εκτιμηθεί η ανταγωνιστικότητα και οι δυνατότητες ανάπτυξης των επιχειρήσεων του 
προορισμού, η οποία βασίστηκε στο αντίστοιχο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον, 
στο οποίο οι επιχειρήσεις αυτές δραστηριοποιούνται. Επιπλέον, απώτερος στόχος της 
S.W.O.T. ανάλυσης είναι η συμβολή στον καθορισμό των στρατηγικών κατευθύνσεων 
και δυνατοτήτων ανάπτυξης ολόκληρης της περιοχής με τη δημιουργία Χάρτας, η 
οποία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, το οποίο περιέχει τις βασικές αρχές, τα 
χαρακτηριστικά, τα πορίσματα, τα συμπεράσματα και τις συστάσεις σχετικά με τις 
βέλτιστες πρακτικές αναφορικά με την διατήρηση και αξιοποίηση του φυσικού 
περιβάλλοντος, του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς για τη βιώσιμη και 
αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού της ευρύτερης περιοχής. 

 

38. Ηλιάδου, Β., Υφαντίδου, Γ., Γαργαλιάνος, Δ., Κουθούρης, Χ., & Ντομπρίκη, Ε. (2020). 

Η προοπτική ανάπτυξης του εναλλακτικού τουρισμού στο νομό Δράμας. 28ο Διεθνές 

Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Κομοτηνή, 273. 

Περίληψη  

Ο τουριστικός προορισμός αντιπροσωπεύει τον λόγο ύπαρξης του τουρισμού. Ο 
προορισμός και τα αξιοθέατά του είναι οι λόγοι που δημιουργούνται τα ταξίδια. Το μίγμα 
αλληλοεξαρτώμενων στοιχείων που υπάρχει σε έναν προορισμό παράγει μία 
ικανοποιητική, συνολική ταξιδιωτική εμπειρία. Έτσι, ένας προορισμός αποτελείται από 
αξιοθέατα, εγκαταστάσεις, υποδομές, μεταφορές και φιλοξενία. Ο προορισμός είναι ένα 
πακέτο από υπηρεσίες και υποδομές, με σαφείς γεωγραφικές αναφορές και 
πολυδιάστατα ποιοτικά χαρακτηριστικά.  Ο εναλλακτικός τουρισμός (alternative tourism) 
αποτελεί τμήμα των ειδικών μορφών τουρισμού και χαρακτηρίζεται επίσης από την 
ύπαρξη ενός κυρίαρχου ειδικού κινήτρου στη ζήτηση, το οποίο συνδέεται με 
συγκεκριμένα θέματα, όπως είναι η φυσιολατρία, τα ταξίδια περιπέτειας, αθλητισμός, η 
περιήγηση, το περιβάλλον, η γνωριμία με την τοπική παράδοση. Στις εναλλακτικές 
μορφές οι τουρίστες συχνά επιλέγουν έναν τόπο οργανωμένης και διεξαγωγής του 
ταξιδιού στο οποίο κυριαρχεί η αυτονομία στις επιλογές και η περιήγηση με μικρή ή 
ελάχιστη χρήση υπηρεσιών οργανωμένου τουρισμού. Κοινός παρονομαστής τόσο στη 
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συζήτηση όσο και στην προσφορά των εναλλακτικών μορφών τουρισμού αποτελεί ο 
σεβασμός της τοπικής κοινωνικής και περιβαλλοντικής δομής. Σκοπός της εργασίας είναι 
η παρουσίαση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο νομό Δράμας ώστε να υπάρξει 
μια προοπτική ανάπτυξής της ως αθλητική πόλη. Δείγμα της εργασίας είναι οι πρόεδροι 
και οι προπονητές σωματείων, στοιχεία τα οποία παραχωρήθηκαν από την  
Περιφερειακή Ενότητα Δράμας. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η ανασκόπηση 
της βιβλιογραφίας και η ποιοτική έρευνα. Από τα αποτελέσματα δημιουργήθηκε η χάρτα 
του αθλητικού τουρισμού, στην οποία εντοπίζονται τα σημεία που γίνονται δράσεις και 
από κάτω υπάρχει περιγραφή αυτών. Η χάρτα αυτή συμβάλει στη δημιουργία της 
εικόνας μιας αθλητικής πόλης για τη Δράμα. 
 
39. Ντομπρίκη, Ε., Υφαντίδου, Γ., Γλυνιά, Ε., Δέρρη, Β., & Ηλιάδου, Β. (2020). 

Παρουσίαση πιλοτικού προγράμματος Σχολικού Εκπαιδευτικού Τουρισμού στο 

πλαίσιο των καινοτόμων δράσεων που υλοποιούνται στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση. 28ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Κομοτηνή, 269-

273. 

Περίληψη  

Ο Σχολικός Εκπαιδευτικός Τουρισμός αποτελεί μια ειδική μορφή τουρισμού ιδιαίτερης 
φύσης και δυναμικής. Οι σχολικές εκδρομές δεν αποτελούν απλές «επισκέψεις» σε μια 
περιοχή, αλλά θα πρέπει να συνδυάζουν πέρα από την ψυχαγωγία και την επίτευξη 
συγκεκριμένων διδακτικών στόχων. Οι σωστά οργανωμένες σχολικές εκπαιδευτικές 
εκδρομές προσφέρουν στους μαθητές την ευκαιρία να αναπτύξουν τις ικανότητες, τις 
δεξιότητες και τις γνώσεις τους, ενώ οι τάσεις της αγοράς στον εκπαιδευτικό τουρισμό 
οδηγούν στην οικονομική ανάπτυξη παρά τη συρρίκνωση της αγοράς. Στην Πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση με Προεδρικό Διάταγμα ορίζονται οι σχολικές δράσεις, στο πλαίσιο των 
οποίων συμπεριλαμβάνονται οι σχολικές εκδρομές. Οι δράσεις αυτές έχουν 
διεπιστημονικό /διαθεματικό, βιωματικό χαρακτήρα και ενθαρρύνουν τη διερεύνηση. 
Αποσκοπούν στον εμπλουτισμό του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών, στην 
ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών, στην αισθητική καλλιέργεια, 
στην έκφραση της δημιουργικότητας, στη συνεργατικότητα, στην ανάπτυξη της 
αυτονομίας και της υπευθυνότητας και στην ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν 
το φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον. Ο σχεδιασμός μιας σχολικής εκπαιδευτικός 
εκδρομής  μπορεί να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των καινοτόμων προγραμμάτων που 
έχουν ενταχθεί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σε προαιρετική βάση και αφορούν στην 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, στην Αγωγή Υγείας και στα Πολιτιστικά θέματα. Σκοπός της 
παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει ότι η εφαρμογή ενός καινοτόμου προγράμματος 
στην τάξη, με την εισαγωγή νέων στρατηγικών, μεθόδων και υλικών, σε συνεργασία με 
τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων και σε συνδυασμό με καινοτόμες δράσεις, όπως χρήση 
των νέων τεχνολογιών, πραγματοποίηση  οργανωμένων  σχολικών εκδρομών, 
εκσυγχρονίζει τη διδακτική διαδικασία και  συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της 
μάθησης. Στην παρούσα εργασία συμμετέχουν δύο ίδιες τάξεις δημοτικών σχολείων της 
Δράμας, με θέμα «το Σπήλαιο του Αγγίτη». Το ένα σχολείο πραγματοποιεί   πιλοτική 
εφαρμογή του προγράμματος, ενώ το άλλο λειτουργεί ως ομάδα ελέγχου. Όργανα 
μέτρησης αποτελούν ένα ερωτηματολόγιο 44 ερωτήσεων ( 37 κλειστού  και 7 ανοιχτού 
τύπου) το οποίο θα συμπληρωθεί στην αρχή και στο τέλος του προγράμματος , καθώς κι 
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ένας σχεδιασμός προγράμματος φυσικής αγωγής με στόχο την οριοθέτηση του χώρου, 
την ισορροπία και τον προσανατολισμό. Η εφαρμογή αυτού του προγράμματος, μπορεί 
να βοηθήσει ώστε τα καινοτόμα προγράμματα να τύχουν πιο υπεύθυνης αντιμετώπισης 
από το επίσημο κράτος και την εκπαιδευτική κοινότητα και τα σχολεία θα έχουν μια 
καλύτερη σχέση με τη φύση, την άθληση, τον εκπαιδευτικό τουρισμό. Προτείνεται να 
εφαρμοστούν αυτές οι δράσεις ώστε να υπάρξουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

 

40. Δαλάκης, Α., Υφαντίδου, Γ. & Τζέτζης, Γ. (2020). Παιχνίδια αναψυχής και τηλεόραση. 

28ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Κομοτηνή, 277. 

Περίληψη  

Η παρακάτω έρευνα πραγματοποιήθηκε εξαιτίας του ότι τα παιχνίδια αναψυχής είναι 
πια στην πρώτη προτεραιότητα όλων των καναλιών της τηλεόρασης προκειμένου να 
υπάρχει μεγάλη τηλεθέαση σε αυτά. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με 50 άτομα δείγμα 
μιας και το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε είχε ήδη χρησιμοποιηθεί σε άλλες 
έρευνες στην Ελλάδα και αλλού και είχε ελεγχθεί η αξιοπιστία και η σημαντικότητα 
του. Χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα όλα τα παιχνίδια που έπαιξαν στην ελληνική 
τηλεόραση είτε κρατική είτε ιδιωτική (1970-2020). Τα παιχνίδια που 
χρησιμοποιήθηκαν ήταν συνολικά 40 (παιχνίδια γνώσεων, κινητικά παιχνίδια και 
παιχνίδια τύχης). Υπήρξαν ερωτήσεις που ανέλυαν όλα τα δεδομένα που μπορεί να 
αφορά την συμμετοχή κάποιου είτε ως θεατή είτε ως παίκτη σε ένα παιχνίδι. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι το ποιο παιχνίδι θα επιλέξω να γίνω θεατής ή παίκτης 
επηρεάζετε από πολλές παραμέτρους που μπορεί να έχουν σχέση με το ποιος είναι ο 
παρουσιαστής του παιχνιδιού, ποια είναι η ηλικία του υποψήφιου παίκτη, ποιο είναι 
το κοινωνικό του status ή τέλος ποιο είναι το επάγγελμα του. Η έρευνα 
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με 2 κανάλια (STAR & ALPHA). Τα αποτελέσματα 
της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου τα κανάλια να κάνουν πολύ καλύτερες 
επιλογές στο μέλλον για αυτή την κατηγορία των προγραμμάτων. 

 

41. Δαλάκης Α., Μπογιατζίδης Ε., Παπανικολάου Ε., Υφαντίδου Γ., & Κούλη Ο. (2020). 

Συγκριτική μελέτη 10 ετών για την επίδραση του φύλου στα σωματομετρικά στοιχεία 

μαθητών-τριών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ξάνθη. 28ο 

Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Κομοτηνή, 327. 

Περίληψη  

Η μέτρηση του βάρους, του ύψους και της περιφέρειας μέσης ως επιλεγμένοι δείκτες 
παχυσαρκίας είναι ασφαλείς και επιβεβαιωμένες μετρήσεις προκειμένου να 
παρακολουθήσουμε την σωματική διάπλαση των μαθητών-τριών στο σχολείο και 
αλλού (αθλητικοί σύλλογοι, διάφορες ομάδες) (Cole T.J., Bellizi M.C., Flegal K.M. and 
Dietz W.H. 2000). Σκοπός της έρευνας ήταν η παρακολούθηση των μαθητών-τριών με 
διαφορετικό φύλο και οι αλλαγές που επέρχονται στα σωματομετρικά τους στοιχεία 
για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η πορεία τους και οι αλλαγές που θα συνέβαιναν θα 
έδιναν στους ερευνητές στοιχεία για την πορεία των πραγμάτων στην πόλη της 
Ξάνθης και μέσω αυτών θα γίνονταν προτάσεις σε γονείς, μαθητές-τριες και 
παράγοντες της πόλης για το πώς πρέπει οι μαθητές-τριες να τρέφονται και σχετικά 
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με την αξία της άσκησης. Στην έρευνα συμμετείχαν 3970 παιδιά (2071 αγόρια και 
1899 κορίτσια) μαθητές-τριες δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου του νομού της 
Ξάνθης. Όλοι οι μαθητές-τριες που συμμετείχαν στην έρευνα μετρούνταν κάθε 
σχολική χρονιά μία φορά από την 1 Φεβρουαρίου έως τι 28-29 Φεβρουαρίου 
ημερομηνία που βρίσκονταν στην μέση της κάθε σχολικής χρονιάς. Τούτο 
πραγματοποιούνταν προκειμένου να υπάρχει και μία στατιστικά σημαντική 
ακολουθία σχετικά με την έρευνα. Η στατιστική ανάλυση που χρησιμοποιήθηκε ήταν 
η one-way-Anova. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το φύλο επηρέασε τον Δείκτη Μάζας 
του Σώματος καθώς και την Περιφέρεια της Μέσης. Σε όλες τις μετρήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια φάνηκε πως ο μέσος όρος του βάρους και 
της περιφέρειας μέσης στα αγόρια κατά γενική ομολογία ήταν χαμηλότερα από τα 
κορίτσια. Οι μετρήσεις σχετικά με το ύψος είχαν παρόμοια αποτελέσματα και για τα 
δύο φύλα με τους αριθμούς να βρίσκονται σε ισορροπία. Οι ερευνητές θεωρούν τα 
αποτελέσματα λογικά καθώς συμφωνούν με την ελληνική και την διεθνή 
βιβλιογραφία. 
 

42. Νούτσου, Α., Υφαντίδου, Γ., Μπαλάσκα, Π., & Μπεμπετσος, Ε. (2020). Στρατηγικές 

διαπραγμάτευσης για συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες με στόχο την ευεξία 

των κατοίκων του αστικού ιστού της Αθήνας και η προοπτική ανάπτυξης πράσινων 

χώρων. 28ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Κομοτηνή, 101. 

Περίληψη  

Η ενασχόληση των ανθρώπων στις σύγχρονες κοινωνίες µε τη φυσική δραστηριότητα 
είναι ένδειξη τόσο της σωµατικής,  πνευµατικής και ψυχικής υγείας, όσο και του βιοτικού 
επιπέδου και της ποιότητας ζωής του κοινωνικού συνόλου. Η συμμετοχή σε αθλητικές 
δραστηριότητες αναψυχής προσφέρει πολλά οργανικά, ψυχολογικά και κοινωνικά 
οφέλη, που είναι σημαντικά για την ευεξία των ανθρώπων. Η δημιουργία πράσινων 
χώρων αναψυχής συμβάλλει στην ανάπτυξη της ατομικής βιωσιμότητας και της 
ποιότητας ζωής συνδέοντας τον σύγχρονο άνθρωπο με το φυσικό περιβάλλον. 
Συγκεκριμένα προάγουν την φυσική άσκηση σε εξωτερικό χώρο, τις κοινωνικές 
δραστηριότητες και την ψυχική υγεία. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να διερευνήσει 
τους παράγοντες στρατηγικής διαπραγμάτευσης για συμμετοχή σε αθλητικές 
δραστηριότητες αναψυχής και πως αυτοί συνδέονται με την ευεξία. Επιπλέον μελετάται 
η προοπτική των πράσινων χώρων αναψυχής ως παράγοντας στρατηγικής 
διαπραγμάτευσης. Το δείγμα αποτέλεσε 230 άτομα που ζουν στον αστικό ιστό της 
Αθήνας. Για το δείγμα συλλογής χρησιμοποιήθηκαν τα ερωτηματολόγια α) στρατηγικών 
διαπραγμάτευσης και β) ευεξίας «Perma Profiler». Τα αποτελέσματα από τον έλεγχο 
αξιοπιστίας των διαστάσεων και των δύο ερωτηματολογίων ανέδειξαν υψηλές και 
αποδεκτές τιμές. Τα διαφορετικά προφίλ των αθλούμενων ενδέχεται να είναι 
περισσότερο ή λιγότερο προσαρμοστικά για διαφορετικούς ανθρώπους σε διαφορετικές 
χρονικές στιγμές, ανάλογα με την προσωπικότητα, το ιστορικό και το κοινωνικό 
περιβάλλον. Η παρούσα έρευνα θα δοκιμάσει τη σύνδεση μεταξύ διαφορετικών προφίλ 
και στρατηγικών διαπραγμάτευσης. Η κλίμακα PERMA-Profiler παρέχει ένα άλλο 
εργαλείο για την εργαλειοθήκη μέτρησης της ευεξίας και επέδειξε αποδεκτές 
ψυχομετρικές ιδιότητες σε ένα μεγάλο, ποικίλο, διεθνές δείγμα και εφαρμόστηκε 
πιλοτικά στην παρούσα έρευνα στον αστικό ιστό της Αθήνας. Το εργαλείο αυτό σε 
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συνδυασμό με τις στρατηγικές διαπραγμάτευσης μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους 
να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους, να σημειώσουν τα πλεονεκτήματα και τις 
αδυναμίες τους και να βρουν τρόπους για να αναπτυχθούν πληρέστερα στη ζωή 
παράλληλα με την άσκηση. 
 

43. Τρασάνη, Β., Ματσούκα, Ο., Κώστα, Γ., & Υφαντίδου, Γ. (2020). Branding νησιωτικών 

περιοχών – η περίπτωση του Πόρου Τροιζηνίας. 28ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής 

Αγωγής & Αθλητισμού. Κομοτηνή, 96. 

Περίληψη  

Τις τελευταίες δεκαετίες, η έννοια του branding τόπου, δηλαδή η εικόνα προορισμού, 
η επίγνωση του προορισμού και η αντιλαμβανόμενη ποιότητα του προορισμού, για 
την απόκτηση μιας ταυτότητας που διαφοροποιεί και κάνει τον τόπο περισσότερο 
ελκυστικό στους τουρίστες, έρχεται να ανοίξει νέους δρόμους προσέγγισης της 
προβολής ενός μέρους. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί το 
branding του Πόρου Τροιζηνίας ,κατά την περίοδο του 2019. Το δείγμα αποτελούνταν 
από 133 ενήλικα άτομα , 61 μόνιμους κατοίκους και 72 επισκέπτες. Για την παρούσα 
έρευνα χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο το οποίο χρησιμοποίησε η 
Δρακοπούλου στην μεταπτυχιακή διατριβή «City Branding και Marketing: Η 
περίπτωση του Πειραιά», προσαρμοσμένο για το νησί του Πόρου, έχοντας ως 
βασικούς παράγοντες: το branding, την τουριστική εμπειρία , την ανταγωνιστικότητα 
του προορισμού και την τουριστική ικανοποίηση. Το ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε 
στην αγγλική γλώσσα από επιστήμονες του χώρου, με την back to back μεθοδολογία. 
Τα στοιχεία συλλέχθηκαν μέσω ηλεκτρονικής υποβολής από τους πελάτες πέντε 
μονάδων τουριστικών καταλυμάτων στο νησί του Πόρου. Για την ανάλυση των 
δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική στατιστική ανάλυση, καθώς και  η 
ανάλυση t test για ανεξάρτητα δείγματα, ενώ το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε 
στο p<0,05. Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των αντιλήψεων των μόνιμων κατοίκων και των 
επισκεπτών όσο αφορά στις μεταβλητές: « Ποικιλία δραστηριοτήτων και 
διασκέδασης», « ο Πόρος ενδείκνυται για χαλάρωση», «Ο Πόρος σαν προορισμός 
είναι ευχάριστος», «Ο Πόρος είναι γνωστός για το κέντρο εκπαίδευσης», «Ο Πόρος 
είναι γνωστός για τη βίλα Γαλήνη», « Ο Πόρος είναι γνωστός για το συνδυασμό 
πεύκου και θάλασσας», « Ο Πόρος είναι γνωστός για την διασκέδασή του». 
Συμπερασματικά, διαπιστώθηκε ότι οι μόνιμοι κάτοικοι θεωρούν ότι ο Πόρος 
αποτελεί έναν προορισμό, ο οποίος επιφέρει μια αίσθηση χαλάρωσης, είναι γνωστός 
για το πλούσιο φυσικό του περιβάλλον, καθώς και για το Κέντρο Εκπαίδευσης, ενώ 
για τους επισκέπτες θεωρείται ένας προορισμός για συμμετοχή κύρια σε 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες και διασκέδαση. 
 

44. Νάσιου, Ε., Κώστα, Γ., & Υφαντίδου, Γ. (2020). Η διερεύνηση της ποιότητας 

υπηρεσιών στα γυμναστήρια των Γρεβενών. 28ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής 

& Αθλητισμού. Κομοτηνή, 271. 

Περίληψη  
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Η άσκηση είναι ένας παράγοντας που συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του 
ανθρώπου και αποτελεί αντίδοτο στην τεχνολογική και βιομηχανική εξέλιξη της 
κοινωνίας. Έτσι λοιπόν, και η αθλητική βιομηχανία δημιούργησε την ανάγκη για 
προσανατολισμό στην παροχή υπηρεσιών και στην διαμόρφωση της ποιότητας με 
σκοπό την ικανοποίηση των πελατών που αντιπροσωπεύει και την αφοσίωση έναντι 
στα αθλητικά κέντρα. Ως ποιότητα υπηρεσιών θεωρείται μία συνολική αξιολόγηση ή 
στάση που αναφέρεται στην υπεροχή ή στην ανωτερότητα της υπηρεσίας που 
παρέχεται. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει την ποιότητα 
υπηρεσιών στα γυμναστήρια των Γρεβενών. Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 110 
μέλη (45 άνδρες, 65 γυναίκες) από 5 διαφορετικά γυμναστήρια, εκ των οποίων 
συνολικά τα μέλη ανέρχονται στα 650. Ως εργαλείο συλλογής δεδομένων 
χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο του Alexandris (2012), το οποίο προωθήθηκε 
σε ηλεκτρονική μορφή και περιλάμβανε 5 παράγοντες: εγκαταστάσεις, προσωπικό, 
ανταπόκριση, αξιοπιστία, προσδοκώμενα αποτελέσματα. Για την ανάλυση των 
δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 23.0 
(StatisticalPackageforSocialSciences). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως η 
αλληλεπίδραση στην ποιότητα υπηρεσιών στα γυμναστήρια και στην ικανοποίηση 
των πελατών έγκειται στην συνεισφορά και στο αίσθημα της ψυχικής υγείας καθώς 
και στην επιτυχία της υλοποίησης των προσδοκώμενων στόχων. Συμπερασματικά, η 
διείσδυση και η κατανόηση στο πλέγμα μεταξύ της προσφερόμενης ποιότητας 
υπηρεσιών και στους αποδέκτες- ασκούμενους, προσφέρουν ανατροφοδότηση στην 
διοίκηση του γυμναστηρίου, παρέχοντας τους κίνητρα για την αναδιαμόρφωση και 
την εξασφάλιση όσο τον δυνατόν καλύτερων προϋποθέσεων για βραχυπρόθεσμη 
αφοσίωση των πελατών. 
 

45. Ντομπρίκη, Ε., Υφαντίδου, Γ., Γλυνιά, Ε., Δέρρη, Β., & Ηλιάδου, Β. (2020). Σχεδιασμός 

προγραμμάτων  εκπαιδευτικού τουρισμού στο πλαίσιο του μαθήματος της ευέλικτης 

ζώνης: Πιλοτική εφαρμογή στο δημοτικό σχολείο Πετρούσας Δράμας. 1ο 

Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Δραστηριότητες αναψυχής και χορευτικές 

πρακτικές. Ο χορός στην Ελλάδα και η προοπτική του. Αθλητικός τουρισμός». 6-7 

Μαρτίου 2020, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ, Κομοτηνή, 35. 

Περίληψη  

Ο εκπαιδευτικός τουρισμός είναι η  τουριστική δραστηριότητα που ασκείται από 
εκδρομείς ή ταξιδιώτες, οι οποίοι έχουν ως κύριο ή δευτερεύον κίνητρο την εκπαίδευση 
ή τη μάθηση. Συνδυάζει  την εκπαίδευση με τον τουρισμό με τρόπο που προωθεί τη δια 
βίου μάθηση, υπόσχεται μια ευχάριστη μαθησιακή εμπειρία, ενώ παράλληλα δημιουργεί 
νέες γνώσεις, νέες δεξιότητες και μια αίσθηση εκτεταμένων οριζόντων στους μαθητές. Ο 
εκπαιδευτικός  τουρισμός μπορεί να είναι ανεξάρτητος ή οργανωμένος σε ποικίλα 
περιβάλλοντα, τα οποία μπορεί να είναι φυσικά ή με ανθρώπινη παρέμβαση. Στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση οι εκπαιδευτικές εκδρομές αποτελούν αναγκαίο συμπλήρωμα 
της αγωγής των μαθητών, γιατί τους δίνουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με 
τόπους που έχουν ιδιαίτερη μορφωτική – εκπαιδευτική αξία  (πολιτιστική, αρχαιολογική, 
ιστορική, οικολογική), , να γνωρίσουν τα επιτεύγματα του ανθρώπου μέσα στη 
μακροχρόνια πορεία του πολιτισμού και να καλλιεργήσουν την κοινωνικότητά τους., Για 
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το σκοπό αυτό κρίνεται απαραίτητη η προηγούμενη ενημέρωση και παροχή 
πληροφοριών στους μαθητές και μαθήτριες σχετικά με τον τόπο τον οποίο πρόκειται να 
επισκεφτούν, ώστε να εξασφαλίζεται η απόκτηση πιο πλούσιων εμπειριών. Ο σχεδιασμός 
προγραμμάτων Εκπαιδευτικού Τουρισμού  στην Α/βαθμια Εκπαίδευση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης, όπου καλλιεργείται 
η συνεργατική και διαθεματική μάθηση και αναπτύσσεται  η βιωματική δράση του 
μαθητή μέσα από σχέδια εργασίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει  
ότι το μάθημα της ευέλικτης ζώνης, σε συνεργασία  των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων,  με  
τη χρήση καινοτόμων δράσεων όπως νέες τεχνολογίες και επισκέψεις-δράσεις σε  
εκπαιδευτικές εκδρομές, συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της μάθησης. Στην 
παρούσα εργασία συμμετέχουν δύο ίδιες τάξεις δημοτικών σχολείων της Δράμας, με 
θέμα την επίσκεψη στο Σπήλαιο του Αγγίτη. Το ένα σχολείο πραγματοποιεί   πιλοτική 
εφαρμογή του προγράμματος, ενώ το άλλο λειτουργεί ως σχολείο ελέγχου. 
 

46. Ηλιάδου, Β., Υφαντίδου, Γ., Γαργαλιάνος, Δ., Κουθούρης, Χ., & Ντομπρίκη, Ε. (2020). 

Η ανάπτυξη της χάρτας του αθλητικού τουρισμού του νομου Δράμας. 1ο 

Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Δραστηριότητες αναψυχής και χορευτικές 

πρακτικές. Ο χορός στην Ελλάδα και η προοπτική του. Αθλητικός τουρισμός». 6-7 

Μαρτίου 2020, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ, Κομοτηνή, 34. 

Περίληψη  

Η λέξη τουρισμός προέρχεται από τη γαλλική λέξη tour και την αγγλική λέξη touring  που 
σημαίνει περιήγηση. Κάθε ερευνητής προσεγγίζει τον όρο από έναν διαφορετικό τομέα, 
όπως κοινωνικό, περιβαλλοντικό, πολιτιστικό, κλπ., ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του και 
αυτό γίνεται επειδή ο τόπος παρουσιάζει διαφορετικό ενδιαφέρον για την προσέλευση 
τουριστών. Προορισμός είναι ένα πακέτο από υπηρεσίες και υποδομές, με σαφείς 
γεωγραφικές αναφορές και πολυδιάστατα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το κλίμα, η 
γεωμορφολογία και οι περιβαλλοντικές συνθήκες της χώρας μας συνθέτουν τόπους 
κατάλληλους για την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού(sport tourism). Παράλληλα, η 
αναγνώριση της άσκησης ως σημαντικού παράγοντα διατήρησης και παραγωγής της 
σωματικής, πνευματικής και ψυχικής υγείας, καθώς  και ως μέσου θεραπευτικής αγωγής 
οδηγεί στην αξιοποίηση και ανάδειξη του αθλητικού τουρισμού. Ο αθλητικός τουρισμός 
χαρακτηρίζεται ως ολοκληρωμένη τουριστική εμπειρία, στην οποία τα αθλήματα 
βρίσκονται στο κέντρο της διαδικασίας. Με βάση τον αθλητισμό ο τουρισμός χωρίζεται 
σε επαγγελματικό τουρισμό ενεργητικό (προπονητές, αθλητές) και παθητικό (βοηθητικό 
προσωπικό, παράγοντες) και τον τουρισμό αναψυχής ενεργητικό (διακοπές για αθλητική 
δραστηριότητα) και παθητικό(θεατές, νοσταλγοί). Σκοπός της εργασίας είναι η 
δημιουργία χάρτας με τις «εναλλακτικές» δραστηριότητες που μπορεί να κάνει κάποιος 
στον νομό Δράμας και η ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στην περιοχή. Ο ποταμός 
Νέστος, το σπήλαιο των πηγών του Αγγίτη (Μαάρα), το δάσος της Ελατιάς (Καρά Ντερέ), 
το Φαλακρό Όρος, το Μενοίκιο Όρος και το δάσος του Φρακτού βοηθούν στην ανάπτυξη 
αυτής της χάρτας.  Δείγμα της εργασίας είναι οι πρόεδροι και οι προπονητές σωματείων, 
στοιχεία τα οποία παραχωρήθηκαν από την  Περιφερειακή Ενότητα Δράμας. Για τη 
συλλογή των αποτελεσμάτων έγινε ποιοτική έρευνα με συνέντευξη. 
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47. Καζάση, Μ., Υφαντίδου, Γ., & Μπαλάσκα, Π. (2020). Λόγοι παρακίνησης και 

ανασταλτικοί παράγοντες για συμμετοχή των αθλούμενων στα προγράμματα 

μαζικού αθλητισμού του δήμου Ευόσμου - Κορδελιού. 1ο Επιστημονικό Συνέδριο με 

θέμα: «Δραστηριότητες αναψυχής και χορευτικές πρακτικές. Ο χορός στην Ελλάδα 

και η προοπτική του. Αθλητικός τουρισμός». 6-7 Μαρτίου 2020, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ, 

Κομοτηνή, 37. 

Περίληψη  

Ο μαζικός αθλητισμός είναι ένας θεσμός που μέσω της οργάνωσης αθλητικών 
προγραμμάτων και εκδηλώσεων, έχει ως στόχο τη μαζική συμμετοχή των πολιτών, ώστε 
αυτοί να βελτιώσουν και να αναπτύξουν τις σωματικές και ψυχικές ικανότητες τους 
(Μανέας, 2013). Για να είναι αποτελεσματικά, τα προγράμματα αυτά πρέπει να 
καλύπτουν τις ανάγκες των δημοτών, να ανανεώνονται και να εμπλουτίζονται συνεχώς. 
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει τους λόγους παρακίνησης για 
συμμετοχή των αθλουμένων σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού του Δήμου Εύοσμου 
Κορδελιου που υλοποιούνται σε δημοτικούς χώρους άθλησης, καθώς και τους 
παράγοντες που αναστέλλουν την συμμετοχή στα προγράμματα αυτά. Το δείγμα της 
έρευνας αποτέλεσαν 118 ( Ν=118) ενήλικοι αθλούμενοι  που συμμετείχαν σε 
προγράμματα aerobic, pilates , γιόγκα, Zumba, ορθοσωμική, τένις, trx, παραδοσιακούς 
χορούς, fitness του Δήμου Εύοσμου Κορδελιού, που πραγματοποιούνται σε δημοτικούς 
χώρους άθλησης. Στην έρευνα για τα εμπόδια συμμετοχής  χρησιμοποιήθηκε η θεωρία 
των Ανασταλτικών Παραγόντων (Crawford, Jackson, & Godbey, 1991) ως προς την 
συμμετοχή σε δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής εχει εφαρμοστεί και τεκμηριωθεί 
στην διεθνή βιβλιογραφία (Alexandris & Carroll , 1997). Το ερωτηματολόγιο  των 
Υφαντίδου & Μπαλάσκα (2019) περιελάμβανε 29 ερωτήσεις που αφορούν τρεις 
κατηγορίες ανασταλτικών παραγόντων (ενδοπροσωπικοί, διαπροσωπικοί και δομικοί) 
και 28 ερωτήσεις για παρακίνηση για άσκηση. Οι απαντήσεις σημειώνονται σε 7-βάθμια 
κλίμακα τύπου Likert (1 = καθόλου σημαντικός εώς 7 = πολύ σημαντικός) . Έγινε έλεγχος 
αξιοπιστίας και εγκυρότητας και ήταν αρκετά υψηλός.  Τα αποτελέσματα απο τις 
αναλύσεις των διαστάσεων των ανασταλτικών παραγόντων έδειξαν οτι ο πιο σημαντικός 
παράγοντας για την  συμμετοχή  των αθλουμένων στα προγράμματα άθλησης ειναι ο 
χρόνος , με δεύτερο παράγοντα αυτον της παρακίνησης.  Συμφωνα με τα αποτελέσματα 
οι συμμετέχοντες για την ενίσχυση της παρακίνησης , χρησιμοποιούν την αύξηση 
γνώσεων, τις εξωτερικές ανταμοιβές και την αυτοϊκανοποίηση. Βάση των 
αποτελεσμάτων προτείνονται  μια σειρά απο πρακτικές για παρακίνηση των αθλουμένων 
όπως, η ευελιξία στις ώρες των προγραμμάτων, η αύξηση των ωρών λειτουργίας των 
χώρων άθλησης και η ενημερώση ως προς τα οφέλη της άσκησης. 
 

48. Καζάση, Μ., Υφαντίδου, Γ., & Μπαλάσκα, Π. (2020). Αξιολόγηση παρεχόμενων 

υπηρεσιών των προγραμμάτων  μαζικού αθλητισμού του δήμου Ευόσμου - 

Κορδελιού και στρατηγικές ανάπτυξης των προγραμμάτων αυτών. 1ο Επιστημονικό 

Συνέδριο με θέμα: «Δραστηριότητες αναψυχής και χορευτικές πρακτικές. Ο χορός 
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στην Ελλάδα και η προοπτική του. Αθλητικός τουρισμός». 6-7 Μαρτίου 2020, ΤΕΦΑΑ 

ΔΠΘ, Κομοτηνή, 36. 

Περίληψη  

Στην Ελλάδα, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού διοργανώνει τα προγράμματα «Άθλησης 
για Όλους», με στόχο την προάσπιση της υγείας. Τα προγράμματα αυτά καλούν όλους 
τους πολίτες να συμμετέχουν ελεύθερα σε κάθε αθλητική δραστηριότητα 
απολαμβάνοντας έτσι την χαρά της άθλησης, την ευεξία, την βελτίωση της φυσικης 
κατάστασης. Τα προγράμματα αυτά καλούν όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως φύλου, 
ηλικίας και ικανότητας να συμμετέχουν ελεύθερα σε κάθε ομαδική αθλητική 
δραστηριότητα απολαμβάνοντας έτσι την χαρά της άθλησης και της δημιουργίας. Τα 
Δημοτικά Γυμναστήρια, δημιουργήθηκαν για να εξυπηρετούν τις ανάγκες των δημοτών. 
Λόγω της οικονομικής κατάστασης της χώρας μας, τα δημοτικά γυμναστήρια είναι μια 
σημαντική διέξοδος για τους πολίτες, καθώς με μικρή οικονομική συμμετοχή, προάγουν 
το «ευ ζην», την καλύτερη ποιότητας ζωής, την κοινωνικοποίηση των πολιτών και γενικά 
την καλή φυσική κατάσταση που όλοι οι άνθρωποι αναζητούν. Έρευνες των τελευταίων 
χρόνων στην διοίκηση των επιχειρήσεων έχουν υπογραμμίσει πως το κόστος 
προσέλκυσης νέων πελατών είναι εξαπλάσιο συγκριτικά με τις δαπάνες που αντιστοιχούν 
για την διατήρηση της υπάρχουσας πελατειακής βάσης (Rosenberg & Czepial, 1984). 
Πολλές επιχειρήσεις στοχεύουν στην υψηλή ικανοποίηση, γιατί οι πελάτες που είναι 
απλώς ικανοποιημένοι συνεχίζουν να θεωρούν εύκολο το να στραφούν προς μια 
καλύτερη προσφορά, όταν προκύψει. Εκείνοι που είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι, είναι 
πολύ λιγότερο προετοιμασμένοι να στραφούν προς άλλη κατεύθυνση. Η υψηλή 
ικανοποίηση ή ο ενθουσιασμός δημιουργεί ένα συναισθητικό δέσιμο, και όχι απλώς μια 
προτίμηση που στηρίζεται στη λογική. Το αποτέλεσμα είναι η υψηλή αφοσίωση του 
πελάτη (Kotler, 2000). Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει την ποιότητα των 
παρεχόμενων  υπηρεσιών των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» στα Δημοτικά 
Γυμναστήρια του Δήμου Εύοσμου Κορδελιού. Στην παρούσα έρευνα έλαβαν μέρος 118 
άτομα που συμμετείχαν στα προγράμματα “Άθλησης για Όλους” σε δημοτικούς χώρους 
άθλησης του Δήμου Εύοσμου Κορδελιου. Για την μέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών 
χρησιμοποιήθηκε η τροποποιημένη κλίμακα του SERVQUAL των Alexandris, Zahariadis, 
Tsorbatzoudis, Grouios, (2004α), και το μοντέλο στρατηγικών διαπραγμάτευσης , 
(Jackson eat all., 1993). Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν τη σημαντικότητα 
της διερεύνηση της ποιότητας των υπηρεσιών σε δημοτικά αθλητικά κέντρα που 
παρέχουν τα προγράμματα Άθλησης για Όλους σε δημοτικούς χώρους άσκησης, διότι με 
αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται στρατηγικές για αύξηση της προσήλωσης των πελατών 
στον οργανισμό και βελτίωση της συχνότητας συμμετοχής των πολιτών στα 
προγράμματα τογ Δήμου. 
 

49. Χατζηφωτίου, Α. & Υφαντίδου, Γ. (2020). Πολιτιστικός Τουρισμός και η πιλοτική 

εφαρμογή του προτύπου ISO στους πολιτιστικούς συλλόγους. 1ο Επιστημονικό 

Συνέδριο με θέμα: «Δραστηριότητες αναψυχής και χορευτικές πρακτικές. Ο χορός 

στην Ελλάδα και η προοπτική του. Αθλητικός τουρισμός». 6-7 Μαρτίου 2020, ΤΕΦΑΑ 

ΔΠΘ, Κομοτηνή, 31. 
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Περίληψη  

Ο τουρισμός και ο πολιτισμός ήταν πάντα δύο έννοιες με αλληλένδετη μεταξύ τους 
ιστορικά σχέση, καθώς το πολιτιστικό κεφάλαιο απαρτίζει αναπόσπαστο δομικό στοιχείο 
της ανάπτυξης του τουρισμού, ενώ η επιθυμία των τουριστών για γνωριμία και επαφή με 
τα υλικά και πνευματικά πολιτιστικά στοιχεία ενός τόπου αποτελούν κίνητρο άμεσα 
συνδεδεμένο με την έννοια του τουριστικού φαινομένου. Το θέμα της ποιότητας αλλά 
και της διασφάλισης της στην τουριστική βιομηχανία, τόσο σε επίπεδο προϊόντων και 
υπηρεσιών όσο και σε επίπεδο διοικητικής ηγεσίας, προκαλεί ιδιαίτερο επιχειρηματικό 
ενδιαφέρον διεθνώς. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις κατανοούν ότι η αποτελεσματικότητά 
τους, η αποδοτική και κερδοφόρα διαχείρισή τους και κατ’ επέκταση η επιβίωσή τους 
είναι άμεσα συνυφασμένες με την δημιουργία κουλτούρας ποιότητας και την εφαρμογή 
αποτελεσματικής ηγεσίας, για να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες του νέου 
ανταγωνιστικού τουριστικού περιβάλλοντος αλλά και των ιδιαίτερων πλέον απαιτήσεων 
των πελατών. Η έρευνα αυτή σχεδιάστηκε για να διερευνηθεί η παρούσα κατάσταση των 
πολιτιστικών συλλόγων σε τομείς διαχείρισης και βελτίωσης της ποιότητας των 
υπηρεσιών τους με σκοπό τη χρηματοδότησή τους και πραγματοποιήθηκε στους 
πολιτιστικούς συλλόγους του νομού Ροδόπης. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι 
πολιτιστικοί σύλλογοι του νομού Ροδόπης. Σύμφωνα με την συνολική έρευνα 
διαπιστώνεται ότι οι πολιτιστικοί σύλλογοι έχουν σαν κύριο στόχο τους την ικανοποίηση 
των μελών τους και γνωρίζοντας στο μεγαλύτερο ποσοστό τους την ύπαρξη του 
προτύπου ISO μαρτυρούν ότι το κυριότερα κίνητρά τους για μια ενδεχόμενη πιστοποίηση 
είναι η βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ διοίκησης και μελών, η βελτίωση 
των τελικών υπηρεσιών τους και η γενικότερη πολιτική ποιότητας, η οποία μπορεί να 
έρθει μέσα από δυνατή ηγεσία με όραμα και ξεκάθαρους στόχους. Ωστόσο σημαντικά 
εμπόδια αναδύθηκαν από την έρευνα. Συμπερασματικά η πιστοποίηση κατά ISO  στους 
πολιτιστικούς συλλόγους θα έλυνε πολλά θέματα από αυτά που είναι αναγκαία για την 
σωστή και εύρυθμη λειτουργία τους. 
 

50. Βασιλειάδης, Ι., Γαργαλιάνος, Δ., Αμούτζας, Κ., Ρηγάλος, Δ., Υφαντίδου, Γ., & 

Φιλίππου, Φ. (2020). Κατανοώντας το μάρκετινγκ «ενέδρας» στο χώρο του 

αθλητισμού: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης 

Αθλητισμού & Αναψυχής. 24-26 Ιανουαρίου 2020, ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 15-19. 

Περίληψη  

Τις τελευταίες δεκαετίες το ενδιαφέρον για τον αθλητισμό και ιδιαίτερα για τις μεγάλες 
αθλητικές εκδηλώσεις έχει αυξηθεί, ενώ ταυτόχρονα η αθλητική χορηγία έχει γίνει ένα 
σημαντικό και αποδοτικό εργαλείο μάρκετινγκ. Μέρος αυτής της βαθμιαίας ανάπτυξης 
αποτελεί η εμφάνιση εναλλακτικών, συνήθως αμφιλεγόμενων, τεχνικών προώθησης ως 
μέρος της στρατηγικής διάφορων οργανισμών. Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν η εύρεση, 
η συλλογή και η βιβλιογραφική ανασκόπηση άρθρων που αναλύουν το μάρκετινγκ 
«ενέδρας». Οι μηχανές αναζήτησης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το Google Scholar και το 
Scopus, το οποίο προσφέρει πρόσβαση στα επιστημονικά περιοδικά του εκδοτικού οίκου 
Elsevier. Οι λέξεις - κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν «ambush marketing», «ambush 
marketing in sports», «sponsorship techniques» «ambush marketing in Greece», 
«μάρκετινγκ ενέδρας», «εναλλακτικές μορφές μάρκετινγκ». Τα αποτελέσματα έδειξαν 
πως στη διεθνή βιβλιογραφία οι απόψεις σχετικά με την τεχνική του μάρκετινγκ 
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«ενέδρας» διίστανται για το αν τα οφέλη που απορρέουν από αυτή μπορούν να 
υπερισχύσουν του αμφιλεγόμενου ηθικού βάρους που την χαρακτηρίζει. Επίσης, δεν 
βρέθηκε κανένα επιστημονικό άρθρο που να εξετάζει την χρήση τεχνικής μάρκετινγκ 
«ενέδρας» στην Ελλάδα, συνεπώς η τεχνική αυτή είτε δεν χρησιμοποιείται στην ελληνική 
αθλητική σκηνή, είτε δεν έχει καλυφθεί ερευνητικά. 
 
51. Βασιλειάδης, Ι., Γαργαλιάνος, Δ., Αμούτζας, Κ., Ρηγάλος, Δ., Υφαντίδου, Γ., & 

Φιλίππου, Φ. (2020). E-SPORTS: Πιθανή επιχειρηματική ευκαιρία; Ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας. 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής. 24-26 

Ιανουαρίου 2020, ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 15-19. 

Περίληψη  

Τα τελευταία χρόνια, αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων που συμμετέχουν σε μία 

καινούργια κατηγορία αθλημάτων που εντάσσονται στο πλαίσιο του «ηλεκτρονικού 

αθλητισμού» (e-sports), τα οποία υλοποιούνται μέσω του διαδικτύου. Σκοπός αυτής 

της έρευνας ήταν ο εντοπισμός, η συλλογή και η συστηματική ανασκόπηση 

πρόσφατων (2010 – 2018) επιστημονικών άρθρων και άλλων έγκυρων πηγών που 

αναφέρονται στο θέμα των e-sports. Χρησιμοποιήθηκαν η μέθοδος της ανασκόπησης 

της βιβλιογραφίας, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω των μηχανών αναζήτησης 

Google Scholar και Scopus. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η βιομηχανία των e-sports 

είναι μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες και δίκαια προσελκύει την προσοχή των 

ερευνητών. Προβλέφθηκε ότι το 2018 στην Ελλάδα η ανάπτυξή τους θα φτάσει 

περίπου το 17-18%, ενώ ταυτόχρονα τονίζεται το γεγονός ότι οι έφηβοι 13-17 χρονών 

απαρτίζουν το 19% του συνόλου αυτών που ασχολούνται με τα e-sports. Το γενικό 

συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι τα e-sports δημιουργούν καινούργιες 

επιχειρηματικές ιδέες που σχεδιάζονται ειδικά για την «γενιά Ζ». 

 

52. Ματσαρίδης, Α., Γαργαλιάνος, Δ., Αμούτζας, Κ., Υφαντίδου, Γ., & Φιλίππου, Φ. 

(2020). Οργάνωση και λειτουργία του γραφείου αθλητισμού του δήμου Καλαμαριάς. 

20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής. 24-26 Ιανουαρίου 

2020, ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 104-107. 

Περίληψη  

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) αποτελούν την πρωτοβάθμια διοίκηση της 
χώρας και ο αθλητισμός είναι ένα από τα σημαντικά ενδιαφέροντά τους. Τα Γραφεία 
Αθλητισμού των ΟΤΑ είναι υπεύθυνα για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον 
αθλητισμό. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τα προγράμματα που έχει 
σχεδιάσει, οργανώσει και υλοποιεί το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Καλαμαριάς 
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Θεσσαλονίκης για την ανάπτυξη του αθλητισμού στο Δήμο. Η μεθοδολογία που 
ακολουθήθηκε ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και σχετικών ιστοσελίδων, η 
προσωπική 
εμπειρία και η συνέντευξη με στελέχη του Γραφείου Αθλητισμού του Δήμου. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι η το Γραφείο Αθλητισμού οργανώνει αρκετά προγράμματα για 
την ανάπτυξη του αθλητισμού στο Δήμο. 
 
53. Υφαντίδου, Γ., Δαλάκης, Α., & Τζέτζης, Γ. (2020). Το επίπεδο εκπαίδευσης των 

συμμετεχόντων-ουσων, η περιοχή της Ελλάδας και ο τύπος των διακοπών που 

επιλέγεται. 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής. 24-26 

Ιανουαρίου 2020, ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 130. 

Περίληψη  

Οι διακοπές ενδιαφέρουν πάρα πολύ τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από το φύλο, την 
θρησκεία, την οικογενειακή κατάσταση, το επάγγελμα, το οικονομικό επίπεδο, ή την 
διαφορετική χώρα καταγωγής τους. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να ελεγχθεί πόσο 
σημαντικός παράγοντας είναι το επίπεδο εκπαίδευσης και πόσο αυτός ο παράγοντας 
επηρεάζει την απόφαση σε επιλογές περιοχής διακοπών και σε τύπο διακοπών. Η έρευνα 
πραγματοποιήθηκε από 01.01.2015 έως 31.12.2015. Μοιράστηκαν 3.070 ερωτηματολόγια 
σε τουρίστες της περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης από 7 διαφορετικές 
χώρες, μεταφρασμένα στην γλώσσα του καθενός. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσον 
αφορά στην ερώτηση «ποια περιοχή της χώρας επιλέγετε για τις διακοπές σας;» τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρξε στατιστικά σημαντική επίδραση σε όλες τις περιοχές 
της χώρας που επέλεγαν οι τουρίστες ανεξάρτητα από το επίπεδο σπουδών που είχαν 
κατακτήσει. Επίσης, υπήρξε στατιστικά σημαντική επίδραση στις 3 από τις 7 ερωτήσεις 
σχετικά με τον τύπο διακοπών που επιλέγου (ταξίδι φυσικού περιβάλλοντος [τοπία, 
θάλασσα, παραλία, νησιά κλπ.], φεστιβάλ και τέχνη, επίσκεψη σε φίλους και συγγενείς). 
Το διαφορετικό «επίπεδο σπουδών» φάνηκε να είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, αφού 
ήταν διαφορετικός στις 6 από τις 7 φάσεις που ερευνήθηκαν στο σύνολο των 
συμμετεχόντων στην έρευνα, η πλειοψηφία των οποίων ήταν τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.) και έκαναν επιλογές διακοπών και σπορ επιδιώκοντας περισσότερες 
προϋποθέσεις προκειμένου να 
πραγματοποιήσουν συγκεκριμένες επιλογές. Το βασικό συμπέρασμα που προέκυψε είναι 
ότι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσής τους επιθυμούν τις διακοπές 
και ο καθένας επιλέγει διαφορετικό τύπο διακοπών ανάλογα και με τα ερεθίσματα που 
έχει.  
 
2019 
 
54. Μαυρίδου, Γ., Υφαντίδου, Γ., Χατζόπουλος, Γ., Τσίτσκαρη, Ε., Κώστα, Γ., & 

Μιχαλοπούλου, Μ. (2019). Διερεύνηση της ποιότητας των υποστηρικτικών 

υπηρεσιών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 27ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & 

Αθλητισμού. Κομοτηνή, 271. 



 

 

 

  

159 

Περίληψη  

Η ποιότητα των υπηρεσιών σε όλες τις λειτουργίες των Πανεπιστημίων ανάγεται στην 
συστηματική εισαγωγή και διατήρηση μιας κουλτούρας ποιότητας, συνεπή με την 
ακαδημαϊκή αποστολή, το όραμα και την εκπαιδευτική φιλοσοφία των ιδρυμάτων. Οι 
κρίσιμες ερωτήσεις στις οποίες οφείλει ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα να απαντήσει στην 
πορεία για την εισαγωγή της ποιότητας περιστρέφονται γύρω από θέματα σκοπού, λήψης 
αποφάσεων διαχείρισης της αλλαγής και προετοιμασίας για το μέλλον. Αν και πολλοί 
ερευνητές ξεκίνησαν να ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα, ο ορισμός καθώς και ο 
τρόπος μέτρησης της «ποιότητας υπηρεσιών», παραμένει δύσκολος, αφού πρόκειται για 
μια έννοια υποκειμενική και μη χειροπιαστή. Οι καταναλωτές εκτιμούν την ποιότητα των 
υπηρεσιών συγκρίνοντας την αντιλαμβανόμενη απόδοση της υπηρεσίας με αυτό που 
προσδοκούσαν από αυτή. Η ποιότητα των Διοικητικών Υπηρεσιών της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης είναι σημαντική ως προς την επίτευξη οργανωσιακής δέσμευσης. Με την 
παρούσα έρευνα θα γίνει προσπάθεια διερεύνησης της ποιότητας των προσφερόμενων 
Υποστηρικτών Υπηρεσιών, οι οποίες περιλαμβάνουν την Γραμματεία του Τμήματος, την 
Βιβλιοθήκη, το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, τα Ερευνητικά Εργαστήρια των 
Τομέων και τις προσφερόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του  Τμήματος Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
(Δ.Π.Θ.) προς όλους τους συναλλασσόμενους με αυτήν. Επίσης, θα αξιολογηθούν οι 
αθλητικές εγκαταστάσεις στις οποίες διεξάγονται μαθήματα και δραστηριότητες του 
ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ. Οι αντιλήψεις των φοιτητών θα μελετηθούν με βάση συγκεκριμένα 
δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος: φύλο και έτος σπουδών. Η εν λόγω έρευνα 
είχε ως στόχο να διερευνηθούν οι παράγοντες της ποιότητας υπηρεσιών. Όλοι οι συνήθεις 
χρήστες των υπηρεσιών εξετάζονται για τις αντιλήψεις που έχουν για τις υπηρεσίες και τις 
εμπειρίες τους, αφού υπάρχει άμεση σχέση της ικανοποίησης με την αντιλαμβανόμενη 
ποιότητα υπηρεσιών. Επομένως για τον πλήρη προσδιορισμό της ποιότητας των 
υπηρεσιών, κρίθηκε αναγκαία η συλλογή ποσοτικών δεδομένων, τα οποία είναι 
αδιαμφισβήτητα κριτήρια των απόψεων που έχουν οι αποδέκτες των υποστηρικτικών 
υπηρεσιών του Πανεπιστημίου για την ποιότητα που παρέχουν οι υπηρεσίες αυτές. Από 
τα αποτελέσματα συνολικά φάνηκε ότι σχεδόν όλοι οι φοιτητές είναι ικανοποιημένοι η 
πολύ ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό. Και, τέλος, 
εξάχθηκαν τρεις παράγοντες ποιότητας υπηρεσιών των υποστηρικτικών υπηρεσιών του 
τμήματος. 
 
55. Χατζόπουλος, Γ., Υφαντίδου, Γ., Κώστα, Γ, & Κουθούρης, Χ. (2019). Διερεύνηση της 

ποιότητας υπηρεσιών των γυμναστηρίων της Κομοτηνής. 27ο Διεθνές Συνέδριο 

Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Κομοτηνή, 270. 

Περίληψη  

Λόγω του πολυσύνθετου χαρακτήρα της ποιότητας υπηρεσιών έχουν δοθεί διάφοροι 
ορισμοί, όπως «συμμόρφωση στις απαιτήσεις», όπου οι απαιτήσεις είναι σαφώς 
καθορισμένες και διάφορες μετρήσεις μπορούν να προσδιορίσουν το βαθμό 
συμμόρφωσης σε αυτές. Μια άλλη θεωρία αναφέρει τη βελτίωση της ποιότητας ως μια 
φιλοσοφία που θα πρέπει να αφορά ολόκληρο τον οργανισμό. Ορίζει την ποιότητα ως την 
αέναη βελτίωση των υπαρχουσών διαδικασιών µε απώτερο σκοπό την ικανοποίηση του 
πελάτη. Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση της ποιότητας των 
υπηρεσιών που παρέχουν τα ιδιωτικά γυμναστήρια της Κομοτηνής στους πελάτες τους. 
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Επομένως για τον πλήρη προσδιορισμό της ποιότητας των υπηρεσιών, κρίθηκε αναγκαία 
η συλλογή ποσοτικών δεδομένων. Χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο μέτρησης της 
ποιότητας των υπηρεσιών των Alexandris, Douka και Balaska (2012), συγκεντρώθηκαν 324 
ερωτηματολόγια από διάφορα γυμναστήρια της πόλης. Με  χρήση της περιγραφικής 
στατιστικής υπολογίστηκαν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των επισκεπτών των 
κέντρων άσκησης. Επιπλέον έγινε ανάλυση διακύμανσης ως προς έναν ανεξάρτητο 
παράγοντα την οικογενειακή κατάσταση και την ηλικία, σε σχέση με την αντιλαμβανόμενη 
συνολική ποιότητα υπηρεσιών. Επίσης, πραγματοποιήθηκε ανάλυση σε σχέση με την 
αντιλαμβανόμενη συνολική ποιότητα υπηρεσιών και το φύλο. Τα αποτελέσματα έδειξαν 
πως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες 
όσον αφορά τον παράγοντα εγκαταστάσεις, ενώ βρέθηκε πως υπάρχει στατιστικά 
σημαντική διαφορά ανάμεσα τους όσον αφορά τον παράγοντα αξιοπιστία, τον παράγοντα 
προσωπικό, τον παράγοντα προσδοκώμενα αποτελέσματα  και τον παράγοντα 
ανταπόκριση. Εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ατόμων διαφορετικής 
οικογενειακής κατάστασης ως προς τον παράγοντα εγκαταστάσεις, τον παράγοντα 
αξιοπιστία, τον παράγοντα προσωπικό και τον παράγοντα ανταπόκριση. Εντοπίστηκε 
στατιστικά σημαντική επίδραση του παράγοντα ηλικία ως προς τον παράγοντα 
εγκαταστάσεις και το προσωπικό. 
 
56. Μπογιατζίδης, Ε., Δαλάκης, Α., Γαργαλιάνος, Δ., Παπανικολάου, Ε., Βαρδικελδόγλου, 

Χ., Υφαντίδου, Γ., & Κούλη, Ο. (2019). Συγκριτική μελέτη 10 ετών με βηματομετρική 

παρακολούθηση μαθητών-τριών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας στην Ξάνθη. 

20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Θεσσαλονίκη, Ο37. 

Περίληψη  

Η μέτρηση του αριθμού των βημάτων που καταγράφουν οι μαθητές-τριες στην διάρκεια 
της ημέρας είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την παρακολούθηση της σωματικής 
διάπλασης των παιδιών. Σκοπός της έρευνας ήταν να αξιολογηθεί το κατά πόσο ο αριθμός 
των βημάτων είναι ένας αξιόπιστος παράγοντας στην σωματική διάπλαση των παιδιών. 
Τα βηματόμετρα που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα ήταν το SW-200 Yamax Inc. και το 
OMRON Walking style pro HJ-720 IT. Στην έρευνα συμμετείχαν 3256 παιδιά (1636 αγόρια 
και 1620 κορίτσια). Τα βηματόμετρα οι μαθητές-τριες τα φορούσαν 7 ημέρες την 
εβδομάδα, καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας, άλλες φορές και τα δύο μηχανήματα μαζί 
και άλλες ξεχωριστά. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το φύλο, η θρησκεία, ο 
τόπος διαμονής, το αν οι μαθητές-τριες ασκούνται εξωσχολικά ή όχι και η ηλικία των 
παιδιών επηρέασε τα αποτελέσματα του αριθμού των βημάτων των μαθητών-τριών. Έτσι 
τα αγόρια είχαν κατά μέσο όρο περισσότερα βήματα από τα κορίτσια, οι χριστιανοί 
μαθητές-τριες περισσότερα βήματα από τους μουσουλμάνους, τα παιδιά της πόλης 
περισσότερα βήματα από τα παιδιά των χωριών, οι μαθητές-τριες που ασκούνταν 
εξωσχολικά περισσότερα βήματα από αυτούς που δεν ασκούνταν εξωσχολικά και τέλος ο 
αριθμός των βημάτων ήταν πάντοτε ανάλογος με την ηλικία των μαθητών-τριών. 
 
57. Δαλάκης, Α., Μπογιατζίδης, Ε., Παπανικολάου, Ε., Βαρδικελδόγλου, Χ., Κούλη, Ο. & 

Υφαντίδου, Γ. (2019). Συγκριτική δεκαετής μελέτη επιλεγμένων δεικτών 
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παχυσαρκίας σε μαθητές-τριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας στην Ξάνθη. 20ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Θεσσαλονίκη, Ο38. 

Περίληψη  

Η μέτρηση του βάρους, του ύψους και της περιφέρειας μέσης ως επιλεγμένοι δείκτες 
παχυσαρκίας είναι ασφαλείς και επιβεβαιωμένες μετρήσεις προκειμένου να 
παρακολουθήσουμε την σωματική διάπλαση των μαθητών-τριών στο σχολείο και αλλού 
(αθλητικοί σύλλογοι, διάφορες ομάδες) (Cole T.J., Bellizi M.C., Flegal K.M. and Dietz W.H. 
2000). Σκοπός της έρευνας ήταν η παρακολούθηση των μαθητών-τριών για μεγάλο 
χρονικό διάστημα προκειμένου η πορεία τους και οι αλλαγές που θα επέρχονταν να έδιναν 
στους ερευνητές στοιχεία για την πορεία των πραγμάτων στην πόλη της Ξάνθης και μέσω 
αυτών να γίνουν προτάσεις σε γονείς, μαθητές-τριες και παράγοντες της πόλης για το πώς 
πρέπει οι μαθητές-τριες να τρέφονται και την αξία της άσκησης. Στην έρευνα συμμετείχαν 
3970 παιδιά (2071 αγόρια και 1899 κορίτσια). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το φύλο, η 
θρησκεία, ο τόπος διαμονής, το αν ασκούνται ή όχι εξωσχολικά και η ηλικία των παιδιών 
επηρέασαν τον Δείκτη Μάζας του Σώματος καθώς και την Περιφέρεια της Μέσης. Σε όλες 
τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια φάνηκε πως τα αγόρια κατά 
γενική ομολογία είχαν χαμηλότερο Δ.Μ.Σ./Π.Μ. από τα κορίτσια κατά μέσο όρο, οι 
μουσουλμάνοι μαθητές-τριες είχαν χαμηλότερο Δ.Μ.Σ./Π.Μ. από τους χριστιανούς, τα 
παιδιά της πόλης είχαν μεγαλύτερο Δ.Μ.Σ./Π.Μ. από τα παιδιά των χωριών, τα παιδιά που 
ασκούνται εξωσχολικά είχαν χαμηλότερο Δ.Μ.Σ./Π.Μ. από τα παιδιά που δεν ασκούνται 
εξωσχολικά και τέλος ο Δ.Μ.Σ./Π.Μ είναι αναλογικός σε σχέση με την ηλικία των μαθητών-
τριών. Οι ερευνητές θεωρούν τα αποτελέσματα λογικά καθώς συμφωνούν και με την 
ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. 
 
58. Δαλάκης, Α., Μπογιατζίδης, Ε., Τάσου, Φ., Γαργαλιάνος, Δ., Παπανικολάου, Ε., & 

Υφαντίδου, Γ. (2019). Η οικογενειακή κατάσταση και η επιλογή ενός σπορ υπαίθριας 

αναψυχής στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Θεσσαλονίκη, Ρ61. 

Περίληψη  

Οι διακοπές αποτελούν πια ένα πολύ σημαντικό παράγοντα στην καθημερινότητα των 
ανθρώπων ανεξάρτητα από το φύλο, την θρησκεία, την οικογενειακή τους κατάσταση, το 
επάγγελμα, το οικονομικό τους επίπεδο, ή την διαφορετική χώρα καταγωγής τους. Σκοπός 
της παρούσας έρευνας ήταν να ελεγχθεί πόσο σημαντικός παράγοντας είναι η 
διαφορετική οικογενειακή κατάσταση του καθενός και της καθεμίας από εμάς και πόσο 
αυτός ο παράγοντας επηρεάζει την απόφαση μας σε επιλογές για διαφορετικά 
σπορ/αθλήματα υπαίθριας αναψυχής. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τη 1-1-2015 έως 
την 31-12-2015. Μοιράστηκαν 3070 ερωτηματολόγια σε τουρίστες της περιοχής της 
Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης από 7 διαφορετικές χώρες μεταφρασμένο στην 
γλώσσα του καθενός. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες-ουσες ήταν κυρίως 
άντρες, ελεύθεροι, 17-39 ετών, με σπουδές Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι., με επάγγελμα φοιτητής-τρια και 
συνολικό ετήσιο εισόδημα κάτω των 20.000€. 
 
59. Δαλάκης, Α., Μπογιατζίδης, Ε., Κατρανίτσας, Γ., Γαργαλιάνος, Δ., Παπανικολάου, Ε., 

& Υφαντίδου, Γ. (2019). Η οικογενειακή κατάσταση, η περιοχή της Ελλάδας και ο 
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τύπος των διακοπών που επιλέγονται. 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & 

Αθλητισμού. Θεσσαλονίκη, Ρ62. 

Περίληψη  

Οι διακοπές αποτελούν πια ένα πολύ σημαντικό παράγοντα στην καθημερινότητα των 
ανθρώπων ανεξάρτητα από το φύλο, την θρησκεία, την οικογενειακή τους κατάσταση, το 
επάγγελμα, το οικονομικό τους επίπεδο, ή την διαφορετική χώρα καταγωγής τους. Σκοπός 
της παρούσας έρευνας ήταν να ελεγχθεί πόσο σημαντικός παράγοντας είναι η 
διαφορετική οικογενειακή κατάσταση του καθενός και της καθεμίας από εμάς και πόσο 
αυτός ο παράγοντας επηρεάζει την απόφαση μας σε επιλογές περιοχής διακοπών και σε 
τύπο διακοπών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τη 1-1-2015 έως την 31-12-2015. 
Μοιράστηκαν 3070 ερωτηματολόγια σε τουρίστες της περιοχής της Ανατολικής 
Μακεδονίας και της Θράκης από 7 διαφορετικές χώρες μεταφρασμένο στην γλώσσα του 
καθενός. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μόνο η 1η ερώτηση από τον τύπο διακοπών δεν 
ήταν στατιστικά σημαντική ενώ οι υπόλοιπες 6 ήταν όλες στατιστικά σημαντικές και 
επηρεάστηκαν από την οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων-ουσών. Όσον αφορά 
τον τόπο διαμονής στις διακοπές τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρξε στατιστικά 
σημαντική επίδραση της οικογενειακής κατάστασης στην επιλογή. 
 
60. Τάσου, Φ., Κατρανίτσας, Γ., Δαλάκης, Α., Μπογιατζίδης, Ε., Παπανικολάου, Ε., Κούλη, 

Ο. & Υφαντίδου, Γ. (2019). Κινητική επιδεξιότητα Ελλήνων μαθητών-τριών στην 

Μόσχα-Ρωσία. 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. 

Θεσσαλονίκη, Ρ63. 

Περίληψη  

Οι μετρήσεις ως μέσο παρακολούθησης των μαθητών-τριών είναι ασφαλής τρόπος με 
βεβαιωμένα αποτελέσματα. Το Movement Assessment test 2 περιέχει 12 συνολικά τεστ 
που αφορούν τα χέρια τα πόδια και τον κορμό. Σκοπός της παραπάνω έρευνας ήταν οι 
ερευνητές να παρακολουθήσουν τα αποτελέσματα μαθητών-τριών με ένα 
αναγνωρισμένης αξίας τεστ για την κινητική επιδεξιότητα προκειμένου να μπορέσουν να 
φτιάξουν ένα κατάλληλο πρόγραμμα φυσικής αγωγής για τους μαθητές και τις μαθήτριες 
του ελληνικού σχολείου της Μόσχας-Ρωσία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε όλη την σχολική 
χρονιά του 2018-2019 με μαθητές-τριες, με αρχικές και τελικές μετρήσεις στην αρχή και 
στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Συνολικά συμμετείχαν 14 μαθητές-τριες από το ελληνικό 
σχολείο της Μόσχας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθήτριες είχαν καλύτερα τεστ από 
τους μαθητές. Η ηλικία δεν αποτέλεσε παράγοντα διαφοροποίησης. Οι μαθητές στο τεστ 
που πραγματοποιήθηκε στο τέλος της χρονιάς είχαν αρκετά σημαντικότερες επιδόσεις σε 
σχέση με το τεστ που πραγματοποίησαν στην αρχή της χρονιάς πράγμα που έδειξε ότι το 
πρόγραμμα της φυσικής αγωγής που εφαρμόστηκε είχε καλά αποτελέσματα. Οι 
ερευνητές θεωρώντας ότι το τεστ πήγε καλά συνεχίζουν και αυτή την χρονιά την 
πραγματοποίηση του. 
 
61. Κατρανίτσας, Γ., Τάσου, Φ., Μπογιατζίδης, Ε., Δαλάκης, Α., Παπανικολάου, Ε.,  

Υφαντίδου, Γ. & Κούλη, Ο. (2019). Συγκριτική μελέτη στην κινητική επιδεξιότητα 
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μαθητών-τριών στην Ελλάδα και στην Ρωσία. 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής 

Αγωγής & Αθλητισμού. Θεσσαλονίκη, Ρ64. 

Περίληψη  

Οι μετρήσεις ως μέσο παρακολούθησης των μαθητών-τριών είναι ασφαλής τρόπος με 
βεβαιωμένα αποτελέσματα. Το Movement Assessment test 2 περιέχει 12 συνολικά τεστ 
που αφορούν τα χέρια τα πόδια και τον κορμό. Σκοπός της παραπάνω έρευνας ήταν οι 
ερευνητές να παρακολουθήσουν τα αποτελέσματα μαθητών-τριών από διαφορετικές 
χώρες ώστε να περιγράψουν την επίδραση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στις 
ικανότητες των παιδιών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε όλη την σχολική χρονιά του 2018-
2019 με μαθητές από το 8ο δημοτικό σχολείο Ξάνθης και το ελληνικό σχολείο της Μόσχας 
που είναι και αυτό πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συνολικά συμμετείχαν 48 μαθητές-τριες 
από το 1ο σχολείο και 14 από το 2ο σχολείο. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως ενώ οι μαθητές 
παρακολουθούν το μάθημα της φυσικής αγωγής και στις δύο χώρες με ίδιο χρονικά 
πρόγραμμα (3 ώρες στις 4 πρώτες τάξεις και 2 ώρες στις επόμενες δύο τάξεις), εξαιτίας 
του ότι το μάθημα της φυσικής αγωγής διδάσκεται με άλλο τρόπο στην Ρωσία από ότι 
στην Ελλάδα οι μαθητές από την Ρωσία είχαν χειρότερες επιδόσεις από ότι οι μαθητές 
στην Ελλάδα. Τούτο συνέβη ανεξάρτητα με την ηλικία των μαθητών και το φύλο τους. 
Συμπερασματικά οι ερευνητές θεωρούν ότι η μεγάλη ποικιλία των προγραμμάτων της 
Ρωσίας (χορός, κολύμβηση, διάφορα σπορ) με αναγκαστικές επιδόσεις σε όλα τα 
παραπάνω δεν αφήνουν τους μαθητές-τριες να αναπτύξουν τις ικανότητες τους όσον 
αφορά τις επιδόσεις τους γενικά αλλά μόνο σε συγκεκριμένα μοτίβα. 
 
2018 
 
62. Βαρδικελδόγλου, Χ., Δαλάκης, Α., Μπογιατζίδης, Ε., Παπανικολάου, Ε., Υφαντίδου, Γ. 

& Κούλη (2018). Κινητική επιδεξιότητα μαθητών-τριων Α’ και Β’  τάξης δημοτικού 

στην Ξάνθη το 2018. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. 8-9 

Δεκεμβρίου 2018, Αμφιθέατρο Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, Θεσσαλονίκη, Ρ51. 

Περίληψη  

Οι μετρήσεις ως τρόπος παρακολούθησης των μαθητών-τριών είναι ένας ασφαλής 
τρόπος για επιβεβαιωμένα αποτελέσματα. Το τεστ κινητικής επιδεξιότητας Movement 
Assessment test περιέχει 10 διαφορετικά τεστ για όλο το σώμα. Τεστ σχετικά με τα χέρια, 
πόδια και σώμα με έμφαση και στις δύο πλευρές. Το τεστ αφορά όλες τις σχολικές 
ηλικίες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Σεπτέμβριο του 2016 έως τον Ιούνιο του 
2017 και συμμετείχαν 49 μαθητές-τριες (29 αγόρια & 20 κορίτσια) δύο σχολείων της 
Ξάνθης της Α’ τάξης με Μ.Ο. ηλικίας 7,4 έτη. Τα αγόρια έφεραν καλύτερα αποτελέσματα 
από τα κορίτσια στα τεστ των ποδιών ενώ τα κορίτσια έφεραν καλύτερα αποτελέσματα 
από τα αγόρια. Στα τεστ του σώματος υπήρξαν ίσα αποτελέσματα μεταξύ τους. Παράξενο 
εμφανίστηκε το αποτέλεσμα πολλών και μαθητών-τριών που εμφάνισαν αποτελέσματα 
καλύτερα με το θεωρητικά χειρότερο χέρι και πόδι από το καλό. Οι ερευνητές 
πραγματοποιούν και την φετινή χρονιά μετρήσεις και στην ίδια ομάδα μαθητών-τριών 
αλλά και σε άλλους προκειμένου να μεγαλώσει το δείγμα της έρευνας. 
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63. Τύμβιου, Ε., Χριστοδουλίδου, E., Υφαντίδου Γ. & Κώστα Γ. (2018). Οι επιδράσεις του 

φύλου και της χώρας καταγωγής στους αθλητικούς τουρίστες στην Κύπρο με βάση 

τις τουριστικές τους συμπεριφορές. 26ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & 

Αθλητισμού. Κομοτηνή, O052, 52. 

Περίληψη  

O τουρισμός στην παγκόσμια οικονομία παρουσιάζει μία τεράστια πηγή εσόδων. Η 
σωστή και στοχευόμενη προσέγγιση του τουρισμού τείνει στη δημιουργία νέων 
προορισμών στον τουριστικό χάρτη ενώ παράλληλα νέες μορφές τουρισμού και 
καινοτομικά προϊόντα παρουσιάζονται προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ολοένα 
αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις των σύγχρονων τουριστών. Η Κύπρος τα τελευταία 
χρονιά διανύει την πιο ευοίωνη περίοδο όλων των εποχών στο τομέα του τουρισμού με 
αριθμό αφίξεων ρεκόρ για τα δεδομένα του νησιού. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας 
ήταν να διερευνηθούν πιθανές αλληλεπιδράσεις αναφορικά με το φύλο και την χώρα 
καταγωγής των αθλητικών τουριστών που επισκέπτονται την Κύπρο με βάση τους 
τουριστικούς ρόλους που επιβεβαιώθηκαν. Το δείγμα της έρευνα αποτέλεσαν 779 
αθλητικοί τουρίστες. Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο TRPS των Gibson & Yiannakis 
(2002) το οποίο μεταφράστηκε στα ελληνικά από τους Υφαντίδου, Κώστα & 
Μιχαλοπούλου (2007). Για την υλοποίηση της έρευνας τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν 
πριν ή μετά από τον αγώνα ή την προπόνηση. Για την ανάλυση των δεδομένων έγινε 
περιγραφική ανάλυση, τεστ αξιοπιστίας, παραγοντική ανάλυση κύριων συνιστωσών και 
ανάλυση συσχετίσεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν 
Έλληνες, άνδρες, ανύπαντροι, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πλήρους 
απασχόλησης με ετήσιο εισόδημα 20.000- 60.000 ευρώ. Στην ανάλυση αξιοπιστίας της 
τυπολογίας του αθλητικού τουρίστα παρουσιάστηκε υψηλός ο δείκτης Cronbach a. Κατά 
την παραγοντική ανάλυση επιβεβαιώθηκαν 8 τουριστικοί ρόλοι όπου επιβεβαιώνουν το 
60.42% της συνολικής διακύμανσης. Στην ανάλυση Manova ανάμεσα στην χώρα άφιξης 
των αθλητικών τουριστών και του φύλου παρουσιάστηκαν σχεδόν σε όλους τους 
τουριστικούς ρόλους που επιβεβαιώθηκαν αλληλεπιδράσεις και κατά κύριο λόγο στους 
άντρες με χώρα άφιξη την Αφρική και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Συμπερασματικά 
να αναφερθεί ότι είναι ξεκάθαρο πλέον ότι το φύλο και η χώρα άφιξης των αθλητικών 
τουριστών παίζουν σπουδαίο ρόλο στο προφίλ του αθλητικού τουρίστα που 
επισκέπτεται στην Κύπρο, έτσι κατά συνέπεια μπορεί εύκολα να προσαρμοστούν τα 
κατάλληλα τουριστικά πακέτα στην προσέλκυση νέων πελατών και στην ικανοποίηση 
των ήδη υπαρχόντων και να υπάρξει το ανάλογο οικονομικό όφελος στις περιοχές. 
 

64. Δαλάκης, Α., Υφαντίδου, Γ., Παπανικολάου, Ε., & Κώστα, Γ. (2018). Η τουριστική 

εμπειρία σε σχέση με το φύλο και την ηλικία τουριστών-τριων από διαφορετικές 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 21ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & 

Αθλητισμού, ΕΓΒΕ. 27-29 Απριλίου 2018, Ολυμπιακό Μουσείο, Θεσσαλονίκη, Ο46. 

Περίληψη  

Οι διακοπές αποτελούν πια ένα πολύ σημαντικό παράγοντα στην καθημερινότητα των 
ανθρώπων ανεξάρτητα με το φύλο τους, την θρησκεία ή την διαφορετική χώρα 
προέλευσης τους. Έτσι όλοι κοιτούν να πραγματοποιούν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο 
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διακοπές προκειμένου αυτό να τους βοηθά για την υπόλοιπη καθημερινότητα τους. Η 
έρευνα πραγματοποιήθηκε από 1-1-2015 έως 31-12-2015 και οι χώρες προέλευσης των 
τουριστών-τριών που μετρήθηκαν ήταν 7 (Ελλάδα, Αγγλία, Γερμανία, Πολωνία, 
Βουλγαρία, Κύπρος & Ρουμανία). Οι τουρίστες-τριες που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν 
3070. Οι τουρίστες-τριες εμφάνισαν διαφορετικά αποτελέσματα σε σχέση με το φύλο 
τους F(2,3064)= 13,456 και sig= ,002 και την ηλικίας τους F(2,3068)= 10,112 και sig= ,001. 
Οι μεγαλύτερες διαφορές στα διαφορετικά φύλα παρουσιάστηκαν στους Έλληνες-ίδες 
ενώ οι μεγαλύτερες διαφορές στην ηλικία παρουσιάστηκαν στους Βούλγαρους-ες. Η 
συγκεκριμένη έρευνα ήταν μέρος μίας πολύ μεγαλύτερης έρευνας με σειρά ερωτημάτων 
που αφορούν τον τουριστική συμπεριφορά επισκεπτών που βρίσκονται σε διάφορες 
περιοχές της χώρας και ειδικά την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 
 
65. Υφαντίδου, Γ., Δαλάκης Α., Παπανικολάου, Ε., & Κώστα, Γ. (2018). Η τουριστική 

εμπειρία και η διαφορετική προέλευση τουριστών-τριων στην Ανατολική Μακεδονία 

και Θράκη. 21ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΕΓΒΕ. 27-29 

Απριλίου 2018, Ολυμπιακό Μουσείο, Θεσσαλονίκη, Ο45. 

Περίληψη  

Οι διακοπές αποτελούν πια ένα πολύ σημαντικό παράγοντα στην καθημερινότητα των 
ανθρώπων ανεξάρτητα με το φύλο τους, την θρησκεία ή την διαφορετική χώρα 
προέλευσης τους. Έτσι όλοι κοιτούν να πραγματοποιούν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο 
διακοπές προκειμένου αυτό να τους βοηθά για την υπόλοιπη καθημερινότητα τους. Η 
έρευνα πραγματοποιήθηκε από 1-1-2015 έως 31-12-2015 και οι χώρες προέλευσης των 
τουριστών-τριών που μετρήθηκαν ήταν 7. Οι τουρίστες-τριες που συμμετείχαν στην 
έρευνα ήταν 3070. Οι τουρίστες αντιμετώπισαν με διαφορετικό τρόπο από τις 
τουρίστριες την ποιότητα της τουριστικής εμπειρίας στις 4 ανεξάρτητες φάσεις της. Οι 
Άγγλοι, Γερμανοί και Πολωνοί τουρίστες εμφάνισαν πολλοί θετικότερες απαντήσεις από 
ότι οι Έλληνες, Κύπριοι, Ρουμάνοι και Βούλγαροι. Οι Αγγλίδες Γερμανίδες, Ελληνίδες και 
Κύπριες τουρίστριες εμφάνισαν πολύ περισσότερες θετικές απαντήσεις από ότι οι 
Κύπριες, Ρουμάνες και Βουλγάρες. Η έρευνα ήταν μέρος μίας μεγαλύτερης έρευνας που 
πραγματοποιήθηκε στην συγκεκριμένη περιοχή. 

 

66. Δαλάκης Α., Μπογιατζίδης, Ε., Παπανικολάου, Ε., Υφαντίδου, Γ., & Κούλη, Ο. (2018). 

Κινητική επιδεξιότητα μαθητών-τριων Α’ τάξης δημοτικού στην Ξάνθη το 2018. 21ο 

Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΕΓΒΕ. 27-29 Απριλίου 2018, 

Ολυμπιακό Μουσείο, Θεσσαλονίκη, Ο44. 

Περίληψη  

Οι μετρήσεις ως τρόπος παρακολούθησης των μαθητών-τριών είναι ένας ασφαλής 
τρόπος για επιβεβαιωμένα αποτελέσματα. Το τεστ κινητικής επιδεξιότητας Movement 
Assessment test περιέχει 10 διαφορετικά τεστ για όλο το σώμα. Τεστ σχετικά με τα χέρια, 
πόδια και σώμα με έμφαση και στις δύο πλευρές. Το τεστ αφορά όλες τις σχολικές 
ηλικίες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Σεπτέμβριο του 2016 έως τον Ιούνιο του 
2017 και συμμετείχαν 49 μαθητές-τριες (29 αγόρια & 20 κορίτσια) δύο σχολείων της 
Ξάνθης της Α’ τάξης με Μ.Ο. ηλικίας 7,4 έτη. Τα αγόρια έφεραν καλύτερα αποτελέσματα 
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από τα κορίτσια στα τεστ των ποδιών ενώ τα κορίτσια έφεραν καλύτερα αποτελέσματα 
από τα αγόρια. Στα τεστ του σώματος υπήρξαν ίσα αποτελέσματα μεταξύ τους. Παράξενο 
εμφανίστηκε το αποτέλεσμα πολλών και μαθητών-τριών που εμφάνισαν αποτελέσματα 
καλύτερα με το θεωρητικά χειρότερο χέρι και πόδι από το καλό. Οι ερευνητές 
πραγματοποιούν και την φετινή χρονιά μετρήσεις και στην ίδια ομάδα μαθητών-τριών 
αλλά και σε άλλους προκειμένου να μεγαλώσει το δείγμα της έρευνας. 

 

 

67. Δαλάκης Α., Υφαντίδου Γ., & Μπογιατζίδης, Ευ. (2018). Η Φυσική Αγωγή μέσα από 

ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. 5ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Κεντρικής 

Μακεδονίας «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη». 27-29 Απριλίου 2018, 

Θεσσαλονίκη, 084. https://5syn-thess2018.ekped.gr/praktika/isbn/ 

Περίληψη  

Η Φυσική Αγωγή και οι νέες τεχνολογίες είναι δύο έννοιες συνυφασμένες. Μεγάλη γκάμα 
δραστηριοτήτων έχει πραγματοποιηθεί με αφορμή αυτές. Το δημοτικό σχολείο και οι 
μεγάλες του τάξεις πεδίο δόξης λαμπρό για εφαρμογή σύνθετων προγραμμάτων στα 
πλαίσια του μαθήματος της ευέλικτης ζώνης. Μεγάλες δυνατότητες για τους 
εκπαιδευτικούς που εξαιτίας του παραπάνω μαθήματος δουλεύουν χωρίς αυστηρούς 
περιορισμούς που προέρχονται για τον καθένα-μια από την ειδικότητά τους. Οι νέες 
τεχνολογίες κομμάτι της ζωής των μαθητών-τριών του δημοτικού πια. Η φυσική αγωγή 
από τα πιο αγαπητά μαθήματα στο σχολείο. Τα δύο παραπάνω έγιναν αφορμή μετά από 
κουβέντα με τους μαθητές-τριες της Στ’ τάξης του 8ου δημοτικού σχολείου Ξάνθης την 
σχολική χρονιά 2015-2016 για κατασκευή ενός παιχνιδιού για τους υπολογιστές και τα 
κινητά τηλέφωνα που θα έχει μέσα φυσική αγωγή, (2 ώρες εβδομαδιαίως για περίπου 5 
μήνες). 
 

2017 
 

68. Γιαμούζης, Α., Γουλιμάρης, Δ., Τσίτσκαρη, Ε., Υφαντίδου, Γ., & Φιλίππου, Φ. (2017). 

Μελέτη της αντιλαμβανόμενης ποιότητας υπηρεσιών, της ανάμειξης και της 

ικανοποίησης συμμετεχόντων σε παραδοσιακούς και latin χορούς. 18ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. 9-10 Δεκεμβρίου 2017, Αμφιθέατρο 

Δημαρχείου Πανοράματος, Θεσσαλονίκη, 61. 

Περίληψη  

Τα οφέλη που αποκομίζει κανείς από την ενασχόλησή του με το χορό είναι ταυτόχρονα 
σωματικά, ψυχολογικά και συναισθηματικά. Η συμμετοχή σε διάφορα είδη χορού ως 
δραστηριότητα αναψυχής έχει προσελκύσει τις τελευταίες δεκαετίες πολλούς 
συμμετέχοντες, οδηγώντας ερευνητές του χώρου της αναψυχής στη μελέτη και 
αξιολόγηση της συμπεριφοράς τους. Στόχος της εργασίας ήταν να μελετήσει τις έννοιες 
της ποιότητας υπηρεσιών, της ικανοποίησης και της ανάμειξης χορευτών ανάλογα με το 
αν συμμετέχουν σε συλλόγους παραδοσιακών χορών ή σχολών latin. Το δείγμα της 
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έρευνας αποτέλεσαν 317 συμμετέχοντες χορευτικών συλλόγων της Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, εκ των οποίων οι 164 ήταν μέλη παραδοσιακών συλλόγων ενώ 
οι 153 ήταν χορευτές Λάτιν. Απάντησαν μόνο όσοι είχαν τουλάχιστον ενός έτους εμπειρία 
στο σύλλογο. Η έννοια της αντιλαμβανόμενης ποιότητας υπηρεσιών αξιολογήθηκε μέσω 
της κλίμακας τριών διαστάσεων των Brady και Cronin (2001) (ποιότητα φυσικού 
περιβάλλοντος με 7 μεταβλητές, ποιότητα αλληλεπίδρασης με 9 μεταβλητές και 
ποιότητα αποτελέσματος με 6 μεταβλητές). Η έννοια της ανάμειξης αξιολογήθηκε με την 
κλίμακα των Kyle, Graefe, Manning και Bacon (2004), αποτελούμενη από τρεις 
διαστάσεις (αυτό-έκφραση με 3 μεταβλητές, κεντρικότητα με 3 μεταβλητές και 
ελκυστικότητα με 5 μεταβλητές). Η ικανοποίηση αξιολογήθηκε με μία μεταβλητή 
(Συνολικά πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τη συμμετοχή σας…). Όλες οι απαντήσεις 
δόθηκαν μέσω 5βάθμιας κλίμακας Likert. Πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις αξιοπιστίας, 
περιγραφικές αναλύσεις, και t-test για ανεξάρτητα δείγματα. Στατιστικά σημαντικές 
διαφορές προέκυψαν στους παράγοντες ποιότητα περιβάλλοντος, αλληλεπίδρασης και 
στην ικανοποίηση, με τους χορευτές παραδοσιακών να αξιολογούν πιο θετικά την 
ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Στατιστικά σημαντικές διαφορές προέκυψαν και 
στον παράγοντα κεντρικότητα της ανάμειξης, με τους χορευτές λάτιν να τον αξιολογούν 
πιο θετικά. 

 

69. Γιαμούζης, Α., Τσίτσκαρη, Ε., Γουλιμάρης, Δ., Υφαντίδου, Γ., & Φιλίππου, Φ. (2017). 

Μπορεί η ανάμειξη με το χορευτικό σύλλογο να προβλέψει την αντίληψη των 

συμμετεχόντων για την παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσιών; 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. 9-10 Δεκεμβρίου 2017, Αμφιθέατρο Δημαρχείου 

Πανοράματος, Θεσσαλονίκη, 61. 

Περίληψη  

Στόχος της έρευνας ήταν να μελετήσει αν η ανάμειξη των μελών παραδοσιακών 
χορευτικών συλλόγων μπορεί να προβλέψει το πώς αξιολογούν την παρεχόμενη 
ποιότητα υπηρεσιών. Το δείγμα αποτέλεσαν 164 χορευτές παραδοσιακών συλλόγων της 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η έννοια της αντιλαμβανόμενης ποιότητας 
υπηρεσιών αξιολογήθηκε μέσω της κλίμακας τριών διαστάσεων των Brady και Cronin 
(2001) (ποιότητα φυσικού περιβάλλοντος με 7 μεταβλητές, ποιότητα αλληλεπίδρασης με 
9 μεταβλητές και ποιότητα αποτελέσματος με 6 μεταβλητές). Η έννοια της ανάμειξης 
αξιολογήθηκε με την κλίμακα των Kyle, Graefe, Manning και Bacon (2004), αποτελούμενη 
από τρεις διαστάσεις (αυτό-έκφραση με 3 μεταβλητές, κεντρικότητα με 3 μεταβλητές και 
ελκυστικότητα με 5 μεταβλητές). Όλες οι απαντήσεις δόθηκαν μέσω μίας 5βάθμιας 
κλίμακας Likert. Στα ερωτηματολόγια απάντησαν μόνο όσοι είχαν τουλάχιστον ενός 
έτους εμπειρία στο σύλλογο. Πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις αξιοπιστίας, περιγραφικές 
αναλύσεις και αναλύσεις παλινδρόμησης με ανεξάρτητες τις διαστάσεις της ανάμειξης 
και εξαρτημένες τις διαστάσεις της αντιλαμβανόμενης ποιότητας υπηρεσιών. Από τα 
αποτελέσματα προέκυψε ότι η ποιότητα φυσικού περιβάλλοντος μπορεί να προβλεφθεί 
από την ελκυστικότητα της ανάμειξης, η ποιότητα αλληλεπίδρασης μπορεί να 
προβλεφθεί από την ελκυστικότητα και την κεντρικότητα, ενώ η ποιότητα 
αποτελέσματος επηρεάζεται από τη διάσταση κεντρικότητα της ανάμειξης. Τα 
αποτελέσματα μπορούν να βοηθήσουν τους δασκάλους παραδοσιακών χορών να 
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ενισχύσουν συγκεκριμένες διαστάσεις της ανάμειξης των μελών τους με το σύλλογο 
μέσω ενεργειών του μάρκετινγκ και έτσι να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο 
αντιλαμβάνονται την παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσιών. 

 

70. Γιαμούζης, Α., Γουλιμάρης, Δ., Τσίτσκαρη, Ε., Υφαντίδου, Γ., & Φιλίππου, Φ. (2017). 

Διαφοροποίηση της «ταύτισης» συμμετεχόντων σε χορευτικούς συλλόγους 

αναλόγως των δημογραφικών χαρακτηριστικών τους. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. 9-10 Δεκεμβρίου 2017, Αμφιθέατρο Δημαρχείου 

Πανοράματος, Θεσσαλονίκη, 62. 

Περίληψη  

Ως ταύτιση ορίζεται η έκταση με την οποία τα άτομα αναπτύσσουν την αίσθηση του 
«ανήκω» σε μια συγκεκριμένη ομάδα, η θεώρηση της ομάδας ως μία υπερέκταση του 
εαυτού και η αίσθηση μίας κοινής κοινωνικής ταυτότητας με τα λοιπά μέλη της ομάδας. 
Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να μελετήσει την ταύτιση των συμμετεχόντων με το 
σύλλογο/σχολή χορού τους ανάλογα με το φύλο, τη βαθμίδα εκπαίδευσης και αν είναι 
μέλος παραδοσιακού χορευτικού συλλόγου ή σχολής latin. Το δείγμα της έρευνας 
αποτέλεσαν 317 συμμετέχοντες χορευτικών συλλόγων: οι 164 ήταν μέλη παραδοσιακών 
χορευτικών συλλόγων ενώ οι 153 ήταν χορευτές Λάτιν. Βασική προϋπόθεση για την 
συμμετοχή στην έρευνα  ήταν να έχουν τουλάχιστον ενός έτους εμπειρία στο σύλλογο. 
Για την εξέταση της ταύτισης με την ομάδα χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Team 
Identification Scale (TIS) των Dimmock και Grove (2006). Το ερωτηματολόγιο αποτελείται 
από τρείς διαστάσεις: τη Γνωστική, την Αυτοαξιολόγηση και την Εκτίμηση, με τρεις 
μεταβλητές η καθεμία. Όλες οι απαντήσεις δίνονταν μέσω μίας 7-θμιας κλίμακας Likert. 
Συλλέχθηκαν επιπλέον πληροφορίες για το φύλο, την ολοκληρωμένη βαθμίδα 
εκπαίδευσης και το αν ήταν μέλη παραδοσιακών συλλόγων ή σχολών latin. 
Πραγματοποιήθηκαν t-test για ανεξάρτητα δείγματα και ανάλυση διακύμανσης. 
Αναφορικά με το φύλο δεν προέκυψε κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά. Ως προς τη 
βαθμίδα εκπαίδευσης, στατιστικά σημαντικές διαφορές προέκυψαν στις διαστάσεις 
Γνωστική και Αυτοαξιολόγηση, με όσους έχουν χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης να 
αξιολογούν πιο υψηλά την ταύτισή τους με το σύλλογο/σχολή, σε σχέση με τους 
αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ ή μεταπτυχιακού/διδακτορικού. Τέλος, οι χορευτές παραδοσιακών 
συλλόγων αξιολογούν σαφώς πιο θετικά τους παράγοντες Αυτοαξιολόγηση και Εκτίμηση 
σε σχέση με τους χορευτές latin. 
 
71. Δαλάκης Α., Μπογιατζίδης, Ε., Παπανικολάου, Ε., Υφαντίδου, Γ., Γουλιμάρης, Δ., & 

Κούλη, Ο. (2017). Κινητική επιδεξιότητα μαθητών-τριων Α’ τάξης δημοτικού στην 

Ξάνθη το 2017. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. 9-10 

Δεκεμβρίου 2017, Αμφιθέατρο Δημαρχείου Πανοράματος, Θεσσαλονίκη, 66. 

Περίληψη  

Οι μετρήσεις ως τρόπος παρακολούθησης των μαθητών-τριών είναι ένας ασφαλής 
τρόπος για επιβεβαιωμένα αποτελέσματα. Το τεστ κινητικής επιδεξιότητας Movement 
Assessment test και τα τεστ που περιέχει είναι κατάλληλες μετρήσεις για να μετρηθεί η 
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κινητική επιδεξιότητα μαθητών-τριών όλων των ηλικιών του δημοτικού. Σκοπός της 
εργασίας ήταν να πραγματοποιήσουμε τα τεστ που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη 
φόρμα τεστ προκειμένου να διαπιστώσουμε την κινητική επιδεξιότητα μαθητών-τριών 
της Α’ τάξης του δημοτικού σχολείου. Στην έρευνα συμμετείχαν 49 μαθητές-τριες (29 
αγόρια & 20 κορίτσια) δύο σχολείων της Ξάνθης της Α’ τάξης με Μ.Ο. ηλικίας 7,4 έτη. Το 
τεστ περιείχε 8 τεστ με τα οποία μετρούνταν η κινητική επιδεξιότητα και των άνω και των 
κάτω άκρων των μαθητών-τριών καθώς και γενικότερη κινητική τους κατάσταση. Οι 
πρώτες μετρήσεις των μαθητών-τριών πραγματοποιήθηκαν από 1 Οκτωβρίου έως 31 
Οκτωβρίου 2016. Έγινε το πρόγραμμα παρέμβασης και πραγματοποιήθηκαν τελικές 
μετρήσεις από 15 Μαίου έως 10 Ιουνίου 2017. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα κορίτσια 
ήταν πιο επιδέξια από τα αγόρια όσον αφορά τις λεπτές κινητικές δεξιότητες των χεριών 
ενώ τα αγόρια ήταν με μεγάλη διαφορά αποτελεσματικότερα σε σχέση με τα κορίτσια 
όσον αφορά τις δυναμικές ασκήσεις με τα πόδια. Συμπερασματικά οι ερευνητές θεωρούν 
ότι η έρευνα είχε αξιόλογα αποτελέσματα και εξαιτίας τούτου την συνεχίζουν και την 
επεκτείνουν και σε άλλες ηλικίες μαθητών δημοτικού σε πρώτη φάση. 

 

72. Μπογιατζίδης, Ε., Δαλάκης Α.,  Παπανικολάου, Ε., Υφαντίδου, Γ., Γουλιμάρης, Δ., & 

Κούλη, Ο. (2017). Εξωσχολικές δραστηριότητες μαθητών/τριων δημοτικού τις 

καθημερινές στην Ξάνθη το 2017. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & 

Αθλητισμού. 9-10 Δεκεμβρίου 2017, Αμφιθέατρο Δημαρχείου Πανοράματος, 

Θεσσαλονίκη, 67. 

Περίληψη  

Οι μαθητές και οι μαθήτριες στο μεγαλύτερο μέρος τους ασχολούνται όλες τις ημέρες τις 
εβδομάδας με δραστηριότητες που πραγματοποιούν εκτός του σχολικού περιβάλλοντος. 
Αυτή η ενασχόληση αφορά αθλητικά σωματεία ή ελεύθερες δραστηριότητες που 
πραγματοποιούνται ως μέλη συλλόγων ή με την οικογένειά τους. Στην έρευνα 
συμμετείχαν 567 μαθητές-τριες (286 αγόρια & 281 κορίτσια) της Ξάνθης όλων των 
τάξεων του δημοτικού σχολείου, με Μ.Ο. ηλικίας 9,2 έτη. Οι μαθητές ρωτήθηκαν τι και 
αν κάνουν δραστηριότητες εκτός σχολείου, πόσες φορές την εβδομάδα, πόσες ώρες κατά 
ημέρα και αν είναι σε αθλητικό σωματείο ή με άλλο τρόπο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 
α) τα αγόρια των μεγάλων τάξεων του δημοτικού παίζουν κυρίως ποδόσφαιρο. Τα 
κορίτσια κυρίως βόλεϊ. Τα αγόρια των μικρών τάξεων του δημοτικού ασχολούνται με 
ενόργανη, τραμπολίνο, ποδόσφαιρο. Τα κορίτσια των μικρών τάξεων με χορό (διάφορα 
είδη (παραδοσιακό, latin, zoumba κ.α.)). Η έρευνα εμφάνισε αποτελέσματα όσον αφορά 
τις ώρες που ασχολούνται οι μαθητές των μεγάλων τάξεων που ήταν περίπου 1 ώρα και 
15 λεπτά καθημερινώς ενώ οι μαθήτριες των μεγάλων τάξεων 45 λεπτά τρεις φορές την 
εβδομάδα (καθημερινές). Για τους μεγάλους μαθητές-τριες υπήρχαν και 10-15 Κυριακές 
το έτος με αγώνες. Οι μαθητές των μικρών τάξεων έκαναν δύο φορές την εβδομάδα 
προπόνηση από 45 λεπτά (καθημερινές) ενώ οι μαθήτριες τρεις φορές την εβδομάδα 
προπόνηση από 45 λεπτά (καθημερινές). Οι μικροί μαθητές-τριες είχαν 1-3 φορές 
διοργάνωση αγώνων το έτος. Η έρευνα και τα αποτελέσματα ήταν για τους ερευνητές 
σημαντικά και για πρώτη φορά αποτυπώθηκε σε χαρτί η πραγματική κατάσταση των 
μαθητών-τριών της Ξάνθης για τον εξωσχολικό αθλητισμό. 
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73. Υφαντίδου, Γ., Δαλάκης Α., Παπανικολάου, Ε., Μπογιατζίδης, Ε., & Γουλιμάρης, Δ. 

(2017). Το προφίλ των συμμετεχόντων μαθητών-τριων σε υπαίθριες δραστηριότητες 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ξάνθη το 2017. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. 9-10 Δεκεμβρίου 2017, Αμφιθέατρο Δημαρχείου 

Πανοράματος, Θεσσαλονίκη, 67. 

Περίληψη  

Προσπαθώντας να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά των συμμετεχόντων σε 
δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής (Δ.Υ.Α.), οι ερευνητές διεθνώς συμπεριέλαβαν την 
ανάμειξη στα θεωρητικά και εμπειρικά μοντέλα. Οι σκοποί της έρευνας ήταν: α) η 
διερεύνηση του προφίλ των ανθρώπων που συμμετέχουν σε Δ.Υ.Α. βάση της 
προηγούμενης εμπειρίας τους, β) ο έλεγχος του προφίλ τους σε σχέση με την επιθυμία 
για συγκεκριμένο αριθμό ημερών συμμετοχής σε Δ.Υ.Α. και γ) το πόσο συχνά ασχολείται 
κάποιος με Δ.Υ.Α. Όλα τα παραπάνω εξετάστηκαν σε σχέση με το φύλο και την εμπλοκή 
τους σε Δ.Υ.Α. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι συμμετέχοντες σε Δ.Υ.Α. σε δημοτικά 
σχολεία της Ξάνθης το 2015 και 2016. Στην έρευνα συμμετείχαν 475 αγόρια και 327 
κορίτσια. Τα αποτελέσματα της πολυμεταβλητής ανάλυσης MANOVA με ανεξάρτητη 
μεταβλητή το φύλο έδειξαν ότι υπήρξε στατιστικά σημαντική επίδραση του φύλου στην 
ανάμειξη. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων οι ερευνητές οδηγούνται στο 
συμπέρασμα ότι ενώ τα αγόρια αντιμετωπίζουν διαφορετικά από τα κορίτσια την 
ενασχόληση τους με τις Δ.Υ.Α. η ανάμειξή τους με αυτές δεν είναι πολύ σημαντική. Η 
εμπειρία και η συχνότητα συμμετοχής που προσφέρουν οι Δ.Υ.Α., φάνηκε να επηρεάζουν 
τους συμμετέχοντες-ουσες, αλλά αυτό δεν φάνηκε να επηρεάζει τον αριθμό ημερών της 
συμμετοχής τους σε Δ.Υ.Α. Οι ερευνητές συνεχίζουν την έρευνα τους με μετρήσεις και το 
2017 αυξάνοντας το δείγμα τους με μαθητές-τριες από χωριά του νομού καθώς και από 
μουσουλμάνους μαθητές-τριες. 

 

74. Γιαμούζης, Α., Τσίτσκαρη, Ε., Γουλιμάρης, Δ., & Υφαντίδου, Γ. (2017). Εφαρμογή της 

έννοιας & του μοντέλου της «ταύτισης» σε συμμετέχοντες συλλόγων παραδοσιακών 

& λάτιν χορών. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής. 24-26 

Νοεμβρίου 2017, Επιμελητήριο Έβρου, Αλεξανδρούπολη. 

Περίληψη  

Ο χορός είναι από τους αρχαιότερους τρόπους έκφρασης των ανθρώπινων 
συναισθημάτων. Τα οφέλη της συμμετοχής σε χορευτικούς συλλόγους είναι 
συναισθηματικά, ψυχολογικά και φυσιολογικά, καθώς οι συμμετέχοντες ασκούνται 
μέσω της έλλειψης ανταγωνισμού ενώ παράλληλα προωθείται η συλλογικότητα. Ως 
ταύτιση ορίζεται η έκταση με την οποία τα άτομα αναπτύσσουν την αίσθηση του 
«ανήκω» σε μια συγκεκριμένη ομάδα, η θεώρηση της ομάδας ως μία υπερέκταση του 
εαυτού και η αίσθηση μίας κοινής κοινωνικής ταυτότητας με τα λοιπά μέλη της ομάδας -
χαρακτηριστικά που βιβλιογραφικά φαίνεται να αναπτύσσονται και κατά τη συμμετοχή 
σε χορευτικούς συλλόγους. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μελετηθεί αν και κατά 
πόσο το μοντέλο της «ταύτισης με την ομάδα», που μέχρι στιγμής έχει επανειλημμένως 
ερευνηθεί και επιβεβαιωθεί σε πληθυσμούς φιλάθλων, μπορεί να αξιοποιηθεί και να 
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δώσει σημαντικές πληροφορίες για τους συμμετέχοντες χορευτικών συλλόγων, 
παραδοσιακών και λάτιν. Επιπλέον στόχος ήταν να μελετήσει τον τρόπο που οι 
συμμετέχοντες αξιολογούν τις διαστάσεις της ταύτισης, ανάλογα με το αν αποτελούν 
μέλη παραδοσιακών ή σχολών λάτιν. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 317 
συμμετέχοντες χορευτικών συλλόγων περιοχών της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, 
εκ των οποίων οι 164 ήταν μέλη παραδοσιακών χορευτικών συλλόγων ενώ οι 153 ήταν 
χορευτές Λάτιν. Βασική προϋπόθεση για την συμμετοχή στην έρευνα  ήταν να έχουν 
τουλάχιστον ενός έτους εμπειρία στο σύλλογο. Για την εξέταση της ταύτισης με την 
ομάδα χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Team Identification Scale (TIS) των 
Dimmock και Grove (2006), το οποίο έχει μεταφραστεί στα ελληνικά και έχει 
επιβεβαιωθεί σε δείγμα φιλάθλων από το Θεοδωράκη (2010). Το ερωτηματολόγιο 
αποτελείται από τρείς διαστάσεις: τη Γνωστική, με τρεις μεταβλητές (π.χ. Θεωρώ το 
χορευτικό μου σύλλογο/σχολή ως κομμάτι του εαυτού μου), την Αυτοαξιολόγηση, με 
τρεις μεταβλητές (π.χ. Είμαι περήφανος που είμαι μέλος του χορευτικού μου 
συλλόγου/σχολής) και την Εκτίμηση, με τρεις μεταβλητές (π.χ. Γενικά ο κόσμος έχει 
θετική άποψη για το χορευτικό μου σύλλογο/σχολή). Όλες οι απαντήσεις δίνονταν μέσω 
μίας 7-θμιας κλίμακας τύπου Likert. Ζητήθηκε η άποψη 5 ειδικών του αθλητικού 
μάρκετινγκ και δασκάλων χορευτικών συλλόγων αναφορικά με την προσαρμογή του 
ερωτηματολογίου σε πληθυσμό χορευτών. Πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα σε 60 
χορευτές, εκ των οποίων οι μισοί ήταν μέλη χορευτικών συλλόγων και οι λοιποί μέλη 
σχολών λάτιν. Κανένας από τους συμμετέχοντες δε δήλωσε δυσκολία στη συμπλήρωση 
του ερωτηματολογίου. Όσοι συμπλήρωσαν πιλοτικά το ερωτηματολόγιο εξαιρέθηκαν 
από το τελικό δείγμα της έρευνας. Πραγματοποιήθηκε διευρευνητική παραγοντική 
ανάλυση και αναλύσεις αξιοπιστίας, από τις οποίες προέκυψαν οι τρεις αυτούσιες 
διαστάσεις της Ταύτισης με την ομάδα: η Γνωστική, με α=.805, Αυτό-αξιολόγηση, με 
α=.887 και Εκτίμηση, με α=.858. Τα αποτελέσματα υπέδειξαν πολύ καλή προσαρμογή 
των μεταβλητών του ερωτηματολογίου σε πληθυσμό χορευτών παραδοσιακών 
συλλόγων και σχολών λάτιν. Οι συμμετέχοντες αξιολογούν θετικά την ταύτισή τους με 
τους συλλόγους χορού, με τους χορευτές παραδοσιακών, να αξιολογούν καλύτερα όλες 
τις διαστάσεις της ταύτισής τους με το σύλλογο, από ότι οι χορευτές λάτιν. 
 

75. Δαλάκης Α., Υφαντίδου Γ., & Κώστα Γ. (2017). Η τουριστική συμπεριφορά τουριστών-

τριων και ο τύπος των διακοπών που επιλέγουν στην Ελλάδα. 18ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής. 24-26 Νοεμβρίου 2017, Επιμελητήριο 

Έβρου, Αλεξανδρούπολη. 

Περίληψη  

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αξιολογηθεί η σχέση μεταξύ των κινήτρων των 
τουριστών και του τύπου των διακοπών που επιλέγουν στην Ελλάδα. Δευτερεύων σκοπός 
ήταν να αξιολογηθούν οι διαφορές μεταξύ των τουριστών που προέρχονται από 
διαφορετικές χώρες. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν 3.070 τουρίστες από επτά 
διαφορετικές χώρες. Έγινε συσχέτιση μεταξύ των κινήτρων: 1) εξωτερικό περιβάλλον, 2) 
αγάπη και ασφάλεια, 3) αυτοεκτίμηση με το είδος των διακοπών που επιλέχθηκε από 
τους συμμετέχοντες όπως: α) ταξίδια φυσικού περιβάλλοντος (π.χ., τοπία, θάλασσα, 
παραλία, νησιά κλπ.), β) ταξίδια ιστορικά / πολιτιστικής κληρονομιάς (π.χ., περιοχές 
ιστορικού ενδιαφέροντος, πολιτιστικά αξιοθέατα, μνημεία, μουσεία κλπ), γ) 
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δραστηριότητες αναψυχής (π.χ., κατασκήνωση, πεζοπορία, ράφτινγκ, ψάρεμα, σκι, τένις, 
γκολφ κλπ.), δ) διασκέδαση / ψυχαγωγία / παιχνίδι (π.χ., πάρκα ψυχαγωγίας, καζίνο, 
κρουαζιέρα, ψώνια κλπ.) ε) φεστιβάλ και τέχνες, στ) επίσκεψη σε φίλους και συγγενείς. 
Στατιστικά σημαντική συσχέτιση είχαν το εξωτερικό περιβάλλον ως κίνητρο με τον τύπο 
του ταξιδιού που συμπεριλαμβάνει δραστηριότητες επαφής με το φυσικό περιβάλλον. 
Θετική συσχέτιση είχαν επίσης τα κίνητρα αγάπη και ασφάλεια με τον τύπο του ταξιδιού 
που συμπεριλαμβάνει διασκέδαση / ψυχαγωγία / παιχνίδι (πάρκα ψυχαγωγίας, καζίνο, 
κρουαζιέρα, ψώνια). Τέλος, στατιστικά σημαντική συσχέτιση είχε το κίνητρο της 
αυτοεκτίμησης με τον τύπο των ταξιδιών που συμπεριλαμβάνει τις τέχνες και τα 
φεστιβάλ. Έγινε ανάλυση διακύμανσης (Anova) μεταξύ των τουριστών από διαφορετικές 
χώρες προέλευσης και διαπιστώθηκαν διαφορές στις επιλογές του είδους των διακοπών 
τους. Από τα αποτελέσματα εξάγονται χρήσιμα θεωρητικά όσο και πρακτικά 
συμπεράσματα. Φαίνεται ότι ενώ η τουριστική συμπεριφορά είναι σύνθετη 
καθοδηγείται από τα κίνητρα και τις εμπειρίες που οδηγούν στην τελική επιλογή του 
τύπου των διακοπών. Τα στοιχεία της έρευνας μπορεί να χρησιμεύσουν στην 
κατηγοριοποίηση των λόγων και των κινήτρων που οι τουρίστες/τριες επιλέγουν τον 
τουριστικό προορισμό. Αυτό θα δώσει χρήσιμες πληροφορίες και στους επαγγελματίες 
του τουρισμού (ξενοδοχεία, εταιρίες παροχής υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής, 
κλπ.), ώστε να στοχεύσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια στην προσέλκυση και την 
ικανοποίηση των τουριστών. 
 

76. Γιαμούζης, Α., Γουλιμάρης, Δ., Τσίτσκαρη, Ε., & Υφαντίδου, Γ. (2017). Μπορεί η 

«ταύτιση» των χορευτών με το σύλλογο/σχολή χορού να προβλέψει την ικανοποίηση 

τους; 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής. 24-26 

Νοεμβρίου 2017, Επιμελητήριο Έβρου, Αλεξανδρούπολη. 

Περίληψη  

Τα τελευταία χρόνια φαίνεται να αυξάνεται η συμμετοχή ενηλίκων σε συλλόγους 
παραδοσιακού χορού και σε σχολές latin. Οι λόγοι είναι πολλοί και αφορούν κυρίως τις 
φυσιολογικές και ψυχο-συναισθηματικές προεκτάσεις της συμμετοχής, όπως τη 
βελτίωση της φυσικής κατάστασης, την αύξηση της κοινωνικότητας και τη βελτίωση της 
διάθεσης, την εκτόνωση, μέσα σε ένα αρκετά ασφαλές, μη ανταγωνιστικό και ευχάριστο 
περιβάλλον. Στόχος των διαφόρων συλλόγων και σχολών δε θα πρέπει να είναι άλλος 
από την ικανοποίηση και διατήρηση των υπαρχόντων μελών τους. Σε αυτό το πλαίσιο, 
στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της ικανοποίησης των συμμετεχόντων και 
πώς αυτή μπορεί να προβλεφθεί από τα επίπεδα ταύτισης αυτών με το χορευτικό 
σύλλογο/σχολή χορού. Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 164 μέλη παραδοσιακών 
χορευτικών συλλόγων και 153 χορευτές λάτιν (317 άτομα), που για τουλάχιστον ένα 
χρόνο ήταν μέλη των συγκεκριμένων συλλόγων/χορών. Για την εξέταση της ταύτισης 
χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Team Identification Scale (TIS) των Dimmock και 
Grove (2006), διαμορφωμένο για ελληνικό πληθυσμό φιλάθλων από το Θεοδωράκη 
(2010) και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της συγκεκριμένης μελέτης, με τρείς διαστάσεις: 
τη Γνωστική, με τρεις μεταβλητές (π.χ. Θεωρώ το χορευτικό μου σύλλογο/σχολή ως 
κομμάτι του εαυτού μου), την Αυτοαξιολόγηση, με τρεις μεταβλητές (π.χ. Είμαι 
περήφανος που είμαι μέλος του χορευτικού μου συλλόγου/σχολής) και την Εκτίμηση, με 
τρεις μεταβλητές (π.χ. Γενικά ο κόσμος έχει θετική άποψη για το χορευτικό μου 



 

 

 

  

173 

σύλλογο/σχολή). Χρησιμοποιήθηκε μία μεταβλητή για την αξιολόγηση της συνολικής 
ικανοποίησης (Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τη συμμετοχή σας στο συγκεκριμένο 
σύλλογο παραδοσιακών χορών/σχολή χορού). Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από 
παραδοσιακούς χορευτικούς συλλόγους και σχολές χορού της Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης. Πραγματοποιήθηκαν περιγραφικές αναλύσεις και ανάλυση παλινδρόμησης. 
Οι συμμετέχοντες αξιολογούν θετικά την ταύτισή τους με τους συλλόγους/σχολές χορού. 
Επίσης θετικά αξιολογούν και την ικανοποίησή τους με το σύλλογο/σχολή χορού. Η 
ικανοποίηση φαίνεται να προβλέπεται από τις δύο από τις τρεις διαστάσεις της ταύτισης 
των συμμετεχόντων με το σύλλογο παραδοσιακού χορού/σχολή latin, και πιο 
συγκεκριμένα από τις διαστάσεις Γνωστική και Εκτίμηση. Οι δάσκαλοι/υπεύθυνοι των 
συλλόγων παροχής υπηρεσιών παραδοσιακού χορού/latin χορών, θα πρέπει να 
ενισχύσουν όλες τις παραμέτρους που αφορούν σε αυτές τις διαστάσεις προκειμένου να 
πετυχαίνουν την ικανοποίηση των συμμετεχόντων μελών τους -στοιχείο που πιθανά θα 
συμβάλει στη διατήρηση αυτών σε βάθος χρόνου. Θα πρέπει να αναπτύξουν δράσεις 
ενίσχυσης της ιδιότητας μέλους, με συμμετοχή σε παραστάσεις ή άλλες δραστηριότητες, 
με προβολή των δράσεων του συλλόγου/σχολής και στο λοιπό κοινό, τα ΜΜΕ, κ.ο.κ.. 
 

77. Πετροπούλου Ι., Τσίτσκαρη Ε., Γουλιμάρης Δ., & Υφαντίδου Γ. (2017). Η ανάμειξη ως 

παράγοντας τμηματοποίησης των συμμετεχόντων σε μαθήματα ευρωπαϊκών – latin 

χορών. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής. 24-26 

Νοεμβρίου 2017, Επιμελητήριο Έβρου, Αλεξανδρούπολη. 

Περίληψη  

Ο χορός ως δραστηριότητα αναψυχής έχει προσελκύσει πληθώρα συμμετεχόντων τις 
τελευταίες δεκαετίες, γεγονός που προκάλεσε το ενδιαφέρον των ερευνητών για τη 
μελέτη και κατανόηση της συμπεριφοράς αυτών. Η μελέτη της ανάμειξης με μια 
χορευτική δραστηριότητα αποτελεί μία ενδιαφέρουσα και σημαντική παράμετρο της 
κατανόησης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων των καταναλωτών, των στάσεων, των 
μελλοντικών προθέσεων αλλά και της εν γένει συμπεριφοράς τους. Στόχος της έρευνας 
αυτής ήταν να μελετηθεί η ανάμειξη με βάση τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, 
ηλικία) των συμμετεχόντων σε μαθήματα ευρωπαϊκών-latin χορών, με βάση μεταβλητές 
χρήσης της υπηρεσίας (χρόνος και συχνότητα) καθώς και η κατηγοριοποίηση των 
πελατών μέσω της ανάμειξής τους με τη δραστηριότητα. Το δείγμα της έρευνας 
αποτέλεσαν 128 ενήλικοι συμμετέχοντες σε μαθήματα ευρωπαϊκών-latin χορών, κυρίως 
γυναίκες (78,1%), διαφόρων ηλικιών. Η έννοια της ανάμειξης αξιολογήθηκε με την 
κλίμακα των Kyle, Graefe, Manning, & Bacon (2004), αποτελούμενη από τρεις διαστάσεις: 
έλξη (με 4 μεταβλητές, π.χ. Όταν συμμετέχω σε μαθήματα ευρωπαϊκών-latin χορών 
μπορώ να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου), κεντρικότητα (με 4 μεταβλητές, π.χ. Οι 
περισσότεροι από τους φίλους μου έχουν κάποια σχέση με τη δραστηριότητα των 
ευρωπαϊκών-latin χορών) και αυτό-έκφραση (με 6 μεταβλητές, π.χ. Απολαμβάνω 
πραγματικά τη συμμετοχή μου στους ευρωπαϊκούς-latin χορούς). Το ερωτηματολόγιο 
επίσης περιελάβανε ερωτήσεις για το φύλο και την ηλικία των συμμετεχόντων, καθώς 
και ερωτήσεις για τα έτη συμμετοχή στη σχολή, τη συχνότητα και το χρόνο συμμετοχής 
την εβδομάδα. Πραγματοποιήθηκαν Independent samples t-test, αναλύσεις 
διακύμανσης και Cluster analysis, με την ανάμειξη ως παράγοντα κατηγοριοποίησης των 
πελατών. Στατιστικά σημαντικές διαφορές προέκυψαν μόνο στην περίπτωση του φύλου, 
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με τους άνδρες, μάλιστα, να αξιολογούν πιο θετικά τον παράγοντα ελκυστικότητα σε 
σχέση με τις γυναίκες του δείγματος. Η K-means Cluster analysis υπέδειξε την ύπαρξη δύο 
σχεδόν ισάριθμων γκρουπ ανάμειξης: όσων παρουσιάζουν υψηλή εμπλοκή με τους 
ευρωπαϊκούς-latin χορούς (Υψηλά εμπλεκόμενοι: Ν=61), που χαρακτηρίζεται από μέτρια 
προς υψηλή αξιολόγηση όλων των διαστάσεων της ανάμειξης και όσους παρουσιάζουν 
σχετικά χαμηλή εμπλοκή με τους ίδιους χορούς (Μέτρια εμπλεκόμενοι: Ν=67), οι οποίοι 
παρουσιάζουν από μέτρια ως χαμηλή εμπλοκή με τους ευρωπαϊκούς-λάτιν χορούς. Η 
διαχείριση από πλευράς του μάρκετινγκ σχέσεων των διαφορετικών γκρουπ πελατών, 
είναι κάτι που πρέπει περαιτέρω να μελετηθεί και να εξαχθούν ασφαλείς προτάσεις. 
 

78. Πετροπούλου Ι., Γουλιμάρης Δ., Τσίτσκαρη Ε., & Υφαντίδου Γ. (2017). Μπορεί η 

ανάμειξη των συμμετεχόντων σε ευρωπαϊκούς – latin χορούς να προβλέψει την 

ικανοποίηση και αφοσίωση τους; 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού & 

Αναψυχής. 24-26 Νοεμβρίου 2017, Επιμελητήριο Έβρου, Αλεξανδρούπολη. 

Περίληψη  

Στόχος της έρευνας αυτής ήταν να μελετήσει αν και κατά πόσο η ανάμειξη (involvement) 
των ατόμων σε χορούς ευρωπαϊκούς και λάτιν μπορεί να προβλέψει την ικανοποίηση και 
αφοσίωσή τους με την εκάστοτε σχολή χορού. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 128 
ενήλικοι συμμετέχοντες σε μαθήματα ευρωπαϊκών-latin χορών, κυρίως γυναίκες (78,1%), 
διαφόρων ηλικιών. Η έννοια της ανάμειξης αξιολογήθηκε με την κλίμακα των Kyle, 
Graefe, Manning, & Bacon (2004), αποτελούμενη από τρεις διαστάσεις: έλξη (με 4 
μεταβλητές, π.χ. Όταν συμμετέχω σε μαθήματα ευρωπαϊκών-latin χορών μπορώ να είμαι 
πραγματικά ο εαυτός μου), κεντρικότητα (με 4 μεταβλητές, π.χ. Οι περισσότεροι από τους 
φίλους μου έχουν κάποια σχέση με τη δραστηριότητα των ευρωπαϊκών-latin χορών) και 
αυτό-έκφραση (με 6 μεταβλητές, π.χ. Απολαμβάνω πραγματικά τη συμμετοχή μου στους 
ευρωπαϊκούς-latin χορούς). Η ικανοποίηση αξιολογήθηκε με μία μεταβλητή (Συνολικά 
πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τη συμμετοχή σας στα μαθήματα ευρωπαϊκών-λάτιν 
χορών της σχολής) ενώ η αφοσίωση με τρεις μεταβλητές (π.χ. Πόσο δύσκολο θα σας ήταν 
να σταματήσετε να συμμετέχετε στα μαθήματα ευρωπαϊκών-λάτιν χορών της σχολής 
σας). Όλες οι απαντήσεις δόθηκαν μέσω μίας 5-θμιας κλίμακας Likert.  
Πραγματοποιήθηκαν ανάλυση αξιοπιστίας a του Cronbach, για να αξιολογηθεί η 
εσωτερική αξιοπιστία των διαστάσεων της έρευνας και αναλύσεις παλινδρόμησης, με 
εξαρτημένους παράγοντες τις διαστάσεις: ικανοποίηση και αφοσίωση, και ανεξάρτητες 
τις διαστάσεις της ανάμειξης. Όλοι οι παράγοντες παρουσίασαν υψηλή αξιοπιστία 
(a>.72). Από την ανάλυση παλινδρόμησης προέκυψε ότι η ικανοποίηση των 
συμμετεχόντων μπορεί να προβλεφθεί από τη διάσταση αυτό-έκφραση της ανάμειξης. Η 
αφοσίωση των συμμετεχόντων, από την άλλη, μπορεί να προβλεφθεί από τη διάσταση 
ελκυστικότητα. Προκειμένου, λοιπόν, οι επαγγελματίες και ιδιοκτήτες των σχολών 
ευρωπαϊκών-λάτιν χορών να επιδιώξουν την ικανοποίηση και αφοσίωση των μελών τους, 
θα πρέπει να ενισχύσουν δράσεις που συμβάλουν στη μεγαλύτερη ανάμειξη των 
συμμετεχόντων, και κυρίως στην εξυπηρέτηση της ανάγκης τους να εκφραστούν μέσα 
από το χορό αλλά και στην ανάγκη τους να βρίσκουν απόλαυση και ουσιαστική 
ευχαρίστηση μέσα από τη συμμετοχή τους. Ο χορός αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι και 
δραστηριότητα της διττής φύσης του ανθρώπου (σώµα και πνεύµα) απελευθερώνοντας 
και αναπτύσσοντας συναισθήματα.  Με στόχο την αφοσίωση και επαναλειψημότητα των 
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πελατών τους, οι επαγγελματίες του χώρου θα πρέπει να φροντίσουν στη μεγαλύτερη 
εμπλοκή των συμμετεχόντων τους. 
 

79. Δαλκυριάδης Χ., Υφαντίδου Γ., Γουλιμάρης Δ., & Κώστα Γ. (2017). Το προφίλ των 

ασκουμένων στα ιδωτικά γυμναστήρια του δήμου Αλεξανδρούπολης. 18ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής. 24-26 Νοεμβρίου 2017, 

Επιμελητήριο Έβρου, Αλεξανδρούπολη. 

Περίληψη  

Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες, οι οποίες επιδιώκουν να 
διερευνήσουν και να κατανοήσουν τους λόγους εκείνους που οδηγούν τα άτομα να 
αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους με αθλητικές δραστηριότητεςκαι δραστηριότητες 
αναψυχής (Φουσκαρίνης, Κώστα & Υφαντίδου, 2007; Υφαντίδου, Ματσούκα, Κώστα 
&Καμπίτσης, 2010). Τα οφέλη που αποκομίζει ο κάθε  άνθρωπος από τη συμμετοχή του 
στον αθλητισμό, θεωρούνται μείζονος σημασίας και για αυτό το λόγο πρέπει κατά τον 
σχεδιασμό προγραμμάτων άσκησης στα γυμναστήρια να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες 
όλων των κοινωνικών ομάδων για να μπορούν να ικανοποιούνται όλοι όσοι θελήσουν να 
είναι μέλη στους χώρους αυτούς. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο υπεύθυνος κάθε γυμναστηρίου 
οφείλει να λαμβάνει υπόψη το προφίλ των πελατών που θέλει να προσελκύσει στο 
κέντρο άσκησης (Φακριάδου, Υφαντίδου, Κώστα, Μαυρομμάτης & Λάιος, 2009). Η 
ποιότητα των υπηρεσιών, η ικανοποίηση των πελατών και η προσήλωση σε ένα 
γυμναστήριο προκαλούν σημαντικό ενδιαφέρον στους ερευνητές του αθλητικού 
marketing (Costa, Tsitskari, Tzetzis&Goudas, 2004;Alexandris, Douka&Balaska, 
2012;Alexandris, Dimitriadis&Kasiara, 2001). Οι Theodorakis, Kambitsis, Laios και 
koustelios (2001) αναφέρουν ότι παρά τις ποικίλες αναλύσεις οι ερευνητές δεν έχουν 
φθάσει στην συμφωνία και την αποδοχή ενός κοινού ορισμού για την ποιότητα 
υπηρεσιών. Η ποιότητα των υπηρεσιών άρχισε ολοένα και πιο πολύ να υφίσταται και 
στον χώρο του αθλητισμού, αφού οι ιδιοκτήτες γυμναστηρίων για να μπορέσουν να 
αυξήσουν το κέρδος τους, οφείλουν να κρατούν και να αναπτύσσουν το πελατολόγιό 
τους.Μέσα από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρούς από στελέχη της 
διοίκησης στον χώρο του αθλητισμού, για να αποκτηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
αλλά και να αυξηθούν τα έσοδα των γυμναστηρίων, χρειάζεται να οριστεί η ποιότητα ως 
βασικός στόχος της διοίκησης (Theodorakis, Kambitsis, Laios&Koustelios, 2001). 
 

80. Υφαντίδου Γ., Γουλιμάρης Δ., & Ζιουμπιλούδη Α. (2017). Διερεύνηση των 

διαστάσεων προσβασιμότητας των ξενοδοχείων και των αθλητικών τους 

εγκαταστάσεων για αθλητικούς τουρίστες με αναπηρία. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής. 24-26 Νοεμβρίου 2017, Επιμελητήριο Έβρου, 

Αλεξανδρούπολη. 

Περίληψη  

Οι διακοπές, το ταξίδι και οι δραστηριότητες άθλησης και αναψυχής αποτελούν 
σημαντικό κομμάτι της ζωής των ατόμων με αναπηρία ως μέσο απόδρασης από την 
καθημερινότητα, ενίσχυσης των οικογενειακών δεσμών, προαγωγής της υγείας, της 
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αυτοπεποίθησης και της ανεξαρτησίας. Έρευνες στον τουρισμό έδειξαν ότι τα άτομα με 
αναπηρία συναντούν πολλά εμπόδια στη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες άσκησης 
και αναψυχής εξαιτίας της έλλειψης προσβάσιμων προορισμών, εγκαταστάσεων, μέσων 
μεταφοράς, κατάλληλης πληροφόρησης και των εμποδίων στην επικοινωνία και 
συμπεριφορά, αλλά συχνά συναντούν εμπόδια και στην εύρεση διαμονής, προσιτής και 
προσβάσιμης. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των διαστάσεων 
προσβασιμότητας των ξενοδοχείων και των αθλητικών εγκαταστάσεων τους όσον αφορά 
στους αθλητικούς τουρίστες με αναπηρία. Συνεπώς, οι μεταβλητές που ανέδειξε η 
έρευνα ως πολύ σημαντικές, θα μπορούσαν να απαλείψουν τα εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, αν ληφθούν υπόψη από τους ξενοδόχους κατά 
το σχεδιασμό ή την ανακαίνιση των εγκαταστάσεων τους. Η βιομηχανία του τουρισμού 
καλείται να κατανοήσει και να ανταποκριθεί σε αυτά τα ζητήματα μέσα από το 
σχεδιασμό και επανασχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών στο χώρο του αθλητικού 
τουρισμού. 
 

81. Τύμβιου, Ε., Υφαντίδου, Γ., & Κώστα, Γ. (2017). Προσέγγιση του αθλητικού τουρίστα 

με βάση τις κύριες ανθρώπινες ανάγκες και τις συμπεριφορές του: Περιπτωσιολογική 

μελέτη στην Κύπρο. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής. 

24-26 Νοεμβρίου 2017, Επιμελητήριο Έβρου, Αλεξανδρούπολη. 

Περίληψη  

Στην παγκόσμια οικονομία ο τουρισμός αποτελεί μία τεράστια πηγή εσόδων. Η σωστή 
και στοχευόμενη προσέγγισή του δημιουργεί νέους προορισμούς στον τουριστικό χάρτη, 
ενώ παράλληλα αναπτύσσονται νέες μορφές τουρισμού και παρουσιάζονται καινοτόμα 
προϊόντα προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες και 
απαιτήσεις των σύγχρονων τουριστών. Στον τομέα αυτό τα τελευταία χρόνια η Κύπρος 
διανύει την καλύτερη περίοδο όλων των εποχών, με αριθμό αφίξεων ρεκόρ για τα 
δεδομένα του νησιού. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να προσεγγιστεί ο Αθλητικός 
Τουρίστας με βάση τις κύριες ανθρώπινες ανάγκες και τις συμπεριφορές του. Στην 
έρευνα συμμετείχαν 779 αθλητικοί τουρίστες (54.9% άνδρες, 45.1% γυναίκες) πριν ή 
μετά από έναν αγώνα ή μία προπόνησή τους. Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο TRPS 
των Gibson και Yiannakis (2002), το οποίο μεταφράστηκε στα ελληνικά από τους 
Υφαντίδου, Κώστα και Μιχαλοπούλου (2007). Πραγματοποιήθηκε περιγραφική ανάλυση, 
τεστ αξιοπιστίας, παραγοντική ανάλυση κύριων συνιστωσών και ανάλυση συσχετίσεων. 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν Έλληνες, άνδρες, ανύπαντροι, 
απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πλήρους απασχόλησης με ετήσιο εισόδημα € 
20.000 - 60.000. Στην ανάλυση αξιοπιστίας της τυπολογίας του Αθλητικού Τουρίστα ο 
δείκτης Cronbach a ήταν υψηλός. Κατά την παραγοντική ανάλυση επιβεβαιώθηκαν οκτώ 
τουριστικοί ρόλοι που επιβεβαιώνουν το 60.42% της συνολικής διακύμανσης και έξι 
κύριες ανθρώπινες ανάγκες που επιβεβαιώνουν το 63.61% της συνολικής διακύμανσης. 
Στην ανάλυση της MANOVA ανάμεσα στην ηλικία και το φύλο με τους τουριστικούς 
ρόλους που επιβεβαιώθηκαν παρουσιάστηκαν αλληλεπιδράσεις στον Εραστή του Ήλιου, 
στον Εκπαιδευτικό, στον Αναζητητή, στον Υψηλής Κατηγορίας και στον Φυγά. Στην 
ανάλυση της MANOVA μεταξύ της ηλικίας και του φύλου με τις κύριες Ανθρώπινες 
Ανάγκες που επιβεβαιώθηκαν παρουσιάστηκαν αλληλεπιδράσεις στην Ανάγκη για 
Αυτοεκτίμηση, στην Ανάγκη για Αγάπη και Στοργή, στο Εξωτερικό Περιβάλλον και στην 
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Ανάγκη για Αυτό-ολοκλήρωση. Τα αποτελέσματα σχηματίζουν μία ολοκληρωμένη εικόνα 
του Αθλητικού Τουρίστα που επισκέπτεται την Κύπρο που δίνει την δυνατότητα να 
συγκροτηθεί το κατάλληλο τουριστικό πακέτο με απώτερο σκοπό την προσέλκυση νέων 
τουριστών. 
 
 
82. Τύμβιου Ε., Υφαντίδου Γ. & Κώστα Γ. (2017). Ποιες από τις κύριες ανθρώπινες 

ανάγκες συσχετίζονται με τους τουριστικούς ρόλους των αθλητικών τουριστών στην 

Κύπρο. 25ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Κομοτηνή, O107. 

Περίληψη  

Ο τουρισμός σαν ορισμός είναι δύσκολο να διευκρινιστεί αφού πολλοί σύνεδροι ή 
ταξιδιώτες οι οποίοι ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους μπορούν να συνδυάσουν 
τις υποχρεώσεις τους με τουριστικού τύπου δραστηριότητες. Τα κίνητρα για επιμέρους 
ταξίδια ποικίλουν αλλά τα θεμέλια του τουρισμού στηρίζονται σε 3 στοιχειά την αναψυχή 
διακριτική ευχέρεια και τα οφέλη στην τοπική κοινωνία. Ο τουρισμός αποτελεί μία 
παγκόσμια βιομηχανία η οποία αναπτύσσεται διαρκώς και με ταχύτατους ρυθμούς. Νέοι 
προορισμοί παρουσιάζονται στο χάρτη της τουριστικής αγοράς και οι άλλοτε 
παραδοσιακοί προορισμοί παρακμάζουν, ενώ παράλληλα νέες μορφές τουρισμού και 
καινοτομικά προϊόντα παρουσιάζονται προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ολοένα 
αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις των σύγχρονων τουριστών. Ο σκοπός της παρούσας 
έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι συσχετίσεις των κύριων ανθρώπινων αναγκών με τους 
τουριστικούς ρόλους που επιβεβαιωθήκαν στους αθλητικούς τουρίστες που 
επισκέφτηκαν την Κύπρο. Το δείγμα της έρευνα αποτέλεσαν 779 αθλητικοί τουρίστες 
(54.9% άνδρες, 45.1% γυναίκες). Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο TRPS των Gibson 
& Yiannakis (2002) το οποίο μεταφράστηκε στα ελληνικά από τους Υφαντίδου, Κώστα & 
Μιχαλοπούλου (2007). Για την υλοποίηση της έρευνας τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν 
πριν ή μετά από τον αγώνα ή την προπόνηση. Για την ανάλυση των δε- δομένων έγινε 
περιγραφική ανάλυση, τεστ αξιοπιστίας, παραγοντική ανάλυση κύριων συνιστωσών και 
ανάλυση συσχετίσεων Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν 
Έλληνες, άνδρες, ανύπαντροι, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πλήρους 
απασχόλησης και ετήσιο εισόδημα 20.000- 60.000 ευρώ. Στην ανάλυση αξιοπιστίας της 
τυπολογίας του αθλητικού τουρίστα παρουσιάστηκε υψηλός ο δείκτης Cronbach a. Κατά 
την παραγοντική ανάλυση επιβεβαιώθηκαν 8 τουριστικοί ρόλοι όπου επιβεβαιώνουν το 
60.42% της συνολικής δια- κύμανσης και 6 κύριες ανθρώπινες ανάγκες που επιβεβαιώνει 
το 63.61% της συνολικής διακύμανσης. Κατά την ανάλυση συσχετίσεων των τουριστικών 
ρόλων που επιβεβαιώθηκαν με τις κύριες ανθρώπινες ανάγκες, παρουσιάστηκαν αρκετές 
συσχετίσεις όπου αυτό θα συμβάλει στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στην 
Κύπρο. Συμπερασματικά τα αποτελέσματα της έρευνας θα συντελέσουν στην στήριξη 
των τουριστικών πρακτόρων να προσαρμόσουν και να προωθήσουν το κατάλληλο 
τουριστικό πακέτο στους ήδη υπάρχοντες πελάτες τους αλλά συνάμα και να 
προσεγγίσουν καινούργιους. 
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83. Δαλάκης Α., Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ., Ματσούκα Ο. & Τσίτσκαρη Ε. (2017). Συσχετίσεις 

σπορ υπαιθρίων δραστηριοτήτων αναψυχής και διαφορετικής προέλευσης 

τουριστών. 25ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Κομοτηνή, O108. 

Περίληψη  

Ο τουρισμός είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την ζωή των ανθρώπων. Ο 
ελεύθερος χρόνος είναι κάτι το οποίο επηρεάζει το σύνολο των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων στην σύγχρονη και πιεστική ζωή ειδικά στις μεγαλουπόλεις. Η 
τουριστική συμπεριφορά των ανθρώπων σε διαφορετικά μήκη και πλάτη της γης είναι 
δείγματα για το πώς πρέπει να κινούνται οι ιθύνοντες του τουρισμού. Η μεθοδολογία 
που ακολουθήθηκε στην έρευνα μας ήταν να μοιραστούν ερωτηματολόγια σε τουρίστες-
τριες που βρέθηκαν στην περιοχή της έρευνας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην 
περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (5 νομοί συμπεριλαμβάνοντας το νησί 
της Θάσου και της Σαμοθράκης), στην βόρειο ανατολική Ελλάδα. Η έρευνα 
πραγματοποιήθηκε από την 1-1-2015 έως τις 31-12-2015. Στην περιοχή της έρευνας 
μοιράστηκαν 4000 ερωτηματολόγια. Από αυτά επιστράφηκαν 3637 εκ των οποίων 
κρίθηκαν κατάλληλα για μελέτη τα 3070. Ο αριθμός των συμμετεχόντων στην έρευνα 
ήταν 1596 ενώ των συμμετεχουσών ήταν 1302. Υπήρξαν 172 χαμένες τιμές στην 
συγκεκριμένη ερώτηση. Τρεις ήταν οι ηλικιακές ομάδες που χωρίστηκε το δείγμα της 
έρευνας. Η 1η ήταν από 17-39 ετών (αρχική ενηλικίωση), η 2η από 40-59 ετών (μέση 
ενηλικίωση) και η 3η 60 ετών και πάνω (τελική ενηλικίωση) (Gibson, 1994). Τα 
ερωτηματολόγια ήταν στην αγγλική γλώσσα και μεταφράστηκαν στην ελληνική, 
γερμανική, πολωνική και βουλγαρική γλώσσα προκειμένου να προσεγγίσει και τους 
ξένους τουρίστες που έρχονται στην περιοχή από χώρες εκτός της Ελλάδας. Οι Ρουμάνοι 
συμμετέχοντες-ουσες στην έρευνα συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια που ήταν 
μεταφρασμένα στα αγγλικά. Το όργανο μέτρησης της έρευνας ήταν το ερωτηματολόγιο 
της Fang Meng και επιλέχτηκε ως το καταλληλότερο μετά από έρευνα στην ελληνική και 
διεθνή βιβλιογραφία. Οι αθλητικές δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής οι οποίες 
περιελήφθησαν στο ερωτηματολόγιο ήταν οι πλέον γνωστές και ήταν οι παρακάτω: κανό-
καγιάκ σε λίμνες, ποτάμια και θάλασσα, rafting, τοξοβολία, καταδύσεις, αθλητική 
σκοποβολή, Μ.Τ.Β. (ορεινή ποδηλασία), ορειβασία, προσανατολισμός, αναρρίχηση-
καταρρίχηση, Flying-fox (παιχνίδια με σχοινιά), ορεινή πεζοπορία, θαλάσσια σπορ, 
αλεξίπτωτο πλαγιάς, μηχανοκίνητα σπορ και άλλο. Οι αναλύσεις συσχετίσεων που 
πραγματοποιήθηκαν παρουσίασαν διαφορές και στα ήπια σπορ δραστηριοτήτων 
υπαίθριας αναψυχής και στα έντονα σπορ δραστηριοτήτων υπαίθριας αναψυχής. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας είναι κομμάτι μεγαλύτερης έρευνας στην περιοχή που θα 
χρησιμεύσει και στους ιδιώτες του τουρισμού (ξενοδοχεία, γραφεία τουρισμού) αλλά και 
στους δημόσιους φορείς (περιφέρεια – τμήμα τουρισμού.) 
 
 

84. Υφαντίδου Γ., Δαλάκης Α., Παπανικολάου Ε. & Κώστα Γ. (2017). Συσχετίσεις σπορ 

υπαιθρίων δραστηριοτήτων αναψυχής και διαφορετικής χώρας καταγωγής 

τουριστών-τριων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 20ο Διεθνές Συνέδριο 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΕΓΒΕ. 31/3-2/4 2017, Θεσσαλονίκη, 89. 
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Περίληψη  

Τα σπορ υπαιθρίων δραστηριοτήτων αναψυχής είναι ένα σύγχρονο μέσο που 
προσφέρεται στους τουρίστες-τριες διαφόρων περιοχών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
Απώτερος σκοπός της παραπάνω συμπεριφοράς είναι να προσελκύστουν περισσότεροι 
τουρίστες-τριες σε διάφορους τόπους και προορισμούς διακοπών. Στην συγκεκριμένη 
έρευνα πήραν μέρος 3070 τουρίστες-τριες από 7 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Αγγλία, 
Γερμανία, Πολωνία, Βουλγαρία, Κύπρος & Ρουμανία). Τα σπορ των υπαιθρίων 
δραστηριοτήτων που οι τουρίστες-τριες συμμετείχαν ήταν 13 (κανώ-καγιάκ, rafting, 
αθλητική σκοποβολή, τοξοβολία, ορεινή πεζοπορία, αναρρίχηση-καταρρίχηση, 
μηχανοκίνητα σπορ, αλεξίπτωτο πλαγιάς, προσανατολισμός, ορειβασία, καταδύσεις, 
ορεινή ποδηλασία (Μ.Τ.Β.) & Flying-fox (παιχνίδια με σχοινιά). Ανά δραστηριότητα οι 
συμμετοχές ήταν κανώ-καγιάκ 1668, rafting 1335, αθλητική σκοποβολή 1175, τοξοβολία 
1045, ορεινή πεζοπορία 1201, αναρρίχηση-καταρρίχηση 1318, μηχανοκίνητα σπορ 466, 
αλεξίπτωτο πλαγιάς 850, προσανατολισμός 716, ορειβασία 711, καταδύσεις 1349, ορεινή 
ποδηλασία (Μ.Τ.Β.) 1386 & flying-fox (παιχνίδια με σχοινιά) 1237. Κατά αριθμητική σειρά 
οι Έλληνες-ίδες έκαναν τις περισσότερες επιλογές από πλευράς αθλημάτων-σπορ, 
δεύτερη στην σειρά ήταν οι Βούλγαροι-ες και τρίτη στην σειρά ήταν οι Γερμανοί-ίδες. Η 
συγκεκριμένη έρευνα ήταν μέρος μίας πολύ μεγαλύτερης έρευνας με σειρά ερωτημάτων 
που αφορούν τον τουριστική συμπεριφορά των τουριστών που επισκέπτονται διάφορες 
περιοχές της χώρας και ειδικά την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 
 
2016 
 
85. Δαλάκης Α., Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ., Τσίτσκαρη Ε., Αλεξανδρής Κ., Ματσούκα Ο., 

Τζέτζης Γ. & Κουθούρης Χ. (2016). Συγκριτική μελέτη των κίνητρων συμμετοχής 

τουριστών-τριων σε δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής. 2-4 Δεκεμβρίου 2016, ΣΕΦΑΑ Αθηνών, Δάφνη, 

30. 

Περίληψη  

Τα τελευταία χρόνια, τα κίνητρα ως επιστημονική διάσταση είναι μία έννοια με μεγάλο 
ενδιαφέρον για τους ερευνητές του τουρισμού. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν 
να διερευνήσει τις διαφορές που υπήρξαν στα κίνητρα συμμετοχής σε δραστηριότητες 
υπαίθριας αναψυχής το 2015 σε σχέση με το 2010 στην ίδια περιοχή της χώρας, την 
περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι συμμετέχοντες-ουσες στην 
πρώτη έρευνα ήταν 1850 και στην δεύτερη 637. Παρόλο που εξετάστηκαν με 
διαφορετικό τρόπο, τα αποτελέσματα παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 
στην απόφαση των τουριστών-τριών να ασχοληθούν με τις δραστηριότητες υπαίθριας 
αναψυχής που προσφέρονταν στην συγκεκριμένη περιοχή. 
 
86. Νικολαΐδου Σ., Μαυρομάτης Γ., Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ. & Γιαλαμάς Β. (2016). 

Περιγραφή και σύγκριση της οργανωτικής δομής των ελληνικών αθλητικών 

οργανισμών στη τοπική αυτοδιοίκηση. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης 

Αθλητισμού & Αναψυχής. 2-4 Δεκεμβρίου 2016, ΣΕΦΑΑ Αθηνών, Δάφνη. 
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Περίληψη  

Σκοποί της έρευνας ήταν η περιγραφή και η σύγκριση της οργανωτικής δομής των 
Καποδιστριακών και Καλλικρατικών Δημοτικών Αθλητικών Οργανισμών, η ταξινόμηση 
τους σε οργανωτικούς τύπους ή δομές βάσει των διαστάσεων τους, καθώς και η 
αξιολόγηση των δημογραφικών και οργανωτικών χαρακτηριστικών τους. Aρχικό δείγμα 
αποτέλεσαν 100 Ελληνικοί Καποδιστριακοί Δημοτικοί Αθλητικοί Οργανισμοί. Tο δεύτερο 
δείγμα αποτέλεσαν 84 Καλλικρατικοί Αθλητικοί Οργανισμοί / Επιχειρήσεις / Γραφεία 
Αθλητισμού. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Sport Commission 
Organization Structure Survey (SCOSS) τροποποιημένο και μεταφρασμένο στα ελληνικά. 
Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 37 ερωτήσεις για το αρχικό δείγμα και 40 για το 
δεύτερο καθώς κρίθηκε απαραίτητη η πρόσθεση ερωτήσεων για την ενίσχυση του 
Cronbach a. που εμφάνισε ο παράγοντας τυποποίηση στην παραγοντική ανάλυση του 
αρχικού δείγματος. Η διερευνητική παραγοντική ανάλυση του πρώτου δείγματος 
κατέληξε σε τέσσερις παράγοντες: α) τμηματοποίηση ανθρώπινου δυναμικού, β) 
συγκέντρωση, γ) εξειδίκευση, δ) τυποποίηση, με αποδεκτό συντελεστή αξιοπιστίας άλφα 
για τους τρεις πρώτους και μη αποδεκτό για το τελευταίο (a= .48). Η παραγοντική 
ανάλυση του δεύτερου δείγματος κατέληξε σε τρεις παράγοντες: α) τυποποίηση, β) 
συγκέντρωση, γ) πολυπλοκότητα με αποδεκτό συντελεστή αξιοπιστίας άλφα για όλους. 
Τα αποτελέσματα της επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης κατέληξαν σε αποδεκτούς 
δείκτες προσαρμογής και για τα δύο δείγματα, με το δεύτερο όμως δείγμα να εμφανίζει 
καλύτερη προσαρμογή του μοντέλου. H οργανωτική δομή του δεύτερου δείγματος ήταν 
βελτιωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του πρώτου. Η ανιούσα ιεραρχική ανάλυση 
συστάδων (Ascending Hierarchical Clustering) έγινε και για τα δύο δείγματα της έρευνας 
με τη μετρική του Ward και τον αλγόριθμο των «Αμοιβαίων Γειτονικών Σημείων» ως 
μέθοδο συσσωμάτωσης των συστάδων. Από την παραπάνω ανάλυση συστάδων 
δημιουργήθηκαν 4 οργανωτικοί τύποι ή ομάδες οργάνωσης για το πρώτο δείγμα, ενώ 3 
ομάδες για το δεύτερο δείγμα αντίστοιχα. Η συγκεκριμένη ανάλυση βασίστηκε σε μία 
από τις βασικότερες τυπολογίες που είναι ευρέως αποδεκτή του Henry Mintzberg (1979). 
Ο Mintzberg βασίστηκε κατά κύριο λόγο στις οργανωτικές διαστάσεις που συναντώνται 
σε έναν οργανισμό, δηλαδή της πολυπλοκότητας, της τυποποίησης και της συγκέντρωσης 
και με βάση τις παραπάνω μεταβλητές υποστήριξε την ύπαρξη πέντε οργανωτικών τύπων 
ή δομών: απλή δομή, γραφειοκρατική παθητική, διαιρετική, επαγγελματική 
γραφειοκρατική και εξειδικευμένη δομή ή οργανική. Από την ανάλυση συχνοτήτων 
προέκυψε ότι τα δείγματα διέφεραν ως προς όλα τα δημογραφικά και ως προς την 
πλειοψηφία των οργανωτικών χαρακτηριστικών. Τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν τα 
διοικητικά στελέχη στη γνώση και την κατανόηση όλων των προαναφερθέντων 
στοιχείων. Άλλωστε, η κατανόηση τους αποτελεί προϋπόθεση για τα διοικητικά στελέχη 
προκειμένου να καθοδηγούν και να σχεδιάζουν την ιδανική δομή οργάνωσης που θα 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του εκάστοτε οργανισμού. 
 
87. Σπυριδοπούλου Ε., Υφαντίδου Γ., Κουθούρης Χ. & Κώστα Γ. (2016). Στάσεις και 

αντιλήψεις πάνω στην αειφόρο ανάπτυξη και τον πράσινο τουρισμό, ατόμων που 

διοικούν επιχειρήσεις αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής. 2-4 Δεκεμβρίου 2016, ΣΕΦΑΑ Αθηνών, Δάφνη. 

Περίληψη  
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Ο ορισμός «πράσινη ανάπτυξη» ή «αειφόρος ανάπτυξη» ή «βιώσιμη ανάπτυξη» 
αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη που σχεδιάζεται και υλοποιείται λαμβάνοντας 
υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα (Yfantidou & Matarazzo, 
2016). Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να βοηθήσει στον εντοπισμό και στην 
κατανόηση των εννοιών του πράσινου τουρισμού και της αειφόρου ανάπτυξης και τον 
τρόπο με τον οποίο οι έννοιες αυτές γίνονται αντιληπτές και εφαρμόζονται από τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητικού τουρισμού στην 
Ελλάδα σήμερα. Στην έρευνα συμμετείχαν 62 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 
όλη την Ελλάδα. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε είναι του Κιλιπίρη (2009), στο 
οποίο έγιναν κάποιες αλλαγές και προσθήκες. Πραγματοποιήθηκε περιγραφική ανάλυση 
και ανάλυση συχνοτήτων για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Επίσης, 
πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης ως προς έναν ανεξάρτητο παράγοντα 
«Μέγεθος της επιχείρησης» σε σχέση με τις μεταβλητές που εξετάζουν τη στάση των 
επιχειρηματιών που διευθύνουν αθλητικές τουριστικές επιχειρήσεις σε θέματα 
αειφόρου τουρισμού. Επιπλέον η ίδια ανάλυση χρησιμοποιήθηκε ανάμεσα στο 
«Μέγεθος της επιχείρησης» σε σχέση με τις μεταβλητές που αφορούν τις πηγές 
πληροφόρησης για τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν 
την θετική στάση των επιχειρήσεων απέναντι στα ζητήματα της προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος και της υιοθέτησης πράσινων πρακτικών ακόμη και όταν το οικονομικό 
κόστος μειώνει αισθητά τα κέρδη τους. Αυτό συμβαίνει διότι δείχνει να επικρατεί η 
πεποίθηση ότι η οικονομική θυσία που οι επιχειρήσεις είναι διατεθειμένες να πράξουν 
μακροπρόθεσμα θα αποφέρει μεγαλύτερα κέρδη από το κόστος που φαινομενικά 
επικρατεί. 
 
88. Τύμβιου Ε., Στόγιος Ι.Α., Υφαντίδου Γ. & Κώστα Γ. (2016). Προσεγγίζοντας τον 

αθλητικό τουρίστα- περιπτωσιολογική μελέτη στην Κύπρο. 17ο  Πανελλήνιο Συνέδριο 

Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής. 2-4 Δεκεμβρίου 2016, ΣΕΦΑΑ Αθηνών, Δάφνη. 

Περίληψη  

Ο τουρισμός είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στην παγκόσμια οικονομία. Όλο 
και περισσότερα κράτη βασίζουν την οικονομία τους στον τουρισμό. Η Κύπρος λόγω της 
γεωγραφικής της θέσης και του μεσογειακού της κλίματος, καθιερώθηκε μετά το 1960 
σαν ένα από τα κυριότερα τουριστικά κέντρα της Μεσογείου, μέσα από μια ραγδαία και 
συνεχή ανάπτυξη. Ο τομέας του αθλητικού τουρισμού παρουσιάζει επίσης μία σημαντική 
βάση προβολής της Κύπρου στο εξωτερικό με χαμηλό συγκριτικά κόστος, το οποίο είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό σε περιόδους οικονομικής ύφεσης που μαστίζει πολλές Ευρωπαϊκές 
πόλεις. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί το προφίλ του Αθλητικού 
Τουρίστα που επισκέπτεται την Κύπρο και να επιτευχθεί η προσέγγιση του. Το δείγμα της 
έρευνα αποτέλεσαν 779 αθλητικοί τουρίστες. Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο 
TRPS το οποίο μεταφράστηκε στα ελληνικά από τους Υφαντίδου, Κώστα & 
Μιχαλοπούλου (2007) και έπειτα στην γερμανική και γαλλική γλώσσα. Για την ανάλυση 
των δεδομένων έγινε περιγραφική ανάλυση, τεστ αξιοπιστίας και παραγοντική ανάλυση 
κύριων συνιστωσών. Από τα αποτελέσματα, φάνηκε ότι το προφίλ του Αθλητικού 
τουρίστα είναι άνδρες, ανύπαντροι, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πλήρους 
απασχόλησης και ετήσιο εισόδημα 20.000- 60.000 ευρώ. Όσον αφορά τις αθλητικές 
δραστηριότητες που προτιμούν να κάνουν στα πλαίσια των διακοπών τους, το 
μεγαλύτερο ποσοστό παρουσιάστηκε στην ποδηλασία και το βόλεϊ παραλίας. 
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Αποκαλύφθηκαν 10 τουριστικοί ρόλοι που αντιπροσωπεύουν το 66.76% της συνολικής 
διακύμανσης. Μεγαλύτερη φόρτιση παρουσιάστηκε στους εξής ρόλους: α) Υψηλής 
Κατηγορίας, β) Υπαίθριων Δραστηριοτήτων και γ) Αναζητητής. Κατά την ανάλυση κύριων 
συνιστωσών επιβεβαιώθηκαν οι έξι παράγοντες των ανθρωπίνων αναγκών από την 
πυραμίδα του Maslow και αντιπροσωπεύει στο 63.61% της συνολικής διακύμανσης. Την 
μεγαλύτερη φόρτιση παρουσίασαν οι εξής παράγοντες: α) Ανάγκη για αυτοεκτίμηση, β) 
Ανάγκη για ασφάλεια, γ) Κοινωνικές Ανάγκες. Συμπερασματικά παρουσιάζονται τα 
χαρακτηριστικά του προφίλ που έχει ο αθλητικός τουρίστας, ποιες είναι οι κύριες 
ανάγκες του και οι συμπεριφορές που έχει. Έτσι κατά συνέπεια υπάρχει η δυνατότητα να 
δημιουργείται το κατάλληλο τουριστικό πακέτο, με στόχο την προσέλκυση 
συγκεκριμένων ομάδων τουριστών. 
 
89. Τύμβιου Ε., Υφαντίδου Γ. & Κώστα Γ. (2016). Διερεύνηση και αξιολόγηση των κύριων 

ανθρώπινων αναγκών στους αθλητικούς τουρίστες που επισκέπτονται την Κύπρο. 

24ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Κομοτηνή, O062. 

Περίληψη  

Ο τουρισμός είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στην παγκόσμια οικονομία. Όλο 
και περισσότερα κράτη με την πάροδο των χρόνων η οικονομία τους βασίζεται στον 
τουρισμό. Η Κύπρος δεν μπορούσε να απέχει από αυτό αφού, η γεωγραφική της θέση, 
το μεσογειακό της κλίμα οδήγησαν τον νησί από το 1960 σε ένα από τα κυριότερα 
τουριστικά κέντρα της Μεσογείου, μετά από μια ραγδαία και συνεχή ανάπτυξη. Ο τομέας 
του αθλητικού τουρισμού παρουσιάζει επίσης μία σημαντική βάση προβολής της Κύπρου 
στο εξωτερικό με χαμηλό συγκριτικά κόστος, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε 
περιόδους οικονομικής ύφεσης που μαστίζει πολλές Ευρωπαϊκές πόλεις. Η περαιτέρω 
ανάπτυξη και συντήρηση της υποδομής είναι επιθυμητή και είναι σημαντικό να τύχει 
στήριξης από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες αλλά και τον ιδιωτικό τομέα. Έτσι ο 
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού στοχεύει από την δική του σκοπιά στην αξιοποίηση 
ευρωπαϊκών κονδυλίων για στήριξη έργων υποδομής. Προγραμματίστηκε η λειτουργία 
του σχεδίου κινήτρων για έργα εμπλουτισμού τη προγραμματική περίοδο 2014 -2020 στο 
οποίο εντάσσονται έργα αθλητικού τουρισμού. Επίσης επιδιώκεται η λειτουργία Σχεδίου 
deminimis για την αγορά εξοπλισμού και συμπληρωματικής υποδομής στα πλαίσια του 
ιδίου Σχεδίου, προβολή και προώθηση της Κύπρου ως αθλητικό προορισμό, και συνέχιση 
της συνεργασίας με τις ήδη υπάρχουσες ομοσπονδίες. O σκοπός της παρούσας έρευνα 
ήταν να γίνει η αξιολόγηση και η διερεύνηση των κύριων ανθρώπινων αναγκών των 
αθλητικών τουριστών που επισκέπτονται την Κύπρο. Το δείγμα της έρευνα αποτέλεσαν 
779 αθλητικοί τουρίστες (54.9% άνδρες, 45.1% γυναίκες). Χρησιμοποιήθηκε το 
ερωτηματολόγιο TRPS των Gibson & Yiannakis (2002) το οποίο μεταφράστηκε στα 
ελληνικά από τους Υφαντίδου, Κώστα & Μιχαλοπούλου (2007). Για την υλοποίηση της 
έρευνας τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν πριν η μετά από τον αγώνα ή την προπόνηση. 
Για την ανάλυση των δεδομένων έγινε περιγραφική ανάλυση, τεστ αξιοπιστίας και 
παραγοντική ανάλυση κύριων συνιστωσών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μεγαλύτερο 
ποσοστό ήταν Έλληνες, άνδρες, ανύπαντροι, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
πλήρους απασχόλησης και ετήσιο εισόδημα 20.000- 60.000 ευρώ. Στην ανάλυση 
αξιοπιστίας της τυπολογίας του αθλητικού τουρίστα παρουσιάστηκε υψηλός ο δείκτης 
Cronbach a. Όσον αφορά τις αθλητικές δραστηριότητες που προτιμούν να κάνουν στα 
πλαίσια των διακοπών τους το μεγαλύτερο ποσοστό παρουσιάστηκε στην ποδηλασία και 
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το βόλεϊ παραλίας. Κατά την παραγοντική ανάλυση κύριων συνιστωσών επιβεβαιώθηκαν 
και οι έξι κύριες κατηγορίες των ανθρωπίνων αναγκών από την πυραμίδα του Maslow 
και αντιπροσωπεύει στο 63.44% της συνολικής διακύμανσης. Επίσης κατά την 
διερεύνηση της αλληλεπίδρασης της ηλικίας και του φύλου σε σχέση με τις κύριες 
ανθρώπινες ανάγκες στατιστικά σημαντική διαφορά παρουσιάστηκε ανάγκη για αγάπη 
σε σχέση με την ηλικία και το φύλο. Στατιστικά σημαντική διαφορά παρουσιάστηκε και 
στην ανάγκη για διέγερση και εξερεύνηση σε σχέση με το φύλο. 
 
90. Δαλάκης Α., Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ., Ματσούκα Ο. & Τσίτσκαρη Ε. (2016). Η σχέση 

της ποιότητας της τουριστικής εμπειρίας. 24ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & 

Αθλητισμού. Κομοτηνή, O065. 

Περίληψη  

Ο τουρισμός είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την ζωή των ανθρώπων. Ο 
ελεύθερος χρόνος είναι κάτι το οποίο επηρεάζει το σύνολο των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων στην σύγχρονη και πιεστική ζωή ειδικά στις μεγαλουπόλεις. Η τουριστική 
συμπεριφορά των ανθρώπων σε διαφορετικά μήκη και πλάτη της γης είναι δείγματα για 
το πώς πρέπει να κινούνται οι ιθύνοντες του τουρισμού. Η μεθοδολογία που 
ακολουθήσαμε στην έρευνα μας ήταν να μοιραστούν ερωτηματολόγια σε τουρίστες-τριες 
που βρέθηκαν στην περιοχή της έρευνας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (5 νομοί συμπεριλαμβάνοντας το νησί της Θάσου και 
της Σαμοθράκης), στην βόρειο ανατολική Ελλάδα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την 
1-1-2015 έως τις 31-12-2015. Στην περιοχή της έρευνας μοιράστηκαν 4000 
ερωτηματολόγια. Από αυτά επιστράφηκαν 3637 εκ των οποίων κρίθηκαν κατάλληλα για 
μελέτη τα 3070. Ο αριθμός των συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν 1596 ενώ των 
συμμετεχουσών ήταν 1302. Υπήρξαν 172 άτομα που δεν απάντησαν στην συγκεκριμένη 
ερώτηση. Τρεις ήταν οι ηλικιακές ομάδες που χωρίστηκε το δείγμα της έρευνας. Η 1η ήταν 
από 17-39 ετών (αρχική ενηλικίωση), η 2η από 40-59 ετών (μέση ενηλικίωση) και η 3η 60 
ετών και πάνω (τελική ενηλικίωση) (Gibson, 1994). Τα ερωτηματολόγια ήταν στην αγγλική 
γλώσσα και μεταφράστηκαν στην ελληνική, γερμανική, πολωνική και βουλγαρική γλώσσα 
προκειμένου να προσεγγίσουμε και τους ξένους τουρίστες που έρχονται στην περιοχή από 
χώρες εκτός της Ελλάδας. Ακολουθήθηκε η μέθοδος της διπλής μετάφρασης για κάθε μία 
από τις ξένες γλώσσες και αφού πρώτα το ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε από τα Αγγλικά 
(πρωτότυπο) στα Ελληνικά και προσαρμόστηκε για τις ανάγκες της συγκεκριμένης 
έρευνας. Οι Ρουμάνοι συμμετέχοντες-ουσες στην έρευνα συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια 
που ήταν μεταφρασμένα στα αγγλικά. Οι αθλητικές δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής 
οι οποίες περιελήφθησαν στο ερωτηματολόγιο ήταν οι πλέον γνωστές και ήταν οι 
παρακάτω: κανό-καγιάκ σε λίμνες, ποτάμια και θάλασσα, rafting, τοξοβολία, καταδύσεις, 
αθλητική σκοποβολή, Μ.Τ.Β. (ορεινή ποδηλασία), ορειβασία, προσανατολισμός, 
αναρρίχηση-καταρρίχηση, Flying-fox (παιχνίδια με σχοινιά), ορεινή πεζοπορία, θαλάσσια 
σπορ, αλεξίπτωτο πλαγιάς, μηχανοκίνητα σπορ και άλλο. Οι αναλύσεις διακύμανσης και 
οι πολυμεταβλητές αναλύσεις έδειξαν ότι τα αποτελέσματα της έρευνας μας έδειξαν ότι 
και στις 4 κατηγορίες της τουριστικής εμπειρίας υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 
μεταξύ του φύλου των συμμετεχόντων-ουσών της έρευνας. Τα αποτελέσματα της έρευνας 
είναι κομμάτι μεγαλύτερης έρευνας στην περιοχή που θα χρησιμεύσει και στους ιδιώτες 
του τουρισμού (ξενοδοχεία, γραφεία τουρισμού) αλλά και στους δημόσιους φορείς 
(περιφέρεια – τμήμα τουρισμού.) 
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91. Δαλάκης Α., Κώστα Γ., Υφαντίδου Γ. & Τζέτζης Γ. (2015). Κίνητρα και ανάμειξη 

τουριστών στην επιλογή ενός τόπου προορισμού. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής 

Αγωγής & Αθλητισμού της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη. 

Περίληψη  

Ένας τόπος προορισμού μπορεί να περιέχει πολλά χαρακτηριστικά προκειμένου να 
βρίσκεται ανάμεσα στις επιλογές των τουριστών που θέλουν να περάσουν τις διακοπές 
τους σε κάποιο σημείο. Σκοπός της εργασίας ήταν να μετρήσουμε τα κίνητρα και την 
εμπλοκή των τουριστών-τριών που βρέθηκαν στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας 
& Θράκης το καλοκαίρι του 2015 προκειμένου να δούμε τι είναι αυτό που τους ωθεί 
προκειμένου να επισκέπτονται την συγκεκριμένη περιοχή. Δόθηκαν ερωτηματολόγια 
στους τουρίστες-τριες της περιοχής της Αν.Μακ.&Θρακ σε διάφορες περιοχές όπως 
πλοία, ξενοδοχεία, τόποι δραστηριοτήτων υπαίθριας αναψυχής κ.α. και με οδηγίες της 
ερευνητικής ομάδας συμπληρώθηκαν. Τα αποτελέσματα της πολυμεταβλητής ανάλυσης 
MANOVA με ανεξάρτητες μεταβλητές την ηλικία και το φύλο των συμμετεχόντων-ουσών 
έδειξαν ότι για τα κίνητρα δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική επίδραση με Pillai’s Trace 
test F(1,150)=1,148, sig=,287 και μη σημαντικό μερικό η2=,106. Δεν υπήρξαν στατιστικά 
σημαντικά αποτελέσματα και για την εμπλοκή των τουριστών-τριών όπου τα 
αποτελέσματα της πολυμεταβλητής ανάλυσης MANOVA με ανεξάρτητες μεταβλητές την 
ηλικία και το φύλο των συμμετεχόντων-ουσών έδειξαν ότι το Pillai’s Trace test 
F(1,150)=,673, sig=,895 και μη σημαντικό μερικό η2=,070. Οι ερευνητές θεωρούν 
παράξενα τα αποτελέσματα μιας και οι τουρίστες ήταν σε πολλές και διαφορετικές 
τοποθεσίες της συγκεκριμένης περιφέρειας και με εντελώς διαφορετικές αιτιολογήσεις 
του γιατί επέλεξαν την συγκεκριμένη περιοχή για διακοπές. Πιθανολογούν το μικρό 
δείγμα που πρόλαβαν να αναλύσουν ως την πιθανότερη αιτία των αποτελεσμάτων και 
συνεχίζουν την ανάλυση περισσότερων ερωτηματολογίων που έχουν στην διάθεση τους 
προκειμένου να λάβουν ολοκληρωμένα αποτελέσματα. 
 
92. Δαλάκης Α., Κώστα Γ., Υφαντίδου Γ. & Τζέτζης Γ. (2015). Η εκλαμβανόμενη 

ανταγωνιστικότητα προορισμών, βάσει των αντιλήψεων των τουριστών που 

ασχολούνται με υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Αθλητικής Διοίκησης, ΕλλΕΔΑ. Θεσσαλονίκη, 19-20. 

Περίληψη  

Τα κίνητρα ως επιστημονική διάσταση είναι μία έννοια με μεγάλο ενδιαφέρων για τους 
ερευνητές του τουρισμού τα τελευταία χρόνια. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν 
να παρουσιάσει τις διαφορές που υπήρξαν στα κίνητρα συμμετοχής σε δραστηριότητες 
υπαίθριας αναψυχής το 2010 σε σχέση με το 2015 στην ίδια περιοχή της χώρας, την 
περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι συμμετέχοντες-ουσες στην 
πρώτη έρευνα ήταν 637 και στην δεύτερη 1850. Τα αποτελέσματα των ερευνών παρόλο 
που εξετάστηκαν με διαφορετικό τρόπο παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 
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για την απόφαση των τουριστών-τριών να ασχοληθούν με τις δραστηριότητες υπαίθριας 
αναψυχής που διατίθονταν στην συγκεκριμένη περιοχή. 
 
93. Τύμβιου Ε., Κιουρτζίδης Α., Υφαντίδου Γ. & Κώστα Γ. (2015). Διερεύνηση και 

αξιολόγηση της τυπολογίας των αθλητικών τουριστών στην Κύπρο. 16ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο Αθλητικής Διοίκησης, ΕλλΕΔΑ. Θεσσαλονίκη, 10-13. 

Περίληψη  

O σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να γίνει η καταγραφή του προφίλ και η διερεύνηση 
της τυπολογίας των αθλητικών τουριστών που επισκέπτονται την Κύπρο. Το δείγμα της 
έρευνας αποτέλεσαν 779 αθλητικοί τουρίστες. Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο 
TRPS των Gibson & Yiannakis (2002) που μεταφράστηκε στα ελληνικά από τους 
Υφαντίδου, Κώστα & Μιχαλοπούλου (2007). Πραγματοποιήθηκε περιγραφική ανάλυση, 
τεστ αξιοπιστίας, παραγοντική ανάλυση κύριων συνιστωσών και 2-way Anova. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν Έλληνες, άνδρες, ανύπαντροι, 
απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πλήρους απασχόλησης και ετήσιο εισόδημα 
20.000-60.000 ευρώ. Στην ανάλυση αξιοπιστίας της τυπολογίας του αθλητικού τουρίστα 
παρουσιάστηκε υψηλός ο δείκτης Cronbach a. Τη μεγαλύτερη προτίμηση είχαν η 
ποδηλασία και το μπιτς βόλεϊ. Αποκαλύφθηκαν 10 τουριστικοί ρόλοι που 
αντιπροσωπεύουν το 66.76% της συνολικής διακύμανσης. Επίσης κατά την διερεύνηση 
της αλληλεπίδρασης της ηλικίας και του φύλου σε σχέση με τους 10 τουριστικούς ρόλους 
ξεχωριστά, στατιστικά σημαντικές διαφορές παρουσιάστηκαν σε τρεις ρόλους: σε αυτόν 
του Εραστή του ήλιου σε σχέση με το φύλο, στον Αναζητητή σε σχέση με την ηλικία και 
τέλος στον Ανθρωπολόγο σε σχέση με το φύλο. 
 
94. Ντάκουρης Β., Τσιγαρίδα Α., Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ., Μιχαλοπούλου Μ. & Τσίτσκαρη 

Ε. (2015). Διερεύνηση κινήτρων συμμετοχής σε υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες 

αναψυχής στον εθνικό δρυμό Πάρνηθας. 23ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & 

Αθλητισμού. Κομοτηνή, 6. 

Περίληψη  

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη των κινήτρων συμμετοχής που έχουν οι 
συμμετέχοντες σε υπαίθριες δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής σε Εθνικό Δρυμό. 
Επιπλέον, καταγράφτηκαν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, το μέσο πρόσβασης και ο 
χρόνος μετακίνησης των συμμετεχόντων. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 201 
συμμετέχοντες σε υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής που έλαβαν χώρα 
στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας τους μήνες Μαρτίου και Απριλίου του 2013. Στην 
έρευνα συμμετείχαν 111 άνδρες (55,2%) και 90 γυναίκες (44,8%), χωρισμένοι σε πέντε 
ηλικιακές ομάδες (<19, 20-29, 30-39, 40-49 και 50>). Για την αξιολόγηση των κινήτρων 
χρησιμοποιήθηκαν 38 μεταβλητές της κλίμακας Προτίμησης της Αναψυχικής Εμπειρίας 
(Recreation Experience Preference - REP) του Driver και των συνεργατών του. Από την 
διερευνητική παραγοντική ανάλυση προέκυψαν εννέα (9) παράγοντες: α) επίδειξης, β) 
άσκησης, γ) ρίσκου, δ) φυγής, ε) κοινωνικοποίησης, στ) επαφής με την οικογένεια, ζ) 
επαφής με τη φύση, η) βελτίωσης, και θ) χαλάρωσης. Βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των ηλικιακών ομάδων μόνο για τους παράγοντες κινητοποίησης 
«επίδειξη», «φυγή» και «επαφή με την φύση». Στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα 
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στα δύο φύλα παρουσιάστηκαν μόνο στην αξιολόγηση των παραγόντων «επαφή με την 
οικογένεια» και «επαφή με την φύση». Δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 
μεταξύ των μέσων πρόσβασης και του χρόνου μετακίνησης αναφορικά με τους 
παράγοντες κινητοποίησης των συμμετεχόντων. Συμπερασματικά, οι υπεύθυνοι για το 
σχεδιασμό δασικής αναψυχής δεν θα πρέπει γενικά να διαφοροποιούν σημαντικά τις 
προσφερόμενες ευκαιρίες και υπηρεσίες για αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής, 
λαμβάνοντας υπόψη το φύλο, την ηλικία, το χρόνο μετακίνησης και το μέσο πρόσβασης, 
καθώς τα κίνητρα συμμετοχής δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται σημαντικά. 
 
95. Δαλάκης Α., Κώστα Γ., Υφαντίδου Γ., Ματσούκα Ο., Τσίτσκαρη Ε. & Τζέτζης Γ. (2015). 

Η περιοχή και οι δράσεις που προτιμούν οι οικοτουρίστες στην Ελλάδα. 23ο Διεθνές 

Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Κομοτηνή, 7. 

Περίληψη  

Ο τόπος διακοπών και αναψυχής για τους ανθρώπους στην σύγχρονη κοινωνία είναι ένα 
πολύ σημαντικό γεγονός. Στην συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχαν 86 άτομα (42 άντρες & 
44 γυναίκες) το καλοκαίρι του 2014, στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης. Η περιοχή που πραγματοποιήθηκε η έρευνα είναι μία ιδιαίτερη περιοχή από 
άποψη φυσικού κάλλους, με δύο νησιά (Θάσος και Σαμοθράκη), τέσσερα ποτάμια 
(Έβρος, Νέστος, Αγγίτης & Στρυμώνας), δύο λίμνες (Βιστωνίδα & Ισμαρίδα) και το 
νοτιότερο σημείο της οροσειράς της Ροδόπης με κορυφή 1827μ., τέσσερις από τις ένδεκα 
περιοχές της Ελλάδας που προστατεύονται από την Διεθνή σύμβαση Ραμσάρ και δύο 
περιοχές που προστατεύονται από την σύμβαση Natura 2000. Τέλος η περιοχή που 
περιγράψαμε έχει ιδιαίτερα μεγάλη ανάπτυξη στις υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής 
για την χώρα, μιας και σε αυτή δραστηριοποιούνται 4 εταιρίες οι οποίες πραγματοποιούν 
όλες τις γνωστές δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής και στις 4 εποχές του χρόνου. Στην 
συγκεκριμένη έρευνα μετρήθηκαν οι επιθυμίες των συμμετεχόντων και τα κριτήρια που 
βάζουν για να την επιλέξουν. Τα γενικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων-ουσών στην 
έρευνα ήταν 36 ετών κατά μέσο όρο, πανεπιστημιακής μόρφωσης, με μέσο μηνιαίο 
εισόδημα 1500€, παντρεμένοι σε ποσοστό 33,7% και έχοντας ένα παιδί. Το 
ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους συμμετέχοντες προκειμένου να αξιολογήσουμε την 
επιθυμία τους για τον συγκεκριμένο τόπο διακοπών αλλά και την συμμετοχή σε 
υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής βασίστηκε σε ερωτηματολόγια άλλων Ελλήνων 
ερευνητών που είχαν χρησιμοποιηθεί σε παλαιότερες έρευνες και σε άλλες περιοχές της 
χώρας όπου υπάρχει ανάπτυξη στις υπαίθριες δραστηριότητες τουρισμού. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο 
φύλων στην επιλογή του συγκεκριμένου τόπου ή των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων 
που διατίθενται στην συγκεκριμένη περιοχή. Σε όλες τις ξεχωριστές ομάδες του 
ερωτηματολογίου, οι γυναίκες έφεραν καλύτερους μέσους όρους από τους άντρες. Οι 
ερευνητές θεωρούν ότι σε μελλοντικές έρευνας χρειάζεται μεγαλύτερο δείγμα και 
εμπλουτισμός του με αλλοδαπούς τουρίστες. 
 
96. Τύμβιου Ε., Κιουρτζίδης Α., Υφαντίδου Γ. & Κώστα Γ. (2015). Η διερεύνηση του 

προφίλ και των ανθρωπίνων αναγκών στους αθλητικούς τουρίστες στην Κύπρο. 23ο 

Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Κομοτηνή, 8. 
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Περίληψη  

Ο τουρισμός είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στην παγκόσμια οικονομία. Όλο 
και περισσότερα κράτη με την πάροδο των χρόνων η οικονομία τους βασίζεται στον 
τουρισμό. Η Κύπρος δεν μπορούσε να απέχει από αυτό αφού, η γεωγραφική της θέση, το 
μεσογειακό της κλίμα οδήγησαν τον νησί από το 1960 σε ένα από τα κυριότερα τουριστικά 
κέντρα της Μεσογείου, μετά από μια ραγδαία και συνεχή ανάπτυξη. Με βάση τη 
Στρατηγική Τουρισμού μέχρι το 2010 δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη ειδικών 
μορφών τουρισμού, όπως ο αθλητικός τουρισμός. O σκοπός της παρούσας έρευνα είναι 
να γίνει η καταγραφή του προφίλ αλλά και η διερεύνηση των κύριων ανθρώπινων 
αναγκών των αθλητικών τουριστών που επισκέπτονται την Κύπρο. Το δείγμα της έρευνα 
αποτέλεσαν 779 αθλητικοί τουρίστες (54.9% άνδρες, 45.1% γυναίκες). Χρησιμοποιήθηκε 
το ερωτηματολόγιο TRPS των Gibson & Yiannakis (2002) το οποίο μεταφράστηκε στα 
ελληνικά από τους Υφαντίδου, Κώστα & Μιχαλοπούλου (2007). Για την υλοποίηση της 
έρευνας τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν πριν η μετά από τον αγώνα ή την προπόνηση. 
Για την ανάλυση των δεδομένων έγινε περιγραφική ανάλυση, τεστ αξιοπιστίας και 
παραγοντική ανάλυση κύριων συνιστωσών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μεγαλύτερο 
ποσοστό ήταν Έλληνες, άνδρες, ανύπαντροι, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
πλήρους απασχόλησης και ετήσιο εισόδημα 20.000-60.000 ευρώ. Στην ανάλυση 
αξιοπιστίας της τυπολογίας του αθλητικού τουρίστα παρουσιάστηκε υψηλός ο δείκτης 
Cronbach a. Όσον αφορά τις αθλητικές δραστηριότητες που προτιμούν να κάνουν στα 
πλαίσια των διακοπών τους το μεγαλύτερο ποσοστό παρουσιάστηκε στην ποδηλασία και 
το Μπιτς βόλεϊ. Κατά την παραγοντική ανάλυση κύριων συνιστωσών επιβεβαιώθηκαν  οι 
πέντε κύριες κατηγορίες των ανθρωπίνων αναγκών από την πυραμίδα του Maslow και 
αντιπροσωπεύει στο 58.62% της συνολικής διακύμανσης. 
 
 
2014 

 

97. Δαλάκης Α., Κώστα Γ., Τσίτσκαρη Ε., Αλεξανδρής Κ., Υφαντίδου Γ. & Τζέτζης Γ. (2014). 

Το προφίλ των συμμετεχόντων σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής και η 

εμπλοκή τους με υπαίθριες δραστηριότητες. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής 

Διοίκησης, ΕλλΕΔΑ. Θεσσαλονίκη, 37-39. 

Περίληψη  

Σύμφωνα με τον Κουθούρη (2009), οι υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής ως υπηρεσίες 
αποβλέπουν κυρίως, στην ευχαρίστηση των συμμετεχόντων και στην απόκτηση νέων 
εμπειριών που συνδέονται πολλές φορές στο μυαλό των συμμετεχόντων με την περιοχή 
που υλοποιούνται. Το θεωρητικό υπόβαθρο και ο τρόπος μέτρησης της έννοιας της 
ανάμειξης στην αναψυχή βασίστηκε σε θεωρίες και μοντέλα μέτρησης από το χώρο της 
συμπεριφοράς καταναλωτών (Havitz and Dimanche, 1999). Σύμφωνα με τον Kyle και τους 
συνεργάτες του (2004), ο εννοιολογικός προσδιορισμός της ανάμειξης στην αναψυχή 
σχετίζεται με την έννοια της «προσωπικής σχετικότητας», που αρχικά αναφέρθηκε από 
τους Celci and Olson (1988) στο χώρο της συμπεριφοράς των καταναλωτών. Για τους 
τελευταίους, μία δραστηριότητα αποκτά «σχετικότητα», όταν το άτομο θεωρεί ότι 
σχετίζεται με τον εαυτό του και είναι σημαντική για την επίτευξη προσωπικών του 
στόχων. Επίπεδα ανάμειξης με μία δραστηριότητα αναψυχής δημιουργούνται όταν οι 
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στόχοι, οι αξίες και τα ενδιαφέροντα του ατόμου συμπίπτουν με τα χαρακτηριστικά της 
δραστηριότητας αναψυχής (Kyle et al., 2004). Προσπαθώντας να κατανοήσουν τη 
συμπεριφορά των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής (Δ.Υ.Α.), οι 
ερευνητές του χώρου συμπεριέλαβαν την ανάμειξη σε θεωρητικά και εμπειρικά μοντέλα 
(Iwasaki & Havitz, 1998; 2004; Kyle, Graefe, Manning & Bacon, 2003; 2004b). Σκοποί της 
έρευνας ήταν: α) η διερεύνηση του προφίλ των ανθρώπων που συμμετέχουν σε Δ.Υ.Α. 
βάση της προηγούμενης εμπειρίας τους, β) ο έλεγχος του προφίλ τους σε σχέση με την 
επιθυμία για συγκεκριμένο αριθμό ημερών συμμετοχής σε Δ.Υ.Α. και γ) το πόσο συχνά 
ασχολείται κάποιος με Δ.Υ.Α.. Όλα τα παραπάνω εξετάστηκαν σε σχέση με το φύλο και 
την εμπλοκή τους σε Δ.Υ.Α. 
 
98. Τύμβιου Ε., Υφαντίδου Γ. & Κώστα Γ. (2014). Η διερεύνηση της τυπολογίας του 

αθλητικού τουρίστα στην Κύπρο. 22ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & 

Αθλητισμού. Κομοτηνή, 6. 

Περίληψη  

Ο τουρισμός είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στην παγκόσμια οικονομία. Όλο 
και περισσότερα κράτη με την πάροδο των χρόνων η οικονομία τους βασίζεται στον 
τουρισμό. Η Κύπρος δεν μπορούσε να απέχει από αυτό αφού, η γεωγραφική της θέση, 
το μεσογειακό της κλίμα οδήγησαν τον νησί από το 1960 σε ένα από τα κυριότερα 
τουριστικά κέντρα της Μεσογείου, μετά από μια ραγδαία και συνεχή ανάπτυξη. Με βάση 
τη Στρατηγική Τουρισμού μέχρι το 2010 δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη ειδικών 
μορφών τουρισμού, όπως ο αθλητικός τουρισμός. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν 
να γίνει καταγραφή του προφίλ και διερεύνηση της τυπολογίας του αθλητικού τουρίστα 
που επισκέπτεται την Κύπρο. Το δείγμα της έρευνα αποτέλεσαν 779 αθλητικοί τουρίστες 
(54.9% άνδρες, 45.1% γυναίκες). Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο TRPS των Gibson 
& Yiannakis (2002) το οποίο μεταφράστηκε στα ελληνικά από τους Υφαντίδου, Κώστα & 
Μιχαλοπούλου (2007). Για την υλοποίηση της έρευνας τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν 
πριν η μετά από τον αγώνα ή την προπόνηση. Για την ανάλυση των δεδομένων έγινε 
περιγραφική ανάλυση, τεστ αξιοπιστίας και παραγοντική ανάλυση κύριων συνιστωσών. 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν Έλληνες, άνδρες, ανύπαντροι, 
απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πλήρους απασχόλησης και ετήσιο εισόδημα 
20.000-60.000 ευρώ. Στην ανάλυση αξιοπιστίας της τυπολογίας του αθλητικού τουρίστα 
παρουσιάστηκε υψηλός ο δείκτης Cronbach a. Όσον αφορά τις αθλητικές 
δραστηριότητες που προτιμούν να κάνουν στα πλαίσια των διακοπών τους το 
μεγαλύτερο ποσοστό παρουσιάστηκε στην ποδηλασία και το Μπιτς βόλεϊ. Κατά την 
παραγοντική ανάλυση κύριων συνιστωσών αποκαλύφθηκαν 10 τουριστικοί ρόλοι που 
αντιπροσωπεύουν το 66.76% της συνολικής διακύμανσης. 
 

99. Ζιουμπιλούδη Α., Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ., Μπάτσιου Σ. & Τσίτσκαρη Ε. (2014). 

Ταξιδιωτικές συνήθειες και προτιμήσεις των ατόμων με αναπηρία στον αθλητικό 

τουρισμό. 22ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Κομοτηνή, 4-5. 

Περίληψη  

Το ταξίδι βασισμένο σε δραστηριότητες άθλησης και αναψυχής έχει αναπτυχθεί ραγδαία 
κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες με τους επαγγελματίες στο χώρο του τουρισμού και 
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του αθλητισμού να έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν τη δυναμικότητα του αθλητικού 
τουρισμού. Ο αθλητικός τουρισμός αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ζωής των ατόμων με 
αναπηρία ως μέσο απόδρασης από την καθημερινότητα, ενίσχυσης των οικογενειακών 
δεσμών, προαγωγής της υγείας, της αυτοπεποίθησης και της ανεξαρτησίας. Η έλλειψη 
προσβασιμότητας περιορίζει και αποτρέπει τα άτομα με αναπηρία από τη συμμετοχή 
τους σε δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής και πολλές φορές από τη διαδικασία 
ταξιδιού. Η έρευνα στον τουρισμό για τα άτομα με αναπηρία διαρκώς αυξάνεται με το 
ζήτημα της προσβασιμότητας να πολιορκεί το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών. Σκοπός 
της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των διαστάσεων προσβασιμότητας όσον 
αφορά στις ταξιδιωτικές συνήθειες των αθλητικών τουριστών με αναπηρία και των 
προτιμήσεων τους σε αθλητικές δραστηριότητες. Στην έρευνα συμμετείχαν 81 αθλητικοί 
τουρίστες με αναπηρία ηλικίας 18 ετών και άνω, άνδρες και γυναίκες, με κινητικές και 
αισθητηριακές αναπηρίες (όρασης ή ακοής). Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από την 
κλίμακα Accessible Tourism Accommodation Survey - ATAS που αφορά σε ταξιδιωτικές 
συνήθειες των ατόμων με αναπηρία με βάση την προσβασιμότητα (50 ερωτήσεις), τμήμα 
24 ερωτήσεων που αφορούν σε αθλητικές δραστηριότητες για άτομα με αναπηρία και 
τμήμα 12 ερωτήσεων που αφορούν σε δημογραφικά στοιχεία και σε συγκεκριμένη 
προτίμηση προορισμού. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν προτιμήσεις, 
συνήθειες και εμπόδια πρόσβασης των ταξιδιωτών με αναπηρία στο χώρο του αθλητικού 
τουρισμού. Συμπερασματικά η βιομηχανία του τουρισμού καλείται να κατανοήσει και να 
ανταποκριθεί στις ανωτέρω ανάγκες και επιθυμίες παρέχοντας περισσότερες ευκαιρίες 
για ταξίδι και άσκηση, σε ένα περιβάλλον με σεβασμό στη διαφορετικότητα όπου η 
προσβασιμότητα δεν αποτελεί πολυτέλεια, παρά αναφαίρετο δικαίωμα. 
 
2013 
 

100. Νίκου Μ., Ματσούκα Ο., Τσίτσκαρη Έ., Κώστα Γ. & Υφαντίδου Γ. (2013). Ο 

χειμερινός τουρισμός στη Μακεδονία. 21ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & 

Αθλητισμού. Κομοτηνή, 8. 

Περίληψη  

Ο χειμερινός τουρισμός ως εναλλακτική μορφή τουρισμού αφορά στους τουρίστες 
που επιλέγουν να περάσουν τις διακοπές τους σε χειμερινά θέρετρα συμμετέχοντας 
παράλληλα σε υπαίθριες δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής. Σκοπός της 
παρούσας έρευνας ήταν να καταγραφεί το προφίλ του χειμερινού τουρίστα 
Αναψυχής στο χιονοδρομικό κέντρο του Καιμακτσαλάν. Οι συμμετέχοντες στην 
έρευνα ήταν 274 άτομα, ηλικίας από 17 έως 60 ετών, οι οποίοι επισκέφτηκαν το 
χιονοδρομικό κέντρο του Καιμακτσαλάν. Το όργανο μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε 
στην παρούσα έρευνα ήταν ερωτηματολόγιο - Tourists Role Preference Scales. 
Ύστερα από στατιστική επεξεργασία των δεδομένων εντοπίστηκαν τα ακόλουθα 
αποτελέσματα. Μέσω της ανάλυσης διακύμανσης ως προς ένα παράγοντα (one-way 
ANOVA) διαπιστώθηκε σημαντική μόνο μεταξύ των δραστηριοτήτων που κάνουν οι 
χειμερινοί τουρίστες και του ύψους του εισοδήματος τους (F =4.026, Sig 0.028). 
Επίσης, ανακαλύφθηκε ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως επίδραση των 
δημογραφικών στοιχείων του δείγματος ως προς την επιλογή των αθλημάτων που 
επιλέγουν να κάνουν οι χειμερινοί τουρίστες. Τέλος, εντοπίστηκε ότι το βαθμός 
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ικανοποίησης των αναγκών των χειμερινών τουριστών έχει επίδραση μόνο με την 
ηλικία (F=4.125, Sig = 0.049). Ουσιαστικά, ανακαλύφθηκε ότι οι δραστηριότητες που 
επιλέγουν να κάνουν οι χειμερινοί τουρίστες στις διακοπές τους εξαρτώνται από το 
προσωπικό τους εισόδημα. Επίσης, η επιλογή του αθλήματος που κάνουν δεν 
επηρεάζεται από κανένα δημογραφικό στοιχείο και τέλος ο βαθμός ικανοποίησης 
των αναγκών τους επηρεάζεται από την ηλικία του ατόμου. 
 

101. Βερνάδου Α., Αποστολοπούλου Δ., Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ., Τσίτσκαρη Ε. & 

Μιχαλοπούλου Μ. (2013). Καταγραφή του προφίλ των αθλητικών τουριστών του 

κλασικού μαραθωνίου της Αθήνας. 21ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & 

Αθλητισμού. Κομοτηνή, 7-8. 

Περίληψη  

O αθλητικός τουρισμός έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα, οι κάτοικοι των πόλεων 
κρατών ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν ή να συμμετέχουν σε αθλητικά γεγονότα. 
Σήμερα ένα από τα σημαντικά αθλητικά γεγονότα που προσελκύει αθλητές και θεατές 
απ’ όλο τον κόσμο είναι ο διεθνής Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών. Για την επιβίωση και 
την εξέλιξη του αθλητικού τουρισμού, σημαντική είναι η διερεύνηση και η ανάλυση των 
χαρακτηριστικών και των αναγκών του αθλητικού τουρίστα. Ο σκοπός της παρούσας 
έρευνας ήταν να καταγραφεί το προφίλ των αθλητικών τουριστών που συμμετείχαν 
ή/και παρακολούθησαν τον Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Για τη διερεύνηση της 
τυπολογίας των Ελλήνων και ξένων τουριστών στην Αθήνα χρησιμοποιήθηκε το 
ερωτηματολόγιο “Tourist Roles Preference Scale” (TRPS) των Gibson και Yiannakis (2002), 
μεταφρασμένο και προσαρμοσμένο σε Έλληνες, Βρετανούς, Γάλλους και Γερμανούς 
τουρίστες από τους Υφαντίδου, Κώστα και Μιχαλοπούλου (2007). Η έρευνα 
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 11 Νοεμβρίου του 2012. Απαντήθηκαν 200 
ερωτηματολόγια από εγχώριους και ξένους αθλητικούς τουρίστες, που επισκέφτηκαν την 
Αθήνα με σκοπό την παρακολούθηση ή την συμμετοχή στον Κλασικό Μαραθώνιο ή τα 
5/10χλμ. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων, πραγματοποιήθηκε περιγραφική 
στατιστική ανάλυση, ανάλυση διακύμανσης ως προς 1 ανεξάρτητο παράγοντα (one-way 
Anova) και ανάλυση t-test. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως παρουσιάστηκε ψηλός δείκτης 
αξιοπιστίας τόσο στις ανάγκες των τουριστών (.81) όσο και στις συμπεριφορές/κίνητρα 
(.743). Από την ανάλυση και των συμπεριφορών των αθλητικών τουριστών, 
παρουσιάστηκαν οκτώ τουριστικοί ρόλοι, ο αναζητητής 28%, ο τουρίστας υπαίθριων 
δραστηριοτήτων 50,5%, ο τουρίστας υψηλής κατηγορίας 7,5%, ο ανθρωπολόγος-
αρχαιολόγος 72,5%, ο εραστής του ήλιου 82%, ο αναζητητής δράσης 42%, ο οργανωμένος 
μαζικός τουρίστας 22,5% και ο ενεργητικός αθλητικός τουρίστας 32,5%. Από την ανάλυση 
των αναγκών των αθλητικών τουριστών παρουσιάστηκαν πέντε παράγοντες, η ανάγκη 
για αυτοεκτίμηση και αναγνώριση από τους άλλους 84,5%, οι ανάγκες ασφάλειας 87% η 
ανάγκη για αγάπη (κοινωνικές ανάγκες) 83,5%, η ανάγκη για αυτοολοκλήρωση, 
αυτενέργεια και αυτοανάπτυξη 77,5% οι φυσιολογικές ανάγκες 82%. Τα συμπεράσματα 
της έρευνας θα βοηθήσουν στην εξέλιξη του αθλητικού τουρισμού, καθώς είναι 
σημαντική η διερεύνηση και η ανάλυση των χαρακτηριστικών και των αναγκών του 
αθλητικού τουρίστα, για την κατανόηση των αναγκών τους και την ανάπτυξη προϊόντων 
που θα τους ικανοποιήσουν καλύτερα. Επίσης, μέσω της σκιαγράφησης του προφίλ τους, 
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θα βρεθούν τρόποι για την προώθηση των τουριστικών προϊόντων με σκοπό την 
ανάπτυξη της κατανάλωσης τους. 
 

102. Ζιουμπιλούδη Α., Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ., Μπάτσιου Σ. & Τσίτσκαρη Ε. (2013). 

Αθλητικός τουρισμός και άτομα με αναπηρία – προσβασιμότητα και προοπτικές. 21ο 

Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Κομοτηνή, 6-7.  

Περίληψη  

Το ταξίδι βασισμένο στις αθλητικές δραστηριότητες έχει σημειώσει ραγδαία ανάπτυξη 
τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Ο αθλητικός τουρισμός είναι μία μορφή τουρισμού που 
κερδίζει συνεχώς έδαφος αποτελώντας ένα ταχέως αναπτυσσόμενο φαινόμενο με 
παγκόσμιες διαστάσεις και σημασία σε πολλά επίπεδα. Ο τουρισμός και ο αθλητισμός 
αποτελούν τομείς που έχουν τη δύναμη να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων 
με αναπηρία και χωρίς αναπηρία. Τα άτομα με αναπηρία αντιπροσωπεύουν μια μεγάλη 
και αναπτυσσόμενη αγορά για τις τουριστικές επιχειρήσεις και η συμμετοχή τους σε 
φυσικές δραστηριότητες, προγράμματα άσκησης και αναψυχής, αλλά και στον 
αγωνιστικό αθλητισμό είναι ευεργετική. Η έρευνα στον τουρισμό για τα άτομα με 
αναπηρία βρίσκεται σε εξέλιξη με το ζήτημα της προσβασιμότητας να πολιορκεί το 
ενδιαφέρον πολλών ερευνητών. Οι τουρίστες με αναπηρία συναντούν εμπόδια στη 
συμμετοχή τους σε δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής εξαιτίας της έλλειψης 
προσβάσιμων προορισμών, εγκαταστάσεων, μέσων μεταφοράς, κατάλληλης 
πληροφόρησης, εμποδίων επικοινωνίας και συμπεριφοράς, καθώς και της εύρεσης 
προσιτής και προσβάσιμης διαμονής. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση 
των διαστάσεων προσβασιμότητας των αθλητικών τουριστών με αναπηρία όσον αφορά 
στα τουριστικά καταλύματα και στις αθλητικές εγκαταστάσεις και των διαστάσεων των 
ανθρωπίνων αναγκών τους. Διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια σε αθλητικούς τουρίστες με 
αναπηρία ηλικίας 18 ετών και άνω, άνδρες και γυναίκες, με κινητικές και αισθητηριακές 
αναπηρίες (όρασης ή ακοής). Χρησιμοποιήθηκε τμήμα του ερωτηματολογίου Accessible 
Tourism Accommodation Survey - ATAS που αφορά στις ανάγκες διαμονής των ατόμων 
με αναπηρία με βάση την προσβασιμότητα (64 ερωτήσεις) με την προσθήκη 9 
ερωτήσεων για τις ανάγκες της έρευνας, τμήμα του ερωτηματολογίου TRPS - Tourist Role 
Preference Scale των Gibson και Yiannakis (2002) για την εξέταση σημαντικών 
ψυχολογικών αναγκών(22 ερωτήσεις),τμήμα 24 ερωτήσεων που αφορούν σε αθλητικές 
δραστηριότητες για άτομα με αναπηρία και τμήμα 9 ερωτήσεων που αφορούν σε 
δημογραφικά στοιχεία και σε συγκεκριμένη προτίμηση προορισμού. Το ATAS εξετάζει 6 
παράγοντες: 1) Βασική Κινητικότητα, 2) Ακοή και Όραση (Επικοινωνία), 3) 
Περιπατητικότητα (Ασφάλεια), 4) Υπηρεσίες και Ασφάλεια, 5 )Ανέσεις/Παροχές (Άνεση 
και Αναψυχή), 6)Συμπληρωματική/Επιπρόσθετη Κινητικότητα και το TRPS εξετάζει 6 
παράγοντες: 1) Ανάγκη για αυτοεκτίμηση και αναγνώριση από τους άλλους, 2) 
Φυσιολογικές ανάγκες, 3) Η ανάγκη για αγάπη (κοινωνικές ανάγκες), 4) Η ανάγκη για 
αυτοολοκλήρωση, αυτενέργεια και αυτοανάπτυξη, 5) Οι ανάγκες ασφάλειας, 6) 
Εξωτερικό περιβάλλον: Η ανάγκη για διέγερση και εξερεύνηση. Η μελέτη των ανωτέρω 
παραγόντων θα συμβάλλει σημαντικά στο να κατανοήσει η βιομηχανία του τουρισμού 
τις ανάγκες των αθλητικών τουριστών με αναπηρία και να προβεί στο σχεδιασμό και 
επανασχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών στο χώρο του αθλητικού τουρισμού, 
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παρέχοντας περισσότερες ευκαιρίες για ταξίδι σε ένα περιβάλλον χωρίς περιορισμούς 
και εμπόδια. 
 

103. Ζιουμπιλούδη Α., Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ., Μπάτσιου Σ. & Τσίτσκαρη Ε. (2013). 

Αθλητικός τουρισμός και άτομα με αναπηρία – προσβασιμότητα και προοπτικές. 

Τρισέλιδες εργασίες 21ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. 

Κομοτηνή, 43-47.  

Περίληψη  

Το ταξίδι βασισμένο στις αθλητικές δραστηριότητες έχει σημειώσει ραγδαία ανάπτυξη 
τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Ο αθλητικός τουρισμός είναι μία μορφή τουρισμού που 
κερδίζει συνεχώς έδαφος αποτελώντας ένα ταχέως αναπτυσσόμενο φαινόμενο με 
παγκόσμιες διαστάσεις και σημασία σε πολλά επίπεδα. Ο τουρισμός και ο αθλητισμός 
αποτελούν τομείς που έχουν τη δύναμη να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων 
με αναπηρία και χωρίς αναπηρία. Τα άτομα με αναπηρία αντιπροσωπεύουν μια μεγάλη 
και αναπτυσσόμενη αγορά για τις τουριστικές επιχειρήσεις και η συμμετοχή τους σε 
φυσικές δραστηριότητες, προγράμματα άσκησης και αναψυχής, αλλά και στον 
αγωνιστικό αθλητισμό είναι ευεργετική. Η έρευνα στον τουρισμό για τα άτομα με 
αναπηρία βρίσκεται σε εξέλιξη με το ζήτημα της προσβασιμότητας να πολιορκεί το 
ενδιαφέρον πολλών ερευνητών. Οι τουρίστες με αναπηρία συναντούν εμπόδια στη 
συμμετοχή τους σε δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής εξαιτίας της έλλειψης 
προσβάσιμων προορισμών, εγκαταστάσεων, μέσων μεταφοράς, κατάλληλης 
πληροφόρησης, εμποδίων επικοινωνίας και συμπεριφοράς, καθώς και της εύρεσης 
προσιτής και προσβάσιμης διαμονής. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση 
των διαστάσεων προσβασιμότητας των αθλητικών τουριστών με αναπηρία όσον αφορά 
στα τουριστικά καταλύματα και στις αθλητικές εγκαταστάσεις και των διαστάσεων των 
ανθρωπίνων αναγκών τους. Διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια σε αθλητικούς τουρίστες με 
αναπηρία ηλικίας 18 ετών και άνω, άνδρες και γυναίκες, με κινητικές και αισθητηριακές 
αναπηρίες (όρασης ή ακοής). Χρησιμοποιήθηκε τμήμα του ερωτηματολογίου Accessible 
Tourism Accommodation Survey - ATAS που αφορά στις ανάγκες διαμονής των ατόμων 
με αναπηρία με βάση την προσβασιμότητα (64 ερωτήσεις) με την προσθήκη 9 
ερωτήσεων για τις ανάγκες της έρευνας, τμήμα του ερωτηματολογίου TRPS - Tourist Role 
Preference Scale των Gibson και Yiannakis (2002) για την εξέταση σημαντικών 
ψυχολογικών αναγκών(22 ερωτήσεις),τμήμα 24 ερωτήσεων που αφορούν σε αθλητικές 
δραστηριότητες για άτομα με αναπηρία και τμήμα 9 ερωτήσεων που αφορούν σε 
δημογραφικά στοιχεία και σε συγκεκριμένη προτίμηση προορισμού. Το ATAS εξετάζει 6 
παράγοντες: 1) Βασική Κινητικότητα, 2) Ακοή και Όραση (Επικοινωνία), 3) 
Περιπατητικότητα (Ασφάλεια), 4) Υπηρεσίες και Ασφάλεια, 5 )Ανέσεις/Παροχές (Άνεση 
και Αναψυχή), 6)Συμπληρωματική/Επιπρόσθετη Κινητικότητα και το TRPS εξετάζει 6 
παράγοντες: 1) Ανάγκη για αυτοεκτίμηση και αναγνώριση από τους άλλους, 2) 
Φυσιολογικές ανάγκες, 3) Η ανάγκη για αγάπη (κοινωνικές ανάγκες), 4) Η ανάγκη για 
αυτοολοκλήρωση, αυτενέργεια και αυτοανάπτυξη, 5) Οι ανάγκες ασφάλειας, 6) 
Εξωτερικό περιβάλλον: Η ανάγκη για διέγερση και εξερεύνηση. Η μελέτη των ανωτέρω 
παραγόντων θα συμβάλλει σημαντικά στο να κατανοήσει η βιομηχανία του τουρισμού 
τις ανάγκες των αθλητικών τουριστών με αναπηρία και να προβεί στο σχεδιασμό και 
επανασχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών στο χώρο του αθλητικού τουρισμού, 
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παρέχοντας περισσότερες ευκαιρίες για ταξίδι σε ένα περιβάλλον χωρίς περιορισμούς 
και εμπόδια. 

 

104. Τύμβιου Ε., Υφαντίδου Γ. & Κώστα Γ. (2013). Προφίλ, συμπεριφορές και ανάγκες 

των αθλητικών τουριστών που συμμετείχαν στον 5ο Διεθνή Μαραθώνιο «Μέγας 

Αλέξανδρος» στη Θεσσαλονίκη. Τρισέλιδες εργασίες 14ου Συνεδρίου Ελληνικής 

Επιστημονικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής, ΕλλΕΔΑ. ΟΑΚΑ, Αθήνα, 

42-45. 

Περίληψη  

Η Θεσσαλονίκη είναι πρωτεύουσα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με πληθυσμό 
1.104.460 κατοίκους (www.thessaloniki.gr, 2011). Το μεσογειακό κλίμα και η καλή 
γεωγραφική της θέση ευνοούν τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων / γεγονότων. 
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 ήταν μία από τις 5 Ολυμπιακές πόλεις, το 2006 
φιλοξένησε το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Στίβου και τον 1ο Διεθνή Μαραθώνιο «Μέγας 
Αλέξανδρος» (ο οποίος από τότε καθιερώθηκε στο διεθνές καλεντάρι της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Στίβου - IAAF), ενώ το 2009 φιλοξένησε το τελευταίο μίτινγκ της χρονιάς 
της IAAF. O Epitropoulos et.al., (2003) όρισε τον αθλητικό τουρισμό ως την εμπειρία να 
ταξιδεύει κανείς για να συμμετάσχει, ή να παρακολουθήσει ένα αθλητικό γεγονός ή 
δραστηριότητα, και ο πρωταρχικός λόγος που παρακινεί κάποιον να ταξιδεύει για να 
αποκτήσει μία τουριστική εμπειρία είτε για επαγγελματικούς λόγους, είτε για λόγους 
ευχαρίστησης είναι το  ίδιο το αθλητικό γεγονός, ή αθλητική δραστηριότητα. Στο πλαίσιο 
της γενικότερης κατηγοριοποίησης των τουριστών έγιναν πολλές προσπάθειες για τη 
διερεύνηση των τύπων των αθλητικών τουριστών. Μια αξιόλογη προσπάθεια είναι των 
Gibson & Yiannakis (2002), στην οποία εντοπίστηκαν 15 τουριστικοί ρόλοι / 
συμπεριφορές: 1) εραστής του ήλιου, 2) αναζητητής δράσης, 3) ανθρωπολόγος, 4) 
αρχαιολόγος, 5) οργανωμένος μαζικός τουρίστας, 6) αναζητητής συγκίνησης, 7) 
εξερευνητής, 8) κοσμοπολίτης, 9) αναζητητής, 10) ανεξάρτητος μαζικός τουρίστας, 11) 
υψηλής κατηγορίας τουρίστας, 12) περιπλανώμενος, 13) φυγάς από την πραγματικότητα 
Ι και ΙΙ, 14) ενεργός αθλητικός τουρίστας και 15) εκπαιδευτικός τουρίστας. Η Υφαντίδου 
με τους συνεργάτες της επιβεβαίωσε τους ρόλους αυτούς και στον ελληνικό χώρο 
(Yfantidou, Matsouka, Costa, & Michalopoulou, 2010). Ο αθλητικός τουρισμός 
αντανακλάται σε 3 από τους παραπάνω ρόλους: τον ενεργό αθλητικό τουρίστα, τον 
εξερευνητή και τον αναζητητή συγκίνησης. Στις ίδιες έρευνες, παράλληλα με τους ρόλους 
μελετήθηκαν και οι ανθρώπινες ανάγκες, η κατηγοριοποίηση των οποίων έγινε με βάση 
την πυραμίδα του Maslow (1970), η οποία προσδιορίζει 5 ειδών ανάγκες: 1) 
φυσιολογικές, 2) ασφάλειας, 3) για αυτοεκτίμηση και αναγνώριση από τους άλλους, 4) 
για αγάπη (κοινωνική ανάγκη) και 5) για αυτό-ολοκλήρωση, αυτενέργεια και αυτό-
ανάπτυξη. 

 

105. Υφαντίδου Γ., Βερνάδου Α., Τσίτσκαρη Ε., Κώστα Γ. & Μιχαλοπούλου Μ. (2013). 

Διερεύνηση του προφίλ των αθλητικών τουριστών του κλασικού μαραθωνίου της 
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Αθήνας. Τρισέλιδες εργασίες 14ου Συνεδρίου Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας 

Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής, ΕλλΕΔΑ. ΟΑΚΑ, Αθήνα, 46-48. 

Περίληψη  

Ο αθλητικός τουρισμός είναι μια μορφή τουρισμού, όπου οι Standeven και De Knop 
(1999), τον χαρακτήρισαν ως η ενεργητική και παθητική ανάμειξη ατόμων σε κάποια 
αθλητική δραστηριότητα όπου η συμμετοχή τους είναι τυχαία ή οργανωμένη και γίνεται 
για επαγγελματικούς ή μη λόγους με προϋπόθεση τη μετακίνηση μακριά από τον τόπο 
διαμονής και εργασίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αθλητικού τουρισμού είναι ο 
θεσμός του Μαραθωνίου. Τα τελευταία χρόνια 700 καταγεγραμμένοι μαραθώνιοι 
οργανώνονται σε όλο τον κόσμο και περισσότεροι από πέντε εκατομμύρια άνθρωποι 
συμμετέχουν σε αυτούς (www.aimsworldrunning.com). Στην Ελλάδα διοργανώνεται ένας 
από τους πιο γνωστούς μαραθώνιους, ο Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών, ο οποίος είναι 
ένα αθλητικό τουριστικό γεγονός, στο οποίο συμμετέχουν χιλιάδες δρομείς και θεατές 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό (http://www.athensclassicmarathon.gr). Οι Kurtzman 
και Zauhar (2005), αναφέρουν ότι το κίνητρο για να ταξιδέψει κάποιος, ή να συμμετέχει 
σε συγκεκριμένο είδος τουρισμού προσδιορίζεται ως ένα σύνολο αναγκών και στάσεων 
που οδηγούν το άτομο να δράσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο και σύμφωνα με τον 
Κραβαρίτη (1992), οι τουριστικές ανάγκες οδηγούν τον άνθρωπο στον τουρισμό. Σε 
έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στον Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας διαπιστώθηκε 
ότι οι αθλητικοί τουρίστες ήταν Έλληνες (73%), άνδρες (73%), ως 34 ετών (30%), εισόδημα 
πάνω από 50.000,00€ (32%) (Γκουτζιούπας & Γαργαλιάνος, 2008). Σε έρευνα των 
Χριστοδουλίδου, Τύμβιου, Υφαντίδου και Κώστα (2011), για τις κύριες ανθρώπινες 
ανάγκες, διαπίστωσαν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό παρουσιάστηκε στην ανάγκη για υγεία 
και ευεξία και να αισθάνονται καλά με τον εαυτό τους. 
 
106. Δαλάκης Α., Κώστα Γ., Υφαντίδου Γ., Τσίτσκαρη Ε. & Αλεξανδρής Κ. (2013). Το 

προφίλ των συμμετεχόντων σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής και η 

προηγούμενη εμπειρία τους. Τρισέλιδες εργασίες 14ου Συνεδρίου Ελληνικής 

Επιστημονικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής, ΕλλΕΔΑ. ΟΑΚΑ, Αθήνα, 

70-71. 

Περίληψη  

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής με τους εξοντωτικά ταχείς ρυθμούς και τις ολοένα και 
αυξανόμενες απαιτήσεις, καθώς και το ποιοτικά υποβαθμισμένο περιβάλλον των 
σύγχρονων μεγαλουπόλεων καθιστά την υπαίθρια αναψυχή και τη συμμετοχή σε 
προγράμματα υπαίθριων δραστηριοτήτων σημαντική και άκρως απαραίτητη 
(Μπουλουγούρης, 2010). Το υπαίθριο περιβάλλον προσφέρει ευκαιρίες και δυνατότητες 
για ανάπτυξη δεξιοτήτων που μπορεί το άτομο να μεταφέρει στη δύσκολη 
καθημερινότητά του και τους καταιγιστικούς ρυθμούς ζωής των πόλεων προκειμένου να 
αναπτυχθεί προσωπικά. Ο Μπουλουγούρης (2010) ανέφερε τις θετικές επιδράσεις της 
υπαίθριας αναψυχής τόσο στο σωματικό, όσο και στον ψυχολογικό τομέα, αφού 
αποτελούν λύση στο πρόβλημα της υποκινητικότητας και του έντονα καθιστικού τρόπου 
ζωής. Οι δραστηριότητες αναψυχής και ψυχαγωγίας βελτιώνουν τη φυσική κατάσταση, 
διώχνουν το στρες και βοηθούν στην ψυχική ισορροπία του ατόμου. Οι Χρόνη & 
Ζουρμπάνος, (2001) τόνισαν επίσης ότι η συμμετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες 
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συνδέεται με μία σειρά συναισθημάτων όπως η ευχαρίστηση, η επίτευξη και η 
ικανοποίηση, τα οποία ενδυναμώνουν και προστατεύουν την ψυχική υγεία των ατόμων 
και βοηθούν σε πολύ μεγάλο ποσοστό στην εδραίωση της ψυχολογικής τους ευημερίας. 
 
2012 
 

107. Κώστα Γ. & Υφαντίδου Γ. (2012). Αθλητικός Τουρισμός. Τρισέλιδες εργασίες 13ου 

Πανελλήνιου Συνεδρίου Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής, ΕλλΕΔΑ. Τμήμα 

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σπάρτη, 16-

20. 

Περίληψη  

Μέχρι την προηγούμενη δεκαετία η έλλειψη ερευνών σχετικά με την ύπαρξη και τα 
οφέλη του αθλητικού τουρισμού δε διευκόλυνε τη ζήτηση διεξαγωγής μεγάλων 
αθλητικών γεγονότων από τις διάφορες πόλεις. Οι τοπικές αρχές δεν είχαν πρόσβαση σε 
πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα των αθλητικών γεγονότων στον τουρισμό και 
στην ανάπτυξη στρατηγικών για επενδύσεις στον αθλητισμό. Την τελευταία δεκαετία 
έγιναν έρευνες που τόνισαν τη σπουδαιότητα του αθλητικού τουρισμού και όρισαν τα 
χαρακτηριστικά του. Τι είναι, όμως, τελικά ο αθλητικός τουρισμός; Αθλητικός τουρισμός 
(ΑΤ) είναι τα ταξίδια αναψυχής που οδηγούν τα άτομα έξω από τις τοπικές τους 
κοινωνίες, για να συμμετάσχουν σε αθλητικές δραστηριότητες, να παρακολουθήσουν 
τέτοιες ή να επισκεφθούν χώρους που σχετίζονται με τον αθλητισμό (Gibson, 1998). Από 
τον τελευταίο ορισμό διαφαίνονται και οι τρεις κύριες μορφές του ΑΤ: Ενεργός, 
παθητικός και ΑΤ επίσκεψης. 
 
108. Δαλάκης Α., Υφαντίδου Γ., Τσίτσκαρη Ε., Κώστα Γ. & Αλεξανδρής Κ. (2012). 

Διερεύνηση του προφίλ των συμμετεχόντων και της ικανοποίησης τους σε υπαίθριες 

δραστηριότητες αναψυχής. Τρισέλιδες εργασίες 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 

Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής, ΕλλΕΔΑ. Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης 

Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σπάρτη, 166-167. 

Περίληψη  

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής με τους εξοντωτικά ταχείς ρυθμούς και τις ολοένα και 
αυξανόμενες απαιτήσεις καθώς και το ποιοτικά υποβαθμισμένο περιβάλλον των 
σύγχρονων μεγαλουπόλεων καθιστά την υπαίθρια αναψυχή και τη συμμετοχή σε 
προγράμματα υπαιθρίων δραστηριοτήτων σημαντική και άκρως απαραίτητη 
(Μπουλουγούρης, 2010). Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση του προφίλ των 
ανθρώπων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής. Επίσης, σε σχέση 
με το προφίλ των συμμετεχόντων θα ελεγχθεί και ο βαθμός ικανοποίησης τους από την 
συμμετοχή στις υπαίθριες δραστηριότητες. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 637 
συμμετέχοντες σε δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής που πραγματοποιήθηκαν από 
τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο του 2010, σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης. Στην έρευνα συμμετείχαν 339 άνδρες (53.22%) και 298 γυναίκες (46.78%), 
χωρισμένοι σε πέντε ηλικιακές κατηγορίες και με πέντε διαφορετικές συχνότητες 
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συμμετοχής σε δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής. Για την ανάλυση των δεδομένων 
χρησιμοποιήθηκε η πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης (MANOVA). Η ανάλυση 
MANOVA έδειξε ότι υπάρχει σημαντική πολυμεταβλητή επίδραση μεταξύ των τριών 
εξαρτημένων μεταβλητών που ήταν «η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονταν από 
την συγκεκριμένη εταιρία», «η ικανοποίηση με την απόφαση σας να περάσετε την ημέρα 
σας με τις δραστηριότητες που οργανώνει η συγκεκριμένη εταιρία» και «η συχνότητα 
συμμετοχής στις δραστηριότητες αναψυχής» σε σχέση με το φύλο των συμμετεχόντων 
και την ηλικιακή ομάδα που ανήκουν. Η πρακτική αξία της έρευνας που 
πραγματοποιήθηκε αφορά τους δημόσιους φορείς της περιοχής που ασχολούνται με την 
ανάπτυξη του τουρισμού και των παρεχόμενων υπηρεσιών της περιοχής τους 
(Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης - Τμήμα Τουρισμού, Δήμοι των πέντε 
νομών που πραγματοποιήθηκε η έρευνα με τους Τομείς του Τουρισμού τους, κέντρα 
ενημέρωσης επισκεπτών της περιοχής), τις εταιρείες που ασχολούνται με την παροχή 
υπαιθρίων δραστηριοτήτων στην περιοχή (εταιρείες υπαιθρίων δραστηριοτήτων, 
γραφεία γενικού τουρισμού, ξενοδοχεία, ξενώνες) και τους συμμετέχοντες στις 
δραστηριότητες, οι οποίοι θα είναι και οι τελικοί αποδέκτες των αλλαγών και των 
πιθανών βελτιώσεων στις παρεχόμενες υπηρεσίες που προτείνει η συγκεκριμένη μελέτη. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας και οι προτάσεις που προέκυψαν δόθηκαν στους φορείς 
(δημόσιους και ιδιωτικούς), προκειμένου να λάβουν αποφάσεις που θα αφορούν στην 
τουριστική ανάπτυξη της περιοχής τους όσον αφορά στη δημιουργία και διαμόρφωση 
δράσεων υπαίθριας αναψυχής. 
 
109. Υφαντίδου Γ., Πολεμίτης Α. & Κώστα Γ. (2012). Δημιουργία πλαισίου αξιολόγησης 

και κατηγοριοποίησης των αθλητικών τουριστικών υποδομών. Τρισέλιδες εργασίες 

13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής, ΕλλΕΔΑ. Τμήμα 

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σπάρτη, 170. 

Περίληψη  

Η δημιουργία κριτηρίων και προδιαγραφών για τις υποδομές αθλητικού τουρισμού 
δημιουργεί θετικά αποτελέσματα τόσο για τους ντόπιους φορείς όσο και για τους 
ενδιαφερόμενους τουρίστες χρήστες. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διενέργεια 
έρευνας με στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για την αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των αθλητικών τουριστικών υποδομών της 
Κύπρου. Αναπτύχθηκαν πέντε ερωτηματολόγια με σκοπό τη δημιουργία ενός 
θεωρητικού πλαισίου που να ικανοποιεί ένα σημαντικό μέρος του θέματος των 
υποδομών αθλητικού τουρισμού. Το πλαίσιο αυτό αποτελείται από το βασικό 
ερωτηματολόγιο το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί στα γενικά κριτήρια και 
προδιαγραφές αθλητικών υποδομών. Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν άλλα τέσσερα 
εξειδικευμένα ερωτηματολόγια τα οποία αφορούν τα αθλήματα ποδοσφαίρου, 
κολύμβησης, ποδηλασίας και το σπορ των υποβρυχίων καταδύσεων. Το δείγμα της 
έρευνας αποτέλεσαν 317 άτομα. Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων 
διαχωρίστηκε σε τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο έγιναν περιγραφικές αναλύσεις για κάθε 
εργαλείο ξεχωριστά, στο δεύτερο στάδιο έγινε Διερευνητική Ανάλυση Παραγόντων (ΔΑΠ) 
και στο τρίτο στάδιο εξετάστηκε η αξιοπιστία των μετρήσεων τόσο ως προς τους 
παράγοντες που εξήχθησαν από την ανάλυση παραγόντων όσο και ως προς τις 
μεταβλητές που συγκροτούν τον κάθε παράγοντα. Όσο αφορά τα εργαλεία αξιολόγησης 
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των υποδομών αθλητικού τουρισμού, η ΔΑΠ έδειξε τη δημιουργία δέκα παραγόντων για 
το γενικό εργαλείο. Για το εργαλείο σχετικά με τις υποδομές ποδοσφαίρου η ΔΑΠ έδειξε 
ένα παράγοντα· το ίδιο επίσης παρουσίασε και για το εργαλείο σχετικά με τις υποδομές 
της κολύμβησης. Για το άθλημα της ποδηλασίας, η ΔΑΠ έδειξε τρεις παράγοντες και για 
τις υποδομές των υποβρυχίων καταδύσεων η ΔΑΠ έδειξε τέσσερις παράγοντες. 
 
110. Νικολαϊδου Σ., Μαυρομμάτης Γ., Υφαντίδου Γ. & Κώστα Γ. (2012). Στάθμιση 

ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση της οργανωτικής δομής σε καποδιστριακούς 

δημοτικούς αθλητικούς οργανισμούς. 20ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & 

Αθλητισμού. Κομοτηνή, Αρ.89. 

Περίληψη  

Οι Δημοτικοί Αθλητικοί Οργανισμοί (ΔΑΟ) αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία 
αναπτύσσεται ο αθλητισμός σε εθνικό επίπεδο. Στη διεθνή βιβλιογραφία είναι 
περιορισμένος ο αριθμός των ερευνών σχετικά με την οργανωτική δομή τους, ενώ στη 
χώρα μας τα ερευνητικά δεδομένα είναι μηδαμινά. Σκοπός της μελέτης ήταν η στάθμιση 
ενός έγκυρου και αξιόπιστου ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση της οργανωτικής 
δομής τους. Οι διαστάσεις της είναι η συγκέντρωση, πολυπλοκότητα και τυποποίηση. Το 
ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Sport Commission Organization Structure 
Survey που περιελάμβανε 4 ενότητες, 40 ερωτήσεων. Αυτές αφορούσαν: 1) συγκέντρωση 
(6 ερωτήσεις), 2) πολυπλοκότητα (6), 3) τυποποίηση (6), 4) δημογραφικά & οργανωτικά 
χαρακτηριστικά (22). Για να εγκριθεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του 
ερωτηματολογίου έγινε πιλοτική εφαρμογή σε 31 ΔΑΟ. Το ερωτηματολόγιο 
συμπληρώθηκε από τους Προέδρους τους μέσω προσωπικής επαφής και ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Οι Πρόεδροι απάντησαν στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου σε 
πενταβάθμια κλίμακα Likert όπου (1) ποτέ και (5) πάντα. Για να ελεγχθεί η εγκυρότητα 
του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση που ανέδειξε 6 
παράγοντες που ερμήνευαν το 74,8% της συνολικής διακύμανσης. Για τον έλεγχο της 
αξιοπιστίας του υπολογίστηκε ο συντελεστής a του Cronbach που ήταν για τον 1) 
παράγοντα :αποκέντρωση a= ,85, για το 2) παράγοντα :συγκέντρωση a= ,86 ενώ για τους 
υπόλοιπους παράγοντες ήταν χαμηλός. Για το λόγο αυτό, παρέμειναν οι ερωτήσεις της 
πρώτης και της τέταρτης ενότητας του ερωτηματολογίου. Για την περαιτέρω ανάπτυξη 
του ερωτηματολογίου ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: α) ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας β) συνεντεύξεις με τους Προέδρους με σκοπό τη σχεδίαση ερωτήσεων 
σχετικών με την οργανωτική δομή των ΔΑΟ. Έτσι προστέθηκαν άλλες 9 ερωτήσεις. Το νέο 
ερωτηματολόγιο περιείχε 3 ενότητες, 37 ερωτήσεων 1) δημογραφικά χαρακτηριστικά (4 
ερωτήσεις) 2) διαστάσεις οργανωτικής δομής (16 ερωτήσεις) 3) οργανωτικά 
χαρακτηριστικά (18 ερωτήσεις). Το τελικό ερωτηματολόγιο υπεβλήθη σε κριτική 
ανάλυση από 3 Ακαδημαϊκούς, που δίδασκαν στατιστική και μεθοδολογία έρευνας στο 
Πανεπιστήμιο Θράκης και αξιολογήθηκε από φιλόλογο προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ερμηνεία των ερωτήσεων. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε εκ νέου πιλοτική μελέτη 
στους ίδιους ΔΑΟ, αφού ενημερώθηκαν οι Πρόεδροι για το λόγο της επιπρόσθετης 
συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων. Η παραγοντική ανάλυση φανέρωσε 5 παράγοντες 
που ερμήνευσαν το 78,8 % της συνολικής διακύμανσης. Αυτοί ήταν: α) συγκέντρωση, β) 
αποκέντρωση, γ) κάθετη διαφοροποίηση πολυπλοκότητας, δ) οριζόντια διαφοροποίηση 
πολυπλοκότητας, ε) τυποποίηση με υψηλή συνοχή των μεταβλητών για κάθε παράγοντα 
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(a = ,83, a =,85, a =,63, a =,80, a =,84). Συμπερασματικά το νέο ερωτηματολόγιο αποτελεί 
ένα αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο, ικανό να αξιολογήσει την οργανωτική δομή των ΔΑΟ. 
 
111. Γεντή Μ. , Ζωγράφου Μ., Κώστα Γ. & Υφαντίδου Γ. (2012). Σύγκρουση και 

ασάφεια ρόλου. Η περίπτωση των γυμναστηρίων στη Χίο. 20ο Διεθνές Συνέδριο 

Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Κομοτηνή, Αρ.202. 

Περίληψη  

H ασάφεια ρόλου αφορά την αβεβαιότητα που αισθάνεται ο κάθε εργαζόμενος όταν δεν 
του είναι ξεκάθαρες οι απαιτήσεις της εργασίας του, με πιο τρόπο θα τις επιτύχει και πώς 
προσδοκούν οι άλλοι να ανταποκριθεί στην εργασία του. Η σύγκρουση ρόλων  προκύπτει 
όταν διαφορετικά άτομα ή ομάδες ατόμων με τα οποία αλληλεπιδρά ο εργαζόμενος 
έχουν συγκρουόμενες προσδοκίες για τη συμπεριφορά του. Σκοπός της έρευνας ήταν να 
μελετηθεί κατά πόσο οι οδηγίες και η πληροφόρηση που δίδονται  από  τους ιδιοκτήτες 
γυμναστηρίων στους εργαζόμενους γυμναστές/προσωπικό, σχετικά με το αντικείμενο 
εργασίας επηρεάζουν τη σύγκρουση και την ασάφεια ρόλων με βάση την ηλικία και την 
μέτρηση(πριν, μετά). Για την αξιολόγηση της σύγκρουσης και της ασάφειας ρόλων 
χρησιμοποιήθηκαν οι δύο κλίμακες μέτρησης των Rizzo, House & Lirtzman (1970) και 
συγκεκριμένα της σύγκρουσης και της  ασάφειας ρόλων.  Για τις ανάγκες της έρευνας 
πραγματοποιήθηκε διανομή των ερωτηματολογίων σε 15 γυμναστές που εργάζονταν σε 
γυμναστήρια της Χίου. Τη διανομή των ερωτηματολογίων ακολούθησε η διανομή ενός 
εντύπου που περιέγραφε ακριβώς τις αρμοδιότητες/δραστηριότητες του κάθε γυμναστή 
είτε στην αίθουσα με τα ομαδικά προγράμματα, είτε στην αίθουσα με τα ελεύθερα βάρη. 
Η ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε δεκατέσσερις εβδομάδες αργότερα για να 
διαπιστωθούν τυχόν μεταβολές στη σύγκρουση και την ασάφεια ρόλων μετά την 
εφαρμογή των οδηγιών. Από την ανάλυση διακύμανσης ως προς τον παράγοντα «ηλικία» 
δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική ως προς την ασάφεια ρόλου (F4,14=0,28; 
p>0.05).Από την ανάλυση διακύμανσης ως προς τους παράγοντες «σύγκρουση» και 
«ασάφεια» ρόλου δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του παράγοντα 
«μέτρηση», (F1,14=1,15; p>0.05) για την ασάφεια και (F1,14=0.018 ; p>0.05)  για την 
σύγκρουση ρόλου αντίστοιχα. 
 
112. Τύμβιου Ε. , Χριστοδουλίδου Ε., Σιούνας Α., Υφαντίδου Γ. & Κώστα Γ. (2012). 

Διερεύνηση και αξιολόγηση του προφίλ και των κύριων ανθρώπινων αναγκών των 

αθλητικών τουριστών. 20ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. 

Κομοτηνή, Αρ. 219. 

Περίληψη  

Αθλητικός τουρισμός  είναι η οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα, ή αθλητικό γεγονός 
στο οποίο συμμετέχει κάποιος είτε ως αθλητής, είτε ως παθητικός θεατής. Τα 
χαρακτηριστικά του αθλητικού τουρίστα είναι: 1) ενεργητική / παθητική ανάμειξη με 
αθλητική δραστηριότητα, 2) συμμετοχή σε τυχαία, ή οργανωμένη δραστηριότητα, 3) 
εμπειρίες για μη εμπορικούς, ή επαγγελματικούς / εμπορικούς λόγους, 4) ταξίδια 
αναψυχής μακριά από το σπίτι και την εργασία. Όσον αφορά τις κύριες ανθρώπινες 
ανάγκες χωρίζονται σε πέντε βασικές κατηγορίες. 1)Ανάγκη αυτοεκτίμησης, 2)ανάγκη για 
σπίτι και οικογένεια, 3)ανάγκη για ασφάλεια,4)ανάγκη για συντροφικότητα και 5)ανάγκη 
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για φροντίδα. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να καταγράψει το προφίλ και τις 
κύριες ανθρώπινες ανάγκες των αθλητικών τουριστών. Το δείγμα αποτέλεσαν 352 
αθλητικοί τουρίστες που επισκέφτηκαν την Ελλάδα και την Κύπρο. Για την υλοποίηση του 
σκοπού της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Tourist Role Preference Scale 
(TRPS) των Gibson and Yiannakis (2002) το οποίο μεταφράστηκε στα ελληνικά από τους 
Yfantidou, Costa and Michalopoulou (2007) το οποίο αποδείχτηκε από την βιβλιογραφία 
ως έγκυρο και αξιόπιστο. Τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν πριν, ή μετά από αγώνα, ή 
την προπόνηση. Για την ανάλυση των δεδομένων έγινε τεστ αξιοπιστίας, περιγραφική 
ανάλυση, παραγοντική ανάλυση, cross tabs και 2-way Anova όσο αφορά το φύλο και την 
ηλικία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν Έλληνες, άνδρες, 
ηλικίας μεταξύ 17-39 ετών, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και πλήρους 
απασχόλησης, με ετήσιο εισόδημα € 20.000-60.000. Στις τιμές των μέσων όρων για τις 
κύριες ανθρώπινες ανάγκες τους το μεγαλύτερο ποσοστό παρουσιάστηκε στην ανάγκη 
για υγεία και ευεξία και επίσης να αισθάνονται καλά με τον εαυτό τους. Στην ανάλυση 
των κύριων συνιστωσών η συνολική διακύμανση για τις ανθρώπινες ανάγκες ήταν 
61.74%. Στη διερεύνηση για αλληλεπίδραση με τους παράγοντες των αναγκών 
παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στον παράγοντα της ανάγκης για αγάπη 
(κοινωνικές ανάγκες) σε σχέση με το φύλο, όπως επίσης μεταξύ του φύλου και της 
ηλικίας σε σχέση με την ανάγκη για αγάπη. Επίσης όσον αφορά την ανάγκη για ασφάλεια 
παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση, μεταξύ της ηλικίας και του 
φύλου. Τέλος όσον αφορά την ανάγκη για διέγερση και εξερεύνηση παρουσιάστηκε 
στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με την ηλικία. Συμπερασματικά μπορεί να 
ειπωθεί ότι επιβεβαιώθηκαν οι κύριες ανθρώπινες ανάγκες του Maslow. Οι αθλητικοί 
τουρίστες παρουσίασαν την ανάγκη για αυτοεκτίμηση, ελευθερία και δημιουργικότητα. 

 
2011 

 

113. Χριστοδουλίδου Ε., Τύμβιου Ε., Υφαντίδου Γ. & Κώστα Γ. (2011). Διερεύνηση και 

αξιολόγηση του προφίλ των συμπεριφορών και των αναγκών του αθλητικού 

τουρίστα. Τρισέλιδες εργασίες 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αθλητικής Διοίκησης, 

ΕλλΕΔΑ. Βόλος, 68. 

Περίληψη  

Ο τουρισμός αναφέρεται ως η βιομηχανία «χωρίς καμινάδες», ή «βιομηχανία 
υπηρεσιών», ή «βιομηχανία της αναψυχής» (Κώστα, 2000). Για τους ανθρώπους των 
πόλεων η ξεκούραση, η φυσική δραστηριότητα, η εξυπηρέτηση τουριστικών αναγκών και 
επιθυμιών και η απόκτηση καινούργιων εμπειριών δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη. 
Σήμερα, η εξέλιξη του τουρισμού οφείλονται κυρίως στην ανάπτυξη των μέσων 
μεταφοράς, στην αύξηση του εισοδήματος, στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, στην 
αύξηση του ελεύθερου χρόνου, στην εξασφάλιση κοινωνικών παροχών, στην 
απλούστευση των διαδικασιών των μετακινήσεων, στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και 
στη διεθνοποίηση. Οι τουρίστες σήμερα είναι πιο έμπειροι, πιο απαιτητικοί και πιο 
εκλεκτικοί. Ο τουρισμός προκύπτει από τη διαντίδραση των εξής ομάδων / παραγόντων: 
α) τουριστών, β) επιχειρήσεων προσφοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών, γ) κοινωνίας 
υποδοχής και δ) νόμων που ισχύουν στην κοινωνία υποδοχής για τους τουρίστες (Κώστα, 
2000). 
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114. Τύμβιου Ε., Υφαντίδου Γ., Αριστείδου Ζ. & Κώστα Γ. (2011). Διερεύνηση της 

αθλητικής συμπεριφοράς των τουριστών που συμμετέχουν στο διεθνή μαραθώνιο 

της Λεμεσού με βάση τα δημογραφικά τους στοιχεία. Τρισέλιδες εργασίες 12ου 

Πανελλήνιου Συνεδρίου Αθλητικής Διοίκησης, ΕλλΕΔΑ. Βόλος, 71. 

Περίληψη  

Οι μακροχρόνιες καλές καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο οδηγούν 
τουρίστες από όλο τον κόσμο να την επισκεφτούν. Είναι το τρίτο μεγαλύτερο νησί στη 
Μεσόγειο Θάλασσα με πληθυσμό 803.200 κατοίκους (Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, 
2010). Παρά τους αργούς ρυθμούς ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού στη χώρα, τα 
τελευταία χρόνια η Λεμεσός διοργανώνει ένα διεθνή μαραθώνιο δρόμο, συμβάλλοντας 
στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στο νησί. Τα τελευταία χρόνια η πρώτη χώρα 
σε αριθμό αφίξεων είναι το Ηνωμένο Βασίλειο (το 2008 έφτασαν τις 1.242.655 και το 
2009 τις 1.069.196) (Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, 2010). 
 
115. Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ. & Μιχαλοπούλου Μ. (2011). Διερεύνηση των αναγκών 

που καθορίζουν την προτίμηση του αθλητικού τουρισμού. Τρισέλιδες εργασίες 12ου 

Πανελλήνιου Συνεδρίου Αθλητικής Διοίκησης, ΕλλΕΔΑ. Βόλος, 74. 

Περίληψη  

Σύμφωνα με τους Kurtzman and Zauhar (2005), το κίνητρο για να ταξιδέψει κάποιος, ή να 
συμμετέχει σε κάποιο είδος τουρισμού μπορεί να προσδιοριστεί ως ένα σύνολο αναγκών 
και στάσεων που προδιαθέτουν ένα άτομο να δράσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Οι 
αποφάσεις για αθλητικά ταξίδια λαμβάνονται από τα παρακάτω κίνητρα: προσωρινή 
τάση για φυγή από την καθημερινότητα, συναισθήματα, επιθυμία για συμμετοχή, 
ανταμοιβές, αναγνώριση και γόητρο. Η απόφαση των ατόμων να ταξιδέψουν και να 
συμμετέχουν, ή να παρακολουθήσουν μια αθλητική δραστηριότητα μπορεί να 
επηρεαστεί και από άλλους, εξωτερικούς παράγοντες, όπως είναι η οικογένεια, οι φίλοι, 
οι κοινωνικά όμοιες ομάδες, καθώς και από την τηλεοπτική διαφημιστική καμπάνια των 
επιχειρήσεων αθλητικής δραστηριότητας. Τα κίνητρα των αθλητικών τουριστών 
μελετήθηκε και από την Cassidy (2005), η οποία σε έρευνά της ασχολήθηκε με τις θεωρίες 
των κινήτρων και τις συσχέτισε ανάλογα με τα κίνητρα 3 τύπων τουριστών: α) αυτών που 
συμμετέχουν σε ένα αθλητικό γεγονός, β) αυτών που πηγαίνουν να παρακολουθήσουν 
ένα αθλητικό γεγονός και γ) των απλών τουριστών. 
 
116. Τύμβιου Ε., Υφαντίδου Γ. & Κώστα Γ. (2011). Διερεύνηση του προφίλ των 

αθλητικών τουριστών που συμμετέχουν στον Διεθνή Μαραθώνιο της Λεμεσού. 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΤΕΦΑΑ, Συνέδριο «Έρευνα & Εφαρμογές στην Αθλητική 

Επιστήμη». Αθήνα, 72. 

Περίληψη  

Η γεωγραφική θέση της Κύπρου είναι για πολλούς λόγους σημαντική. Αυτό αποδεικνύεται 
από τους λαούς που κατά καιρούς, με βάση την ιστορία, προσπάθησαν να την 
κατακτήσουν. Είναι το τρίτο μεγαλύτερο νησί στη Μεσόγειο Θάλασσα με πληθυσμό 
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818,200 κατοίκους. Σε πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν από τον Κυπριακό Οργανισμό 
Τουρισμού, η σπουδαιότητα του νησιού αποδίδεται στο γεγονός ότι είναι σταθμός τριών 
ηπείρων, της Ασίας, της Αφρικής και της Ευρώπης. Η οικονομία του νησιού, από την 
ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960, στηρίζεται κυρίως στον τουρισμό για 
σκοπούς ανάπτυξης. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η πρώτη χώρα σε αριθμό αφίξεων 
τελευταία χρόνια. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να ερευνηθεί το προφίλ των 
αθλητικών τουριστών που συμμετέχουν στον Διεθνή Μαραθώνιο. Χρησιμοποιήθηκε το 
ερωτηματολόγιο των Gibson και Yiannakis (2002) το οποίο αποδείχτηκε από την 
βιβλιογραφία ως έγκυρο και αξιόπιστο. Τα ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε και στα 
ελληνικά από τους Υφαντίδου, Κώστα και Μιχαλοπούλου (2007). Η έρευνα 
πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό, στην Κύπρο τον Φεβρουάριο του 2010 και 2011 
αντίστοιχα. Απαντήθηκαν 173 ερωτηματολόγια από εγχώριους και ξένους αθλητικούς 
τουρίστες. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκαν τεστ αξιοπιστίας, 
περιγραφική ανάλυση και ανάλυση συχνοτήτων. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως όσον 
αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν άνδρες, απόφοιτοι 
ΑΕΙ και πλήρης απασχόληση. Από τους εισερχόμενους τουρίστες το μεγαλύτερο ποσοστό 
όσον αφορά τη χώρα προέλευσης παρουσιάστηκε στην Αγγλία και στην Ελλάδα. Οι πιο 
δημοφιλείς αθλητικές δραστηριότητες, οι οποίες τους προσέλκυαν, ήταν ο μαραθώνιος, ο 
ημιμαραθώνιος και δέκα χιλιόμετρα. Στις συμπεριφορές των αθλητικών τουριστών τα 
αποτελέσματα έδειξαν πως απολαμβάνουν την φύση και την ύπαιθρο, τον ήλιο και την 
θάλασσα. Επίσης, οι σημαντικότερες ανάγκες για τους αθλητικούς τουρίστες ήταν ανάγκη 
για υγεία και ευεξία, όπως και η ανάγκη να αισθάνονται καλά με τον εαυτό τους. 

 

117. Τύμβιου Ε., Δριμτζιά Α., Υφαντίδου Γ. & Κώστα Γ. (2011). Τα κίνητρα και οι 

συμπεριφορές των αθλητικών τουριστών που συμμετείχαν στον 3ο Διεθνή 

Μαραθώνιο στη Λεμεσό. Πρακτικά των τρισέλιδων εργασιών του 19ου Διεθνούς 

Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, 20-22 Μαϊου, Κομοτηνή, 4-7. 

http://www-new.phyed.duth.gr/files/congress/2011/spaper/Sport_marketing_ 

recreation.pdf 

Περίληψη  

Παρά τους αργούς ρυθμούς ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού στην Κύπρου, η Λεμεσός 
διοργανώνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τον Διεθνή Μαραθώνιο της Λεμεσού. Η 
γεωγραφική θέση της Κύπρου, με τις μακροχρόνιες καλές καιρικές συνθήκες και τις 
μεγάλες παραλιακές εκτάσεις δίνουν την δυνατότητα ανάπτυξης αθλητικών 
δραστηριοτήτων. Αυτό συμβάλει και στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στο νησί, 
αφού ο τουρισμός, γενικότερα, στην Κύπρο αποτελεί μία τεράστια πηγή εσόδων και οι 
επιχειρήσεις ακολουθούν διάφορες στρατηγικές για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου 
τομέα. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να ερευνηθούν τα κίνητρα και οι 
συμπεριφορές των αθλητικών τουριστών που συμμετείχαν στο 3ο Διεθνή Μαραθώνιο που 
διεξήχθη στη Λεμεσό στην Κύπρο. Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των “Tourist 
Roles Preference Scale” των Gibson και Yiannakis (2002) το οποίο αποδείχτηκε από την 
βιβλιογραφία ως έγκυρο και αξιόπιστο. Τα ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε και στα 
ελληνικά από τους Υφαντίδου, Κώστα και Μιχαλοπούλου (2007). Η έρευνα 
πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό, στην Κύπρο τον Φεβρουάριο του 2010. Απαντήθηκαν 106 
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(67.9% άντρες και 29.2% γυναίκες) ερωτηματολόγια από εγχώριους και ξένους αθλητικούς 
τουρίστες. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκαν τεστ αξιοπιστίας, 
περιγραφική ανάλυση και ανάλυση συχνοτήτων, καθώς επίσης και παραγοντική ανάλυση. 
Τα αποτελέσματα έδειξαν πως παρουσιάστηκε ψηλός δείκτης αξιοπιστίας τόσο στις 
ανάγκες των τουριστών (.922) όσο και στις συμπεριφορές/κίνητρα (.858). Στην 
παραγοντική ανάλυση για τις συμπεριφορές των αθλητικών τουριστών παρουσιάστηκαν 
οκτώ παράγοντες που εξηγούν το 66.54% της συνολικής διακύμανσης, ενώ με την ίδια 
ανάλυση για τις ανάγκες των αθλητικών τουριστών παρουσιάστηκαν πέντε παράγοντες 
που εξηγούν το 66.84% της συνολικής διακύμανσης. Επίσης, η περιγραφική ανάλυση 
έδειξε ότι όσον αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν 
άνδρες, απόφοιτοι ΑΕΙ και πλήρης απασχόληση. Από τους εισερχόμενους τουρίστες το 
μεγαλύτερο ποσοστό όσον αφορά τη χώρα προέλευσης παρουσιάστηκε στην Αγγλία και 
στην Ελλάδα. Στην ανάλυση συχνοτήτων για τη συμπεριφορά των αθλητικών τουριστών 
φάνηκε ότι συχνά χαλαρώνουν και κάνουν ηλιοθεραπεία, όπως, επίσης, 
συναναστρέφονται με τους ντόπιους κατοίκους, για να δοκιμάσουν το φαγητό και να 
γνωρίσουν τη γλώσσα καθώς επίσης ότι παραμένουν σωματικά ενεργοί ασχολούμενοι με 
τα αγαπημένα τους αθλήματα. Οι πιο δημοφιλείς αθλητικές δραστηριότητες, οι οποίες 
τους προσέλκυαν, ήταν ο μαραθώνιος, ο ημιμαραθώνιος και η πεζοπορία. Επίσης, οι 
σημαντικότερες ανάγκες για τους αθλητικούς τουρίστες ήταν η ανάγκη για υγεία και 
ευεξία, η ανάγκη να αισθάνονται καλά με τον εαυτό τους καθώς, επίσης, και η ανάγκη για 
αγάπη και στοργή. 

 

118. Τύμβιου Ε., Δριμτζιά Α., Υφαντίδου Γ. & Κώστα Γ. (2011). Τα κίνητρα και οι 

συμπεριφορές των αθλητικών τουριστών που συμμετείχαν στον 3ο Διεθνή 

Μαραθώνιο στη Λεμεσό. Πρακτικά του 19ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & 

Αθλητισμού, 20-22 Μαϊου, Κομοτηνή. 

Περίληψη  

Παρά τους αργούς ρυθμούς ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού στην Κύπρου, η Λεμεσός 
διοργανώνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τον Διεθνή Μαραθώνιο της Λεμεσού. Η 
γεωγραφική θέση της Κύπρου, με τις μακροχρόνιες καλές καιρικές συνθήκες και τις 
μεγάλες παραλιακές εκτάσεις δίνουν την δυνατότητα ανάπτυξης αθλητικών 
δραστηριοτήτων. Αυτό συμβάλει και στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στο νησί, 
αφού ο τουρισμός, γενικότερα, στην Κύπρο αποτελεί μία τεράστια πηγή εσόδων και οι 
επιχειρήσεις ακολουθούν διάφορες στρατηγικές για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου 
τομέα. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να ερευνηθούν τα κίνητρα και οι 
συμπεριφορές των αθλητικών τουριστών που συμμετείχαν στο 3ο Διεθνή Μαραθώνιο που 
διεξήχθη στη Λεμεσό στην Κύπρο. Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των “Tourist 
Roles Preference Scale” των Gibson και Yiannakis (2002) το οποίο αποδείχτηκε από την 
βιβλιογραφία ως έγκυρο και αξιόπιστο. Τα ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε και στα 
ελληνικά από τους Υφαντίδου, Κώστα και Μιχαλοπούλου (2007). Η έρευνα 
πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό, στην Κύπρο τον Φεβρουάριο του 2010. Απαντήθηκαν 106 
(67.9% άντρες και 29.2% γυναίκες) ερωτηματολόγια από εγχώριους και ξένους αθλητικούς 
τουρίστες. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκαν τεστ αξιοπιστίας, 
περιγραφική ανάλυση και ανάλυση συχνοτήτων, καθώς επίσης και παραγοντική ανάλυση. 
Τα αποτελέσματα έδειξαν πως παρουσιάστηκε ψηλός δείκτης αξιοπιστίας τόσο στις 



 

 

 

  

203 

ανάγκες των τουριστών (.922) όσο και στις συμπεριφορές/κίνητρα (.858). Στην 
παραγοντική ανάλυση για τις συμπεριφορές των αθλητικών τουριστών παρουσιάστηκαν 
οκτώ παράγοντες που εξηγούν το 66.54% της συνολικής διακύμανσης, ενώ με την ίδια 
ανάλυση για τις ανάγκες των αθλητικών τουριστών παρουσιάστηκαν πέντε παράγοντες 
που εξηγούν το 66.84% της συνολικής διακύμανσης. Επίσης, η περιγραφική ανάλυση 
έδειξε ότι όσον αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν 
άνδρες, απόφοιτοι ΑΕΙ και πλήρης απασχόληση. Από τους εισερχόμενους τουρίστες το 
μεγαλύτερο ποσοστό όσον αφορά τη χώρα προέλευσης παρουσιάστηκε στην Αγγλία και 
στην Ελλάδα. Στην ανάλυση συχνοτήτων για τη συμπεριφορά των αθλητικών τουριστών 
φάνηκε ότι συχνά χαλαρώνουν και κάνουν ηλιοθεραπεία, όπως, επίσης, 
συναναστρέφονται με τους ντόπιους κατοίκους, για να δοκιμάσουν το φαγητό και να 
γνωρίσουν τη γλώσσα καθώς επίσης ότι παραμένουν σωματικά ενεργοί ασχολούμενοι με 
τα αγαπημένα τους αθλήματα. Οι πιο δημοφιλείς αθλητικές δραστηριότητες, οι οποίες 
τους προσέλκυαν, ήταν ο μαραθώνιος, ο ημιμαραθώνιος και η πεζοπορία. Επίσης, οι 
σημαντικότερες ανάγκες για τους αθλητικούς τουρίστες ήταν η ανάγκη για υγεία και 
ευεξία, η ανάγκη να αισθάνονται καλά με τον εαυτό τους καθώς, επίσης, και η ανάγκη για 
αγάπη και στοργή. 

 

119. Νικολαΐδου Σ., Μαυρομμάτης Γ., Κώστα Γ. & Υφαντίδου Γ. (2011). Η ελληνική 

πραγματικότητα των προγραμμάτων «Άθλησης για όλους» από τη δεκαετία του 80 

έως και σήμερα. Πρακτικά του 19ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & 

Αθλητισμού, 20-22 Μαϊου, Κομοτηνή, 2-3. 

Περίληψη  

Ο αθλητισμός για όλους, αποτελεί δικαίωμα για τους πολίτες, ανεξαρτήτου φύλου, 
ηλικίας, προέλευσης και μόρφωσης. Στη χώρα μας, αυτό το δικαίωμα ανέλαβε το 
Υπουργείο Νέας Γενιάς και Αθλητισμού με τη λειτουργία των προγραμμάτων «Μαζικού 
Λαϊκού Αθλητισμού». Ο ρόλος των προγραμμάτων πρέπει να είναι τέτοιος ώστε: “η 
άσκηση να αποτελεί κοινωνική επένδυση βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής, 
συμβάλλοντας στην πρόληψη εκφυλιστικών τάσεων και συντελώντας στην ανάπτυξη 
διαπροσωπικών σχέσεων”. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης εμπλούτισαν και 
ενσωμάτωσαν τα προγράμματα στον προγραμματισμό τους. Σκοπός της παρούσας 
εργασίας ήταν η ανασκόπηση της πορείας των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» από 
τη δημιουργία τους ως και σήμερα. Πέντε πρόσφατες έρευνες και δύο βιβλιογραφικές 
αναφορές χρησιμοποιήθηκαν για την ανασκόπηση. Ο πρώτος δημοτικός οργανισμός 
ήταν το κέντρο νεότητας του Δήμου Αθηναίων το 1937. Σκοπός του οργανισμού ήταν η 
καλλιέργεια της φυσικής, πνευματικής και ηθικής ανάπτυξης των Αθηναίων. Το πρώτο 
πρόγραμμα που υλοποιήθηκε σε εθνικό επίπεδο ήταν το «Αθλητισμός και Παιδί». Η 
επιτυχία της συγκεκριμένης προσπάθειας οδήγησε το ΥΝΓΑ να δημιουργήσει σε 
πανελλήνια κλίμακα, μέσω της ΓΓΑ, μια σειρά προγραμμάτων με τίτλο «Μαζικός Λαϊκός 
Αθλητισμός». Το 1983, ιδρύθηκε στην Λάρισα ο πρώτος Δημοτικός Αθλητικός 
Οργανισμός. Οι πρωτεργάτες των προγραμμάτων των ΜΛΑ ήταν το ΥΝΓΑ, οι πολίτες, οι 
νομαρχιακοί υπεύθυνοι, οι καθηγητές φυσικής αγωγής, η σχολική κοινότητα και ο Οπάπ. 
Η αρχή της δεκαετίας του 1990 χαρακτηρίζεται από έλλειψη θεσμικού πλαισίου και 
προβλήματα στις διαδικασίες έγκρισης των προγραμμάτων. Το Μάιο 1996, 
επαναπροσδιορίστηκε το οργανωτικό τους πλαίσιο και ανακοινώθηκε η θεσμική τους 
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κατοχύρωση. Σύμφωνα με αυτό, φορείς υλοποίησης ορίστηκαν οι ΟΤΑ, ενώ η ΓΓΑ 
ανέλαβε επιτελικό ρόλο. Η καθυστέρηση στη χρηματοδότηση από τη ΓΓΑ αποδείχτηκε το 
σημαντικότερο πρόβλημα. Η περίοδος 2000-2004 χαρακτηρίζεται από την 
αντιφατικότητα της κυβέρνησης. Από τη μια οι υποσχέσεις της για επιπρόσθετη 
χρηματοδότηση και από την άλλη η καθυστέρηση καταβολής της. Το διάστημα 2004-
2010 παραμένει σταθερή η πολιτική, βάσει οργανωτικού πλαισίου του 1996, με μικρές 
διαφοροποιήσεις. Σήμερα, υφίσταται μια νέα πραγματικότητα βάσει του «Καλλικράτη» 
με την οποία επέρχεται η αναδιάταξη του τρόπου λειτουργίας των ΟΤΑ που 
χαρακτηρίζονται από διοικητική, οικονομική και δημοσιονομική αυτοτέλεια. Η διοικητική 
μεταρρύθμιση αναμένεται να επηρεάσει και τους δημοτικούς αθλητικούς οργανισμούς.  
Οι ΟΤΑ πραγματοποιούν προγράμματα αυτόνομα ή σε συνεργασία με τη ΓΓΑ. Η εικόνα 
των προγραμμάτων παρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ο μεγάλος αριθμός, 
η ποικιλία, η ποιότητα και το χαμηλό κόστος αποτελούν τα πλεονεκτήματα ενώ στα 
μειονεκτήματα χρεώνονται η μη ευελιξία τους λόγω γραφειοκρατίας, ο περιορισμένος 
αριθμός εγκαταστάσεων και οι ενεπαρκείς προδιαγραφές σε θέματα υγιεινής και 
καθαριότητας.  
 
120. Νικολαΐδου Σ., Μαυρομμάτης Γ., Κουθούρης Χ., Κώστα Γ. & Υφαντίδου Γ. (2011). 

Οργάνωση αγώνων κολύμβησης ανοικτής θαλάσσης. Πρακτικά του 19ου Διεθνούς 

Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, 20-22 Μαϊου, Κομοτηνή, 3-4. 

Περίληψη  

Κολύμβηση ανοικτής θαλάσσης ορίζεται κάθε αγώνας που λαμβάνει χώρα σε μεγάλες 
εκτάσεις αλμυρού ύδατος (ωκεανούς, πελάγη, κόλποι και λίμνες, ποτάμια με ανάλογα 
μορφολογικά χαρακτηριστικά). Η κολύμβηση μακρινών αποστάσεων θεωρείται κάθε 
αγώνας μέχρι δέκα χιλιόμετρα, ενώ η μαραθώνια πάνω από δέκα. Το άθλημα γνωρίζει 
την τελευταία δεκαετία ραγδαία ανάπτυξη και το γεγονός αυτό αιτιολογείται από την 
ένταξη του αγωνίσματος των δέκα χιλιομέτρων στους Ολυμπιακούς του Πεκίνου. Σκόπος 
της εργασίας ήταν η γνωριμία και η ανάδειξη της κολύμβησης ανοικτής θαλάσσης. 
Επιμέρους στόχοι ήταν η καταγραφή των: α) σταδίων οργάνωσης αγώνων, β) κανονισμών 
και γ) τριών διεθνών αγώνων. Η κολύμβηση ανοικτής θαλάσσης θεωρείται ως μια από 
τις πιο απαιτητικές, εξαντλητικές, υπαίθριες δραστηριότητες, όπου ο αθλητής 
αντιμετωπίζει τη σωματική και ψυχολογική κόπωση, αλλά και τα περιβαλλοντικά 
φαινόμενα. Για το λόγο αυτό, η υγεία και η ασφάλεια των κολυμβητών αποτελεί 
προτεραιότητα όλων των διοργανώσεων. Η οργάνωση αγώνων ανοικτής θαλάσσης, 
βιβλιογραφικά αποτελείται συνήθως από πέντε αλληλοδιαδεχόμενα στάδια που είναι τα 
ακόλουθα: διερεύνηση εφικτότητας, ανάπτυξη συνεργασιών υποστήριξης, προετοιμασία 
αγώνων, διεξαγωγή και ολοκλήρωση διαδικασιών. Στο πρώτο στάδιο διερευνάται η 
εφικτότητα της διοργάνωσης. Στο δεύτερο στάδιο κατοχυρώνονται οι απαραίτητες 
συνεργασίες για την υλοποίηση των αγώνων. Το τρίτο στάδιο αφορά τη διαδικασία 
οργάνωσης και στελέχωσης των αγώνων, καθορίζεται η οργανωτική επιτροπή και 
δημιουργούνται λειτουργικοί τομείς με στόχο την ταξινόμηση των εργασιών. Στο τέταρτο 
στάδιο οι διοργανωτές προωθούν την υλοποίηση του αγώνα και τέλος, εκδίδονται όλα 
τα τελικά αποτελέσματα, αποπληρωμές τιμολογίων εξόδων και εξόφληση όσων 
εργάστηκαν. Ο διάπλους της Μάγχης και ο διάπλους του πορθμού του Γιβραλτάρ 
αποτελούν δύο από τις πιο γνωστές παγκοσμίως διοργανώσεις. Ο διάπλους της Μάγχης 
είναι το πέρασμα από την Αγγλία στη Γαλλία απόστασης 34 χιλιομέτρων. Η Channel 
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Swimming Association και η Channel Swimming_Pilot Federation είναι υπεύθυνες για τη 
διοργάνωση. Ο συγκεκριμένος διάπλους αποτελεί για έναν κολυμβητή ότι και η ανάβαση 
του Έβερεστ για έναν ορειβάτη. Ο διάπλους του πορθμού του Γιβραλτάρ ενώνει τον 
Ατλαντικό Ωκεανό με τη Μεσογειακή Θάλασσα. Η απόσταση που καλύπτουν οι 
κολυμβητές, γνωστή ως και «πύλες του Ηρακλή», είναι περίπου 14,4 χιλιόμετρα. Η 
Gibraltar Strait Association καθώς και οι λιμενικές αρχές της Ισπανίας και Μαρόκου είναι 
συνυπεύθυνες για τη διεξαγωγή του αγώνα. Στη χώρα μας, ο διάπλους του Μεσσηνιακού 
Κόλπου είναι ετήσιος διεθνής κολυμβητικός μαραθώνιος απόστασης 30 χιλιομέτρων που 
διεξάγεται από το 1988 μεταξύ Καλαμάτας-Κορώνης. Θεωρείται από τους 
δυσκολότερους ευρωπαϊκούς κολυμβητικούς μαραθώνιους. Διοργανώνεται από τον 
Ναυτικό Όμιλο Καλαμάτας και τελεί υπό την αιγίδα των Δήμων Καλαμάτας, Κορώνης και 
Νομαρχίας Μεσσηνίας. 

 

2010 
 

121. Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ. & Μιχαλοπούλου Μ. (2010). Ο αθλητικός τουρισμός στην 

Ελλάδα. 18ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Κομοτηνή, 21-23 

Μαϊου). 

Περίληψη  

Greece is a tourist destination, which is advertised as a place with lots of sun and beautiful 
coastlines. Therefore tourists visit Greece mainly in summer and all sports activities are 
developed for this season, although there are a lot of mountains, rivers and lakes that are 
suitable for trekking, climbing, rafting, sailing, etc. The percentage of the sports tourists is 
quite low. Therefore, a lot need to be done to increase sports tourism and Greece must 
face the challenge of the global importance of sports (Yfantidou et al., 2008). The motive 
for this research is the need for development of sports tourism in Greece and the lack of 
knowledge of who sport tourists are and why they do it. Research has shown that sports 
tourism is broadly defined as ‘‘leisure-based travel that takes individuals temporarily 
outside their home communities to participate in physical activities, to watch physical 
activities, or to venerate attractions associated with physical activities’’ (Gibson, 1998). The 
purpose of this study was to determine which tourist roles predict the preference of sports 
tourism in Greece. The data was consisted of a stratified sample by age and gender of 269 
sports tourists who visited Greece in summer (June-July-August 2007). The questionnaire 
is based on the “Tourist Roles Preference Scale” of Gibson and Yiannakis (2002), and was 
translated in Greek, German and Russian (control of cross-cultural validity) by Yfantidou, 
Costa & Michalopoulos, (2007). The questionnaires were distributed at the two main 
airports of Greece: “Eleftherios Venizelos” in the city of Athens and “Macedonia” airport in 
the city of Thessaloniki. A principal component analysis (PCA) and multidimensional scaling 
(MDS) were the exploratory analysis used to verify the tourist behavioural roles. PCA and 
quartimax rotation was used to verify the validity of TRPS questionnaire of the 34 variables 
of the tourist roles, for the specific sample. Quartimax rotation was selected because 
behaviour differs and variables do not correlate significant. The analysis identified 8 factors 
(Table 1), which explain the 57.69% of the total variance: 1) Active Sports Tourist, 2) 
Outdoor Sports and Knowledge Tourist, 3) Sun Lover, 4) Escapist, 5) High Class Tourist, 6) 
Independent Mass Tourist, 7) Organized Mass Tourist and 8) Seeker. This typology differs 
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from Gibson and Yiannakis (2002) results, but statistically it cannot be disregarded that the 
15 tourist roles could be considered as 8 tourist roles. From the 8 roles the 2 concerned 
sports tourist: 1) Active Sports Tourist and 2) Outdoor Sports and Knowledge Tourist. It is 
very important to promote sports tourism especially to women and also to create and 
promote sports events for ages over 40, because there is a lack of participation in those 
groups and a lack of events that match to these ages and gender. The target group of 17 to 
39 years of age is very important and it must be maintained but also, sports tourism could 
occupy a bigger share of the total tourism industry. 
 
122. Φακριάδου Σ., Υφαντίδου Γ., Κουρτεσοπούλου Α., Κώστα Γ. & Μαυρομμάτης Γ. 

(2010). Διερεύνηση των λόγων προτροπής στην άσκηση σε μη συμμετέχοντες σε 

προγράμματα άθλησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. 18ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής 

Αγωγής & Αθλητισμού (Κομοτηνή, 21-23 Μαϊου), 10-11. 

Περίληψη  

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των λόγων προτροπής στην άσκηση σε 
σχέση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των μη συμμετεχόντων πολιτών σε κάποιο 
δημοτικό πρόγραμμα άθλησης. Στην έρευνα συμμετείχαν 98 άτομα από την πόλη της 
Αλεξ/πολης (Ν=98), 42 άνδρες και 56 γυναίκες. Η ηλικία του δείγματος κυμαινόταν από 
18-60 ετών, με την πλειοψηφία (35%)να ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 36-45 ετών, Ως 
προς το μορφωτικό τους επίπεδο, η πλειοψηφία (45,9%) ανήκε στην κατηγορία των 
αποφοίτων πανεπιστημίου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο των 
Μιχαλοπούλου, Αργυρόπουλος και Κώστα (1998) και απευθυνόταν σε μη συμμετέχοντες 
σε καποιο δημοτικό πρόγραμμα άθλησης, οι οποίοι προσεγγίστηκαν σε ένα πάρκο 
αναψυχής και στην νομαρχία του δήμου Αλεξανδρούπολης. Στη συγκεκριμένη έρευνα 
χρησιμοποιήθηκαν οι μεταβλητές του παράγοντα που αξιολογούν τους λόγους προτροπής 
στην άσκηση. Πρόκειται για έξι μεταβλητές που αφορούν σε: διατήρηση-βελτίωση της 
υγείας/φυσικής κατάστασης, η απώλεια βάρους, η βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης, 
η ψυχαγωγία/αναψυχή, η κοινωνικότητα/γνωριμίες και το body building. H διαβάθμιση 
των απαντήσεων ήταν σε 7-βάθμια κλίμακα Likert. Τα αποτελέσματα μέσω της στατιστικής 
ανάλυσης διακύμανσης για ανεξάρτητες μετρήσεις ως προς το φύλο έδειξαν ότι 
διαφέρουν στατιστικά σημαντικά οι Μ.Ο. των ανδρών και γυναικών, με τους άνδρες (Μ.Ο. 
= 2.143, Τ.Α. =1.83) να δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην μυική γράμμωση (body building) 
σε σχέση με τις γυναίκες (Μ.Ο. = 1.286, Τ.Α. = .78). Επίσης, διαπιστώθηκε επίδραση της 
ηλικίας στην μεταβλητή που αφορούσε τη βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης (F(4,92)= 
3,081, p = .020 <.05), με την ηλικιακή κατηγορία των 36-45 ετών (Μ.Ο. = 4.14, Τ.Α. = 2) να 
διαφέρει σημαντικά σε σχέση με την ηλικιακή κατηγορία 18-25 ετών (Μ.Ο. = 5.45, Τ.Α. = 
1.84), 26-35 ετών (Μ.Ο. = 5.11, Τ.Α. = 1.48), 46-55 ετών (Μ.Ο. = 5.50, Τ.Α. = 1.35) και 56 
ετών και πάνω (Μ.Ο. = 6.25, Τ.Α. = 1.5). Ως προς τον παράγοντα μορφωτικό επίπεδο 
εντοπίστηκε επίδραση στη μεταβλητή που αφορούσε την αναψυχή και ψυχαγωγία 
(F(3,94)= 2,882, p = .040 <.05), με τους απόφοιτους Λυκείου (Μ.Ο. = 4.85, Τ.Α. = 1.13) να 
διαφέρουν σημαντικά σε σχέση με τους απόφοιτους ∆ημοτικού-Γυμνανσίου (Μ.Ο. = 6.18, 
Τ.Α. = 1.40). Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της έρευνας προσφέρουν χρήσιμες 
πληροφορίες για τις μελλοντικές προθέσεις των μη συμμετεχόντων δημοτών, τις οποίες η 
διοίκηση του αθλητικού οργανισμού του δήμου Αλεξανδρούπολης θα μπορούσε να λάβει 
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υπόψη του, με σκοπό τον κατάλληλο σχεδιασμό προγραμμάτων για την προσέλκυση νέων 
μελών-δημοτών στις 
αθλητικές υπηρεσίες του δήμου. 
 
123. Τύμβιου Ε., Υφαντίδου Γ., Κορδώση Σ. & Κώστα Γ. (2010). Προφίλ αθλητικών 

τουριστών που συμμετείχαν στον τρίτο διεθνή μαραθώνιο της Λεμεσού. 18ο Διεθνές 

Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Κομοτηνή, 21-23 Μαϊου). 

Περίληψη  

Παρά τους αργους ρυθμούς στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στην Κύπρο 
εντούτοις στην Λεμεσό διεξαγέται για τρίτη συνεχόμενη ο ∆ιεθνής Μαραθώνιος. Ο σκοπός 
της έρευνας ήταν να διερευνηθεί το προφίλ των Αθλητικών Τουριστών που συμμετειχαν 
στον αγώνα καθώς, επίσης, τα κίνητρα και τις ανάγκες τους. Χρησιμοποιήθηκε το 
ερωτηματολόγιο των Gibson και Yiannakis (2002), το οποίο έχει αποδειχτεί από 
βιβλιογραφία ως έγκυρο και αξιόπιστο. Το ερωτηματολόγιο αυτό χρησιμοποιήθηκε στην 
αγγλική γλώσσα και μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα από τους Yfantidou, Costa και 
Michalopoulou (2007). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2010 στην 
Λεμεσό και απαντήθηκαν 106 ερωτηματολόγια. Τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν από 
αθλητικούς τουρίστες εγχώριους και εισερχόμενους. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων 
ακολουθήθηκε ανάλυση αξιοπιστίας και περιγραφική στατιστική. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν πως παρουσιάστηκε ψηλός δέικτης αξιοπιστίας τόσο στις ανάγκες των τουριστών 
(.922) όσο και στις συμπεριφορές /  κίνητρα (.858). Επίσης, η περιγραφική ανάλυση έδειξε 
ότι όσον αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν άνδρες, 
απόφοιτοι ΑΕΙ και πλήρης απασχόλησης. Από τους εισερχόμενους τουρίστες το 
μεγαλύτερο ποσοστό όσον αφορά τη χώρα προέλευσης παρουσιάστηκε στην Αγγλία και 
στην Ελλάδα. Στην ανάλυση συχνοτήτων για τη συμπεριφορά των αθλητικών τουριστών 
φάνηκε ότι συχνά χαλαρώνουν και κάνουν ηλιοθεραπεία, όπως, επίσης, 
συναναστρέφονται με τους ντόπιους κατοίκους, για να δοκιμάσουν το φαγητό και να 
γνωρίσουν τη γλώσσα καθώς επίισης οτι παραμένουν σωματικά ενεργοί ασχολούμενοι με 
τα αγαπημένα τους αθλήματα. Οι πιο δημοφιλείς αθλητικές δραστηριότητες, οι οποίες 
τους προσέλκυαν, ήταν ο μαραθώνιος, ο ημιμαραθώνιος και η πεζοπορία. Επίσης, οι 
σημαντικότερες ανάγκες για τους αθλητικούς τουρίστες ήταν η ανάγκη για υγεία και 
ευεξία, η ανάγκη να αισθάνονται καλά με τον εαυτό τους καθώς, επίσης, και η ανάγκη για 
αγάπη και στοργή. 
 
124. Σταυροπούλου Γ., Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ., Ματσούκα Ο. & Λάιος Α. (2010). Το 

προφίλ και οι ανάγκες των αθλητικών τουριστών στην Ελλάδα. Πρακτικά των 

τρισέλιδων εργασιών του 18ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, 

21-23 Μαϊου, Κομοτηνή, http://www-new.phyed.duth.gr/files/congress/2010/ 

spaper/Recreation. pdf   

Περίληψη  

O Cohen (1972), ήταν ένας από τους πρώτους κοινωνιολόγους που ταξινόμησε τους 
τουρίστες σε 4 βασικές κατηγορίες: τον ανεξάρτητο μαζικό τουρίστα, τον οργανωμένο 
μαζικό τουρίστα, τον περιπλανώμενο και τον εξερευνητή. Σκοπός της παρούσας μελέτης 

http://www-new.phyed.duth.gr/files/congress/2010/%20spaper/Recreation.%20pdf
http://www-new.phyed.duth.gr/files/congress/2010/%20spaper/Recreation.%20pdf
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ήταν να διερευνηθεί το προφίλ και οι ανάγκες των αθλητικών τουριστών στην Ελλάδα. Το 
δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 190 Έλληνες και αλλοδαποί τουρίστες οι οποίοι είτε 
διαμένουν στη χώρα μας είτε την επισκέφτηκαν για να παρακολουθήσουν ή για να 
συμμετάσχουν σε κάποιο αθλητικό γεγονός – δρώμενο κατά τη διάρκεια του χειμώνα του 
2010. Το ερωτηματολόγιο βασίστηκε στην κλίμακα TRPS στην αγγλική γλώσσα, 
μεταφρασμένο στην ελληνική και γερμανική γλώσσα. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε 89 
ερωτήσεις και διανεμήθηκε στους τουρίστες σε αθλητικές εγκαταστάσεις και 
εγκαταστάσεις ειδικά διαμορφωμένες  για αθλητικά γεγονότα – δρώμενα.  
 
 
125. Γεντή Μ., Κώστα Γ., Κούλη Ο., Υφαντίδου Γ. & Χαραλάμπους Α. (2010). Αεροβική 

γυμναστική και μεταβολές στη συνολική ψυχολογική διάθεση από την συμμετοχή σε 

ομαδικά προγράμματα γυμναστηρίων. 18ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & 

Αθλητισμού (Κομοτηνή, 21-23 Μαϊου). 

Περίληψη  

Η διερεύνηση των μεταβολών στην συνολική ψυχολογική διάθεση (Σ.Ψ.∆.) γυναικών που 
συμμετείχαν σε τρία διαφορετικά προγράμματα aerobic (dance aerobic, step aerobic, fight 
aerobic) σε αίθουσες γυμναστηρίων, αποτελεί στόχο της έρευνας. Το δείγμα αποτέλεσαν 
180 γυναίκες με Μ.Ο. ηλικίας τα 31,5 έτη και Τ.Α. 4,1. Το ερωτηματολόγιο «Προφίλ 
Καταστάσεων ∆ιάθεσης» (POMS) (McNair, Lorr & Droppleman, 1971), χρησιμοποιήθηκε 
για τη συλλογή των δεδομένων, τροποποιημένο για τον ελληνικό πληθυσμό (Zervas, 
Ekkekakis, Psychoudaki & Kakkos,1993). Το ερωτηματολόγιο αξιολογεί 6 παράγοντες 
(άγχος, κατάθλιψη, επιθετικότητα, ενεργητικότητα, κόπωση και σύγχυση) οι οποίοι 
καθορίζουν την Σ.Ψ.∆. ∆όθηκε στις συμμετέχουσες πριν και μετά την ολοκλήρωση των 
προγραμμάτων. Με βάση το τεστ α Cronbach οι δείκτες εσωτερικής συνοχής των 
παραγόντων του ερωτηματολογίου κυμαίνονται από .65 έως .89, παρέχοντας 
ικανοποιητικό βαθμό αξιοπιστίας. Για να ελεγχθούν οι διαφορές ως προς την Σ.Ψ.∆. 
μεταξύ των δυο «μετρήσεων», των «προγραμμάτων άσκησης» και της αλληλεπίδρασης 
τους πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης για εξαρτημένα δείγματα ως προς δυο 
παράγοντες, από τους οποίους ο ένας είναι επαναλαμβανόμενος. Από την ανάλυση δεν 
διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των δυο παραγόντων. 
Ωστόσο διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική κύρια επίδραση του παράγοντα «μέτρηση». 
Από τους μέσους όρους διαπιστώθηκε μείωση της Σ.Ψ.∆. κατά την 2η μέτρηση. Τέλος δεν 
διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική κύρια επίδραση του παράγοντα «προγράμματα 
άσκησης». Συμπερασματικά η αεροβική γυμναστική λειτουργεί ευεργετικά ως προς τη 
Σ.Ψ.∆, σε όλες τις μορφές της και αυτό γιατί κάθε ασκούμενη έχει τη δυνατότητα να 
επιλέξει τη μορφή άσκησης που την εκφράζει περισσότερο, δεν αναγκάζεται να 
συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Η αεροβική άσκηση 
άλλωστε από φυσιολογικής άποψης προκαλεί ευφορία λόγω των ορμονών που 
παράγονται στον εγκέφαλο, το φαινόμενο αυτό ενισχύεται όταν επιλέγουν οι ασκούμενοι 
τη μορφή που θα ασκηθούν. 
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126. Γεντή Μ., Κώστα Γ., Υφαντίδου Γ. & Χαραλάμπους Α. (2010). Τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά και η συμμετοχή σε προγράμματα αεροβικής. 18ο Διεθνές Συνέδριο 

Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Κομοτηνή, 21-23 Μαϊου). 

Περίληψη  

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των μεταβολών της συνολικής ψυχολογικής 
διάθεσης (Σ.Ψ.∆.) γυναικών που συμμετείχαν σε προγράμματα αεροβικής γυμναστικής σε 
σχέση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και την συμμετοχή τους στα προγράμματα. 
Στην έρευνα συμμετείχαν 180 γυναίκες που συμμετείχαν σε τρία διαφορετικά 
προγράμματα aerobic (dance aerobic, step aerobic, fight aerobic) σε γυμναστήρια με Μ.Ο. 
ηλικίας τα 31,5 έτη και Τ.Α. 4,1. Για την συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το 
ερωτηματολόγιο «Προφίλ Καταστάσεων ∆ιάθεσης» (POMS) (McNair, Lorr & Droppleman, 
1971), τροποποιημένο για τον ελληνικό πληθυσμό (Zervas, Ekkekakis, Psychoudaki & 
Kakkos,1993). Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 6 παράγοντες (άγχος, κατάθλιψη, 
επιθετικότητα, ενεργητικότητα, κόπωση και σύγχυση) οι οποίοι καθορίζουν την Σ.Ψ.∆. Οι 
συμμετέχουσες το συμπλήρωσαν πριν και μετά τα προγράμματα. Με βάση το τεστ α 
Cronbach οι δείκτες εσωτερικής συνοχής των παραγόντων του ερωτηματολογίου 
κυμαίνονται από .65 έως .89, παρέχοντας ικανοποιητικό βαθμό αξιοπιστίας. Για να 
ελεγχθούν οι διαφορές ως προς την Σ.Ψ.∆. μεταξύ των δυο «μετρήσεων», των 
δημογραφικών χαρακτηριστικών όπως η «ηλικία», το «επίπεδο εκπαίδευσης», ο «χρόνος 
συμμετοχής» και των αλληλεπιδράσεων τους πραγματοποιήθηκαν τρεις αναλύσεις 
διακύμανσης για εξαρτημένα δείγματα ως προς δυο παράγοντες, από τους οποίους ο ένας 
είναι επαναλαμβανόμενος. Από τις αναλύσεις δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ του παράγοντα «μέτρηση» και των παραγόντων «ηλικία», 
«επίπεδο εκπαίδευσης», «χρόνος συμμετοχής». Ωστόσο διαπιστώθηκε στατιστικά 
σημαντική κύρια επίδραση του παράγοντα «μέτρηση» στους τρεις παράγοντες. Από τους 
μέσους όρους διαπιστώθηκε μείωση της Σ.Ψ.∆. κατά την 2η μέτρηση. Τέλος διαπιστώθηκε 
στατιστικά σημαντική κύρια επίδραση του παράγοντα «ηλικία». Από το τεστ πολλαπλών 
συγκρίσεων LSD διαπιστώθηκε ότι υπάρχει διαφορά ως προς την Σ.Ψ.∆. μεταξύ των 
ηλικιών 31-40 και των ηλικιών <20 και 21-30. Συμπερασματικά διαπιστώνεται ότι οι 
ασκούμενες ηλικίας 31-40 είχαν τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Σ.Ψ.∆. Η συγκεκριμένη 
ηλικιακή ομάδα είναι επιφορτισμένη με τις περισσότερες εργασιακές και οικογενειακές 
υποχρεώσεις, η ώρα που αφιερώνεται στην άσκηση πιθανά να είναι και ο μοναδικός 
χρόνος που αφιερώνουν οι γυναίκες αποκλειστικά στον εαυτό τους, είναι μορφή 
εκτόνωσης και διαφυγής από την καθημερινότητα τους, γεγονός που βοηθά στη βελτίωση 
της διάθεσης τους. 
 
127. Πολεμίτης Α., Υφαντίδου Γ. & Κώστα Γ. (2010). Δημιουργία κριτηρίων για 

αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση αθλητικο-τουριστικών υποδομών. 

Περιπτωσιολογική μελέτη αθλητικο-τουριστικών υποδομών της Κύπρου. 18ο Διεθνές 

Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Κομοτηνή, 21-23 Μαϊου). 

Περίληψη  

Η δημιουργία κριτηρίων και προδιαγραφών για τις υποδομές αθλητικού τουρισμού 
δημιουργεί θετικά αποτελέσματα τόσο για τους ντόπιου φορείς όσο και για τους 
ενδιαφερόμενους τουρίστες χρήστες. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διενέργεια 
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έρευνας με στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των αθλητικό τουριστικών υποδομών της Κύπρου. 
Αναπτύχθηκαν πέντε ερωτηματολόγια με σκοπό τη δημιουργία ενός θεωρητικού πλαισίου 
που να ικανοποιεί ένα σημαντικό μέρος του θέματος των υποδομών αθλητικού 
τουρισμού. Το πλαίσιο αυτό αποτελείται από το βασικό ερωτηματολόγιο το οποίο μπορεί 
να ανταποκριθεί στα γενικά κριτήρια και προδιαγραφές αθλητικών υποδομών. Στη 
συνέχεια αναπτύχθηκαν άλλα τέσσερα εξειδικευμένα ερωτηματολόγια τα οποία αφορούν 
τα αθλήματα ποδοσφαίρου, κολύμβησης, ποδηλασίας και το σπορ των υποβρυχίων 
καταδύσεων. Το  δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 317 άτομα. Η στατιστική επεξεργασία 
των δεδομένων διαχωρίστηκε σε τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο έγιναν περιγραφικές 
αναλύσεις για κάθε εργαλείο ξεχωριστά, στο δεύτερο στάδιο έγινε διερευνητική ανάλυση 
παραγόντων (ΔΑΠ) και στο τρίτο στάδιο εξετάστηκε η αξιοπιστία των μετρήσεων τόσο ως 
προς τους παράγοντες που εξήχθησαν από την ανάλυση παραγόντων όσο και ως προς τις 
μεταβλητές που συγκροτούν τον κάθε παράγοντα. Όσο αφορά τα εργαλεία αξιολόγησης 
των υποδομών αθλητικού τουρισμού η Δ.Α.Π έδειξε τη δημιουργία δέκα παραγόντων για 
το γενικό εργαλείο, για το εργαλείο σχετικά με τις υποδομές ποδοσφαίρου η Δ.Α.Π έδειξε 
ένα παράγοντα το ίδιο επίσης παρουσίασε και για το εργαλείο σχετικά με τις υποδομές 
της κολύμβησης. Για το άθλημα της ποδηλασίας η Δ.Α.Π έδειξε τρεις παράγοντες και για 
τις υποδομές των υποβρυχίων καταδύσεων η Δ.Α.Π έδειξε τέσσερις παράγοντες. 
 
128. Πάτση Χ., Αντωνίου Π., Λυμνιούδης Α., Υφαντίδου Γ., ∆αμιανάκη Μ., Λιούσα Α.. 

(2010). Η επίδραση των παιχνιδιών στον υπολογιστή στην ενασχόληση των παιδιών 

με φυσικές δραστηριότητες. 18ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 

(Κομοτηνή, 21-23 Μαϊου). 

Περίληψη  

Η ενασχόληση με τα παιχνίδια στον υπολογιστή είναι τόσο δημοφιλής δραστηριότητα για 
τα παιδιά και τους ενήλικες, όπως είναι η προπόνηση σε κάποιο άθλημα. Τα παιχνίδια 
στον υπολογιστή έχουν αποκτήσει σημαντικό ρόλο στην ζωή των παιδιών. Λόγω της 
μεγάλης επίδρασης που ασκούν, είναι πιθανόν να επηρεάζουν την υγεία και γενικότερα 
τον τρόπο ζωής τους. Η πρόσβαση σε υπολογιστή αυξάνει τον συνολικό χρόνο που τα 
παιδιά αφιερώνουν μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 
να μην ασχολούνται με άλλες δραστηριότητες. Συγκεκριμένα η ενασχόληση με τα 
παιχνίδια στον υπολογιστή έχει σαν αποτέλεσμα να μην ασχολούνται με φυσικές 
δραστηριότητες. Έτσι υιοθετείται ένας καθιστικός τρόπος ζωής, δημιουργούνται 
μυοσκελετικά προβλήματα και υπάρχει και ο κίνδυνος εμφάνισης της παχυσαρκίας. 
Ωστόσο η βιβλιογραφία υποδεικνύει ότι τα παιχνίδια στον υπολογιστή, είναι 
αποτελεσματικά στο να προωθούν τον υγιεινό τρόπο ζωής και να παρέχουν οδηγίες και 
πληροφορίες για χρόνιες παθήσεις όπως το άσθμα και ο διαβήτης, καθώς και να 
ενθαρρύνουν τα άτομα να διακόπτουν τις κακές συνήθειες όπως είναι το κάπνισμα. 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών που 
πραγματοποιήθηκαν, οι οποίες διερεύνησαν την επίδραση των παιχνιδιών στον 
υπολογιστή στην ενασχόληση των παιδιών με φυσικές δραστηριότητες. 
Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών των τελευταίων ετών. Από τα 
αποτελέσματα της αναζήτησης, φάνηκε ότι πιθανές αρνητικές συνέπειες της ενασχόλησης 
με τα παιχνίδια στον υπολογιστή, είναι η εμφάνιση καρδιαγγειακών προβλημάτων και ο 
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κίνδυνος εμφάνισης της παχυσαρκίας. Είναι σύνηθες φαινόμενο τα παιδιά να 
αφοσιώνονται πολλές ώρες στα παιχνίδια στον υπολογιστή, με αποτέλεσμα να μην 
ασχολούνται με άλλες δραστηριότητες. Προσφάτως ερευνητές κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι όσο περισσότερος χρόνος αφιερώνεται στα παιχνίδια στον υπολογιστή, 
τόσο αυξάνεται το σωματικό βάρος, αυξάνεται η πιθανότητα τραυματισμών στα χέρια, 
μειώνεται η κοινωνικότητα του ατόμου και τέλος μειώνεται η ενασχόληση του με φυσικές 
δραστηριότητες. Ωστόσο τα παιχνίδια στον υπολογιστή έχουν και θετικές επιδράσεις στο 
να προωθήσουν τον υγιεινό τρόπο ζωής και να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες στα 
παιδιά. Συμπερασματικά τα παιχνίδια στον υπολογιστή αποτελούν την πιο αγαπημένη 
δραστηριότητα των παιδιών. Μπορεί να έχουν αρνητικές συνέπειες στον τρόπο ζωής τους, 
αλλά παράλληλα αποτελούν χρήσιμα εκπαιδευτικά εργαλεία. Υπάρχουν πολλά 
εκπαιδευτικά παιχνίδια που σχετίζονται με θέματα υγείας, τα οποία συμβουλεύουν τα 
παιδιά να είναι περισσότερο προσεκτικά σε θέματα διατροφής και υγείας. 

 

129. Μαμαντζή Κ., Υφαντίδου Γ. & Κώστα Γ. (2010). Αξιολόγηση της  εμπειρίας παιδιών 

από τη συμμετοχή τους σε υπαίθριες δραστηριότητες: η περίπτωση ενός ξενοδοχείου 

της Αττικής. Πρακτικά των τρισέλιδων εργασιών του 11ου Πανελληνίο Συνεδρίου 

Διοίκησης Αθλητισμού, Αναψυχής & Αθλητικού Τουρισμού, 3-5 Δεκεμβρίου, Σέρρες, 

www.elleda.gr 

Περίληψη  

Η αγορά της υπαίθριας αναψυχής εξαπλώθηκε με την ένταξη σχετικών προγραμμάτων σε 
κατασκηνώσεις, δήμους, ξενοδοχεία, οργανωμένες παραλίες και ιδιωτικές εταιρείες 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού (Κουθούρης, 2009). Έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη για 
διερεύνηση ποικίλων θεμάτων, όπως είναι η ποιότητα υπηρεσιών, η ικανοποίηση 
πελατών και η εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. 
Πολλοί ερευνητές ασχολήθηκαν με την ποιότητα υπηρεσιών σε χώρους όπου 
υλοποιούνται δραστηριότητες αναψυχής. Ωστόσο, λίγες είναι οι έρευνες που αξιολογούν 
την εμπειρία των συμμετεχόντων. Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 28 
αγόρια και 21 κορίτσια ηλικίας 7-14 ετών, διαφορετικής εθνικότητας. Τα παιδιά αυτά 
συμμετείχαν σε ένα πρωτότυπο περιβαλλοντικό πρόγραμμα το οποίο υλοποιήθηκε 
πιλοτικά σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο αναψυχής στην Αττική. Από τα αποτελέσματα 
διαπιστώνεται ότι η εμπειρία εξυπηρέτησης δεν διαφοροποιείται ως προς το φύλο, την 
ηλικία και τη συχνότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα. Το γεγονός ότι δεν παρατηρήθηκαν 
στατιστικά σημαντικές διαφορές μπορεί να οφείλεται στο ότι πρόκειται για μια 
περιπτωσιολογική μελέτη της οποίας το δείγμα ήταν μικρό. Για το λόγο αυτό, τα 
αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευτούν για το σύνολο του πληθυσμού των παιδιών 
που συμμετέχουν σε παρόμοιες δραστηριότητες σε ξενοδοχεία διακοπών. Ωστόσο, 
στατιστικά σημαντική διαφορά βρέθηκε στον παράγοντα «πρόθεση» ως προς τον τόπο 
διαμονής των συμμετεχόντων. Από τα αποτελέσματα συμπεραίνεται ότι η πρόθεση 
Ελλήνων και Ρώσων να επαναλάβουν τις ίδιες δραστηριότητες στο μέλλον είναι 
μεγαλύτερη από αυτή των Ιταλών και των Ελβετών.  
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130. Τύμβιου Ε., Δριμτζιά Α., Υφαντίδου Γ. & Κώστα Γ. (2010). Διερεύνηση του προφίλ, 

των αναγκών, των κινήτρων και των συμπεριφορών των αθλητικών τουριστών, που 

συμμετείχαν στον 3ο Διεθνή Μαραθώνιο στην Λεμεσό. Πρακτικά των τρισέλιδων 

εργασιών του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διοίκησης Αθλητισμού, Αναψυχής & 

Αθλητικού Τουρισμού, 3-5 Δεκεμβρίου, Σέρρες, www.elleda.gr 

Περίληψη  

Ο σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί το προφίλ των Αθλητικών Τουριστών (Α.Τ.) 
που συμμετείχαν στον 3ο Διεθνή Μαραθώνιο της Λεμεσού καθώς, επίσης, τα κίνητρα και 
τις ανάγκες τους. Το δείγμα αποτέλεσαν 106 Α.Τ. οι οποίοι συμμετείχαν στον 3ο Διεθνή 
Μαραθώνιο που έγινε στην Λεμεσό. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε  τον Φεβρουάριο του 
2010 στην Κύπρο. Στην ανάλυση συχνοτήτων για τη συμπεριφορά των αθλητικών 
τουριστών φάνηκε ότι συχνά χαλαρώνουν και κάνουν ηλιοθεραπεία, όπως, επίσης, 
συναναστρέφονται με τους ντόπιους κατοίκους, για να δοκιμάσουν το φαγητό και να 
γνωρίσουν τη γλώσσα καθώς επίσης ότι παραμένουν σωματικά ενεργοί ασχολούμενοι με 
τα αγαπημένα τους αθλήματα. Οι πιο δημοφιλείς αθλητικές δραστηριότητες, οι οποίες 
τους προσέλκυαν, ήταν ο μαραθώνιος, ο μαραθώνιος και η πεζοπορία. Επίσης, οι 
σημαντικότερες ανάγκες για τους αθλητικούς τουρίστες ήταν η ανάγκη για υγεία και 
ευεξία, η ανάγκη να αισθάνονται καλά με τον εαυτό τους καθώς, επίσης, και η ανάγκη για 
αγάπη και στοργή. Όσον αφορά τις συμπεριφορές των Α.Τ. κατά την διάρκεια των 
διακοπών τους παραμένουν ενεργά στα αγαπημένες τους αθλητικές δραστηριότητες και 
αναζητούν την γνώση για την κουλτούρα τα ήθη και έθιμα της χώρας που επισκέπτονται. 
Ο πιο σημαντικός παράγοντας που παρουσιάστηκε όσον αφορά τις ανάγκες των Α.Τ., ήταν 
η ανάγκη της αυτοεκτίμησης. Οι αθλητικές δραστηριότητες που τους προσέλκυαν ήταν ο 
μαραθώνιος και ο ημιμαραθώνιος. 
 
131. Πάτση Χ., Αντωνίου Π., Λυμνιούδης Α., Υφαντίδου, Γ. & Λιούσα Α. (2010). 

Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας και μαθητές με ειδικές ανάγκες. 

Τρισέλιδες εργασίες 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής με Διεθνή 

Συμμετοχή, η Ειδική Αγωγή αφετηρία εξελίξεων στην Επιστήμη και στην Πράξη, 

Αθήνα. 

Περίληψη  

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι 
μόνο ως ένα εποπτικό μέσο διδασκαλίας και ως πηγή πληροφόρησης, αλλά και ως 
δυναμικό εργαλείο γνωστικής ανάπτυξης. Αυτό συμβαίνει λόγω των ποικίλων ιδιοτήτων 
τους που παρέχουν εξαιρετικές δυνατότητες για τη δημιουργία ενός γόνιμου και 
προωθημένου μαθησιακού περιβάλλοντος. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η 
βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών που πραγματοποιήθηκαν, οι οποίες διερεύνησαν 
την αποτελεσματικότητα της χρήσης των Τ.Π.Ε. σε μαθητές με ειδικές ανάγκες. Στην 
βιβλιογραφική ανασκόπηση συμπεριλήφθησαν έρευνες των τελευταίων ετών. Από τα 
αποτελέσματα των ερευνών φάνηκε ότι η χρήση των Τ.Π.Ε. προσφέρει πολλά οφέλη 
στους μαθητές με ειδικές ανάγκες. Η διδασκαλία με τη χρήση των Τ.Π.Ε. γίνεται αρκετά 
ελκυστική για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες. Οι υπολογιστές μέσα σε μια ειδική τάξη 

http://www.elleda.gr/
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μπορούν να λειτουργήσουν ως χρήσιμα εργαλεία, τα οποία επιτρέπουν στους μαθητές 
με ειδικές ανάγκες να αναπτύξουν βασικές μαθησιακές δεξιότητες σε επίπεδα που ήταν 
ανέφικτα πριν την εποχή της τεχνολογίας. 
 

132. Πάτση Χ., Αντωνίου Π., Λυμνιούδης Α., Υφαντίδου, Γ., Δαμιανάκη, Μ. & Λιούσα Α. 

(2010). Εικονική Πραγματικότητα και Μαθητές με Ειδικές Ανάγκες. Τρισέλιδες 

εργασίες 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ, το μέλλον της μάθησης, σελ. 605-

609, 30-31 Οκτωβρίου, Πειραιάς. 

Περίληψη  

Η πρόοδος στον τομέα της επιστήμης της πληροφορικής είχε σαν αποτελέσμα την 
τεχνολο‐ γία  της  εικονικής  πραγματικότητας  που  επιτρέπει  στους  μαθητές  με  ειδικές  
ανάγκες να  γνωρίσουν έναν κόσμο τρισδιάστατο μέσω υπολογιστή. Η εικονική 
πραγματικότητα παρέχει  τη δυνατότητα βελτίωσης της ζωής των μαθητών με ειδικές 
ανάγκες. Σκοπός της παρούσας  έρευνας ήταν η βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών, οι 
οποίες διερεύνησαν την αποτελε‐ σματικότητα  της  χρήσης εφαρμογών εικονικής  
πραγματικότητας  σε  μαθητές  με ειδικές ανάγκες.  Από  τα  αποτελέσματα  των  ερευνών  
φάνηκε  ότι  οι  εικονικοί  κόσμοι  επιτρέπουν  στους  μαθητές  με  ειδικές  ανάγκες  να  
εκπαιδευτούν  σε  θέματα  του πραγματικού  κόσμου  καθώς  και  να  διδαχθούν  
δεξιότητες,  μέσα  σε  ένα  ρεαλιστικό  και  ασφαλές  περιβάλλον. Η  εικονική  
πραγματικότητα  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  την  παροχή  γνώσεων.  Διάφορες  
εφαρμογές  έχουν  δημιουργηθεί,  οι  οποίες  με  την εφαρμογή τους μπορούν να 
ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις της αναπηρίας, να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής, 
να ενισχύσουν  τη  συμμετοχή  των  μαθητών  με  ειδικές  ανάγκες  σε  κοινωνικές  
δραστηριότητες,  να  βελτιώσουν  δεξιότητες,  κινητικές  και  γνωστικές  ικανότητες  καθώς  
παρέχουν  κίνητρα  και  ενδιαφέρουσες εμπειρίες. 
 
 
2009 
 
133. Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ. & Μιχαλοπούλου Μ. (2009). Διερεύνηση της τουριστικής 

τυπολογίας στην Ελλάδα. Πρακτικά των τρισέλιδων εργασιών του 10ου Πανελλήνιου 

Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Αθλητισμού, www.elleda.gr. 

Περίληψη  

Το TRPS χρησιμοποιήθηκε σε παρόμοιες έρευνες στην Αυστραλία και αντίστοιχα στην 
Ελλάδα και έδειξε ότι οι ερωτήσεις του οργάνου αντιπροσωπεύουν σημαντικά τους 
τουριστικούς ρόλους τους οποίους μετράνε (Foo et al., 2004; Yfantidou et al., 2008). Ο 
Mohsin (2005), περιγράφει δώδεκα τουριστικές συμπεριφορές χρησιμοποιώντας μια 
διαφορετική σκάλα μέτρησης. Ο σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να διερευνήσει την 
τυπολογία των τουριστών ελεύθερου χρόνου στην Ελλάδα μέσω της κλίμακας TRPS-
Tourist Role Preference Scale. Τα δεδομένα αποτελούνται από ένα στρωσιγενές δείγμα 
1675 τουριστών, με βάση το φύλο και την ηλικία, οι οποίοι προέρχονταν από 50 
διαφορετικές χώρες. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε σε αυτήν την έρευνα ήταν 
των Gibson και Yiannakis (2002) στην αγγλική γλώσσα. Για να καλυφθεί η πλειοψηφία των 

http://www.elleda.gr/


 

 

 

  

214 

τουριστών το ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε σε άλλες τρεις γλώσσες στην ελληνική 
γλώσσα, στη γερμανική γλώσσα και στη ρωσική γλώσσα. Η έρευνα αυτή είναι ιδιαιτέρως 
σημαντική καθώς συγκεκριμενοποιεί ένα όργανο αξιολόγησης και καθορισμού της 
τυπολογίας των τουριστών, το οποίο αναφέρεται στην πραγματική συμπεριφορά τους 
κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στην Ελλάδα (TRPS). Οι μεταβλητές της κλίμακας που 
διαμορφώθηκε και χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας μελέτης φαίνεται, 
πράγματι, να είναι ενδεικτικές και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ανάλογες έρευνες. 
Το ερωτηματολόγιο φάνηκε να είναι κατάλληλο για την έρευνα της τυπολογίας των 
τουριστών στην Ελλάδα και τη διερεύνηση των αναγκών τους, επιβεβαίωσε την ύπαρξη 
15 ρόλων τουριστών, οι οποίοι όμως θα μπορούσαν να μελετηθούν σε μελλοντικές 
έρευνες σε 8 κύριες κατηγορίες τουριστών. 
 

134. Τσαρδακλής Α.Σ., Τυμβίου Ε., Αστραπέλλος Κ., Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ. & 

Ματσούκα Ο. (2009). Διερεύνηση των αθλητικών προγραμμάτων Τρίτης ηλικίας του 

δήμου Ξάνθης. Πρακτικά του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας 

Αθλητισμού, www.elleda.gr 

Περίληψη  

Ένα κομμάτι της αναψυχής είναι και η αθλητική αναψυχή, η οποία έχει ως στόχο την 
αναψυχή του ατόμου μέσα από αθλητικές δραστηριότητες (Κώστα, 2000). O υπολογισμός 
του βαθμού πρόβλεψης της αθλητικής συμμετοχής είναι πρωτίστης σημασίας για τα 
άτομα που ασχολούνται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων 
(Alexandris, Dimitriadis & Markata, 2002). Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από 
ασκούμενους των προγραμμάτων του Δ.Ο.Ν.Α. Ξάνθης. Συλλέχθηκαν 50 ερωτηματολόγια 
-από τα 70 που αρχικά μοιράστηκαν- με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας. Για τη 
διερεύνηση των απόψεων των μελών χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των 
Μιχαλοπούλου Μ., Αργυροπούλου Τ., Κώστα Γ., Τζέτζης Γ. & Ντούλος Δ. (1998). Σύμφωνα 
με την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι δημοτικοί οργανισμοί νεολαίας και άθλησης πρέπει να 
δώσουν την απαραίτητη βαρύτητα στην στελέχωση του Οργανισμού με βάση κριτήρια 
όπως οι γνώσεις και η ευγένεια του προσωπικού αλλά και το ενδιαφέρον για τους 
ασκούμενους σε τυχόν προβλήματα και αλλαγές, την καθαριότητα όλων των χώρων, την 
ποιότητα του εξοπλισμού καθώς τη συνέπεια και τη λειτουργικότητα των χώρων. Επίσης 
τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι συμμετείχαν περισσότερο γυναίκες ηλικίας άνω 
των 45, χωρίς κάποια πανεπιστημιακή μόρφωση και οι περισσότερες ήταν συνταξιούχες 
με 2 παιδιά και ένα μέσο μηνιαίο εισόδημα  της τάξεως 750-2000 ευρώ. Τα αποτελέσματα 
της έρευνας συμφωνούν με τα αποτελέσματα αντίστοιχης έρευνας στο ΔΟΝΑ Κομοτηνής 
(Υφαντίδου, Γ., Μιχαλοπούλου, Μ., Κώστα, Γ. & Ταξιλδάρης, Κ., 2004). 
 

135. Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ. & Μιχαλοπούλου Μ. (2009). Ο αθλητικός τουρισμός στην 

Ελλάδα. 17ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Κομοτηνή, 22-24 

Μαΐου). 

Περίληψη  

Η Gibson (2006), περιγράφει τον αθλητικό τουρισμό ως εξής : Αθλητικός τουρισμός είναι 
ο τουρισμός ο οποίος έχει σαν βάση του την αναψυχή και απομακρύνει τα άτομα 

http://www.elleda.gr/
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προσωρινά από τις τοπικές τους κοινότητες είτε για να συμμετέχουν σε αθλητικές 
δραστηριότητες (ενεργητικός αθλητικός τουρισμός), είτε για να παρακολουθήσουν 
αθλητικά γεγονότα (παθητικός αθλητικός τουρισμός), είτε για να αναπολήσουν στιγμές 
σχετικά με αθλητικά γεγονότα (νοσταλγικός αθλητικός τουρισμός). Επίσης, σύμφωνα με 
τους Nogawa, Yamagushi & Ηagi (1996), ως αθλητικός τουρίστας μπορεί να θεωρηθεί ένα 
άτομο που ασχολείται με δημοφιλή σπορ κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, που 
παρακολουθεί αθλητικά γεγονότα ή που συμμετέχει σε αθλητικά γεγονότα όπως ο 
μαραθώνιος της Χονολουλού. Ο Hall (1992), όχι μόνο καθόρισε τον αθλητισμό σαν ένα 
ιδιαίτερο κομμάτι του τουρισμού αλλά διατύπωσε επίσης και τρία συγγενικά πεδία 
ορισμού. Τα «ξεχωριστά» γεγονότα (hallmark events), την υπαίθρια αναψυχή (τουρισμός 
περιπέτειας) και το τουρισμό που συνδέεται με την υγεία και την φυσική κατάσταση. Ο 
σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να διερευνήσει την τυπολογία του αθλητικού 
τουρισμού (τουριστικοί ρόλοι) και να αποκαλύψει το ποσοστό υψηλής προτίμησης του 
αθλητικού τουρισμού. Τα δεδομένα αποτελούνται από ένα στρωσιγενές δείγμα 1675 
τουριστών. Η κατασκευή του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε σε αυτήν την 
έρευνα βασίστηκε στο ερωτηματολόγιο TRPS των Gibson και Yiannakis (2002). Για να 
καλυφθεί η πλειοψηφία των τουριστών το ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε σε άλλες 
τρεις γλώσσες. Τα δεδομένα αυτής της έρευνας συγκεντρώθηκαν από τον Ιούνιο έως και 
τον Αύγουστο του έτους 2007. Αξιοσημείωτο είναι να αναφερθεί το μικρό ποσοστό που 
παρουσίασε στην παρούσα έρευνα ο αθλητικός τουρίστας. Οι ρόλοι που 
αποκαλύφθηκαν και αφορούν τον αθλητικό τουρισμό σύμφωνα με την έρευνα είναι οι: 
Α) «Ενεργός Αθλητικός Τουρίστας» ο οποίος πηγαίνει διακοπές κυρίως για να ασχοληθεί 
με τα αγαπημένα του αθλήματα (π.χ. τένις, ιστιοπλοΐα, γκολφ, σκι, κτλ), παραμένει 
σωματικά ενεργός, ασχολούμενος με τα αγαπημένα του αθλήματα και πηγαίνει διακοπές 
κυρίως για να ασχοληθεί με το κυνήγι ή το ψάρεμα (4,2%). Β) «Εξερευνητής», που 
πηγαίνει περιπετειώδη ταξίδια, όπως κατάβαση στα Μετέωρα, πορεία στο φαράγγι της 
Σαμαριάς, πεζοπορίες στα πυκνά δάση και παρόμοια άλλα, εξερευνεί απόμερες περιοχές 
και απολαμβάνει τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που εμπλέκονται στην εκεί πρόσβαση 
και μετέχει σε κάμπινγκ, πεζοπορίες, αναβάσεις, κανό και άλλες υπαίθριες 
δραστηριότητες (υπαίθρια αναψυχή 5,8%). Γ) «Αναζητητής Συγκίνησης», που συμμετέχει 
σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν το στοιχείο του ρίσκου, όπως ελεύθερη πτώση 
με αλεξίπτωτο, αναρρίχηση ή άλματα με σκι και μπλέκομαι σε 
επικίνδυνες/αναζωογονητικές δραστηριότητες, οι οποίες του παρέχουν συναισθηματικά 
ύψη (extreme sports 4,6%). Το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι αρκετά καλό σε σύγκριση με 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αφού οι Felderer B. et al. (2006), παραθέτοντας αποτελέσματα 
για το σύνολο των τουριστών, που κάνουν αθλητικό τουρισμό αναφέρουν ποσοστά της 
τάξης του 47% για την Αυστρία, 23% για την Ολλανδία και 19% για τη Γερμανία. 
 
136. Υφαντίδου Γ., Πολεμίτης Α. & Κώστα Γ. (2009). Ευκαιρίες και απειλές του 

αθλητικού τουρισμού σύμφωνα με τουριστικούς πράκτορες. 17ο Διεθνές Συνέδριο 

Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Κομοτηνή, 22-24 Μαΐου). 

Περίληψη  

Μέχρι την προηγούμενη δεκαετία η έλλειψη ερευνών σχετικά με την ύπαρξη και τα 
οφέλη του αθλητικού τουρισμού δε διευκόλυνε τη ζήτηση διεξαγωγής μεγάλων 
αθλητικών γεγονότων από τις διάφορες πόλεις (Bramwell, 1997). Οι τοπικές αρχές δεν 
είχαν πρόσβαση στην αποτελεσματικότητα των αθλητικών γεγονότων στον τουρισμό και 
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στην ανάπτυξη στρατηγικών των πόλεων για την επένδυση στον αθλητισμό. Την 
τελευταία δεκαετία έγιναν έρευνες που τόνισαν τη σημαντικότητα του αθλητικού 
τουρισμού και όρισαν τα χαρακτηριστικά του. Μέχρι σήμερα οι κυβερνήσεις ανέπτυξαν 
τις υπάρχουσες και νέες εγκαταστάσεις, αναπαλαιώθηκαν εγκαταλελειμμένα σπίτια και 
ξένοι τουριστικοί πράκτορες δημιούργησαν πακέτα πολιτισμικού τουρισμού για μη 
πολιτιστικούς τουρίστες, με τους ντόπιους κατοίκους να μη λαμβάνουν μέρος στην όποια 
διαδικασία (McGettigan & Burns, 1998). Οι Yaman et al. (2006), προσθέτουν πως όσο 
μεγαλύτεροι είναι οι οργανισμοί (τουριστικοί πράκτορες), τόσο λιγότερο πιθανό είναι οι 
μάνατζερ να θεωρήσουν πως η ηθική και η κοινωνική υπευθυνότητα είναι σημαντικά 
στοιχεία για τον οργανισμό. Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων των 
τουριστικών πρακτόρων για τον αθλητικό τουρισμό. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται 
από 5 ερωτηματολόγια από τουριστικούς πράκτορες και εκπροσώπους τουριστικών 
συνδέσμων ανά τον κόσμο. Τα ερωτηματολόγια που στάλθηκαν ήταν 122 σε 
συγκεκριμένες διευθύνσεις και ονόματα, εκ των οποίων επιστράφηκαν μόνο τα 6 
(ποσοστό επιστροφής 4,92%). Το χαμηλό ποσοστό παρουσιάστηκε και στην ανάλογη 
έρευνα του WTO που ξεκίνησε το 2003 και παρουσίασε τα αποτελέσματα της το 2005, 
στην οποία είχαν σταλεί 436 ερωτηματολόγια σε συγκεκριμένες διευθύνσεις και ονόματα 
και επιστράφηκαν τα 74 (ποσοστό επιστροφής 17%) παρόλο το κύρος και το μέγεθος του 
οργανισμού. Δυστυχώς η έλλειψη συνεργασίας των τουριστικών πρακτόρων δε βοηθάει 
στην ανάπτυξη της έρευνας και τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος. Το όργανο 
μέτρησης είναι το τροποποιημένο ερωτηματολόγιο του WTO, το οποίο είχε 
χρησιμοποιηθεί για μια έρευνα που αφορούσε τον τουρισμό των πόλεων και τον 
πολιτισμό (2005). Πραγματοποιήθηκε ανάλυση συχνοτήτων και περιγραφική ανάλυση 
για την εξαγωγή των ποσοστιαίων αναλογιών των ερωτήσεων που αφορούσαν τους 
τουριστικούς πράκτορες, ώστε να αποκαλυφθούν οι τάσεις της αγοράς μέσω της swot 
ανάλυσης. Οι τουριστικοί πράκτορες στην παρούσα έρευνα επεσήμαναν ως σημαντικές 
ευκαιρίες, που σχετίζονται με την αγορά του αθλητικού τουρισμού, κυρίως την ύπαρξη 
ποιοτικών εγκαταστάσεων, τις τάσεις της μόδας, την κατάλληλη προώθηση, τη χρήση του 
περιβάλλοντος και την προαγωγή της υγείας. Δευτερεύουσες, αλλά εξίσου σημαντικές 
ευκαιρίες για τον αθλητικό τουρισμό που αποκαλύφθηκαν, είναι η διασκέδαση, η γνώση, 
οι αεροπορικές συνδέσεις και οι επιδοτήσεις. Επιπρόσθετα,  οι τουριστικοί πράκτορες 
επεσήμαναν ως σημαντικές απειλές, που σχετίζονται με την αγορά του αθλητικού 
τουρισμού, κυρίως τις μη ποιοτικές εγκαταστάσεις, το χουλιγκανισμό, το νέο 
ανταγωνισμό και τις υψηλές τιμές. Δευτερεύουσες, αλλά εξίσου σημαντικές απειλές για 
τον αθλητικό τουρισμό που αποκαλύφθηκαν, είναι οι μη αξιόπιστες υπηρεσίες, οι 
έλλειψη πτήσεων και αεροπορικών συνδέσεων και τα λειτουργικά προβλήματα. 
 
137. Κουμανάκος Α., Υφαντίδου Γ. & Κώστα Γ. (2009). Αξιολόγηση της 

αντιλαμβανόμενης και της παρεχόμενης ποιότητας υπηρεσιών των πελατών στα 

δημοτικά γυμναστήρια του δήμου Αθηναίων. Πρακτικά των τρισέλιδων εργασιών του 

17ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Ειδικό Τεύχος του Άθληση 

& Κοινωνία, 49,  148-152. 

Περίληψη  

Με την παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια να μελετηθεί ο χώρος των δημοτικών 
γυμναστήριων του Δήμου Αθηναίων διερευνώντας ζητήματα ποιότητας τα οποία θα 
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μπορούσαν να εξυπηρετήσουν στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών από τα 
δημοτικά γυμναστήρια, να βοηθήσουν στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση κατάλληλων 
στρατηγικών μάρκετινγκ, να προτείνουν ένα νέο μεθοδολογικό εργαλείο για τη μελέτη της 
ποιότητας – ικανοποίησης σε αθλητικούς οργανισμούς και να αποτελέσουν το έναυσμα 
για μια πιο εκτεταμένη διερεύνηση του θέματος, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη 
διεθνή βιβλιογραφία του αθλητικού μάρκετινγκ. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να 
καταγράψει την αντιλαμβανόμενη και την προσδοκώμενη ποιότητα υπηρεσιών από την 
πλευρά των πελατών των δημοτικών γυμναστηρίων και να διερευνήσει της δομική 
εγκυρότητα και αξιοπιστία του ερωτηματολογίου της ποιότητας υπηρεσιών. Το δείγμα της 
έρευνας ήταν τριακόσια είκοσι (320) άτομα και συλλέχτηκε από τα έξι εκ των 
δεκατεσσάρων γυμναστήριων που υπάρχουν στον Δήμο Αθηναίων. Στην έρευνα έλαβαν 
μέρος γυναίκες και άντρες ασκούμενοι άνω των 18 ετών που συμμετείχαν σε 
συγκεκριμένα προγράμματα εκγύμνασης ή χρησιμοποιούσαν τα ελεύθερα βάρη. Για τη 
μελέτη της προσδοκώμενης και της αντιλαμβανόμενης ποιότητας υπηρεσιών 
χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Kim και Kim (1995), το οποίο αποτελείται από 
τρεις ομάδες ερωτήσεων. Οι πρώτες δυο ομάδες ερωτήσεων περιλαμβάνουν από 43 
ερωτήσεις η κάθε μια, 5βάθμιας κλίμακας. Η τρίτη ομάδα αποτελούνταν από ερωτήσεις 
δημογραφικών χαρακτηριστικών. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε στην 
Ελληνική γλώσσα από τους Afthinos, Theodorakis & Nassis (2005). Τα ερωτηματολόγια 
διανεμήθηκαν στους αθλούμενους κατά την είσοδο τους στο γυμναστήριο, τα 
συμπλήρωναν είτε πριν ασκηθούν, είτε μετά το πέρας της άσκησης τους και τα παρέδιδαν 
κατά την έξοδό τους, στη γραμματεία του γυμναστηρίου. Έγινε ανάλυση συχνοτήτων και 
περιγραφική ανάλυση για παράγοντες και δημογραφικά χαρακτηριστικά. Η αξιοπιστία 
των ερωτηματολογίων αξιολογήθηκε μέσω του συντελεστή Cronbach. Τα αποτελέσματα  
βοηθούν στη συνειδητοποίηση της πραγματικής ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρουν 
τα Δημοτικά γυμναστήρια, ώστε η εκάστοτε διοίκηση να σχεδιάσει καλύτερα και να 
βελτιώσει τις υπηρεσίες της. 
 

138. Καμπούρη Σ., Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ., Ματσούκα Ο. & Λάϊος Α. (2009). 

Χαρακτηριστικά του βιώσιμου τουρισμού ως στοιχείου αειφορικής ανάπτυξης  στη 

δυτική Μακεδονία. Πρακτικά του 17ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & 

Αθλητισμού, 12-13. 

Περίληψη  

Τα τελευταία χρόνια  εντείνονται οι προσπάθειες για να προωθηθεί ένα νέο πρότυπο 
τουριστικής ανάπτυξης με βασικό χαρακτηριστικό τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η ανάγκη για τη 
νέα αντίληψη στην πολιτική του τουρισμού εμφανίζεται κυρίως με αφορμή τις κοινωνικές, 
οικολογικές και πολιτισμικές, αρνητικές επιπτώσεις του τουρισμού και σχηματοποιείται 
ως έννοια και περιεχόμενο με τον όρο βιώσιμος ή αειφορικός τουρισμός. Σκοπός της 
έρευνας είναι να διερευνηθούν με τη χρήση ερωτηματολογίου τα χαρακτηριστικά των 
ατόμων που επιλέγουν δραστηριότητες αειφορικού τουρισμού σε περιοχές όπως η 
Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά, Κοζάνη, Φλώρινα και Καστοριά) και να 
καταγραφούν οι νέες τάσεις στη περιοχή μελέτης. Για τις ανάγκες τις έρευνας 
χρησιμοποιήθηκε γραπτό ερωτηματολόγιο με προσωπική συνέντευξη σε δείγμα 300 
ατόμων με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας. Από τα κύρια αποτελέσματα της 
έρευνας διαπιστώθηκε ότι: 48,5% του δείγματος ήταν άνδρες και 51,5% γυναίκες. Όσον 



 

 

 

  

218 

αφορά την ηλικία τους, 33% νέοι, ηλικίας 18-24 ετών και 22% ηλικίας 25-34. Σχετικά με το 
ετήσιο εισόδημα τους το 36% παρουσιάζει χαμηλό εισόδημα <10.000 Ευρώ και 32% 
εισόδημα από 10.000-20.000 Ευρώ. Αναφορικά με το επάγγελμα τους 25% δήλωσαν 
δημόσιοι υπάλληλοι, 26% ιδιωτικοί υπάλληλοι, 11% ελεύθεροι επαγγελματίες και 22% 
φοιτητές. Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο το 60% του δείγματος φανερώνει μια 
υπεροχή των πτυχιούχων ανώτατων ιδρυμάτων (ΑΕΙ, ΤΕΙ) και το 33% δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Από την έρευνα προέκυψε ότι oι περισσότερο προτιμώμενες 
δραστηριότητες στην περιοχή έρευνας είναι με σειρά προτεραιότητας η πεζοπορία, το σκι, 
το κάμπινγκ περιπέτειας, το snowboard και η ορειβασία και αυτό συνάδει με τα 
φυσιογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Επίσης τα πολύ μικρά και τα πολύ μεγάλα 
εισοδήματα έχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε σχέση με τα μεσαία και προτιμούν 
δραστηριότητες περιπέτειας και αναρρίχησης. Γενικά η Δυτική Μακεδονία παρουσιάζει 
ευοίωνες προοπτικές στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων αειφορικού τουρισμού. 

 

139. Καμπούρη Σ., Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ., Ματσούκα Ο. & Λάϊος Α. (2009). 

Χαρακτηριστικά του βιώσιμου τουρισμού ως στοιχείου αειφορικής ανάπτυξης  στη 

δυτική Μακεδονία. Πρακτικά των τρισέλιδων εργασιών του 17ου Διεθνούς Συνεδρίου 

Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Ειδικό Τεύχος του Άθληση & Κοινωνία, 49,  45-49. 

Περίληψη  

Τα τελευταία χρόνια  εντείνονται οι προσπάθειες για να προωθηθεί ένα νέο πρότυπο 
τουριστικής ανάπτυξης με βασικό χαρακτηριστικό τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η ανάγκη για τη 
νέα αντίληψη στην πολιτική του τουρισμού εμφανίζεται κυρίως με αφορμή τις κοινωνικές, 
οικολογικές και πολιτισμικές, αρνητικές επιπτώσεις του τουρισμού και σχηματοποιείται 
ως έννοια και περιεχόμενο με τον όρο βιώσιμος ή αειφορικός τουρισμός. Σκοπός της 
έρευνας είναι να διερευνηθούν με τη χρήση ερωτηματολογίου τα χαρακτηριστικά των 
ατόμων που επιλέγουν δραστηριότητες αειφορικού τουρισμού σε περιοχές όπως η 
Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά, Κοζάνη, Φλώρινα και Καστοριά) και να 
καταγραφούν οι νέες τάσεις στη περιοχή μελέτης. Για τις ανάγκες τις έρευνας 
χρησιμοποιήθηκε γραπτό ερωτηματολόγιο με προσωπική συνέντευξη σε δείγμα 300 
ατόμων με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας. Από τα κύρια αποτελέσματα της 
έρευνας διαπιστώθηκε ότι: 48,5% του δείγματος ήταν άνδρες και 51,5% γυναίκες. Όσον 
αφορά την ηλικία τους, 33% νέοι, ηλικίας 18-24 ετών και 22% ηλικίας 25-34. Σχετικά με το 
ετήσιο εισόδημα τους το 36% παρουσιάζει χαμηλό εισόδημα <10.000 Ευρώ και 32% 
εισόδημα από 10.000-20.000 Ευρώ. Αναφορικά με το επάγγελμα τους 25% δήλωσαν 
δημόσιοι υπάλληλοι, 26% ιδιωτικοί υπάλληλοι, 11% ελεύθεροι επαγγελματίες και 22% 
φοιτητές. Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο το 60% του δείγματος φανερώνει μια 
υπεροχή των πτυχιούχων ανώτατων ιδρυμάτων (ΑΕΙ, ΤΕΙ) και το 33% δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Από την έρευνα προέκυψε ότι oι περισσότερο προτιμώμενες 
δραστηριότητες στην περιοχή έρευνας είναι με σειρά προτεραιότητας η πεζοπορία, το σκι, 
το κάμπινγκ περιπέτειας, το snowboard και η ορειβασία και αυτό συνάδει με τα 
φυσιογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Επίσης τα πολύ μικρά και τα πολύ μεγάλα 
εισοδήματα έχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε σχέση με τα μεσαία και προτιμούν 
δραστηριότητες περιπέτειας και αναρρίχησης. Γενικά η Δυτική Μακεδονία παρουσιάζει 
ευοίωνες προοπτικές στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων αειφορικού τουρισμού. 
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140. Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ., Μαυρίδης Γ., Μιχαλοπούλου Μ. & Μαυρομμάτης Γ. 

(2009). Διερεύνηση της τουριστικής τυπολογίας και του αθλητικού τουρισμού στην 

Ελλάδα. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων με Διεθνή Συμμετοχή. 

Ρέθυμνο, 88-89. 

Περίληψη  

Ο Cohen (1972), ήταν ένας από τους πρώτους ερευνητές ο οποίος πρότεινε ότι οι 
τουρίστες θα μπορούσαν να ταξινομηθούν με βάση παρόμοιες παρατηρήσιμες 
συμπεριφορές. Οι Gibson και Yiannakis (2002),  παρουσίασαν μια περιεκτική ταξινόμηση 
των τουριστών ελεύθερου χρόνου και σχεδίασαν την κλίμακα Tourist Role Preference 
Scale (TRPS) τουριστικής τυπολογίας 15 ρόλων. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να 
διερευνήσει την τυπολογία των τουριστών, που επισκέπτονται την Ελλάδα, καθώς και τον 
αθλητικό τουρισμό στη χώρα. Το δείγμα αποτελούνταν από 1675 τουρίστες από 50 
χώρες, που επισκέφτηκαν την Ελλάδα το καλοκαίρι του 2007. Το ερωτηματολόγιο που 
χρησιμοποιήθηκε ήταν βασισμένο στο TRPS και στην τελική μορφή του έγιναν κάποιες 
προσθήκες και τροποποιήσεις.  Έπειτα, μεταφράστηκε στην ελληνική, γερμανική και 
ρωσική γλώσσα και αποτελούνταν από 89 ερωτήσεις. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν 
σε τουρίστες στο χώρο των αναχωρήσεων και μετά τον έλεγχο (check-in), στους 
αερολιμένες Ελ.Βενιζέλος στην Αθήνα και Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη. Για να 
εξακριβωθεί η ισχύς της κλίμακας και να καθοριστούν οι τουριστικοί ρόλοι 
χρησιμοποιήθηκε η  ανάλυση ταξινόμησης (SPAD), με την οποία έγινε ομαδοποίηση των 
γραμμών των τουριστικών συμπεριφορών και είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δέκα 
κλάσεων. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν η ανάλυση κυρίων συνιστωσών, η πολυδιάστατη 
κλιμακοποίηση, το χ2 τεστ καλής προσαρμογής (SPSS). Τα αποτελέσματα της έρευνας 
έδειξαν ότι το TRPS φαίνεται να είναι εφαρμόσιμο στη Ελλάδα. Συμπερασματικά, ο 
Εραστής του Ήλιου, ο Ανθρωπολόγος, ο Αρχαιολόγος, ο Ανεξάρτητος Μαζικός Τουρίστας 
και ο Φυγάς από την Πραγματικότητα συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά και αυτό 
σημαίνει απώλεια τουριστών στις υπόλοιπες μορφές. Πιθανά ένας λόγος είναι το μη 
ικανοποιητικό μάρκετινγκ του τουριστικού προϊόντος και η έλλειψη οργάνωσης και 
προώθησης νέων μορφών τουρισμού σε αυτούς που απασχολούνται ή θα ήθελαν να 
απασχοληθούν με τον τουρισμό στην Ελλάδα. Όσον αφορά στον Αθλητικό Τουρίστα (ΑΤ) 
αποκαλύφθηκαν τρεις κατηγορίες: ο Ενεργός, ο Extreme και ο των Υπαιθρίων 
Δραστηριοτήτων. Το συνολικό ποσοστό 15%  των ΑΤ κρίνεται ως μη ικανοποιητικό, διότι 
άλλες χώρες προσελκύουν έως και 40% αυτής της κατηγορίας. Η Ελλάδα πρέπει να 
ανταποκριθεί στην πρόκληση του αθλητικού τουρισμού και να κάνει τις απαραίτητες 
ενέργειες για να προσελκύσει τουρίστες αυτής της κατηγορίας. 
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141. Υφαντίδου Γ., Σταυροπούλου Γ., Κώστα Γ. & Μιχαλοπούλου Μ. (2008). 
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Περίληψη  

Ο αθλητισμός είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι του τουρισμού. Ο αθλητικός τουρισμός ορίζεται 
ως τα ταξίδια αναψυχής που οδηγούν τα άτομα έξω από τις τοπικές τους κοινωνίες, για 
να συμμετάσχουν σε αθλητικές δραστηριότητες, να παρακολουθήσουν τέτοιες ή να 
επισκεφθούν χώρους που σχετίζονται με τον αθλητισμό. Σχεδόν όλοι οι ερευνητές που 
ασχολήθηκαν με τον ΑΤ, προσπαθώντας να ανακαλύψουν τα χαρακτηριστικά των 
συμμετεχόντων σ’ αυτόν και γενικότερα στις δραστηριότητες αναψυχής, αναφέρονται 
πρώτιστα στα δημογραφικά χαρακτηριστικά αυτών. Οι πλειοψηφία υποστηρίζει πως οι 
άντρες συμμετέχουν περισσότερο σε όλες τις μορφές και σε όλες της ηλικίες. Ο σκοπός 
αυτής της έρευνας είναι η διερεύνηση των δημογραφικών χαρακτηριστικών των 
τουριστών και η δημιουργία του προφίλ του αθλητικού τουρίστα στην Ελλάδα. Τα 
δεδομένα αποτελούνται από ένα δείγμα 1675 τουριστών, οι οποίοι προέρχονταν από 
περίπου 50 διαφορετικές χώρες, η στρωματοποίηση του δείγματος έγινε με βάση: το φύλο 
και τα ηλικιακά στάδια ζωής. Για τη διασφάλιση ικανοποιητικού αριθμού περιπτώσεων 
και για τις δύο κατηγορίες, αποφασίστηκε να διαμοιραστούν 2000 ερωτηματολόγια και 
να πραγματοποιηθεί η έρευνα στους δύο μεγαλύτερους αερολιμένες της Ελλάδας, 
«Ελευθέριος Βενιζέλος» στην Αθήνα και «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη. Για τη 
διερεύνηση της τυπολογίας των ελλήνων και ξένων τουριστών στην Ελλάδα 
χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο “Tourist Roles Preference Scale” των Gibson Heather 
και Yiannakis Andrew  (2002), με κάποιες τροποποιήσεις. Το ερωτηματολόγιο είχε 
χρησιμοποιηθεί στην Αμερική για τη διερεύνηση της τουριστικής τυπολογίας των πολιτών 
του Κοννέκτικατ. Το τροποποιημένο πλέον ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε στην ελληνική, 
στη γερμανική και ρώσικη γλώσσα κάνοντας έλεγχο της διαπολιτισμικότητας του από τους 
Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ. & Μιχαλοπούλου Μ. (2007). Τα δεδομένα αυτής της έρευνας 
συγκεντρώθηκαν από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο του έτους 2007. Το ηλικιακό εύρος 
των συμμετεχόντων είναι από 17 ετών έως και 80 ετών, με μέσο όρο ηλικίας τα 36 έτη. Το 
δείγμα συνίσταται από 773 άντρες και 845 γυναίκες (χαμένες τιμές 57). Περίπου οι μισοί 
είναι παντρεμένοι (45,1%), ενώ δεν παντρεύτηκε ποτέ το (43,7%). Η πλειοψηφία έχει 
πλήρη απασχόληση (61,9%), ενώ το 18,9% είναι φοιτητές. Όσον αφορά το επίπεδο 
εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες κυμαίνονταν από απόφοιτους γυμνασίου (4,5%), έως και 
κατόχους διδακτορικού διπλώματος (8,7%). Το ετήσιο οικογενειακό εισοδήματος είναι 
από 20.000-60.000€ για τη πλειοψηφία (48,1%). Είναι αξιοσημείωτο να αναφέρουμε ότι 
οι οικογένειες με χαμηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν προτιμούν την Ελλάδα ως 
προορισμό των διακοπών τους. Οι περισσότεροι που ταξιδεύουν έχουν πλήρη 
απασχόληση, όπου και απορρέει το παραπάνω εισόδημα. Το φύλο δεν παρουσίασε 
μεγάλες διαφορές στις κατηγορίες του, ενώ η ηλικιακή κατηγορία 17-39 αποτέλεσε το 
μεγαλύτερο ποσοστό των τουριστών. Τέλος, το μορφωτικό επίπεδο φανέρωσε μια 
υπεροχή των πτυχιούχων των ανωτάτων ιδρυμάτων. 
 

142. Υφαντίδου Γ., Σταυροπούλου Γ., Κώστα Γ. & Μιχαλοπούλου Μ. (2008). 

Διερεύνηση των δημογραφικών χαρακτηριστικών των τουριστών και των αθλητικών 

τουριστών στην Ελλάδα. Τρισέλιδες εργασίες του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής 
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Ο αθλητισμός είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι του τουρισμού. Ο αθλητικός τουρισμός ορίζεται 
ως τα ταξίδια αναψυχής που οδηγούν τα άτομα έξω από τις τοπικές τους κοινωνίες, για 
να συμμετάσχουν σε αθλητικές δραστηριότητες, να παρακολουθήσουν τέτοιες ή να 
επισκεφθούν χώρους που σχετίζονται με τον αθλητισμό. Σχεδόν όλοι οι ερευνητές που 
ασχολήθηκαν με τον ΑΤ, προσπαθώντας να ανακαλύψουν τα χαρακτηριστικά των 
συμμετεχόντων σ’ αυτόν και γενικότερα στις δραστηριότητες αναψυχής, αναφέρονται 
πρώτιστα στα δημογραφικά χαρακτηριστικά αυτών. Οι πλειοψηφία υποστηρίζει πως οι 
άντρες συμμετέχουν περισσότερο σε όλες τις μορφές και σε όλες της ηλικίες. Ο σκοπός 
αυτής της έρευνας είναι η διερεύνηση των δημογραφικών χαρακτηριστικών των 
τουριστών και η δημιουργία του προφίλ του αθλητικού τουρίστα στην Ελλάδα. Τα 
δεδομένα αποτελούνται από ένα δείγμα 1675 τουριστών, οι οποίοι προέρχονταν από 
περίπου 50 διαφορετικές χώρες, η στρωματοποίηση του δείγματος έγινε με βάση: το φύλο 
και τα ηλικιακά στάδια ζωής. Για τη διασφάλιση ικανοποιητικού αριθμού περιπτώσεων 
και για τις δύο κατηγορίες, αποφασίστηκε να διαμοιραστούν 2000 ερωτηματολόγια και 
να πραγματοποιηθεί η έρευνα στους δύο μεγαλύτερους αερολιμένες της Ελλάδας, 
«Ελευθέριος Βενιζέλος» στην Αθήνα και «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη. Για τη 
διερεύνηση της τυπολογίας των ελλήνων και ξένων τουριστών στην Ελλάδα 
χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο “Tourist Roles Preference Scale” των Gibson Heather 
και Yiannakis Andrew  (2002), με κάποιες τροποποιήσεις. Το ερωτηματολόγιο είχε 
χρησιμοποιηθεί στην Αμερική για τη διερεύνηση της τουριστικής τυπολογίας των πολιτών 
του Κοννέκτικατ. Το τροποποιημένο πλέον ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε στην ελληνική, 
στη γερμανική και ρώσικη γλώσσα κάνοντας έλεγχο της διαπολιτισμικότητας του από τους 
Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ. & Μιχαλοπούλου Μ. (2007). Τα δεδομένα αυτής της έρευνας 
συγκεντρώθηκαν από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο του έτους 2007. Το ηλικιακό εύρος 
των συμμετεχόντων είναι από 17 ετών έως και 80 ετών, με μέσο όρο ηλικίας τα 36 έτη. Το 
δείγμα συνίσταται από 773 άντρες και 845 γυναίκες (χαμένες τιμές 57). Περίπου οι μισοί 
είναι παντρεμένοι (45,1%), ενώ δεν παντρεύτηκε ποτέ το (43,7%). Η πλειοψηφία έχει 
πλήρη απασχόληση (61,9%), ενώ το 18,9% είναι φοιτητές. Όσον αφορά το επίπεδο 
εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες κυμαίνονταν από απόφοιτους γυμνασίου (4,5%), έως και 
κατόχους διδακτορικού διπλώματος (8,7%). Το ετήσιο οικογενειακό εισοδήματος είναι 
από 20.000-60.000€ για τη πλειοψηφία (48,1%). Είναι αξιοσημείωτο να αναφέρουμε ότι 
οι οικογένειες με χαμηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν προτιμούν την Ελλάδα ως 
προορισμό των διακοπών τους. Οι περισσότεροι που ταξιδεύουν έχουν πλήρη 
απασχόληση, όπου και απορρέει το παραπάνω εισόδημα. Το φύλο δεν παρουσίασε 
μεγάλες διαφορές στις κατηγορίες του, ενώ η ηλικιακή κατηγορία 17-39 αποτέλεσε το 
μεγαλύτερο ποσοστό των τουριστών. Τέλος, το μορφωτικό επίπεδο φανέρωσε μια 
υπεροχή των πτυχιούχων των ανωτάτων ιδρυμάτων. 

 

143. Σταυροπούλου Γ., Υφαντίδου Γ., Τριγώνης Ι. & Κώστα Γ. (2008). Καταγραφή και 

διερεύνηση της τυπολογίας των Ελλήνων τουριστών και αθλητικών τουριστών. 16ο 
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Σε προηγούμενες  έρευνες  για την τυπολογία των τουριστών ο Cohen (1972), ταξινόμησε 
τους τουρίστες σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: τον ανεξάρτητο μαζικό τουρίστα, τον 
οργανωμένο μαζικό τουρίστα, τον ανερμάτιστο και τον εξερευνητή. Αργότερα οι Gibson 
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και Yiannakis (2002), βασισμένοι στη μελέτη του Cohen αλλά και σε προηγούμενες 
τυπολογίες ανέπτυξαν δεκαπέντε σχετικούς ρόλους τουριστών. Σκοπός της έρευνας ήταν 
να ανιχνευθούν οι ανάγκες, οι τάσεις, οι επιθυμίες των ελλήνων τουριστών είτε αν αυτοί 
διαμένουν στο εξωτερικό είτε μένουν στην Ελλάδα. Για την έρευνα έγινε 
στρωματοποίηση του δείγματος με βάση: το φύλο και τα ηλικιακά στάδια ζωής και 
χρησιμοποιήθηκε για όργανο μέτρησης το ερωτηματολόγιο των Gibson Heather και 
Yiannakis Andrew (2002), μεταφρασμένο στα ελληνικά από τους Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ. 
& Μιχαλοπούλου Μ. (2007).  Η διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά 
στο αεροδρόμιο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ  και το δείγμα αποτέλεσαν 300 άτομα, Έλληνες 
τουρίστες του εσωτερικού και του εξωτερικού, εκ των οποίων οι 133 ήταν άντρες και οι 
153 γυναίκες με χαμένες τιμές 4.7% . Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων 
πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα spss. Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο του 
δείγματος  παρατηρείται πως μόλις το 2.7% είχε τελειώσει ή φοιτούσε σε ΑΕΙ/ΤΕΙ, το 25% 
έχει τελειώσει το λύκειο, το 39.3% το γυμνάσιο, το 8% κάποια άλλη σχολή όπως ΟΑΕΔ, το 
15.3% είχε κάνει μεταπτυχιακό και μόλις το 5% διδακτορικό. Στον τομέα της 
απασχόλησης παρατηρείται πως 62.7% εργαζόταν πλήρως, το 6.7% μερική απασχόληση, 
το 4% ήταν συνταξιοδοτημένοι, το 3% ασχολούταν με τα οικιακά, το 18% ήταν μαθητές-
σπουδαστές και το 1% ήταν άνεργοι. Με  βάση τον δείκτη ηλικιών της Gibson 
παρατηρείται πως  από 17-39 ετών ήταν το 63.3%, από 40-59 ήταν το 19% και από 60+ 
ήταν το 7.3%. Το 39% ήταν παντρεμένοι, το 5.3 χωρισμένοι, το 49.7 ελεύθεροι και το 0.7% 
χήροι/ες. Οι εσωτερικοί τουρίστες αποτέλεσαν το 74.7% και οι τουρίστες του εξωτερικού 
το 23.3%. Oι 7 μεταβλητές με την πιο υψηλή φόρτιση είναι: ο εξερευνητής, ο τουρίστας 
υψηλής κατηγορίας, ο αρχαιολόγος, ο αθλητικός τουρίστας, ο αναζητητής δράσης, ο 
αναζητητής και ο ανθρωπολόγος/εραστής του ήλιου. Oι 5 σπουδαιότερες ανάγκες των 
τουριστών φαίνεται να είναι: η ανάγκη να αισθάνεται καλά με τον εαυτό του, η ανάγκη 
για υγεία και ευεξία, σιγουριά και προσωπικές ανάγκες ασφάλειας, η ανάγκη για αγάπη 
και στοργή και η ανάγκη για ελευθερία, αυτονομία ή ανεξαρτησία. 
 
144. Φακριάδου Σ., Κώστα Γ., Υφαντίδου Γ., Μαυρομμάτης Γ. & Λάιος Α. (2008). Η 

επίδραση της οικογενειακής κατάστασης και του οικογενειακού εισοδήματος στους 

παράγοντες συμμετοχής σε δημοτικά προγράμματα άθλησης και αναψυχής. 16ο 

Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Κομοτηνή, 16-18 Μαϊου). 
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Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται ολοένα και περισσότερο μια έντονη προσπάθεια 
προώθησης προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού. Η προσπάθεια αυτή που υλοποιείται 
μέσω των αθλητικών οργανισμών των δήμων σε συνεργασία με τη γενική γραμματεία 
αθλητισμού στοχεύει στη δημιουργία μιας ενεργής επαφής των πολιτών με 
προγράμματα άθλησης και αναψυχής, αποσκοπώντας στην προαγωγή της υγείας και τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να 
διερευνήσει αν η οικογενειακή κατάσταση και το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα των 
συμμετεχόντων, σε προγράμματα άθλησης και αναψυχής του αθλητικού οργανισμού του 
δήμου Αλεξ/πολης, επηρεάζει τους παράγοντες συμμετοχής σε αυτά. Στην έρευνα 
συμμετείχαν 259 άτομα (57 άνδρες, 202 γυναίκες), διαφόρων ηλικιακών κατηγοριών (15-
56+), συμμετέχοντες και μη στα προγράμματα του δήμου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε 
με ερωτηματολόγιο που αφορούσε τη συμμετοχή στα προγράμματα, τους λόγους 
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άσκησης, το είδος των προγραμμάτων και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 
ασκουμένων και μη (Μιχαλοπούλου Μ., Αργυροπούλου Τ., Κώστα Γ., Τζέτζης Γ. & 
Ντούλος Δ. 1998) και το οποίο συμπληρωνόταν επί τόπου από τα άτομα που συμμετείχαν 
στην έρευνα. Η παραγοντική ανάλυση των παραγόντων συμμετοχής στα προγράμματα 
αποκάλυψε πέντε παράγοντες, οι οποίοι αναφέρονταν: ο πρώτος στη λειτουργικότητα, ο 
δεύτερος σε άλλες υπηρεσίες, ο τρίτος στη διαθεσιμότητα και την παροχή 
προγραμμάτων, ο τέταρτος στο χώρο και ο πέμπτος στην ποιότητα των εκπαιδευτών. Η 
αξιοπιστία του ερωτηματολογίου όσον αφορά τους παράγοντες συμμετοχής ελέγχθηκε 
υπολογίζοντας το Cronbach α για όλα τα υποερωτήματα. Το συνολικό α της κλίμακας 
ήταν α=.8364. Το α για τον 1ο παράγοντα ήταν α=.8990, για τον 2ο ήταν α=.5327, για τον 
3ο ήταν α=.6596, για τον 4ο ήταν α=.6678 και για τον 5ο ήταν α=.3588. Σύμφωνα με τους 
μέσους όρους των απαντήσεων ολόκληρο το δείγμα εμφανίστηκε να έχει υψηλή 
αντίληψη για τους παράγοντες συμμετοχής. Με την ανάλυση διακύμανσης ως προς δύο 
παράγοντες φάνηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση στη συνολική 
αντίληψη των δημοτών για τους σημαντικότερους παράγοντες συμμετοχής ως προς την 
οικογενειακή κατάσταση και το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα F(19,259)=1.093, 
p=0.359>0.05. Διαπιστώθηκε όμως στατιστικά σημαντική κύρια επίδραση του παράγοντα 
οικογενειακή κατάσταση με F(5,259)=5.063, p=0.000<0.05., καθώς επίσης και στατιστικά 
σημαντική κύρια επίδραση του παράγοντα μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 
F(5,259)=2.769, p=0.019<0.05. Συμπερασματικά οι παράγοντες που ωθούν τα άτομα να 
συμμετέχουν στα προγράμματα άθλησης και αναψυχής επηρεάζονται από την 
οικογενειακή κατάσταση και το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα των συμμετεχόντων. 
Συνεπώς κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων άσκησης και αναψυχής πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή κατάσταση και το οικογενειακό εισόδημα των 
συμμετεχόντων αποσκοπώντας στην παροχή αποτελεσματικών και ποιοτικών 
υπηρεσιών. 
 
 
145. Πολεμίτης Α., Υφαντίδου Γ. & Κώστα Γ. (2008). Διερεύνηση των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών των εσωτερικών τουριστών και των αθλητικών τουριστών στην 

Κύπρο. 16ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Κομοτηνή, 16-18 

Μαϊου). 

Περίληψη  

Η παρακολούθηση αθλητικών διοργανώσεων, η άθληση στον ελεύθερο χρόνο και οι 
διακοπές, συνιστούν συνδυασμένα γεγονότα για μεγάλες ομάδες ανθρώπων. Ο 
αθλητικός τουρισμός, που έχει τις ρίζες του στους Ολυμπιακούς αγώνες της αρχαίας 
Ελλάδας, αποτελεί σήμερα διαδεδομένο φαινόμενο με αυξητικές τάσεις (Λύτρας 1993, 
Standeven & De Knop, 1999). Το είδος αυτό του τουρισμού λόγω της 
κοινωνικοοικονομικής του δύναμης, έχει αναγνωριστεί ως περιοχή ακαδημαϊκού 
ενδιαφέροντος. Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν η διερεύνηση των δημογραφικών 
χαρακτηριστικών των εσωτερικών τουριστών και των αθλητικών τουριστών στην Κύπρο. 
Τα δεδομένα της έρευνας αποτέλεσαν 650 άτομα, τα οποία προέρχονταν από όλες τις 
αστικές και αγροτικές περιοχές της Κύπρου. Η στρωματοποίηση του δείγματος έγινε με 
βάση: το φύλο και τα ηλικιακά στάδια ζωής. Για τη διερεύνηση της τυπολογίας των 
εσωτερικών τουριστών στην Κύπρο χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο “Tourist Roles 
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Preference Scale” των Gibson Heather και Yiannakis Andrew  (2002), το οποίο είχε 
χρησιμοποιηθεί στην Αμερική για τη διερεύνηση της τουριστικής τυπολογίας των 
πολιτών του Κοννέκτικατ. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν μέσω εξειδικευμένου 
λογισμικού τηλεφωνικής έρευνας (NIPO CATI system) το οποίο έχει τη δυνατότητα να 
επιλέγει τυχαίους τηλεφωνικούς αριθμούς μέσα από τον ηλεκτρονικά καταχωρημένο 
τηλεφωνικό κατάλογο. Η επιλογή εφαρμογής της συγκεκριμένης μεθόδου καθορίστηκε 
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το 95% των νοικοκυριών στην Κύπρο διαθέτουν 
σύνδεση σταθερού τηλεφώνου. Η διαδικασία υλοποίησης της συλλογής των δεδομένων 
πραγματοποιήθηκε κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες με σκοπό τη συλλογή 
δεδομένων από όλα τα κοινωνό-οικονομικά στρώματα της κοινωνίας. Για τη διασφάλιση 
συλλογής ικανοποιητικού αριθμού ερωτηματολογίων επιλέγηκαν 900 νοικοκυριά με 
θετική ανταπόκριση τα 650. Τα δεδομένα αυτής της έρευνας συγκεντρώθηκαν από τον 
Ιανουάριο έως και τον Φεβρουάριο του έτους 2008. Το δείγμα αποτέλεσαν 270 άντρες 
και 380 γυναίκες με ηλικιακό εύρος από 18 ετών έως και 80 ετών, με μεγαλύτερο 
ποσοστό συμμετοχής τα 45–65 έτη. Στη συντριπτική πλειοψηφία του το δείγμα (74,3%) 
των ατόμων έχει πάει διακοπές εντός της Κύπρου τα τελευταία δύο χρόνια. Οι πλείστοι 
είναι παντρεμένοι (79,7%), ενώ ελεύθεροι είναι το (16,3%). Οι μισοί έχουν πλήρη 
απασχόληση (50%), ενώ το 17,7% είναι συνταξιούχοι. Όσον αφορά το επίπεδο 
εκπαίδευσης των συμμετεχόντων το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν απόφοιτοι 
δευτεροβάθμιας (55,5,%) και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (28,2%). Το ετήσιο οικογενειακό 
εισοδήματος είναι από 20.000-60.000€ για τη πλειοψηφία (39%), ενώ σημαντικό επίσης 
είναι το ποσοστό το οποίο δεν ήθελε να απαντήσει στην συγκεκριμένη ερώτηση (20%). 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι όλες οι οικογένειες ανεξαρτήτου οικογενειακού 
εισοδήματος και επιπέδου μόρφωση πάνε διακοπές εντός της Κύπρου σχεδόν κάθε 
χρόνο.   
 
 
146. Βασιάδη Ζ., Υφαντίδου Γ. & Κώστα Γ. (2008). Αξιολόγηση της ποιότητας 

υπηρεσιών των υπαιθρίων δραστηριοτήτων που διοργανώνουν δήμοι του νομού 

Θεσσαλονίκης. Τρισέλιδες εργασίες του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & 

Αθλητισμού, Κομοτηνή.  

Περίληψη  

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α), επιχορηγούμενοι κατά ένα ποσοστό από 
τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δημιούργησαν τους τοπικούς αθλητικούς 
οργανισμούς. Αυτοί προσφέρουν ποικίλα προγράμματα άθλησης τα οποία προσπαθούν 
να καλύψουν όλες τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των πολιτών και έτσι να συμβάλουν 
στην αύξηση της αθλητικής συμμετοχής. Η ποιότητα αυτών των υπηρεσιών 
χρησιμοποιείται για να διαφοροποιήσει και να προσθέσει αξία στις παρεχόμενες 
υπηρεσίες, ως μέσο για την απόκτηση στρατηγικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 
(Burton 2002). Σκοπός λοιπόν της έρευνας ήταν η αξιολόγηση της ποιότητας των 
υπηρεσιών που παρέχουν δήμοι της Θεσσαλονίκης, όσο αφορά τις υπαίθριες 
δραστηριότητες αναψυχής. Επιμέρους σκοπό της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση της 
επίδρασης παραγόντων όπως το φύλο και το δημογραφικό προφίλ των πελατών στις 
διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών. Για τη διερεύνηση της ποιότητας υπηρεσιών 
χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα ποιότητας υπηρεσιών του Alexandris (2002), οι ερωτήσεις της 
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οποίας προσαρμόστηκαν σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας. Η αξιοπιστία του 
ερωτηματολογίου ελέγχθηκε υπολογίζοντας το Cronbach Alpha για όλα τα ερωτήματα. Το 
συνολικό α της κλίμακας ήταν α=.96. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 206 
συμμετέχοντες στις υπαίθριες δραστηριότητες των δήμων Ευόσμου, Πολίχνης και 
Αμπελοκήπων, εκ των οποίων 84 άνδρες και 122 γυναίκες όλοι πάνω από 17 χρονών. Το 
ερωτηματολόγιο συμπληρωνόταν μετά το πέρας της εκάστοτε δραστηριότητας. Οι 
ερευνητές βρισκόταν διακριτικά στο χώρο και έδιναν διευκρινίσεις σε όποιον τις ζητούσε. 
Η επεξεργασία των δεδομένων που συλλέξαμε αλλά και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων 
έγιναν με το στατιστικό πακέτο SPSS. Η παραγοντική ανάλυση και η ανάλυση αξιοπιστίας 
στο ερωτηματολόγιο αποκάλυψαν ότι περιλαμβάνει τους παρακάτω πέντε παράγοντες : 
υπεύθυνοι υπαίθριων δραστηριοτήτων με α=0.92, διοικητικό προσωπικό με α=0.91, 
αυτοεκτίμηση συμμετεχόντων με α=0.90, πρόγραμμα με α=0.9, υλικός εξοπλισμός α=0.83. 
Η ανάλυση διακύμανσης ως προς ένα ανξαάρτητο παράγοντα (φύλο) σε σεέση με τη 
μεταβλητή έδειξε ότι υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους άνδρες 
(Μ=5,76) και τις γυναίκες (Μ=5,59) όσο αφορά το παράγοντα «διοικητικό προσωπικό» με 
F= 3.94, p= .048<0.05. Επίσης παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά του 
παράγοντα ηλικία με F =2.88, p= .024<0.05, όσο αφορά τους υπεύθυνους των υπαίθριων 
δραστηριοτήτων. Από την ανάλυση διακύμανσης ως προς δύο παράγοντες διαπιστώθηκε 
ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στον παράγοντα «φύλο» και 
«επάγγελμα». Σε αντίθεση με τους παράγοντες «οικογενειακή κατάσταση» και «ηλικία» 
όπου παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά, σχετικά με την αυτοεκτίμηση των 
ασκουμένων με F= 2.847, p=0.025<0.05. Συμπερασματικά αξίζει να αναφερθεί η 
σημαντικότητα του συγκεκριμένου τομέα,αφού το μεγαλύτερο ποσοστό των 
συμμετεχόντων (47.1%) συμφωνεί απόλυτα ότι με τη συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους 
δραστηριότητες βελτιώνουν την υγεία τους και αναπτύσσουν τις κοινωνικές τους 
σχέσεις.(56.3%). Η μελέτη αυτή. θα συμβάλει στην βελτίωση και ακόμα πιο καίρια 
οργάνωση του αφού το δείγμα που μελετήσαμε μας βοηθάει να γνωρίσουμε τους πελάτες 
μας και τις ανάγκες αυτών. 
 
 
147. Βασιάδη Ζ., Υφαντίδου Γ. & Κώστα Γ. (2008). Αξιολόγηση της ποιότητας 

υπηρεσιών των υπαιθρίων δραστηριοτήτων που διοργανώνουν δήμοι του νομού 

Θεσσαλονίκης. Πρακτικά του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & 

Αθλητισμού, Κομοτηνή.  

Περίληψη  

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α), επιχορηγούμενοι κατά ένα ποσοστό από 
τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δημιούργησαν τους τοπικούς αθλητικούς 
οργανισμούς. Αυτοί προσφέρουν ποικίλα προγράμματα άθλησης τα οποία προσπαθούν 
να καλύψουν όλες τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των πολιτών και έτσι να συμβάλουν 
στην αύξηση της αθλητικής συμμετοχής. Η ποιότητα αυτών των υπηρεσιών 
χρησιμοποιείται για να διαφοροποιήσει και να προσθέσει αξία στις παρεχόμενες 
υπηρεσίες, ως μέσο για την απόκτηση στρατηγικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 
(Burton 2002). Σκοπός λοιπόν της έρευνας ήταν η αξιολόγηση της ποιότητας των 
υπηρεσιών που παρέχουν δήμοι της Θεσσαλονίκης, όσο αφορά τις υπαίθριες 
δραστηριότητες αναψυχής. Επιμέρους σκοπό της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση της 
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επίδρασης παραγόντων όπως το φύλο και το δημογραφικό προφίλ των πελατών στις 
διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών. Για τη διερεύνηση της ποιότητας υπηρεσιών 
χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα ποιότητας υπηρεσιών του Alexandris (2002), οι ερωτήσεις της 
οποίας προσαρμόστηκαν σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας. Η αξιοπιστία του 
ερωτηματολογίου ελέγχθηκε υπολογίζοντας το Cronbach Alpha για όλα τα ερωτήματα. Το 
συνολικό α της κλίμακας ήταν α=.96. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 206 
συμμετέχοντες στις υπαίθριες δραστηριότητες των δήμων Ευόσμου, Πολίχνης και 
Αμπελοκήπων, εκ των οποίων 84 άνδρες και 122 γυναίκες όλοι πάνω από 17 χρονών. Το 
ερωτηματολόγιο συμπληρωνόταν μετά το πέρας της εκάστοτε δραστηριότητας. Οι 
ερευνητές βρισκόταν διακριτικά στο χώρο και έδιναν διευκρινίσεις σε όποιον τις ζητούσε. 
Η επεξεργασία των δεδομένων που συλλέξαμε αλλά και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων 
έγιναν με το στατιστικό πακέτο SPSS. Η παραγοντική ανάλυση και η ανάλυση αξιοπιστίας 
στο ερωτηματολόγιο αποκάλυψαν ότι περιλαμβάνει τους παρακάτω πέντε παράγοντες : 
υπεύθυνοι υπαίθριων δραστηριοτήτων με α=0.92, διοικητικό προσωπικό με α=0.91, 
αυτοεκτίμηση συμμετεχόντων με α=0.90, πρόγραμμα με α=0.9, υλικός εξοπλισμός α=0.83. 
Η ανάλυση διακύμανσης ως προς ένα ανξαάρτητο παράγοντα (φύλο) σε σεέση με τη 
μεταβλητή έδειξε ότι υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους άνδρες 
(Μ=5,76) και τις γυναίκες (Μ=5,59) όσο αφορά το παράγοντα «διοικητικό προσωπικό» με 
F= 3.94, p= .048<0.05. Επίσης παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά του 
παράγοντα ηλικία με F =2.88, p= .024<0.05, όσο αφορά τους υπεύθυνους των υπαίθριων 
δραστηριοτήτων. Από την ανάλυση διακύμανσης ως προς δύο παράγοντες διαπιστώθηκε 
ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στον παράγοντα «φύλο» και 
«επάγγελμα». Σε αντίθεση με τους παράγοντες «οικογενειακή κατάσταση» και «ηλικία» 
όπου παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά, σχετικά με την αυτοεκτίμηση των 
ασκουμένων με F= 2.847, p=0.025<0.05. Συμπερασματικά αξίζει να αναφερθεί η 
σημαντικότητα του συγκεκριμένου τομέα,αφού το μεγαλύτερο ποσοστό των 
συμμετεχόντων (47.1%) συμφωνεί απόλυτα ότι με τη συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους 
δραστηριότητες βελτιώνουν την υγεία τους και αναπτύσσουν τις κοινωνικές τους 
σχέσεις.(56.3%). Η μελέτη αυτή. θα συμβάλει στην βελτίωση και ακόμα πιο καίρια 
οργάνωση του αφού το δείγμα που μελετήσαμε μας βοηθάει να γνωρίσουμε τους πελάτες 
μας και τις ανάγκες αυτών. 
 

148. Αντωνίου Π., Πάτση Χ., Υφαντίδου Γ. & Αγδινιώτης Η. (2008). Διαφορές αγοριών 

και κοριτσιών εφηβικής ηλικίας στις στάσεις ως προς την άσκηση. Πρακτικά του 16ου 

Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή. 

Περίληψη  

Η Φυσική Αγωγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης - παιδείας και ένας από 
τους βασικούς στόχους της σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα της εκπαίδευσης, είναι 
να αγαπήσουν οι μαθητές/ τριες τη Φυσική Αγωγή ώστε να υιοθετήσουν ένα δια βίου 
αθλητικό τρόπο ζωής (Παπαϊωάννου, Θεοδωράκης, Γούδας 1999). Σκοπός της παρούσας 
έρευνας ήταν να εξεταστεί εάν υπήρχαν διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών στις 
στάσεις τους ως προς την άσκηση. Στην έρευνα συμμετείχαν 252 μαθητές/ τριες Λυκείου 
ηλικίας 17±2 ετών. Για να εξεταστούν οι στάσεις των μαθητών/ τριών για την άσκηση 
χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο στάσεων για την άσκηση (Theodorakis, 1994). Οι 
μαθητές επιλέχτηκαν με τυχαία δειγματοληψία. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε 
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μαθητές που φοιτούσαν σε σχολεία της Κομοτηνής, των Σερρών, της Λάρισας και της 
Θάσου. Δόθηκε η διευκρίνιση ότι η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αποτελεί μέρος 
της έρευνας και όχι κάποιο τεστ και ότι δεν υπάρχουν σωστές και λανθάνουσες 
απαντήσεις. Το ερωτηματολόγιο των στάσεων ως προς την άσκηση περιλάμβανε 6 
ερωτήσεις στάσεων, 3 ερωτήσεις πρόθεσης, 4 ερωτήσεις αυτό-ταυτότητας, 8 ερωτήσεις 
δύναμης στάσεων, 4 ερωτήσεις κοινωνικού προτύπου, 4 ερωτήσεις πληροφόρησης, 2 
ερωτήσεις αθλητικής συμπεριφοράς και 4 ερωτήσεις γνώσεων. Από τα αποτελέσματα της 
έρευνας φάνηκε ότι δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ αγοριών και 
κοριτσιών στις στάσεις ως προς την άσκηση (t=0.777, p>.05). Φαίνεται ότι λόγω του ότι 
και τα αγόρια και τα κορίτσια ξεκινούν τον αθλητισμό από νεαρή ηλικία, πιθανόν έτσι να 
υιοθετούν θετικές στάσεις ως προς την άσκηση με αποτέλεσμα να μην παρατηρούνται 
διαφορές στις απόψεις τους. 
 
149. Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ. & Μιχαλοπούλου Μ. (2008). Διερεύνηση της τουριστικής 

τυπολογίας στην Ελλάδα. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

με Διεθνή Συμμετοχή, ΕΓΒΕ, Θεσσαλονίκη, 1-13 Απριλίου, 58. 

Περίληψη  

Η τουριστική βιομηχανία έχει γίνει περισσότερο πολύπλοκη όσον αφορά την ανάπτυξη 
της και το μάρκετινγκ νέων μορφών τουρισμού. Όροι όπως «ιδιαίτερο κομμάτι 
τουρισμού» (Weiler και Hall, 1992), «τουρισμός επικεντρωμένος στις δραστηριότητες» 
(Wahab, 1975; Gartner, 1996)  και ρόλος τουριστών (Cohen, 1972; Pearce, 1985; 
Yiannakis, και Gibson,1992) έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν την όλο και 
περισσότερο διαφορετική παράταξη τύπων του τουρισμού. Ο σκοπός αυτής της έρευνας 
είναι να καθορίζει τους ρόλους των τουριστών ελεύθερου χρόνου στην Ελλάδα. Τα 
δεδομένα αποτελούνται από ένα δείγμα 1675 τουριστών, οι οποίοι προέρχονταν από 
περίπου 50 διαφορετικές χώρες, η στρωματοποίηση του δείγματος έγινε με βάση: το 
φύλο και τα ηλικιακά στάδια ζωής. Για τη διασφάλιση ικανοποιητικού αριθμού 
περιπτώσεων και για τις δύο κατηγορίες, αποφασίστηκε να διαμοιραστούν 2000 
ερωτηματολόγια και να πραγματοποιηθεί η έρευνα στους δύο μεγαλύτερους 
αερολιμένες της Ελλάδας, «Ελευθέριος Βενιζέλος» στην Αθήνα και «Μακεδονία» στη 
Θεσσαλονίκη. Για τη διερεύνηση της τυπολογίας των ελλήνων και ξένων τουριστών στην 
Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο “Tourist Roles Preference Scale” των 
Gibson Heather και Yiannakis Andrew  (2002), το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί στην Αμερική 
για τη διερεύνηση της τουριστικής τυπολογίας των πολιτών του Κοννέκτικατ. Η 
παραγοντική ανάλυση  αποκάλυψε επτά παράγοντες που εξηγούν το 52,78% της 
συνολικής διακύμανσης,  αυτοί οι παράγοντες (ρόλοι τουριστών) είναι:  Αναζητητής, 
Αναζητητής δράσης, Κοσμοπολίτης, Εραστής του ήλιου, Φυγάς από την πραγματικότητα, 
Οργανωμένος μαζικός τουρίστας, Αθλητικός τουρίστας. Αξιοσημείωτο είναι να 
αναφερθεί ότι ένας από τους σημαντικούς ρόλους τουριστών που αποκαλύφθηκε στην 
παρούσα έρευνα είναι ο αθλητικός τουρίστας. 
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150. Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ. & Μιχαλοπούλου Μ. (2007). Ο καθορισμός της 

τυπολογίας του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα. Τρισέλιδες εργασίες του 15ου 

Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή, 46, 66-70. 

Περίληψη  

Ο τουρισμός είναι μια ειδική μορφή ελεύθερου χρόνου, οπότε και τα χαρακτηριστικά του 
μπορούν να ελεγχθούν βάσει της συμπεριφοράς στον ελεύθερο χρόνο (Moore, Cushman 
& Simmons, 1995). Ο Cohen (1972), ήταν ένας από τους πρώτους ερευνητές ο οποίος 
πρότεινε ότι οι τουρίστες θα μπορούσαν να ταξινομηθούν με βάσει παρόμοιες 
παρατηρήσιμες συμπεριφορές. Οι Yiannakis και Gibson  (1992, 2002),  αντιμετώπισαν 
αυτό το ζήτημα,  επινοώντας συγκεκριμένα μια περιεκτική ταξινόμηση των τουριστών 
ελεύθερου χρόνου και σχεδίασαν την κλίμακα TRPS τουριστικής τυπολογίας (18 ρόλοι).  Ο 
σκοπός αυτής της μελέτης είναι να καθορίσει εάν οι 18  ρόλοι τουριστών ελεύθερου 
χρόνου ισχύουν στην ελληνική πραγματικότητα σήμερα. Το δείγμα αυτής της μελέτης θα 
αποτελέσουν τουρίστες όλων των ηλικιών άνω των 17 ετών, οι οποίοι θα επισκεφτούν την 
Ελλάδα το καλοκαίρι (Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος 2007). Το ερωτηματολόγιο που θα 
χρησιμοποιηθεί σε αυτήν την μελέτη περιλαμβάνει 86  ερωτήσεις τύπου Likert και 
κλειστές ερωτήσεις που καταγράφουν: α) περιγραφή των δραστηριοτήτων του τουρίστα, 
β) περιγραφή του προορισμού των διακοπών, γ) εξέταση σημαντικών ανθρώπινων 
αναγκών, δ) δημογραφικά και προσωπικά στοιχεία και ε) συγκεκριμένη προτίμηση 
προορισμού. Η κατασκευή αυτού του ερωτηματολογίου βασίστηκε  στο ερωτηματολόγιο 
TRPS των Gibson Heather και Yiannakis Andrew, 2002. Τα ερωτηματολόγια θα 
διανεμηθούν στους δύο μεγαλύτερους αερολιμένες στην Ελλάδα:  ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’ 
στην Αθήνα και ‘Μακεδονία’ στη Θεσσαλονίκη. Η επιλογή αυτή έγινε διότι οι 
περισσότερες αεροπορικές εταιρίες έχουν το μεγαλύτερο αριθμό πτήσεων σε αυτά τα δύο 
αεροδρόμια, οπότε και η συγκέντρωση των τουριστών είναι μεγαλύτερη. Τα 
ερωτηματολόγια θα διανεμηθούν στους τουρίστες κατά την αναχώρηση τους από την 
Ελλάδα μετά τον έλεγχο (check-in) μέσα στον αερολιμένα. Αρχικά θα πραγματοποιηθεί 
παραγοντική ανάλυση στο SPSS για να καθορίσει εάν το πρότυπο της τυπολογίας Yiannakis 
και Gibson ισχύει για το ελληνικό δείγμα. Κατόπιν, θα πραγματοποιηθούν περιγραφικές 
αναλύσεις, αναλύσεις συχνότητας, πολυμεταβλητές αναλύσεις, έλεγχος ανεξαρτησίας και 
παλινδρόμηση. Σε αυτήν την έρευνα θα αποκαλυφθεί η τυπολογία των τουριστών στην 
Ελλάδα και θα συγκριθεί με την έρευνα Gibson & Yiannakis (2002). Τα αποτελέσματα 
αυτής της μελέτης έχουν διάφορες θεωρητικές και πρακτικές επιπτώσεις στη βιομηχανία 
τουρισμού. Είναι πολύ σημαντικό να είναι γνωστή η τυπολογία των τουριστών, έτσι ώστε 
να καθοριστούν οι ανάγκες που προσπαθούν να ικανοποιήσουν. Επίσης, οι υπεύθυνοι του 
τουρισμού της Ελλάδας, γνωρίζοντας την τυπολογία των τουριστών και τις ανάγκες αυτών 
αντίστοιχα, θα μπορούν να απευθυνθούν στους τουρίστες δημιουργώντας τους κίνητρα 
κατάλληλα να τους ικανοποιήσουν, όπως επίσης και να διαφημίσουν τους εκάστοτε 
προορισμούς στις ομάδες των τουριστών που θα μπορούσαν να προσελκύσουν με 
επιτυχία. 
 

151. Φακριάδου Σ., Κώστα Γ. & Μαυρομμάτης Γ., Λάιος Α. & Υφαντίδου Γ. (2007). Η 

επίδραση του φύλου στους παράγοντες συμμετοχής σε δημοτικά προγράμματα 
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άθλησης και αναψυχής. Τρισέλιδες εργασίες του 15ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής 

Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή, 46, 202-205. 

Περίληψη  

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει αν το φύλο των συμμετεχόντων σε 
προγράμματα άθλησης και αναψυχής του  αθλητικού οργανισμού του δήμου Αλεξ/πολης 
επηρεάζει τους παράγοντες συμμετοχής σε αυτά. Στην έρευνα συμμετείχαν  259 άτομα 
(57 άνδρες, 202 γυναίκες), διαφόρων ηλικιακών κατηγοριών (15-56+) , συμμετέχοντες και 
μη στα προγράμματα του δήμου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο που 
αφορούσε τη συμμετοχή στα προγράμματα, τους λόγους άσκησης, το είδος των 
προγραμμάτων και τα ψυχογραφικά χαρακτηριστικά των ασκουμένων και μη 
(Michalopoulos, M., Argyropoulos, E., Kosta, G., Tzetzis, G. & Doulos, D., 1998) και το οποίο 
συμπληρωνόταν επί τόπου από τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα. Η παραγοντική 
ανάλυση των παραγόντων συμμετοχής στα προγράμματα αποκάλυψε πέντε παράγοντες. 
Σύμφωνα με τους μέσους όρους των απαντήσεων ολόκληρο το δείγμα εμφανίστηκε να 
έχει υψηλή αντίληψη για τους παράγοντες συμμετοχής. Η ανάλυση t-test για ανεξάρτητα 
δείγματα της συνολικής αντίληψης των παραγόντων συμμετοχής ως προς το φύλο έδειξε 
ότι  αυτή επηρεάζεται από αυτό. Συμπερασματικά οι παράγοντες που ωθούν τα άτομα να 
συμμετέχουν στα προγράμματα άθλησης και αναψυχής διαφοροποιούνται σε σχέση με 
το φύλο και καθορίζονται από αυτό. Συνεπώς απαιτείται διαφορετικός σχεδιασμός των 
προγραμμάτων που απευθύνονται στους άνδρες και τις γυναίκες αντίστοιχα, ώστε να 
είναι αυτά αποτελεσματικά. 

 

152. Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ. & Μιχαλοπούλου Μ. (2007). Ο καθορισμός της 

τυπολογίας του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα. Πρακτικά του 15ου Διεθνούς 

Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή. 

Περίληψη  

Ο τουρισμός είναι μια ειδική μορφή ελεύθερου χρόνου, οπότε και τα χαρακτηριστικά του 
μπορούν να ελεγχθούν βάσει της συμπεριφοράς στον ελεύθερο χρόνο (Moore, Cushman 
& Simmons, 1995). Ο Cohen (1972), ήταν ένας από τους πρώτους ερευνητές ο οποίος 
πρότεινε ότι οι τουρίστες θα μπορούσαν να ταξινομηθούν με βάσει παρόμοιες 
παρατηρήσιμες συμπεριφορές. Οι Yiannakis και Gibson  (1992, 2002),  αντιμετώπισαν 
αυτό το ζήτημα,  επινοώντας συγκεκριμένα μια περιεκτική ταξινόμηση των τουριστών 
ελεύθερου χρόνου και σχεδίασαν την κλίμακα TRPS τουριστικής τυπολογίας (18 ρόλοι).  Ο 
σκοπός αυτής της μελέτης είναι να καθορίσει εάν οι 18  ρόλοι τουριστών ελεύθερου 
χρόνου ισχύουν στην ελληνική πραγματικότητα σήμερα. Το δείγμα αυτής της μελέτης θα 
αποτελέσουν τουρίστες όλων των ηλικιών άνω των 17 ετών, οι οποίοι θα επισκεφτούν την 
Ελλάδα το καλοκαίρι (Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος 2007). Το ερωτηματολόγιο που θα 
χρησιμοποιηθεί σε αυτήν την μελέτη περιλαμβάνει 86  ερωτήσεις τύπου Likert και 
κλειστές ερωτήσεις που καταγράφουν: α) περιγραφή των δραστηριοτήτων του τουρίστα, 
β) περιγραφή του προορισμού των διακοπών, γ) εξέταση σημαντικών ανθρώπινων 
αναγκών, δ) δημογραφικά και προσωπικά στοιχεία και ε) συγκεκριμένη προτίμηση 
προορισμού. Η κατασκευή αυτού του ερωτηματολογίου βασίστηκε  στο ερωτηματολόγιο 
TRPS των Gibson Heather και Yiannakis Andrew, 2002. Τα ερωτηματολόγια θα 
διανεμηθούν στους δύο μεγαλύτερους αερολιμένες στην Ελλάδα:  ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’ 
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στην Αθήνα και ‘Μακεδονία’ στη Θεσσαλονίκη. Η επιλογή αυτή έγινε διότι οι 
περισσότερες αεροπορικές εταιρίες έχουν το μεγαλύτερο αριθμό πτήσεων σε αυτά τα δύο 
αεροδρόμια, οπότε και η συγκέντρωση των τουριστών είναι μεγαλύτερη. Τα 
ερωτηματολόγια θα διανεμηθούν στους τουρίστες κατά την αναχώρηση τους από την 
Ελλάδα μετά τον έλεγχο (check-in) μέσα στον αερολιμένα. Αρχικά θα πραγματοποιηθεί 
παραγοντική ανάλυση στο SPSS για να καθορίσει εάν το πρότυπο της τυπολογίας Yiannakis 
και Gibson ισχύει για το ελληνικό δείγμα. Κατόπιν, θα πραγματοποιηθούν περιγραφικές 
αναλύσεις, αναλύσεις συχνότητας, πολυμεταβλητές αναλύσεις, έλεγχος ανεξαρτησίας και 
παλινδρόμηση. Σε αυτήν την έρευνα θα αποκαλυφθεί η τυπολογία των τουριστών στην 
Ελλάδα και θα συγκριθεί με την έρευνα Gibson & Yiannakis (2002). Τα αποτελέσματα 
αυτής της μελέτης έχουν διάφορες θεωρητικές και πρακτικές επιπτώσεις στη βιομηχανία 
τουρισμού. Είναι πολύ σημαντικό να είναι γνωστή η τυπολογία των τουριστών, έτσι ώστε 
να καθοριστούν οι ανάγκες που προσπαθούν να ικανοποιήσουν. Επίσης, οι υπεύθυνοι του 
τουρισμού της Ελλάδας, γνωρίζοντας την τυπολογία των τουριστών και τις ανάγκες αυτών 
αντίστοιχα, θα μπορούν να απευθυνθούν στους τουρίστες δημιουργώντας τους κίνητρα 
κατάλληλα να τους ικανοποιήσουν, όπως επίσης και να διαφημίσουν τους εκάστοτε 
προορισμούς στις ομάδες των τουριστών που θα μπορούσαν να προσελκύσουν με 
επιτυχία. 

 

153. Κώτης Ι., Γουλιμάρης Δ., Κώστα Γ., Κουθούρης Χ. & Υφαντίδου Γ. (2007). 

Ανασταλτικοί παράγοντες συμμετοχής γονέων στους ελληνικούς παραδοσιακούς 

χορούς. 15ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Κομοτηνή, 18-20 

Μαϊου). 

Περίληψη  

Σκοπός της παρούσης έρευνας ήταν: α) να εξεταστεί η δομική εγκυρότητα του Μοντέλου 
των Ανασταλτικών Παραγόντων Αναψυχής στο πεδίο των Ελληνικών Παραδοσιακών 
Χορών και β) να διερευνηθούν πιθανές διαφορές των παραγόντων σε σχέση με τα 
δημογραφικά τους χαρακτηριστικά. Στην έρευνα συμμετείχαν 339 γονείς (Ν=339) εκ των 
οποίων 164 άντρες και 175 γυναίκες. Για την μέτρηση των Ανασταλτικών παραγόντων 
χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Alexandris & Carroll (1997a) αφού πρώτα 
προσαρμόστηκε για το πεδίο των παραδοσιακών χορών. Η παραγοντική ανάλυση 
ανέδειξε : α) 5 διαστάσεις ανασταλτικών παραγόντων και συγκεκριμένα : έλλειψη 
χρόνου, προσωπικοί - ψυχολογικοί, εμπόδια εγκαταστάσεων - υπηρεσιών, οικονομικοί - 
προβλήματα προσέγγισης και έλλειψης παρέας. Επιπλέον από τα αποτελέσματα 
υποστηρίχθηκε β) ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο φύλο και 
συγκεκριμένα στους παράγοντες Ατομικοί / Ψυχολογικοί Λόγοι (p<.001) με τους άνδρες 
να σημειώνουν μικρότερες τιμές ( ΜΟ=3,1843 , SD = ,75554) από τις γυναίκες (ΜΟ 
=3,5587 , SD = ,77214), καθώς και στα Προβλήματα Εγκαταστάσεων / Υπηρεσιών (p<.01) 
με τους άνδρες να σημειώνουν επίσης μικρότερες τιμές (ΜΟ =3,5732, SD = ,86302) από 
τις γυναίκες (ΜΟ =3,5587 , SD = ,77214). Επίσης στατιστικά σημαντικές διαφορές 
διαπιστώθηκαν και στα διάφορα επίπεδα του μορφωτικού επιπέδου, όσον αφορά τον 
παράγοντα Ατομικοί / Ψυχολογικοί (p<.01), με τα άτομα που είχαν χαμηλότερο 
μορφωτικό επίπεδο, Δημοτικό (MΟ=2,4 , SD=,79) και Γυμνάσιο (MΟ=2,6 , SD=,81) να 
διαφέρουν από αυτά που είχαν υψηλότερο, ΤΕΙ (MΟ=2,7, SD=,99), ΑΕΙ (MΟ=2,7 , SD=,85). 
Στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην ηλικία δεν βρέθηκαν. Λέξεις κλειδιά: 
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ανασταλτικοί παράγοντες συμμετοχής, παραδοσιακοί χοροί, δημογραφικά 
χαρακτηριστικά συμμετεχόντων. 
 
154. Βασιάδη Ζ., Υφαντίδου Γ. & Κώστα Γ. (2007). Καταγραφή, διερεύνηση και 

αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών των υπαίθριων δραστηριοτήτων 

αναψυχής που παρέχουν δήμοι της Θεσσαλονίκης. 15ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής 

Αγωγής & Αθλητισμού (Κομοτηνή, 18-20 Μαϊου). 

Περίληψη  

Τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού, προσφέρουν την ευκαιρία σε όλους τους δημότες 
να εντάξουν τη γυμναστική στη καθημερινότητά τους και να υιοθετήσουν έναν πιο 
υγιεινό τρόπο ζωής. Τα τελευταία χρόνια κάποιοι δημοτικοί οργανισμοί, άρχισαν να 
προωθούν και υπαίθριες δραστηριότητες. Σκοπός λοιπόν της έρευνας είναι η αξιολόγηση 
της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν δήμοι της Θεσσαλονίκης, όσο αφορά τις 
υπαίθριες δραστηριότητες, που ενσωματώνονται στα πλαίσια των προγραμμάτων 
«Άθλησης για όλους». Επιμέρους σκοπό της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση της 
επίδρασης παραγόντων όπως το φύλο και το δημογραφικό προφίλ των πελατών στις 
διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 98 
συμμετέχοντες στα προγράμματα υπαίθριων δραστηριοτήτων των δήμων, άνδρες και 
γυναίκες, διαφόρων ηλικιακών κατηγοριών. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε, πέρα από 
τη βιβλιογραφική ανασκόπηση ήταν αυτή της διανομής ενός ερωτηματολογίου, το οποίο 
το συμπλήρωνε ο κόσμος μετά το πέρας της εκάστοτε δραστηριότητας. Η επεξεργασία 
των δεδομένων που συλλέξαμε αλλά και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων έγινε μέσω του 
excel, στο στατιστικό πακέτο SPSS 11.0, όπου κάναμε μία απλή περιγραφική, ανάλυση 
συχνότητας. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι δεν υπάρχει διαφορά στο φύλο των 
συμμετεχόντων, αφού και οι άντρες και οι γυναίκες κατέχουν το 50% των συμμετοχών. 
Ενώ αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι το 52% του πληθυσμού έχει τελειώσει μόνο το 
γυμνάσιο/λύκειο. Όσο αφορά τις υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής το 43, 9% 
συμφωνεί απόλυτα ότι οι υπεύθυνοι έχουν επαρκή γνώση του αντικειμένου τους. Επίσης 
με τη συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους δραστηριότητες το 39, 8 % πιστεύει ότι βελτιώνει 
την υγεία του και ότι αναπτύσσει τις κοινωνικές του σχέσεις(42.9%). Συμπερασματικά, 
αφού οι υπαίθριες δραστηριότητες είναι κάτι καινούργιο για τον περισσότερο κόσμο και 
οι δήμοι έχουν ολιγοετή ενασχόληση με το συγκεκριμένο τομέα, η μελέτη αυτή λοιπόν, 
θα συμβάλει στην βελτίωση και ακόμα πιο καίρια οργάνωση τους αφού το δείγμα που 
μελετήσαμε μας βοηθάει να γνωρίσουμε τους πελάτες μας και τις ανάγκες αυτών. 
 
155. Νάκης Ν., Κεσίδου Ι., Καραγεωργίου Α., Υφαντίδου Γ. & Κώστα Γ. (2007). 

Ψυχολογικά οφέλη και ανασταλτικοί παράγοντες στη συμμετοχή στην υπαίθρια 

δραστηριότητα αναψυχής της χιονοδρομίας. 15ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής 

& Αθλητισμού (Κομοτηνή, 18-20 Μαϊου). 

Περίληψη  

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής με τους εξοντωτικούς ρυθμούς και τις ολοένα αυξανόμενες 
απαιτήσεις καθώς και το ποιοτικά υποβαθμισμένο περιβάλλον των σύγχρονων πόλεων 
καθιστά τη συμμετοχή σε προγράμματα υπαίθριων δραστηριοτήτων άκρως απαραίτητη. 
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Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστώσει τα ψυχολογικά οφέλη που αποκομίζονται από 
τη συμμετοχή στην υπαίθρια δραστηριότητα αναψυχής του σκι και να καθορίσει τα 
οφέλη αυτά. Επιπλέον, να καθορίσει κατά πόσο κάποιοι συγκεκριμένοι ανασταλτικοί 
παράγοντες επηρεάζουν την δυνατότητα συμμετοχής στην αναψυχική δραστηριότητα 
της χιονοδρομίας. Το δείγμα αποτέλεσαν 143 άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι συμμετείχαν 
στην δραστηριότητα του σκι σε 3 χιονοδρομικά κέντρα (Καλάβρυτα, 
Παρνασσός, Μέτσοβο). Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκε 
ερωτηματολόγιο, το οποίο προέκυψε από τη συρραφή: 1) του ερωτηματολογίου 
«ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ CONSTRAINTS TOWARD SKI RECREATIONAL PARTICIPATION.» 
των Κουθούρη Χ., Αλεξανδρή Κ. και Γιοβάνη Χ., και 2) του ερωτηματολογίου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΚΔΟΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ INTRINSIC MOTIVATION 
INVENTORY – GREEK (IMI)» των Παπαχαρίση, και Γούδα. Από την ανάλυση διακύμανσης 
που εφαρμόστηκε δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά τα 
χιονοδρομικά κέντρα. Όσον αφορά τους παράγοντες των δύο μερών του 
ερωτηματολογίου με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά εμφανίστηκαν σημαντικές 
διαφορές στην ηλικία, στο επίπεδο εκπαίδευσης και στην αλληλεπίδραση της ηλικίας και 
του φύλου. Αντίθετα δεν εμφανίστηκαν διαφορές στο φύλο και την οικογενειακή 
κατάσταση. 
 
156. Φασίδου Ε., Σταθάκη Σ., Καρακατσάνης Δ., Υφαντίδου Γ. & Κώστα Γ. (2007). 

Εργασιακά κίνητρα στελεχών σε ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις. 15ο Διεθνές 

Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Κομοτηνή, 18-20 Μαϊου). 

Περίληψη  

Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση των εργασιακών κινήτρων που οδηγούν τα 
στελέχη των κατασκηνώσεων στο να αποδεχθούν τη δουλειά. Το δείγμα αποτέλεσαν 146 
στελέχη από 5 διαφορετικές ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσει της Β. Ελλάδος. Η συλλογή 
των δεδομένων έγινε με ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο υπήρχαν 6 ερωτήσεις 
δημογραφικού περιεχομένου,10 κατασκηνωτικών θεμάτων,16 προσόντων και 10 
γνωστικών αντικειμένων. Οι επιλογές των απαντήσεων στις ερωτήσεις που αφορούσαν 
τα κατασκηνωτικά θέματα, τα προσόντα και τα γνωστικά αντικείμενα ήταν σε 5-βάθμια 
κλίμακα. Έγινε στατιστική ανάλυση δεδομένων όπου τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα 
στελέχη πλειοψηφικά έχουν καλή σχέση με τα παιδιά, αναπτύσσουν τις ικανότητες τους 
και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους. Με την εμπειρία του ανταγωνισμού που 
αναπτύσσεται μεταξύ των στελεχών, επίσης πιστεύουν πως υπάρχει δυνατότητα 
προαγωγής την επόμενη χρονιά. Όσον αφορά στην αμοιβή τους, τα περισσότερα στελέχη 
τη θεωρούν κακή έως μέτρια, πιστεύουν πως η παρακολούθηση σεμιναρίων είναι πολύ 
απαραίτητες ενώ επίσης απαραίτητα θεωρούν τα θέματα οργάνωσης και διοίκησης του 
αθλητισμού/κατασκηνώσεων σε ότι αφορά τις γνώσεις του. Στην ερώτηση αν«θεωρούν 
την εργασία στην κατασκήνωση ως διακοπές»τα περισσότερα στελέχη απαντούν σχεδόν 
σίγουρα και σίγουρα. Τέλος όλα τα προσόντα θεωρήθηκαν κυρίως«αρκετά σημαντικά» 
έως πολύ σημαντικά, εκτός από την καλή σωματική διάπλαση που θεωρήθηκε καθόλου 
σημαντική έως «αρκετά σημαντική» από αρκετά στελέχη. Τα ποσοστά των απαντήσεων 
ήταν ίδια περίπου και στα γνωστικά αντικείμενα, αφού κυρίως θεωρήθηκαν από«αρκετά 
σημαντικά»έως«πολύ σημαντικά»,εκτός από την«παροχή πρώτων βοηθειών»και την 
«ανατομία του ανθρώπινου σώματος»που τα θεώρησαν λιγότερο σημαντικά. 
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157. Φακριάδου Σ., Κώστα Γ. & Μαυρομμάτης Γ., Λάιος Α. & Υφαντίδου Γ. (2007). Η 

επίδραση του φύλου στους παράγοντες συμμετοχής σε δημοτικά προγράμματα 

άθλησης και αναψυχής. Πρακτικά του 15ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & 

Αθλητισμού, Κομοτηνή. 

Περίληψη  

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει αν το φύλο των συμμετεχόντων σε 
προγράμματα άθλησης και αναψυχής του  αθλητικού οργανισμού του δήμου Αλεξ/πολης 
επηρεάζει τους παράγοντες συμμετοχής σε αυτά. Στην έρευνα συμμετείχαν  259 άτομα 
(57 άνδρες, 202 γυναίκες), διαφόρων ηλικιακών κατηγοριών (15-56+) , συμμετέχοντες και 
μη στα προγράμματα του δήμου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο που 
αφορούσε τη συμμετοχή στα προγράμματα, τους λόγους άσκησης, το είδος των 
προγραμμάτων και τα ψυχογραφικά χαρακτηριστικά των ασκουμένων και μη 
(Michalopoulos, M., Argyropoulos, E., Kosta, G., Tzetzis, G. & Doulos, D., 1998) και το οποίο 
συμπληρωνόταν επί τόπου από τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα. Η παραγοντική 
ανάλυση των παραγόντων συμμετοχής στα προγράμματα αποκάλυψε πέντε παράγοντες. 
Σύμφωνα με τους μέσους όρους των απαντήσεων ολόκληρο το δείγμα εμφανίστηκε να 
έχει υψηλή αντίληψη για τους παράγοντες συμμετοχής. Η ανάλυση t-test για ανεξάρτητα 
δείγματα της συνολικής αντίληψης των παραγόντων συμμετοχής ως προς το φύλο έδειξε 
ότι  αυτή επηρεάζεται από αυτό. Συμπερασματικά οι παράγοντες που ωθούν τα άτομα να 
συμμετέχουν στα προγράμματα άθλησης και αναψυχής διαφοροποιούνται σε σχέση με 
το φύλο και καθορίζονται από αυτό. Συνεπώς απαιτείται διαφορετικός σχεδιασμός των 
προγραμμάτων που απευθύνονται στους άνδρες και τις γυναίκες αντίστοιχα, ώστε να 
είναι αυτά αποτελεσματικά. 
 
158. Φουσκαρίνης Κ. & Υφαντίδου Γ. (2007). Καταγραφή και αξιολόγηση της ποιότητας 

των υπηρεσιών που παρέχουν τα ιδιωτικά γυμναστήρια στην Ηλεία. Πρακτικά 15ου 

Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Κομοτηνή, 18-20 Μαΐου). 

Περίληψη  

Ο σκοπός της έρευνας ήταν η καταγραφή και αξιολόγηση της ποιότητας των 
υπηρεσιών που παρέχουν ιδιωτικά γυμναστήρια της Ηλείας. Για τη διερεύνηση της 
ποιότητας υπηρεσιών χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα ποιότητας υπηρεσιών του 
Alexandris (2002). Το δείγμα αποτέλεσαν 217 πελάτες έξι (6) ιδιωτικών 
γυμναστηρίων της Ηλείας. Η παραγοντική ανάλυση επιβεβαίωσε σε μεγάλο βαθμό 
την εγκυρότητα της κλίμακας του Alexandris (2002), καθώς προέκυψαν 7 
παράγοντες: Αξιοπιστία, εγκαταστάσεις και προγράμματα, γυμναστές, 
αποτελέσματα στην υγεία, προσωπικό, εξυπηρέτηση, αποτελέσματα στην 
κοινωνικότητά. Από τις απαντήσεις των πελατών στις επταβάθμιες κλίμακες 
προέκυψε ότι οι αντιλήψεις τους για όλες τις διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών 
ήταν πολύ θετικές με σκορ 6.58 για την αξιοπιστία του γυμναστηρίου, 6.04 για τις 
εγκαταστάσεις και τα προγράμματα, 6.40 για τους γυμναστές, 6.69 για τα 
αποτελέσματα στην υγεία τους, 6.54 για το προσωπικό, 6.42 για την εξυπηρέτηση, 
και 6.39 για τα αποτελέσματα στην κοινωνικότητά τους. Από τις αναλύσεις 
διακύμανσης προέκυψε στατιστικά σημαντική επίδραση της τοποθεσίας του 
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γυμναστηρίου στις εγκαταστάσεις και τα προγράμματα, στην αξιοπιστία του 
γυμναστηρίου και στην εξυπηρέτηση των πελατών. Καθώς και στατιστικά σημαντική 
επίδραση του φύλου των πελατών στους παράγοντες που περιγράφουν το 
προσωπικό και τους γυμναστές. Οι απόψεις των πελατών για την ποιότητα 
υπηρεσιών των γυμναστηρίων ήταν θετικές. Διαφαίνεται ότι τα γυμναστήρια που 
δραστηριοποιούνται σε αστικές περιοχές παρέχουν ποιοτικότερες υπηρεσίες, είναι 
περισσότερο ακριβή και αξιόπιστα, σε σχέση με τα γυμναστήρια αγροτικών 
περιοχών. Επίσης, άνδρες και γυναίκες αντιλαμβάνονται διαφορετικά την ποιότητα 
που αφορά στους γυμναστές και το υπόλοιπο προσωπικό του γυμναστηρίου. 
 

159. Φράγκος Σ., Ιωαννίδου Μ. & Υφαντίδου Γ. (2007). Η αξιοποίηση του κοινωνικού 

μάρκετινγκ από την επιστήμη της κοινωνικής εργασίας στην αναψυχή. Πρακτικά 15ου 

Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Κομοτηνή, 18-20 Μαΐου). 

Περίληψη  

Ένα εργαλείο δράσης όπως το κοινωνικό μάρκετινγκ μπορεί να προσφέρει πολλά στην 
αποδοχή μιας επιθυμητής συμπεριφοράς, προς όφελος του ατόμου και της κοινωνίας 
ταυτόχρονα. Η επίτευξη τόσο της πρόληψης όσο και της καταστολής μιας προβληματικής 
κατάστασης μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για το κοινωνικό μάρκετινγκ (Andreasen, 
2002; Shaughnessy, 1996). Η αξιοποίησή του, ως εργαλείο από τους επαγγελματίες των 
κοινωνικών επιστημών, συμπεριλαμβανομένων και των κοινωνικών λειτουργών, 
εναπόκειται στην αξιολογική τους κρίση και στην δεκτικότητά τους, απέναντι στις νέες 
μεθόδους παρεμβατικότητας. Το παρόν άρθρο προσεγγίζει τον τρόπο με τον οποίο η 
επιστήμη της κοινωνικής εργασίας μπορεί να αξιοποιήσει το εργαλείο που ονομάζεται 
Κοινωνικό Μάρκετινγκ με στόχο την προώθηση των προγραμμάτων αναψυχής και την 
διαχείριση του ελεύθερου χρόνου γενικότερα. Στο ερώτημα εάν εφαρμόζοντας το 
κοινωνικό μάρκετινγκ παρεμβαίνει η κοινωνική εργασία στους χώρους άλλων επιστημών 
π.χ. οικονομικών επιστημών, η απάντηση είναι απλή. Τα όρια ειδικά στις επιστήμες, που 
ασχολούνται με την ανθρώπινη συμπεριφορά είναι εικονικά. Άλλωστε το ζητούμενο είναι 
η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων μέσα από την επίτευξη της κοινωνικής 
αλλαγής, ασχέτως εάν είναι σαφή ή δυσδιάκριτα τα όρια παρέμβασης μιας επιστήμης. 
Κοινό χαρακτηριστικό του κοινωνικού μάρκετινγκ και της κοινωνικής εργασίας είναι η 
δράση στα πλαίσια της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η κοινωνική φροντίδα και δικαιοσύνη 
είναι δύο όροι αλληλένδετοι στην εφαρμογή της κοινωνικής εργασίας. Δεν μπορεί να 
αποδοθεί το ένα χωρίς το άλλο. Η κοινωνική δικαιοσύνη χωρίς την φροντίδα είναι σκληρή 
ενώ η κοινωνική φροντίδα χωρίς την κοινωνική δικαιοσύνη είναι ασύλληπτη (Orme, 2002). 
 
160. Παυλόγλου Ε., Κουτουμπά Μ., Αγγελούσης Ν., Γιαννακού Ε. & Υφαντίδου Γ. 

(2007). Επαναληπτικότητα των μυοηλεκτρικών παραμέτρων της κίνησης του κάτω 

άκρου στην ποδηλασία. Πρακτικά 15ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & 

Αθλητισμού (Κομοτηνή, 18-20 Μαΐου). 

Περίληψη  

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η συγκριτική μελέτη των μυοηλεκτρικών 
παραμέτρων της κίνησης του κάτω άκρου στην ποδηλασία. Δείγμα της έρευνας ήταν 6 
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ποδηλάτες, φοιτητές του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κομοτηνής χωρίς μυοσκελετικά προβλήματα στα 
κάτω άκρα. Οι εξεταζόμενοι ποδηλάτησαν σε ένα εργομετρικό ποδήλατο αρχικά με αργή 
και στη συνέχεια με γρήγορη συχνότητα περιστροφής, για 10 λεπτά. Μετά το 3ο λεπτό, η 
κίνηση του δεξιού κάτω άκρου καταγράφηκε με τη βοήθεια μιας κάμερας με ταχύτητα 
λήψης 60Hz. Στο στάδιο της επεξεργασίας των δεδομένων επιλέχτηκαν 14 προσπάθειες 
(1 κάθε 30sec) για τις οποίες υπολογίστηκαν οι συντεταγμένες της θέσης των αρθρώσεων 
του κάτω άκρου στο προσθοπίσθιο επίπεδο μέσω ψηφιοποίησης με το σύστημα Ariel 
Performance Analysis System. Η εξομάλυνση των αρχικών δεδομένων έγινε με ψηφιακά 
κατωδιαβατά φίλτρα με συχνότητα κοπής 6Hz. Κατά τη στατιστική επεξεργασία των 
δεδομένων υπολογίστηκε ο συντελεστής εσωτερικής συσχέτισης μεταξύ των 
προσπαθειών για το κάθε άτομο. Οι μύες που επιλέχθηκαν για την καταγραφή της 
ηλεκτρικής τους δραστηριότητας κατά την ποδηλάτηση ήταν ορθός μηριαίος, ο 
δικέφαλος μηριαίος, ο γαστροκνήμιος και ο πρόσθιος κνημιαίος. Η επεξεργασία των 
ηλεκτρομυογραφημάτων περιελάμβανε την πλήρη ανόρθωση του σήματος και την 
αφαίρεση του θορύβου με τη βοήθεια των ψηφιακών φίλτρων ζώνης συχνοτήτων με 
συχνότητες κοπής 10Hz και 300Hz. Στη συνέχεια υπολογίστηκε η μέση τετραγωνική ρίζα 
του ολοκληρώματος του τετραγώνου του σήματος ως αντιπροσωπευτικότερη τιμή της 
ηλεκτρικής δραστηριότητας του κάθε μυός για κάθε 1% της συνολικής δραστηριότητας 
του μυός, κατά τη διάρκεια του κύκλου της ποδηλάτησης. Στη συνέχεια οι RMS τιμές του 
κάθε μυός κατά τη διάρκεια της κίνησης σχετικοποιήθηκαν – με διαίρεση – ως προς την 
μέγιστη RMS τιμή του ίδιου μυός κατά τη διάρκεια των προσπαθειών στις δύο συχνότητες 
περιστροφής. Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι για την αξιολόγηση της μυϊκής 
λειτουργίας μέσω της ηλεκτρομυογραφίας απαιτείται η καταγραφή τουλάχιστον 10 
προσπαθειών και ο υπολογισμός του μέσου όρου της ηλεκτρικής δραστηριότητας του 
κάθε μυός σε αυτές τις προσπάθειες. Ο μέσος όρος της ηλεκτρικής δραστηριότητας είναι 
η μόνη έγκυρη παράμετρος για την αξιολόγηση της μυϊκής δράσης. Σε διαφορετική 
περίπτωση, όταν δηλαδή χρησιμοποιείται η ηλεκτρική δραστηριότητα που καταγράφήκε 
στη διάρκεια μιας μόνο προσπάθειας, τα συμπεράσματα σχετικά με τη μυϊκή λειτουργία 
στην ποδηλασία εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό σφάλματος που πιθανόν να τα καθιστά 
ανίσχυρα. 
 

161. Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ., Μιχαλοπούλου Μ. & Τριγώνης Ι. (2007). Δημογραφικά 

στοιχεία του εισερχόμενου θερινού τουρισμού στην Ελλάδα. Τρισέλιδες εργασίες του 

8ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης του Αθλητισμού, Αθήνα,  81-83. 

Περίληψη  

Η προγραμματισμένη δράση, η ένταξη με άλλα λόγια των κρατικών και ιδιωτικών 
πρωτοβουλιών σε συγκεκριμένο, συνειδητά επιλεγμένο πλαίσιο πολιτικής, σε 
συγκεκριμένη εικόνα μέλλοντος για την τουριστική βιομηχανία, απαιτεί όχι μόνο 
φαντασία και οραματισμό, αλλά και γνώση, η οποία με τη σειρά της προϋποθέτει συνεχή 
και σοβαρή μελέτη όλων των διαστάσεων του προβλήματος που συνοπτικώς ονομάζεται: 
τουριστική ανάπτυξη (Παυλόπουλος Π., 2004). Το δείγμα αυτής της έρευνας αποτέλεσαν 
510 τουρίστες όλων των ηλικιών άνω των 17 ετών, οι οποίοι επισκέφτηκαν την Ελλάδα το 
καλοκαίρι (Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος 2007). Η κατασκευή αυτού του ερωτηματολογίου 
βασίστηκε  στο ερωτηματολόγιο των Gibson Heather και Yiannakis Andrew TRPS, 2002. 
Επίσης, το ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε στην ελληνική και γερμανική γλώσσα κάνοντας 
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έλεγχο της διαπολιτισμικότητας του (Yfantidou G., Costa G. & Michalopoulos M., 2007). Το 
ερωτηματολόγιο, που αποδείχτηκε κατάλληλο για την έρευνα της τυπολογίας των 
τουριστών στην Ελλάδα και τη διερεύνηση των αναγκών τους (Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ. & 
Μιχαλοπούλου Μ., 2007), αποκάλυψε ότι οι παντρεμένοι ταξιδεύουν με μεγαλύτερη 
συχνότητα ίσως γιατί οι ανάγκες των παιδιών για διακοπές στη σημερινή εποχή δεν 
μπορούν να παραμεληθούν. Είναι αξιοσημείωτο να αναφέρουμε ότι οι οικογένειες με 
χαμηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν προτιμούν την Ελλάδα ως προορισμό των 
διακοπών τους, ίσως λόγω της ακρίβειας. Τα δημογραφικά στοιχεία μας δείχνουν το 
προφίλ των τουριστών, αλλά παράλληλα και την έλλειψη κάποιων άλλων ομάδων / 
πληθυσμών. Είναι πολύ σημαντική η τυπολογία των τουριστών, έτσι ώστε να καθοριστούν 
οι ανάγκες που προσπαθούν να ικανοποιήσουν.  
 

162. Τριγώνης Ι., Ματσούκα Ο., Κώστα Γ., Αστραπέλλος Κ. & Υφαντίδου Γ. (2007). Η 

επίδραση της εφαρμογής προγραμμάτων ενημέρωσης, υγείας και άσκησης στο στρες 

και στην ποιότητα ζωής των εργαζομένων. Τρισέλιδες εργασίες του 8ου Συνεδρίου της 

Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης του Αθλητισμού, Αθήνα,  74-77. 

Περίληψη  

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, εμφανίζονται στην Αμερική, οι πρώτες επιχειρήσεις που 
οργανώνουν προγράμματα αθλητικών δραστηριοτήτων στον εργασιακό χώρο, τα οποία 
προσφέρονται δωρεάν στους εργαζομένους αυτών των επιχειρήσεων (Shephard, 1990). 
Στην έρευνα συμμετείχαν 150 εργαζόμενοι της επιχείρησης. Από αυτούς οι 120 
αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα, και οι υπόλοιποι 30 σχημάτισαν την ομάδα ελέγχου. 
Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από ενότητες ερωτήσεων και η κάθε ενότητα είχε 
συγκεκριμένη κλίμακα αξιολόγησης. Τη πρώτη ενότητα αποτέλεσε το ερωτηματολόγιο του 
Allen (1996), “Knowledge assessment for health and exercise” με θέμα: «Υπολογισμός 
επίγνωσης του ρόλου της άσκησης στην υγεία» με δεκαπέντε (15) ερωτήσεις. Τη δεύτερη 
ενότητα του ερωτηματολόγιο της έρευνας αποτέλεσε το ερωτηματολόγιο των Blair και 
Mitchell (1988), “Daily stress and tension rating” με θέμα «Βαθμίδες καθημερινού στρες 
και έντασης». Η βελτίωση μόνο για την πειραματική ομάδα στο τεστ επίγνωσης του ρόλου 
της σωστής διατροφής και άσκησης στην υγεία, φαίνεται να οδηγεί στο συμπέρασμα για 
την χρησιμότητα και αναγκαιότητα της ταυτόχρονης εφαρμογής προγράμματος 
αθλητικού περιεχομένου και ενός εκπαιδευτικού προγράμματος παρέμβασης που 
απευθύνεται στους εργαζομένους. Οι εργαζόμενοι της πειραματικής ομάδας 
παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και απαντήθηκαν ερωτήσεις τους και 
απορίες από ειδικούς επιστήμονες στον χώρο της υγείας και της άσκησης. Φαίνεται πως 
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέμβασης, αύξησε τις γνώσεις τους σε θέματα σωστών 
διατροφικών συνηθειών, καθώς και σε θέματα που άπτονται της συστηματικής άσκησης 
και των ωφελειών που προέρχονται από αυτήν. Έτσι, ο συνδυασμός του παρεμβατικού 
προγράμματος άσκησης και του εκπαιδευτικού προγράμματος παρέμβασης, φαίνεται να 
είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να αναμένονται τα καλύτερα αποτελέσματα στην 
υγεία των εργαζομένων. 
 

163. Ντόντου Α., Κώστα Γ., Υφαντίδου Γ. & Πιταροκοίλης Ε. (2007). Το επίπεδο 

ικανοποίησης των αθλουμένων-πελατών από τις προσφερόμενες υπηρεσίες 
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ιδιωτικών γυμναστηρίων (περιπτωσιακή μελέτη των πόλεων Αθήνας-Λάρισας). 

Τρισέλιδες εργασίες του 8ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης του 

Αθλητισμού, Αθήνα,  98-99. 

Περίληψη  

Η συγκεκριμένη μελέτη ερευνά τα κίνητρα για συμμετοχή καθώς και την ικανοποίηση των 
πελατών από τα ιδιωτικά κέντρα εκγύμνασης (γυμναστήρια). Εξετάστηκαν οι ανάγκες και 
η γενικότερη ικανοποίηση των πελατών για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν ή θα ήθελαν να 
τους παρέχουν τα ιδιωτικά γυμναστήρια Η εξέταση πραγματοποιήθηκε στον ευρύτερο 
χώρο των ιδιωτικών γυμναστηρίων της Αθήνας και της Λάρισας. Πραγματοποιήθηκε 
σύγκριση μεταξύ των δύο πόλεων (Αθήνα - Λάρισα) ώστε να διαπιστωθούν και να 
παρουσιαστούν οι διαφορές των υπηρεσιών που προσφέρει κάθε περιοχή αλλά και οι 
ανάγκες που έχουν οι πελάτες-αθλούμενοι της κάθε πόλης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε 
σε δείγμα πεντακοσίων (n=500) αθλούμενων πελατών ιδιωτικών γυμναστήριων Αθήνας 
και Λάρισας. Η έρευνα έγινε με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, που αναπτύχθηκε 
και χρησιμοποιήθηκε από τους Beard & Raghed (1980). Το ίδιο ερωτηματολόγιο αφού 
μεταφράστηκε χρησιμοποιήθηκε από τους Αλεξανδρή & συν. (1999) στην έρευνά τους για 
την ικανοποίηση πελατών γυμναστηρίων στην Ελλάδα. Από την ανάλυση των 
αποτελεσμάτων καταδεικνύεται πως ότι οι πελάτες-αθλούμενοι του δείγματος της 
Αθήνας παρουσιάζουν διαφορές σε σχέση των πελατών-αθλούμενων της Λάρισας. Οι 
διαφορές παρουσιάζονται στην ποσότητα αλλά και στη ποιότητα των προσφερόμενων 
υπηρεσιών των γυμναστηρίων. Συμπερασματικά και για τις δύο συγκρίσιμες περιοχές 
υπάρχουν αρκετά περιθώρια για βελτίωση των παροχών, εάν υπάρξη η σωστή 
καθοδήγηση για τη λειτουργία του χώρου. 
 

164. Φακριάδου Σ., Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ., Μαυρομμάτης Γ. & Λάιος Α. (2007). 

Διερεύνηση των υπηρεσιών του αθλητικού οργανισμού του δήμου 

Αλεξανδρούπολης σε σχέση με τα δημογραφικά στοιχεία. Τρισέλιδες εργασίες του 

8ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης του Αθλητισμού, Αθήνα,  84-85. 

Περίληψη  

Τις τελευταίες δεκαετίες η ανάγκη για άσκηση και ενασχόληση με δραστηριότητες 
αναψυχής γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική εξαιτίας της αύξησης των ασθενειών, κυρίως 
των εκφυλιστικών (καρδιαγγειακά προβλήματα, σακχαρώδης διαβήτης κ.α) ως απόρροια 
του καθιστικού τρόπου ζωής των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών της παράλληλης αύξησης 
του κόστους περίθαλψης. Η παρούσα έρευνα είχε ως σκοπό να διερευνήσει την επίδραση 
των δημογραφικών στοιχείων στους παράγοντες συμμετοχής σε δημοτικά προγράμματα 
άθλησης και αναψυχής. Στον Ελλαδικό χώρο, σε τοπικό επίπεδο, δραστηριοποιούνται 
προς αυτήν την κατεύθυνση, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω των δημοτικών 
οργανισμών άθλησης. Στόχος των οργανισμών αυτών αποτελεί η κάλυψη των  αναγκών 
άθλησης και αναψυχής της τοπικής κοινωνίας (Αυθίνος, 1998). Στην έρευνα συμμετείχαν 
259 άτομα και των δύο φύλων (άνδρες 57, γυναίκες 202), όλων των ηλικιακών 
κατηγοριών(15-55+), συμμετέχοντες στα προγράμματα του αθλητικού οργανισμού του 
δήμου Αλεξ/πολης (161) και μη συμμετέχοντες (98) από το δήμο Αλεξ/πολης. Όσον αφορά 
την ηλικία τα αποτελέσματα έδειξαν ότι επηρεάζει τη συνολική αντίληψη των παραγόντων 
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συμμετοχής. Πιο συγκεκριμένα η ηλικιακή κατηγορία 41-56 ετών βρέθηκε να έχει 
σημαντικά μεγαλύτερη συνολική αντίληψη για τους σημαντικότερους παράγοντες 
συμμετοχής από ότι η ηλικία των 15-18. Το παραπάνω πιθανότητα οφείλεται στην αύξηση 
των απαιτήσεων που συμβαδίζουν με την αύξηση της ηλικίας εξαιτίας των περισσότερων 
χρόνων συμμετοχής και την απόκτηση μεγαλύτερης εμπειρίας από αυτήν.  Το 
συμπέρασμα αυτό έρχεται σε συμφωνία με την έρευνα του Αυθίνου και συν.(2005),  η 
οποία αναφέρει ότι άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 60) σε σύγκριση με άτομα 
μικρότερης διαφοροποιούνται σε σχέση με τους παράγοντες συμμετοχής στα 
προγράμματα, όσον αφορά τη σημαντικότητα αυτών.  
 

165. Χαβαράνης Π., Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ., Κουθούρης Χ. & Κουστέλιος Α. (2007). 

Ικανοποίηση πελατών ιδιωτικών γυμναστηρίων της Αθήνας. Τρισέλιδες εργασίες του 

8ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης του Αθλητισμού, Αθήνα,  100-102. 

Περίληψη  

Η διατηρησιμότητα των πελατών μιας επιχείρησης αποτελεί τον βασικότερο στόχο της, 
συνεπώς ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα μελέτης αλλά και προβληματισμού καθώς 
απαιτείται λεπτομερής γνώση των παραμέτρων που επηρεάζουν τη λήψη των αποφάσεων 
τους (Mullin et al, 1993). Είναι αποδεδειγμένο πως είναι φτηνότερο να διατηρείς τους ήδη 
υπάρχοντες πελάτες από το να προσπαθείς να προσελκύεις καινούριους (Reichheld & 
Sasser, 1990). Τα τελευταία χρόνια, έχουν πραγματοποιηθεί προσπάθειες διερεύνησης 
του επιπέδου ικανοποίησης πελατών σε ελληνικούς αθλητικούς χώρους και πιο 
συγκεκριμένα, γυμναστήρια της Θεσσαλονίκης (Alexandris & Palialia, 1999;  Alexandris et 
al., 1999; Κούλη, 2001), χωρίς όμως να έχει παρατηρηθεί το ίδιο φαινόμενο σε αντίστοιχες  
επιχειρήσεις της Αθήνας. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 441 άτομα όλων των ηλικιών, 
155 άντρες και 286 γυναίκες (παρουσιάστηκαν χαμένες τιμές σε άλλα 6 ερωτηματολόγια). 
Το όργανο μέτρησης αποτέλεσε ερωτηματολόγιο το οποίο ήταν χωρισμένο σε δυο 
ενότητες: Α) περιγραφικά στοιχεία, Β) παράγοντες ικανοποίησης Γ) συνολική ικανοποίηση. 
Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε 33 ερωτήσεις κλειστού τύπου εκ’ των οποίων οι 20, 
δηλαδή το β΄ μέρος (Alexandris & Palialia, 1999). Στην παρούσα έρευνα προέκυψε από τις 
αναλύσεις ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ασκούμενων σε ιδιωτικά γυμναστήρια της Αθήνας 
είναι ικανοποιημένο από αυτά. Εξετάζοντας τον παράγοντα «περιοχή», για τη συνολική 
ικανοποίηση, βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους των 
απαντήσεων μεταξύ των ασκούμενων. Η ανάλυση και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
της διερεύνησης του βαθμού ικανοποίησης πελατών από ιδιωτικά γυμναστήρια της 
Αθήνας παρέχει τη δυνατότητα στα αρμόδια στελέχη των συγκεκριμένων επιχειρήσεων 
να παρέμβουν και να μεγιστοποιήσουν την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων τους. 
Αντίστοιχες επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες της παρούσας 
έρευνας για την αποφυγή ανάλογων προβλημάτων.  
 

166. Υφαντιδου Γ., Κωστα Γ. & Μιχαλοπουλου Μ. (2007). Πιλοτική Έρευνα για την 

αξιολόγηση ερωτηματολογίου τυπολογίας τουριστών. Τρισέλιδες εργασίες του 2ου 

Πανελληνίου Συνεδρίου Αναψυχής – Ελεύθερου Χρόνου & Αθλητικού Τουρισμού, 

Τρίκαλα, 80-82. 
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Περίληψη  

Ιδιαίτερα για την αύξηση του τουρισμού πρέπει να μελετηθεί ο τρόπος χειρισμού της 
εμπειρίας των τουριστών, με παράλληλο σεβασμό και διατήρηση της σπουδαιότητάς της, 
διότι κάθε τουρίστας έχει τις δικές του ανάγκες για τουριστική εμπειρία (Gibson & 
Yiannakis, 2002; Foo et al., 2004). Ο τουρισμός ως μια ειδική μορφή ελεύθερου χρόνου 
έχει ειδικά χαρακτηριστικά, συγκεκριμένοι τύποι τουρισμού μπορούν να ελεγχθούν 
βασισμένοι στη συμπεριφορά του ελεύθερου χρόνου (Moore et al. 1995). Το δείγμα αυτής 
της έρευνας αποτέλεσαν 100 τουρίστες όλων των ηλικιών άνω των 17 ετών, οι οποίοι 
έκαναν διακοπές στην Ελλάδα τον Ιούνιο 2007. Η κατασκευή αυτού του ερωτηματολογίου 
βασίστηκε  στο ερωτηματολόγιο των Gibson Heather και Yiannakis Andrew TRPS (Annals 
of Tourism Research, Vol.29, No.2, pp.358-383, 2002).  Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν 
σε τουρίστες στον αερολιμένα ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’ στην Αθήνα και στον αερολιμένα 
‘Μακεδονία’ στη Θεσσαλονίκη στο χώρο των αναχωρήσεων και μετά τον έλεγχο (check-
in). Το ερωτηματολόγιο αποδείχτηκε κατάλληλο για την έρευνα της τυπολογίας των 
τουριστών στην Ελλάδα και τη διερεύνηση των αναγκών τους και αποκάλυψε έντεκα 
παράγοντες εκ των οποίων ο ένας εμφανίστηκε για πρώτη φορά και δεν υπάρχει στη 
τυπολογία των τουριστών που αναφέραμε στην ανασκόπηση, αυτός ο παράγοντας είναι 
ο τουρίστας για κυνήγι και αλιεία.  
 
 
167. Ντόντου Α., Κώστα Γ., Υφαντίδου Γ. & Πιταροκοίλης Ε. (2007). Παράγοντες που 

σχετίζονται με την προσκόλληση στην άσκηση στα δημοτικά γυμναστήρια. 

Τρισέλιδες εργασίες του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αναψυχής – Ελεύθερου Χρόνου 

& Αθλητικού Τουρισμού, Τρίκαλα,  108-109. 

Περίληψη  

Η συγκεκριμένη μελέτη ερευνά τα κίνητρα για συμμετοχή καθώς και την ικανοποίηση των 
πελατών από τα ιδιωτικά κέντρα εκγύμνασης (γυμναστήρια). Θα εξετασθούν οι ανάγκες 
και η γενικότερη ικανοποίηση των πελατών, για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν ή θα 
ήθελαν να τους παρέχουν τα ιδιωτικά γυμναστήρια Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στον 
ευρύτερο χώρο των ιδιωτικών γυμναστηρίων της Αθήνας και της Λάρισας. Θα 
πραγματοποιηθεί σύγκριση μεταξύ των δύο πόλεων (Αθήνα - Λάρισα) ώστε να 
διαπιστωθούν και να παρουσιαστούν οι διαφορές των υπηρεσιών που προσφέρει κάθε 
περιοχή αλλά και οι ανάγκες που έχουν οι πελάτες-αθλούμενοι της κάθε πόλης. Τα 
στοιχεία που θα συλλεχθούν θα βοηθήσουν στην δημιουργία ενός καλύτερου marketing 
plan για το κάθε γυμναστήριο, καθώς θα αναγνωρισθεί η ικανοποίηση αλλά και οι 
επιθυμίες- ανάγκες των πελατών από την επιχείρηση. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 
δείγμα εκατόν δύο (n=102) αθλούμενων πελατών ιδιωτικών γυμναστήριων Αθήνας και 
Λάρισας. Οι πελάτες αξιολογήθηκαν στις υπηρεσίες που προφέρουν τα ιδιωτικά 
γυμναστήρια, παρουσιάζοντας με αυτό τον τρόπο την ικανοποίησή τους. Η έρευνα έγινε 
με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, που αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε από 
τους Beard & Raghed (1980) για έρευνα που πραγματοποίησαν οι ίδιοι. 
 

168. Νάκης Ν., Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ., Λάιος Α. & Αντωνίου Π. (2007). Ψυχολογικά 

οφέλη και ανασταλτικοί παράγοντες στη συμμετοχή στην υπαίθρια δραστηριότητα 
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αναψυχής της χιονοδρομίας. Τρισέλιδες εργασίες του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου 

Αναψυχής – Ελεύθερου Χρόνου & Αθλητικού Τουρισμού, Τρίκαλα, 31-34. 

Περίληψη  

Σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστώσει τα ψυχολογικά οφέλη που αποκομίζονται από 
τη συμμετοχή στην υπαίθρια δραστηριότητα αναψυχής του σκι και να καθορίσει τα οφέλη 
αυτά. Επιπλέον να καθορίσει κατά πόσο κάποιοι συγκεκριμένοι ανασταλτικοί παράγοντες 
επηρεάζουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην αναψυχική δραστηριότητα της 
χιονοδρομίας. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν 200 άτομα (άνδρες και γυναίκες), οι 
οποίοι ασχολούνταν με την χιονοδρομία και η επιλογή τους για τη συμμετοχή στην έρευνα 
έγινε έπειτα από ερώτηση αν κάνουν σκι.  Τα χιονοδρομικά κέντρα στα οποία 
πραγματοποιήθηκε η συλλογή του δείγματος της έρευνας, ήταν των Καλαβρύτων, του 
Μετσόβου και του Παρνασσού.  Για το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για 
τους σκοπούς της έρευνας πραγματοποιήθηκε συρραφή δύο ερωτηματολογίων, 1) το 
ερωτηματολόγιο «Κλίμακα μέτρησης ανασταλτικών παραγόντων συμμετοχής στη 
χιονοδρομία αναψυχής» των Κουθούρη Χ., Αλεξανδρή Κ. και Γιοβάνη Χ., και 2) το 
ερωτηματολόγιο «Ελληνική έκδοση ερωτηματολογίου εσσωτερικών κινήτρων (IMI)», των  
Παπαχαρίση και Γούδα. Περισσότερη ενημέρωση και  ευαισθητοποίηση των υπευθύνων 
των χιονοδρομικών κέντρων σχετικά με τα ψυχολογικά οφέλη που αποκομίζουν οι 
συμμετέχοντες, μπορεί να συμβάλλει στην δημιουργία καλύτερων προγραμμάτων που να 
σχετίζονται με την δραστηριότητα της χιονοδρομίας, καθώς επίσης και σχετικά με την 
διαμόρφωση μιας πιο θετικής πρόθεσης προς τη συμμετοχή των γυναικών στην 
δραστηριότητα. 
 
 
2006 
 

169. Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ. & Μιχαλοπούλου Μ. (2006). Τεχνικές διατήρησης των 

ασκούμενων του αθλητικού δημοτικού οργανισμού Κομοτηνής. Τρισέλιδες εργασίες 

του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας, 110-113. 

Περίληψη  

Η μέχρι σήμερα αντίδραση από τους φορείς της πολιτείας ή της τοπικής αυτοδιοίκησης 
όσον αφορά τα στοιχεία «αθλητισμός-αναψυχή-υγεία» είναι η δημιουργία 
προγραμμάτων μαζικής άθλησης, μέσω των δημοτικών οργανισμών νεολαίας και άθλησης 
(Δ.Ο.Ν.Α.). Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 303 άτομα, 135 άντρες και 153 
γυναίκες,(παρουσιάστηκαν χαμένες τιμές σε άλλα 15 ερωτηματολόγια), όλων των 
ηλικιών, μέλη του Δ.Ο.Ν.Α. ή μη, της περιοχής του νομού Ροδόπης. Με τη μέθοδο της 
στρωσιγενούς δειγματοληψίας συγκεντρώθηκαν τα ερωτηματολόγια τα οποία 
υποβλήθηκαν σε στατιστική ανάλυση. Οι ασκούμενοι και μη κάτοικοι του νομού Ροδόπης 
συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο, που καταγράφει και αξιολογεί τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες του Δ.Ο.Ν.Α. Κομοτηνής. Για τη διερεύνηση των απόψεών τους 
χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Μιχαλοπούλου Μ., Αργυρόπουλου Ε. και 
Κώστα Γ., (1998). Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 29 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 
και κλειστού τύπου. Για να πετύχει το σκοπό του κάθε ΔΟΝΑ πρέπει να διατηρηθούν οι 
υπάρχοντες ασκούμενοι και μετά να ενδιαφερθούν οι υπεύθυνοι για νέους ασκούμενους. 
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Τα ποσοστά της συχνότητας επίσκεψης δείχνουν ότι οι περισσότεροι ασκούμενοι 
πηγαίνουν πάνω από επτά μήνες το χρόνο, αυτό σημαίνει πως οι υπηρεσίες που 
προσφέρονται είναι ικανές να τους κρατήσουν, αν και δεν πρέπει να σταματήσει η 
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μια ιδανική κατάσταση, ένα «γκολ» για τους 
ΔΟΝΑ είναι να συμπεριλάβουν στο ετήσιο πλάνο τους την «ημέρα του φίλου» για την 
πρώτη κάθε μήνα, όπου τα μέλη θα έφερναν ένα φίλο τους μη μέλος μαζί τους (45,5%). 
Επιπλέον, οι ασκούμενοι δήλωσαν ότι δε θα τους ενοχλούσε η συμμετοχή δημοτών άλλων 
δήμων, αν και αυτοί βέβαια αντιμετωπίζονταν με την ίδια πολιτική κοστολόγησης όπως 
και οι  ίδιοι. Το σημαντικότερο είναι η διάθεση, την οποία έδειξαν για να πληρώσουν έως 
και 15 ευρώ μηνιαία συνδρομή, γεγονός που λύνει το σημαντικότερο πρόβλημα του 
οργανισμού, το οικονομικό. Από την ανάλυση συχνοτήτων για τις περιοχές διαμονής 
παρουσιάστηκε ισομερής συμμετοχή από όλες τις περιοχές με ένα προβάδισμα του Βορρά 
και των κατοίκων των περιφερειακών χωριών. Επιπλέον, οι περισσότεροι πολίτες θέλουν 
να συμμετέχουν σε προγράμματα άσκησης εργαζομένων, γυναικών, καρδιοπαθών και 
ιδίως προγράμματα που υλοποιούνται στο κολυμβητήριο, σε συνδυασμό με τη χρήση 
κυρίως βαρών, διαδρόμων και ποδηλάτων.  
 
170. Πάτση Χ., Αντωνίου Π. & Υφαντίδου Γ. (2006). Εγκυρότητα κλίμακας στάσεων ως 

προς τους υπολογιστές. Πρακτικά 14ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & 

Αθλητισμού (Κομοτηνή, 19-21 Μαΐου), αρ.373. 

Περίληψη  

Σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, η ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας την 
τελευταία δεκαετία έχει προκαλέσει μαζική αύξηση της χρήσης των υπολογιστών από τους 
μαθητές. Ένα αναμενόμενο επακόλουθο μετά από τη διερεύνηση στο εάν οι μαθητές 
χρησιμοποιούν υπολογιστή, ήταν να εξεταστούν οι στάσεις αυτών ως προς τους 
υπολογιστές. Παρ’ όλο που είναι σημαντική η εξέταση των στάσεων των μαθητών ως προς 
τους υπολογιστές, πολλές έρευνες που εξετάζουν τις στάσεις συχνά δεν έχουν δομή και 
πραγματοποιούνται χωρίς μέθοδο. Όπως υποστηρίζει ο Kay (1993), πολλές κλίμακες δεν 
υποστηρίζονται θεωρητικά με συνέπεια να τίθεται υπό αμφισβήτηση η εγκυρότητα που 
αναφέρεται ότι εξετάστηκε. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξεταστεί η 
εγκυρότητα της κλίμακας στάσεων ως προς τους υπολογιστές (Selwyn, 1997). Το 
ερωτηματολόγιο στάσεων ως προς τους υπολογιστές (Selwyn, 1997), μεταφράστηκε από 
τα Αγγλικά στα Ελληνικά και από τα Ελληνικά στα Αγγλικά για να διερευνηθεί εάν ήταν 
αξιόπιστη η μετάφραση της κλίμακας. Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 252 μαθητές 
Λυκείου ηλικίας 17±2 ετών. Οι μαθητές επιλέχτηκαν με τυχαία δειγματοληψία. Το 
ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε μαθητές που φοιτούσαν σε σχολεία της Κομοτηνής, των 
Σερρών, της Λάρισας και της Θάσου. Δόθηκε η διευκρίνιση ότι η συμπλήρωση του 
ερωτηματολογίου αποτελεί μέρος της έρευνας και όχι κάποιο τεστ και ότι δεν υπάρχουν 
σωστές και λανθάνουσες απαντήσεις. Στα αποτελέσματα της έρευνας το ερωτηματολόγιο 
αποκάλυψε τέσσερις παράγοντες: α) Την επίδραση που έδειξε δείκτη αξιοπιστίας α=0.71. 
β) Τη γνώση που έδειξε δείκτη αξιοπιστίας α=0.77. γ) Την παρόρμηση ή συμπεριφορά που 
έδειξε δείκτη αξιοπιστίας α=0.72. δ) Την αντιλαμβανόμενη συμπεριφορά ελέγχου που 
έδειξε δείκτη αξιοπιστίας α=0.71. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι επιβεβαιώθηκε η 
δομική εγκυρότητα του ερωτηματολογίου (Selwyn, 1997). Ακόμη το ερωτηματολόγιο 
έδειξε υψηλό δείκτη αξιοπιστίας α=0.71. Συμπερασματικά από την έρευνα φάνηκε ότι το 
ερωτηματολόγιο είχε υψηλή εγκυρότητα και αξιοπιστία. 
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2005 
 
171. Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ., Μιχαλοπούλου Μ. & Αστραπέλλος Κ. (2005). Σύγκριση 

κριτηρίων επιλογής προγραμμάτων άθλησης μεταξύ των ασκουμένων και των 

δημοτικών αθλητικών οργανισμών. Τρισέλιδες εργασίες του 6ου Πανελληνίου 

Συνεδρίου Ελληνικήες Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού, Ηράκλειο Κρήτης, 18-20 

Περίληψη  

Οι ελληνικοί αθλητικοί οργανισμοί χρειάζεται να δώσουν περισσότερη και συνεχόμενη 
προσοχή για να ερευνήσουν το ρόλο των ποικίλων πελατών στους οργανισμούς. Πιο 
συγκεκριμένα, χρειάζεται να αναγνωρίσουν τους πιο σημαντικούς πελάτες και να 
προσδιορίσουν τα προϊόντα τους. Πρέπει να αναλύσουν πως το κάθε ένα από αυτά τα 
γκρουπ επηρεάζει τις δραστηριότητες των αθλητικών οργανισμών και ποιες μετρήσεις θα 
τους βοηθήσουν για να γίνουν πιο αποτελεσματικοί. Αφού η ικανοποίηση των γκρουπ που 
έχουν στρατηγικό ενδιαφέρον παίζει σημαντικό ρόλο στη σωστή λειτουργία των μη-
κερδοσκοπικών οργανισμών, οι ελληνικοί αθλητικοί οργανισμοί και πιο συγκεκριμένα οι 
δημοτικοί αθλητικοί οργανισμοί χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν τις σωστές πληροφορίες 
για να αναπτύξουν στρατηγικές και προγράμματα, τα οποία θα οδηγήσουν σε κατάλληλες 
προσδοκίες ( Papadimitriou & Taylor, 2000). Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 303 
άτομα, 135 άντρες και 153 γυναίκες,(15 χαμένες τιμές-χ.τ.) μέλη του Δ.Ο.Ν.Α. ή μη, όλοι 
κάτοικοι του νομού Ροδόπης. Αξιοσημείωτο είναι να αναφερθεί ότι οι δημοτικοί 
οργανισμοί έχουν τα δικά τους κριτήρια για το σχεδιασμό των προγραμμάτων, όπως: 
συνέπεια, πρόοδο, εγκαταστάσεις, προσωπικό, καθαριότητα και ασφάλεια. Διαπιστώθηκε 
όμως από την έρευνα ότι οι δημοτικοί οργανισμοί άθλησης πρέπει να δώσουν την 
απαραίτητη βαρύτητα στην επιλογή του προσωπικού με βάση τις γνώσεις, την ευγένεια 
και το ενδιαφέρον τους για τους ασκούμενους, στην καθαριότητα όλων των χώρων, στην 
αντιμετώπιση πιθανών έκτακτων περιστατικών και στην ασφάλεια, στη συνέπεια και 
τέλος, στην εμφάνιση / λειτουργικότητα των χώρων. Η διερεύνηση των απόψεων των 
πολιτών για τα αίτια που τους ωθούν να επιλέξουν ένα πρόγραμμα άθλησης και αναψυχής 
του Δ.Ο.Ν.Α. Κομοτηνής, παρέχει τη δυνατότητα στα στελέχη του δημοτικού οργανισμού, 
τα οποία είναι υπεύθυνα για την οργάνωση και το σχεδιασμό των προγραμμάτων, να 
παρέμβουν και να μεγιστοποιήσουν την αποδοτικότητα του προγραμματισμού τους. Τα 
συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα αυτή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
το σχεδιασμό των αθλητικών προγραμμάτων. 

 

172. Αστραπέλλος Κ., Υφαντίδου Γ. & Κώστα Γ. (2005). Διαφορές λόγω επαγγέλματος 

ατόμων που συμμετείχαν σε προγράμματα υπαίθριων δραστηριοτήτων και 

αναψυχής. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Αθλητισμού, 

Ηράκλειο Κρήτης, 18-20 Νοεμβρίου.  

Περίληψη  

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει την εμπειρία εξυπηρέτησης ανάμεσα στα 
διάφορα επαγγέλματα, καθώς και τις διαφορές τους, ατόμων που συμμετείχαν σε 
προγράμματα υπαίθριων δραστηριοτήτων και αναψυχής. Στην έρευνα συμμετείχαν 143 
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γυναίκες και 129 άντρες, οι οποίοι συμπλήρωσαν ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο 
ύστερα από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα υπαίθριων δραστηριοτήτων και 
αναψυχής. Συμπερασματικά, οι συμμετέχοντες σε προγράμματα αναψυχής θεωρούν ότι 
η εξυπηρέτηση που λαμβάνουν από τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που τους 
προσφέρουν οι εταιρείες αναψυχής είναι αρκετά υψηλή. Αυτός είναι ένας λόγος που 
πρέπει να δεσμεύσει, αλλά και να ωθήσει τις εταιρείες στην αποτελεσματικότερη 
αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που τους παρέχονται. Για να υπάρξει αποτελεσματική 
και αποδοτική διαχείριση της εξυπηρέτησης των πελατών μιας εταιρείας αναψυχής θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι οι εταιρείες έχουν καθορισμένους στόχους σχετικά με 
την εξυπηρέτηση των πελατών τους, να επιλέγουν το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, να 
αξιοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία και να εκπαιδεύουν συνεχώς τους συνοδούς 
δραστηριοτήτων (Gerson, 1999).  
 

173. Δράκος Α., Μανουσάκη Χ., Υφαντίδου Γ. & Κώστα Γ. (2005). Χαρακτηριστικά 

στελεχών κατασκηνώσεων. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναψυχής - Ελεύθερου Χρόνου 

& Αθλητικού Τουρισμού,  Τρίκαλα, 22-25. 

Περίληψη  

Η λειτουργία των παιδικών κατασκηνώσεων στηρίζεται στην ανάγκη απασχόλησης των 
παιδιών, με δραστηριότητες σχόλης τις μέρες, εβδομάδες που οι γονείς τους εργάζονται 
και τα σχολεία βρίσκονται στη περίοδο των διακοπών(Αυθίνος, 1998). Σκοπός της 
παρούσης εργασίας ήταν να μελετήσει τα χαρακτηριστικά των στελεχών κατασκηνώσεων 
που τους έχουν αποδοθεί κατά καιρούς και επιπλέον τα κίνητρα που τους έλκουν σε αυτή 
την ιδιαίτερη εργασία. Το δείγμα αποτέλεσαν 100 άτομα τα οποία έχουν εργαστεί σε 
κατασκηνώσεις. Το σύνολο των στελεχών εργαζόταν σε τέσσερις διαφορετικές 
κατασκηνώσεις (Sport Village, Τσάφ-Τσούφ, Γκάλης Camp & Sports Camp). Από την 
ανάλυση των συχνοτήτων παρατηρείται ότι το παιχνίδι και η οργάνωση/ χρήση αθλητικών 
εγκαταστάσεων θεωρούνται πολύ σημαντικές γνώσεις για ένα στέλεχος. Ακόμα 
σημαντικές έως πολύ σημαντικές είναι οι γνώσεις αθλημάτων, η παροχή πρώτων 
βοηθειών, η ασφάλεια / υγιεινή και η ψυχολογία. Όπως αναφέρθηκε όλα τα αντικείμενα 
γνώσεων του ερωτηματολογίου φαίνονται αναγκαία για το σωστό στέλεχος. Επιπλέον, 
από τις αναλύσεις διακύμανσης προέκυψε ότι ανεξάρτητα από την ειδικότητα που έχει το 
κάθε άτομο η γνώση της οργάνωσης και διοίκησης θεωρείται σημαντικό «εφόδιο». 
Επιπρόσθετα, συμπεραίνεται ότι η προϋπηρεσία δεν έχει σχέση με την αμοιβή (σχεδόν 
οριακά) συνεπώς, αν ήταν το δείγμα μεγαλύτερο ή το δείγμα αποτελούνταν από στελέχη 
περισσότερο εκ των δύο κατασκηνώσεων ίσως και να φανερώνονταν στατιστικά 
σημαντική διαφορά. 
 

174. Μανουσάκη Χ., Δράκος Α., Υφαντίδου Γ. & Κώστα Γ. (2005). Μορφές αθλητικής 

αναψυχής σε παιδιά με αναπηρία. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναψυχής - Ελεύθερου 

Χρόνου & Αθλητικού Τουρισμού, 124-126. 

Περίληψη  

O Butler (1967) αναφέρει ότι « η αναψυχή αποτελεί ένα μέσω βελτίωσης του πνεύματος, 
διάπλασης χαρακτήρα, ανάπτυξης δεξιοτήτων, βελτίωσης της υγείας ή της φυσικής 
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ικανότητας, αύξησης της παραγωγικότητας ή της ψυχικής διάθεσης των εργατών και 
εκπλήρωσης άλλων επιθυμητών στόχων». Συνδέεται δε περισσότερο με την 
αναζωογόνηση και την ξεκούραση του ατόμου. Ειδικά σχεδιασμένα ερωτηματολόγια 
συμπληρώθηκαν από τους υπευθύνους προγραμμάτων άσκησης για όλους του δήμου 
Ηρακλείου και Κομοτηνής. Από τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων συμπεραίνουμε 
ότι οι χώροι προτίμησης για την εκτέλεση των προγραμμάτων αναψυχής είναι οι 
δημόσιοι χώροι. Ο λόγος που προτιμούνται αυτοί οι χώροι είναι το χαμηλό κόστος  της  
μίσθωσης αυτών, έναντι των ιδιωτικών, ποσό το οποίο ίσως να επιβάρυνε τα άτομα που 
θα συμμετείχαν σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Για τον ίδιο λόγο επιλέχθηκαν οι ίδιοι 
χώροι για την διαμονή των συμμετοχόντων πάνω από μια ημέρα. Επίσης, προέκυψε ότι 
το προσωπικό που είναι αρμόδιο για τον σχεδιασμό, διοργάνωση και υλοποίηση των 
προγραμμάτων αναψυχής είναι απόφοιτοι καθηγητές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, 
οι οποίοι έχουν την εξειδίκευση και τις απαραίτητες γνώσεις πάνω στο αντικείμενο αυτό. 
Περαιτέρω, σε  δραστηριότητες αναψυχής, εμφανίζεται, η συμμετοχή στον ίδιο βαθμό 
και των δύο φύλων και κατά την προτίμησή τους η συνοδεία τους, από τους φίλους τους. 
Παρά το γεγονός, ότι οι Δήμοι ,προσεγγίζουν με ενδιαφέρον και πολύ προσοχή  αυτού 
του είδους τις δραστηριότητες και  αυτά τα άτομα, δεν προβαίνουν σε συχνή  εκτέλεση 
τέτοιων προγραμμάτων και εμφανίζουν αδυναμία να επιλύσουν προβλήματα που 
παρουσιάζονται σε αυτά τα προγράμματα.      
 
175. Υφαντίδου Γ., Παυλόγλου Ε. & Γιαννακού Ε. (2005). Δημογραφικά στοιχεία και 

συχνότητα συμμετοχής ως παράγοντες διαφοροποίησης της αντιλαμβανόμενης 

ποιότητας υπηρεσιών σε κέντρα υδροθεραπείας (spa).  1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Αναψυχής - Ελεύθερου Χρόνου & Αθλητικού Τουρισμού,  Τρίκαλα. 

Περίληψη  

Τα τελευταία χρόνια ο τομέας των υπηρεσιών παρουσιάζει ραγδαία αύξηση. Σε όλο τον 
κόσμο η σημασία της ποιότητας υπηρεσιών δημιουργεί την ανάγκη για επιστημονική 
έρευνα. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει την ποιότητα υπηρεσιών σε 
κέντρα υδροθεραπείας. Στις αρχικές έρευνες μέσα στο χώρο των υπηρεσιών, η ποιότητα 
μελετήθηκε σαν ένα πρόβλημα που ψάχνει λύση. Η ποιότητα υπηρεσιών από τότε 
χαρακτηρίστηκε ως στρατηγική δύναμη, ως ένα στρατηγικό κεφάλαιο στη διοικητική 
διάταξη. Σύμφωνα με τους Cronin, Taylor & Teas  (1992), η ποιότητα υπηρεσιών είναι το 
αποτέλεσμα της σύγκρισης μεταξύ των προσδοκιών και των αντιλήψεων των πελατών. Η 
ποιότητα κατακτά τους πάντες και δεν αφορά πολιτική που επιβάλλεται από ψηλά. Οι 
επιτυχημένες πρωτοβουλίες ποιότητας απαιτούν αρχηγική ικανότητα από το πιο υψηλό 
επίπεδο και την ανάμειξη όλου του προσωπικού σε κάθε τομέα. Και αν αυτό είναι 
αλήθεια για ποιότητα προϊόντος, είναι διπλά αλήθεια για ποιότητα υπηρεσιών, αφού οι 
υπηρεσίες από τη φύση τους απαιτούν την ενεργητική ανάμειξη των ανθρώπων στην 
παράδοση τους. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια προσέγγιση της ποιότητας 
υπηρεσιών παγκοσμίως σε απάντηση του αυξημένου ανταγωνισμού και η ανάγκη 
επιστημονικής προσέγγισης οδήγησε πολλούς ερευνητές στη μελέτη της. Οι Voss, 
Johnston, Fitzgerald & Sylvestro (1990), ανέφεραν ότι η ποιότητα κατάφερε να 
μετασχηματιστεί από μια αφηρημένη έννοια ενός τακτικού προβλήματος σε μια βιώσιμη 
ανταγωνιστική ευκαιρία, η οποία θα πρέπει να μεγιστοποιηθεί στρατηγικά. Σύμφωνα με 
έρευνα των Παπαδημητρίου & Καρτερολιώτη (2000), η ποιότητα υπηρεσιών είναι μια 



 

 

 

  

245 

πολυδιάστατη κατασκευή και η έννοιά της εξαρτάται από ποικίλα χαρακτηριστικά 
υπηρεσιών. Η ανακάλυψη αυτών των χαρακτηριστικών, τα οποία επηρεάζουν τις 
προσδοκίες των πελατών, μπορεί να συνεισφέρει σε νέες θεωρητικές προσεγγίσεις που 
αφορούν χαρακτηριστικά αθλητικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Επειδή ακριβώς η 
ποιότητα είναι πολυδιάστατη και κρίνεται από τις λεπτομέρειες, οι Brady & Robertson 
(2001), πρότειναν σε όσους ερευνούν την ποιότητα υπηρεσιών και σε όσους ασχολούνται 
πρακτικά με τη βελτίωσή της να δώσουν την απαραίτητη σημασία στο συναισθηματικό 
επίπεδο των πελατών. Τα συμπεράσματά τους έδειξαν ότι η καλύτερη μέθοδος για να 
δημιουργηθούν θετικές εκτιμήσεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και συνεπώς 
ικανοποίηση των πελατών είναι η ελεγχόμενη συναισθηματική κατάσταση όσων 
“καταναλώνουν” υπηρεσίες. Η αντιλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσιών είναι ένα 
αμάγαλμα υποκειμενικής και αντικειμενικής εικόνας των υπηρεσιών που λαμβάνει ο 
πελάτης. Η υποκειμενική πλευρά έγκειται στο συναισθηματικό έλεγχο, η αντικειμενική 
όμως πλευρά εξαρτάται από τις ίδιες τις υπηρεσίες. Στην παρούσα έρευνα ο παράγοντας 
αξιοπιστία ήταν καθοριστικός για τη συνολική αντίληψη ποιότητας υπηρεσιών των 
πελατών και παρουσίασε μεγάλες διακυμάνσεις. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και οι 
Nitecki & Hernon (2000), σημειώνοντας ότι από τις πέντε διαστάσεις η πιο σημαντική 
είναι η αξιοπιστία, ενώ η λιγότερο σημαντική είναι των εγκαταστάσεων-υπηρεσιών. Ο 
Kostecki (1996), στα συμπεράσματά του συμφώνησε στη σημαντικότητα της αξιοπιστίας 
και τόνισε ιδιαίτερα το ρόλο της ακρίβειας στην ώρα, δηλώνοντας ότι η καθυστέρηση 
κοστίζει ταυτόχρονα στον πελάτη (αξία του προσωπικού χρόνου) και σε αυτόν που 
παρέχει την υπηρεσία (αντίληψη του πελάτη για την παρεχόμενη υπηρεσία). 
 
176. Φράγκος Σ., Ιωαννίδου Μ. & Υφαντίδου Γ. (2005). Η επίδραση της ανεργίας στην 

αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.  1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναψυχής - Ελεύθερου 

Χρόνου & Αθλητικού Τουρισμού,  Τρίκαλα. 

Περίληψη  

Ελεύθερος χρόνος λογίζεται το μέρος εκείνο του χρόνου που απομένει αφού έχουν 
αντιμετωπισθεί όλες οι απαιτήσεις για την ικανοποίηση των αναγκών, όπως είναι η 
εργασία, ο ύπνος, οι κοινωνικές εκδηλώσεις και υποχρεώσεις (Bogenhold, 2001). Δόκιμος 
όρος που προσδιορίζει τον ελεύθερο χρόνο είναι η σχόλη. Κατά το Torkildsen (1999), ο 
ελεύθερος χρόνος, συμπεριλαμβάνει την έννοια της αναψυχής. Μάλιστα όπως αναφέρει 
ο Umberger (2002), η αναψυχή έχει μια θετική εικόνα και εάν ο ελεύθερος χρόνος δεν 
αξιοποιηθεί σωστά οδηγεί στην δημιουργία προβλημάτων που πηγάζουν από την 
αδράνεια. Ανεργία κατά τον Μπαμπινιώτη (1998: 186), είναι «η έλλειψη εργασιακής 
απασχόλησης που οφείλεται σε μειωμένη προσφορά εργασίας». Παράλληλα, ως άνεργο 
άτομο ορίζει αυτόν που παρά την θέλησή του δεν έχει εργασιακή απασχόληση. Κατά τον 
Γεωργοπαππαδάκο (2002), άνεργος είναι αυτός που αναζητά εργασιακή απασχόληση και 
δεν βρίσκει. Δεδομένου ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα όλων η ικανοποίηση από την 
συμμετοχή σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, θα πρέπει ιδιαίτερα τα άτομα που 
βιώνουν την ανεργία, να βοηθηθούν μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
κατάλληλων προγραμμάτων. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη της 
επίδρασης του παράγοντα ανεργία, στον τρόπο αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου από 
άνεργα άτομα. 
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177. Δράκος Α., Δράκου Α., Υφαντίδου Γ., Αστραπέλλος Κ. & Κώστα Γ. (2005). Γνωστικά 

αντικείμενα στελεχών κατασκηνώσεων. 13ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & 

Αθλητισμού (Κομοτηνή, 20-22 Μαΐου), 216-217. 

Περίληψη  

Σκοπός της εργασίας ήταν η αξιολόγηση των γνωστικών αντικειμένων που είναι χρήσιμα 
σε στελέχη κατασκηνώσεων. Το δείγμα αποτελούσαν 100 στελέχη κατασκηνώσεων από 
τα οποία το 80% ήταν φοιτητές. Στα ερωτηματολόγια υπήρχαν 10 γνωστικά αντικείμενα, 
όπου απαντούσε το άτομο σε πενταβάθμια κλίμακα, αναλόγως πόσο σημαντικό θεωρεί 
το κάθε γνωστικό αντικείμενο ξεχωριστά. Στη συνέχεια έγινε στατιστική ανάλυση 
δεδομένων, όπου τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το δείγμα θεωρεί «σημαντικά» έως 
«πολύ σημαντικά» γνωστικά αντικείμενα: α) τη γνώση αθλημάτων, β) τα προγράμματα 
φυσικής αγωγής και αναψυχής, γ) την παροχή πρώτων βοηθειών, δ) τους κανόνες 
ασφάλειας και υγιεινής, ε) την οργάνωση και χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων, στ) την 
ψυχολογία παιδιών και ζ) τα παιδαγωγικά παιχνίδια. Τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα 
αξιολογήθηκαν «αρκετά σημαντικά» όπως: α) ανατομία του ανθρώπινου σώματος, β) 
χοροί (παραδοσιακοί-μοντέρνοι) και γ) γνώσεις θεάτρου, θεατρικό παιχνίδι, παντομίμα. 
Συνεπώς, κανένα από τα γνωστικά αντικείμενα που συμπεριλήφθηκαν στο 
ερωτηματολόγιο δεν θεωρήθηκε «λίγο σημαντικό» ή «καθόλου σημαντικό». 
Συμπερασματικά αναλύοντας και τις ερωτήσεις τα περισσότερα γνωστικά αντικείμενα 
που συμπεριλαμβάνονται στις απαιτήσεις μιας κατασκήνωσης, θεωρούνται σημαντικά 
έως πολύ σημαντικά. Τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούν να βοηθήσουν μελλοντικά 
στελέχη στην αξιοποίηση γνώσεων που θα τους χρειαστούν για την εργασία τους στην 
κατασκήνωση. 

 

178. Μανουσάκη Χ., Υφαντίδου Γ., Αστραπέλλος Κ. & Κώστα Γ. (2005). Μαζικός 

αθλητισμός και αναπηρία. 13ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 

(Κομοτηνή, 20-22 Μαΐου), 293. 

Περίληψη  

Η αναψυχή είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο κατά τη διάρκεια του οποίου κάποιος 
αισθάνεται σχετικά ελεύθερος και απαλλαγμένος από την καθημερινότητα, βιώνει 
θετικά συναισθήματα, παρακινείται από εσωτερικές δυνάμεις και αναγνωρίζει μέσω της 
άσκησης τις ατομικές του δυνατότητες και αρμοδιότητες. Ερμηνευτικά αναψυχή 
σημαίνει δρόσισμα, ξεκούραση, ανακούφιση. Ο ρόλος της αναψυχής στην σημερινή 
κοινωνία πρέπει να είναι η αναβίωση των αρχών αγωγής του πολίτη της κλασικής εποχής, 
η οποία συγκεντρώνει όλους τους παραμέτρους της ονομαζόμενης «κοινωνίας της 
αναψυχής» (Λύτρας, 1991). Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει κατά 
πόσο οι δήμοι διοργανώνουν προγράμματα αναψυχής, με τι συχνότητα, ποιες 
δραστηριότητες επιλέγουν για τα άτομα αυτά και τους χώρους προτίμησης των 
συγκεκριμένων προγραμμάτων. Με την παρούσα έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι δήμοι 
διοργανώνουν προγράμματα αναψυχής, με συχνότητα μια φορά τον χρόνο. Οι 
δραστηριότητες που συνήθως επιλέγονται από τους εκάστοτε δήμους είναι η 
σκοποβολή, η πεζοπορία και οι αγώνες προσανατολισμού και οι χώροι προτίμησης είναι 
δημόσιοι. Οι τέσσερις παράμετροι που αναφέρθηκαν παραπάνω παρουσίασαν σχετικά 
υψηλούς μέσους όρους στην κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε. Από τη διαβάθμιση της 
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κλίμακας από τους αριθμούς 1 έως 7 με το 7 να δηλώνει τη θετικότερη προτίμηση των 
διοργανωτών, οι απαντήσεις κυμαίνονταν στο 6 και 7 σε όλες τις παραμέτρους. 
 

179. Κώστα Γ., Υφαντίδου Γ., Παυλόγλου Ε., Μιχαλοπούλου Μ., Ταξιλδάρης Κ. & 

Μακαβέλου Π. (2005). Παράγοντες συμμετοχής στις υπηρεσίες του ΔΟΝΑ 

Κομοτηνής. Πρακτικά 13ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 

(Κομοτηνή, 20-22 Μαΐου), 66. 

Περίληψη  

Η παράδοση υψηλά ποιοτικών υπηρεσιών είναι μια στρατηγική που συναντάται σε 
οργανισμούς που προσπαθούν να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί. Γι’ αυτόν τον λόγο, πολλοί 
οργανισμοί που προσφέρουν υπηρεσίες, και σε αυτούς εμπεριέχονται και οι οργανισμοί 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, θέσπισαν ποιοτικούς ελέγχους και ανεπτυγμένα 
προγράμματα στην τελευταία δεκαετία. Παρόλα αυτά αρκετοί ακόμα δεν αποδίδουν τα 
προσδοκώμενα στάνταρτ. Όμως οι οργανισμοί που θέλουν να εκπληρώσουν τους 
σκοπούς τους ως παροχείς υπηρεσιών μοχθούν να βελτιώσουν τις προσπάθειες τους για 
να καλύψουν τις προσδοκίες των πελατών τους (Kim & Kim, 1995). Στην παρούσα έρευνα 
το σκοπό αποτέλεσε η διερεύνηση της σπουδαιότητας των παραγόντων που 
χαρακτηρίζουν τις υπηρεσίες και τέλος, η αξιολόγηση των υπηρεσιών. Οι πέντε 
διαστάσεις που εξέτασε η παρούσα έρευνα παρουσίασαν σχετικά υψηλούς μέσους 
όρους στην κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε. Κατά μέσο όρο οι πελάτες ήταν 
ευχαριστημένοι αφού στην κλίμακα από 1 έως 7, με το επτά να δηλώνει τη θετική άποψη, 
οι απαντήσεις κυμαίνονταν στο έξι και επτά σε όλους τους παράγοντες. Όμως, όπως 
συμπεραίνει ο Turpin (1995), το περιβάλλον είναι υψηλά ανταγωνιστικό και οι πελάτες / 
ασκούμενοι γίνονται διαρκώς πιο απαιτητικοί και επιλεκτικοί και οι “λεπτομέρειες” θα 
δημιουργήσουν τη διαφορά στην απόκτηση και διατήρηση των πελατών / ασκουμένων. 
Οπότε, η σχετική ικανοποίηση των ασκουμένων του δημοτικού οργανισμού που έγινε η 
έρευνα δεν είναι αρκετή και δεν πρέπει να εφησυχάσει. Απεναντίας, οι προσπάθειες για 
βελτίωση και εξέλιξη θα δώσουν τις βάσεις για τη διατήρηση των ασκουμένων και την 
αύξησή τους στο μέλλον. 
 
180. Φράγκος Σ., Ιωαννίδου Μ. & Υφαντίδου Γ. (2005). Το σύνδρομο της 

επαγγελματικής εξουθένωσης σε καθηγητές φυσικής αγωγής και σε κοινωνικούς 

λειτουργούς στην περιοχή της Θράκης. Πρακτικά 13ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής 

Αγωγής & Αθλητισμού (Κομοτηνή, 20-22 Μαΐου), 286-287. 

Περίληψη  

Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να εντοπίσει και να καταγράψει τα επίπεδα της 
επαγγελματικής εξουθένωσης σε επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς και σε 
καθηγητές φυσικής αγωγής, στην περιοχή της Θράκης. Η επαγγελματική εξουθένωση έχει 
επιπτώσεις τόσο στην προσωπική ζωή του ατόμου όσο και στην εκπλήρωση του 
εργασιακού του ρόλου, π.χ. χαμηλή ενεργητικότητα, χρόνια κόπωση, αδυναμία, 
εκδήλωση ψυχοσωματικών συμπτωμάτων, απουσίες από την εργασία. Πρόκειται για μια 
κατάσταση σωματικής και ψυχικής εξάντλησης που προκαλείται μετά από μακροχρόνια 
συμμετοχή σε συνθήκες που απαιτούν συναισθηματική εμπλοκή. Το δείγμα της έρευνας 
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αποτέλεσαν 62 ενήλικες (Ν= 62), το 44% κοινωνικοί λειτουργοί και το 56% καθηγητές 
φυσικής αγωγής, το 48% ήταν γυναίκες, ενώ το 52 % άνδρες. Χρησιμοποιήθηκε το 
ερωτηματολόγιο της Potter (1998), το οποίο περιλαμβάνει 25 ερωτήσεις με απαντήσεις 
σχεδιασμένες σε κλίμακα Likert. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι, τόσο οι 
καθηγητές φυσικής αγωγής, όσο και οι κοινωνικοί λειτουργοί βιώνουν σε αρκετά υψηλό 
ποσοστό (45,3% και 47% αντίστοιχα) το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης. 
Διαφορές σε ότι αφορά το φύλο δεν εντοπίστηκαν, αλλά τα έτη επαγγελματικής 
εμπειρίας δείχνουν ότι όσο περισσότερα έτη εργάζεται κανείς, τόσο λιγότερες 
πιθανότητες έχει να βιώσει το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης. 
Συμπερασματικά πρέπει να αναφερθεί η αναγκαιότητα λήψης κατάλληλων μέτρων κατά 
της επαγγελματικής εξουθένωσης, δεδομένου ότι τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν 
ότι μεγάλο ποσοστό του δείγματος βιώνει το σύνδρομο. Η απουσία ανάλογων ερευνών 
στον Ελλαδικό χώρο κρίνει απαραίτητη μια τέτοια έρευνα, διότι τα συμπεράσματα που 
προκύπτουν βοηθούν στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων που θα 
βοηθήσουν τους επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς και καθηγητές φυσικής 
αγωγής να είναι περισσότερο υγιείς και αποδοτικότεροι στο έργο τους. 
 
181. Μακαβέλου Π., Μακαβέλου Σ., Μιχαλοπούλου Μ. & Υφαντίδου Γ. (2005). Ένταση 

της φυσικής δραστηριότητας και επιδράσεις ηλικίας και φύλου, σε ενήλικες άνδρες 

και γυναίκες. Πρακτικά 13ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 

(Κομοτηνή, 20-22 Μαΐου), 292-293. 

Περίληψη  

Στόχος της έρευνας αυτής ήταν η αξιολόγηση της επίδρασης της ηλικίας στη φυσική 
δραστηριότητα ενηλίκων. Παράλληλος στόχος ήταν να  αξιολογηθούν οι διαφορές που 
καταγράφονται στο περιεχόμενο (φυσική δραστηριότητα στο σπίτι, στην εργασία/ 
απασχόληση, μετακίνηση και αναψυχή)και στην ένταση (έντονη δραστηριότητα, μέτριας 
έντασης περπάτημα σε άνετο ρυθμό) της φυσικής δραστηριότητας. Το δείγμα της 
έρευνας αποτέλεσαν συνολικά 300 άτομα (150 άνδρες και 150 γυναίκες) ηλικίας από 20-
50 ετών οι οποίοι αποτέλεσαν ανάλογα με την ηλικία και το φύλο 6 ομάδες των 50 
ατόμων. Ομάδές Α και Β 50 άνδρες και 50 γυναίκες αντίστοιχα ηλικίας 20-29 ετών, 
ομάδες Γ και Δ 50 άνδρες και 50 γυναίκες αντίστοιχα ηλικίας 30-39 ετών και ομάδες Ε και 
ΣΤ  50 άνδρες και 50 γυναίκες αντίστοιχα ηλικίας 40-50 ετών. Για την αξιολόγηση της 
φυσικής δραστηριότητας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Διεθνές Ερωτηματολόγιο 
Φυσικής Δραστηριότητας (IPAQ, 2003). Τα αποτελέσματα της πολυμεταβλητής  (p <001)  
ανάλυσης διακύμανσης δεν εντόπισαν σημαντικές αλληλεπιδράσεις της ηλικίας και του 
φύλου στις εξαρτημένες μεταβλητές οι οποίες αφορούν τη φυσική δραστηριότητα 
υψηλής έντασης F(2,294) = 1139, p<.05, τη φυσική δραστηριότητα μέτριας έντασης 
F(2,294) = 2.307, p<.05 και τη φυσική δραστηριότητα που περιλαμβάνει περπάτημα σε 
άνετο ρυθμό F(2,294) = 1.706, p<.05. Στατιστικά σημαντική κύρια επίδραση εντοπίστηκε 
για τον παράγοντα φύλο για τη μεταβλητή της φυσικής δραστηριότητας μέτριας έντασης  
F(1, 294) = 14,123, p<.001 ενώ για τον παράγοντα ηλικία σημαντική κύρια επίδραση 
εντοπίστηκε για τις μεταβλητές που αφορούν στη φυσική δραστηριότητα μέτριας 
έντασης F(2, 294) = 38.364, p<.001 και τη φυσική δραστηριότητα που σχετίζεται με το 
περπάτημα σε άνετο ρυθμό F(2, 294) = 5.324, p<.01. Με το τεστ Bonferroni εντοπίστηκαν 
οι σημαντικές διαφορές στη φυσική δραστηριότητα μέτριας έντασης μεταξύ των ομάδων 
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Α (20-29) και Β(30-39), (p <.001), μεταξύ των ομάδων Α(20-29) και Γ(40-50), (p <.001) και 
μεταξύ των ομάδων Β(30-39) και Γ(40-50) (p <.001). Για τη μεταβλητή της φυσικής 
δραστηριότητας που σχετίζεται με περπάτημα σε άνετο ρυθμό οι διαφορές εντοπίστηκαν 
μεταξύ των ομάδων Α(20-29) και Β(30-39), (p<.05) και μεταξύ των ομάδων Β(30-39) και 
Γ(40-50), (p<.05). 
 
182. Υφαντίδου Γ., Γιαννακού Ε. & Φράγκος Σ. (2005). Η διερεύνηση της ποιότητας 

υπηρεσιών σε κέντρα υδροθεραπείας. Πρακτικά 13ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής 

Αγωγής & Αθλητισμού (Κομοτηνή, 20-22 Μαΐου), 140. 

Περίληψη  

Τα τελευταία χρόνια ο τομέας των υπηρεσιών παρουσιάζει ραγδαία αύξηση. Σε όλο τον 
κόσμο η σημασία της ποιότητας υπηρεσιών δημιουργεί την ανάγκη για επιστημονική 
έρευνα. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει την ποιότητα υπηρεσιών σε 
κέντρα υδροθεραπείας. Στις αρχικές έρευνες μέσα στο χώρο των υπηρεσιών, η ποιότητα 
μελετήθηκε σαν ένα πρόβλημα που ψάχνει λύση. Η ποιότητα υπηρεσιών από τότε 
χαρακτηρίστηκε ως στρατηγική δύναμη, ως ένα στρατηγικό κεφάλαιο στη διοικητική 
διάταξη. Με την παρούσα έρευνα έγινε προσπάθεια να μελετηθεί ένας αναδυόμενος 
χώρος (τα κέντρα υδροθεραπείας) από την πλευρά της ποιότητας υπηρεσιών. Τα κέντρα 
υδροθεραπείας περνάνε ένα μεταβατικό στάδιο για να εξελιχθούν και να γίνουν πρότυπα 
εγκαταστάσεων ικανά να καλύπτουν κάθε απαίτηση και ανάγκη των πελατών τους. Η 
έρευνα αυτή θα προσπαθήσει να συμβάλλει στην εξέλιξη αυτή μελετώντας τις αντιλήψεις 
των πελατών αυτών των κέντρων. Στην παρούσα έρευνα, προέκυψε από τις αναλύσεις ότι 
υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά λόγω της οικογενειακής κατάστασης στη συνολική 
αντίληψη για την ποιότητα υπηρεσιών στα κέντρα υδροθεραπείας. Οι παντρεμένοι 
αποδείχτηκε ότι έχουν πιο θετικές αντιλήψεις για την συνολική ποιότητα υπηρεσιών από 
ότι οι ανύπαντροι. Οι λόγοι για τους οποίους οι παντρεμένοι εμφανίζονται να έχουν πιο 
θετικές αντιλήψεις μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε άτομο, είναι κοινή όμως η ανάγκη 
τους για χαλάρωση και ταυτόχρονα το άγχος τους για τη μέριμνα των παιδιών τους. 
Φαίνεται πως στα κέντρα υδροθεραπείας αισθάνονται ασφάλεια για τη φύλαξη των 
παιδιών και βρίσκουν ένα μέρος που συνδυάζει και τη δική τους ψυχαγωγία, αλλά και των 
παιδιών τους. Οι ανύπαντροι δεν έχουν τέτοιες ευθύνες, οπότε το εύρος των επιλογών 
τους για αναψυχή είναι μεγάλο. Ακόμα, οι παντρεμένοι αναζητούν γαλήνη και 
απομάκρυνση από τα προβλήματα της καθημερινότητας και τα κέντρα υδροθεραπείας 
είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να προσφέρουν την αρμονία που χρειάζονται οι πελάτες 
τους. Από τις υπόλοιπες αναλύσεις φάνηκε πως οι άλλες παράμετροι δεν επηρεάζουν τη 
συνολική αντίληψη για την ποιότητα υπηρεσιών. Οι πέντε διαστάσεις που εξέτασε η 
παρούσα έρευνα παρουσίασαν σχετικά υψηλούς μέσους όρους στην κλίμακα που 
χρησιμοποιήθηκε. Κατά μέσο όρο οι πελάτες ήταν ευχαριστημένοι αφού στην κλίμακα 
από 1 έως 7, με το επτά να δηλώνει τη θετική άποψη, οι απαντήσεις κυμαίνονταν στο 
πέντε και έξι σε όλους τους παράγοντες. 
 
183. Μακαβέλου Π., Μακαβέλου Σ., Μιχαλοπούλου Μ. & Υφαντίδου Γ. (2005). Οι 

επιδράσεις του φύλου στο περιεχόμενο της καθημερινής δραστηριότητας ενηλίκων 
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ατόμων. Πρακτικά 13ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Κομοτηνή, 

20-22 Μαΐου), 240. 

Περίληψη  

Σκοπός της έρευνας ήταν να εξεταστούν οι επιδράσεις του φύλου στην Φυσική 
Δραστηριότητα ενηλίκων ατόμων, η οποία περιλαμβάνει δραστηριότητες που 
σχετίζονται με την εργασία-επαγγελματική απασχόληση, τη μετακίνηση, τα οικιακά-
συντήρηση σπιτιού φροντίδα οικογένειας, την αναψυχή και την άθληση που 
πραγματοποιήθηκε στον ελεύθερο χρόνο καθώς και τον χρόνο ξεκούρασης. Η φυσική 
δραστηριότητα είναι οποιαδήποτε σωματική κίνηση η οποία παράγεται από τους 
σκελετικούς μύες και έχει ως αποτέλεσμα τη δαπάνη ενέργειας. Το δείγμα της έρευνας 
αποτέλεσαν συνολικά 300 άτομα, εκ των οποίων 150 άτομα ήταν γυναίκες και 150 άτομα 
ήταν άνδρες ηλικίας από 20 έως 50 ετών από το Νομό Άρτας και το Νομό Ροδόπης με τη 
μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας. Η αξιολόγηση της Φυσικής Δραστηριότητας 
πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του Διεθνούς Ερωτηματολογίου (IPAQ, 2003). Σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης δεν εντοπίστηκε σημαντική 
αλληλεπίδραση του παράγοντα φύλο F(1,294)=5,555. Σημαντική επίδραση εντοπίστηκε με 
την πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης για τη φυσική δραστηριότητα στο σπίτι 
F(1,294)=13.890, p<.001 και στη φυσική δραστηριότητα κατά τη μετακίνηση F(1,294)=3.775, 
p<.05 ενώ όσον αφορά την ένταση της φυσικής δραστηριότητας εντοπίστηκαν μόνο 
σημαντικές κύριες επιδράσεις για τον παράγοντα φύλο για τη φυσική δραστηριότητα 
μέτριας έντασης F(1,294)=14,123, p<.001 ενώ κύρια επίδραση για τη φυσική 
δραστηριότητα που σχετίζεται με το περπάτημα σε άνετο ρυθμό F(1,294)=5.324, p<.01. 
 

184. Μακαβέλου Π., Μακαβέλου Σ., Μιχαλοπούλου Μ. & Υφαντίδου Γ. (2005). Το 

περιεχόμενο της φυσικής δραστηριότητας σε ενήλικα άτομα με βάση την ηλικία. 

Πρακτικά 13ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Κομοτηνή, 20-22 

Μαΐου), 64. 

Περίληψη  

Στόχος της έρευνας αυτής ήταν η αξιολόγηση της επίδρασης της ηλικίας στη φυσική 
δραστηριότητα ενηλίκων. Παράλληλος στόχος ήταν να αξιολογηθούν οι διαφορές που 
καταγράφονται στο περιεχόμενο (φυσική δραστηριότητα στο σπίτι, στην εργασία / 
απασχόληση, μετακίνηση και αναψυχή) και στην ένταση (έντονη δραστηριότητα, μέτριας 
έντασης περπάτημα σε άνετο ρυθμό) της φυσικής δραστηριότητας. Το δείγμα της έρευνας 
αποτέλεσαν συνολικά 300 άτομα (150 άνδρες και 150 γυναίκες) ηλικίας από 20-50 ετών 
οι οποίοι αποτέλεσαν ανάλογα με την ηλικία και το φύλο 6 ομάδες των 50 ατόμων. Ομάδες 
Α 50 άνδρες και 50 γυναίκες αντίστοιχα ηλικίας 20-29 ετών, ομάδες Β 50 άνδρες και 50 
γυναίκες αντίστοιχα ηλικίας 30-39 ετών και ομάδες Γ 50 άνδρες και 50 γυναίκες αντίστοιχα 
ηλικίας 40-50 ετών. Για την αξιολόγηση της φυσικής δραστηριότητας χρησιμοποιήθηκε το 
ερωτηματολόγιο Διεθνές Ερωτηματολόγιο Φυσικής Δραστηριότητας (IPAQ, 2003). Για την 
ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική, η πολυμεταβλητή 
ανάλυση διακύμανσης με έναν παράγοντα ηλικία για τις ομάδες των μεταβλητών που 
αφορούν το περιεχόμενο και την ένταση της φυσικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης δεν εντοπίστηκε σημαντική κύρια επίδραση 
του παράγοντα ηλικία για τη φυσική δραστηριότητα στο σπίτι F(2,294)= 13.890, p<.001 και 
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στη φυσική δραστηριότητα κατά τη μετακίνηση F(2,294)= 3.775, p<.05 ενώ όσον αφορά την 
ένταση της φυσικής δραστηριότητας εντοπίστηκαν μόνο σημαντικές κύριες επιδράσεςι για 
τον παράγοντα ηλικία κύρια επίδραση εντοπίστηκε για τη φυσική δραστηριότητα μέτριας 
έντασης F(2,294)= 38.364, p<.001 και τη φυσική δραστηριότητα που σχετίζεται με το 
περπάτημα σε άνετο ρυθμό F(2,294)= 5.324, p<.01. 
 
185. Πάτση Χ., Αντωνίου Π. & Υφαντίδου Γ. (2005). Αξιολόγηση της επίδρασης των νέων 

τεχνολογιών στην ενασχόληση μαθητών / τριών λυκείου με φυσικές δραστηριότητες. 

Τρισέλιδες εργασίες 2ου FORUM για τη φυσική αγωγή. 99-101. 

Περίληψη  

Με την ταχύτατη ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, οι υπολογιστές αποτελούν ελκυστικό 
μέσο για τους μαθητές / τριες, οι οποίοι αφιερώνουν αρκετό χρόνο στη χρήση του. Τα 
αλληλεπιδραστικά μέσα προωθούν θετικές συμπεριφορές για τον υγιεινό τρόπο ζωής. 
Ωστόσο ο Nigg (2003) αναφέρει ότι η τεχνολογία έχει συμβάλλει στη μείωση της 
ενασχόλησης με φυσικές δραστηριότητες. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να 
εξεταστεί εάν η χρήση των νέων τεχνολογιών επηρεάζει ή όχι τη φυσική δραστηριότητα 
των μαθητών / τριών. Στην έρευνα συμμετείχαν 252 μαθητές / τριες Λυκείου, ηλικίας 16 
έως 19 ετών. Για την εξέταση του χρόνου χρήσης του υπολογιστή και του χρόνου 
ενασχόλησης με φυσικές δραστηριότητες, χρησιμοποιήθηκε ένα ημερολόγιο καταγραφής 
των δραστηριοτήτων για 26 ημέρες. Από τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε ότι οι 
μαθητές / τριες αφιέρωναν περισσότερο χρόνο στον υπολογιστή και λιγότερο στις φυσικές 
δραστηριότητες. Πιθανόν ήταν περισσότερο επιθυμητό για τους μαθητές / τριες να 
ασχολούνται με διάφορες δραστηριότητες στον υπολογιστή από το να ασχολούνται με 
φυσικές δραστηριότητες. 
 
2004 
 
186. Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ., Μιχαλοπούλου Μ., Ταξιλδάρης Κ. (2004). Καταγραφή, 

διερεύνηση και αξιολόγηση των υπηρεσιών του Δ.Ο.Ν.Α. Κομοτηνής. 12ο Διεθνές 

Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Κομοτηνή, (Μάιος 2004), 231. 

Περίληψη  

Τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιηθεί παγκοσμίως μια εκτεταμένη εκστρατεία για 
την προώθηση και ανάπτυξη του αθλητισμού ως μέσου ψυχαγωγίας και αναψυχής. Η 
επιχειρηματολογία για την ανάπτυξη του αθλητισμού αναψυχής στηρίχθηκε στα 
επιστημονικώς τεκμηριωμένα φυσιολογικά, ψυχολογικά και κοινωνικά οφέλη που 
αποκομίζουν οι συμμετέχοντες και συνοδεύονται από αυξημένη απόδοση εργασίας και 
μειωμένα έξοδα ιατρικής περίθαλψης. Στην Ελλάδα οι δημοτικοί οργανισμοί νεολαίας και 
άθλησης κατέχουν σημαντικό κομμάτι της αθλητικής συμμετοχής. Το θέμα της αθλητικής 
συμμετοχής έχει απασχολήσει ερευνητές από διαφόρους τομείς επιστημών σε όλο τον 
κόσμο. Βασικός στόχος ήταν πάντα η εκτίμηση του βαθμού πρόβλεψης της αθλητικής 
συμμετοχής, κάτι το οποίο είναι σημαντικό για όσους σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το 
σχεδιασμό και την οργάνωση αθλητικών προγραμμάτων, και όσους σκοπεύουν να 
επενδύσουν στην ανερχόμενη αθλητική βιομηχανία. Για τους λόγους αυτούς κρίνεται 
αναγκαία περαιτέρω έρευνα καταγραφής, διερεύνησης και αξιολόγησης των υπηρεσιών 
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του Δ.Ο.Ν.Α. και τα αποτελέσματα τα οποία θα προκύψουν, θα βοηθήσουν στη βελτίωση 
των προγραμμάτων και στην αύξηση της συμμετοχής. 
 
2003 
 
187. Κηπουρός Β., Λαπαρίδης Κ., Μουράκη Ε., Υφαντίδου Γ. (2003). Η ασφάλεια υγρού 

στοιχείου σε οργανωμένες ή μη παραλίες για την προστασία των λουόμενων μετά την 

έκδοση του Π.Δ. 23/2000. 11ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. 

Κομοτηνή, (Μάιος 2003), 334. 

Περίληψη  

Σκοπός της εργασίας είναι να καταγραφούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες διάσωσης στο 
νερό την περίοδο 2000-2002 σε σχέση με το προσωπικό και τον εξοπλισμό. Κεντρικά και 
περιφερειακά Λιμεναρχεία που επελέγησαν βάσει του αριθμού των λουόμενων 
αποτέλεσαν τους φορείς συγκέντρωσης των στοιχείων της έρευνας. Τα ερωτηματολόγια 
απαντήθηκαν επίσημα από τις υπηρεσίες. Περιελάμβαναν την εφαρμογή περιπτώσεων 
υποχρεωτικής πρόσληψης ναυαγοσωστών, τις χαρακτηρισμένες πολυσύχναστες 
παραλίες, τα περιστατικά πνιγμών σε φυλασσόμενες και αφύλακτες ακτές και τον 
διαθέσιμο εξοπλισμό. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι παρουσιάζεται σημαντική διαφορά 
στο επίπεδο πνιγμών σε αφύλακτες ακτές F2(7,14)= 17.627, p<0.05 και μεταξύ 
πολυσύχναστων φυλαγμένων ακτών F2(7,12)= 39.920, p<0.05. Διαπιστώνεται η αύξηση των 
πνιγμών σε αφύλαχτες παραλίες και μικρή αύξηση στην πρόσληψη ναυαγοσωστών. Ένα 
σύχρονο και λειτουργικό σύστημα ναυαγοσωστικής σε επίπεδο προσλήψεων από τους 
φορείς και η πιστή εφαρμογή του είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί ώστε να ανταποκριθεί 
στις αυξανόμενες απαιτήσεις φύλαξης παραλιών. 
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ποιότητας υπηρεσιών σε κέντρα υδροθεραπείας (spa).  1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Αναψυχής - Ελεύθερου Χρόνου & Αθλητικού Τουρισμού,  Τρίκαλα. 

88. Φράγκος Σ., Ιωαννίδου Μ. & Υφαντίδου Γ. (2005). Η επίδραση της ανεργίας στην 

αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.  1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναψυχής - Ελεύθερου 

Χρόνου & Αθλητικού Τουρισμού,  Τρίκαλα. 

89. Πάτση Χ., Αντωνίου Π. & Υφαντίδου Γ. (2005). Αξιολόγηση της επίδρασης των νέων 

τεχνολογιών στην ενασχόληση μαθητών / τριών λυκείου με φυσικές δραστηριότητες. 

Τρισέλιδες εργασίες 2ου FORUM για τη φυσική αγωγή. 99-101. 
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Γ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ / FORUM / ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΗΜΕΡΙΔΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Στην ημεδαπή 
 
1. Συμμετοχή στο διαδικτυακό Συνέδριο με θέμα: «Πανεπιστήμιο και Πρακτική Άσκηση: 

Εμπειρίες και Προκλήσεις» από το Ερευνητικό Έργο "Προγράμματα Πρακτικής 
Άσκησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση" (Hi.Ed.WEP), που υποστηρίζεται από το Ελληνικό 
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) και υλοποιείται στο Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας. 16/03/2021. 

2. Συμμετοχή στη 19η Συνάντηση Εργασίας των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης των ΑΕΙ 
της Ελλάδας. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, 18-10-2019, Θεσσαλονίκη. 

3. Συμμετοχή στη 18η Συνάντηση Εργασίας των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης των ΑΕΙ 
της Ελλάδας. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, 18-4-2019, Καστοριά. 

4. Παρακολούθηση εκπαιδευτικής ημερίδας “JobDay Thessaloniki Philoxenia 2018”. 
Συνεδριακό κέντρο Ν.Γερμανός της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, 11-11-2018, 
Θεσσαλονίκη. 

5. Παρακολούθηση ημερίδας με θέμα «Ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων & 
διαμόρφωση επαγγελματικής εικόνας στον αθλητισμό». 26ο Διεθνές Συνέδριο 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 18-20 Μαΐου 2018, Κομοτηνή. 

6. Συμμετοχή στη 17η Συνάντηση Εργασίας των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης της Χώρας. 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 28-9-2018, Ρόδος. 

7. Παρακολούθηση ημερίδας με θέμα «Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες – 
προετοιμασία και ψυχικό σθένος, το κλειδί της επιτυχίας;». Σύλλογος Φοιτητών 
ΤΕΦΑΑ ¨Σπύρος Λούης¨, 2 Μαΐου 2012, Κομοτηνή.  

8. Παρακολούθηση του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 
ΕΓΒΕ, 1-3 Απριλίου 2011, Θεσσαλονίκη. 

9. Παρακολούθηση του 8ου Πανελλήνιου Συνεδίου της Επιστημονικής Ένωσης 
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη Διάδοση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση – «Το 
ψηφιακό σχολείο». 22-23 Οκτωβρίου 2011, Πειραιάς. 

10. Παρακολούθηση σεμιναρίου «Οργάνωση του ελληνικού επαγγελματικού 
ποδοσφαίρου». Στο πλαίσιο του 15ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & 
Αθλητισμού, 18-20 Μαΐου 2007, Κομοτηνή 

11. Παρακολούθηση του συνεδρίου «Sport Tourism Forum», 17-18 Νοεμβρίου 2006, 
Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη, ΑΘΟΣ ΕΠΕ. 

12. Συμμετοχή στο Σεμινάριο πρακτικής εφαρμογής «Αποτελεσματική Διαχείριση 
Ομάδων Μέσω Υπαιθρίων Δραστηριοτήτων (Outdoor Development Management)». 
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναψυχής - Ελεύθερου Χρόνου & Αθλητικού Τουρισμού,  15 
Απριλίου 2005, Τρίκαλα. 

13. Συμμετοχή στο Σεμινάρο πρακτικής εφαρμογής «Εναλλακτικές Μορφές Γύμνασης 
(Power Yoga, Capoeira, Body Sculpting, Χορογραφικοί Πειραματισμοί: Prima Vista - 
Σύνθεση». 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναψυχής - Ελεύθερου Χρόνου & Αθλητικού 
Τουρισμού,  16 Απριλίου 2005, Τρίκαλα. 

14. Συμμετοχή στο Σεμινάρο πρακτικής εφαρμογής «Άθληση & Σπορ στα Ξενοδοχεία 
(Animation)». 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναψυχής - Ελεύθερου Χρόνου & Αθλητικού 
Τουρισμού,  17 Απριλίου 2005, Τρίκαλα. 
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15. Σεμινάριο προετοιμασίας των αποφοίτων ΤΕΦΑΑ για το Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. 8-10 
Οκτωβρίου 2004, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις SALTO. 

16. Παρακολούθηση του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 
ΕΓΒΕ, 4-6 Μαΐου 2001, Θεσσαλονίκη. 

17. Παρακολούθηση του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, 18-20 
Μαΐου 2001, Κομοτηνή. 

18. Παρακολούθηση και πρακτική εφαρμογή του Σεμιναρίου «Σχεδιασμός Θεραπευτικών 
Προγραμμάτων Άσκησης στο Νερό», στο πλαίσιο του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής 
Αγωγής & Αθλητισμού, 18-20 Μαΐου 2001, Κομοτηνή 

19. Συμμετοχή στην Ημερίδα με θέμα «Αθλητικές Εγκαταστάσεις για το 2004 – Θα είμαστε 
έτοιμοι; Σκεφτήκαμε τα πάντα;». Ειδικότητα Οργάνωσης και Διοίκησης Αθλητισμού 
ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ, 7 Δεκεμβρίου 2001, Κομοτηνή. 

20. Συμμετοχή στην Ημερίδα με θέμα «ΣΙΔΝΕΪ 2000 – Οι εμπειρίες του ΤΕΦΑΑ ΑΘΗΝΑ 
2004 – Οι προοπτικές». Ειδικότητα Οργάνωσης και Διοίκησης Αθλητισμού ΤΕΦΑΑ 
ΔΠΘ, 7 Δεκεμβρίου 2000, Κομοτηνή. 

21. Συμμετοχή στο 1ο Αθλητικό Συνέδριο Φθιώτιδας. Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων 
Φυσικής Αγωγής, Π.Ε.Π.Φ.Α., 17-19 Δεκεμβρίου 1999. 

 
 

Στην αλλοδαπή-διεθνή/ευρωπαϊκά 
1. Attended the seminar: European Research & Innovation Days. 22-24/9/2020 (online). 
2. Attended the seminar: How to secure funding-ECR edition. BrightTALK, May 29, 2019. 
3. Attended the joint 13th EASM/ISRM event “The power of Sport”, 7-10 September 2005, 

The Sage, NewcastleGateshead. Without presentation. 
 

4. Attended the joint 13th EASM/ISRM event “The power of Sport”, 7-10 September 2005, 
The Sage, NewcastleGateshead. Participated at Students’ seminar.  

 
5. Attended the 1st European Conference Against Doping in Sport. Project United Sport 

EAC C.6 “Training, Research and Education Against Doping (TREAD)”, 4-6 May 2001, 
Thessaloniki, Greece. Without presentation 

 

 

IV. ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
 
ΚΡΙΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Tourism and Cricket Travels to the Boundary  
Tom Baum and Richard Butler (2014). Channel View Publications, Bristol, Buffalo, 
Toronto +184 pages.  
ISBN-13: 978-1-84541-452-8 (pbk) 
ISBN-13: 978-1-84541-453-5 (hbk) 
To link to this review: http://dx.doi.org/  
DOI: 10.5199/ijsmart-1791-874X-b1 
 
Reviewed by: Dr Georgia Yfantidou, Assistant to the Chief Editor of International 
Journal of Sport Management, Recreation and Tourism (IJSMaRT), Educational 
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Personnel of Sport Tourism, Recreation Management and Sport for All of Department 
of Physical Education & Sports Science, Democritus University of Thrace, Greece.  
 
 
ΚΡΙΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 

1) SN Business and Economics από το 2020 

2) Sport, Business, Management: an International Journal από το 2019 

3) SAGE Open από το 2019 

4) Development Southern Africa journal από το 2019 

5) EURAM Annual Conference από το 2019 

6) Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού από το 2019                                                                                

7) International Journal of Hospitality Management από το 2018 

8) Tourism Management (Elsevier) από το 2010 

9) Tourism Management Perspectives (Elsevier) από το 2015 

10) e-Review of Tourism Research (eRTR) από το 2018 

11) International Journal of Sport Management, Recreation and Tourism από το 2008 

και Assistant to the Chief Editor εως και το 2014, Editor of IJSMaRT από το 2015 

έως το 2016  

12) Άθληση και κοινωνία από το 2010-2013. 

13) Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής και κριτής του Περιοδικού Αθλητικού 

Τουρισμού και Αναψυχής από το 2009 

14) Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής και κριτής του Περιοδικού International Review 

of Services Management (IRSM) of the Department of Sport Management of 

University of Peloponnese από το 2017 για την ελληνική και για την ξενόγλωσση 

έκδοση 

 

VI. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
 

1) International Association of Cultural and Digital Tourism (IACUDIT) 

2) European Association for Sport Management (E.A.S.M.) έως το 12/2016 

3) Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού (Ελλ.Ε.Δ.Α.)  

4) Εταιρεία Αθλητικού Τουρισμού και Αναψυχής (Ε.Α.Τ.Α.) έως το 12/2016   
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ΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ 

Ο ρόλος της πρακτικής άσκησης στη 
διαδικασία της εκπαίδευσης ανθρώπινου 
δυναμικού. Εφαρμογή στις υπηρεσίες 
άθλησης και αναψυχής ξενοδοχείων. 

Σπυριδοπούλου Ελένη 

Δημιουργία μιας αθλητικής πόλης μέσω 
συμβολής των δημοτικών αθλητικών 
οργανισμών και εφαρμογής στρατηγικών 
διαπραγμάτευσης για την ενίσχυση της 
συμμετοχής στα προγράμματα άσκησης. 

Αυλωνίτη Χριστίνα  

Η εκτίμηση και η διαχείριση των κινδύνων 
από την πλευρά των διοργανωτών σε 
αθλητικά δρομικά γεγονότα. 

Μαραμπότος Κορνήλιος 

 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ 

1 Έξυπνες τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνίας στον τουρισμό: Η περίπτωση 
των i-beacon και η επίδρασή τους στην 
τουριστική βιομηχανία. 

Κολεντζαρίδου Παρασκευή 

2 Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην 
εφαρμογή πολιτικών και δράσεων 
προσαρμογής του τουρισμού στην 
κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη 
τουριστική ανάπτυξη. Μελέτη περίπτωσης: 
Δήμος Κατερίνης. 

Κουτλούμπαση Παναγιώτα  

3 Η γαστρονομία ως ο εναλλακτικός 
τουρισμός που συμβάλλει στην τοπική 
ανάπτυξη και η χρήση ελληνικών προϊόντων 
προς αυτή την κατεύθυνση. Τα τοπικά 
δίκτυα παραγωγής και διάθεσης προϊόντων. 
Οι επιλογές των chefs ως προς τα 
χρησιμοποιούμενα προϊόντα και οι 

Μπαξεβάνης Ηλίας 

09. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΣΤΟ ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ 

10. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ  



 

 

 

  

288 

προτινόμενες λύσεις. Μελέτη περίπτωσης 
οι ξενοδοχειακές μονάδες 4* και 5* Αττικής. 

4 Η προσβασιμότητα και οι προοπτικές 
εξέλιξης στον τομέα της φιλοξενίας στις 
ξενοδοχειακές μονάδες για ΑμεΑ. 

Ντάκου Κυριακή 

5 Πληροφοριακά συστήματα στον τουρισμό: 
Περιπτωσιολογική μελέτη της 
ξενοδοχειακής αλυσίδας Ramada. 

Παχούμη Μαρία 

6 Πολιτιστικός τουρισμός και η πιλοτική 
εφαρμογή προτύπου ISO στους 
πολιτιστικούς συλλόγους. 

Χατζηφωτίου Αθηνά 

7 Προσβάσιμος Τουρισμός: Τα 
χαρακτηριστικά της διαμονής και οι 
πρόσθετες υπηρεσίες ψυχαγωγίας, 
άθλησης και αναψυχής για παιδιά με 
αναπηρία. 

Μπαλίδης Δημήτριος 

8 Ο Τουρισμός ένα βήμα μπροστά: 
Καινοτομίες στην φιλοξενία και ψυχαγωγία 
των τουριστών με χρήση πιλοτικής 
εφαρμογής εικονικών περιηγήσεων στην 
περιφέρεια Κρήτης. 

Τοκμαζόβ Γεώργιος 

9 Οινοτουρισμός και Γαστρονομικός 
Τουρισμός ως Προοπτική Βιώσιμης 
Ανάπτυξης της Θράκης. 

Τσιλιγκίρη Γεωργία 

10 Η εφαρμογή Marketing Plan για τη Βιώσιμη 
τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Ξάνθης 
μέσω του Εναλλακτικού Τουρισμού. 

Χατζογλίδου Δέσποινα 

11 Δημιουργία Χάρτας για τον αθλητικό 
τουρισμό στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ροδόπης. 

Λόγου Γεώργιος 

ΩΣ 2Ο ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ 

1 Τα προγράμματα εκπαίδευσης ανθρώπινου 
δυναμικού και η συμβολή τους στην 
αποτελεσματική λειτουργία των 
τουριστικών επιχειρήσεων. Η περίπτωση 
των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων του 
Νομού Αχαΐας. 

Κόλια Αμαλία  

2 Ο βαθμός ικανοποίησης των εργαζομένων 
στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Η 
περίπτωση του ξενοδοχείου Minoa Palace 
Resort & Spa, 5*, στα Χανιά Κρήτης. 

Κουρουτζίδης Σωκράτης  

3 Διερεύνηση του ρόλου της δύναμης της 
επωνυμίας στην ανάπτυξη της 

Μαγκαφάς Νικόλαος 
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ικανοποίησης των πελατών: Η περίπτωση 
ενός ξενοδοχείου πόλεως στη Θεσσαλονίκη. 

4 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ο 
ιαματικός τουρισμός στα Λουτρά Πόζαρ 
Αριδαίας. 

Μάλλιου Γεωργία 

5 Η αειφόρος τουριστική ανάπτυξη στη Νήσο 
Εύβοια. Μελέτη περίπτωσης τα “πράσινα” 
ξενοδοχεία. 

Μάντζιου Ελένη 

6 Υπηρεσίες family friendly στον τουριστικό 
κλάδο της Ελλάδας. Ηπερίπτωση του νομού 
Θεσσαλονίκης. 

Κάκου Ιωάννα 

7 Δυνατότητες Τουριστικής Ανάπτυξης στην 
περιοχή της Λίμνης Λάδωνα Αρκαδίας. 

Ζαφειροπούλου Μαρία 

8 Οικονομικός και Τουριστικός Αντίκτυπος 
των Αθλητικών Διοργανώσεων Μικρής 
Κλίμακας. 

Ανανιάδου Κυριακή 

9 Προσβάσιμος Τουρισμός σε Αστικά Κέντρα 
για ΑμεΑ-Μελέτη Περίπτωσης : Το Ιστορικό 
Κέντρο της Αθήνας. 

Μαρκετάκης Ιωάννης 

10 Οι αρνητικές επιπτώσεις του μαζικού 
τουρισμού στο περιβάλλον 
της χώρας υποδοχής και τρόποι 
αντιμετώπισής τους με 
προσανατολισμό σε οικολογικές λύσεις. 

Μούσμουλα Αργυρή 

11 Η εικόνα της Ελλάδας ως τουριστικός 
προορισμός στην Ιταλία. 

Βαρβαρούσης Αναστάσιος 

12 Αντιλαμβανόμενη ποιότητα και προοπτικές 
ανάπτυξης προορισμών τουρισμού ειδικού 
ενδιαφέροντος: Η Περίπτωση του 
Συνεδριακού Τουριστικού 
Προϊόντος της Θεσσαλονίκης. 

Γκατζιαλίδης Χρήστος 

13 Ο ρόλος της ποιότητας υπηρεσιών στην 
ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού: Περίπτωση 
των λουτρών Πόζαρ-Αριδαίας. 

Δημητριάδου Δέσποινα 

14 Υποκίνηση και επίδοση εργαζομένων 
ξενοδοχειακής μονάδας: Μελέτη 
περίπτωσης ξενοδοχείου Porto Palace 
Thessaloniki. 

Ευσταθιάδου Μαρία 

 
 
 

ΠΜΣ ΑΤΟΔΧ - ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ 

ΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ 

1 Ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαιδευτικού 
τουρισμού: πιλοτική εφαρμογή. 

Ντομπρίκη Ευαγγελία 
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2 Στρατηγικές διαπραγμάτευσης για 
συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες 
αναψυχής με στόχο την ευεξία των 
κατοίκων του αστικού ιστού της Αθήνας. Η 
προοπτική ανάπτυξης πράσινων χώρων 
αναψυχής. 

Νούτσου Αλεξία 

3 Η χάρτα του αθλητικού τουρισμού του 
νομού Δράμας. 

Ηλιάδου Βασιλική 

4 Διαχείριση ασφάλειας στις κολυμβητικές 
δεξαμενές από τους Καθηγητές Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού που διδάσκουν το 
μάθημα της κολύμβησης στην 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Χατζέλλη Χρυσούλα 

5 Αξιολόγηση της έννοιας της Αυτό-
συμπόνιας ατόμων που συμμετέχουν σε 
πρακτικές γιόγκα, διαφορές μεταξύ 
δημογραφικών χαρακτηριστικών και 
συχνότητας συμμετοχής. 

Ρωμανίδου Αντωνία 

6 Διερεύνηση των στρατηγικών 
διαπραγμάτευσης αθλουμένων μέσω story 
board. Περίπτωση μελέτης ο δήμος 
Μοσχάτου. 

Τσιλίκας Δημήτριος 

7 Διερεύνηση των στρατηγικών 
διαπραγμάτευσης αθλουμένων μέσω story 
board. Περίπτωση μελέτης η περιπατητική 
διαδρομή της οδού Αντώνη Τρίτση στο 
Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου. 

Μάσιου Πηνελόπη 

8 Διερεύνηση της έννοιας της 
ενσυνειδητότητας ατόμων που 
συμμετέχουν σε yogaretreats. 

Ζάννα Αικατερίνη 

9 Αντιλαμβανόμενη εταιρική κοινωνική 
ευθύνη του ΠΜΣ "Αθλητικός Τουρισμός, 
Οργάνωση Δρώμενων, Χορός" από την 
πλευρά των φοιτητών/τριών. 

Μπερετζίκη Γεωργία 

10 Η τουριστική τυπολογία και η ποιότητα της 
εμπειρίας των τουριστών στην Αγία Νάπα 
της Κύπρου. 

Μιχαλούδης Δημήτριος 

ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

1 Branding νησιωτικών περιοχών – η 
περίπτωση του Πόρου Τροιζηνίας. 

Τρασάνη Βασιλική 

2 Το τρίτο φύλο στον αθλητισμό. Πουλακίδας Δημήτριος 
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3 Η  επίδραση της άσκησης σε περιβάλλον 
υπαίθρου στην ψυχική υγεία ενηλίκων 
πληθυσμών, σε περίοδο πανδημίας 

Δούσκος Ιωάννης 

4 Η αξιολόγηση της άμεσης συναισθηματικής 
κατάστασης σε άτομα που πραγματοποιούν 
οποιαδήποτε μορφή φυσικής 
δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του 
COVID-19. 

Δαλδαβερένης Αναστάσιος 

5 Διερεύνηση της σχέσης της φυσικής 
δραστηριότητας με το σύνδρομο της 
επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout) 
των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης δημόσιων δημοτικών 
σχολείων του νομού 
Αττικής κατά την περίοδο της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID -19. 

Σταθάκη Άννα 

6 Αξιολόγηση των στάσεων, των προθέσεων, 
της διασκέδασης και της ασφάλειας που 
βιώνουν τα άτομα από τη συμμετοχή τους 
σε εξ αποστάσεως προγράμματα άσκησης. 

Μαντέκας Ιωάννης 

ΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

1 Υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων 
μαζικής άσκησης. 

Δουμπενίδου Μαρία 

2 Διερεύνηση της αντιλαμβανόμενης ηθικής 
των αθλητών και των  γονέων  τους σε 
σχέση με το σύλλογο προσαρμοσμένης 
άσκησης και αναψυχής «ΚΙΝΗΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ». 

Βάσσος Αλέξανδρος 

3 Αξιολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών και 
στρατηγικές ανάπτυξης των προγραμμάτων  
μαζικού αθλητισμού του Δήμου Ευόσμου – 
Κορδελιού. 

Καζάση Μαρία 

4 Διερεύνηση αθλητικών δραστηριοτήτων και 
των πρωτοποριακών παιχνιδιών, που 
μπορούν να υλοποιηθούν μέσα σε ΚΔΑΠ 
για την αναψυχή των  παιδιών. 

Κατσίνου Κωνσταντίνα 

5 Μουσικοκινητική αναψυχή των νηπίων. Κόψας Δημήτριος 

6 Ψυχαγωγία και εκγύμναση των νηπίων. Σταμούλη Άννα 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 
ΠΜΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ 

1 Η χρήση των sport camps για υλοποίηση 
δράσεων εκπαιδευτικού τουρισμού παιδιών 

Βαλλιανάτου Βαρβάρα 
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αναπτυξιακής ηλικίας για την προώθηση 
του αθλητισμού μέσω της  αναψυχής. 

2 Η ανάπτυξη χάρτας εναλλακτικού 
τουρισμού στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. 

Σαριανίδης Αλέξανδρος 

3 Καταγραφή της φυσικής δραστηριότητας 
παιδιών 3-7 κατά τη διάρκεια του πρώτου 
εγκλεισμού λόγω της πανδημίας του Covid-
19. 

Δερμιτζάκη Ζαμπία 

ΜΕΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 
ΠΜΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ 

1 Αξιολόγηση των στάσεων αξιοποίησης του 
διαδικτύου και των ηλεκτρονικών 
εφαρμογών για την άσκηση των ατόμων 
κατά την περίοδο του εγκλεισμού λόγω 
Covid-19 

Μαντέκας Ιωάννης 

2 Ποιότητα εμπειρίας διακοπών σε περίοδο 
υψηλής επισκεψημότητας η περίπτωση της 
Νισύρου. 

Καρακωνσταντίνου Πηνελόπη 

 
 
 
 
 

1 Προσβάσιμα τουριστικά ξενοδοχεία για 
άτομα με αναπηρία: η περίπτωση της πόλης 
της Κομοτηνής. 

Σκλέπα Αθηνά 

2 Παράμετροι στάσεων και αντιλήψεων για το 
γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. 

Γεωργοπούλου Αναστασία 

3 Η σχέση των φοιτών/τριών του ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ 
με τις υπαίθριες δραστηριότητες και οι 
λόγοι συμμετοχής τους. 

Τσιχουρίδης Αρίστος 

4 Εταιρική κοινωνική ευθύνη και τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Περίπτωση μελέτης το ΤΕΦΑΑ 
ΔΠΘ. 

Μουλιώτα Αθανασία 

ΜΕΛΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1 Η διερεύνηση των κινήτρων συμμετοχής σε 
καταδυτικά κέντρα της Χαλκιδικής. 

Αργυρή Βεργίνη (μέλος) 

2 Διερεύνηση της ποιότητας των υπηρεσιών 
των γυμναστηρίων του δήμου Γρεβενών. 

Ελπινίκη Νάσιου  

 
 
 
 12. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΠΑΙΤΕ 

11. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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ΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ 

1 Η καινοτομία στην ξενοδοχειακή 
βιομηχανία και οι επιδράσεις στη 
διαχείριση των υπηρεσιών άθλησης και 
αναψυχής. 

Σπυριδοπούλου Ελένη  

2 Ταξιδιωτικοί πράκτορες μέσω διαδικτύου 
και η χρησιμοποίηση μοντέλων διαχείρισης 
κρατήσεων πελατών. 

Καρυώτου Αναστασία-Οντατζή 
Παρασκευή  

3 Η διαχείριση πιστωτικού κινδύνου με την 
μέθοδο του Altman στον κλάδο υγείας και η 
ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού 
υγείας. 

Μπουτσικάρης Λεωνίδας  

4 Η καινοτομία στην τουριστική βιομηχανία.  Χατζηγεωργίου Θέκλα  

5 Η αξιολόγηση του προσωπικού 
στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κομοτηνής 
– 
μια εμπειρική προσέγγιση της στάσης του 
προσωπικού. 

Κιοκτσή Στέλλα έστειλα  

6 Ενέργεια και αειφορία στην τουριστική 
βιομηχανία. 

Σωτηρούδη Μαρία  

7 Οι τάσεις στον σχεδιασμό πάρκων 
αναψυχής στα αστικά κέντρα. 

Τριανταφύλλου Αννέτα  

8 Τα πληροφοριακά συστήματα 
ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελλάδα. 

Νάκη Βενετία 

9 Η σχεδίαση εφαρμογών στα κινητά και η 
συμβολή τους στην αύξηση της τουριστικής 
προβολής.  

Κυριακούσης Βασίλειος  

10 Η επίδραση του τουρισμού στην οικονομία 
στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Τσιφτσή Ευδοκία 

11 Η ανάπτυξη των roofgarden στα ξενοδοχεία Μελέγκου Μιχαέλα  

   
   

 13. ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (CITATION INDEX –CI) 

 
1. Σύνολο ετεροαναφορών: 407 (έως Μάιος 2022) 
2. Πηγή αναζήτησης ετεροαναφορών: Google Scholar, Scopus, Researchgate, 

αποθετήρια πανεπιστημίων 
3. Scopus h-index     4 
4. Scholar h-index 9  
5. i10-index 7  
 
Ειδικότερα: 
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08/05/2022 ΖΩ-ΔΕ ΦΩΒΑΜΑΙ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΙ. 2ωρο πρακτικό σεμινάριο σε 
τεχνικές αυτοάμυνας σε συνεργασία με την Επιτροπή Ισότητας ΔΠΘ, 
τον αθλητικό σύλλογο Yin Yang και την ΠΕΔ ΑΜ-Θ. 

 
21/07/2021 Κοινωνική προσφορά δωρεάς εξοπλισμού αναψυχής στο Σύλλογο 

Μέρμνας ΑμεΑ «Άγιοι Θεόδωροι» 
 

10-12/5/19 

 

29-11/2019 

 

 

 

3/2012 

Διοργάνωση δραστηριοτήτων για τους φοιτητές Erasmus με την 

ειδικότητα Αθλητικού Τουρισμού και Αναψυχής του ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ 

Διοργάνωση προγράμματος Αθλητικής Αναψυχής ειδικά 

διαμορφωμένο για τα παιδιά της Α΄τάξης και του Ολοημέρου 

(δρώμενο με μουσικοκινητικές, αθλητικές δεξιότητες και 

χριστουγεννιάτικες μελωδίες) 

Οργάνωση Ημέρας Αναδάσωσης στην Πανεπιστημιούπολη του Δ.Π.Θ. 

2009-2014 Οργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας στο ΤΕΦΑΑ του Δ.Π.Θ. 

9/2010 Προώθηση του τουρισμού στον διεθνή τύπο από ομιλία σε διεθνές 

συνέδριο (arabnews.com) 

2007 Συμβολή στην εκπαιδευτική αρθρογραφία (δελτίο εκπαιδευτικής 

αρθρογραφίας) 

 

 

 
 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 

1. Κριτής και προεδρείο της θεματικής ενότητας του αθλητικού τουρισμού του 

Επιστημονικού Συνεδρίου Αθλητικού Τουρισμού, Χορού και Αναψυχής που 

διοργανώνει το Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. από το 2020-2022. 

2. Κριτής και προεδρείο διαφόρων θεματικών ενοτήτων των ετήσιων Διεθνών 

Συνεδρίων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού που διοργανώνει το Τ.Ε.Φ.Α.Α. του 

Δ.Π.Θ. από το 2009 έως το 2022. 

15. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

14. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 
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3. Προεδρείο στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Ελεύθερου Πανεπιστημίου Πολιτών με θέμα 

«Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση». Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα. 

4. Προεδρείο στο 5th & 8th International Conference of International Association of 

Cultural and Digital Tourism (IACUDIT) with the theme “Exploring Smart Tourism: 

The Cultural and Sustainability Synergies”. Athens, Greece. 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

➢ 30ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. (2022). Στρογγυλή 

τράπεζα: Η οργάνωση και το μάρκετινγκ του ελληνικού αθλητισμού, της 

αθλητικής αναψυχής και του αθλητικού τουρισμού. 20-22 Μαΐου 2022, 

Κομοτηνή. 

➢ Αγώνες ποδηλασίας «MTB Thassos» με συνδιοργανωτές της εκδήλωσης 

"Περιβαλλοντική κίνηση Θάσου, Περιφέρεια ΑΜΘ και Europe Direct ΑΜΘ". 

Προσκεκλημένη ομιλήτρια με τίτλο: Αθλητικός τουρισμός και πολιτιστικές 

διαδρομές: μια νέα προσέγγιση. 30 Απριλίου 2022, Ποτός, Θάσος.  

➢ 4η Πανελληνια Συνάντηση Μονοπατιών. Προσκεκλημένη ομιλήτρια με 

τίτλο: Πολιτιστικές διαδρομές στις ελληνικές πόλεις. 12-15 Νοεμβρίου 

2021, Σταυρούπολη, Ξάνθη. 

➢ 8ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης - 8th Regional Growth Conference. 

Προσκεκλημένη ομιλήτρια με τίτλο: Νέες τεχνολογίες στον Τουρισμό και 

τον Αθλητικό Τουρισμό. 2-4 Ιουλίου 2020, Πάτρα. 

➢ 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής. (2020). 

Στρογγυλή τράπεζα: Αθλητικός Τουρισμός. Τίτλος ομιλίας: Νέες τεχνολογίες 

στον Τουρισμό και τον Αθλητικό Τουρισμό. 24-26 Ιανουαρίου 2020, 

Θεσσαλονίκη.  

➢ 3ος Διεθνής Αγώνας Δρόμου «VIA EGNATIA RUN». (2018). Ημερίδα της 

Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Τίτλος ομιλίας:  Οι αθλητικές – δρομικές 

διοργανώσεις σημείο αναφοράς και ανάπτυξης προορισμών. 28 Απριλίου 

2018, Νομαρχείο, Αλεξανδρούπολη. 
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➢ 18ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής. (2017). 

Στρογγυλή τράπεζα: Αναψυχή - Αθλητικός Τουρισμός - Προτάσεις Βιώσιμης 

Ανάπτυξης. Τίτλος ομιλίας: Πράσινες πρακτικές - καινοτομία. Πορεία για 

μια βιώσιμη ανάπτυξη. 24-26 Νοεμβρίου 2017, Επιμελητήριο Έβρου, 

Αλεξανδρούπολη.  

➢ 17ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής. (2016). 

Στρογγυλή τράπεζα: Αθλητικός τουρισμός και αναψυχή: Μοντέλα 

ανάπτυξης και ποιότητας ζωής. Τίτλος ομιλίας: Οι επιδράσεις του 

αθλητικού τουρισμού στην κοινωνία και το περιβάλλον. 2-4 Δεκεμβρίου 

2016, ΣΕΦΑΑ Αθηνών, Δάφνη.  

➢ 15ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής. (2014). 

Στρογγυλή τράπεζα: Μοντέλα οργάνωσης αθλητικών δραστηριοτήτων και 

αναψυχής. Τίτλος ομιλίας: Αθλητικός τουρισμός: υπαίθρια αναψυχή για 

όλους...  5-7 Δεκεμβρίου 2014, Μediterranean Palace Hotel, Θεσσαλονίκη.  

➢ 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής. (2012). 

Στρογγυλή τράπεζα: Ο ρόλος του Αθλητικού Τουρισμού στην 

αναζωογόνηση του τουριστικού προϊόντος στην Ελλάδα. Τίτλος ομιλίας: 

Αθλητικός τουρισμός. 7 – 9  Δεκεμβρίου 2012, Τμήμα Οργάνωσης και 

Διαχείρισης Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σπάρτη. 

➢ 19ο Διεθνές Συνέδριου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. (2011). Στρογγυλή 

τράπεζα: Ολυμπιακοί Αγώνες: Η κληρονομιά που άφησαν στις πόλεις που 

τους φιλοξένησαν. Τίτλος ομιλίας: Ολυμπιακοί Αγώνες, αθλητικός 

τουρισμός και εμπορικό σήμα. 20-22 Μαΐου 2011, Τμήμα Επιστήμης 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 

Κομοτηνή. 

➢ 14ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (2011). Ένωση 

Γυμναστών Βορείου Ελλάδος (Ε.Γ.Β.Ε.) Στρογγυλή τράπεζα: Αθλητικός 

Τουρισμός και Αθλητική Αναψυχή. Τίτλος ομιλίας: Το branding στον 

αθλητικό τουρισμό. Τα στοιχεία που χρειάζονται για την επίτευξή του. 1 - 3 

Απριλίου 2011, Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης. 
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➢ 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διεθνή 

συμμετοχή (2009). Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος (Ε.Γ.Β.Ε.) Στρογγυλή 

τράπεζα: Αθλητισμός αναψυχής - τουριστικός αθλητισμός. Αθλητικές 

δραστηριότητες αναψυχής. Τίτλος ομιλίας: Τάσεις, προοπτικές και 

τυπολογία του αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα. 3 - 5 Απριλίου 2009, 

Θεσσαλονίκη, Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης, HELEXPO - Δ.Ε.Θ. 

 

Εθελοντική εργασία 

• Λογιστικές γνώσεις από εθελοντική πρακτική εξάσκηση στο λογιστικό γραφείο της 

Μπλέτσας Χρύσας κατά τα έτη 2000-2002 

• Γυμνάστρια στην Π.Α.Ε. Ποντίων κατά τα έτη 1999-2002. 

• Εθελόντρια στα Διεθνή Συνέδρια Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 

19ο, 20ο, 21ο, 22ο, 23ο, 24ο, 25ο, 26ο, 27ο, 28ο, 29ο, 30ο  

• Εθελόντρια του 1ου Παγκοσμίου Φοιτητικού Πρωταθλήματος Άρσης Βαρών του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και της παγκόσμιας ομοσπονδίας φοιτητικών 

πρωταθλημάτων FISU 9-11/2008. 

• Εθελόντρια στο Επιστημονικό Συνέδριο «Δραστηριότητες αναψυχής και χορευτικές 

πρακτικές»: 1ο, 2ο, 3ο  

 

Αθλητικό ιστορικό 

• Αθλήτρια ποδοσφαίρου στην Α’ Εθνική κατηγορία κατά τα έτη 1999-2001 με αριθμό 

δελτίου αθλητικής ιδιότητας ΕΠΟ 1128132. 

• 2η νικήτρια στα 200μ. κοριτσιών Λυκείων κατά τους Νομαρχιακούς σχολικούς 

αγώνες Στίβου Β’ Διεύθυνσης Νομού Θεσσαλονίκης κατά το έτος 1998. 

• Αθλήτρια του συλλόγου Κεραυνός Ωραιοκάστρου στο γυναικείο μπάσκετ με Α.Μ. 

Ε.Ο.Κ. 205072 από το 1994 έως το 2002 

• Μέλος του χορευτικού τμήματος του συλλόγου Ένωση Ποντίων Ωραιοκάστρου και 

Φίλων κατά τα έτη 1995 και 1996. 

• Κίτρινη ζώνη στο kick boxing από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Π.Ο.Κ. 

• Πρώτη θέση στο εσωτερικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης του ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ το 

2000. 
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• Πρώτη θέση στην καλαθοσφαίριση στους αγώνες κοινοτήτων στην παιδική 

κατασκήνωση της Τραπέζης Ελλάδος το 1991. 

• Συμμετοχή στο εσωτερικό πρωτάθλημα αντιπτέρισης του ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ, 4-8 Απριλίου 

2005. 

 

Τιμητικές διακρίσεις και υποτροφίες 

• Πανεπιστημιακός Υπότροφος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατά τα 

ακαδημαϊκά έτη 2016-17 και 2017-18. 

• Βραύβευση για την επιστημονική συμβολή στον 3ο Διεθνή Αγώνας Δρόμου «VIA 

EGNATIA RUN» (2018) στην ημερίδα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Τίτλος 

ομιλίας:  Οι αθλητικές – δρομικές διοργανώσεις σημείο αναφοράς και ανάπτυξης 

προορισμών. 28 Απριλίου 2018, Νομαρχείο, Αλεξανδρούπολη. 

•  Υποτροφία από την Εύξεινο Λέσχη Θεσσαλονίκης ως βράβευση για το διδακτορικό 

δίπλωμα κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2007-08 και 2008-09. 

• Εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων στη Σύγκλητο 

κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008. 

• Βράβευση ως η καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση: Φράγκος Σ., Ιωαννίδου Μ. & 

Υφαντίδου Γ. (2005). Η επίδραση της ανεργίας στην αξιοποίηση του ελεύθερου 

χρόνου.  1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναψυχής - Ελεύθερου Χρόνου & Αθλητικού 

Τουρισμού,  Τρίκαλα. 

• Υποτροφία επίδοσης Α’ έτους ως 4η επιλαχούσα κατά το ακαδημαϊκό έτος 1998-

1999. 

• Συγχαρητήρια για την εισαγωγή στο ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ από τον Δήμαρχο Ωραιοκάστρου 

Νικόλαο Μπάτο. 

• Έπαινος αριστείας από το Σύλλογο Ειδικού Διοικητικού – Τεχνικού Προσωπικού 

Α.Π.Θ. για την επίδοση μου κατά το σχολικό έτος 1996-1997. 

• Αριστεία Προόδου και Βραβεία Προόδου από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων για τις τάξεις Α, Β, Γ Γυμνασίου και Α, Β Λυκείου. 

• Έπαινοι αριστείας από την Κτηματική Τράπεζα σε επιβράβευση των προσπαθειών 

μου για τις τάξεις Α, Β, Γ Γυμνασίου και Α, Β Λυκείου. 

• Συστατικές επιστολές μελών ΔΕΠ 
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Αθλητικός Τουρισμός, Αθλητική Διοίκηση, Αθλητική Αναψυχή, Διεθνής φιλοξενία, 

Βιώσιμος τουρισμός, Καινοτομία στην τουριστική βιομηχανία, Τουριστική εικόνα 

προορισμών, Ψηφιακές εφαρμογές στον τουρισμό, Διοίκηση τουριστικών μονάδων, 

Εκπαιδευτικός τουρισμός, Διαδίκτυο και αθλητικός τουρισμός 

 

 

Μαθήματα Προπτυχιακού 
ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ   

2014-
15 

2015-
16 

2016-
17 

2017-
18 

2018-
19 

2019-
20 

2020-
21 

2021-
22 

Ν123 Καλαθοσφαίριση 
Μ.
Ο. 4,29               

Ν044 Αθλητική Ψυχαγωγία 
και Αναψυχή 

Μ.
Ο. 4,37   4,51     4,60     

Ν505 Μαζική 
Άσκηση_Ειδικότητα 4ου 

Μ.
Ο.   4,30         4,83   

Ν056 Σπορ στα ξενοδοχεία 
Μ.
Ο.     4,27 4,34 4,39 4,75 4,47 4,86  

Ν501 Τουρισμός και αθλητική 
αναψυχή             4,86 4,80 4,60  

Ν063 Οργάνωση ακαδημιών 
και camp 

Μ.
Ο.         4,50   4,60   

Ν035 Εκπαιδευτικός 
τουρισμός και αναψυχή 

Μ.
Ο.        4,42 

Μαθήματα Μεταπτυχιακού 
ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ                   

Τ102 Αθλητική Ψυχαγωγία, 
Τουρισμός και Αναψυχή 

Μ.
Ο.         4,55       

Τ103 Στρατηγική Προσέγγιση 
της Καινοτομίας στον ΑΤ 

Μ.
Ο.         4,72 4,83 4,59 4,89  

T202 Διοίκηση Αθλητικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων 

Μ.
Ο.             4,71   

Μαθήματα Μεταπτυχιακού 
ΕΑΠ                   

ΔΑΘ-Διοίκηση Αθλητισμού 
Μ.
Ο.             4,13 4,11 

ΔΤΕ-Διοίκηση Τουριστικών 
Επιχειρήσεων 

Μ.
Ο.       4,83         

 
         

Μαθήματα ΤΕΕΠΗ ΔΠΘ   
2017-

18        
Μ03 Μεθοδολογία και 

συγγραφή επιστημονικής 
εργασίας στις ανθρωπιστικές 

και κοινωνικές 
Μ.
Ο. 4,49        

          

Συνολική Αξιολόγηση 
  

2009-
2015 

2009-
2016 

2009-
2017 

2009-
2018 

2009-
2019 

2009-
2020 

2009-
2021 

2009-
2022 

Μ.
Ο. 4,32 4,31 4,33 4,39 4,51 4,71 4,61  4,60 

 

16. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 

17. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 


