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«ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2006» 
Προετοιμασία για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Μουντιάλ) 

 στη Γερμανία 
 
 
Εισηγητής: Δρ. Ηλίας Γαλανός 

Δημοτικός Σύμβουλος Φρανκφούρτης 
Πρόεδρος Δικτύου Ελλήνων Αποδήμων Αιρετών 
Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης 

 
 
ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

• Προσυμβόλαια με τις πόλεις που έδειξαν ενδιαφέρον 

• Προκήρυξη διαγωνισμού με τις ενδιαφερόμενες πόλεις 

• Επιλογή των 12 κυριοτέρων πόλεων της Γερμανίας 

• Προϋποθέσεις για την επιλογή των πόλεων 

• Ανάθεση των έργων στις πόλεις που εκλέχθηκαν 

• Επιτροπές εργασίας σε επίπεδο πόλεων και Παγγερμανικά 
 
 
Η Πόλη της Φρανκφούρτης/Μάϊν 

• Έκταση: 24.836 εκτάρια με 16χλμ. παραποτάμιο μήκος 

• 48 πάρκα 

• 4.500 εκτάρια δημοτικό δάσος 

• Πληθυσμός: 650.000 (180.000 αλλοδαποί) 

• Προϋπολογισμός Δήμου: 3.500.000.000 Euro(€) 

• Εργαζόμενοι στο Δήμο: 13.000 

• 42.200 Επιχειρήσεις με 580.000 εργαζομένους 

• 349 Τραπεζικά Ιδρύματα με 56.000 υπαλλήλους και το τρίτο 
Χρηματιστήριο στον κόσμο 

• Διεθνές Εκθεσιακό κέντρο με έκταση 440.000 τ.μ. 

• Πανεπιστήμιο με 5 Ανώτατες Σχολές 
 50 Επιστημονικά Ινστιτούτα 
 147 Γενικά Σχολεία, 23 Επαγγελματικά, 6 Διεθνή 

• 38 Μουσεία  109 Εκθετήρια Τέχνης 

• 33 Θέατρα, 40 Κινηματογράφοι και Όπερα 

• Ζωολογικός και Βοτανικός Κήπος 

• 465 Αθλητικοί Σύλλογοι, 67 Αθλητικές Εγκαταστάσεις, 7 ανοιχτά και 7 
κλειστά κολυμβητήρια 
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Προσυμβόλαια με τις πόλεις που έδειξαν ενδιαφέρον 

• Οι προετοιμασίες για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2006 στη Γερμανία 
άρχισαν από το έτος 1999. 

• Επτά χρόνια πριν αρχίσει το πρωτάθλημα η FIFA υπέγραψε 
προσυμβόλαια  με τις πόλεις που έδειξαν ενδιαφέρον να οργανώσουν 
αγώνες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. 

Για τον δήμο της Φρανκφούρτης τα συμβόλαια   υπογράφτηκαν από την 
δήμαρχο και από τον αντιδήμαρχο που ήταν υπεύθυνο για τα αθλητικά 
θέματα. 

• Στους όρους των προσυμβολαίων συμπεριλαμβάνονταν τα έργα που 
έπρεπε να γίνουν συμπληρωματικά με βάση τις προδιαγραφές της FIFA 
και της Οργανωτικής επιτροπής διεξαγωγής των αγώνων στη Γερμανία. 

• Τα Προσυμβόλαια για να φθάσουν για υπογραφή πέρασαν από τα 
ανάλογα τμήματα της δημοτικής αρχής και επικυρώθηκαν από την 
ολομέλεια του δημοτικού συμβουλίου. 

 
 
Προκήρυξη διαγωνισμού  με τις ενδιαφερόμενες πόλεις 

• Η Οργανωτική επιτροπή που είχε αναλάβει στη Γερμανία τη διεξαγωγή 
των αγώνων προκήρυξε διαγωνισμό με όλες τις πόλεις που είχαν 
υπογράψει προσυμβόλαια για να γίνει η     επιλογή των κυριοτέρων 
πόλεων, που θα πληρούσαν τις προϋποθέσεις  να διεξάγουν 
ποδοσφαιρικούς αγώνες     τέτοιου βεληνεκούς, όπως είναι το Μουντιάλ. 

 
 
Επιλογή των 12 κυριοτέρων πόλεων της Γερμανίας 

• Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ανέδειξαν τις 12 πόλεις της Γερμανίας 
που ήταν σε θέση και πληρούσαν τους όρους και τις προϋποθέσεις να 
διεξάγουν τους αγώνες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. 

• Ο πληθυσμός των πόλεων που επιλέχθησαν για την διεξαγωγή των 
αγώνων δεν έπεξε καθοριστικό ρόλο. Έτσι έμειναν πόλεις με πολύ 
περισσότερο πληθυσμό από αυτές που επιλέχθηκαν έξω από την 
οργάνωση και τη διεξαγωγή των αγώνων του Μουντιάλ. 

 
 
Προϋποθέσεις για τη διαλογή των  πόλεων της Γερμανίας 

• Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενες πόλεις έκαναν 
τις προτάσεις τους προς την Οργανωτική Επιτροπή, προτάσεις που ήταν 
απαραίτητες και θα έπαιζαν καθοριστικό ρόλο για την ανάθεση της 
διεξαγωγής των αγώνων. 

• Στις προτάσεις τους συμπεριλαμβάνονταν η κατάσταση που βρίσκονταν οι 
εγκαταστάσεις του Σταδίου, τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας, προτάσεις για 
τις διάφορες εκδηλώσεις, μέτρα έκτακτης ανάγκης, εγκαταστάσεις 
ιαροφαρμακευτικής περίθαλψης και πολλά άλλα. 
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Ανάθεση των έργων στις πόλεις που εκλέχθηκαν 

• Με την ανάθεση διεξαγωγής των αγώνων του Παγκόσμιου 
Πρωταθλήματος (Μουντιάλ), η επιτροπή έθεσε και τους όρους για τη 
διεκπεραίωση τυχόν συμπληρωματικών έργων. 

• Για το Στάδιο έπρεπε να καταθέσουν πρόγραμμα για την ασφάλεια, τόσο 
στον εξωτερικό, όσο και στον εσωτερικό χώρο του Σταδίου.  

• Όλες οι πόλεις που ανέλαβαν την διοργάνωση των αγώνων, έκαναν και 
κατέθεσαν χρονοδιάγραμμα για την πορεία των εργασιών, ούτως ώστε να 
είναι έτοιμες με τα έργα την ημερομηνία που θα άρχιζαν οι αγώνες του 
Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. 

• Με αυτό τον τρόπο η Οργανωτική Επιτροπή και  κατ’ επέκταση και η FIFA 
είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πορεία των έργων. 

 
 
Επιτροπές εργασίας 

• Τον συντονισμό όλων των εργασιών για την διοργάνωση των αγώνων είχε 
αναλάβει το προεδρείο, πρόεδρος του οποίου ήταν ο γνωστός παλαιός 
ποδοσφαιριστής και αρχηγός της εθνικής Γερμανίας Franz Beckenbauer 
και πολλές άλλες προσωπικότητες του αθλητισμού της Γερμανίας. 

• Περίπου 200 άτομα που χωρίστηκαν στις παρακάτω επιτροπές έκαναν τον 
συντονισμό για : 
 τη μεταφορά των αποστολών 
 την ασφάλεια των αποστολών 
 τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
 την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των αποστολών  
 τις διάφορες εκδηλώσεις. 

• Παράλληλα με τις επιτροπές αυτές που ήταν σε Παγγερμανικό επίπεδο 
λειτουργούσαν ανάλογες σε επίπεδο πόλεων. που ήταν επιφορτισμένες με 
τα θέματα όπως: 
 επιτροπή οργάνωσης των αγώνων 
 επιτροπή Σταδίου 
 επιτροπή διαφήμισης 
 Επιτροπή για τη τήρηση των κανονισμών της FIFA 

• Η τοπική οργανωτική επιτροπή παρακολουθούσε την οργάνωση των 
αγώνων στην πόλη της Φραγκφούρτης, στη οποία εδρεύουν τα κεντρικά 
Γραφεία της Παγγερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και των άλλων 
αθλητικών Ομοσπονδιών.  

• Η επιτροπή του Σταδίου ανέλαβε την ανακαίνιση του Σταδίου στα πλαίσια 
των προδιαγραφών της FIFA.  

Οργάνωσε ειδικούς χώρους για τα ΜΜΕ, κατάλληλες θέσεις για τις 
μηχανές λήψης και φρόντισε για τον σωστό φωτισμό.  

Έτσι στις 10 Ιουνίου 2006 ημέρα έναρξης των αγώνων ήταν όλα έτοιμα. 

• Η επιτροπή διαφήμισης ανέλαβε τη διαφήμιση με τις διαφημιστικές 
εταιρείες εντός και εκτός του Σταδίου.  
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ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΒΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

Τον Ιούνιο του 2005 διεξήχθησαν οι αγώνες του κυπέλλου των Εθνών, που 
συμμετείχε και η Ελλάδα ως εκπρόσωπος της Ευρώπης.  

Όλη η προετοιμασία και η διεξαγωγή των αγώνων, ήταν μια γενική πρόβα για 
τη διαπίστωση τυχόν ελλείψεων. 

Περισσότεροι από 2300 δημοσιογράφοι βρίσκονταν σε καθημερινή βάση μέσα 
στα Στάδια για να καλύψουν τα αθλητικά ρεπορτάζ.  
 
 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ 

Το σημαντικότερο καθήκον της Οργανωτικής Επιτροπής σε αυτή τη γενική 
πρόβα ήταν η ασφάλεια και η μετακίνηση των προσωπικοτήτων: αρχηγών 
κρατών πρωθυπουργών, Υπουργών  και άλλων προσωπικοτήτων, η γενική 
πρόβα έδειξε, ότι όλα ήταν στην εντέλεια και δεν υπήρχε κανένα εμπόδιο για 
τη διεξαγωγή του Παγκόσμιου Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος. 

Ακόμα και με τις επιτροπές των οπαδών των διαφόρων ομάδων ήρθε σε 
συνεννόηση η Οργανωτική Επιτροπή.  
 
 
 Με την έναρξη των αγώνων του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος 

Ποδοσφαίρου στις 10.06.2006, ήταν όλα έτοιμα, γι’ αυτό και η διεξαγωγή 
των αγώνων έγινε ομαλά, χωρίς επεισόδια, έτσι θεωρήθηκαν από τη FIFA 
οι καλύτερα οργανωμένοι αγώνες των τελευταίων δεκαετιών.   

 


