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Θεσσαλονίκη Ολυμπιακή πόλη 

Η Θεσσαλονίκη ήταν η μία από τις 4 πόλεις εκτός από την Αθήνα, όπου 
διοργανώθηκε ένα τμήμα του αγωνιστικού μέρους της Ολυμπιάδας, το 
τουρνουά ποδοσφαίρου. 

Με δεδομένο το μέγεθος της διοργάνωσης των Αγώνων και την αναγκαιότητα 
για ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας, δημιουργήθηκε ειδικό εθνικό πρόγραμμα 
με τίτλο «ΕΛΛΑΔΑ 2004». Το πρόγραμμα αυτό αποτέλεσε τον Βασικό 
πυλώνα της Ολυμπιακής προετοιμασίας και εξασφάλισε: 

 Συμμετοχή της υπόλοιπης Ελλάδας στο «Ολυμπιακό Γίγνεσθαι». 

 Αξιοποίηση της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, για 
την ανάπτυξη της περιφέρειας. 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί μία από τις 13 διοικητικές 
περιφέρεις της Ελλάδας, στις οποίες εξειδικεύθηκε το πρόγραμμα «Ελλάδα 
2004». 

Οι δράσεις του προγράμματος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: 

 Έργα υποδομής στις Ολυμπιακές πόλεις που φιλοξένησαν τους 
προκριματικούς Αγώνες Ποδοσφαίρου. 

 Έργα υποδομής και Ανάπλασης των πυλών εισόδου της χώρας. 

 Δημιουργία Δικτύου Ολυμπιακών Προπονητηρίων. 

 Ολυμπιακή Προβολή και Ευαισθητοποίηση. 

 Προβολή της Ελλάδας, Πρόγραμμα Αναβάθμισης Τουριστικών Περιοχών. 

 Δημιουργία γραφείου τεχνικής υποστήριξης. 
 

Έργα υποδομής  

 Αθλητικές Εγκαταστάσεις (το γήπεδο όπου διοργανώθηκε του τουρνουά 
του ποδοσφαίρου). 

 Προπονητικές Εγκαταστάσεις (4 γήπεδα της πόλης που 
χρησιμοποιήθηκαν για τις προπονήσεις των ομάδων). 
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 Οδικά έργα (το οδικό δίκτυο που συνδέει το αεροδρόμιο με την πόλη, η 
είσοδος της πόλης από την εθνική οδό που κατευθύνεται στη Βουλγαρία 
κλπ). 

 Δημιουργία χώρων στάθμευσης. 

 Ανάπλαση Σιδηροδρομικού Σταθμού. 

 Αναβάθμιση Αερολιμένα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» Θεσσαλονίκης. 

 Αστικές Αναπλάσεις (χώρων κοντά στα σημεία που διοργανώθηκαν οι 
αγώνες ποδοσφαίρου). 

 

Δίκτυο Ολυμπιακών Προπονητηρίων 

Δημιουργία δικτύου πόλεων, που είχαν τις προϋποθέσεις για να φιλοξενήσουν 
αθλητικές αποστολές για την προετοιμασία τους και τον εγκλιματισμό τους, 
στις συνθήκες των Αγώνων του 2004. 

Οι στόχοι  

 Ανάπτυξη-εκσυγχρονισμός των αθλητικών υποδομών της Περιφέρειας. 

 Βελτίωση της οργανωτικής δυνατότητας των τοπικών αθλητικών φορέων 
και των οικείων Δήμων για τη διοργάνωση διεθνών συναντήσεων. 

 Ενεργός συμμετοχή του συνόλου της ελληνικής επικράτειας στο μεγάλο 
γεγονός των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.Προβολή της Ελληνικής 
Περιφέρειας στη Διεθνή Αθλητική Κοινότητα. 

 Αύξηση του αριθμού των επισκεπτών-τουριστών στην εκτός Αθηνών 
Ελλάδα. 

 Πολλαπλασιασμό των σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος. 

προϋποθέσεις ένταξης 

 Ετοιμότητα αθλητικών υποδομών με τις απαιτούμενες προδιαγραφές, δύο 
χρόνια πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. 

 Δυνατότητα φιλοξενίας ξένων αποστολών. 

 εύκολη και άνετη συγκοινωνιακή πρόσβαση 

 ξενοδοχειακές υποδομές 

 υποδομές και εξυπηρετήσεις εστίασης 

 ιατρικές και αθλητιατρικές υπηρεσίες 

 θρησκευτικές εξυπηρετήσεις 

 διευκόλυνση επικοινωνίας 

 δυνατότητες ελευθέρου χρόνου 

 ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών 

έργα/ παρεμβάσεις 

 Δημιουργία αθλητικών υποδομών, με βάση γενικότερο σχεδιασμό και τις 
προτάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
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 Βελτίωση των υποδομών των αθλητικών εγκαταστάσεων. 

 Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές των 
παγκόσμιων αθλητικών ομοσπονδιών. 

 

Ολυμπιακή Προβολή και Ευαισθητοποίηση 

 Πληροφόρηση των πολιτών για την ιστορία και το παρόν των Ολυμπιακών 
Αγώνων. 

 Προώθηση του Ολυμπιακού Πνεύματος. 

 Προώθηση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας. 

 Δημιουργία κινήματος Εθελοντισμού. 

 Κινητοποίηση της Ελληνικής Ομογένειας. 
 

Προβολή της Ελλάδας  

Πρόγραμμα Αναβάθμισης Τουριστικών Περιοχών 

Αποτέλεσε ένα υποπρόγραμμα που ήθελε να συνδέσει τη διοργάνωση ενός 
μεγάλου αθλητικού γεγονότος, με την τουριστική ανάπτυξη τόσο πριν όσο και 
μετά τη διεξαγωγή του. Ειδικότερα είχε ως στόχους: 

 την προσέλκυση αθλητικών ομάδων και αποστολών, 

 τη διεύρυνση των ομάδων επισκεπτών-τουριστών, 

 την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου το πρόγραμμα κατευθύνονταν 
στους παρακάτω άξονες: 

 Αναβάθμιση Τουριστικής Πληροφόρησης, 

 Ανάπτυξη μέσων προβολής στη χώρα και στο εξωτερικό, 

 Εξειδικευμένη πολιτική προσέλκυσης αθλητικών αποστολών και 
ομογενών, 

 Ολοκλήρωση έργων τουριστικής και πολιτιστικής υποδομής και 
αναβάθμιση τουριστικών προγραμμάτων 

αναλυτικότερα: 

αναβάθμιση τουριστικής πληροφόρησης 

 Λειτουργία γραφείων Τουριστικής Πληροφόρησης και εξυπηρέτησης 
επισκεπτών. 

 Δημιουργία σημείων Τουριστικής Πληροφόρησης σε χώρους μαζικής 
συνάντησης επισκεπτών (αεροδρόμιο, σιδηροδρομικός σταθμός, εμπορικό 
κέντρο κλπ). 

 Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (internet,infokiosks). 

μέσα προβολής 

 Εκδόσεις οδηγών πόλεων (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή). 
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 Καταχωρήσεις σε επιλεγμένα έντυπα της χώρας και του εξωτερικού. 

 Λειτουργία (αναβάθμιση) ιστοσελίδων των πόλεων και των τουριστικών 
φορέων. 

προσέλκυση αθλητικών αποστολών και ομογενών 

 Αποστολή πληροφοριακού υλικού σε αθλητικές ομοσπονδίες και σε φορείς 
της ομογένειας. 

 Καταχωρήσεις σε αθλητικά ΜΜΕ του Εξωτερικού ή σε μέσα της 
ομογένειας και πρόκληση ειδικής αρθρογραφίας. 

 Φιλοξενία αθλητικογράφων και ατόμων «κύρους». 

 Πραγματοποίηση ειδικών εκδηλώσεων στο εξωτερικό παράλληλα με 
ανάλογες αθλητικές διοργανώσεις και εκδηλώσεις ομογενών. 

ολοκλήρωση έργων τουριστικής και πολιτιστικής υποδομής και 
αναβάθμιση τουριστικών προγραμμάτων  

 Ολοκλήρωση έργων υποδομής.Ενίσχυση εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού. 

 Ενιαία πολιτιστική / τουριστική σήμανση. 

 Εφαρμογή πολυμέσων - πολυθεαμάτων .Δημιουργία λεωφορειακής 
γραμμής “sight seeing”. 

για την παρακολούθηση και την υποστήριξη της εφαρμογής όλων των 
παραπάνω προγραμμάτων δημιουργήθηκε γραφείο τεχνικής υποστήριξης 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στη Διαδημοτική αναπτυξιακή 
εταιρεία Ανατολική Α.Ε. 

ειδικότερα είχε ως σκοπό: 

 την καταγραφή και την υποστήριξη των μελετών των απαραίτητων 
παρεμβάσεων στις αθλητικές εγκαταστάσεις, των Ολυμπιακών 
Προπονητηρίων, 

 την παρακολούθηση της πορείας των έργων υποδομών της πόλης της 
Θεσσαλονίκης, 

 την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για την Προβολή της χώρας – 
αναβάθμιση τουριστικών περιοχών, 

 την εφαρμογή σχεδίου για την αισθητική αναβάθμιση της πόλης της 
Θεσσαλονίκης. 


	Με δεδομένο το μέγεθος της διοργάνωσης των Αγώνων και την αναγκαιότητα για ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας, δημιουργήθηκε ειδικό εθνικό πρόγραμμα με τίτλο «ΕΛΛΑΔΑ 2004». Το πρόγραμμα αυτό αποτέλεσε τον Βασικό πυλώνα της Ολυμπιακής προετοιμασίας και εξασφάλισε:
	Δίκτυο Ολυμπιακών Προπονητηρίων
	Ολυμπιακή Προβολή και Ευαισθητοποίηση

	Αποτέλεσε ένα υποπρόγραμμα που ήθελε να συνδέσει τη διοργάνωση ενός μεγάλου αθλητικού γεγονότος, με την τουριστική ανάπτυξη τόσο πριν όσο και μετά τη διεξαγωγή του. Ειδικότερα είχε ως στόχους:


