Μνημόνιο συνεργασίας Δήμου
Παλαιού Φαλήρου με το Τμήμα
Οργάνωσης και Διαχείρισης
Αθλητισμού του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου
Με στόχο την αμοιβαία συνεργασία, την σύμπραξη και την παροχή
εμπειρογνωμοσύνης στην προσπάθεια για ανάδειξη του Παλαιού
Φαλήρου ως τουριστικού, ναυταθλητικού και πολιτιστικού πόλου
στην Νότια Αθήνα, ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου και το Τμήμα
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Τ.Ο.Δ.Α.)
του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, υπέγραψαν
σχετικό μνημόνιο
συνεργασίας.
Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης
Φωστηρόπουλος και ο Αν. Καθηγητής και Κοσμήτορας της Σχολής
Ανθρώπινης Κίνησης & Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου
Παναγιώτης Αλεξόπουλος, παρουσία του Καθηγητή
του Τ.Ο.Δ.Α. & Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην
Οργάνωση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων Γιάννη Δουβή
και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου Παναγιώτη
Καρούμπαλη και εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει
ξεκινήσει ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα
για τον σχεδιασμό και την υποστήριξη της Δημοτικής Πολιτικής.

Το Μνημόνιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων
την ανταλλαγή
τεχνογνωσίας, τεκμηριωμένης γνώσης, θεωρητικών επεξεργασιών
και ερευνητικής εμπειρίας, τη φιλοξενία για εκπαιδευτικούς
σκοπούς φοιτητών του Τ.Ο.Δ.Α. στις εγκαταστάσεις του Δήμου για
τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα και σεμινάριαδιαλέξεις από έμπειρα στελέχη του Δήμου που θα προσφέρουν
πολύτιμη γνώση στους φοιτητές του Τμήματος.
Επίσης, την διεξαγωγή ειδικών στοχευμένων ερευνών για την
αθλητική διοίκηση και την σύνταξη σχετικών εκθέσεων και την
ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω π.χ. της παραγωγής
δημοσιεύσεων, εκπαιδευτικού υλικού, τεχνογνωσίας, δεδομένων
κ.ά.

Παράλληλα, η συνεργασία μπορεί να προσφέρει συμβουλευτικές
υπηρεσίες καθώς και καταρτισμένους εθελοντές συνεργάτες για
μεγάλο φάσμα αθλητικών διοργανώσεων όπως και να συμβάλει στην
προαγωγή μιας αποτελεσματικότερης οργάνωσης και διαχείρισης
του αθλητισμού στη χώρα μας και να
προσδώσει ακαδημαϊκό
κύρος, επιστημονική εγκυρότητα και μεθοδολογική αρτιότητα στις
επιστημονικές, εκπαιδευτικές και λοιπές δράσεις.
Μέσω της συνεργασίας που δρομολογήθηκε, αναμένεται η
αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων και της πολύτιμης εμπειρίας
των καθηγητών αλλά και των συνεργατών του Τ.Ο.Δ.Α., προς
όφελος της προσπάθειας εξωστρέφειας και ανάπτυξης της πόλης,
που καταβάλλεται από την Δημοτική Αρχή.
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