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Θεσσαλονίκη, 1η Οκτωβρίου 1999

^ . '
Βησσαρίων Δ. Κοιλούκος
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εργασία που ακολουθεί εκπονήθηκε στα πλαίσια της φοίτησης του 
γράφοντος στο 4ο εξάμηνο των Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Ο μακροσκελής της τίτλος είναι εύγλωττος σχετικά με το περιεχόμενο της 
εργασίας. Ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η δημιουργία των υποδομών 
και τέλος η οργάνωση και λειτουργία ενός τόσο μεγάλου έργου (project), 
όπως είναι οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες, αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση 
για την πόλη και τη χώρα που θα το αναλάβουν. Ουσιαστικά πρόκειται για τη 
δόμηση μιας νέας κοινότητας μέσα στα πλαίσια της ήδη υπάρχουσας πόλης 
με τους δικούς της κανόνες και ρυθμούς. Εξάλλου, ο βραχύβιος χαρακτήρας 
της όλης διοργάνωσης εισάγει ένα επιπλέον στοιχείο δυσκολίας, αφού δεν 
υπάρχει πάντα το απαραίτητο χρονικό περιθώριο για την απόσβεση των 
επενδύσεων που το project απαιτεί.

Η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων ειδωμένη από την οπτική γωνία της 

διαχείρισης έργου (project management) αποτελεί ένα εξαιρετικά πολύπλοκο 

όσο και περιεκτικό παράδειγμα. Η εκάστοτε Οργανωτική Επιτροπή των 
Αγώνων (Olympic Games Organizing Committee, OGOC) σε συνεργασία με 
τις τοπικές πολιτικές αρχές και την τοπική επιχειρηματική κοινότητα έχει να
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εκτελέσει ένα απαιτητικό και δύσκολο έργο. Να “στήσει” περίπου από το 
μηδέν μια επιχείρηση, η οποία θα λειτουργήσει με εξαντλητικούς ρυθμούς για 
λιγότερο από ένα μήνα και η οποία θα σβήσει στη συνέχεια, χωρίς να αφήσει 
πίσω της ζημίες ή άλλες εκκρεμότητες.

Η OGOC αποτελεί πράγματι μια επιχείρηση με όλες τις παραμέτρους που τις 
προσδίδει αυτή η θεώρηση: ακίνητη περιουσία, παραγωγή, προϊόντα, 
παροχή υπηρεσιών, πωλήσεις, μάρκετινγκ, χρηματοοικονομική διαχείριση, 
προϋπολογισμό, ανθρώπινους πόρους, φήμη και πελατεία. Η προσέγγιση 
που ακολούθησε ο γράφων εστίασε σε αυτές εκ των παραπάνω παραμέτρων 
που συγγενεύουν περισσότερο με τις έννοιες της διαχείρισης έργου (project 
management) και της διασφάλισης ποιότητας (quality assurance). Από τη μια, 
δηλαδή, στην οργάνωση των λειτουργιών, στη δημιουργία υποδομών 
(κατασκευές ολυμπιακών εγκαταστάσεων, προσφορά στέγης στους θεατές, 
μεταφορές) και στην τεχνολογική υποστήριξη και από την άλλη στο 
περιβάλλον, στην υγιεινή, στην ασφάλεια και στην παροχή υπηρεσιών 
logistics. Τα χρηματοοικονομικά θέματα, καθώς και αυτά των ανθρωπίνων 
πόρων (εσωτερικών και εξωτερικών) δεν παραμερίστηκαν αλλά 
ενσωματώθηκαν στα παραπάνω.

Η ποιότητα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο κάθε project, μαζί με την τήρηση 
του προϋπολογισμού και των χρονικών περιθωρίων [1]. Βάσει αυτής της 
λογικής, η διασφάλιση της ποιότητας δεν αντιμετωπίστηκε ξεχωριστά αλλά 
σαν απόλυτα συνυφασμένη με την όλη οργάνωση, την πορεία και το τελικό 
αποτέλεσμα του project. Πολύ περισσότερο, δε, αφού πρόκειται για το project 
των Ολυμπιακών Αγώνων με τη μοναδική, παγκόσμια και μνημειώδη χροιά 

που του έχει αποδοθεί.

Οι στόχοι που τέθηκαν, ήδη από την έναρξη της έρευνας για στοιχεία, ήταν:

• Να βρεθούν κατά το δυνατό περισσότερα και πληρέστερα στοιχεία που να 
δίνουν μια ολοκληρωμένη αντίληψη της διαχείρισης του όλου project.

• Να γίνει συλλογή στοιχείων από αρκετές διοργανώσεις, ώστε να υπάρχει η 

δυνατότητα σύγκρισης και αξιολόγησης.

• Να ληφθούν υπόψη στοιχεία τόσο παρελθουσών όσο και προσεχών 
διοργανώσεων. Οι μεν πρώτες θα δώσουν μια ολοκληρωμένη εντύπωση,
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οι δε άλλες θα δώσουν στοιχεία που αφορούν την πορεία και τις 
προτεραιότητες της οργάνωσης.

• Τα στοιχεία που θα συλλεγούν να έχουν κατά το δυνατό επιστημονική 
χροιά.

• Τα στοιχεία να είναι ομοειδή, ώστε να επιτρέπουν τη σύγκριση των 
επιδόσεων διαφόρων διοργανώσεων.

Η έρευνα για στοιχεία και πηγές αποτέλεσε ένα αρκετά σημαντικό τμήμα της 
εργασίας και δε σταμάτησε παρά λίγες εβδομάδες πριν από την ολοκλήρωσή 

της. Οι πηγές στις οποίες αναζητήθηκαν στοιχεία ήταν οι εξής:

• Τα επιστημονικά περιοδικά της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας.

• Οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

• Το διαδίκτυο (internet).

• Η Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.

• Ο ελληνικός τύπος.

Κατά το κύριο στάδιο της έρευνας (Μάρτιος - Ιούνιος 1999) διαπιστώθηκε ότι 
κάποιες από τις παραπάνω πηγές δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα, ενώ άλλες 
ήταν περισσότερο πλούσιες σε στοιχεία.

Μέσω της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων EBSCOhost [2] της βιβλιοθήκης 

του Πανεπιστημίου δόθηκε η δυνατότητα να συλλεγεί αρθρογραφία από 
διάφορα αμερικανικά περιοδικά σχετικά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η 
αρθρογραφία αφορούσε κυρίως παρελθούσες διοργανώσεις και ειδικότερα τη 
διοργάνωση της Atlanta (1996).

Το διαδίκτυο αποδείχτηκε αρκετά ενημερωμένο αναφορικά με την 
προετοιμασία των προσεχών διοργανώσεων. Πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία 

αντλήθηκαν από τις επίσημες σελίδες των οργανωτικών επιτροπών του 

Sydney (2000) και της Αθήνας (2004).

Τα περιοδικά της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου δε φάνηκαν ιδιαίτερα 
χρήσιμα ως πηγή, διότι οι λίγες αναφορές που βρέθηκαν αφορούσαν 
αυστηρά εξειδικευμένους επιστημονικούς τομείς. Εξάλλου, και ο ελληνικός
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τύπος δεν προσέφερε πολλά, αφού μένει προσκολλημένος στην επιφάνεια 
και σε πηχιαίους τίτλους.

Στοιχεία για την οικεία διοργάνωση της Αθήνας συλλέχθηκαν κατ' αρχήν 
μέσω της εξασφάλισης των τευχών υποβολής της υποψηφιότητας της πόλης 
που κατατέθηκαν στη ΔΟΕ στο τέλος του 1996. Στη συνέχεια, θεωρήθηκε 
απαραίτητη και η προσέγγιση της οργανωτικής επιτροπής για την παροχή 
επιπλέον και πιο ενημερωμένων στοιχείων. Μετά από προσωπική συνάντηση 
του γράφοντος με το Διευθυντή Σχεδιασμού της Οργανωτικής Επιτροπής 
Αθήνα 2004 κ. Γεωρ. Μπενέκο, ύστερα από την καθοδήγηση του καθηγητού 
κ. Γεωρ. Τσιότρα, έγινε δυνατή η πρόσβαση στο συνοπτικό κατευθυντήριο 
σχέδιο (master plan) [3], που συνέταξε η Επιτροπή το Μάιο του 1999.

Μετά τη συλλογή στοιχείων κατά τους τρεις πρώτους μήνες της έρευνας, ο 
γράφων κατέληξε σχετικά με το περιεχόμενο χρησιμοποιώντας ως κριτήρια 
τους στόχους που είχαν τεθεί προηγουμένως. Έτσι:

• Αποκλείστηκε η αναφορά στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Παρά 
το ότι οργανώνονται κατά πανομοιότυπο τρόπο, τα σχετικά μεγέθη 
(εγκαταστάσεις, αθλητές, επισκέπτες) είναι εξαιρετικά μικρότερα από τα 
αντίστοιχα των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων, καθιστώντας αυτές τις 
διοργανώσεις πολύ μικρότερων και ευκολότερα ικανοποιήσιμων 
απαιτήσεων.

• Διαπιστώθηκε η έλλειψη ολοκληρωμένων στοιχείων για τις διοργανώσεις 
πριν από αυτή της Atlanta (1996). Επιπλέον, έγινε φανερό ότι οι 
απαιτήσεις που προβάλλουν οι Ολυμπιακές Αγώνες αυξάνονται τα 
τελευταία χρόνια με πολύ γρήγορους ρυθμούς.

• Αποφασίστηκε η εντατική έρευνα, παρουσίαση και ανάλυση των στοιχείων 
των τριών διοργανώσεων της Atlanta (1996), του Sydney (2000) και της 
Αθήνας (2004).

Η αναφορά στις παραπάνω διοργανώσεις παρουσιάζει τα εξής 

πλεονεκτήματα:

1. Πρόκειται για τους πλέον σύγχρονους, μεγάλους και απαιτητικούς 

Ολυμπιακούς Αγώνες που οργανώθηκαν ποτέ.
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2. Αντιπροσωπεύουν το πρόσφατο παρελθόν, το παρόν και το προσεχές 
μέλλον σε ότι αφορά τους Αγώνες.

3. Έχουν συγκεντρωθεί πλήρη στοιχεία που δίνουν μια ολοκληρωμένη 
άποψη και καθιστούν δυνατή την εξαγωγή συγκρίσεων.

4. Αποφεύγεται η αναφορά σε πολλές περιπτώσεις που θα γινόταν 
κουραστική και θα στερούσε τη δυνατότητα εστίασης σε ενδιαφέρουσες 
λεπτομέρειες.

Τα περιεχόμενα στην εργασίας εκτείνονται σε επτά κεφάλαια. Στο πρώτο 

κεφάλαιο εκτός των στόχων και της μεθοδολογίας της έρευνας, παρατίθενται 
εισαγωγικά στοιχεία σχετικά με τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες και τις 
τρεις διοργανώτριες πόλεις.

Τα κεφάλαια δεύτερο έως και έκτο αποτελούν τον κύριο κορμό της εργασίας. 
Είναι διαμορφωμένα έτσι, ώστε για κάθε επιμέρους τομέα των Αγώνων να 
παρατίθενται διαδοχικά στοιχεία και για τις τρεις διοργανώσεις.

Το δεύτερο κεφάλαιο διαπραγματεύεται τα γενικά οργανωτικά και 

χρηματοοικονομικά θέματα.

Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι απαραίτητες υποδομές: κατασκευές, 
στέγαση, μεταφορές και ενέργεια.

Τα τεχνολογικά θέματα καλύπτονται στο τέταρτο κεφάλαιο.

Το πέμπτο κεφάλαιο αφορά τους ευαίσθητους τομείς του περιβάλλοντος, της 

υγιεινής και της ασφάλειας

Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για θέματα logistics.

Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο παρατίθενται μερικά συμπεράσματα, στα οποία 
κατέληξε ο γράφων και τα οποία προκύπτουν αβίαστα από τη μελέτη των 
προηγούμενων κεφαλαίων.
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1.2. Η ΔΟΕ ΚΑΙ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Οι Σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν το μεγαλύτερο αθλητικό 
γεγονός παγκοσμίως και συνάμα την πιο αντιπροσωπευτική διεθνή 
συνάντηση, όπου παρευρίσκονται μέλη της παγκόσμιας κοινωνίας και 
πολιτικής ηγεσίας. Κάθε τέσσερα χρόνια χιλιάδες αθλητών και παραγόντων 
και αρκετές εκατοντάδες θεατών από όλες τις χώρες του κόσμου μαζεύονται 
σε ένα μέρος του πλανήτη για να συμμετάσχουν σε αυτό το μοναδικό 
υπερθέαμα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ατόμων από 
διαφορετικά κράτη που λαμβάνει χώρα σε ειρηνική περίοδο.

Η μεγάλη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες πηγάζει από την 
παγκόσμια απήχηση που έχει σήμερα η λεγάμενη «Ολυμπιακή Ιδέα» και την 
παράδοση που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία εκατό και πλέον χρόνια που 

τελούνται οι Αγώνες.

Η οργάνωση των Αγώνων γίνεται από ένα σύνθετο σχήμα διεθνών και 
εθνικών οργανισμών υπό την επιτήρηση της Διεθνούς Ολυμπιακής 
Επιτροπής, της ΔΟΕ (International Olympic Committee, IOC) που αποτελεί 
τον οργανισμό που προασπίζεται το Ολυμπιακό Κίνημα και είναι υπεύθυνος 
για τη διοργάνωση των Θερινών και Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. 
Τέτοιοι οργανισμοί είναι οι [4]:

• Οι Διεθνείς Αθλητικές Ομοσπονδίες (International Sports Federations, IFs). 
Επιβλέπουν τους κανόνες και την ακεραιότητα και την ακρίβεια κατά την 
εκτέλεση των ολυμπιακών αθλημάτων.

• Οι Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές (National Olympic Committees NOCs). 
Είναι υπεύθυνες για τους αθλητές της αντίστοιχης χώρας.

• Οι Οργανωτικές Επιτροπές των Ολυμπιακών Αγώνων (Organizing 
Committees of Olympic Games, OCOGs). Είναι υπεύθυνες για την 
οργάνωση κάθε φορά της εκάστοτε διοργάνωσης.

• Η Ολυμπιακή Αλληλεγγύη (Olympic Solidarity). Συνεπικουρεί τις NOCs και 
άλλες υπερεθνικές οργανώσεις στις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη 
των αθλημάτων μέσω ποικίλων προγραμμάτων.
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• Το Ολυμπιακό Κίνημα (Olympic Movement Efforts). Πρόκειται για 
πολιτισμικά και εκπαιδευτικά προγράμματα που προβάλλουν τα ιδανικά 
της Ολυμπιακής Ιδέας.

1.2.1. Η ΔΟΕ και οι άλλοι διεθνείς αθλητικοί οργανισμοί

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ιδρύθηκε στις 23 Ιουνίου 1894 από το Γάλλο 
διανοούμενο βαρόνο Pierre de Coubertin, ο οποίος και εμπνεύστηκε την 
αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων της ελληνικής αρχαιότητας.

Σήμερα η ΔΟΕ αποτελεί ένα διεθνή μη κυβερνητικό και μη κερδοσκοπικό 
οργανισμό και το δημιουργό, προστάτη και υποκινητή του Ολυμπιακού 
Κινήματος. Η ΔΟΕ κατέχει όλα τα δικαιώματα που αφορούν στη χρήση των 
ολυμπιακών συμβόλων, της σημαίας, του ύμνου και βέβαια των Ολυμπιακών 
Αγώνων. Η κύρια ευθύνη της Επιτροπής είναι η επιτήρηση της οργάνωσης 
των Θερινών και Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων [4],

Το Ολυμπιακό Κίνημα αποτελείται από τη ΔΟΕ, τις Διεθνείς Αθλητικές 
Ομοσπονδίες (IFs), τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές (NOCs), τις 
Οργανωτικές Επιτροπές των Ολυμπιακών Αγώνων (OCOGs), τις εθνικές 
αθλητικές ομοσπονδίες και τους αθλητές.

Ο Ολυμπιακός Καταστατικός Χάρτης (Olympic Charter) περιέχει τις 
θεμελιώδεις αρχές και κανόνες που έχει υιοθετήσει η ΔΟΕ. Ακόμα, καθορίζει 
την οργάνωση και τη λειτουργία του Ολυμπιακού Κινήματος και τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες πρέπει να τελεί η διοργάνωση των Ολυμπιακών 
Αγώνων. Τόσο η ΔΟΕ όσο και το Ολυμπιακό Κίνημα προσβλέπουν στο 
χτίσιμο ενός ειρηνικού και καλύτερου κόσμου διαμέσου της εκπαίδευσης της 
νεολαίας μέσω της άθλησης, η οποία θα προσφέρεται χωρίς διακρίσεις 

οποιοσδήποτε μορφής καθώς και στην Ολυμπιακή Ιδέα, που απαιτεί 
αμοιβαία κατανόηση μέσα σε ένα πνεύμα φιλίας, αλληλεγγύης και 

δικαιοσύνης.

Τα μέλη της ΔΟΕ είναι ανεξάρτητα άτομα που ενεργούν σαν αντιπρόσωποι 
της ΔΟΕ στις χώρες τους, δεν είναι όμως διορισμένα από τη χώρα τους. Η
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ΔΟΕ επιλέγει και εκλέγει τα μέλη της μεταξύ ατόμων που θεωρεί ότι είναι 
κατάλληλα. Σήμερα η ΔΟΕ έχει 104 τακτικά και 23 επίτιμα μέλη. Η θητεία των 
μελών λήγει στο 80ο έτος τους εκτός και αν έχουν εκλεγεί πριν το 1966, οπότε 
και είναι μέλη δια βίου.

Η ολομέλεια της ΔΟΕ συνέρχεται μια φορά κάθε χρόνο. Ο πρόεδρος της 
Επιτροπής εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία για οκταετή θητεία. Μετά τη λήξη 
της είναι δυνατό να επανεκλεγεί για τετραετή αυτή τη φορά θητεία. Ο τωρινός 
πρόεδρος είναι ο Ισπανός Juan Antonio Samaranch, Μαρκήσιος του 
Samaranch. Εξελέγη για πρώτη φορά το 1980 και η θητεία του λήγει το 
Σεπτέμβριο του 2001.

Το Ταμείο Ολυμπιακής Αλληλεγγύης (Olympic Solidarity Fund) ιδρύθηκε για 
την παροχή οικονομικής βοήθειας προς τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές 
(NOCs) που είναι αναγνωρισμένες από τη ΔΟΕ και ειδικότερα αυτές που 
έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες ή εδρεύουν σε αναπτυσσόμενες χώρες. 
Επίσης διαχειρίζεται τα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα και δικαιώματα 
μάρκετινγκ από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και αποφασίζει τη διασπορά των 
εσόδων αυτών στις NOCs.

Η ΔΟΕ χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς πόρους και διανέμει μέσω του 

Ολυμπιακού Κινήματος περί το 93% των εσόδων της. Δεν δέχεται δημόσια 
χρηματοδότηση. Τα έσοδά της προέρχονται από τις πωλήσεις των 
τηλεοπτικών δικαιωμάτων για τη μετάδοση των Αγώνων και από το 
μάρκετινγκ των Αγώνων [4],

1.2.2. Οι Οργανωτικές Επιτροπές των Ολυμπιακών Αγώνων 
(OCOGs)

Η οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων είναι ευθύνη της αντίστοιχης Εθνικής 
Ολυμπιακής Επιτροπής (NOCs), καθώς και της ίδιας της Διοργανώτριας 
Πόλης. Κατ' αρχήν, η τοπική NOC δημιουργεί μια Οργανωτική Επιτροπή για 

τους Ολυμπιακούς Αγώνες (OCOG). Η Επιτροπή αυτή είναι υπεύθυνη για το 
χτίσιμο των αθλητικών εγκαταστάσεων, τη στέγαση των αθλητών, τη
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δημιουργία του απαραίτητου μεταφορικού συστήματος για αθλητές και 
θεατές, καθώς και την προώθηση της εικόνας των Αγώνων και τη δημιουργία 
της απαραίτητης ατμόσφαιρας για αυτό το μοναδικό παγκόσμιο αθλητικό 
γεγονός.

1.2.3. Επιλογή της διοργανώτριας πόλης

Η επιλογή της πόλης που θα φιλοξενήσει τους Αγώνες είναι εξαιρετικά 
σημαντική, αφού η επιτυχία τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 
τοποθεσία που επιλέχτηκε επτά χρόνια πιο πριν. Πολλοί είναι οι παράγοντες 
που παίζουν ρόλο στην επιλογή και οι οποίοι δεν περιορίζονται στα καθαρά 
τεχνικά ή χρηματοοικονομικά κριτήρια. Κάθε υποψήφια πόλη πρέπει να 
αποδείξει στη ΔΟΕ ότι η αίτησή της να φιλοξενήσει το μεγαλύτερο και πιο 
ποικίλο, από άποψη αθλημάτων, παγκόσμιο αθλητικό γεγονός, έχει την 
πλήρη συμπαράσταση τόσο των πολιτών της όσο και ολόκληρης της 

πολιτικής εξουσίας.

Η ΔΟΕ βασιζόταν παραδοσιακά στην εμπειρία των μελών του Ολυμπιακού 
Κινήματος προκειμένου να επιλέξει την καταλληλότερη πόλη για τη 
διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Παλιότερα, ήταν υπεύθυνες τρεις 
επιτροπές (μία της ΔΟΕ, μία από τις NOCs και μία από τις IFs) για την 
προετοιμασία μιας έκθεσης εκτίμησης για κάθε υποψήφια πόλη. Για τους 
Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1998 οι τρεις επιτροπές παρουσίασαν 
από κοινού μια έκθεση για κάθε πόλη.

Η διαδικασία για την επιλογή της διοργανώτριας πόλης για τους Αγώνες του 
2000 βελτιώθηκε με την έκδοση ενός οδηγού για τις αιτούσες πόλεις. Έκτοτε, 
έχουν γίνει και άλλες βελτιώσεις έτσι, ώστε να εμπεριέχονται συγκεκριμένα 
κριτήρια αξιολόγησης τα οποία η υποψήφια πόλη πρέπει να συμπληρώσει 
στα τεύχη της τελικής τους προσφοράς. Η ΔΟΕ όρισε επίσης μια Επιτροπή 
Αξιολόγησης με ευθύνη την προετοιμασία και υποβολή μιας πλήρους έκθεσης 

αξιολόγησης, αφού επισκέπτονταν κάθε μία από τις υποψήφιες πόλεις. Στην 
Επιτροπή αυτή συμμετέχουν μέλη της ΔΟΕ, των IFs, των NOCs, αθλητές,
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ειδικοί από προηγούμενες OCOGs και ειδικοί σε περιβαλλοντικά, 
χρηματοοικονομικά, αθλητικά και νομικά θέματα.

Λόγω της μεγάλης προσφοράς υποψηφιοτήτων για τους Χειμερινούς 
Ολυμπιακούς Αγώνες του 2002, η ΔΟΕ αποφάσισε το χωρισμό της 

διαδικασίας σε δύο επιμέρους φάσεις. Επιλέχτηκε μια ομάδα, αποτελούμενη 
από τα μέλη του Δ.Σ. (πλην όσων κατάγονταν από υποψήφια χώρα), έναν 
αντιπρόσωπο των IFs και των NOCs, τον πρόεδρο της Επιτροπής 
Αξιολόγησης και τον αρχαιότερο των μελών της ΔΟΕ, για να επιλέξει έναν 
αριθμό φιναλίστ βάσει της έκθεσης της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Σε δεύτερη φάση, τα μέλη της ΔΟΕ είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν τις 
φιναλίστ πριν την ψηφοφορία. Η εκλογή έλαβε χώρα με μυστική ψηφοφορία 
στην επόμενη σύνοδο της ΔΟΕ. Σε κάθε γύρο, τα μέλη ψήφιζαν μία και μόνο 
πόλη. Σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται, αν μετά τον πρώτο γύρο 
καμιά πόλη δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, η πόλη με τις 
λιγότερες ψήφους βγαίνει εκτός και ακολουθούν διαδοχικοί γύροι μέχρις ότου 
μια πόλη αποκτήσει την πλειοψηφία. Αν μείνουν μόνο δύο πόλεις, εκλέγεται 
αυτή με το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.

Η διαδικασία των δύο φάσεων επαναλήφτηκε και για την εκλογή της 
διοργανώτριας πόλης των Αγώνων του 2004, όπου παρουσιάστηκε ο 
αριθμός-ρεκόρ των 11 υποψηφίων πόλεων.

1.3. ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

Η οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων έχει κάνει άλματα κατά τις τελευταίες 
διοργανώσεις σε ότι αφορά το πλήθος των συμμετεχόντων αθλητών και 
κρατών, την έκταση των απαιτούμενων έργων υποδομής, τα οικονομικά 

μεγέθη και το ενδιαφέρον που δείχνουν επιχειρήσεις (από πολυεθνικές μέχρι 
και μεσαίες τοπικές εταιρίες) να συμμετέχουν και να προβληθούν στους 

Αγώνες. Κάθε διοργάνωση είναι καλύτερη από τις προηγούμενες.

Ωστόσο, οι Αγώνες της Atlanta (1996), που είναι και οι πιο πρόσφατοι Θερινοί 
Ολυμπιακοί Αγώνες, αποτέλεσαν ένα ορόσημο στην οργάνωση των
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Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος, με 
δευτερεύοντες το πρόσφατο του εγχειρήματος και την πλούσια σχετική 
αρθρογραφία, που η αναφορά στις σύγχρονες διοργανώσεις ξεκινά με την 
Atlanta.

Εξάλλου, η έκθεση στοιχείων από παλιότερες διοργανώσεις δεν εξυπηρετεί 
ούτε σαν οδηγός για τις νεότερες, αφού πολλά έχουν αλλάξει πρόσφατα και οι 
απαιτήσεις είναι αυξημένες (π.χ. περιβαλλοντικές απαιτήσεις), ούτε σαν μέτρο 
σύγκρισης, αφού τα μεγέθη πλέον δεν είναι συγκρίσιμα. Για αυτούς τους 
λόγους, εκτός της Atlanta, γίνεται αναφορά σε οργανωτικές λεπτομέρειες των 
επόμενων διοργανώσεων, αυτών που θα σηματοδοτήσουν την πορεία του 
Ολυμπιακού Κινήματος στον 21ο αιώνα. Πρόκειται για τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του Sydney της Αυστραλίας (2000) και βέβαια τους "δικούς μας” 
Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας (2004).

1.3.1. Atlanta

1.3.1 .α. Η ανάπτυξη της πόλης και της περιφέρειας πριν την Ολυμπιάδα

Η Atlanta, μια πόλη 394.000 κατοίκων, βρίσκεται στο κέντρο μιας ευρύτερης 
περιοχής αποτελούμενης από δέκα επαρχίες με συνολικό πληθυσμό άνω των 
3.000.000. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη από τη δεκαετία του 1970 η πόλη της 
Atlanta χάνει συνεχώς κατοίκους, οι οποίοι διοχετεύονται στις γύρω περιοχές. 
Έτσι, ενώ ο πληθυσμός της ευρύτερης περιοχής αυξήθηκε κατά 33% μέσα 
στα τελευταία 15 χρόνια, στην πόλη της Atlanta μειώθηκε κατά 7,3% με 
αποτέλεσμα αυτή να κατέχει σήμερα μόλις το 14% του συνολικού πληθυσμού 
της περιοχής [5],

Τα προάστια είναι αυτόνομα με τις δικές τους εστίες απασχόλησης, είτε στο 
εμπόριο είτε σε δουλειές γραφείου. Η ανάπτυξη των προαστίων μοιραία 

επέφερε μια υπανάπτυξη στην πόλη. Η εσωτερική μετανάστευση αφορούσε 
κυρίως μεσαία και ανώτερα οικονομικά στρώματα, στη πλειοψηφία τους 
λευκούς, αφήνοντας πίσω τα κατώτερα οικονομικά στρώματα των μαύρων. 
Μεταξύ των ετών 1970 και 1990 ο πληθυσμός των μαύρων κατοίκων
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αυξήθηκε από 52% σε 67% σαν ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της 
κεντρικής πόλης, ενώ αντίθετα αυτός των λευκών μειώθηκε κατά 11%.

Η περιφέρεια της Atlanta έχει πετύχει να αποτελεί πόλο έλξης για την 
εγκατάσταση των κεντρικών γραφείων μεγάλων επιχειρήσεων όπως είναι η 

UPS (United Parcel Service), η CARE και η Εθνική Αντικαρκινική Εταιρία των 
Η.Π.Α. Παράλληλα, υπάρχουν και οι ντόπιες πολυεθνικές, η Coca-Cola, το 

CNN, η Home Depot, η Delta Airlines, που κάνουν την Atlanta σημαντική. 
Μόνο σε τρεις άλλες πόλεις των Η.Π.Α. στεγάζονται περισσότερες εταιρίες 
από τις συγκαταλεγμένες στον κατάλογο Fortune 500, που εκδίδεται κάθε 
χρόνο από το ομώνυμο περιοδικό. Παρά ταύτα και πάλι το κέντρο της πόλης 
αδικήθηκε φτάνοντας το 1994 να προσφέρει μόλις το 19% των θέσεων 
γραφείου της ευρύτερης περιφέρειας. Και αυτό όταν ήδη το 1990 τα βόρεια 
προάστια προσέφεραν το 52% της απασχόλησης στην περιοχή.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Atlanta είναι ο παραδοσιακά ισχυρός ρόλος 
που παίζει η επιχειρηματική κοινότητα σ' ότι αφορά την καθοδήγηση της 
ανάπτυξης της πόλης εδώ και 50 χρόνια. Τα πολιτικά πράγματα 
χαρακτηρίζονται από σχέση συνεργασίας μεταξύ του εκάστοτε δημάρχου και 

της ηγεσίας του επιχειρηματικού κόσμου του κέντρου της πόλης. Και μάλιστα, 
δεδομένης της φυλετικής διαφοροποίησης, αφού εδώ και 25 χρόνια οι 

πολιτικοί ηγέτες είναι μαύροι, ενώ οι εξέχοντες επιχειρηματίες παραμένουν 
λευκοί. Η επιχειρηματική κοινότητα έπαιξε έναν ηγετικό ρόλο στην 
υποστήριξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 1996, ενώ αναδείχτηκε και στον 
κύριο δωρητή.

1.3.1 .β. Πώς κερδήθηκαν οι Αγώνες

Η Atlanta έχει το προνόμιο να χαίρει της παραδοσιακής αναγνώρισης όλων 

των Η.Π.Α. σαν μια πόλη με φυλετική δικαιοσύνη και οικονομική άνθηση. 

Έτσι, οι ιθύνοντες είδαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες σαν τη χρυσή ευκαιρία για 
την πόλη να κερδίσει τόσο πανεθνική όσο και διεθνή αναγνώριση και να 
πετύχει να πλασαριστεί σαν η “επόμενη μεγάλη διεθνής πόλη”.
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Αρχικά, η ιδέα να φιλοξενήσει η πόλη τους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν έγινε 
δεκτή με ενθουσιασμό από πολλούς τοπικούς επιχειρηματίες και πολιτικούς 
ηγέτες. Το γεγονός ότι η Atlanta μπόρεσε να στοιχειοθετήσει μια πρόταση για 
την ανάληψη των Αγώνων, οφείλεται κυρίως στις προσπάθειες ενός και μόνο 
ανθρώπου, του William Porter Payne. Ο γνωστός σήμερα σε όλους στην 
Atlanta σαν Billy Payne, δεν ήταν παρά ένας τοπικός δικηγόρος και πρώην 
αθλητής του κολεγίου, πριν οριστεί επικεφαλής της Επιτροπής Διεκδίκησης 
των Αγώνων και μετέπειτα πρόεδρος της Επιτροπής Οργάνωσης των 
Ολυμπιακών Αγώνων. Η δική του αποφασιστικότητα και επιμονή ήταν που 
κέρδισε την υποστήριξη πολλών τοπικών ιθυνόντων, μεταξύ αυτών και του 
τέως δημάρχου Andrew Young, έτσι ώστε να τεθεί τελικά η υποψηφιότητα για 
την ανάληψη των αγώνων.

Η ανάθεση των αγώνων στην Atlanta ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο της 
Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (IOC) Juan Antonio Samaranch το πρωί

της 18^ Σεπτεμβρίου 1990. Η νίκη της Atlanta επιτεύχθηκε στην 5^ 
ψηφοφορία επί της Αθήνας, που ήταν το φαβορί για συναισθηματικούς 
λόγους, αφού στην Ελλάδα γεννήθηκαν οι αρχαίοι Ολυμπικακοί Αγώνες και 
εδώ διοργανώθηκαν το 1896 οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες. Η 
πρόταση της Επιτροπής της Atlanta για την Οργάνωση των Ολυμπιακών 
Αγώνων (Atlanta Organizing Committee, AOC) ήταν επιτυχής, επειδή η πόλη 
είχε ήδη πολλές από τις απαιτούμενες αθλητικές εγκαταστάσεις, εξαιρετικές 
ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και πάρα πολύ καλές αεροπορικές συνδέσεις με 
όλο τον κόσμο. Ακόμα, η υποψηφιότητα της Atlanta βοηθήθηκε πολύ από μια 
εξαιρετική παρουσίαση με χρήση προηγμένης τεχνολογίας πολυμέσων, η 
οποία «μετέφερε» τα μέλη της IOC μέσα στις υπό κατασκευή ολυμπιακές 
εγκαταστάσεις [5],

Η πρόταση της Atlanta περιλάμβανε τη συγκέντρωση των περισσοτέρων 

αγωνισμάτων σε μια μικρή γεωγραφική περιοχή, τον επονομαζόμενο 
«Ολυμπιακό Δακτύλιο». Έτσι, οι περισσότερες ολυμπιακές δραστηριότητες, 
συμπεριλαμβανομένου του Ολυμπιακού Χωριού, προγραμματίστηκε να 
εγκατασταθούν σε ακτίνα δύο μιλίων από το κέντρο της πόλης. Μόνο οι 
αθλητικές δραστηριότητες που απαιτούν περισσότερο χώρο, όπως είναι η 
κωπηλασία και η ιππασία, τοποθετήθηκαν σε διάφορες περιοχές εκτός του
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κέντρου, όπως το Stone Mountain Park. Αυτό το συγκεντρωτικό σχέδιο 
φάνηκε αρκετά ελκυστικό στα μέλη της IOC συγκρινόμενο με τις εξαιρετικά 
διασπαρμένες εγκαταστάσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες το 
1984 και της Σεούλ το 1988.

Πολύ σημαντική αποδείχτηκε η εξασφάλιση και διατήρηση της υποστήριξης 
των κατοίκων της Atlanta καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου που προηγήθηκε 
της ανάληψης. Αυτή διασφαλίστηκε με την εξασφάλιση ιδιωτικών πόρων 

χρηματοδότησης για όλες τις ολυμπιακές υποδομές και η δέσμευση των 
διοργανωτών ότι δεν θα επιβληθούν νέοι φόροι. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες της 

Atlanta σχεδιάστηκαν ώστε να είναι αυτοχρηματοδοτούμενοι.

Οι κύριοι πόροι προσόδων για τους Αγώνες ήταν:

• Τα τηλεοπτικά δικαιώματα

• Οι χορηγίες επιχειρήσεων (sponsors)

• Οι πωλήσεις εισιτηρίων

Αν και δεν απαιτήθηκε άμεση δημόσια χρηματοδότηση για αθλητικές 
εγκαταστάσεις ή λειτουργικά έξοδα, η προετοιμασία της πόλης απαίτησε 
σημαντικά δημόσια κεφάλαια. Εξ' αυτών, το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων 
των σχετικών με θέματα ασφάλειας καλύφθηκε από υπηρεσίες της 
ομοσπονδιακής κυβέρνησης των Η.Π.Α. Περί το 75% των εξόδων για 
εγκαταστάσεις στέγασης δωρίθηκαν από το πανεπιστημιακό σύστημα, το 

οποίο μετά θα μετέτρεπε τις ολυμπιακές αυτές εγκαταστάσεις σε κοιτώνες για 
σπουδαστές.

1.3.2. Sydney

To Sydney ιδρύθηκε το 1788 και αποτελεί την παλιότερη πόλη της 

Αυστραλίας. Είναι ακόμα η μεγαλύτερη πόλη της χώρας, με πληθυσμό πάνω 
από 4.000.000 άτομα. Ανήκει στο διαμέρισμα της Νέας Νότιας Ουαλίας (New 
South Wales). Βρίσκεται στην ανατολική ακτή της χώρας και απολαμβάνει 
ένα ήπιο, ηλιόλουστο κλίμα. Η ανώτερη θερμοκρασία (σε μέσες τιμές)
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κυμαίνεται από 17 βαθμούς Κελσίου το χειμώνα (Ιούνιο με Αύγουστο) έως 27 
βαθμούς το καλοκαίρι (Δεκέμβριο με Φεβρουάριο) [6].

Το λιμάνι του Sydney αποτελεί το κέντρο του και το μεγαλύτερο αξιοθέατο της 
πόλης. Κάθε μέρα εκατοντάδες κάτοικοι της πόλης και επισκέπτες συρρέουν 

για να ταξιδέψουν με τα φημισμένα φέρρυ-μπόατς, να θαυμάσουν την Όπερα 
(Opera House) ή να περάσουν της Γέφυρα του Λιμανιού (Harbour Bridge). 
Πρόκειται για ένα από τα πιο όμορφα μέρη παγκοσμίως για να γιορτάσει 
κανείς την Πρωτοχρονιά. Οι συχνές επιδείξεις πυροτεχνημάτων δε θα λείψουν 
ούτε την περίοδο των Αγώνων και αναμένεται να προσελκύσουν πολλούς 
επισκέπτες.

Η πόλη περιβάλλεται από 40 χρυσαφένιες παραλίες ανατολικά της, ενώ 

δυτικά σε μικρή σχετικά απόσταση ορθώνονται τα Γαλάζια Όρη (Blue 
Mountains). Πάνω από 200.000 σκάφη ανήκουν στους κατοίκους του Sydney. 
Τους αρέσει να έχουν να κάνουν με το νερό είτε ψαρεύοντας είτε 
κωπηλατώντας είτε σερφάροντας.

Η πόλη είναι ευχάριστη, ξεκούραστη και φιλική. Αποτελεί την έδρα μεγάλων 
πολιτιστικών ιδρυμάτων όπως είναι το Αυστραλιανό Μουσείο, η Γκαλερί 
Τέχνης της Νέας Νότιας Ουαλίας, το Κρατικό Μουσικό Ωδείο, το Μουσείο 
Εφαρμοσμένων Τεχνών και Επιστημών, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και το 
Εθνικό Ναυτικό Μουσείο. Ακόμα στο Sydney στεγάζονται πέντε 
πανεπιστήμια.

Η Αυστραλία έχει ένα σπάνιο και όχι πολύ γνωστό χαρακτηριστικό: είναι μια 
από τις πιο πολυπολιτισμικές χώρες στον κόσμο. Στην χώρα αυτή ζούνε 
άνθρωποι προερχόμενοι από 160 έθνη και μιλάνε πάνω από 70 γλώσσες, 
χωρίς να συμπεριληφθούν οι γλώσσες των Αβοριγών ιθαγενών. Τέσσερις 
στους δέκα Αυστραλούς είναι μετανάστες ή παιδιά μεταναστών, ενώ το 13,7% 
των Αυστραλών έχουν γεννηθεί σε μη αγγλόφωνες χώρες [6],

Ένας από τους κύριους στόχους που τέθηκαν από την Οργανωτική Επιτροπή 

των Αγώνων ήταν να προβληθεί αυτή η μοναδική πολυπολιτισμική κοινωνία 
και η πλούσια και ποικίλη πολιτισμική κληρονομιά. Οι εθνικές κοινότητες θα 

πάρουν ενεργά μέρος σε όλους τους τομείς των Αγώνων μέσω της 
Πολυπολιτισμικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Multicultural Advisory 

Committee).
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1.3.2.α. Προετοιμασία για την υποβολή της υποψηφιότητας

Η Επιτροπή Υποψηφιότητας του Sydney για την ανάληψη της Ολυμπιάδας 
του 2000 κατέληξε σε ένα καλά οργανωμένο, επαγγελματικό και απολύτως 
κατορθωτό πλάνο, όπως εξάλλου παρατήρησε και η Επιτροπή Αξιολόγησης 
της ΔΟΕ στην έκθεσή της [4], Οι Αυστραλοί ανάλυσαν τους Αγώνες της 
Barcelona, στην οποία είχαν στείλει ειδικούς σε διάφορους τομείς για να 
μελετήσουν τις συνθήκες κατά τη διάρκεια των Αγώνων, ειδικότερα δε στα 
θέματα της ασφάλειας και της στέγασης.

Κατέληξαν στην υποβολή μιας πρότασης ιδιαίτερα ελκυστικής. Η 

προτεραιότητα δόθηκε στους αθλητές. Σχεδιάστηκε ένα και μόνο Ολυμπιακό 
Χωριό που θα επέτρεπε στους αθλητές να απολαύσουν την εμπειρία των 
Αγώνων. Το Ολυμπιακό Χωριό θεμελιώθηκε σε ένα χώρο πολύ κοντά στις 
περισσότερες αθλητικές εγκαταστάσεις. Η πλειοψηφία των αθλητών θα 
μπορούσαν να φτάσουν με τα πόδια στις εγκαταστάσεις όπου θα 
προπονούνταν και θα αγωνίζονταν. Δεκατέσσερα από τα πιο πολυπληθή 
αγωνίσματα σχεδιάστηκαν να λάβουν χώρα σε απόσταση που μπορεί να 
κάνεις κάποιος πεζός από το Ολυμπιακό Χωριό.

Η στέγαση της Ολυμπιακής Οικογένειας ανατέθηκε σε δύο διπλανά 
ξενοδοχεία, ικανά να καλύψουν τις υψηλές απαιτήσεις των φιλοξενουμένων 

τους. Ακόμη, το 85% των αναγκών για στέγαση των αναμενόμενων 
επισκεπτών προβλέφτηκε ότι θα καλύπτονται μέσα σε απόσταση μιας ώρας 
από το Ολυμπιακό Πάρκο του Sydney. Τέλος, προετοιμάστηκε ένα σχέδιο 
ελέγχου των τιμών των κλινών [4],

Όλες οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις μοιράστηκαν σε δύο μεγάλες τοποθεσίες, 
το λιμάνι του Darling (7 αθλήματα) και το Ολυμπιακό Πάρκο Homebush (14 
αθλήματα). Τα μεταφορικά μέσα που θα εξυπηρετούν τις Ολυμπιακές 

εγκαταστάσεις (λεωφορεία, σιδηρόδρομος και φέρρυς) ήταν πολύ 

ικανοποιητικά, ενώ δεν απαιτούνται πάνω από 30 λεπτά ταξιδιού για να 
φτάσει κανείς από το Ολυμπιακό Χωριό στην μακρινότερη των 
εγκαταστάσεων. Προβλέφτηκε, ακόμα, η σύνδεση του Ολυμπιακού με πολλές 
από τις εγκαταστάσεις με νέες γραμμές φέρρυ. Σε μια κίνηση εντυπωσιασμού 

και αποστόμωσης της κριτικής για την απόμακρη θέση της Αυστραλίας στον
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παγκόσμιο χάρτη, η επιτροπή διεκδίκησης προσφέρθηκε να πληρώσει τα 
έξοδα μεταφοράς προς και από το Sydney σε όλα τα μέλη των Εθνικών 
Ολυμπιακών Επιτροπών (NOCs) που θα συμμετάσχουν στους Αγώνες και 
μάλιστα προκαταβολικά.

Ένα ισχυρό επιχείρημα αποτέλεσε και ο μεγάλος βαθμός ετοιμότητας των 
κατασκευαστικών έργων υποδομής. Κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης 11 
από τις αθλητικές εγκαταστάσεις υπήρχαν ήδη, ενώ 3 βρίσκονταν υπό 
κατασκευή. Από τις υπόλοιπες, οι 7 είχαν προγραμματιστεί να 
κατασκευαστούν ανεξαρτήτως της έκβασης της υποψηφιότητας και μόνο η 
υλοποίηση των 4 εγκαταστάσεων εξαρτιόταν από την ανάληψη των Αγώνων.

Η κατανομή του κόστους των έργων υποδομής αποδείχτηκε σοφή [4]:

• Οι κυβερνητικές και δημόσιες υπηρεσίες θα ήταν υπεύθυνες για την 
κατασκευή νέων εγκαταστάσεων, που όμως δε θα επιβάρυναν τον 
προϋπολογισμό των Αγώνων.

• Η επιτροπή των Αγώνων (OCOG) θα αναλάμβανε τα τρέχοντα έξοδα και 
όσα θα προέκυπταν κατά τη διάρκεια των Αγώνων.

• Ο ιδιωτικός τομέας θα αναλάμβανε, με συμβόλαια που είχαν ήδη 
υπογράφει, την κατασκευή του Ολυμπιακού Χωριού, καθώς και του χωριού 
για τους τεχνικούς και τους αντιπροσώπους των Μ.Μ.Ε., χωρίς την 
παραμικρή συμβολή της οργανωτικής επιτροπής.

1.3.3. Αθήνα

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 ανατέθηκαν στην Αθήνα στις 5 Σεπτεμβρίου 
1997. Η επιλογή της Αθήνας δεν ήταν αυτονόητη, όπως πιθανόν να νόμιζαν 
πολλοί συμπατριώτες μας, μετά την προηγούμενη αποτυχημένη και άδικη 

απώλεια των Αγώνων του 1996. Το ότι η ΔΟΕ εξέλεξε την Αθήνα ήταν 
αποτέλεσμα σωστής και εντατικής προετοιμασίας της Επιτροπής 

Υποψηφιότητας της Αθήνας και ενεργοποίησης των απανταχού Ελλήνων.
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Ο πρόεδρος της ΔΟΕ κ. Juan Antonio Samaranch από την έδρα του βήματος 
του 'Palais de Beaulieu' της Λωζάνης απέδωσε στην Αθήνα την τιμή και την 
ευθύνη για τη φιλοξενία των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 [7], Η επιτυχία 
αυτή ήταν το επιστέγασμα σκληρής δουλειάς 18 μηνών της Επιτροπής 
Υποψηφιότητας της Αθήνας, με επικεφαλής την κ. Γιάννα Αγγελοπούλου- 
Δασκαλάκη.

Αρχικά στη μάχη ρίχτηκαν 10 πόλεις, ένας πρωτοφανής αριθμός, ο οποίος, 
όμως, μειώθηκε στη συνέχεια, το Μάρτιο του 1997, από τα αρμόδια όργανα 
της ΔΟΕ σε 5: την Αθήνα, το Buenos Aires, το Cape Town, τη Ρώμη και τη 
Στοκχόλμη. Στη δεύτερη φάση της επιλογής που διήρκεσε έξι μήνες η 
επιτροπή έπρεπε να πείσει τα μέλη της ΔΟΕ ότι η Αθήνα πρόσφερε την 
καλύτερη πρόταση για την 28η Ολυμπιάδα.

Η ελληνική επιτροπή ήταν οπλισμένη με έναν πλήρη φάκελο υποψηφιότητας 
και μια σταθερή στρατηγική. Δεν λειτουργούσε μόνο ως ένας πρεσβευτής της 
Ελλάδας στη ΔΟΕ αλλά και ως ένας πρεσβευτής καλής θέλησης σε ολόκληρο 
τον κόσμο. Η επιτροπή φρόντισε να καλέσει ένα μεγάλο αριθμό μελών της 
ΔΟΕ να επισκεφτούν την Αθήνα προκειμένου να ενημερωθούν για 
λεπτομέρειες της υποψηφιότητάς της, ενώ τους έδωσε την ευκαιρία να 
φυτέψουν το δικό τους ελαιόδεντρο στο "Άλσος των μελών της ΔΟΕ" [7].

Η υποστήριξη που έτυχε η υποψηφιότητα από την ελληνική κυβέρνηση, όπως 
και από το ελληνικό κοινοβούλιο, έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στην τελική 
επιλογή της Αθήνας. Η συνολική εικόνα την οποία προέβαλε η Ελλάδα στο 
εξωτερικό είχε ένα θετικό αποτέλεσμα όχι μόνο στο θέμα της επιλογής της 
Αθήνας ως διοργανώτριας πόλης, αλλά και στην παρουσία της Ελλάδας στη 
διεθνή σκηνή εν γένει.

Η κύρια επικοινωνιακή στρατηγική της Αθήνας στοχεύει στο να δείξει στην 
υφήλιο όχι μόνο τους υφιστάμενους δεσμούς μεταξύ του πολιτισμού, των 
αθλημάτων και των Ολυμπιακών Ιδεωδών, αλλά και τη σύγχρονη ταυτότητα 

της Ελλάδας.
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Το Ζάππειο Μέγαρο, σύνδεσμος των Ολυμπιακών Αγώνων του περασμένου 
και του επόμενου αιώνα. Το 1896 φιλοξένησε τους αθλητές, σήμερα στεγάζει 
την Οργανωτική Επιτροπή «Αθήνα 2004»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

2.1. ATLANTA

Μετά την εκλογή της Atlanta για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων 
του 1996, δημιουργήθηκαν δύο ξεχωριστοί οργανισμοί προκειμένου να 
διαχειριστούν τους Αγώνες. Η Επιτροπή της Atlanta για τους Ολυμπιακούς 

Αγώνες (Atlanta Committee for the Olympic Games, ACOG) καθώς και ο 
Οργανισμός της Ευρύτερης Περιφέρειας της Atlanta για τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες (Metropolitan Atlanta Olympic Games Authority, MAOGA). O Billy 
Payne παρέμεινε το πιο σημαντικό πρόσωπο στο σχεδίασμά των Αγώνων 
κατέχοντας τη θέση του προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου της ACOG.

Ένας τρίτος οργανισμός, η CODA, δημιουργήθηκε στην πορεία, ώστε τελικά ο 
σχεδιασμός και η διαχείριση της όλης προσπάθειας στηρίχτηκε σε μία δομή 
τριών συμμετεχόντων δημοσίων οργανισμών που κλήθηκαν να 
προετοιμάσουν και να επιβλέψουν την διενέργεια των αγώνων:

• η ACOG,

• ο MAOGA και

• η CODA.

Η ACOG εξουσιοδοτήθηκε να χτίσει τις αθλητικές εγκαταστάσεις και το 

Ολυμπιακό Χωριό υπό τη χρηματοδοτική επίβλεψη του MAOGA. Επίσης η 
ACOG θα είχε πλήρη την επιχειρησιακή ευθύνη για τη λειτουργία των 
Αγώνων, ενώ θα έλεγχε τις κύριες πηγές προσόδων: τις χορηγίες των
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επιχειρήσεων, τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τις πωλήσεις εισιτηρίων. Ο 
Δήμος της Atlanta θα ήταν υπεύθυνος για τη συντήρηση και επισκευή 
μερικών βασικών υποδομών της πόλης, όπως είναι οι γέφυρες και τα 
συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης. Παράλληλα δημιουργήθηκε μια νέα, 
μη κερδοσκοπική επιχείρηση, η Επιχείρηση για την Ολυμπιακή Ανάπτυξη της 
Atlanta (Corporation for Olympic Development in Atlanta, CODA), για να 
χειριστεί θέματα σχετικά με την αναμόρφωση κάποιων γειτονιών και τη 
βελτίωση του αστικού σχεδιασμού των δρόμων και άλλων δημοσίων χώρων.

Ο επιμερισμός των υπευθυνοτήτων μεταξύ των τριών παραπάνω 
οργανώσεων αποδείχτηκε σημαντικός στον καθορισμό των αναπτυξιακών 
έργων (projects) που αναδείχτηκαν σε πρώτης προτεραιότητας. Ο 
περιορισμός των εξουσιών μεταξύ των τριών οργανώσεων περιόρισε το 
βαθμό συντονισμού μεταξύ τους. Ακόμη, η χρηματοοικονομική δομή που 
επιλέχτηκε, με τη μεγάλη εξάρτηση από ιδιωτικά κονδύλια, περιόρισε τους 
οργανισμούς του δημόσιου τομέα σε έναν υποδεέστερο ρόλο, δίνοντας στα 
έργα που ανέλαβαν χαμηλό βαθμό προτεραιότητας.

2.2. SYDNEY

Η οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του Sydney του 2000 είναι υπό την 
ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής του Sydney για τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες (Sydney Organising Committee for the Olympic Games, SOCOG), η 
οποία και σχηματίστηκε μετά την απόφαση της ανάληψης της Ολυμπιάδας 
(12 Νοεμβρίου 1993) με κορμό την προϋπάρχουσα επιτροπή υποψηφιότητας 
του Sydney. Η τοπική κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας συνυπογράφει 
τους Αγώνες και έχει την ευθύνη της προετοιμασίας των αθλητικών και 
λοιπών εγκαταστάσεων μέσω της Υπηρεσίας Ολυμπιακού Συντονισμού 
(Olympic Co-ordination Authority, OCA) [8],

Αμέσως μετά την ανάθεση στο Sydney της διοργάνωσης των Αγώνων, 

υπογράφηκε ένα Συμβόλαιο Διοργανώτριας Πόλης (Host City Contract) 
μεταξύ των της ΔΟΕ από τη μια και του Δ.Σ. του Δήμου του Sydney και της
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Αυστραλιανής Ολυμπιακής Επιτροπής (Australian Olympic Committee, ΑΟΕ) 
από την άλλη. Στις 4 Φεβρουάριου 1994 η οργανωτική επιτροπή, η SOCOG, 
έγινε και αυτή μέλος τους παραπάνω Συμβολαίου.

Η διοργάνωση των Αγώνων δε θα ήταν πάντως δυνατή χωρίς τη συνεργασία 
των διεθνών και τοπικών επιχειρήσεων που συνεισέφεραν με την υποστήριξή 
τους, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους μέσω του θεσμού των χορηγών.

Η αναμενόμενη συμμετοχή αθλητών φτάνει τον αριθμό των 10.200, ενώ άλλοι 
5.100 επίσημοι από 200 χώρες πρόκειται να λάβουν μέρος στους Αγώνες σε 

28 συνολικά αθλήματα. Η διοργάνωση θα καλύπτεται από 15.000 
επαγγελματίες των Μ.Μ.Ε., οι οποίοι θα παρέχουν ποικίλες υπηρεσίες 
αναμετάδοσης των Αγώνων σε ένα παγκόσμιο κοινό 3,5 δισεκατομμυρίων 
ανθρώπων.

Από οικονομικής πλευράς, οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι ένα τεράστιο 
εγχείρημα. Μεγάλες δυνατότητες απασχόλησης εμφανίζονται, ενώ πολλές 

χιλιάδες εθελοντών είναι απαραίτητοι για να βοηθήσουν στην προετοιμασία 
και πολύ περισσότερο σε αυτή καθ' αυτή τη διενέργεια των Αγώνων 
δουλεύοντας σαν διερμηνείς, τουριστικοί οδηγοί και σαν προσωπικό των 
κέντρων ενημέρωσης και αποτελεσμάτων [9], Οι χορηγοί που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνολογίας δουλεύουν πάνω σε 
συστήματα που θα επιτρέψουν την περίπου αυτόματη εξαγωγή και αποστολή 
των αποτελεσμάτων στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στους υπεύθυνους των 
Μ.Μ.Ε. και στο Διαδίκτυο (Internet). Άλλοι χορηγοί προσφέρουν τα προϊόντα, 
τα στελέχη και τους πόρους τους στους Αγώνες.

Περίπου 5.500.000 εισιτήρια θα διατεθούν, σε λογικές τιμές που θα 
επιτρέψουν σε όλους τους Αυστραλούς να λάβουν μέρος σαν θεατές.

Η επιτροπή SOCOG και η κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας τηρούν τη 
δέσμευσή τους για τη διοργάνωση Αγώνων με σεβασμό στις ανάγκες του 
περιβάλλοντος. Εξάλλου, η προαναγγελία των «Αγώνων των Αθλητών» 

τηρείται με τη συμμετοχή μερικών από τα παγκοσμίως μεγαλύτερα 
χρηματοοικονομικά ιδρύματα και ασφαλιστικές εταιρίες.
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Με προϋπολογισμό 2,288 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η SOCOG κάνει 
σταθερές προσπάθειες για την εξεύρεση και γρήγορη απορρόφηση των 
απαραίτητων κονδυλίων.

Μεγάλο βάρος έχει ριχτεί, επίσης, στην προσπάθεια να μείνουν οι Αγώνες του 
Sydney, οι Αγώνες της Χιλιετηρίδας, στις αναμνήσεις όλων. Η προσπάθεια 
αυτή συνεπικουρείται από τη διάθεση ποιοτικών εμπορικών προϊόντων και 
σουβενίρ με χρήση των τριών μασκότ των Αγώνων, πράγμα που βοηθάει και 
στη χρηματοδότησή τους.

2.2.1. Η Υπηρεσία Ολυμπιακού Σχεδιασμού (OCA)

Η τοπική κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας πολύ γρήγορα διαπίστωσε την 
ανάγκη για έναν οργανισμό που θα βρίσκονταν πάνω από τους υφιστάμενους 
και θα συντόνιζε τις προσπάθειες τόσο των διαφόρων υπηρεσιών του 
δημοσίου όσο και τους κατασκευαστές του ιδιωτικού τομέα. Η ανάγκη αυτή 

οδήγησε στη δημιουργία της Υπηρεσίας Ολυμπιακού Συντονισμού (Olympic 
Co-ordination Authority, OCA). H OCA έχει τον ευρύτερο ρόλο της 
κατασκευής και παράδοσης ενός αριθμού αθλητικών εγκαταστάσεων 
παγκοσμίου κλάσης και της ανάπτυξης της ακτής Homebush, όπου κυρίως 
εκτείνονται οι εγκαταστάσεις, ώστε να αποτελέσει μια κληρονομιά για όλους 
τους πολίτες της περιοχής. Έτσι, η OCA οφείλει να φτιάξει εγκαταστάσεις που 
θα ικανοποιούν τις μακροπρόθεσμες κοινωνικές, αθλητικές και πολιτισμικές 
ανάγκες της κοινωνίας [10].

Η αποστολή (το όραμα) της OCA, όπως η ίδια τη διατυπώνει έχει ως εξής:

Η OCA ετοιμάζει αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας 
παγκοσμίου επιπέδου, οι οποίες αντανακλούν τη χρησιμοποίηση των 

καλύτερων πρακτικών και την προτεραιότητα στη διατήρηση του 

περιβάλλοντος κατά την κατασκευή, την ανάπτυξη και τη λειτουργία τους.

Αυτές οι εγκαταστάσεις θα δοθούν για χρήση στους συμμετέχοντες στους 
Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του Sydney 2000 και 

μακροπρόθεσμα από την κοινωνία.
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Οι στόχοι της OCA είναι οι παρακάτω:

• Ο συντονισμός των κρατικών προσπαθειών προκειμένου να
αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών 
Αγώνων του Sydney 2000.

• Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος κατά τα ολυμπιακά πρότυπα που να 
είναι σύμφωνο με τις ανάγκες της κοινωνίας και με τις εθνικές και διεθνείς 
απαιτήσεις και προδιαγραφές.

• Η υιοθέτηση μιας διατηρήσιμης και περιβαλλοντικά ευαίσθητης 
προσέγγισης αναφορικά με την κατασκευή των εγκαταστάσεων που θα 
χρησιμοποιηθούν για τους Αγώνες αλλά και μακροπρόθεσμα.

• Η διασφάλιση της κινητοποίησης των διαδικασιών που θα 
ελαχιστοποιήσουν τις οποιεσδήποτε αρνητικές κοινωνικές συνέπειες, 
ιδιαίτερα, δε, στους χώρους της στέγασης, των μεταφορών και άλλων 
κοινωνικών υποδομών.

• Η μεγιστοποίηση της προσφοράς στην κυβέρνηση και την κοινωνία μέσω 
της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην κατασκευή των εγκαταστάσεων.

• Η ανάπτυξη μηχανισμών για τη διατήρηση και διαχείριση των ολυμπιακών 
εγκαταστάσεων σαν περιουσιακά στοιχεία μακράς πνοής για την κοινωνία.

• Η επίτευξη των στόχων της Υπηρεσίας εντός των συγκεκριμένων χρονικών 
ορίων και του προϋπολογισμού και με την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση 
των κρατικών πόρων.

• Η λειτουργία με τα υψηλότερα στάνταρ επαγγελματικής και ηθικής 
συμπεριφοράς και η ικανοποίηση των λαϊκών απαιτήσεων της 
ακεραιότητας και υπευθυνότητας κατά την παροχή των λειτουργιών και 
υπηρεσιών της Υπηρεσίας.

Ο προγραμματισμός των Αγώνων έγινε μέσα σε ένα νομοθετικό και 
κανονιστικό πλαίσιο που σκοπό έχει να υποστηρίξει τις αρχές της 
Οικολογικής Διατηρήσιμης Ανάπτυξης (Ecologically Sustainable 
Development, ESD), τον ποιοτικό σχεδίασμά, το δημόσιο τομέα και τη 
συνεργασία με τους πολίτες στη διαδικασία έγκρισης των αναπτυξιακών 
έργων.
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Η OCA, εκτός των άλλων, εργάστηκε στο σχεδίασμά των Κατευθυντήριων 
Γραμμών Ανάπτυξης (Development Guidelines) για την ακτή Homebush, 
όπου περιλαμβάνονται το Κύριο Πλάνο (Masterplan) και οι στρατηγικές για το 
περιβάλλον, τις μεταφορές και το τοπίο. Οι στρατηγικές αυτές προσφέρονται 
σαν οδηγός για τους κατασκευαστές και λειτουργούς των εγκαταστάσεων 
σχετικά με τα επιθυμητά για την OCA αποτελέσματα σε όλα τα θέματα που 
αφορούν τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση της ακτής 
Homebush και των ενεργειών που θα ενισχύσουν την αρχή ESD.

Το Μάιο του 1996 η κυβέρνηση τοποθέτησε μια Ομάδα Επιθεώρησης 
Αστικού Σχεδιασμού (Urban Design Review Panel) ως υπεύθυνη για την 
αξιολόγηση των ολυμπιακών έργων (projects) προτού αυτά εγκριθούν. Η 
ομάδα αυτή θα προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες αξιολογώντας τις 
προτάσεις και συμβουλεύοντας την OCA, ώστε να διασφαλίσει τη συνέπειά 
τους με το κύριο πλάνο και τη συνεκτικότητα της σχεδιαστικής προσέγγισης 
στην ακτή Homebush.

Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να αναπτύξει την ακτή Homebush όπως 
αρμόζει σε ένα μεγάλο project εθνικής και διεθνούς σημασίας. Αναζητεί την 
καινοτομία και τη δημιουργικότητα στο σχεδίασμά, μέσω της διαμόρφωσης 
ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, προκειμένου να παρέχει εγκαταστάσεις 
υψηλής ποιότητας και άξιων των χρημάτων των φορολογουμένων.

Τα οικοδομήματα και τα πάρκα που θα διαμορφωθούν από την OCA για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες και τα οποία φυσικά θα παραμείνουν, θα αποτελέσουν 
μια μεγάλη κληρονομιά για τους πολίτες της Νέας Νότιας Ουαλίας. Η OCA 
εκτός από την κατασκευή των εν λόγω εγκαταστάσεων είναι υπεύθυνη για το 
συντονισμό της λειτουργίας τους στη φάση μετά την κατασκευή, καθώς και 
για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που θα προκύψουν.

Στα μελλοντικά σχέδια της κυβέρνησης είναι και η διαχείριση των 

υπαρχόντων και υπό κατασκευή εγκαταστάσεων μέσω της μίσθωσής τους σε 
εμπορικές επιχειρήσεις. Ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι στρατηγικές 

μάρκετινγκ που θα επιτύχουν τη βέλτιστη αξιοποίηση του διαμορφούμενου 

εμπορικού κέντρου Australia Center, που θα επιφέρει τεράστια έσοδα στην 
τοπική κυβέρνηση [10].
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Η OCA είναι ακόμη υπεύθυνη για τη διαχείριση των αστικών περιοχών και 
χώρων στάθμευσης και για τη διαμόρφωση και αναβάθμιση των ανοικτών 
χώρων και του τοπίου πέριξ των εγκαταστάσεων. Επίσης, επιβλέπει όλα τα 
θέματα μεταφοράς υλικών και προμηθειών (logistics) στους συγκεκριμένους 
χώρους, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού των μεταφορικών μέσων. 

Τέλος, συντονίζει τα θέματα ασφάλειας, καθώς και τα θέματα πρόσβασης και 
στάθμευσης στους τόπους των αθλητικών συναντήσεων.

2.2.2. Χρηματοδότηση

Η επιτροπή SOCOG χρειάστηκε 8 μήνες λεπτομερούς σχεδιασμού και 
αξιολόγησης ώστε να προετοιμάσει και να καταλήξει στον προϋπολογισμό 
των Αγώνων. Ο προϋπολογισμός αυτός υποβλήθηκε στη ΔΟΕ, από την 
οποία και εγκρίθηκε στις 21 Μάίόυ 1997. Στον προϋπολογισμό προβλέπονται 
αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα που θα πραγματοποιήσει η SOCOG, που 
έχει την κύρια ευθύνη για την ομαλή διεκπεραίωση των Αγώνων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού η SOCOG θα έχει έσοδα 2,331 
δισεκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας, ενώ τα έξοδά της θα φτάσουν τα 2,288 
δισεκατομμύρια δολάρια. Προβλέπεται, λοιπόν, ένα πλεόνασμα (καθαρά 
κέρδη) 43 εκατομμυρίων δολαρίων περίπου [8], Εξάλλου, 370 εκατομμύρια 
δολάρια προβλέπεται να δώσει η επιτροπή στην τοπική κυβέρνηση για να 
καλύψει τα έξοδα ενοικίασης των εγκαταστάσεων, τις αναδιαμορφώσεις τους, 
καθώς και την παροχή υπηρεσιών όπως η ασφάλεια.

Αναλυτικά, τα έσοδα προβλέπονται όπως παρακάτω:

ΕΣΟΔΑ AUD($m)
Τηλεοπτικά δικαιώματα 954
Χορηγίες 829
Πωλήσεις Εισιτηρίων 487
Καταναλωτικά Προϊόντα 61
ΣΥΝΟΛΟ 2.331
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Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι προβλέψεις για τα αναμενόμενα έσοδα από 
τα τηλεοπτικά δικαιώματα αποδείχτηκαν εξαιρετικά συντηρητικές. Τα έσοδα 
που εξασφαλίστηκαν τελικά από τις πωλήσεις τους ήταν σχεδόν 
υπερδιπλάσια, αγγίζοντας τα 1800 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας [11], 
Είναι χαρακτηριστικό ότι για τα αποκλειστικά δικαιώματα για την αγορά των 
Η.Π.Α. και μόνο ο αμερικανικός κολοσσός NBC πλήρωσε πάνω από 1 
δισεκατομμύριο δολάρια Αυστραλίας (715 εκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α.) 
υπερκαλύπτοντας τα αναμενόμενα έσοδα από τις πωλήσεις σε ολόκληρη την 
υφήλιο!

Τα προβλεπόμενα έξοδα αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες:

ΕΞΟΔΑ AUD($m)
Τεχνολογικά συστήματα και διαχείρισή τους 364
Διοίκηση των εγκαταστάσεων και ασφάλεια 363
Εγκαταστάσεις και περιβάλλον 284
Ολυμπιακά Χωριά 198
Μ.Μ.Ε. - τύπος και μεταδόσεις 184
Χορηγίες και γενικό μάρκετινγκ 135
Στέγαση της Ολυμπιακής Οικογένειας 83
Αθλήματα 78
Νομικά θέματα 61
Θέματα ανθρωπίνων πόρων 54
Μεταφορές 53
Χρηματοοικονομικά έξοδα και project rianagement 50
Logistics 44
Έκδοση εισιτηρίων 42
Μεταφορά του ολυμπιακού πυρσού / πολιτιστικά 38
Τελετές 37
Εθελοντές και στολές 31
Καταναλωτικά προϊόντα και σχετικές υπηρεσίες 26
Απρόοπτα 163
ΣΥΝΟΛΟ 2.288
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2.2.3. Τηλεοπτικές μεταδόσεις

Η SOCOG πρόβλεψε τη δημιουργία ενός τηλεοπτικού φορέα που θα είναι 
αυτός και μόνο υπεύθυνος για την κάλυψη και μετάδοση των Αγώνων ανά την 
υφήλιο. Έτσι δημιουργήθηκε ο Οργανισμός Ολυμπιακών Μεταδόσεων του 
Sydney (Sydney Olympic Broadcasting Organisation, SOBO).

O SOBO θα παρακολουθεί κάθε ένα ολυμπιακό γεγονός. Η κάλυψη αυτή θα 
προσφέρεται στους τηλεοπτικούς οργανισμούς που έχουν αγοράσει τα 
δικαιώματα μετάδοσης των Ολυμπιακών Αγώνων από τη SOCOG και τη ΔΟΕ 

[8]·

Ο SOBO θα είναι για τους δύο περίπου μήνες της λειτουργίας του ένας από 

τους παγκόσμιους κολοσσούς της τηλεόρασης. Πρόκειται να απασχολήσει 
περισσότερα από 3200 άτομα προσωπικό, 200 από τα οποία θα εργάζονται 
με πλήρη απασχόληση σε 9 κύριες περιοχές: διοίκηση, παραγωγή, τεχνικές 
λειτουργίες, πληροφόρηση, υπηρεσίες υποστήριξης, διαχείριση των 
εγκαταστάσεων, δημόσιες σχέσεις, σχεδιασμός και συντονισμός και 
καταχωρήσεις. Παράλληλα, ο SOBO αποτελεί τον ενδιάμεσο μεταξύ των 

τηλεοπτικών οργανισμών που έχουν αγοράσει τα δικαιώματα και της 
οργανωτικής επιτροπής SOCOG. Στο χρόνο που μεσολαβεί μέχρι τους 
Αγώνες έχει προγραμματιστεί η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για 
τις μεταδόσεις, καθώς και η φιλοξενία στελεχών των παραπάνω οργανισμών, 
ώστε να ενημερωθούν και να εξασφαλιστεί η κάλυψη των απαιτήσεών τους.

2.3. ΑΘΗΝΑ

2.3.1. Η Οργανωτική Επιτροπή, ATHOC

Την ευθύνη για την προετοιμασία, την οργάνωση και τη διεξαγωγή των 

Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 έχει η Οργανωτική Επιτροπή της Αθήνας 

2004 (Athens Organizing Committee, ATHOC). H ATHOC σχηματίστηκε 
αμέσως μετά την επιτυχή έκβαση της υποβολής της υποψηφιότητας της
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Αθήνας και την επιλογή της πόλης από τη ΔΟΕ για τη διοργάνωση των 
Αγώνων.

Ο σχηματισμός της οργανωτικής επιτροπής καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό 
από τον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη (Olympic Charter). Πρόεδρος της 
επιτροπής ορίστηκε στις 16 Ιανουάριου 1998 ο δικηγόρος κ. Στρατής 
Στρατήγης (σήμερα έχει αντικατασταθεί από τον κ. Παναγιώτη Θωμόπουλο). 
Στα 15 μέλη της επιτροπής συμμετέχουν έλληνες μέλη της ΔΟΕ, ο πρόεδρος 
και ο γραμματέας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ένας εκπρόσωπος 
του Δημάρχου Αθηναίων, μέλη της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου [12].

Στις 24 Μαρτίου 1998 ψηφίστηκε ο Νόμος 2598/98, ο οποίος ορίζει την 
έναρξη και τους σκοπούς λειτουργίας της επιτροπής ως ανώνυμης εταιρίας με 
μοναδικό μέτοχο το ελληνικό κράτος. Η εταιρία διοικείται από ένα Διοικητικό 
Συμβούλιο τα μέλη του οποίου έχουν οριστεί από την ελληνική κυβέρνηση.

Σήμερα, πρόεδρος της εταιρίας είναι ο κ. Παναγιώτης Θωμόπουλος, ενώ χρέη 
αναπληρωτή προέδρου τελεί η κ. Νίκη Τζαβέλλα και Διευθύνοντος 
Συμβούλου ο κ. Κώστας Μπακούρης.

Η εταιρία αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα (departments) [13]:

• Σχεδιασμού,

• Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ,

• Αθλημάτων,

• Υποστήριξης των Αγώνων,

• Τεχνολογίας,

• Διοικητικών Υπηρεσιών,

• Ολυμπιακών Έργων και

• Τύπου.

Όπως ορίζεται από το σύμφωνο που υπογράφηκε την ημέρα εκλογής της 
Αθήνας (στις 5 Σεπτεμβρίου 1997) από το Δήμαρχο Αθηναίων, την Πρόεδρο 

της Επιτροπής Υποψηφιότητας της Αθήνας 2004 και τον Πρόεδρο της 
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο κύριος σκοπός της οργανωτικής 

επιτροπής ATHOC είναι η οργάνωση και η διεξαγωγή των 28ων Ολυμπιακών 
Αγώνων. Η ATHOC συντονίζει τις ενέργειές της με τη ΔΟΕ την Ελληνική
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Ολυμπιακή Επιτροπή, τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές (NOCs) και τη Δι
υπουργική Επιτροπή των Αγώνων.

Οι στόγοι τους οποίους έχει θέσει η ATHOC είναι οι εξής [13]:

• Να οργανώσει τους καλύτερους Ολυμπιακούς Αγώνες έτσι, ώστε η Αθήνα 
να αποτελεί στο μέλλον σημείο αναφοράς.

• Να επαναπροσδιορίσει τα Ολυμπιακά Ιδεώδη στο σύγχρονο πλαίσιο της 
τρίτης χιλιετίας - οι Αγώνες του μέλλοντος σε σχέση με τους 
παραδοσιακούς Αγώνες.

• Να αναπτύξει και να καθιερώσει την Πολιτιστική Ολυμπιάδα.

• Να καθιερώσει και να προβάλει την επιχείρηση της Ολυμπιακής Ανακωχής.

• Να συνεισφέρει στη βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας της 

ζωής.

• Να συνεισφέρει στη γρήγορη και σταθερή ανάπτυξη της χώρας.

• Να εξισορροπήσει με επιτυχία τα Ολυμπιακά Ιδεώδη με τον εμπορικό 
παράγοντα των Αγώνων.

• Να δυναμώσει και να προβάλει την παραδοσιακή ελληνική φιλοξενία.

• Να αφήσει στις μελλοντικές γενιές μια κληρονομιά.

2.3.2. Οι ολυμπιακές προετοιμασίες

Η αντίστροφη μέτρηση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας έχει 
ξεκινήσει. Οι Αγώνες θα διεξαχθούν από τις 13 μέχρι τις 29 Αυγούστου 2004. 
Τώρα οι διοργανωτές πρέπει να ολοκληρώσουν ένα πλήθος από 
εγκαταστάσεις που απαιτούνται για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, 
καθώς και για την εξυπηρέτηση των αθλητών και των θεατών των αγώνων. 

Αν και οι 29 από τις 39 αθλητικές εγκαταστάσεις που θα απαιτηθούν 

υφίστανται ήδη, θα χρειαστεί ακόμα πολύ δουλειά.
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Οι ολυμπιακές εγκαταστάσεις μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τέσσερις 
περιοχές [12], Αρχίζοντας από το βορά έχουμε το Ολυμπιακό Χωριό που θα 
ανεγερθεί στους πρόποδες της Πάρνηθας.

Συνεχίζοντας προς τα νότια συναντάμε το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο της 
Αθήνας (ΟΑΚΑ) στο Μαρούσι που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το Ολυμπιακό 
Στάδιο για τους αγώνες του στίβου, ένα κολυμβητικό κέντρο, ένα 
ποδηλατοδρόμιο, το ολυμπιακό κέντρο γυμναστικής, το κέντρο τένις και το 
Κέντρο Τύπου και Μ.Μ.Ε.

Τρίτος πόλος είναι το ιστορικό κέντρο της Αθήνας με το Παναθηναϊκό Στάδιο, 
όπου έλαβαν χώρα οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1896 και το 

οποίο θα φιλοξενήσει την τελετή λήξης και θα αποτελέσει το σημείο 
τερματισμού του μαραθώνιου δρόμου.

Η τέταρτη και νοτιότερη περιοχή είναι η παραλιακή ζώνη του Φαλήρου όπου 
μεταξύ άλλων θα ανεγερθεί το Κέντρο Πολλαπλών Χρήσεων με 5 πτέρυγες 
για τη διοργάνωση των αγώνων πάλης, τζούντο, τάεκ-βον-ντο, ξιφομαχίας, 
πυγμαχίας, χάντμπολ και βόλεϊ.

Τα αγωνίσματα της κωπηλασίας και του κανό θα διεξαχθούν στο τεχνητό 
κανάλι που θα κατασκευαστεί στο Σχοινιά στους πρόποδες του Μαραθώνα. Η 
ιστιοπλοΐα και το τρίαθλο θα λάβουν χώρα στον Άγιο Κοσμά στην ακτή του 
Απόλλωνα. Τα παιχνίδια ποδοσφαίρου θα διεξαχθούν στην Πάτρα, στο Βόλο, 
στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα.

Η Αθήνα θα χρειαστεί να βελτιώσει τις υποδομές της. Περί τα 2 δις δολάρια 
θα επενδυθούν στο μετρό το οποίο, από μία γραμμή 27km και 23 στάσεων 
που έχει σήμερα, θα φτάσει το 2004 τις τρεις γραμμές 45km συνολικά και 41 
στάσεων [12]. Άλλα 5 δις δολάρια θα διατεθούν για τη βελτίωση των 
τηλεπικοινωνιών.

Όμως η Αθήνα θα δώσει έμφαση και στην προστασία του περιβάλλοντος. Θα 
κατασκευαστούν χώροι στάθμευσης κοντά σε στάσεις των μέσων μαζικής 

μεταφοράς (park and ride lots) προκειμένου να μειωθεί το κυκλοφοριακό στο 

κέντρο της πόλης. Στα σχέδια της επιτροπής περιλαμβάνεται επίσης η 
αναδάσωση των κατεστραμμένων από πυρκαγιές περιοχών και τα έργα 
παραγωγής εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

32



Βησσαρίων Δ. Κοιλούκος: Σύγχρονες Προσεγγίσεις Διαχείρισης και Διασφάλισης Ποιότητας
Μεγάλων Projects: Η Περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων

Το νέο αεροδρόμιο στα Σπάτα είχε ήδη προγραμματιστεί πριν την υποβολή 
της υποψηφιότητας. Η κατασκευή βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και σε 
πρώτη φάση, στο τέλος του 2000, αναμένεται να εξυπηρετεί μέχρι και 16 

εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, ενώ η χωρητικότητά του θα ανέλθει στα 50 
εκατομμύρια επιβάτες το έτος 2004. Το αεροδρόμιο θα βρίσκεται πάνω σε 
ένα λεωφορειόδρομο 53,5km, τον Ολυμπιακό Δακτύλιο, ο οποίος θα 
περιβάλλει την πόλη και θα συνδέει τις περισσότερες από τις ολυμπιακές 
εγκαταστάσεις [12].

2.3.3. Χρηματοδότηση των Αγώνων

Ο προϋπολογισμός των Αγώνων ανέρχεται σε 1,607 δις δολάρια, προβλέπει 
δε και ένα πλεόνασμα 36,65 εκατομμυρίων δολαρίων (ποσοστό 2,3% του 

προϋπολογισμού). Εξ αυτών το ελληνικό κράτος θα καλύψει το 47,3%, η 
ATHOC το 22,6% και το υπόλοιπο 30,1% θα καλυφθεί με ιδιωτικούς πόρους. 
Από την μεριά των εσόδων, το μεγαλύτερο τμήμα, 597 εκατομμύρια δολάρια, 
αναμένεται να εισπραχθεί από την πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων 
των Αγώνων. Ένα άλλο έσοδο, που θα αρχίσει να εισρέει πολύ νωρίτερα, θα 
αποτελέσει το Ολυμπιακό Λαχείο, που θα αρχίσει την κυκλοφορία του στις 
αρχές του 2000 [12],

Οι παρακάτω πίνακες δίνουν τα αναλυτικά στοιχεία του προϋπολογισμού 
(έσοδα και έξοδα) της οργανωτικής επιτροπής των Αγώνων, της ATHOC, 
καθώς και το ποσοστό που το κάθε στοιχείο αντιπροσωπεύει στο σύνολο του 
προϋπολογισμού [14],
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ATHOC: ΕΣΟΔΑ

α/α ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΑ
(σε εκατ. δολάρια)

ΠΟΣΟΣΤΟ
(%)

1 Τηλεοπτικά δικαιώματα
- Η.Π.Α.
- Ευρώπη
- Ιαπωνία
- Υπόλοιπος κόσμος

597 37,1

2 Χορηγίες προγράμματος TOP 111 6,9
3 Τοπικές χορηγίες 200 12,4
4 Εκχώρηση δικαιωμάτων (licencing) 40 2,5
5 Επίσημοι προμηθευτές 85 5,3
6 Κοπή ολυμπιακού νομίσματος 30 1,9
7 Φιλοτελισμός 7 0,4
8 Λαχεία 235 14,6
9 Πωλήσεις εισιτηρίων 200 12,4
10 Δωρεές 20 1,2
11
12

Διάθεση περιουσιακών στοιχείων 
Χορηγίες
- Κρατικές
- Τοπικής αυτοδιοίκησης

20 1,2

13 Άλλα 62 3,9
ΣΥΝΟΛΟ 1607 100,0
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ATHOC: ΕΞΟΔΑ

α/α ΕΞΟΔΑ ΠΟΣΑ
(σε εκατ. δολάρια)

ΠΟΣΟΣΤΟ
(%)

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 141,9 8,8
1 Αθλητικές εγκαταστάσεις 74,9 4,7
2 Ολυμπιακό Χωριό 40 2,5
3 Κέντρα τύπου και μεταδόσεων 

(MPC, IBC)
27 1,7

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 1428,45 88,9
4 Αθλητικά γεγονότα,

Ολυμπιακό Χωριό, MPC & IBC
425 26,4

5 Τελετές και προγράμματα 120 7,5
6 Ιατρικές υπηρεσίες 20 1,2
7 Εστίαση 75 4,7
8 Μεταφορές 50 3,1
9 Ασφάλεια 75 4,7
10 Παραολυμπιακοί Αγώνες 50 3,1
11 Διαφήμιση και προβολή 150 9,3
12 Διαχείριση 142 8,8
13 Προ-ολυμπιακά γεγονότα 

και συντονισμός
40 2,5

14 Άλλα 281,45 17,5

15 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 36,65 2,3
ΣΥΝΟΛΟ 1607 100,0

Εκτός της οργανωτικής επιτροπής ATHOC, και το ελληνικό κράτος έχει 
καταρτίσει έναν προϋπολογισμό με τα έργα υποδομής που θα εκτελεστούν τα 
προσεχή χρόνια με κρατικά και ιδιωτικά κονδύλια και τα οποία θα έχουν 
θετικό αντίκτυπο στους Ολυμπιακούς Αγώνες [14].
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

α/α ΕΡΓΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΠΟΣΑ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1996-2004
(σε εκατ. δολάρια)

1 Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνας - 
Σταυρού - Αεροδρομίου Σπάτων

2212

2 Μετρό (Νέες γραμμές και βελτίωση 
παλιών)

1524

3 Οδικές συνδέσεις με Ολυμπιακό Χωριό 200
4 Μέτρα βελτίωσης του κυκλοφοριακού 

εν όψει των Αγώνων
320

5 Διαμόρφωση της παραλίας Φαλήρου 345,2
6 Νέο Αεροδρόμιο Σπάτων 2202,4
7 Αθλητικές εγκαταστάσεις 256,7
8 Ολυμπιακό Χωριό 290

ΣΥΝΟΛΟ 7350,3

3.2.4. Η Πολιτιστική Ολυμπιάδα

Η Αθήνα δεν αρκείται στη διοργάνωση του μεγαλύτερου παγκόσμιου 
αθλητικού γεγονότος και μόνο. Η ATHOC θέλει να υπενθυμίσει στην 
ανθρωπότητα τη μοναδική της συνεισφορά στην ανάπτυξη του δυτικού 
πολιτισμού. Έτσι, η τρίτη χιλιετία θα ανοίξει με την πολιτιστική Ολυμπιάδα 
που θα προηγηθεί των Αγώνων. Το έτος 2001 θα αφιερωθεί στον εορτασμό 
του "Ανθρώπου και του Σύμπαντος”, το 2002 στον “Άνθρωπο και τη Γη" και το 
2003 στον “Άνθρωπο και το Πνεύμα”. Το 2004, η χρονιά των Αγώνων, θα 
αφιερωθεί στον “Άνθρωπο και το Συνάνθρωπο” και η Αθήνα θα δώσει 
έμφαση στις αξίες του ανθρωπισμού, της αρμονίας, της φιλίας και της 

ειρηνικής συνύπαρξης των λαών, οι οποίες εκφράζονται από την Ολυμπιακή 

Ιδέα [12].
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Κέντρο Πολλαπλών Χρήσεων Φαλήρου (γράφημα).
Από τις σημαντικότερες νέες υποδομές των Ολυμπιακών Αγώνων 
του 2004, θα κατασκευαστεί σε ημι-αυτοχρηματοδοτούμενη βάση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

3.1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

3.1.1. Atlanta

3.1.1.1. Το κτίσιμο των αθλητικών εγκαταστάσεων

Η Atlanta επιλέχτηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996 και λόγω της 
πολύ καλής της υποδομής και της ποιότητας των υφισταμένων αθλητικών 
εγκαταστάσεων. Παρόλα αυτά, ήταν απαραίτητο να κατασκευαστούν μεγάλες 

νέες εγκαταστάσεις για τις ανάγκες των αγώνων. Η ACOG χειρίστηκε το 
σχεδίασμά και την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων και την ανακαίνιση 
των υφισταμένων. Οι περισσότερες από τις νέες κατασκευές ήταν μόνιμες και 
άφησαν μια σημαντική κληρονομιά στην Atlanta μετά το πέρας των αγώνων.

Μεταξύ των υφισταμένων εγκαταστάσεων περιλαμβάνονταν [5]:

• το στάδιο Atlanta - Fulton County,

• το στάδιο Omni Coliseum,

• το συνεδριακό κέντρο GWCC και

• το στάδιο Georgia Dome.

Το στάδιο Atlanta - Fulton County που χτίστηκε το 1964 ήταν χωρητικότητας 
50.000 ατόμων και αποτελούσε την έδρα της τοπικής ομάδας μπέιζμπολ, των
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Atlanta Braves. Δυστυχώς δεν ήταν αρκετά μεγάλο για να στεγάσει τα 
αγωνίσματα του στίβου ή τις τελετές έναρξης και λήξης. Έτσι, 
χρησιμοποιήθηκε για το ολυμπιακό αγώνισμα του μπέιζμπολ και σαν χώρος 
βοηθητικός του Ολυμπιακού Σταδίου. Μετά τη λήξη των αγώνων, το στάδιο 
αυτό απαλλοτριώθηκε.

Το στάδιο Omni Coliseum αποτελεί την έδρα της ομάδας μπάσκετ του NBA 
Atlanta Hawks και εγκαινιάστηκε το 1972. Στο στάδιο αυτό των 16.000 
θέσεων φιλοξενήθηκαν οι αγώνες βόλεϊ ανδρών και γυναικών.

Δίπλα στο Omni Coliseum βρίσκονται οι κύριες συνεδριακές εγκαταστάσεις 
της πόλης, το Παγκόσμιο Συνεδριακό Κέντρο της Πολιτείας της Γεωργίας 
(Georgia World Congress Center, GWCC). Σε αυτό έγιναν μια σειρά από 
αγωνίσματα με μικρότερες απαιτήσεις σε εγκαταστάσεις, όπως η ξιφομαχία, η 
πάλη, η άρση βαρών, το πινγκ-πονγκ και το τζούντο.

Στο παραπάνω συγκρότημα προστέθηκε το 1991 το Georgia Dome, ένα 
κλειστό στάδιο αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων, σχεδιασμένο για 
αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Αυτό το στάδιο των 71.500 θέσεων, το οποίο είχε 
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί πριν να επιλεγεί η πόλη για τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες, ενοικιάστηκε στην ACOG για να στεγάσει τους αγώνες μπάσκετ, 
χάντμπολ και γυμναστικής. Οι τρεις τελευταίες εγκαταστάσεις αποτελούν το 
πιο συγκεντρωμένο σύμπλεγμα που προσφέρει αθλητικές και συνεδριακές 
δυνατότητες στις Η.Π.Α.

Το μεγαλύτερο αθλητικό συγκρότημα που κτίστηκε για τους αγώνες ήταν 
βέβαια το Ολυμπιακό Στάδιο. Χτίστηκε στη θέση ενός χώρου πάρκινγκ δίπλα 
στο ήδη υπάρχον στάδιο Atlanta - Fulton County και έχει χωρητικότητα 
83.100 ατόμων. Σ' αυτό το στάδιο φιλοξενήθηκαν οι τελετές έναρξης και 
λήξης, καθώς και οι αγώνες του στίβου. Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός του 
σταδίου των 209 εκατομμυρίων δολαρίων επέτρεψε τη χρησιμοποίησή του 
σαν ένα στάδιο 50.000 θέσεων, αποκλειστικά για μπέιζμπολ, μετά τη λήξη 

των αγώνων και την αξιοποίησή του σαν έδρα των Atlanta Braves. Η ACOG 
το δώρισε στην πόλη της Atlanta και αυτή το μετονόμασε σε Turner Field.

Ένα άλλο νέο συγκρότημα εντός του Ολυμπιακού Δακτυλίου ήταν αυτό του 
κολυμβητηρίου του Πολυτεχνείου της Γεωργίας (Georgia Tech Aquatic 
Center). Κόστισε 24 εκατομμύρια δολάρια και στέγασε τους αγώνες
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κολύμβησης, κατάδυσης και water polo. Μετά τη λήξη των αγώνων και αυτό 
υπέστη κάποιες τροποποιήσεις, αφού η πισίνα του και πολλές από τις θέσεις 
των θεατών μετακινήθηκαν. Τώρα χρησιμεύει σαν χώρος οργάνωσης 
πανεπιστημιακών δραστηριοτήτων και αγώνων.

Εκτός του Ολυμπιακού Δακτυλίου χρειάστηκε να κατασκευαστούν νέες 
εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν:

• το κέντρο ιππασίας Georgia International Horse Park,

• το κέντρο σκοποβολής Wolf Creek Shooting Complex,

• το ποδηλατοδρόμιο στο Stone Mountain Park (προσωρινό και μόνο για τη 
διάρκεια των αγώνων),

• οι εγκαταστάσεις ιστιοπλοΐας και ιστιοσανίδας στο Waassaw Sound κοντά 
στη Savannah και

• οι εγκαταστάσεις κανό - καγιάκ στον ποταμό Ocoee στο Tennessee.

Το συνολικό κόστος της δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων και της 
ανακαίνισης των παλιών ξεπέρασε τα 400 εκατομμύρια δολάρια.

3.1.1.2. Το Ολυμπιακό Χωριό

Το Ολυμπιακό Χωριό, ο χώρος εγκατάστασης, φιλοξενίας και σίτισης των 
αντιπροσωπειών από περίπου όλες τις χώρες του κόσμου που λαμβάνουν 
μέρος στους Αγώνες, καλύπτει συνολικά 260 εκτάρια στο δυτικό άκρο του 
κέντρου της Atlanta. Τα δύο τρίτα αυτής της έκτασης βρίσκονται εντός του 
χώρου του Πολυτεχνείου της Γεωργίας (Georgia Tech) και το υπόλοιπο τμήμα 
εκτείνεται σε μεγάλο βαθμό στο διπλανό χώρο του Πανεπιστημίου της 

Πολιτείας της Γεωργίας (Georgia State University, GSU). Σχεδιάστηκε ώστε 

να παρέχει όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που μπορεί να χρειαστούν σε 
όσους θα κατοικήσουν σε αυτό κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων που θα 
διαρκέσουν οι Αγώνες. Έτσι, περιλαμβάνει μουσείο, αίθριο αμφιθέατρο, 
κομμωτήριο, τράπεζα, κατάστημα δώρων και ντίσκο. Ακόμα, παρέχει 

δυνατότητες για μπόουλινγκ και άλλα παιχνίδια εσωτερικού χώρου,
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ταξιδιωτικό γραφείο, μέχρι και ένα πνευματικό κέντρο για αθλητές διαφόρων 
θρησκευμάτων [15],[5].

Τα δύο ιδρύματα διέθεσαν ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσό ώστε να μπορέσουν 
να στεγάσουν τον αριθμό ρεκόρ των 15.000 αθλητών, προπονητών και 
λοιπών βοηθητικών πληρωμάτων που ήρθαν στην Atlanta για να πάρουν 

μέρος στους Αγώνες. Πριν τους Αγώνες το Georgia Tech είχε ένα σύνολο 
κτιρίων, προορισμένων για κοιτώνες φοιτητών, χωρητικότητας 6.951 ατόμων. 
Χρειάστηκε να δημιουργηθούν άλλες 2.442 θέσεις σε επτά νέα συγκροτήματα 
κοιτώνων εντός του χώρου του Georgia Tech. Ένα όγδοο, πολύ μεγαλύτερο, 
συγκρότημα χτίστηκε παραπλεύρως του χώρου του Georgia Tech από το 
Πανεπιστήμιο GSU στοχεύοντας να στεγάσει 4.000 επιπλέον των 
συνηθισμένων κατοίκων του πανεπιστημίου.

Το συνολικό κόστος των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων ήταν 241 
εκατομμύρια δολάρια. Εξ αυτών, μόνο τα 47 εκατομμύρια, δηλαδή ένα 
ποσοστό 17%, έδωσε η ACOG. Τα υπόλοιπα χρηματοδοτήθηκαν από το 
πανεπιστημιακό σύστημα της πολιτείας με την έκδοση ομολόγων. Τα 
ομόλογα θα πληρωθούν μέσω των εσόδων από τις στεγαστικές εισφορές 
των φοιτητών.

Η εγκατάσταση περίπου 5.000 επιπλέον φοιτητών στις εγκαταστάσεις των 
δύο πανεπιστημιακών ιδρυμάτων αναμένεται να ενισχύσει την 
αναζωογόνηση του κέντρου της Atlanta. Ο Δήμος εδώ και αρκετά χρόνια 
προσπαθεί να προωθήσει την εγκατάσταση στο κέντρο της πόλης 
προκειμένου να δημιουργήσει ένα «κέντρο 24 ωρών». Η παρουσία, λοιπόν, 
5.000 νέων ατόμων σε απόσταση περίπου δύο μιλίων από το κέντρο της 
πόλης αναμένεται να αυξήσει την κινητικότητα του κέντρου.

3.1.1.3. Η επισκευή των υποδομών της πόλης

Η Atlanta σαν κάθε παλιά πόλη έχει το πρόβλημα των πεπαλαιωμένων και 
πλημμελώς συντηρούμενων υποδομών. Ένας μεγάλος αριθμός γεφυρών 

έχει κτιστεί κατά καιρούς στο κέντρο της πόλης. Κάποιες από αυτές ήταν σε
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άσχημη κατάσταση και απαιτήθηκαν πρόσκαιρα μέτρα και υδραυλικές 
στηρίξεις για να διατεθούν στο κοινό κατά τους αγώνες. Άλλες πάλι έκλεισαν 
για τα φορτηγά και τα λεωφορεία, επειδή δεν μπορούσαν να στηρίξουν τόσο 
βάρος. Η κατάρρευση μιας γέφυρας υπό το βάρος ενός λεωφορείου γεμάτου 
από αθλητές θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τραγωδία για την πόλη και του 
Αγώνες.

Το αποχετευτικό σύστημα είναι ένα σοβαρό πρόβλημα της πόλης. Τα δίκτυα 
των όμβριων υδάτων και του αποχετευτικού συστήματος είναι ενωμένα κατά 
τέτοιο τρόπο που κατά τη διάρκεια δυνατών βροχοπτώσεων η συνδυασμένη 
ροή υπερκαλύπτει τη χωρητικότητα των εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
αποχετευτικών λυμάτων [5], Σαν αποτέλεσμα, συχνά ο Δήμος είναι 
αναγκασμένος να χύνει μη επεξεργασμένα λύματα στον ποταμό 
Chattahoochee. Αν και η πολιτεία επιβάλλει πρόστιμο στο Δήμο 
περισσότερα από 20.000 δολάρια ημερησίως για καταστροφή της ποιότητας 
του νερού, ο Δήμος δεν μπόρεσε μέχρι στιγμής να σχεδιάσει και να 
χρηματοδοτήσει την πρέπουσα λύση. Ο δήμαρχος πρότεινε μια αύξηση στα 
τέλη αποχέτευσης προκειμένου να συγκεντρωθούν τα 780 εκατομμύρια 
δολάρια που είναι απαραίτητα για την αναμόρφωση του συστήματος. Μια 
άλλη μελέτη προτείνει την ιδιωτικοποίηση των δικτύων όμβριων και 
αποχέτευσης.

Πρόκειται για προβλήματα που προϋπήρχαν των Ολυμπιακών Αγώνων. 
Όμως η πιθανότητα ανάδειξής τους, ενώ η Atlanta βρίσκεται υπό το φως των 
παγκόσμιων προβολέων, πρόσθεσε το στοιχείο του επείγοντος στις 
προσπάθειες αντιμετώπισής τους. Οι κάτοικοι της Atlanta ψήφισαν τον Ιούλιο 
του 1994 την έκδοση ομολόγων ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων 
προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η αναδιάρθρωση των υποδομών της πόλης. 
Η τοπική επιχειρηματική κοινότητα έπαιξε και πάλι πρωτεύοντα ρόλο στην 
υποστήριξη της σύναψης του ομολογιακού δανείου. Σ' αυτή την περίπτωση 
είναι εμφανές το ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες επέβαλαν μια ξεκάθαρη 

καταληκτική ημερομηνία, η οποία προκάλεσε εγρήγορση σε ένα χρόνιο και 
λιμνάζον πρόβλημα.
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3.1.1.3.α. Η Επιχείρηση για την Ολυμπιακή Ανάπτυξη της Atlanta (CODA)

Η εκτέλεση των έργων αναμόρφωσης της πόλης και βελτίωσης του αστικού 
σχεδιασμού ανατέθηκε στην Επιχείρηση για την Ολυμπιακή Ανάπτυξη της 
Atlanta (CODA), όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα. Στο 24-μελές 

διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης συμμετείχαν εκπρόσωποι διάφορων 
επιχειρηματικών και αστικών ομάδων, ενώ τη θέση του προέδρου κατείχαν 
από κοινού ο Δήμαρχος και ο Joseph Prendergast, πρόεδρος της τράπεζας 
Wachocia Bank of Georgia. Η αρχική αποστολή της CODA ήταν να 
εφαρμόσει το Πρόγραμμα Ολυμπιακής Ανάπτυξης αλλά οι προσπάθειές της 
επεκτάθηκαν πολύ περισσότερο κατά τη διάρκεια των τριών ετών από τη 
δημιουργία της το 1993 ως τους Αγώνες. Η φιλοσοφία της δημιουργίας της 
μη κερδοσκοπικής αυτής επιχείρησης ήταν ότι θα είχε μεγαλύτερη ευελιξία 
και θα μπορούσε να συλλέξει ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις για να επενδύσει 
στην αναμόρφωση κάποιων περιοχών. Από τη μια, λοιπόν, σκόπευε στη 
διασπορά των ωφελειών από τους αγώνες και στις φτωχές γειτονιές και από 
την άλλη στη μόνιμη βελτίωση του κέντρου, αφήνοντας μια νέα κληρονομιά 
στον αστικό σχεδίασμά της πόλης [16].

Δύο ήταν, λοιπόν, οι ομάδες των έργων (projects) όπου εστίασε η CODA:

• αναμόρφωση των γειτονιών και

• βελτίωση των ζωτικών πεζοδρόμων που ένωναν τις στάσεις του τοπικού 
συστήματος μεταφορών (MARTA) με τις τοποθεσίες των αγώνων.

3.1.1.3.β. Αναμόρφωση των γειτονιών της πόλης

Η CODA προσδιόρισε 16 γειτονιές εντός του Ολυμπιακού Δακτυλίου, στις 
οποίες θα εστίαζε τις προσπάθειές της. Πρόκειται για μερικές από τις 

φτωχότερες περιοχές στην ευρύτερη περιφέρεια. Το 79% των νοικοκυριών 
είχε το 1993 ετήσιο εισόδημα μικρότερο των 20.000 δολαρίων και το 36%
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μικρότερο ακόμα και των 5.000 δολαρίων (περίπου 1.500.000 δρχ.)! Το 92% 
του πληθυσμού ήταν μαύροι [5].

Το καλοκαίρι του 1993 η CODA διενήργησε μια λεπτομερή έρευνα των 
συνθηκών στέγασης στην περιοχή και δημιούργησε μια βάση δεδομένων 
Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (Geographic Information 
Systems, GIS) προκειμένου να στηρίξει το σχεδίασμά της για αναμόρφωση 
των γειτονιών. Πολλά από τα διαμερίσματα βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα, ενώ 
διαπιστώθηκε ένας εξαιρετικά μεγάλος αριθμός κενών εκτάσεων γης. 
Χρησιμοποιώντας την πληροφόρηση που είχε μαζέψει, το προσωπικό της 

CODA προετοίμασε σχέδια τα οποία και προώθησε στο δημοτικό συμβούλιο 
για έγκριση. Στα σχέδια που συντάχθηκαν αρχικά για πέντε γειτονιές 
περιλαμβάνονταν τόσο αισθητικές βελτιώσεις, όσο και χρηματικά και 
ρυθμιστικά κίνητρα για την ενθάρρυνση της επανακατοίκισης των περιοχών 
αυτών. Παρά την έγκριση των σχεδίων από το δημοτικό συμβούλιο, όμως, η 

εφαρμογή τους καθυστέρησε λόγω της έλλειψης ικανών κεφαλαίων 
χρηματοδότησης.

Δύο περιοχές ωφελήθηκαν κυρίως από τα σχέδια αυτά. Η περιοχή του 
Summerhill, η οποία περιβάλλει το στάδιο Atlanta - Fulton County και το νέο 
Ολυμπιακό Στάδιο και το δημόσιο οικοδομικό συγκρότημα Techwood/Clark 
Howell Homes, που βρίσκεται δίπλα στο Ολυμπιακό Χωριό [5]. Έτσι, στο 
Summerhill χτίστηκε το οικοδομικό συγκρότημα Greenlea Commons, 76 
μονοκατοικιών, που προορίζεται για στέγαση οικογενειών διαφόρων 
εισοδημάτων. Άλλες 73 μονοκατοικίες ανεγέρθηκαν στο νότιο Summerhill, 
ενώ ανακαινίστηκαν όψεις καταστημάτων και εξαγοράστηκε γη για μελλοντικά 
αναπτυξιακά σχέδια.

Το συγκρότημα Techwood/Clark Howell Homes αποτέλεσε πριν από 60 
χρόνια το πρώτο δημόσιο στεγαστικό έργο στις Η.Π.Α. Στα χρόνια που 

πέρασαν από τότε εγκαταλείφθηκε και ερημώθηκε. Με την έγκριση 
χρηματοδότησης 42 εκατομμυρίων δολαρίων από την ομοσπονδιακή 

κυβέρνηση προγραμματίστηκε η απαλλοτρίωση του παλαιού συγκροτήματος 
και η ανέγερση νέου αποτελούμενου τόσο από μονοκατοικίες όσο και από 
διαμερίσματα. Το υπό κατασκευήν συγκρότημα των 900 κατοικιών 
απευθύνεται σε οικογένειες όλων των εισοδημάτων.
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Το έργο της CODA δεν μπόρεσε να είναι περισσότερο αποτελεσματικό για 
μια σειρά από λόγους. Κατ' αρχήν, η ξεχωριστή λειτουργία της από τις 
υπηρεσίες σχεδιασμού και στέγασης του Δήμου της Atlanta περιόρισε τις 
δυνατότητές της, αφού πολλές φορές βρέθηκε να σχεδιάζει από το μηδέν. 
Έπειτα, η μικρή διάρκεια ζωής της οργάνωσης (από τα μέσα του 1993 έως το 
τέλος 1996) δεν της έδωσε χρονικά περιθώρια δράσης. Πολύ περισσότερο, 
δε, από τη στιγμή που ο ενθουσιασμός και ο υψηλός βαθμός υποκίνησης για 
αποφασιστικές ενέργειες εξατμίστηκε με το πέρας των αγώνων. Ένας άλλος 

λόγος έχει να κάνει με τη δυσκολία με την οποία εξευρίσκονται ιδιωτικά 
κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν έργα τα οποία έχουν κοινωνικό χαρακτήρα 
και δεν «φαίνονται» πολύ προς τα έξω ή έχουν μακρύ ορίζοντα σε ότι αφορά 
τα οφέλη.

Με τη λήξη των εργασιών της CODA το Δεκέμβριο του 1996, ορίστηκε μια νέα 
ευρύτερη οργάνωση για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, ο Οργανισμός για 
τη Δημόσια Ανάπτυξη της Atlanta (Atlanta Public Development Authority, 

APDA). Η νέα αυτή υπέρ - υπηρεσία ανέλαβε το συντονισμό πολλών άλλων 
τοπικών δημόσιων υπηρεσιών με συναφές αντικείμενο και επιδιώκει την 
προσέλκυση επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να ενισχύσει 
την Επιχείρηση για την Οικονομική Αναγέννηση της Atlanta (Atlanta 
Economic Renaissance Corporation). Επιπλέον η APDA έχει την ευχέρεια να 
εκδίδει ομολογίες προκειμένου να συγχρηματοδοτήσει τα προγράμματα που 

υποστηρίζει.

Ένα εξαιρετικό γεγονός που πρόκειται να προωθήσει την οικοδομική 
ανάπτυξη της Atlanta, αποτελεί η επιλογή της πόλης μεταξύ των 6 πόλεων 
των Η.Π.Α. που συμπεριλήφθηκαν στη Ζώνη Ενίσχυσης (Empowerment 
Zone) από το ομοσπονδιακό Υπουργείο Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης 
στις 21 Δεκεμβρίου 1994 [16],[5], Η Ζώνη Ενίσχυσης σκοπό έχει να 
προωθήσει την αναζωπύρωση της ανάπτυξης και να δημιουργήσει νέες 

δουλειές για τους κατοίκους εντός των ορίων της. Τα παραπάνω 

μεταφράζονται σε χρηματοδότηση ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων για 
αναμόρφωση αστικών περιοχών και άλλων 150 εκατομμυρίων δολαρίων σε 
εν δυνάμει φορολογικές απαλλαγές. Η Ζώνη Ενίσχυσης της Atlanta 
περιλαμβάνει σχεδόν τις ίδιες περιοχές με αυτές του ενδιαφέροντος της
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CODA, έχει όμως εξασφαλισμένα κεφάλαια και πιο ξεκάθαρη αποστολή. 
Αναμένεται λοιπόν να έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Κλείνοντας αυτό το θέμα, θα λέγαμε ότι το όφελος για τις γειτονιές περί το 
κέντρο της πόλης ήταν σχετικά μικρό, εν συγκρίσει με αυτό που έφεραν οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες συνολικά στην Atlanta.

3.1.1.3.γ. Βελτίωση του αστικού σχεδίου

Η CODA πέτυχε πολύ περισσότερα αναφορικά με το δεύτερο σκέλος της 
αποστολής της, τα έργα (projects) που στοχεύουν στη βελτίωση της όψης της 
πόλης και του σχεδίου της. Κατάφερε για αυτό το σκοπό να συγκεντρώσει 
σχεδόν 75 εκατομμύρια δολάρια από διάφορες πηγές συμπεριλαμβανομένων 
τόσο δημόσιων (τοπικών και ομοσπονδιακών) όσο και ιδιωτικών πηγών. Το 

ομολογιακό δάνειο που σύναψε ο Δήμος το 1994 (αναφέρθηκε παραπάνω) 
και άλλες παρόμοιες εκδόσεις ομολογιών υπήρξαν καθοριστικές πηγές 
πόρων. Μεταξύ των έργων που προγραμμάτισε και ολοκλήρωσε η CODA 
περιλαμβάνονται [5]:

• η δημιουργία πλατειών,

• η κατασκευή διαδρομών για πεζούς,

• η εμφύτευση δέντρων,

• η εγκατάσταση παγκακιών και άλλων επίπλων ανοικτού χώρου και

• η εξασφάλιση ανοικτών χώρων.

Έτσι, επιτεύχθηκε η ελκυστικότερη όψη της πόλης για τους επισκέπτες στη 
διάρκεια των Αγώνων, καθώς και η ευκολότερη προσπελασιμότητα και 

σύνδεση μεταξύ των στάσεων της τοπικής εταιρίας μεταφορών (MARTA) και 
των τοποθεσιών όπου θα διαδραματίζονταν οι αγώνες.
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3.1.1.4. Το Ολυμπιακό Πάρκο

Το Ολυμπιακό Πάρκο που δημιουργήθηκε στην Atlanta σε ανάμνηση της 
εκατονταετηρίδας των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων (Centennial Olympic 
Park) είναι το μεγαλύτερο που σχεδιάστηκε σε αστική περιοχή τα τελευταία 25 
χρόνια στις Η.Π.Α. Ο πρόεδρος της ACOG, Billy Payne, ανακοίνωσε την 
πρόθεση της Επιτροπής να δημιουργήσει ένα νέο δημόσιο πάρκο μέσα στην 
πόλη της Atlanta, συγκεκριμένα στην περιοχή μεταξύ των ξενοδοχείων του 
κέντρου και του συνεδριακού κέντρου GWCC [5]. Ένα τέτοιο έργο ήταν πέρα 
από την αρχική αποστολή της ACOG που ήταν να φτιάξει τις αθλητικές 
εγκαταστάσεις και να οργανώσει τη διενέργεια των αγώνων. Παρά ταύτα, και 
παρακάμπτοντας το Δήμο της Atlanta και την CODA, που θα ήταν λογικά 
αρμόδιοι, η ACOG προχώρησε στη συγκέντρωση των απαιτούμενων 
κονδυλίων των 150 εκατομμυρίων δολαρίων από τον επιχειρηματικό κόσμο 

της πόλης.

Το πάρκο αποτέλεσε ένα χώρο συνάντησης και εορτασμού κατά τη διάρκεια 
των Ολυμπιακών Αγώνων. Ένας ικανός αριθμός μεγάλων επιχειρήσεων 
έστησαν προσωρινά σταντς προκειμένου να διαφημιστούν αλλά και να 
προσφέρουν διασκέδαση στους επισκέπτες. Το πάρκο ήταν εξάλλου το 

μοναδικό τμήμα του Ολυμπιακού Δακτυλίου που δεν υπαγόταν σε 
ασφυκτικούς ελέγχους ασφαλείας, τουλάχιστον μέχρι την έκρηξη βόμβας στις 

21 Ιουλίου 1996, οπότε και εντάθηκαν οι έλεγχοι.

Μετά τους Αγώνες από το Ολυμπιακό Πάρκο παρέμεινε μια περιοχή 21 
εκταρίων, την οποία διαχειρίζεται μια επιχείρηση που συστάθηκε για το 
σκοπό αυτό, η Centennial Olympic Park Area, Inc. (COPA). H COPA ανέθεσε 
στο Ινστιτούτο ULI (Urban Land Institute) τη μελέτη της περιοχής προκειμένου 
να αναπτυχθεί ένα συντονισμένο σχέδιο για τη μελλοντική της ανάπλαση. Το 
ULI κατέληξε σε ένα σχέδιο που αποσκοπεί στη μετεξέλιξη του κέντρου της 

Atlanta σε μια «ζωντανή» πόλη 24 ώρες το 24-ωρο. Συγκεκριμένα, το σχέδιο 
αναζωογόνησης της περιοχής προβλέπει τη συνένωση τριών ξεχωριστών 

νησίδων του κέντρου:

• των εστιατορίων και ξενοδοχείων της κεντρικής οδού Peachtree Str.,
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• της περιοχής του κέντρου συνεδρίων GWCC και των κεντρικών γραφείων 
του CNN και

• του συγκροτήματος καταστημάτων διασκέδασης και λιανικού εμπορίου 
Underground Atlanta.

Οι εργασίες της COPA σχετικά με την ευρύτερη περιοχή του Ολυμπιακού 
Πάρκου προσανατολίζονται σε τρεις παράλληλους στόχους [17]:

• την προώθηση της μεταστέγασης νέων κατοίκων στην περιοχή με τη 
δημιουργία νέων οικιστικών συγκροτημάτων,

• τη δημιουργία χώρων γραφείων και γενικότερη εξασφάλιση πρόσθετων 
θέσεων εργασίας και μετά το πέρας του ολυμπιακού οίστρου και

• τη διάθεση χώρων για δημιουργία νέων πόλων διασκέδασης και αναψυχής.

Κατ' αυτό τον τρόπο, από τη στιγμή που θα προσφερθεί στο κοινό το 
τρίπτυχο στέγαση - εργασία - διασκέδαση, θα μπορέσει πράγματι να 
ζωντανέψει η περιοχή σε 24-ωρη βάση.

3.1.1.5. Άλλα έργα

Ο Δήμος της Atlanta είχε τη δική του συμμετοχή στη διαμόρφωση της πόλης 
ώστε να δεχτεί τα 2.500.000 των επισκεπτών της κατά τη διάρκεια των 
Αγώνων. Έτσι, έκανε σημαντικές βελτιώσεις στο πάρκο Woodruff στο κέντρο 
της πόλης όπως και στο πάρκο Piedmont που αποτέλεσε την τοποθεσία που 
φιλοξενήθηκε το 1895 η Έκθεση Βαμβακουργών Πολιτειών (Cotton States 
Exposition), το πρώτο διεθνές γεγονός που διοργανώθηκε στην Atlanta. 
Επίσης άνοιξε ένα καινούργιο πάρκο, το Πάρκο της Ελευθερίας (Freedom 
Park), έκτασης 210 εκταρίων, στην ανατολική άκρη του κέντρου της πόλης. 
Πάνω από 50 εργασίες που αφορούσαν έργα τέχνης και ιστορικά μνημεία 

διενεργήθηκαν από τον Δήμο.

Με πρωτοβουλία των ιθυνόντων της πόλης έγιναν επίσης εργασίες στα 
πεζοδρόμια και εγκαταστάθηκαν νέα σήματα σε 14 δρόμους 
συμπεριλαμβανομένου του μακρύτερου δρόμου της Atlanta, της Peachtree
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Street. Τοποθετήθηκαν πάνω από 12.000 νέα φανάρια στους δρόμους, ειδικά 
σχεδιασμένα για την Atlanta, και φυτεύτηκαν 10.000 δέντρα.

Η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας (Environmental Protection Agency, 
ΕΡΑ) συνεργάστηκε με τον Δήμο προκειμένου να δημιουργηθούν διαδρομές 
πεζών και ποδηλατών μήκους 40 μιλίων.

Διάφορα ιδρύματα με έδρα την Atlanta έκαναν είχαν τη δική τους συνεισφορά 
[16]:

• Το ίδρυμα Woodruff πρόσφερε ένα σημαντικό μερίδιο των συνολικών 
κεφαλαίων που συγκέντρωσε η CODA για κατασκευαστικά προγράμματα 
και επιπλέον τα μισά από τα 150 εκατομμύρια δολάρια που κόστισε το 
Ολυμπιακό Πάρκο.

• επιχείρηση Trees Atlanta ανέλαβε την αγορά και την εμφύτευση των 
δέντρων στους δρόμους.

• Το ίδρυμα PATH συγκέντρωσε τα κεφάλαια για το νέο μεταφορικό 
σύστημα.

3.1.1.5.α. Το ποδηλατοδρόμιο

Το ποδηλατοδρόμιο όπου έλαβαν χώρα οι ποδηλατικοί αγώνες στο Stone 
Mountain σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω του 
λογισμικού πακέτου Mathematica της εταιρίας Wolfram Research. Αυτό είχε 
σαν άμεσες συνέπειες από τη μια την τεχνική του τελειότητα και από την άλλη 
την εξαιρετική μείωση του όλου κόστους για την ανέγερσή του.

Υπεύθυνοι για το σχεδίασμά του είναι δύο και μόνο άνθρωποι, οι Chris 
Nadovich και Dale Hughes. Η όλη εργασία που, αν γινόταν παραδοσιακά, θα 
έπαιρνε μήνες να εκτελεστεί και θα απασχολούσε ένα ολόκληρο επιτελείο από 

αρχιτέκτονες, επιτεύχθηκε μέσα σε μερικές εβδομάδες [18]. Οι υπολογισμοί 
για το σχήμα του ποδηλατοδρομίου, που βασίζονταν στα ολοκληρώματα 
Fresnel, και για τα επιμέρους στοιχεία του έγιναν εξ ολοκλήρου στο 
Mathematica. Χρειάστηκαν μερικές εβδομάδες για τον προγραμματισμό και
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μόλις τρεις ώρες για το τρέξιμο του προγράμματος χρησιμοποιώντας ένα 
κοινό PC 486. Έτσι, λύθηκαν παράλληλα συστήματα μαθηματικών εξισώσεων 
πολλών μεταβλητών και παράχθηκαν ακριβείς αριθμητικές περιγραφές για 
κάθε ένα από τα πλέον των 20.000 κομμάτια από ατσάλι όπου θα στηριζόταν 
ο κεκλιμένος διάδρομος του ποδηλατοδρομίου.

Η ακρίβεια του σχεδιασμού πιστεύεται ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στις 
εξαιρετικές επιδόσεις που πέτυχαν οι αθλητές καταρρίπτοντας 21 ολυμπιακά 
και δύο παγκόσμια ρεκόρ. Συγκεκριμένα, μέσω του υπολογιστή, έγινε 
δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός της λεγάμενης «πολικής γραμμής» που 
είναι η μαύρη γραμμή επί του τεραίν που οι αθλητές ακολουθούν ώστε να 
κάνουν τον ταχύτερο δυνατό γύρο. Όλα τα άλλα τεραίν που σχεδιάζονται με 
παραδοσιακούς τρόπους παρουσιάζουν μια απόκλιση στην πολική γραμμή 
με αποτέλεσμα οι ποδηλάτες να ταλαντεύονται περίπου 6 ίντσες πάνω - κάτω 
σε κάθε γύρο.

Το όλο έργο σχεδιάστηκε έτσι, ώστε να είναι τόσο κινητό όσο και 
ρυθμιζόμενο. Δεδομένης της πρόθεσης της ACOG να διαλύσει το 
ποδηλατοδρόμιο μετά τους Αγώνες και να επαναφέρει το πάρκο όπου θα 

φιλοξενούνταν στη παραδοσιακή του μορφή, η ιδέα να κατασκευαστεί ένα 
«φορητό» ποδηλατοδρόμιο ήταν η πιο ενδεδειγμένη λύση. Πράγματι, η 
πρόταση των Nadovich και Hughes αφορούσε μια εγκατάσταση η οποία θα 
ήταν δυνατό να αποσυναρμολογηθεί και είτε να αποθηκευτεί είτε να 
μεταφερθεί σε κάποια άλλη τοποθεσία. Μ' αυτό τον τρόπο απαλείφονταν και 
τα έξοδα για το γκρέμισμα του όλου οικοδομήματος.

Το κόστος του όλου έργου (project) μειώθηκε τελικά κατά αρκετές 
εκατοντάδες δολάρια για τους παρακάτω συνολικά λόγους [18]:

• Το έργο σχεδιάστηκε σε πολύ μικρότερο διάστημα από ότι θα γινόταν αυτό 
παραδοσιακά.

• Το ποδηλατοδρόμιο δε χρειάστηκε να κατεδαφιστεί όπως είχε αρχικά 

σχεδιαστεί.

• Η δυνατότητα χρήσης του ποδηλατοδρομίου και σε άλλες τοποθεσίες, 
λόγω της κινητής του φύσης, εξασφάλισε επιπλέον έσοδα.
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Παρά την υπεροχή του σχεδίου πρότασης που υπέβαλαν στη ΔΟΕ οι 
Nadovich και Hughes, η επιλογή τους έναντι της ανταγωνιστικής πρότασης 
του διεθνούς ηγέτη στην κατασκευή ποδηλατοδρομίων εδώ και 100 χρόνια 
δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Επιστρατεύοντας για άλλη μια φορά τη χρήση 
ανώτερου λογισμικού, χρησιμοποίησαν το Mathematica προκειμένου να 
δώσουν τις συντεταγμένες που χρειαζόταν σε ένα άλλο λογισμικό πακέτο, το 
AutoCAD, για να παραστήσει το υπό σχεδίαση έργο. Παράχθηκαν έτσι 
τρισδιάστατες παραστάσεις όλων των μερών του ποδηλατοδρομίου. Οι 
παραστάσεις αυτές ήταν που, με τη σαφήνεια και ευγλωττία τους, επέτρεψαν 
στα μέλη της ΔΟΕ να διαπιστώσουν την ικανότητα της πρωτοποριακής 
προγραμματιστικής μεθόδου να επιτύχει το προσδοκώμενο αποτέλεσμα και 
αυτές ήταν που έδωσαν τελικά την ανάθεση του έργου στους φιλόδοξους 
εμπνευστές της.

3.1.1.5.β. Η διαμόρφωση του ποταμού Ocoee

Για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Atlanta τα αγωνίσματα του 
καγιάκ και κανό έλαβαν χώρα σε μια φυσική λεκάνη νερού. Συγκεκριμένα, 
πρόκειται για τον ποταμό Ocoee στην πολιτεία του Tennessee, μια από τις 
λίγες τοποθεσίες εκτός της Πολιτείας της Γεωργίας που επιστρατεύτηκαν για 

τους αγώνες.

Ο λόγος που τα αγωνίσματα του καγιάκ και κανό συνηθίζεται να 
διοργανώνονται σε τεχνητές διαδρομές είναι ότι μόνο έτσι μπορούν να 
διαμορφωθούν ομοιόμορφες συνθήκες στη ροή του νερού για όλους τους 
αγωνιζόμενους. Βέβαια, η επιλογή του ποταμού Ocoee δεν έγινε τυχαία. Ο 
ποταμός αποτελεί τμήμα ενός συστήματος διαχείρισης του νερού εδώ και 
πολλά χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι οι διοργανωτές θα είχαν τη δυνατότητα να 

ελέγχουν τη ροή του νερού σε αντίθεση με ότι συμβαίνει σε άλλα ποτάμια 
[19]. Χρειάστηκε, βέβαια, να γίνουν αρκετές επιπλέον εργασίες από 

σχεδιαστές και μηχανικούς, ώστε να μετατραπεί ένα τμήμα του ποταμού σε 
μια διαδρομή κατάλληλη για μια διοργάνωση παγκοσμίου επιπέδου.
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Ήδη από το 1941 έχει κατασκευαστεί από την Υπηρεσία της Κοιλάδας του 
Tennessee (Tennessee Valey Authority, TVA) ένας υδατοφράκτης, ο οποίος 
στέλνει το νερό σε ένα τεχνητό τούνελ μήκους 22 μιλίων που οδηγεί στις 
εγκαταστάσεις ενός υδροηλεκτρικού εργοστασίου. Έτσι, το τμήμα του 
ποταμού που βρίσκεται κάτω από το φράγμα, τον περισσότερο καιρό δεν 

είναι παρά μια ξηρή κοίτη γεμάτη πέτρες. Αυτό το τμήμα είναι που επιλέχτηκε 
για να αποτελέσει την ολυμπιακή διαδρομή με την προϋπόθεση ότι η TVA θα 
επέτρεπε την ελεγχόμενη ροή νερού από το φράγμα και θα υφίστατο τις 
απώλειες σε παραγωγή ενέργειας από το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο.

Η διαμόρφωση του ποταμού ακολούθησε τα παρακάτω βήματα [19]:

• Μια λεπτομερή τοπογραφική μελέτη.

• Τη δημιουργία ενός φυσικού μοντέλου (σε κατάλληλη κλίμακα) της 
διαδρομής.

• Την τροποποίηση του μοντέλου, ώστε να επιτευχθούν τα επιθυμητά 
χαρακτηριστικά.

• Τη διαμόρφωση της κοίτης του ποταμού σύμφωνα με τα πρότυπα του 
μοντέλου.

Η τοπογραφική μελέτη στόχευε στο να συγκεντρωθούν αναλυτικά στοιχεία της 
τοπογραφίας του ποταμού που αφορούσαν το σχήμα της διαδρομής, τα 
εμπόδια, τις πέτρες και τη μορφολογία της κοίτης, καθώς και το ύψος του 
νερού. Συγκεντρώθηκαν 20.000 σημεία δεδομένων σε απόσταση ενός ποδιού 
(32 cm) το ένα από το άλλο. Μ' αυτό τον τρόπο διαμορφώθηκε ένα ψηφιακό 
μοντέλο του ποταμού.

Χρησιμοποιώντας τώρα τα ψηφιακά αυτά δεδομένα οι μηχανικοί 
δημιούργησαν μερικές εκατοντάδες από διασταυρούμενες αποστάσεις σε μια 
κλίμακα 1:10. Ακολούθως, δημιούργησαν ένα συρμάτινο σκελετό με αυτές τις 
αποστάσεις και στη συνέχεια δημιούργησαν πάνω σ' αυτό το σκελετό το 
μοντέλο του ποταμού. Το τελικό αποτέλεσμα είχε μήκος 300 πόδια (περίπου 
100m) και πλάτος 30 πόδια (περίπου 10m).

Όλες οι απαραίτητες υδροδυναμικές εξισώσεις εφαρμόστηκαν στο μοντέλο, 
ώστε να διαπιστωθεί η τιμή των βασικών μεγεθών που αφορούσαν τη ροή 
του νερού στην κλίμακα του 1:10. Έτσι, για παράδειγμα, ο ρυθμός ροής του
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νερού προέκυψε ότι στο μοντέλο θα ήταν 0.3% της τιμής που είχε στον 
ποταμό.

Οι μηχανικοί έπρεπε στη συνέχεια να διαπιστώσουν αν πράγματι το μοντέλο 
προσομοίαζε τις βασικές συνθήκες που επικρατούσαν στον πραγματικό 
ποταμό. Μετρήσεις που έγιναν στις κατευθύνσεις ροής, το ύψος των 
κυματισμών, την ταχύτητα της ροής, την τοποθεσία και το μέγεθος των 
σχηματιζόμενων δινών, τα υδραυλικά άλματα και το βάθος του νερού, έδειξαν 
ότι πράγματι το μοντέλο επεδείκνυε τα χαρακτηριστικά του ποταμού με 
εξαιρετική ακρίβεια.

Στη συνέχεια οι αρχιτέκτονες άρχισαν να μετατρέπουν το μοντέλο, ώστε να 
επιτευχθούν οι ζητούμενες τιμές των παραμέτρων. Αυτό έγινε δυνατό με την 
πρόσθεση εμποδίων από πηλό, σακιά με άμμο και πέτρες. Μετά από 
εξαντλητικούς πειραματισμούς κατέληξαν στο τελικό σχέδιο.

Η τελική διαμόρφωση του ποταμού σύμφωνα με το σχέδιο που προέκυψε 

από το μοντέλο έγινε από τη Δασική Υπηρεσία των Η.Π.Α. (U.S. Forest 
Service, USFS). Περιλάμβανε τη διασκευή της κοίτης, το στένεμα του 
ποταμού και την προμήθεια του απαραίτητου όγκου νερού, χωρίς τη 
διατάραξη της ροής του νερού στις υπερκείμενες λίμνες. Τα εμπόδια που 
προστέθηκαν ήταν από ασβεστόλιθο, όπως και τα γύρω πετρώματα. Κατ' 

αυτό τον τρόπο ήταν αδύνατο στον ανεπιτήδευτο θεατή να διακρίνει τα 
πρόσθετα εμπόδια από τις προϋπάρχουσες πέτρες.

Η κατασκευή του μοντέλου κόστισε περί τα 300.000 δολάρια, ήταν όμως μια 
κίνηση που οδήγησε στην εξοικονόμηση πολύ περισσότερων χρημάτων. Αν 
δεν υπήρχε το μοντέλο, οι κατασκευαστές θα ήταν υποχρεωμένοι να 
μετακινούν μεγάλους όγκους από πέτρες στην κοίτη του ποταμού και μάλιστα 
να τους αλλάζουν θέση καθώς γίνονταν πειραματισμοί. Κάθε φορά που θα 
έπρεπε να γίνει κάποιο τεστ για να διαπιστωθεί η εναρμόνιση των 
χαρακτηριστικών του ποταμού με τους ζητούμενους, θα έπρεπε να διακοπεί η 

ροή του νερού στο τούνελ που οδηγεί στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο και να 
διοχετευθεί αυτό στην κοίτη του ποταμού. Αυτό θα είχε σαν συνέπεια 

σημαντικές απώλειες σε ενέργεια και προσόδους για την TVA.
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3.1.1.5.γ. Το ολυμπιακό κολυμβητήριο

Το κολυμβητήριο όπου εκτυλίχθηκαν τα αγωνίσματα της κολύμβησης και των 
καταδύσεων στους Ολυμπιακούς της Atlanta παρουσίασε πολλών ειδών 
καινοτομίες. Όλες όμως αποσκοπούσαν σε ένα και μόνο στόχο: να κάνουν 
τους κολυμβητές να κολυμπούν ταχύτερα.

Προκειμένου για τους αγώνες κολύμβησης χρησιμοποιήθηκαν οι 
εγκαταστάσεις του Aquatic Center εντός του χώρου του Georgia Tech. 
Έγιναν, όμως, τέτοιες εργασίες που αφορούσαν καινοτομίες, ώστε το 
κολυμβητήριο να καθιερωθεί παγκοσμίως ως ένα από τα πλέον τεχνικά άρτια
[20],

Το κολυμβητήριο χαρακτηρίζεται από ένα πρωτοποριακό σύστημα 
θέρμανσης με ηλιακή ενέργεια. Συγχρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο 
Ενέργειας των Η.Π.Α. (U.S. Department of Energy, DOE) και το ίδρυμα του 
Georgia Tech. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η εγκατάσταση του 
συστήματος ανατέθηκε στην εταιρία Heliocol USA of Orlando, Florida. 
Πρόκειται για ένα σύστημα ηλιακής θέρμανσης που αναμένεται να μειώσει τα 
λειτουργικά έξοδα της όλης εγκατάστασης κατά 12.000 δολάρια ετησίως και 
το οποίο έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να διατηρεί τα 1.000.000 γαλόνια νερού 
του κολυμβητηρίου στους 78 βαθμούς Fahrenheit, θερμοκρασία η οποία έχει 
προδιαγράφει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ειδικότερα, πρόκειται για ένα σύμπλεγμα πλαστικών ηλιακών συλλεκτών 
συνολικής επιφάνειας 10.140 τετραγωνικών ποδιών εγκατεστημένων στην 
οροφή του κολυμβητηρίου και ομαδοποιημένων σε πάνελ. Μια αντλία 40 
ίππων στέλνει κάθε λεπτό 600 γαλόνια νερού του κολυμβητηρίου, μέσω 
αγωγών από PVC, στη βάση των ηλιακών συλλεκτών. Το νερό διοχετεύεται 
έπειτα στην επιφάνεια των συλλεκτών και διαρρέει όλο το μήκος τους. Κατ' 

αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η θέρμανση του νερού από την ηλιακή 
ακτινοβολία. Αν κατ' εξαίρεση το νερό πρέπει να κρυώσει, ώστε να επιτευχθεί 

η ζητούμενη θερμοκρασία, τότε είτε μπορεί να τεθεί εκτός το σύστημα είτε να 
τεθεί σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της νύχτας, οπότε η θερμότητα θα 

ακτινοβολείται μέσω των ηλιακών συλλεκτών στον αέρα [20].
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Η καινοτομία του εγχειρήματος βασίζεται όχι στην αρχή λειτουργίας του, ττου 
είναι πολύ κοινή και εφαρμόζεται συχνά και σε νοικοκυριά, αλλά στο μέγεθος 
του όλου έργου (project). Αντί 8 ηλιακών συλλεκτών που χρησιμοποιούνται 

στο σύστημα θέρμανσης ενός σπιτιού, το ολυμπιακό κολυμβητήριο απαίτησε 
274. Επιπλέον εξαιτίας του ότι ο πρώτος συλλέκτης βρισκόταν σε απόσταση 
140 ποδιών (περίπου 45m) από το κολυμβητήριο, ήταν απαραίτητη μια 
αντλία αναρρόφησης προκειμένου να σταλθεί το νερό στους συλλέκτες. 

Χρησιμοποιήθηκε γερανός για να σηκώσει τα ηλιακά πάνελ στο ύψος των 120 
ποδιών (περίπου 40m) της οροφής του κολυμβητηρίου και ειδικά 
κατασκευασμένοι συλλέκτες, ώστε το όλο σύστημα να είναι ανθεκτικό στο 
αέρα σ' αυτό το ύψος.

Άλλες καινοτομίες στην ίδια τη λεκάνη του κολυμβητηρίου έγιναν από τον Joe 
Hunsaker της εταιρίας Counsilman/Hunsaker & Associates του St. Louis. 
Δεδομένου του ότι ένα σημαντικό εμπόδιο για τους κολυμβητές είναι οι 
αναταραχές της επιφάνειας του νερού, αναπτύχθηκαν τρόποι ώστε να μειωθεί 
η δημιουργία κυματισμών και να επιτευχθεί ηρεμία στο νερό.

Έτσι, το κολυμβητήριο έχει εγκατεστημένες 101 μικρές εισόδους οι οποίες 
διοχετεύουν νερό από το βάρος της λεκάνης στην επιφάνεια σε σχηματισμό 
360 μοιρών και πιέζουν την επιφάνεια κατά τρόπο ώστε να την εξομαλύνουν. 
Μια αντλία μεταβλητής απόδοσης είναι εγκατεστημένη, ώστε να ελέγχει τη 
ροή του νερού στις εισόδους και να διατηρεί την απαραίτητη επιφανειακή 
τάση.

Επιπλέον, η περίμετρος του κολυμβητηρίου είναι σχεδιασμένη έτσι, ώστε να 
ωθεί τους ελαφρούς κυματισμούς από τα σώματα των κολυμβητών προς το 
βυθό και μακριά από τους ίδιους: αντίθετα, δηλαδή, με τα σχέδια των 
παραδοσιακών κολυμβητηρίων που απλά τραβούν το νερό από τις άκρες 
δημιουργώντας έτσι περισσότερα κύματα.

Ακόμα και τα επιπλέοντα πλαστικά διαχωριστικά έχουν επιστρατευτεί στην 
προσπάθεια μείωσης των παφλασμών. Έχουν, λοιπόν, σχεδιαστεί έτσι, ώστε 

να απορροφούν τους κυματισμούς και να εμποδίζουν τα κύματα που 
δημιουργούνται από τον προπορευόμενο κολυμβητή να περάσουν στη 
διπλανή διαδρομή.
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Εξάλλου, τα λούκια που βρίσκονται περιμετρικά της λεκάνης του 
κολυμβητηρίου και παραδοσιακά έχουν βάθος 6 ιντσών φτιάχτηκαν με βάθος 
24 ιντσών, ώστε να εμποδίζουν την επιστροφή του παφλασμού την ώρα των 

αγώνων. Όταν τα λούκια αυτά γεμίσουν το πλεονάζον νερό οδηγείται μέσω 
καναλιού σε ειδική δεξαμενή κάτω από τον πάτο της λεκάνης.

To Aquatic Center, συνολικής αξίας 17 εκατομμυρίων δολαρίων, απέδειξε τις 
δυνατότητες που παρέχει για εξαιρετικές επιδόσεις με την κατάρρευση 
πολλών δεκάδων ρεκόρ στους Παν-Ειρηνικούς Αγώνες του 1995 και τους 
Ολυμπιακούς του 1996.
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3.1.2. Sydney

Η οργανωτική επιτροπή των Αγώνων, η SOCOG, προγραμμάτισε την 

κατασκευή των περισσοτέρων αθλητικών εγκαταστάσεων σε δύο περιοχές 

μέσα στην πόλη του Sydney: α) την ακτή Homebush και β) το Ολυμπιακό 

Πάρκο του Sydney.

Ήδη από το 1988, πριν την ανάληψη της Ολυμπιάδας, είχε αναπτυχθεί το 

Κύριο Πλάνο για την ανάπτυξη της ακτής Homebush (Homebush Master 

Plan). Η υλοποίησή του άρχισε το 1991 με την πρώτη φάση του Ολυμπιακού 

Πάρκου στο ανατολικό Sydney με προϋπολογισμό 225 εκατομμυρίων 

δολαρίων Αυστραλίας. Πρώτα χτίστηκαν το Διεθνές Κολυμβητικό Κέντρο 

(International Aquatic Center) και το Διεθνές Αθλητικό Κέντρο (International 

Athletic Center). Η κατασκευή του Ολυμπιακού Σταδίου των 110.000 θέσεων 

άρχισε το Σεπτέμβριο του 1996 με πρόβλεψη να ολοκληρωθεί το 1999. Το 

Ολυμπιακό Πάρκο είναι επίσης ο χώρος όπου προγραμματίστηκε η 

κατασκευή του Κολοσσαίου (γυμναστική, χάντμπολ και βόλεϊ), του 

ποδηλατοδρομίου, του Κέντρου τένις, του κέντρου μπέιζμπολ και του 

γυμναστηρίου προοριζόμενου για ποικίλα αθλήματα [11].

Η κατασκευή των γειτονικών εγκαταστάσεων του Showgrounds άρχισε το 

1997. Κατά τη διάρκεια των Αγώνων θα αποτελέσουν το χώρο όπου θα 

εκτυλιχθούν τα αθλήματα του μοντέρνου πεντάθλου και της ιππασίας, ενώ 

μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες θα χρησιμεύσουν σαν εκθεσιακοί χώροι. Το 

Showgrounds είναι επίσης ο χώρος όπου θα εγκατασταθεί το κύριο κέντρο 

τύπου, υπολογίζεται, δε, να είναι έτοιμο κατά τη διοργάνωση της έκθεσης 

Royal Eastern Show το 1998.

Το δεύτερο κέντρο βρίσκεται στην περιοχή του λιμανιού, περί τα δύο 

χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Το 1984 χαρακτηρίστηκε περιοχή 

επανακατασκευής και έκτοτε έχει αναπτυχθεί σε κέντρο συνεδρίων και 

ψυχαγωγίας. Ένα τμήμα της περιοχής αυτής, το λιμάνι Darling, έχει ήδη 

χρησιμοποιηθεί σαν χώρος φιλοξενίας διεθνών γεγονότων, όπως ήταν η 

Γενική Συγκέντρωση των Διεθνών Αθλητικών Ομοσπονδιών (General 

Assembly of International Sporting Federations, GAIFS) to 1991. Δίπλα στο
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προϋπάρχον Κέντρο Ψυχαγωγίας υψώθηκαν οι 5 πτέρυγες του Εκθεσιακού 

Κέντρου και του Συνεδριακού Κέντρου, όπου θα φιλοξενηθούν τα αθλήματα 

του μπάσκετ, του μποξ, του τζούντο, του πινγκ-πονγκ και της άρσης βαρών. 

Τμήμα του λιμανιού αποτελεί επίσης και το Πάρκο Moore, που θα 

χρησιμοποιηθεί για τους αγώνες πάλης και τους προκριματικούς αγώνες 

ποδοσφαίρου. Τα αγωνίσματα της ιστιοπλοΐας θα λάβουν χώρα στο λιμάνι 

του Sydney και στη διπλανή ακτή Rushcutters [11],

3.1.2.1. Η ανάπτυξη της ακτής Home bush

Η σχεδίαση της ανάπτυξης της υποβαθμισμένης περιοχής της ακτής 

Homebush από την Υπηρεσία Ολυμπιακού Συντονισμού (Olympic Co

ordination Authority, OCA) αποτέλεσε το πιο φιλόδοξο αναπτυξιακό 

πρόγραμμα που ανέλαβε η τοπική κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας. Οι 

εργασίες καθοδηγήθηκαν από ένα κύριο πλάνο (Masterplan), το οποίο 

καθορίζει το εύρος των μικτών χρήσεων του χώρου και τις σχέσεις και 

χρήσεις των διαφόρων τομέων εντός αυτού [10],

Η περιοχή αυτή, εκτάσεων 760 εκταρίων, βρίσκεται σε μια στρατηγική θέση, 

πολύ κοντά στο δημογραφικό και γεωγραφικό κέντρο του Sydney. Στο μέλλον 

έχει προγραμματιστεί να προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από χρήσεις 

συμπεριλαμβανομένων της αθλητικής, εκθεσιακής, ψυχαγωγικής, εμπορικής, 

στεγαστικής και χρήσης για λόγους αναψυχής. Θα αποτελέσει τη μόνιμη έδρα 

της έκθεσης Royal Easter Show, καθώς και την κυρίως ζώνη των 

Ολυμπιακών Αγώνων του 2000 και τον αποκλειστικό χώρο φιλοξενίας των 

Παραολυμπιακών Αγώνων του 2000.

Η OCA συγκέντρωσε ένα πυρήνα πολύ αξιόλογων επιστημόνων, μεταξύ των 

οποίων συμπεριλαμβάνονταν αρχιτέκτονες αστικού σχεδιασμού, 

οικονομολόγοι, μηχανικοί και συγκοινωνιολόγοι προκειμένου να καταλήξει στο 

κύριο πλάνο που τέθηκε προς εφαρμογή. Σύμφωνα με το κύριο πλάνο, η 

ακτή Homebush χωρίζεται σε τέσσερις περιοχές έργων (project areas):

58



Βησσαρίων Δ. Κοιλούκος: Σύγχρονες Προσεγγίσεις Διαχείρισης και Διασφάλισης Ποιότητας
Μεγάλων Projects: Η Περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων

1. Τον αστικό πυρήνα που περιλαμβάνει τις αθλητικές και ψυχαγωγικές 

εγκαταστάσεις, το χώρο του Showground με τους εκθεσιακούς χώρους και 

την εμπορική περιοχή.

2. Την αστική περιοχή του Newington, στην οποία θα κτιστεί το Ολυμπιακό 

Χωριό του 2000.

3. Ένα μεγάλο πάρκο το οποίο θα αποτελείται από πολλές περιοχές, 

οικολογικά διαχωρισμένες μεταξύ τους, φυσικούς διαδρόμους, φυσικό 

περιβάλλον και ευκαιρίες για αναψυχή.

4. Τον υπό ανάπτυξη χώρο της παραλίας ο οποίος θα προσφέρει πρόσβαση 

στο κοινό κατά μήκος της όχθης.

3.1.2.2. Οι ολυμπιακές αθλητικές εγκαταστάσεις

Η μεγάλη πλειοψηφία των αθλητικών εγκαταστάσεων που απαιτούνται για να 

φιλοξενήσουν τους Αγώνες θα βρίσκονται σε δύο κυρίως τοποθεσίες, κοντά 

στο Ολυμπιακό Χωριό: το Ολυμπιακό Πάρκο του Sydney και το λιμάνι 

Darling.

Ο χώρος του Ολυμπιακού Πάρκου θα περιλαμβάνει τον μεγαλύτερο αριθμό 

των εγκαταστάσεων και μάλιστα αυτών που θα στεγάσουν τα πιο δημοφιλή 

αθλήματα. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται αναλυτικά αυτές οι 

εγκαταστάσεις μαζί με σχετικές πληροφορίες [21],
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ SYDNEY

ΑΘΛΗΤΙΚΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΧΩΡΗΤΙ
ΚΟΤΗΤΑ

Ολυμπιακό Στάδιο Τελετές έναρξης και λήξης, 
ποδόσφαιρο (τελικοί)

110.000

Sydney SuperDome Γυμναστική (ελεύθερη), 15.500
γυμναστική (τραμπολίνο), 15.500
μπάσκετ (ημιτελικοί-τελικοί) 18.100

Διεθνές Κολυμβητικό Κέντρο Αγωνίσματα υγρού στοιχείου 17.500
του Sydney μοντέρνο πένταθλο 

(κολύμβηση)
17.500

Κρατικό Αθλητικό Κέντρο Πινγκ-πονγκ,
ταεκ-βον-ντο

5.000

Κρατικό Κέντρο Χόκεϊ Χόκεϊ 15.000
The Dome Μπάσκετ (προκριματικοί), 10.000

χάντμπολ (γυναικών) 10.000
Τέντα 2 Μπάντμιντον, 6.000

γυμναστική (ρυθμική) 6.000
Τέντα 3 Χάντμπολ (προκριματικοί),

μοντέρνο πένταθλο 
(σκοποβολή, ξιφομαχία)

6.000

Τέντα 4 Βόλεϊ 6.000
Κέντρο τένις τένις 10.000/4.000
Στάδιο, Ολυμπιακό Πάρκο Μπέιζμπολ,

μοντέρνο πένταθλο (μήκος, 
δρόμος)

15.000

Διεθνές Πάρκο Τοξοβολίας 
του Sydney

Τοξοβολία 4.500

Διαδρομή για αγώνες δρόμου Στίβος απεριόριστη

Στο λιμάνι του Darling, το δεύτερο μεγαλύτερο σύμπλεγμα εγκαταστάσεων θα 
περιλαμβάνονται οι παρακάτω χώροι [21]:
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ΛΙΜΑΝΙ DARLING

ΑΘΛΗΤΙΚΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΧΩΡΗΤΙ
ΚΟΤΗΤΑ

Ψυχαγωγικό Κέντρο του 
Sydney

Βόλεϊ (προκριματικοί-τελικοί) 11.000

Συνεδριακό Κέντρο του 
Sydney

Αρση βαρών 3.800

Εκθεσιακές Πτέρυγες 1&2 Τζούντο,
πάλη

9.000

Εκθεσιακή Πτέρυγα 3 Μποξ (προκριματικοί) 7.500
Εκθεσιακές Πτέρυγες 3&4 Μποξ (τελικοί) 10.000
Εκθεσιακή Πτέρυγα 4 Ξιφομαχία (τελικοί) 5.000
Εκθεσιακή Πτέρυγα 5 Ξιφομαχία (προκριματικοί) 2.200

Αγωνίσματα που χρειάζονται ειδικές εγκαταστάσεις θα λάβουν χώρα στις 

ανάλογους χώρους στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του Sydney. Έτσι, στο 

ανατολικό Sydney θα εκτυλιχθούν τα παρακάτω αγωνίσματα [21]:

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ SYDNEY

ΑΘΛΗΤΙΚΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΧΩΡΗΤΙ
ΚΟΤΗΤΑ

Κέντρο - Όπερα του Sydney 
Διαδρομή τρίαθλου

Τρίαθλο 8.500

Ποδοσφαιρικό Στάδιο του 
Sydney

Ποδόσφαιρο (πλην του 
τελικού)

42.000

Διαδρομή ποδηλασίας Ποδηλασία απεριόριστη
Ακτή Rushcutters - Μαρίνα 
Ιστιοπλοΐας

Ιστιοπλοΐα απεριόριστη

Ακτή Bondi - Κέντρο Μπητς- 
βόλεϊ

Μπητς-βόλεϊ 10.000

Βόρειο Sydney με 
Ολυμπιακό Στάδιο - 
Διαδρομή Μαραθωνίου

Μαραθώνιος απεριόριστη
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Αντίστοιχα, στο δυτικό Sydney πρόκειται να λάβουν χώρα τα παρακάτω 

αγωνίσματα [21]:

ΔΥΤΙΚΟ SYDNEY

ΑΘΛΗΤΙΚΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΧΩΡΗΤΙ
ΚΟΤΗΤΑ

Bankstown -
Ποδηλατοδρόμιο Dune Gray

Ποδηλασία 6.000

Fairfield - 
Κέντρο Ιππασίας

Ιππασία 50.000

Fairfield - Διαδρομή ορεινής 
ποδηλασίας

ποδηλασία 20.000

Liverpool - Διεθνές 
Σκοπευτικό Κέντρο Sydney

Σκοποβολή 10.000

Λίμνες Penrith - Διεθνές Κωπηλασία, 27.000
Κέντρο Regatta Sydney κανό-καγιάκ (ταχύτητας)
Λίμνες Penrith - 
Υδάτινο Στάδιο Penrith

Κανό-καγιάκ (σλάλομ) 12.500

Blacktown - 
Κέντρο Σόφτμπολ

Σόφτμπολ 8.000

Blacktown - 
Κέντρο Μπέιζμπολ

Μπέιζμπολ 4.000

Ryde -
Κέντρο Κολύμβησης Ryde

Γουότερ-πόλο (προκριματικοί) 4.000

Τέλος, το μόνο αγώνισμα, για τη διεξαγωγή του οποίου θα απαιτηθούν και 

αθλητικές εγκαταστάσεις εκτός της περιφέρειας του Sydney, είναι το 

ποδόσφαιρο. Οι ανάγκες για γήπεδα μεγάλης χωρητικότητας θα καλυφθούν 

με τα παρακάτω στάδια:
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΧΩΡΗΤΙ
ΚΟΤΗΤΑ

Στάδιο Κρίκετ του Melbourne Ποδόσφαιρο (προκριματικοί- 
ημιτελικοί)

98.000

Στάδιο Κρίκετ του Brisbane Ποδόσφαιρο (προκριματικοί) 37.000

Στάδιο Hindmarsh του 
Adelaide

Ποδόσφαιρο (προκριματικοί) 20.000

Στάδιο Bruce του Canberra Ποδόσφαιρο (προκριματικοί- 
ημιτελικοί)

25.000

3.1.2.2.α. Το Ολυμπιακό Στάδιο

Το κεντρικό σημείο των Ολυμπιακών Αγώνων του Sydney είναι ταυτόχρονα 

και η μεγαλύτερη ανοικτή αγωνιστική τοποθεσία στην ιστορία των Αγώνων. 

Το Ολυμπιακό Στάδιο έχει τη δυνατότητα να προσφέρει θέαμα σε 110.000 

άτομα, χωρητικότητα που ήδη δοκιμάστηκε όταν, στην έναρξη του 

πρωταθλήματος ράγκμπι, το Μάρτιο του 1999, 104.583 οπαδοί έδωσαν το 

«παρών».

Για τις ανάγκες των Αγώνων έχει σχεδιαστεί η τοποθέτηση επιπλέον εξεδρών, 

σε αμφιθεατρική έννοια και κατά τρόπο ώστε να μειώνεται σταδιακά το ύψος 

τους, ώστε όλοι οι θεατές να έχουν θέα στο χώρο του γηπέδου. Έχουν 

τοποθετηθεί δύο μόνιμες στεγασμένες πτέρυγες οι οποίες καταλήγουν σε 

προσωρινές ανοικτές πτέρυγες στα άκρα. Μετά το τέλος των Αγώνων οι 

θέσεις θα περιοριστούν στις 80.000.

Το στάδιο, το οποίο έχει σχεδιαστεί σε αρμονία με το μοναδικό αυστραλιανό 

περιβάλλον, περιβάλλεται από ένα τεράστιο σχηματισμό από τόξα, ενώ 

καλύπτει έκταση 3 εκταρίων. Είναι ένα από τα λίγα στάδια παγκοσμίως, το 

οποίο επιτυγχάνει να σκιάζει και να προστατεύει τους περισσότερους θεατές, 

χωρίς να κάνει χρήση ενός εντελώς κλειστού θόλου που θα προκαλούσε 

κλειστοφοβία και δε θα επέτρεπε την ανάπτυξη του γκαζόν. Η οροφή του
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σταδίου είναι κατασκευασμένη από ημιδιαφανές πολυμερές υλικό, το οποίο 

ελαχιστοποιεί τη σκίαση αλλά και την απ' ευθείας έκθεση στο ηλιακό φως της 

περιοχής των αγωνισμάτων. Αυτό έχει σαν συνέπεια τη δημιουργία ιδανικών 

συνθηκών για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις και για τους θεατές [21].

Το Ολυμπιακό Στάδιο περιλαμβάνει φιλικά προς το περιβάλλον 

χαρακτηριστικά που το αναδεικνύουν σε μνημείο οικολογικής υπευθυνότητας. 

Η στρατηγική διαχείρισης της ενέργειας που ακολουθήθηκε μειώνει τη χρήση 

της συμβατικής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω τεχνικών όπως είναι ο φυσικός 

φωτισμός, ο φωτισμός με αποτελεσματική χρήση της ενέργειας και η χρήση 

δύο μηχανών παραγωγής ενέργειας από φυσικό αέριο.

Όλα τα υλικά από τα οποία κατασκευάστηκε επιλέχτηκαν για τη συνεισφορά 

τους στη μείωση της ρύπανσης, στη διατήρηση των πόρων και στην αντοχή. 

Υπάρχουν ακόμα σημαντικά μέτρα για τη διαχείριση των απορρήτων και την 

οικονομία στην κατανάλωση νερού.

3.1.2.2.β. Το Στάδιο SuperDome

Το στάδιο με τη φιλόδοξη ονομασία SuperDome είναι ένα πρωτοφανές 

κατασκεύασμα για τα δεδομένα της Αυστραλίας. Πρόκειται για ένα γιγαντιαίο 

κλειστό γήπεδο ο εμπνευσμένος σχεδιασμός του οποίου εξασφαλίζει μια 

συναρπαστική εμπειρία τόσο για τους θεατές όσο και για τους αθλητές. Το 

σύμπλεγμα είναι εξολοκλήρου στεγασμένο χωρίς, όμως τη χρήση κολωνών, 

προσφέροντας αδιάκοπτη θέα από όλες τις θέσεις. Τέσσερις τεράστιες 

οθόνες υψηλής ευκρίνειας είναι τοποθετημένες σε κεντρικά σημεία του 

γηπέδου προσφέροντας μαγνητοσκοπημένες φάσεις (replay) και κρατώντας 

τους θεατές ενήμερους για τη διακύμανση του σκορ. Οι θέσεις είναι 

χωρισμένες σε 5 επίπεδα, ενώ ο ηχομονωτικός σχεδιασμός προσφέρει 

εξαιρετική ποιότητα ήχου [21].

Υπάρχει ακόμη ένας χώρος προθέρμανσης με πρόσβαση τόσο στο χώρο του 

γηπέδου όσο και εκτός του σταδίου.
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To SuperDome είναι σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει όλες τις ενεργειακές του 

ανάγκες με χρήση εναλλακτικής ενέργειας, οδηγώντας έτσι σε εξοικονόμηση 

αποθεμάτων 26.000 τόνων αερίου σε περίοδο 5 ετών. Το ηλιακό σύστημα 

παραγωγής ενέργειας που είναι εγκατεστημένο στην οροφή του σταδίου 

παρέχει την απαιτούμενη ενέργεια στο δίκτυο ηλεκτρισμού, καθιστώντας το 

στάδιο το μεγαλύτερο ηλιακό σύστημα οροφής στην Αυστραλία.

Άλλες σημαντικές περιβαλλοντικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι ο 

φωτισμός με αποτελεσματική χρήση της ενέργειας, η μέγιστη δυνατή χρήση 

ανακυκλωμένου νερού, η περισυλλογή και χρήση των όμβριων υδάτων, η 

περιορισμένη χρήση πόσιμου νερού και η σημαντική μείωση στη χρήση PVC.

3.1.2.2.γ. Το Διεθνές Κολυμβητικό Κέντρο

Το Διεθνές Κολυμβητικό Κέντρο του Sydney προσφέρει ένα εντυπωσιακό 

οπτικό αποτέλεσμα. Εξωτερικά δεν κάνει ιδιαίτερη αίσθηση αφού μοιάζει με 

μια όχθη γεμάτη με φυσική βλάστηση. Εσωτερικά το σύμπλεγμα είναι 

χωρισμένο σε περιοχές αγωνισμάτων και ξεκούρασης, κάθε μια από τις 

οποίες έχει τη δική της ξεχωριστή όψη.

Ο χώρος των αγώνων περιλαμβάνει μια πισίνα καταδύσεων και μια άλλη 

πισίνα συναγωνισμού 10 λωρίδων. Η οροφή έχει ένα μεγάλο άνοιγμα και ο 

σχεδιασμός χωρίς τη χρήση κολωνών επιτρέπει πολύ καλή θέα για τους 

θεατές.

Η πισίνα συναγωνισμού των 50m προσφέρει και άλλη μια πρωτοπορία: έχει 

ένα κινητό άκρο ώστε να είναι δυνατός ο χωρισμός σε δύο μικρότερες πισίνες 

των 25m η κάθε μία, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μικρές κούρσες.

Η ποιότητα του νερού των πισινών πληρούν τους αυστηρότερους όρους της 

Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικής Κολύμβησης (Federation 

Internationale de Natation Amateur, FINA). Ένα πλήρως αυτοματοποιημένο 

σύστημα όζοντος προσφέρει φιλτράρισμα και καθαρισμό του νερού 

παγκόσμιας κλάσης χρησιμοποιώντας τρεις φορές λιγότερο χλώριο από ότι οι 

συμβατικές πισίνες [21].
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Το οικονομικό σύστημα κλιματισμού που χρησιμοποιείται επιτρέπει τη 

θέρμανση του αέρα στα χαμηλά στρώματα όπου αγωνίζονται οι αθλητές και 

τη διατήρησή του σε πιο δροσερά επίπεδα πιο ψηλά, εκεί που κάθονται οι 

θεατές. Μόνο το 20% του αέρα στους διαδρόμους του κολυμβητηρίου είναι 

απαραίτητο να ψυχραίνεται από το σύστημα, πράγμα που οδηγεί σε 

σημαντική οικονομία ενέργειας.

Τα 400.000 κυβικά μέτρα γης που χρειάστηκε να εκσκαφτούν κατά τη 

διάρκεια της κατασκευής του Κολυμβητικού Κέντρου και του γειτονικού 

Αθλητικού Κέντρου ανακυκλώθηκαν με τη χρησιμοποίησή τους για τη 

διαμόρφωση των αναχωμάτων που πλαισιώνουν την είσοδο. Το κέντρο κάνει 

εξαντλητική χρήση του φυσικού φωτισμού, ώστε 10 και μόνο τεχνητά φώτα να 

είναι αρκετά για τον πλήρη φωτισμό του συμπλέγματος κατά τη διάρκεια της 

ημέρας.

3.1.2.2.δ. Το Κέντρο Τένις

Το Κέντρο Τένις σχεδιάστηκε να εγκατασταθεί στο χώρο ενός ιπποδρομίου 

του 19ου αιώνα. Αφού συμβουλεύτηκαν τους κατασκευαστές του γηπέδου του 

Wimbledon, οι Αυστραλοί κατέληξαν σε ένα κυκλικό κεντρικό στάδιο 10.000 

θέσεων σχεδιασμένο ώστε να σκιάζεται το 70% αυτών. Το σύμπλεγμα 

συμπληρώνουν δύο άλλα γήπεδα με ικανότητα 4.000 και 2.000 θεατών 

αντίστοιχα, 7 γήπεδα αγώνων και 6 γήπεδα εξάσκησης.

Οι επιφάνειες των γηπέδων θα είναι φτιαγμένες από το ακρυλικό Rebound 

Ace που είναι το ίδιο υλικό που χρησιμοποιείται στους διεθνούς φήμης 

αγώνες US Open και Australian Open.

Στο κυρίως γήπεδο η ελαφριά, ειδικά σχεδιασμένη οροφή από τη μια 

επιτρέπει το πέρασμα του φωτός και από την άλλη απαλείφει την ανάγκη 

ύπαρξης ενοχλητικών πυλώνων. Στο επίπεδο του γηπέδου ο φυσικός 

εξαερισμός επιτρέπει στους αθλητές να αγωνίζονται και στους θεατές να 

παρακολουθούν με άνεση.
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Τα όμβρια ύδατα ελέγχονται από ένα υπόγειο αποχετευτικό σύστημα και όλα 

τα κτίρια είναι εξοπλισμένα με συστήματα φωτισμού και εξαερισμού που 

κάνουν αποτελεσματική χρήση της ενέργειας. Για τη μείωση του 

κυκλοφοριακού θορύβου από τη γειτονική λεωφόρο της ακτής Homebush θα 

τοποθετηθούν εμπόδια κατά μήκος της λεωφόρου [21],

3.1.2.2.ε. Το ποδηλατοδρόμιο Dune Gray

Εγκατεστημένο στο χώρο ενός πάρκου αναψυχής το ποδηλατοδρόμιο 

αποτελεί το αξιοθέατο του προαστίου του Bankstown.

Τα 250m της καμπύλης διαδρομής είναι φτιαγμένα από βαλτικό πεύκο. Η 

μεταλλική οροφή έχει ανοίγματα για να εισέρχεται το φυσικό φως, το οποίο 

όμως φιλτράρεται από ειδικές εγκαταστάσεις ώστε να βελτιστοποιείται ο 

φυσικός φωτισμός και να απαλείφονται οι σκιάσεις στο χώρο της διαδρομής. 

Οι προσωρινές θέσεις, που θα τοποθετηθούν κατά τη διάρκεια των Αγώνων, 

θα είναι διαμορφωμένες σε αμφιθεατρικό στυλ, ενώ οι 3.000 που είναι 

μόνιμες θα έχουν σχήμα οβάλ.

Προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας, το ποδηλατοδρόμιο θα 

λειτουργεί με φυσικό εξαερισμό. Αυτό σημαίνει ότι ο ζεστός αέρας από τον 

αμφιθεατρικό χώρο των θεατών θα διώχνεται εκτός μέσω οπών στην οροφή, 

ενώ παράλληλα θα εισάγεται δροσερός αέρας από έξω μέσω των πλευρικών 

τοιχωμάτων [21].

Τα όμβρια ύδατα θα κατευθύνονται σε μια τεχνητή λίμνη, γύρω από την οποία 

θα φυτευτούν τέτοια φυτά, που να δημιουργούν την εικόνα μιας «υγρής» 

περιοχής. Αργότερα το νερό μπορεί να αντληθεί για άρδευση και άλλες 

χρήσεις.
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3.1.3. Αθήνα

Ο σχεδιασμός των Ολυμπιακών Αγώνων, ήδη από την περίοδο της υποβολής 

της υποψηφιότητας της Αθήνας, βασίστηκε στη δημιουργία τεσσάρων 

κέντρων κατά μήκος ενός άξονα που διασχίζει το λεκανοπέδιο ξεκινώντας 

από το όρος Πάρνηθα και καταλήγοντας στην Παράκτια Ζώνη του Φαλήρου, 

μια από τις ομορφότερες παραλίες της Μεσογείου.

Τα τέσσερα κέντρα θα συνδέονται μέσω του Ολυμπιακού Δακτυλίου, ο 

οποίος με τη σειρά του ενώνεται με όλες τις μεγάλες λεωφόρους της Αθήνας 

και τις οδικές αρτηρίες της χώρας. Ο Ολυμπιακός Δακτύλιος θα παρέχει μια 

εξαιρετικά καλή σύνδεση μεταξύ των κύριων εγκαταστάσεων που έχουν να 

κάνουν με τους Αγώνες (αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις στέγασης 

και ψυχαγωγίας, πολιτιστικά κέντρα, κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας), 

αφού όλες τους θα βρίσκονται εντός μιας ακτίνας που θα μπορεί να καλύψει 

κανείς με τροχοφόρο μέσα σε 20 λεπτά.

Τα τέσσερα κέντρα, όπως αυτά αποτυπώνονται στο Κατευθυντήριο Σχέδιο 

(Master Plan), είναι τα εξής [22]:

• Ιο Κέντρο: το Ολυμπιακό Χωριό (Λεκάνες Αχαρνών).

• 2ο Κέντρο: το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο της Αθήνας (ΟΑΚΑ) - 7 

αθλήματα.

• 3ο Κέντρο: το ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

• 4ο Κέντρο: η Παράκτια Ζώνη του Φαλήρου - 10 αθλήματα.

Παρακάτω αναλύονται οι εργασίες που έχουν προγραμματιστεί στην 

τοποθεσία του Ολυμπιακού Χωριού και στα δύο κέντρα των αθλητικών 

εγκαταστάσεων, το ΟΑΚΑ και την περιοχή του Φαλήρου.
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3.1.3.1. Το Ολυμπιακό Χωριό

Το Ολυμπιακό Χωριό επιλέχτηκε να χτιστεί στην περιοχή “Λεκάνες” Αχαρνών 

στο Δήμο Αχαρνών (Μενίδι). Η επιλογή της τοποθεσίας που θα φιλοξενούσε 

τους ολυμπιακούς αθλητές αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης ήδη από την 

προηγούμενη υποψηφιότητα της Αθήνας για την Ολυμπιάδα του 1996. 

Καθορίστηκε μια ομάδα εργασίας από ειδικούς η οποία θα αποφάσιζε για τη 

βέλτιστη τοποθεσία όπου θα εγκαθίστονταν το Ολυμπιακό Χωριό. Η ομάδα 

αυτή περιλάμβανε στελέχη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τον Οργανισμό 

Προστασίας του Περιβάλλοντος, τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου της 

Αθήνας, την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής, την Ελληνική Ολυμπιακή 

Επιτροπή και την Επιτροπή Υποβολής της Υποψηφιότητας της Αθήνας, ενώ 

το συντονιστικό ρόλο της όλης ερευνητικής μελέτης είχε το Τεχνικό 

Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΤΕΕ).

Η εν λόγω τοποθεσία βρίσκεται στους πρόποδες τους όρους Πάρνηθα, κοντά 

στο Εθνικό Πάρκο Πάρνηθας, με το οποίο συνδέεται οδικά. Οι 

περιβαλλοντικές και κλιματολογικές συνθήκες της επιλεχθείσας περιοχής είναι 

ιδανικές και μάλιστα, από την άποψη του χωρικού σχεδιασμού, αξιολογήθηκε 

από το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας ως μια ιδανική “οικιστική διέξοδος”.

Η κατασκευή του Ολυμπιακού Χωριού στην τοποθεσία αυτή θα αναβαθμίσει 

σημαντικά την παραμελημένη περιοχή της βορειοδυτικής Αττικής. Το 

Ολυμπιακό Χωριό πρόκειται να χτιστεί δίπλα στη συνοικία των 

Θρακομακεδόνων, μια αραιοκατοικημένη περιοχή αποτελούμενη κυρίως από 

μικρά μονοώροφα και διώροφα κτίρια και με πληθυσμό 5.000 κατοίκων. Η 

κατασκευή του Χωριού προβλέπεται ότι θα προσφέρει πρόσθετες 

στεγαστικές επιλογές καλύπτοντας τη μεγάλη ζήτηση που υπάρχει στη 

βορειοδυτική Αττική.

Ο χώρος που θα καλύψει το Ολυμπιακό Χωριό αφορά μια έκταση 830 

στρεμμάτων (83 εκταρίων). Το ελληνικό δημόσιο, ήδη την εποχή της 

προσφοράς, κατείχε το 50% αυτής της έκτασης. Το υπόλοιπο ποσοστό 

ανήκει σε ιδιώτες, όμως οι απαλλοτριώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.
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To project κατασκευής του Ολυμπιακού Χωριού αποφασίστηκε να είναι αυτο- 

χρηματοδοτούμενο. Έτσι, η κατασκευή του θα ανατεθεί σε μια κοινοπραξία 

έμπειρων κατασκευαστικών εταιριών, οι οποίες και θα εκμεταλλευτούν το 

έργο μετά την παρέλευση των Αγώνων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ο 

μετασχηματισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Χωριού σε 

έναν οικισμό από διαμερίσματα που θα προορίζεται για τη στέγαση 

οικογενειών μεσαίου εισοδήματος της ευρύτερης περιοχής της βορειοδυτικής 

Αττικής.

Οι σχεδιαστές (πολεοδόμοι και αρχιτέκτονες) του μεγάλου αυτού 

εγχειρήματος κλήθηκαν να εφαρμόσουν σύγχρονες οικιστικές αντιλήψεις, οι 

οποίες περικλείονται στις παρακάτω βασικές αρχές:

• Χρήση των νέων τεχνολονιών στην εξοικονόμηση ενέργειας. Μεταξύ των 

εφαρμογών που θα χρησιμοποιηθούν είναι η παθητική ηλιακή 

αρχιτεκτονική, η θερμομόνωση σε συνδυασμό με ανακύκλωση της 

θερμότητας, οι αντλίες θερμότητας, οι σερβομηχανισμοί για τη ρύθμιση 

των εναλλαγών ενέργειας, καθώς και η διαεποχιακή αποθήκευση της 

θερμικής ενέργειας.

• Χρήση νέων μεθόδων διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Έμφαση θα δοθεί 

στη μείωση της υπερβολικής κατανάλωσης νερού, στην αποθήκευση των 

όμβριων υδάτων, στην ξεχωριστή αποθήκευση σε κάθε οίκημα, στις 

βελτιωμένες τεχνικές ύδρευσης κ.α.

• Χρήση νέων στρατηνικών διαχείρισης των στερεών απορριμμάτων.

• Χρήση νέων, φιλικών προς το περιβάλλον οικοδομικών υλικών.

• Διαμόρφωση του τοπίου και εξωραϊσμός της υπάρχουσας βλάστησης στις 

ελεύθερες εκτάσεις μεταξύ των κτιρίων του Ολυμπιακού χωριού.

• Το Ολυμπιακό Χωριό έχει σχεδιαστεί σε συμφωνία με τις αργές της 

Σύγχρονης Κίνησης (Modem Movemeot) στο γώρο της αρχιτεκτονικής 

κτιρίων, η οποία δίνει βάρος στους παράγοντες του ορθού 

προσανατολισμού, του καλού φυσικού εξαερισμού, της διάθεσης μεταξύ 

των οικημάτων χώρων για πάρκα και κήπους, καθώς και στην 

ανακύκλωση του φυσικού αέρα. Οι αρχές αυτές επιτυγχάνονται από τη μια 

με τη σωστή επιλογή του τρόπου που θα τοποθετηθούν τα κτίρια στο
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χώρο και από την άλλη με το σωστό σχεδίασμά του κάθε κτιρίου 

ξεχωριστά.

Οι παραπάνω κύριες σχεδιαστικές αρχές του Ολυμπιακού Χωριού είναι 

συνδεδεμένες με τα θέματα τόσο της λειτουργικότητας, όσο και των 

κατασκευαστικών συστημάτων.

Από απόψεως λειτουργικότητας, το Χωριό θα αποτελείται από τρεις ζώνες:

• τη Διεθνή Ζώνη,

• την Οικιστική Ζώνη και

• το Ολυμπιακό Πάρκο.

Η Διεθνής Ζώνη θα βρίσκεται δίπλα στον οικισμό των Θρακομακεδόνων και 

θα καταλαμβάνει το βορειοδυτικό τμήμα του Χωριού.

Η Οικιστική Ζώνη θα είναι διαμορφωμένη σε μια γραμμική διάταξη μεταξύ 

της Διεθνούς Ζώνης και του Ολυμπιακού Πάρκου. Θα αποτελείται από 

τέσσερις περιοχές (Κοινότητες), κάθε μια από τις οποίες θα έχει 

χωρητικότητα 4.000 ατόμων, περίπου, κατά τη διάρκεια των Αγώνων. Κάθε 

Κοινότητα θα είναι χτισμένη γύρω από μια μεγάλη κεντρική πλατεία, που θα 

αποτελεί έναν τόπο συνάντησης και ψυχαγωγίας. Οι Κοινότητες θα είναι με 

τη σειρά τους διαιρεμένες σε τέσσερις γειτονιές η κάθε μια, με χωρητικότητα 

1.000 ατόμων ανά γειτονιά. Τα οικήματα γύρω από τις κεντρικές πλατείες θα 

είναι τα υψηλότερα, φτάνοντας τους 4-5 ορόφους. Καθώς απομακρύνεται 

κανείς από τις πλατείες, τα κτίρια θα χτίζονται όλο και χαμηλότερα, 

καταλήγοντας σε μονοώροφα και διώροφα κατά μήκος της βορειοδυτικής και 

της νοτιοανατολικής πλευράς της Οικιστικής Ζώνης.

Το Ολυμπιακό Πάρκο θα βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα του 

Ολυμπιακού Χωριού. Θα αποτελέσει ένα οικολογικό πάρκο με χλωρίδα 

ανάλογη του μεσογειακού κλίματος και τις απαραίτητες αθλητικές 

προπονητικές εγκαταστάσεις που θα είναι διαταγμένες γύρω από οικολογικές 

διαδρομές για φυσική εξάσκηση και ξεκούραση. Μεταξύ των προπονητικών 

εγκαταστάσεων θα περιλαμβάνεται ένα στάδιο στίβου, ένα κολυμβητήριο, 

γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ και τένις, καθώς και ελεύθερος χώρος που θα 

προορίζεται για τις οποιεσδήποτε πρόσθετες εγκαταστάσεις που μπορεί να 

απαιτηθούν από τις αθλητικές ομοσπονδίες (IFs).
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3.1.3.1 .α. Το μεταφορικό σύστημα του Ολυμπιακού Χωριού

Στο Ολυμπιακό Χωριό θα μπορεί κανείς να εισέλθει μέσω τριών διαφορετικών 

εισόδων:

• την είσοδο των αθλητών,

• την είσοδο των επισκεπτών και

• την είσοδο του προσωπικού του Χωριού.

Η είσοδος των επισκεπτών θα οδηγεί απ' ευθείας σε ένα πάρκο στάθμευσης 

προορισμένο για τα οχήματα των επισκεπτών και μόνο. Οι επισκέπτες δε θα 

έχουν άμεση πρόσβαση στα άλλα τμήματα του Χωριού.

Ο σχεδιασμός του Ολυμπιακού Χωριού βασίζεται στην ιδέα δημιουργίας ενός 

συστήματος από αυτοκινητόδρομους μονής κατεύθυνσης, οι οποίοι 

συνδέονται με ένα δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων. Το δίκτυο των 

δρόμων θα αποτελείται από έναν περιμετρικό δακτύλιο και μικρότερους 

δρόμους μιας κατεύθυνσης κυκλοφορίας, οι οποίοι θα τέμνουν κάθετα αυτό το 

δακτύλιο.

Το δίκτυο των δρόμων θα εξυπηρετεί κάθε μια από τις γειτονιές του 

Ολυμπιακού Χωριού, χωρίς όμως να εισέρχεται σε αυτές. Θα αποτελεί κατά 

κάποιο τρόπο ένα μικρό περιφερειακό δρόμο στον οποίο, όμως, όλες οι 

γειτονιές (συγκροτήματα κτιρίων χωρητικότητας 1.000 ατόμων) θα έχουν 

πρόσβαση.

Μέσα στο Χωριό τα μόνα οχήματα που θα επιτρέπεται να κυκλοφορούν θα 

είναι αυτά που θα μεταφέρουν αθλητές και τα απαραίτητα εξαρτήματά τους, 

τα οχήματα του προσωπικού και αυτά που θα μεταφέρουν την τροφοδοσία. Ο 

στόλος των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν μέσα στο Χωριό θα 

αποτελείται από μικρά οχήματα κατά το δυνατό αθόρυβα και αντιρρυπαντικά.
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Τα οχήματα αυτά, μετά τους Αγώνες, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για 

τη δημιουργία ενός τοπικού δικτύου δημόσιας μεταφοράς στο Οικολογικό 

Πάρκο, το συγκρότημα του Ολυμπιακού Χωριού και τη συνοικία των 

Θρακομακεδόνων. Ακόμα, κάποια από τα οχήματα αυτά θα μπορούσαν να 

αντικατασταθούν από ένα μεταφορικό σύστημα ελαφρού τραμ, το οποίο θα 

λειτουργεί στο υπάρχον οδικό δίκτυο και σε συνδυασμό με το δίκτυο των 

πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων.

3.1.3.1.β. Αναλυτικά δεδομένα και προδιαγραφές του Ολυμπιακού Χωριού

Τα κτίρια φιλοξενίας των αθλητών είναι σχεδιασμένα κατά ενιαίο τρόπο και 

αποτελούνται από μικρά αυτόνομα διαμερίσματα. Η διαρρύθμιση των 

εσωτερικών χώρων των διαμερισμάτων είναι τέτοια, ώστε, εκτός του 

υπνοδωματίου, να προβλέπεται η ύπαρξη καθιστικού, χώρου εστίασης, 

κουζίνας και τουαλέτας στο κατάλυμα του κάθε αθλητή. Βέβαια, είναι λογικό 

ότι οι χώροι δεν είναι τόσο άνετοι όσο θα ήταν αν επρόκειτο για μόνιμη 

εγκατάσταση, πάντως είναι λειτουργικοί. Ο σχεδιασμός έχει γίνει κατά τρόπο, 

ώστε να είναι εύκολη και εφικτή η διαμόρφωση των χώρων σε διαμερίσματα 

που θα προορίζονται για τη στέγαση οικογενειών μετά τους Αγώνες.

Υπάρχουν δύο τύποι υπνοδωματίων: α) το υπνοδωμάτιο των δύο 

κρεβατιών/ατόμων και β) το υπνοδωμάτιο του ενός κρεβατιού/ατόμου. Το 

πρώτο είναι επιφάνειας 17,6m2 και συνολικού ωφέλιμου χώρου 53πι3, ενώ το 

δεύτερο έχει επιφάνεια 10,08 πι2 και όγκο 30m3. Τα μισά από το συνολικό 

αριθμό των υπνοδωματίων θα είναι του πρώτου τύπου και τα άλλα μισά του 

δεύτερου τύπου. Έτσι, θα κατασκευστούν 5.000 δωμάτια των δύο ατόμων 

που θα στεγάσουν 10.000 άτομα και άλλα 5.000 δωμάτια του ενός ατόμου 

που θα καλύψουν τις ανάγκες 5.000 ατόμων. Συνολικά, θα έχουμε 15.000 

άτομα να εξυπηρετούνται στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Χωριού.

Ο μέσος όρος αποκλειστικών χρηστών ενός δωματίου μπάνιου είναι τρεις 

αθλητές ανά μπάνιο. Σε πολλές, όμως, κατοικίες θα υπάρχει και δεύτερο 

μπάνιο λόγω της πρόβλεψης για την εκμετάλλευση των χώρων μετά τους
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Αγώνες. Έτσι, η προηγούμενη αναλογία διαμορφώνεται σε δύο αθλητές ανά 

μπάνιο.

Οι λοιποί χώροι που θα περιλαμβάνονται σε κάθε διαμέρισμα (καθιστικό, 

χώρος εστίασης και κουζίνα) θα καταλαμβάνουν, ανάλογα με τον τύπο του 

διαμερίσματος, επιφάνεια μεταξύ 40m2 και 64πι2.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τον επιμερισμό των χώρων του Ολυμπιακού 

Χωριού στις διάφορες δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα εκεί.

Ο ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

ΕΚΤΑΣΗ: 830.000m2 (83 ΕΚΤΑΡΙΑ) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ: 830.000 : 320.000 = 0,38

ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (σε m2)
ΔΙΕΘΝΗΣ ΖΩΝΗ
Εμπορικά Κέντρα 3000
Κέντρα αναψυχής 2000
Γραφεία διοίκησης 10000
Μερικό σύνολο 15000
ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Περιοχές των NOCs 10000
Πολυκλινική 2000
Διοίκηση των ομάδων 10000
Γ ραφεία πληροφοριών 1000
Εστιατόρια 12000
Αποθηκευτικοί χώροι 10000
Χώροι προσωπικού 6000
Μερικό σύνολο 51000
ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ (ΠΛΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
Μερικό σύνολο 250000
ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 316000

Δεδομένων των διαστάσεων των διαμερισμάτων, διαμορφώνεται ο παρακάτω 

πίνακας με το μέσο κατοικίσιμο χώρο που αντιστοιχεί σε κάθε φιλοξενούμενο 

του Ολυμπιακού Χωριού κατά τη διάρκεια των Αγώνων:
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ΜΙΚΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΝΑ ΑΘΛΗΤΗ:

250000m2 : 15000 αθλητές = 16,6 ιτι2/αθλητή

Παρακάτω δίνονται στοιχεία που αφορούν στην πληθυσμιακή πυκνότητα του 

Χωριού, τόσο κατά τη διάρκεια των Αγώνων, όσο και κατά τη μετέπειτα χρήση 

του.

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ Άτομα/εκτάριο
Μικτή 349
Καθαρή 205
ΜΕΤΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ Άτομα/εκτάριο
Μικτή 168
Καθαρή 96

Στον υπολογισμό της πληθυσμιακής πυκνότητας έχουν γίνει οι ακόλουθες 

προβλέψεις:

• Περίοδοο των Αγώνων: ο μικτός πληθυσμός του Ολυμπιακού Χωριού 

(αθλητές, προσωπικό, επισκέπτες) θεωρείται ίσος με 29.000 άτομα, ενώ ο 

καθαρός πληθυσμός (μόνο αθλητές και προσωπικό) ίσος με 17.000 άτομα.

• Περίοδοο υετά touc Ανώνεο: ο μικτός πληθυσμός του οικισμού, πλέον, 

(μόνιμοι κάτοικοι, εργαζόμενοι, διερχόμενοι) θεωρείται ίσος με 14.000 

άτομα, ενώ ο καθαρός πληθυσμός (μόνιμοι κάτοικοι) ίσος με 8.000 άτομα.

3.1.3.1.γ. Εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας και διασκέδασης

Οι εγκατατάσεις ψυχαγωγίας του Ολυμπιακού Χωριού θα βρίσκονται κατά 

κύριο λόγο στις κεντρικές πλατείες αλλά και κατά μήκος του δικτύου των
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πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων στην Οικιστική Ζώνη, όπως και στη 

Διεθνή Ζώνη και στο Ολυμπιακό Πάρκο.

Έτσι, τόσο οι πλατείες όσο και οι πεζόδρομοι θα περιλαμβάνουν ελαφρές 

κατασκευές τύπου περιπτέρου οι οποίες θα λειτουργούν σαν κέντρα 

πληροφόρησης, καφετέριες, χώροι εκθέσεων, χώροι εκδηλώσεων κλπ. Θα 

υπάρχουν χώροι που θα προορίζονται για πολιστικά γεγονότα, όπως 

παραστάσεις θεάτρου, χορού και μουσικής.

Η Διεθνής Ζώνη θα στεγάσει τα εμπορικά καταστήματα, όπως καταστήματα 

ρούχων, μίνι-μάρκετς, κομμωτήρια, αλλά και υπηρεσίες, όπως τραπεζικά 

υποκαταστήματα, ταχυδρομικά γραφεία, τηλεφωνεία, εφημεριδοπωλεία και 

καταστήματα διεθνούς έντυπου τύπου κλπ. Προβλέπεται ακόμη η δημιουργία 

κτιρίων θεάτρου και κινηματογράφου, τόσο στεγασμένων όσο και θερινών.

Το βάρος, όμως, των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων θα δοθεί στις εγκαταστάσεις 

των κεντρικών πλατειών μέσω ενός καλλιτεχνικού προγράμματος που 

σχεδιάστηκε ειδικά για τους αθλητές του Ολυμπιακού Χωριού. Σύμφωνα με το 

πρόγραμμα αυτό κάθε πλατεία θα προορίζεται για διαφορετικού τύπου 

εκδηλώσεις:

• Η βόρεια πλατεία θα είναι η πλατεία της μουσικής, του χορού και του 

θεάτρου και θα τροφοδοτείται με το πρόγραμμα που θα φιλοξενεί το 

Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.

• Η νότια πλατεία θα χρησιμεύσει για την προβολή κινηματογραφικών 

παραγωγών σχετικών με την ιστορία και τις προοπτικές του Ολυμπισμού 

και θα συνδέεται με το πρόγραμμα των συμποσίων που θα οργανωθούν 

παράλληλα στους Δελφούς.

• Στην κεντρική πλατεία θα λάβει χώρα ένα πολυθέαμα με χρήση οπτικών 

τεχνικών και πολυμέσων και θα αφορά εκθέσεις ζωγραφικής και γλυπτικής 

συνδυασμένες με άλλα οπτικά καλλιτεχνικά θεάματα. Αντίστοιχες 

εκδηλώσεις θα οργανωθούν παράλληλα στην Αρχαία Ολυμπία και στο 

Παναθηναϊκό Στάδιο της Αθήνας.

76



Βησσαρίων Δ. Κοιλούκος: Σύγχρονες Προσεγγίσεις Διαχείρισης και Διασφάλισης Ποιότητας
Μεγάλων Projects: Η Περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων

3.1.3.2.Αθλητικές εγκαταστάσεις

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας 2004 έχει αποφασιστεί η 

διοργάνωση 38 συνολικά αθλημάτων. Τα περισσότερα από αυτά θα 

φιλοξενηθούν στα δύο κέντρα του ΟΑΚΑ και της παραλίας του Φαλήρου που 

θα διαμορφωθούν και εξοπλιστούν κατάλληλα για τις ανάγκες των αγώνων. 

Κάποια αθλήματα που απαιτούν ειδικές εγκαταστάσεις (ιππασία, τρίαθλο) ή 

την ύπαρξη περισσοτέρων σταδίων (ποδόσφαιρο) θα φιλοξενηθούν και σε 

πρόσθετες εγκαταστάσεις εντός της Αττικής. Παρακάτω δίνονται τρεις πίνακες 

που αφορούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τα αγωνίσματα που θα 

φιλοξενήσει η κάθε μία [23],

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΟΑΚΑ) - 7 ΑΘΛΗΜΑΤΑ

No ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ

1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΙΒΟΣ 42
80.000 θέσεις ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

(Τ)
2

2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΝΙΣ 
12.000 θέσεις: κυρίως γήπεδο 
5.500 θέσεις: γήπεδο ημιτελικών 
5.500 θέσεις: γήπεδο ημιτελικών 
επιπλέον 7 γήπεδα 200 θέσεων

ΤΕΝΙΣ 4

3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ 
15.000 θέσεις

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 16

18.000 θέσεις ΜΠΑΣΚΕΤ (Τ) 2
4 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

10.000 θέσεις: ανοικτό 
4.500 θέσεις: κλειστό

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 38

5 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
5.000 θέσεις

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ 8

ΣΥΝΟΛΟ 7 112
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ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΦΑΛΗΡΟΥ -10 ΑΘΛΗΜΑΤΑ

No ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

1 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
ΦΑΛΗΡΟΥ

1.1 ΠΤΕΡΥΓΑ No. 1 ΠΑΛΗ 20
8.000 θέσεις ΤΖΟΥΝΤΟ 14

1.2 ΠΤΕΡΥΓΑ No. 2 ΧΑΝΤΜΠΟΛ (Π)
7.500 θέσεις

1.3 ΠΤΕΡΥΓΑ No. 3 ΤΑΕΚ-ΒΟΝ-ΝΤΟ 8
5.000 θέσεις ΞΙΦΑΣΚΙΑ 10

1.4 ΠΤΕΡΥΓΑ No. 4 ΜΠΟΞ 12
10.000 θέσεις

1.5 ΠΤΕΡΥΓΑ No. 5 ΒΟΛΕΪ (Π)
10.000 θέσεις

2 ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ ΧΑΝΤΜΠΟΛ (Τ) 2
15.000 θέσεις ΒΟΛΕΪ (Τ) 2

ΜΠΑΣΚΕΤ (Τ) 2
3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ
12.000 θέσεις

ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ 1

4 ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΧΟΚΕΪ 2
36.000 θέσεις

5 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΟΦΤΜΠΟΛ ΣΟΦΤΜΠΟΛ 1
10.000 θέσεις

6 ΚΕΝΤΡΟ ΜΠΗΤΣ-ΒΟΛΕΪ ΦΑΛΗΡΟΥ 
10.000 θέσεις + 7.500

ΜΠΗΤΣ-ΒΟΛΕΪ 2

ΣΥΝΟΛΟ 10 74
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ΑΛΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ -11 ΑΘΛΗΜΑΤΑ

No ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ

1 ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
6.000 θέσεις

ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ 4

2 ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
4.500 θέσεις

ΜΠΑΝΤ-
ΜΙΝΤΟΝ

5

3 ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 
5.000 θέσεις

ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ 10

4 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΓ. ΚΟΣΜΑ
3.000 θέσεις + 50.000 θεατές

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ 10

5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΙΑΘΛΟΥ ΑΓ. 
ΚΟΣΜΑ
12.000 θέσεις συνολικά

ΤΡΙΑΘΛΟ 2

6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ 
ΠΕΝΤΑΘΛΟΥ ΓΟΥΔΙΟΥ
2.000 θέσεις

ΜΟΝΤΕΡΝΟ
ΠΕΝΤΑΘΛΟ

1

7 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΙΠΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΤΑΤΟΪΟΥ
30.000 θέσεις + 10.000

ΙΠΠΑΣΙΑ 6

8 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 
ΤΑΤΟΪΟΥ
5.500 θέσεις

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ 4

9 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
10.000 θέσεις συνολικά

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 15

10 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ- 
ΚΑΝΟ ΣΧΟΙΝΙΑ
10.000 θέσεις στο κύριο χώρο
40.000 θέσεις συνολικά

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 14

11 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ- 
ΚΑΝΟ ΣΧΟΙΝΙΑ
10.000 θέσεις στο κύριο χώρο
40.000 θέσεις συνολικά

ΚΑΝΟ 16

12 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 
80.000 θέσεις

ΣΤΙΒΟΣ 2

(συνέχεια)
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ΑΛΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ -11 ΑΘΛΗΜΑΤΑ
(συνέχεια)

No ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

13 ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
20.000 θέσεις (Π)

14 ΠΑΝΘΕΣΣΑΑΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΟΛΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
20.000 θέσεις (Π)

15 ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
40.000 θέσεις (Π)

16 ΣΤΑΔΙΟ ΑΕΚ, ΑΘΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
35.000 θέσεις (Π)

17 ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ- 
ΠΑΡΝΗΘΑΣ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ 4

18 ΠΑΡΝΗΘΑ (MOUNTAIN-BIKE) ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ 2
ΣΥΝΟΛΟ 11 95

Παρατήρηση: Με ένα ταυ εντός παρενθέσεως (Τ) συμβολίζονται οι τελικοί 

αγώνες και με ένα πι εντός παρενθέσεως (Π) οι προκριματικοί αγώνες.

3.1.3.2.α. Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο της Αθήνας (ΟΑΚΑ)

Το σύμπλεγμα των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ είναι σχεδόν εξ 

ολοκλήρου σε λειτουργία και σύμφωνο με τις αυστηρές προδιαγραφές που 

επιβάλλουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Το μόνο τμήμα του που θα χρειαστεί να 

υποστεί κάποιες μετατροπές είναι το κύριο γήπεδο του κέντρου τένις. Οι 

εργασίες σε αυτό θα χρηματοδοτηθούν κύρια από το ελληνικό κράτος.
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3.1.3.2.β. Το Ολυμπιακό Στάδιο

Όλα τα αγωνίσματα του στίβου θα λάβουν χώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο του 

ΟΑΚΑ με εξαίρεση αυτά του μαραθωνίου ανδρών και γυναικών. Ο 

μαραθώνιος θα ακολουθήσει την παραδοσιακή διαδρομή από το μνημείο του 

Μαραθώνα μέχρι το Παναθηναϊκό Στάδιο, όπως και στους πρώτους 

σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896. Τα αγωνίσματα βάδην ανδρών 

και γυναικών θα έχουν ως αφετηρία και τέρμα το Ολυμπιακό Στάδιο και θα 

ακολουθήσουν διαδρομές στις γύρω από το στάδιο περιοχές.

Το Ολυμπιακό Στάδιο έχει χωρητικότητα 80.000 ατόμων. Λειτουργικά είναι 

χωρισμένο σε τρία ανεξάρτητα επίπεδα με χωριστές εισόδους για VIPs, 

επισήμους, αθλητές, προσωπικό των Μ.Μ.Ε. και θεατές. Οι εγκαταστάσεις 

που παρέχει το στάδιο είναι πολύ περισσότερες από αυτές που επιβάλλει η 

ΔΟΕ και πιθανόν να χρειαστούν οι αθλητές, οι θεατές και όλες οι παραπάνω 

κατηγορίες συμμετεχόντων [24],

Δίπλα στο Ολυμπιακό Στάδιο βρίσκονται τρεις χώροι προθέρμανσης, ο ένας 

μάλιστα είναι εξοπλισμένος με κύκλους και καλυμμένους με συρματόπλεγμα 

χώρους για τα αθλήματα των ρίψεων. Άλλος ένας χώρος προθέρμανσης 

συνδέεται με το στάδιο μέσω ενός τούνελ 280πι. Υπάρχουν επίσης κλειστές 

εγκαταστάσεις προθέρμανσης μέσα στο ίδιο το στάδιο. Τέλος, άλλοι δύο 

χώροι προθέρμανσης προβλέπονται στο Ολυμπιακό Χωριό.

3.1.3.2.γ. Το Ολυμπιακό Κέντρο Τένις

Το αγώνισμα του τένις θα φιλοξενηθεί στο Ολυμπιακό Κέντρο Τένις το οποίο 

θα αποτελέιται από ένα κύριο στάδιο χωρητικότητας 12.000 θέσεων, δύο 

στάδια 5.500 θέσεων το καθένα και άλλα 7 επιπλέον γήπεδα χωρητικότητας 

200 θεατών το καθένα. Ακόμη θα υπάρχουν 6 γήπεδα για προθέρμανση των 

αθλητών και θα παρέχονται όλες οι υπηρεσίες που απαιτούνται από τους 

αθλητές, τους επίσημους, τα Μ.Μ.Ε. και του θεατές. Άλλα 6 γήπεδα 

προπόνησης θα κατασκευαστούν στο Ολυμπιακό Χωριό [24],
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Η κατασκυεή του κύριου σταδίου του κέντρου έχει προγραμματιστεί. Οι 

υπόποιλες εγκαταστάσεις υφίστανται ήδη.

3.1.3.2.δ. Το Ολυμπιακό Κλειστό Στάδιο

Τα αγωνίσματα της γυμναστικής (καλλιτεχνικής και ρυθμικής) θα λάβουν 

χώρα στο Κλειστό Στάδιο του ΟΑΚΑ. Η αίθουσα υφίσταται ήδη και είναι 

εξοπλισμένη με ειδικό δάπεδο για γυμναστική διαστάσεων 40πιχ70πι, το 

οποίο είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της Διεθνούς Ομοσπονδίας 

Γυμναστικής (FIG) [24], Το στάδιο έχει χωρητικότητα 15.000 θέσεων και εκτός 

των άλλων περιλαμβάνει και δύο αίθουσες προθέρμανσης για χρήση των 

αθλητών. Υπάρχουν, ακόμη, 12 άλλοι χώροι προπόνησης.

Μετά την ολοκλήρωση των αγωνισμάτων της γυμναστικής, στο στάδιο θα 

φιλοξενηθούν οι τελικοί αγώνες μπάσκετ.

3.1.3.2.ε. Το Ολυμπιακό Κολυμβητικό Κέντρο

Στο χώρο του κέντρου θα λάβουν χώρα τα αγωνίσματα της κολύμβησης, της 

συγχρονισμένης κολύμβησης, της κατάδυσης και του γουότερ-πόλο. Τα δύο 

πρώτα θα φιλοξενηθούν στην εξωτερική πισίνα, η οποία διαθέτει μια πισίνα 

κολύμβησης διαστάσεων 25πιχ25πι και μια πισίνα καταδύσεων διαστάσεων 

επίσης 25πιχ25πι. Στην εξωτερική πισίνα θα φιλοξενηθούν επίσης οι 

ημιτελικοί και οι τελικοί του αγωνίσματος του γουότερ-πόλο.

Η εσωτερική πισίνα είναι πλήρως κλιματιζόμενη, αποτελείται από μια πισίνα 

κολύμβησης 25mx50m και μια πισίνα καταδύσεων 21πιχ25πι, και θα 

χρησιμοποιηθεί για τα αγωνίσματα των καταδύσεων, καθώς και για τους 

προκριματικούς του γουότερ-πόλο [24],

Το κέντρο έχει τέσσερα επίπεδα, με ξεχωριστές εισόδους για το κάθε ένα, 

διαθέτει χώρους προπόνησης και γραφείων και όλες τις απαραίτητες λοιπές
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εγκαταστάσεις. Δίπλα στην κύρια αγωνιστική πισίνα υπάρχει μια πισίνα 

προθέρμανσης 8 λωρίδων με διαστάσης 21πιχ50πι. Άλλες 8 πισίνες θα 

διατεθούν για τις προπονητικές ανάγκες των αθλητών. Οι 6 από αυτές 

υφίστανται ήδη, στη Νίκαια, στο Αιγάλεω, στο Περιστέρι, στο ΟΑΚΑ, στο 

Γαλάτσι και στην Κηφισιά, ενώ οι υπόλοιπες δύο θα κατασκευαστούν στο 

Ολυμπιακό Χωριό.

3.1.3.2.στ. Το Ολυμπιακό Ποδηλατικό Κέντρο

Τα αγωνίσματα της ποδηλασίας θα λάβουν χώρα σε τρεις τοποθεσίες [24]:

• Στο σύγχρονο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο του ΟΑΚΑ θα φιλοξενηθεί το 

αγώνισμα της ποδηλασίας ταχύτητας. Εκεί υφίστανται όλες οι απαραίτητες 

εγκαταστάσεις που για τις ανάγκες των αθλητών, των επισήμων, των 

Μ.Μ.Ε. και των θεατών.

• Στις εγκαταστάσεις του Σχηματαρίου, οι οποίες είναι υπό κατασκευή, θα 

τοποθετηθεί η αφετηρία και ο τερματισμός των αγώνων ποδηλασίας 

αντοχής.

• Στις εγκαταστάσεις που θα δημιουργηθούν στις πλαγιές της Πάρνηθας, 

κοντά στο Ολυμπιακό Χωριό, θα φιλοξενηθεί το αγώνισμα του πιουηίαίπ- 

bike (ορεινής ποδηλασίας).

Για τις ανάγκες προπόνησης των αθλητών θα κατασκευαστεί ένα γήπεδο στο 

Ολυμπιακό Χωριό. Αυτό θα είναι κατάλληλο για τους αγώνες ταχύτητας. Οι 

αθλητές αντοχής και ορεινής ποδηλασίας θα εξυπηρετηθούν από τους 

ποδηλατοδρόμους μέσα και γύρω από το Ολυμπιακό Χωριό.

3.1.3.2.ζ. Το Κέντρο Πολλαπλών Χρήσεων Φαλήρου

Το κέντρο δεν έχει ακόμη κατασκευαστεί. Η κατασκευή του θα κοστίσει περί 

τα 120 εκατομμύρια δολάρια και θα χρηματοδοτηθεί σε ποσοστό άνω του
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85% από τον ιδιωτικό τομέα [23], Η έναρξη των εργασιών τοποθετείται στο 

καλοκαίρι του 2001 και η αποπεράτωση στην άνοιξη του 2004 [25].

Στις 5 διαφορετικές πτέρυγες από τις οποίες θα αποτελείται θα λάβουν χώρα 

τα αγωνίσματα της πάλης (ελεύθερης και ελληνορωμαϊκής), του τζούντο, του 

ταεκ-βον-ντο, της ξιφασκίας, του μποξ, καθώς και οι προκριματικοί του 

χάντμπολ και του βόλεϊ.

Στην πτέρυνα No. 1 θα λάβουν χώρα τα αγωνίσματα της πάλης και του 

τζούντο. Η πτέρυγα αυτή διαθέτει έναν αγωνιστικό χώρο 30ιπχ60πι. Στον 

ειδικό, υπερυψωμένο χώρο (πόντιουμ) διαστάσεων 15πιχ42ΓΠχ0,80πι είναι 

δυνατόν να φιλοξενηθούν μέχρι και τρεις αγώνες πάλης ταυτόχρονα (κάθε 

αγώνας απαιτεί έναν αγωνιστικό χώρο 12mx12m), ενώ ένας ανάλογος 

υπερυψωμένος χώρος διαστάσεων 18πιχ34πιχ0,80πι θα στηθεί για τις 

ανάγκες των αγώνων τζούντο, επιτρέποντας την εκτέλεση δύο αγώνων 

ταυτόχρονα (κάθε αγώνας απαιτεί χώρο 16πιχ16πι) [24],

Προκειμένου για την προθέρμανση των αθλητών θα υπάρχει και ένας 

βοηθητικός χώρος διαστάσεων 25πιχ45πι δίπλα στον αγωνιστικό χώρο. Άλλοι 

χώροι προπόνησης θα διατεθούν στους αθλητές σε ήδη υφιστάμενους 

χώρους στο Μενίδι, στο Ίλιο και στην Πετρούπολη, ενώ θα κατασκευαστεί 

αίθουσα προπόνησης για τους παλαιστές και στις εγκαταστάσεις του 

Ολυμπιακού Χωριού.

Η πτέρυνα No. 2 θα φιλοξενήσει τους προκριματικούς αγώνες χάντμπολ. Η 

αίθουσα θα είναι πλήρως κλιματιζόμενη, ενώ ο χώρος των αγώνων θα 

καλύπτει επιφάνεια διαστάσεων 30πιχ50ιπ. Δίπλα στην αίθουσα των αγώνων 

υπάρχει μια πρόσθετη αίθουσα προθέρμανσης διαστάσεων 25πιχ45πι [24],

Οι προπονητικές ανάγκες των ομάδων που θα λάβουν μέρος στους αγώνες 

θα καλυφθούν από τα 4 υφιστάμενα στάδια της Άνω Ν. Σμύρνης, του Μίλωνα, 

του Μετς και των Ηλυσσίων.

Βέβαια, οι τελικοί αγώνες χάντμπολ θα διεξαχθούν στο Στάδιο Ειρήνης και 

Φιλίας που παρέχει πολύ περισσότερες ανέσεις και έχει περισσότερες θέσεις 

θεατών.
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Η πτέρυνα No. 3 θα αποτελέσει το χώρο φιλοξενίας των αγωνίσματος της 

ξιφασκίας, του τάεκ-βον-ντο, καθώς και της ξιφασκίας ως τμήμα του 

σύγχρονου πεντάθλου.

Προκειμένου για το αγώνισμα της ξιφασκίας η πτέρυγα θα διαιρεθεί σε δύο 

αίθουσες ως εξής [24]:

• Στην αίθουσα όπου θα λάβουν χώρα οι τελικοί με έναν χώρο αγώνων 
διαστάσεων 22πιχ6θΓΠ που θα περιλαμβάνει μία μόνο ανυψωμένη πίστα 
(πόντιουμ) διαστάσεων 18πιχ2πιχ0,5πι και χωρητικότητα 2.500 θέσεων.

• Στην αίθουσα των προκριματικών αποτελούμενη από ένα χώρο αγώνων 

ανάλογων διαστάσεων και χωρητικότητας που θα διαιρεθεί όμως σε 8 

πίστες.

Οι αθλητές θα μπορούν να προθερμανθούν και να προπονηθούν σε μια 

διπλανή βοηθητική αίθουσα διαστάσεων 25mx45m που θα διαιρείται σε 10 

πίστες.

Το αγώνισμα του τάεκ-βον-ντο θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο μετά τη λήξη των 

αγώνων ξιφασκίας. Για τις ανάγκες του αγωνίσματος θα διαμορφωθούν δύο 

πίστες αγώνων κάθε μια διαστάσεων 12πιχ12πη.

Εκτός του παραπάνω αναφερθέντος βοηθητικού χώρου για προθέρμανση και 

προπόνηση, θα διατεθούν άλλοι 3 προπονητικοί χώροι στο Γαλάτσι και στη 

Ν. Ιωνία (2).

Στην πτέουνα No. 4 θα λάβουν χώρα οι αγώνες πυγμαχίας (μποξ). Ο 

διαθέσιμος αγωνιστικός χώρος διαστάσεων 26mx60m θα διατεθεί για ένα ή 

δύο ρινγκ διαστάσεων 6,10mx6,10m, ανάλογα με τις επιταγές της Διεθνούς 

Ομοσπονδίας Πυγμαχίας. Επίσης θα προβλεφτεί μια ζώνη πλάτους 

τουλάχιστον 8m γύρω από τα ρινγκ για τους διαιτητές τα μέλη της κριτικής 

επιτροπής και τους βοηθούς [24],

Μέσα στην πτέρυγα θα κατασκευαστεί και ένας χώρος προθέρμανσης 

διαστάσεων 22,5mx45m. Για τις ανάγκες προπόνησης των αθλητών θα 

διατεθούν 7 ήδη υφιστάμενες αίθουσες στο Μενίδι, στο Καματερό, στους Αγ. 

Αναργύρους, στα Άνω Λιόσια, στα Ν. Λιόσια, στη Ν. Ερυθραία και στο 

Χαλάνρι, ενώ άλλη μία αίθουσα θα κατασκευαστεί μέσα στο Ολυμπιακό 

Χωριό.
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Στην πτέρυγα No. 5 θα διεξαχθούν οι προκριματικοί αγώνες βόλεϊ. Πρόκειται 

για μια πλήρως κλιματιζόμενη αίθουσα αγωνιστικού χώρου διαστάσεων 

27mx42m και χωρητικότητας 10.000 θεατών [24],

Για τις προπονήσεις των ομάδων θα διατεθούν οι 6 κλειστές αίθουσες του 

Παπαστράτειου του Πειραιά, του Αγ. Ιωάννη Ρέντη, του Φωκικού, της ΑΕΚ, 

του Σπόρτινγκ και του Πανελληνίου.

Οι τελικοί του αγωνίσματος θα διεξαχθούν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το 

οποίο επιπλέον διαθέτει και ένα χώρο προθέρμανσης διαστάσεων 25πιχ45πι.

3.1.3.2.η. Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό οικοδόμημα χωρητικότητας 15.000 θεατών. 

Το κλειστό αυτό στάδιο αποτελείται από 4 λειτουργικά επίπεδα με ξεχωριστές 

εισόδους για τους αθλητές, τους VIPs, τους επισήμους, τα Μ.Μ.Ε. και τους 

θεατές και διαθέτει όλες τις εγκαταστάσεις που επιβάλλουν οι απαιτήσεις των 

αθλητών, των επισήμων και των θεατών [24],

Στο στάδιο αυτό θα διεξαχθούν οι τελικοί αγώνες του χάντμπολ και του βόλεϊ, 

καθώς και οι προκριματικοί αγώνες του μπάσκετ.

Το στάδιο διαθέτει μια αίθουσα προθέρμανσης δίπλα στον αγωνιστικό χώρο. 

Άλλοι 6 χώροι προπόνησης υπάρχουν ήδη στα γήπεδα του Αμαρουσίου, του 

Χαλανδρίου, του Παπάγου, του Χολαργού, της Κιφισιάς και της Πολιτείας.

3.1.3.2.θ. Το Στάδιο Καραϊσκάκη

Το Στάδιο Καραϊσκάκη θα διαμορφωθεί κατάλληλα για τις ανάγκες της 

διεξαγωγής των αγώνων χόκεϊ. Το στάδιο, που βρίσκεται πολύ κοντά στο 

Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, έχει χωρητικότητα 36.000 θεατών, διαθέτει δύο 

επίπεδα και ξεχωριστές εισόδους για αθλητές, επισήμους, Μ.Μ.Ε. και θεατές. 

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του σταδίου προσφέρεται ο κατάλληλος
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εξοπλισμός, ενώ δίπλα στο στάδιο βρίσκεται ένας δεύτερος αγωνιστικός 

χώρος που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες προθέρμανσης και 

προπόνησης των αθλητών [24],

Τα γήπεδα των Ν. Λιοσίων και της Ν. Ιωνίας θα χρησιμοποιηθούν σαν χώροι 

προπόνησης.

3.1.3.2.1. Άλλοι αγωνιστικοί χώροι

Εκτός των παράπανω θα χρησιμοποιηθούν και άλλοι χώροι για τις 

αγωνιστικές ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Μερικοί από 

αυτούς υφίστανται ήδη, άλλοι θα υποστούν κάποιες μετατροπές, ενώ κάποιοι 

άλλοι θα κατασκευαστούν έγκαιρα.

Μεταξύ των εγκαταστάσεων που είναι ήδη έτοιμες και ικανές να φιλοξενήσουν 

τα αγωνίσματα για τα οποία έχουν επιλεγεί είναι [23]:

• Το Κλειστό Στάδιο του Περιστεριού χωρητικότητας 4.500 θέσεων 

(μπάντμιντον).

• Οι εγκαταστάσεις του Αγ. Κοσμά (τρίαθλο).

• Το Στάδιο του Γουδιού (δρόμος πεντάθλου).

• Το Παναθηναϊκό και το Καυταντζόγλειο Στάδιο, τα στάδια της Πάτρας και 

του Βόλου (ποδόσφαιρο).

• Οι εγκαταστάσεις της Πάρνηθας (ποδηλασία αντοχής και ορεινή 

ποδηλασία).

Οι εγκαταστάσεις που θα χρειαστεί να υποστούν κάποιες μετατροπές 

προκειμένου να φιλοξενήσουν τα αγωνίσματα που τους έχουν ανατεθεί είναι 

[23]:

• Το Ολυμπιακό Ιστιοπλοϊκό Κέντρο του Αγ. Κοσμά (Ιστιοπλοΐα, κολύμβηση 

τρίαθλου).

• Οι εγκαταστάσεις σκοποβολής του Βύρωνα (σκοποβολή σύγχρονου 

πεντάθλου).
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• Οι εγκαταστάσεις ιππασίας και κολύμβησης του Γουδιού (σύγχρονο 

πένταθλο).

• Το Ολυμπιακό Κέντρο Σκοποβολής στο Μαρκόπουλο.

• Το Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου (ποδόσφαιρο).

Τέλος, εκτός του Κέντρου Πολλαπλών Χρήσεων του Φαλήρου, άλλες 

εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο στάδιο του προγραμματισμού είναι [23]:

• Το Ολυμπιακό Στάδιο Μπέιζμπολ.

• Το Ολυμπιακό Στάδιο Σόφτμπολ.

• Το Κέντρο Μπητς-βόλεϊ του Φαλήρου.

• Το Κλειστό Στάδιο Γαλατσίου (πινγκ-πονγκ).

• Το Κλειστό Στάδιο Νίκαιας (άρση βαρών).

• Το Ολυμπιακό Στάδιο Ιππασίας του Τατοϊου.

• Το Ολυμπιακό Στάδιο Τοξοβολίας του Τατοϊου.

• Το Ολυμπιακό Στάδιο Κωπηλασίας/Κανό του Σχοινιά.

Για τις περισσότερες από τις παραπάνω εγκαταστάσεις οι εργασίες που 

αφορούν το τμήμα που θα παραμείνει και μετά τους Αγώνες θα έχουν 

ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το καλοκαίρι του 2003. Στη συνέχεια θα 

ακολουθήσουν οι εργασίες που αφορούν τις επιπλέον απαιτήσεις των 

Ολυμπιακών Αγώνων, οι οποίες και θα χρηματοδοτηθούν από την 

Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων [23],

88



Βησσαρίων Δ. Κοιλούκος: Σύγχρονες Προσεγγίσεις Διαχείρισης και Διασφάλισης Ποιότητας
Μεγάλων Projects: Η Περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων

Το Ολυμπιακό Χωριό στους πρόποδες της Πάρνηθας(γράφημα).
Θα στεγάσει πάνω από 15.000 άτομα (αθλητές και προπονητές) το 2004.
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3.2. ΣΤΕΓΑΣΗ

3.2.1. Atlanta

Η παροχή στέγης για τους εκατοντάδες χιλιάδες των επισκεπτών της 

διοργάνωσης ήταν ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο για την οργανωτική επιτροπή 

των Αγώνων της Atlanta (ACOG). Οι περισσότεροι από τους θεατές 

αναγκάστηκαν να αναζητήσουν φιλοξενία εκτός της πόλης.

Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο μέρος της ξενοδοχειακής υποδομής της πόλης 

καλύφθηκε από τις ανάγκες της ACOG για στέγαση των υπαλλήλων της και 

των εθελοντών υπό την εποπτεία της, που έφτασαν στην Atlanta από κάθε 

γωνιά της Αμερικής [26],

Ένα από τα μεγαλύτερα και πολυτελέστερα ξενοδοχεία της πόλης, το Atlanta 

Marriott Marquis της συνώνυμης αλυσίδας, αποτέλεσε το χώρο στέγασης και 

φιλοξενίας των επίσημων προσκεκλημένων: των μελών της ΔΟΕ, των 

εθνικών ολυμπιακών επιτροπών (NOCs), των Διεθνών Αθλητικών 

Ομοσπονδιών (IFs) και των οικογενειών τους. Ήταν η πρώτη φορά που όλες 

αυτές οι επιτροπές συστεγάστηκαν σε έναν κοινό χώρο. Η συνολική 

χωρητικότητα των 1.671 δωματίων του ξενοδοχείου καλύφθηκε από τους 

ολυμπιακούς επίσημους και το προσωπικό τους [27],

Προκειμένου να εξυπηρετηθεί αυτή η εξαιρετικά πολυεθνική και πολύγλωσση 

πελατεία, η διοίκηση του ξενοδοχείου προχώρησε στην εκπαίδευση του 

προσωπικού της. Έτσι, όλο το προσωπικό παρακολούθησε μαθήματα 

εξάσκησης στο βασικό λεξιλόγιο των κυριότερων γλωσσών, καθώς και στο 

πρωτόκολλο και τις εθιμοτυπικές παραδόσεις διαφόρων πολιτισμών. Ακόμη, 

προσδιορίστηκαν τα άτομα εκείνα που γνώριζαν ξένες γλώσσες, ώστε να 

επανδρώσουν ανάλογες θέσεις.

Για τους κοινούς θεατές τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Ήδη από τον 

Οκτώβριο του προηγούμενου έτους της διοργάνωσης ήταν περίπου αδύνατο 

να βρεθεί ελεύθερο δωμάτιο στην πόλη της Atlanta για την περίοδο των 

Ολυμπιακών Αγώνων. Όσοι δεν ήταν αρκετά προνοητικοί αναγκάστηκαν να
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φιλοξενηθούν στην ευρύτερη περιφέρεια της Atlanta και σε ολόκληρη την 

πολιτεία της Γεωργίας.

Οι επίσημοι φορείς του τουρισμού της Γεωργίας κινήθηκαν αποφασιστικά 

προς την κατεύθυνση της ανακούφισης της ζήτησης. Οκτώ επίσημες 

τουριστικές περιφερειακές υπηρεσίες της πολιτείας έπεισαν τους ξενοδόχους 

υπό την εποπτεία τους να συμμετέχουν στη διαμόρφωση μιας λίστας για κάθε 

περιφέρεια με τα διαθέσιμα για την περίοδο των Αγώνων δωμάτια [26], Οι 

λίστες αυτές διατέθηκαν στο ευρύ κοινό και οι τουριστικές υπηρεσίες 

ανέλαβαν την ανανέωσή τους σε μηνιαία βάση μέχρι την έναρξη των Αγώνων 

και για όσο καιρό υπήρχαν διαθέσιμα δωμάτια.

Περισσότερα στοιχεία για τη διαμόρφωση του Ολυμπιακού Χωριού και την 

ικανοποίηση των ποικίλων στεγαστικών απαιτήσεων των εθνικών αθλητικών 

αντιπροσωπειών δίνονται στις παραγράφους 3.1.1. (Κατασκευές) και 6.1. 

(Logistics), αντίστοιχα.
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3.2.2. Sydney

3.2.2. α. Το Ολυμπιακό Χωριό

Το Ολυμπιακό Χωριό χτίστηκε στην περιοχή του Newington, δίπλα στο 

Ολυμπιακό Πάρκο του Sydney. Σχεδιάστηκε ώστε να φιλοξενήσει 10.200 

αθλητές και άλλους 5.100 ακόλουθους των αποστολών (προπονητές, τεχνικοί 

βοηθοί κ.α.) κατά τη διάρκεια των Αγώνων και με την προοπτική να 

αποτελέσει αργότερα ένα νέο οικισμό από κατοικίες. Η έκταση του Χωριού 

είναι περίπου 100 εκτάρια.

Η τοπική κυβέρνηση ανακοίνωσε το Δεκέμβριο του 1996 ότι η κοινοπραξία 

Mirvac Lend Lease Village Consortium (MLLVC) θα αναλάμβανε τη 

χρηματοδότηση, την κατασκευή και την πώληση αργότερα των μεγάλων 

οικιστικών συγκροτημάτων που θα αποτελούσαν το Ολυμπιακό Χωριό.

Κατά τη διάρκεια των Αγώνων το Χωριό θα αποτελείται από 1.150 μόνιμες 

κατοικίες και αρκετά άλλα ειδικά σχεδιασμένα κινητά σπιτάκια. Στο σχεδίασμά 

του Χωριού εφαρμόστηκαν πολλές προηγμένες περιβαλλοντικές τεχνικές, 

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλιακής ενέργειας [21],

Το Χωριό θα προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον καλύπτοντας παράλληλα 

τις ανάγκες και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων εθνικών αποστολών. 

Εντός της ζώνης του Χωριού θα περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις εστίασης 

που θα προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία από εδέσματα που αναλογούν σε 

διαφορετικές κουλτούρες, γευστικές προτιμήσεις και διατροφικές απαιτήσεις. 

Στους κατοίκους του θα παρέχεται η δυνατότητα να κάνουν τις αγορές τους 

χωρίς να χρειάζεται να βγαίνουν από αυτό, ενώ θα παρέχονται και άλλες 

καθημερινές υπηρεσίες και υπηρεσίες πληροφόρησης. Επιπλέον, το Χωριό 

θα προσφέρει στους κατοίκους του μια μεγάλη ποικιλία από ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες που βασίζονται στην αποκτηθείσα εμπειρία από 

προηγούμενες ολυμπιακές διοργανώσεις.

Η μεταφορά από και προς τις γειτονικές τοποθεσίες του Ολυμπιακού Πάρκου 

και των άλλων ολυμπιακών εγκαταστάσεων προκειμένου για προπόνηση ή 

για τη συμμετοχή στους Αγώνες θα γίνεται με χρήση λεωφορείου μέσα από το
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Ολυμπιακό Χωριό. Η στρατηγική θέση του Χωριού θα προσφέρει στους 

κατοίκους του τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση πεζοί στο Ολυμπιακό 

Πάρκο και την ευχέρεια να κάνουν περιπάτους για να θαυμάσουν τα 

αξιοθέατα της πόλης.

Το Ολυμπιακό Χωριό θα ανοίξει στις 2 Σεπτεμβρίου του 2000 και θα κλείσει 

στις 4 Οκτωβρίου του ίδιου έτους. Αμέσως μετά θα υποστεί κάποιες 

μετατροπές έτσι, ώστε να είναι σε θέση να φιλοξενήσει τους 7.000 αθλητές 

και επίσημους των Παραολυμπιακών Αγώνων από τις 11 Οκτωβρίου μέχρι 

την 1η Νοεμβρίου του 2000.

3.2.2.β. Το Χωριό των Μ.Μ.Ε.

Η τοποθεσία που επιλέχτηκε για τη δημιουργία του χωριού που θα στεγάσει 

τους εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε. είναι το Lidcombe, στη δυτική πλευρά του 

Sydney. Βρίσκεται σε απόσταση μόλις 15 λεπτών ταξιδιού με το αυτοκίνητο 

από το Ολυμπιακό Πάρκο του Sydney και 30 λεπτών από τη ζώνη του 

λιμανιού του Sydney. Σχεδιάστηκε για να στεγάσει μέχρι και 6.000 

διαπιστευμένους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης [21].

Το χωριό των Μ.Μ.Ε. θα προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ένα μίγμα νέων, 

ανακαινισμένων και κινητών κτιρίων μεταξύ της 5ης Σεπτεμβρίου και της 4ης 

Οκτωβρίου του 2000.

3.2.2.γ. Το Χωριό των τεχνικών

Η επιτροπή των Αγώνων προγραμμάτισε και την παροχή στέγης κατά τη 

διάρκεια των Αγώνων σε 2.500 Αυστραλούς και αλλοδαπούς, στελέχη των 

ομάδων τεχνικής υποστήριξης. Η τοποθεσία που προτάθηκε για το χωριό 

αυτό βρίσκεται στο δυτικό Sydney, εντός απόστασης 20 λεπτών με το 

αυτοκίνητο από το Ολυμπιακό Πάρκο.
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Προγραμματίστηκε η στέγαση 1.300 τοπικών και ξένων τεχνικών σχετικών με 

τους Αγώνες στο Ολυμπιακό Πάρκο και σε γειτονικές εγκαταστάσεις [21]. Ο 

υπόλοιπος αριθμός των τεχνικών θα φιλοξενηθούν σε άλλες τοποθεσίες 

κοντά στις εγκαταστάσεις των Αγώνων. Το Χωριό θα λειτουργήσει μεταξύ της 

11ης Σεπτεμβρίου και της 4ης Οκτωβρίου του 2000.

3.2.2.δ. Στέγαση των επισήμων των Αγώνων

Η οργανωτική επιτροπή SOCOG φρόντισε πολύ νωρίς για την εξασφάλιση 

των απαραίτητων κλινών για τη στέγαση των επισήμων της Ολυμπιακής 

Οικογένειας. Ήταν μια υποχρέωση η οποία συμπεριλαμβανόταν στη 

σύμβαση την οποία υπέγραψαν οι τοπικοί φορείς, μεταξύ αυτών και η 

SOCOG, με τη ΔΟΕ αμέσως μετά την εκλογή του Sydney για τη φιλοξενία 

των Ολυμπιακών Αγώνων του 2000. Έπρεπε να λοιπόν να εξευρεθούν 

25.000 δωμάτια, ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των χορηγών, των 

αθλητικών αξιωματούχων και όσων στελεχών των Μ.Μ.Ε. δεν ήταν δυνατό να 

εξυπηρετηθούν στο Χωριό των Μ.Μ.Ε.

Η SOCOG είχε απόλυτη προτεραιότητα σε σχέση με ταξιδιωτικά γραφεία και 

ιδιώτες στη διαδικασία κλεισίματος των απαραίτητων δωματίων. Τα τρία πιο 

πολυτελή ξενοδοχεία της πόλης έκλεισαν συμβόλαια με την επιτροπή για την 

αποκλειστική χρήση από αυτή κατά τη διάρκεια των Αγώνων για τη στέγαση 

των αξιωματούχων της ΔΟΕ, των Διεθνών Αθλητικών Ομοσπονδιών (IFs) και 

των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών (NOCs). Όμως και με τα υπόλοιπα 

ξενοδοχεία της ευρύτερης περιφέρειας του Sydney η SOCOG έκλεισε 

συμβόλαια για την κράτηση δωματίων σε ποσοστό περίπου 80% της 

συνολικής τους χωρητικότητας [6], Ήδη η επιτροπή έχει περίπου εξασφαλίσει 

τον συνολικό αριθμό των 25.000 δωματίων που προϋπολογίστηκε ότι θα 

απαιτηθεί.

94



Βησσαρίων Δ. Κοιλούκος: Σύγχρονες Προσεγγίσεις Διαχείρισης και Διασφάλισης Ποιότητας
Μεγάλων Projects: Η Περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων

3.2.2.ε. Στέγαση των επισκεπτών και θεατών των Αγώνων

Πέρα από τη συμβατική υποχρέωση να εξασφαλίσει στέγαση για τους 

επισήμους της Ολυμπιακής Οικογένειας, η οργανωτική επιτροπή SOCOG έχει 

και την εύλογη άρρητη υποχρέωση να προνοήσει και να διευκολύνει τις 

διαδικασίες εξεύρεσης στέγης για τους κοινούς επισκέπτες της πόλης και 

απλούς θεατές των Αγώνων.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, είναι γεγονός ότι οι ανάγκες φιλοξενίας 

των επισήμων απαίτησαν τη δέσμευση του μεγαλύτερου ποσοστού των 

προσφερομένων κλινών, τουλάχιστον στα ξενοδοχεία υψηλών 

προδιαγραφών. Μόνο το 20% των δωματίων κάθε ξενοδοχείου της 

περιφέρειας του Sydney είναι διαθέσιμο για τους απλούς επισκέπτες. Παρ' 

όλα αυτά, η SOCOG είναι βέβαια ότι δε θα υπάρξει πρόβλημα στέγασης για 

όσους θέλουν να παρακολουθήσουν από κοντά τους Αγώνες και έχει 

κινητοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Η SOCOG σε συνεργασία με το Συμβούλιο Πρόβλεψης του Τουρισμού 

(Tourism Forecasting Council) και το Αυστραλιανό Γραφείο Στατιστικής 

(Australian Bureau of Statistics) κατέληξε στη διαμόρφωση ενός καταλόγου με 

όλους τους τύπους διαθέσιμης στέγασης επί πληρωμή εντός της ευρύτερης 

περιφέρειας της πόλης του Sydney [6], Βάσει αυτού του καταλόγου μπορεί 

κανείς να συμπεράνει ότι η SOCOG έχει καλύψει λιγότερη από τη μισή 

ικανότητα των παραδοσιακών εμπορικών δωματίων και ότι η προσφορά 

κρεβατιών θα ξεπεράσει την προβλεπόμενη ζήτηση.

Σ' αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε ότι παραδοσιακά έχει διαπιστωθεί 

ότι ένας σημαντικός αριθμός των επισκεπτών του Sydney διαμένει σε 

συγγενείς και φίλους κατά την παραμονή του στην πόλη. Τα ποσοστά αυτά 

φτάνουν το 60% των Αυστραλών και το 40% των αλλοδαπών επισκεπτών, 

ενώ αναμένεται ότι θα αυξηθούν κατά τη διάρκεια των Αγώνων.

Επίσης, στον παραπάνω κατάλογο δεν συμπεριλαμβάνονται τα ιδιόκτητα 

σπίτια και διαμερίσματα που είναι δυνατό να παραχωρηθούν σε επισκέπτες 

για λίγες μέρες μέσω ειδικών προγραμμάτων που θα αναφερθούν παρακάτω.
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Στα ξενοδοχεία με τα οποία έχει συμβληθεί η οργανωτική επιτροπή, έχουν 

συμφωνηθεί δίκαιες και περίπου εξισωμένες τιμές που θα διασφαλίσουν ότι οι 

επισκέπτες δε θα χρειαστεί να πληρώσουν πληθωριστικές τιμές για τα 

υπόλοιπα προς διάθεση δωμάτια.

Εκτός των δωματίων ξενοδοχείων και των σπιτιών φιλοξενίας, πολλά 

ταξιδιωτικά πρακτορεία κινούνται προς τη δημιουργία και προσφορά νέων 

προϊόντων εναλλακτικής στέγασης, όπως οι ξενώνες πολλών κλινών, τα 

πάρκα τροχόσπιτων, τα λεγάμενα πακέτα «κρεβάτι και πρωινό», καθώς και η 

στέγαση εκτός της ευρύτερης περιφέρειας του Sydney. Η προσφορά πολλών 

εναλλακτικών δυνατοτήτων εκτός των άλλων θα δώσει τη δυνατότητα στον 

καθένα να βρει την οικονομική προσφορά που είναι στα μέτρα του.

Η προσπάθεια της SOCOG προς την κατεύθυνση της διευκόλυνσης της 

συμμετοχής όσο το δυνατό περισσότερων απλών πολιτών στους Αγώνες, 

συναντά τη συμπαράσταση τριών εταιριών που αποτελούν επίσημους 

συνεργάτες των Αγώνων: της κτηματομεσιτικής Ray White, του ταξιδιωτικού 

γραφείου Traveland και της αεροπορικής εταιρίας Ansett.

Η SOCOG σε συνεργασία με τη Ray White έχει θέσει σε εφαρμογή το 

Πρόγραμμα Οικιακής Στέγασης (Residential Accommodation Program) [6], To 

πρόγραμμα αυτό προσφέρει τη δυνατότητα στέγασης σε οικογένειες ή 

μεμονωμένα άτομα σε σπίτια και διαμερίσματα σχετικά κοντά στις τοποθεσίες 

των Αγώνων. Αφορά δύο κατηγορίες προσφορών:

• Διαμονή σε σπίτι (Homestay). Πρόκειται για επιπλωμένα σπίτια ή 

διαμερίσματα προς ενοικίαση από τους ιδιοκτήτες τους που λείπουν για 

εκείνο το διάστημα. Είναι η ιδανική επιλογή για οικογένειες.

• Φιλοξενία σε σπίτι (Homehost). Πρόκειται για τη φιλοξενία σε σπίτι που 

συνεχίζει να κατοικείται από τους ενοίκους του, οι οποίοι αναλαμβάνουν να 

προσφέρουν στο φιλοξενούμενο τους ένα κρεβάτι και πρωινό (bed and 

breakfast).

Οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές και όσες έχουν προσυμφωνηθεί με τους 

ιδιοκτήτες μέσω του προγράμματος. Θα κυμαίνονται, δε, από 90 δολάρια 

Αυστραλίας ανά δωμάτιο τη νύχτα μέχρι και πάνω από 500 δολάρια. Η τιμή 

θα εξαρτάται από τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες που θα προσφέρονται,
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καθώς και από την τοποθεσία και την απόσταση από τις ολυμπιακές 

εγκαταστάσεις.

Παράλληλα το επίσημο ταξιδιωτικό γραφείο των Αγώνων, το Traveland, 

προσφέρει μια εξίσου μεγάλη ποικιλία από εναλλακτικές επιλογές στέγασης 

στην προσπάθειά του να κρατήσει τις τιμές χαμηλά. Έτσι, προσφέρει στέγαση 

σε ξενοδοχεία 2 έως και 4,5 αστέρων, σε ξενώνες και κοιτώνες, σε επιτόπια 

αυτοκινούμενα σπιτάκια, σε πάρκα τροχόσπιτων, καθώς και σε σπίτια κατά το 

πρότυπο του «κρεβατιού και πρωινού».

Οι προσφορές αφορούν κυρίως πακέτα τριών νυκτών, αφού μια σχετική 

έρευνα έδειξε ότι οι Αυστραλοί που σχεδιάζουν να πάνε στο Sydney για τους 

Ολυμπιακούς θα μείνουν κατά μέσο όρο 3,7 μέρες, ενώ οι αλλοδαποί 

επισκέπτες για 4 μέρες [6],

Άλλες προσφορές αφορούν μια ποικιλία ταξιδιωτικών επιλογών μέσω 

αεροπλάνου, σιδηροδρόμου, λεωφορείου ή νοικιασμένου αυτοκινήτου για 

ντόπιους επισκέπτες.

Η Ansett, επίσημη αεροπορική εταιρία των Αγώνων, ανακοίνωσε την 

προσφορά ειδικών πακέτων για αεροπορικά ταξίδια προς και από το Sydney 

την περίοδο των Αγώνων, καθώς και την εναλλακτική ημερήσιων εκδρομών 

για τους Αυστραλούς πελάτες της.

Η Ολυμπιακή Υπηρεσία Οδών και Μεταφοράς (Olympics Roads and 

Transport Authority, ORTA) είναι υπεύθυνη για το συντονισμό της 

μεγαλύτερης επιχείρησης δημόσιας μεταφοράς που γνώρισε ποτέ το Sydney 

προκειμένου για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και θεατών των Αγώνων. 

Όλα τα εισιτήρια των ολυμπιακών αγωνισμάτων συμπεριλαμβάνουν στην τιμή 

τους τη δωρεάν μεταφορά μέσω του δικτύου σιδηροδρόμων CityRail και των 

ειδικά καθορισμένων διαδρομών λεωφορείων εντός της πολιτείας της Νέας 

Νότιας Ουαλίας [6], Η δωρεάν μεταφορά αφορά την ολόκληρη την ημέρα του 

αθλητικού γεγονότος που αναγράφεται στο εισιτήριο και μέχρι τις 4.00 το 

πρωί της επομένης.

Το δίκτυο του CityRail εκτείνεται αρκετά εκτός της ευρύτερης περιφέρειας της 

πόλης του Sydney δίνοντας τη δυνατότητα στους κατόχους εισιτηρίων να 

έχουν δωρεάν πρόσβαση σε πολλές περιοχές είτε για διασκέδαση είτε για
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στέγαση. Έτσι, οι θεατές θα μπορούν να διαμένουν σε μικρές πόλεις εντός 

του καθορισμένου ολυμπιακού μεταφορικού συστήματος και να μετακινούνται 

από εκεί προς τις εγκαταστάσεις των Αγώνων. Η SOCOG έχει έρθει σε 

συνεννόηση με περιφερειακά δημοτικά συμβούλια, ώστε να συντονίσει τις 

προσπάθειες που γίνονται για εξεύρεση πρόσθετης προσφοράς για στέγαση.

Παρακάτω παρατίθεται ο κατάλογος με τα διαθέσιμα κρεβάτια για τους 

επισκέπτες των Αγώνων, όπως τον συνέταξε η οργανωτική επιτροπή σε 

συνεργασία με το Συμβούλιο Πρόβλεψης του Τουρισμού και το Αυστραλιανό 

Γραφείο Στατιστικής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΤΥΠΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕ ΚΡΕΒΑΤΙΑ
Ξενοδοχεία, motels και σπίτια φιλοξενίας 57.621
Σπίτια και διαμερίσματα για διακοπές 12.265
Πάρκα τροχόσπιτων 19.581
Ξενώνες 4.137
Πρόσθετα ξενοδοχεία, motels και σπίτια φιλοξενίας 25.274
Πρόσθετα σπίτια και διαμερίσματα για διακοπές 16.696
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 135.574
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ 106.000

Παρατηρήσεις:

• Οι αριθμοί αφορούν υφιστάμενα ή υπό σχεδίασμά κρεβάτια μετά την 

εξυπηρέτηση των αναγκών της επιτροπής των Αγώνων SOCOG, όπως 

αναλύθηκε παραπάνω.

• Δεν συμπεριλαμβάνονται τα διαθέσιμα κρεβάτια μέσω του Προγράμματος 

Οικιακής Στέγασης που αναλύθηκε παραπάνω.

• Τα πρόσθετα ξενοδοχεία και σπίτια αφορούν αστικές περιοχές εκτός της 

ευρύτερης περιφέρειας του Sydney.
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• Η συνολική ζήτηση έχει υπολογιστεί βάσει των εκτιμήσεων για μέση 

διάρκεια παραμονής 4 και 3,7 ημερών για 90.000 αλλοδαπούς και 362.000 

ντόπιους επισκέπτες αντίστοιχα.
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3.2.3. Αθήνα

Η Αθήνα είναι μια μεγαλούπολη που δεσπόζει στο χώρο της Μεσογείου και 

της Μέσης Ανατολής σαν εμπορικό, ακαδημαϊκό, πολιτιστικό και καλλιτεχνικό 

κέντρο. Η υπάρχουσα υποδομή για τη φιλοξενία τουριστών είναι πολύ 

μεγάλη. Αρκεί να ειπωθεί ότι η Ελλάδα φιλοξενεί περισσότερους των 

10.000.000 τουριστών κάθε χρόνο, πολλοί από τους οποίους επισκέπτονται 

και την Αθήνα. Κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς της η Αθήνα 

(μαζί με την ευρύτερη περιφέρειά της) υπολογίστηκε ότι διέθετε 145.000 

κλίνες. Βέβαια, αυτή η χωρητικότητα θα βελτιωθεί, ώστε να φτάσει τον αριθμό 

των 200.000 κλινών που είναι απαραίτητος για τις ανάγκες των Ολυμπιακών 

Αγώνων.

3.2.3.1. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Στέγασης

Η οργανωτική επιτροπή των Αγώνων προετοίμασε ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο 

Στέγασης (Accommodation Operations Plan) προκειμένου για την 

ικανοποίηση των απαιτήσεων που θέτει η ΔΟΕ για τη φιλοξενία των 

εκατοντάδων χιλιάδων ατόμων που με διάφορες ιδιότητες θα συμμετέχουν 

στους Αγώνες. Το σχέδιο αυτό βασίζεται σε τρία επιμέρους σχέδια:

1. Το βασικό σγέδιο (basic plan). Αφορά τη στεγαστική υποδομή που ήδη 

υπάρχει στην περιοχή της πόλης της Αθήνας. Οι εγκαταστάσεις αυτές 

βρίσκονται σε αποστάσεις που απαιτούν μετακίνηση από 5 έως και 30 

λεπτά μέχρι τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις.

2. Το συμπληρωματικό σγέδιο (supplementary plan). Αφορά τη στεγαστική 

υποδομή που, είτε υπάρχει ήδη είτε έχει προγραμματιστεί για ολοκλήρωση 

μέχρι το 2004 στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και τις ακτές του 

Σαρωνικού και του Νότιου Ευβοϊκού Κόλπου. Οι εγκαταστάσεις αυτές 

βρίσκονται σε αποστάσεις που απαιτούν μετακίνηση από 30 έως και 75 

λεπτά μέχρι τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις.
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3. Το πρόσθετο σνέδιο (additional plan). Αφορά τη στεγαστική υποδομή που, 

είτε υπάρχει ήδη είτε έχει προγραμματιστεί για ολοκλήρωση μέχρι το 2004 

στην περιοχή των οδικών αξόνων Αθήνας-Κορίνθου-Πάτρας και Αθήνας- 

Λαμίας, καθώς και στις κοντινές γεωγραφικές περιοχές του Ναυπλίου, του 

Άργους και της ακτής της Χαλκίδας. Οι εγκαταστάσεις αυτές βρίσκονται σε 

αποστάσεις που απαιτούν μετακίνηση από 45 έως και 90 λεπτά μέχρι τις 

Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις.

Στους πίνακες που παρατίθενται παρουσιάζονται δεδομένα που αφορούν σε 

αυτά τα τρία τμήματα του Επιχειρησιακού Σχεδίου, καθώς και η συνολική 

(αθροιστική) εικόνα του Σχεδίου.

ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 5-30 ΛΕΠΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

5* 4* 3* 2*

Αριθμός Ξενοδοχείων 12 18 48 120
Αριθμός δωματίων 3791 2285 3801 5400

ΣΥΜΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 30-75 ΛΕΠΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

5* 4* 3* 2*

Αριθμός Ξενοδοχείων 7 35 56 122
Αριθμός δωματίων 1098 3168 3641 4579
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ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΕΕΣ ΤΟ 2004 

ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 45-90 ΛΕΠΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 5* 4* 3* 2*
Αριθμός Ξενοδοχείων 3 26 55 229
Αριθμός Ξενοδοχείων το 2004 3 26 55 229
Αριθμός δωματίων 554 1997 3826 6290
Αριθμός δωματίων το 2004 554 1997 3826 6290

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟ 2004

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 5* 4* 3* 2*

Συνολικός αριθμός δωματίων 5443 7450 11268 16269

Από την παραπάνω ανάλυση έγινε εμφανές ότι οι στεγαστικές απαιτήσεις που 

εγείρουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 θα ικανοποιηθούν χωρίς να 

χρειαστεί να κατασκευαστούν νέες ξενοδοχειακές μονάδες. Η υφιστάμενη 

χωρητικότητα (σε όρους του 2004) θα είναι περισσότερο από επαρκής, τόσο 

σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα, για να προσφέρει φιλοξενία στην 

Ολυμπιακή Οικογένεια και στον αναμενόμενο αριθμό επισκεπτών.

3.2.3.1.α. Το σχέδιο στέγασης της Ολυμπιακής Οικογένειας

Προκειμένου για τη στέγαση της Ολυμπιακής Οικογένειας, δηλαδή των μελών 

της ΔΟΕ και άλλων διεθνών και εθνικών αθλητικών οργανώσεων, των κριτών 

και διαιτητών, των εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε., καθώς και άλλων στελεχών και 

αξιωματούχων, θα γίνει χρήση στην πλειοψηφία τους ξενοδοχείων 5* και 4* ή
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άλλων εγκαταστάσεων που θα προσφέρουν ανάλογες υπηρεσίες (π.χ. το 

Χωριό του Τύπου). Η οργανωτική επιτροπή έχει καταλήξει στην κατανομή των 

υπαρχουσών εγκαταστάσεων όπως δείχνουν οι σχετικοί πίνακες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ (1) 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΟΕ, ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ, 

ΚΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
ΟΛ. ΟΙΚΟΓ.

5* (πολυτελείας) 4* (Α' κατηγορίας)

Δωμ. Ξενοδ. Σχέδιο Δωμ. Άτομα Ξενοδ. Σχέδιο Δωμ.
ΜΕΛΗ ΔΟΕ, 1900 HILTON Β 453 1900
Ifs, NOCs, INTERCON- Β 596
ΚΑΛΕ- TINENTAL
ΣΜΕΝΟΙ 5* ξενοδ. Β 394

5* ξενοδ. Β 259
5* ξενοδ. Β 10
5* ξενοδ. Β 188
5* ξενοδ.

ΚΡΙΤΕΣ & 987 CARAVEL Β 471 PRESI- Β 516
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ DENT
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ (2) 

ΜΕΛΗ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε.

ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
ΟΛ. ΟΙΚΟΓ.

5* (πολυτελείας) 4* (Α' κατηγορίας)

Δωμ. Ξενοδ. Σχέδιο Δωμ. Ατομα Ξενοδ. Σχέδιο Δωμ.
Μ.Μ.Ε.
VIPS (Β) 183 NJU Β 183

MERIDIEN
Α' ΚΑΤΗ
ΓΟΡΙΑΣ (S)

1890 4* ξενο
δοχεία

S 1890

Β' ΚΑΤΗ- 3826
ΓΟΡΙΑΣ (Α) 
ΑΛΛΟΥ (Α) 6290
ΧΩΡΙΟ 1000
ΤΥΠΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙ
ΚΟ Μ.Μ.Ε.

1000

ΑΛΛΟΥ (S) 500
ΣΥΝΟΛΟ 14689

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ (3) 

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
ΟΛ. ΟΙΚΟΓ.

5* (πολυτελείας) 4* (Α' κατηγορίας)

Δωμ. Ξενοδ. Σχέδιο Δωμ. Άτομα Ξενοδ. Σχέδιο Δωμ.
ΧΟΡΗΓΟΙ 4691 5* ξενοδ. S 571 4* ξενοδ. Β 191

5* ξενοδ. S 128 4* ξενοδ. Β 195
5* ξενοδ. Β 253 4* ξενοδ. Β 185
5* ξενοδ. Β 386 4* ξενοδ. Β 110
5* ξενοδ. Β 143 4* ξενοδ. Β 106
5* ξενοδ. Β 298 4* ξενοδ. Β 122
5* ξενοδ. Β 167 4* ξενοδ. Β 168
5* ξενοδ. Β 44 4* ξενοδ. S 543
5* ξενοδ. S 346 4* ξενοδ. S 188

4* ξενοδ. S 104
4* ξενοδ. Β 91
4* ξενοδ. S 352
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ (άθροισμα 1,2,3): 

ΚΑΛΥΨΗ 39.890 ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ 22.267 ΔΩΜΑΤΙΑ

Παρατηρήσεις:

1. Οι πίνακες αφορούν ξενοδοχειακή υποδομή η οποία είναι ήδη διαθέσιμη. Η 

υπάρχουσες εγκαταστάσεις στην Αθήνα και στην ευρύτερη περιφέρειά της 

κρίνονται περισσότερο από ικανοποιητικές για τις στεγαστικές ανάγκες των 

Αγώνων.

2. Η στήλη “Σχέδιο" αφορά τα τρία σχέδια στέγασης που έχουν 

προαναφερθεί. Οι συντομογραφίες ερμηνεύονται ως εξής:

• Β : Βασικό σχέδιο (Basic plan)

• S : Συμπληρωματικό σχέδιο (Supplementary plan)

• A : Πρόσθετο σχέδιο (Additional plan)

3. Οι εκπρόσωποι του τύπου θα φιλοξενηθούν σε ποσοστό 80% σε 

μονόκλινα δωμάτια και μόνο σε ποσοστό 20% σε δίκλινα. Οι ιδιοκτήτες, οι 

εκδότες και αρκετοί από τα υψηλόβαθμα στελέχη των Μ.Μ.Ε. θα 

φιλοξενηθούν σε ξενοδοχείο πολυτελείας στο κέντρο της Αθήνας.

4. Τα μόνα μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας που δε θα καταστεί δυνατό να 

φιλοξενηθούν σε ξενοδοχεία πολυτελείας (5*) ή πρώτης κατηγορίας (4*), 

είναι οι 3.826 τεχνικοί των μ.μ.ε, που θα στεγαστούν σε ξενοδοχεία β' 

κατηγορίας (3*) και άλλοι 6.290 που θα φιλοξενηθούν σε ξενοδοχεία γ' 

κατηγορίας (2*).

3.2.3.1 .β. Το ξενοδοχείο φιλοξενίας της ΔΟΕ

Η οργανωτική επιτροπή κατέληξε στην επιλογή του ξενοδοχείου Athens Hilton 

για να αποτελέσει το χώρο φιλοξενίας των μελών της ΔΟΕ. Τα κριτήρια που 

οδήγησαν στην επιλογή αυτή έχουν να κάνουν με τις ποιοτικές υπηρεσίες και
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το πρεστίζ που προσφέρει, σε συνδυασμό και με την κεντρική θέση του 

Hilton.

Πρόκειται για ένα ξενοδοχείο υψηλών προδιαγραφών που αποτελεί εδώ και 

χρόνια την επιλογή πολλών διάσημων προσώπων και επίσημων επισκεπτών 

της Αθήνας. Είναι βέβαιο ότι και οι πιο απαιτητικοί φιλοξενούμενοι του θα 

ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες τους στις εξυπηρετικές εγκαταστάσεις του.

Το ξενοδοχείο διαθέτει τα εξής πλεονεκτήματα:

• Όλα τα δωμάτια (μονόκλινα ή δίκλινα) είναι πολυτελή και πλήρως 

επιπλωμένα. Υπάρχουν ακόμα σουίτες που εντυπωσιάζουν με το στυλ και 

τη λειτουργικότητά τους.

• Υπάρχουν πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες συνεδριάσεων με χωρητικότητα 

μέχρι και 2000 ατόμων. Το πλήρες επιχειρηματικό κέντρο του ξενοδοχείου 

προσφέρει γραμματειακές υπηρεσίες, υπηρεσίες τηλεφώνου και φαξ, 

καθώς και συνδέσεις με τα χρηματιστήρια όλου του κόσμου.

• Η κουζίνα (ελληνική και διεθνής) του ξενοδοχείου είναι διάσημη και μπορεί 

να τη γευτεί κανείς σε δύο πολυτελή εστιατόρια.

• Η καφετέρια του ξενοδοχείου αποτελεί μια προσφιλή επιλογή και τόπο 

συνάντησης πολλών Αθηναίων.

• Η πολυτελής πισίνα αποτελεί μια όαση μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού και 

δίνει την εντύπωση ότι βρίσκεται κανείς σε κάποιο παραθαλάσσιο μέρος. 

Ακόμα προσφέρει υπηρεσίες μπαρ και εστιατορίου.

• Προσφέρεται η δυνατότητα να γυμναστεί κανείς στο πλήρως εξοπλισμένο 

και καλά οργανωμένο γυμναστήριο.

• Καταξιωμένοι σχεδιαστές διαθέτουν εμπορικά καταστήματα στο χώρο του 

ξενοδοχείου.

• Προσφέρονται δυνατότητες ενοικίασης αυτοκινήτου ή συμμετοχής σε 

οργανωμένα τουριστικά ταξίδια μέσω έμπειρων ταξιδιωτικών γραφείων.

• Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση, που μπορεί να 

περπατήσει κανείς, από τα περισσότερα αξιοθέατα τουριστικού ή 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Μεταξύ αυτών είναι και το Κολωνάκι, το 

κέντρο της μόδας της Αθήνας.
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• Σε αρκετά κοντινή απόσταση με χρήση αυτοκινήτου βρίσκονται οι 

εγκαταστάσεις γκολφ της Γλυφάδας, του κέντρου ιππασίας στο Γουδί και 

πολλών γηπέδων τένις, ενώ πολύ γρήγορα φτάνει κανείς στη θάλασσα.

• Τέλος, εκτός των ειδικών απαιτήσεων που θα θέσουν τα μέλη της ΔΟΕ, η 

διοίκηση του ξενοδοχείου είναι έτοιμη να προβεί στις όποιες αλλαγές ή 

μετατροπές θα χρειαστούν προκειμένου για την ομαλή λειτουργία των 

οργάνων της ΔΟΕ.

3.2.3.2. Ο χώρος της συνεδρίασης της ΔΟΕ (Μέγαρο Μουσικής)

Η οργανωτική επιτροπή κατέληξε στην εκλογή του Μεγάρου Μουσικής 

Αθηνών ως τον προσφορότερο χώρο για τις ανάγκες της ετήσιας 

συνεδρίασης της ΔΟΕ που θα λάβει χώρα για το έτος 2004 στην Αθήνα.

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών αποτελεί ένα μνημείο αρχιτεκτονικής, 

λειτουργικότητας και ακουστικής. Στα λίγα χρόνια που λειτουργεί έχει 

καθιερωθεί παγκοσμίως, καθώς έχει φιλοξενήσει καλλιτεχνικά γεγονότα και 

εκδηλώσεις διεθνούς αναγνώρισης και έχει καθιερωθεί σαν μια ατραξιόν και 

ένα σημείο αναφοράς για την Ελλάδα και ολόκληρο το χώρο της 

νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Βρίσκεται χτισμένο σε απόσταση μόλις 300πι από το ξενοδοχείο Hilton όπου 

θα καταλύσουν τα μέλη της ΔΟΕ. Ακόμη, το σχέδιο κατασκευής του μετρό της 

Αθήνας προβλέπει μια στάση στο Μέγαρο Μουσικής, πράγμα που θα κάνει 

την πρόσβαση σε αυτό ακόμα πιο εύκολη. Για την κατασκευή του 

συνεργάστηκαν ειδικευμένες κατασκευαστικές και εταιρίες συμβούλων από 

ολόκληρη την Ευρώπη. Στόχος τους ήταν να δημιουργήσουν ένα πολιστικό 

κέντρο το οποίο θα ήταν εναρμονισμένο με τα πιο αυστηρά διεθνή στάνταρντ, 

όπως απαιτούνται από τις αρτιότερες ορχήστρες παγκοσμίως, καθώς και ένα 

συνεδριακό κέντρο ικανό να φιλοξενήσει και να ικανοποιήσει τις ανάγκες και 

του πιο απαιτητικού συνεδριακού γεγονότος.

Το Μέγαρο δύναται να φιλοξενήσει καλλιτεχνικά γεγονότα του υψηλότερου 

επιπέδου (κονσέρτα, όπερα, μπαλέτο και θέατρο) και να παρέχει τεχνική
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υποστήριξη σε σημαντικά συνέδρια. Σήμερα, το Μέγαρο αποτελείται από 

τέσσερις κυρίως εγκαταστάσεις:

1. Αίθουσα Φίλων της Μουσικής. Η αίθουσα έχει χωρητικότητα 2000 θέσεων 

και εγκαταστάσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι θέσεις είναι διαταγμένες 

αμφιθεατρικά και υπάρχουν θεωρεία και από τις δυο πλευρές της σκηνής. 

Ειδικές εγκαταστάσεις ασύρματης τεχνολογίας επικοινωνιών επιτρέπουν 

την ταυτόχρονη μετάφραση σε εννέα διαφορετικές γλώσσες. Τέλος, ένας 

χώρος υποδοχής 2000πι2 έχει προβλεφτεί για το καλωσόρισμα των 

επισκεπτών, για εγκαταστάσεις μπουφέ και κοκτέιλ κλπ.

2. Αίθουσα Δηυήτρη Μητρόπουλου. Η αίθουσα έχει χωρητικότητα 500 

θέσεων και εγκαταστάσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ο χώρος της 

αίθουσας έχει διαταχθεί σαν χώρος θεάτρου, ενώ υπάρχουν ασύρματες 

εγκαταστάσεις που υποστηρίζουν την παράλληλη μετάφραση σε τρεις 

γλώσσες. Ο χώρος υποδοχής καλύπτει έκταση 300πι2.

3. Το Συνεδριακό Κέντρο πολλαπλών λειτουρνιών. Πρόκειται για ένα 

σύμπλεγμα δύο αιθουσών και έξι μικρότερων δωματίων συνεδρίων που 

μπορούν να διαταχθούν κατά τρόπο ώστε να φιλοξενήσουν μεταξύ 30 και 

60 συμμετέχοντες το καθένα. Όλα τα δωμάτια έχουν εγκαταστάσεις 

μικροφώνων, ασύρματης επικοινωνίας και παράλληλης μετάφρασης, 

καθώς και χώρους υποδοχής. Υπάρχει ακόμα ένας κύριος χώρος 

υποδοχής για κοκτέιλ πάρτυ κλπ.

4. Η Ηλεκτρονική Καλλιτεχνική Βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη στεγάζεται στο 

σύμπλεγμα τριών υπόγειων ορόφων. Καλύπτει επιφάνεια 3500πι2 με 

δωμάτια διδασκαλίας, μελέτης και έρευνας και κατά το έτος 1997 είχε ήδη 

συγκεντρώσει 20.000 τίτλους σε μορφή βιβλίων, μικροφίλμ, μουσικών 

δίσκων, CDs, CD-ROMs, ταινιών video και πολυμέσων. Το ψηφιοποιημένο 

αρχείο της βιβλιοθήκης καλύπτει τα πεδία της μουσικής, της λαϊκής τέχνης 

και της ομιλούμενης κουλτούρας όλων των ειδών, καθώς και μουσικά 

όργανα, θέατρο και αρχαία τέχνη.

Στα αναπτυξιακά σχέδια της διοίκησης του Μεγάρου βρίσκεται η κατασκευή 

ενός νέου συνεδριακού κέντρου με ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις 

υπερσύγχρονης τεχνολογίας, όπως και η διαμόρφωση δημοσίων χώρων
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προς διευκόλυνση των επισκεπτών (χώροι περιπάτου, χώροι στάθμευσης 

κλπ.).

3.2.3.3. Προβλέψεις για επιπλέον ζήτηση στέγασης

Η οργανωτική επιτροπή των Αγώνων έχει διαπιστώσει ότι η πόλη της Αθήνας 

μαζί με την ευρύτερη περιφέρειά της είναι σε θέση να προσφέρει φιλοξενία σε

145.000 επισκέπτες/θεατές ημερησίως. Εκτός από τους Αγώνες οι 

επισκέπτες αυτοί θα είναι σε θέση, βέβαια, να συμμετέχουν σε διάφορα 

πολιτιστικά και τουριστικά προγράμματα. Ένας σημαντικός αριθμός αυτών 

των επισκεπτών θα έχουν στέγη σε απόσταση μικρότερη των 60 λεπτών από 

τις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ και της Παράκτιας Ζώνης του Φαλήρου όπου θα 

φιλοξενηθούν τα περισσότερα των αγωνισμάτων.

Οι 145.000 των επισκεπτών θα στεγαστούν είτε σε ξενοδοχεία, τα οποία ήδη 

υφίστανται και λειτουργούν κανονικά, είτε σε άλλες κατηγορίες στέγασης που 

θα γίνουν εφικτές μέσω της ανάπτυξης, μετατροπής και κατασκευής νέων 

εγκαταστάσεων. Πρόκειται για τις εξής τρεις κατηγορίες:

• Κρουαζιερόπλοια. Τελευταία, εκφράζεται ενδιαφέρον από συγκεκριμένες 

ομάδες επισκεπτών να φιλοξενηθούν σε κρουαζιερόπλοια που θα είναι 

αγκυροβολημένα στο λιμάνι του Πειραιά. Αν επιπλέον ληφθεί υπόψη η 

ικανότητα της μαρίνας του Φλοίσβου, καθώς και άλλων υπό κατασκευή 

μώλων, να φιλοξενήσουν κρουαζιερόπλοια και τέλος συνυπολογιστεί η 

δυνατότητα να ρίχνουν άγκυρα τα κρουαζιερόπλοια εκτός του λιμανιού, 

τότε αυξάνεται κατά πολύ ο συνολικός αριθμός επισκεπτών που μπορούν 

να εξυπηρετηθούν με αυτό τον τρόπο.

• Σπίτια διακοπών. Με το όρο αυτό εννοούνται αυτο-εξυπηρετούμενα σπίτια 

και διαμερίσματα σε προνομιακές περιοχές θερέτρων που θα ενοικιαστούν 

από τους ιδιοκτήτες κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου σε 

επισκέπτες τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Οι περιοχές 

που θα επιλεγούν θα είναι σε απόσταση έως και 30 λεπτών από το ΟΑΚΑ.
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• Κατασκηνώσεις. Πρόκειται για τις οργανωμένες εγκαταστάσεις στον Άγιο 

Ανδρέα και στο Γουδί.

Πέρα από τις εγκαταστάσεις αυτές και σε περίπτωση που η συμμετοχή 

επισκεπτών υπερβεί τις εκτιμήσεις, έχουν γίνει προβλέψεις για τη φιλοξενία 

των υπεράριθμων επισκεπτών σε θέρετρα κοντά στην ευρύτερη περιφέρεια 

της Αθήνας, δηλαδή στο βόρειο και νότιο Ευβοϊκό Κόλπο, στα νησιά του 

Αργοσαρωνικού, στις περιοχές των Δελφών/Αράχωβας και της Ναυπάκτου 

και αλλού. Η επιπλέον της τυπικής ξενοδοχειακής χωρητικότητα υπολογίζεται 

σε 120.000 κλίνες.

Οι ακόλουθοι πίνακες δείχνουν συνοπτικά πώς κατανέμονται οι 

προβλεπόμενοι 145.000 επισκέπτες στις υφιστάμενες ξενοδοχειακές 

εγκαταστάσεις και στις πρόσθετες υπό διαμόρφωση εγκαταστάσεις.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΞΕΝΟΔ.

5* (ΑΑ) 4* (Α) 3* (Β) 2* (Γ) 1* (Δ,Ε) ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΙΝΩΝ

1088 5378 7442 9979 1113 25000

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΕΙΔΟΣ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟ-
ΠΛΟΙΑ

ΣΠΙΤΙΑ
ΔΙΑΚΟΠΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΗ
ΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΙΝΩΝ

15000 100000 5000 120000

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ:

145.000 ΚΛΙΝΕΣ
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3.2.3.4. Σύνοψη των εγκαταστάσεων στέγασης

Κλείνοντας το μείζον θέμα της παροχής στέγης στους εκατοντάδες χιλιάδες 

των ατόμων που θα συρεύσουν στην Αθήνα για να συμμετέχουν, με 

διαφορετική ο καθένας ιδιότητα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, 

καταλήγουμε στον παρακάτω συνοπτικό πίνακα που αφορά όλες τις 

επιμέρους ομάδες των φιλοξενουμένων:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ “ΑΘΗΝΑ 2004”

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤΟΜΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ (αθλητές, επίσημοι) 15.000
ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ (επισκέπτες, τουρίστες κλπ.) 145.000
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2.000
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 33.890
(ΔΟΕ, IFs, NOCs, κριτές & διαιτητές, Μ.Μ.Ε., χορηγοί,
κλπ.)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Μ.Μ.Ε. (Χωριά Τύπου) 4.000
α) Αγιος Ανδρέας
β) Φοιτητικές κατοικίες (Γουδί)
ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 199.890
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Το νέο αεροδρόμιο των Σπάτων (γράφημα).
Το 2004 θα είναι σε θέση να εξυπηρετεί 50 εκατομμύρια επιβάτες 
ετησίως
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3.3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

3.3.1. Atlanta

Η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνει 

και την κατάστρωση και εφαρμογή σχεδίων για τη διευκόλυνση της 

μετακίνησης μέσα στην ευρύτερη περιοχή φιλοξενίας των Αγώνων τόσο των 

μονίμων κατοίκων όσο και των αθλητών και των εκατοντάδων χιλιάδων 

επισκεπτών που μαγνητίζονται από το μοναδικό αυτό γεγονός.

Αν έρθουμε τώρα να μιλήσουμε με όρους των Ολυμπιακών Αγώνων της 

Atlanta, θα έχουμε να κάνουμε με 2.800.000 κατοίκους της ευρύτερης 

περιοχής, περίπου 100.000 μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας (αθλητές, 

χορηγούς και εθελοντές) και άλλους 2.000.000 επισκέπτες. Κατά τη διάρκεια 

μιας τυπικής μέρας των αγώνων συνωστίστηκαν στον Ολυμπιακό Δακτύλιο 

(Olympic Ring), έναν κύκλο ακτίνας 5 χιλιομέτρων όπου διεξήχθησαν τα 

περισσότερα αγωνίσματα, περί τα 500.000 άτομα, καθιστώντας την 

πληθυσμιακή πυκνότητα του κέντρου της Atlanta πενταπλάσια αυτής της 

Νέας Υόρκης [28],

Η πρόκληση που συνιστούσε η ανάγκη αποφυγής κυκλοφοριακής 

συμφόρησης κατά τη διάρκεια των αγώνων ήταν τεράστια, δεδομένης της ήδη 

βεβαρημένης και προβληματικής κυκλοφορίας, λόγω της σύγκλισης πολλών 

ακτινικών λεωφόρων σε ένα και μοναδικό σημείο σύνδεσης στο κέντρο της 

πόλης.

Η ευθύνη για τη μελέτη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού κυκλοφοριακού 

συστήματος βάρυνε την Περιφερειακή Επιτροπή της Atlanta (Atlanta Regional 

Commission, ARC), τον Οργανισμό Ταχείας Μεταφοράς της Ευρύτερης 

Atlanta (Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority, MARTA) και βέβαια την 

Επιτροπή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Atlanta (Atlanta Committee for 

the Olympic Games, ACOG).
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3.3.1.1. Ο σχεδιασμός του συστήματος μεταφορών

Ήδη πριν από την ανάληψη των Αγώνων είχε διαμορφωθεί από τη Διεύθυνση 

Σχεδιασμού της ARC ένα σχέδιο που εγγυόταν τη διασφάλιση ικανοποιητικής 

κυκλοφοριακής ροής μέσω της επιστροφής στη χρήση μαζικών μέσων 

μεταφοράς. Το ολοκληρωμένο αυτό σχέδιο που επεξεργάστηκε ο Joel Stone, 

ως επικεφαλής μιας ομάδας 20 ατόμων και 6 εξωτερικών συμβούλων, 

αποτέλεσε ένα από τα επιχειρήματα που έφεραν τους Ολυμπιακούς Αγώνες 

στην Atlanta.

Το σχέδιο αυτό που τέθηκε και σε εφαρμογή περιλάμβανε τα ακόλουθα κύρια 

σημεία [28]:

• Διπλασιασμό του στόλου των λεωφορείων του MARTA μέσω της 

ενοικίασης 2.000 επιπλέον οχημάτων από υπηρεσίες μεταφορών ανά τη 

χώρα.

• Δημιουργία ειδικών λωρίδων προτεραιότητας σε τμήματα των εθνικών 

οδών για οχήματα που θα μεταφέρουν επισκέπτες από και προς 

περιφερειακές περιοχές.

• Εξυπηρέτηση μεγάλου μέρους των μεταφορών μέσα στην πόλη από το 

σύστημα σιδηροδρόμων του MARTA που επιπλέον θα λειτουργεί σε 24- 

ωρη βάση, διπλασιάζοντας το σύνηθες καθημερινό του φορτίο των

200.000 ατόμων.

• Δέσμευση των 14.000 θέσεων στάθμευσης του κέντρου της πόλης προς 

χρήση των μελών της Ολυμπιακής Οικογένειας (επίσημοι, αθλητές, 

προπονητές).

• Διοχέτευση των αυτοκινήτων των θεατών εκτός του Ολυμπιακού 

Δακτυλίου στις 86.000 θέσεις στάθμευσης που θα συγκεντρώσει η ACOG.

Πιο αναλυτικά, η φιλοσοφία του συστήματος ήταν να παραμείνουν τα 

ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα εκτός του Ολυμπιακού Δακτυλίου και μακριά 

από τους χώρους διεξαγωγής των αγώνων. Η ACOG θα ήταν υπεύθυνη να 

τους παρέχει τους απαραίτητους χώρους στάθμευσης, και τα απαραίτητα 

μεταφορικά μέσα για να τους μεταφέρει από εκεί εντός του Δακτυλίου, είτε σε
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στάσεις του τρένου είτε σε κάποια σημεία κοντά στις αθλητικές 

εγκαταστάσεις. Από κει οι θεατές θα έπρεπε να διαβούν τους ειδικά 

διαμορφωμένους πεζόδρομους προκειμένου να φτάσουν τελικά στις θέσεις 

τους στους χώρους των αγώνων. Όλη η μετάβαση μέσω λεωφορείου ή 

τρένου από τους χώρους στάθμευσης στους χώρους των αγώνων 

αποφασίστηκε να είναι δωρεάν για τους κατόχους εισιτηρίου για τους αγώνες.

Η διάρκεια της μεταφοράς από τους περιφερειακούς χώρους στάθμευσης 

στους χώρους των αγώνων προβλέφθηκε αρχικά σε 60 με 90 λεπτά, όμως η 

υψηλή ζήτηση σε εισιτήρια την μετέθεσε στις δυόμισι ώρες. Προκειμένου να 

είναι πιο ανεκτή κι ευχάριστη η αναμονή των θεατών στις στάσεις αλλά και 

μέσα στα λεωφορεία, η ACOG και ο MARTA οργάνωσαν την προσφορά 

υπαίθριων θεαμάτων από ζογκλέρ και κωμικούς, ώστε να τους αποσπούν την 

προσοχή.

Εκτός της ψυχαγωγίας απαραίτητη θεωρήθηκε η προσφορά αναψυκτικών και 

η χρήση κινητών τουαλετών προς εξυπηρέτηση των πεζών.

Η Ολυμπιακή Επιτροπή (ACOG) εξουσιοδότησε τον MARTA να φροντίσει για 

τον επιμέρους σχεδίασμά του συστήματος, την πρόσληψη επιπλέον 

υπαλλήλων και τη λειτουργία του, έναντι του ποσού των 7.000.000 δολαρίων.

Εκ των 2.000 περίπου λεωφορείων που προγραμματίστηκε να ναυλωθούν, τα 

1.400 θα εξυπηρετούσαν τους απλούς θεατές, περίπου 800.000 καθημερινά, 

έναντι των 475.000 προ των αγώνων, σύμφωνα με όσα περιγράφηκαν 

παραπάνω. Τα υπόλοιπα 600 περίπου προορίζονταν για τη μεταφορά των 

ανθρώπων της λεγάμενης Ολυμπιακής Οικογένειας (Olympic Family), δηλαδή 

επισήμων, μελών της ΔΟΕ, αθλητών, προπονητών, δημοσιογράφων κ.α. [29],

Η χρήση πολύ περισσότερων οχημάτων απαίτησε και τη δημιουργία νέων 

σταθμών συντήρησης και στάθμευσης και μάλιστα τον εφοδιασμό πολλών 

από αυτούς με εγκαταστάσεις φυσικού αερίου για την τροφοδοσία των 

οχημάτων φυσικού αερίου (NGVs).

Το δίκτυο σιδηροδρόμων του MARTA αποτελείται από δύο γραμμές: η μια 

εκτείνεται στη διεύθυνση Βορά - Νότου και η άλλη στη διεύθυνση Ανατολής - 

Δύσης. Μέχρι το 1995 το δίκτυο κάλυπτε 39 μίλια και αποτελούνταν από 36 

συνολικά στάσεις. Εν όψει των αγώνων προγραμματίστηκε η επέκτασή του
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προς το Βορά με τρεις νέες στάσεις ή 7 μίλια. Επιπλέον, προγραμματίστηκε η 

λειτουργία των τρένων καθ' όλο το 24-ωρο και η συχνότερη δρομολόγησή 

τους. Για να καταστεί αυτό δυνατό απαιτήθηκαν 200 βαγόνια, έναντι των 158 

που χρησιμοποιούνταν παλιότερα στις ώρες αιχμής. Εξάλλου, προς την 

κατεύθυνση της εξυπηρέτησης περισσότερων ατόμων εντάσσεται και η 

αφαίρεση 12 θέσεων για καθισμένους από κάθε βαγόνι, ώστε να αυξηθεί η 

συνολική χωρητικότητα του κάθε βαγονιού, αφού οι όρθιοι καταλαμβάνουν 

λιγότερο χώρο από τους καθισμένους [29],

Ο MARTA προχώρησε στην προληπτική επιθεώρηση και συντήρηση των 

παλιότερων από τα βαγόνια του σιδηροδρομικού του δικτύου. Κι αυτό γιατί 

κατά τη διάρκεια των αγώνων ο χρόνος για συντήρηση θα είναι 

περιορισμένος. Επιπλέον, προγραμμάτισε την προμήθεια 10 επιπλέον 

βαγονιών έτσι, ώστε όταν κάποιο βρίσκεται εκτός λειτουργίας να μη 

χρειάζεται να περιμένουν οι αρμόδιοι μέχρι να επιδιορθωθεί αλλά να μπαίνει 

άμεσα κάποιο άλλο στη θέση του.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών προγραμματίστηκε επίσης η 

τοποθέτηση νέων κυλιόμενων σκαλών στους χώρους των στάσεων, καθώς 

και η προμήθεια ενός αυτόματου συστήματος ανακοίνωσης των στάσεων. 

Εκτός του ονόματος της στάσης, ο αυτόματος ομιλητής θα ανακοινώνει και τις 

σημαντικότερες αθλητικές εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες που 

εξυπηρετούνται από κάθε στάση.

3.3.1.1 ,α. Προς την εφαρμογή του νέου συστήματος

Παρά τα μέτρα που πάρθηκαν για την κατά το δυνατό αποτελεσματική 

μεταφορά των εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών κατά τις ημέρες των 

αγώνων, αρχικά δεν είχε δοθεί το βάρος που έπρεπε προς την κατεύθυνση 

της μείωσης της κυκλοφορίας των μονίμων κατοίκων της Atlanta. Στην πορεία 

εφαρμογής του σχεδίου διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν δυνατό να αποφευχθεί η 

κυκλοφοριακή συμφόρηση, χωρίς τη δραστική μείωση της κυκλοφορίας των 

μονίμων κατοίκων ή του κυκλοφοριακού υπόβαθρου (background traffic),
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όπως συνηθίζεται να ονομάζεται, δηλαδή του κυκλοφοριακού που υπάρχει 

ασχέτως με τη διοργάνωση των αγώνων [28]. Σχετικές μελέτες κατέδειξαν ότι 

ήταν απαραίτητη μια μείωση του κυκλοφοριακού υπόβαθρου κατά 25% 

τουλάχιστον. Προκειμένου να επιτευχθεί μια τόσο σημαντική μείωση έγινε 

χρήση στρατηγικών μεταφορικής ζήτησης (transportation demand strategies, 

TDM), σαν αυτών που είχαν εφαρμοστεί σε ανάλογες καταστάσεις, όπως οι 

Ολυμπιακοί Αγώνες του 1984 στο Λος Άντζελες. Τότε είχε παρατηρηθεί 

μείωση της κυκλοφορίας στις λεωφόρους μέχρι και 6%, κυκλοφορία που 

επανήλθε στα φυσιολογικά επίπεδα μετά το πέρας των αγώνων.

Στην περίπτωση τώρα των αγώνων της Atlanta, η ACOG στα πλαίσια ενός 

γιγαντιαίου προγράμματος ενημέρωσης εξουσιοδότησε ειδικούς 

αντιπροσώπους της, οι οποίοι επισκέφθηκαν τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις 

του κέντρου της πόλης και ζήτησαν τη συνέργειά τους προκειμένου να 

μειωθεί η κυκλοφορία. Οι στρατηγικές TDM που εφαρμόστηκαν ήταν οι 

παρακάτω [28]:

• Επιτράπηκε στους εργαζόμενους να πάρουν την άδειά τους κατά τις 10 

εργάσιμες ημέρες που συνέπιπταν με την τέλεση των αγώνων, ώστε να 

μπορέσουν έτσι να συμμετέχουν σε αυτούς.

• Μετατέθηκαν όπου ήταν δυνατό οι εργάσιμες ώρες έτσι, ώστε οι 

εργαζόμενοι που μετακινούνται να φτάνουν στη δουλειά τους πριν το 

μέγιστο του πρωινού κυκλοφοριακού ή ακόμα και να συμπιέσουν τη 

δουλειά σε λιγότερες ημέρες.

• Επιδιώχθηκε η δημιουργία συστημάτων τηλε-επικοινωνίας και η 

λειτουργία περιφερειακών γραφείων.

• Επιδιώχθηκε να αρχίζει το πρωινό ωράριο πριν τις 7.30, οπότε η 

αστυνομία είχε προγραμματίσει το κλείσιμο ορισμένων παρακαμπτήριων 

και κεντρικών δρόμων.

Τέλος μια πέμπτη στρατηγική, που όμως δεν ήταν δυνατόν να ανακοινωθεί 

επίσημα, ήταν η λεγάμενη τακτική του Λος Άντζελες: Προβλήθηκε από τα 

Μ.Μ.Ε. μια τόσο άσχημη και οδυνηρή για τους οδηγούς εικόνα της 

κυκλοφοριακής κίνησης κατά τη διάρκεια των αγώνων, ώστε πολλοί να 

αποφύγουν να μετακινηθούν.
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3.3.1.1.β. Το σύστημα πρόβλεψης της κίνησης OTIS

Πέρα από τις προσπάθειες που έγιναν προς την κατεύθυνση του ελέγχου και 

προγραμματισμού της κυκλοφοριακής κίνησης των επισκεπτών και της 

συγκράτησης του κυκλοφοριακού υπόβαθρου των μονίμων κατοίκων, 

σοβαρές μελέτες έγιναν επίσης προκειμένου να προβλεφθεί στο μέτρο του 

δυνατού η κυκλοφοριακή κίνηση μέρα με τη μέρα και ώρα με την ώρα καθ' 

όλες τις 17 ημέρες των αγώνων. Γι αυτό το λόγο δημιουργήθηκε το 

Πληροφοριακό Σύστημα Ολυμπιακών Μεταφορών (Olympic Transportation 

Information System, OTIS). Πρόκειται για μια αναλυτική βάση δεδομένων, η 

οποία επιτρέπει στους υπεύθυνους να προβλέψουν τα επίπεδα της ζήτησης 

σε μαζικά μέσα μεταφοράς και τους προτείνει τρόπους αντίδρασης, για κάθε 

ώρα μέσα στις 17 ημέρες των αγώνων [28],

Η δημιουργία της βάσης δεδομένων του OTIS απαίτησε τρία ολόκληρα 

χρόνια αλλά και αργότερα συνέχιζε να αλλάζει ανάλογα με τα νέα στοιχεία 

που έφταναν στα χέρια των προγραμματιστών της. Βέβαια, η καρδιά της 

βάσης παρέμεινε αναλλοίωτη, αφού είχε να κάνει με το Ολυμπιακό 

πρόγραμμα των αγώνων και με τις τοποθεσίες όπου θα λάμβανε χώρα ο 

κάθε ένας από αυτούς.

Από κει και πέρα, τη βάση συμπλήρωσαν εκτιμήσεις που αφορούσαν τις 

πωλήσεις εισιτηρίων και υποθέσεις σχετικά με [28]:

• τη διασπορά των εισιτηρίων ανά τόπο συνάντησης,

• τη διασπορά της προέλευσης των θεατών ανά περιοχή της περιφέρειας 

της Atlanta και

• τα ποσοστά μεταξύ θεατών των αγώνων και όσων απλώς περιεργάζονται 

τα αξιοθέατα.

Κατ' αυτόν τον τρόπο, το OTIS ήταν ικανό να παράγει ανά ημίωρο 

προβλέψεις του αριθμού των ατόμων που θα συνέρεαν σε κάθε στάση του 

MARTA. Για παράδειγμα έγινε δυνατό να προβλεφθεί ότι κατά τη 12η ημέρα 

των αγώνων και μεταξύ 11.00 π.μ. και 11.30 π.μ. θα κατέφθαναν στο δυτικό 

τέρμα του σιδηροδρομικού δικτύου του MARTA πάνω από 4.000 οδηγοί, οι

118



Βησσαρίων Δ. Κοιλούκος: Σύγχρονες Προσεγγίσεις Διαχείρισης και Διασφάλισης Ποιότητας
Μεγάλων Projects: Η Περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων

οποίοι θα επιζητούσαν να επιβιβαστούν στα τρένα για να φτάσουν στο 

Ολυμπιακό Στάδιο! Αυτή η πρόβλεψη δημιούργησε την ανάγκη να γίνει κάτι 

για να μετριαστεί το κομφούζιο των χιλιάδων ατόμων που θα επιχειρούσαν, 

ανεπιτυχώς οι περισσότεροι, να επιβιβαστούν σε ένα τρένο.

Όμως, το πιο δύσκολο μέρος ήταν οι προβλέψεις σχετικά με το πότε θα 

γυρνούσε το πλήθος των θεατών στο κατάλυμά του. Πολλοί θα έμεναν να 

περιδιαβούν το Ολυμπιακό Πάρκο με τις εκθέσεις και τις ψυχαγωγικές του 

ευκαιρίες. Άλλοι, πάλι, ούτως ή άλλως δεν επρόκειτο να έχουν εισιτήρια και 

απλώς θα παρατηρούσαν τις εκδηλώσεις και τα κτίρια τα σχετικά με τους 

αγώνες. Το να προβλέψει κάποιος πότε θα αποφάσιζαν αυτές οι κατηγορίες 

ατόμων να επιστρέφουν ήταν εξαιρετικά παρακινδυνευμένο. Το ίδιο δύσκολη 

ήταν η πρόβλεψη των κινήσεων των 500.000 πεζών που αναμένονταν στους 

δρόμους του κέντρου της Atlanta.

3.3.1.1.γ. Προβλήματα κατά τη διάρκεια προετοιμασίας

Όπως προαναφέρθηκε, το σύστημα OTIS παρείχε προβλέψεις της 

αναμενόμενης ζήτησης για μαζικά μέσα μεταφοράς υπό την αίρεση της 

γνώσης του πλήθους των θεατών και άλλων ατόμων που θα συνέρρεαν στο 

κέντρο της πόλης. Οι εκτιμήσεις όμως των προγραμματιστών του συστήματος 

για έκδοση εισιτηρίων από την επιτροπή των αγώνων ACOG μέχρι του ορίου 

των 5.000.000 περίπου εισιτηρίων δεν επαληθεύτηκαν. Η τελική απόφαση για 

έκδοση σχεδόν 7.500.000 εισιτηρίων αύξησε κατά πολύ τον αριθμό των 

αναμενόμενων ατόμων ανά ημέρα των αγώνων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα 

όλοι προγραμματισμοί που είχαν γίνει μέχρι τη στιγμή εκείνη να πέσουν στο 

κενό.

Εξάλλου, η αύξηση της προσφοράς σε μαζικά μέσα μεταφοράς συνάντησε 

μοιραία ένα ανώτατο σημείο πέραν του οποίου δεν ήταν δυνατό να 

προχωρήσει. Από τη μια δεν ήταν δυνατό να δημιουργηθεί περισσότερη 

ικανότητα μεταφοράς στις σιδηροδρομικές γραμμές. Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε 

μακροχρόνιο προγραμματισμό και κεφάλαια τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί.
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Από την άλλη, η αύξηση των λεωφορείων τα οποία ο MARTA θα ενοίκιαζε 

από παρεμφερείς οργανισμούς ανά τη χώρα σε επίπεδα άνω των 2.000 

οχημάτων που είχαν αρχικώς προβλεφθεί, αποδείχτηκε αδύνατος. Ήδη, η 

εξεύρεση αυτού του αριθμού των λεωφορείων απαίτησε διαπραγματεύσεις 

δύο περίπου ετών, επιχορήγηση 16.000.000 δολαρίων από την 

ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τις εξαιρετικές ικανότητες του επικεφαλής της 

Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μεταφορών (Federal Transit Administration, 

FDA), Gordon Linton [28], Μάλιστα, παρά τις συμφωνίες πολλοί από τους 

τοπικούς οργανισμούς επικαλέστηκαν διάφορους λόγους για να αποσύρουν 

την προσφορά από μέρους τους οχημάτων για χρήση στους Ολυμπιακούς 

Αγώνες.

Το μόνο που μπορούσε πλέον να γίνει δεδομένων των δυνατοτήτων των 

μαζικών μέσων για μεταφορά του κοινού ήταν να λειτουργούν αυτά σε πλήρη 

ικανότητα και για περισσότερες ώρες. Έτσι, οι θεατές θα έπρεπε να 

συμβιβαστούν με το να φτάσουν νωρίτερα και να φύγουν αργότερα από το 

αναμενόμενο από τους χώρους διοργάνωσης των αγώνων. Γι αυτό το λόγο 

και επιδιώχτηκε η παροχή στους θεατές και άλλων περιθωριακών ευκαιριών 

για θέαμα και ψυχαγωγία, όπως αναλύθηκε προηγούμενα.

Δύο θέματα που απαίτησαν αρκετό συντονισμό και τα οποία λύθηκαν μόνο 

λίγους μήνες προ των αγώνων ήταν:

• Η εξασφάλιση των 86.000 θέσεων στάθμευσης που προέβλεπε ο 

προγραμματισμός του MARTA, ώστε να δουλέψει επιτυχώς το σύστημα.

• Η εξεύρεση περισσοτέρων των 15.000 εργατών, οι μισοί από τους 

οποίους έπρεπε να είναι εθελοντές, για να υπηρετήσουν σαν οδηγοί 

λεωφορείων, φύλακες σε χώρους στάθμευσης, επιβλέποντες στους 

χώρους συναντήσεων, υπεύθυνοι για την επιβίβαση στα λεωφορεία, 

αχθοφόροι και υπεύθυνοι για την ασφάλεια και συντήρηση των 

λεωφορείων.

Αρχικά επιδιώχθηκε να συναφθούν συμβόλαια με τους ιδιοκτήτες μεγάλων 

χώρων στάθμευσης αλλά αυτό αποδείχτηκε μη εφικτό. Έτσι, η επιτροπή 

αναγκαστικά προσέφυγε στη ναύλωση πολλών μικρών και διάσπαρτων 

χώρων στάθμευσης. Αυτό σήμαινε, όμως, ότι οι σταθμεύοντες θα έπρεπε να
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εξυπηρετηθούν από ένα μεγαλύτερο αριθμό δρομολογίων λεωφορείων, 

πράγμα που κατέστησε ακόμα πολυπλοκότερη την επίλυση του 

κυκλοφοριακού.

Εξαιρετικά δύσκολη αποδείχτηκε επίσης η εξεύρεση πεπειραμένων οδηγών οι 

οποίοι θα ήταν διατεθειμένοι να δουλεύουν μακρά ωράρια για 6 δολάρια την 

ώρα, αμοιβή την οποία καθόρισε αρχικά η ACOG. Όταν ένα χρόνο πριν τους 

αγώνες διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν δυνατό να προσελκυσθούν άλλοι οδηγοί, 

αποφασίστηκε η αύξηση του ωρομισθίου στα 9 δολάρια ανά ώρα.

Η στρατολόγηση εθελοντών που θα απασχολούνταν στους χώρους 

στάθμευσης, μένοντας για πολλές ώρες όρθιοι πάνω στην άσφαλτο και υπό 

το καθεστώς της καλοκαιρινής ζέστης, ήταν άλλη μία πρόκληση. Το 

πρόβλημα αυτό λύθηκε εν μέρει με τη συνεργασία με οργανώσεις πολιτών, οι 

οποίες θα αναλάμβαναν τη λειτουργία ενός χώρου πάρκινγκ με αντάλλαγμα 

ένα ποσοστό από τις εισπράξεις.

Τέλος, το ειδικό, ξεχωριστό μεταφορικό σύστημα που θα εξυπηρετούσε τα 

μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας φάνηκε ότι δεν ήταν επαρκές. Αντί των 550 

λεωφορείων που είχαν προβλεφθεί, διαπιστώθηκε ότι ήταν απαραίτητα 

περίπου 850. Η λύση αναζητήθηκε στη μείωση των ατόμων που θα έκαναν 

χρήση αυτού του ειδικού συστήματος, με την επιβολή κάποιων πρόσθετων 

περιορισμών [28],

3.3.1.1 .δ. Ασκήσεις ετοιμότητας

Το Μάιο του 1995 διοργανώθηκε ένα συνέδριο υπό την αιγίδα του MARTA, 

της FTE και της ACOG προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός ετοιμότητας 

των παραπάνω συνυπεύθυνων οργανώσεων σε ότι αφορά την προετοιμασία 

των έργων, των σχετικών με τις μεταφορές. Στο συνέδριο συμμετείχαν πάνω 

από 40 ειδικοί στο σχεδίασμά μεγάλων γεγονότων και ειδικότερα στελέχη σε 

κρίσιμες θέσεις στη λειτουργία και συντήρηση συστημάτων μεταφοράς. Οι 

υπεύθυνοι της Atlanta είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με 

συναδέλφους τους από άλλες αμερικανικές μεγαλουπόλεις και να τους
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συμβουλευτούν για τυχόν παραλείψεις και αμέλειες. Οι κύριες παρατηρήσεις 

αφορούσαν [29]:

• τη δημιουργία εναλλακτικών διαδρομών δρομολόγησης των τρένων στην 

περίπτωση που μια γραμμή έβγαινε εκτός λειτουργίας,

• την αύξηση των δρόμων που θα αποδίδονταν σε αποκλειστική χρήση από 

λεωφορεία και

• τη χρήση ειδικού τύπου οχημάτων για τη μεταβίβαση των θεατών από τους 

χώρους στάθμευσης στο κέντρο της πόλης.

Πάντως στα περισσότερα οργανωτικά θέματα η εντύπωση των ειδικών ήταν 

θετική, ενώ, όπως δήλωσε ένα πρώην στέλεχος της οργάνωσης των 

Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες, οι άνθρωποι της Atlanta ήταν πολλοί 

πιο μπροστά από ότι αυτοί τους Λος Άντζελες σε συγκρίσιμη χρονική στιγμή.

Εξάλλου, ο MARTA, ήδη έξι μήνες πριν τους αγώνες, διοργάνωσε μια άσκηση 

ετοιμότητας σε περίπτωση καταστροφικού γεγονότος κατά τη διάρκεια των 

αγώνων. Μ' αυτό τον τρόπο μπόρεσε να εκτιμήσει την ικανότητα των 

σωστικών συνεργείων και να προετοιμαστεί καλύτερα για πιθανές 

καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης στο μεταφορικό δίκτυο.

3.3.1.1 ,ε. Η κληρονομιά των Αγώνων

Η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Atlanta άφησε πίσω της και

κάποια μόνιμα οφέλη στα κυκλοφοριακά πράγματα της πόλης [28]:

• Τις λωρίδες για αποκλειστική χρήση των οχημάτων υψηλής 

απασχολησιμότητας (high-occupancy vehicle lanes, HOV).

• To εξαιρετικής τεχνολογικής πρωτοπορίας Αναβαθμισμένο Σύστημα 

Διαχείρισης της Κυκλοφορίας (ATMS) προορισμένου να προλαμβάνει και 

να δρα αποτελεσματικά κατά της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

• Τους βελτιωμένους και εξωραϊσμένους πεζοδρόμους στο κέντρο της 

πόλης.
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Πάντως, η πρόσκαιρη μείωση της κυκλοφοριακής κίνησης των μονίμων 

κατοίκων (κυκλοφοριακό υπόβαθρο) κατά τη διάρκεια των αγώνων, δεν έγινε 

δυνατό να διατηρηθεί και μετά το πέρας αυτών.

3.3.1.2. Οχήματα φυσικού αερίου - NGVs

Η εξυπηρέτηση του τεράστιου αριθμού των αθλητικών παραγόντων και 

επισκεπτών στην Atlanta απαίτησε τη χρησιμοποίηση εξαιρετικά μεγάλου 

αριθμού μαζικών μέσων μεταφοράς που, όπως ήταν αναπόφευκτο, 

επιβάρυναν τη μόλυνση της ατμόσφαιρας. Το πρόβλημα όμως αυτό θα ήταν 

πολύ μεγαλύτερο αν δεν είχε προβλεφθεί η χρήση οχημάτων εναλλακτικής 

καύσης. Εναλλακτικά καύσιμα αποτελούν το φυσικό αέριο, η μεθανόλη, η 

αιθανόλη, το προπάνιο και ο ηλεκτρισμός. Στην Atlanta χρησιμοποιήθηκαν 

τόσο το φυσικό αέριο όσο και ηλεκτρισμός σαν εναλλακτικές μέθοδοι 

αυτοκίνησης [30], Πρόκειται για τα περίφημα Οχήματα Φυσικού Αερίου 

(Natural Gas Vehicles, NGVs), τα οποία για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν 

σε τόσο μεγάλη έκταση στους Ολυμπιακούς του 1996, και τα ηλεκτρικά 

οχήματα του Ολυμπιακού Χωριού που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει, τα οχήματα που κινούνται με φυσικό 

αέριο επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα με 85 έως και 90% λιγότερες ποσότητες 

μονοξειδίου του άνθρακα και ενεργών υδρογονανθράκων από ότι τα 

συμβατικά βενζινοκίνητα οχήματα. Σημειώνεται δε, ότι οι παραπάνω ουσίες 

είναι αυτές που συνεισφέρουν τα μάλλα στην ανάπτυξη του όζοντος στα 

επίπεδα της επιφάνειας της γης, το φαινόμενο δηλαδή που αποκαλούμε 

νέφος. Επίσης, τα NGVs, σε σύγκριση με τα συμβατικά οχήματα, παράγουν 

μέχρι και 32% λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα, το κύριο αίτιο του φαινομένου 

του θερμοκηπίου, και σχεδόν καθόλου αιθάλη, που ευθύνεται για την ελαφρά 

ομίχλη των πόλεων και την πρόκληση αναπνευστικών και καρδιαγγειακών 

δυσλειτουργιών [31]. Από την άλλη, τα λεωφορεία φυσικού αερίου παράγουν 

4 φορές λιγότερη αιθάλη και 3 φορές λιγότερα νιτρικά οξείδια από ότι τα 

συμβατικά ντηζελοκίνητα λεωφορεία.
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Ήδη από το 1991 η εταιρεία φυσικού αερίου Atlanta Gas Co. (AGL) 

προσέγγισε την οργανωτική επιτροπή των αγώνων και πρότεινε τη χρήση 

λεωφορείων κινούμενων με φυσικό αέριο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από 

την πρώτη στιγμή η ACOG αναγνώρισε τη σημασία της χρήσης οχημάτων 

εναλλακτικής καύσης χωρίς αέρια κατάλοιπα στους πολυσύχναστους 

δρόμους του κέντρου της πόλης και ειδικότερα κοντά σε πεζοδρόμους, όπου 

η ποιότητα του αέρα αποτελεί προτεραιότητα [31].

Πολύ σύντομα η AGL αντιλήφθηκε ότι από τη μια το έργο (project) ήταν πολύ 

μεγάλο για να το χειριστεί μόνη της και από την άλλη ότι οι περιορισμοί στο 

διαθέσιμο χρόνο και τους πόρους θα περιόριζαν τον αριθμό των οχημάτων 

φυσικού αερίου (NGVs) που θα ήταν διαθέσιμα για τους Αγώνες. Η 

αναζήτηση και άλλων επιχειρήσεων που θα μπορούσαν να παρέχουν NGVs 

κρίθηκε χρονοβόρα και αντ' αυτού επιλέχτηκε η λύση της συνεργασίας με ένα 

φορέα που θα αναλάμβανε το συντονισμό της όλης προσπάθειας.

Η προφανής επιλογή ήταν η Αμερικανική Ομοσπονδία Αερίου (American Gas 

Association, A.G.A.). Η A.G.A. αποτέλεσε την πρώτη οργάνωση χωρίς 

επιχειρηματικές δραστηριότητες που έγινε χορηγός σε Ολυμπιακούς Αγώνες. 

Βέβαια, η συνεισφορά της δεν ήταν σε χρήμα, όπως των υπολοίπων 

χορηγών, αλλά σε είδος. Από τη μεριά της A.G.A., τώρα, το όφελος είχε να 

κάνει με την παγκόσμια προβολή που θα αποκτούσε το θέμα της εκτεταμένης 

χρήσης NGVs και τις ευεργετικές επιδράσεις που θα είχε η προβολή αυτή 

στην αναπτυσσόμενη βιομηχανία οχημάτων φυσικού αερίου [31].

Η A.G.A. αντιπροσώπευε έναν ικανό αριθμό εταιριών φυσικού αερίου. 

Υπήρχαν, όμως και αρκετές εταιρίες που δεν αποτελούσαν μέλη της και οι 

οποίες δεν μπορούσαν λόγω του μεγέθους τους να λείπουν από μια τέτοια 

προσπάθεια για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

Προκειμένου να ξεπεραστούν και αυτοί οι φραγμοί δημιουργήθηκε μια νέα 

οργάνωση υπό την αιγίδα της A.G.A., η οποία πήρε την πολλά υποσχόμενη 

ονομασία Ομάδα Καθαρού Αέρα (Clean Air Team, CAT). Στην ομάδα CAT 

κλήθηκαν να πάρουν μέρος όλες οι επιχειρήσεις που είχαν κάτι να 

συνεισφέρουν είτε με τη μορφή προϊόντος είτε με τη μορφή υπηρεσίας στον 

τομέα του φυσικού αερίου και οι οποίες ήταν διατεθειμένες να αναλάβουν 

κάποια έξοδα για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και των οχημάτων και την
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αμοιβή των υπεύθυνων. Η CAT αποτέλεσε ένα συνασπισμό επιχειρήσεων 

καυσίμων και κατασκευαστών αυτοκινήτων, οργανισμών υγείας και 

ανεξάρτητων ατόμων που ασχολούνταν με τις δημόσιες μεταφορές και με την 

προστασία της ποιότητας του αέρα [29]. Τελικά, επιτεύχθηκε η συνεργασία 

πάνω από 100 επιχειρήσεων στη βάση της προσφοράς της κάθε μιας σε 

αυτό που ξέρει καλύτερα και στο βαθμό που της ταιριάζει καλύτερα.

Υπό την ευθύνη της CAT ήταν οι παρακάτω αρμοδιότητες [31]:

• Ο συντονισμός των 100 επιχειρήσεων που τη συναποτελούσαν, εκ των 

οποίων οι 50 δεν ήταν μέλη της AGA.

• Ο συντονισμός με τις συνυπεύθυνες οργανώσεις ACOG και MARTA.

• Η εξασφάλιση του απαραίτητου αριθμού των NGVs από τοπικούς 

οργανισμούς μεταφορών ανά τις Η.Π.Α.

• Ο σχεδιασμός των διαδρομών που θα κάλυπταν τα χρησιμοποιούμενα 

στους αγώνες NGVs.

• Η εξασφάλιση των απαραίτητων αποθεμάτων σε φυσικό αέριο.

• Η τροφοδοσία με φυσικό αέριο ολόκληρου του στόλου των NGVs, δηλαδή 

αυτών που ανήκαν στον MARTA και όσων συνεισέφεραν τα μέλη της.

• Η οργάνωση και επίβλεψη της στέγασης και συντήρησης των παραπάνω 

οχημάτων.

Ο στόλος των NGVs που χρησιμοποιήθηκαν περιλάμβανε 250 ελαφρά 

οχήματα (φορτηγάκια, οχήματα με καρότσα και κοινά Ι.Χ.) και 300 λεωφορεία, 

εκ των οποίων τα μισά ήταν καινούργιες παραγγελίες. Τα οχήματα φυσικού 

αερίου αποτέλεσαν περισσότερο από το 10% του συνολικού στόλου των 

οχημάτων που επιστρατεύτηκαν στους Αγώνες. Το κόστος των νέων 

λεωφορείων εκτιμήθηκε ότι ήταν μεγαλύτερο κατά 10.000.000 δολάρια από 

αυτό ενός αντίστοιχου αριθμού ντηζελοκίνητων λεωφορείων [29]. Από την 

άλλη το κόστος του καύσιμου αυτού καθ' αυτού είναι σαφώς μικρότερο σε 

σύγκριση τόσο με αυτό της βενζίνης, όσο και με αυτό του πετρελαίου ντήζελ. 

Σε τιμές 1996 εκτιμήθηκε ότι η τιμή ποσότητας φυσικού αερίου ισοδύναμης με 

ένα γαλλόνι βενζίνης κυμαινόταν μεταξύ 0,70 και 0,90$, ενώ η τιμή ενός 

γαλλονιού αμόλυβδης βενζίνης κυμαινόταν μεταξύ 1,20 και 1,50$. Ανάλογη
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ήταν και η σχέση έναντι του πετρελαίου ντήζελ, η τιμή του οποίου το 1996 

ήταν μεταξύ 1,07 και 1,46$ ανά γαλλόνι [32],

Περίπου το 75% των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και τροφοδοσίας φυσικού 

αερίου δανείστηκαν στην CAT για την περίοδο των αγώνων. Το υπόλοιπο 

ποσοστό έπρεπε να κατασκευαστεί με την προοπτική να χρησιμοποιηθεί 

αλλού μετά τους αγώνες. Η τροφοδοσία των οχημάτων με το απαραίτητο για 

την κίνησή τους φυσικό αέριο έγινε μέσω 15 σταθμών τροφοδοσίας εκ των 

οποίων οι 10 ήταν για προορισμένοι για όλα τα οχήματα, οι δύο ήταν μόνο για 

λεωφορεία και οι υπόλοιποι τρεις αποτελούσαν κινητές μονάδες. Κάθε βράδυ 

τροφοδοτούνταν με φυσικό αέριο περί τα 60 λεωφορεία. Τα δύο τρίτα εξ 

αυτών ήταν οχήματα καύσης συμπιεσμένου φυσικού αερίου (compressed 

natural gas, CNG), ενώ τα υπόλοιπα ήταν καύσης υγροποιημένου φυσικού 

αερίου (liquefied natural gas, LNG).

3.3.1.2.α. Σημαντικές καινοτομίες

Η ομάδα της CAT με τις δραστηριότητές της στους Αγώνες της Atlanta πέτυχε

τρεις πρωτοπορίες:

• Η A.G.A. έγινε η πρώτη εμπορική ομοσπονδία που αποτέλεσε επίσημο 

ολυμπιακό χορηγό.

• Συγκεντρώθηκε ο μεγαλύτερος στόλος από NGVs για την εξυπηρέτηση 

ενός και μόνο γεγονότος στις Η.Π.Α.

• Για πρώτη φορά στην ολυμπιακή ιστορία οι αθλητές και αθλήτριες του 

μαραθωνίου υποστηρίχτηκαν στην προσπάθειά τους από τα «καθαρά» 

οχήματα φυσικού αερίου [33],

Επιπλέον, δε, η χρήση οχημάτων φυσικού αερίου στο εξαιρετικό αυτό

αθλητικό γεγονός απέδειξε ότι:

• Το φυσικό αέριο είναι ένα αξιόπιστο και φιλικό προς το περιβάλλον 

καύσιμο τόσο για ελαφρά, όσο και για βαριά οχήματα (λεωφορεία) και 

μάλιστα ακόμα και στις πιο απαιτητικές καταστάσεις.
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• Η βελτίωση της ποιότητας του αέρα και η εξαιρετική απόδοση μπορούν να 

συμβαδίζουν.

Εξάλλου, η σημαντική εμπειρία που αποκόμισαν οι 115 υπεύθυνοι μάνατζερ, 

μηχανικοί και προμηθευτές που συνεργάστηκαν στο απαιτητικό αυτό έργο 

(project) είναι βέβαιο ότι θα τους σταθεί χρήσιμη όταν επιστρέφουν στις 

εταιρίες από όπου προήλθαν, ώστε να ενδυναμώσουν τη βιομηχανία 

οχημάτων φυσικού αερίου [33],

3.3.1.3. Τα συστήματα επιτήρησης της κυκλοφορίας ATMS και ITS

Η επιστημονική αντιμετώπιση της υπερφόρτωσης των οδικών μεταφορών 

κατά τη διάρκεια των αγώνων έγινε από τις αρμόδιες αρχές μέσω της χρήσης 

προηγμένων συστημάτων ελέγχου της κυκλοφορίας. Το Υπουργείο 

Μεταφορών της Πολιτείας της Γεωργίας, (Georgia Department of 

Transportation, GDOT) έκανε χρήση του νεοαποκτηθέντος Αναβαθμισμένου 

Συστήματος Διαχείρισης της Κυκλοφορίας (Advanced Traffic Management 

System, ATMS). Από τη μεριά του, ο οργανισμός μεταφορών MARTA 

επιχείρησε την επιτήρηση της κυκλοφορίας μέσω του δικού του Ευφυούς 

Συστήματος Μεταφορών (Intelligent Transportation System, ITS).

Η βάση και των δύο συστημάτων ήταν μια εξαιρετικά αναλυτική 

χαρτογράφηση της ευρύτερης περιοχής της Atlanta, η οποία έγινε δυνατή με 

τη χρήση ειδικού λογισμικού πακέτου που αναπτύχθηκε από την εταιρία 

Graphic Data Systems Corp., GDS [34],

Μέσω 500 περίπου ειδικών συσκευών video που τοποθετήθηκαν πάνω σε 

κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου της περιοχής κατέστη δυνατή η 

συγκέντρωση στοιχείων για την κίνηση σε όλους τους δρόμους της Atlanta σε 

πραγματικό χρόνο (real-time). Εξάλλου, άλλες 250 ειδικές συσκευές 

αυτόματης αναγνώρισης της τοποθεσίας οχημάτων (Automatic Vehicle 

Locators, AVLs) είχαν τοποθετηθεί σε λεωφορεία έτσι, ώστε να είναι δυνατό 

να εντοπιστεί ανά πάσα στιγμή και σε πραγματικό χρόνο η θέση τους. Τα 

δεδομένα αυτά, αφού υπόκεινταν σε επεξεργασία από το λογισμικό της GDS,
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παρείχαν αξιόπιστες πληροφορίες για την τρέχουσα κυκλοφοριακή 

κατάσταση σε ολόκληρη την περιοχή. Η χρήση των πληροφοριών αυτών είχε 

δύο αποδέκτες: από τη μια απευθύνονταν στους υπεύθυνους του Υπουργείου 

Μεταφορών που μπορούσαν να οργανώσουν καλύτερα και να 

αποσυμφορήσουν όπου χρειαζόταν την κυκλοφορία και από την άλλη 

αφορούσε τους θεατές που ήθελαν να γνωρίζουν πώς θα μετακινηθούν με τη 

λιγότερη δυνατή καθυστέρηση και ταλαιπωρία.

Οι υπεύθυνοι έπαιρναν την πληροφόρηση που τους ήταν απαραίτητη σε 

πραγματικό χρόνο πάνω σε έναν πολύχρωμο ψηφιακό χάρτη όπου 

απεικονίζονταν το δίκτυο των δρόμων, οι τοποθεσίες των συσκευών 

ανίχνευσης, καθώς και οι συνθήκες κυκλοφορίας, όπως αυτές γίνονταν 

αντιληπτές από τις παραπάνω συσκευές [34], Το σύστημα ATMS ήταν σε 

θέση να μετρήσει έναν πλήθος από παραμέτρους που είχαν να κάνουν με το 

κυκλοφοριακό και ακόμα να στείλει και να δεχτεί δεδομένα και εικόνα (video) 

μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Αν η τιμή κάποιας από αυτές τις 

παραμέτρους μετρούνταν κάποια στιγμή πάνω από ένα προαποφασισμένο 

επίπεδο, αμέσως σήμανε συναγερμός [35],

Οι θεατές και οι κάτοικοι της Atlanta μπορούσαν να πάρουν πληροφορίες για 

τις περιοχές που ενδιαφέρονταν μέσω των 200 διάσπαρτων περιπτέρων 

υπολογιστών (information kiosks) που είχαν τοποθετηθεί από το GDOT σε 

κέντρα θεατών, σιδηροδρομικούς σταθμούς και άλλες τοποθεσίες σε 

ολόκληρη την Πολιτεία [29], Με τη χρήση πολυμέσων οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούσαν πολύ εύκολα να πληροφορηθούν τα δρομολόγια, ακόμα και να 

πάρουν εκτυπωμένο σε χαρτί το χάρτη με μαρκαρισμένη την επιλεγμένη 

διαδρομή [34],

3.3.1.4. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Hartsfield της Atlanta

Στα πλαίσια της προετοιμασίας της πόλης της Atlanta για τους Ολυμπιακούς 

Αγώνες του 1996 ήταν επιβεβλημένη και η αναμόρφωση του διεθνούς 

αεροδρομίου της, του Hartsfield, προκειμένου να μπορέσει να υποδεχτεί τις
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εκατοντάδες χιλιάδες των επισκεπτών που θα συνέρεαν στην πόλη από κάθε 

γωνιά του κόσμου κατά την περίοδο των Αγώνων. Μέσα σε δύο χρόνια το 

άσχημο, δυσλειτουργικό αεροδρόμιο μεταμορφώθηκε σε ένα εντυπωσιακό 

σύμπλεγμα με μεγαλύτερη χωρητικότητα και ικανότητα και περισσότερες 

φιλικές προς το χρήστη υπηρεσίες.

Ήδη το 1990, όταν άρχισαν οι εργασίες για την επέκταση και την 

ανακατασκευή τμημάτων του αεροδρομίου, το Hartsfield ήταν το τέταρτο πιο 

απασχολημένο αεροδρόμιο στον κόσμο. Τότε εξυπηρετούσε 1.900.000 

επιβάτες πτήσεων εξωτερικού το χρόνο. Το 1996 έφτασε τα 3.000.000 και 

πλέον εναλλάσσεται με το αεροδρόμιο O'Hare του Σικάγο στη θέση του πιο 

απασχολημένου αεροδρομίου στον κόσμο. Οι πτήσεις εσωτερικού από 35,9 

εκατομμύρια επιβάτες το 1991 έφτασαν να εξυπηρετούν 50,8 εκατομμύρια το 

1994 και 59,9 εκατομμύρια επιβάτες το 1996. Συνολικά το 1996 το 

αεροδρόμιο εξυπηρέτησε 63,3 εκατομμύρια επιβάτες [36],

Τα παραπάνω στοιχεία παρατίθενται για να φανεί ο εξαιρετικά γοργός ρυθμός 

αύξησης των πτήσεων που εξυπηρετεί, άρα και των εργασιών του 

αεροδρομίου. Το αεροδρόμιο άνοιξε το 1980 με δυνατότητες να δεχτεί μέχρι 

60 εκατομμύρια επιβάτες το χρόνο. Ήταν προφανής, λοιπόν, από τη στιγμή 

της ανάληψης των Αγώνων η ανάγκη αναβάθμισης της ικανότητας του 

αεροδρομίου.

Στις 21 Σεπτεμβρίου του 1994 άνοιξε η νέα πτέρυγα διεθνών πτήσεων, η 

Πτέρυγα Ε, το πρώτο μεγάλο βήμα προς την επέκταση του αεροδρομίου. Το 

έργο στοίχισε 300 εκατομμύρια δολάρια, αφορούσε συνολική επιφάνεια 

1.600.000 τετραγωνικών ποδιών και πρόσθεσε άλλες 24 πύλες. Κατ' αυτό 

τον τρόπο αυξήθηκε η ικανότητα εξυπηρέτησης του τμήματος διεθνών 

πτήσεων από 1200 σε 6000 επιβάτες ανά ώρα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα οι 

πύλες να γίνουν 34 και να εξυπηρετούνται 8000 επιβάτες ανά ώρα.

Μετά την ολοκλήρωση της Πτέρυγας Ε, τέθηκε εκ νέου το θέμα της περαιτέρω 

επέκτασης του αεροδρομίου. Αν και αυτή ήταν προαποφασισμένη, δύο ήταν 

τα κύρια προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι υπεύθυνοι:

1. Δεν είχαν βρεθεί ακόμη τα απαιτούμενα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση 

του έργου (project).
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2. Το έργο προβλεπόταν να ολοκληρωθεί μετά από τρία χρόνια, ενώ το 

διάστημα μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν μόλις 18 μήνες.

Το πρώτο πρόβλημα είχε να κάνει με το ότι οι αεροπορικές εταιρίες, οι οποίες 

αποτελούν συνήθως τους χρηματοδότες παρόμοιων έργων στις Η.Π.Α., δεν 

ήταν διατεθειμένες να στηρίξουν οικονομικά την προσπάθεια, αφού 

πρόσφατα μόλις είχαν ξεπεράσει μια περίοδο ζημιών και δεν είχαν σταθεί 

ακόμα στα πόδια τους. Τελικά, οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου μπόρεσαν να 

προσελκύσουν κεφάλαια τόσο από τις αεροπορικές εταιρίες όσο και από τις 

δημοτικές αρχές δίνοντάς τους να καταλάβουν ότι το αεροδρόμιο θα 

αποτελούσε για τις εκατοντάδες χιλιάδες των επισκεπτών την πρώτη και την 

τελευταία εικόνα που θα αποκόμιζαν από τους Αγώνες [36], Το δημοτικό 

συμβούλιο ενέκρινε ένα κονδύλι 250 εκατομμυρίων δολαρίων που θα 

καλυπτόταν με την έκδοση ομολόγων.

Το δεύτερο πρόβλημα ξεπεράστηκε με τον ορισμό μιας καταληκτικής 

ημερομηνίας για την εκτέλεση όλων των επιμέρους έργων, της 1ης Μαί'ου 

1996, η οποία έπρεπε να τηρηθεί πάση θυσία. Η ημερομηνία αυτή επιλέχτηκε 

έτσι, ώστε να επιτρέψει στις αρχές του αεροδρομίου να έχουν ολοκληρώσει 

όλα τα έργα, να έχουν καθαρίσει όλους τους χώρους και να έχουν κάνει τις 

απαραίτητες δοκιμές στα νεοαποκτηθέντα συστήματα.

Στο όλο έργο δόθηκε ένα απλό και εύηχο όνομα έτσι, ώστε όλοι όσοι 

εμπλέκονται σε αυτό να γνωρίζουν ότι αποτελούν μέλη του έργου. 

Ονομάστηκε, λοιπόν, Πρόγραμμα Βελτίωσης του Hartsfield 1996 (Hartsfield 

Improvement Program 1996, HIP 96). To HIP 96 επιμερίστηκε στη συνέχεια 

σε 72 διαφορετικές ομάδες που κάλυπταν συνολικά 250 ανεξάρτητα έργα 

(projects), κάθε ένα από τα οποία προσδιοριζόταν, όμως, σαν τμήμα του ΗΙΡ 

1996. Η κοινή αυτή αναφορά βοήθησε στην προώθηση των επιμέρους έργων 

μέσα από τις υπηρεσίες και επιτροπές του Δήμου της Atlanta, αφού όλοι 

ήξεραν αμέσως για το τι πρόκειται [36].

Κατά τη διάρκεια των 18 μηνών του ΗΙΡ 96 οι εργασίες πραγματοποιούνταν 

σε 24-ωρη βάση, επτά μέρες την εβδομάδα. Κατά τις ώρες τις ημέρας κάποια 

τμήματα περιοχών απομονώνονταν προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες 

εκεί εργασίες, αφήνονταν, όμως, πάντα χώρο τους για να περνούν οι 

επιβάτες. Τη νύχτα γίνονταν οι εργασίες στις μεγαλύτερες περιοχές και εκεί
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που κυρίως εξυπηρετούνταν οι επιβάτες. Δόθηκε προσοχή στο να μην 

διακοπούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες ούτε μια στιγμή.

Ένα από τα πρώτα αλλά και πιο εμφανή στάδια της μεταμόρφωσης του 

αεροδρομίου ήταν το αίθριο που αποτελούνταν από μια μεγάλη περιοχή σε 

μορφή πλατείας, ένα πλήρες εστιατόριο και μπαρ, 17 καταστήματα, καθώς 

και 5 άλλες εγκαταστάσεις υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ενός 

ταχυδρομικού γραφείου και ενός παρεκκλησιού. Το αίθριο είχε σχεδιαστεί 

ώστε να αποτελέσει το κέντρο του κυρίως αερολιμένα και ένα τόπο 

συγκέντρωσης που θα πρόσφερε μια περίπου σπιτική ατμόσφαιρα. Αντί για 

ταβάνι τοποθετήθηκε ένας κυκλικός γυάλινος θόλος, επιτρέποντας στο ηλιακό 

φως να εισέρχεται στο αίθριο. Η βελτίωση του φωτισμού των εσωτερικών 

χώρων βελτιώθηκε με την αντικατάσταση των σκουροκόκκινων και 

θορυβωδών τούβλων των διαδρόμων με φωτεινό κρεμ πλακόστρωτο.

Ένα βασικό στοιχείο που οδήγησε στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος 

ολοκλήρωσης των εργασιών, που αφορούσαν μεταξύ άλλων 150 νέα 

καταστήματα και εστιατόρια, ήταν το ότι κατέστη σαφής στους υπεργολάβους 

η σοβαρότητα του θέματος. Ένα δεύτερο εργαλείο αποτέλεσε η θέσπιση ενός 

επιπλέον κινήτρου έτσι, ώστε οι υπεργολάβοι να δαπανήσουν τα απαραίτητα 

χρήματα για την έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών. Η διοίκηση του 

αεροδρομίου υποσχέθηκε την κατά ένα χρόνο παράταση της σύμβασης 

μίσθωσης σε κάθε υπεργολάβο που θα ολοκλήρωνε το αναληφθέν έργο μέχρι 

την 1η Μαϊου. Σε όποιον ζητούσε παράταση, θα δινόταν μία και μόνη 

διάρκειας τριών εβδομάδων, αλλά θα έχανε την ετήσια παράταση της 

σύμβασής του για το ποσοστό που αντιστοιχούσε το καθυστερημένο έργο 

έναντι του συνόλου των αναληφθέντων από αυτόν έργων [36],

Το αποτέλεσμα ήταν να ζητηθεί μία μόνο παράταση τριών εβδομάδων στο 

σύνολο των 250 projects. Η διοίκηση του αεροδρομίου είχε, πάντως, τα 

οικονομικά και χρονικά περιθώρια να καλύψει πολύ περισσότερες αργοπορίες 

απασχολώντας τους υπόλοιπους εργολάβους που είχαν ήδη ολοκληρώσει το 

έργο τους.

Όπως προαναφέρθηκε, οι αεροπορικές εταιρίες συμμετείχαν όχι μόνο στη 

χρηματοδότηση του όλου έργου αλλά και στην ανάληψη της διαχείρισης 

μεγάλων τμημάτων αυτού. Δεδομένου ότι η εταιρία Delta Air Lines
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αποτελούσε το μεγαλύτερο πελάτη του αεροδρομίου, αυτή ανέλαβε και την 

εκτέλεση του μεγαλύτερου τμήματος του έργου αναλογικά με τις άλλες 

εταιρίες. Έτσι, μόνο τα projects που είχαν να κάνουν με την επέκταση του 

χώρου ελέγχου εισιτηρίων από 60 σε 90 κόστισαν στη Delta 45 εκατομμύρια 

δολάρια, ενώ επιβαρύνθηκε επιπλέον με το 47% των υπολοίπων 205 

εκατομμυρίων δολαρίων που κόστισε συνολικά το ΗΙΡ 96.

Η Delta είχε την ευθύνη για την οργάνωση των projects που ανέλαβε και, 

αφού έλαβε την έγκριση των αρχών, το σχεδίασμά, την κατασκευή τους και 

την τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Η ίδια η εταιρία έπρεπε να προβλέψει 

και να επιλύσει τυχόν προβλήματα και να μελετήσει και να εφαρμόσει 

εναλλακτικά σχέδια σε περίπτωση απρόοπτων καταστάσεων. Η μεγαλύτερη 

πρόκληση που αντιμετώπισε ήταν το κλείσιμο των πυλών (περίπου 5 κάθε 

μήνα) για ανακαίνιση χωρίς να δυσχεραίνεται η κυκλοφορία και εξυπηρέτηση 

των επιβατών.

Η διοίκηση του Hartsfield χρειάστηκε να ξοδέψει το ποσό των 3,7 

εκατομμυρίων δολαρίων, ποσοστό 1,5% του όλου έργου, στη διαχείριση των 

έργων κατασκευής. Η ανταμοιβή ήρθε με την εντός του προϋπολογισμού και 

του χρονοδιαγράμματος εκτέλεση των έργων, αφού έγινε ορθολογικός 

σχεδιασμός και διαχείριση των έργων με ταυτόχρονο περιορισμό των 

συμβασιούχων εργολάβων και συνένωση projects, ώστε να αποφευχθεί η 

σύγχυση.

Ο τομέας της ασφάλειας είναι εξαιρετικά σημαντικός σε ένα αεροδρόμιο, 

πόσο μάλλον όταν αυτό θα χρησιμοποιηθεί κατά κόρον για τις ανάγκες των 

Ολυμπιακών Αγώνων. Κατά τον επανασχεδιασμό του αεροδρομίου πάρθηκαν 

τα εξής κύρια μέτρα για την αντιμετώπιση τρομοκρατικών δράσεων και την 

ασφάλεια των επιβατών [36]:

• Αυξήθηκε η κάλυψη μέσω κλειστού συστήματος τηλεόρασης της 

επιτήρησης του χώρου του αεροδρομίου, ακόμα δε και της περιμέτρου του.

• Τοποθετήθηκαν εμπόδια υπό μορφή μεγάλων ζαρντινιερών σε στρατηγικά 

σημεία γύρω από το κτίριο του αεροδρομίου, ώστε να αποφευχθεί η 

είσοδος οχημάτων τρομοκρατών στις αίθουσες του αερολιμένα.
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• Τα νέα μεγάλα γυάλινα παράθυρα είναι ειδικής κατασκευής (έχει 

τοποθετηθεί ένα φιλμ ανάμεσα σε δυο πλάκες γυαλιού), ώστε να μη σπάνε 

σε θρύψαλα, παρά μόνο να ραγίζουν σε περίπτωση έκρηξης.

• Αντί καταστάθηκαν οι ταυτότητες των 40.000 εργαζόμενων στο αεροδρόμιο 

με νέες.

• Αποφασίστηκε η προμήθεια 8 ειδικών πυροσβεστικών οχημάτων, των 

Jaguar Κ-15, για ταχεία επέμβαση σε περίπτωση ατυχήματος σε 

αεροπλάνο.

Παράλληλα με τη κατασκευή νέων λειτουργικών πτερύγων στο αεροδρόμιο 

δόθηκε βάρος και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών από τους 

εργαζόμενους στο χώρο του αερολιμένα. Στα πλαίσια ενός προγράμματος 

που ονομάστηκε : «Η ευχαρίστηση του πελάτη είναι η καρδιά του Hartsfield», 

κάθε εργαζόμενος συμμετείχε σε σεμινάρια εξυπηρέτησης πελατείας. Κατά τη 

διάρκεια των 5 τρίωρων ενοτήτων στις οποίες συμμετείχε ο καθένας 

καλύφθηκαν θέματα όπως επικοινωνία, αντιμετώπιση εκνευρισμένων 

πελατών και ειδικών αναγκών πελατών, καθώς και καταπολέμηση του 

άγχους, ομαδική εργασία και παροχή υπηρεσιών ποιότητας. Στα σεμινάρια 

έγινε χρήση μεθόδων όπως το παίξιμο ρόλων, οι γραπτές εργασίες, οι 

προσωπικές δοκιμές, η αυθόρμητη εξωτερίκευση σκέψεων (brainstorming), 

προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι εργαζόμενοι να συζητήσουν με τους 

συναδέλφους τους και να ανταλλάξουν εμπειρίες.

Εκτός των μονίμων εργαζομένων στο Hartsfield, εκατοντάδες εθελοντές 

επιστρατεύτηκαν για να προσφέρουν υπηρεσίες πληροφόρησης και 

καθοδήγησης στους επιβάτες - επισκέπτες κατά την περίοδο των 

Ολυμπιακών Αγώνων.

Η τρίτη και τελευταία φάση της επέκτασης και αναμόρφωσης του 

αεροδρομίου Hartsfield, το πρόγραμμα ΗΙΡ 96 ολοκληρώθηκε το Μάιο του 

1996, δύο μήνες πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Atlanta. Οι 

περισσότερες εργασίες (projects) δεν αφορούσαν τον εξωραϊσμό των χώρων 

αλλά λειτουργικά θέματα που είχαν να κάνουν είτε με την επέκταση των 

χώρων του αερολιμένα είτε με υπηρεσίες που επέτρεπαν σε περισσότερους
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επιβάτες να μετακινούνται ταχύτερα. Παρακάτω αναφέρονται μερικές από τις

βελτιώσεις και καινοτομίες που επιτεύχθηκαν [36]:

• Οι θέσεις στάθμευσης αυξήθηκαν κατά 1.600 ανά ώρα, ανεβάζοντας το 

συνολικό τους αριθμό πάνω από τις 25.000 θέσεις.

• Τα υπόγεια τρένα για τη μεταφορά επιβατών εντός του αερολιμένα 

αυξήθηκαν από 7 σε 9 με ταυτόχρονη πρόσθεση ενός επιπλέον τέταρτου 

βαγονιού σε κάθε τρένο. Η συχνότητα άφιξης των τρένων αυξήθηκε από 

ένα κάθε 2 λεπτά σε ένα σχεδόν κάθε λεπτό.

• Τοποθετήθηκε ένα ρολόι αντίστροφης μέτρησης πάνω από κάθε πόρτα του 

υπογείου τρένου που δηλώνει σε πόση ώρα θα φτάσει το επόμενο τρένο.

• Προστέθηκε μια νέα, τρίτη, κυλιόμενη σκάλα μεταξύ του υπόγειου τρένου 

και του κυρίως αερολιμένα και άλλες δύο σκάλες στην Πτέρυγα Τ. Κατ' 

αυτό τον τρόπο εξαλείφθηκε η συμφόρηση μεταξύ του κύριου χώρου του 

αερολιμένα και του χώρου των υπογείων τρένων.

• Εγκαταστάθηκαν τρεις νέοι διάδρομοι κυλίσεως αποσκευών και ένας 

επιπλέον για πολύ μεγάλες και ανομοιόμορφου σχήματος αποσκευές στην 

πτέρυγα διεθνών πτήσεων.

• Τα σημεία ελέγχων ασφαλείας αυξήθηκαν από 8 σε 18 και έγινε προμήθεια 

σύγχρονων συσκευών ανίχνευσης του περιεχομένου αποσκευών.

• Όλες οι ταμπέλες αντικαταστάθηκαν με καινούργιες. Επίσης, 

τοποθετήθηκαν πινακίδες που έφεραν την ίδια πληροφόρηση σε πολλές 

γλώσσες προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι διεθνείς επισκέπτες.

• Προστέθηκαν ψηφιακοί πίνακες στο σύστημα των τρένων με πληροφορίες 

στα αραβικά, γιαπωνέζικα, κινέζικα, κορεάτικα, γαλλικά, γερμανικά και 

ισπανικά.

• Ένα νέο σύστημα καταγραφής σε ψηφιακό πίνακα όλων των πτήσεων 

εγκαταστάθηκε στο χώρο ελέγχου ασφαλείας, καταργώντας την ανάγκη να 

απευθυνθεί κανείς για πληροφορίες στους χώρους ελέγχου εισιτηρίων της 

κάθε εταιρίας.

• Τοποθετήθηκαν έγχρωμα σήματα που βοηθούν στον προσανατολισμό των 

επιβατών.
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3.3.2. Sydney

Η οργανωτική επιτροπή των Αγώνων, η SOCOG, έχει προβλέψει την 

προσφορά δωρεάν, ασφαλούς, γρήγορης, αξιόπιστης και άνετης μετακίνησης 

προς και από τους αγωνιστικούς χώρους όχι μόνο για τους επισήμους, τα 

μέλη της ΔΟΕ και τους δημοσιογράφους αλλά και για όλους τους θεατές των 

αγώνων.

3.3.2.1. Το Ολυμπιακό Μεταφορικό Σύστημα

Για τις ανάγκες των Αγώνων θα τεθεί σε λειτουργία το Ολυμπιακό Μεταφορικό 

Σύστημα. Το σύστημα θα καλύπτει την ευρύτερη αστική περιοχή του Sydney 

και θα επεκτείνεται πέραν αυτής στις παρακάτω περιοχές:

• στο Newcastle, το Dundog και το Scone στην κοιλάδα Hunter,

• στο λιμάνι του Kembla και το Nowra προς το νότο,

• στο Goulburn προς τα νοτιοδυτικά και

• στο Bathurst διαμέσου της οροσειράς Blue Mountains.

Τα βασικά μέσα που θα χρησιμοποιήσει το Ολυμπιακό Μεταφορικό Σύστημα 

θα είναι τα τρένα, τα λεωφορεία, οι παράκτιοι χώροι στάθμευσης και το 

αεροδρόμιο του Sydney [37],

Τα τρένα θα επιφορτιστούν με την ευθύνη της μεταφοράς της πλειονότητας 

θεατών στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις και τις τοποθεσίες των αγώνων. Κατά 

τη διάρκεια των Αγώνων θα χρησιμοποιηθεί μια νέα, τεχνολογικά προηγμένη 

σιδηροδρομική γραμμή, η οποία θα έχει την ικανότητα να πραγματοποιεί 

αφίξεις κάθε 2 λεπτά και να μεταφέρει μέχρι και 50.000 θεατές την ώρα στο 

Ολυμπιακό Πάρκο.

Τα λεωφορεία θα αποτελόσουν ένα ακόμη πολυσύχναστο μεταφορικό μέσο 

κατά τη διάρκεια των Αγώνων. Θα εφαρμοστούν νέες διαδρομές και 

χρονοδιαγράμματα, ενώ ακόμα και οι σχολικές διακοπές θα μετατοπιστούν
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έτσι, ώστε να βελτιωθεί στο μέτρο του δυνατού η χωρητικότητα του δημόσιου 

μεταφορικού συστήματος [37],

Από κάθε γωνία του Sydney θα πραγματοποιούνται δρομολόγια προς το 

Ολυμπιακό Πάρκο, τα οποία θα καταλήγουν σε δύο μεγάλες αποβάθρες. 

Τόσο τα δρομολόγια των τρένων όσο και των λεωφορείων θα λειτουργούν σε 

24-ωρη βάση. Τέλος, ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται προκειμένου να 

εξυπηρετηθούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι ποδηλάτες, οι πεζοί, καθώς 

και αυτοί που θα μετακινούνται με ταξί [38].

Όσοι θελήσουν να φτάσουν με το αυτοκίνητό τους στο Sydney θα πρέπει να 

το σταθμεύσουν στους γώρουο “στάθμευσης και επιβίβασης" κοντά στην ακτή 

(park and ride bays). Στις τοποθεσίες των Αγώνων δεν προβλέπονται θέσεις 

στάθμευσης για το κοινό. Έτσι, οι οδηγοί θα είναι υποχρεωμένοι να αφήσουν 

τα αυτοκίνητά τους στους παραπάνω χώρους και να επιβιβαστούν σε 

λεωφορεία στις προσκείμενες στάσεις για να φτάσουν στον τόπο προορισμού 

τους. Τα κόμιστρα για τη στάθμευση των αυτοκινήτων θα καθοριστούν από 

την οργανωτική επιτροπή σε μια λογική τιμή.

Το αεροδρόυιο του Sydney έχει υποστεί σημαντικές βελτιώσεις. Επιπλέον, 

μια νέα σιδηροδρομική γραμμή, που θα έχει παραδοθεί πριν τους Αγώνες, θα 

επιτρέπει στους θεατές να έχουν άμεση πρόσβαση στο Ολυμπιακό 

Μεταφορικό Σύστημα.

3.3.2.2. Η Ολυμπιακή Υπηρεσία Δρόμων και Μεταφορών (ORTA)

Η τοπική κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας (NSW) έχει δημιουργήσει την 

Ολυμπιακή Υπηρεσία Δρόμων και Μεταφορών (Olympic Roads and 

Transport Authority, ORTA) προκειμένου να συντονίσει την παροχή των 

υπηρεσιών μεταφορών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τους 

Παραολυμπιακούς Αγώνες και άλλα μεγάλα γεγονότα [37], Στο διοικητικό 

συμβούλιο της ORTA αντιπροσωπεύονται οι παρακάτω οργανισμοί: η 

Υπηρεσία Ολυμπιακού Συντονισμού (OCA), η οργανωτική επιτροπή των 

Αγώνων (SOCOG), το Υπουργείο Μεταφορών της τοπικής κυβέρνησης, η
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τοπική αστυνομία και η τοπική Υπηρεσία Δρόμων και Μεταφορών (NSW 

Roads and Traffic Authority).

H ORTA θα διασφαλίσει ότι το οδικό, το σιδηροδρομικό και το θαλάσσιο 

δίκτυο του Sydney θα λειτουργήσει αποτελεσματικά κατά την περίοδο των 

Αγώνων. Θα έχει την ευθύνη του συντονισμού όλων των υπεύθυνων ομάδων 

υπό τη σκέπη της ολυμπιακής επιτροπής και θα διασφαλίσει την ύπαρξη μιας 

πλήρους και ολοκληρωμένης στρατηγικής μεταφορών στο Sydney.

Τον Ιανουάριο του 1998 η ORTA ανακοίνωσε το Στρατηγικό Σχέδιο 

Μεταφορών (Transport Strategic Plan) των Αγώνων. Το σχέδιο αυτό 

καθορίζει το πλαίσιο όπου θα στηριχτεί η οργάνωση των μεταφορών των 

Αγώνων, ώστε από τη μια να επιτευχθεί η προσφορά των καλύτερων 

δυνατών υπηρεσιών μεταφορών και από την άλλη να ελαχιστοποιηθούν οι 

αρνητικές συνέπειες της αυξημένης κυκλοφορίας στην τοπική κοινωνία.

3.3.2.2.α. Δωρεάν μεταφορά των θεατών

Η SOCOG έχει συμπεριλάβει τα έξοδα μετακίνησης των θεατών στις τιμές 

των εισιτηρίων. Έτσι, κατά την ημέρα διεξαγωγής του αγωνίσματος για το 

οποίο κάποιος έχει εισιτήριο, η μετακίνησή του καθ' όλο το μήκος του 

Ολυμπιακού Μεταφορικού Συστήματος είναι δωρεάν και μάλιστα από τις 5 

π.μ. ως και τις 4 π.μ. της επομένης. Η μόνη υποχρέωση που θα έχει ο εν 

λόγω θεατής θα είναι η επίδειξη του εισιτηρίου εισόδου του στο χώρο των 

αγώνων [38].

3.3.2.2.β. Μεταφορά των μελών των Μ.Μ.Ε.

Μεταξύ των υπηρεσιών που θα προσφέρει η υπηρεσία μεταφορών ORTA θα 

είναι και η μεταφορά των διαπιστευμένων μελών των Μ.Μ.Ε. Τα μέλη των 

Μ.Μ.Ε. δε θα μετακινούνται με χρήση των μέσων που προορίζονται για τη

137



Βησσαρίων Δ. Κοιλούκος: Σύγχρονες Προσεγγίσεις Διαχείρισης και Διασφάλισης Ποιότητας
Μεγάλων Projects: Η Περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων

μάζα των θεατών αλλά μέσω μιας εξειδικευμένης υπηρεσίας οδικής 

μεταφοράς. Σκοπός αυτής της υπηρεσίας είναι η διασφάλιση του ότι όλοι οι 

εκπρόσωποι του τύπου και των τηλεοπτικών οργανισμών θα μετακινούνται με 

την ελάχιστη δυνατή καθυστέρηση μεταξύ των χώρων στέγασής τους και των 

χώρων εργασίας τους, δηλαδή του Κύριου Κέντρου Τύπου (MPC), του 

Διεθνούς Κέντρου Μεταδόσεων (IBC) και των τοποθεσιών των αγώνων [39],

Τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά των επαγγελματιών 

των Μ.Μ.Ε. θα είναι κυρίως 50-θέσια λεωφορεία από τα οποία θα έχουν 

αφαιρεθεί οι 10 θέσεις έτσι, ώστε να υπάρχει αρκετός χώρος για τη μεταφορά 

του εξοπλισμού των φωτογράφων και των κάμερα-μεν. Οι οδηγοί των 

λεωφορείων θα είναι επαγγελματίες οι οποίοι θα έχουν εκπαιδευτεί σε όλες τις 

ολυμπιακές διαδρομές. Πάνω στα λεωφορεία αυτά θα υπάρχουν ειδικά, 

ευκρινή σήματα που θα καθορίζουν την εξειδικευμένη λειτουργία τους και τον 

προορισμό τους [39],

Το δίκτυο των λεωφορείων για χρήση των Μ.Μ.Ε. θα είναι οργανωμένο γύρω 

από ένα ασφαλές κεντρικό σημείο κοντά στο Ολυμπιακό Πάρκο. Άλλοι 

μεγάλοι κόμβοι θα βρίσκονται στο κέντρο MPC και στο λιμάνι Darling.

Η λειτουργία του συστήματος των εξειδικευμένων λεωφορείων θα αρχίσει 

αρκετά νωρίτερα από την έναρξη των Αγώνων, στις 2 Σεπτεμβρίου του 2000. 

Τα λεωφορεία θα έχουν ανταποκρίσεις κάθε 10 λεπτά καθ' όλη τη διάρκεια 

της ημέρας (5π.μ. - 12μ.μ.) και κάθε 20 λεπτά τις νεκρές ώρες της νύχτας 

(12μ.μ. - 5π.μ.). Από την 13η Σεπτεμβρίου του 2000 το δίκτυο των 

λεωφορείων θα επεκταθεί προκειμένου να προσφέρει μεταφορά και προς τις 

αθλητικές εγκαταστάσεις. Η λειτουργία του δικτύου θα συνεχιστεί μέχρι και 

την 4η Οκτωβρίου, οπότε και θα κλείσει το Χωριό του Τύπου.

Εκτός του δικτύου των λεωφορείων τα μέλη των Μ.Μ.Ε. θα έχουν τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το δίκτυο των τρένων που προσφέρει 

τακτική συγκοινωνία μεταξύ του Ολυμπιακού Πάρκου, του εμπορικού κέντρου 

της πόλης και πολλών από τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Η μετακίνηση σε όλο 

το δίκτυο των τρένων θα είναι δωρεάν για τα μέλη των Μ.Μ.Ε. κατά τη 

διάρκεια των Αγώνων [39].
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3.3.3. Αθήνα

Η Αθήνα θα είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες μεταφορών υψηλής 

ποιότητας, όταν θα κληθεί να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 

2004.

Το ελληνικό δημόσιο την τελευταία δεκαετία έχει δώσει βαρύτητα στην 

ανάπτυξη των δικτύων μεταφορών σε ολόκληρη τη χώρα, πολύ περισσότερο 

στην πρωτεύουσα. Πολλά μακρόπνοα έργα που αναβάλλονταν για καιρό 

μπήκαν σε πορεία εφαρμογής ήδη από την περίοδο της υποψηφιότητας της 

πόλης για τους Αγώνες του 1996. Αρκετά από τα έργα αυτά έχουν ήδη 

ολοκληρωθεί, ενώ τα υπόλοιπα θα έχουν παραδοθεί πριν το 2004. Ο ρυθμός 

εκτέλεσης έργων που αφορούν στις μεταφορές έχει αυξηθεί κατά πολύ τα 

τελευταία χρόνια και ένας βασικός λόγος γι αυτό είναι η σημαντική αύξηση 

των κονδυλίων που δικαιολογεί για το σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση [40],

Η ανάπτυξη των μεταφορών στην ευρύτερη περιφέρεια της Αθήνας γίνεται με 

πλήρη χρήση των νέων τεχνολογιών που αφορούν στις επιστήμες της 

τεχνολογίας πληροφοριών, των τηλεπικοινωνιών και της τηλεματικής. Τα 

πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας είναι ιδιαίτερα δραστήρια σε αυτούς 

τους τομείς και απορροφούν πολύ περισσότερα κονδύλια, που προορίζονται 

για έρευνα σε αυτά τα πεδία, από ότι θα αναλογούσαν στην Ελλάδα. 

Εξάλλου, και η ελληνική τηλεπικοινωνιακή βιομηχανία αναπτύσσεται με 

γρήγορους ρυθμούς και πετυχαίνει πολλές φορές να είναι στην πρώτη 

γραμμή της προηγμένης τεχνολογίας.

Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω, μπορεί κανείς να προδικάσει ότι η 

Αθήνα δε θα έχει πρόβλημα στην αντιμετώπιση των έκτακτων μεταφορικών 

αναγκών των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, παράλληλα με τις καθημερινές 

κυκλοφοριακές απαιτήσεις που και αυτές προβλέπονται αυξημένες.
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3.3.3.1. Πώς μπορεί να φτάσει κάποιος στην Αθήνα

Η Αθήνα κατέχει μια μοναδική γεωγραφική θέση στον παγκόσμιο χάρτη, 

καθώς βρίσκεται στο σημείο όπου συγκλίνουν η Ευρώπη, η Ασία και η 

Αφρική. Παραδοσιακά αποτελεί ένα διεθνές μεταφορικό σταυροδρόμι, ειδικά 

όταν πρόκειται για εναέριες και θαλάσσιες μεταφορές ή για συνδυασμό τους.

Η Αθήνα προσφέρει όλους τους δυνατούς τρόπους πρόσβασης:

• Εναέρια μεταφορά.

• Μεταφορά μέσω σιδηροδρόμων.

• Οδική μεταφορά.

• Θαλάσσια μεταφορά.

3.3.3.1.α. Το νέο Αεροδρόμιο των Σπάτων

Το νέο διεθνές αεροδρόμιο που θα εξυπηρετεί την Αθήνα αλλά και ολόκληρη 

τη χώρα επιλέχτηκε να κατασκευαστεί στην περιοχή των Σπάτων. Θα 

βρίσκεται 30km από το κέντρο της Αθήνας, 32,5km από το ΟΑΚΑ και 32km 

από τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις του Φαλήρου.

To project κατασκευής του αεροδρομίου είναι κατά ένα μέρος του 

αυτοχρηματοδοτούμενο. Έτσι, η κοινοπραξία των κατασκευαστριών εταιριών 

που ανέλαβε να το κατασκευάσει θα συμμετέχει με ένα ποσοστό 45% επί των 

λειτουργιών (άρα και των κερδών) του αεροδρομίου για ένα διάστημα 30 ετών 

μετά την ημερομηνία της επίσημης παράδοσης του έργου [40].

Οι εργασίες βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Το όλο project 

αναμένεται να κοστίσει 660 δισεκατομμύρια δραχμές και θα τελειώσει 

(σύμφωνα με το συμβόλαιο με το οποίο δεσμεύτηκε η κοινοπραξία των 

κατασκευαστών) εντός 56 μηνών, στο τέλος του έτους 2000.

Στην αρχική του φάση, το 2000, το αεροδρόμιο θα έχει δύο αεροδιαδρόμους 

και θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσει 16 εκατομμύρια επιβατών το χρόνο.
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Προβλέπεται επίσης να εξυπηρετεί μέχρι και 6000 επιβάτες την ώρα σε 

περιόδους αιχμής. Υπάρχει, όμως, και πρόβλεψη για τη μελλοντική επέκτασή 

του, που θα επιτρέψει στο αεροδρόμιο να εξυπηρετεί μέχρι και τον τριπλάσιο 

αριθμό των 50 εκατομμυρίων επιβατών το χρόνο.

Η κατασκευή του νέου αυτοκινητοδρόμου των έξι λωρίδων για τη σύνδεση 

του Αεροδρομίου με το κέντρο της Αθήνας έχει ήδη ξεκινήσει. Μελλοντικά θα 

κατασκευαστεί και μια γραμμή αστικού τρένου, ώστε να διευκολυνθεί ακόμα 

περισσότερο η συγκοινωνία με το κέντρο της πόλης.

3.3.3.1 .β. Άλλα αεροδρόμια στην Αττική

Αν και η ικανότητα του νέου αεροδρομίου κρίνεται επαρκής για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση της αυξημένης εναέριας κυκλοφορίας κατά την 

περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, υπάρχουν και άλλα μικρότερα 

αεροδρόμια κοντά στην Αθήνα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αν κριθεί 

σκόπιμο.

Το κυριότερο από αυτά είναι το υφιστάμενο και αυτή τη στιγμή σε πλήρη 

λειτουργία Διεθνές Αεροδρόμιο του Ελληνικού. Έχει ικανότητα εξυπηρέτησης 

10 εκατομμυρίων επιβατών το χρόνο και βρίσκεται σε απόσταση 15km 

περίπου από τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Αρχικά είχε αποφασιστεί να 

κλείσει το Αεροδρόμιο του Ελληνικού μόλις ολοκληρώνονταν η α' φάση 

κατασκευής του νέου Αεροδρομίου των Σπάτων. Τελικά, όμως, θεωρήθηκε 

σκόπιμο να συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι και το 2004, ώστε να διευκολύνει 

την υποδοχή των επισκεπτών των Ολυμπιακών Αγώνων.

Εκτός του Ελληνικού υπάρχουν άλλα τέσσερα αεροδρόμια στην Αττική, τα 

οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ειδικούς σκοπούς, αν αυτό κριθεί 

απαραίτητο κατά το σχεδίασμά του προγράμματος αφίξεων και 

αναχωρήσεων. Τα αεροδρόμια αυτά είναι [40]:

1. Το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Δεκέλειας, πολύ κοντά στο Ολυμπιακό 

Χωριό.
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2. Το στρατιωτικό αεροδρόμιο στην Ελευσίνα, 22km από το κέντρο της 

Αθήνας και 29km από το Ολυμπιακό Χωριό, που ενδείκνυται για 

μεταφορές φορτίων.

3. Το σύγχρονο στρατιωτικό αεροδρόμιο στην Τανάγρα, 66km από το κέντρο 

της Αθήνας και 56km από το Ολυμπιακό Χωριό, το οποίο θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί σε περιόδους αιχμής.

4. Το ιδιωτικό αεροδρόμιο του Μαραθώνα, 46km από το ΟΑΚΑ και 50km από 

το κέντρο της Αθήνας, που θα είναι διαθέσιμο για την ιδιωτική αεροπορία.

Είναι, λοιπόν, προφανής η ύπαρξη πλεονάζουσας ικανότητας εξυπηρέτησης 

πτήσεων μεταφοράς επιβατών και αγαθών. Τόσο το νέο αεροδρόμιο των 

Σπάτων όσο και το προγενέστερο του Ελληνικού θα είναι σε πλήρη 

λειτουργία. Η ύπαρξη άλλων τεσσάρων αεροδρομίων δίνει επιπλέον 

ελευθερία κινήσεων και προγραμματισμού.

3.3.3.1 .γ. Αποστάσεις των αεροδρομίων από τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις

Παρακάτω δίνεται ο πίνακας που περιλαμβάνει τις αποστάσεις, χιλιομετρικές 

και χρονικές, των δύο κύριων αεροδρομίων της Αθήνας από τις 

σημαντικότερες εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν για ολυμπιακούς 

σκοπούς.
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Νέο Αεροδρόμιο 
(Σπάτα)

Αεροδρόμιο Ελληνικού

Απόσταση Απόσταση Απόσταση Απόσταση
(km) (min) (km) (min)

Ολυμπιακό
Στάδιο 22.5 17(25) 23 21(28)
Παράκτια Ζώνη 
Φαλήρου 32 31(38) 8.5 8(10)
Ολυμπιακό
Χωριό 32.5 24(46) 31.5 26(37)
Χωριό Τύπου 
Αγ.Ανδρέα 30 25(36) 35 33(50)
Χωριό Τύπου 
Γουδιού 25 18(34) 16.5 17(21)
Κέντρο
πόλης 30 25(42) 11 14(17)

Παρατηρήσεις:

• Η πρώτη στήλη αφορά τη χιλιομετρική απόσταση διαμέσου της 

κοντινότερης διαδρομής.

• Η δεύτερη στήλη δίνει το χρόνο που θα είναι απαραίτητος για τη διαδρομή 

αυτή κατά τους Αγώνες και σε παρένθεση τον αντίστοιχο χρόνο που 

απαιτείται σήμερα.

3.3.3.1.δ. Μεταφορές μέσω σιδηροδρόμων

Το υφιστάμενο εθνικό δίκτυο σιδηροδρόμων προσφέρει πρόσβαση μεταξύ 

Αθήνας και τριών κύριων προορισμών:

1. τη Βόρεια Ελλάδα και μέσω αυτής με την υπόλοιπη Ευρώπη διαμέσου της 

πρώην Γιουγκοσλαβίας και της Βουλγαρίας,

2. το λιμάνι της Πάτρας και μέσω αυτού με την Ιταλία και τη Δυτική Ευρώπη 

και
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3. τη Μέση Ανατολή μέσω του λιμανιού του Βόλου.

Το εθνικό δίκτυο συμμετέχει στο κύριο ευρωπαϊκό δίκτυο σιδηροδρόμων 

υψηλής ταχύτητας και ανακαινίζεται με γοργούς ρυθμούς. Το αναπτυξιακό 

πρόγραμμα του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας (Ο.Σ.Ε.) για την 

πενταετία 1997-2001 προβλέπει επενδύσεις ύψους 2 δισεκατομμυρίων 

δολαρίων για τον εκσυγχρονισμό του φορέα. Παράλληλα, έχει καθοριστεί ένα 

ειδικό διευθυντήριο για την επίβλεψη των νέων έργων και επιλέχτηκε από τη 

διεθνή αγορά ένας project manager (διαχειριστής έργου) ως υπεύθυνος για τη 

διοίκηση της νεοσυσταθείσας εταιρίας έργων του Ο.Σ.Ε., της ΕΡΓΟΣΕ [40],

Ο εκσυγχρονισμός του δικτύου των σιδηροδρόμων, σε συνδυασμό με τις 

βελτιώσεις που θα επιτύχουν οι γειτονικές βαλκανικές χώρες, θα οδηγήσουν 

σε μια ευχερέστερη χρήση των τρένων, ειδικά για συνδέσεις με χώρες της 

ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης. Το έτος 2004 θα έχουν ολοκληρωθεί τα 

έργα εγκατάστασης γραμμών ταχείας κυκλοφορίας σε όλο το εθνικό δίκτυο. 

Αναμένεται, λοιπόν, ότι οι σιδηρόδρομοι θα παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στη 

μεταφορά προσώπων και αγαθών που σχετίζονται με τους Ολυμπιακούς 

Αγώνες.

3.3.3.1.ε. Οδικές μεταφορές

Το υφιστάμενο εθνικό οδικό δίκτυο συνδέει την Αθήνα με τις χώρες της 

Πρώην Γιουγκοσλαβίας, της Βουλγαρίας, της Τουρκίας και της Αλβανίας και 

μέσω αυτών με την υπόλοιπη Ευρώπη και την Ασία. Ακόμη, είναι δυνατό να 

έχει κανείς πρόσβαση στα οδικά δίκτυα άλλων χωρών μέσω του λιμανιού της 

Πάτρας, της δυτικής πύλης της χώρας (Ιταλία, Δυτική Ευρώπη), και μέσω του 

λιμανιού του Βόλου, που αποτελεί την ανατολική πύλη (Μέση Ανατολή).

Μεγάλα projects που αφορούν το οδικό δίκτυο της χώρας βρίσκονται αυτή τη 

στιγμή σε λειτουργία, χρηματοδοτούμενα εν μέρει από το πρόγραμμα 

διασυνοριακής σύνδεσης INTEREG, το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Κ.Π.Σ.) 

και άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα σημαντικό τμήμα
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αυτών των έργων έχει ήδη ολοκληρωθεί και δοθεί στην κυκλοφορία, ενώ και 

τα υπόλοιπα θα έχουν παραδοθεί πριν το 2004.

Τα ακόλουθα δύο projects είναι ιδαίτερης σημασίας ως διεθνείς σύνδεσμοι 

[40]:

• Η κατασκευή της Εννατίας Οδού, του κύριου άξονα στην κατεύθυνση 

Ανατολής-Δύσης. Πρόκειται για ένα έργο μήκους 700km που διατρέχει 

ολόκληρη της Βόρεια Ελλάδα. Κάποια τμήματα υψίστανται ήδη και 

υπόκεινται σε βελτιώσεις, ενώ άλλα νέα τμήματα, συμπεριλαμβανομένου 

ενός επιμήκους υπόγειου τούνελ στην ορεινή περιοχή της Πίνδου, έχουν 

κατασκευαστεί πρόσφατα ή βρίσκονται υπό κατασκευή.

Προκειμένου για την ολοκλήρωση του έργου με τα διεθνή στάνταρντς και 

εντός του προγραμματισθέντος χρόνου, έχει επιλεγεί μια ομάδα από 

ελληνικές και ξένες εταιρίες συμβούλων ως project managers, που θα 

συντονίσουν τις εργασίες της κοινοπραξίας των κατασκευαστικών εταιριών 

που ορίστηκε για την κατασκευή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία του 

έργου. Έχει, επίσης, ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των τριών 

διαχειριστών των κατασκευαστικών έργων (construction managers), κάθε 

ένας από τους οποίους τέθηκε υπεύθυνος για ένα από τα τρία κύρια 

τμήματα στα οποία χωρίστηκε το project.

• Η βελτίωση τηο υφιστάυενηο οδικηο αρτηρίας Πάτρας-Αθήναο- 

Θεσσαλονίκης-Ευζώνων (Π.Α.Θ.Ε.). Ο άξονας αυτός, μήκους 800km, 

συνδέει τις τρεις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας μεταξύ τους και με το 

συνοριακό σταθμό των Ευζώνων και την πρώην Γιουγκοσλαβία από τη 

μια, και με το λιμάνι της Πάτρας και την Ιταλία από την άλλη.

Έχουν επιλεγεί και εδώ project managers για το βόρειο και το νότιο τμήμα 

του έργου, ενώ παράλληλα έχει οριστεί ένα ειδικό τμήμα δημοσίων έργων 

για την επιτήρηση της ολοκλήρωσης του προγράμματος και την εκτέλεση 

βελτιωτικών έργων στον κύριο άξονα. Το μεγαλύτερο τμήμα του 

σύγχρονου αυτοκινητόδρομου έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί στην 

κυκλοφορία.

Η αναβάθμιση των κύριων εθνικών οδικών αξόνων που αποτελούν τμήμα του 

δικτύου αυτοκινητοδρόμων της Ε.Ε. θα έχει ολοκληρωθεί πριν το 2004,
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συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης σύγχρονων συστημάτων 

διαχείρισης της κυκλοφορίας. Οι επισκέπτες που θα θελήσουν να φτάσουν 

οδικά στην Αθήνα για να συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες μπορούν 

να είναι σίγουροι ότι θα ταξιδέψουν γρήγορα και με ασφάλεια σε 

αυτοκινητόδρομους υψηλών προδιαγραφών.

3.3.3.1.στ. Θαλάσσιες μεταφορές

Η Ελλάδα λόγω της θέσης της, των νησιών της και των μεγάλου μήκους 

ακτών της έχει αναπτύξει μια παράδοση στις θαλάσσιες μεταφορές.

Ο Πειραιάς είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και βρίσκεται σε απόσταση 

μόλις 8km από την Αθήνα. Τελευταία γίνονται εργασίες για τη βελτίωση των 

εγκαταστάσεων υποδοχής επιβατών και τη μετακίνηση σε άλλο χώρο όλων 

των μεταφορών εμπορευμάτων. Ακόμη, έχουν εισαχθεί προγράμματα που 

κάνουν χρήση της προηγμένης τεχνολογίας της πληροφορικής και της 

τηλεματικής. Εκτός από την εξυπηρέτηση των επιβατικών πλοίων, ο Πειραιάς 

είναι σε θέση να φιλοξενήσει πολλά κρουαζιερόπλοια ή πλωτά ξενοδοχεία 

που θα θελήσουν να προσφέρουν στους πελάτες τους τη δυνατότητα να 

συμμετέχουν στους Αγώνες.

Το λιμάνι της Πάτρας, σε απόσταση 200km από την Αθήνα μπορεί επίσης να 

συνδράμει στη μεταφορά επισκεπτών κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 

δεύτερο σημαντικότερο λιμάνι εισόδου στη χώρα βρίσκεται κοντά στην ακτή 

της Ιταλίας με την οποία συνδέεται με ένα πλήθος φέρρυς που είναι σε θέση 

να μεταφέρουν επιβάτες και οχήματα όλων των τύπων (π.χ. λεωφορείων).

Γύρω από την Αθήνα υπάρχουν πολλά μικρότερα λιμάνια και μαρίνες που 

ενδείκνυνται για τη προσάραξη μικρών ιδιωτικών σκαφών.
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3.3.3.2. Οδικές αρτηρίες της Αττικής

Αυτή την περίοδο παρατηρείται ένας οργασμός κατασκευής νέων 

αυτοκινητοδρόμων στην περιφέρεια της Αθήνας. Στις 30 Ιουνίου 1996 

ορίστηκε μια διεθνής κοινοπραξία από κατασκευαστές προκειμένου να 

αναλάβουν υπό το καθεστώς της μερικής αυτοχρηματοδότησης την 

κατασκευή δύο σημαντικότατων έργων [40]:

• τον αυτοκινητόδρουο ΕλευσίναοΣταυρού-Αεροδρομίου Σπάτων, μήκους 

53,5km και πλάτους από 50 έως 70m και

• το δακτύλιο του Υμηττού, μήκους 12,5km και πλάτους 30 έως 40m.

Το συνολικό project θα κοστίσει 331 δις δραχμές και θα περιλαμβάνει 32 

διασταυρώσεις προκειμένου να συνδεθούν οι δύο νέοι αυτοκινητόδρομοι με 

το υφιστάμενο οδικό δίκτυο της Αθήνας.

Βελτιώσεις μικρής κλίμακας γίνονται συνεχώς, ενώ προβλέπεται και ο 

εκσυγχρονισμός του συστήματος των οδικών φαναριών, το οποίο σήμερα 

λειτουργεί σε 1300 περίπου διασταυρώσεις. Το δίκτυο των κύριων οδών που 

θα επιφορτιστεί με το μεγαλύτερο μέρος της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια 

των Αγώνων προσφέρει εναλλακτικές συνδέσεις μεταξύ των αθλητικών 

εγκαταστάσεων και του Ολυμπιακού Χωριού, του κέντρου της πόλης, των 

μεγαλύτερων ξενοδοχείων και των σταθμών επιβίβασης (των αερολιμένων, 

του λιμανιού, των σταθμών τρένων και υπεραστικών λεωφορείων). Το μικρό 

τμήμα των εργασιών που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί προβλέπεται πάντως 

να παραδοθεί πριν το 2004.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών του δικτύου θα είναι δυνατό να οδηγήσει 

κανείς με μια μέση ταχύτητα 90km/h κατά μήκος των λεωφόρων στους 

οποίους η πρόσβαση ελέγχεται πλήρως (στους αυτοκινητόδρομους) και με 

μέση ταχύτητα 60km/h στις λεωφόρους με μερικό έλεγχο της πρόσβασης σε 

αυτές.

Η περιορισμένη έκταση που καλύπτει ο αστικός χώρος της Αθήνας σε 

συνδυασμό με τον υψηλό βαθμό συγκέντρωσης των κύριων τοποθεσιών 

όπου θα λάβουν χώρα τα αγωνίσματα, έχουν σαν αποτέλεσμα την πολύ 

σύντομη μετακίνηση από τη μια τοποθεσία στην άλλη. Δεδομένων μάλιστα
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των κατασκευαστικών έργων που γίνονται για την αναμόρφωση του οδικού 

δικτύου, θα οδηγηθούμε σε ακόμα μικρότερους χρόνους μετακινήσεων. Ο 

παρακάτω πίνακας των χιλιομετρικών και χρονικών αποστάσεων μεταξύ των 

κυριότερων τοποθεσιών των Αγώνων (αθλητικές και στεγαστικές 

εγκαταστάσεις), δείχνει του λόγου το αληθές.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

(σε km και λεπτά)

Ολυμπιακό Παράκτια Ολυμπιακό Χωριό Χωριό Ξενοδο-
A Στάδιο Ζώνη Χωριό Τύπου Τύπου, χεία ΔΟΕ,

Β(Γ)
(ΟΑΚΑ) Φαλήρου Αγ. Γουδί κριτών,

Ανδρέα Μ.Μ.Ε.

Ολυμπιακό 22 11,5 25,5 8 9
Στάδιο
(ΟΑΚΑ)

16(26) 11(18) 24(36) 12(15) 14(18)

Παράκτια 22 22,5 35 13,5 7
Ζώνη
Φαλήρου

16(26) 17(27) 38(48) 15(19) 6(7)

Κλειστό 4,5 14,5 12 34,5 8 7,5
Γαλατσίου
(τένις)

7(9) 11(19) 12(16) 30(43) 12(15) 11(15)

Ολ. Κέντρο 12 23,5 5 25 17 21,5
Ιππασίας,
Τατόι

10(14) 16(28) 5(6) 25(30) 20(25) 19(30)

Ολ. Κέντρο 13 24,5 6 24 18 22,5
-κρομαχίας,
Τατόι

10(16) 16(29) 6(7) 24(29) 21(26) 19(31)

Κλειστό 16 11 16,5 39 12,5 7
Περιστεριού,
Μπάντμιντον

14(23) 9(15) 15(22) 33(60) 18(24) 11(14)

Ολ. Κέντρο 25,5 30 34,5 32 27 29
Σκοποβολής,
Μαρκόπουλο

20(35) 30(36) 27(50) 28(38) 24(35) 29(42)

Ολ. Κέντρο 35,5 44,5 34 11 35,5 37,5
κωπηλασίας
Σχοινιάς-
Μαραθώνας

33(44) 48(60) 34(41) 11(13) 34(47) 43(53)

Αγ. Κοσμάς 27,5 8,5 31 39 17 12
(ιστιοπλοΐα,
τρίαθλο)

25(35) 8(10) 25(37) 37(55) 18(21) 12(14)

Νίκαια (άρση 19 9 18 42 14 9
βαρών) 20(30) 8(20) 20(30) 40(60) 20(30) 15(20)

148



Βησσαρίων Λ. Κοιλούκος: Σύγχρονες Προσεγγίσεις Διαχείρισης και Διασφάλισης Ποιότητας
Μεγάλων Projects: Η Περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων

Παρατήρηση:

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω ζευγάρια ολυμπιακών τοποθεσιών

αντιστοιχούν τρεις αριθμοί:

• Αυτός που εμφανίζεται μόνος του και με έντονα στοιχεία, Α, απεικονίζει την 

απόσταση σε χιλιόμετρα μεταξύ των δύο τοποθεσιών (μέσω της 

κοντινότερης διαδρομής).

• Ο αριθμός που προηγείται της παρένθεσης, Β, αφορά το χρόνο σε λεπτά 

για την κάλυψη της παραπάνω διαδρομής, όπως αυτός θα διαμορφωθεί 

κατά την περίοδο των Αγώνων.

• Ο αριθμός εντός της παρένθεσης, (Γ), δίνει το χρόνο σε λεπτά για την 

κάλυψη της διαδρομής, όπως αυτός έχει σήμερα (θερινή περίοδος, ώρες 

ΜΠ αιχμής).

3.3.3.3. Το σύστημα δημόσιων αστικών μεταφορών

Υπεύθυνος για το σχεδίασμά και τη συνολική ικανοποιητική λειτουργία του 

συστήματων μαζικών μεταφορών στην περιφέρεια της Αθήνας είναι ο 

Οργανισμός Αστικών Συγοινωνιών της Αθήνας (ΟΑΣΑ). Εδώ και μερικά 

χρόνια έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα για την επέκταση και βελτίωση του 

υπάρχοντος συστήματος δημόσιων μεταφορών, το οποίο προχωρά με ταχείς 

ρυθμούς, αφού έχει και την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το πρόγραμμα αυτό, εκτός των άλλων, στοχεύει στο να αναδείξει τις δημόσιες 

μεταφορές ως μια ελκυστική εναλλακτική και να οδηγήσει, έτσι, στην 

αποθάρρυνση των ιδιωτών οδηγών και τελικά στη μείωση της χρήσης 

ιδιωτικών μέσων σε διαδρομές που δεν είναι απαραίτητα.

Το σύστημα των δημόσιων μεταφορών, όπως αυτό θα διαμορφωθεί μέχρι το 

έτος 2004, θα αποτελείται από τα δίκτυα του μετρό, των τραμ, των 

λεωφορείων και τρόλλεϊς και του υπεραστικού τρένου. Μαζί με αυτά τα
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δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και 

ιδιωτικά μέσα, τα ταξί και τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα.

3.3.3.3.α. Το μετρά

Η Αθήνα εξυπηρετείται από μια από τις παλαιότερες υπόγειες γραμμές 

σιδηροδρόμου στον κόσμο: η γραμμή Αθήνας-Πειραιά χρονολογείται από το 

1869. Δυστυχώς, έκτοτε δεν έγιναν οι σημαντικές βελτιώσεις και επεκτάσεις 

που ήταν απαραίτητες. Σήμερα, η γραμμή του μετρό καλύπτει μια απόσταση 

27km και εξυπηρετεί τη διαδρομή Πειραιά-Αθήνας-Κηφισιάς περνώντας από 

το κέντρο της πόλης και από τις πιο πυκνοκατοικημένες συνοικίες της. Από 

τις 23 στάσεις της γραμμής οι δύο βρίσκονται κοντά στις μεγάλες αθλητικές 

εγκαταστάσεις του συμπλέγματος του Φαλήρου και του ΟΑΚΑ.

Εδώ και μια πενταετία βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες επέκτασης του μετρό 

με δύο νέες γραμμές καλύπτοντας συνολικά 18km και παρέχοντας 18 νέες 

στάσεις. Η κοινοπραξία "Αττικό Μετρό” που έχει αναλάβει το project έχει 

προχωρήσει σε ποσοστό άνω του 70% των εργασιών και οι νέες γραμμές 

αναμένεται να παραδοθούν στο κοινό στο τέλος του 2000. Επίσης, 

μελετώνται ήδη οι επεκτάσεις των δύο αυτών γραμμών, οι οποίες θα έχουν 

ολοκληρωθεί μέχρι το 2004 [40].

Οι εργασίες βελτίωσης της υπάρχουσας γραμμής και κατασκευής των δύο 

νέων θα δώσουν στην Αθήνα ένα δίκτυο μετρό το οποίο, σε συνδυασμό με 

ανάλογες εργασίες που προωθούνται στα άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα 

επιφέρει σημαντική βελτίωση στο επίπεδο των προσφερομένων υπηρεσιών 

στους πολίτες. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η δημιουργία καινούργιων 

χώρων στάθμευσης κοντά σε στάσεις του μετρό (park and ride lots), ώστε να 

δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να χρησιμοποιήσουν τα μαζικά μέσα 

μεταφοράς αντί του αυτοκινήτου τους.
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3.3.3.3.β. Το τραμ

Ο Δήμος της Αθήνας ανέλαβε να εκπονήσει ένα σχέδιο για την εισαγωγή ενός 

δικτύου τραμ προς εξυπηρέτηση του κέντρου της πόλης, καθώς και άλλων 

διαδρομών που παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα κυκλοφορίας και οι οποίες δεν 

εξυπηρετούνται από το δίκτυο του μετρό. Ο Δήμος της Αθήνας σε συνεργασία 

με τους άλλους Δήμους που θα εξυπηρετούνται από τα τραμ έχουν καταλήξει 

σε ένα σχέδιο και το προωθούν. Η πρώτη φάση του σχεδίου θα ξεκινήσει 

σύντομα και πρόκειται να ολοκληρωθεί πριν το 2004. Αφορά την κατασκευή 

μιας κλειστής διαδρομής γύρω από το κέντρο της πόλης και μιας άλλης 

διαδρομής κατά μήκος της παραλιακής ζώνης από το Φάληρο (αθλητικό 

κέντρο) μέχρι το Ελληνικό (υφιστάμενο αεροδρόμιο) και τη Βούλα.

3.3.3.3.γ. Λεωφορεία και τρόλλεϊς

Το σύστημα των λεωφορείων και των τρόλλεϊς έχει αναδιοργανωθεί και 

βελτιωθεί πρόσφατα και οι προσπάθειες της διοίκησης συνεχίζουν προς αυτή 

την κατεύθυνση. Το σύστημα αποτελείται από κάποιες βασικές γραμμές που 

κάνουν μεγάλες διαδρομές και λειτουργούν με μεγάλη συχνότητα και από 

άλλες τοπικές γραμμές που δεν απασχολούν πολλά λεωφορεία αλλά οι 

μικρές αποστάσεις τις κάνουν να έχουν ακόμα πιο συχνή ανταπόκριση. Κατά 

μήκος μεγάλων λεωφόρων έχουν διατεθεί λωρίδες για αποκλειστική χρήση 

από τα λεωφορεία, πράγμα που αυξάνει σημαντικά τη μέση ταχύτητα των 

λεωφορείων και τρόλλεϊς.

Ο στόλος των δημόσιων οχημάτων στην περιφέρεια της Αθήνας αποτελείται 

από 1900 λεωφορεία και 450 τρόλλεϊς. Σ' αυτά προστίθενται άλλα 6000 

ιδιωτικά λεωφορεία που χρησιμοποιούνται είτε σαν σχολικά είτε για 

τουριστικούς λόγους. Πολλά από αυτά τα ιδιωτικά λεωφορεία θα 

χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια των Αγώνων για τις ανάγκες της 

Ολυμπιακής Οικογένειας. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο είναι δυνατό
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να χρησιμοποιηθούν και κάποια από τα 1300 λεωφορεία που κυκλοφορούν 

εκτός Αθήνας.

3.3.3.3.δ. Ο υπεραστικός σιδηρόδρομος

Η σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας-Χαλκίδας έχει υπαχθεί σε ένα πρόγραμμα 

εκ βάθρων ανακαίνισης. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος έχουν 

παραγγελθεί νέες αμαξοστοιχίες, έχει εκσυγχρονιστεί το σύστημα 

σηματοδότησης και εγκαθίστανται χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων κοντά στις 

στάσεις.

Στα σχέδια του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) βρίσκεται και η 

επαναλειτουργία των παλαιών γραμμών Αθήνας-Κορίνθου και Αθήνας- 

Λαυρίου. Ειδικά, η γραμμή Αθήνας-Λαυρίου, που θα εξυπηρετούσε και το νέο 

αεροδρόμιο των Σπάτων, φαίνεται ότι θα τεθεί σε λειτουργία μέχρι το 2004, 

τουλάχιστον το τμήμα της μέχρι τα Σπάτα.

3.3.3.3.ε. Ταξί και ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα

Η Αθήνα διαθέτει μια από τις υψηλότερες αναλογίες ταξί ανά πληθυσμό 

παγκοσμίως. Περίπου 15.000 ταξί εργάζονται εντός των ορίων της πόλης, 

οργανωμένα σε ομάδες ασύρματης επικοινωνίας. Τα ταξί αποτελούν έναν 

αρκετά δημοφιλή τρόπο μετακίνησης για τους Αθηναίους και αυτό οφείλεται 

εν μέρει στα χαμηλά κόμιστρα, συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Ένας άλλος τρόπος μετακίνησης στο κέντρο της πόλης είναι η ενοικίαση 

αυτοκινήτου από τα πολλά γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων που λειτουργούν 

στην Αθήνα.
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3.3.3.4. Τεχνικές μείωσης της κυκλοφορίας

Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων θα εφαρμοστεί ένα 

ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης της κυκλοφοριακής κίνησης (integrated 

traffic management plan), το οποίο θα στοχεύει στην κατά το δυνατό πιο 

αποδοτική χρήση της υπάρχουσας υποδομής και των επιμέρους σχεδίων. Τα 

κύρια σημεία εστίασης αυτού του σχεδίου είναι τα παρακάτω [40]:

1. Μεγιστοποίηση και βελτιστοποίηση της κυκλοφοριακής χωρητικότητας. Τα 

μέτρα που προβλέπονται αφορούν:

• την εγκατάσταση ειδικών διατάξεων φαναριών που να διασφαλίζουν την 

προτεραιότητα κυκλοφοριακών μέσων που σχετίζονται με τους Αγώνες,

• την αυστηρή και εντατική αστυνόμευση,

• την εγκατάσταση ειδικών σημάτων προς πληροφόρηση των επισκεπτών 

κ.α.

2. Αποκλειστική χρήση κάποιων νοαυυών κυκλοφορίας ή και ολόκληρων 

δρόμων από οχήματα που χρησιμοποιούνται από μέλη της Ολυμπιακής 

Οικογένειας, τα οποία θα φέρουν διακριτικό γνώρισμα. Αυτοί οι δρόμοι θα 

αποτελόσουν ένα δίκτυο λεωφόρων υψηλής ταχύτητας, τον Ολυμπιακό 

Δακτύλιο, όπως αυτός εμφανίζεται στο Κύριο Σχέδιο (Master Plan) της 

οργανωτικής επιτροπής των Αγώνων.

3. Μεγιστοποίηση me χρήσης του δημόσιου συστήματος μεταφορών. Τα 

μέτρα που θα ληφθούν περιλαμβάνουν:

• τη δημιουργία ειδικών εγκαταστάσεων στάθμευσης κοντά σε στάσεις 

(park and ride lots) επιπρόσθετα σε αυτές που ήδη λειτουργούν ή 

σχεδιάζεται να κατασκευαστούν κοντά στις στάσεις του μετρό,

• την αύξηση της συχνότητας των ανταποκρίσεων των δημόσιων μέσων 

μεταφοράς σε κρίσιμες διαδρομές,

• την πληροφόρηση του κοινού σχετικά με τη χρήση των αναβαθμισμένων 

υπηρεσιών μεταφοράς,

• την προσφορά δωρεάν εισιτηρίων για τα δημόσια μέσα μεταφοράς μαζί 

με τα εισιτήρια των Αγώνων κ.α.
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4. Μείωση της κανονικής (συνήθους) κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των 

Αγώνων και ειδικότερα στις ώρες αιχμής. Τα μέτρα που κρίνονται 

απαραίτητα αφορούν:

• τη θέσπιση νέων ωραρίων λειτουργίας των γραφείων και των 

καταστημάτων,

• τον προγραμματισμό των θερινών διακοπών κατά την κρίσιμη περίοδο,

• την απαγόρευση των φορτώσεων, εκφορτώσεων και της μετακίνησης 

των φορτηγών,

• τη θέσπιση περιορισμών στη χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων, παρόμοιων 

με αυτούς που τίθενται σε εξαιρετικές περιπτώσεις ατμοσφαιρικής 

μόλυνσης άνω των επιτρεπόμενων ορίων, που ξεκινούν από την επιλεκτική 

κυκλοφορία εντός του εσωτερικού δακτυλίου (έκταση 13km2) ή του 

εξωτερικού δακτυλίου (έκταση 140km2) και καταλήγουν στην πλήρη 

απαγόρευση της κυκλοφορίας σε Ι.Χ. αυτοκίνητα.

5. Προγραμματισμός των αθλητικών γεγονότων των Αγώνων έτσι, ώστε να 

ελαχιστοποιηθούν οι μετακινήσεις της Ολυμπιακής Οικογένειας κατά τις 

ώρες αιχμής.

6. Εφοδιασμός με ένα στόλο από ελικόπτερα προκειμένου να διευκολύνουν 

τις μετακινήσεις των VIPs και άλλων μελών της Ολυμπιακής Οικογένειας 

και να χρησιμοποιηθούν σε τυχόν έκτακτες περιπτώσεις.

3.3.3.5. Οχήματα για χρήση της Ολυμπιακής Οικογένειας

Ο ακριβής αριθμός των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για τις 

μεταφορικές ανάγκες της Ολυμπιακής Οικογένειας θα εξαχθεί από το 

επιχειρησιακό σχέδιο που θα ετοιμαστεί παίρνοντας υπόψη την εμπειρία από 

προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η επιλογή των τοποθεσιών για τις κυριότερες εγκαταστάσεις και τους 

σταθμούς άφιξης και αναχώρησης έχει γίνει, ώστε να συνεισφέρει στη μείωση 

των χρόνων των μετακινήσεων και του αριθμού των απαιτούμενων
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οχημάτων. Επίσης, έχουν γίνει προβλέψεις σχετικά με τις απαιτήσεις για 

μεταφορά των διαφόρων κατηγοριών συμμετεχόντων, όπως τα μέλη της 

Ολυμπιακής Οικογένειας, οι επίσημοι, οι αθλητές, οι εκπρόσωποι των 

Μ.Μ.Ε., οι τεχνικοί κ.α., καθώς και για τη μεταφορά υλικού [40], Θα γίνουν 

προμήθειες ειδικών στόλων επιβατικών αυτοκινήτων, μίνι-λεωφορείων, 

λεωφορείων, ελικοπτέρων και φορτηγών, ανάλογα με τις ανάγκες. Τέλος, θα 

κρατηθούν κάποιες θέσεις στάθμευσης για αποκλειστική χρήση της 

Ολυμπιακής Οικογένειας, όπως και κάποιες λωρίδες κυκλοφορίας σε 

σημαντικούς δρόμους.

Μια πρώτη εκτίμηση που αφορά τις αναμενόμενες ανάγκες σε οχήματα 

αποκλειστικής χρήσης της Ολυμπιακής Οικογένειας κατέληξε στο ότι θα 

απαιτηθούν 200 λεωφορεία, 250 μίνι-λεωφορεία και 400 επιβατικά αυτοκίνητα 

και λιμουζίνες. Οι αριθμοί αυτοί είναι εύκολο να ικανοποιηθούν από τα 6000 

συνολικά ιδιωτικά λεωφορεία διαφόρων χρήσεων που είναι διαθέσιμα στην 

περιφέρεια της Αθήνας και την πληθώρα αυτοκινήτων και λιμουζίνων που 

προσφέρονται από τα γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων της πρωτεύουσας.

3.3.3.5.α. Η μεταφορά των αθλητών

Ειδικά για την εξυπηρέτηση των εθνικών ολυμπιακών επιτροπών (NOCs), 

που συνήθως αποτελούνται από πολλούς αθλητές και άτομα συνοδείας, 

προβλέπεται η διάθεση σε κάθε αποστολή ενός αριθμού οχημάτων για 

αποκλειστική της χρήση σε 24-ωρη βάση [40], Ο αριθμός των οχημάτων που 

θα διατεθεί σε κάθε αποστολή εξαρτάται από το μέγεθος της, σύμφωνα με 

τον παρακάτω πίνακα:
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ΠΛΗΘΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΜΙΝΙ-
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Μέχρι 25 0 1 1
26-50 1 1 2
51-100 2 1 3
101-200 2 2 4
201-300 2 3 5
301-400 3 3 6
401-500 3 4 7

Πάνω από 501 4 4 8

Επιπλέον οχήματα θα είναι δυνατό να ζητηθούν από το ειδικό γραφείο που 

θα λειτουργεί για το σκοπό αυτό όλο το 24-ωρο. Οι περισσότερες από τις 

μετακινήσεις των αθλητών προς και από το Ολυμπιακό Χωριό θα 

εξυπηρετούνται από ειδικά λεωφορεία και μίνι-λεωφορεία που θα κάνουν τη 

διαδρομή αυτή απ' ευθείας (χωρίς ενδιάμεσες στάσεις ή καθυστερήσεις). Οι 

αναχωρήσεις θα γίνονται έγκαιρα, λαμβάνοντας υπόψη το αναλυτικό 

πρόγραμμα των Αγώνων και σύμφωνα με την εμπειρία ανάλογων γεγονότων.

3.3.3.5.β. Μεταφορά φορτίων

Μια ειδική υπηρεσία θα τεθεί υπεύθυνη για την διευθέτηση των τελωνειακών 

διαδικασιών για την εισαγωγή στη χώρα ασυνόδευτων φορτίων, όπως άλογα, 

σκάφη και άλλα ειδικά εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για τους Αγώνες. Η 

υπηρεσία αυτή θα αναλαμβάνει επίσης τη μεταφορά των φορτίων από τους 

αεροπορικούς, λιμενικούς και σιδηροδρομικούς σταθμούς στους χώρους των 

αγωνισμάτων και, βέβαια, τη μεταφορά τους πίσω στους σταθμούς μετά την 

ολοκλήρωση των Αγώνων.
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3.3.3.5.γ. Οδηγοί

Ο αριθμός των οδηγών που θα απασχοληθούν προκειμένου να μεταφέρουν 

τα μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας εξαρτάται από τον τελικό αριθμό των 

οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν. Βάσει του παραπάνω πίνακα που 

αντιστοιχεί ένα αριθμό οχημάτων προς αποκλειστική χρήση κάθε εθνικής 

αποστολής, υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν περίπου 1.500 οδηγοί. Οι 

περισσότεροι από αυτούς θα είναι επαγγελματίες που θα προσληφθούν για 

την περίοδο των Αγώνων, όπως για παράδειγμα οδηγοί ταξί ή λεωφορείων 

που κάνουν χρήση της ετήσιας αδειάς τους. Σε περίπτωση που παραστεί 

ανάγκη θα χρησιμοποιηθούν και στρατιωτικοί οδηγοί ή εθελοντές για να 

συμπληρώσουν τα κενά που θα αφήσουν οι επαγγελματίες οδηγοί.

3.3.3.6. Χώροι στάθμευσης

Οι δύο κύριες και μεγαλύτερες από άποψη αναγκών αθλητικές εγκαταστάσεις, 

αυτή του ΟΑΚΑ και του Σταδίου του Φαλήρου, εξυπηρετούνται ήδη από έναν 

ικανοποιητικό αριθμό χώρων στάθμευσης, κατά κύριο λόγο υπαίθριων. Το 

ίδιο ικανοποιητικές ή και ακόμα πληρέστερες είναι οι θέσεις στάθμευσης 

στους υπόλοιπους αγωνιστικούς χώρους, όπως έχει αποδειχθεί από 

πληθώρα μεγάλων αθλητικών γεγονότων που έχουν λάβει χώρα στα 

περισσότερα από αυτά.

Η παροχή των απαραίτητων θέσεων στάθμευσης για τα επιβατικά αυτοκίνητα 

και λεωφορεία που εξυπηρετούν τις ανάγκες των εθνικών ομάδων θα 

διασφαλιστεί, τόσο στο Ολυμπιακό Χωριό όσο και οπουδήποτε αλλού 

φιλοξενούνται οι διάφορες ομάδες.

Εκτός, όμως, από τις παραπάνω θέσεις στάθμευσης που αφορούν τα μέλη 

της Ολυμπιακής Οικογένειας, θα διαμορφωθούν και άλλοι χώροι στάθμευσης 

για το κοινό, κυρίως κοντά σε στάσεις δημοσίων μέσων μεταφορών (park and 

ride facilities) [40].
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3.4. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων θέτει εξαιρετικά μεγάλες ενεργειακές 

απαιτήσεις για την εξυπηρέτηση τόσο των ίδιων των ολυμπιακών 

εγκαταστάσεων, όσο και των χώρων όπου θα φιλοξενηθούν, θα σιτιστούν και 

θα ψυχαγωγηθούν οι εκατοντάδες χιλιάδες των επισκεπτών - θεατών των 

Αγώνων.

Η πόλη της Atlanta ανέπτυξε ένα εξαιρετικά αποδοτικό σχέδιο για την 

ικανοποίηση των έκτακτων ενεργειακών απαιτήσεων των Αγώνων. Ασφαλώς, 

και το Sydney και η Αθήνα πρέπει να προχωρήσουν σε ανάλογη 

προετοιμασία. Βέβαια, οι δύο τελευταίες είναι διεθνείς μεγαλουπόλεις με 

εξαιρετικά μεγάλες πάγιες ενεργειακές απαιτήσεις. Σαν αποτέλεσμα, το 

πρόσθετο ολυμπιακό φορτίο αντιπροσωπεύει μικρότερο ποσοστό από ότι 

στην περίπτωση της Atlanta, άρα είναι και ευκολότερα ικανοποιήσιμο. Η μη 

εύρεση σχετικών αναφορών στους βασικούς άξονες των σχεδίων του Sydney 

και της Αθήνας πρέπει να οφείλεται και σε αυτό το γεγονός.

3.4.1. Atlanta

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1996 ήταν η μεγαλύτερη σύναξη αντιπροσώπων 

διαφόρων χωρών που πραγματοποιήθηκε ποτέ σε καιρό ειρήνης. Έλαβαν 

μέρος πάνω από 10.000 αθλητές από 198 χώρες, ενώ περίπου 15.000 άτομα 

που ασχολήθηκαν με την κάλυψη των Αγώνων συνέρρευσαν στην Atlanta.

Από ενεργειακή άποψη τα γεγονότα αυτά και οι επιπλέον ανάγκες για τη 

διεξαγωγή των Αγώνων σήμαιναν μια αύξηση του φορτίου του τοπικού 

ηλεκτρικού δικτύου κατά 600MW πέραν του συνηθισμένου ανώτατου των 

15.000MW κατά τη διάρκεια των 17 ημερών των θερινών Ολυμπιακών 

Αγώνων του 1996 [30],

Το κύριο βάρος της ευθύνης για την ενεργειακή επάρκεια έπεσε στην τοπική 

ηλεκτρική εταιρία της Πολιτείας της Γεωργίας, τη Georgia Power Co., με έδρα
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την Atlanta. Η Georgia Power χρίστηκε Επίσημη Πηγή Ενέργειας (Official 

Power Source) των Ολυμπιακών Αγώνων το 1993. Από τις 20 συνολικά 

τοποθεσίες αγωνισμάτων, η Georgia Power ήταν ο μοναδικός προμηθευτής 

ηλεκτρισμού στις 17. Και οι 16 εγκαταστάσεις αγωνισμάτων που βρίσκονται 

εντός του Ολυμπιακού Δακτυλίου ηλεκτροδοτήθηκαν αποκλειστικά από τη 

Georgia Power. Οι μόνες τοποθεσίες που ξέφυγαν από τον κανόνα ήταν:

• Οι εγκαταστάσεις για τα αγωνίσματα σλάλομ κανό και καγιάκ στον ποταμό 

Ocoee του Tennessee που ηλεκτροδοτήθηκαν από την εταιρία Tennessee 

Valley Authority, TVA.

• Οι εγκαταστάσεις για τα αγωνίσματα ιστιοπλοΐας και ιστιοσανίδας στο 

Savannah που εξυπηρετήθηκαν από την Savannah Electric Power.

• Οι εγκαταστάσεις στη λίμνη Lanier για τα αγωνίσματα της κωπηλασίας και 

του κανό και καγιάκ ταχύτητας, τις οποίες συνέδραμαν από κοινού η 

Georgia Power και η Jackson EMC.

3.4.1.1. Ενεργειακές απαιτήσεις των Ολυμπιακών Αγώνων

Το παράδοξο και πρωτοφανές σε ότι αφορά τον ενεργειακό προγραμματισμό 

είναι ότι οι Αγώνες απαιτούν εξαιρετικά μεγάλα ποσά ενέργειας, 

ακολουθώντας ιδιόμορφες κατανομές φορτίου, ενώ η διάρκειά τους είναι 

αρκετά βραχεία. Τα 600MW πρόσθετου φορτίου, που υπολογίστηκε ότι 

απαιτούν οι Αγώνες, ισοδυναμούν με την ηλεκτροδότηση 50.000 νοικοκυριών 

για ένα χρόνο, ενώ το φορτίο κατά την ώρα μέγιστης κατανάλωσης 

ισοδυναμεί με την εξυπηρέτηση επιπλέον 288.000 νοικοκυριών. Οι 

καταναλώσεις σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και παρόμοιες εγκαταστάσεις 

επιβαρύνονται με τις ανάγκες σίτισης και στέγασης των 2 εκατομμυρίων 

επισκεπτών που αναμένονταν να συρρεύσουν στην Atlanta [41],

Από την άλλη, η ζήτηση ενέργειας επεκτείνεται σε περισσότερες ώρες του 24- 

ώρου φτάνοντας να μιλάμε για ισχυρή ζήτηση 21 ώρες το 24-ωρο. Το 

φαινόμενο αυτό έχει αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία του συστήματος και 

για έναν επιπλέον λόγο: υπό συνήθεις συνθήκες η πτώση του φορτίου κατά
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τις νυχτερινές ώρες επιτρέπει στη θερμοκρασία των εξαρτημάτων του δικτύου 

να πέσει και έτσι στα εξαρτήματα να "αναπαυθούν" και να προετοιμαστούν 

για τις συνθήκες υπερθέρμανσης που θα αντιμετωπίσουν την επόμενη μέρα. 

Όταν παρατείνονται οι ώρες υψηλής ζήτησης, παρατείνεται και η 

υπερθέρμανση του όλου εξοπλισμού και περιορίζεται ο διαθέσιμος χρόνος 

για ψύξη και "χαλάρωση", με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πίεση που δέχεται 

το σύστημα [41].

Οι ιθύνοντες της Georgia Power φρόντισαν ήδη από το 1993 να επισκεφθούν 

τοποθεσίες όπου παλιότερα είχαν φιλοξενηθεί οι Ολυμπιακοί Αγώνες, 

προκειμένου να συζητήσουν με τους εκεί διοργανωτές και να μοιραστούν τις 

εμπειρίες τους. Έτσι, επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του Los Angeles 

(Ολυμπιακοί Αγώνες 1984) της Barcelona (Ολυμπιακοί Αγώνες 1992) και του 

Lillehammer της Νορβηγίας (Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 1994). Οι 

ερωτήσεις που απασχολούσαν τους ιθύνοντες της Georgia Power και οι 

οποίες τέθηκαν στους συναδέλφους τους ήταν οι εξής [41]:

• Πόσο προσωρινό φορτίο καταγράφηκε σε παλαιότερες ολυμπιακές 

εγκαταστάσεις εν συγκρίσει με τα ιστορικά επίπεδα φορτίου;

• Τι προκάλεσε αυτό το επιπλέον φορτίο στο σύστημα;

• Το επιπλέον φορτίο ήταν συγκεντρωμένο κοντά στην τοποθεσία των 

αγώνων ή ήταν διανεμημένο σ' όλο το σύστημα;

Οι απαντήσεις που έλαβαν από τους ανθρώπους του Los Angeles δεν ήταν 

ικανοποιητικές γιατί από τη μια επρόκειτο για διαφορετική περίπτωση λόγω 

της μεγάλης διασποράς των αθλητικών εγκαταστάσεων εκεί και των αλμάτων 

της τεχνολογίας έκτοτε και από την άλλη οι περισσότεροι που είχαν λάβει 

μέρος στην οργάνωση του εγχειρήματος είχαν αλλάξει εργασία και δεν 

φρόντισαν να κρατήσουν αρχεία. Παρομοίως, στη Barcelona πολλοί από τους 

οργανωτές είχαν φύγει και επιπλέον δεν άφησαν γραπτά κείμενα. Τέλος, στο 

Lillehammer είχαν πραγματικά καλές πληροφορίες για τη λειτουργία του 

ηλεκτρικού συστήματος αλλά, βέβαια, είναι εντελώς διαφορετικό να μιλάς για 

θερινά από ότι για χειμερινά φορτία.

Η εμπειρία αυτή έκανε τους μάνατζερ της Georgia Power πιο προσεκτικούς 

και προσανατολισμένους στην καταγραφή των δικών τους υπολογισμών,
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προβλέψεων φορτίων και τελικών δεδομένων έτσι, ώστε να ωφεληθούν από 

αυτή την τεκμηρίωση εκείνοι που θα διοργανώσουν ανάλογα γεγονότα. Ήδη 

προσανατολίζονται στο να πουλήσουν τις πληροφορίες που έχουν 

συγκεντρώσει και συνεργάζονται με τους υπεύθυνους των Ολυμπιακών 

Αγώνων του 2000 στο Sydney προς αυτό τον σκοπό.

3.4.1.2. Η φιλοσοφία της διαχείρισης του έργου

Προκειμένου η Georgia Power να διαχειριστεί το Ολυμπιακό Σχέδιο για τη 

Διανομή της Ενέργειας (Power Delivery Olympic Plan) και να ανιχνεύσει και 

να αναφέρει την πρόοδο των εργασιών στη διοίκηση, υιοθέτησε μια 

μεθοδολογία διαχείρισης έργου (project management methodology) [30]. 

Έτσι, η οργάνωση της εταιρίας διαμορφώθηκε έτσι, ώστε να συντονίζει επτά 

ανεξάρτητα έργα (projects) με επικεφαλής ένα διαχειριστή έργου (project 

manager) που επιλέχτηκε για το καθένα. Αργότερα προστέθηκε και ένα όγδοο 

έργο το οποίο εισήγαγε προσομοιώσεις και ασκήσεις ετοιμότητας, ώστε να 

δοκιμάσει την ετοιμότητα της εταιρίας για τους Αγώνες. Ο κάθε διαχειριστής 

έργου διάλεξε μια ομάδα από άτομα διαφόρων τομέων και ανάπτυξε δικές του 

προτάσεις σχετικά με την αποστολή, τους κύριους και δευτερεύοντες 

σκοπούς του κάθε έργου.

Τρεις ήταν οι στόχοι που τέθηκαν τελικά:

1. "Να κρατήσουμε τα φώτα αναμμένα."

2. "Να αυξήσουμε την οικονομική ανάπτυξη και την ανάπτυξη του τομέα του 

μάρκετινγκ."

3. "Να μείνουμε πιστοί στο μότο να βρίσκεται ένας υπάλληλος - κάτοικος 

όπου προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας."

Η αξιοπιστία στη διανομή της ενέργειας επιτεύχθηκε με την οργάνωση 

καθημερινών επιχειρήσεων και εκτάκτων σχεδίων για κάθε μια τοποθεσία των 

Αγώνων, διατηρώντας παράλληλα το απαραίτητο επίπεδο εξυπηρέτησης 

στους συνήθεις πελάτες - καταναλωτές. Συγκροτήθηκαν ομάδες δράσης ανά
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τοποθεσία αποτελούμενες από μηχανικούς, συντηρητές και ηλεκτρολόγους, 

οι οποίες ανέλυσαν κάθε τοποθεσία για να διασφαλίσουν ότι ο απαραίτητος 

εξοπλισμός αντικατάστασης ήταν έτοιμος και διαθέσιμος επί τόπου. 

Επιπλέον, οι ομάδες αυτές κατήρτισαν αναλυτικά επιχειρησιακά σχέδια, 

συμπεριλαμβανομένων ασκήσεων εξάσκησης επί τόπου και δοκιμών μέσω 

προσομοίωσης.

Σε μια ειδική ομάδα, αποτελούμενη από άτομα από διάφορα τμήματα, όπως 

το τμήμα διανομής, διοίκησης, επικοινωνίας, πληροφοριών και ασφάλειας, 

ανατέθηκε η δοκιμή και αξιολόγηση των παραπάνω σχεδίων. Η ομάδα αυτή 

διευθέτησε θέματα σχετικά με κυκλοφοριακή συμφόρηση, σχέδια εκκένωσης, 

προσωπικό υποστήριξης, εξοπλισμό και ασφάλεια.

Η Georgia Power δημιούργησε ειδικά για την περίοδο πριν και κατά τους 

Αγώνες και προκειμένου για την απρόσκοπτη διαχείριση του δικτύου της το 

Κέντρο Διοίκησης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες (Olympic Games Command 

Center, OGCC). Παράλληλα με τις προετοιμασίες στον οργανωτικό τομέα, 

έτρεξαν τρεις μικρότερες προσομοιώσεις και μια τελική πλήρους κλίμακας ένα 

μήνα πριν την έναρξη των Αγώνων. Οι προσομοιώσεις αυτές περιλάμβαναν:

• τις διαδικασίες και πρωτόκολλα επικοινωνίας μεταξύ του Κέντρου OGCC 

και του προσωπικού της εταιρίας στις τοποθεσίες των αθλητικών 

συναντήσεων,

• το συντονισμό μεταξύ των τμημάτων των υπεύθυνων για την ασφάλεια και 

την υγεία των θεατών, καθώς και την ασφάλεια της ίδιας της επιχείρησης 

και τέλος

• την ταχύτατη διασπορά των πληροφοριών, τόσο για εσωτερική, όσο και για 

εξωτερική χρήση.

Τα σενάρια που έτρεχαν στις προσομοιώσεις περιλάμβαναν τις περιπτώσεις 

διαταραχών στο σύστημα ηλεκτροδότησης, ατυχημάτων εργαζομένων, 

έκτακτων περιβαλλοντικών γεγονότων και προβλημάτων σε θέματα 

ασφάλειας.
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3.4.1.3. Ο σχεδιασμός του συστήματος

Το σύστημα ηλεκτροδότησης έπρεπε να ξανασχεδιαστεί, ώστε να 

συμπεριλάβει τα νέα φορτία που θα κατανάλωναν οι ολυμπιακές 

εγκαταστάσεις. Όμως, αν και ήταν γνωστό το μέγεθος των κατά τόπους 

φορτίων, δεν ήταν δυνατό να καταστεί γνωστή η ακριβής κατανομή του 

συνολικού επιπλέον φορτίου των 600MW κατά τοποθεσία.

Πραγματοποιήθηκε, λοιπόν, μια μελέτη φορτίου, η οποία στόχευε να 

προβλέψει το πιθανό μέγιστο του φορτίου, καθώς και την κατανομή αυτού 

κατά τη διάρκεια των Αγώνων στην ευρύτερη περιοχή του Ολυμπιακού 

Δακτυλίου [30], Η μελέτη αυτή έλαβε υπόψη της:

• το αναμενόμενο φορτίο κατά τους θερινούς μήνες,

• τα πρόσθετα φορτία από τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις,

• την αναμενόμενη ποικιλομορφία στις ώρες αιχμής,

• τις ώρες αιχμής των διαφόρων υποσταθμών και τροφοδοτών,

• τις πιθανές αυξήσεις στις καταναλώσεις από συσκευές κλιματισμού σε 

περίπτωση ανόδου της θερμοκρασίας πάνω από τη συνήθη των 34 

βαθμών Κελσίου και

• άλλα προσωρινά φορτία, όπως αυτά από τις τέντες φιλοξενίας.

Η ευρύτερη περιοχή περιλάμβανε πάνω από 1400 τροφοδότες. Αυτό σήμαινε 

ότι μια παράλληλη υπερφόρτωση κάθε ενός με φορτίο 500kW θα 

δημιουργούσε ένα πρόσθετο φορτίο 700MW. Η παραγωγή επιπλέον 

ενέργειας, ώστε να μπορεί το σύστημα να παρέχει ανά πάσα στιγμή αυτό το 

επιπλέον φορτίο, κρίθηκε οικονομικά ασύμφορη. Το πρώτο που επιδιώχτηκε 

ήταν να εξασφαλιστούν επιπλέον αποθέματα ενέργειας από γειτνιάζουσες 

περιοχές για τις περιπτώσεις υπερφόρτωσης του δικτύου. Οι

διαπραγματεύσεις για την αγορά αυτής της ενέργειας ήταν δύσκολες αλλά 

αποδείχτηκαν επιτυχείς.

Σε δεύτερη φάση εξασφαλίστηκε η ανάπτυξη γρήγορων αντιδράσεων όταν και 

όπου δεν ήταν δυνατή η περαιτέρω φόρτωση του δικτύου. Έτσι, αναπτύχθηκε
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ένα σύστημα διακοπτών το οποίο επέτρεπε την αύξηση της ικανότητας του 

συστήματος να αντιδρά γρήγορα σε διάφορα ενδεχόμενα με την παροχέτευση 

επιπλέον ισχύος εκεί όπου ήταν απαραίτητο και την ταυτόχρονη μείωση της 

ισχύος αλλού.

Για να αποφευχθεί η επένδυση σε νέο εξοπλισμό για να καλυφθούν 

πρόσκαιρες καταστάσεις υπερφόρτωσης, επιτράπηκε η υπερφόρτωση του 

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, όπου αυτό ήταν εφικτό. Για παράδειγμα, οι 

μετασχηματιστές επιτράπηκε να φορτίζονται μέχρι και στο 150% του 

ονομαστικού τους φορτίου και οι γραμμές μετάδοσης ακόμα και πάνω από τα 

θερμικά τους όρια για μικρά χρονικά διαστήματα. Βέβαια, οι καταστάσεις 

υπερφόρτωσης έκαναν επιτακτική την ανάγκη για ανθρώπινη επιτήρηση του 

δικτύου. Πράγματι, συνεργεία από τεχνικούς στάλθηκαν σε πολλούς 

υποσταθμούς και άλλες κρίσιμες περιοχές για να αντιμετωπίσουν έκτακτες 

καταστάσεις.

3.4.1.3.α. Περιγραφή του συστήματος

Η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των εγκαταστάσεων των 

Αγώνων εξασφαλίστηκε με την τροφοδότηση κάθε μιας εγκατάστασης με 

περισσότερες της μιας πηγές ενέργειας. Για κάθε τοποθεσία ήταν υπεύθυνο 

από τη μια ένα σύστημα πηγών, οι οποίες τροφοδοτούνταν από 

διαφορετικούς υποσταθμούς, και από την άλλη ένα αυτόνομο σύστημα 

παραγωγής ενέργειας [30],

Για τη διανομή της ενέργειας στις περισσότερες τοποθεσίες που βρίσκονταν 

εντός του Ολυμπιακού Δακτυλίου προορίζονταν το υπόγειο ηλεκτρικό δίκτυο. 

Μόνο οι τοποθεσίες εκτός της πόλης της Atlanta τροφοδοτούνταν τόσο από 

υπέργειους, όσο και από υπόγειους τροφοδότες. Στις περισσότερες 

τοποθεσίες εγκαταστάθηκε ένα αυτόματο σύστημα διακοπτών έτσι, ώστε, 

μόλις διαπιστωνόταν η απώλεια τάσης στην πηγή που χρησιμοποιούνταν, 

γινόταν αυτόματα η μεταβίβαση της ηλεκτρικής παροχής σε μια εναλλακτική 

πηγή, μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Ανάλογοι διακόπτες που ήταν, όμως,
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δυνατό να τεθούν σε λειτουργία με τηλεχειρισμό εγκαταστάθηκαν παράλληλα 

με τους αυτόματους.

Η αξιοπιστία του συστήματος εξασφαλίστηκε με την προμήθεια και 

εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων παρακολούθησης της λειτουργίας 

των τροφοδοτών, συμπεριλαμβανομένου και εξοπλισμού SCADA, τα οποία 

έδιναν πληροφορίες για την κατάσταση του δικτύου ανά μερικά δευτερόλεπτα 

χρησιμοποιώντας μάλιστα την, πλέον ασφαλή, ασύρματη επικοινωνία.

Τα κρίσιμα συστήματα της μετάδοσης των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 

προγραμμάτων, όπως και τα συστήματα χρονομέτρησης και καταγραφής των 

επιδόσεων των αθλητών ήταν αυτονόητο ότι έπρεπε να προστατευτούν από 

τυχόν διαταραχές της παροχής ρεύματος. Η απρόσκοπτη λειτουργία αυτών 

των συστημάτων εξασφαλίστηκε με την τροφοδότησή τους από τροφοδότες, 

οι οποίοι σχεδιάστηκαν, ώστε να λειτουργούν αδιάκοπτα παρά τις στιγμιαίες ή 

βραχυχρόνιες διακοπές της ηλεκτροδότησης. Πρόκειται για τα συστήματα 

αδιάκοπης τροφοδοσίας ρεύματος (uninterruptible power supply, UPS) [41], 

Για τις περιπτώσεις εκτεταμένων διακοπών σε κρίσιμα φορτία, όπως ο 

φωτισμός και ο κλιματισμός, που επιδέχονταν πάντως σύντομες διακοπές, 

υπήρχαν πάντα γεννήτριες εν αναμονή, ικανές να παρέχουν ενέργεια μέχρι 

και για 8 ώρες.

3.4.1.3.β. Το Ολυμπιακό Στάδιο

Το σήμα κατατεθέν των Ολυμπιακών Αγώνων της Atlanta, το Ολυμπιακό 

Στάδιο των 85.000 θεατών, ήταν ένα κρίσιμο σημείο που έπρεπε πάση θυσία 

να μην εμφανίσει το παραμικρό πρόβλημα στην ηλεκτροδότησή του.

Το εκτιμώμενο φορτίο του όλου οικοδομήματος έφτανε τα 10MW. Η συνεχής 

και απρόσκοπτη παροχή ρεύματος εξασφαλίστηκε με την εγκατάσταση τριών 

διαφορετικών κυκλωμάτων. Μια εγκατάσταση μέσα στο στάδιο προοριζόταν 

για την ισομερή διαίρεση του συνολικού φορτίου σε δύο κύρια κυκλώματα. 

Κάθε ένα, όμως, από αυτά τα κυκλώματα ήταν ικανό να σηκώσει μόνο του, σε 

περίπτωση βλάβης του άλλου, το συνολικό φορτίο και των δύο. Έτσι, μόλις
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εμφανιζόταν κάποιο πρόβλημα, η τροφοδότηση του κτιρίου θα 

μεταβιβαζόταν, είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα, στο εναπομείναν κύκλωμα, 

αποκαθιστώντας πλήρη λειτουργία [30],

Ένα τρίτο κύκλωμα παρείχε εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας και για τα δύο 

κύρια κυκλώματα, μέσω της χρήσης δύο αυτόματων διακοπτών, οι οποίοι 

ελέγχονταν και έμπαιναν σε λειτουργία από απόσταση. Ακόμα, επιτεύχθηκε ο 

πλήρης συγχρονισμός στη χρήση του συνόλου των διακοπτών, ώστε να 

εξασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία της εγκατάστασης.

Τέλος, σε κάθε ένα από τα τρία κυκλώματα δόθηκε τροφοδοσία από 

διαφορετικό υποσταθμό, προφυλάσσοντας το σύστημα από την τυχόν 

απώλεια ενός υποσταθμού.

3.4.1.3.γ. Το Κέντρο Διεθνών Μεταδόσεων (IBC)

Οι ανάγκες μετάδοσης τηλεοπτικών σημάτων ανά την υφήλιο κατά τη διάρκεια 

των Αγώνων εξυπηρετήθηκαν από το Κέντρο Διεθνών Μεταδόσεων 

(International Broadcast Center, IBC) το οποίο φιλοξενήθηκε στις 

εγκαταστάσεις του συνεδριακού κέντρου GWCC. To IBC, συνολικής 

επιφάνειας 46.450 m2, ήταν το μεγαλύτερο κέντρο μεταδόσεων στα 

ολυμπιακά χρονικά. Η Georgia Power ήταν υπεύθυνη για την εγκατάσταση 

και λειτουργία της ηλεκτρολογικής υποδομής που ήταν απαραίτητη για να 

εξυπηρετήσει ένα κέντρο με περίπου 10.000 επαγγελματίες από 170 

διαφορετικές εταιρίες.

Η εταιρία Ολυμπιακών Μεταδόσεων της Atlanta (Atlanta Olympic 

Broadcasting, AOB) είχε την αποκλειστική εκμετάλλευση των μεταδόσεων 

των αγώνων. Όλες οι τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές μεταδόσεις από τους 41 

τόπους συνάντησης στέλνονταν στο κέντρο ελέγχου και διαχείρισης της ΑΟΒ 

στο κτίριο του IBC. Από κει και πέρα, μοιράζονταν στα κανάλια που είχαν τα 

σχετικά δικαιώματα προκειμένου να αναμεταδώσουν στις ιδιαίτερες πατρίδες 

τους. Συνολικά, η ΑΟΒ κάλυψε 271 αθλητικά γεγονότα, παράγοντας 

περισσότερες από 3000 τηλεοπτικές ώρες ζωντανής αναμετάδοσης για ένα
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μέσο τηλεοπτικό κοινό 2 δισεκατομμυρίων ατόμων κάθε μέρα ανά τον κόσμο 

[30],

Ένα κρίσιμο σημείο στην ηλεκτροδότηση του κέντρου IBC ήταν ότι έπρεπε 

οπωσδήποτε να διασφαλιστεί η συνεχής παροχή ηλεκτροδότησης καθ' όλη τη 

διάρκεια των αγώνων. Η όποια απώλεια ισχύος θα μπορούσε να σημαίνει ότι 

ο κόσμος θα έχανε μια μοναδική στιγμή στην ολυμπιακή ιστορία. Εξάλλου, 

κάθε χαμένο λεπτό αναμετάδοσης θα μεταφράζονταν σε απολεσθέντα κέρδη 

από διαφημίσεις για τις εταιρίες μετάδοσης.

Οι εκτιμήσεις του αναμενόμενου φορτίου κατέστησαν σαφές ότι η 

προϋπάρχουσα υποδομή στο GWCC δεν ήταν επαρκής για την κάλυψη των 

αναγκών του IBC και των μεταδόσεων των αγώνων. Για το λόγο αυτό, 

εγκαταστάθηκε ένα προσωρινό συγκρότημα έξι μετασχηματιστών που 

προοριζόταν για την εξυπηρέτηση του IBC, καθώς και έξι επιπλέον γεννήτριες 

ντίζελ των 1250 KW η κάθε μία, διαιρεμένες σε δύο ομάδες. Χρειάστηκε, 

ακόμη, η προμήθεια δύο ειδικών πινάκων για τον έλεγχο και το συντονισμό 

της λειτουργίας των νέων πηγών ενέργειας και την ορθή ροή και διανομή του 

ρεύματος στο IBC [30].

Μέχρι και το σύστημα του κλιματισμού χρειάστηκε να αναβαθμιστεί έτσι, ώστε 

να γίνει πιο αξιόπιστο. Κι αυτό, γιατί, αν μια πιθανή διακοπή της λειτουργίας 

του συστήματος παρατεινόταν για 30 λεπτά, τα ευαίσθητα τηλεοπτικά 

εξαρτήματα θα υπερθερμαίνονταν και τελικά θα έβγαιναν εκτός λειτουργίας, 

με όλες τις συνέπειες που αναφέρθηκαν παραπάνω.

3.4.1.3.δ. Η ασφάλεια στο σύστημα ηλεκτροδότησης

Σε παλιότερες διοργανώσεις Ολυμπιακών Αγώνων το σύστημα ηλεκτρικής 

ενέργειας ήταν ένας από τους συνήθεις στόχους των τρομοκρατικών 

επιθέσεων. Γι αυτό, από την αρχή της διαδικασίας σχεδιασμού του 

συστήματος η Georgia Power φρόντισε να συνεργαστεί με τις τοπικές και 

ομοσπονδιακές υπηρεσίες που ήταν υπεύθυνες για την επιβολή του νόμου
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και την καταστολή των ενεργειών ομάδων που πιθανόν να δρούσαν ενάντια 

στο νόμο.

Η Georgia Power, όμως, προχώρησε ακόμα πιο πέρα δημιουργώντας τη δική 

της Δύναμη Εργαζομένων Επιτήρησης - "Employee Watch Force" [30], Στα 

πλαίσια συγκρότησης αυτής της Δύναμης επιλέχτηκαν 200 εθελοντές 

υπάλληλοι της εταιρίας, οι οποίοι έλαβαν μέρος σε πρόγραμμα ασκήσεων 

ασφαλείας. Επιπλέον, δόθηκε βάρος στο να εξοικειωθούν οι υπάλληλοι αυτοί 

με τις εγκαταστάσεις των υποσταθμών, τον εξοπλισμό και τις γραμμές 

μετάδοσης, ώστε να είναι σε θέση να διαγνώσουν και να αναφέρουν τυχόν 

ασυνήθεις καταστάσεις στις παραπάνω εγκαταστάσεις. Σαν στρατηγικά 

σημεία επιτήρησης και ελέγχου επιλέχτηκαν οι υποσταθμοί εκείνοι και οι 

γραμμές που ήταν κρίσιμοι για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Αγώνων. 

Η παρουσία των ανδρών της Δύναμης σε πολλές τοποθεσίες ήταν διαρκής 

καθ' όλη τη διάρκεια του 24-ώρου.

3.4.1.3.ε. Το Κέντρο Διοίκησης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, OGCC

Η Georgia Power δημιούργησε το Κέντρο Διοίκησης για τους Ολυμπιακούς 

Αγώνες (OGCC) προκειμένου να εξυπηρετήσει τρεις παράλληλους στόχους 

[30]:

• να έχει μια σαφή εικόνα του συστήματος από την κάθε γεννήτρια μέχρι το 

τελευταίο σημείο εξυπηρέτησης,

• να παρακολουθεί και να ελέγχει το ολυμπιακό περιβάλλον και

• να λειτουργεί σαν ένα επικοινωνιακό κέντρο.

Προκειμένου για την παρακολούθηση του συστήματος, εγκαταστάθηκε, όπως 

προαναφέρθηκε, ένα πρωτοπόρο σύστημα SCADA, το οποίο διανεμήθηκε σ' 

όλο το μήκος και το πλάτος του συστήματος ηλεκτροδότησης έτσι, ώστε να 

καλύψει περισσότερα από 100 σημεία. Στα σημεία αυτά ήταν δυνατό να 

καταγράφονται παράμετροι, όπως το φορτίο, η διακύμανση της τάσης και η 

ποιότητα της παρεχόμενης ισχύος και να παρακολουθούνται αυτοί εξ

168



Βησσαρίων Δ. Κοιλούκος: Σύγχρονες Προσεγγίσεις Διαχείρισης και Διασφάλισης Ποιότητας
Μεγάλων Projects: Η Περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων

αποστάσεως από τα γραφεία του OGCC. Χάρη στη χρήση ενός προηγμένου 

λογισμικού πακέτου SCADA, οι ιθύνοντες μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να 

βλέπουν δεδομένα από τοποθεσίες στην Atlanta, στο Athens και στο 

Columbus της Πολιτείας της Γεωργίας. Το σύστημα παρακολούθησης και 

ελέγχου που εγκαταστάθηκε με τη χρήση της τεχνολογίας SCADA 

προοριζόταν για την εκτέλεση των παρακάτω επιμέρους εργασιών [42]:

• Την παρακολούθηση και τεκμηρίωση της ζήτησης σε ενέργεια.

• Τον προσδιορισμό και τη διευθέτηση της παραγωγής αρμονικών από τη 

χρήση διακοπτών για τη λειτουργία εξαρτημάτων τροφοδοσίας.

• Την άμεση αναφορά όλων των διακοπών του συστήματος 

ηλεκτροδότησης.

• Την παροχή πληροφόρησης προκειμένου να αναπτυχθούν πιο αποδοτικές 

χρήσεις του συστήματος.

• Την παρακολούθηση έκτακτων προβλημάτων στις κλιματιστικές μονάδες.

Πρόσθετη πληροφόρηση παρεχόταν από το Σύστημα Διαχείρισης της 

Ενέργειας (Power Management System) και μάλιστα σε πραγματικό χρόνο 

(real-time), σχετικά με την παραγωγή και τη μετάδοση της ενέργειας.

Η παρακολούθηση του ολυμπιακού περιβάλλοντος σήμαινε τη συλλογή 

δεδομένων σχετικά με τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες και την κατάσταση της 

κυκλοφορίας. Επίσης, ελέγχονταν η δημοσιογραφική κάλυψη των αγώνων 

μέσω ενσύρματων, ασύρματων και δορυφορικών μεταδόσεων. Επιπλέον 

δεδομένα συλλέγονταν από την παρακολούθηση των καναλιών της 

αστυνομίας, της πυροσβεστικής και της μετεωρολογικής υπηρεσίας.

To OGCC, από τη στιγμή που αποτελούσε το κεντρικό σημείο όλων των 

επικοινωνιών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, απαιτούσε αξιόπιστα όργανα 

επικοινωνίας, καθώς και εναλλακτικές επικοινωνιακές παροχές [30]. Οι 

υψηλές απαιτήσεις που τέθηκαν οδήγησαν στην επιλογή του ψηφιακού 

δικτύου Southern LINC των 800MHz. Αυτό το σύστημα εγγυούταν από τη μια 

υψηλή ταχύτητα και από την άλλη τις δυνατότητες ενός κινητού τηλεφώνου, 

συνδυασμένες.

Σαν εναλλακτικό σύστημα υποστήριξης (back-up) επιλέχτηκε ο προϋπάρχων 

στο κτίριο ασύρματος εξοπλισμός που λειτουργούσε αναλογικά στα 800 και
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450ΜΗζ. Ένα τρίτο εναλλακτικό σύστημα, που εξασφάλιζε τον ελάχιστο 

βαθμό επικοινωνίας στις πιο κρίσιμες τοποθεσίες, ήταν ένα δίκτυο κινητών 

Τηλεφώνων που εξασφαλίστηκαν από τοπικούς φορείς.

Τέλος, χρησιμοποιήθηκαν οθόνες υψηλής ευκρίνειας, οι οποίες, καθώς ήταν 

ομαδοποιημένες ανά εξάδες, ήταν δυνατό να παρέχουν εναλλακτικά έξι 

διαφορετικές εικόνες ή μία εικόνα κατά μήκος τεσσάρων γειτονικών οθονών. 

Όλα τα συστήματα παροχής δεδομένων μέσω εικόνας ή SCADA ήταν 

οργανωμένα σε περιβάλλον φιλικό για το χρήστη (user-friendly), ενώ οι 

έλεγχοι πραγματοποιούνταν μέσω πινάκων με χρήση της τεχνολογίας οθόνης 

επαφής (touch screen).

3.4.1.3.στ. Το ηλεκτρικό μεταφορικό σύστημα του Ολυμπιακού Χωριού

Η ACOG πέτυχε το Ολυμπιακό Χωριό της Atlanta να είναι το πρώτο στα 

χρονικά με δικό του αυτόνομο μεταφορικό σύστημα. Για λόγους φιλικής προς 

το περιβάλλον διαχείρισης επιλέχτηκε το μεταφορικό αυτό σύστημα να είναι 

πλήρως ηλεκτρικό. Έτσι, τα 70 ηλεκτρικά οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν 

αποτέλεσαν το μεγαλύτερο ηλεκτρικό μεταφορικό σύστημα που 

εγκαταστάθηκε ποτέ παγκοσμίως [30], Η Georgia Power ήταν από τις πρώτες 

εταιρίες που επιστρατεύτηκαν στο εγχείρημα. Αποστολή της εταιρίας ήταν η 

παροχή της απαραίτητης υποδομής για την επαναφόρτιση των οχημάτων 

αλλά και η συντήρησή τους, ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν καθ' όλη τη 

διάρκεια των Αγώνων (το σύστημα λειτουργούσε 24 ώρες το 24-ωρο και τις 

17 μέρες της διοργάνωσης).

Η Georgia Power ήταν εξάλλου υπεύθυνη για την εγκατάσταση κλιματιστικών 

μηχανημάτων σε όλους τους χώρους του Ολυμπιακού Χωριού.
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3.4.1.4. Αποτίμηση του συστήματος της Georgia Power

Η Georgia Power πέτυχε, κατ' αρχήν, τον κύριο στόχο της που ήταν "να 

κρατήσει τα φώτα αναμμένα" ή με άλλα λόγια να αποφύγει ένα ενδεχόμενο 

μπλακ-άουτ. Καθ' όλη τη διάρκεια των Αγώνων μόνο τρεις περιπτώσεις 

διακοπής ρεύματος διαπιστώθηκαν, κάθε μια από τις οποίες κράτησε μόλις 3 

δευτερόλεπτα [30]. Συνολικά, λοιπόν, στις 17 μέρες των Αγώνων η παροχή 

ρεύματος διακόπηκε για 9 δευτερόλεπτα!

Οι συχνές και πυκνές ασκήσεις ετοιμότητας για την περίπτωση έκτακτων 

γεγονότων αποδείχτηκαν χρήσιμες και αποτελεσματικές όταν εξερράγη η 

βόμβα στο Ολυμπιακό Πάρκο. Παρά το ότι το γεγονός συνέβη στις 1.30 το 

πρωί, το προσωπικό του κέντρου OGCC επικοινώνησε με μεθοδικό τρόπο με 

τις ομάδες που βρίσκονταν επί τόπου και χρησιμοποίησε το σύστημα 

SCADA, προκειμένου να εξακριβώσει από τα στοιχεία που παρείχε το 

σύστημα, αν ο εξοπλισμός της εταιρίας ήταν υπεύθυνος για την έκρηξη. Η 

πληροφόρηση που εξασφαλίστηκε από το σύστημα SCADA έδωσε τη 

δυνατότητα στους ιθύνοντες της εταιρίας να διαψεύσουν έγκαιρα και με 

βεβαιότητα τις φήμες, ότι η έκρηξη οφείλονταν σε κάποιο μετασχηματιστή 

[30].
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Εγκαταστάσεις λήψης και διαβίβασης δορυφορικών σημάτων στις Θερμοπύλες. 
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας το 2004 θα έχουν ένα παγκόσμιο τηλεοπτικό 
κοινό τεσσάρων δισεκατομμυρίων ατόμων

172



Βησσαρίων Δ. Κοιλούκος: Σύγχρονες Προσεγγίσεις Διαχείρισης και Διασφάλισης Ποιότητας
Μεγάλων Projects: Η Περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

4.1. ATLANTA

Η ανάπτυξη νέων, προηγμένων τεχνολογιών αποτέλεσε μια από τις 

προτεραιότητες της οργανωτικής επιτροπής των Αγώνων της Atlanta. Δεν 

είναι τυχαίο που πολλοί χαρακτήρισαν αυτή τη διοργάνωση ως τους 

“Ολυμπιακούς Αγώνες της τεχνολογίας”.

Η τεχνολογία εφαρμόστηκε σε τομείς πρωτόγνωρους και εντατικοποιήθηκε σε 

άλλους παραδοσιακούς τεχνολογικούς τομείς. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν τα 

πληροφοριακά συστήματα, τα συστήματα τηλεπικοινωνιών και τα συστήματα 

ασφαλείας. Οι πρώτες δύο κατηγορίες αναπτύσσονται παρακάτω, ενώ άλλες 

πληροφορίες για την οργάνωση των τηλεοπτικών μεταδόσεων και του 

Διεθνούς Κέντρου Μεταδόσεων (IBC) δίνονται στο κεφάλαιο των κατασκευών. 

Τα θέματα που αφορούν τα συστήματα ασφαλείας θα αναπτυχθούν στο 

σχετικό κεφάλαιο (Κεφ. 5).
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4.1.1. Πληροφοριακά συστήματα

4.1.1.1. Ο σχεδιασμός των πληροφοριακών συστημάτων

Η ACOG εμπιστεύτηκε την παγκοσμίως γνωστή εταιρία υπολογιστών και 

συστημάτων δικτύων IBM για τη δημιουργία και λειτουργία της τεχνολογικής 

υποδομής των Ολυμπιακών Αγώνων της Atlanta.

Η IBM έχει πίσω της μια 30-ετή εμπειρία στην παροχή τεχνολογικής 

υποστήριξης σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Στην Atlanta, όμως, ήταν η πρώτη 

φορά που ήταν υπεύθυνη για το σχεδίασμά και την εφαρμογή ολόκληρης της 

υποδομής σε υπολογιστές και δίκτυα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για 

το συντονισμό της τεχνολογικής συνεισφοράς άλλων χορηγών. Η εταιρία 

όφειλε να δημιουργήσει ένα σύστημα που να εξυπηρετεί τόσο τους αθλητές, 

όσο και τους 15.000 εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε. και τα δύο εκατομμύρια των 

θεατών. Προκειμένου να συντονίσει καλύτερα το φιλόδοξο αυτό project η IBM, 

το “έσπασε” σε μικρότερα κομμάτια, την πορεία των οποίων μπορούσε να 

ελέγχει καλύτερα.

Οι περισσότερες από τις 37 εφαρμογές τις οποίες παρουσίασε η εταιρία είχαν 

κατασκευαστεί ειδικά για τους Αγώνες. Το σύστημα βασίστηκε σε μια δομή 

client/server τριών βαθμιδών και έκανε χρήση 300 LAN, 7.000 προσωπικών 

υπολογιστών (PCs), 80 συστημάτων AS/400, 4 υπολογιστικών μηχανών 

μεσαίας ικανότητας S/390 και 3 κύριων μονάδων πλαισίου (mainframes) [43]. 

Η IBM χρησιμοποίησε την εμπειρία της από προηγούμενες διοργανώσεις, 

ώστε να αναπτύξει σε σύντομο διάστημα λογισμικό (software) που να 

απευθύνεται ακριβώς στις ανάγκες των Αγώνων.

Η IBM ήταν επίσης υπεύθυνη για την ενοποίηση στο σύστημά της των 

μηχανημάτων άλλων χορηγών, όπως ήταν οι συσκευές χρονομέτρησης της 

Swatch, τα συστήματα καταγραφής εικόνων της Eastman Kodac Co. και τα 

εκτυπωτικά συστήματα της Xerox Corp.

Κατά την ανάπτυξη του υπολογιστικού συστήματος, γρήγορα φάνηκε η 

ανάγκη να εξυπηρετήσει αυτό διαφορετικές ομάδες χρηστών με αρκετά 

διαφορετικές απαιτήσεις η κάθε μια. Οι σχεδιαστές του συστήματος
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αποφάσισαν τη διάσπασή του σε τέσσερα επιμέρους πληροφοριακά 

συστήματα [43]:

• Το Πληροφοριακό Σύστημα των Σνολιαστών (Commentators Information 

System). Πρόκειται για το σύστημα που θα εξυπηρετούσε τους 

δημοσιογράφους της τηλεόρασης, του ραδιόφωνου και του έντυπου 

τύπου. Οι παραπάνω έπρεπε να έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα και 

σε στατιστικές σε πραγματικό χρόνο (real time). Χρησιμοποιήθηκαν, 

λοιπόν, προσωπικοί υπολογιστές με οθόνες επαφής (touch-screen), ώστε 

να συντομευτεί ο χρόνος που χρειαζόταν για να ενημερωθούν (ο χρόνος 

απόκρισης θα ήταν της τάξης του δευτερολέπτου).

• Το σύστηυα lnfo96. Το σύστημα αυτό προσέφερε υπηρεσίες ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mail), δελτία καιρού, τα χρονοδιαγράμματα των αγώνων 

και τις βιογραφίες των αθλητών προς ενημέρωση των χιλιάδων των 

επισκεπτών. Οι υπηρεσίες του lnfo96 παρέχονταν μέσω υπολογιστών 

touch-screen στα ειδικά περίπτερα (kiosks) που εγκαταστάθηκαν σε 

δημόσιους χώρους της πόλης. Στους θεατές δόθηκε, επίσης, η δυνατότητα 

να τυπώσουν τις πληροφορίες που χρειάζονταν, ώστε να είναι σε θέση να 

σχεδιάσουν τα δρομολόγιά τους στην ευρύτερη περιφέρεια της Atlanta.

• Το σύστηυα παρογήρ πληροφοριών υέσω του διαδικτύου. Στην επίσημη 

σελίδα (site) των Ολυμπιακών Αγώνων προσφέρονταν σε πραγματικό 

χρόνο σχόλια, αποτελέσματα και άλλες αθλητικές πληροφορίες. Το 

σύστημα εξυπηρετήθηκε από ένα server SP2 της IBM.

• Το Σύστημα Διαγείρισηρ των Ανώνων (Games Management System). 

Δημιουργήθηκε για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ολυμπιακής 

ομάδας διαχείρισης και των 60.000 εθελοντών που συμμετείχαν στην 

οργάνωση των Αγώνων. Το δίκτυο χτίστηκε πάνω σε servers AS/400 της 

IBM και παρείχε δεδομένα που αφορούσαν τις υπηρεσίες υποστήριξης, 

χρηματοοικονομικά θέματα και θέματα προσωπικού.

Κατά την ανάπτυξη των παραπάνω συστημάτων οι υπεύθυνοι της IBM 

όφειλαν να λάβουν υπόψη τους τις ποικίλες ανάγκες σε πληροφόρηση αλλά 

και τις διαφορετικές τεχνικές ικανότητες της κάθε ομάδας χρηστών, στην 

οποία απευθύνονταν το κάθε σύστημα.
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Άλλα θέματα που απασχόλησαν τους σχεδιαστές των πληροφοριακών

συστημάτων ήταν τα εξής [43]:

• Η τήρηση αυστηρού νοονοδιανοάυυατος. Όλες οι εφαρμογές έπρεπε να 

είναι σε θέση να λειτουργούν το αργότερο κατά την ημέρα έναρξης των 

Αγώνων. Καθυστέρηση έστω και μιας εβδομάδας θα σήμαινε καταστροφή. 

Δεδομένης, μάλιστα, της αργοπορίας κάποιων τεχνολογικών 

προμηθευτών στην παράδοση των προϊόντων τους, οι υπεύθυνοι της IBM 

ήταν αυτοί που έπρεπε να βρουν λύσεις για τη συγκάλυψη των κενών που 

προέκυπταν.

• Ο έλεννοο τγκ λειτουονίαο του συστήυατος. Η ύπαρξη εφαρμογών που 

δημιουργούνταν ειδικά για τους Αγώνες μέχρι και λίγες μέρες πριν την 

έναρξή τους, δεν επέτρεπε την πλήρη δοκιμαστική λειτουργία του 

συστήματος. Ωστόσο, αρκετά από τα επιμέρους συστήματα ελέγχθηκαν 

κατά την οργάνωση μικρότερων διοργανώσεων, όπως ήταν οι 

προκριματικοί αγώνες των αμερικανών αθλητών στίβου.

• Η ύπαρξη ενός συστήυαπχ κάλυψης. Είναι απαραίτητη η διάθεση 

εναλλακτικών μέσων σε περίπτωση που κάποιο από αυτά βρεθεί εκτός 

λειτουργίας. Κάθε υπολογιστής και server AS/400 στην Atlanta ήταν 

δυνατό να αποσυνδεθεί από το δίκτυο και συνδεθεί σε ένα άλλο LAN στην 

περίπτωση της βλάβης του δικτύου. Επίσης, προβλέφτηκε η προμήθεια 

μιας πλεονάζουσας κεντρικής μονάδας (mainframe), η οποία και 

εγκαταστάθηκε σε κάποια απόρρητη τοποθεσία της πόλης.

4.1.1.2. Αποτίμηση των πληροφοριακών συστημάτων

Αν και η IBM απέδειξε τελικά ότι η τεχνολογία που χρησιμοποίησε ήταν σε 

θέση να εκτελέσει το έργο που της ανατέθηκε, στη διάρκεια λειτουργίας των 

συστημάτων της εμφανίστηκαν κάποια προβλήματα, που είχαν να κάνουν με 

τον ανεπαρκή σχεδίασμά και συντονισμό μεταξύ των κύριων υπηρεσιών 

πληροφόρησης.
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Από την πρώτη ημέρα των Αγώνων εμφανίστηκαν κάποια προβλήματα 

ρουτίνας που απαιτούσαν κάποιες μικρές βελτιώσεις. Το μεγαλύτερο, όμως, 

και εμφανέστατο πρόβλημα που δημιουργήθηκε είχε να κάνει με το σύστημα 

WNPA, που σχεδιάστηκε για να τροφοδοτήσει 11 μεγάλα διεθνή πρακτορεία 

ειδήσεων με τα αποτελέσματα των αγωνισμάτων, το σύστημα 

πληροφόρησης των σχολιαστών και το σύστημα ενημέρωσης των θεατών 

lnfo96 [44],

Το σύστημα μετάδοσης των αποτελεσμάτων τροφοδοτούνταν με στοιχεία 

που συλλέγονταν κυρίως μέσω των υπολογιστών τσέπης ThinkPads της 

IBM, μερικοί από τους οποίους χρησιμοποιούσαν τεχνολογία οθόνης επαφής 

(touch-screen). Τα δεδομένα αυτά στέλνονταν σε servers και μονάδες 

AS/400 που ήταν εξοπλισμένες με βάσεις δεδομένων DB2 και στη συνέχεια 

σε μια από τις κεντρικές μονάδες (mainframes) System/390 που 

υποστήριζαν τις βάσεις DB2 και ένα ασύγχρονο δίκτυο ATM (Asynchronus 

Transfer Mode). Οι βάσεις δεδομένων της κεντρικής μονάδας ήταν αυτές που 

παρείχαν τα αποτελέσματα τελικά στα συστήματα WNPA, lnfo96 και το 

σύστημα των σχολιαστών.

Παρά την κεντρικά σχεδιασμένη ιεραρχική δομή των υπολογιστικών 

συστημάτων, σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν σχετικά με την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων, κυρίως κατά την πρώτη εβδομάδα της 

διοργάνωσης. Το σύστημα μετέδιδε ατελή, αταξινόμητη και πολλές φορές 

ανακριβή πληροφόρηση. Επιπλέον, η ενημέρωση των δημοσιογράφων 

αργούσε πολλές φορές πάνω από μία ώρα.

Η άσχημη αυτή και εκνευριστική πολλές φορές κατάσταση οφείλονταν στους 

παρακάτω λόγους [44]:

• Η IBM στην προσπάθειά της να επιδείξει κάποια προηγμένα προϊόντα της 

σχεδίασε το σύστημά της κάνοντας χρήση εξαιρετικά πολύπλοκων 

τεχνικών, οι οποίες δεν ήταν απαραίτητες. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η 

χρήση αρχιτεκτονικής client/server τριών βαθμιδών, ενώ ήταν γνωστό ότι 

η απλούστερη αρχιτεκτονική δύο βαθμιδών θα κάλυπτε άνετα τις 

απαιτήσεις των Αγώνων.
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• Οι υπεύθυνοι τόσο της IBM όσο και της ACOG δε φρόντισαν για την 

καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των σχεδιαστών των συστημάτων της 

εταιρίας και των ειδησεογραφικών πρακτορείων. Κατά την περίοδο της 

προετοιμασίας των πληροφοριακών συστημάτων έπρεπε να υπάρχει 

καλύτερη συνεννόηση μεταξύ της εταιρίας και των χρηστών των 

εφαρμογών της σχετικά με το τι τους προσέφερε και τι απαιτούσαν εκείνοι.

• Οι υπεύθυνοι σχεδιασμού της IBM δεν πρόβλεψαν τη διάθεση ενός 

επαρκούς διαστήματος για να ελέγξουν τη λειτουργία και το συντονισμό 

του όλου συστήματος. Μέχρι την τελευταία στιγμή συνέχιζε να αναπτύσσει 

καινούργιες εφαρμογές.

• Δεν τηρήθηκε ο κανόνας της χρήσης τεχνολογίας η οποία έχει δοκιμαστεί 

στην αγορά για περισσότερο από 18 μήνες. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 

τις εφαρμογές του λογισμικού διαχείρισης αντικειμένων στο διαδίκτυο, του 

βασισμένου στο διαδίκτυο βίντεο και του ηλεκτρονικού εμπορίου.

• Κάποια από τα συστήματα που χρησιμοποιούσαν τα πρακτορεία 

ειδήσεων δεν ήταν όσο σύγχρονα έπρεπε, ενώ και οι γραμμές σύνδεσης 

ήταν αργές, με αποτέλεσμα να μην είναι απολύτως συμβατά με τα 

εξαιρετικά προηγμένα συστήματα της IBM.

Εν κατακλείδι, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των 

τεχνολογικών συστημάτων που εγκαταστάθηκαν από την IBM δούλεψε 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Το δυστύχημα για το προφίλ των Αγώνων 

και της εταιρίας ήταν ότι το σύστημα που δε δούλεψε, αυτό της παροχής 

πληροφοριών και αποτελεσμάτων, ήταν το πλέον ορατό και ευρέως 

χρησιμοποιούμενο.
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4.1.2. Τηλεπικοινωνιακά συστήματα

Οι τηλεπικοινωνιακές απαιτήσεις για την κάλυψη των Ολυμπιακών Αγώνων 

της Atlanta ήταν πρωτοφανής. Οι τεχνολογικές εξελίξεις στην τετραετία που 

μεσολάβησε από την προηγούμενη διοργάνωση της Βαρκελώνης (1992) ήταν 

τέτοιας έκτασης που το σύστημα που τελικά εγκαταστάθηκε δεν ήταν καν 

συγκρίσιμο με οποιοδήποτε προηγούμενο. Ήταν το μεγαλύτερο και πιο 

προηγμένο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που δημιουργήθηκε ποτέ σε καιρό 

ειρήνης.

4.1.2.1. Ανάπτυξη νέας τηλεπικοινωνιακής υποδομής

Η δημιουργία της απαραίτητης υποδομής ανατέθηκε στην εταιρία 

τηλεπικοινωνιών BellSouth. Οι υπεύθυνοι της BellSouth ξεκίνησαν το 

σχεδίασμά του συστήματος ήδη από το 1990, αμέσως μετά την ανακήρυξη 

της Atlanta σε διοργανώτρια πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων του 1996. 

Αφιέρωσαν αρκετό χρόνο στη μελέτη επιστημονικών ανακοινώσεων των 

παγκοσμίως μεγαλύτερων εργαστηρίων τηλεπικοινωνιών. Μεταξύ των 

αρμοδιοτήτων των υπευθύνων της BellSouth κατά την περίοδο 

προετοιμασίας ήταν [45]:

• η σύνταξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που αφορούσε όλες τις 

τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές,

• η εκτίμηση των αναμενόμενων τηλεπικοινωνιακών αναγκών των Αγώνων 

μέσω της ανάλυσης των στοιχείων παλαιότερων ανάλογων διοργανώσεων 

και

• η ανάθεση σε συγκεκριμένες εταιρίες υψηλής τεχνολογίας της κατασκευής 

του κατάλληλου εξοπλισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους.

Τελικά κατέληξαν σε ένα σύστημα, η ραχοκοκαλιά του οποίου αποτελούνταν 

από 45 δακτυλίους Sonet υψηλής ταχύτητας (OC-48) και υψηλής 

χωρητικότητας [46], Το δίκτυο αυτό των δακτυλίων Sonet επέτρεπε την
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ταυτόχρονη μετάδοση α) δεδομένων, β) ήχου, με ποιότητα αντίστοιχη ενός 

CD και υ) εικόνας, εφάμιλλης ποιότητας των τηλεοπτικών μεταδόσεων.

Επίσης, το σύστημα ήταν πλήρως πλεονάζον, δηλαδή, σε περίπτωση 

αποτυχίας να επιτευχθεί μια σύνδεση, υπήρχε πάντα μια άλλη εναλλακτική 

όδευση. Συγκεκριμένα, το σύστημα ήταν σχεδιασμένο έτσι, ώστε αν ένα 

στοιχείο αποτύχαινε να συνεργαστεί, το σήμα θα συνδέονταν αυτόματα αλλού 

μέσα σε ένα εικοστό του δευτερολέπτου, διασφαλίζοντας έτσι συνεχή 

τροφοδοσία [47],

Σημειώνεται ότι η τεχνολογία των οπτικών ινών (Sonet) είναι πιο αξιόπιστη 

από την τεχνολογία των μικροκυμάτων (microwaves) που χρησιμοποιούνταν 

πριν το 1996 για την εξυπηρέτηση των αναγκών μεγάλων αθλητικών 

γεγονότων [45]. Και αυτό, γιατί η ασύρματη τεχνολογία (όπως είναι τα 

μικροκύματα) επηρεάζεται από τους ατμοσφαιρικούς παράγοντες, ενώ η 

ενσύρματη τεχνολογία (οπτικές ίνες) όχι.

Η BellSouth διέθεσε 50 εκατομμύρια δολάρια προκειμένου να αναβαθμίσει το 

υφιστάμενο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της ευρύτερης περιφέρειας της Atlanta. 

Έγιναν σημαντικές βελτιώσεις στο υλικό (hardware) συνδέσεων, ενώ μόνο για 

τους Αγώνες εγκαταστάθηκαν 15.000 τηλεφωνικές γραμμές, 2.400 

ραδιοφωνικά κυκλώματα και περισσότερες των 1.000 γραμμές ISDN [46], Το 

δίκτυο των 186.000 μιλίων οπτικών ινών του 1990 επεκτάθηκε στα 475.000 

μίλια το 1996. Η χωρητικότητα αυτή ήταν ικανή να παρέχει πληροφορίες με 

την πρωτοφανή ταχύτητα των lOOGbps στο κέντρο μεταδόσεων [45],

Οι μεταδόσεις δεδομένων σχεδιάστηκαν ώστε να εξυπηρετούνται τόσο από 

ενσύρματη όσο και από ασύρματη τεχνολογία. Οι δημοσιογράφοι, οι επίσημοι 

και οι αθλητές ήταν σε θέση να λαμβάνουν σχεδόν άμεσα τα αποτελέσματα 

στους φορητούς υπολογιστές τους μέσω ασύρματης σύνδεσης. Δε χρειαζόταν 

να περιμένουν τα επίσημα εκτυπωμένα στοιχεία.

Η μετάδοση εικόνας παρουσιάζει τις μεγαλύτερες απαιτήσεις χωρητικότητας 

σε σχέση με τη μετάδοση ήχου και δεδομένων. Για τη μετάδοση τηλεοπτικών 

σημάτων από τις 3.000 ώρες που θα διαρκούσε συνολικά η κάλυψη των 

Αγώνων, το δίκτυο Sonet χρησιμοποίησε 400 ψηφιακά κυκλώματα εικόνας 

[46], Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος αυτό, αρκεί να ειπωθεί ότι αναλογεί 

στη χωρητικότητα 670.000 τηλεφωνικών κυκλωμάτων. Το δίκτυο ήταν ακόμα
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σε θέση να εξυπηρετήσει ένα εσωτερικό σύστημα καλωδιακής τηλεόρασης 32 

καναλιών.

Η δημιουργία υποδομής για τόσο μεγάλες χωρητικότητες είχε σαν 

αποτέλεσμα η μετάδοση εικόνας να γίνεται χωρίς να υποστεί συμπίεση. Αυτό 

σήμαινε, βέβαια, καλύτερη ποιότητα εικόνας για τους θεατές. Από την άλλη η 

κατάργηση των απαραίτητων υπό άλλες συνθήκες εγκαταστάσεων συμπίεσης 

και αποσυμπίεσης της εικόνας επέτρεψε στους τηλεοπτικούς παραγωγούς να 

κάνουν τις μεταδόσεις τους απλούστερες και στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC να 

κάνει οικονομίες της τάξης των 20 εκατομμυρίων δολαρίων.

4.1.2.2. Αναβάθμιση του συστήματος κινητής τηλεφωνίας

Η θυγατρική της BellSouth, η BellSouth Mobility, που ήταν υπεύθυνη για τις 

ασύρματες επικοινωνίες επένδυσε άλλα 77 εκατομμύρια δολάρια 

προκειμένου να διπλασιάσει την υπάρχουσα χωρητικότητα του δικτύου 

κινητής τηλεφωνίας. Έτσι, εγκαταστάθηκαν κεραίες για την εξυπηρέτηση 5 

νέων τοποθεσιών στην Atlanta, ενώ άλλες 10 κινητές κεραίες 

χρησιμοποιήθηκαν για την αποσυμφόρηση της υψηλής ζήτησης κοντά σε 

αγωνιστικούς χώρους και άλλες δημόσιες τοποθεσίες [46], Η BellSouth 

Mobility ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει αύξηση του τηλεπικοινωνιακού της 

φορτίου μέχρι και κατά ένα εκατομμύριο λεπτά ομιλίας ημερησίως κατά τη 

διάρκεια των Αγώνων, χωρίς αυτό να δημιουργήσει πρόβλημα στους 

συνήθεις πελάτες της, λόγω της αναβάθμισης στην οποία προχώρησε.

Η μεγαλύτερη αναβάθμιση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας ήταν η μετατροπή 

του σε δίκτυο TDMA [48], Η BellSouth Mobility εφάρμοσε σε μια ζώνη 

διαστάσεων 6x25 μιλίων, η οποία περιλάμβανε τις περισσότερες των 

ολυμπιακών αθλητικών εγκαταστάσεων, το Ολυμπιακό Πάρκο και το 

Ολυμπιακό Χωριό, τη βελτιωμένη τεχνολογία του συστήματος TDMA. Η 

κίνηση αυτή σε συνδυασμό με την προσθήκη νέων κεραιών και καναλιών 

οδήγησε στην αύξηση της χωρητικότητας τηλεφωνικών συνδέσεων κατά
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800% στη συγκεκριμένη ζώνη. Ανάλογες κινήσεις ανέβασαν τη χωρητικότητα 

της περιοχής του αεροδρομίου κατά 320%.
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4.2. SYDNEY

4.2.1. Τα Μ.Μ.Ε. και οι Αγώνες

Οι εγκαταστάσεις και οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στο Sydney για τον 

έντυπο και φωτογραφικό τύπο έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε να προσφέρουν 

τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας για τους 5.000 διαπιστευμένους 

δημοσιογράφους και φωτογράφους που θα καλύψουν τους Αγώνες.

Η σημαντικότερη τοποθεσία για τα Μ.Μ.Ε. είναι το Κύριο Κέντρο Τύπου (Main 

Press Center, MPC) που βρίσκεται στην καρδιά του Ολυμπιακού Πάρκου σε 

κοντινή απόσταση από το χώρο διεξαγωγής των 14 από τα 28 αθλήματα που 

θα διεξαχθούν στο Sydney [49], Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το 

Ολυμπιακό Στάδιο, το Κολυμβητικό Κέντρο, το Superdome για το μπάσκετ και 

τη γυμναστική, το Κέντρο Τένις και το Στάδιο Μπέιζμπολ.

Όλες οι υπόλοιπες αθλητικές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε απόσταση που 

καλύπτεται σε λιγότερο από μία ώρα από το MPC και θα εξυπηρετούνται από 

το ειδικό, αξιόπιστο μεταφορικό σύστημα για χρήση των Μ.Μ.Ε. το οποίο θα 

συνδέει τις κύριες αγωνιστικές τοποθεσίες με τους χώρους στέγασης 

εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε., καθώς και διάφορες άλλες τοποθεσίες. Φυσικά 

όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις όπου θα διεξαχθούν τα 28 αγωνίσματα θα 

περιλαμβάνουν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που 

απαιτούνται για την εργασία των δημοσιογράφων και των φωτογράφων κατά 

τους Αγώνες. Στις παραπάνω εγκαταστάσεις θα συμπεριλαμβάνεται και ο 

απαραίτητος εξοπλισμός, ο οποίος θα ενοικιάζεται με χρήση της Κάρτας 

Τύπου (Press Rate Card).

Οι δημοσιογράφοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς 

Αγώνες θα πρέπει να διαπιστευτούν από τη ΔΟΕ. Κάθε Εθνική Ολυμπιακή 

Επιτροπή (NOC) θα παραλάβει από τη ΔΟΕ τον αριθμό των δημοσιογράφων 

που της αναλογούν και οι οποίοι μπορούν να διαπιστευτούν από τη χώρα 

της. Έτσι, όποιος ενδιαφέρεται δεν έχει παρά να κάνει μια σχετική αίτηση στη 

NOC της χώρας καταγωγής του.
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4.2.2. Ο τηλεοπτικός οργανισμός SOBO

Ο Οργανισμός Ολυμπιακών Μεταδόσεων του Sydney (Sydney Olympic 

Broadcasting Organisation, SOBO) θα είναι ο μοναδικός τηλεοπτικός 

οργανισμός που θα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση 

της κάλυψης όλων των αγωνισμάτων των Αγώνων. Στη συνέχεια θα 

προσφέρει αυτή την κάλυψη σε όσους τοπικούς ή διεθνείς τηλεοπτικούς 

οργανισμούς έχουν αγοράσει τα σχετικά τηλεοπτικά δικαιώματα από τη 

SOCOG και τη ΔΟΕ [50],

Προκειμένου να επιτελέσει το έργο της παροχής τηλεοπτικής κάλυψης σε 28 

αγωνίσματα για ένα παγκόσμιο κοινό εκατοντάδων εκατομμυρίων θεατών, ο 

SOBO θα απασχολήσει προσωπικό 3.200 ατόμων, εκ των οποίων τα 200 θα 

είναι πλήρους απασχόλησης σε 9 κύριες περιοχές: διοίκηση, παραγωγή, 

τεχνικές λειτουργίες και μηχανική, πληροφόρηση των τηλεοπτικών 

οργανισμών, υπηρεσίες υποστήριξης, διαχείριση των τοποθεσιών των 

αγώνων, επαγγελματικές σχέσεις, σχεδιασμός και συντονισμός και κρατήσεις.

Αυτό το προσωπικό θα εργάζεται βέβαια κατά περίπτωση σε όλες τις 

ολυμπιακές τοποθεσίες, κυρίως όμως στο Διεθνές Κέντρο Μεταδόσεων (IBC). 

Το κέντρο IBC, το οποίο θα σχεδιάσει, θα εξοπλίσει και θα λειτουργήσει ο 

SOBO, θα αποτελέσει τον κύριο χώρο συντονισμού και εκτέλεσης της όλης 

ολυμπιακής επιχείρησης τηλεοπτικής κάλυψης. Θα κατασκευαστεί στην 

περιοχή της ακτής Homebush καλύπτοντας έκταση 70.000m2 τηλεοπτικών 

εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένων χώρους μοντάζ, δωμάτια ελέγχου, 

στούντιο, κυκλώματα μεταδόσεων και γραφεία πληροφόρησης και logistics.

Μερικά από τα στοιχεία που αναδεικνύουν το μέγεθος αυτού του βραχύβιου 

τηλεοπτικού κολοσσού είναι τα παρακάτω [50]:

• Θα μεταδοθούν περισσότερες από 3200 ώρες ζωντανών Ολυμπιακών 

αγωνισμάτων.

• Θα προσφερθεί κάλυψη σε περισσότερα από 290 Ολυμπιακά 

αγωνίσματα.
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• Θα χρησιμοποιηθούν περισσότερες από 700 κάμερες και 400 μηχανές 

video.

• Θα απαιτηθούν περί τις 50 μονάδες εξωτερικών τηλεοπτικών μεταδόσεων.

• Θα εξυπηρετηθούν περισσότεροι από 180 τηλεοπτικοί οργανισμοί.

• Θα απαιτηθεί η συνεργασία με 10.000 περίπου στελέχη της τηλεόρασης.

• Θα παρασχεθούν υπηρεσίες σε ένα παγκόσμιο κοινό περισσοτέρων των 

2,5 δισεκατομμυρίων ατόμων.

4.2.3. Το κέντρο MPC

Οι 5.000 διαπιστευμένοι εκπρόσωποι των Μ.Μ.Ε. που θα καλύψουν τους 

Αγώνες θα έχουν τη σπάνια εμπειρία να εργαστούν σε ένα τόσο καλά 

οργανωμένο, όσο και αποτελεσματικό, ασφαλή και άνετο χώρο όπως το 

κέντρο MPC. Η οργανωτική επιτροπή βασίζει ένα μεγάλο κομμάτι της 

επιτυχίας των Αγώνων στην επιτυχία της λειτουργίας των υπηρεσιών του 

MPC. Θέλει να προσφέρει στους εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε. τις καλύτερες 

δυνατές υπηρεσίες και να τους αφήσει αξέχαστες εντυπώσεις από την 

Αυστραλία και το Sydney.

Η επιλογή της τοποθεσίας, ο σχεδιασμός των χώρων και ο εξοπλισμός του 

MPC έγινε από την SOCOG λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία από τη 

διοργάνωση παλαιότερων Ολυμπιακών Αγώνων και εισάγοντας παράλληλα 

κάποιες καινοτομίες.

To MPC θα στεγαστεί στο χώρο του Ολυμπιακού Πάρκου σε 6 μεγάλες 

πτέρυγες και άλλες δύο προσωρινές εξωτερικές δομές. Όλοι οι χώροι θα είναι 

τοποθετημένοι σε ένα και μόνο επίπεδο και θα καλύπτουν επιφάνεια 

35.000m2. Αν και βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από αρκετές 

αθλητικές εγκαταστάσεις, προβλέπεται και η λειτουργία μιας γραμμής 

λεωφορείου που θα εκτελεί μια διαδρομή περιμετρικά του Ολυμπιακού 

Πάρκου [51].
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Ο χώρος του Ολυμπιακού Πάρκου όπου βρίσκεται το MPC απέχει απόσταση 

15km από το κέντρο του Sydney και αρκετά μακριά από τα καταστήματα και 

τα εστιατόρια της πόλης. Συνεπώς είναι απαραίτητη η παροχή κάποιων 

επιπλέον των αυτονόητων για ένα κέντρο τύπου υπηρεσιών. Έτσι, 

προβλέπεται η δημιουργία ενός χώρου όπου θα υπάρχουν ένα 

εφημεριδοπωλείο, ένα μινι-μάρκετ, μια τράπεζα, ένα τηλεγραφείο, ένα 

ταχυδρομείο, ένα καθαριστήριο, ένα φωτογραφείο, ένα ταξιδιωτικό 

πρακτορείο και ένα φαρμακείο. Στον ίδιο χώρο θα προσφέρεται 

πληροφόρηση για το Ολυμπιακό Μουσείο, τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, 

το Ολυμπιακό Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ, καθώς και το περιβαλλοντικό 

πρόγραμμα της SOCOG.

Ακόμη στις εγκαταστάσεις του κέντρου θα περιλαμβάνονται μια μικρή 

καφετέρια, ένα κύριος χώρος εστίασης 600 ατόμων που θα παρέχει φαγητό 

τύπου φαστ-φουντ, ένα μικρότερο εστιατόριο πολυτελείας, ένα μπαρ και μια 

περιοχή μπάρμπεκιου αυστραλέζικου τύπου.

Μια από τις καινοτομίες του MPC θα είναι μια αίθουσα τύπου (press room) 

χωρητικότητας 800 ατόμων και με δυνατότητες γρήγορου ανασχεδιασμού της. 

Η αίθουσα θα είναι δυνατό να διαιρεθεί σε μικρότερους χώρους εργασίας, 

κάθε ένας από τους οποίους θα περιλαμβάνει μια κονσόλα τηλεόρασης που 

θα εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο άθλημα και θα προσφέρει πρόσβαση σε 

πληροφορίες που σχετίζονται με το άθλημα αυτό [51]. Δίπλα στην αίθουσα 

τύπου θα βρίσκεται ένα κέντρο έρευνας και πληροφοριών σύμφωνο με την 

τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

Άλλες παροχές που θα προσφέρει το MPC είναι οι φωτογραφικές υπηρεσίες, 

που θα υποστηρίζονται από τρεις παγκοσμίου φήμης εταιρίες. Το κέντρο 

συνεδριάσεων τύπου θα εκτείνεται σε ένα χώρο 800 θέσεων και σε 4 άλλα 

μικρότερα δωμάτια συνεδριάσεων. To MPC θα ενημερώνεται ταχύτητα για τα 

αποτελέσματα από τους αγωνιστικούς χώρους και για άλλα ολυμπιακά νέα, 

και μάλιστα η σχετική πληροφόρηση θα παρέχεται τόσο σε ηλεκτρονική όσο 

και σε έντυπη μορφή.

Περισσότερα από 11.000πι2 θα διατεθούν για χώρους γραφείων που θα 

ενοικιαστούν σε δημοσιογραφικούς οργανισμούς. Σε κεντρικό σημείο του
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MPC θα βρίσκεται το κέντρο εξυπηρέτησης που θα προσφέρει βοήθεια σε 

θέματα τεχνολογίας, παραγγελιών καρτών τύπου και μεταφοράς υλικού.

To MPC θα ανοίξει στις 15 Αυγούστου, ώστε να επιτρέψει στους 

δημοσιογραφικούς οργανισμούς να οργανώσουν τη λειτουργία τους. Από τις 

2 Σεπτεμβρίου, 13 μέρες πριν την έναρξη των Αγώνων, μέχρι και τις 4 

Οκτωβρίου, 3 μέρες μετά τη λήξη τους, θα λειτουργεί σε 24-ωρη βάση.

4.2.3.α. Κέντρα τύπου ανά αθλητική εγκατάσταση

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις και των 28 αγωνισμάτων που θα διοργανωθούν 

στο Sydney θα έχουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις υπηρεσίες, ώστε 

να επιτραπεί στους δημοσιογράφους και τους φωτογράφους να κάνουν τη 

δουλειά τους. Το μέγεθος του κάθε κέντρου τύπου που θα εγκατασταθεί σε 

κάθε αγωνιστική τοποθεσία αποφασίστηκε με βάση τις ανάγκες 

προηγούμενων διοργανώσεων και σε συνεργασία με τα μεγάλα διεθνή 

πρακτορεία ειδήσεων.

Όλες οι ολυμπιακές αθλητικές εγκαταστάσεις (με μοναδική εξαίρεση τα στάδια 

ποδοσφαίρου), άρα και τα επιμέρους κέντρα τύπου, θα βρίσκονται σε 

απόσταση 35 λεπτών ταξιδιού από το Ολυμπιακό Χωριό. Αυτό διευκολύνει τη 

σύνδεση των κέντρων τύπου με το MPC, που θα υποστηρίζεται επιπλέον από 

το ειδικό ολυμπιακό μεταφορικό σύστημα των Μ.Μ.Ε.

Κάθε κέντρο τύπου θα διοικείται από ένα μάνατζερ και θα στελεχώνεται από 

επαγγελματίες των Μ.Μ.Ε. και του συγκεκριμένου αθλήματος. Στο 

προσωπικό του κέντρου θα περιλαμβάνονται και ειδικευμένοι εθελοντές, 

κυρίως φοιτητές επικοινωνιών, οι οποίοι θα έχουν υποβληθεί σε εντατική 

προετοιμασία.

Οι κύριες περιοχές εργασίας κάθε κέντρου τύπου θα είναι οι παρακάτω [52]:

• Η αίθουσα εργασίας του τύπου, με ξεχωριστούς χώρους για 

δημοσιογράφους και φωτογράφους.

• Το βήμα των δηλώσεων στον τύπο.
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• Οι θέσεις φωτογραφιών με πολύ καλή θέα στον αγωνιστικό χώρο.

• Η μικτή ζώνη για τους αθλητές.

• Η αίθουσα συνεντεύξεων τύπου.

Ειδικοί στην ενημέρωση του τύπου με λεπτομερή γνώση του συγκεκριμένου 

αθλήματος στο οποίο αγωνίζονται οι αθλητές θα ενημερώνουν τους 

δημοσιογράφους, θα οργανώνουν και θα βοηθούν στην πραγματοποίηση των 

συνεντεύξεων τύπου.

Τα αποτελέσματα των αγωνισμάτων θα εκτυπώνονται και θα διανέμονται στις 

θυρίδες της αίθουσας εργασίας. Οι δημοσιογράφοι θα έχουν επίσης άμεση 

πρόσβαση στα αποτελέσματα και τα νέα από όλες τις ολυμπιακές 

εγκαταστάσεις μέσω των τερματικών του συστήματος INFO.

4.2.4. Το σύστημα πληροφόρησης INFO

To INFO αποτελεί ένα πληροφοριακό σύστημα για τα μέλη της Ολυμπιακής 

Οικογένειας το οποίο θα τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση λεπτό προς 

λεπτό σε πληροφορίες σχετικά με τους αγώνες, ενώ αυτοί είναι ακόμα σε 

εξέλιξη, να βρίσκουν σχετικά με τους αγώνες και ιστορικά στοιχεία και να 

επικοινωνούν μεταξύ τους ηλεκτρονικά [53],

Το σύστημα θα λειτουργεί σε τερματικά σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις 

και θα είναι προσβάσιμο τόσο σε διαπιστευμένα μέλη της Ολυμπιακής 

Οικογένειας σε κοινόχρηστους χώρους, όσο και σε συνδρομητές επί 

πληρωμή στα ιδιωτικά τους γραφεία.

Το σύστημα INFO θα έχει τρία λειτουργικά υποσυστήματα [53]:

• το εσωτερικό σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στο οποίο έχει 

κανείς πρόσβαση μέσω ενός κωδικού,

• το σύστημα εισαγωγής δεδομένων, που χρησιμοποιείται από την 

Ολυμπιακή Υπηρεσία Ειδήσεων (Olympic News Service) και άλλα 

εγκεκριμένα άτομα για την εισαγωγή δεδομένων στη βάση δεδομένων του 

INFO και
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• το σύστημα ανάκτησης των πληροφοριών, το οποίο επιτρέπει στην 

Ολυμπιακή Οικογένεια να έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων του INFO 

και σε άλλες πληροφορίες του συστήματος αποτελεσμάτων.

Η πλειοψηφία των μελών χρηστών του INFO θα είναι βέβαια δημοσιογράφοι 

αλλά το INFO θα αποτελέσει και μια πολύτιμη πηγή για τους υπεύθυνους των 

ραδιοτηλεοπτικών μέσων και των άλλων συμμετεχόντων, ενώ θα 

εξυπηρετήσει και ως ένα κανάλι επικοινωνίας για όλα τα μέλη της 

Ολυμπιακής Οικογένειας.

Το σύστημα INFO θα υποστηρίζεται τόσο από το σύστημα των 

αποτελεσμάτων, που θα παρέχει δεδομένα κατά ένα προαποφασισμένο 

ρυθμό, όσο και από την Ολυμπιακή Υπηρεσία Ειδήσεων, που θα παρέχει 

πληροφορίες υπό μορφή κειμένου. Πλην των άμεσα συνδεδεμένων με τους 

αγώνες πληροφοριών, το σύστημα θα παρέχει και γενικότερες πληροφορίες, 

όπως είναι τα χρονοδιαγράμματα των αγώνων και τα δρομολόγια των τρένων 

και λεωφορείων.

4.2.5. Η κάρτα τύπου

FI κάρτα τύπου (σε ακριβή απόδοση “κάρτα τιμολογίου τύπου” - Press Rate 

Card) είναι μια διαδικασία η οποία επιτρέπει στους εκπροσώπους του τύπου 

να ενοικιάσουν τις εγκαταστάσεις, τις υπηρεσίες και τον εξοπλισμό, που οι 

ίδιοι θεωρούν ότι χρειάζονται για να καλύψουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες 

[54].

Τόσο στο κέντρο MPC όσο και σε κάποιες αθλητικές εγκαταστάσεις θα 

διατεθεί χώρος για ιδιωτικά γραφεία. Ο χώρος θα νοικιάζεται ανά τμήματα των 

25m2, με τη διαφορά ότι θα νοικιάζεται κενός. Δε θα περιλαμβάνει έπιπλα, 

εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό. Όλα τα απαραίτητα έπιπλα και ο 

τηλεπικοινωνιακός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός θα παραγγέλνεται μέσω της 

κάρτας τύπου.
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Αναλυτικότερα, η κάρτα τύπου θα χρησιμοποιείται για την ενοικίαση 

σταθερών τηλεφωνικών γραμμών, κινητών τηλεφώνων, υπηρεσιών 

τηλεειδοποίησης κ.α.

Στόχος της οργανωτικής επιτροπής είναι να διαμορφωθεί ένας χώρος όπου 

θα είναι δυνατή η εξυπηρέτηση των εκπροσώπων του τύπου χωρίς πολλές 

διαδικασίες και με μια και μόνη στάση (“one-stop").

4.2.6. To project ORIS

Η ΔΟΕ, προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες του τύπου και των 

αθλητικών παραγόντων κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έθεσε σε εφαρμογή 

ένα φιλόδοξο project, το ORIS, ώστε να επέλθει μια συνεννόηση μεταξύ όλων 

των συμμετεχόντων στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

To ORIS, δηλαδή οι Υπηρεσίες Ολυμπιακών Αποτελεσμάτων και 

Πληροφόρησης (Olympic Results and Information Services), αποτελεί μια 

ομάδα εργασίας από μέλη της ΔΟΕ της SOCOG και των Διεθνών Αθλητικών 

Ομοσπονδιών, η οποία συνεργάζεται με εκπροσώπους του τύπου σχετικά με 

το τι ζητά ο καθένας κατά την κάλυψη των Αγώνων [55],

Η κεντρική ιδέα του ORIS είναι να γκρεμίσει και τα τελευταία εμπόδια που 

υφίστανται μεταξύ των εκπροσώπων των αθλητών, της οργανωτικής 

επιτροπής και του τύπου. Κατ' αυτό τον τρόπο θα εξασφαλιστεί ότι όσοι 

παρέχουν την πληροφόρηση και όσοι χρησιμοποιούν την πληροφόρηση αυτή 

καταλαβαίνουν ο ένας τις απαιτήσεις του άλλου, όπως για παράδειγμα τι 

είδους πληροφόρηση χρειάζεται, πότε, πού και γιατί. Αυτές οι απαιτήσεις 

διαβιβάζονται στη συνέχεια στους τεχνολογικούς συνεργάτες της SOCOG 

προκειμένου να τους βοηθήσουν στη δημιουργία του συστήματος 

αποτελεσμάτων των Αγώνων.

Το τελικό αποτέλεσμα του ORIS θα είναι ένα σύστημα αποτελεσμάτων που 

θα αντανακλά τις ανάγκες του τύπου και των αθλητικών παραγόντων, ώστε 

να οργανωθεί ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα αγωνισμάτων.
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4.3. ΑΘΗΝΑ

4.3.1. Τηλεπικοινωνίες

Οι τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα βαδίζουν με γοργά βήματα προς τον 

εκσυγχρονισμό και την πλήρη εφαρμογή της τελευταίας λέξης της 

τεχνολογίας. Κατά την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει πολύ σημαντικές 

επενδύσεις που έχουν αλλάξει ριζικά τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές της 

χώρας. Μερικά από τα χαρακτηριστικά του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της 

Ελλάδας είναι τα εξής [56]:

• Υπάρχουν πάνω από 5.200.000 συνδέσεις σταθερών τηλεφωνικών 

γραμμών, αναλογούν δηλαδή 50 συνδέσεις ανά 100 κατοίκους, ενώ η μέση 

αναλογία στην Ευρώπη είναι 40 συνδέσεις ανά 100 κατοίκους.

• Το μεγαλύτερο ποσοστό των συνδέσεων είναι ψηφιακές, εγκατεστημένες 

τα τελευταία 8 χρόνια. Μέχρι το τέλος του 2000 όλες οι γραμμές της χώρας 

θα έχουν γίνει ψηφιακές.

• Έχουν εγκατασταθεί περισσότερα από 8.000km καλωδίων οπτικών ινών 

(fiber optic cables) στην ξηρά, που αντιστοιχούν σε 120.000km ζευγών 

οπτικών ινών, και άλλα 820km υποβρύχιων καλωδίων. Η εφαρμογή της 

τεχνολογίας των οπτικών ινών προχωρά με εξαιρετικά γοργούς ρυθμούς.

• Λειτουργούν τρία συστήματα κινητής τηλεφωνίας. Μέσα σε έξι χρόνια 

λειτουργίας της κινητής τηλεφωνίας υπάρχουν πάνω από 2.000.000 

συνδρομητές, καταγράφοντας το μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης στην 

Ευρώπη.

• Η Ελλάδα είναι συνδεδεμένη μέσω δορυφορικών κέντρων, υποβρύχιων 

καλωδίων και ασύρματων ζεύξεων με όλες τις χώρες του κόσμου, ενώ 

αποτελεί ένα σημαντικό τηλεπικοινωνιακό σταυροδρόμι για την ευρύτερη 

γεωγραφική περιοχή.

Η Αθήνα, τώρα, σαν πρωτεύουσα που είναι, έχει την υπεροχή στις 

υπάρχουσες υποδομές και την πρωτοπορία στην εφαρμογή νέων καινοτόμων 

τεχνολογιών. Τα παρακάτω συστήματα λειτουργούν σήμερα στην Αθήνα:
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• 2.200.000 τηλεφωνικές γραμμές, όλες τους ψηφιακές.

• 2 τηλεφωνικά κέντρα τελωνείων με 12.500 υπεραστικά κυκλώματα.

• 2 σύγχρονα ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα για διεθνείς κλήσεις με 12.500 

διεθνείς γραμμές.

• Ένα διεθνές κέντρο τέλεξ για αυτόματη επικοινωνία με ολόκληρο τον 

κόσμο.

• 4 υπεραστικούς σταθμούς μετάδοσης.

Ακόμα, η Αθήνα είναι συνδεδεμένη τόσο με καλώδια οπτικών ινών, όσο και με 

ραδιο-ζεύξεις με τα δύο δορυφορικά κέντρα της χώρας, στις Θερμοπύλες και 

στη Νεμέα.

Σχεδόν όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις όπου θα λάβουν χώρα οι Ολυμπιακοί 

Αγώνες ή θα χρησιμοποιηθούν από την Ολυμπιακή Οικογένεια είναι ήδη 

συνδεδεμένες μεταξύ τους, καθώς και με τα κέντρα διεθνών και υπεραστικών 

κλήσεων. Σε πολλές περιπτώσεις η σύνδεση υποστηρίζεται από δύο 

εναλλακτικές διαδρομές. Σημαντικό τμήμα αυτής της υποδομής έχει ήδη 

χρησιμοποιηθεί με επιτυχία κατά τους Μεσογειακούς Αγώνες του 1991. Όσες 

εγκαταστάσεις δεν έχουν οι ίδιες συνδέσεις οπτικών ινών θα εξυπηρετούνται 

από διαδρομές που διέρχονται πολύ κοντά τους, όπως για παράδειγμα στο 

Ολυμπιακό Χωριό.

Οι ραδιοφωνικές συχνότητες ελέγχονται από το Υπουργείο Μεταφορών, το 

οποίο και θα διασφαλίσει τη διάθεση των απαραίτητων κυκλωμάτων και 

συχνοτήτων για τις ανάγκες των Αγώνων.

4.3.1.1. Υφιστάμενες υπηρεσίες

Εκτός των συμβατικών υπηρεσιών τηλεφώνου και τηλέγραφου, στην Αθήνα 

προσφέρονται και οι παρακάτω υπηρεσίες σύγχρονης τεχνολογίας [56]:

• Κινητή τηλεφωνία. Σήμερα λειτουργούν τρία δίκτυα. Τα δύο χρησιμοποιούν 

τεχνολογία GSM και το τρίτο, το οποίο είναι πιο πρόσφατο και
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υποστηρίζεται από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας (ΟΤΕ), 

κάνει χρήση της πιο προηγμένης τεχνολογίας DCC-1800.

• Δίκτυο ISDN.

• Hellascom - Ελληνικό Δίκτυο Μεταφοράς Δεδομένων. Υποστηρίζει 

κυκλώματα ταχύτητας μεταφοράς δεδομένων μεταξύ 2400bps και 2Mbps.

• Hellaspac. Κρατικό δίκτυο επικοινωνίας δεδομένων μεταξύ της Ελλάδας 

και άλλων κρατών.

• Hellastel. Προσφέρει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό.

• Countrydirect. Αμεση (αυτόματη) κλήση χώρας, με μεταφορά της χρέωσης.

• Inmarsat - Κινητές Δορυφορικές Επικοινωνίες. Προσφέρει 

τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε πλοία και αεροπλάνα καλύπτοντας ένα 

ευρύ φάσμα χωρητικοτήτων (αυτόματες τηλεφωνικές υπηρεσίες, τέλεξ, 

μεταφορά δεδομένων, τηλεόραση κλπ.).

• Autolink. Αυτόματη επικοινωνία με παράκτια ακτοπλοΐα.

• Faxswitching. Μεταφορά μηνυμάτων φαξ.

• Audiotex.

• Miniphone. Υπηρεσία κινητών επικοινωνιών telepoint.

• DAS (Directory Assistance System). Σύστημα τηλεφωνικού καταλόγου.

• Videoconference - Τηλεδιάσκεψη.

• Paging. Υπηρεσίες μετάδοσης εικόνας και ήχου σε όλη την Ελλάδα.

• E-mail - Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

• Τηλεκάρτες. Καρτοτηλέφωνα είναι εγκατεστημένα σε ολόκληρη την 

περιφέρεια της Αθήνας.

• ATM (Asynchronus Transfer Mode). Σύστημα ασύγχρονης μετάδοσης 

(δεδομένων, ήχου, εικόνας).
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4.3.1.2. Βελτιώσεις των επικοινωνιακών συστημάτων ενόψει των 

Αγώνων

Προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή υπηρεσιών επικοινωνιών υψηλής 

ποιότητας και αξιοπιστίας στους συμμετέχοντες στους Ολυμπιακούς Αγώνες, 

έχουν προβλεφτεί βελτιώσεις στα υφιστάμενα συστήματα, καθώς και η 

δημιουργία νέων εγκαταστάσεων, όπως αναλύεται παρακάτω [56]:

• Το δίκτυο οπτικών ινών θα συμπληρωθεί και θα ολοκληρωθεί έτσι, ώστε να 

προσφέρει πλήρη κάλυψη κατά μήκος τουλάχιστον δύο εναλλακτικών 

διαδρομών όλων των εγκαταστάσεων των Αγώνων, δηλαδή του IBC 

(κέντρου τηλεοπτικών μεταδόσεων), του MPC (κέντρου τύπου) και των 

υποσταθμών του, του Ολυμπιακού Χωριού, του Χωριού του Τύπου, των 

χώρων φιλοξενίας των μελών της Ολυμπιακής Οικογένειας, των χώρων 

διαχείρισης κλπ. Μόνο σε ένα μικρό ποσοστό αθλητικών γεγονότων θα 

προβλέπεται κύρια και εναλλακτική κάλυψη με ραδιοζεύξεις.

• Θα δημιουργηθούν ολυμπιακά δικτυακά κέντρα, τα οποία θα είναι 

συνδεμένα μεταξύ τους. Μαζί με αυτά θα εγκατασταθεί η απαραίτητη 

δικτυακή υποδομή, καθώς και για τα πληροφοριακά κέντρα που πρόκειται 

να δημιουργηθούν.

• Τα υφιστάμενα κέντρα διεθνών κλήσεων θα αναβαθμιστούν.

• Τα δορυφορικά κέντρα στις Θερμοπύλες και στη Νεμέα θα αναβαθμιστούν 

και θα εφοδιαστούν με όλες τις απαραίτητες κεραίες και τερματικά, ώστε να 

διασφαλιστεί ότι θα είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν πλήρως τις 

χωρητικότητες των δορυφόρων, με τους οποίους μπορούν να έρθουν σε 

επικοινωνία.

Ακόμη, θα αναβαθμιστούν οι συνδέσεις οπτικών ινών και ασύρματης 

τηλεφωνίας μεταξύ της Αθήνας και των παραπάνω δορυφορικών κέντρων, 

ενώ θα εγκατασταθούν και επιπλέον εναλλακτικές διαδρομές, ώστε να 

αποκλειστεί το ενδεχόμενο αποτυχίας στην επικοινωνία μεταξύ τους.

• Ο σταθμός υπεραστικών μεταδόσεων στο Ψαλίδι, κοντά στις ολυμπιακές 

εγκαταστάσεις, θα αναβαθμιστεί και θα εξοπλιστεί πλήρως, ώστε να 

αποτελέσει τον κύριο υπεραστικό σταθμό εξυπηρέτησης των Ολυμπιακών
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Αγώνων. Ο σταθμός στο Ψαλίδι θα συνδεθεί άμεσα, με χρήση καλωδίων 

οπτικών ινών και ραδιοζεύξεων, με τα δορυφορικά κέντρα, τα κέντρα 

διεθνών και υπεραστικών κλήσεων, το IBC, το MPC και τους υποσταθμούς 

του, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, το Ολυμπιακό Χωριό και τους χώρους 

στέγασης των μελών της Ολυμπιακής Οικογένειας. Όλες οι παραπάνω 

συνδέσεις θα προβλέπουν και εναλλακτικές διαδρομές.

• Κοντά στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις και στο IBC θα εγκατασταθεί ένα 

σταθμός με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την υποστήριξη κινητών 

δορυφορικών συνεργείων. Ο χώρος του σταθμού προορίζεται για 

μεμονωμένους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης ή για έκτακτες 

ανάγκες που θα εμφανιστούν αν παρ' ελπίδα καταστεί αδύνατη η 

επικοινωνία με χρήση των λοιπών διεθνών συνδέσεων.

• Ο παραπάνω σταθμός θα υποστηρίζει συνδέσεις με όλες ρις παραπάνω 

τοποθεσίες και η όλη υποδομή, μαζί με αυτή του IBC, θα παραμείνει ως 

έχει και μετά τη λήξη των Αγώνων, ώστε να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικά 

μεγάλα αθλητικά γεγονότα στο ΟΑΚΑ.

• Εκτός του παραπάνω κύριου σταθμού κοντά στο IBC, θα υπάρξει 

πρόβλεψη και για άλλες κινητές δορυφορικές μονάδες στις υπόλοιπες 

αθλητικές εγκαταστάσεις.

Οι εργασίες για την εφαρμογή των παραπάνω σχεδίων έχουν ήδη αρχίσει 

αμέσως μετά την ανάληψη των Αγώνων και δε θα διαρκέσουν πάνω από 5 

χρόνια, ώστε το επικοινωνιακό δίκτυο να είναι έτοιμο για λειτουργία το έτος 

2003.

4.3.1.2.α. Προμήθειες κυκλωμάτων συνδέσεων και τερματικών

Οι νέες ή βελτιωμένες εγκαταστάσεις που θα εισαχθούν ενόψει των Αγώνων 

θα κάνουν δυνατή την παροχή ενός απεριόριστου αριθμού τοπικών και 

διεθνών κυκλωμάτων συνδέσεων για τηλεοπτική ή άλλη χρήση προς 

οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη.
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Αναλυτικότερα, θα προσφέρεται η δυνατότητα για παροχή τηλεοπτικών 

συνδέσεων (τόσο του συμβατικού τύπου όσο και υψηλής ευκρίνειας) από 

κάθε σημείο της περιοχής των Αγώνων οπουδήποτε στην υφήλιο, είτε 

διαμέσου του IBC είτε άμεσα μέσω των δορυφορικών κέντρων, των διεθνών 

συνδέσεων ή των κινητών δορυφορικών σταθμών. Πρακτικά δεν υπάρχει 

περιορισμός στον αριθμό των συνδέσεων με θέσεις εκτός της Αθήνας. Οι 

μόνοι περιορισμοί μπορεί να προέλθουν από τις χωρητικότητες των 

ενδιάμεσων διεθνών δικτύων ή από αυτές των ίδιων των δορυφόρων.

Σε οποιοδήποτε μέλος των Μ.Μ.Ε. βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή των 

ολυμπιακών εγκαταστάσεων θα προσφέρονται τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 

όλων των ειδών, μέχρι και τις πιο προηγμένες τεχνολογίες πολυμέσων ή Β- 

ISDN. Το μόνο που θα έχει να κάνει κάποιος είναι φροντίσει να διαθέτει το 

κατάλληλο τερματικό.

Ειδική μέριμνα θα ληφθεί για τις υπηρεσίες που θα προσφέρονται στο IBC, 

στο MPC και στους υποσταθμούς. Εκεί θα παρέχονται όλες οι απαραίτητες 

συνδέσεις με τα στάδια και τις υπόλοιπες τοποθεσίες των Αγώνων σε 

αριθμούς που θα κριθούν ικανοποιητικοί με βάση την εμπειρία των Αγώνων 

του 1996 και του 2000.

4.3.1.3. Το Ολυμπιακό Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών

Ο ΟΤΕ, σε συνεργασία με την οργανωτική επιτροπή, σκοπεύει να 

εγκαταστήσει για τις ανάγκες των Αγώνων ένα πλήρες, αυτόνομο και 

ολοκληρωμένο Ολυμπιακό Δίκτυο με δυνατότητες σύνδεσης με άλλα δίκτυα 

(switching), πλήρεις υπηρεσίες B-ISDN, καθώς και όποιες άλλες υπηρεσίες 

αναδειχθούν ευρέως χρησιμοποιούμενες μέχρι το 2004. Στόχος της 

οργανωτικής επιτροπής των Αγώνων είναι ο κάθε εμπλεκόμενος με τη 

διοργάνωση να έχει τις ανέσεις και τις υπηρεσίες που απολαμβάνει και στο 

γραφείο του.

Το Ολυμπιακό Δίκτυο θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά [56]:
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• Οι εσωτερικές επικοινωνίες μεταξύ των τερματικών του Δικτύου 

(μεταβίβαση φωνής, εικόνας, δεδομένων κλπ.) θα γίνονται κατά τρόπο 

εύκολο στη χρήση, άμεσο και ανέξοδο. Δεν προβλέπεται χρέωση για τους 

αθλητές, του οργανωτές, τις αθλητικές ομοσπονδίες, τον Τύπο και μερικούς 

(επίσημους) επισκέπτες.

• Τα κέντρα από τα οποία θα αποτελείται το Δίκτυο θα έχουν τέτοια 

χωρητικότητα και ανεξαρτησία, ώστε να δώσουν στην επικοινωνία μεταξύ 

των χρηστών την ευκολία και την απλότητα ενός οικείου συστήματος. Θα 

υπάρχουν τόσες γραμμές διασταύρωσης, ώστε το σύστημα να δίνει την 

εντύπωση μιας και μόνης μονάδας. Ακόμη, θα δίνεται ένας ικανοποιητικός 

αριθμός γραμμών σύνδεσης με το δημόσιο δίκτυο, ώστε οι χρήστες να 

έχουν όλα τα πλεονεκτήματα μια άμεσης σύνδεσης.

• Θα υπάρχει η δυνατότητα τερματικά διαφόρων τύπων να έχουν πρόσβαση 

το ένα με το άλλο. Η χρέωση θα γίνεται είτε μέσω πιστωτικών καρτών είτε 

με οποιοδήποτε άλλο τρόπο επιλέγεται. Οι χρήστες θα είναι δυνατό να 

κάνουν χρήση των τερματικών τους όχι μόνο από το χώρο όπου είναι 

εγκατεστημένα αλλά και από οποιονδήποτε άλλο χώρο τύχει να βρεθούν 

μέσα στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις.

• Μιλώντας με αριθμητικούς όρους, θα υπάρχει τουλάχιστον μια θέση 

τερματικού για κάθε θέση εργασίας (workstation) στο IBC, στο MPC, στους 

υποσταθμούς και σε όλους τους άλλους χώρους όπου εργάζονται 

δημοσιογράφοι. Θα υπάρξουν ακόμα προμήθειες επιπλέον τερματικών, 

προκειμένου να εγκατασταθούν αυτά όπου ζητηθούν.

• Οι χώροι στέγασης και διοίκησης που θα παρασχεθούν στις αθλητικές 

ομοσπονδίες και τα άλλα μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας θα καλυφθούν 

με όσα τερματικά χρειαστούν, ώστε να εξυπηρετούνται με ευκολία. Θα 

υπάρχει ακόμη ένας σημαντικός αριθμός τερματικών για χρήση από το 

κοινό. Ο τύπος, η χωρητικότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε 

τερματικού θα εξαρτηθούν από τις ανάγκες και τις επιθυμίες των χρηστών 

τους, σε συμφωνία πάντα με τις οδηγίες της ΔΟΕ και των εθνικών 

επιτροπών.
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• Το Ολυμπιακό Δίκτυο θα είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο που καλύπτει την 

υπόλοιπη Ελλάδα (και μέσω αυτού με ολόκληρο τον κόσμο) με χρήση 

μισθωμένων αποκλειστικών γραμμών συνδέσεων, συμπεριλαμβανομένων 

εναλλακτικών διοδεύσεων προς όλες τις κατευθύνσεις. Μ' αυτό τον τρόπο 

το Δίκτυο θα είναι πλήρως αυτόνομο και προσπελάσιμο από όλες τις 

γωνιές του κόσμου, ενώ παράλληλα θα έχει κανείς πρόσβαση από το 

ελληνικό τηλεφωνικό δίκτυο. Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού εναλλακτικών 

συνδέσεων και διοδεύσεων καθιστά αδύνατη την ανάπτυξη φαινομένων 

κορεσμού του Δικτύου.

• Το Δίκτυο θα είναι συμβατό με τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Ένα πυκνό 

δίκτυο κεραιών θα εγκατασταθεί εντός και εκτός των διαφόρων κτιρίων 

έτσι, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλες οι περιοχές θα έχουν καλή λήψη. Στις 

περιοχές των ολυμπιακών δραστηριοτήτων, ειδικότερα, έχει τεθεί ο στόχος 

της αναβάθμισης των δικτύων κινητής τηλεφωνίας με όσο το δυνατό 

περισσότερες υπηρεσίες και της απλούστευσης της επικοινωνίας μεταξύ 

των μελών της Ολυμπιακής Οικογένειας. Έτσι θα παρασχεθεί μεγάλος 

αριθμός βομβητών, ασυρμάτων και άλλων συσκευών κινητής επικοινωνίας.

Μεγάλο βάρος έχει δοθεί, όμως, και στο θέμα της εξασφάλισης μεγάλου 

βαθμού αξιοπιστίας, ποιότητας και εμπιστευτικότητας των εγκαταστάσεων 

που άπτονται του Ολυμπιακού Δικτύου. Προς την κατεύθυνση αυτή θα 

ληφθούν τα εξής μέτρα:

• Όλες οι μονάδες του Ολυμπιακού Δικτύου θα είναι διπλές. Οι κύριες 

μονάδες θα υποστηρίζονται από περισσότερα του ενός συστήματα 

κάλυψης (back-up βγβίθπιβ). Οι πολλαπλές αυτές διατάξεις θα 

συνδυάζονται, ακόμα, με την ύπαρξη πολλών εναλλακτικών διοδεύσεων. 

Κατ' αυτό τον τρόπο το Δίκτυο θα παρουσιάζει υψηλότατο βαθμό 

αξιοπιστίας και θα είναι αδύνατο να διακοπούν οι επικοινωνίες.

• Οι δικτυακές εγκαταστάσεις θα είναι κοντά η μία με την άλλη λόγω της 

γειτνίασης πολλών από τις κρίσιμες τοποθεσίες των Αγώνων. Έτσι, η 

επιτήρηση και συντήρησή τους καθίσταται ευκολότερη, συνεισφέροντας 

στην ασφάλεια των λειτουργιών.
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• Η χρήση τεχνολογίας οπτικών ινών αντί κοινών καλωδίων για τις συνδέσεις 

του Δικτύου εγγυάται από τη μια την ποιότητα των συνδέσεων και από την 

άλλη την ασφάλεια των συνδιαλέξεων. Η τεχνολογία αυτή καθιστά αδύνατη 

σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα την ανάμειξη στο κύκλωμα της σύνδεσης και 

την πρόσβαση σε συνομιλίες ή ανταλλαγή δεδομένων κατά μήκος του 

Δικτύου.

• Επιπλέον μέτρα διασφάλισης του απορρήτου θα παρθούν όπου αυτό 

ζητηθεί, ειδικότερα δε όταν πρόκειται για ευαίσθητες υπηρεσίες ή 

σημαντικά πρόσωπα. Έτσι, για παράδειγμα, θα χρησιμοποιούνται τεχνικές 

κρυπτογράφησης για τα δεδομένα που ανταλλάσσονται. Η μοντέρνα 

τεχνολογία δίνει και άλλες πιθανές λύσεις τις οποίες ο ΟΤΕ είναι έτοιμος να 

εφαρμόσει, αφού συνεργαστεί με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της ΔΟΕ έτσι, 

ώστε να διασφαλίσει την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των 

τηλεπικοινωνιών.

Παράλληλα με το Ολυμπιακό Δίκτυο ο ΟΤΕ θα έχει και τα δικά του 

τηλεπικοινωνιακά κέντρα σε 24-ωρη λειτουργία στο IBC, στο MPC, στους 

υποσταθμούς και στους χώρους στέγασης της Ολυμπιακής Οικογένειας. Η 

εμπειρία του Οργανισμού από ανάλογες διεθνείς διοργανώσεις και η ύπαρξη 

πεπειραμένων στελεχών καθιστά βέβαια την εξυπηρέτηση των επισκεπτών 

σε οποιαδήποτε τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία θελήσουν να κάνουν χρήση 

(μεταγωγή κλήσεων, μεταφορά χρέωσης διεθνών κλήσεων, αποστολή 

μηνυμάτων τέλεξ και φαξ κλπ.).

4.3.1.3.α. Χρέωση των υπηρεσιών του ΟΤΕ

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια γίνεται μια επανάσταση στο χώρο των 

τηλεπικοινωνιών με τεράστια κονδύλια να δαπανώνται σε υποδομές και 

συνεχώς περισσότερες προσφερόμενες υπηρεσίες. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα να μην είναι δυνατό να εκτιμηθούν από τώρα τα επίπεδα 

χρέωσης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του 2004. Πάντως, δεδομένης 

της κρατικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ και του κοινωνικού
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προσανατολισμού του Οργανισμού, είναι πιθανό τα επίπεδα χρεώσεων να 

παραμείνουν και το 2004, όπως και τώρα, χαμηλότερα των διεθνών μέσων 

τιμών.

Ο ΟΤΕ δεν έχει την πρόθεση να πραγματοποιήσει υπερκέρδη από την 

διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Αντίθετα, θα κάνει όποιες επενδύσεις 

χρειαστούν για να συνεισφέρει στην επιτυχία των Αγώνων. Εξάλλου, τα μέλη 

της Ολυμπιακής Οικογένειας θα απολαμβάνουν μειωμένες τιμές χρέωσης 

κατά τη διάρκεια των Αγώνων, πρακτική που έχει ακολουθηθεί και κατά τη 

διοργάνωση μικρότερης κλίμακας αγώνων στο παρελθόν.

Τέλος, ο ΟΤΕ εγγυάται ότι οι τιμές χρέωσης θα καθοριστούν δύο χρόνια πριν 

την τέλεση των Αγώνων, ώστε κάθε μελλοντικός πελάτης να έχει το χρόνο να 

υπολογίσει με ακρίβεια τα έξοδά του και να κάνει τις σχετικές κρατήσεις για τις 

υπηρεσίες που θα χρειαστεί.

4.3.2. Πληροφορική Τεχνολογία

Τα πληροφοριακά συστήματα παίζουν ένα όλο και σημαντικότερο ρόλο στην 

οργάνωση των Αγώνων. Κατά το 2004 εκτιμάται ότι περίπου όλοι οι 

παράγοντες που σχετίζονται με τη διοργάνωση θα εξαρτώνται από την 

πληροφορική τεχνολογία (Information Technology, IT). Είναι απαραίτητο, 

λοιπόν, για μια τόσο σημαντική διοργάνωση όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες να 

χρησιμοποιηθούν τα πλέον προηγμένα, συγχρόνως, όμως, δοκιμασμένα και 

αποτελεσματικά, πληροφοριακά συστήματα.

Οι απαιτήσεις για τα πληροφοριακά συστήματα πριν τους Αγώνες και κατά 

την περίοδο των Αγώνων είναι πολύ διαφορετικές και γι αυτό εξετάζονται 

ξεχωριστά.
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4.3.2.1. Περίοδος προετοιμασίας

Σύντομα μετά την ανάληψη της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 

2004 και την υπογραφή του σχετικού Συμβολαίου με τη ΔΟΕ άρχισε η 

εγκατάσταση της πληροφοριακής υποδομής που ήταν απαραίτητη για την 

υποστήριξη του έργου της οργανωτικής επιτροπής. Χρησιμοποιήθηκαν έτοιμα 

πακέτα λογισμικού για αυτοματοποίηση γραφείου, για σχεδίασμά και 

διαχείριση έργων (projects), για CAD και άλλους τομείς της φάσης 

προετοιμασίας [56],

Εγκαταστάθηκαν τοπικά δίκτυα (local networks), όπως και δίκτυα ευρείας 

περιοχής (wide area networks) για την προσφορά των απαραίτητων 

εργαλείων εργασίας στο προσωπικό της οργανωτικής επιτροπής. Το 

σύστημα ήταν σε λειτουργία μέσα σε μερικούς μήνες. Ο κύριος στόχος στη 

φάση αυτή ήταν η ταχύτητα στην εφαρμογή και όχι η καινοτομία.

Πολύ σύντομα άρχισαν συνδέσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) 

με τα κεντρικά γραφεία της ΔΟΕ στη Λοζάννη, ώστε να συλλεχθούν οι 

απαραίτητες πληροφορίες που είχαν να κάνουν με την οργάνωση 

παλαιότερων διοργανώσεων. Παράλληλα με τις συνδέσεις ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στήθηκε ένας Internet server, ώστε να γίνει πράξη ένας 

παγκόσμιος διάλογος σχετικά με προτάσεις και ιδέες για την οργάνωση των 

Αγώνων του 2004. Η σύνδεση Internet πρόκειται να παίξει επίσης το ρόλο της 

προβολής των Αγώνων, κυρίως στις νεότερες ηλικίες, και της υποστήριξης 

στην εξεύρεση εθελοντών με κατάλληλα προσόντα για προσφορά εργασίας 

κατά τη διάρκεια των Αγώνων. Ο Internet server ενημερώνεται καθημερινά και 

περιέχει πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες διοργανώσεις, το Ολυμπιακό 

Κίνημα, την αρχαία και τη σύγχρονη Αθήνα, καθώς και νέα σχετικά με την 

πορεία της οργάνωσης των Αγώνων.
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4.3.2.2. Περίοδος των Αγώνων

Σε ότι αφορά τα πληροφοριακά συστήματα είναι αδύνατο να προβλέψει 

κανείς με ακρίβεια το επίπεδο που θα βρίσκεται η τεχνολογία το 2004. 

Βέβαια, θα χρησιμοποιηθεί η εμπειρία από προηγούμενες διοργανώσεις και 

οι λειτουργικές προδιαγραφές των Αγώνων του Sydney θα αποτελέσουν την 

ελάχιστη βάση εκκίνησης, αλλά δεν μπορεί να στηριχτεί κανείς μόνο στην 

προηγούμενη εμπειρία για να σχεδιάσει το πληροφοριακό σύστημα του 2004. 

Η χρυσή τομή βρίσκεται στη συντηρητική προσέγγιση της καινοτομίας. Ο 

κύριος στόχος είναι, λοιπόν, η χρήση δοκιμασμένης (κατά το 2004) 

προηγμένης τεχνολογίας, ώστε οι Αγώνες να υποστηρίζονται από ένα 

ανθεκτικό, ευπροσάρμοστο και εύκολο στη χρήση σύστημα.

Η οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων απαιτεί τη χρησιμοποίηση πολλών 

μορφών τεχνολογιών της πληροφορικής (σύστημα αποτελεσμάτων, ιστορικά 

στοιχεία, επικοινωνία της Ολυμπιακής Οικογένειας κ.α.), οι οποίες 

χαρακτηρίζονται με το συνοπτικό όρο “Πληροφοριακά Συστήματα Αγώνων" 

(Games Information Systems, GISs). Υπάρχουν τρεις περιοχές της 

τεχνολογίας που πιστεύεται ότι θα παρουσιάσουν τρομακτική πρόοδο σε 

σχέση με τα επίπεδα που βρίσκονταν κατά τις προηγούμενες διοργανώσεις. 

Πρόκειται για τις έξυπνες κάρτες (smart cards), τους φορητούς υπολογιστές 

και την επεξεργασία εικόνας [56]. Σ' αυτές τις τεχνολογίες πρέπει να 

προστεθεί το Internet ή το όποιο παγκόσμιο δίκτυο βρίσκεται σε ισχύ το 2004, 

που θα παίξει έναν καταλυτικό ρόλο στη λειτουργική ολοκλήρωση των 

υπολοίπων τεχνολογιών και στη διάδοση των πληροφοριών.

Οι τρεις παραπάνω τεχνολογίες, καθώς και το Internet, χρησιμοποιήθηκαν 

ήδη στους Αγώνες της Atlanta και το ίδιο θα γίνει πολύ πιο εντατικά στο 

Sydney. Έτσι, μπορεί να προδικάσει κανείς ότι οι τεχνολογίες αυτές θα είναι 

ώριμες και ασφαλείς κατά την εφαρμογή τους στο σχεδίασμά του GIS της 

Αθήνας 2004.

Οι έξυπνες κάρτες (με ή χωρίς επαφή) θα χρησιμοποιηθούν εκτενώς για την 

εξακρίβωση της ταυτότητας προσώπων ή αντικειμένων, στις μεταφορές, στις 

πληρωμές και σε άλλες περιοχές. Αναμένεται ότι το πρόγραμμα VISA CASH
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των Αγώνων της Atlanta θα επεκταθεί ακόμα περισσότερο, ώστε να 

χρησιμοποιηθεί σχεδόν αποκλειστικά στην πρώτη διοργάνωση χωρίς 

μετρητά, αυτή της Αθήνας. Με τη χρήση των έξυπνων καρτών τα μέτρα 

ασφάλειας θα γίνουν πιο αποδοτικά, καθώς θα είναι δυνατή η άμεση 

ταυτοποίηση των χιλιάδων ατόμων που θα παίρνουν μέρος στους Αγώνες. 

Μία και μόνη έξυπνη κάρτα θα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για αγορές, 

μεταφορές, και έλεγχο πρόσβασης.

Οι Φορητοί υπολονιστέο μαζί με τους φορητούς Προσωπικούς Ψηφιακούς 

Βοηθούς (Personal Digital Assistance, PDA’s) θα είναι εξαιρετικά 

διαδεδομένοι το 2004. Πιθανόν να αποδειχτεί πρακτικό και οικονομικό να 

προμηθευτεί το κάθε μέλος της Ολυμπιακής Οικογένειας με ένα PDA 

προκειμένου να έχει άμεση πρόσβαση στα GISs από οπουδήποτε. Ένα άλλο 

πεδίο όπου αναμένεται μεγάλη πρόοδος είναι αυτό του μέσου εισαγωγής και 

παρουσίασης των δεδομένων (interface). Τα PDA’s υποστηρίζουν την 

αναγνώριση εντολών γραμμένων με το χέρι και την εισαγωγή δεδομένων και 

ερωτήσεων με τη μέθοδο επαφής της οθόνης (touch screen). Έτσι, η μεγάλη 

πλειοψηφία των ατόμων που σχετίζονται με τους Αγώνες,

συμπεριλαμβανομένων των δημοσιογράφων, θα χρησιμοποιούν φιλικές προς 

το χρήστη μεθόδους επικοινωνίας με τους υπολογιστές, ενώ η πρόσβαση 

μέσω πληκτρολογίου θα χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά από τους 

επαγγελματίες.

Τα συστήματα επεξεονασίαο εικόνας αναμένεται να υποστούν τις 

σημαντικότερες βελτιώσεις στο μέλλον. Ο πολλαπλασιασμός των 

χωρητικοτήτων των υπολογιστών σε συνδυασμό με γιγαντιαίες μνήμες και 

τηλεπικοινωνίες υψηλών χωρητικοτήτων θα επιτρέπουν τη μετάδοση 

σημάτων φωνής, δεδομένων και εικόνας ακόμα και χωρίς συμπίεση. Η 

διαδραστική τηλεόραση (interactive TV) και το video κατά τη στιγμή της 

ζήτησης (video-on-demand) θα είναι πραγματικότητα προσφέροντας τις 

πληρέστερες δυνατές υπηρεσίες στους δημοσιογράφους και όποιους άλλους 

έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση.

To Internet κατά το έτος 2004 θα είναι σε θέση να συνδέσει τον καθένα, όπου 

και αν βρίσκεται, με τους Αγώνες. Η τυπική συσκευή της τηλεόρασης θα 

αντικατασταθεί από ένα δίκτυο ηλεκτρονικού υπολογιστή το οποίο θα παρέχει
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όλες τις γνωστές λειτουργίες και επιπλέον σύνδεση με το παγκόσμιο δίκτυο. 

Βέβαια, για τους υπεύθυνους της οργανωτική επιτροπής ο σχεδιασμός του 

Internet server που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των Αγώνων θα αποτελέσει μια 

πρόκληση, καθώς δεν είναι δυνατό να προβλέψει κανείς με ακρίβεια την 

αναμενόμενη ζήτηση, ώστε να σχεδιάσει και το μέγεθος του server.

4.3.2.3. Σχεδιασμός των πληροφοριακών συστημάτων GISs

Μέχρι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης (1992) ο σχεδιασμός 

των πληροφοριακών συστημάτων ήταν αρκετά συγκεντρωτικός. Βασιζόταν 

στην τεχνολογία mainframes (μεγάλων μονάδων κορμού) της IBM, όπου όλες 

οι πληροφορίες ήταν συγκεντρωμένες σε μια βάση δεδομένων DB2 στην 

κύρια μονάδα και όλες οι λοιπές τοπικές εφαρμογές εξυπηρετούνταν από 

αυτή.

Η σύγχρονη τάση οδηγεί στην αποκέντρωση. Ο σχεδιασμός των συστημάτων 

θα είναι πιο πελατοκεντρικός. Η ουσία είναι ότι θα υπάρχουν πολλά δίκτυα και 

servers σε κάθε τοποθεσία των Αγώνων που θα συνδέονται με servers 

εφαρμογών, οι οποίοι με τη σειρά τους θα συνδέονται με τα mainframes. Αυτό 

το σχεδιαστικό μοντέλο υπερέχει σε ταχύτητα και εναλλακτικές επιλογές, 

παρέχοντας παράλληλα αυτονομία, και σε αυτό θα βασιστεί ο σχεδιασμός 

των GISs των Αγώνων της Αθήνας 2004.

Η ολοκλήρωση (λειτουργική ενοποίηση) μεταξύ των διαφόρων εφαρμογών θα 

είναι πλήρης. Με χρήση οποιοσδήποτε συσκευής πρόσβασης (PDA, 

workstation, PC, τερματικό ή ακόμα και τηλέφωνο με οθόνη) θα είναι δυνατή η 

πρόσβαση σε όλα τα συστήματα πληροφόρησης χρησιμοποιώντας ένα 

ενοποιημένο διάμεσο (interface). Οι μόνοι περιορισμοί θα τίθενται από τις 

ίδιες τις προδιαγραφές των συσκευών πρόσβασης.

Ήδη υπάρχει ένας υψηλός βαθμός ολοκλήρωσης μεταξύ των τεχνολογιών 

που χρησιμοποιούνται για τη χρονομέτρηση, τη μέτρηση των μηκών, την 

καταχώρηση του σκορ στους πίνακες, την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

στην τηλεόραση και την εκτύπωση των αποτελεσμάτων. Οι όποιες νέες
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εξελίξεις σε αυτούς τους τομείς θα τύχουν παρακολούθησης, όμως, το βάρος 

θα δοθεί στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων με χρήση πολυμέσων 

(multimedia) και στην ολοκλήρωση των διαφόρων διεθνών δικτύων με 

έμφαση στο Internet. Ο σχεδιασμός του συστήματος θα υποστηρίζει, επίσης, 

σύνδεση με το δίκτυο της IBM για την Ολυμπιακή Οικογένεια και τη ΔΟΕ.

Τα πληροφοριακά συστήματα θα υποστηρίζονται από ένα διπλό mainframe 

μεγάλης κλίμακας, που θα είναι το ES9000 της IBM ή το ισοδύναμό του 

συμβατό σύστημα που θα είναι διαθέσιμο το 2004. Περίπου 5.500 PCs και 

workstations θα είναι συνδεδεμένα άμεσα ή έμμεσα (μέσω των διαφόρων 

servers) με το σύστημα για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Μ.Μ.Ε., της 

καταγραφής του σκορ, των υπηρεσιών τροφοδοσίας (logistics) και των 

υπολοίπων υπηρεσιών των Αγώνων. Ανάλογα με τις απαιτήσεις θα 

χρησιμοποιηθούν και διαφορετικού τύπου workstations για την εξυπηρέτηση 

των διαφόρων δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των Αγώνων.

Στα πληροφοριακά συστήματα των Αγώνων (GISs) θα συμπεριλαμβάνονται 

τουλάχιστον τα παρακάτω πέντε [56]:

• Το Σύστημα Υποστήριξης me οργανωτικής επιτροπής. Ο σκοπός του 

συστήματος αυτού είναι η υποστήριξη της όλης προσπάθειας της 

οργανωτικής επιτροπής που ξεκινά πολύ πριν τους Αγώνες και τελειώνει 

μετά τη λήξη τους. Πρόκειται για τις διεργασίες της έκδοσης εισιτηρίων, της 

υποδοχής των επισκεπτών, της μεταφοράς τους, της στέγασής τους, της 

τροφοδοσίας, καθώς και της οικοδόμησης μιας βάσης δεδομένων με τους 

εθελοντές. Το σύστημα θα βασιστεί σε ένα μεγάλο server στον οποίο θα 

είναι συνδεδεμένα πάνω από 300 PCs και τερματικά.

• Το Σύστηυα των Αποτελεσυάτων. Η αρχιτεκτονική του συστήματος θα 

βασιστεί σε δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα υποστηρίζονται από 

έναν τοπικό server σε κάθε τοποθεσία των Αγώνων και τα οποία θα είναι 

συνδεδεμένα με την κεντρική μονάδα (host). Η δομή αυτή του συστήματος 

προσφέρει πολλές εναλλακτικές διαδρομές και πολύ γρήγορη 

ανταπόκριση, ενώ παράλληλα διατηρεί μια πλήρη βάση δεδομένων στην 

κεντρική μονάδα. Τα δεδομένα του σκορ θα λαμβάνονται κυρίως αυτόματα 

και σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις θα είναι απαραίτητη η χειροκίνητη 

εισαγωγή τους. Από τη στιγμή που τα δεδομένα κριθούν έγκυρα από τους
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κριτές, θα είναι διαθέσιμα μέσω του Συστήματος Αποτελεσμάτων στον 

καθένα που έχει πρόσβαση στο GIS. Εξάλλου το Σύστημα Αποτελεσμάτων 

θα διανέμει τα αποτελέσματα στους πίνακες των σκορ και στους 

συμβεβλημένους οργανισμούς τηλεόρασης για χρήση των 

δημοσιογράφων. Περίπου 1.000 PCs κρίνονται απαραίτητα για την 

εφαρμογή του Συστήματος Αποτελεσμάτων.

• Το Σύστηυα των Μ.Μ.Ε. Προκειμένου για τη διευκόλυνση των σχολιαστών 

και του τύπου, θα παρασχεθούν ειδικά workstations πολυμέσων. Βάσει της 

εμπειρίας από τους Αγώνες της Atlanta και τους προσεχείς του Sydney, θα 

χρησιμοποιηθεί η πλέον σύγχρονη και αποδεδειγμένα λειτουργική 

τεχνολογία, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε. 

να παρουσιάσουν την πληροφόρηση σχετικά με τους Αγώνες κατά τον πιο 

ολοκληρωμένο και επεξηγηματικό τρόπο στο κοινό. Το Σύστημα των 

Μ.Μ.Ε. είναι αυτό που κυρίως θα έχει να κάνει με την εικόνα των Αγώνων 

στο πλατύ κοινό, γι αυτό και είναι σημαντικό να είναι γρήγορο, 

ολοκληρωμένο και απλό στη χρήση. Εκτιμάται ότι περίπου 1.500 

workstations θα απαιτηθούν για χρήση των σχολιαστών.

• Το Σύστημα της Ολυμπιακής Οικογένειας. Το σύστημα αυτό θα

χρησιμοποιηθεί για να διανείμει ηλεκτρονική πληροφόρηση στα μέλη της 

Ολυμπιακής Οικογένειας. Η πληροφόρηση θα αφορά δεδομένα 

αποτελεσμάτων, στατιστικές, βιογραφίες, προβλέψεις καιρού,

χρονοδιαγράμματα των επίσημων τελετών, την πορεία των αγωνιστικών 

προσπαθειών των αθλητών κλπ. Για την υποστήριξη του συστήματος θα 

απαιτηθεί η εγκατάσταση περίπου 2.500 PCs που θα καλύπτουν όλες τις 

τοποθεσίες των Αγώνων. Η πρόσβαση στο σύστημα θα ελέγχεται από ένα 

αυστηρό σύστημα ασφαλείας που θα απαιτεί τη χρήση μιας έξυπνης 

κάρτας σε συνδυασμό με έναν Προσωπικό Αριθμό Ταύτισης (Personal 

Identification Number, PIN), οποίος θα παρέχεται κατά την υποδοχή των 

επισκεπτών.

• Οι Προσωπικοί Ψηψιακοί Βοηθοί (Personal Digital Assistance, PDA). To 

PDA συνδυάζει τις ικανότητες ενός κινητού τηλεφώνου και ενός μικρού 

φορητού τερματικού, γι αυτό και κρίνεται ιδανικό για τις ανάγκες των μελών 

της Ολυμπιακής Οικογένειας. Το κόστος των συσκευών PDA αναμένεται να

206



Βησσαρίων Δ. Κοιλούκος: Σύγχρονες Προσεγγίσεις Διαχείρισης και Διασφάλισης Ποιότητας
Μεγάλων Projects: Η Περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων

μειωθεί σημαντικά τα προσεχή χρόνια μέχρι το 2004, έτσι, η οργανωτική 

επιτροπή σχεδιάζει να προμηθεύσει κάθε μέλος της Ολυμπιακής 

Οικογένειας με μια τέτοια συσκευή. Το σύστημα PDA μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από οπουδήποτε και να έχει πρόσβαση σε κάθε είδους 

πληροφόρηση αποθηκεύεται στα GISs, ενώ παράλληλα είναι εξαιρετικά 

βολικό κατά τη μετακίνηση και κατά τη χρήση. Η προμήθεια περίπου 

10.000 PDAs κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να υποστηριχτεί το 

παραπάνω σχέδιο.

4.3.2.4. Εγκατάσταση της κεντρικής υπολογιστικής μονάδας

Όπως αναφέρθηκε ήδη, ο σχεδιασμός των πληροφορικών συστημάτων GISs 

έχει δομηθεί γύρω από μία κεντρική μονάδα (mainframe) εξαιρετικά μεγάλης 

χωρητικότητας και υπολογιστικής ικανότητας τύπου ES9000 της IBM. Η 

κατασκευή μιας τέτοιας μονάδας δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, ενώ μόνο 

δύο τέτοιες μονάδες βρίσκονται εγκατεστημένες σήμερα στη χώρα, η μία στην 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η άλλη στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.

Η κεντρική υπολογιστική μονάδα mainframe θα εγκατασταθεί ειδικά για τις 

ανάγκες των Αγώνων. Η κύρια εγκατάσταση θα αποτελείται από ένα πλήρως 

πλεονάζον δυαδικό σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι, από τη μια θα έχει πολύ 

περισσότερες ικανότητες από ότι πιθανόν να κληθεί να αποδείξει και από την 

άλλη, στην εξαιρετική περίπτωση βλάβης του ενός συστήματος, θα 

λειτουργήσει το δυαδικό του.

Η τοποθεσία όπου θα εγκατασταθεί η κεντρική υπολογιστική μονάδα θα 

επιλεγεί, χτιστεί και διαμορφωθεί ειδικά για τους Αγώνες με τις υψηλότερες 

προδιαγραφές ασφαλείας. Το κυρίως κτίριο θα είναι χτισμένο υπόγεια στην 

περιοχή του Ολυμπιακού Σταδίου, κοντά στο Πρωτεύον Κέντρο Δεδομένων 

(Primary Data Center) που επίσης θα χτιστεί ειδικά για τους Αγώνες. Τέλος, 

όλα τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα δεδομένων θα κατασκευαστούν για τους 

Αγώνες, ώστε να είναι πλεονάζοντα και ευέλικτα, προκειμένου να συνδέσουν 

το Πρωτεύον Κέντρο με τις τοποθεσίες των αγωνισμάτων [56].
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Το Πρωτεύον Κέντρο θα συμπληρώνεται από μια Εγκατάσταση 

Αποκατάστασης Καταστροφών (Disaster Recovery Facility). Αυτή θα είναι μία 

από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν το απαραίτητο 

σύστημα ES9000 της IBM, στην οποία θα γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις, 

ώστε να διασφαλιστεί ότι σε περίπτωση ανάγκης θα μπορεί να υποστηρίξει 

τους Αγώνες παράλληλα με την κύρια λειτουργία της. Κάτι παρόμοιο έγινε με 

τις εγκαταστάσεις της SEAT στους Αγώνες της Βαρκελώνης το 1992.

4.3.2.5. Ανθρώπινο δυναμικό

Οι προβλέψεις για τις ανάγκες σε έμψυχο δυναμικό βασίζονται στην εμπειρία 

των προηγούμενων διοργανώσεων. Τόσο στη Βαρκελώνη (1992) όσο και 

στην Atlanta (1996) η πλειοψηφία των τεχνολογικών projects άντλησαν 

προσωπικό από τις διάφορες εταιρίες οι οποίες ανάλαβαν και την προμήθεια 

του τεχνολογικού υλικού.

Έτσι, μόνο στα θέματα της διοίκησης, του σχεδιασμού, του συντονισμού, της 

τυποποίησης και του τελικού ελέγχου, για τα οποία είναι άμεσα υπεύθυνη η 

οργανωτική επιτροπή, προβλέπεται η ενεργή συμμετοχή των στελεχών της. 

Βάσει της προηγούμενης εμπειρίας αλλά και των αυξημένων αναγκών λόγω 

της χρησιμοποίησης πολύ πιο προηγμένης τεχνολογίας, διαμορφώνονται οι 

αναμενόμενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους. Οι παρακάτω πίνακες 

δείχνουν τις προβλεπόμενες ανάγκες κατά την προετοιμασία και κατά την 

περίοδο των Αγώνων του 2004, καθώς και πώς επιμερίζονται οι ανάγκες 

αυτές στους διάφορους τομείς [56],
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ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Προσωπικό της 110 110
Οργανωτικής Επιτροπής
Συμβασιούχοι 660 2900
Προσωρινοί 350
Εθελοντές 3000
ΣΥΝΟΛΟ 770 6360

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Διοίκηση 60 60
Διαχειριστές έργων (Project Managers) 60
Τεχνικοί 575 1230
Διοικητικοί 75
Διοίκηση εγκαταστάσεων 350
Τηλεφωνητές 3000
Εξωτερικές υπηρεσίες 1720
ΣΥΝΟΛΟ 770 6360

4.3.3. Κάλυψη και μετάδοση των Αγώνων

Η κάλυψη των Αγώνων για λογαριασμό των εκατομμυρίων του κοινού των 

αναγνωστών, των ακροατών και των θεατών, που θα ενδιαφέρεται για την 

εξέλιξη των αναμετρήσεων των παγκοσμίως καλύτερων αθλητών που θα
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λάβουν χώρα στην Αθήνα το 2004, είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. 

Είναι μάλιστα αυτός που θα καθορίσει την επιτυχία της διοργάνωσης, αφού η 

μεγάλη πλειοψηφία του κοινού θα παρακολουθήσει τους αγώνες μέσω της 

τηλεόρασης ή και του τύπου. Αν συνυπολογίσει κανείς και τα τηλεοπτικά 

έσοδα που αντιπροσωπεύουν το 37% των εσόδων των Αγώνων, εύκολα 

αντιλαμβάνεται τη σημασία που αποκτά η παροχή των καλύτερων δυνατών 

υπηρεσιών προς διευκόλυνση της εργασίας των εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε.

Όπως ορίζει ο Ολυμπιακός Καταστατικός Χάρτης (Olympic Charter), η 

οργανωτική επιτροπή των αγώνων οφείλει να παρέχει στους εκπροσώπους 

των Μ.Μ.Ε. όλα τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να διασφαλιστεί η 

πληρέστερη δυνατή κάλυψη των νέων των αγώνων, η καλύτερη δυνατή 

ποιότητα μετάδοσης και το ευρύτερο δυνατό κοινό παγκοσμίως [57], Μέσα 

στις υποχρεώσεις της εκάστοτε οργανωτικής επιτροπής περιλαμβάνεται 

ακόμα η οργάνωση και λειτουργία ενός Διεθνούς Κέντρου Μεταδόσεων 

(International Broadcasting Center, IBC) και ενός Κύριου Κέντρου Τύπου 

(Main Press Center, MPC).

H ATHOC έχοντας υπόψη τα παραπάνω κατέληξε στο διαχωρισμό του IBC 

και του MPC σε δύο αυτόνομα κτίρια σε πολύ κοντινή απόσταση (400m) το 

ένα από το άλλο και εντός του χώρου του ΟΑΚΑ (σε απόσταση 300m από το 

Ολυμπιακό Στάδιο). Η ύπαρξη δύο ξεχωριστών κτιρίων θα εκμηδενίσει τα 

προβλήματα που δημιουργούνται από τη εξαιρετικά μεγάλη συγκέντρωση 

ανθρώπων και τεχνολογικού εξοπλισμού μέσα σε μια και μόνη τοποθεσία και 

θα επιτρέψει μεγαλύτερο βαθμό εξειδίκευσης στις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Το Κύριο Κέντρο Τύπου, MPC, θα φιλοξενηθεί στις υφιστάμενες 

εγκαταστάσεις στέγασης του Ολυμπιακού Κέντρου, οι οποίες θα 

εκσυγχρονιστούν και θα επεκταθούν, ώστε να καλύψουν έκταση 40.000πι2 

και να παρέχουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και υπηρεσίες.

Το Διεθνές Κέντρο Μεταδόσεων, IBC, θα εγκατασταθεί σε ένα καινούργιο 

υπερσύγχρονο κτίριο που βρίσκεται υπό κατασκευή. Το κτίριο αυτό 

προορίζεται για Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο μετά τη λήξη των Αγώνων και θα 

καλύπτει έκταση 55.000m2.

Η επιλογή της ATHOC έχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα [57]:
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• Ο χώρος είναι κρατικός και διαθέσιμος. Δε θα χρειαστεί να έρθει η 

επιτροπή σε διαπραγματεύσεις με ιδιωτικούς φορείς.

• Η περιοχή εξυπηρετείται πολύ καλά από τα μεταφορικά μέσα 

(λεωφορεία, μετρό, οδικές αρτηρίες) τα οποία συνδέουν τα δύο βασικά 

αθλητικά ολυμπιακά κέντρα (το ΟΑΚΑ και το Φάληρο), όπου θα διεξαχθεί 

το 60% των ολυμπιακών αθλητικών γεγονότων.

• Στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 2.500 θέσεις στάθμευσης, οι 

οποίες θα προσφερθούν για χρήση των εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε.

• Τα δύο κέντρα είναι πολύ κοντά - απέχουν μόλις 400m μεταξύ τους.

• Οι δημοσιογράφοι θα έχουν εύκολη πρόσβαση σε όλα τα μέρη του 

ολυμπιακού συμπλέγματος του ΟΑΚΑ, είτε με χρήση του ειδικού 

ηλεκτρικού μίνι-λεωφορείου είτε και με τα πόδια.

• Κοντά στην περιοχή και σε ακτίνα μόλις 3km βρίσκονται δύο από τα 

μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αθήνας.

• Μετά τους Αγώνες τα δύο κέντρα θα αποτελέσουν ένα Πρότυπο 

Ολυμπιακό Πάρκο για τις Τεχνολογίες των Τηλεπικοινωνιών και των 

Μεταδόσεων, μια παγκόσμια καινοτομία, καθώς και ένα μόνιμο αθλητικό 

κέντρο προπονήσεων και στέγασης.

• Τα δύο κέντρα είναι εύκολα προσπελάσιμα από όλες τις ολυμπιακές 

εγκαταστάσεις στέγασης (Ολυμπιακό Χωριό, Χωριό Τύπου, ξενοδοχεία 

της Ολυμπιακής Οικογένειας και ξενοδοχεία των Μ.Μ.Ε.), όλες τις 

πολιτιστικές τοποθεσίες της Αθήνας, το ιστορικό κέντρο της πόλης και τις 

περιοχές αναψυχής και ψυχαγωγίας.

4.3.3.1. Το Διεθνές Κέντρο Μεταδόσεων (IBC)

To IBC θα καλύπτει έκταση 55.000πι2 η οποία θα είναι χωρισμένη ως εξής:

• 40.000πι2 θα εκχωρηθούν για χρήση των διαφόρων ιδιωτικών 

παραγωγών και
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• 15.000m2 θα διατεθούν για τις ανάγκες του επίσημου τηλεοπτικού 

οργανισμού (Official Broadcasting Organization, ΟΒΟ) που θα 

συγκροτηθεί για να αναλάβει την κάλυψη όλων των αγωνισμάτων για 

λογαριασμό του παγκόσμιου κοινού των θεατών.

Οι πρόσφατες ολυμπιακές διοργανώσεις ανέδειξαν την αυξανόμενη τάση 

μεγάλων τηλεοπτικών οργανισμών να πραγματοποιούν δικές του παραγωγές 

πέρα από αυτές που θα αγοράσουν από τον ΟΒΟ. Έτσι, καθίσταται αναγκαία 

η παροχή των απαραίτητων γραφείων, στούντιο (τηλεόρασης και 

ραδιοφώνου), τυπογραφείων και άλλων εγκαταστάσεων για τις ανάγκες των 

ανεξάρτητων παραγωγών.

Πάντως, την ευθύνη για την κάλυψη των Αγώνων και τη διάθεση των 

παραγωγών στους τηλεοπτικούς οργανισμούς που έχουν αγοράσει τα 

σχετικά δικαιώματα θα έχει ο ΟΒΟ. Στα 15.000πι2 που θα καλύψει, ο ΟΒΟ θα 

εγκαταστήσει όλο τον τεχνικό εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για να 

καταγράψει και διανείμει διεθνή τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σήματα (ITVR) 

από όλες τις αθλητικές τοποθεσίες, και να συντονίσει τις μεταδόσεις και τις 

ανάγκες παραγωγής τόσο του ραδιοφώνου όσο και της τηλεόρασης. Ακόμα, 

θα προσφέρει μαγνητοσκοπημένες μεταδόσεις και θα συνεργάζεται με τα 

πληροφοριακά συστήματα των Αγώνων, GISs, και με το τηλεπικοινωνιακό 

κέντρο προκειμένου να εγκαταστήσει και λειτουργήσει τα γραφεία διαχείρισης 

και συντονισμού, ένα κέντρο οπτικο-ακουστικών επικοινωνιών και ένα 

γραφείο συντονισμού των τοποθεσιών των αγώνων [57],

Πιο αναλυτικά το IBC θα περιλαμβάνει:

• Το κέντρο διανομής. Εκεί θα καταλήγουν όλα τα εισερχόμενα δίκτυα 

εικόνας και ήχου, θα ελέγχονται, θα διορθώνονται, θα συγχρονίζονται και 

θα διανέμονται σαν σήματα ITVR σε όλους τους χρήστες.

• Τις κεντρικές τεχνικές εγκαταστάσεις.

• Τις τεχνικές εγκαταστάσεις για όσους έχουν κάνει κράτηση. Θα αφορούν 

στούντιο ραδιοφώνου και τηλεόρασης, χώρους πιεστηρίου, επεξεργασίας 

σήματος, γραφικών, σχολιαστών και μια κεντρική τράπεζα δεδομένων.
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• Τις περιοχές κοινών υπηρεσιών. Πρόκειται για το γραφείο κρατήσεων, το 

γραφείο συντονισμού των τηλεπικοινωνιών, το εστιατόριο, τους χώρους 

συναντήσεων και τηλεθέασης κλπ.

Το κέντρο IBC θα χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 

α) Κεντρικές τεχνικές εγκαταστάσεις:

• Διανομή των διεθνών σημάτων στις εγκαταστάσεις των τηλεοπτικών 

οργανισμών.

• Εγγραφή όλων των διεθνών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 

σημάτων (ITVR).

• Συμπληρωματικά καλώδια διανομής και μετάδοσης.

• Έλεγχος μετάδοσης.

β) Τεχνικές εγκαταστάσεις κατ' επιλογήν (με κράτηση):

• Τηλεοπτικά στούντιο.

• Απλά δωμάτια σύνταξης.

• Χώροι επεξεργασίας μετά την παραγωγή.

• Θέσεις σχολιαστών.

• Ραδιοφωνικά στούντιο.

• Δωμάτια τηλεόρασης/video.

γ) Εγκαταστάσεις παγκόσμιων τηλεοπτικών οργανισμών.

4.3.3.2. Το Κύριο Κέντρο Τύπου (MPC)

Το κέντρο MPC θα καλύπτει έκταση 42.000m2 και θα παρέχει στους 

εκπροσώπους του έντυπου και φωτογραφικού τύπου όλες τις απαραίτητες 

εγκαταστάσεις. Στο κέντρο θα περιλαμβάνονται οι παρακάτω χώροι [57]:

• Κοινός χώρος εργασίας. Πρόκειται για μια περιοχή 13.000πι2 με 

χωρητικότητα 800 θέσεων που θα εξοπλιστεί με υπερσύγχρονες μονάδες 

εργασίας πολυμέσων και θα παραχωρηθεί σε δημοσιογράφους. Ακόμα, θα
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παρέχεται κενός χώρος προς ενοικίαση για όσους επιθυμούν να έχουν το 

προσωπικό τους γραφείο.

• Πρακτορεία. Μια περιοχή έκτασης 20.000πι2 αλλού εξοπλισμένη και αλλού 

κενή θα τεθεί στη διάθεση των πρακτορείων του διεθνούς τύπου και του 

φωτογραφικού τύπου. Στον ίδιο χώρο θα φιλοξενηθεί η αίθουσα 

συνεδριάσεων του κέντρου με χωρητικότητα 500 ατόμων και πλήρη 

τηλεοπτική κάλυψη, καθώς και η υπηρεσία επεξεργασίας φιλμ και άλλα 

μικρότερα δωμάτια συνεντεύξεων και συνεδριάσεων.

• Εγκαταστάσεις. Μια περιοχή έκτασης 9.000πι2 θα διατεθεί για το 

τηλεπικοινωνιακό κέντρο, το γραφείο κρατήσεων, όπως και για χώρο 

αποθηκών, μια βιβλιοθήκη, εστιατόρια, καταστήματα, μια τράπεζα, 

υπηρεσίες υγείας κλπ.

Οι εκπρόσωποι του τύπου θα έχουν στη διάθεσή τους στο Μ PC όλες τις 

εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που χρειάζονται, αφού αυτό θα περιλαμβάνει τα 

παρακάτω:

• Ένα γραφείο κρατήσεων που θα συντονίζει όλες τις απαιτήσεις.

• Χώρους εργασίας (workstations) με πολυμέσα και συνεχή ροή 

πληροφοριών.

• Γιγαντιαίες οθόνες με ζωντανές μεταδόσεις από όλες τις τοποθεσίες των 

Αγώνων.

• Καλωδιακή τηλεόραση.

• Ένα τηλεπικοινωνιακό κέντρο που θα προσφέρει όλο το φάσμα των 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

• Ένα κέντρο πληροφοριών.

• Θυρίδες γραφείου για κάθε δημοσιογράφο και φωτογράφο.

Άλλα, μικρά κέντρα τύπου θα εγκατασταθούν σε όλες τις τοποθεσίες όπου θα 

λάβουν χώρα αγωνίσματα. Θα αντιγράφουν τις λειτουργίες του MPC σε 

μικρότερη κλίμακα και θα είναι συνδεδεμένα με αυτό. Η έκτασή τους θα 

εξαρτάται από τις απαιτήσεις για κάλυψη των αντίστοιχων αγωνισμάτων, 

αλλά σε καμία περίπτωση δε θα είναι μικρότερη από 150m2 [57],
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Το κέντρο των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού της Απικής στην 
Ψυττάλεια.
Η προστασία του περιβάλλοντος και της υγιεινής αποτελούν υψηλές 
προτεραιότητες της Οργανωτικής Επιτροπής «Αθήνα 2004»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΥΓΙΕΙΝΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ

5.1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

5.1.1. Atlanta

Η οργανωτική επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων της Atlanta (ACOG) σε ότι 

αφορά την προστασία του περιβάλλοντος εστίασε την προσοχή της στην 

οργάνωση και υποστήριξη ενός συστήματος ανακύκλωσης των στερεών 

απορριμμάτων.

5.1.1.1. Οργάνωση και λειτουργία του συστήματος ανακύκλωσης

Οι εκατοντάδες χιλιάδες των επισκεπτών της πόλης της Atlanta κατά τη 

διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων δε δημιούργησαν απλώς αυξημένες 

απαιτήσεις στέγασης, σίτισης και μεταφοράς. Αποτέλεσαν και ένα τεράστιο 

καταναλωτικό σύνολο που άφησε πίσω του χιλιάδες τόνους απορριμμάτων. Η 

ACOG έγκαιρα αναγνώρισε την ανάγκη να ακολουθηθεί μια στρατηγική 

ανακύκλωσης που θα αποτελούσε κάτι παραπάνω από απλές συμβουλές και 

επανάπαυση στην προαιρετική συμμετοχή: ήταν απαραίτητη η κατάστρωση

216



Βησσαρίων Δ. Κοιλούκος: Σύγχρονες Προσεγγίσεις Διαχείρισης και Διασφάλισης Ποιότητας
Μεγάλων Projects: Η Περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων

ενός ολοκληρωμένου συστήματος ανακύκλωσης των στερεών απορριμμάτων 

που θα δημιουργούνταν κατά τις 17 μέρες των Αγώνων.

Η οργανωτική επιτροπή εμπιστεύτηκε στην καναδέζικη εταιρία Royal 

Recycling/Recycling Development Corp. (Royal/RDC) το σχεδίασμά, την 

ανάπτυξη και εψαρμογή των προγραμμάτων ανακύκλωσης. Η Royal/RDC είχε 

ήδη μια πολύχρονη εμπειρία στην εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης 

σε μεγάλα γεγονότα. Σύμφωνα με την οργάνωση του συστήματος διαχείρισης 

στερεών απορριμμάτων, αυτά θα διαχωρίζονταν σε δύο μεγάλες κατηγορίες 

[58]:

• τα ανακυκλώσιμα υλικά που είχαν ήδη διαχωριστεί κατά την απόρριψή 

τους και

• τα ανάμεικτα υλικά.

Τα ανακυκλώσιμα υλικά ανέλαβε να επεξεργαστεί η εταιρία Browning-Ferris 

Inc. (BFI). Στις εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών (materials recovery facility, 

MRF) της εταιρίας στα περίχωρα της Atlanta είναι δυνατή η επεξεργασία των 

υλικών προς ανακύκλωση (μεταλλικών κουτιών, γυάλινων μπουκαλιών και 

χαρτιού) και η παραγωγή νέων ανακυκλωμένων χρήσιμων υλικών.

Τα ανάμεικτα υλικά, δηλαδή που δεν προβλέφτηκε η απόρριψή τους στους 

ειδικούς κάδους αλλά πετάχτηκαν αδιακρίτως της φύσης του υλικού, 

αποφασίστηκε να δοθούν προς εκμετάλλευση στην εταιρία MicroLife USA. Η 

MicroLife έχει στη διάθεσή ένα κτίριο 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην 

Atlanta όπου έχει εγκαταστήσει εξοπλισμό διαλογής. Με χρήση τόσο της 

χειρωνακτικής μεθόδου διαλογής όσο και της μεθόδου του μαγνητικού 

διαλογέα είναι δυνατός ο διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων υλικών από τα 

κοινά σκουπίδια [59],

Τα υλικά που δεν είναι δυνατό να ανακυκλωθούν (υπολείμματα διατροφής 

κλπ.) αποφασίστηκε να μεταφέρονται στο χώρο απόθεσης της MicroLife στο 

Rockdale County. Εκεί, με την εισαγωγή τους σε ειδικά μηχανήματα που 

περιστρέφονται σε υψηλές στροφές καθίσταται δυνατή η μείωση του όγκου 

των υλικών αυτών μέσω της σύγκρουσης μεταξύ τους, κυρίως, και όχι της 

κοπής τους. Τα οργανικά υλικά θάβονται, αφού αναμειχτούν με ξύλα και 

ζωικά απορρίμματα [59].
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Η επάνδρωση του προγράμματος ανακύκλωσης χρειάστηκε την εθελοντική 

εργασία περίπου 1.000 ατόμων, που προέρχονταν κυρίως από 

περιβαλλοντικές οργανώσεις της Γεωργίας αλλά και άλλων πολιτειών. Σε 

αυτούς τους εθελοντές προστέθηκαν ακόμη στελέχη πολλών εταιριών- 

χορηγών που τα παραχώρησαν για τις ανάγκες των Αγώνων. Όλοι μαζί 

αποτέλεσαν το “Πλήρωμα της Γης” (Earth Crew) και διακρίνονταν από τη 

χαρακτηριστική τους στολή. Μέσα στις κύριες αρμοδιότητές τους ήταν να 

κινούνται μέσα στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις και να βοηθούν τους 

επισκέπτες να καταλάβουν πώς διαχωρίζονται τα υλικά, να απαντούν στις 

ερωτήσεις τους και να τους προτρέπουν να πετούν τα ανακυκλώσιμα υλικά 

στα δοχεία με το ειδικό σήμα [59],

Η ACOG έθεσε το στόχο της επεξεργασίας του 85% της συνολικής 

εκτιμώμενης ποσότητας των 9.000 τόνων στερεών απορριμμάτων. Για να το 

επιτύχει αυτό έπρεπε να οργανώσει ένα απλό και βολικό πρόγραμμα και να 

καθιερώσει μια πάγια και ομοιόμορφη εικόνα των δοχείων ανακύκλωσης. 

Κατ' αυτό τον τρόπο, από τη μια οι αθλητές που γνώριζαν το πρόγραμμα από 

την παραμονή τους στο Ολυμπιακό Χωριό θα έβρισκαν ένα παρόμοιο 

σύστημα και στις αθλητικές εγκαταστάσεις και από την άλλη οι θεατές, που 

παρακολουθούσαν αγωνίσματα σε διαφορετικές εγκαταστάσεις, θα 

αναγνώριζαν εύκολα αυτό το ενιαίο σύστημα.

Πριν τοποθετηθούν τα δοχεία ανακύκλωσης προηγήθηκε μια λεπτομερής 

μελέτη των αναγκών της κάθε τοποθεσίας σε αριθμό δοχείων αλλά και των 

θέσεων όπου έπρεπε να εγκατασταθούν αυτά, βάσει της φυσικής πορείας 

που θα ακολουθούσαν οι επισκέπτες και οι αθλητές.

Τα δοχεία που τοποθετήθηκαν στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις και στις γύρω 

από αυτές τοποθεσίες ήταν τριών κατηγοριών [58]:

• Τα μπλε δοχεία χωρητικότητας 65 γαλονιών. Προορίζονταν για τα 

πλαστικά μπουκάλια και τα κουτάκια αλουμινίου και τοποθετήθηκαν στο 

Ολυμπιακό Χωριό, στους αγωνιστικούς χώρους, στα μεγάλα ξενοδοχεία 

και σε ανοιχτούς χώρους. Πάνω στα δοχεία ήταν γραμμένες οι σχετικές 

οδηγίες στις τρεις επίσημες γλώσσες των Αγώνων (αγγλικά, γαλλικά, 

ισπανικά) και ακολουθούνταν από ανάλογα σχεδιαγράμματα.
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• Τα μπλε δοχεία χωρητικότητας 32 γαλονιών. Είχαν πάνω τους 

χαρακτηριστικά που δήλωναν τη χρήση τους και τοποθετήθηκαν στους 

κατοικήσιμους χώρους του Ολυμπιακού Χωριού, καθώς και στα γραφεία 

των διοικητικών υπηρεσιών και των Μ.Μ.Ε.

• Τα καφέ δοχεία χωρητικότητας 32 γαλονιών. Προορίζονταν για τα 

υπολείμματα των τροφών και τοποθετήθηκαν στις κουζίνες του 

Ολυμπιακού Χωριού.

5.1.1.2. Αξιολόγηση του συστήματος ανακύκλωσης

Το σύστημα λειτούργησε με αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες. 

Ήδη από τις πρώτες ημέρες των Αγώνων έγινε φανερή η επιτυχία του 

συστήματος ανακύκλωσης στην προσπάθειά του να αποτελέσει ένα 

αναπόσπαστο στοιχείο της τέλεσης των Αγώνων.

Για τις ανάγκες των Αγώνων τοποθετήθηκαν σε διάφορες τοποθεσίες της 

πόλης περισσότερα από 10.000 μπλε δοχεία ανακύκλωσης για χαρτιά, 

μπουκάλια και κουτιά αλουμινίου και άλλα 9.000 δοχεία για χαρτί γκοφρέ. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Royal/RDC, η εταιρία ξεπέρασε το στόχο της για 

επεξεργασία του 85% των στερεών απορριμμάτων των Αγώνων, φτάνοντας 

σε ποσοστό 93%. Συνολικά, η εταιρία επεξεργάστηκε περίπου 20 

εκατομμύρια κουτιά αλουμινίου και γυάλινα μπουκάλια [60].

Μέσω των τακτικών ελέγχων των δοχείων ανακύκλωσης που διενεργούσαν οι 

εθελοντές, έγινε δυνατή η εξεύρεση των σημείων εκείνων που υστερούσαν σε 

δοχεία και εκείνων που ήταν απαραίτητη η συχνότερη αποκομιδή του 

περιεχομένου τους. Ακόμη, διαπιστώθηκε ότι στη μεγάλη πλειοψηφία τους τα 

κουτιά, τα μπουκάλια και χαρτιά τοποθετούνταν κατά το σωστό τρόπο στα 

δοχεία.

Έτσι, μετά τις πρώτες ημέρες της διοργάνωσης, η προσοχή στράφηκε στην 

εντατικότερη ενημέρωση των επισκεπτών και όχι στις ίδιες τις διαδικασίες 

απόρριψης σκουπιδιών και εκκένωσης των δοχείων. Η ενεργοποίηση του 

κοινού προς την κατεύθυνση αυτή βοηθήθηκε από τις συχνές ανακοινώσεις
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που γίνονταν στους αγωνιστικούς χώρους, που υπενθύμιζαν και προέτρεπαν 

τους θεατές στη χρήση των μπλε δοχείων ανακύκλωσης για τα 

χρησιμοποιημένα κουτιά και μπουκάλια τους.

Το μόνο πρόβλημα που αναφέρθηκε ήταν το αρκετά μεγάλο ποσοστό 

εθελοντών που παραιτούνταν από τα καθήκοντά τους [58], Το γεγονός αυτό 

είχε σαν συνέπεια τη στρατολόγηση νέων εθελοντών κατά τη διάρκεια των 

Αγώνων και την εκπαίδευσή τους παράλληλα με την εκτέλεση των εργασιών 

που τους ανατίθονταν. Οι υπεύθυνοι του συστήματος ανακύκλωσης 

βρέθηκαν, έτσι, να σπαταλούν πολλές ώρες στην εκπαίδευση νέων 

εθελοντών, παραμελώντας τα άλλα τους καθήκοντα.

5.1.2. Sydney

Η διεθνής κοινότητα γίνεται όλο και περισσότερο προσεκτική και απαιτητική 

σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά θέματα. Τα φαινόμενα της μόλυνσης, των 

κλιματολογικών αλλαγών και του κινδύνου αφανισμού κάποιων ειδών έχουν 

οδηγήσει στη ανάληψη δραστικών μέτρων από όλους τους φορείς της 

κοινωνίας. Η αθλητική κοινότητα δε θα μπορούσε να μείνει αμέτοχη σε ένα 

τόσο ευαίσθητο όσο και επείγον κοινωνικό θέμα. Όμως τι σχέση υπάρχει 

μεταξύ του αθλητισμού και του περιβάλλοντος;

Η οργανωτική επιτροπή των Αγώνων του Sydney 2000 έχει καταλήξει σε 

τουλάχιστον τρεις σημαντικούς συνδέσμους μεταξύ του αθλητισμού και του 

περιβάλλοντος [61]:

1. Τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα είναι δυνατό να έχουν σοβαρές συνέπειες 

στο περιβάλλον της διοργανώτριας πόλης δημιουργώντας προβλήματα, 

όπως είναι η μόλυνση, η συσσώρευση μεγάλων αποθεμάτων σκουπιδιών 

και η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. Συνεπώς, είναι προς το 

συμφέρον της διοργανώτριας πόλης να προσπαθήσει να μειώσει αυτές τις 

συνέπειες.

2. Οι αθλητές έχουν ανάγκη από ένα υγιές περιβάλλον, στο οποίο θα 

προπονούνται και θα αγωνίζονται, ώστε να επιτύχουν την κορυφαία τους
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απόδοση. Ώστε, και χάριν των αθλητικών επιδόσεων είναι σημαντικό να 

διατηρηθεί το περιβάλλον κατά το δυνατό υγιές.

3. Πολλά αθλητικά γεγονότα λαμβάνουν χώρα στο φυσικό περιβάλλον (π.χ. 

κωπηλασία, ιστιοπλοΐα, ιππασία, ορεινή ποδηλασία κ.α.). Έτσι, 

προκειμένου να διατηρηθούν και να βελτιωθούν οι αθλητικές επιδόσεις 

είναι απαραίτητη η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.

Εξάλλου, και η ΔΟΕ έχει αναγνωρίσει την ύπαρξη ενός υγιούς περιβάλλοντος 

ως θεμελιώδους προϋπόθεσης για επιτυχημένες αθλητικές διοργανώσεις. Για 

το λόγο αυτό και όρισε το περιβάλλον ως τον τρίτο στυλοβάτη του 

Ολυμπισμού μετά τον αθλητισμό και τον πολιτισμό [61].

5.1.2.1. Η οικολογική δέσμευση του Sydney

Η επιτροπή υποψηφιότητας του Sydney κατά την κατάθεση της αίτησης 

υποψηφιότητας της πόλης (1993) συμπεριέλαβε στην αίτησή της την 

περιεκτικότερη περιβαλλοντική δέσμευση και το πιο ολοκληρωμένο 

περιβαλλοντικό σχέδιο που συντάχθηκε ποτέ για τη διοργάνωση Ολυμπιακών 

Αγώνων. Κατά τη δήλωση του ίδιου του προέδρου της ΔΟΕ, η ανάληψη της 

διοργάνωσης των Αγώνων του 2000 από το Sydney είχε να κάνει εν μέρει με 

την επικέντρωση της πόλης σε περιβαλλοντικά θέματα [61].

Συγκεκριμένα, στο φάκελο υποψηφιότητας του Sydney συμπεριλαμβανόταν 

ένα κεφάλαιο με τις περιβαλλοντικές κατευθυντήριες γραμμές (environmental 

guidelines) τις οποίες θα ακολουθούσε, αν επιλέγονταν ως διοργανώτρια 

πόλη. Επρόκειτο για πέραν των 100 δεσμεύσεων που ξεπερνούσαν κατά 

πολύ τα στάνταρντς που είχε θέσει η ΔΟΕ και οι οποίες αφορούσαν τα εξής 5 

κυρίαρχα θέματα [62]:

• οικονομική διαχείριση της ενέργειας,

• οικονομική διαχείριση των αποθεμάτων νερού,

• ελαχιστοποίηση ή και αποφυγή της δημιουργίας σκουπιδιών,

• περιορισμό της μόλυνσης και
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• προστασία του φυσικού και του πολιτισμικού περιβάλλοντος.

Οι παραπάνω αρχές βασίζονται στην έννοια της Οικολογικά Διατηρήσιμης 

Ανάπτυξης (Ecologically Sustainable Development, ESD), η οποία προωθεί 

τη χρήση καινοτόμων και ευαίσθητων προς το περιβάλλον λύσεων σε ότι 

αφορά το σχεδίασμά και την κατασκευή κτιρίων και ευρύτερων αστικών 

περιοχών [62],

5.1.2.2. Περιβαλλοντικές ενέργειες

Σε μια μεγάλη διοργάνωση όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες εγείρονται 

περιβαλλοντικά θέματα περίπου σε κάθε τμήμα και φάση της προετοιμασίας 

και οργάνωσής τους. Φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές μπορούν να 

γίνουν αναφορικά με τη χρήση συγκεκριμένων υλικών στο σχεδίασμά, την 

κατασκευή και τον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα μέσα μεταφοράς, τόσο προς τις εγκαταστάσεις, όσο και εντός των 

εγκαταστάσεων, την οργάνωση της σίτισης και τη διαχείριση των 

απορριμμάτων.

Έτσι, η κατασκευή όλων των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων, με πρώτο το 

Ολυμπιακό Στάδιο, έγινε με χρήση των αρχών της Οικολογικά Διατηρήσιμης 

Ανάπτυξης (ESD). Το Ολυμπιακό Χωριό αποτελεί με τη σειρά του ένα νέο 

αυστραλιανό περιβαλλοντικό πρότυπο στις οικιστικές κατασκευές. Η 

ποσότητα της ενέργειας που θα απαιτείται για τη λειτουργία ενός σπιτιού του 

Ολυμπιακού Χωριού θα αναλογεί μόλις στο 50% της ενέργειας που απαιτείται 

για τη λειτουργία ενός τυπικού σπιτιού ανάλογων χώρων στην Αυστραλία. 

Επιπλέον, το μεγαλύτερο τμήμα της ενέργειας αυτής θα προέρχεται από τον 

ήλιο [62],

Η SOCOG έχει δώσει, ακόμη, έμφαση στην αποφυγή της δημιουργίας 

απορριμμάτων από τα υλικά που χρησιμοποιούνται. Όπου αυτό είναι εφικτό 

και πρακτικό, επιλέγεται η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των 

χρησιμοποιημένων υλικών. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι η μετατροπή σε 

χρήσιμα υλικά όσο γίνεται μεγαλύτερων ποσοτήτων απορριμμάτων, ώστε
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αυτά να μην καταλήγουν στις χωματερές. Εφόσον είναι εφικτό, θα γίνεται 

επεξεργασία των απορριμμάτων προκειμένου να αποτελέσουν πηγή 

ενέργειας [62], Η ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων εφαρμόζεται σε όλες τις 

πτυχές της οργάνωσης των Αγώνων, συμπεριλαμβανομένης της 

κατεδάφισης, της κατασκευής και του εξοπλισμού κτιρίων, καθώς και της 

λειτουργίας των εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

5.1.2.3. Περιβαλλοντικά projects

Ένα σημαντικό περιβαλλοντικό project είναι αυτό της αναμόρφωσης της 

Ακτής Homebush. Πρόκειται για ένα χώρο που μέχρι πρότινος αποτελούσε 

ένα μεγάλο βιομηχανικό σκουπιδότοπο και ο οποίος μετασχηματίστηκε σε 

ένα χώρο αθλητισμού, αναψυχής και στέγασης εμπορικών επιχειρήσεων και 

οικογενειών. Περισσότερα από 4.400 στρέμματα θα αποτελέσουν το Πάρκο 

της Χιλιετίας (Millennium Parklands), ένα χώρο προστασίας της άγριας ζωής 

και αναψυχής και ένα σημείο αναφοράς για το κεντρικό και δυτικό Sydney. Το 

project ήταν το μεγαλύτερο αυτού του είδους που έγινε ποτέ στην Αυστραλία 

και ένα από τα πιο πετυχημένα διεθνώς [62],

Η SOCOG μέσα στα πλαίσια της δέσμευσής της στην προστασία του 

περιβάλλοντος έχει αναλάβει την οργάνωση του Ολυμπιακού Project για την 

αντιμετώπιση της πρόκλησης του φαινομένου του θερμοκηπίου (Olympic 

Greenhouse Challenge Project). Πρόκειται για ένα μεγάλο project που 

στοχεύει στην εκτίμηση των συνεπειών των Αγώνων στο φαινόμενο του 

θερμοκηπίου και στον προσδιορισμό όλου του εύρους των μέτρων που 

πρέπει να ληφθούν, ώστε να μετριαστούν οι συνέπειες αυτές [62],

To project τέθηκε σε εφαρμογή το Νοέμβριο του 1997 μετά την υπογραφή 

σχετικής συμφωνίας με τις κυβερνητικές αρχές. Ήδη έχουν κατατεθεί τρεις 

εκθέσεις προόδου που αφορούν τις συνέπειες κατά την περίοδο των 60 

ημερών που θα διαρκέσει συνολικά η διοργάνωση των Ολυμπιακών και 

Παραολυμπιακών Αγώνων στα 4 κρίσιμα θέματα της ενεργειακής χρήσης, 

των μεταφορών, των απορριμμάτων και της εμφύτευσης δέντρων. Στις
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εκθέσεις αυτές μεταξύ άλλων παραθέτονται παραδείγματα πρωτοβουλιών 

που δύνανται να μειώσουν τις συνέπειες του φαινομένου του θερμοκηπίου.

5.1.2.4. Η περιβαλλοντική κληρονομιά του Sydney

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Sydney είναι οι πρώτοι που έδωσαν τόσο μεγάλο 

βάρος στη φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση και ανάπτυξη. Με αυτή την 

έννοια θα αφήσουν μια περιβαλλοντική κληρονομιά σε όλες τις επόμενες 

διοργανώσεις και στο Ολυμπιακό Κίνημα. Η κληρονομιά αυτή αφορά 4 

κυρίως θέματα:

• Διαμορφώνεται πλέον ένα υψηλό σημείο σύγκρισης (benchmark), έναντι 

του οποίου όλες οι προσεχείς διοργανώσεις θα πρέπει να επιδείξουν μια 

αξιοπρεπή επίδοση.

• Έχει επιτευχθεί υψηλός βαθμός κοινωνικής δραστηριοποίησης για 

περιβαλλοντικά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης του 

αθλητισμού με το περιβάλλον.

• Παρέχονται νέες δυνατότητες στην εφαρμογή περιβαλλοντικών επιλογών 

στις επιχειρήσεις μέσω των μεθόδων, της γνωσομάθειας και της εμπειρίας 

που θα προστεθούν στην κατοχή των συμμετεχόντων στην οργάνωση των 

Αγώνων του Sydney.

Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του περιβαλλοντικού σχεδιασμού που 

χρησιμοποιήθηκε κατά την κατασκευή των αθλητικών και άλλων 

εγκαταστάσεων θα μπορέσουν εύκολα να εφαρμοστούν και σε άλλες 

ανάλογες περιπτώσεις.
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5.1.3. Αθήνα

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν μια μεγάλη πρόκληση και μια μοναδική 

ευκαιρία για την Ελλάδα να διερευνήσει και να εφαρμόσει σε μεγάλη κλίμακα 

προγράμματα φιλικά προς το περιβάλλον και ενέργειες που είναι σύμφωνες 

με τις αρχές της συνεχούς ανάπτυξης (sustainable development).

5.1.3.1. Περιβαλλοντικός προσανατολισμός και δεσμεύσεις

Η οργανωτική επιτροπή των Αγώνων, η ATHOC, έχει πλήρη γνώση των 

μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το περιβάλλον παγκοσμίως:

• Τον κίνδυνο αφανισμού κάποιων ειδών.

• Το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

• Τη μείωση του επιπέδου του όζοντος στη στρατόσφαιρα.

• Τη ρύπανση του αέρα, του εδάφους και των υδάτων.

• Την ανακύκλωση των φυσικών πόρων.

Έτσι, η ATHOC είναι αποφασισμένη να στηρίξει την εφαρμογή αρχών φιλικών 

προς το περιβάλλον σε όλα τα έργα (projects) που θα αναλάβει κατά την 

προετοιμασία και οργάνωση των Αγώνων. Η επιτροπή δεσμεύεται στις 

παρακάτω κατευθυντήριες αρχές [63]:

• Κανένα project, όσο μικρό και αν είναι, δε θα εφαρμόζεται αν δεν 

προηγηθεί μια πλήρης και λεπτομερής Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών 

Συνεπειών (Environmental Impact Assessment, ΕΙΑ). Κατ' αυτό τον τρόπο 

θα διασφαλίζεται ότι δε θα υπάρχουν παρεκκλίσεις από τις γενικές 

περιβαλλοντικές αρχές που έχουν τεθεί από την κυβέρνηση και την 

ATHOC.

• Το περιβάλλον δε θα προστατεύεται απλά. Θα βελτιώνεται.

• Θα γίνουν προσπάθειες να χρησιμοποιηθούν κατά το δυνατό υφιστάμενες 

εγκαταστάσεις για τις ανάγκες των Αγώνων και να αποφευχθεί η
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καταπάτηση ελεύθερου χώρου. Αν και όπου αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα 

γίνονται παράλληλες κινήσεις προς την κατεύθυνση της δημιουργίας κενών 

χώρων, όπως για παράδειγμα περιορισμοί στον πολεοδομικό συντελεστή 

σε άλλες περιοχές, ανασχεδιασμός υφιστάμενων χώρων και προσφορά 

περισσότερης γης για δημόσια χρήση.

• Τα projects που θα σχεδιάζονται θα είναι σε συμφωνία με τη γενική 

κυβερνητική πολιτική της προστασίας του περιβάλλοντος και του 

επανασχεδιασμού της περιοχής.

• Η ολοκλήρωση των projects θα γίνεται με χρήση φιλικών προς το 

περιβάλλον τεχνολογιών και υλικών. Οι υπό σύμβαση κατασκευάστριες 

εταιρίες θα πρέπει να δεσμευτούν για τη χρήση τέτοιων τεχνολογιών και 

υλικών και να παρέχουν αναλυτικά σχέδια.

• Θα προβλεφτούν και θα προγραμματιστούν μελλοντικές χρήσεις για όλες 

τις μόνιμες εγκαταστάσεις που θα κατασκευαστούν χάριν των Αγώνων.

• Οι ολυμπιακές εγκαταστάσεις θα εξυπηρετούνται από τα μέσα μαζικής 

μεταφοράς (το τραμ και το μετρό, που είναι περισσότερο φιλικά προς το 

περιβάλλον) και θα ληφθούν όλα τα δυνατά μέτρα για την αποθάρρυνση 

της χρήσης ιδιωτικών αυτοκινήτων.

• Τόσο στο Ολυμπιακό Χωριό, όσο και στις τοποθεσίες των αγώνων, θα 

χρησιμοποιηθεί η πλέον σύγχρονη τεχνογνωσία προκειμένου να 

εξυπηρετηθούν οι ανάγκες σε ενέργεια και νερό, να γίνει ανακύκλωση 

υλικών, να διαφυλαχτούν οι φυσικού πόροι και να διατηρηθεί το φυσικό και 

πολιτισμικό περιβάλλον. Ειδικά για το θέμα του πολιτισμικού 

περιβάλλοντος και δεδομένης της μεγάλης συγκέντρωσης αρχαίων και 

σύγχρονων μνημείων στην Αθήνα, θα λάβουν χώρα ειδικές ενέργειες, ώστε 

να προστατευτούν τα μνημεία αυτά από τον υπερβολικά μεγάλο αριθμό 

επισκεπτών, που θα δεχτούν μέσα στο μικρό χρονικό διάστημα που θα 

διαρκέσουν οι Αγώνες.

• Η υπάρχουσα υποδομή σε εγκαταστάσεις στέγασης (ξενοδοχεία, 

ενοικιαζόμενα δωμάτια, διαμερίσματα κλπ.) θα χρησιμοποιηθεί όσο είναι 

δυνατό για τη στέγαση των επισκεπτών, των αθλητών, των διαιτητών και 

των δημοσιογράφων. Όπου είναι απαραίτητες νέες εγκαταστάσεις, αυτές
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είτε θα είναι παροδικής μορφής (σιιναρμολογούμενες τέντες κλπ.) είτε θα 

κατασκευάζονται με εξαιρετικά φιλικές προς το περιβάλλον προδιαγραφές 

(όπως το Ολυμπιακό Χωριό).

• Ειδική πρόνοια θα ληφθεί, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο θόρυβος, οι οπτικές 

κακομορφίες και άλλες μορφές ενόχλησης στην αστική και βιομηχανική 

περιοχή της πόλης. Το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης προβλέπει τη διάθεση 

3,86 δις δραχμών για την εφαρμογή μέτρων καταπολέμησης του θορύβου.

• Τέλος, θα δοθεί προτεραιότητα στην πληροφόρηση του κοινού, πριν και 

κατά τη διάρκεια των Αγώνων, σχετικά με την εφαρμογή των παραπάνω 

μέτρων, καθώς και στην ενθάρρυνση της συμμετοχής του.

5.1.3.2. Ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από το 

κυκλοφοριακό

Ένας μεγάλος αριθμός βασικών έργων βελτίωσης της κυκλοφορίας έχουν ήδη 

κατασκευαστεί ή βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης. Μεταξύ αυτών 

περιλαμβάνονται:

• Το νέο αεροδρόμιο των Σπάτων το οποίο όταν ολοκληρωθεί το 2004 θα 

έχει ικανότητα εξυπηρέτησης 50 εκατομμυρίων επισκεπτών ετησίως.

• Ο νέος αυτοκινητόδρομος Ελευσίνας-Σταυρού-Σπάτων συνολικού μήκους 

70km και 6 λωρίδων κυκλοφορίας.

• Το αναβαθμισμένο εθνικό δίκτυο σιδηροδρόμων (τρένα intercity).

• Το μετρό, που θα προσθέσει δύο νέες γραμμές στην υφιστάμενη μία και θα 

καλύπτει ένα δίκτυο 49km ικανό να εξυπηρετήσει 350.000 επιβάτες 

ημερησίως.

Τα παραπάνω έργα αναμένεται να μειώσουν την ατμοσφαιρική ρύπανση κατά 

35% και το αριθμό των ιδιωτικών αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στο κέντρο 

της πόλης κατά 250.000.

Στη λογική της αύξησης της κυκλοφοριακής ροής και της μείωσης της 

περιβαλλοντικής ρύπανσης κινούνται και τα ακόλουθα μέτρα [63]:
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• Νέες οδικές αρτηρίες προς χρήση του δικτύου δημόσιων μεταφορών.

• Δημιουργία χώρων στάθμευσης κοντά σε στάσεις μέσων μαζικής 

μεταφοράς (park and ride lots).

• Πεζοδρόμηση και περιορισμοί στη χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων σε μεγάλα 

τμήματα του κέντρου της πόλης.

• Περιοχές (δακτύλιοι) ελεγχόμενης πρόσβασης ιδιωτικών αυτοκινήτων.

• Επαναδημιουργία του δικτύου των τραμ.

• Μεταφορές με φέρρυ κατά μήκος της νοτιοανατολικής ακτής της Αττικής.

• Εκσυγχρονισμός του συστήματος σηματοδότησης.

• Βελτιώσεις στην ποιότητα των καυσίμων και συνεχείς έλεγχοι των 

εκπομπών ρύπων και των επιπέδων θορύβου των αυτοκινήτων.

5.1.3.3. Επεξεργασία των στερεών και υγρών απορριμμάτων

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς τη διαχείριση, 

ανακύκλωση και τελική απόθεση των στερεών, βιομηχανικών και τοξικών 

απορριμμάτων. Μέχρι και το 1999 θα έχουν ξοδευτεί 37,75 δις δραχμές σε 

projects που αφορούν τη διαχείριση των στερεών απορριμμάτων. Με την 

ολοκλήρωση αυτών των projects θα υπάρχει η απαραίτητη υποδομή, ώστε να 

ικανοποιηθούν οι ανάγκες που θέτουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες [63],

Η οργανωτική επιτροπή θα φροντίσει να συνταχθεί μια ειδική μελέτη για τις 

ανάγκες που θα δημιουργήσουν τα προγράμματα ανακύκλωσης που θα 

εφαρμοστούν, καθώς και αυτές που θα προέλθουν από ειδικές περιπτώσεις 

(όπως είναι τα τοξικά απορρίμματα που παράγονται από τα μέσα 

ενημέρωσης).

Τα νέα projects, όπως είναι το Ολυμπιακό Χωριό, θα περιλαμβάνουν 

εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και θα κάνουν χρήση πηγών παθητικής 

ενέργειας [63],
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Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συλλογή, αποθήκευση και χρήση του νερού 

της βροχής, στη βελτίωση των τεχνικών υδροδότησης και της ανακύκλωσης 

του νερού.

Η ηλιακή, η αιολική και άλλες εναλλακτικές πηγές ενέργειας θα 

χρησιμοποιηθούν σε μεγάλη κλίμακα για τη θέρμανση του νερού και την 

παροχή ηλεκτρικού φωτισμού και κλιματισμού του αέρα. Τα νέα κτίρια θα 

σχεδιαστούν βασισμένα στην εξοικονόμηση ενέργειας και στις 

βιοκλιματολογικές συνθήκες.

Θα δοθεί έμφαση στην οικονομία στη χρήση του νερού για βασικές ανάγκες. 

Στις καθημερινές ανάγκες θα χρησιμοποιούνται υλικά φιλικά προς το 

περιβάλλον.

Οι ίδιες αρχές θα εφαρμοστούν και στα υπάρχοντα κτίρια, εφόσον είναι 

δυνατές οι απαραίτητες μετατροπές.

Η πληροφόρηση του κοινού σχετικά με την εφαρμογή των παραπάνω 

προγραμμάτων θα συνεισφέρει στη βαθμιαία αύξηση της υιοθέτησης 

παρόμοιων ενεργειών και στη συνειδητοποίηση της ζωτικής ανάγκης να 

προστατέψουμε τους φυσικούς πόρους από την αλόγιστη χρήση.

5.1.3.4. Περιβαλλοντική τεχνολογία

Δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει σημαντικούς πόρους εναλλακτικής ενέργειας (ο 

ήλιος, οι άνεμοι κλπ.), είναι φυσικό να έχει κάνει σοβαρά βήματα προς την 

κατεύθυνση της εφαρμογής εναλλακτικών τρόπων παραγωγής ενέργειας.

Παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά οι ενέργειες που έχουν γίνει για την 

παραγωγή εναλλακτικής ενέργειας και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές τους 

[63]:

1. Αιολική ενέονεια. Η ΔΕΗ επιβλέπει εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης της 

αιολικής ενέργειας συνολικής ισχύος περίπου 100MW πανελλαδικά. Το 

2000 η ισχύς θα φτάσει τα 300MW, ενώ το όλο project θα κοστίσει 85 δις 

δραχμές.
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2. Ηλιακή ενέρνεια. Η χρήση συστημάτων θέρμανσης νερού με χρήση της 

ηλιακής ενέργειας αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία 15 χρόνια. Σήμερα 

βρίσκονται σε χρήση 1.800.000m2 πάνελ, περισσότερα από τα μισά σε 

ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ελληνική βιομηχανία κατασκευής 

ανάλογων συστημάτων κυριαρχεί στην ευρωπαϊκή αγορά. Εκτιμάται ότι η 

ελληνική αγορά μπορεί να απορροφήσει άλλα 2.800.000πι2 πάνελ και η 

κυβέρνηση δίνει κίνητρα προς αυτή την κατεύθυνση.

3. Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί. Η ΔΕΗ έχει εκπονήσει ένα δεκαετές σχέδιο 

σύμφωνα με το οποίο η συνολική ισχύ που παράγεται από μικρούς 

υδροηλεκτρικούς σταθμούς θα φτάσει τα 34MW το 2000 προσφέροντας 

178GWh ενέργειας ετησίως. To project θα κοστίσει 18 δις δραχμές.

4. Βιομάζα. Η βιομάζα θα χρησιμοποιείται α) για την παραγωγή βιομηχανικής 

θέρμανσης ή και βιοηλεκτρισμού με στόχο τα 80MW το 2000 και β) για την 

παραγωγή υγρού βιοκαυσίμου για οχήματα, αρχικά δοκιμαστικά και στη 

συνέχεια και στο εμπόριο με στόχο την παραγωγή 50.000 τόνων 

αιθανόλης. Το κόστος της προώθησης της χρήσης της βιομάζας θα φτάσει 

τα 70 δις δραχμές.

Γεωθεουική ενέρνεια. Στο χώρο της Ελλάδας έχουν διαπιστωθεί αποθέματα 

μέσης και υψηλής ενθαλπίας. Στο εγγύς μέλλον θα αρχίσει η χρήση των 

γεωθερμικών πόρων κυρίως στον αγροτικό τομέα (θέρμανση θερμοκηπίων, 

ιχθυοκαλλιέργειες κλπ.). Το πρόγραμμα θα κοστίσει 1 δις δραχμές.
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5.2. ΥΓΙΕΙΝΗ

5.2.1. Atlanta

5.2.1.1. Το σύστημα παροχής δημόσιας υγείας

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες αποτέλεσαν ένα μοναδικό συνδυασμό πρόκλησης και 

ευκαιρίας για τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας που δραστηριοποιούνται στην 

περιφέρεια της Atlanta. Η πρόκληση είχε να κάνει με την αντιμετώπιση 

ασθενειών και τραυματισμών που θα εμφανίζονταν κατά τη διάρκεια ενός 

μεγάλου παγκόσμιου γεγονότος. Η ευκαιρία που πρόβαλε ήταν η ανάπτυξη 

ενός συστηματικού και συντονισμένου συστήματος που δε θα εξυπηρετούσε 

μόνο τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996 αλλά θα αποτελούσε ένα μοντέλο 

για μελλοντικά μεγάλα δημόσια γεγονότα.

Η υπηρεσία υγείας της Πολιτείας της Γεωργίας ήταν η πρώτη που άρχισε τις 

προετοιμασίες για τους Αγώνες αμέσως μετά την ανακοίνωση της επιλογής 

της Atlanta για τη διοργάνωση των Αγώνων του 1996. Οι ενέργειες στις 

οποίες προχώρησε μπορούν να ομαδοποιηθούν στις εξής κατηγορίες [64]:

• εκτίμηση,

• ανάπτυξη πολιτικών και

• ασφάλεια.

5.2.1.1.α. Εκτίμηση

Η εκτίμηση της κατάστασης έχει να κάνει με την επιτήρηση και 

παρακολούθηση των εγκαταστάσεων όπου θα λάβει χώρα το γεγονός. Με τον 

όρο επιτήρηση εννοείται η ανάπτυξη ενός συστήματος που θα εποπτεύει τους 

χώρους, ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμο να παράσχει την 

απαιτούμενες υπηρεσίες. Η παρακολούθηση δεν είναι τίποτα άλλο από την 

ανάλυση των ιατρικών στοιχείων σε καθημερινή βάση, προκειμένου να
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ανακαλυφθούν και να αντιμετωπιστούν έγκαιρα πιθανές εξάρσεις σε 

ορισμένες ασθένειες.

Στην περίπτωση της Atlanta αναπτύχθηκαν δύο συστήματα επιτήρησης: το 

ένα ήταν υπεύθυνο για την παροχή υπηρεσιών υγείας σε περιστατικά που θα 

παρουσιάζονταν εκτός των ολυμπιακών εγκαταστάσεων και δε θα είχαν να 

κάνουν με μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας (το λεγόμενο σύστημα 

επιτήρησης “έξω από το φράχτη") και το άλλο θα προσέφερε τις υπηρεσίες 

του στους αθλητές, το επίσημο ολυμπιακό προσωπικό, τις εθνικές 

αντιπροσωπείες κλπ. (το λεγόμενο και σύστημα επιτήρησης “μέσα από το 

φράχτη”). Το σύστημα για τους “έξω από το φράχτη” σχεδιάστηκε για να 

προσφέρει βοήθεια σε όλους τους θεατές, τους απλούς εθελοντές και τους 

κατοίκους της πόλης σε συνεργασία με 8 συμβεβλημένα νοσοκομεία αλλά και 

για να διεξάγει ελέγχους των περιστατικών, ώστε να διαγνώσει έγκαιρα 

πιθανές περιπτώσεις επιδημιών η άλλων μαζικών ασθενειών [64]. Το 

σύστημα για τα μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας ήταν δυνατό να προσφέρει 

πιο αναλυτικά και λεπτομερή στοιχεία, από τη στιγμή που εξυπηρετούσε 

πολύ μικρότερο αριθμό ατόμων.

5.2.1.1.β. Ανάπτυξη πολιτικών

Οι πολιτικές που όφειλαν να προβλεφτούν στην προετοιμασία για τους 

Αγώνες αφορούσαν την πρόληψη και την αντιμετώπιση της εμφάνισης 

κρουσμάτων που χρήζουν παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι πολιτικές 

πρόληψης απαιτούσαν την τήρηση κάποιων κανόνων δημόσιας υγείας, ενώ οι 

πολιτικές αντιμετώπισης το σχεδίασμά δράσης σε περίπτωση έκτακτων 

γεγονότων.

Καθορίστηκε, λοιπόν, μια ομάδα από 6 κανονισμούς προκειμένου να 

διαφυλαχτεί η δημόσια υγεία [64], Οι κανονισμοί αυτοί αφορούσαν τα εξής 

θέματα:

• Ειδικές υπηρεσίες σίτισης. Καθορίστηκε ένα όργανο που θα τελούσε 

επιθεωρήσεις στις πρόχειρες εγκαταστάσεις σίτισης που θα στήνονταν για

232



Βησσαρίων Δ. Κοιλούκος: Σύγχρονες Προσεγγίσεις Διαχείρισης και Διασφάλισης Ποιότητας
Μεγάλων Projects: Η Περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων

την εξυπηρέτηση των θεατών των Αγώνων και τροποποιήθηκε η σχετική 

διάταξη, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν οι εγκαταστάσεις αυτές πάνω 

από 14 μέρες.

• Προμήθεια νερού. Έγινε σαφές ότι θα πρέπει να παρέχεται πόσιμο νερό σε 

όλους τους χώρους συγκέντρωσης κοινού άνω των 50 ατόμων.

• Στερεά κατάλοιπα. Καθορίστηκε ο αριθμός των κοντέινερς που 

απαιτούνταν σε κάθε χώρο ανάλογα με τον αριθμό των θεατών που 

αναμένονταν. Επίσης, πάρθηκαν μέτρα για τη συντήρηση των κοντέινερς 

και την αποφυγή της εμφάνισης μολυσματικών ασθενειών.

• Στέγαση των τουριστών. Ορίστηκαν οι ελάχιστες απαιτούμενες υπηρεσίες 

που θα προσέφεραν όσοι παρείχαν στέγαση και πρωινό στους επισκέπτες.

• Πισίνες. Καθορίστηκαν συγκεκριμένα στάνταρντς στην ποιότητα του νερού 

των πισινών στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις και στους δημόσιους χώρους.

• Ειδικά αποχωρητήρια. Έγιναν οι απαραίτητες προμήθειες των

απαιτούμενων κινητών τουαλετών για κάθε τοποθεσία ανάλογα με την 

αναμενόμενη συμμετοχή επισκεπτών και καθορίστηκε η συχνότητα της 

συντήρησης και του καθαρισμού τους.

Στο τομέα της αντιμετώπισης καθορίστηκε αρχικά ένα σύστημα που θα 

διασφάλιζε τη γρήγορη και συντονισμένη αντίδραση σε όλα τα θέματα που 

είχαν να κάνουν με τη δημόσια υγεία κατά τη διάρκεια των Αγώνων. Το 

κέντρο του συστήματος αυτού ήταν το Διοικητικό Κέντρο Δημόσιας Υγείας 

(Public Health Command Center). Στο Κέντρο βρίσκονταν σε 24-ωρη βάση 

επαγγελματίες ιατροί και νοσοκόμοι, καθώς και προσωπικό αντιμετώπισης 

έκτακτων περιπτώσεων. Η κύρια ευθύνη του Κέντρου ήταν ο συντονισμός της 

αντιμετώπισης όλων των θεμάτων που είχαν να κάνουν με τη δημόσια υγεία, 

όπως είναι η εξάπλωση επιδημιών, η ασφάλεια των τροφίμων, οι υπηρεσίες 

πρόληψης και η ενημέρωση των Μ.Μ.Ε.

Οι έκτακτες ιατρικές υπηρεσίες (emergency medical services, EMS) της 

πολιτείας της Γεωργίας αναδιοργανώθηκαν, ώστε να συμπεριλάβουν στο 

σχεδίασμά τους τις εξής πιθανές καταστάσεις:
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• Την πιθανότητα να μην είναι διαθέσιμο αρκετό προσωπικό των EMS 

επειδή ένα τμήμα του θα απασχολείται από την οργανωτική επιτροπή 

ACOG στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις.

• Την πιθανότητα ο συνωστισμός του κυκλοφοριακού να είναι τέτοιος που να 

μην επιτρέπει την μετακίνηση ασθενοφόρων και τη μεταφορά ασθενών 

μέσω αυτών.

• Την πιθανότητα το προσωπικό των EMS να απασχολείται με προβλέψιμες 

καταστάσεις που πιθανόν να λάβουν μεγάλη έκταση, όπως είναι οι ήπιες 

μορφές ασθενειών που σχετίζονται με τη ζέστη.

Ακόμη, διαμορφώθηκαν σχέδια σε περίπτωση καταστροφών πέραν των 

υφιστάμενων που αφορούσαν μέτρα όπως η εκκένωση χώρων, τα μαζικά 

καταφύγια και η μεταφορά του κοινού. Στην περίπτωση των Ολυμπιακών 

Αγώνων έπρεπε να ληφθούν επιπλέον μέτρα που θα κάλυπταν την 

περίπτωση τρομοκρατικών χτυπημάτων. Έτσι, έπρεπε να προβλεφτούν 

μέτρα και για την αντιμετώπιση της μικρής αλλά υπαρκτής πιθανότητας μιας 

τρομοκρατικής επίθεσης με χημικά ή βιολογικά όπλα.

Η υπηρεσία δημόσιας υγείας των Η.Π.Α. φρόντισε να γίνουν οι εξής 

προετοιμασίες [64]:

• Τοποθέτηση σε θέσεις κλειδιά ειδικών κρατικών ιατρικών ομάδων με 

εμπειρία στην αντιμετώπιση χημικών και βιολογικών επιθέσεων.

• Τοποθέτηση φαρμακολόγων στα νοσοκομεία για την αντιμετώπιση 

μαζικών εκθέσεων σε χημικά.

• Εκπαίδευση του προσωπικού των νοσοκομείων και των ομάδων εκτάκτων 

περιπτώσεων για την παροχή βοήθειας στα θύματα μαζικών ατυχημάτων.

• Οργάνωση και διενέργεια μιας άσκησης ετοιμότητας σε συνθήκες που 

προσομοίαζαν ένα μαζικό ατύχημα. Η άσκηση τέθηκε σε εφαρμογή δύο 

εβδομάδες πριν την έναρξη των Αγώνων και συντέλεσε στην πληρέστερη 

προετοιμασία του προσωπικού των κρατικών και τοπικών υπηρεσιών 

υγείας και έκτακτης ανάγκης.
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5.2.1.1.γ. Ασφάλεια

Οι ενέργειες που είχαν να κάνουν με την ασφάλεια αφορούσαν την πρόληψη 

των ασθενειών που σχετίζονται με τη ζέστη (Heat-Related Illness, HRI) και 

γενικότερα την προστασία της δημόσιας υγείας.

Οι ασθένειες HRI θεωρούνται από τους ειδικούς της δημόσιας υγείας ως ένα 

από τα πιο πιθανά και σοβαρά προβλήματα κατά τις συγκεντρώσεις κοινού 

σε υπαίθριους χώρους. Γι αυτό και δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην αντιμετώπιση 

τέτοιων φαινομένων στην Atlanta, μια ιδιαίτερα ζεστή πόλη του Αμερικάνικου 

Νότου.

Έγκαιρα διαπιστώθηκε, όμως, ότι η εμφάνιση συμπτωμάτων HRI σε πολλούς 

επισκέπτες ταυτόχρονα θα απαιτούσε την αποκλειστική ενασχόληση του 

προσωπικού των EMS με αυτές τις περιπτώσεις και δε θα άφηνε περιθώρια 

για την αντιμετώπιση πιο σοβαρών καταστάσεων. Έτσι, αναπτύχθηκαν 

κάποιες μέθοδοι, ώστε τα λιγότερο σοβαρά συμπτώματα να αντιμετωπίζονται 

από το κατά τόπους προσωπικό των ολυμπιακών εγκαταστάσεων χωρίς την 

κλήση για βοήθεια του προσωπικού των έκτακτων περιπτώσεων.

Σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό τοποθετήθηκαν σταθμοί αντιμετώπισης 

HRI σε στρατηγικά σημεία της πόλης, όπου αναμένονταν μεγάλη κυκλοφορία 

πεζών [64], Κάθε σταθμός αποτελούνταν από μια εύκολα αναγνωρίσιμη 

τέντα, στρατιωτικά δοχεία νερού, τραπέζια, αφίσες οδηγιών και ένα 

προσωπικό τουλάχιστον 5 ατόμων. Οι περαστικοί μπορούσαν να πάρουν 

δωρεάν γυαλιά ηλίου, καπέλα με προστασία του λαιμού, νερό είτε σε ποτήρια 

είτε σε προσωπικά παγούρια, καθώς και ενημερωτικά φυλλάδια.

Η ACOG προκειμένου να διαφυλάξει τη δημόσια υγεία τοποθέτησε μια ομάδα 

επίβλεψης του περιβάλλοντος σε κάθε αγωνιστικό χώρο που είχε ως 

αποστολή την παρακολούθηση όλων των συμβάντων καθ' όλη τη διάρκεια 

της ημέρας [64], Έξω από τους αγωνιστικούς χώρους άλλες ομάδες ήταν 

υπεύθυνες για τη διασφάλιση του ότι οι προμηθευτές υπαίθριου φαγητού 

είχαν τις απαραίτητες άδειες, την παρακολούθηση των πρακτικών 

επεξεργασίας του φαγητού, την επίλυση των προβλημάτων ρίψης 

απορριμμάτων και τη γενικότερη τήρηση των στοιχειωδών κανόνων υγιεινής.
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Τέλος, οργανώθηκε η σύνταξη και αποστολή ενός φυλλαδίου υγιεινής μαζί με 

πληροφορίες για εισιτήρια σε όλους όσους έλαβαν μέρος στην κλήρωση για 

τα εισιτήρια των Αγώνων.

5.2.1.1.δ. Αποτελέσματα του συστήματος δημόσιας υγείας

Γενικά μπορεί να διαπιστωθεί ότι οι έκτακτες περιπτώσεις εισαγωγής 

ασθενών στα νοσοκομεία ήταν λιγότερες από τις αναμενόμενες βάσει της 

μεγάλης προσέλευσης επισκεπτών στην Atlanta.

Διαπιστώθηκαν, πάντως, αυξημένα συμπτώματα στομαχικών διαταραχών, 

ειδικά κατά την πρώτη εβδομάδα των Αγώνων. Ωστόσο, έγινε σαφές ότι δεν 

επρόκειτο για κάποια επιδημία. Επίσης, έγιναν αρκετές καταγγελίες για την 

ποιότητα του φαγητού που προσφέρονταν σε κουτιά (box lunches). Πολλές 

φορές το φαγητό έφτανε στον τελικό παραλήπτη σε θερμοκρασία δωματίου 

και κάποια γεύματα είχαν σημάδια αλλοίωσης.

Οι υπεύθυνοι της ACOG και των υπηρεσιών δημόσιας υγείας φρόντισαν να 

έρθουν σε επαφή με τους ιδιοκτήτες των παρασκευαστηρίων και να 

συζητήσουν μαζί τους το πρόβλημα. Έτσι κατέληξαν στην εντατικότερη 

παρακολούθηση τόσο από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες όσο και από τις ομάδες 

επιθεώρησης των διαδικασιών παρασκευής φαγητού και στη μεταφορά του 

φαγητού σε ψυγεία.

Η εξαιρετική προσοχή που δόθηκε στην πρόληψη των ασθενειών που 

σχετίζονται με τη ζέστη (HRI) είχε ως αποτέλεσμα την ευαισθητοποίηση του 

κοινού. Έτσι, η εισαγωγή ατόμων που έπασχαν από HRI στα νοσοκομεία 

κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων όχι μόνο δεν αυξήθηκε αλλά 

παρουσιάστηκε μειωμένη από τα φυσιολογικά επίπεδα. Και μάλιστα, ενώ η 

μέση ημερήσια θερμοκρασία ήταν μεγαλύτερη από τα ιστορικά μέσα επίπεδα. 

Μόνο το 2% των έκτακτων περιπτώσεων εισαγωγής σε νοσοκομεία είχαν να 

κάνουν με HRI και από αυτές τις περιπτώσεις μόνο σε 15 ασθενείς κρίθηκε 

απαραίτητη η διακράτησή τους για θεραπεία [64],
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Η μόνη μαζική περίπτωση ασθενών που διαπιστώθηκε είχε να κάνει με τα 

θύματα της βομβιστικής έκρηξης στο Ολυμπιακό Πάρκο. Συνολικά 106 άτομα 

εισήχθησαν στις έκτακτες μονάδες 11 νοσοκομείων για την περίθαλψη 

τραυμάτων από την έκρηξη. Από αυτά, μόνο σε 21 περιπτώσεις κρίθηκε ότι 

έπρεπε να παραμείνουν για περαιτέρω νοσοκομειακή παρακολούθηση.

Η γενική αποτίμηση του συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας κατά τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες της Atlanta κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχής.

5.2.1.2. Έλεγχοι ντόπινγκ

Η Αμερικανική Ολυμπιακή Επιτροπή (U.S. Olympic Committee, USOC) είναι 

πολύ αυστηρή σε ότι αφορά τη χρήση απαγορευμένων ουσιών (ντόπινγκ) 

από τους αθλητές της. Πολύ περισσότερο δε στους Αγώνες της Atlanta που 

θα διεξάγονταν σε δικό της έδαφος και δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να 

εκτεθεί.

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους για τους Ολυμπιακούς Αγώνες οι 

αμερικανοί αθλητές υπόκεινταν συνεχώς στους πλέον εντατικούς και 

ακριβούς ελέγχους ντόπινγκ που είχαν εφαρμοστεί μέχρι τότε στα αθλητικά 

χρονικά. Οποιαδήποτε ώρα της ημέρας τα μέλη της USOC είχαν το δικαίωμα 

να χτυπήσουν την πόρτα του κάθε αθλητή και να απαιτήσουν τη συλλογή 

ενός δείγματος ούρων.

Εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 1996 διοργανώθηκε το Σεπτέμβριο 

του 1995 το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο της ΔΟΕ στις Αθλητικές Επιστήμες στην 

Atlanta. Εκεί παρουσιάστηκαν οι πιο σύγχρονες μέθοδοι ανίχνευσης 

απαγορευμένων ουσιών από καταξιωμένους εξειδικευμένους επιστήμονες. Το 

συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν ήταν ότι οι μέθοδοι αυτές δεν είναι τέλειες 

και χρειάζεται να γίνει αρκετή πρόοδος ακόμα. Κι αυτό, γιατί από τη μια 

υπάρχουν αθλητές που χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα της πλέον 

προηγμένης βιοϊατρικής τεχνολογίας, ώστε να ξεφεύγουν από τα τεστ και από 

την άλλη τιμωρούνται αθλητές που χρησιμοποιούν άθελά τους γνωστές, 

ανιχνεύσιμες απαγορευμένες ουσίες [65].
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Οι απαγορευμένες ουσίες που συνήθως κάνουν χρήση αθλητές στην 

προσπάθειά τους να νικήσουν με οποιοδήποτε κόστος χωρίζονται στις 

παρακάτω κατηγορίες:

• Αναβολικά στεροειδή.

• Ενδοφλέβια λήψη ορμονών.

• Εξωτερική λήψη ορμονών.

Τα αναβολικά στεροειδή χρησιμοποιούνταν μέχρι και την προηγούμενη 

δεκαετία κατά κόρον. Όμως, οι τελευταίες εξελίξεις στους ελέγχους ντόπινγκ 

επιτρέπουν πλέον την ανίχνευσή τους. Έτσι, τα αναβολικά δε 

χρησιμοποιούνται πια από αθλητές ολυμπιακού επιπέδου παρά μόνο από 

γυμνασιακούς αθλητές.

Οι χρήστες ενδοφλέβιων ορμονών πολλές φορές πιστεύουν ότι δεν μπορούν 

να ανιχνευτούν. Στην πραγματικότητα και αυτές οι ορμόνες ανιχνεύονται και 

μετριούνται. Η μόνη δυσκολία που μπορεί να δημιουργηθεί στα ελεγκτικά 

όργανα είναι να αποφανθούν αν η λήψη ήταν ενδοφλέβια ή εξωτερική.

Κάποιοι αθλητές έχουν στραφεί στη χρήση γενετικά μεταλλαγμένων 

ανθρώπινων αυξητικών ορμονών και άλλων φαρμάκων που είναι δύσκολο να 

διαχωριστούν από τα φυσιολογικά τους “ξαδέλφια”. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη χρήση μιας γενετικά μεταλλαγμένης 

εκδοχής της ερυθροποιετίνης του αίματος από ευρωπαίους αθλητές. Η 

υπερβολική χρήση της ουσίας αυτής, προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητα 

μεταφοράς οξυγόνου από το αίμα, πιστεύεται ότι είναι υπεύθυνη για το 

θάνατο τουλάχιστον έξι επαγγελματιών ποδηλατών.

Η πρόσφατη χρήση τεστοστερόνης είναι αυτή που έκανε πιο δύσκολο το έργο 

της ανίχνευσης, αφού πρόκειται για μια φυσιολογική ορμόνη που απαντάται 

σε όλους τους ανθρώπους. Συγκεκριμένα, τα φυσιολογικά επίπεδα της 

τεστοστερόνης είναι μεταξύ 2 και 250ng/ml στους άνδρες και μεταξύ 0,5 και 

40ng/ml στις γυναίκες. Τα παραπάνω ευρέα όρια επιτρέπουν σε κάποιους να 

παίρνουν μικρές ποσότητες τεστοστερόνης παραμένοντας μέσα στα 

φυσιολογικά όρια και άρα χωρίς να ανιχνεύονται.

Προκειμένου για την ανίχνευση της λήψης της τεστοστερόνης έχουν 

αναπτυχθεί 4 μέθοδοι, κάποιες από τις οποίες είναι περισσότερο
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ολοκληρωμένες, ενώ άλλες χρειάζονται ακόμη (1995) βελτίωση. Οι μέθοδοι 

αυτές είναι [65]:

• Η υέτρηση του λόνου Τ/Ε (με το γράμμα Τ συμβολίζεται η τεστοστερόνη 

και με το Ε η επιτεστοστερόνη). Η μέθοδος βασίζεται στο γεγονός ότι παρά 

το ότι η τεστοστερόνη μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ μεγάλων ορίων, η 

επιτεστοστερόνη την ακολουθεί κατά τρόπο ώστε η αναλογία Τ/Ε να είναι 

περίπου σταθερή. Ώστε, μια εξωτερική λήψη τεστοστερόνης ή μιας ουσίας- 

προδρόμου της θα επιφέρει σημαντική μεταβολή στο λόγο Τ/Ε και θα 

ανιχνευτεί.

Ωστόσο, κάποιοι αθλητές έχουν ξεπεράσει αυτό το τεστ κάνοντας χρήση 

παράλληλα με την τεστοστερόνη και επιτεστοστερόνης και διατηρώντας το 

λόγο Τ/Ε περίπου σταθερό.

Άλλοι πάλι κάνουν χρήση συγγενών ουσιών της τεστοστερόνης με πολύ 

μικρότερο χρόνο ημίσειας ζωής. Για παράδειγμα, η κυκλοδεξτρίνη 

τεστοστερόνη, η οποία εισάγεται από το στόμα με τη μορφή χαπιού, έχει 

τέτοιο χρόνο ημίσειας ζωής που επιτρέπει στο λόγο Τ/Ε να επιστρέφει στα 

φυσιολογικά επίπεδα εντός λίγων ορών από τη λήψη της.

• Το τεστ κετοκοναζόλπς. Η μέθοδος έχει να κάνει με την αυξημένη 

μεταβολική ικανότητα του οργανισμού, όταν του παρασχεθεί με εξωτερικά 

μέσα τεστοστερόνη. Η κετοκοναζόλη αναστέλλει την παραγωγή δύο 

ενζύμων που είναι απαραίτητα για την παραγωγή τεστοστερόνης. Έτσι, σε 

ένα φυσιολογικό άτομο ο λόγος Τ/Ε πέφτει. Αν δεν πέσει, αυτό σημαίνει ότι 

το άτομο αυτό έχει κάνει χρήση εξωγενούς τεστοστερόνης. Το τεστ, επειδή 

βασίζεται στη χορήγηση μιας ξένης ουσίας, δεν είναι δυνατό να 

χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο αθλητών κατά την προετοιμασία τους, παρά 

μόνο μετά την ολοκλήρωση του αγωνίσματος τους.

• Η υέτρηση του λόνου τεστοστερόνης προς 17-υδροξυποονεστερόνη. Η 17- 

υδροξυπρογεστερόνη είναι μια ουσία-πρόδρομος της τεστοστερόνης που 

βρίσκεται στο πλάσμα του αίματος. Η χρήση εξωγενούς τεστοστερόνης 

μειώνει τη φυσιολογική παραγωγή τεστοστερόνης προκαλώντας την 

αύξηση των επιπέδων της 17-υδροξυπρογεστερόνης. Το μειονέκτημα
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αυτής της μεθόδου είναι ότι απαιτεί τη λήψη δείγματος αίματος και όχι 

ούρων.

• Η μέτρηση του λόνου των ισοτόπων του άνθρακα. Η αναλογία των 

ισοτόπων του άνθρακα C 12 και C 13 στις ορμόνες ενός φυσιολογικού 

ατόμου είναι περίπου σταθερή. Έτσι, αν κατά τη μέτρηση της αναλογίας 

των ισοτόπων στη τεστοστερόνη και στις ουσίες-προδρόμους της που 

βρίσκονται στα ούρα οι τρεις αναλογίες δεν είναι οι ίδιες, τότε υπάρχουν 

υποψίες για ντόπινγκ. Η μέθοδος αυτή βρίσκεται ακόμα σε ερευνητικό 

στάδιο.

Συμπερασματικά, η μέτρηση του λόγου Τ/Ε είναι μια καλή μέθοδος αλλά όχι 

τέλεια. Περισσότερη πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί μετρώντας τη 17- 

υδροξυπρογεστερόνη, εφόσον είναι διαθέσιμο δείγμα αίματος.

Οι επίσημες αρχές πιέζουν για την παροχή ασφαλών και αποδεδειγμένων 

αποτελεσμάτων και όχι απλών ενδείξεων. Αυτό, όμως, κατά το έτος 1995 δεν 

ήταν ακόμη δυνατό.

5.2.2. Sydney

Η οργανωτική επιτροπή SOCOG είναι υπεύθυνη για όλα τα θέματα που 

αφορούν την υγιεινή διαβίωση των αθλητών, των παραγόντων και των 

επισκεπτών που θα φτάσουν στο Sydney εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων. 

Αυτό που κάνει, όμως, τη SOCOG να διακρίνεται έναντι των οργανωτικών 

επιτροπών προηγούμενων διοργανώσεων είναι το ότι έχει εστιάσει στο θέμα 

του ελέγχου της χρήσης απαγορευμένων ουσιών (doping) από τους αθλητές 

κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
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5.2.2.1. Η καμπάνια κατά του ντόπινγκ

Η ΔΟΕ μέσα στα πλαίσια του Ολυμπιακού Καταστατικού Χάρτη (Olympic 

Charter) έχει αναθέσει στην Ιατρική της Επιτροπή (Medical Commission) την 

ευθύνη της σύνταξης και εφαρμογής του Ιατρικού Κώδικα της ΔΟΕ. Μεταξύ 

των υπευθυνοτήτων της Ιατρικής Επιτροπής συμπεριλαμβάνονται οι εξής 

[66]:

• Η θεσμοθέτηση κανόνων προκειμένου να αποκλειστεί η χρήση ουσιών και 

μεθόδων που αποσκοπούν στην αύξηση ή/και στην φαινομενική αύξηση 

της επίδοσης των αθλητών, καθώς και να διασφαλιστεί η καλή υγεία των 

αθλητών.

• Η διαπίστευση ειδικών εργαστηρίων που θα ελέγχουν και θα αποφαίνονται 

για τις παραπάνω ουσίες.

• Η υποχρέωση του οποιουδήποτε αθλητή επιλεγεί να ελεγχθεί για τη χρήση 

απαγορευμένων ουσιών κατά τη διενέργεια των Αγώνων.

Η Ιατρική Επιτροπή της ΔΟΕ διατηρεί την ευθύνη για το πρόγραμμα ελέγχου 

ντόπινγκ τόσο κατά την περίοδο προ των Αγώνων όσο και κατά τη διάρκειά 

τους. Η οργανωτική επιτροπή των Αγώνων, η SOCOG, είναι υπεύθυνη για 

την παροχή της κατάλληλης υποδομής, ώστε να καταστεί δυνατή η συλλογή 

των δειγμάτων για έλεγχο σύμφωνα με τον Ιατρικό Κώδικα της ΔΟΕ. Τα 

αποτελέσματα των ελέγχων θα πηγαίνουν κατ' ευθείαν από το εργαστήριο 

στην Ιατρική Επιτροπή, χωρίς την οποιαδήποτε μεσολάβηση.

Ο έλεγχος ντόπινγκ κατά τη διάρκεια των Αγώνων θα διενεργηθεί από το 

σχετικό τμήμα της SOCOG υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη της Ιατρικής 

Επιτροπής. Εκτιμάται ότι θα συλλεχθούν περί τα 2.000 δείγματα ούρων από 

αθλητές όλων των αθλημάτων κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Η 

Ιατρική Επιτροπή σε συνεργασία με τις Διεθνείς Αθλητικές Ομοσπονδίες (IFs) 

θα αποφασίσει τον αριθμό και την κατανομή των ελέγχων σε κάθε άθλημα.

Τα δείγματα θα αναλύονται στο Αυστραλιανό Εργαστήριο Ελέγχου Αθλητικών 

Φαρμάκων (Australian Sports Drug Testing Laboratory), το οποίο είναι το 

μόνο εργαστήριο στο Sydney που είναι διαπιστευμένο για το σκοπό αυτό από 

τη ΔΟΕ [66], Αν και υπάρχουν ήδη αρκετοί εκπαιδευμένοι επαγγελματίες στο
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έλεγχο ντόπινγκ στην Αυστραλία, οι ανάγκες των Αγώνων θα απαιτήσουν 

πολλούς ακόμα ειδικούς εθελοντές, η εκπαίδευση των οποίων θα αποτελέσει 

μία από τις προτεραιότητες του Προγράμματος Ελέγχου του Ντόπινγκ.

Ακόμα, η οργανωτική επιτροπή είναι έτοιμη να εφαρμόσει νέες μεθόδους που 

πιθανόν να προέλθουν από εξελίξεις στην τεχνολογία παρακολούθησης των 

απαγορευμένων ουσιών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης δειγμάτων 

αίματος.

5.2.2.1.α. Η διαδικασία ελέγχου ντόπινγκ

Η επιλογή ενός αθλητή (ή μιας αθλήτριας) για τη συμμετοχή του (της) σε 

έλεγχο ντόπινγκ γίνεται στους χώρους των αγώνων είτε με βάση τα τελικά 

αποτελέσματα είτε τυχαία. Η εφαρμογή μίας εκ των δύο μεθόδων ανήκει στην 

ευθύνη του αντιπροσώπου της Διεθνούς Ομοσπονδίας του σχετικού 

αθλήματος. Η επιλογή του συγκεκριμένου αθλητή τού ανακοινώνεται από 

έναν αξιωματούχο στον έλεγχο ντόπινγκ της SOCOG αμέσως μετά την 

ολοκλήρωση του αγωνίσματος. Από τη στιγμή εκείνη μέχρι την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας συλλογής του δείγματος ο αθλητής συνοδεύεται παντού από 

τον αξιωματούχο της SOCOG.

Ο αθλητής (ή η αθλήτρια) μαζί με τον αθλητικό του αντιπρόσωπο οφείλει να 

παρουσιαστεί στο χώρο ελέγχου ντόπινγκ μετά την τελετή απονομής των 

μεταλλίων και τις συνεντεύξεις τύπου. Όταν ο αθλητής είναι έτοιμος να δώσει 

το δείγμα των ούρων του (κάτι που μπορεί να διαρκέσει από 20 λεπτά μέχρι 

και αρκετές ώρες), το κάνει υπό την άμεση εποπτεία ενός αξιωματούχου του 

ίδιου γένους.

Ακολουθούν οι προκαταρκτικοί έλεγχοι, ώστε να διαπιστωθεί αν το δείγμα 

είναι κατάλληλο για έλεγχο (π.χ. αν είναι πολύ αραιό). Εφόσον το δείγμα είναι 

πολύ μικρό ή ακατάλληλο, ζητείται από τον αθλητή να δώσει νέο είτε στο 

χώρο των αγώνων είτε στην πολυκλινική [66],

Ο αθλητής βοηθούμενος από τον αξιωματούχο της επιτροπής ασφαλίζει το 

δείγμα σε δυο ξεχωριστά δοχεία ασφαλείας στα οποία, όμως, δίνεται η ίδια
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αρίθμηση και κατόπιν μαρκάρονται με τα γράμματα Α και Β. Αφού 

ολοκληρωθεί η συμπλήρωση των σχετικών εντύπων, τα έντυπα 

υπογράφονται από όλους τους παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του 

αντιπροσώπου της Ιατρικής επιτροπής, ο οποίος οφείλει να είναι παρών σε 

όλους τους ελέγχους και να συνυπογράψει όλα τα έντυπα.

Από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η συλλογή των δειγμάτων, τα δείγματα 

αυτά τοποθετούνται σε ειδικές σακούλες και αποστέλλονται με ασφαλή μέσα 

στο εργαστήριο. Τα έντυπα που αφορούν τα στοιχεία του αθλητή και του 

δείγματός του αποστέλλονται κατ' ευθείαν στην έδρα της Ιατρικής Επιτροπής 

της ΔΟΕ. Κατ' αυτό τον τρόπο, όσοι εργάζονται στο εργαστήριο δεν είναι 

δυνατό να γνωρίζουν την ταυτότητα του αθλητή του οποίου το δείγμα 

εξετάζουν [66].

Το εργαστήριο είναι υπεύθυνο για την ανάλυση των δειγμάτων και την 

αποστολή των αποτελεσμάτων στην Ιατρική Επιτροπή. Στην περίπτωση που 

διαπιστωθεί η χρήση απαγορευμένων ουσιών (θετικό τεστ) τόσο στο Α όσο 

και στο Β δείγμα, η Ιατρική Επιτροπή θα διενεργήσει ακρόαση προκειμένου 

να καταλήξει στην αναφορά της προς το Δ.Σ. της ΔΟΕ σχετικά με τις 

προτεινόμενες κυρώσεις. Μετά την απόφαση της ΔΟΕ, ο αθλητής μπορεί να 

απευθυνθεί στο Διαιτητικό Δικαστήριο (Court of Arbitration), εφόσον θεωρεί 

ότι έχει αδικηθεί.

Ο κύριος στόχος του Προγράμματος Ελέγχου Ντόπινγκ της SOCOG είναι να 

διασφαλιστεί η φύλαξη του αθλητή και του δείγματος των ούρων του καθ' όλη 

τη διαδικασία της ειδοποίησης του αθλητή, της συλλογής και της μεταφοράς 

του δείγματος.

5.2.3. Αθήνα

5.2.3.1. Υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) προσφέρει πλήρη ιατρική περίθαλψη σε 

όλους τους πολίτες της χώρας χωρίς χρέωση. Το δικαίωμα για δωρεάν
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περίθαλψη ορίζεται από το βασικό νόμο που ορίζει τη λειτουργία του Ε.Σ.Υ. 

Εκτός των ελλήνων πολιτών και οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

δικαιούνται δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες.

Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων το ελληνικό κράτος δεσμεύεται 

ότι όλα τα μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας αλλά και οι απλοί επισκέπτες 

που θα έλθουν στην Ελλάδα για τους Αγώνες θα μπορούν να κάνουν χρήση 

των υπηρεσιών του Ε.Σ.Υ. χωρίς καμία χρέωση [67].

5.2.3.2. Ποιότητα πόσιμου νερού και αέρα

Η ποιότητα του πόσιμου νερού της Αθήνας έχει χαρακτηριστεί από τα 

αρμόδια όργανα σαν μια από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την 

εντολή 80/770 της Ε.Ε., κάθε μέρα γίνονται δοκιμές της ποιότητας του νερού. 

Προκειμένου για την προστασία από τις μολύνσεις το νερό χλωριώνεται και 

φιλτράρεται σε σύγχρονες μονάδες φίλτρου άμμου [67]. Τα τελευταία χρόνια 

έχουν εκτελεστεί μεγάλα έργα, ώστε να διασφαλιστεί ότι η περιφέρεια της 

Αθήνας θα έχει αρκετούς υδάτινους πόρους τουλάχιστον για τα προσεχή 50 

χρόνια.

Η σημερινή κατάσταση σχετικά με το θέμα της ποιότητας του ατμοσφαιρικού 

αέρα κρίνεται ενθαρρυντική. Βέβαια, στη δεκαετία του 80 παρουσιάστηκε μια 

σταθερή αύξηση στα ποσοστά των αέριων ρύπων στην περιφέρεια της 

Αθήνας, αλλά από τις αρχές της δεκαετίας του 90 έχει παρατηρηθεί μια 

σταδιακή μείωση στα επίπεδα των ρύπων. Έχουν γίνει σημαντικές μειώσεις 

στα επίπεδα του διοξειδίου του θείου, του διοξειδίου του αζώτου, του 

μονοξειδίου του αζώτου, της αιθάλης και του μονοξειδίου του άνθρακα, ενώ 

παράλληλα τα επίπεδα του όζοντος τείνουν να διατηρούνται σταθερά. Αυτές 

οι βελτιώσεις στην κατάσταση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης έχουν να κάνουν 

με μια σειρά μέτρων που πάρθηκαν τα τελευταία χρόνια [67]:

• Βελτίωση της ποιότητας των καυσίμων.

• Αντικατάσταση της πλειοψηφίας των ιδιωτικών αυτοκινήτων και όλων των 

λεωφορείων με νέα μοντέλα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
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• Μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας.

• Τοποθέτηση σε νέες περιοχές μακριά από το κέντρο βιομηχανιών που 

τείνουν να ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα.

Αναμένεται ότι τα αμέσως προσεχή χρόνια, και πριν τη διοργάνωση των 

Αγώνων το 2004, θα πραγματοποιηθούν σημαντικές νέες βελτιώσεις που θα 

προκύψουν από τη λειτουργία του μετρό, τη δημιουργία των νέων 

περιφερειακών αυτοκινητοδρόμων και δακτυλίων και τη λειτουργία του νέου 

αεροδρομίου των Σπάτων.

5.2.3.3. Υπηρεσίες υγείας κατά τους Αγώνες

Οι υπηρεσίες υγείας κατά τη διάρκεια των Αγώνων θα συντονίζονται από μια 

ειδική επιτροπή και επαγγελματικό προσωπικό που θα περιλαμβάνει ιατρούς, 

νοσοκόμες, τεχνικούς και άλλους ειδικούς. Η επιτροπή αυτή θα λειτουργεί σε 

συνεργασία με την Ιατρική Επιτροπή της ΔΟΕ.

Στο χώρο του Ολυμπιακού Χωριού θα δημιουργηθεί μια πολυκλινική έκτασης 

2.000m2 η οποία θα παρέχει υπηρεσίες υγείας όλο το 24-ωρο τόσο για τους 

αθλητές όσο και για τους ακόλουθούς τους. Η πολυκλινική θα περιλαμβάνει 

τμήματα αθλητικής ιατρικής, τραυματολογίας, ορθοπεδικής, ιατρικής 

εσωτερικών οργάνων, καρδιολογίας, γυναικολογίας, οφθαλμολογίας, 

φυσιοθεραπείας και ραδιολογίας [67], Ακόμη, κάθε στάδιο και αγωνιστική 

τοποθεσία θα έχει μια ιατρική μονάδα παροχής πρώτων βοηθειών.

Θα ληφθεί πρόνοια για την προμήθεια των κέντρων άμεσης βοήθειας 

(Ε.Κ.Α.Β.) με νοσοκομειακά οχήματα υψηλής τεχνολογίας, κινητές μονάδες 

και ελικόπτερα, ώστε να διασφαλιστεί η γρήγορη και ασφαλής μεταφορά των 

εκτάκτων περιστατικών στα νοσοκομεία, εφόσον παραστεί ανάγκη.

Η οργανωτική επιτροπή έχει επιλέξει κάποια από τα νοσοκομεία της Αθήνας 

τα οποία θα αποτελέσουν τα “ολυμπιακά νοσοκομεία”, με βασικό κριτήριο την 

εγγύτητα στις αθλητικές εγκαταστάσεις [67], Αυτά είναι:

• Το ΚΑΤ (ορθοπεδικό, χειρουργικό) χωρητικότητας 700 κλινών.
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• Το Γενικό Νοσοκομείο της Αεροπορίας, 400 κλινών.

• Το Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο, 400 κλινών.

• Το Γενικό Νοσοκομείο Ay. Όλγα, 200 κλινών.

• Το ιδιωτικό Νοσοκομείο Υγεία, 400 κλινών.

• Το ιδιωτικό Ιατρικό Κέντρο, 250 κλινών.

Τα πρώτα δύο από τα παραπάνω νοσοκομεία διαθέτουν ελικοδρόμιο για την 

περίπτωση έκτακτων περιπτώσεων. Η απόσταση μεταξύ του Ολυμπιακού 

Σταδίου και των ολυμπιακών νοσοκομείων είναι μέχρι και 5km που σημαίνει 

ότι καλύπτεται σε 5 με 10 λεπτά.

Άλλα 6 νοσοκομεία συνολικής ικανότητας άνω των 4.000 κλινών θα είναι σε 

επιφυλακή προσφέροντας το καθένα από 50 ως 100 κλίνες για τις ανάγκες 

των Αγώνων. Τα νοσοκομεία αυτά βρίσκονται λίγο μακρύτερα αλλά πάντως 

λιγότερα από 20 λεπτά από το Ολυμπιακό Στάδιο ή 5 λεπτά μέσω 

ελικοπτέρου.

Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και 

σε πολύ κοντινή απόσταση από τα μεγάλα ξενοδοχεία, όπου θα καταλύσουν 

τα μέλη της ΔΟΕ και πολλοί από τους επίσημους της Ολυμπιακής 

Οικογένειας, θα εγκατασταθεί μια ειδική μονάδα υπηρεσιών υγείας για την 

εξυπηρέτηση τυχόν περιστατικών των παραπάνω [67],

Τα νοσοκομεία ΚΑΤ, Υγεία και Ιατρικό Κέντρο θα χρησιμοποιηθούν για τις 

ανάγκες του Ολυμπιακού Χωριού, κι αυτό γιατί βρίσκονται σε μικρή 

απόσταση από τον Ολυμπιακό Δακτύλιο και μόλις 11km από το Χωριό.

5.2.3.4. Έλεγχοι ντόπινγκ

Η ελληνική νομοθεσία έχει ευθυγραμμιστεί πλήρως, εδώ και 20 χρόνια, με τις 

επιταγές του Καταστατικού Χάρτη της ΔΟΕ για τους ελέγχους για χρήση 

απαγορευμένων ουσιών. Προβλέπονται αυστηρές ποινές τόσο για τη χρήση 

διεθνώς απαγορευμένων συστατικών, όσο και για την αφαίμαξη και 

επανατροφοδότηση με αίμα, όταν αυτή στοχεύει στη βελτίωση της αθλητικής
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απόδοσης [67], Οι ποινές προβλέπουν φυλάκιση ενός έτους και αποκλεισμό 

από αθλητικά γεγονότα για τους αθλητές, ενώ γίνονται πιο αυστηρές όταν 

πρόκειται για επίσημους και προπονητές (φυλάκιση τουλάχιστον για ένα έτος, 

πρόστιμα, κατάργηση των επαγγελματικών αδειών κλπ.).

Τα υπουργεία αθλητισμού και υγείας έχουν συντάξει έναν κατάλογο με όλα τα 

απαγορευμένα συστατικά (ψυχοκινητικά φάρμακα, αναβολικά, διουρητικά, 

καταπραϋντικά των πόνων κλπ.) και παρακολουθούν από κοντά τη χρήση 

τους.

Στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ περιλαμβάνεται το Εργομετρικό Κέντρο, στο 

οποίο υπάρχουν όλες οι απαραίτητες εγκαταστάσεις για τον έλεγχο ντόπινγκ 

[67], Ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός του κέντρου είναι σε θέση να παρέχει τις 

περισσότερες από τις διαδικασίες που απαιτούνται από μια διοργάνωση 

όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ο εξοπλισμός της μονάδας θα εκσυγχρονιστεί 

ακόμη περισσότερο μέχρι το 2004, ώστε να περιλαμβάνει τις πλέον 

πρόσφατες τεχνολογικές καινοτομίες που θα επιτρέψουν την κάλυψη όλων 

των αναγκών των Αγώνων.

Η πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για 

τη λήψη δειγμάτων, ενώ και τα εργαστήρια των νοσοκομείων θα βρίσκονται 

στη διάθεση της οργανωτικής επιτροπής για να βοηθήσουν στην επεξεργασία 

των δειγμάτων, αν χρειαστεί.
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5.3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

5.3.1. Atlanta

Η οργάνωση των υπηρεσιών ασφαλείας στους Αγώνες της Atlanta διέφερε 

αρκετά από τις προηγούμενες διοργανώσεις. Σε αντίθεση με τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ (1988) και της Βαρκελώνης (1992), όπου 

είχε δοθεί έμφαση στην περιφρούρηση των χώρων με ένοπλους φρουρούς 

και στον εκφοβισμό των πιθανών εγκληματιών και τρομοκρατών, η Atlanta 

προτίμησε να χρησιμοποιήσει σαν κύριο μέσο προφύλαξης τις τελευταίες 

εξελίξεις στην τεχνολογία των συστημάτων ασφαλείας [68], Το ηλεκτρονικό 

σύστημα επιτήρησης που εφαρμόστηκε ήταν σχεδόν αόρατο στους 

επισκέπτες, ενώ και η αστυνόμευση ήταν διακριτική.

5.3.1.1. Το ηλεκτρονικό σύστημα επιτήρησης

Για τις ανάγκες των Αγώνων αναπτύχθηκε από την εταιρία Sensormatic 

Electronics Corp. ένα ευρύ ηλεκτρονικό σύστημα που περιλάμβανε [68]:

• διαδικασίες ελέγχου της πρόσβασης,

• συσκευές βιομετρικής ανίχνευσης παλάμης,

• συσκευές επιτήρησης μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης,

• συσκευές παρακολούθησης συναγερμών και

• διαδικασίες διοίκησης εκ του μακρόθεν των ανδρών των σωμάτων 

ασφαλείας.

Το σύστημα αυτό επέτρεπε στους αξιωματικούς ασφαλείας να 

παρακολουθούν όλες τις ολυμπιακές δραστηριότητες από ένα και μόνο 

σημείο, το Κέντρο Διοίκησης, μέσω συσκευών βιντεοσκόπησης (cameras) 

που συνδέονταν με το κλειστό κύκλωμα.
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Η ψυχή του συστήματος ήταν το VRS-2000 ένα γραφικό, εύκολο στη χρήση 

σύστημα διαχείρισης ασφαλείας το οποίο είχε εφοδιαστεί με αναλυτικά 

σχεδιαγράμματα όλων των χώρων των ολυμπιακών εγκαταστάσεων και ήταν 

σε θέση να ελέγχει τις συσκευές ασφαλείας, να αναγνωρίζει πια περιστατικά 

χρήζουν προτεραιότητας και να καταγράφει και να εμφανίζει ζωντανά 

βιντεοσκοπήσεις από πολλές τοποθεσίες παράλληλα. Το σύστημα 

προσέφερε μ' αυτό τον τρόπο επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο (real-time) 

των εγκαταστάσεων και έδινε τη δυνατότητα στους υπεύθυνους να 

ανιχνεύσουν έγκαιρα πιθανά προβλήματα και να αποφανθούν άμεσα για την 

επίλυσή τους [68],

Το σύστημα της βιντεοσκόπησης ήταν σε θέση να εντοπίσει και να 

καταγράψει τις κινήσεις οποιουδήποτε ακουμπούσε το φράχτη ή την πόρτα 

μιας περιοχής περιορισμένης προσέλευσης. Εκατοντάδες κάμερες, άλλες 

φανερές και άλλες κρυμμένες πίσω από διακοσμητικές λάμπες, 

παρακολουθούσαν τις δραστηριότητες σε όλες τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις 

και έστελναν άμεση πληροφόρηση στο Κέντρο Διοίκησης.

Μια από τις πιο καινοτόμες μεθόδους που εφαρμόστηκαν ήταν η λειτουργία 

του ελέγχου πρόσβασης χωρίς τη χρήση χεριών. Κάθε άτομο που ανήκε στην 

Ολυμπιακή Οικογένεια, στους εθελοντές ή σε άλλες ομάδες με πρόσβαση σε 

περιοχές ελεγχόμενης πρόσβασης ήταν εφοδιασμένο με ένα ειδικό σήμα. Το 

σήμα αυτό ήταν εφοδιασμένο με τα παρακάτω στοιχεία [68]:

• Ένα τσιπ αναγνώρισης της ταυτότητας του κατόχου μέσω 

ραδιοσυχνότητας (radio frequency identification chip, RFID chip). To τσιπ 

περιλάμβανε τον αριθμό μητρώου του κατόχου, ένα συμπιεσμένο ψηφιακό 

αντίγραφο του αποτυπώματος του χεριού του και ένα διδιάστατο κώδικα 

γραμμών (bar code) με τα αναλυτικά του στοιχεία.

• Μια φωτογραφία, η οποία δεν ήταν κολλημένη αλλά εκτυπωμένη σε 

ψηφιακή μορφή πάνω στο σήμα.

Κατά τη διέλευση ενός ατόμου από ένα σημείο εισόδου όπου του ζητούνταν 

να ελεγχθεί άναβε στη συσκευή ανίχνευσης ένα λαμπάκι. Το πράσινο δήλωνε 

ότι του επιτρέπεται η είσοδος, το κόκκινο ότι δεν του επιτρέπεται να εισέλθει
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στο συγκεκριμένο χώρο και το μπλε ότι είχε δηλωθεί η απώλεια ή η κλοπή 

του σήματος.

Η είσοδος στις περισσότερο ευαίσθητες από άποψη ασφαλείας περιοχές του 

Ολυμπιακού Χωριού και του Διοικητικού Κέντρου Ασφαλείας δεν επαφίονταν 

στο παραπάνω σύστημα ελέγχου. Η ανάγνωση των στοιχείων του σήματος 

από τη συσκευή ανίχνευσης και η αναγνώριση της φωτογραφίας του κατόχου 

της από το σχετικό υπάλληλο δεν κρίθηκαν επαρκείς. Σ' αυτές τις 

περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν επιπλέον και η βιομετρική ανίχνευση. Με την 

τοποθέτηση της παλάμης του διερχόμενου ατόμου στις συσκευές βιομετρικής 

ανίχνευσης παλάμης ελέγχονταν η ταύτιση της τοπογραφίας του χεριού του 

με αυτή που είχε αποθηκευτεί στο τσιπ του σήματός του. Στην περίπτωση 

που δε συνέπιπταν τα χαρακτηριστικά της παλάμης με τα αποθηκευμένα στο 

τσιπ, προφανώς επρόκειτο για κάποιον που κάνει παράνομη χρήση του 

σήματος.

Ένα άλλο στοιχείο ελέγχου ήταν, βέβαια, η ψηφιοποιημένη και εντυπωμένη 

φωτογραφία του κατόχου του σήματος, η οποία δεν ήταν δυνατό να 

αντικατασταθεί. Επιπλέον, η χρήση του διδιάστατου κώδικα καθιστούσε 

αδύνατη την παραχάραξη των στοιχείων του σήματος.

5.3.1.2. Αντιτρομοκρατική δράση

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Atlanta σημαδεύτηκαν από την έκρηξη βόμβας 

που σημειώθηκε στο Ολυμπιακό Πάρκο τα ξημερώματα της 21ης Ιουλίου 

1996. Σε μεγάλο τμήμα της κοινής γνώμης έμεινε η εντύπωση ότι τα μέτρα 

ασφαλείας και ειδικότερα τα αντιτρομοκρατικά μέτρα δεν ήταν αρκετά. Αυτή η 

εντύπωση δεν έχει να κάνει με τα πραγματικά στοιχεία.

Πέραν του προηγμένου ηλεκτρονικού συστήματος ασφαλείας που 

αναφέρθηκε παραπάνω, στην Atlanta υπηρέτησαν χιλιάδες άτομα που 

ανήκαν στις κρατικές και δημοτικές υπηρεσίες ασφαλείας, καθώς και 

στρατιωτικό προσωπικό. Σε αυτούς πρέπει να προστεθούν άλλοι 16.000 

ιδιωτικοί φύλακες. Εξάλλου, στην οργάνωση των υπηρεσιών ασφαλείας
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έλαβαν μέρος εξειδικευμένα στελέχη της Υπηρεσίας Πληροφοριών CIA και 

του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. [68],

Κατά την προετοιμασία για τους Αγώνες διενεργήθηκαν πολλές ασκήσεις 

ετοιμότητας σε τρομοκρατικές ενέργειες. Μια άσκηση έλαβε χώρα στο 

Αεροδρόμιο Hartsfield και αφορούσε την άσκηση σε περίπτωση αιχμαλώτισης 

ομήρων από διεθνείς τρομοκράτες. Άλλες ασκήσεις προσομοίαζαν την 

απαγωγή ξένου διπλωμάτη και την επίθεση με δηλητηριώδη αέρια στο μετρά.

Στο αεροδρόμιο εγκαταστάθηκε ένα κινητό κέντρο επικοινωνιών προκειμένου 

να λειτουργήσει σε έκτακτες περιπτώσεις. Η κινητή αυτή μονάδα μήκους 12m 

ονομάστηκε Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (Disaster Recovery Unit, 

DRU) [69], H DRU εξοπλίστηκε με εγκαταστάσεις αποστολής και λήψης 

ραδιοσημάτων UHF και VHF, κινητά τηλέφωνα, σταθμό πρόγνωσης καιρού, 

δορυφορική σύνδεση, σύστημα χαρτογράφησης μέσω υπολογιστή, 

αυτόνομες γεννήτριες ντίζελ και ένα μεγάλο δίκτυο από κάμερες. Σε 

περίπτωση πρόκλησης βλάβης στον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου, η 

μονάδα DRU ήταν σε θέση να την αντικαταστήσει αναλαμβάνοντας την 

επικοινωνία με τα αεροπλάνα, με άλλα αεροδρόμια, καθώς και με τις 

υπηρεσίες της πυροσβεστικής και της αστυνομίας.

Σε ότι αφορά το θέμα της έκρηξης, που προκάλεσε το θάνατο δύο ατόμων και 

τον τραυματισμό περί των 100, πρέπει να γίνουν οι εξής παρατηρήσεις [69]:

• FI έκρηξη έγινε στο χώρο του Ολυμπιακού Πάρκου που ήταν ο μόνος όπου 

δεν είχαν ληφθεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας, αφού από τη μια δεν 

αφορούσε άμεσα την αθλητική διοργάνωση και από την άλλη η είσοδος 

ήταν ελεύθερη σε όλους τους επισκέπτες και κατοίκους της Atlanta.

• Ο εκρηκτικός μηχανισμός ήταν κατασκευασμένος από υλικά που δεν 

ανιχνεύονται από τις συσκευές ανίχνευσης μετάλλων.

• Της έκρηξης προηγήθηκε τηλεφώνημα αγνώστου στην υπηρεσία έκτακτων 

περιστατικών. Οι ενέργειες που έγιναν στο διάστημα των 10 λεπτών που 

μεσολάβησε μέχρι την έκρηξη δεν ήταν όσο συντονισμένες θα έπρεπε 

λόγω της συνυπευθυνότητας τοπικών και πολιτειακών αρχών.

• FI έκρηξη βόμβας σε ένα χώρο ευρείας κυκλοφορίας, όπως είναι το 

Ολυμπιακό Πάρκο, δε θα μπορούσε παρά να έχει αρκετά θύματα εκτός αν
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ήταν δυνατή η έγκαιρη εκκένωση του χώρου, πράγμα που δεν ήταν δυνατό 

να γίνει σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα σε μια τόσο μεγάλη έκταση.

5.3.2. Sydney

Η ασφάλεια στους Αγώνες του Sydney θα είναι παρούσα κατά τρόπο που δε 

θα ενοχλεί και δε θα προκαλεί φόρτιση στους παρευρισκόμενους. Παρά τη 

διακριτική τους υφή, οι υπηρεσίας ασφαλείας του Sydney φιλοδοξούν να 

επιτύχουν το καλύτερο αποτέλεσμα στα ολυμπιακά χρονικά.

Η αστυνόμευση των Αγώνων θα οργανωθεί πάνω σε ένα σύγχρονο σύστημα 

διαχείρισης του κινδύνου (risk management). Το σύστημα βασίζεται στη 

συνεργασία των διεθνών Υπηρεσιών Πληροφοριών υπό τη σκέπη του 

Ολυμπιακού Κέντρου Πληροφοριών (Olympic Intelligence Center) και των 

τοπικών αρχών [70],

Οι επισκέπτες που θα αφιχθούν στο αεροδρόμιο του Sydney για να 

συμμετέχουν στους Αγώνες είναι πιθανόν να μην παρατηρήσουν καν τα 

αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Κι αυτό, γιατί οι Αυστραλοί δεν είναι 

εξοικειωμένοι με την εικόνα ενός οπλοφόρου φρουρού σε κάθε γωνία.

Η ασφάλεια, πάντως, στο Ολυμπιακό Χωριό θα είναι εξαιρετικά υψηλού 

επιπέδου, αφού κάθε άτομο που θα εισέρχεται στο Χωριό θα υπόκειται σε 

έλεγχο και όλες οι τσάντες θα ελέγχονται σε κάθε περίπτωση.

Το Ολυμπιακό Στάδιο θα ελεγχθεί πριν από τις τελετές έναρξης και λήξης, 

ενώ άνδρες ασφαλείας θα βρίσκονται εκεί πριν και κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής όλων των αγώνων. Ακόμα, κανένα άτομο δε θα επιτρέπεται να 

εισέλθει στους αγωνιστικούς χώρους χωρίς το ανάλογο εισιτήριο.

Η αστυνόμευση στους αγωνιστικούς χώρους δε θα είναι ενοχλητική αλλά θα 

είναι παντού παρούσα και εύκολα διακριτή. Όλες οι ολυμπιακές 

εγκαταστάσεις θα βρίσκονται υπό επιτήρηση από διάφορα μέσα, 

συμπεριλαμβανομένων των πλέον προηγμένων ηλεκτρονικών συστημάτων 

επιτήρησης που είναι διαθέσιμα. Αστυνομικοί με πλήρη εκπαίδευση στην
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αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων θα είναι σε πρώτη ζήτηση για να 

δράσουν άμεσα, εφόσον χρειαστεί.

Κάποιες λιγότερο απαιτητικές διεργασίες ασφαλείας, όπως είναι ο έλεγχος 

των εισιτηρίων στις αθλητικές εγκαταστάσεις, θα διενεργηθούν από την 

οργανωτική επιτροπή σύμφωνα με ένα μοντέλο διπλού ελέγχου που θα 

συμφωνηθεί μεταξύ της SOCOG και της αστυνομίας της τοπικής κυβέρνησης.

Για τις ανάγκες των Αγώνων θα διαμορφωθεί ένα Ολυμπιακό Διοικητικό 

Κέντρο Ασφαλείας με Διοικητή τον Paul McKinnon. Ο κ. McKinnon εγγυάται 

ότι θα δημιουργηθεί ένα ασφαλές περιβάλλον, σύμφωνο με την αυστραλιανή 

παράδοση, για όλους τους συμμετέχοντες και για το κοινωνικό σύνολο. Το 

ασφαλές αυτό περιβάλλον θα διασφαλιστεί μέσω του σχολαστικού 

σχεδιασμού, της υποδειγματικής συνεργασίας των υπηρεσιών πληροφοριών 

και ενός καινοτόμου δικτύου συνεργασιών μεταξύ των σωμάτων ασφαλείας 

και άλλων υπηρεσιών [70],

5.3.3. Αθήνα

Η Ελλάδα είναι μια ασφαλής χώρα. Αυτή είναι η αίσθηση που έχουν οι 

πολίτες της αλλά και όσοι την επισκέπτονται. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην 

κυκλοφορία σε οποιοδήποτε σημείο της Αθήνας οποιαδήποτε ώρα της 

ημέρας και της νύχτας. Ο πληθυσμός της χώρας είναι σε μεγάλο βαθμό 

αμιγής και οι κοινωνικές τάξεις συμφιλιωμένες μεταξύ τους. Έτσι, δεν 

υπάρχουν κίνδυνοι από αντικοινωνική δράση ομάδων μειονοτήτων ή άλλων 

αποκομμένων κοινωνικών ομάδων.

Παρά ταύτα, η οργανωτική επιτροπή ATHOC έχει μελετήσει ένα 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας για την περίοδο 

των Αγώνων. Το πρόγραμμα αφορά δύο ομάδες μέτρων [71]:

• Τα προληπτικά μέτρα, που αποσκοπούν στον αποκλεισμό της 

πιθανότητας εμφάνισης κάποιας τρομοκρατικής ή εγκληματικής ενέργειας.

253



Βησσαρίων Δ. Κοιλούκος: Σύγχρονες Προσεγγίσεις Διαχείρισης και Διασφάλισης Ποιότητας
Μεγάλων Projects: Η Περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων

• Τα έκτακτα μέτρα, τα οποία σκοπό έχουν να διασφαλίσουν τον 

αποτελεσματικό και γρήγορο συντονισμό όλων των δυνάμεων που είναι 

υπεύθυνες για την ασφάλεια και τάξη κατά τη διάρκεια των Αγώνων στο 

έδαφος, στη θάλασσα και στον αέρα.

5.3.3.1. Μέτρα ασφαλείας

Το γενικό σχέδιο ασφαλείας που έχει συνταχτεί περιλαμβάνει τα ακόλουθα 

σημεία [71]:

• Ασφάλεια στα σημεία εισόδου και εξόδου από την Ελλάδα.

• Ασφάλεια των μεταφορών μέσω αέρα, θάλασσας, σιδηροδρόμων και 

αυτοκινητοδρόμων.

• Προστασία των ακτών και λιμανιών.

• Ασφάλεια του δημόσιου μεταφορικού συστήματος της Αθήνας, των 

ολυμπιακών οχημάτων και των τοποθεσιών όπου θα λάβουν χώρα τα 

πολιτιστικά γεγονότα.

• Ασφάλεια όλων των ολυμπιακών εγκαταστάσεων, των αθλητικών χώρων 

και των χώρων προπόνησης, καθώς και όλου του εξοπλισμού που θα 

χρησιμοποιηθεί στους Αγώνες. Ειδικότερα, θα δοθεί προσοχή στην 

ασφάλεια του Ολυμπιακού Χωριού και των κύριων τοποθεσιών όπου θα 

εκτυλιχθούν οι Αγώνες.

• Ασφάλεια των χώρων στέγασης των αξιωματούχων, των αθλητών, των 

δημοσιογράφων, του τεχνικού προσωπικού και των επισκεπτών. Οι 

αξιωματούχοι, τα μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας και οι ομάδες των 

αθλητών θα συνοδεύονται από εκπαιδευμένο προσωπικό ασφαλείας όποτε 

μετακινούνται από τη μια τοποθεσία στην άλλη.

Τα συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας που θα ληφθούν θα αποφασιστούν στα 

τέλη του 2003 σε συνεργασία με τη ΔΟΕ και λαμβάνοντας υπόψη τις 

συνθήκες που θα επικρατούν εκείνη τη χρονική στιγμή. Παρ' όλα αυτά, είναι 

βέβαιο, ότι σε γενικές γραμμές θα κινούνται στα παρακάτω πλαίσια [71]:
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• Κάθε ένα στάδιο ή γυμναστήριο θα είναι περιφραγμένο.

• Χώροι οι οποίοι περιλαμβάνουν περισσότερα του ενός στάδια ή 

γυμναστήρια θα έχουν διπλή περίφραξη (ένα γενικό εξωτερικό φράχτη και 

εσωτερικούς φράχτες για κάθε ένα ξεχωριστό στάδιο ή γυμναστήριο).

• Όλα τα στάδια και γυμναστήρια θα είναι εξοπλισμένα με ισχυρούς 

προβολείς.

• Οι φράχτες θα περιφρουρούνται από επαρκείς δυνάμεις αστυνομικών και 

εθελοντών τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια των Αγώνων.

• Όλοι όσοι εισέρχονται στις περιφραγμένες περιοχές θα υπόκεινται σε 

ελέγχους με χρήση του πλέον εξελιγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού 

(ηλεκτρονικοί αισθητήρες, κάμερες κλπ.). Ακόμα, ηλεκτρονική τεχνολογία 

και αστυνομικοί σκύλοι θα χρησιμοποιούνται για καθημερινούς ελέγχους 

ασφαλείας όλων των περιφραγμένων χώρων κατά τις ώρες που δεν 

βρίσκεται εκεί το κοινό.

• Η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στη γενικότερη περιοχή των αθλητικών 

εγκαταστάσεων θα υπόκειται σε ελέγχους.

• Όλα τα άτομα που συμπεριφέρονται ύποπτα στην ευρύτερη περιοχή θα 

ελέγχονται.

• Οι επισκέπτες των ολυμπιακών εγκαταστάσεων αλλά και όσοι έχουν στην 

κατοχή τους τις ειδικές κάρτες εισόδου στα στάδια, τα γυμναστήρια και τις 

άλλες ολυμπιακές εγκαταστάσεις θα υπόκεινται σε ειδικούς ελέγχους με 

χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού ανίχνευσης (ανιχνευτές μετάλλων, 

ακτίνες-Χ). Η ειδική κάρτα εισόδου θα είναι ηλεκτρονική και αυστηρά 

προσωπική και μη μεταβιβάσιμη.

• Όλα τα οχήματα που εισέρχονται στις περιφραγμένες ολυμπιακές περιοχές 

θα ελέγχονται (οχήματα ομάδων, αυτοκίνητα επισήμων, οχήματα του 

τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, αυτοκίνητα ασφαλείας και 

νοσοκομειακά).

• Οι διαδρομές εισόδου στις τοποθεσίες των αγώνων θα χωρίζονται σε 

διαδρομές πεζών και διαδρομές οχημάτων.
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• Η πρόσβαση σε όλες τις τοποθεσίες των αγώνων θα είναι ελεύθερη, εκτός 

των περιοχών εκείνων στις οποίες θα περιοριστεί η διέλευση μόνο στους 

έχοντες την ειδική άδεια. Σε αυτή την περίπτωση, οι άδειες θα ελέγχονται 

προς της εισόδου.

• Η είσοδος στο Ολυμπιακό Χωριό θα επιτρέπεται μόνο σε περιορισμένο 

αριθμό ατόμων, που θα έχουν εξασφαλίσει την ειδική άδεια, και μόνο σε 

συγκεκριμένες ώρες κάθε μέρα. Η κυκλοφορία οχημάτων στο Ολυμπιακό 

Χωριό δε θα επιτρέπεται.

• Οι επίσημοι και οι αθλητές θα εισέρχονται και θα εξέρχονται από τα στάδια 

και τα γυμναστήρια μόνο μέσω ειδικών διαδρομών, οι οποίες θα είναι μόνο 

για δική τους χρήση.

• Εντός των περιφραγμένων αθλητικών χώρων θα βρίσκονται άοπλοι 

εθελοντές που θα επιβάλουν την τάξη. Στην περίπτωση επειγόντων 

περιστατικών οι εθελοντές αυτοί θα διασφαλίσουν τη γρήγορη και χωρίς 

φαινόμενα πανικού εκκένωση των χώρων.

• Μέσα στα στάδια, σε ειδικούς χώρους, θα βρίσκονται εκπαιδευμένα μέλη 

αντιτρομοκρατικών ομάδων, έτοιμα να παρέμβουν άμεσα εφόσον παραστεί 

ανάγκη. Οι παραπάνω χώροι θα χρησιμοποιηθούν επίσης για τους 

πυροσβέστες και τους ηλεκτρολόγους οι οποίοι με τη σειρά τους θα είναι 

έτοιμοι να επέμβουν σε περίπτωση πυρκαγιάς ή προβλημάτων στη 

ηλεκτροδότηση.

• Εκτός των αντιτρομοκρατικών ομάδων, ομάδες αποσύνδεσης βομβών και 

εκτάκτων περιστατικών θα είναι ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα.

• Τα παραπάνω μέτρα θα είναι περισσότερα εντατικά στις κύριες τοποθεσίες 

των αγώνων, όπου θα χρησιμοποιείται πρόσθετος ηλεκτρονικός 

εξοπλισμός για την προστασία όσων προσέρχονται και όσων απέρχονται 

από τους χώρους αυτούς. Ο ειδικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός θα 

περιλαμβάνει κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης που θα καταγράφουν τις 

κινήσεις πεζών και οχημάτων εντός και εκτός των αθλητικών 

εγκαταστάσεων. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης θα εγκατασταθούν, 

επίσης, και στους ίδιους τους χώρους των αγώνων έτσι, ώστε να
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αποτρέψουν τη διέλευση ύποπτων ατόμων και να ελαχιστοποιήσουν την 

πιθανότητα μιας εγκληματικής ή τρομοκρατικής ενέργειας.

• Ειδικά τερματικά υπολογιστών, εγκατεστημένα στις θέσεις των σκοπών 

αλλά και σε οχήματα της αστυνομίας, θα επιτρέπουν ελέγχους σε βάθος 

των ύποπτων ατόμων.

• Επιλεγμένοι αστυνομικοί θα τοποθετηθούν σε ζωτικά σημεία γύρω από τις 

ολυμπιακές εγκαταστάσεις (π.χ. σε υψηλά σημεία του εδάφους ή στις 

ταράτσες κτιρίων) προκειμένου να επιβλέπουν και να ελέγχουν τις 

τοποθεσίες και οποιεσδήποτε ύποπτες κινήσεις.

• Σφιχτά μέτρα ασφαλείας θα εφαρμοστούν επίσης στα ξενοδοχεία όπου θα 

καταλύσουν οι επίσημοι, οι αξιωματούχοι και τα μέλη της Ολυμπιακής 

Οικογένειας.

• Παρόμοια μέτρα θα εφαρμοστούν και στα κρουαζιερόπλοια και τα 

υπόλοιπα πλοία που θα είναι αγκυροβολημένα στην ακτή του Φαλήρου. Η 

αστυνόμευση της ακτής αποτελεί ευθύνη της λιμενικής αστυνομίας, η 

οποία, όμως, θα βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την ελληνική 

αστυνομία.

• Τέλος, και οι χώροι κάμπινγκ, οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, οι χώροι 

στέγασης των επισκεπτών και επιλεγμένες εμπορικές περιοχές στους 

χώρους γύρω από τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις θα ελέγχονται.

5.3.3.2. Ειδική υπηρεσία ασφαλείας για τους Αγώνες

Η οργανωτική επιτροπή ATHOC έχει προγραμματίσει τη λειτουργία ενός 

ειδικού σώματος ασφαλείας για την περίοδο των Αγώνων. Το σώμα αυτό θα 

έχει το αποκλειστικό έργο της διαφύλαξης της ασφάλειας των επισήμων, των 

αξιωματούχων, των αθλητών και των θεατών και την προστασία των 

ολυμπιακών εγκαταστάσεων από δολιοφθορές [71].

Το προσωπικό αυτής της ειδικής υπηρεσίας θα αποτελείται από 35.000 ειδικά 

εκπαιδευμένα άτομα που θα προέρχονται από την ελληνική αστυνομία και τη
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λιμενική αστυνομία. Θα είναι στελεχωμένη από αξιωματικούς, επιστήμονες και 

άλλους ειδικούς.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η ελληνική αστυνομία εδώ και 

μερικά χρόνια εκσυγχρονίζεται συνεχώς προκειμένου να αντιμετωπίσει τις 

νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στο διεθνές περιβάλλον. Έχουν 

αναληφθεί οι εξής πρωτοβουλίες:

• Το αστυνομικό σώμα έχει αναθεωρήσει τα προγράμματα εκπαίδευσής του.

• Έχει αναθεωρήσει και αναδιοργανώσει τα διάφορα τμήματά του, ώστε να 

ανταποκρίνονται πιο γρήγορα και πιο ευέλικτα στις νέες απαιτήσεις.

• Έχει αυξήσει την περίοδο εκπαίδευσης των αξιωματικών από 6 σε 8 

εξάμηνα και αυτή των αστυφυλάκων από ένα σε 5 εξάμηνα.

• Έχει ανανεώσει τον τεχνολογικό του εξοπλισμό, με την προμήθεια 

συστημάτων τελευταίας τεχνολογίας.

• Από το Σεπτέμβριο του 1995 έχει δημιουργηθεί ένα ειδικό σώμα 

αστυνόμευσης από τον αέρα, σκοπός του οποίου είναι η παροχή 

αεροπορικής υποστήριξης σε αστυνομικές μονάδες κατά την ώρα του 

καθήκοντος. Στην ευθύνη του σώματος αυτού ανήκει ακόμα η μετακίνηση 

αξιωματικών της αστυνομίας μέσω αέρα κατά τη διάρκεια ειδικών 

αστυνομικών αποστολών και όπου αυτό απαιτείται [71].
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Ο χάρτης των Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004».
Όλες οι αθλητικές και λοιπές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε μικρή 
απόσταση από το κέντρο της Αθήνας διευκολύνοντας το έργο 
των logistics.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

LOGISTICS

Η οργάνωση των διαδικασιών logistics είναι λογικό να εντείνεται τους 

τελευταίους μήνες προ της έναρξης κάθε μεγάλου γεγονότος. Ειδικά στην 

περίοδο προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων, δεν έχει νόημα να μιλάμε 

για εξοπλισμό εγκαταστάσεων, προμήθειες και αναλώσιμα υλικά, όταν ακόμη 

δεν έχουν ολοκληρωθεί οι βασιμές υποδομές, όπως είναι η κατασκευή των 

εγκαταστάσεων, η αναμόρφωση του μεταφορικού συστήματος και η 

ανάπτυξη των απαραίτητων τεχνολογικών συστημάτων.

Στην περίπτωση της Atlanta πρόκειται για μια παρελθούσα διοργάνωση, οι 

τεχνικές logistics της οποίας είναι δυνατό να αναλυθούν και να αποτιμηθούν. 

To Sydney αυτή την περίοδο, ένα χρόνο πριν τους Αγώνες του 2000, πρέπει 

να βρίσκεται στο στάδιο του προγραμματισμού, γι αυτό και δεν υπάρχουν 

ακόμα ανάλογες αναφορές στην αρθρογραφία. Τέλος, είναι αυτονόητο, ότι 

στην προετοιμασία της Αθήνας είναι ακόμη πολύ νωρίς για να γίνει λόγος για 

θέματα logistics.

6.1. ATLANTA

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Atlanta αποτέλεσαν ένα ορόσημο και στον κλάδο 

της συγκέντρωσης, αποθήκευσης και διανομής υλικού και προμηθειών, αυτόν 

που σύντομα χαρακτηρίζουμε με τον όρο logistics. Η συγκέντρωση
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προμηθειών για ειδικές ανάγκες αλλά και άλλες εντελώς ανθρώπινες που 

προβλεπόταν να εκδηλώσουν οι συρρέοντες στον Ολυμπιακό Δακτύλιο, 

αθλητές, δημοσιογράφοι και απλοί θεατές, ήταν μια μεγάλη πρόκληση. 

Εξίσου σημαντική ήταν, όμως, και η πρόκληση της εξασφάλισης της ομαλής 

εξυπηρέτησης των μονίμων κατοίκων του κέντρου της Atlanta κατά τη 

διάρκεια των 17 ημερών των Αγώνων.

Η ACOG ένα χρόνο πριν από τους αγώνες τοποθέτησε νέο διευθυντή 

logistics και προγραμματισμού υλικού τον Craig Williams, που είχε διατελέσει 

σε ανάλογη θέση στους Αγώνες του Λος Άντζελες, προκειμένου να εμφυσήσει 

καινούργια πνοή στο όλο εγχείρημα. Ο Williams παραμέρισε την 

παραδοσιακή αντίληψη για τα θέματα logistics και οργάνωσε την επιχείρηση 

διανομών για τους Αγώνες σαν να πρόκειται για στρατιωτική άσκηση. Μόνο 

έτσι πίστευε ότι θα μπορούσε να φανεί στο ύψος των περιστάσεων.

Συγκεκριμένα, το τμήμα logistics ήταν υπεύθυνο για την τροφοδοσία 24 

κρίσιμων τοποθεσιών όπου θα λάμβαναν χώρα αγώνες, για άλλες 12 

τοποθεσίες που δεν είχαν άμεση σχέση με τους αγώνες, όπως τα κέντρα 

τύπου, και για άλλες 120 μικρότερες τοποθεσίες, όπως οι σταθμοί των 

λεωφορείων. Ο μικρός στρατός του Williams αποτελούνταν από [72]:

• 40 μάνατζερς, ο καθένας από τους οποίους ήταν υπεύθυνος για την 

τροφοδοσία μιας συγκεκριμένης τοποθεσίας (venue logistics managers, 

VLMs),

• μια ομάδα από υπεύθυνους προγραμματισμού προμηθειών (material 

planning group, MPGs) και

• προσωπικό υποστήριξης τοποθετημένο σε ολόκληρη την πόλη της 

Atlanta.

Κάθε ένας VLM όφειλε να επιβλέπει τα αντικείμενα που ανήκαν στον τομέα 

του και να προσδιορίσει τις προμήθειες που έπρεπε ακόμα να γίνουν. Οι 

MPGs από τη μεριά έπρεπε να διασφαλίσουν την προμήθεια όσων ζητούσαν 

οι VLMs. Το προσωπικό υποστήριξης, τέλος, διαχειριζόταν τις διαδικασίες, 

όπως η αποθήκευση, για λογαριασμό και των δύο.

Η επιτροπή των Αγώνων, η ACOG, έκανε χρήση αποθηκευτικού χώρου 

εμβαδού περισσότερου από 1.000.000 τετραγωνικά πόδια αποτελούμενου
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από τέσσερις διαφορετικές εγκαταστάσεις. Οι δύο μεγαλύτερες είχαν εμβαδόν 

500.000 τετραγωνικά πόδια η κάθε μία, η τρίτη 100.000 τετραγωνικά πόδια, 

ενώ η τέταρτη των 75.000 τετραγωνικών ποδιών προοριζόταν μόνο για 

άχρηστα ή χαλασμένα προϊόντα. Οι αποθήκες ήταν χωρισμένες σε κέντρα 

χονδρικής αποθήκευσης προϊόντων γενικής χρήσης και σε περιοχές 

εξειδικευμένων προϊόντων για συγκεκριμένες τοποθεσίες [72], Έτσι, για 

παράδειγμα, τα 250.000 τεμάχια αθλητικού εξοπλισμού που παρέλαβε η 

ACOG από 42 διεθνείς κατασκευαστές τοποθετήθηκαν στις περιοχές 

εξειδικευμένου εξοπλισμού. Αντίθετα, οι πτυσσόμενες καρέκλες και τα 

τραπέζια που ήταν απαραίτητα σε κάθε τοποθεσία, τοποθετήθηκαν στα 

κέντρα προϊόντων γενικής χρήσης.

Οι VLMs ήταν υποχρεωμένοι να κινούνται μέσα στους χώρους αποθήκευσης 

και να οργανώνουν και ταξινομούν τις προμήθειές τους, γιατί, από τη στιγμή 

που αυτές θα έφταναν στην τοποθεσία προορισμού τους, θα ακολουθούσε 

μια νέα διαδικασία διανομής.

6.1.1. Προγραμματισμός και οργάνωση

Η μεγάλη πρόκληση που έθεταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες για όσους 

επαγγελματίες ασχολούνταν με μεταφορές στην ευρύτερη περιοχή της Atlanta 

ήταν το να διατηρήσουν σε ένα ικανοποιητικό βαθμό τις συνήθεις επιχειρήσεις 

τους αντιμετωπίζοντας, όμως, μια πρωτοφανή κυκλοφοριακή συμφόρηση και 

την απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Atlanta κατά τις 

ώρες που είναι ανοιχτή η αγορά.

Επιπλέον, οι μεταφορές γίνονταν πολύ πιο δύσκολες λόγω των σοβαρών 

περιορισμών και των ασφυκτικών μέτρων ασφαλείας που είχαν τεθεί. Η 

επιτυχής κατάληξη των προσπαθειών τους ήταν το αποτέλεσμα 

προγραμματισμού που άρχισε μήνες ή ακόμα και χρόνια πριν τη διοργάνωση. 

Πιο συγκεκριμένα, απαιτήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες [73]:

• Στενή συνεργασία μεταξύ των μεταφορέων και των δημοσίων υπηρεσιών.
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• Επέκταση των ωρών εργασίας των μεταφορέων και αποδεκτών των 

προϊόντων.

• Δημιουργία ικανού αποθέματος ήδη πριν την έναρξη των Αγώνων.

• Χρήση κάποιων αναχρονιστικών μεθόδων, όπως οι πεζοί και οι 

ποδηλάτες μεταφορείς, αλλά και άλλων εξαιρετικά καινοτόμων μεθόδων, 

όπως η μεταφορά μέσω ελικοπτέρων.

Ένα μεγάλο ποσοστό της όλης επιχείρησης ανέλαβε η εταιρία μεταφοράς 

δεμάτων United Parcel Service, UPS. H UPS ήταν ένας από τους επίσημους 

χορηγούς των Αγώνων και έτσι ήταν άμεσα επιφορτισμένη με τη μεταφορά 

πολλών τόνων από αγαθά και εξαρτήματα αρχικά εντός και στη συνέχεια 

εκτός της Atlanta. Παράλληλα, έπρεπε να συνεχίσει να προσφέρει τις 

υπηρεσίες της στους συνήθεις πελάτες της υπό εξαιρετικά δύσκολες 

συνθήκες.

Εντός του Ολυμπιακού Δακτυλίου η κυκλοφορία μηχανοκίνητων οχημάτων 

ήταν απαγορευμένη για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Μόνο κατά τις 

βραδινές ώρες μεταξύ 12 τα μεσάνυχτα και 6 το πρωί μπορούσαν να 

εισέλθουν φορτηγά για μεταφορές εντός του Δακτυλίου. Η UPS απάντησε 

στους περιορισμούς αυτούς με τις ακόλουθες κινήσεις [73]:

• Επέκτεινε της ώρες εργασίας της στέλνοντας πεζούς μεταφορείς στους 

δρόμους από τις 5 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ.

• Προσέλαβε 150 περίπου μεταφορείς μερικής απασχόλησης προκειμένου 

να κάνουν πεζοί μεταφορές σε διαδρομές που απαγορευόταν η 

κυκλοφορία οχημάτων.

• Κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι τις 6 το πρωί φορτηγά εκτελούσαν 

μεταφορές μεγάλου όγκου εμπορευμάτων.

• Λίγο πριν τις 6 το πρωί τα φορτηγά φορτωμένα με μεμονωμένα δέματα 

στάθμευαν σε στρατηγικά σημεία του κέντρου της πόλης. Από κει και 

πέρα αναλάμβαναν οι πεζοί μεταφορείς να εκτελέσουν τις παραγγελίες.
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6.1.1.1. Μεταφορά δεμάτων μέσω ελικοπτέρων

Τόσο η UPS όσο και η άλλη μεγάλη εταιρία μεταφορών δεμάτων, η DHL, 

συμμετείχαν σε μια πειραματική επιχείρηση μεταφοράς φορτίων μέσω 

ελικοπτέρων. Η επιχείρηση έκανε χρήση τριών τοποθεσιών προσγείωσης - 

απογείωσης στο κέντρο της πόλης και άλλων 13 γύρω από την πόλη. 

Συμμετείχαν 50 ελικόπτερα, καθένα από τα οποία ήταν εξοπλισμένο με ένα 

σύστημα απεικόνισης του εδάφους εγκατεστημένο σε προσωπικό 

υπολογιστή. Η ιδέα χρησιμοποίησης ελικοπτέρων συνάντησε τη 

συμπαράσταση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των 

Η.Π.Α. (Federal Aviation Administration, FAA) και άλλων υπηρεσιών, οι 

οποίες και παρείχαν τον ειδικό εξοπλισμό τόσο για τα ελικόπτερα όσο και για 

τις εγκαταστάσεις παρακολούθησης εδάφους. Το κέντρο των επιχειρήσεων 

εγκαταστάθηκε στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Πολιτείας της Γεωργίας 

(Georgia Institute of Technology) στο κέντρο της Atlanta [73],

Προκειμένου να οργανωθεί το project χρειάστηκε να υπάρξει συντονισμός και 

συνεννόηση με πολλές μεγάλες επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής της 

Atlanta και μάλιστα μεταξύ ανταγωνιστικών εταιριών μεταφορών. Η Υπηρεσία 

FAA ανέλαβε τη χρηματοδότηση του μισού προϋπολογισμού των 10.000.000 

δολαρίων του project, ενώ τα υπόλοιπα χρήματα προσέφεραν άλλες 

υπηρεσίες αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η επιχείρηση μεταφοράς φορτίων 

μέσω ελικοπτέρων εκτιμήθηκε ότι θα μετέφερε περισσότερα από 1.500.000 

κιλά δεμάτων κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.

6.1.1.2. Μεταφορές μέσω σιδηροδρόμων

Οι μεγάλες επιχειρήσεις σιδηροδρόμων που δραστηριοποιούνταν στην 

περιοχή της Atlanta όφειλαν επίσης να κάνουν κάποιες προετοιμασίες για 

τους Αγώνες. Έτσι, η εταιρία CSXT, της οποίας οι σιδηρόδρομοι εξυπηρετούν 

την περιοχή, αν και δεν είχε άμεση συμμετοχή στους αγώνες, δέχτηκε 

σοβαρές συνέπειες από αυτούς. Από τη μια, λόγω του ότι οι μεταφορές
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φορτίων προς την Atlanta αυξήθηκαν σημαντικά κατά τις εβδομάδες που 

προηγήθηκαν τους Αγώνες. Από την άλλη, λόγω της ύπαρξης μιας γραμμής 

Της εταιρίας η οποία περνάει ακριβώς δίπλα από το Συνεδριακό Κέντρο 

GWCC, που αποτελούσε την καρδιά των Ολυμπιακών δραστηριοτήτων.

Σαν αποτέλεσμα, η CSXT σε συνεργασία με την επιτροπή οργάνωσης 

ACOG, περιέφραξε όλη τη διαδρομή της σιδηροδρομικής της γραμμής εντός 

της πόλης. Επίσης, κατά τη διάρκεια των αγώνων η εταιρία τοποθέτησε 

προσωπικό σε κόμβους του δικτύου που, σε συνεργασία με προσωπικό 

ασφαλείας της ACOG, έλεγχαν την κυκλοφορία. Ακόμα, ένα στέλεχος της 

CSXT βρισκόταν ανά πάσα στιγμή στο κέντρο επιτήρησης της ACOG καθ' 

όλη τη διάρκεια των αγώνων [73].

Ήδη πολύ πριν την έναρξη των αγώνων η εταιρία CSXT είχε συμβάλλει 

καθοριστικά σε ότι αφορά τις παραγγελίες και μεταφορές που προορίζονταν 

για του Ολυμπιακούς Αγώνες. Για τρία σχεδόν χρόνια τα περισσότερα από τα 

οικοδομικά υλικά που απαιτούνταν για τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις 

έφταναν μέσω σιδηροδρόμων. Καθώς, όμως, πλησίαζε η ημερομηνία έναρξης 

των Αγώνων, οι αφίξεις καταναλωτικών προϊόντων και ειδών σίτισης 

αυξήθηκε σημαντικά. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι παραγγελίες σε 

προτηγανισμένες πατάτες αυξήθηκαν κατά 50% κατά τις μέρες των Αγώνων 

φτάνοντας τις 12 με 16 αμαξοστοιχίες καθημερινά!

6.1.1.3. Μεταφορές μέσω οδικών διαδρομών

Οι μεταφορείς που χρησιμοποιούσαν τροχοφόρα οχήματα ήξεραν ότι θα 

αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα στην Atlanta. Εκτός της αυξημένης 

κυκλοφοριακής κίνησης είχαν να κάνουν με σοβαρούς περιορισμούς σχετικά 

με το πότε και που μπορούσαν να κινηθούν στο κέντρο της Atlanta. Μάλιστα, 

λόγω του ότι η Atlanta αποτελεί ένα σημαντικό κυκλοφοριακό κόμβο στην 

ευρύτερη περιοχή, προβλήματα αναμένονταν να υπάρξουν σε ολόκληρο το 

νοτιοανατολικό τμήμα των Η.Π.Α.
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Η εταιρία Roadway Express, που δραστηριοποιείται στον τομέα των 

μεταφορών μέσω φορτηγών, ήταν αυτή στην οποία έπεσε το κύριο βάρος της 

απορρόφησης της αυξημένης ζήτησης για φορτηγά για τη μεταφορά τόσο 

οικοδομικών υλικών, πριν τους Αγώνες, όσο και άλλων προμηθειών, κατά τη 

διάρκεια των Αγώνων. Το κύριο μέλημα της εταιρίας ήταν να πείσει τους 

πελάτες της είτε να κάνουν έγκαιρα τις παραγγελίες τους πριν του αγώνες και 

να σχηματίσουν ένα απόθεμα είτε να φροντίσουν να είναι ανοιχτοί κατά τις 

ώρες που επιτρεπόταν η κυκλοφορία (μεταξύ 12 τα μεσάνυχτα και 6 το πρωί).

Η Roadway φρόντισε να εφαρμόσει και στις δικές της διαδικασίες κάποιες 

νέες τακτικές [73]:

• Πρόσθεσε στο στόλο της φορτηγά ενός όγκου που είναι πιο εύκολα στο 

χειρισμό μέσα στις πόλεις από τα φορτηγά τύπου τρέιλερ δύο και τριών 

όγκων.

• Προμήθευσε τα μισά φορτηγά της με συστήματα ανύψωσης έτσι, ώστε να 

μειώνεται ο χρόνος φόρτωσης και εκφόρτωσης.

• Αρκετοί οδηγοί φορτηγών συμφωνήθηκε να δουλεύουν νυχτερινή βάρδια 

για την περίοδο των Αγώνων.

• Προγραμματίστηκε η παράκαμψη της Atlanta σε ότι αφορούσε τη 

μεταφορά φορτίων που προορίζονταν για άλλες πόλεις σε περίπτωση 

εξαιρετικής αύξησης της κυκλοφοριακής συμφόρησης γύρω από της πόλη.

Μια άλλη εταιρία μεταφορών, η Schneider National, που ασχολείται με 

μεταφορές χονδρικής, ακολούθησε τις δικές της τακτικές για την αντιμετώπιση 

των απαιτήσεων των Αγώνων [73]:

• Καθιέρωσε συγκεκριμένους τόπους συγκέντρωσης των προϊόντων που 

μετέφερε σε κάθε περιοχή της πόλης.

• Ανάθεσε τη διανομή των προϊόντων από τους τόπους αυτούς 

συγκέντρωσης στις αποθήκες των πελατών σε μικρά χειροκίνητα τρέιλερ.

• Φρόντισε να υπάρχουν πάντα πλεονάζοντα τρέιλερς στην περιοχή για να 

εξυπηρετήσουν τους πελάτες που ενοχλούνται περισσότερο με τις 

καθυστερήσεις.
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• Ξαναπρογραμμάτισε τις διανομές της, ώστε κάποια φορτία που 

περνούσαν διαμέσου της Atlanta να διοχετευτούν στις πόλεις Charlotte και 

Jacksonville.

• Προετοίμασε τους πελάτες της για πιθανές καθυστερήσεις στις 

παραδόσεις της.

• Προετοίμασε τους πελάτες της για πιθανά επιπλέον έξοδα και χρεώσεις 

λόγω του αυξημένου κόστους των οδηγών και του κόστους των 

υπερωριών. Η αμοιβή των οδηγών ήταν απαραίτητο να αυξηθεί, αφού ο 

υπολογισμός της μέχρι τότε γινόταν με τα διανυθέντα μίλια. Αν δεν 

αναπροσαρμόζονταν οι αμοιβές, οι μεγάλες αργοπορίες που θα 

παρατηρούνταν λόγω της αυξημένης κίνησης θα κόστιζαν ακριβά στους 

οδηγούς.

6.1.2. Εξοπλισμός του προσωπικού

Στην Atlanta συμμετείχαν πάνω από 70.000 άτομα στον τομέα της 

οργάνωσης και υποστήριξης των Αγώνων. Είναι επόμενο ότι αυτή η στρατιά 

έπρεπε να εφοδιαστεί με τον κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε να μπορέσει να 

εκτελέσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αποστολή της.

Αρκετόν καιρό πριν την έναρξη των Αγώνων οι υπεύθυνοι για τις 

εγκαταστάσεις, με επικεφαλής τον Ned Salter της ACOG, μελέτησαν μία προς 

μία τις τοποθεσίες των Αγώνων και προσδιόρισαν κάθε τι που ήταν 

απαραίτητο για τη λειτουργία της κάθε μιας και τον εφοδιασμό των 

εργαζομένων σε αυτή [74], Ακολούθησε η προμήθεια όλων των απαραίτητων 

εφοδίων από διάφορες πηγές και η μεταφορά τους για αποθήκευση στους 

τέσσερις κεντρικούς αποθηκευτικούς χώρους. Από κει και πέρα, ο εκάστοτε 

υπεύθυνος για μια τοποθεσία προετοίμαζε το πρόγραμμα σχετικά με το ποια 

αντικείμενα ήθελε να μεταφερθούν και με ποια σειρά.

Η ένδυση και ο εξοπλισμός του προσωπικού και των εθελοντών της ACOG 

ανατέθηκε στην εταιρία Hanes και έλαβε χώρα στο ειδικά διαμορφωμένο
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Κέντρο Διαδικασιών Προσωπικού (Staff Processing Center, SPC). 

Σχεδιάστηκαν 67 διαφορετικές στολές με πρόσθετα εξαρτήματα που 

δημιουργούσαν ανάλογα με το μέγεθος 1000 συνδυασμούς. Προκειμένου να 

μπει κάποια τάξη στην πολύπλοκη διαδικασία εφοδιασμού του κάθε ατόμου 

με τα ανάλογα με την απασχόλησή του εξαρτήματα, σχεδιάστηκε το Σύστημα 

Διανομής Στολών (Uniform Distribution System). Στόχος του Συστήματος ήταν 

να κατορθώσει να διανέμει 200 στολές προσωπικού κάθε ώρα. Δεδομένου ότι 

οι εργαζόμενοι στο κέντρο ήταν εθελοντές και δεν είχαν σχετική εμπειρία και 

ότι το σύστημα έπρεπε να είναι κατά το δυνατό απλό, γρήγορο και αλάθητο, 

επιλέχθηκε η μείωση στο ελάχιστο της χειροκίνητης εισαγωγής δεδομένων με 

την εκτεταμένη χρήση κωδικοποίησης (bar coding).

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η παρακάτω [74]:

1. Κάθε μέλος του προσωπικού είναι εφοδιασμένο με ένα ειδικό σήμα 

αναγνώρισης που περιέχει εκτός των άλλων μια φωτογραφία του και ένα 

διδιάστατο κώδικα γραμμών (bar code).

2. Κατά την άφιξη ενός ατόμου στο χώρο του κέντρου SPC ένας ανιχνευτής 

(scanner) "διαβάζει" το σήμα και αποφασίζει για την απαραίτητη στολή. 

Ταυτόχρονα διαμορφώνεται μια λίστα με όλα τα εξαρτήματα που συνοδεύουν 

τη στολή.

3. Στη συνέχεια εισάγονται στο Σύστημα οι σωματικές διαστάσεις του ατόμου 

και αυτόματα όλα τα εξαρτήματα τοποθετούνται σε ένα διάδρομο κύλισης.

4. Κατά τον τελικό έλεγχο, ένας άλλος ανιχνευτής διαβάζει από τη λίστα τον 

κώδικα που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο άτομο, καθώς και τον κώδικα του 

κάθε εξαρτήματος και αποφαίνεται για την ορθή αντιστοίχηση εξαρτημάτων - 

ατόμου.

Εκτός του ρουχισμού, πολλοί από τους 70.000 των απασχολουμένων στους 

Αγώνες εφοδιάστηκαν και επικοινωνιακά συστήματα. Έτσι, συνολικά 

διανεμήθηκαν 10.000 φορητά ραδιόφωνα, 6.000 βομβητές, 1.500 κινητά 

τηλέφωνα και 1.500 modems [74],
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6.1.3. Το Ολυμπιακό Χωριό

Οι απαιτήσεις για στέγαση και μεταφορά κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών 

Αγώνων δημιούργησαν εκτός των άλλων και μια τεράστια ανάγκη για 

ολοκληρωμένες πρακτικές πάνω στα θέματα logistics. Ένας από τους κύριους 

οργανωτές και συντονιστές αυτής της προσπάθειας ήταν το Τμήμα 

Διαχείρισης Υλικού (Material Logistics Department) της επιτροπής των 

Ολυμπιακών Αγώνων (ACOG) που ήταν υπεύθυνο για το Ολυμπιακό Χωριό. 

Προϊστάμενος αυτού του τμήματος ορίστηκε μία μάνατζερ logistics, η Martha 

Mahoney, ενώ πολλά από τα υπόλοιπα 14 μέλη του είχαν εμπειρία σαν 

βιομηχανικοί μηχανικοί (industrial engineers, IEs). Παρ' όλα αυτά χρειάστηκε 

να καταβάλουν ιδιαίτερη προσπάθεια, ώστε να εκπληρώσουν το σκοπό τους.

Το Ολυμπιακό Χωριό της Atlanta ήταν το μεγαλύτερο που υπήρξε ποτέ. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα, το Χωριό, το οποίο 

εγκαταστάθηκε στο δυτικό τμήμα του κέντρου της πόλης, κατέλαβε 

ουσιαστικά το χώρο των δύο πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της περιοχής, του 

Georgia Institute of Technology (εν συντομία Georgia Tech) και του Georgia 

State University (GSU). Σχεδιάστηκε ώστε να στεγάσει περί τα 15.000 άτομα 

από 197 Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές (National Olympic Committees, 

NOCs) και για να το επιτύχει χρειάστηκαν 7.500 κρεβατοκάμαρες, 300 

διάδρομοι (lounges) και 100 αίθουσες γραφείων [75]. Το Χωριό παρείχε 

στους φιλοξενούμενούς τους ποικίλες δυνατότητες, ώστε να τους κάνει να 

νιώσουν άνετα και να μπορέσουν να προσηλωθούν ο καθένας στο αγώνισμά 

του. Μεταξύ αυτών των παροχών συμπεριλαμβάνονταν ένα κλαμπ χορού, μια 

καφετέρια, μια πισίνα, ένας κινηματογράφος, ένα εσωτερικό μεταφορικό 

σύστημα, μια τεράστια τέντα φαγητού ικανή να στεγάσει άνω των 1.500 

ατόμων, ένα μουσείο, μια τράπεζα, μέχρι και ένα κομμωτήριο.

Είναι προφανές ότι η οργάνωση που αφορούσε τη διαμόρφωση του χώρου 

σε Ολυμπιακό Χωριό, τη λειτουργία του και την παράδοσή του και πάλι για 

χρήση από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα στα οποία ανήκε, αποτέλεσε μια 

μεγάλη πρόκληση για τους υπεύθυνους. Μαζί με τις αθλητικές εγκαταστάσεις 

και το Χωριό θα αποτελούσε το κριτήριο με το οποίο η Διεθνής Κοινότητα θα 

μετρούσε την επιτυχία των Ολυμπιακών Αγώνων του 1996.
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Τα μέλη του τμήματος υπό την Mahoney ήταν υπεύθυνα με θέματα που 

άρχιζαν από την αναγνώριση ενός αντικειμένου, συνέχιζαν με την προμήθεια 

του, με τη μεταφορά του σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία και τελείωναν με την 

επιστροφή του μετά τη λήξη των αγώνων.

Το Ολυμπιακό Χωριό ήταν διαιρέμενο σε 10 λειτουργικές περιοχές ή ζώνες. 

Καθένας από τους 14 συντονιστές ήταν υπεύθυνος για μια από αυτές τις 

ζώνες. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη μεγαλύτερη από αυτές, την Μπλε Ζώνη 

(Blue Zone) φιλοξενήθηκαν περί τους 6.000 ανθρώπους [76], Όσο 

μεγαλύτερος ήταν ο αριθμός των φιλοξενουμένων, τόσο μεγαλύτερος και ο 

αριθμός των εθνικών αποστολών μέσα σε μια ζώνη. Ο υπεύθυνος 

συντονιστής πολλές έπρεπε να λαμβάνει υπόψη κατά την όλη οργάνωση τις 

ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε μιας εθνικής αποστολής. Είναι φυσικό η κάθε 

αποστολή να έχει ειδικές απαιτήσεις για τους αθλητές της με τις ιδιαίτερές 

τους συνήθειες. Αυτό σήμαινε ότι όλα θα έπρεπε να εγκατασταθούν 

διαφορετικά για κάθε αποστολή. Οι φιλοξενούμενοι διατηρούσαν το δικαίωμα 

να αλλάζουν τις απαιτήσεις τους σε καθημερινή βάση. Αυτό βέβαια απαιτούσε 

πολύ καινούργια δουλειά, ανασχεδιασμό και κυρίως να είναι κανείς ανοιχτός 

στην αλλαγή.

6.1.3.1. Προετοιμασία και προ-σχεδιασμός του εγχειρήματος

Ήδη πολλούς μήνες πριν από το καλοκαίρι του 1996, το τμήμα logistics είχε 

αρχίσει να προγραμματίζει και να σχεδιάζει εκατοντάδες γεγονότα που είχαν 

να κάνουν με logistics και με ασφάλεια. Η προεργασία αυτή γινόταν σε 

συνεργασία με συντονιστές από το Georgia Tech, εξωτερικούς συμβούλους, 

υπεργολάβους, ακόμα και με μερικούς από τους χορηγούς. Χρειάστηκε να 

δαπανηθούν πολλές ώρες, ώστε να καταλήξουν σε ένα αποτελεσματικό και 

αποδοτικό σχέδιο, το οποίο θα κρατούσε τον προϋπολογισμό εντός των 

ορίων που είχαν τεθεί. Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν να μειωθεί στο ελάχιστο 

ο αριθμός των ενεργειών που έπρεπε να γίνουν, ώστε να κρατηθεί χαμηλά το 

κόστος [76],
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Ένας από τους τρόπους με τους οποίους το τμήμα logistics πέτυχε τη μείωση 

του κόστους, ήταν η μείωση του αριθμού των φορών που κάθε αντικείμενο 

έπρεπε να υποστεί κάποια διαδικασία. Είναι γνωστό ότι το κόστος 

μεταχείρισης κάθε υλικού έχει μεγάλο αντίκτυπο στο συνολικό κόστος του 

όλου έργου (project). Βέβαια, η αλυσίδα των διαδικασιών τροφοδοσίας του 

Ολυμπιακού Χωριού δεν είναι μια κοινή διαδικασία, αφού δεν αποτελεί μια 

συνεχή ροή (continual stream). Αντιθέτως, είναι μια «μοναδική» ροή από 

γεγονότα που απαιτεί για την εξυπηρέτησή της μια περίπου μοναδική χρήση 

από υλικά. Δεν μπορεί, λοιπόν, η οργάνωση των διαδικασιών να μπει στη 

λογική της γραμμής παραγωγής. Απαιτείται πολλές δουλειές να γίνουν 

περισσότερες από μία φορές. Παρά ταύτα υπό την καθοδήγηση της 

Mahoney, η οποία είχε ήδη μια πολύτιμη εμπειρία στην εξαιρετικά 

προσανατολισμένη στην αποδοτικότητα εταιρία UPS, έγιναν σημαντικά 

βήματα στην αποφυγή της πολλαπλής ενασχόλησης με το ίδιο αντικείμενο. 

Μια πολύ σημαντική απόφαση που πάρθηκε προς αυτή την κατεύθυνση ήταν 

η αποθήκευση περίπου όλων των επίπλων σε μια και μόνο αποθήκη 100.000 

τετραγωνικών ποδιών και η μεταφορά τους από εκεί μια κι έξω στο 

Ολυμπιακό Χωριό.

Καθώς ο καιρός των αγώνων πλησίαζε, οι υπεύθυνοι άρχισαν να έχουν πλέον 

μια πιο αναλυτική και συγκεκριμένη προσέγγιση αναφορικά με τις εργασίες 

υπό την ευθύνη τους. Όλες οι ενέργειές τους διαιρέθηκαν σε τέσσερις, 

διαδοχικές χρονικά, φάσεις [75]:

1. Φάση σχεδιασμού (planning phase)

2. Φάση επιχειρήσεων ή εγκατάστασης (operations phase - set up phase)

3. Φάση των αγώνων (game time phase)

4. Φάση αποκατάστασης (recovery phase).

Οι πρωτοβουλίες που πάρθηκαν κατά τη διάρκεια κάθε μιας από τις 

παραπάνω φάσεις αναλύονται στη συνέχεια.
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6.1.3.1.α. Φάση σχεδιασμού

Αφορά κυρίως τον προσδιορισμό όλων των διαδικασιών που απαιτούνται σε 

κάθε δραστηριότητα που αφορά το τμήμα logistics, όπως και τον ακριβή 

καθορισμό και περιορισμό αυτών των διαδικασιών και την εξάσκηση στην 

εκτέλεσή τους. Αυτή η φάση ήταν η πλέον χρονοβόρα και απαίτησε την 

εξαντλητική χρήση μεθόδων προ-σχεδιασμού και προγραμματισμού.

Με τη βοήθεια και των εξωτερικών συμβούλων της Draper & Assoc., το τμήμα 

πέτυχε το συνδυασμό πολλών ανεξάρτητων προγραμμάτων σε ένα συνολικό 

Κύριο Πρόγραμμα (Master Schedule) [76], Το πρόγραμμα αυτό επέτρεψε 

στους υπεύθυνους να προσδιορίσουν τις ενέργειες που θα αντιτίθονταν η μια 

στην άλλη εντός μιας επιχειρησιακής ζώνης. Ο επαναπρογραμματισμός 

αυτών των ενεργειών εξασφάλισε σε κάθε έναν ότι θα μπορούσε να κάνει 

χρήση μιας διαδρομής εντός μια συγκεκριμένης περιοχής χωρίς να 

συναντήσει εμπόδια. Έτσι, έγινε δυνατή η αποφυγή της συμφόρησης και η 

εύρυθμη λειτουργία των διαδικασιών κατά τις φάσεις της εγκατάστασης και 

της αποκατάστασης. Αν και εκατοντάδες γεγονότα επρόκειτο να συμβαίνουν 

ταυτόχρονα, ο προγραμματισμός επέτρεψε το συντονισμό τους, ώστε κάθε 

μια ενέργεια να συμβαίνει στο σωστό χρονικό διάστημα. Η εταιρία Draper 

διατήρησε τον έλεγχο του Κυρίου Προγράμματος, ενώ το τμήμα logistics ήταν 

υπεύθυνο για την παροχή της απαιτούμενης πληροφόρησης.

Ένα άλλο εργαλείο προκειμένου για τον καλύτερο προγραμματισμό 

αποτέλεσε η ανάπτυξη μια βάσης δεδομένων με χρήση του λογισμικού 

πακέτου Microsoft Access στην οποία περιλήφθηκαν όλα τα υλικά που 

περιέχονταν σε κάθε δωμάτιο κάθε κτιρίου. Έτσι, η παραμικρή 

διαφοροποίηση στην επίπλωση του κάθε δωματίου ήταν ανά πάσα στιγμή 

γνωστή στους υπεύθυνους.
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6.1.3.1 .β. Φάση επιχειρήσεων ή εγκατάστασης

Η φάση εγκατάστασης αφορά την αμέσως πριν την άφιξη των αποστολών 

περίοδο. Στην Atlanta διήρκεσε από τις 28 Μαίου μέχρι τις 6 Ιουλίου. Μέχρι 

τις 14 Ιουνίου, όμως, πολύ λίγα από τα πανεπιστημιακά κτίρια είχαν 

παραδοθεί στην ευθύνη του τμήματος logistics. Σ' αυτή την περίοδο έπρεπε 

να προετοιμαστούν όλα τα αντικείμενα που ανήκαν στην ACOG και επρόκειτο 

να τροφοδοτήσουν τα κτίρια των πανεπιστημίων. Επίσης, ήταν απαραίτητο να 

γίνουν κάποια τεστ, ώστε να εξακριβωθεί η ορθότητα των εκτιμήσεων σχετικά 

με το χρόνο που θα ήταν απαραίτητος προκειμένου να εξοπλιστούν τα κτίρια 

με τα αντικείμενα αυτά [75],

Το πρώτο τεστ που έγινε αφορούσε τον εξοπλισμό ενός ολόκληρου κτιρίου 

έτσι, ώστε να είναι σε κατάσταση να δεχθεί τους θερινούς φιλοξενούμενούς 

του. Για να γίνει αυτό έπρεπε κάθε δωμάτιο, που ήταν διαμορφωμένο για ένα 

σπουδαστή, να διαμορφωθεί κατάλληλα, ώστε να στεγάσει δύο αθλητές. 

Έτσι, κατ' αρχήν μετακινήθηκαν σε βοηθητικούς χώρους όλα τα φοιτητικά 

γραφεία. Στη συνέχεια το κάθε δωμάτιο εξοπλίστηκε με δυο κρεβάτια ως εξής: 

είτε προστέθηκε άλλο ένα κρεβάτι από κάποιο άλλο δωμάτιο είτε αφαιρέθηκε 

και το υπάρχον και προστέθηκαν δύο νέα κρεβάτια ιδιοκτησίας της ACOG. Η 

αποκατάσταση μιας ομοιομορφίας ήταν επιβεβλημένη για αισθητικούς και 

άλλους λόγους. Ακολούθως, ολοκληρώθηκε η προσθήκη των υπολοίπων 

επίπλων και εγκαταστάσεων.

Μετά την 15η Ιουνίου άρχισε η κυρίως επιχείρηση εγκατάστασης με 

πυρετώδεις ρυθμούς. Η όλη διαδικασία έπρεπε να ολοκληρωθεί μέσα σε 15 

μέρες, αφού την 30η Ιουνίου θα ασφαλίζονταν ο περιμετρικός φράκτης του 

Ολυμπιακού Χωριού και η διέλευση θα ήταν πλέον περιορισμένη. 

Χρειάστηκαν 400 τρέιλερ και 128 άτομα για να φέρουν σε πέρας την 

αποστολή της εγκατάστασης 15.000 κρεβατιών, περίπου 1.100 μπαούλων 

και πολλών ακόμα αντικειμένων σε 94 κτίρια και την μετακίνηση άλλων 4.000 

γραφείων, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.

Οι μεταφορείς χωρίστηκαν σε μικρές ομάδες, κάθε μια από τις οποίες είχε το 

δικό της ανεξάρτητο πρόγραμμα. Τα προγράμματα αυτά συμπεριλήφθηκαν 

στο Κύριο Πρόγραμμα έτσι, ώστε να εξασφαλιστεί ότι, όταν ένα συνεργείο
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βρισκόταν σε κάποιο κτίριο, δε θα λάμβαναν χώρα σ' αυτό παράλληλα και 

άλλες δραστηριότητες, οι οποίες θα μπορούσαν να το καθυστερήσουν.

Κάθε κτίριο προγραμματίστηκε να εξοπλίζεται μια κι έξω. Έτσι, κάθε ένα 

συνεργείο δεν ήταν υπεύθυνο για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο αλλά για ένα 

κτίριο. Αυτό σήμαινε ότι γίνονταν ταυτόχρονα η μεταφορά των επίπλων, των 

σκευών και των προϊόντων τεχνολογίας, ώστε να μη χρειάζεται να μπει 

κάποιο άλλο συνεργείο στο κτίριο από τη στιγμή που το πρώτο είχε τελειώσει. 

Όμως, η αργοπορία που παρατηρήθηκε στην άφιξη των τεχνολογικών 

συσκευών στην κεντρική αποθήκη, επέφερε το φαινόμενο να εξοπλίζεται ένα 

κτίριο με όλα τα άλλα, όχι όμως με τις συσκευές αυτές. Αυτό είχε σαν 

αποτέλεσμα την μερική κατάρριψη της αρχής να τελειώνει ο εξοπλισμός ενός 

κτιρίου μια κι έξω. Προκειμένου να μεταφερθούν οι επιπλέον αυτές συσκευές, 

έπρεπε να προγραμματιστούν επιπλέον μεταφορές με κίνδυνο να ανεβεί 

υπερβολικά το κόστος του εγχειρήματος. Και πάλι με τη μέθοδο του 

προγραμματισμού, βρέθηκε η βέλτιστη διαδρομή που έπρεπε να 

ακολουθήσουν οι μεταφορείς μέσα στο Χωριό, ώστε να κάνουν τον ελάχιστο 

δυνατό χρόνο [75],

Ένα επιπλέον πρόβλημα προέκυψε όταν κάποιες από τις εθνικές αποστολές 

έφτασαν και διαπίστωσαν ότι τους έλειπαν κάποια από τα τεχνολογικά 

προϊόντα. Πολλά μέλη του προσωπικού έσπευσαν να τους υποσχεθούν ότι 

θα φροντίσουν να τα παραλάβουν εντός 24 ωρών. Αυτό βέβαια δεν 

προβλεπόταν στον προγραμματισμό. Προκειμένου, όμως, να μη φανεί ότι οι 

υπεύθυνοι δεν ήταν συνεπής στη δέσμευσή τους, έγινε αναγκαία η 

παρέκκλιση από το πρόγραμμα με αποτέλεσμα να γίνονται πολλά 

δρομολόγια για τα ίδια κτίρια. Τελικά, αυτό είχε σαν συνέπεια πολύ 

μεγαλύτερη καθυστέρηση από ότι αν ακολουθούνταν το αρχικό πρόγραμμα.

Παράλληλα με τη λειτουργία του Ολυμπιακού Χωριού θα συνεχίζονταν οι 

εργασίες των ερευνητικών κέντρων και των εργαστηρίων των πανεπιστημίων, 

οι οποίες δεν ήταν δυνατό να διακοπούν. Μια επιπλέον αρμοδιότητα των 

υπευθύνων του τμήματος logistics ήταν να διασφαλίσουν ότι οι συνεχείς 

μεταφορές δε θα παρεμπόδιζαν τις ερευνητικές δραστηριότητες. Αυτό έγινε 

δυνατό με τη χρήση μεθόδων πιθανοτήτων και στατιστικής, καθώς και με την 

εφαρμογή προγραμμάτων προσομοίωσης, ώστε να αποφευχθεί η ανάμειξη
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της αυξημένης κυκλοφοριακής κίνησης λόγω των μεταφορών με την ομαλή 

λειτουργία των ερευνητών και των εργαστηρίων. Επιπλέον, οι ερευνητές 

τροφοδοτήθηκαν με τα απαραίτητα πιστοποιητικά, ώστε να είναι δυνατή η 

μετακίνησή τους εντός και εκτός του Χωριού και μετά τα αυξημένα 

ασφαλιστικά μέτρα της 30ης Ιουνίου.

6.1.3.1.γ. Φάση των αγώνων

Κατά τη διάρκεια της διενέργειας των αγώνων η ευθύνη του τμήματος 

διαχείρισης υλικού (logistics) επικεντρώνονταν στις εξής κυρίως 

δραστηριότητες:

• Σχεδιασμός του προγράμματος των παραδόσεων τροφοδοσίας στο 

Ολυμπιακό Χωριό.

• Παροχή ασφάλειας στους κατοίκους του Χωριού.

• Οργάνωση και έλεγχος των αναχωρήσεων και αφίξεων στο Χωριό.

Προκειμένου για την ασφάλεια των κατοικούντων στο Ολυμπιακό Χωριό, 

σχεδιάστηκε ένα σύστημα παραδόσεων σύμφωνα με το οποίο μεταξύ της 

αποστολής μιας παραγγελίας και της αποδοχής και παράδοσής της 

μεσολαβούσαν 24 ώρες. Κατ' αυτόν τον τρόπο όλες οι παραλαβές ήταν 

προγραμματισμένες και αναμενόμενες και περιορίζονταν οι πιθανότητες να 

εισέλθει στο Χωριό κάποιο μη ευπρόσδεκτο στοιχείο. Βέβαια, η αυστηρότητα 

του συστήματος αυτού των προγραμματισμένων αφίξεων είχε και τις 

δυσκολίες του, όταν χρειαζόταν μια έκτακτη παραγγελία. Η πρόκληση της 

ανάγκης για άμεση εξουσιοδότηση για είσοδο στο Χωριό σε περίπτωση 

εκτάκτων περιπτώσεων αντιμετωπιζόταν με προφορική άδεια που δινόταν 

από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια του Χωριού.

Επιπλέον του συστήματος των από 24-ώρου προαποφασισμένων 

παραγγελιών, η εύρυθμη λειτουργία του Ολυμπιακού Χωριού απαιτούσε οι 

παραδόσεις να αφικνούνται μεταξύ των ωρών 12 το βράδυ και 6 το πρωί. Τις 

βραδινές αυτές ώρες οι περισσότεροι κοιμούνταν, οπότε η είσοδος των
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φορτηγών παράδοσης δεν δημιουργούσε πρόβλημα στην κυκλοφορία των 

μελών των αποστολών και στη λειτουργία του εξαιρετικά πυκνοκατοικημένου 

αυτού χώρου.

Από την είσοδο του οχήματος της παράδοσης στο Χωριό και μετά 

ακολουθούσαν νέες διαδικασίες που αποσκοπούσαν στην ασφάλεια [75], Αν 

το όχημα προερχόταν από μια σίγουρη τοποθεσία, που βρισκόταν δηλαδή 

υπό τον έλεγχο της ACOG, τότε του επιτρεπόταν να συνεχίσει, αφού πρώτα 

άνδρες της Εθνοφυλακής το έλεγχαν για επικίνδυνα αντικείμενα. Στην 

περίπτωση όμως που η προέλευσή του δεν ήταν ασφαλής, τότε όλα τα 

περιεχόμενα, ένα προς ένα, του οχήματος πήγαιναν για έλεγχο στην Περιοχή 

Διακίνησης Υλικών (Material Transfer Area). Εκεί, αφού ελέγχονταν το καθένα 

ξεχωριστά και περνούσαν από μηχανή ακτινών X, φορτώνονταν σε ειδικά 

οχήματα ασφαλείας που κυκλοφορούσαν μόνο εντός του Ολυμπιακού 

Χωριού. Κατ' αυτόν τον τρόπο κανένα μη εξουσιοδοτημένο όχημα δεν 

μπορούσε να εισέλθει στο Χωριό.

Η οργάνωση των δρομολογίων των οχημάτων λειτούργησε ικανοποιητικά. 

Άλλωστε, η πλειοψηφία των αποστολών προμηθειών για το Ολυμπιακό 

Χωριό γινόταν μέσω της Περιοχής Ελέγχου Πόρων (Resource Control Area, 

RCA). H RCA αποτέλεσε μια κεντρική περιοχή ανατροφοδότησης που μεταξύ 

άλλων στόχευε στον προγραμματισμό των δρομολογίων, ώστε να μην 

παρατηρείται κυκλοφοριακή συμφόρηση, η οποία θα προκαλούσε ενοχλήσεις 

σε αθλητές και επισκέπτες αλλά θα καθυστερούσε σημαντικά και την 

προμήθεια των απαιτούμενων πόρων.

Η μετακίνηση των αθλητών προς και από τους χώρους όπου προπονούνταν 

και αγωνίζονταν γινόταν μέσω μιας ειδικά διαμορφωμένης πλατείας, της 

Transportation Plaza [75], Στην πλατεία αυτή συνέρεαν οι αθλητές, 

προπονητές και το βοηθητικό προσωπικό και επιβιβάζονταν στα ειδικά 

οχήματα που είχαν προμηθευτεί οι οργανωτές γι αυτό το σκοπό προκειμένου 

να μεταφερθούν στις αθλητικές εγκαταστάσεις.

Τα όποια προβλήματα στη μεταφορά των αθλητών είχαν να κάνουν με τη μη 

επαρκή κατάρτιση των οδηγών. Πολλοί από αυτούς προέρχονταν από άλλες 

πολιτείες των Η.Π.Α. και δεν είχαν προλάβει να μάθουν καλά τις τοποθεσίες 

των αθλητικών διοργανώσεων στην ευρύτερη περιοχή της Atlanta. Σε άλλους
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πάλι επικρατούσε σύγχυση σχετικά με το ποιες ήταν ακριβώς οι θέσεις όπου 

θα έκαναν τις στάσεις για να αποβιβαστούν οι αθλητές. Τέλος, αυτό που 

πραγματικά δεν είχε προβλεφτεί, ήταν η μεταφορά σε εγκαταστάσεις αθλητών 

που δε συμμετείχαν στα αγωνίσματα αλλά απλώς ήθελαν να τα 

παρακολουθήσουν σαν θεατές.

6.1.3.1.δ. Φάση αποκατάστασης

Μετά το πέρας των αγώνων και μέσα σε πολύ στενά χρονικά περιθώρια το 

τμήμα διαχείρισης υλικών δραστηριοποιήθηκε προς τις παρακάτω 

κατευθύνσεις [75]:

• Διαμόρφωση του τμήματος εκείνου του Ολυμπιακού Χωριού (Μπλε Ζώνη) 

που θα αποτελούσε το Χωριό των Παρα-ολυμπιακών Αγώνων.

• Αποκατάσταση των υπολοίπων εννέα ζωνών στην προ των αγώνων 

κατάσταση και παράδοσή τους στα οικεία πανεπιστημιακά ιδρύματα.

• Επιστροφή των επίπλων και άλλων περιουσιακών στοιχείων των 

πανεπιστημίων.

• Επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων της ολυμπιακής επιτροπής 

(ACOG).

Το Ολυμπιακό έκλεισε επίσημα στις 7 Αυγούστου. Στις 12 Αυγούστου, όμως, 

επρόκειτο να ανοίξει τις πύλες του σε αθλητές με ειδικές ανάγκες το λεγόμενο 

Παρα-ολυμπιακό Χωριό, ενώ θα άρχιζε και τη λειτουργία του το θερινό τμήμα 

του πολυτεχνείου Georgia Tech. Αυτό σήμαινε ότι το τμήμα logistics είχε στη 

διάθεσή του μόλις 5 ημέρες για να ολοκληρώσει τις περισσότερες από τις 

προαναφερθείσες εργασίες.

Για να επιτευχθεί αυτό το εξαιρετικά απαιτητικό έργο (project) απαιτούνταν 

μεγάλος βαθμός συντονισμού και προγραμματισμού. Τα μέλη του τμήματος 

logistics χωρίστηκαν σε ομάδες κάθε μια από τις οποίες ήταν επιφορτισμένη 

με ένα κτίριο κάθε φορά. Σε κάθε μια από αυτές τις ομάδες εντάχθηκε και ένα 

μέλος της ACOG. Αυτό το άτομο συνεργαζόταν με τον υπεύθυνο της ζώνης
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ώστε να οργανώσουν καλύτερα την επιχείρηση και να μεταφέρουν τις οδηγίες 

στις ομάδες εργασίας.

Σε προτεραιότητα τέθηκε η διαμόρφωση της Μπλε Ζώνης που θα 

φιλοξενούσε τους αθλητές των Παρα-ολυμπιακών Αγώνων, ώστε να 

εξυπηρετεί τις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών των αθλητών [76], Στα πλαίσια αυτής 

της εκ νέου διαμόρφωσης χρειάστηκε να ανακατασκευαστούν 375 τουαλέτες 

από ειδικές ομάδες της οργάνωσης των Παρα-ολυμπιακών Αγώνων. Έτσι, 

μέσα σε τρεις ημέρες έπρεπε να παραδοθούν οι κοιτώνες του Παρα- 

ολυμπιακού Χωριού, ενώ οι υπόλοιποι κοιτώνες και τα λοιπά πανεπιστημιακά 

κτίρια θα παραδίνονταν σε πέντε μέρες.

Όπως και στη φάση της εγκατάστασης, έτσι και τώρα ο προγραμματισμός 

των δρομολογίων των μεταφορών επέτρεψε την ολοκλήρωση των εργασιών 

μέσα στο προδιαγεγραμμένο διάστημα. Μέσα στα κτίρια υπήρχε ένας 

μεγάλος αριθμός κρεβατιών που ανήκαν στην ACOG, καθώς και άλλα 

περιουσιακά στοιχεία όπως τηλεοράσεις, υπολογιστές και τηλέφωνα 

συνολικής αξίας 2.000.000 δολαρίων. Όλα αυτά έπρεπε να επιστραφούν στις 

αποθήκες της ACOG από όπου και είχαν αρχικά μεταφερθεί. Παράλληλα, 

έπρεπε να επιστρέφουν στις θέσεις τους τα φοιτητικά γραφεία που είχαν 

μεταφερθεί προκειμένου να ελευθερωθεί χώρος για επιπλέον κρεβάτια. 

Σχεδιάστηκε, λοιπόν, έτσι η εργασία των υπαλλήλων των μεταφορών, ώστε 

καθώς πηγαίνουν σε ένα κτίριο να μεταφέρουν εκεί τα γραφεία που πρόκειται 

να επανατοποθετηθούν και να επιστρέφουν από αυτό μεταφέροντας τα 

κρεβάτια και τις άλλες συσκευές που ανήκουν στην περιουσία της ACOG [75],

Ο προ-σχεδιασμός βοήθησε, άλλωστε, να καθοριστούν τα κτίρια που έπρεπε 

να διαμορφωθούν κατά προτεραιότητα, όπως και ο αριθμός και η τοποθεσία 

των κτιρίων που ήταν δυνατό να εξυπηρετούνται ταυτόχρονα, ώστε να μην 

εμποδίζει το κάθε συνεργείο και φορτηγό τα υπόλοιπα.

Η αποκατάσταση της περιουσίας της ACOG δεν ήταν εύκολη υπόθεση. 

Πολλά από τα μέλη των εθνικών αποστολών είχαν μετακινήσει στις απίθανες 

θέσεις τα έπιπλα και τις συσκευές που είχαν τοποθετηθεί στους κοιτώνες. 

Κάποτε μάλιστα παρουσιάζονταν φαινόμενα καταστροφής ή και κλοπής. 

Πάντως τα ασφαλιστικά μέτρα που πάρθηκαν περιόρισαν τις κλοπές και
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τελικά έγινε δυνατή η επιστροφή στις αποθήκες της ACOG του 90% του 

αρχικού εξοπλισμού.

Παράλληλα με τις παραπάνω ενέργειες, αποξηλώθηκαν προσωρινές 

κατασκευές, όπως ήταν η τέντα εστίασης, το χορευτικό κλαμπ και η 

καφετέρια. Επίσης, ακαδημαϊκά κτίρια που χρησίμευαν σαν γραφεία ή κέντρα 

τύπου παραδόθηκαν πίσω στο Georgia Tech. Η παράδοση και του 

τελευταίου χώρου στο πανεπιστήμιο που ανήκε ολοκληρώθηκε στις 15 

Αυγούστου, μόλις 8 μέρες μετά το κλείσιμο του Ολυμπιακού Χωριού.

6.1.4. Η σίτιση της Ολυμπιακής Οικογένειας

Η συγκέντρωση 15.000 αθλητών, 9.000 επισήμων και αρκετών εκατοντάδων 

δημοσιογράφων, φωτογράφων και άλλων επαγγελματιών που θα κάλυπταν 

τους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν αναπόφευκτο να δημιουργήσει αυξημένες 

ανάγκες σε τρόφιμα και εγκαταστάσεις εστίασης. Το βάρος της προετοιμασίας 

και οργάνωσης της σίτισης των παραπάνω συμμετεχόντων στους αγώνες 

έπεσε στην εταιρία Aramark Corp., που αποτελούσε και έναν από τους 

κύριους ολυμπιακούς χορηγούς.

Η Aramark είχε μεγάλη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών εστίασης σε 

μεγάλες διοργανώσεις, μάλιστα ήταν υπεύθυνη για όλες τις ολυμπιακές 

διοργανώσεις από αυτή του Μεξικού (1968) και εξής. Οι απαιτήσεις, όμως, 

των Αγώνων της Atlanta ήταν πρωτοφανείς αφού εκτιμήθηκε ότι θα 

απαιτούνταν η προετοιμασία 60.000 γευμάτων σε καθημερινή βάση [77], 

Απαιτούνταν, λοιπόν, ένα καλά προγραμματισμένο σχέδιο logistics για την 

ικανοποίηση των αυξημένων αυτών απαιτήσεων.

Η Aramark επιστράτευσε συνολικά 6.500 άτομα για προσωπικό στις 

εγκαταστάσεις της μαγειρικής, εξυπηρέτησης και αποθήκευσης που κάλυπταν 

έκταση 150.000 τετραγωνικών ποδιών. Η μεγαλύτερη από τις εγκαταστάσεις 

ήταν η λεγάμενη τέντα εστίασης (dining tent), η οποία κάλυπτε ένα ολόκληρο 

χώρο πάρκινγκ μέσα στο Georgia Tech συνολικής επιφάνειας 75.000 

τετραγωνικών ποδιών. Κατασκευάστηκε γύρω από ένα μεταλλικό πλαίσιο με
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μια οροφή ύψους 15 μέτρων. Με τις 3.500 θέσεις καθημένων που προσέφερε 

προοριζόταν να αποτελέσει τον κύριο χώρο σίτισης στο Ολυμπιακό Χωριό 

[77].

Δίπλα στην τέντα ήταν εγκατεστημένες οι κουζίνες επιφάνειας 25.000 

τετραγωνικών ποδιών. Πρόκειται για κινητές μονάδες εγκατεστημένες μέσα σε 

16 τρέιλερς μήκους 12 μέτρων το καθένα. Κάθε ένα τρέιλερ ήταν πλήρως 

εξοπλισμένο με συσκευές μαγειρικής, ικανό να λειτουργήσει αυτοτελώς.

Εξάλλου άλλα τέσσερα μικρότερα εστιατόρια λειτουργούσαν υπό την ευθύνη 

της Aramark εντός του Ολυμπιακού Χωριού προσφέροντας υπηρεσίες 

κέιτερινγκ.

Η εταιρία όφειλε να προβλέψει την παροχή φαγητού για κάθε εθνική ή 

θρησκευτική ομάδα που θα λάμβανε μέρος στους αγώνες. Μετά τις σχετικές 

προετοιμασίες κατέληξε σε έναν κατάλογο 550 προσφερομένων φαγητών, το 

λεγόμενο "Παγκόσμιο Μενού". Στον κατάλογο συμπεριλαμβάνονταν κρέας 

χαλάλ για μουσουλμάνους, tandoori για Ινδούς, borscht για Ρώσους και 

σούπα miso για Γιαπωνέζους [78].

Εκτός των εστιατορίων υπήρχε ένας χώρος προετοιμασίας φαγητού σε 

πακέτο ικανότητας 5.000 γευμάτων ημερησίως, καθώς και χώρος 

προετοιμασίας κρύου φαγητού που έκανε χρήση κατεψυγμένων αγαθών που 

είχαν αποθηκευτεί σε επιφάνεια 7.000 τετραγωνικών ποδιών.

Οι ανάγκες για αποθήκευση προϊόντων προς κατανάλωση ήταν τόσο μεγάλες 

που η Aramark χρησιμοποίησε αντί αποθήκης ένα τριώροφο γκαράζ. Το 

φαγητό που προοριζόταν για κάθε μέρα ήταν συγκεντρωμένο σε μια 

ξεχωριστή περιοχή. Άλλος ένας διαχωρισμός γινόταν μεταξύ των 

αποθεμάτων που προορίζονταν για ζεστό φαγητό, κρύο φαγητό και φαγητό 

σε πακέτο. Στο δεύτερο όροφο του γκαράζ εγκαταστάθηκε το τμήμα που 

διένειμε κάθε μέρα 1.200 καθαρές φόρμες εργασίας στους υπαλλήλους της 

εταιρίας [77],

Μόνο στο Ολυμπιακό Χωριό η Aramark προσέφερε σε 24-ωρη βάση φαγητό 

με 22 γραμμές εξυπηρέτησης για ζεστό φαγητό και ακόμα ένα μπουφέ με 

διάφορες σαλάτες και άλλους τρεις με ζυμαρικά.
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Οι συνολικές προμήθειες της Aramark για 33 μέρες συνολικής προσφοράς 

των υπηρεσιών της στο Ολυμπιακό Χωριό περιλάμβαναν: 600.000 κιλά 

μοσχάρι και αρνί, 375.000 κιλά πουλερικά, 48.000 δωδεκάδες αυγά, 750.000 

μήλα, 70.000 λίτρα γάλα και 26.000 κιλά ζυμαρικών σε ξηρή μορφή [78],

Αν συνυπολογιστούν οι 7 εγκαταστάσεις της Aramark εκτός του Ολυμπιακού 

Χωριού όπου εξυπηρετούνταν εκτός των αθλητών και απλοί επισκέπτες, ο 

αριθμός των σημείων εξυπηρέτησης έφτανε τα 1900!

Όμως, και η εταιρία McDonald's Corp., που κατείχε και τον τίτλο του 

"Επίσημου Εστιατορίου των Ολυμπιακών Αγώνων" συμμετείχε στην 

επιχείρηση σίτισης των κατοίκων του Ολυμπιακού Χωριού. Η McDonald's 

άνοιξε 5 μικρά εστιατόρια μέσα στο Χωριό όπου πρόσφερε εκτός των 

συνήθων εδεσμάτων της ποικιλία σαλατών και φρούτων σε μπουφέ. Η 

συνολική χωρητικότητα καθημένων στους χώρους αυτούς ήταν 250 άτομα. Η 

εταιρία υπολόγιζε ότι θα σέρβιρε περί τα 7.000 γεύματα την ημέρα για τις 33 

μέρες λειτουργίας του Χωριού [78],

Μερικά από τα στοιχεία των παραγγελιών της που δείχνουν το μέγεθος της 

κατανάλωσης είναι τα παρακάτω: 58.000 κιλά πατάτες, 16.000 κιλά 

χάμπουργκερ, 7.500 κιλά κοτόπουλο και 199.000 ψωμάκια για σάντουιτς.
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Η Ακρόπολη της Αθήνας: Το αειθαλές ελληνικό σύμβολο 
του παγκόσμιου πολιτισμού δίνει το στίγμα της 
Ολυμπιάδας του 2004
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

7.1. ΓΕΝΙΚΑ

Η ενασχόληση με ένα τόσο ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα, όπως είναι οι 

Ολυμπιακοί Αγώνες αποτέλεσαν μια ευχάριστη και πολύτιμη εμπειρία. Η 

αναζήτηση σε δεκάδες άρθρων, ιστοσελίδων και κεφαλαίων στοιχείων που να 

δίνουν τη διάσταση της διαχείρισης έργου στους Αγώνες ήταν επίπονη και 

διδακτική. Επίπονη, γιατί έπρεπε από ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών να 

αναδειχτούν εκείνες που ήταν πραγματικά χρήσιμες και γιατί αυτές όλο και 

σπάνιζαν καθώς προχωρούσε η έρευνα. Και διδακτική, γιατί προοδευτικά 

αναπτύχθηκε στο γράφοντα η ικανότητα να διακρίνει με μια σύντομη 

επιλεκτική ανάγνωση τη χρησιμότητα ή μη της κάθε αναφοράς.

Αν θελήσει κανείς να κάνει μια πρώτη σύγκριση μεταξύ των τριών 

διοργανώσεων της Atlanta, του Sydney και της Αθήνας θα διαπιστώσει τόσο 

κοινά όσο και πολύ ενδιαφέροντα ιδαίτερα στοιχεία. Τα στοιχεία που 

συναντούνται σε όλες τις περιπτώσεις προέρχονται κυρίως από τις 

προδιαγραφές που επιβάλΛει η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ). Αυτές 

έχουν προκύψει από την εμπειρία των προηγούμενων διοργανώσεων και η 

τήρησή τους εγγυάται ως ένα βαθμό την επιτυχία της διοργάνωσης. Είναι 

γεγονός, πάντως, ότι η ΔΟΕ κάνει συνεχώς πιο απαιτητικές και αυστηρές τις 

προδιαγραφές που θέτει στην εκάστοτε οργανωτική επιτροπή.
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Τα ιδιαίτερα στοιχεία κάθε διοργάνωσης έχουν να κάνουν με τη φυσιογνωμία 

της διοργανώτριας πόλης. Η ΔΟΕ, παρά την αυστηρότητα των κανονισμών 

της, επικροτεί και προωθεί την προβολή μια “διαφορετικής” άποψης από κάθε 

διοργανώτρια πόλη. Αυτό το πράττει, γιατί εξυπηρετεί και τους δικούς της 

σκοπούς: η ΔΟΕ θέλει οι Αγώνες της να έχουν μεγάλη απήχηση, να 

“πουλάνε”, να μένουν αξέχαστοι στη μνήμη των εκατομμυρίων θεατών, να 

προάγουν τα Ολυμπιακά Ιδεώδη και να αυξάνουν το κύρος και τη δύναμή της. 

Η επίτευξη όλων των παραπάνω απαιτεί κάθε διοργάνωση να είναι 

διαφορετική από την προηγούμενη και να προσφέρει νέες συγκινήσεις, κάτι 

που επιτυγχάνεται με την προβολή της διαφορετικότητας της διοργανώτριας 

πόλης.

Η Atlanta επέλεξε, όχι άδικα, να προβάλει την υπεροχή των Η.Π.Α. στον 

τεχνολογικό τομέα. Πολλοί αποκάλεσαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996 

ως "Αγώνες της τεχνολογίας”. Πραγματικά, έγινε προσπάθεια για χρήση της 

τελευταίας λέξης της τεχνολογίας και μάλιστα σε νέους πρωτόγνωρους τομείς. 

Για πρώτη φορά έγινε χρήση του διαδικτύου (internet), των υπολογιστών με 

οθόνες επαφής (touch-screen), των συνδέσεων μέσω οπτικών ινών, των 

πληροφορικών συστημάτων πληροφόρησης του κοινού σε υπαίθρια 

περίπτερα (kiosks) κ.α. Η εμμονή στη χρησιμοποίηση εξαιρετικά προηγμένης 

και ελάχιστα δοκιμασμένης τεχνολογίας είχε, βέβαια, την αρνητική συνέπεια 

της αδυναμίας των υπολογιστικών συστημάτων να παρέχουν τα ακριβή 

αποτελέσματα των αγώνων κατά τις πρώτες μέρες της διοργάνωσης.

Η οργανωτική επιτροπή του Sydney από την πλευρά της επέλεξε να ρίξει το 

βάρος της στην προστασία του περιβάλλοντος. Άλλωστε, είναι εύγλωττη η 

επωνυμία που έδωσε στη διοργάνωση: “The Green Games". Πέτυχε να 

συμπεριλάβει στην οργάνωση των Αγώνων του Sydney περιβαλλοντικούς 

κανονισμούς που υπερέβαιναν κατά πολύ τις ελάχιστες απαιτήσεις της ΔΟΕ. 

Έτσι, καταρτίστηκαν λεπτομερή προγράμματα που αφορούν τη διαχείριση 

των απορριμμάτων και των υδάτινων πόρων, τις εναλλακτικές πηγές 

ενέργειας για τους Αγώνες και την αναμόρφωση μιας υποβαθμισμένης 

περιοχής του λιμανιού της πόλης, ώστε να αποτελέσει υπόδειγμα ανάπτυξης 

και συμβίωσης εμπορικών, οικιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.
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Η Αθήνα, όπως ήταν επόμενο, θα εστιάσει στον πολιτισμό, μια παράμετρο 

του Ολυμπισμού μάλλον παραμελημένη έως τώρα. Η οργανωτική επιτροπή 

της Αθήνας έχει δεσμευτεί στην διενέργεια της πρώτης πραγματικής 

πολιτισμικής ολυμπιάδας. Δε θα περιοριστεί στον προγραμματισμό ποικίλων 

πολιτιστικών εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια των Αγώνων και στη σύνδεσή 

τους με ανάλογες εκδηλώσεις στους Δελφούς, στην Ολυμπία και στην 

Επίδαυρο. Για πρώτη φορά θα οργανωθούν εκδηλώσεις στην μεσολυμπιακή 

περίοδο, δηλαδή αυτή των τεσσάρων χρόνων από τη λήξη της διοργάνωσης 

του Sydney μέχρι την έναρξη αυτής της Αθήνας. Κάθε έτος από το 2001 έως 

και το 2004 θα είναι αφιερωμένο σε μια διαφορετική διάσταση του ανθρώπου 

(σύμπαν, γη, περιβάλλον, συνάνθρωπος) και οι προγραμματιζόμενες 

εκδηλώσεις πιστεύεται ότι θα συμβάλουν στη συνειδητοποίηση και στην 

ευαισθητοποίηση των θεατών από όλη την υφήλιο.

Στη συνέχεια αναζητήθηκαν κάποιες παρατηρήσεις και συμπεράσματα που 

προκύπτουν από την εξέταση ενός προς ένα των τομέων όπου εστίασε η 

εργασία και τη σύγκριση των επιδόσεων των τριών οργανωτικών επιτροπών.

7.2. ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ATLANTA, TOY SYDNEY ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΑΘΗΝΑΣ

7.2.1. Οργάνωση

Οι εκάστοτε οργανωτικές επιτροπές των Αγώνων είναι πλήρως 

επιφορτισμένες από τη ΔΟΕ με την ευθύνη του συνεπούς προγραμματισμού 

και της εύρυθμης λειτουργίας των διαδικασιών των Αγώνων. Η τοπική 

αυτοδιοίκηση (δήμοι, τοπικές κυβερνήσεις) καλούνται επίσης να 

συνεισφέρουν, όπως βέβαια και το επίσημο κράτος.

Τόσο στην Atlanta, όσο και στο Sydney, στην πορεία της προετοιμασίας 

θεωρήθηκε απαραίτητη η δημιουργία ενός ευρύτερου οργανισμού (η CODA
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και ο OCA αντίστοιχα), ο οποίος θα συντονίζει τις εργασίες των δημοσίων 

υπηρεσιών και των ιδιωτικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν, με γνώμονα το 

βέλτιστο αποτέλεσμα και την άρση των καθυστερήσεων που προέκυπταν 

από περιπτώσεις συναρμοδιότητας.

Εκτιμάται ότι θα ήταν χρήσιμο να δημιουργηθεί και στην περίπτωση της 

Αθήνας ένας τέτοιος φορέας, πολύ περισσότερο, δε, λόγω της 

χαρακτηριστικής δυσκολίας των ελληνικών υπηρεσιών να συνεργαστούν αλλά 

και των εργολάβων να αποπερατώσουν τα αναληφθέντα έργα εντός των 

προθεσμιών.

Η χρηματοδότηση των ολυμπιακών έργων αποτελεί έναν τομέα όπου 

απεικονίζεται η αντίληψη της κάθε χώρας σχετικά με τον επιμερισμό των 

βαρών τέτοιων εγχειρημάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις Η.Π.Α. της 

ελεύθερης οικονομίας σχεδόν το σύνολο των έργων της Atlanta 

χρηματοδοτήθηκαν από ιδιωτικούς φορείς στη βάση της ανταποδοτικότητας. 

Ελάχιστα κονδύλια αντλήθηκαν από τοπικούς δημόσιους φορείς, ενώ ακόμα 

και οι κρατικές επιχορηγήσεις ήταν επιλεκτικές. Η ιδέα της επιβάρυνσης των 

φορολογούμενων με ένα ποσοστό των εξόδων δεν αντιμετωπίστηκε καν.

Στην περίπτωση του Sydney, η χρηματοδότηση βασιζόταν και πάλι σε 

ιδιωτικούς φορείς, όμως το κράτος ήρθε να συνεισφέρει σε μεγάλα έργα, 

όπως η αναμόρφωση του λιμανιού της πόλης, επιδεικνύοντας την κοινωνική 

του αντίληψη.

Στην Αθήνα, δεν προκαλεί έκπληξη το ότι σχεδόν ο μισός προϋπολογισμός 

ικανοποιείται από κρατικά κονδύλια. Αποτελεί πάγια πολιτική τα μεγάλα έργα 

να βασίζονται στη συνδρομή του φορολογούμενου πολίτη. Πάντως, είναι 

παρήγορο ότι κάποια έργα (Ολυμπιακό Χωριό, Αεροδρόμιο Σπάτων) 

κατασκευάζονται σε μερικώς αυτο-χρηματοδοτούμενη βάση.
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7.2.2. Κατασκευές

Οι απαιτήσεις της ΔΟΕ στον τομέα των κατασκευών έχουν περίπου παγιωθεί 

στις τελευταίες διοργανώσεις. Κάθε διοργανώτρια πόλη πρέπει να 

συμπεριλάβει στον προγραμματισμό της τα εξής κύρια συμπλέγματα:

• το Ολυμπιακό Στάδιο,

• το Ολυμπιακό Χωριό,

• το Κέντρο Τηλεοπτικών Μεταδόσεων και

• το Κέντρο Τύπου.

Επίσης, επιδιώκεται η δημιουργία ενός δακτυλίου γύρω από το Ολυμπιακό 

Στάδιο και το Ολυμπιακό Πάρκο, όπου θα διευκολύνεται η μετακίνηση 

ατόμων και φορτίων που σχετίζονται με τις ολυμπιακές δραστηριότητες.

Εκτός των παραπάνω είναι απαραίτητες οι παρακάτω, μικρότερης κλίμακας, 

εγκαταστάσεις:

• ένα κολυμβητήριο,

• ένα στάδιο τένις,

• ένα ποδηλατοδρόμιο,

• ένα κέντρο ιππασίας,

• ένα κλειστό στάδιο για τα αγωνίσματα του μπάσκετ και του βόλεϊ,

• ένα στάδιο χόκεϊ,

• ένα στάδιο μπέϊζμπολ,

• ένας χώρος πολλαπλών χρήσεων για τη διενέργεια των λιγότερο 

απαιτητικών σε ειδικές εγκαταστάσεις αθλημάτων,

• εγκαταστάσεις για τα αγωνίσματα ανοιχτής θάλασσας και

• μια φυσική ή τεχνητή υδάτινη διαδρομή για το αγώνισμα του κανό/καγιάκ.

Παλαιότερα συνηθιζόταν να γίνεται χρήση κατά το δυνατόν υφιστάμενων 

εγκαταστάσεων στην περιφέρεια της διοργανώτριας πόλης. Χαρακτηριστικό 

είναι το παράδειγμα του Los Angeles (1984), όπου περίπου κάθε αγώνισμα 

εκτυλίχθηκε σε ένα διαφορετικό χώρο. Στις τελευταίες διοργανώσεις, όμως,
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αρχής γενομένης από αυτή της Atlanta, η ΔΟΕ έδειξε την προτίμησή της στη 

συγκέντρωση όσων αθλημάτων είναι εφικτό σε μια μικρή περιοχή, την οποία 

να μπορεί να περπατήσει κανείς.

Ο σκοπός αυτής της συγκέντρωσης είναι κατ' αρχήν η δημιουργία τόσο στους 

θεατές όσο και στους αθλητές την συνείδησης ότι συμμετέχουν σε μια μεγάλη 

διοργάνωση και όχι σε μεμονωμένα γεγονότα. Κατά δεύτερο λόγο, αυτή η 

δομή εξυπηρετεί τους υπεύθυνους της οργανωτικής επιτροπής, τους 

επισήμους και τους δημοσιογράφους, οι οποίοι μπορούν να μετακινηθούν 

γρήγορα μεταξύ των διαφόρων αθλητικών εγκαταστάσεων.

Ανάλογη φιλοσοφία εφαρμόστηκε και στη φιλοξενία των αθλητών, των 

δημοσιογράφων και των επισήμων των αθλητικών επιτροπών, όπως θα 

αναλυθεί παρακάτω.

Πέρα από τις καθαρά αθλητικές εγκαταστάσεις και αυτές προς εξυπηρέτηση 

των Μ.Μ.Ε., έχει καθιερωθεί η δημιουργία ενός χώρου πρασίνου και 

ψυχαγωγίας, του Ολυμπιακού Πάρκου. Η συνήθης πρακτική είναι το 

Ολυμπιακό Πάρκο είτε να περιβάλλει είτε να γειτονεύει με το Ολυμπιακό 

Στάδιο. Πρόκειται για τον πόλο έλξης των χιλιάδων θεατών του Ολυμπιακού 

Σταδίου πριν και μετά την παρακολούθηση των αγωνισμάτων. Εκτός των 

εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας εκεί οργανώνονται φεστιβάλ, εκθέσεις, επιδείξεις 

προϊόντων και παρέχονται υπηρεσίες πρόχειρου φαγητού.

Οι οργανωτικές επιτροπές, υπό την καθοδήγηση της ΔΟΕ, δίνουν βάρος στην 

εξάλειψη των δυσχερών συνεπειών από τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων 

σε αστικές περιοχές. Έτσι, προβαίνουν στη διαμόρφωση και τον εξωρραϊσμό 

των γύρω χώρων, ενώ πολλές φορές προχωρούν και στην αναμόρφωση 

ολόκληρων περιοχών.

Η Atlanta άδραξε την ευκαιρία των Αγώνων για να απαλλοτριώσει παλιά και 

παραμελημένα οικοδομικά συμπλέγματα και να χτίσει στη θέση τους νέα, 

περισσότερο ευπρεπή και λειτουργικά. To Sydney ήδη ολοκλήρωσε την 

αναμόρφωση της βρώμικης και κακόφημης ακτής Homebush σε μια πρότυπη 

συνοικία που συνδυάζει αρμονικά τον αστικό χώρο των πολυκατοικιών και 

των καταστημάτων με τη φύση και τη λειτουργία ενός πλήρους 

οικοσυστήματος. Η Αθήνα, τέλος, στα πλαίσια της Ολυμπιάδας θα υλοποιήσει
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την από καιρό σχεδιαζόμενη ενοποίηση την αρχαιολογικών της χώρων μέσω 

της σύνδεσής τους με ένα δίκτυο πεζοδρόμων.

7.2.3. Στέγαση

Στο πεδίο της στέγασης έχουν παρατηρηθεί σημαντικές αλλαγές στη 

φιλοσοφία των οργανωτικών επιτροπών. Μέχρι πρόσφατα (Atlanta) η 

οργανωτική επιτροπή είχε την ευθύνη της κατασκευής και λειτουργίας του 

Ολυμπιακού Χωριού (για τους αθλητές, τους προπονητές και το βοηθητικό 

προσωπικό των ομάδων) και της εξασφάλισης των υψηλών απαιτήσεων των 

επισήμων (μέλη ΔΟΕ, διεθνών επιτροπών, εθνικών αντιπροσωπειών). Οι 

υπόλοιποι συμμετέχοντες στους Αγώνες (εθελοντές, τεχνικοί και κυρίως 

θεατές) έπρεπε να φροντίσουν μόνοι τους για τη φιλοξενία τους στην 

ευρύτερη περιφέρεια της πόλης και πολλές φορές μακρύτερα.

Η οργανωτική επιτροπή του Sydney ξεκίνησε μια παράδοση που θέλει τη 

δημιουργία ξεχωριστών χώρων στέγασης (Χωριών) τόσο για τους 

εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε. όσο και για το τεχνικό προσωπικό υποστήριξης 

των Αγώνων. Επιπλέον, ανέλαβε την εξεύρεση στέγης για λογαριασμό των 

θεατών που θα φτάσουν στο Sydney από όλη την υφήλιο. Λόγω, μάλιστα, της 

μη επαρκούς ξενοδοχειακής υποδομής, καθιερώθηκε ένα εναλλακτικό είδος 

φιλοξενίας: το "bed and breakfast”, η υπενοικίαση, δηλαδή, ενός κρεβατιού 

(συνηθέστερα δωματίου) με την ελάχιστη υπηρεσία της προσφοράς πρωινού.

Στην περίπτωση της Αθήνας προβλέπεται και πάλι η δημιουργία εκτός του 

Ολυμπιακού Χωριού και ενός Χωριού του Τύπου. Η απαίτηση της 

εξασφάλισης στέγης για το σύνολο των θεατών οδήγησε την οργανωτική 

επιτροπή στη υιοθέτηση τριών σχεδίων (βασικό, συμπληρωματικό και 

πρόσθετο) ανάλογα με το βαθμό εγγύτητας της προσφοράς στέγης στις 

ολυμπιακές εγκαταστάσεις. To “bed and breakfast” δεν είναι καθιερωμένο 

στην Ελλάδα και ορθώς δεν προβλέπεται στον προγραμματισμό. Αντ' αυτού 

θα πριμοδοτηθεί η προσφορά προς ενοικίαση ολοκλήρων διαμερισμάτων και 

κατοικιών από τα πολλά παραθεριστικά που βρίσκονται στην Αττική.
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7.2.4. Μεταφορές

Η ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων μεταφορών είναι αποφασιστικής 

σημασίας για την ικανοποίηση των θεατών και τη δημιουργία θετικών 

εντυπώσεων από τη διοργάνωση.

Η οργανωτική επιτροπή της Atlanta προχώρησε σε συνδυασμένες κινήσεις 

που αποσκοπούσαν στην αύξηση της προσφοράς σε δημόσια μέσα 

μεταφοράς και στον περιορισμό της κυκλοφορίας των ιδιωτικών αυτοκινήτων. 

Έτσι, διπλάσιασε το στόλο των λεωφορείων του τοπικού δικτύου και αύξησε 

τη συχνότητα των δρομολογίων του μετρό. Τα μέλη της Ολυμπιακής 

Οικογένειας εξυπηρετήθηκαν από ένα αυτόνομο μεταφορικό σύστημα. 

Επιπλέον, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία Ι.Χ. εντός του Ολυμπιακού Δακτυλίου 

και έγινε για πρώτη φορά εκτεταμένη χρήση των εγκαταστάσεων “park and 

ride” (στάθμευσης και επιβίβασης σε δημόσια μέσα). Τέλος εγκαταστάθηκε 

ένα καινοτόμο σύστημα επιτήρησης της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο.

Στο Sydney ακολουθήθηκαν παρόμοιες πρακτικές με απαγόρευση της 

κυκλοφορίας σε ιδιωτικά οχήματα και ευρείας χρήσης των εγκαταστάσεων 

“park and ride”. Μπροστά στις σημαντικές καινοτομίες της Atlanta η 

διαφοροποίηση του Sydney είναι η χρησιμοποίηση των θαλάσσιων 

μεταφορών για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας. Το σύστημα 

επιτήρησης συντονισμού της κυκλοφορίας θα προσφέρει πληροφόρηση σε 

όσους θέλουν να μετακινηθούν με τα δημόσια μέσα μεταφοράς μέσω των 

ειδικά εξοπλισμένων πληροφοριακών περιπτέρων που θα στηθούν σε 

κεντρικά σημεία της πόλης.

Η Αθήνα έχει ήδη μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Εκτιμάται, όμως, ότι το 

πρόβλημα θα μετριαστεί με τη δημιουργία του περιφερειακού Ελευσίνας- 

Σταυρού-Σπάτων και του δακτυλίου του Υμηττού. Ακόμη, μεγάλο μέρος της 

κυκλοφορίας θα απορροφήσει η λειτουργία του μετρό που θα εγκαινιαστεί στο 

τέλος του 2000 και η επαναλειτουργία του τραμ. Τέλος, έχει αποφασιστεί η 

δημιουργία αυτόνομου μεταφορικού συστήματος για τα μέλη της Ολυμπιακής 

Οικογένειας και ο καθορισμός συγκεκριμένων λωρίδων ή και ολόκληρων 

δρόμων για την ταχύτερη εξυπηρέτησή του.
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7.2.5. Ενέργεια

Δυστυχώς, πλην της Atlanta, δεν έγινε δυνατή η συλλογή στοιχείων που να 

αφορούν την προμήθεια της απαραίτητης για τη διεξαγωγή των Αγώνων 

ενέργειας. Είναι πιθανό ότι για τις άλλες δύο πόλεις αυτό το θέμα είναι 

λιγότερο σημαντικό. Δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι η 

πόλη της Atlanta έχει πληθυσμό μόλις 400.000 κατοίκων, λιγότερο δηλαδή 

από το ένα δέκατο του Sydney ή της Αθήνας. Έτσι, η συγκέντρωση αρκετών 

εκατοντάδων θεατών κατά την περίοδο των Αγώνων αντιπροσώπευε έναν 

πολλαπλασιασμό του πληθυσμού της πόλης, που δύσκολα θα μπορούσε να 

προβλέψει οποιοδήποτε ενεργειακό δίκτυο. Για το Sydney και την Αθήνα ο 

αντίστοιχος αριθμός επισκεπτών θα αντιπροσωπεύει μόνο ένα ποσοστό του 

σταθερού πληθυσμού, άρα είναι πολύ πιο εφικτή η αντιμετώπιση των 

ενεργειακών αναγκών τους.

Η εταιρία παραγωγής ενέργειας της Atlanta μπόρεσε να ικανοποιήσει τις 

πρόσθετες ενεργειακές απαιτήσεις των Αγώνων με τη συνεργασία της με 

άλλες γειτονικές εταιρίες, τη μελέτη και εκτίμηση των περιόδων μέγιστης 

κατανάλωσης και τον εξοπλισμό των κρίσιμων ολυμπιακών εγκαταστάσεων 

με εναλλακτικές παροχές και ειδικές διατάξεις άμεσης αποκατάστασης των 

τυχόν διακοπών ρεύματος.

7.2.6. Τεχνολογία

Η εφαρμογή της τεχνολογίας στους Αγώνες έκανε ένα μεγάλο άλμα με τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες της Atlanta. Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν εκεί 

τέσσερα διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα σχεδιασμένα πάνω στις 

συγκεκριμένες ανάγκες της οργανωτικής επιτροπής, των δημοσιογράφων, 

των μελών της Ολυμπιακής Οικογένειας και των κοινών θεατών, αντίστοιχα. Η 

καινοτομία αυτή ακολουθείται και από τις επόμενες διοργανώσεις.
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Είναι γεγονός ότι στο θέμα της τεχνολογίας δεν υπάρχουν δεδομένες 

απαιτήσεις και στεγανά. Κάθε διοργάνωση οφείλει να ενσωματώνει τις 

καινοτομίες που έφερε η προηγούμενη και επιπλέον να κινείται προς νέες 

πρωτοπορίες. Εξάλλου, ζούμε στην εποχή της πληροφορικής και στα 

τέσσερα χρόνια που μεσολαβούν μεταξύ δύο διοργανώσεων πολλά μπορούν 

να έχουν αλλάξει.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις, πάντως, αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του 

Κέντρου Τηλεοπτικών Μεταδόσεων και του Κέντρου Τύπου, ώστε να 

εξυπηρετεί τις απαιτήσεις των δημοσιογράφων που θα εργαστούν εκεί και θα 

προσφέρουν το μοναδικό γεγονός των Ολυμπιακών Αγώνων σε όλο τον 

κόσμο. Από κει και πέρα οι τηλεπικοινωνιακές απαιτήσεις μεταβάλλονται 

ακολουθώντας την πρόοδο των τηλεπικοινωνιών. Χαρακτηριστική είναι η 

εισαγωγή των οπτικών ινών, της καλωδιακής τηλεόρασης και του διαδικτύου 

(internet) στην Atlanta και η διάθεση από τις επόμενες διοργανώτριες πόλεις 

να επεκτείνουν τις εφαρμογές των παραπάνω. Η Αθήνα προσανατολίζεται 

επιπλέον στην ευρεία χρήση των έξυπνων καρτών (smart cards) 

καταργώντας περίπου τη χρήση του χάρτινου χρήματος και στη διάδοση της 

χρήσης φορητών υπολογιστών και προσωπικών ψηφιακών βοηθών (PDA’s).

7.2.7. Περιβάλλον

Το περιβάλλον αποκτά όλο και μεγαλύτερο ρόλο στην προετοιμασία των 

Ολυμπιακών Αγώνων. Δε γίνεται πια λόγος απλώς για προστασία του 

περιβάλλοντος αλλά για τη συνεισφορά των Αγώνων στη βελτίωση του 

περιβάλλοντος.

Η Atlanta εστίασε την προσοχή της στις τεχνικές μείωσης των απορριμάτων 

μέσω της ανακύκλωσής τους. Επίσης, εισήγαγε για πρώτη φορά σε μεγάλη 

διοργάνωση τα εναλλακτικά οχήματα φυσικού αερίου (NGVs).

To Sydney από τη μεριά του έχει δεσμευτεί για τη διοργάνωση των 

“πράσινων Αγώνων” που θα βασίζονται στην έννοια της Οικολογικά 

Διατηρήσιμης Ανάπτυξης (ESD). Οι προτεραιότητες της οργανωτικής
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επιτροπής έχουν να κάνουν με την οικονομική διαχείριση της ενέργειας και 

των αποθεμάτων νερού, την ελαχιστοποίηση ή και αποφυγή της δημιουργίας 

σκουπιδιών, τον περιορισμό της μόλυνσης και την προστασία του φυσικού 

και του πολιτισμικού περιβάλλοντος.

Η Αθήνα κινείται κυρίως στην καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

και στη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας (αιολική, ηλιακή, γεωθερμική). 

Δεν έχει πείσει για την εισαγωγή μιας πραγματικά καινούργιας θεώρησης των 

περιβαλλοντικών θεμάτων.

7.2.8. Υγιεινή

Αναφορικά με την απαραίτητη νοσοκομειακή δεν έχουν αλλάξει πολλά τα 

τελευταία χρόνια. Άλλωστε όλες οι σύγχρονες πόλεις έχουν ικανοποιητικό 

σύστημα υγείας. Αλλά και στον τομέα της εξασφάλισης μιας υγιεινής 

διαβίωσης για τους αθλητές, τους επίσημους και τους θεατές, οι τακτικές είναι 

γνωστές και πάγιες.

Εκεί που δίνεται έμφαση τελευταία τόσο από τη ΔΟΕ όσο και από τις 

οργανωτικές επιτροπές είναι η ο έλεγχος και η καταπολέμηση του ντόπινγκ. Η 

Atlanta έκανε μια πολύ καλή προσέγγιση νέων τεχνολογικά βελτιωμένων 

μεθόδων για την αποτελεσματική διάγνωση της λήψης απαγορευμένων 

ουσιών. Είναι βέβαιο ότι οι διοργανώσεις του Sydney και της Αθήνας θα είναι 

σε θέση να παρέχουν ακόμα πιο σίγουρες και προηγμένες μεθόδους ύστερα 

και από το βάρος που ρίχνει στο συγκεκριμένο θέμα η διεθνής αθλητική 

κοινότητα.

7.2.9. Ασφάλεια

Οι σύγχρονες μέθοδοι ασφαλείας έχουν βάλει σε δεύτερη μοίρα την 

παραδοσιακή αστυνόμευση με τα όργανα ασφαλείας παρόντα σε κάθε βήμα
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των θεατών. Με πρώτη την Atlanta έχουν εξευρεθεί μέθοδοι ηλεκτρονικής 

παρακολούθησης των κρίσιμων ολυμπιακών εγκαταστάσεων που ειδοποιούν 

σε πραγματικό χρόνο τους υπεύθυνους στην απόπειρα και μόνο εισόδου σε 

απαγορευμένο χώρο. Η ευρεία χρήση των ηλεκτρονικών καρτών ταυτότητας 

και των ανιχνευτών μετάλλων έχουν περιορίσει σε σημαντικό βαθμό την 

πιθανότητα τρομοκρατικών επιθέσεων ή δολιοφθορών. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι και σε αυτή την περίπτωση της έκρηξης βόμβας στην Atlanta, αυτή έγινε 

στο Ολυμπιακό Πάρκο, το μοναδικό χώρο όπου δεν υπήρχαν αυστηρά μέτρα 

ασφαλείας.

7.2.10. Logistics

Οι διαδικασίες των logistics είναι συνήθως από τις τελευταίες που θέτονται επί 

τάπητος στο τραπέζι του προγραμματισμού και αυτό γιατί προαπαιτούν την 

ολοκλήρωση τουλάχιστον των έργων κατασκευών και μεταφορών. Αυτός είναι 

ο λόγος που οι αναφορές μας εξαντλούνται στην περίπτωση της Atlanta, που 

είναι και η μόνη παρελθούσα διοργάνωση από τρεις εξεταζόμενες.

Τα κύρια στοιχεία που καθιστούν περισσότερο δύσκολες τις διαδικασίες 

logistics είναι ο εξαιρετικά περιορισμένος χρόνος που είναι διαθέσιμος για την 

οργάνωσή τους και η έλλειψη προηγούμενης εμπειρίας, αφού η οργάνωση 

διαδικασιών μεταφορών και εξοπλισμού σε τόση μεγάλη κλίμακα απαντάται 

μόνο σε στρατιωτικές επιχειρήσεις!

Η επιτυχία της Atlanta οφείλεται κατ' αρχήν στον επιμερισμό της οργάνωσης 

της τροφοδοσίας των εγκαταστάσεων σε 40 διαφορετικούς υπεύθυνους, ώστε 

ο καθένας να γνωρίζει τι ακριβώς βρίσκεται στην αρμοδιότητά του. Κατά 

δεύτερο λόγο βοήθησαν οι παρακάτω ενέργειες:

• η στενή συνεργασία μεταξύ των μεταφορέων και των δημοσίων 

υπηρεσιών,

• η επέκταση των ωρών εργασίας των μεταφορέων και αποδεκτών των 

προϊόντων,
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• η δημιουργία ικανού αποθέματος ήδη πριν την έναρξη των Αγώνων και

• η χρήση κάποιων εξαιρετικά καινοτόμων μεθόδων, όπως η μεταφορά 

μέσω ελικοπτέρων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΔΟΕ: Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (βλέπε IOC)

ACOG: Atlanta Committee for the Olympic Games

ADA: Atlanta Development Authority

AGA: American Gas Association

ΑΟΒ: Atlanta Olympic Broadcasting

AOC: Atlanta Organizing Committee

APDA: Atlanta Economic Renaissance Corporation

ARC: Atlanta Regional Commission

ATHOC: Athens “2004” Olympic Games Organizing Committee

ATMS: Advanced Traffic Management System

CAT: Clean Air Team

CODA: Corporation for Olympic Development in Atlanta

COPA: Centennial Olympic Park Area, Inc.

DRU: Disaster Recovery Unit

EIA: Environmental Impact Assessment

EMS: Emergency Medical Services

EPA: Environmental Protection Agency

ESD: Ecologically Sustainable Development

FAA: Federal Aviation Administration
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FDA: Federal Transit Administration

GWCC: Georgia World Congress Center

HRI: Heat-Related Illness

IBC: International Broadcast Center

IOC: International Olympic Committee

ITS: Intelligent Transportation System

MAOGA: Metropolitan Atlanta Olympic Games Authority

MARTA: Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority

MPC: Media Press Center

MRF: Materials Recovery Facility

NGV: Natural Gas Vehicle

OGCC: Olympic Games Command Center

OTIS: Olympic Transportation Information System

SOCOG: Sydney “2000” Olympic Games Orginising Committee

TDM: Transportation Demand Strategies

TVA: Tennessee Valley Authority

ULI: Urban Land Institute

USFS: U.S. Forest Service

USOC: U.S. Olympic Committee
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