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Περίληψη Εισήγησης 

Η Διοργανώτρια Πόλη και οι Ολυμπιακοί Αγώνες 

Τι θα πρέπει να γνωρίζει η τοπική κοινωνία και οι αρχές του Sochi αν τους 
ανατεθεί η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων; Τι οφείλει να κάνει και τι 
περιμένει  να κερδίσει μια πόλη από τη διοργάνωση των Ολυμπιακών 
Αγώνων; 

Το μέγεθος και η πολυπλοκότητα της διοργάνωσης είναι εξαιρετικά μεγάλο, 
απαιτητικό και σύνθετο. Για τους θερινούς αγώνες ισοδυναμεί με τη 
διοργάνωση 28 παγκόσμιων πρωταθλημάτων ταυτόχρονα με απόλυτη 
ακρίβεια λόγω και της τηλεοπτικής κάλυψης η οποία προσφέρει και τα 
περισσότερα έσοδα στον προϋπολογισμό.  

Υπεύθυνη για τη διοργάνωση των Αγώνων είναι αποκλειστικά η Οργανωτική 
Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων (ΟΕΟΑ). Η ΟΕΟΑ συνεργάζεται στενά 
αφενός με τους «πελάτες» των αγώνων, δηλαδή τη Διεθνή Ολυμπιακή 
Επιτροπή, τις 200 περίπου Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, τις Παγκόσμιες 
Ομοσπονδίες των διαφόρων αθλημάτων, τους χορηγούς, τους εκπροσώπους 
των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τα τηλεοπτικά δίκτυα που έχουν τα 
δικαιώματα αναμετάδοσης για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις τους, και 
αφετέρου με την κεντρική διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση και τις άλλες 
δημόσιες αρχές προκειμένου να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άρτια 
προετοιμασία των Αγώνων. Η προετοιμασία αφορά στην κατασκευή των 
απαραίτητων αθλητικών εγκαταστάσεων, των έργων υποδομής, όπως τα 
συγκοινωνιακά δίκτυα και το σύστημα μεταφορών, τηλεπικοινωνιακές και 
ενεργειακές εγκαταστάσεις τα θέματα ασφάλειας την οργάνωση των 
υπηρεσιών υγείας, την καθαριότητα και την υγιεινή, αλλά και έργα 
ευπρεπισμού της πόλης, ανάδειξης των μνημείων και των σημείων 
ενδιαφέροντος καθώς και τις εορταστικές εκδηλώσεις που συνοδεύουν τους 
αγώνες. 

Είναι προφανές ότι το μεγαλύτερο όφελος της διοργανώτριας πόλης 
προέρχεται από τα έργα υποδομής που προαναφέρθηκαν.  

Στην περίπτωση της Αθήνας, τα οφέλη που αποκτήθηκαν ήταν καταλυτικά για 
την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της πόλης. Η ελληνική 
πρωτεύουσα, με πάνω από 4 εκατομμύρια κατοίκους, συγκεντρώνει πάνω 
από το 40% του πληθυσμού της Ελλάδας αλλά και το πιο δυναμικό και 
εξωστρεφές κομμάτι της οικονομίας. Ο συγκεντρωτισμός αυτός συνετέλεσε 
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ώστε οι δημόσιες πολιτικές και οι δημόσιες επενδύσεις να ωθούνται προς την 
περιφέρεια με αποτέλεσμα η Αθήνα να έχει συσσωρευμένη σημαντική 
υστέρηση στις βασικές της υποδομές, κυρίως μεταφορικές και 
συγκοινωνιακές, κυκλοφοριακή συμφόρηση, υποβάθμιση του περιβάλλοντος 
και απαξίωση εν δυνάμει σημαντικών περιοχών και πόρων για τη ζωή και το 
μέλλον της πόλης. Η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και η συμφόρηση είχαν 
σαν αποτέλεσμα και την πτώση της παραγωγικότητας εργασίας κάτω από τον 
εθνικό μέσο όρο. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες συνέβαλαν, είτε άμεσα, μέσω των 
έργων που επελέγησαν για τις ανάγκες των Αγώνων, είτε έμμεσα, μέσω της 
ταχύτητας υλοποίησης ήδη προγραμματισμένων έργων και πάλι με αφορμή 
τους αγώνες, στην  ανατροπή της εικόνας αυτής μέσα σε μια πενταετία. 
Ενδεικτικά αναφέρονται το μετρό, η αναβάθμιση της παλιάς γραμμής και οι 
επεκτάσεις του, ο προαστιακός σιδηρόδρομος, το τραμ, κυκλοφοριακές 
αρτηρίες και περιφερειακοί άξονες και δακτύλιοι άνω των 200 χιλιομέτρων, η 
ανανέωση και εκσυγχρονισμός του τροχαίου υλικού όλων των μέσων μαζικής 
μεταφοράς, ο εκσυγχρονισμός της τηλεπικοινωνιακής και ενεργειακής 
υποδομής αλλά και, ακόμη περισσότερο, η ανάπλαση του θαλασσίου 
μετώπου και η επανασύνδεση της πόλης με τη θάλασσα η απομάκρυνση του 
παλαιού αεροδρομίου και η απελευθέρωση του χώρου για χρήσεις αναψυχής 
καθώς και το μεγάλο έργο ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων. 

Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν και οι άυλες επιπτώσεις των αγώνων:  

− Η τεχνογνωσία, η πειθαρχία και η ομαδική δουλειά, όχι μόνο στους 
εργαζόμενους στην Οργανωτική Επιτροπή αλλά και σ’ ένα ευρύτατο 
φάσμα εργαζομένων και επιχειρήσεων που συνέβαλαν στην επιτυχία του 
εγχειρήματος.  

− Το marketing της πόλης μέσω της παγκόσμιας προβολής και 
δημοσιότητας που είχε η επιτυχία των αγώνων η οποία εξαργυρώνεται σε 
σταθερή αύξηση του τουρισμού στην πρωτεύουσα. 

Για την επιτυχία των αγώνων η πόλη πρέπει να λειτουργεί με ασφάλεια, με 
αποτελεσματικότητα, ουσιαστικά σαν μια τεράστια αθλητική εγκατάσταση, 
εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη, ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά θεατών, 
αθλητών και όλων των συντελεστών της παραγωγής ενώ παράλληλα θα 
μεταφέρει την ατμόσφαιρα της γιορτής σε επισκέπτες, κατοίκους αλλά και στα 
δισεκατομμύρια τηλεθεατών. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η 
λειτουργικότητα πρέπει να αντιμετωπισθούν ένα πλήθος θεμάτων πολλά από 
τα οποία αντιμετωπίζονται για πρώτη φορά. Αναφέρονται ενδεικτικά: 

− Τα θέματα μεταφορών και συγκοινωνιών, κυκλοφορίας και στάθμευσης 

− Τα θέματα καθαριότητας, αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης 

− Η προσβασιμότητα των πεζοδρομίων και η ασφάλεια των πεζών 

− Η προσβασιμότητα δημόσιων χώρων και υπηρεσιών 

− Ο έλεγχος της διαφήμισης 

− Η ποιότητα των υπηρεσιών  

− Η υγεία και η νοσοκομειακή περίθαλψη 

− Η ποιότητα του νερού και η υγιεινή των τροφίμων 
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− Η κατάλληλα πληροφόρηση, σήμανση και σηματοδότηση 

− Οι χώροι υγιεινής 

− Η ποιότητα των ταξί 

− Ο εξωραϊσμός της εικόνας, το γιορτινό ντύσιμο της πόλης και η 
διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων 

− Ο έλεγχος της αγοράς και της παρααγοράς 

− Η αντιμετώπιση κρίσιμων περιστατικών (πχ καιρικά φαινόμενα) 

− κοκ 

Για κάθε ένα από αυτά τα ζητήματα απαιτείται προγραμματισμός και 
προετοιμασία, έργα υποδομής, μηχανισμοί αποτελεσματικού ελέγχου και 
συνεργασία ανάμεσα σε ένα πλήθος υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης 
και κεντρικής διοίκησης. 

Μετά την προετοιμασία, κατά τη διάρκεια των αγώνων, απαιτείται η 
αποτελεσματική διοίκηση της πόλης για την εξασφάλιση της ομαλής 
λειτουργίας και της αντιμετώπισης ενδεχόμενων κρίσεων.  

Ετσι, πρώτα απαιτούνται σαφείς και κατανοητοί κανόνες για τη λειτουργία της 
πόλης κατά τη διάρκεια των αγώνων (μέτρα στάθμευσης και κυκλοφορίας, 
ώρες εφοδιασμού και λειτουργίας καταστημάτων, ώρες και συχνότητα 
καθαρισμού και αποκομιδής απορριμμάτων, απαγόρευση ορισμένων 
δραστηριοτήτων σε ορισμένες περιοχές, κοκ). Στόχος μας στην περίπτωση 
της Αθήνας, ήταν αφενός τα ειδικά μέτρα να περιορισθούν στα απολύτως 
απαραίτητα ώστε να μην επηρεαστεί αρνητικά η καθημερινή λειτουργία της 
πόλης και, αφετέρου, τα μέτρα αυτά να μην εφαρμοστούν με αστυνομικές 
ρυθμίσεις αλλά με τη σχολαστική ενημέρωση των πολιτών και των 
επαγγελματικών οργανώσεων και εργατικών σωματείων έτσι ώστε να γίνει 
κατανοητή η αναγκαιότητά τους και να εξασφαλιστεί η ευρύτερη συναίνεση. 

Δεύτερο, απαιτείται ο διοικητικός μηχανισμός  που θα μπορεί να παρεμβαίνει 
άμεσα και αποτελεσματικά για τη λειτουργία της πόλης κατά τη διάρκεια των 
αγώνων. Με δεδομένο τον κατακερματισμό αρμοδιοτήτων αλλά και το πλήθος 
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης  στην περίπτωση της Αθήνας 
επιλέξαμε το μοντέλο να αναλάβει τη διοίκηση της πόλης η ίδια η Οργανωτική 
Επιτροπή. Με ένα καλά οργανωμένο και εξασκημένο δίκτυο συνεργατών και 
επαφών σε κάθε υπηρεσία και με προσωπικό τοποθετημένο στα κρίσιμα 
σημεία της πόλης και των εγκαταστάσεων και με άρτια τεχνολογική 
υποστήριξη της επικοινωνίας το μοντέλο αυτό λειτούργησε με απόλυτη 
επιτυχία. 

Η επιτυχία αυτού του διοκητικού μηχανισμού και της εμπειρίας που 
αποκτήθηκε αποτελεί άλλη μια «άυλη» ωφέλεια που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για τη βελτίωση της λειτουργίας της πόλης. 


