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Διζαγυγή 

 

Δίλαη γλσζηφ ην πνίεκα ηνπ επηαλήζηνπ πνηεηή Ινξέληδνπ Καβίιε (1860-

1912) κε ηνλ ηίηιν «Θαιιηπάηεηξα» πνπ αθεγείηαη ηελ πξνζπάζεηα κηαο 

γπλαίθαο λα κπεη θξπθά (κεηακθηεζκέλε σο άλδξαο) ζηνπο αξραίνπο 

Νιπκπηαθνχο αγψλεο. Νη θαλνληζκνί απαγφξεπαλ ηελ είζνδν θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ γπκληθψλ αγψλσλ γηα ηηο γπλαίθεο, αιιηψο 

ηηκσξνχληαλ ζε ζάλαην κε θαηαθξήκληζε απφ ην βξαρψδεο φξνο Ρππαίν. Ζ 

Θαιιηπάηεηξα, θφξε ηνπ Νιπκπηνλίθε Γηαγφξα ηνπ Οφδηνπ, ζέινληαο λα 

ζαπκάζεη ην γην ηεο Ξεηζίξξνδν πνπ αγσληδφηαλ ζηελ πάιε, πήξε ηελ ηφικε 

θαη πεξηθξνλψληαο ηε ζρεηηθή απαγφξεπζε θαη ηελ επαπεηινχκελε πνηλή, 

κεηακθηέζηεθε ζε γπκλαζηή φπνπ θαη εηζήιζε θαη παξαθνινχζεζε ηνλ 

αγψλα. Ξξνδφζεθε φκσο απφ ηνλ ππέξκεηξν θαη δηθαηνινγεκέλν 

ελζνπζηαζκφ ηεο γηα ηε λίθε ηνπ γηνπ ηεο. Υζηφζν, δελ ηεο επηβιήζεθε ε 

ζαλαηηθή πνηλή, θαζψο ε νηθνγέλεηά ηεο είρε βγάιεη ζεηξά Νιπκπηνληθψλ 

(παηέξα, ζχδπγν, αδέιθηα, γην θαη αληςηφ. 

 

Ρν πνίεκα απηφ, πέξα απφ ηελ πξφδειε αλαθνξά θαη εμχκλεζε ησλ 

ηδεσδψλ ηνπ Νιπκπηζκνχ θαη ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ, πεξηιακβάλεη κηα 

ραξαθηεξηζηηθή απνηχπσζε νξηζκέλσλ θαίξησλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ 

ηελ δηνξγάλσζε θαη ηελ επηηπρή ηέιεζε ελφο αζιεηηθνχ γεγνλφηνο. 

Ξξάγκαηη ε αλαθνξά ζηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε έλα αζιεηηθφ γεγνλφο, 

ζηελ χπαξμε θξηηψλ, δειαδή νκάδαο αλζξψπσλ πνπ  επηβιέπεη ηε 

δηνηθεηηθή, δηαρεηξηζηηθή θαη αζιεηηθή δηεμαγσγή ηνπ αγψλα, ζηελ επίθιεζε 

θαη εθαξκνγή θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ην αζιεηηθφ γεγνλφο φρη κφλν σο πξνο 

ηελ αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα απηή θαζ’ εαπηή αιιά θαη σο πξνο ηελ 

πξνζπάζεηα πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα δηνξγαλσζεί θαη λα νινθιεξσζεί ην 

γεγνλφο, ζηελ πξφβιεςε αθφκε θαη ηεο επηβξάβεπζεο ησλ ληθεηψλ, 

θαηαδεηθλχνπλ κέζα απφ ηνπο ζηίρνπο απηνχ ηνπ κηθξνχ πνηήκαηνο πφζν 

ζχλζεηε είλαη ε δηαδηθαζία νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ελφο αζιεηηθνχ 

γεγνλφηνο.  
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Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο βαζηθφ ζηφρν λα απνθσδηθνπνίεζε απηή ηε 

ζχλζεηε δηαδηθαζία, απνηππψλνληαο έλα ζρέδην νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο 

ελφο Γηεζλνχο Αγψλα Γπκλαζηηθήο ζηελ Διιάδα ζηα πιαίζηα ηεο Θεσξίαο 

Γηαρείξηζεο Έξγσλ. Γηα ην ιφγν απηφ ε εξγαζία έρεη δνκεζεί σο εμήο: 

 

Πην πξψην κέξνο πεξηιακβάλεηαη ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ δπν βαζηθψλ 

ελλνηψλ πνπ πξαγκαηεχεηαη ε εξγαζία, ηνπ έξγνπ θαη ηνπ αζιεηηθνχ 

γεγνλφηνο, πξνζδηνξίδνληαο έηζη ηα πεδία ζεκαηηθήο αλαθνξάο ηεο 

αλάιπζεο. Δληνπίδνληαη βαζηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηηο δπν απηέο 

έλλνηεο, φπσο ν δηαρεηξηζηήο ηνπ έξγνπ, ν θχθινο δσήο ηνπ έξγνπ, νη 

ιεηηνπξγίεο ηνπ έξγνπ, ε ηζηνξηθή παξνπζία ησλ αζιεηηθψλ γεγνλφησλ θαη 

ε ηαμηλφκεζε ηνπο ζε θαηεγνξίεο, ελψ θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα ηαχηηζεο 

ησλ ελλνηψλ ηνπ έξγνπ θαη ηνπ αζιεηηθνχ γεγνλφηνο.  

 

Ρν δεχηεξν κέξνο πεξηιακβάλεη ηε κειέηεο ηεο πεξίπησζεο ελφο αζιεηηθνχ 

γεγνλφηνο ππφ κνξθή ππνδείγκαηνο. Πην κέξνο απηφ ηεο εξγαζίαο 

εθαξκφδνληαη νη πέληε νκάδεο δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο δηνίθεζεο έξγσλ 

ζηελ πξνζπάζεηα ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ελφο αζιεηηθνχ γεγνλφηνο. 

Δμεηάδνληαη αλαιπηηθά ηα ζηάδηα εθθίλεζεο, πξνγξακκαηηζκνχ, εθηέιεζεο, 

ειέγρνπ θαη θιεηζίκαηνο ηνπ έξγνπ. Δλαξθηήξην ζεκείν είλαη ε αλάζεζε, απφ 

ηελ Ξαγθφζκηα Νκνζπνλδία ηνπ αζιήκαηνο, ηεο επζχλεο δηνξγάλσζεο ηνπ 

αζιεηηθνχ γεγνλφηνο ζε ειιεληθή πφιε. Ζ εξγαζία αξρίδεη κε ηελ ζχζηαζε 

ηεο Νξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ αγψλα θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ ιχζε ηεο 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα. 

 

Κε ηνλ ηξφπν απηφ απνηππψλεηαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ ζρεδίνπ δηνίθεζεο ηνπ 

έξγνπ, ην νπνίν ζα απνηειέζεη ηνλ νδεγφ γηα ηνλ δηεπζπληή έξγνπ θαη ηελ 

νκάδα έξγνπ θαηά ηε δηάξθεηα φινπ ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ έξγνπ. Έκθαζε 

δίλεηαη ζηνλ άξηην θαη πιήξε νξγαλσηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζπληνληζκφ ησλ 

νκάδσλ εξγαζίαο πνπ ζα θαιχςνπλ ηηο πνιχπιεπξεο αλάγθεο απηνχ ηνπ 

έξγνπ κε απζηεξά θαζνξηζκέλν ρξφλν νινθιήξσζεο θαη ζπγθεθξηκέλν 

πξνυπνινγηζκφ. Εεηνχκελν είλαη ε αλάδεημε κηαο δηαδηθαζίαο δηνίθεζεο 

έξγνπ γηα αζιεηηθά γεγνλφηα πνπ λα ζπκβάιιεη ζην ζρεδηαζκφ, πινπνίεζε 
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θαη  νινθιήξσζε ηέηνησλ έξγσλ, επηηπγράλνληαο ηελ ηήξεζε ησλ  

θαζνξηζκέλσλ δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ θαζψο θαη ηελ απνθφκηζε νθειψλ 

γηα ηελ δηνξγαλψηξηα πεξηνρή.  

 

Πηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο κειεηήζεθε θαη αμηνπνηήζεθε ε εκπεηξία 

δηνξγάλσζεο αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη γεγνλφησλ ζηελ Διιάδα, κε 

βαζηθφ ζεκείν αλαθνξάο ηνπο Νιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ 2004. 
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ΚΔΟΝΠ Α 

ΘΔΥΟΖΡΗΘΖ ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 1 

ΘΔΥΟΖΡΗΘΖ ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΖ ΔΟΓΝ 

 

1. ΝΟΗΠΚΝΠ ΔΟΓΝ 

 

 Υο Έξγν ραξαθηεξίδεηαη κηα πξνζσξηλή πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο  ελφο 

κνλαδηθνχ πξντφληνο ή κίαο ππεξεζίαο. «Ρν Έξγν είλαη έλα πξφβιεκα 

πξνγξακκαηηζκέλν λα ιπζεί»(Dr. J.M. Juran). Απηφ ζεκαίλεη φηη ε απφθαζε 

έλαξμεο ελφο έξγνπ έξρεηαη λα θαιχςεη κηα δηαγλσζκέλε αλάγθε – έιιεηςε 

ζηνλ ηνκέα πνπ ζα θαιχςεη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ. Έλα έξγν 

πεξηιακβάλεη έλα κνλαδηθφ ζηφρν, ηειηθφ πξντφλ ή απνηέιεζκα θαη απνηειεί 

κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή δξαζηεξηφηεηα πνπ δελ επαλαιακβάλεηαη πνηέ κε 

ηνλ ίδην ηξφπν. 

Ρν εγρεηξίδην πνπ εμέδσζε ην Ηλζηηηνχην δηαρείξηζεο έξγνπ (Project 

Management, PMI), νξίδεη σο έξγν ην πξνζσξηλφ εγρείξεκα πνπ ζηνρεχεη 

ζηε δεκηνπξγία ελφο κνλαδηθνχ πξντφληνο ή ππεξεζίαο. Ξξνζσξηλφ ζεκαίλεη 

φηη θάζε έξγν έρεη θαζνξηζκέλν ηέινο. Κνλαδηθφ ζεκαίλεη φηη ην πξντφλ ή 

ππεξεζία δηαθέξεη θαηά δηαθξηηφ ηξφπν απφ φια ηα ππφινηπα παξφκνηα 

πξντφληα ή ππεξεζίεο. (PMBOX, 1996, ζ. 4) 

Ν Tuner νξίδεη σο έξγν σο ην εγρείξεκα θαηά ην νπνίν αλζξψπηλνη πφξνη (ή 

κεραλέο), νηθνλνκηθνί πφξνη θαη πξψηεο χιεο νξγαλψλνληαη θαηά θαηλνθαλή 

ηξφπν, κε ζηφρν ηελ αλάιεςε ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζηψλ πνπ 

έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο θαη ππφθεηληαη ζε δεδνκέλνπο 

θνζηνινγηθνχο θαη ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο, ψζηε λα παξαρζεί κηα 

επσθειήο κεηαβνιή, ε νπνία νξίδεηαη κέζσ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ 

ζηφρσλ. 

 

Ρα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην έξγν δηαθνξνπνηψληαο ην 

απφ εξγαζίεο ζπλερψλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ε Ξξνζσξηλφηεηα, ε 

Κνλαδηθφηεηα θαη ε Ξξννδεπηηθή Αλάπηπμε. Ρν θάζε έλα απφ απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα αλαιπζεί σο εμήο : 
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i) ΞΟΝΠΥΟΗΛΝΡΖΡΑ. Πε θάζε έξγν είλαη πξνζδηνξηζκέλε ρξνληθά ε αξρή θαη 

πξνζδηνξηζκέλν ρξνληθά ην ηέινο. Ρν ηέινο επέξρεηαη φηαλ επηηεπρζεί ν 

ζηφρνο ηνπ έξγνπ. Δπίζεο κπνξεί ην έξγν λα ηεξκαηηζηεί εθφζνλ θαηαζηεί 

ζαθέο φηη νη ζηφρνί ηνπ δελ πξφθεηηαη ή δελ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ή ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε αλάγθε γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν έπαςε λα πθίζηαηαη.  

Ξξνζσξηλφηεηα δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα ζχληνκε δηάξθεηα αθνχ κπνξνχλ 

λα ππάξμνπλ έξγα πνπ δηαξθνχλ πνιιά ρξφληα. Ξξέπεη λα γίλεη φκσο ζαθέο 

φηη ην έξγν δελ είλαη δηελεθείο πξνζπάζεηα θαη ε δηάξθεηα ηνπ είλαη 

πεπεξαζκέλε. Γελ είλαη απαξαίηεην λα ηζρχεη ην ίδην θαη γηα ην ηειηθφ 

πξντφλ ή ηελ ππεξεζία πνπ ζα πξνθχςεη απφ ην έξγν. Ππρλά ηα έξγα 

δεκηνπξγνχλ έλα ζπλερέο παξάγσγν θαη άιια έρνπλ πξνηηζέκελεο θαη κε 

πξνηηζέκελεο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο νη 

νπνίεο μεπεξλνχλ ηελ δηάξθεηα ησλ ίδησλ ησλ έξγσλ. 

 

ii) ΚΝΛΑΓΗΘΝΡΖΡΑ. Έλα έξγν δεκηνπξγεί έλα παξαδνηέν πξντφλ, κία 

ππεξεζία ή έλα απνηέιεζκα κε κεηξήζηκα θαη πξνδηαγεγξακκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά . Ζ κνλαδηθφηεηα είλαη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

παξαδνηένπ ελφο έξγνπ παξά ηελ πηζαλή  παξνπζία καθξνζθνπηθψλ 

νκνηνηήησλ ή επαλαιακβαλφκελσλ ιεηηνπξγηψλ ζε απηφ κε πξνεγνχκελα 

έξγα.  

 

 iii)ΞΟΝΝΓΔΡΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ. Υο πξννδεπηηθή αλάπηπμε ελλννχκαη ηελ 

αλάπηπμε ζε βήκαηα θαη  ηελ απμεηηθή ζπλέρηζε. Ρν θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ 

έξγνπ πεξηγξάθεηαη γεληθά ζηα πξψηα ζηάδηα ηνπ έξγνπ θαη γίλεηαη πην 

ζπγθεθξηκέλν θαη ιεπηνκεξέο φζν ε νκάδα έξγνπ απνθηά πην ζαθήο 

αληίιεςε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ θαη ησλ παξαδνηέσλ. 
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2  ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΗ – ΠΡΝΣΝΗ ΔΟΓΝ 

 

 Ρν παξαδνηέν ηνπ έξγνπ ππφθεηηαη ζε ηξεηο θχξηνπο πεξηνξηζκνχο ηνλ 

ρξφλν, ην  θφζηνο θαη ηελ πνηφηεηαο. Ρν θαζήθνλ ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ έξγνπ 

είλαη λα εμηζνξξνπήζεη απηέο ηηο κεηαβιεηέο ψζηε λα θηάζεη ζε βέιηηζηε 

ηζνξξνπία θφζηνπο – ρξνλνδηαγξάκκαηνο – πνηφηεηαο. Ζ ηξηάδα ησλ 

πεξηνξηζκψλ απηψλ αλαθέξεηαη ζπρλά σο ηξίγσλν δηαρείξηζεο έξγνπ, φπνπ 

θάζε πιεπξά αληηπξνζσπεχεη έλαλ πεξηνξηζκφ. Αιιαγή ζηε κία πιεπξά ηνπ 

ηξηγψλνπ πνπ κεηαθξάδεηαη ζε αιιαγή ησλ πεξηνξηζκψλ πξνθαιεί αιιαγή 

ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο άιινπο παξάγνληεο.(Paul C. 

Dinsmore et al - 2005). Έηζη ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ κπνξεί λα απαηηεί 

αχμεζε ηνπ θφζηνπο ή κείσζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θνθ.  Έλα 

έξγν είλαη έλα πξνζεθηηθά επηιεγκέλν ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

επηιέγνληαη γηα ηε βέιηηζηε ρξήζε ησλ πφξσλ (ρξφλνο, ρξήκαηα, άλζξσπνη, 

πιηθά, κεραλήκαηα, ελέξγεηα, ρψξνο θ.α.) κε απψηεξν ζθνπφ ηελ επίηεπμε 

ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ. 

 

 

Δηθνληθά, θάζε έξγν έρεη έλαλ ηξηζδηάζηαην ζηφρν (three dimensional goal) 

: λα νινθιεξψζεη ηελ εξγαζία ζχκθσλα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ( budget), 

κε ην ρξνλνδηάγξακκα (schedule) θαη ηηο απαηηήζεηο απφδνζεο 

(performance requirements). 
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Εηθόλα 1: Τν ηξίγσλν ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ  

 

Αλαιχνληαο ηνπο ηξεηο πεξηνξηζκνχο – ζηφρνπο ηνπ έξγνπ: 

 

i)ΞΝΗΝΡΖΡΑ. Έλα ζχζηεκα πνηφηεηαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

δηεξγαζηψλ ζε έλα έξγν είλαη κηα θαιή επέλδπζε. ρη κφλν ζπλεηζθέξεη 

ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε αιιά επίζεο βνεζάεη ηνλ νξγαληζκφ ζην λα 

ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθφηεξα ηνπο πφξνπο ηνπ, κεηψλνληαο ηηο 

ζπαηάιεο. Ζ δηάζηαζε ηεο απφδνζεο ηνπ έξγνπ, θαζνξίδεη ηη πξέπεη λα γίλεη 

ψζηε λα επηηεπρζεί ην ηειηθφ πξντφλ ή απνηέιεζκα. Ξεξηιακβάλεη ηα 

απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ή ππεξεζίαο, ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα κέηξα πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο. 

 

ii)ΘΝΠΡΝΠ. Ρν θφζηνο ηνπ έξγνπ είλαη ην χςνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ 

έρεη πξνυπνινγηζηεί απφ ηελ εθθίλεζε έσο ηελ νινθιήξσζή ηνπ. Απνηειεί 

κηα απφ ηηο θχξηεο ζπληζηψζεο επηηπρίαο ηνπ έξγνπ θαη ε απμνκείσζή ηνπ 

είλαη ζπλάξηεζε ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ έξγνπ. Ππρλά, 

ην θφζηνο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ πειάηε θαη ην ηη είλαη δηαηεζεηκέλνο λα 
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πιεξψζεη. Πε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ην θφζηνο εθηηκάηαη θαηά ηελ εθθίλεζε 

ηνπ έξγνπ θαη απνηειεί θξηηήξην γηα ηελ ζπλέρηζε ή φρη ηνπ έξγνπ. Ζ 

δηάζηαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ ινηπφλ, δειψλεη ην 

πξνζδηνξηζκέλν ή επηηξεπφκελν θφζηνο γηα ην έξγν. 

 

iii)ΣΟΝΛΝΠ. Ππλήζσο ν πειάηεο νξίδεη έλα ρξνλνδηάγξακκα ή κηα 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. Ν ρξφλνο είλαη έλαο 

ελδηαθέξνλ πφξνο. Θαηαλαιψλεηαη αθφκε θη αλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη, δελ 

απνζεθεχεηαη, ε ζρέζε ηνπ κε ην θφζηνο είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε. Ν 

ζηφρνο ηεο νκάδαο έξγνπ είλαη λα δηαρεηξηζηεί ην ρξφλν κε ηνλ πην 

απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ ηξφπν. Ζ δηάζηαζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

ηνπ έξγνπ, πεξηιακβάλεη ηελ ρξνληθή πεξίνδν ζηελ νπνία ζα γίλεη ε 

εξγαζία θαη ηελ εκεξνκελία – ζηφρν ζηελ νπνία ζα νινθιεξσζεί ε ην 

έξγν. 
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3 ΝΟΗΠΚΝΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΟΓΝ – ΠΠΡΖΚΑΡΗΘΖ 

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΔΟΓΝ 

 

πσο γίλεηαη ζαθέο απφ ηνλ νξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

έξγνπ, ε δηαρείξηζή ηνπ δηαθέξεη απφ ηελ δηαρείξηζε εξγαζηψλ 

ελφο πεξηβάιινληνο ζπλερψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ρν έξγν είλαη έλα 

λέν ζχλνιν πξνθιήζεσλ πνπ απαηηεί δηαθνξεηηθέο δηνηθεηηθέο 

δεμηφηεηεο. ζν κεγαιχηεξε είλαη ε πνιππινθφηεηα ηνπ έξγνπ 

ηφζν απμάλεη θαη ε θξηζηκφηεηα ζρεδηαζκνχ θαη ειέγρνπ θαζψο 

θαη  ε εκπινθή πνιιαπιψλ εηδηθνηήησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε 

απηφ.  

 

Ρξία ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαρσξίδνπλ ηελ  δηνίθεζε έξγνπ απφ ηηο 

αξρηθέο παξαδνζηαθέο κνξθέο δηνίθεζεο είλαη : o Γηεπζπληήο 

Έξγνπ (project manager), ε Νκάδα Έξγνπ (project team) θαη ην 

Πχζηεκα Γηνίθεζεο Έξγνπ (project management system)  

 

i)ΓΗΔΘΛΡΖΠ ΔΟΓΝ. Ζ επηινγή ηνπ Γηεπζπληή έξγνπ είλαη 

απφθαζε θιεηδί γηα ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ.  Απνηειεί ηνλ 

ππφινγν γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ.  Ν Γηεπζπληήο έξγνπ είλαη ν 

θχξηνο θνξέαο επζχλεο ν νπνίνο ζπληνλίδεη θαη θαζνδεγεί φινπο 

ηνπο εκπιεθφκελνπο απφ ηηο δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο, 

ελνπνηεί ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο, ησλ 

ρξνλνδηαγξακκάησλ θαη ησλ εξγαζηψλ   ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη 

ζηφρνη ηνπ έξγνπ.  

 

ii)ΝΚΑΓΑ ΔΟΓΝ. Ζ Νκάδα Δξγαζίαο ηνπ έξγνπ ζπζηήλεηαη ζηελ 

αξρή ηνπ έξγνπ θαη ζην ηέινο δηαιχεηαη  Ρελ νκάδα έξγνπ ηελ 

απνηεινχλ άηνκα απφ δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε ρξεηαζηνχλ, νξηζκέλνη 

ρξεηάδνληαη ζπλερψο ελψ άιινη πεξηνδηθά.  Βαζηθή πξνυπφζεζε 

επηηπρίαο ελφο έξγνπ είλαη ε ζπλερήο θαη απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία κεηαμχ φισλ φζσλ εκπιέθνληαη ζην έξγν. «Ζ 
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επηηπρία έξρεηαη σο απνηέιεζκα ηνπ γεγνλφηνο φηη θάπνηνη 

άλζξσπνη ζπκθψλεζαλ ζε κεηξηθνχο ζηφρνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα 

ηνπο πέηπραλ.H επηηπρία εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα γηα 

επίηεπμε ζπκθσλίαο, ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ, αλαγλψξηζε θαη 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη αληίδξαζεο ζηηο αιιαγέο .ια 

απηά απαηηνχλ νη άλζξσπνη λα επηθνηλσλνχλ θαιά.( Verzuh, 1999) 

 

iii)ΠΠΡΖΚΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΟΓΝ. Ν Γηεπζπληήο Έξγνπ θαη ε 

Νκάδα Έξγνπ πξέπεη λα έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ έλα Πχζηεκα Γηνίθεζεο Έξγνπ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε απφδνζε ηνπο.  Ρν Πχζηεκα Γηνίθεζεο Έξγνπ 

πεξηιακβάλεη ηα κέζα γηα ελνπνηεκέλν πξνγξακκαηηζκφ  εθηέιεζε 

θαη έιεγρν , δειαδή γηα ηελ εμαγσγή φισλ ησλ ζεκαληηθψλ 

πιεξνθνξηψλ  πνπ αθνξνχλ  ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ, ην 

θφζηνο, ηνλ ρξφλν, γηα φιεο ηηο  θάζεηο ηνπ έξγνπ.   

 

Ζ απνηειεζκαηηθή Γηαρείξηζε Έξγσλ πινπνηείηαη κε ηελ βνήζεηα κίαο ζεηξάο 

εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ, ηα νπνία εληάζζνληαη ζηηο εθάζηνηε δηαδηθαζίεο . 

Ρα εξγαιεία απηά ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ Γνκή Αλάιπζεο Δξγαζηψλ (WBS) , 

ηα Γηαγξάκκαηα Γηθηχνπ θαη GANTT, ηηο κεζφδνπο CPM θαη PERT, ηελ 

ηερληθή Earned Value, ηνλ Ξίλαθα Θαηαλνκήο Δπζπλψλ (RAM), ην Γξακκηθφ 

Γηάγξακκα Δπζπλψλ, δηάθνξα εξγαιεία Γηαρείξηζεο Ξνηφηεηαο θαη Θηλδχλσλ 

θ.α. (Βπζηλφο Γ. 2009-α). 

Ζ Γηαρείξηζε Έξγσλ κε ηελ παξαδνζηαθή έλλνηα αλαθέξεηαη ζηελ 

αμηνπνίεζε επηδεμηνηήησλ, γλψζεσλ θαη εηδηθψλ ηερληθψλ ( φπσο 

Critical Path Method, Cost Specification), φπνπ ην έξγν, κε 

δεδνκέλνπο ηνπο πεξηνξηζκνχο, ρξφλνπ, θφζηνπο, θαη 

πξνδηαγξαθψλ νινθιεξψλεηαη «γηα λα γίλεη» . ( Turner. R.J. 

1993) 

Ζ Ππζηεκαηηθή Γηαρείξηζε Έξγσλ (Project Management) δελ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε δηαρείξηζε ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ ζηα 

πιαίζηα ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ έξγνπ αιιά αθνξά θαη ζηελ 

επηθνηλσλία ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, ζηνπο θηλδχλνπο ηνπ 
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έξγνπ, ζηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηήξεζεο ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ιήςε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ. ια απηά 

κέζσ ηεο αλάπηπμεο ζπγθεθξηκέλσλ δηεξγαζηψλ θαη 

ηππνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαη έρνληαο πξνεγνπκέλσο 

εμαζθαιίζεη ηελ νπζηαζηηθή δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο. ( Βηζπλφο  Γ. 

, 2009 Β) 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ έξγνπ θαη ηελ επηηπρεκέλε 

νινθιήξσζή ηνπ απαηηείηαη, φπσο δείρλνπλ νη έξεπλεο, ε 

ζπζηεκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ απφ έλαλ ππεχζπλν ν νπνίνο, 

έρνληαο δηαζθαιίζεη ηε δέζκεπζε θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο 

δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ, ιεηηνπξγεί ζαλ 

καέζηξνο πνπ θαηεπζχλεη ηελ νξρήζηξα ζηελ επηηπρεκέλε 

παξάζηαζε, έρνληαο κεξηκλήζεη εθ ησλ πξνηέξσλ γηα νηηδήπνηε 

ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε απνηπρία.   (Mulcahy, R., θαη 

Θενδφηνο Π.2008)  

 

 

4 ΘΘΙΝΠ ΕΥΖΠ ΔΟΓΝ  

 

Ρν εγρεηξίδην ΟΚΒΝΣ (1996, ζ.11) αλαθέξεη « ……θαζψο ην θάζε 

έξγν είλαη κνλαδηθφ θαη ελέρεη θάπνην βαζκφ θηλδχλνπ, νη 

εηαηξείεο πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ εθηέιεζε έξγσλ ζπλήζσο ηα 

ππνδηαηξνχλ ζε θάζεηο γηα λα ππάξρεη θαιχηεξνο δηνηθεηηθφο 

έιεγρνο. Ππιινγηθά φιεο καδί, νη θάζεηο απηέο ζπληζηνχλ ηνλ 

θχθιν δσήο ηνπ έξγνπ.»  

Ρν θάζε έξγν απφ ηελ ζηηγκή ηεο ζχιιεςεο κέρξη θαη ηελ ζηηγκή 

ηεο νινθιήξσζεο ηνπ, πεξλά πνιιέο δηαθξηηέο θάζεηο. Νη 

αιιεινζπλδεφκελεο θαη αιιεινεμαξηψκελεο απηέο θάζεηο 

ζπλζέηνπλ ηνλ θχθιν δσήο ηνπ έξγνπ. 

 

Ν θχθινο δσήο ηνπ έξγνπ είλαη γξακκηθφο θαη ηα ζχλνξα κεηαμχ 

ησλ θάζεσλ αληηπξνζσπεχνπλ ζεκεία ιήςεο απνθάζεσλ.  Θαηά 
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γεληθή νκνινγία, γηα ηα πεξηζζφηεξα έξγα, ν θχθινο δσήο 

απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο (4) θάζεηο. Αλαιπηηθά :  

 

i)Φάζη απσικήρ ζύλλητηρ και εκκίνηζηρ ή Νπιζμόρ .  

Πηελ πξψηε απηή θάζε, μεθηλά ην έξγν δηαπηζηψλνληαο θάπνηα 

αλάγθε ή επθαηξία ε νπνία κπνξεί λα θαιπθζεί κε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ. Δμεηάδνληαη νη επηινγέο θαη νη 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη εθηηκάηαη ε εθηθηφηεηα ησλ θαιχηεξσλ 

δπλαηψλ επηινγψλ. Κειεηάηαη ε ζθνπηκφηεηα, θαηνλνκάδεηαη ην 

έξγν θαη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζηνλ ράξηε ηνπ έξγνπ ( project 

charter). Ζ έγθξηζε απηνχ ηνπ θεηκέλνπ, θαη άξα ησλ θαλφλσλ 

ηνπ έξγνπ, ζεκαίλεη φηη φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ζπκθσλνχλ 

κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ, ηελ ηζνξξνπία δειαδή ηνπ θφζηνπο – 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο – πνηφηεηαο. 

 

ii)Φάζη ζσεδιαζμού και ανάπηςξηρ ή Ξπογπαμμαηιζμόρ. 

Αθνχ έρνπλ εγθξηζεί νη θαλφλεο, ν δηαρεηξηζηήο ηνπ έξγνπ αξρίδεη 

λα θαηαξηίδεη ην ζρέδην έξγνπ. Ρα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο 

ζθνπηκφηεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη σο νδεγφο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ αλάπηπμε ιεπηνκεξψλ πξνγξακκάησλ βάζε ησλ νπνίσλ ζα 

πινπνηεζεί, γεληθά, ην έξγν.  Ζ πξνηηκφηεξε δειαδή ιχζε, φπσο 

επηιέρζεθε θαηά ηελ πξψηε θάζε, ζρεδηάδεηαη θαη αλαπηχζζεηαη 

ιεπηνκεξψο παξάιιεια κε ηα ζρεηηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη 

πξνγξακκαηίδνληαη νη απαξαίηεηνη πφξνη, πξνκήζεηεο θαη 

θνλδχιηα.  Θαζψο γίλεηαη ε επεμεξγαζία ησλ ιεπηνκεξεηψλ 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, είλαη πηζαλφ λα αιιάμνπλ νξηζκέλεο 

απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο ηνπ έξγνπ.  Πην ηέινο 

δειαδή απηήο ηεο θάζεο λα πξέπεη φια ηα κέιε λα εγθξίλνπλ φρη 

κφλν ην ζρέδην έξγνπ αιιά θαη ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηνπο 

θαλφλεο.  
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iii)Φάζη λοποίηζηρ ή Δκηέλεζη.  

 Πε απηή ηελ θάζε εθηειείηαη ε πξαγκαηηθή εξγαζία φπσο έρεη 

εγθξηζεί ζην ζρέδην. Ρν έξγν πινπνηείηαη κε βάζε ην ζρέδην έξγνπ 

φπσο αλαπηχρζεθε θαηά ηελ πξνεγνχκελε θάζε. Ζ θάζε ηεο 

εθηέιεζεο νινθιεξψλεηαη κε ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ έξγνπ.  

 

iv)Θέζη ζε λειηοςπγία και Ξαπάδοζη ή Αποπεπάηυζη . 

Δίλαη ε κηθξφηεξε θάζε θαηά ηνλ θχθιν δσήο ηνπ έξγνπ αιιά 

εμίζνπ ζεκαληηθή. Δπηβεβαηψλεηαη φηη ην έξγν έρεη πινπνηεζεί 

ζχκθσλα κε ην ζρέδην θαη ζεσξείηαη πεξαησκέλν. Πε απηή ηελ 

θάζε κπνξεί λα γίλεη αλαζθφπεζε ησλ επηηπρηψλ θαη απνηπρηψλ 

ηνπ έξγνπ πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ κειινληηθά έξγα.  

 

 

Ξαξαηεξνχκε φηη ε δηαδνρή ησλ θάζεσλ ηνπ έξγνπ, ζεκαίλεη 

κεηαβίβαζε ή παξάδνζε θάπνηαο κνξθήο ηερλνινγίαο απφ ηελ κία 

θάζε ζηελ επφκελε. Ρα παξαδνηέα θάζε θάζεο ειέγρνληαη πξνο 

ηελ πιεξφηεηα θαη αθξίβεηά ηνπο θαη εγθξίλνληαη πξηλ μεθηλήζνπλ 

νη δηεξγαζίεο ηεο επφκελεο θάζεο. 

 

 

 

Εηθόλα 2. Κύθινο δσήο ηνπ Έξγνπ 
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Ξξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ψζηε ν Θχθινο Εσήο ηνπ έξγνπ λα κελ 

ηαπηηζηεί κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ έξγνπ. πσο πξναλαθέξζεθε ν 

θχθινο δσήο ηνπ έξγνπ είλαη γξακκηθφο θαη ηα ζχλνξα κεηαμχ 

ησλ θάζεσλ αληηπξνζσπεχνπλ ζεκεία ιήςεο απνθάζεσλ.  

 

Θα πξέπεη επίζεο λα ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηνπ 

θχθινπ δσήο ηνπ έξγνπ θαη ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ πξντφληνο. Ν 

θχθινο δσήο ηνπ έξγνπ, φπσο πεξηγξάθεθε, πεξλάεη δηακέζνπ 

κίαο ζεηξάο θάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ην πξντφλ.  

Δμεηάδεη ην έξγν κφλν ζε ζρέζε κε ηελ δηαδξνκή ηνπ απφ ηε 

ζχιιεςε σο ηελ παξάδνζε.  Ν θχθινο δσήο ηνπ πξντφληνο μεθηλά 

κε ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην, πεξλάεη απφ ηελ ηδέα, ζην πξντφλ, 

ζηηο ηξέρνπζεο ιεηηνπξγίεο θαη θαηαιήγεη ζηε δηάζεζε ηνπ 

πξντφληνο. 

 

 

 
Εηθόλα 3. Σρέζε κεηαμύ  Κύθινπ  Ζσήο  Πξντόληνο  θαη  Κύθινπ  Ζσήο  Έξγνπ   

Ξεγή : A Guide to the Project Management of Knowledge Third Edition ( PMBOK Guide) 
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5 ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ ΔΟΓΝ 

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο δηνίθεζεο έξγσλ κπνξεί λα νξγαλσζεί ζε πέληε κεγάιεο 

νκάδεο ελεξγεηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Νη δηαδηθαζίεο δηνίθεζεο έξγνπ 

παξνπζηάδνληαη σο δηαθξηηά ζηνηρεία  κε ζαθψο πξνζδηνξηδφκελεο δηεπαθέο. 

Πηελ πξάμε φκσο επηθαιχπηνληαη θαη αιιειεπηδξνχλ. Ζ εθαξκνγή ηνπο 

είλαη επαλαιεπηηθή θαη πνιιέο θνξέο νη δηαδηθαζίεο επαλαιακβάλνληαη  θαη 

αλαζεσξνχληαη ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή δειαδή 

βξίζθεη εθαξκνγή ηφζν ζπλνιηθά ζην έξγν φζν θαη ζε θάζε θάζε απηνχ. 

 Δγγελήο έλλνηα ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηνίθεζεο έξγνπ είλαη 

ν θχθινο  ζρεδηαζκφο – εθηέιεζε – έιεγρνο –δξάζε (plan – do – check –

act) . Ζ δηαζχλδεζε απηνχ ηνπ θχθινπ γίλεηαη κέζσ απνηειεζκάησλ. Ρν 

απνηέιεζκα απφ ην έλα ηκήκα ηνπ θχθινπ απνηειεί είζνδν γηα ην άιιν.  

 

Εηθόλα 4. Plan –Do – Check – Act cycle 

Ξεγή : A Guide to the Project Management of Knowledge Third Edition ( PMBOK Guide) 

 

Εηθόλα 5. Δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο Έξγνπ  θαη θύθινο πνηόηεηαο (P – D – C- A)Ξεγή : A Guide to the Project 

Management of Knowledge Third Edition ( PMBOK Guide) 
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Νη νκάδεο δηαδηθαζηψλ έξγνπ ζχκθσλα κε ηνλ Νδεγφ Γηαρείξηζεο 

Έξγνπ PMBOK είλαη: 

 

i)Νμάδα Γιαδικαζιών Δκκίνηζηρ:  

 

Δίλαη ε δηαδηθαζία έλαξμεο ηνπ έξγνπ. Αξρηθά έρνπλ θαηαγξάθεη νη αλάγθεο 

θαη νη απαηηήζεηο ηνπ νξγαληζκνχ θαη έρεη ηεθκεξησζεί ε ζθνπηκφηεηα ηνπ 

έξγνπ. Θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο εθθίλεζεο αλαπηχζζνληαη ζαθείο 

πεξηγξαθέο ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ θαη γίλεηαη βαζηθή πεξηγξαθή  

- ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ 

- ησλ παξαδνηέσλ 

- ηεο δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ 

- πξφβιεςε ζρεηηθά κε ην εξγαηηθφ δπλακηθφ 

 

Νη δηεξγαζίεο έξγνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Νκάδα Δθθίλεζεο   είλαη : 

1. Ανάπηςξη Θαηαζηαηικού ηος Έπγος. Πην Θαηαζηαηηθφ ηνπ έξγνπ 

θαηαγξάθνληαη νη αξρηθέο ππνζέζεηο θαη νη πεξηνξηζκνί θαη είλαη ην θείκελν 

πνπ νπζηαζηηθά εγθξίλεη ην έξγν. Ξεξηιακβάλεη ηνλ ζθνπφ ηνπ έξγνπ, ηνλ 

νξηζκφ ηνπ Γηεπζπληή έξγνπ, ηα αηηήκαηα θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε θαη 

ηηο επηξξνέο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην έξγν,   

2. Ανάπηςξη Ξποκαηαπκηικήρ Έκθεζηρ Φςζικού Ανηικειμένος ηος 

Έπγος.  Δίλαη ν νπζηαζηηθφο νξηζκφο ηνπ έξγνπ. Πε απηή ηελ δηαδηθαζία 

θαηαγξάθνληαη θαη εμεηάδνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ θαη ησλ 

παξαδνηέσλ, ηα φξηα ηνπ έξγνπ, ηα θξηηήξηα απνδνρήο ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο ή ππεξεζίαο,   ηα νξφζεκα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο.  

 

Ζ αλαζθφπεζε ησλ δηεξγαζηψλ εθθίλεζεο ζηελ έλαξμε θάζε θάζεο βνεζά 

ψζηε ην έξγν λα παξακείλεη εζηηαζκέλν ζηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο θαη ζηηο 

αλάγθεο πνπ αλέιαβε λα ηθαλνπνηήζεη.  
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ii) Νμάδα Γιαδικαζιών Πσεδιαζμού και Ξπογπαμμαηιζμού : 

 

Απηή ε νκάδα αλαπηχζζεη ην Πρέδην Γηνίθεζεο έξγνπ. Νξίδεηαη θαη σξηκάδεη 

ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, ην θφζηνο  θαη πξνγξακκαηίδνληαη 

ρξνληθά νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ έξγνπ. Αλαγλσξίδνληαη 

θαη επηιχνληαη λέεο πιεξνθνξίεο, απαηηήζεηο, θίλδπλνη, επθαηξίεο θαη 

πεξηνξηζκνί.  Θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ε νκάδα έξγνπ πξέπεη λα εκπιέθεη φινπο 

ηνπο ζπκκέηνρνπο θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο ηνπο 

πνπ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ην Πρέδην Γηνίθεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηα 

ζπλνδεπηηθά ζρέδηα. Νη ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηνλ 

θχθιν δσήο ηνπ έξγνπ απαηηνχλ ηελ αλάγθε επαλεμέηαζεο κίαο ή θαη 

πεξηζζνηέξσλ δηεξγαζηψλ ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ.  

 

Νη δηεξγαζίεο έξγνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Νκάδα Πρεδηαζκνχ θαη 

Ξξνγξακκαηηζκνχ είλαη : 

1. Ανάπηςξη Πσεδίος Γιοίκηζηρ Έπγος. Ζ δηαδηθαζία απηή πεξηιακβάλεη 

φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ, ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηνλ 

ζπληνληζκφ φισλ ησλ ζπλνδεπηηθψλ ζρεδίσλ. Ρν ζρέδην ζην νπνίν 

θαηαιήγεη απηή ε δηαδηθαζία επηθαηξνπνηείηαη θαη αλαζεσξείηαη θαηά ηελ 

δηαδηθαζία νινθιεξσκέλνπ ειέγρνπ αιιαγψλ.  

2. Πσεδιαζμόρ Φςζικού Ανηικειμένος. Ζ δηεξγαζία απηή ηεθκεξηψλεη ην 

πψο ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ζα θαζνξηζηεί, ζα επαιεζεπζεί θαη ζα 

ειεγρζεί.  Δπίζεο πξνζδηνξίδεη ην πψο ζα δεκηνπξγεζεί ε δνκή αλάιπζεο 

εξγαζηψλ.  

3. Νπιζμόρ  Φςζικού Ανηικειμένος. Απηή ε δηεξγαζία είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ιεπηνκεξνχο έθζεζεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ 

έξγνπ θαη απνηειεί βάζε γηα κειινληηθέο απνθάζεηο. 

4. Γημιοςπγία Γομήρ Ανάλςζηρ Δπγαζιών. Πε απηή ηελ δηεξγαζία 

γίλεηαη ε ππνδηαίξεζε ησλ θχξησλ παξαδνηέσλ θαη ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ 

ζε κηθξφηεξα θαη δηαρεηξίζηκα θνκκάηηα. Ζ Γνκή Αλάιπζεο Δξγαζηψλ (WBS) 

είλαη ε ηεξαξρηθή απνδφκεζε ηεο εξγαζίαο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηεί απφ 

ηελ νκάδα έξγνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ έξγνπ θαη λα 

δεκηνπξγεζνχλ ηα απαξαίηεηα παξαδνηέα. Tα θαηψηεξα επίπεδα ησλ 
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ζπζηαηηθψλ ηεο WBS θαινχληαη παθέηα εξγαζίαο (work packages). Ζ 

πξνγξακκαηηζκέλε εξγαζία πνπ πεξηέρεηαη ζε απηά κπνξεί λα θνζηνινγεζεί 

λα παξαθνινπζεζεί θαη λα ειεγρζεί.  

5. Νπιζμόρ Γπαζηηπιοηήηυν. Πε απηή ηελ δηεξγαζία θαζνξίδνληαη νη 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ ψζηε λα 

παξαρζνχλ ηα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ. Ρα παθέηα εξγαζίαο ηεο WBS 

αλαιχνληαη ζε κηθξφηεξα ζπζηαηηθά ζηνηρεία πνπ θαινχληαη 

πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ( planned activities) . 

6. Ανάπηςξη Ακολοςθίαρ Γπαζηηπιοηήηυν. Πε απηή ηελ δηεξγαζία 

πξνζδηνξίδνληαη θαη θαηαγξάθνληαη  νη εμαξηήζεηο κεηαμχ ησλ 

πξνγξακκαηηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ψζηε λα αλαπηπρζεί έλα ξεαιηζηηθφ 

ρξνλνδηάγξακκα. 

7. Δκηίμηζη Ξαπαγυγικού Γςναμικού Γπαζηηπιοηήηυν. Δθηηκάηαη ην 

είδνο θαη ε πνζφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ. 

8. Δκηίμηζη Γιάπκειαρ Γπαζηηπιοηήηυν. Δθηηκάηαη  ν αξηζκφο ησλ 

πεξηφδσλ εξγαζίαο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνχλ νη 

πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. 

9. Ανάπηςξη Σπονοδιαγπάμμαηορ. Ξξνζδηνξίδεη ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο 

εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ. Ζ 

αλάπηπμε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ είλαη κηα επαλαιεπηηθή 

δηαδηθαζία. 

10. Δκηίμηζη Θόζηοςρ. Αλαπηχζζεη κία πξνζέγγηζε εμφδσλ γηα ηνπο 

απαξαίηεηνπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο ηνπ έξγνπ. 

11. Ξποϋπολογιζμόρ Θόζηοςρ. Γεκηνπξγεί κηα βάζε αλαθνξάο γηα ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο, ζπιιέγνληαο ηηο επί κέξνπο εθηηκήζεηο  θφζηνπο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη παθέησλ εξγαζίαο.  

12. Πσεδιαζμόρ Ξοιόηηηαρ. Ξξνζδηνξίδεη ηα πξφηππα πνηφηεηαο πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ην έξγν θαη θαζνξίδεη πσο απηά ζα ηθαλνπνηεζνχλ. 

13. Ξπογπαμμαηιζμόρ Ανθπώπινος Γςναμικού. Ξξνζδηνξίδεηαη θαη 

ηεθκεξηψλεηαη ν ξφινο, νη επζχλεο θαη νη ζρέζεηο αλαθνξάο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηνπ έξγνπ θαη αλαπηχζζεηαη ην ζρέδην δηαρείξηζεο ηεο 

ζηειέρσζεο. 
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14. Πσεδιαζμόρ Δπικοινυνιών.  Ξξνζδηνξίδνληαη νη αλάγθεο 

πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην έξγν.  

15. Πσεδιαζμόρ Γιασείπιζηρ Θινδύνυν. Απνθαζίδεηαη ην πψο ζα 

πξνζεγγίδνληαη, ζρεδηάδνληαη θαη εθηεινχληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ έξγνπ. 

16. Ξποζδιοπιζμόρ Θινδύνυν. Ξξνζδηνξίδνληαη νη θίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη 

λα επεξεάζνπλ ην έξγν θαη θαηαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

17. Ξοιοηική Ανάλςζη Θινδύνυν. Νη θίλδπλνη θαηαηάζζνληαη ηεξαξρηθά 

θαη αθνινπζεί πεξαηηέξσ αλάιπζε ή δξάζε αλάινγα κε ηελ εθηίκεζε θαη 

ηνπ ζπλδπαζκνχ πηζαλνηήησλ εκθάληζεο ηνπο.    

18. Ξοζοηική Ανάλςζη Θινδύνυν. Γίλεηαη ε αξηζκεηηθή αλάιπζε ηεο 

επίδξαζεο ησλ πξνζδηνξηζκέλσλ θηλδχλσλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ.  

19. Πσεδιαζμόρ Απόκπιζηρ ζε Θινδύνοςρ. Αλαπηχζζνληαη θαη 

επηιέγνληαη ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα απμεζνχλ νη επθαηξίεο θαη λα 

κεησζνχλ νη απεηιέο γηα ην έξγν.  

20. Πσεδιαζμόρ Αγοπών και Αποκηήζευν. Ξξνζδηνξίδεηαη ηη πξέπεη λα 

αγνξαζζεί θαζψο θαη ην πφηε θαη πσο ζα γίλεη απηφ. 

21. Πσεδιαζμόρ Πςμβάζευν. Γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ ησλ 

πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, θαη πξνεηνηκάδνληαη ηα έγγξαθα  γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ δπλεηηθψλ πξνκεζεπηψλ.  
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iii) Νμάδα Γιαδικαζιών Δκηέλεζηρ :  

 

Απνηειείηαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθείκελνπ λα 

ππάξμεη ζπληνληζκφο αλζξψπσλ θαη άιισλ πφξσλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εξγαζίαο πνπ έρεη νξηζζεί ζην ζρέδην δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ. Δπίζεο εμεηάδεη 

ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ φπσο απηφ έρεη νξηζζεί ζηελ έθζεζε 

θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη πινπνηεί ηηο εγθεθξηκέλεο αιιαγέο. Νη απνθιίζεηο 

πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο πξνθαινχλ 

επαλαζρεδηαζκφ.  

 

Νη δηεξγαζίεο έξγνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Νκάδα Δθηέιεζεο είλαη 

1. Γιοίκηζη και Γιασείπιζη ηηρ Δκηέλεζηρ Έπγος. Πε απηή ηελ 

δηαδηθαζία ν Γηεπζπληήο έξγνπ θαη ε Νκάδα Έξγνπ επηηεινχλ πνιιαπιέο 

ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηεί ην Πρέδην Γηνίθεζεο ηνπ Έξγνπ θαη λα 

επηηεπρζνχλ νη εξγαζίεο πνπ έρνπλ νξηζζεί ζηελ Έθζεζε Φπζηθνχ 

Αληηθεηκέλνπ. 

2. Δκηέλεζη Γιαζθάλιζηρ Ξοιόηηηαρ. Δθαξκφδνληαη νη 

πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο δηαθχιαμεο πνηφηεηαο ψζηε λα 

ηθαλνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. 

3. Απόκηηζη Νμάδαρ Έπγος.  Γίλεηαη ε απφθηεζε ηνπ απαξαίηεηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 

4. Ανάπηςξη Νμάδαρ Έπγος. Βειηηψλνληαη ηα αληαγσληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα θαη νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο γηα λα 

βειηησζεί ε απφδνζε ηνπ έξγνπ. 

5. Γιανομή Ξληποθοπιών. ινπνηείηαη ζρέδην δηαρείξηζεο ησλ 

επηθνηλσληψλ θαη ηεο πιεξνθφξεζεο.  

6. Αίηηζη Απανηήζευν Ξπομηθεςηών.  Απνθηψληαη νη πιεξνθνξίεο γηα 

πξνηάζεηο θαη πξνζθνξέο απφ ππνςήθηνπο πξνκεζεπηέο. 

7. Δπιλογή Ξπομηθεςηών. Δθαξκφδνληαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο γηα ηηο πξνηάζεηο – πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ 

θαη επηιέγνληαη νη θαηαιιειφηεξνη. 
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iv) Νμάδα Γιαδικαζιών Δλέγσος :  

 

Ζ Νκάδα Γηεξγαζηψλ Ξαξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ απνηειείηαη απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηηεινχληαη πξνθεηκέλνπ λα παξαηεξείηαη ε εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ ψζηε λα αλαγλσξίδνληαη εγθαίξσο πηζαλά πξνβιήκαηα θαη λα 

γίλνληαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Ξαξαθνινπζεί ηηο ηξέρνπζεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζε ζρέζε κε ην Πρέδην Γηνίθεζεο Έξγνπ, θξνληίδεη γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη εγθξίλεη 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο αλ είλαη απαξαίηεηεο. 

 

Νη δηεξγαζίεο έξγνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Νκάδα Διέγρνπ είλαη 

1. Ξαπακολούθηζη και Έλεγσορ Δπγαζιών Έπγος. Ξαξαθνινπζνχληαη 

νη δηεξγαζίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ εθθίλεζε, ηνλ ζρεδηαζκφ ηελ 

εθηέιεζε θαη ην θιείζηκν ηνπ έξγνπ. Ζ παξαθνινχζεζεο πεξηιακβάλεη 

αλαθνξέο θαηάζηαζεο, κεηξήζεηο πξνφδνπ θαη πξνβιέςεηο. Νη αλαθνξέο 

πξνφδνπ πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ θαη ην 

θφζηνο, ην ρξνλνδηάγξακκα, ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο, ηελ πνηφηεηα 

θαη ηνπο θηλδχλνπο. Κέζα απφ απηή ηελ δηαδηθαζία ιακβάλνληαη δηνξζσηηθέο 

ελέξγεηεο ψζηε λα ειέγρεηαη ε απφδνζε ηνπ έξγνπ.  

2. Νλοκληπυμένορ Έλεγσορ Αλλαγών. Πηελ δηεξγαζία απηή ειέγρνληαη 

νη παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ αιιαγέο ψζηε απηέο λα είλαη επσθειείο. Ζ 

δηεξγαζία απηή εθηειείηαη ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ.  

3. Δπαλήθεςζη Φςζικού Ανηικειμένος. Δπηζεκνπνηείηαη ε απνδνρή ησλ 

νινθιεξσκέλσλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ. 

4. Έλεγσορ Φςζικού Ανηικειμένος. Διέγρνληαη νη αιιαγέο ζην θπζηθφ 

αληηθείκελν ηνπ έξγνπ. 

5. Έλεγσορ Σπονοδιαγπάμμαηορ. Διέγρνληαη νη αιιαγέο ζην θπζηθφ 

αληηθείκελν ηνπ έξγνπ. 

6. Έλεγσορ Θόζηοςρ. Διέγρνληαη νη παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ 

απνθιίζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. 

7. Δκηέλεζη Δλέγσος Ξοιόηηηαρ. Ξαξαθνινπζνχληαη ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί εάλ ζπκθσλνχλ κε ηα 
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ζρεηηθά πξφηππα πνηφηεηαο. Δπίζεο πξνζδηνξίδνληαη ηξφπνη πεξηνξηζκνχ ησλ 

αηηηψλ κε ηθαλνπνηεηηθήο απφδνζεο. 

8. Γιοίκηζη Νμάδαρ Έπγος. Ξαξαθνινπζείηαη ε απφδνζε ηεο νκάδαο 

έξγνπ, παξέρεηαη αλαηξνθνδφηεζε θαη επηιχνληαη πξνβιήκαηα θαη 

ζπληνλίδνληαη αιιαγέο κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ. 

9. Αναθοπά Απόδοζηρ. Ππιιέγνληαη  θαη δηαλέκνληαη πιεξνθνξίεο 

απφδνζεο. Ξεξηιακβάλνληαη νη αλαθνξέο απφδνζεο, ε κέηξεζε πξνφδνπ θαη 

νη πξνβιέςεηο. 

10. Γιοίκηζη Πςμμέηοσυν. Γηαρεηξίδεηαη ηελ επηθνηλσλία ψζηε λα 

ηθαλνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο θαη λα επηιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα ησλ 

ζπκκέηνρσλ ηνπ έξγνπ.  

11. Ξαπακολούθηζη και Έλεγσορ Θινδύνυν. Ξαξαθνινπζνχληαη νη 

αλαγλσξηζκέλνη θαη ππνιεηπφκελνη  θίλδπλνη , πξνζδηνξίδνληαη λένη θίλδπλνη 

θαη εθηεινχληαη ζρέδηα απφθξηζεο ζε απηνχο. 

12. Γιασείπιζη Πςμβάζευν. Γηαζθαιίδεηαη εάλ ε απφδνζε ηνπ 

πξνκεζεπηή αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπκβαηηθέο απαηηήζεηο θαη αλ ν αγνξαζηήο 

ελεξγεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 
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v) Νμάδα Γιαδικαζιών Θλειζίμαηορ:  

 

Ζ Νκάδα Γηεξγαζηψλ Θιεηζίκαηνο απνηειείηαη απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα ηεξκαηηζηνχλ επίζεκα φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ έξγνπ ή κηαο θάζεο απηνχ. Δπηβεβαηψλεη φηη φιεο νη θαζνξηζκέλεο 

δηεξγαζίεο έρνπλ νινθιεξσζεί . Δίλαη ην νπζηαζηηθφ θαη ηππηθφ θιείζηκν ηνπ 

έξγνπ κε επίζεκε παξάδνζε θαη απνδνρή. 

 

Νη δηεξγαζίεο έξγνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Νκάδα Θιεηζίκαηνο είλαη 

 

1.Θλείζιμο Έπγος.  Ρεξκαηίδνληαη επίζεκα φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο φισλ 

ησλ Νκάδσλ Γηεξγαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα θιείζεη επίζεκα ην έξγν. 

2. Ξεπάηυζη Πςμβάζευν. Δπαιεζεχεηαη φηη φιεο νη εξγαζίεο 

θαη ηα παξαδνηέα είλαη απνδεθηά. Ραθηνπνηνχληαη φιεο νη 

ζπκβάζεηο θαη νπνηαδήπνηε αλνηρηά δεηήκαηα.  

 

 

Νη Νκάδεο Γηεξγαζηψλ Γηνίθεζεο Έξγσλ ζπλδένληαη κέζσ ησλ 

ζηφρσλ. Ζ έμνδνο ηεο κίαο δηεξγαζίαο απνηειεί είζνδν γηα ηελ 

άιιε δηεξγαζία ή είλαη παξαδνηέν ηνπ έξγνπ. Νη έμνδνη ησλ 

δηεξγαζηψλ ζρεηίδνληαη θαη επηδξνχλ ζηηο ππφινηπεο νκάδεο 

Γηεξγαζηψλ. Νη Νκάδεο Γηεξγαζηψλ ζπαλίσο είλαη δηαθξηηέο θαη 

έρνπλ επηθαιππηφκελεο δξαζηεξηφηεηεο κε δηαθνξεηηθφ βαζκφ 

επηθάιπςεο ζηα δηάθνξεο ρξνληθέο ζηηγκέο ηνπ έξγνπ. απηή ε 

ζρέζε κεηαμχ ησλ Νκάδσλ Γηεξγαζηψλ απεηθνλίδεηαη ζηα ζρήκαηα 

6 θαη 7. 
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Εηθόλα 6. Αιιειεπίδξαζε Οκάδσλ Δηεξγαζηώλ Έξγνπ  

Ξεγή : A Guide to the Project Management of Knowledge Third Edition ( PMBOK Guide) 

 

 

 

Εηθόλα 7. Σρέζεηο  κεηαμύ  Οκάδσλ  Δηεξγαζηώλ  Έξγνπ  

Ξεγή : A Guide to the Project Management of Knowledge Third Edition ( PMBOK Guide) 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 2 

ΘΔΥΟΖΡΗΘΖ ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΖ ΑΘΙΖΡΗΘΝ  ΓΔΓΝΛΝΡΝΠ  

 

1 ΗΠΡΝΟΗΘΖ ΑΛΑΓΟΝΚΖ ΠΡΖΛ ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΑΘΙΖΡΗΘΥΛ 

ΓΔΓΝΛΝΡΥΛ 

 

Ζ δηνξγάλσζε μερσξηζηψλ γεγνλφησλ είρε πάληα ζέζε  ζηελ 

αλζξψπηλε ηζηνξία. Σξνλνινγείηαη φηη 40.000 ρξφληα πξηλ νη 

Ακπνξίγηλεο ηεο Απζηξαιίαο δηνξγάλσλαλ  ηδηαίηεξεο γηνξηέο κε 

ηελ κνξθή ηεξνηειεζηίαο ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη ρξφλν ή 

εμαηηίαο ηδηαίηεξεο θάπνησλ ηδηαίηεξσλ γεγνλφησλ ηεο θπιήο (πρ 

δηαδνρή ηνπ αξρεγνχ  εο θπιήο). 

 

Νη Ηλδηάλνη θαη νη Βίθηλγθο δηνξγάλσλαλ γηνξηέο πξνθεηκέλνπ λα 

γηνξηάζνπλ ηελ επηηπρία ησλ εμεξεπλήζεσλ  ηνπο, ηηκψληαο κέζα 

απφ απηφ ηνπο ζενχο.(Westerbeek,Smith,2006) 

 

Νη Αξραίνη Έιιελεο δηνξγάλσλαλ κεγάια αζιεηηθά γεγνλφηα γηα 

λα ηηκήζνπλ κε απηφ ηνλ ηξφπν ηνπο ζενχο ηνπο θαη λα ηνπο 

απνδείμνπλ  κε ηα αζιεηηθά ηνπο επηηεχγκαηα ην κεγαιείν ησλ 

αλζξψπηλσλ δπλαηνηήησλ. Νη αγψλεο απηνί απνηεινχζαλ θχξην 

κέξνο ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ. Νη θπξηφηεξνη απφ απηνχο είραλ 

κάιηζηα θαη παλειιήλην ραξαθηήξα ήηαλ ηα Ξχζηα, ηα Ίζζκηα, ηα 

Λέκεα θαη ηα Νιχκπηα φια αθηεξσκέλα ζε θάπνην ζεφ. Δπίζεο 

δηνξγαλψλνληαλ  αγψλεο εθηφο απφ ζξεζθεπηηθνχο θαη γηα 

ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη πνιηηηθνχο ιφγνπο θαη γηα ηελ απφδνζε 

ηηκψλ ζε λεθξνχο, ν ληθεηήο ησλ νπνίσλ γηλφηαλ απνδεθηφο σο 

εθιεθηφο ησλ ζεψλ.( 

 

Νη αξραίνη Νιπκπηαθνί Αγψλεο ήηαλ ε ζεκαληηθφηεξε αζιεηηθή 

δηνξγάλσζε ηεο αξραίαο Διιάδαο. Ζ  δηεμαγσγήο ηνπο γηλφηαλ 

θάζε ηέζζεξα ρξφληα ζηελ πεξηνρή ηεο Νιπκπίαο ζηελ Ζιεία πξνο 

ηηκήλ ηνπ ζενχ Γία. Ζ πξψηε θαηαγεγξακκέλε Νιπκπηάδα 
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πξαγκαηνπνηήζεθε ην έηνο 776π.ρ. αιιά ζεσξείηε βέβαην φηη ε 

δηεμαγσγή ηνπο είρε αξρίζεη αξθεηά λσξίηεξα. Αξρηθά 

πεξηιάκβαλαλ κφλν ην άζιεκα, ε θνχξζα ηνπ ζηαδίνπ. Πηαδηαθά 

πξνζηέζεθε φκσο θαη ζεηξά άιισλ αζιεκάησλ. Νη αγψλεο είραλ 

απνθηήζεη ηεξάζηηα ζεκαζία γηα ηνλ ειιεληθφ θφζκν, κε κεγάιε 

ζπκκεηνρή αζιεηψλ απφ ηηο ειιεληθέο πφιεηο θαη ηηο απνηθίεο. 

Δλδεηθηηθφ ηνπ θχξνπο ησλ αγψλσλ ήηαλ ε Νιπκπηαθή εθερεηξία, 

ε παχζε φισλ ησλ ερζξνπξαμηψλ γηα ην δηάζηεκα ηεο δηεμαγσγήο 

ηνπο. Πηνπο αγψλεο νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ κφλν Έιιελεο, αιιά 

κπνξνχζαλ λα ηνπο παξαθνινπζήζνπλ αθφκα θαη βάξβαξνη θαη 

δνχινη φρη φκσο γπλαίθεο. Θαηά ηε ξσκατθή επνρή ε θήκε ησλ 

αγψλσλ επεθηάζεθε ζ’ νιφθιεξε ηελ απηνθξαηνξία θαη 

ζπκκεηείραλ αζιεηέο απ’ φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο. Ζ εηζαγσγή φκσο 

βίαησλ αζιεκάησλ αιινίσζε ησλ αξρηθφ ραξαθηήξα ηνπο θαη 

κείσζε ην ελδηαθέξνλ ησλ Διιήλσλ γη’ απηνχο. Κε ηελ 

επηθξάηεζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ, ζεσξήζεθαλ σο παγαληζηηθή ενξηή 

κε απνηέιεζκα ην 393 λα θαηαξγεζνχλ κε απφθαζε ηνπ 

απηνθξάηνξα Θενδφζηνπ.(Κνπξαηίδεο, 1998) 

 

Νη Οσκαίνη δηνξγάλσλαλ κνλνκαρίεο ζε θνινζζηαία κεγέζε αιιά 

πιένλ κε ζθνπφ λα δηαζθεδάζεη ην πιήζνο , λα εληζρπζεί ην θχξνο 

ηεο απηνθξαηνξίαο θαη λα θεξδίζνπλ ςήθνπο απφ ην εθιεθηνξηθφ 

ζψκα , θαη φρη πηα γηα ηνπο ζενχο φπσο νη πξνεγνχκελνη.  Ρα 

ζεάκαηα ζηε Οψκε απνηεινχζαλ ζεκαληηθφ θνηλσληθφ, πνιηηηθφ 

θαη πνιηηηζηηθφ ξφιν. Ξξέπεη λα ηνληζηεί φκσο ν ηδηαίηεξα βίαηνο 

ραξαθηήξαο ηνλ αγσληζκάησλ, ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ην ελίζρπε 

ίδην ην θξάηνο, γεγνλφο πνπ δελ ζπλαληάηαη ζε θακία 

πξνγελέζηεξε ε κεηαγελέζηεξε επνρή.  

 

Ρελ πεξίνδν ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο  θπξηάξρεζαλ ηα 

αζιεηηθά ζεάκαηα πνπ δηνξγαλσλφληνπζαλ ζηνλ Ηππφδξνκν.  Ν   

Ηππφδξνκνο ηεο Θσλζηαληηλνχπνιεο φπνπ θηινμελνχηαλ νη 

ζεκαληηθέο αζιεηηθέο εθδειψζεηο απνηεινχζε ην ηξίην ζε 
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ζπνπδαηφηεηα θνηλσληθνπνιηηηθφ θέληξν φιεο ηεο επηθξαηείαο. Νη 

θάηνηθνη ηνπ Βπδαληίνπ ραξαθηεξίζηεθαλ σο ηδηαηηέξσο 

θηινζεάκνλεο θαη απηφ νδεγνχζε ζηελ δηνξγάλσζε πιήζνπο 

αζιεηηθψλ αγψλσλ νη νπνίνη πέξα απφ κέζν θνηλσληθήο 

ςπραγσγίαο ζπρλά γηλφληνπζαλ πεδίν θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ 

δνθηκαζηψλ.(Γηάηζεο,1998) 

 

Νη Θηλέδνη δηνξγάλσλαλ ηεξάζηηεο γηνξηέο γηα ηελ ππνδνρή ηνπ 

λένπ έηνπο ελψ νη Δπξσπαίνη κεηά ηνλ Κεζαίσλα μεθίλεζαλ λα 

δηνξγαλψλνπλ θαη λα θαζηεξψλνπλ πηα αζιεηηθά γεγνλφηα κε 

ζηνηρεία νξγάλσζεο, ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν θαη ηφπν, δειαδή 

πεξίπνπ κε ηελ ζεκεξηλή ηνπο κνξθή.  

 

Ν Δπξσπατθφο ηκπεξηαιηζκφο νδήγεζε ζηελ εμαγσγή θαη 

δηεζλνπνίεζε ησλ κέρξη ηφηε γεγνλφησλ θαη κε ηελ βηνκεραληθή 

επαλάζηαζε νη δηνξγαλψζεηο απηέο απέθηεζαλ πιένλ παγθφζκην 

ραξαθηήξα. Ζ θαιχηεξε ξνή ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ε βειηίσζε 

ησλ ζπγθνηλσληψλ επέηξεςαλ ζηνπο αλζξψπνπο λα έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα γηα ζπκκεηνρή ζε ηέηνηα δηεζλή  γεγνλφηα.  

 

Κε ππφβαζξν ηνπο «Ιατθνχο Αγψλεο» πνπ ηεινχζαλ νη Έιιελεο 

ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο Ρνπξθνθξαηίαο γελλήζεθε ε ηδέα ηεο 

αλαβίσζεο ησλ αξραίσλ Νιπκπηαθψλ αγψλσλ.  

Ζ αλαβίσζε ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ  ζηελ Αζήλα ηνπ 1896 

απνηέιεζαλ ηελ πξψηε πξαγκαηηθά παγθφζκηα δηνξγάλσζε θαη ε 

κεγάιε επηηπρία ηεο απνηέιεζε ηελ βάζε γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο 

ηέιεζήο ηνπο φπσο θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ παγθφζκηνπ 

αζιεηηζκνχ θαη ησλ ζπνξ γεληθφηεξα.  (Κνπξαηίδεο, 1998) 
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2 ΑΘΙΖΡΗΘΖ ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ  

 

Πχκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθφ Αζιεηηθφ Σάξηε ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο, άξζξν 2, ν νξηζκφο ηνπ αζιεηηζκνχ είλαη : ιεο νη 

κνξθέο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη νπνίεο, κέζσ πεξηζηαζηαθήο 

ή νξγαλσκέλεο ζπκκεηνρήο, έρνπλ ζηφρν ηελ έθθξαζε ή θαη ηε 

βειηίσζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη πλεπκαηηθήο πγείαο, 

δεκηνπξγψληαο θνηλσληθέο ζρέζεηο ή επηηπγράλνληαο επηδφζεηο ζε 

αγψλεο φισλ ησλ επηπέδσλ.  

Ζ αμηνιφγεζε ηεο αζιεηηθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηνπ αληαγσληζκνχ 

είλαη κία απφ ηηο παιαηφηεξεο θαη απφ ηηο πην επίπνλεο αλζξψπηλεο 

δηαδηθαζίεο κε πινχζηα παξάδνζε πνπ ελάγεηε ζηα αξραία ρξφληα 

ησλ νιπκπηαθψλ αγψλσλ ζηελ Διιάδα. Απφ πξσηνγελή έξεπλα 

πνπ έγηλε , δηαπηζηψζεθε φηη δελ δίλεηαη ζαθήο νξηζκφο γηα ηελ 

Αζιεηηθή Γηνξγάλσζε θαζψο θη φηη δελ ππάξρνπλ εθηελείο 

βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο πνπ λα επηθεληξψλνληαη ζην 

νξγαλσηηθφ θνκκάηη ησλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ ζην πέξαζκα ηεο 

ηζηνξίαο. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη Νιπκπηαθνί αγψλεο ηφζν ηεο 

αξραηφηεηαο φζν θαη νη ζχγρξνλνη.  

 

πσο πξνθχπηεη θη απφ ηελ ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή , ε κνξθή 

ησλ αζιεηηθψλ αγψλσλ ζην πέξαζκα ησλ επνρψλ , επεξεάδεηαη  

θαη ηαπηφρξνλα αληηθαηνπηξίδεη ηελ θνηλσληθή, πλεπκαηηθή θαη 

ζξεζθεπηηθή θαηάζηαζε ηεο θάζε ηζηνξηθήο πεξηφδνπ θαη ησλ επί 

κέξνπο πνιηηηζκψλ. Νη πεξηζζφηεξεο βηβιηνγξαθηθέο 

θνηλσληνινγηθέο, θηινζνθηθέο αιιά θαη πνιηηηθέο πξνζεγγίζεηο,  

αζρνινχληαη θαηά βάζε κε ηελ γεληθφηεξε έλλνηα ηεο άζιεζεο 

θαη ηνπ «θαηλνκέλνπ ηνπ αζιεηηζκνχ» θνκκάηη ηνπ νπνίνπ 

απνηεινχλ νη αζιεηηθέο αληαγσληζηηθέο δηνξγαλψζεηο . 

 

 Ρα ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδεηαη ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε 

σο μερσξηζηψλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, ηνπ αζιεηηθνχ κάλαηδκέλη 

θαη ηνπ αζιεηηθνχ κάξθεηηλγθ , ηα νπνία φκσο αλαπηχζζνπλ  
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θπξίσο ηηο επξχηεξεο θαη ζπλερήο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

κηθξφ κέξνο ησλ νπνίσλ, αιιά ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θνξχθσζή 

ηνπο, απνηεινχλ νη αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο. Ζ πξνζέγγηζε ηεο 

νξγαλσηηθήο δνκήο ησλ αζιεηηθψλ δηνξγαλψζεσλ εληάζζεηαη 

ζηελ δηαρείξηζε γεγνλφηνο (event management) δειαδή ηελ 

εθαξκνγή ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ (project management)  γηα ηελ 

δεκηνπξγία θαη εμέιημε γεγνλφησλ φπσο θεζηηβάι, ζπλέδξηα, 

αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο.   

 

Ρα αζιεηηθά γεγνλφηα είλαη έλα ζεκαληηθφ θαη αλαπηπζζφκελν 

ηκήκα ηεο βηνκεραλίαο ζεάκαηνο, πεξηιακβάλνληαο κεγάιν  θάζκα 

αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ αζιεκάησλ. Ζ δπλαηφηεηα λα 

πξνζειθχζνπλ ηνπξίζηεο θαη λα ελεξγνπνηήζνπλ ηελ θάιπςε απφ 

ηα ΚΚΔ, θαζψο λα έρνπλ θαη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηνπο έρνπλ 

ηνπνζεηήζεη ζηηο πην ζεκαληηθέο θπβεξλεηηθέο ζηξαηεγηθέο 

επηινγέο. Νη αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο δελ επηθέξνπλ 

πιενλεθηήκαηα κφλν ζε απηνχο πνπ ηηο θηινμελνχλ θαη ηηο 

δηνξγαλψλνπλ  θαη ζε φζνπο ζπκκεηέρνπλ σο δηαγσληδφκελνη ζε 

απηνχο , αιιά πξνζθέξνπλ δηαζθέδαζε θαη ςπραγσγία ζε φζνπο 

ηνπο παξαθνινπζνχλ .  

 

Ξαξαηεξείηαη φηη ζην νξγαλσηηθφ επίπεδν ησλ αζιεηηθψλ 

δηνξγαλψζεσλ ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηψλα, 

γίλεηαη ε πξνζπάζεηα λα ππάξμνπλ πην  ζπζηεκαηνπνηεκέλεο 

δηαδηθαζίεο, θαηαγξαθή θαη νξγάλσζε ηεο ηερλνγλσζίαο θαη 

ρξήζε επηζηεκνληθψλ εξγαιείσλ  ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη 

αλαθξίβεηεο πνπ ζπλέβαηλαλ θαηά ην παξειζφλ.  

 

Ζ δηνξγάλσζε ελφο δηεζλνχο αζιεηηθνχ γεγνλφηνο απνηειεί έλα 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γεγνλφο γηα έλαλ πξννξηζκφ. Ρφζν ε ίδηα ε 

νξγαλσηηθή πξνζπάζεηα, φζν θαη νη πξνζεξρφκελεο νκάδεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε απηφ, κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε ζηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα, ελψ 
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παξάιιεια ζπληεινχλ ζηελ άκεζε θαη έκκεζε πξνβνιή ηνπ.    Νη 

θάηνηθνη ηεο δηνξγαλψηξηαο πφιεο κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ κε 

θάπνηνπο ηξφπνπο ζε απηφ ή λα είλαη ζεαηέο. ηαλ πξφθεηηαη γηα 

κεγάιε νξγάλσζε ν ζρεδηαζκφο γίλεηαη πέξα απφ ηα φξηα ηεο 

πφιεο, παξφηη ζε απηή ππάξρεη αληίθηππν φπσο νηθνλνκηθά θαη 

εξγαζηαθά πιενλεθηήκαηα αιιά θαη θπζηθέο ζπλέπεηεο φπσο 

θπθινθνξηαθνί πεξηνξηζκνί θαη ζπλσζηηζκφο πιήζνπο. Έρεη 

ππνζηεξηρζεί φηη νη επηπηψζεηο ηεο δηνξγάλσζεο ελφο αζιεηηθνχ 

γεγνλφηνο ζηελ πφιε, ηε ρψξα ή ηελ πεξηνρή εμαξηψληαη απφ ηνλ 

βαζκφ αλάπηπμεο θαη ην κέγεζνο ηεο πφιεο : φζν πην κεγάιε θαη 

αλεπηπγκέλε είλαη κηα πφιε, ηφζν ιηγφηεξν αηζζεηέο είλαη νη 

επηπηψζεηο(Γηεζλήο Νιπκπηαθή Αθαδεκία, 2000) . ηαλ νη θάηνηθνη 

κηαο πεξηνρήο ληψζνπλ απνκαθξπζκέλνη  απφ ηελ νξγάλσζε ηνπ 

γεγνλφηνο,  θαη ηα ΚΚΔ είλαη ε θχξηα πεγή ελεκέξσζεο ηνπο 

ζρεηηθά κε ηηο πξνεηνηκαζίεο θαη ηηο πξνβιέςεηο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ γεγνλφηνο, παίξλνπλ 

απνζηαζηνπνηεκέλε  θαη επηθπιαθηηθή ζηάζε απέλαληη ζε απηφ. 

Γηα ηνπο δηνξγαλσηέο είλαη ζεκαληηθφ λα θξαηνχλ ηελ 

θηινμελνχζα θνηλφηεηα ζε επαθή θαη πιεξνθνξεκέλε θαηά ηελ 

δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηνπ γεγνλφηνο. Ζ αληίζεηε αληηκεηψπηζε 

κπνξεί λα επηθέξεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ αθφκα θαη ην επηηπρέο απνηέιεζκα ηνπ έξγνπ. Ξξέπεη 

λα αλαπηπρζνχλ ζηξαηεγηθέο  πνπ ζα εκπιέθνπλ ηελ θνηλφηεηα 

ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ γεγνλφηνο, λα δηαηεξνχληαη θαιέο ζρέζεηο  

θαη λα πξνβάιινληαη  νη ζεηηθέο πξννπηηθέο πνπ ζα απνθέξεη ε 

ζεηηθή ζηάζε ησλ θηινμελνχλησλ  ζην γεγνλφο. 

 

Ξιένλ φηαλ δηνξγαλψλεηαη έλα αζιεηηθφ γεγνλφο δίλεηαη έκθαζε 

ζε πην δηεπξπκέλεο θαηεγνξίεο ελδηαθεξφκελσλ. Ζ δηνξγάλσζε 

ελφο αζιεηηθνχ γεγνλφηνο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ νπαδψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζιήκαηνο θαη ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο φπνπ δηνξγαλψλεηαη. Ζ ρξεκαηνδφηεζε απηψλ 

ησλ γεγνλφησλ δελ αξθείηε πιένλ κφλν ζε θξαηηθνχο πφξνπο 
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αιιά επηδεηνχληαη λέεο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο 

απφ ηδησηηθέο εηαηξείεο. Ζ πξνζέιθπζε απηψλ ησλ ρνξεγψλ – 

εηαηξεηψλ απαηηεί θαη πςειφηεξν επίπεδν θαη πνηφηεηα 

νξγάλσζεο. 

 

Ρν θνηλφ ησλ αζιεηηθψλ αγψλσλ δελ πεξηνξίδεηαη  πιένλ κφλν  

ζην λα παξαθνινπζήζεη ην αζιεηηθφ δξψκελν. Θέιεη απηφ λα 

ζπκβεί ζε έλα ζχγρξνλν θηιηθφ θαη εξγνλνκηθφ πεξηβάιινλ, λα 

ηνπ πξνζθέξνληαη ππεξεζίεο απφ θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ θαη λα 

ηνπ δίλεηαη ε επθαηξία λα ληψζεη φηη κε θάπνηνπο ηξφπνπο κπνξεί 

λα ζπκκεηέρεη ζηελ αζιεηηθή γηνξηή πνπ παξαθνινπζεί.  

  

Νη ηειενπηηθέο κεηαδφζεηο ησλ αζιεηηθψλ αγψλσλ θεξδίδνπλ ην 

ελδηαθέξνλ φιν θαη κεγαιχηεξνπ κέξνπο θνηλνχ. Έρνπλ επξεία 

απήρεζε ζε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ηάμεηο θαη 

ειηθηαθέο νκάδεο. «Ζ ζπρλή , θαζεκεξηλή, ελαζρφιεζε ησλ ΚΚΔ 

κε ηελ πξνβνιή ησλ αζιεηηθψλ δξψκελσλ θαζηζηά ηα αζιεηηθά 

γεγνλφηα επηθνηλσληαθφ δίαπιν πξνο έλα ηεξάζηην πιεζπζκηαθφ 

θνηλφ ζε εζληθφ θαη παγθφζκην επίπεδν.»(Θ.Γηαλλφπνπινο, 2002)   

 

ια ηα παξαπάλσ ζπληεινχλ ζην φηη πιένλ νη αλάγθεο θαη νη 

ζθνπνί κηαο αζιεηηθήο δηνξγάλσζεο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ 

επηηπρή δηεθπεξαίσζε ηνπ αγσληζηηθνχ κέξνπο αιιά ππάξρεη  

πιήζνο άιισλ παξακέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά 

ηνλ ζρεδηαζκφ. 

 

ια απηά δελ ζα πξέπεη λα απνπξνζαλαηνιίδνπλ ηελ δηνξγάλσζε 

απφ ηνλ θεληξηθφ ζθνπφ πνπ είλαη ε δεκηνπξγία  ησλ ζπλζεθψλ 

πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηε επίηεπμε πςειψλ επηδφζεσλ απφ  ηνπο 

αζιεηέο. Πηνηρείν πνπ ιεηηνπξγεί ακθίδξνκα κε ηα πξνεγνχκελα 

αθνχ νη πςειέο αγσληζηηθέο επηδφζεηο ησλ αζιεηψλ 

κεγηζηνπνηνχλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ θνηλνχ  θαη 
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ησλ ΚΚΔ θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ ρνξεγψλ πνπ ζα ζηεξίμνπλ  ηελ 

ίδηα αιιά θαη επφκελεο δηνξγαλψζεηο . 

  

 

3. ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΑΘΙΖΡΗΘΥΛ ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΔΥΛ  

 

Νη αγψλεο σο μερσξηζηά γεγνλφηα (special events) κπνξνχλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ ζχκθσλα κε ην κέγεζνο θαη ηελ θιίκαθα ηνπο. Νη 

θχξηεο θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία γηα ηελ 

Γηαρείξηζε Γεγνλφησλ, αλαπηχζζνληαη παξαθάησ. Νη δηαρσξηζκνί 

απηνί δελ είλαη αθξηβήο θαη κπνξνχλ λα εκθαλίδνπλ δηαθξίζεηο  : 

 

Mega Events, είλαη ηα γεγνλφηα πνπ είλαη ηφζν κεγάια πνπ 

επεξεάδνπλ νιφθιεξεο νηθνλνκίεο θαη θαιχπηνληαη απφ φια ηα 

ΚΚΔ ηνπ θφζκνπ. Πε απηά πεξηιακβάλνληαη νη  Νιπκπηαθνί 

Αγψλεο, ην Ξαγθφζκην Ξξσηάζιεκα Ξνδνζθαίξνπ θαη θάπνηα 

Ξαγθφζκηα Ξξσηαζιήκαηα. Δίλαη δχζθνιν λα εληάμνπκε ζε απηή 

ηελ θαηεγνξία άιια γεγνλφηα.  

Νη Maris and Getz (2005, p18) ηα νξίδνπλ σο εμήο : Νη 

επηζθέπηεο πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ 1.000.000, ην θφζηνο 

θεθαιαίνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ  500.000.000 δνιάξηα θαη 

ε θήκε ηνπο σο έλα γεγνλφο πνπ «πξέπεη» ν θαζέλαο λα δεη.   

Ν Getz (2005, p6) ζα πεη : Ρα κεγάια γεγνλφηα, ιφγσ ηνπ 

κεγέζνπο θαη ηεο  ζεκαζίαο ηνπο, είλαη απηά ηα νπνία απνθέξνπλ 

πςειά επίπεδα ηνπξηζκνχ, θάιπςε απφ ηα ΚΚΔ, γφεηξν θαη 

νηθνλνκηθφ αληίθηππν γηα ηηο δηνξγαλψηξηεο ρψξεο.  

 

Hallmark Events,  Κε ηνλ φξν απηφ ραξαθηεξίδνληαη εθείλα ηα 

γεγνλφηα πνπ είλαη ηαπηηζκέλα κε ην πλεχκα θαη ηα ήζε ηεο 

πφιεο ή ηεο πεξηνρήο φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, γίλνληαη 

ζπλφλεκα κε ην φλνκά ηεο αιιά θεξδίδνπλ επξχηεξε 

αλαγλσζηκφηεηα θαη απνδνρή.  
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Ν Ritchie (1984 p2) ηα νξίδεη σο : Κεγάια έθηαθηα ή ηαθηηθά 

επαλαιακβαλφκελα γεγνλφηα πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο αξρηθφο 

δεκηνπξγεκέλα γηα λα εληζρχζνπλ ηελ απνδνρή, ην γφεηξν θαη ην 

νηθνλνκηθφ φθεινο ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ γηα ζχληνκν ή 

καθξχηεξν δηάζηεκα.  

Ρέηνηα γεγνλφηα βαζίδνληαη γηα ηελ επ ηηπρία ηνπο ζηελ 

κνλαδηθφηεηα, ην θχξνο ή ηελ ρξνληθή ζεκαζία γηα λα 

θαιιηεξγήζνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη λα πξνζειθχζνπλ ηελ πξνζνρή. 

Ξαξάδεηγκα ηέηνησλ γεγνλφησλ ε ίλαη ην Θαξλαβάιη ηνπ Οίν, ην 

Φεζηηβάι ηνπ Νθησβξίνπ ζην Κφλαρν θ.α. Σαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα αζιεηηθήο δηνξγάλσζεο ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη 

ν Ξνδειαηηθφο Γχξνο ηεο Γαιιίαο. Πε απηή ηελ πεξίπησζε ην 

γεγνλφο ζρεηίδεηαη κε φιε ηελ ρψξα θαη φρη κε θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή.  

Ρα γεγνλφηα απηά απνθέξνπλ αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ζηηο 

δηνξγαλψηξηεο πεξηνρέο. 

 

Major events, Δίλαη ηα γεγνλφηα απηά πνπ ιφγσ ηνπ βαζκνχ 

ελδηαθέξνληνο ηνπο πξνζειθχνπλ ζεκαληηθφ βαζκφ επηζθεπηψλ, 

θάιπςε απφ ηα ΚΚΔ θαη νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα ζηε 

δηνξγαλψηξηα πεξηνρή. Απηά ηα γεγνλφηα κπνξεί λα είλαη 

θαιιηηερληθά αιιά θαη αληαγσληζηηθά – αζιεηηθά θαη έρνπλ βαζκφ 

δηεζλνχο αλαγλσξηζηκφηεηαο. Δηδηθά φηαλ απηά ηα γεγνλφηα 

πξνζειθχνπλ κεγάιν αξηζκφ επηζθεπηψλ ε δηνξγάλσζή ηνπο  

επεξεάδεη ηελ ηνπηθή θνηλσλία  

 

Local and Community Events: Νη πεξηζζφηεξεο θνηλφηεηεο 

δηνξγαλψλνπλ πιήζνο θεζηηβάι θαη γεγνλφησλ ηα νπνία θπξίσο 

ζηνρεχνπλ ζην ηνπηθφ θνηλφ θαη γίλνληαη θπξίσο γηα ηελ ζεκαζία 

ηνπο ζηελ θνηλσληθή ςπραγσγία θαη ζηνλ ηνπηθφ αζιεηηζκφ.  

Ρέηνηα γεγνλφηα ζπλαληάκε ζρεδφλ ζε θάζε πφιε θαη ηνπηθή 

θνηλσλία. Κέζα απφ απηά δεκηνπξγνχληαη κηα ζεηξά απφ 

πιενλεθηήκαηα φπσο δεκηνπξγία πεξεθάληαο ζηελ ηνπηθή 
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θνηλσλία, ζπλείδεζε ηνπ ηφπνπ θαη αλάπηπμε ηνπ αζιεηηζκνχ ζε 

επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην.  Απνθηνχλ νη θάηνηθνη εκπεηξίεο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο ζπλήζσο ζηεξίδνληαη 

απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο ζαλ κέξνο ηεο θνηλσληθήο αλαπηπμηαθήο 

ζηξαηεγηθήο.   

 

Ξαξαηεξνχκε φηη ηα θξηηήξηα γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ αζιεηηθψλ 

δηνξγαλψζεσλ ζηεξίδνληαη  ηφζν ζε πνζνηηθά (κέγεζνο 

δηνξγάλσζεο) φζν θαη ζε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά (ζθνπνί 

δηεμαγσγήο). 
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4 ΑΘΙΖΡΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΓΗΔΘΛΔΗΠ ΠΣΔΠΔΗΠ  

 

Θξίλεηαη φηη πξέπεη λα γίλεη κηα μερσξηζηή κηθξή αλαθνξά ζηελ 

ζεκαζία ηεο επίδξαζεο πνπ κπνξεί λα έρεη ν αζιεηηζκφο ζηηο 

δηεζλείο ζρέζεηο ησλ θξαηψλ. Ξξέπεη γίλεη ζαθέο φηη 

αλαθεξφκαζηε ζηνλ αζιεηηζκφ πςειήο επίδνζεο πνπ θηλείηαη ζηα 

πιαίζηα ησλ κεγάισλ δηεζλψλ δηνξγαλψζεσλ.  

 

Ζ κεγάιε δεκνηηθφηεηα πνπ παίξλνπλ πιένλ ηα αζιεηηθά 

γεγνλφηα ζε παγθφζκην επίπεδν, σο απνηέιεζκα  ηεο αλάπηπμεο 

ησλ ΚΚΔ, απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ ιφγν ελαζρφιεζεο ησλ 

θπβεξλήζεσλ κε απηά. Ζ ζε παγθφζκην επίπεδν δεκνζηνγξαθηθή 

θάιπςε ηνπ, έθαλε ηνλ αζιεηηζκφ κέξνο ηεο πνιηηηθήο 

δηπισκαηίαο (MacIntosh, 1974). Γεγνλφηα φπσο ν απνθιεηζκφο ή 

ε απνρψξεζε εζληθψλ νκάδσλ απφ Γηεζλήο αζιεηηθνχο αγψλεο 

αληηκεησπίδνληαη απφ ηα ΚΚΔ σο κείδνλα πνιηηηθά.  

 

Ν επηηπρίεο ησλ αζιεηψλ ζε κία Γηεζλή αζιεηηθή δηνξγάλσζε 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ δείθηεο  ηνπ θνηλσληθνχ, πνιηηηθνχ θαη 

νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ κίαο ρψξαο, αθνχ ε  δηεζλήο αζιεηηθή 

επηηπρία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

ρψξαο λα ελεξγνπνηήζεη θαη λα αμηνπνηήζεη απνηειεζκαηηθά ηνπο 

παξάγνληεο ηζρχνο ηεο (Riordan, 1986). Ζ εζληθή εθπξνζψπεζε 

ησλ αζιεηψλ θαη νη επηηπρία ζε δηεζλείο νξγαλψζεηο είλαη κέζν 

θαιιηέξγεηαο ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο. Νη δηεζλείο επηηπρίεο 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο επίδεημε ηθαλφηεηαο, δείθηεο 

ππεξνρήο ελφο πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη αχμεζε ηνπ δηεζλνχο 

ηνπ θχξνπο. ια ηα πξνεγνχκελα κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ θαη κε 

ηελ δηεμαγσγή εληππσζηαθψλ θαη επηηπρεκέλσλ δηεζλψλ 

αζιεηηθψλ δηνξγαλψζεσλ ζε κία ρψξα. Νη δηεζλήο δηνξγαλψζεηο 

αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ κεγάιεο θιίκαθαο, γίλνληαη αηηία 

θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ, επλννχλ ην δηεζλέο εκπφξηα, 

πξνζειθχνπλ ζεαηέο θαη επελδπηέο θαη ε ηειενπηηθή ηνπο θάιπςε 
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βειηηψλεη ηελ ζέζε ηεο θηινμελνχζαο ρψξαο ζηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία (Γαξγαιηάλνο,1998). 

 

Ρα παξαπάλσ ζηνηρεία καο δείρλνπλ ην ξφιν πνπ κπνξεί λα δνζεί 

ζηνλ αζιεηηζκφ θαη ζηηο δηεζλείο αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο ζρεηηθά 

κε ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ θξαηψλ. Ξνιιέο φκσο , ζεηηθέο θαη 

αξλεηηθέο, κπνξνχλ λα είλαη θαη νη επηδξάζεηο ηνπ αζιεηηζκνχ 

ζηελ δηπισκαηία. Ν Holsti (1992) ππνζηήξημε φηη κε ηελ 

απνζηνιή αζιεηηθψλ νκάδσλ ζην εμσηεξηθφ, ηα θξάηε κπνξνχλ 

λα δεκηνπξγήζνπλ ή λα ζπληεξήζνπλ ήδε ππάξρνπζεο 

δηπισκαηηθέο ζρέζεηο.  

 

Ξνιιά είλαη ηα παξαδείγκαηα φπνπ ν αζιεηηζκφο θαη ε ζπκκεηνρή 

ζε δηεζλήο αζιεηηθέο εθδειψζεηο απνηέιεζε αηηία ή κέζν γηα 

έθθξαζε πνιηηηθήο δπζαξέζθεηαο. Αξθεηέο ηέηνηεο θηλήζεηο έρνπλ 

ζεκεησζεί ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, φηαλ ειιεληθέο εζληθέο 

νκάδεο αζθνχζαλ «βέην» κε απεηιή ηελ απνρψξεζε ηνπο απφ 

δηεζλήο δηνξγαλψζεηο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε νκάδα ηεο  ΞΓΓΚ 

θνξνχζε δηαθξηηηθά ε πξνζθσλνχηαλ κε ην φλνκα «Καθεδνλία».  

 

Ξεδίν πνιιψλ γεγνλφησλ πνιηηηθήο ζεκαζίαο είλαη νη  Νιπκπηαθνί 

Αγψλεο. Ρν Νιπκπηαθφ ηδεψδεο πξνάγεη ηελ εηξήλε θαη  ε ηέιεζε 

ηνπο ζηελ αξραηφηεηα γηλφηαλ ζε θιίκα  εθερεηξίαο θάζε κνξθήο 

πνιεκηθήο ζχγθξνπζεο. Νη ζχγρξνλνη Νιπκπηαθνί Αγψλεο φκσο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλν πνιηηηθφ πεξηερφκελν θαη ηεινχληαη 

ζε έλα δηεζλέο θιίκα ζην νπνίν νη ερζξνπξαμίεο δελ ζηακαηνχλ 

ζρεδφλ πνηέ θαη ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνψζεζε 

εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ πνιηηηθψλ ζθνπηκνηήησλ.  Ν Edwards 

(1984, ζει 172) δήισζε φηη « ..νη Ν.Α. έρνπλ, θαη πάληα είραλ, 

πνιηηηθφ πεξηερφκελν».   

 

Πρεδφλ θάζε ζχγρξνλή Νιπκπηάδα ραξαθηεξίδεηαη απφ γεγνλφηα 

κεγάιεο πνιηηηθήο ζεκαζίαο θαη ηζνξξνπίαο ησλ δηεζλψλ 
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πνιηηηθψλ ζρέζεσλ. Σαξαθηεξηζηηθφηεξα παξαδείγκαηα απνηεινχλ  

νη Νιπκπηαθνί αγψλεο ηεο Κφζραο ην1980 θαη ηνπο Ινο Άληδειεο ην 1984. 

 

 Ζ Κφζρα αλέιαβε ηελ δηνξγάλσζε ησλ Νιπκπηαθψλ αγψλσλ ηνπ 1980, ζε 

κηα πεξίνδν πνπ ε ςπρξνπνιεκηθή έληαζε κεηαμχ ησλ δπν ππεξδπλάκεσλ 

παξέκελε έληνλε. Πχκθσλα κε ηνλ Γηάηζε  ε αλάιεςε ησλ αγψλσλ ήηαλ 

κηα πξνζπάζεηα ησλ Πνβηεηηθψλ λα θαιχςνπλ ηελ θαηάξξεπζε ηνπ 

πνιηηηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ είρε ήδε αξρίζεη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 70, ελψ 

ήηαλ θαη απνηέιεζκα πηέζεσλ πξνο ηελ ΓΝΔ (Houlihan).  κσο ιίγνπο 

κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε, ζηηο 27/12/1979 ν ζνβηεηηθφο ζηξαηφο είρε εηζβάιεη 

ζην Αθγαληζηάλ κε απνηέιεζκα κηα ζεηξά ρψξεο λα αληηδξάζνπλ κε ηηο  ΖΞΑ 

λα πξσηνζηαηνχλ. Ν πξφεδξνο Θάξηεξ ζπλέδεζε άκεζα ηνπο επηθεηκέλνπο 

αγψλεο κε ηελ εηζβνιή δίλνληαο  ηειεζίγξαθν κε δηνξία ελφο κελφο γηα λα 

απνρσξήζνπλ ηα ζνβηεηηθά ζηξαηεχκαηα πξνθεηκέλνπ νη ΖΞΑ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηνχο. Ρελ απφθαζε απηή αθνινχζεζαλ άιιεο 64 ρψξεο, 

θπξίσο δπηηθέο αιιά θαη ηζιακηθέο, πνπ επίζεο κπνυθνηάξηζαλ ηνπο αγψλεο  

γηα ηνλ ίδην ιφγν. Θάπνηεο άιιεο, θπξίσο επξσπατθέο ρψξεο φπσο θαη ε 

Απζηξαιία σο έλδεημε δηακαξηπξίαο δελ αγσλίζηεθαλ κε ηε ζεκαία ηνπο 

αιιά κε ηε ζεκαία ηεο νιπκπηαθήο επηηξνπήο, αίηεκα πνπ αλαγθάζηεθαλ λα 

δερηνχλ νη Πνβηεηηθνί.  Βέβαηα απηφ δελ εκπφδηζε ηνπο δηνξγαλσηέο λα 

ππνζηεξίμνπλ φηη νη αγψλεο ζηέθζεθαλ απφ κεγάιε επηηπρία πνπ 

επηβεβαίσλε ηε εηξεληθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο (simri). Υζηφζν πξνβιεκαηηζκφ 

δεκηνχξγεζε θαη ην γεγνλφο φηη θαη νη δπν πξνεγνχκελεο ζνβηεηηθέο 

εηζβνιέο ζηελ Νπγγαξία ην 1956 θαη ζηελ Ρζερνζινβαθία ην 1968 έγηλαλ ζε 

πεξίνδν πξνεηνηκαζίαο ησλ ΝΑ (Κειβνχξλε θαη Ξφιε ηνπ Κεμηθφ 

αληίζηνηρα) θαη κάιηζηα ππήξραλ θαη ηφηε ζθέςεηο θάπνησλ δπηηθψλ ρψξσλ 

λα κε ζπκκεηάζρνπλ ζε έλδεημε δηακαξηπξίαο. Θάπνηνη κειεηεηέο 

δηαηχπσζαλ ην εξψηεκα θαηά πφζν απηφ ήηαλ ζπκπησκαηηθφ ή 

ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κνηίβν δξάζεο πνπ πεξηιάκβαλε 

ηνπο ΝΑ σο κέζν πίεζεο θαη απνδνρήο θαηαζηάζεσλ .(Γαξγαιηάλνο, 1998) 
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Ρν γεγνλφο πνπ ζπλέδεζε ηνλ αζιεηηζκφ θαη ηηο αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο κε 

ζέκαηα ηξνκνθξαηίαο θαη δεηήκαηα εζληθήο αζθάιεηαο ήηαλ ε ηξνκνθξαηηθή 

επίζεζε ζηνπο Νιπκπηαθνχο Αγψλεο Κνλάρνπ ην 1972. 

 

Νη Νιπκπηαθνί Αγψλεο πνπ δηνξγαλψζεθαλ ζην Κφλαρν ηεο Γπηηθήο 

Γεξκαλίαο ην 1972 ζεκαδεχηεθαλ απφ ηελ νκεξία Ηζξαειηλψλ αζιεηψλ απφ 

ηελ παιαηζηηληαθή ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε «Καχξνο Πεπηέκβξεο», πνπ 

νδήγεζε ηειηθά ζε ζθαγή. Ρελ 5ε Πεπηεκβξίνπ ηνπ 1972 , παξά ηα 

εμαηξεηηθά απζηεξά κέηξα αζθαιείαο, νρηψ παιαηζηίληνη ηξνκνθξάηεο 

εηζέβαιιαλ ζην Νιπκπηαθφ ρσξηφ θαη πήξαλ νκήξνπο 11 ηζξαειηλνχο 

αζιεηέο. Απαηηνχζαλ ηελ απειεπζέξσζε 200 ζπληξφθσλ ηνπο πνπ 

βξηζθφηαλ ζε ηζξαειηλέο θπιαθέο. Νη φκεξνη νδεγήζεθαλ ζην αεξνδξφκην 

ηεο πφιεο, φπνπ κεηά ηελ επέκβαζε ηεο γεξκαληθήο αζηπλνκίαο 

ζθνηψζεθαλ θαη νη 11 φκεξνη, νη 5 απφ ηνπο ηξνκνθξάηεο θαζψο θαη 2 

αζηπλνκηθνί. Νη αγψλεο είραλ ζηακαηήζεη γηα ην δηάζηεκα πνπ δηήξθεζαλ νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο, σζηφζν ε ΓΝΔ πήξε ηελ απφθαζε λα ζπλερηζηνχλ 

θαλνληθά. Πην Νιπκπηαθφ ζηάδην δηνξγαλψζεθε επηθήδεηα ηειεηή πνπ 

παξαθνινχζεζαλ 80.000 άλζξσπνη. Ν πξφεδξνο ηεο ΓΝΔ Άβεξη Κπξνπληαδ 

δηθαηνιφγεζε ηελ απφθαζε γηα ηε ζπλέρηζε ησλ αγψλσλ κε ηελ ηζηνξηθή 

θξάζε “The Games must go on”(Νη Αγψλεο πξέπεη λα ζπλερηζηνχλ). 

(Γαξγαιηάλνο, 1998) 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 3 

ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΑΘΙΖΡΗΘΝ ΓΔΓΝΛΝΡΝΠ ΠΡΑ ΞΙΑΗΠΗΑ 

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΟΓΝ 

 

1 ΑΘΙΖΡΗΘΝ ΓΔΓΝΛΝΠ ΥΠ ΔΟΓΝ 

 

Έλα Γηεζλέο Αζιεηηθφ Γεγνλφο πεξηέρεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ελφο Έξγνπ. Δίλαη έλα πξνζσξηλφ, κνλαδηθφ εγρείξεκα κε 

πξννδεπηηθή αλάπηπμε.  

 

Σαξαθηεξίδεηαη απφ :  

 

-  Ξξνζσξηλφηεηα, γηαηί έρεη θαζνξηζκέλε ρξνληθά αξρή θαη 

ηέινο. Ρν ζεκείν έλαξμεο ηνπ έξγνπ είλαη ε παξάδνζε ηεο 

ππνρξέσζεο δηνξγάλσζεο ηνπ γεγνλφηνο  ζε κία πφιε – πεξηνρή  - 

ρψξα θαη ζεκείν νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ  είλαη ε νινθιήξσζε – 

«ιήμε» ηνπ αζιεηηθνχ γεγνλφηνο . 

 

- Κνλαδηθφηεηα, γηαηί θάζε ηέηνηνπ είδνπο δηνξγάλσζε δηαθέξεη 

δηαθξηηά  απφ άιιεο αληίζηνηρεο δηνξγαλψζεηο αθνχ ν ηφπνο 

δηεμαγσγήο θαη ε νκάδα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη δηαθνξεηηθή 

παξφηη ππάξρνπλ θνηλά ζεκεία   θαη θαλφλεο πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζεζνχλ γηα ηελ ηειηθή κνξθή ηεο παξαγφκελεο ππεξεζίαο .  

 

-  Ξξννδεπηηθή Αλάπηπμε, αθνχ ην ζρέδην δηνξγάλσζεο ηνπ 

γεγνλφηνο αλαπηχζζεηαη  ζε βήκαηα θαη  αθνινπζεί απμεηηθή ζπλέρηζε. Ζ 

πεξηγξαθή ηνπ ηειηθήο κνξθήο ηνπ αζιεηηθνχ γεγνλφηνο  πνπ είλαη 

νπζηαζηηθά ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, πεξηγξάθεηαη γεληθά ζηα 

πξψηα ζηάδηα ηνπ έξγνπ θαη γίλεηαη πην ζπγθεθξηκέλε θαη ιεπηνκεξήο 

θαζψο εμειίζζεηαη ε πξνεηνηκαζία. 
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Ρν «παξαδνηέν ηνπ έξγνπ» δειαδή ε Αζιεηηθή Γηνξγάλσζε, ππφθεηηαη 

ζηνπο ηξεηο πεξηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ησλ έξγσλ. Πηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

ρξφλνπ, ηνπ θφζηνπο θαη ηεο πνηφηεηαο. 

 

- Σξφλνο. Δίλαη ζπγθεθξηκέλν ην ρξνληθφ πεξηζψξην αλάπηπμεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ απφ ηελ  ρξνληθή ζηηγκή επίζεκεο παξάδνζεο ηνπ αγψλα κέρξη 

ηελ εκεξνκελία-ζηφρν πνπ είλαη ε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ, ε νπνία θαη 

δελ κπνξείο λα κεηαηεζεί.  

 

- Θφζηνο.   Παθήο πεξηνξηζκφο είλαη ν νηθνλνκηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ 

έξγνπ. Ρν χςνπο ηνπ πνζνχ πνπ έρεη εγθξηζεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο 

δηνξγάλσζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο φπσο νη ρνξεγνί ηνπ αγψλα. 

 

- Ξνηφηεηα. πάξρνπλ ζαθψο πξνζδηνξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηειηθήο 

ππεξεζίαο δειαδή ηνπ αζιεηηθνχ αγψλα ζρεηηθά ηφζν κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο φζν θαη κε ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ 

θαηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ. 
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2 ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΑΘΙΖΡΗΘΝ ΑΓΥΛΑ ΠΡΑ ΞΙΑΗΠΗΑ ΡΖΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ 

ΔΟΓΝ 

 

Ζ νξγάλσζε ελφο Αζιεηηθνχ Γεγνλφηνο κπνξεί λα γίλεη ζηα πιαίζηα ηεο 

Γηαρείξηζεο  Έξγνπ ή πην ζπγθεθξηκέλα Γηαρείξηζεο Γεγνλφηνο.   

Πηελ πεξίπησζε ηεο  δηνξγάλσζεο ελφο ηέηνηνπ γεγνλφηνο ππάξρνπλ ηα 

ηξία θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ : 

 

- Ν Γηεπζπληήο Έξγνπ ν νπνίνο είλαη ν θχξηνο θνξέαο επζχλεο θαη 

ζπληνληζκνχ γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηηο δηαθνξεηηθέο 

ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο. Δίλαη πξφζσπν θιεηδί γηα ηελ δηνξγάλσζε 

αθνχ ελνπνηεί ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θφζηνπο, ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη 

ηεο πνηφηεηαο εξγαζηψλ πξνθεηκέλνπ ην ηειηθφ απνηέιεζκα λα 

αληεπεμέξρεηαη ζηηο απαηηήζεηο. 

- Ζ Νκάδα Έξγνπ ε νπνία απνηειείηαη απφ άηνκα απφ δηαθνξεηηθέο 

πεξηνρέο γηα λα θαιπθζνχλ νη πνηθίιεο αλάγθεο κίαο ηέηνηαο 

δηνξγάλσζεο. Δμαηηίαο ηεο πξννδεπηηθήο αλάπηπμεο ησλ εξγαζηψλ γηα 

ηελ δηνξγάλσζε ηνπ αγψλα νξηζκέλνη εξγάδνληαη γηα απηφ απφ ηελ 

ζηηγκή ηεο αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο ελψ άιινη πξνζηίζεληαη  

ζηαδηαθά ζηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ή κεηέρνπλ κφλν ζε έλα κέξνο 

απηψλ. 

- Πχζηεκα Γηνίθεζεο Έξγνπ βάζε ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγεί ν Γηεπζπληήο 

θαη ε Νκάδα Έξγνπ πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ελνπνηεκέλνο 

πξνγξακκαηηζκφο θαη έιεγρνο ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ηειηθψλ απνηειεζκάησλ. 

 

Νη εξγαζίεο γηα ηελ δηνξγάλσζε ελφο δηεζλνχο αζιεηηθνχ αγψλα , απφ ηελ 

αλάιεςε ηεο επζχλεο ηεο δηνξγάλσζεο κέρξη θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ, 

πεξλνχλ κέζα απφ ηηο ηέζζεξηο θάζεηο ηνπ Θχθινπ Εσήο ελφο  έξγνπ. 

 

- Φάζε αξρηθήο ζχιιεςεο πνπ είλαη ε απφθαζε θαη ε δηαδηθαζία 

δηεθδίθεζεο ηεο δηνξγάλσζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγψλα, θαη ν 
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νξηζκφο ηνπ έξγνπ δεκηνπξγψληαο ην θείκελν κε ηνπο θαλφλεο, ηηο 

απαηηήζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γεγνλφηνο. 

- Φάζε ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο φπνπ ν Γηεπζπληήο ηνπ Έξγνπ 

θαηαξηίδεη ην ζρέδην εξγαζίαο θαη καδί κε ηελ νκάδα εξγαζίαο 

ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη φιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα 

πινπνηεζνχλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ. 

- Φάζε πινπνίεζεο θαη εθηέιεζεο είλαη φιε ε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία 

πινπνηνχληαη νη πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί. 

- Θέζε ζε ιεηηνπξγία είλαη νπζηαζηηθά νη κέξεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ 

αζιεηηθνχ αγψλα φπνπ πξέπεη φια λα ιεηηνπξγήζνπλ φπσο 

πξνβιέθζεθαλ θαη πξνεηνηκάζηεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο. 

 

Ζ δηαδηθαζία νξγάλσζεο θαη πξαγκαηνπνίεζεο ελφο δηεζλνχο αζιεηηθνχ 

γεγνλφηνο κπνξεί λα νξγαλσζεί ζηηο πέληε κεγάιεο νκάδεο 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζπζηεκηθήο δηαρεηξίζεηο έξγνπ. Νη Νκάδεο : 

 

- Γηαδηθαζηψλ Δθθίλεζεο 

- Γηαδηθαζηψλ Πρεδηαζκνχ θαη Ξξνγξακκαηηζκνχ 

- Γηαδηθαζηψλ Δθηέιεζεο 

- Γηαδηθαζηψλ Διέγρνπ 

- Γηαδηθαζηψλ Θιεηζίκαηνο 

ζα είλαη θαη κέζνδνη βάζε ησλ νπνίσλ ζα γίλεη ε αλάπηπμε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ζην β΄ κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 
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ΚΔΟΝΠ Β 

ΚΔΙΔΡΖ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖΠ  
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ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ 

 

Κε βάζε φζα παξνπζηάζηεθαλ ζην Α΄ Κέξνο, ζα εμεηάζνπκε ηελ 

δηνξγάλσζε ελφο Ξαλεπξσπατθνχ Ξξσηαζιήκαηνο Γπκλαζηηθήο  

ζε κία ειιεληθή πφιε, εθαξκφδνληαο ηελ ζεσξεία θαη ηα εξγαιεία 

δηαρείξηζεο έξγσλ. 

 

Ζ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ήηαλ πξσηνγελήο. 

Αλαδεηήζεθαλ αξρεία θαη πξαθηηθά απφ δηεζλείο αζιεηηθέο 

δηνξγαλψζεηο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζηελ Διιάδα  θαη ζε άιιεο 

ρψξεο ζε δηάθνξα αζιήκαηα.  

Ξεγέο ήηαλ νη Αζιεηηθέο Νκνζπνλδίεο Γπκλαζηηθήο, Σάληκπνι , 

Πηίβνπ θαη Κπάζθεη πνπ παξαρψξεζαλ ζηνηρεία απφ ηα αξρεία 

πξαγκαηνπνηεζέλησλ δηεζλψλ δηνξγαλψζεσλ. Κειεηήζεθε θαη 

ηκήκα αξρείσλ απφ ην θνκκάηη ησλ αγψλσλ Γπκλαζηηθήο ζηνπο 

Νιπκπηαθνχο Αγψλεο Αζήλαο 2004.  

Ξξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζεηξά ζπλεληεχμεσλ απφ παξάγνληεο ηνπ 

ειιεληθνχ αζιεηηζκνχ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ δηνξγάλσζε 

Γηεζλψλ Αζιεηηθψλ Αγψλσλ.  

Έγηλε έξεπλα ζηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο πνπ κπνξνχζαλ λα 

δψζνπλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δληνπίζηεθαλ κηθξέο δηαθνξέο ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ζε θάζε κηα 

απφ απηέο ηηο δηνξγαλψζεηο. Ρν πξφηππν πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ 

παξνχζα εξγαζία είλαη απηφ πνπ θξίζεθε απφ ηελ ζπγγξαθέα σο 

κηα ιεηηνπξγηθή θαη νπζηαζηηθή κνξθή νξγάλσζεο .  Ζ αλάπηπμε 

ησλ επηκέξνπο ηνκέσλ  είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο ηερληθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ αζιήκαηνο ηεο 

Γπκλαζηηθήο πνπ έρεη επηιερζεί λα εμεηαζηεί ζηε παξνχζα 

εξγαζία. 
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Ζ κέζνδνο κε ηελ νπνία ζα εμεηαζηεί  ην ζέκα είλαη ε αλάπηπμε 

ησλ  πέληε βαζηθψλ νκάδσλ δηαδηθαζηψλ ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ.  

 

 

1ο βήμα Δκκίνηζη. Δίλαη ε πξψηε θάζε ηνπ έξγνπ, ε θάζε ηεο 

αξρηθήο ζχιιεςεο. Ζ δηαδηθαζία δηεθδίθεζεο ηεο δηνξγάλσζεο, ε 

αλάζεζε θαη ε ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ.  Θαηά ηελ δηαδηθαζία 

ηεο εθθίλεζεο ζα νξηζηεί ν  δηαρεηξηζηήο ηνπ έξγνπ θαη ε νκάδα 

εξγαζίαο ηνπ έξγνπ. Θα θαηαγξαθνχλ νη ζηφρνη πνπ πξέπεη  λα 

επηηεπρζνχλ. Θα δεκηνπξγεζεί ην Νξγαλφγξακκα θαη ζα νξηζηνχλ 

νη ππεχζπλνη θάζε ηνκέα. Βάζε ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο θαη ησλ 

βαζηθψλ θαηεγνξηψλ αξκνδηνηήησλ ζα γίλεη ε  πξφβιεςε γηα ην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ νκαιή 

δηεθπεξαίσζε ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ 

γεγνλφηνο.  

 

2ο βήμα Ξπογπαμμαηιζμόρ . Πε απηή ηελ θάζε ην έξγν 

ζρεδηάδεηαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα. Δδψ ζα δνζεί θαη ε κεγαιχηεξε 

έκθαζε ζε απηή ηελ εξγαζία, αθνχ ν ιεπηνκεξήο απηφο 

ζρεδηαζκφο ζα καο δψζεη ηελ πιήξε εηθφλα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

έξγνπ. Νη νκάδεο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ πξψηε 

θάζε ηεο εθθίλεζεο, αλαιακβάλνπλ λα ζρεδηάζνπλ θαη λα 

πξνγξακκαηίζνπλ ηηο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ πξνθεηκέλνπ 

λα επηηεπρζνχλ ηα απνηειέζκαηα. Θα εμεηάζνπκε ηνλ γεληθφ 

ζρεδηαζκφ – πξνγξακκαηηζκφ γηα θάζε ηνκέα  πνπ ζπλζέηεη ηελ 

δηεμαγσγή ηεο αζιεηηθήο δηνξγάλσζεο . 

 

3ο βήμα Δκηέλεζη. Δίλαη ε πξαγκαηνπνίεζε φζσλ έρνπλ 

ζρεδηαζηεί θαη πξνεηνηκαζηεί ζηελ θάζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. 

Κπαίλνπλ ζε ιεηηνπξγία φιεο νη πξνγξακκαηηζκέλεο δηαδηθαζίεο 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πρεδίνπ ηνπ Έξγνπ ψζηε λα παξαρζεί ην 

θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πνπ είλαη ε αζιεηηθή δηνξγάλσζε .  
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4ο βήμα Έλεγσορ. Πε φιε ηελ δηάξθεηα πξνεηνηκαζίαο θαη 

πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ δηελεξγνχληαη έιεγρνη πνπ ζα 

δηαθπιάμνπλ ηελ πνηφηεηα, ηελ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

θαη ησλ ζπκθσληψλ πνπ έρνπλ γίλεη, δηαζθαιίδνληαο ηελ 

πνηφηεηα ησλ εξγαζηψλ θαη ηνπ απνηειέζκαηνο.   

 

5ο βήμα Θλείζιμο. Ζ νινθιήξσζε ηεο  δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα θαη 

νη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ. Ζ πεξάησζε ησλ 

ζπκβάζεσλ θαη ε ηππηθή δηάιπζε ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ έξγνπ.  
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 1 

1η ΦΑΠΖ: ΙΔΗΡΝΟΓΗΔΠ ΔΘΘΗΛΖΠΖΠ  

 

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ - ΦΑΘΔΙΝΠ ΓΗΔΘΓΗΘΖΠΖΠ , ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ 

ΔΟΓΝ 

 

Πηελ πξψηε θάζε εθθίλεζεο ηνπ έξγνπ, δηαπηζηψλεηαη ε επθαηξία 

ηελ νπνία ζα αμηνπνηήζεη ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ. Πηελ 

πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε ε επθαηξία απηή είλαη ν ζθνπφο ηεο 

Δπξσπατθήο Νκνζπνλδίαο Γπκλαζηηθήο (UEG) λα δηνξγαλψζεη 

Ξαλεπξσπατθφ Ξξσηάζιεκα Γπκλαζηηθήο ζε ηξία ρξφληα ζε 

θάπνηα Δπξσπατθή πφιε.  

 

Ζ Διιεληθή Γπκλαζηηθή Νκνζπνλδία ζε ζπλεξγαζία θαη ππφ ηελ 

αηγίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ, απνθαζίδνπλ λα 

ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα γηα ηελ δηεθδίθεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηνξγάλσζεο ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε Διιεληθή Ξφιε . Ππζηήλεηαη 

Δπηηξνπή Γηεθδίθεζεο ε νπνία απνηειείηαη απφ ηξία κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Διιεληθήο Νκνζπνλδίαο Γπκλαζηηθήο, 

δχν κέιε απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ θαη δχν κε ηξεηο 

ζπφλζνξεο ή επελδπηέο.  Αθνχ γίλεη θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ θαη 

ησλ απαηηήζεσλ  ηνπ έξγνπ πξνεηνηκάδεηαη θαη θαηαηίζεηαη ν 

«Φάθεινο Γηεθδίθεζεο».  

 

 Ζ πξφηαζε πνπ θαηαηίζεηαη  πεξηέρεη  ηελ πεξηγξαθή ηνπ ηειηθνχ 

έξγνπ θαη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ 

αγψλα ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή.  

Ξην ζπγθεθξηκέλα, νλνκάδεηαη ν Γηεπζπληήο ηεο δηνξγάλσζεο, ην 

ρξνλνδηάγξακκα θαη ηα πνηνηηθά ζηνηρεία  πνπ ζα έρεη ε 

δηνξγάλσζε. 

Ξεξηιακβάλνληαη ηζηνξηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο, ζηνηρεία γηα ην 

θιίκα θαη ηε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία. 
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Γίλεηαη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ηνπ γεπέδνπ ζην νπνίν 

επξφθεηην λα δηνξγαλσζνχλ νη αγψλεο.  

Ξεξηγξάθνληαη νη δπλαηφηεηεο θαη ην θφζηνο δηακνλήο ζηελ πφιε.  

Γίλνληαη ζηνηρεία γηα ηνπο ηξφπνπο κεηάβαζεο ζην ηφπν 

δηεμαγσγήο θαζψο θαη γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο 

πφιεο θαηά ηηο εκέξεο παξακνλήο ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

Αλαθέξνληαη επίζεο νη επηπιένλ παξνρέο ζρεηηθά κε ηνλ 

πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ηηο ηερλνινγίεο. Γίλεηαη πεξηγξαθή 

παξφκνησλ δηνξγαλψζεσλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζηελ πεξηνρή θαη 

ζην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην.  

 

Ζ πξνηάζεηο εμεηάδνληαη, αμηνινγνχληαη θαη επηιέγεηαη ε 

επηθξαηέζηεξε κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ, ζηελ νπνία θαη  

αλαηίζεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα. Ζ 

αλαζέηνπζα αξρή θαη ε επηηξνπή πνπ έρεη θεξδίζεη ηελ αλάζεζε 

ηνπ αγψλα ππνγξάθνπλ Ξξσηφθνιιν Αλάιεςεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηνξγάλσζεο .  

 

Ππλαληνχληαη θαη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο γίλεηαη απεπζείαο 

αλάζεζε ζηελ δηνξγαλψηξηα αξρή ρσξίο λα ππάξμεη ε δηαδηθαζία 

δηεθδίθεζεο απφ πεξηζζφηεξεο απφ κία ππνςήθηεο ρψξεο.  

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ ν «Φάθεινο Γηεθδίθεζεο» 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο Θαηαζηαηηθφ ηνπ έξγνπ, αθνχ 

πεξηιακβάλεη κηα ζχληνκε αιιά πιήξε πεξηγξαθή ηνπ ηειηθνχ 

απνηειέζκαηνο  θαη είλαη ην θείκελν κέζα απφ ην νπνίν εγθξίλεηαη 

νπζηαζηηθά ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ  έξγνπ. 

 

 

 

 

 

 



 

 

57 

ΠΚΒΝΙΑΗΝ -  ΞΟΝΘΑΡΑΟΘΡΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΦΠΗΘΝ 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ  

 

Ακέζσο κεηά ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ (δηνξγάλσζε ηνπ Ξαλεπξσπατθνχ 

Ξξσηαζιήκαηνο Γπκλαζηηθήο), ε Δπηηξνπή Γηεθδίθεζεο δηαιχεηαη θαη 

ζπζηήλεηαη ε Νξγαλσηηθή Δπηηξνπή ησλ αγψλσλ. Ζ ζχζηαζε ηεο 

δεκνζηεχεηαη ζην Φ.Δ.Θ. θαη δεκηνπξγείηαη ΛΞΗΓ κε αλεμάξηεην 

πξνυπνινγηζκφ κέζσ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ .  Ζ Νξγαλσηηθή 

Δπηηξνπή είλαη ππεχζπλε γηα ηελ ηερληθή θαη δηνηθεηηθή πξνεηνηκαζία ησλ 

αγψλσλ. 

 

Ζ Νξγαλσηηθή Δπηηξνπή είλαη πνιπκειήο θαη ζπκκεηέρεη ζε απηή έλαο ή θαη 

πεξηζζφηεξνη  εθπξφζσπνη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ. Ρα 

ππφινηπα κέιε είλαη παξάγνληεο ηνπ αζιήκαηνο θαη πξνηηκάηε λα 

πξνέξρνληαη απφ ηηο θχξηεο ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο ηνπ έξγνπ. Πε πνιιέο 

δηνξγαλψζεηο ζπλαληάκε ηελ ζπκκεηνρή επίηηκσλ κειψλ ζηελ Νξγαλσηηθή 

Δπηηξνπή. Ρα κέιε απηά ε νπνία κπνξεί λα είλαη  αμησκαηνχρνη ηεο πνιηηείαο 

θαη ηνπηθνί άξρνληεο Ζ Νξγαλσηηθή Δπηηξνπή είλαη ππεχζπλε θαη πξέπεη λα 

εγθξίλεη θαη λα ππνγξάςεη θάζε νηθνλνκηθή θαη λνκηθή ελέξγεηα.  

  

Ζ Δπξσπατθή Νκνζπνλδία Γπκλαζηηθήο (UEG) είλαη ν δηνξγαλσηήο 

ησλ Δπξσπατθψλ Ξξσηαζιεκάησλ Γπκλαζηηθήο θαη ε Διιεληθή 

Γπκλαζηηθή Νκνζπνλδία (Δ.Γ.Ν.) είλαη ε δηνξγαλσηηθή 

νκνζπνλδία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επξσπατθνχ πξσηαζιήκαηνο. Νη 

αγψλεο ζα πξέπεη λα δηνξγαλσζνχλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

Γηεζλνχο Νκνζπνλδίαο Γπκλαζηηθήο (FIG) θαη ηνπο θαλνληζκνχο 

ησλ αγψλα . 

 

Γεκηνπξγείηαη θαη ππνγξάθεηαη Ππκβφιαην κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο 

Νκνζπνλδίαο Γπκλαζηηθήο θαη ηεο Διιεληθήο Γπκλαζηηθήο 

Νκνζπνλδίαο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε ΔΓΝ είλαη ν δηνξγαλσηήο 

ηνπ επξσπατθνχ Ξξσηαζιήκαηνο  ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληά . 

 



 

 

58 

 Ρν Ππκβφιαην δεζκεχεη φηη ζα γίλνπλ ζεβαζηέο απφ ηνπο 

δηνξγαλσηέο νη ζπκθσλίεο, νη νπνίεο ηίζεληαη ζε ηζρχ κε ην 

ζπκβφιαην, κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Γπκλαζηηθήο Νκνζπνλδίαο  θαη 

ησλ ρνξεγψλ ηεο θαζψο θαη ησλ επίζεκσλ εηαίξσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο .  

Δδψ ππάγνληαη νη ρνξεγνί ηεο Νκνζπνλδίαο σο δηαθεκηζηηθνί 

εηαίξνη, ν επίζεκνο δηεζλήο δηαλνκέαο ηειενπηηθψλ δηθαησκάησλ, 

ε επξσπατθή ξαδηνθσληθή νκνζπνλδία, θαη νη επίζεκνη εηαίξνη 

αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη κεραλνγξαθηθήο θάιπςεο ηνπ αγψλα.  

 

Πηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ Ππκβνιαίνπ ε Νξγαλσηηθή Νκνζπνλδία 

δεζκεχεηαη λα ζεβαζηεί γηα ηελ δηνξγάλσζε ηνπ Ξαλεπξσπατθνχ 

Ξξσηαζιήκαηνο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Νκνζπνλδίαο  

θαη ηεο FIG ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δηνξγάλσζεο. 

Ππγθεθξηκέλα, ηνπο θαλνληζκνχο γηα ηελ δηαθήκηζε θαη ηελ 

δεκνζηφηεηα  ηνπ γεγνλφηνο, ηνπο θαλνληζκνχο γηα ηα Κέζα 

Δλεκέξσζεο, ηνπο ηερληθνχο θαλνληζκνχο γηα ηελ νξγάλσζε 

θαζψο θαη ηηο δηεζλείο νδεγίεο γηα ηελ ηαηξηθή νξγάλσζε ησλ 

αγψλσλ θαη ηνπο ειέγρνπο ληφπηλγθ. 

 

Ξην ζπγθεθξηκέλν ην Ππκβφιαην νξίδεη :  

-  Ρελ αθξηβή εκεξνκελία θαη ηφπν  πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ 

γεγνλφηνο. 

-  Ρνπο ππεχζπλνπο δηαρείξηζεο ησλ ηερληθψλ ζεκάησλ.  

-  Ρελ νκάδα εξγαζίαο θαη ηνπο ππεχζπλνπο ηνκέσλ.  

-  Βαζηθέο αξρέο γηα ηελ θάιπςε ηνπ γεγνλφηνο απφ ηα ΚΚΔ, 

δεζκεχζεηο γηα ηηο ππάξρνπζεο ζπκθσλίεο απνθιεηζηηθψλ 

δηθαησκάησλ κεηάδνζε θαη ηελ κεηαβίβαζε ηνπο.  

-  Ρνπο ηξφπνπο παξαρψξεζεο ησλ δηαθεκηζηηθψλ δηθαησκάησλ 

θαζψο θαη ηελ δέζκεπζε γηα ζεβαζκφ ησλ ήδε 

θαηνρπξσκέλσλ δηαθεκηζηηθψλ παθέησλ.  

-  Ζ ζηξαηεγηθή θαη ε ζπλεξγαζίεο ζηα  ζέκαηα κέξθεηηλγθ, 

θαζψο θαη ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ εηζπξάμεσλ.  



 

 

59 

-  ξνη γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ αζιεηηθνχ 

εμνπιηζκνχ. 

-  Γεζκεχζεηο γηα ζπλεξγαζία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κειψλ γηα 

φιεο ηηο δεκνζηεχζεηο πνπ  αθνξνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

δηνξγάλσζε. 

-  Γέζκεπζε ζρεηηθά  κε ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ειέγρσλ 

ληφπηλγθ. 

-  Γέζκεπζε γηα ηελ γεληθή αζθάιεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη 

ησλ πιηθψλ δνκψλ. 

-  Γέζκεπζε ηνπ δηνξγαλσηή γηα ηελ αληαπφθξηζε ηεο 

δηνξγάλσζεο ζηηο πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο απαηηήζεηο 

ζχκθσλα κε φιεο ηηο ξπζκίζεηο θαη ηνπο θαλνληζκνχο. 

-   Πηνηρεία γηα ηνλ ηξφπν θάιπςεο ησλ ζεκάησλ ηεο 

κεηαθνξάο, ηεο δηακνλήο θαη ηεο ζίηηζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. 

-  Γεληθέο δεζκεχζεηο ζε ζέκαηα δεκνζίσλ ζρέζεσλ, επίζεκσλ 

πξνζθιήζεσλ, δηαπηζηεχζεσλ, κεηαιιίσλ.  

 

Ρν πξναλαθεξζέλ «Ππκβφιαην» κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο ε 

Ξξνθαηαξθηηθή Έθζεζε Φπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ, αθνχ 

ζε απηή ηελ δηαδηθαζία θαηαγξάθεθαλ νη απαηηήζεηο ησλ 

παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ, ηα φξηα ηνπ θαη ηα θξηηήξηα απνδνρήο ηνπ 

ηειηθνχ έξγνπ. 
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ΓΔΠΚΔΠΔΗΠ 

 

Ρν Ππκβφιαην δεζκεχεη φηη ε Νξγαλσηηθή Νκνζπνλδία, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ πξνεηνηκαζία, ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε, ηελ δηεμαγσγή θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

αζιεηηθνχ γεγνλφηνο, πξέπεη λα θέξεη εηο πέξαο φιεο ηηο εξγαζίεο 

πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο αγψλεο ζε ηέηνηα κνξθή, ψζηε λα 

εγγπεζεί φηη: 

- ζα αληαπνθξηζεί ζηηο πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο απαηηήζεηο 

ηνπ επξσπατθνχ πξσηαζιήκαηνο  

- ζα νξγαλσζεί ην αζιεηηθφ γεγνλφο ζχκθσλα κε ηηο 

ξπζκίζεηο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο FIG γηα ηελ δηνξγάλσζε 

αγψλσλ 

- ζα δηεμαρζνχλ νη αγψλεο ρσξίο πξνβιήκαηα γηα ηνπο 

αληηπξνζψπνπο θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηφ (απφ αζιεηηθή, 

ηερληθή θαη ινγηζηηθή άπνςε)  

- ζα πξνζθέξεη θαιέο ζπλζήθεο ζηα κέζα καδηθήο 

επηθνηλσλίαο θαη ηνλ ηχπν (ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη κεηάδνζεο)  

- ζα είλαη ελδηαθέξνλ γηα ην θνηλφ θαη ηνπο ζεαηέο . 

Ζ Νξγαλσηηθή Δπηηξνπή είλαη ππεχζπλε γηα ηελ ηήξεζε φισλ ησλ 

ζπκθσληψλ πνπ έρνπλ ζπλαθζεί  κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

Δπηπιένλ ππνρξενχηαη ζε θάζε ζπκθσλία πνπ ζα ζπλάςεη  κε 

ηξίηνπο λα ηεξεί απηέο ηηο αξρέο.  

 

Πηελ θάζε εθθίλεζεο ηνπ έξγνπ νξίδνληαη νη δπν απφ ηνπο 

βαζηθνχο παξάγνληεο ηνπ έξγνπ  : ν Γηεπζπληήο έξγνπ θαη ε 

Νκάδα Δξγαζίαο Έξγνπ. 
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ΓΗΔΘΛΡΖΠ ΔΟΓΝ 

 

Ζ Νξγαλσηηθή Δπηηξνπή  νξίδεη ηνλ Δθηειεζηηθφ Γηεπζπληή ησλ 

αγψλσλ δειαδή ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Έξγνπ. Δίλαη πξφζσπν ην 

νπνίν θξίλεηαη φηη έρεη ηα ζηνηρεία ελφο δηαρεηξηζηή έξγνπ (φπσο 

απηά αλαιχζεθαλ ζην θεθ 1 ζ. ..ηεο παξνχζαο εξγαζίαο) αιιά 

θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ηνπ αζιήκαηνο.  

Ζ γλψζε ησλ ηερληθψλ ιεπηνκεξεηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

αζιήκαηνο θαζψο θαη ε εκπεηξία ηνπ απφ ζπκκεηνρέο ηνπ ζε 

παξφκνηεο αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο ηνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα 

εθηφο απφ ηελ ζπζηεκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ λα έρεη επάξθεηα 

γλψζεσλ ζε φια ηα ηδηαίηεξα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

έξγνπ. Θα είλαη ζε ζέζε λα επηβεβαηψλεη ν ίδηνο ηελ νξζφηεηα 

ησλ απνθάζεσλ, φπσο θαη λα επηιέμεη ζπλεξγάηεο, ζηνπο 

επηκέξνπο ηνκείο, νη νπνίνη ζα έρνπλ ηελ απαξαίηεηε 

εμεηδηθεπκέλε θαηάξηηζε. Ζ εκπεηξία ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν ηνλ 

θέξλεη ζε ζέζε λα κπνξεί λα πξνβιέςεη ελδερφκελα πξνβιήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηελ πινπνίεζε θαη ηνλ 

έιεγρν ηνπ έξγνπ.  

Ζ νξγαλσηηθή δνκή επεθηείλεηαη ζε ηξία επίπεδα γη απηφ ην ιφγν 

ν  Γηεπζπληήο Έξγνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχπηεη θαη 

ηα ηερληθά ηκήκαηα ηνπ έξγνπ. Έλα πξφζσπν πνπ πξνέξρεηαη απφ 

ηνλ ρψξν ηεο γπκλαζηηθήο κε δηνηθεηηθή εκπεηξία θαη ζπκκεηνρή , 

απφ δηάθνξεο ζέζεηο , ζε ηνπηθέο αιιά θαη δηεζλείο δηνξγαλψζεηο 

είλαη θαηάιιειν γηα λα βξεζεί ζην «ηηκφλη» ηνπ εγρεηξήκαηνο.   

Ν Γηεπζπληήο ηνπ έξγνπ αλαιακβάλεη λα δεκηνπξγήζεη ηελ Νκάδα 

Δξγαζίαο θαη είλαη ν ππεχζπλνο γηα ηελ επηηπρή θαη νκαιή 

δηεμαγσγή ηνπ γεγνλφηνο.   

 

Ν Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο ησλ Αγψλσλ έρεη ηνλ πιήξε έιεγρν 

ηνπ έξγνπ, βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηνπο πεχζπλνπο 

Ρνκέσλ, ηελ Νξγαλσηηθή Δπηηξνπή θαη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

(UEG). 
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Πε φιε ηελ δηάξθεηα ηνλ εξγαζηψλ ζπγθεληξψλεη θαη δηαβηβάδεη 

πξνο έγθξηζε ζηελ Νξγαλσηηθή Δπηηξνπή πξνο έγθξηζε, ηηο 

εηζεγήζεηο θαη ηα αηηήκαηα πνπ ζπγθεληξψλεη απφ ηνπο 

επηθεθαιείο φισλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ πεξηνρψλ ηνπ έξγνπ . 

Ππλεζίδεηαη ν Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο λα ππνζηεξίδεηαη απφ κία 

κηθξή νκάδα βνεζψλ.  

 

 

ΝΚΑΓΑ ΔΟΓΝ  

 

Ζ Νκάδα Δξγαζίαο ηνπ έξγνπ, ε νπνία ζπζηήλεηαη ζηελ έλαξμε 

ηνπ έξγνπ θαη δηαιχεηαη ζην θιείζηκν ηνπ, απνηειείηαη απφ άηνκα 

απφ δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο θαη θαιχπηεη φιεο ηηο  

απαξαίηεηεο εηδηθφηεηεο.  

 

Ν Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο Αγψλσλ δεκηνπξγεί ην Νξγαλφγξακκα  

θαη νξίδνληαη νη επηθεθαιήο θάζε ιεηηνπξγηθνχ ηνκέα. Απηφ ην 

ζεκείν θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ αθνχ ηα άηνκα πνπ ζα 

επηιερζνχλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο 

ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο δξάζεο.  

Ν Δπηθεθαιήο θάζε ηνκέα έρεη ππφ ηελ επζχλε ηνπ ηελ νκαιή 

αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηνπ θαη επηιέγεη , παίξλνληαο ηελ  έγθξηζε 

ηνπ Γηεπζπληή, ηα άηνκα πνπ ζα ζηειερψζνπλ ηελ νκάδα 

εξγαζίαο ηνπ.  

 

Ξνιχ ζεκαληηθφ είλαη ην ηκήκα ησλ Ινγηζηψλ. Απνηειείηαη απφ 2 

άηνκα. Ν έλαο είλαη απαξαίηεηα νξθσηφο ινγηζηήο θαη ν δεχηεξνο 

είλαη ν ινγηζηήο ηεο Νκνζπνλδίαο. Νη ινγηζηέο αλαθέξνληαη 

απεπζείαο ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ αγψλα αθνχ απηή είλαη 

ππεχζπλε γηα ηελ ππνγξαθή φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ ζπβάζεσλ θαη 

πιεξσκψλ. 
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ΝΟΓΑΛΝΓΟΑΚΚΑ  

 

Θάησ απφ ηνλ Δκηελεζηικό Γιεςθςνηή ηνπ αγψλα βξίζθνληαη :  

  Ρνκέαο Γηνηθεηηθήο πνζηήξημεο  

  Ρνκέαο Διέγρνπ Ξνηφηεηαο  

  Ρνκέαο Κεηαθνξψλ  

  Ρνκέαο Γηακνλήο – Γηαηξνθήο  

  Ρνκέαο Αγσληζηηθνχ  

  Ρνκέαο Αζιεηηθήο Δγθαηάζηαζεο   

  Ρνκέαο Αζθάιεηαο  

  Ρνκέαο ΚΚΔ θαη Δπηθνηλσλίαο  

  Ρνκέαο Κάξθεηηλγθ  

  Ρνκέαο Γεκνζίσλ Πρέζεσλ  

  Ρνκέαο Ηαηξηθψλ ζεκάησλ θαη Αληηληφπηλγθ   

  Ρνκέαο Δζεινληψλ  

  Ρνκέαο Ρερληθψλ Δξγαζηψλ  

 

Πηνλ Ρνκέα Γηνηθεηηθήο πνζηήξημεο αλήθνπλ : 

   Ρκήκα Γξακκαηείαο  

   Ρκήκα Νηθνλνκηθψλ  – Ππκβάζεσλ 

   Ρκήκα Ρερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ θαη πνζηήξημεο  

   Ρκήκα Γηαπηζηεχζεσλ  

   πεχζπλνο Ηζηνζειίδαο 

   πεχζπλνο Δηζηηήξησλ 

 

   Πηνλ Ρνκέα Αγσληζηηθνχ  αλήθνπλ : 

  Ρκήκα Ξξνγξάκκαηνο Αγψλα θαη Ξξνπνλήζεσλ  

  πεχζπλνο Νκάδσλ 

  πεχζπλνο Θξηηψλ 

  πεχζπλνο Γηαρείξηζεο Πηαηηζηηθψλ θαη Απνηειεζκάησλ   

 

 

   Πηνλ Ρνκέα Δγθαηάζηαζεο αλήθνπλ : 
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  Ρκήκα πεξεζηψλ Δγθαηάζηαζεο 

 πεχζπλνο Θαζαξηφηεηαο  

 πεχζπλνο Πίηηζεο 

  πεχζπλνο Αγσληζηηθνχ Σψξνπ  

  πεχζπλνο Ξξνπνλεηεξίσλ 

  πεχζπλνο Αζιεηηθνχ Δμνπιηζκνχ  

  πεχζπλνο Θεξθίδαο θαη ινηπψλ ρψξσλ  

 

Πηνλ Ρνκέα ΚΚΔ θαη Δπηθνηλσλίαο είλαη : 

  πεχζπλνο Γεκνζηνγξάθσλ  

  πεχζπλνο Κεηαδφζεσλ  

  πεχζπλνο Δπηθνηλσλίαο  

 

Πηνλ Ρνκέα Γεκνζίσλ Πρέζεσλ αλήθνπλ : 

  πεχζπλνο  Ξξσηνθφιινπ 

  πεχζπλνο Απνλνκψλ 

  πεχζπλνο Ρειεηψλ  

 

Νη επηθεθαιήο θάζε Ρνκέα θξίλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ Δζεινληψλ 

πνπ ζα είλαη απαξαίηεηνη ζηνλ ηκήκα ηνπο θαη εηζεγνχληαη ηελ 

πξφηαζε ηνπο ζηνλ Γηεπζπληή Δζεινληψλ. Νη εζεινληέο 

πξνζηίζεληαη ζην δπλακηθφ ησλ ηκεκάησλ ηηο εκέξεο 

πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ γεγνλφηνο. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 2 

2η ΦΑΠΖ: ΙΔΗΡΝΟΓΗΔΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ  

 

ΠΣΔΓΗΝ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΟΓΝ – ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΘΑΗ ΝΟΗΠΚΝΠ 

ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ  

 

Πε απηφ ην ζηάδην ηνπ έξγνπ αλαπηχζζεηαη ην Πρέδην Γηνίθεζεο 

Έξγνπ.  

 

Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ησλ αγψλσλ έρεη ιάβεη, απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, νδεγφ κε ζαθείο θαη ιεπηνκεξείο νδεγίεο 

ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ πνηφηεηα ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηνξγάλσζεο. Νη θαλνληζκνί θαη 

πεξηνξηζκνί απηνί ηζρχνπλ γηα ηελ δηνξγάλσζε θάζε επίζεκνπ 

Ξξσηαζιήκαηνο γπκλαζηηθήο, θαζνξίδνληαη θαη δηακνξθψλνληαη 

απφ ηελ Ξαγθφζκηα Νκνζπνλδία Γπκλαζηηθήο (FIG) θαη 

θαζνδεγνχλ θαη δεζκεχνπλ θάζε δηνξγαλψηξηα αξρή.  

Βάζε απηψλ ησλ ζηφρσλ γηα ην παξαδνηέν ηνπ έξγνπ (ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ αζιεηηθνχ γεγνλφηνο) αλαπηχζζεηε ην 

Πρέδην Γηνίθεζεο Έξγνπ. Ρν “WORK PLAN” ηνπ αγψλα 

πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή ησλ παξαδνηέσλ ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηνξγάλσζεο.  Ν Πρεδηαζκφο θαη ν 

νξηζκφο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ κέζσ απηήο ηεο 

ιεπηνκεξνχο έθζεζεο απνηειεί ηελ βάζε γηα ηηο κειινληηθέο 

απνθάζεηο.  
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ΓΝΚΖ ΑΛΑΙΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ – ΝΟΗΠΚΝΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΥΛ  

 

Ν Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο Έξγνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ 

ζπληνληζκφ φισλ ησλ ζπλνδεπηηθψλ ζρεδίσλ. Ρα ζπλνδεπηηθά 

ζρέδηα γηα ηνπο επηκέξνπο ηνκείο πνπ ζα ζπλζέζνπλ ην έξγν, 

ζρεδηάδνληαη απφ ηελ πεχζπλνπο ησλ ηνκέσλ. Βάζε απηψλ ησλ 

ζρεδίσλ δεκηνπξγείηε ε Γνκή Αλάιπζεο Δξγαζηψλ (WBS) γηα θάζε 

ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ. Ππλερίδνληαο ζε κεγαιχηεξε αλάιπζε 

εξγαζηψλ δεκηνπξγνχληαη ηα παθέηα εξγαζίαο (work packages) 

θαη ε αλάιπζε ηνπο ζε αθφκα κηθξφηεξα ζπζηαηηθά ζηνηρεία δίλεη 

ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο (planned activities). 

 

Θάζε ηκήκα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζρεδηάδεη ηα παξαδνηέα ηνπ. 

Αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα ν βαζηθφο ξφινο θαη ηα ζρέδηα ελεξγεηψλ 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ ηνπ έξγνπ. Γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ 

βαζηθψλ εξγαζηψλ πνπ ζα πξέπεη λα ζρεδηάζεη ν ππεχζπλνο θάζε 

ηνκέα. πσο ζα παξαηεξεζεί ζε θάζε ιεηηνπξγηθφ ηνκέα 

παξαηεξνχληαη πνιιέο απφ ηηο δηεξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ Νκάδα Πρεδηαζκνχ θαη Ξξνγξακκαηηζκνχ.  ια ηα επηκέξνπο 

ζρέδηα καδί ζπλζέηνπλ ην Πρέδην Γηνίθεζεο Έξγνπ.  
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ΡΝΚΔΑΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ 

 

Ππλήζσο ε έδξα ηεο Νξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ πεξεζηψλ 

Γηνηθεηηθήο πνζηήξημεο ηεο δηνξγάλσζεο είλαη ζην ζηάδην 

δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ. Εεηείηαη απφ ηελ Γηνίθεζε ηνπ ζηαδίνπ 

ε παξαρψξεζε ησλ απαηηνχκελσλ ρψξσλ. Απηνί νη ρψξνη 

δηακνξθψλνληαη θαη εμνπιίδνληαη ψζηε λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο 

ζηέγαζεο ησλ γξαθείσλ θαη ησλ αηζνπζψλ  πνπ ζα εμππεξεηήζνπλ 

ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο  ηεο νξγάλσζεο.   

 

ΡΚΖΚΑ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑΠ  

Ζ Γξακκαηεία ηεο Νξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο μεθηλά λα ιεηηνπξγε ί κε 

ηελ ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο. Δίλαη έλα νξγαλσκέλν γξαθείν πνπ 

έρεη ηελ επζχλε ηεο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ ηεο 

Δπηηξνπήο. Γηεθπεξαηψλεη θάζε γξαθεηνθξαηηθφ δήηεκα, δηαηεξεί 

αξρείν θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αιιεινγξαθία θαη επηθνηλσλία 

κε ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο ( πρ μέλεο Νκνζπνλδίεο), θαζψο 

θαη ζε ζέζε λα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηα δηαδηθαζηηθά 

δεηήκαηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.  

 

Ρν Ρκήκα ηεο Γξακκαηείαο ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο 

ζπλεξγάδεηαη κε φινπο ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο, παξέρνληαο 

ηνπο ελεκέξσζε απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψλεη θαη 

δηεθπεξαηψλνληαο ηα δεηήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο 

ηνπ. 

 

ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ - ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ 

Ρν ηκήκα Νηθνλνκηθψλ μεθηλά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ κε ηελ ζχζηαζε 

ηεο Νξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο.  

Δίλαη ππεχζπλν γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ 

ηεο δηνξγάλσζεο. Ξαξαθνινπζεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ. Διέγρεη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα.  Δίλαη ην 

ππεχζπλν ηκήκα γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζκψλ πνπ 
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πξνθεξχζζνληαη. Φξνληίδεη γηα ηελ κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Γηελεξγεί ηηο πιεξσκέο ησλ πξνκεζεπηψλ θαη  δηεθπεξαηψλεη ηηο 

νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπκβάζεηο.  

 

ΡΚΖΚΑ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ 

Ρν Ρκήκα Ρερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ θαη πνζηήξημεο θξνληίδεη κε 

ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ γηα ηνλ εμνπιηζκφ ησλ γξαθείσλ 

δηνίθεζεο κε ηνλ απαξαίηεην ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ.  

Δίλαη ην ππεχζπλν ηκήκα γηα ηελ εγθαηάζηαζε φισλ ησλ 

επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ θαη 

λα δηαηεξεζνχλ πξηλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο 

πξνθείκελνπ λα εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηεο δηνξγάλσζεο.  

Απηφο ν εμνπιηζκφο πεξηιακβάλεη εγθαηάζηαζε ηειεθσληθψλ 

γξακκψλ, θαμ, ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ κε πξφζβαξε ζην 

δηαδίθηπν.  

Ζ Ν.Δ. πξνκεζεχεη ηα επίζεκα κέιε ηεο UEG κε θηλεηά ηειέθσλα 

γηα εζσηεξηθή επηθνηλσλία γηα φιεο ηηο εκέξεο παξακνλήο ηνπο.   

Ξξνηείλεηαη ε πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο ελδνεπηθνηλσληψλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ κέιε ηεο Ν.Δ., ηνλ  Δθηειεζηηθφ Γ ηεπζπληή, 

ηνπο Δπηθεθαιήο Ρνκέσλ θαη απφ φζνπο άιινπο ζα βξίζθνληαη ζε 

ζέζεηο πνπ ηνπο ρξεηάδεηαη ηηο εκέξεο ησλ αγψλσλ.  

Ξξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία αίζνπζαο, εληφο ηνπ ζηαδίνπ, κε 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ζπλδεδεκέλνπο κε ην δηαδίθηπν, γηα 

ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο απφ ηνπο αζιεηέο θαη ηα κέιε ησλ 

απνζηνιψλ. 

 Ρν Ρκήκα απηφ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη γηα ηελ 

ζπληήξεζε ηνπ. 

 

Ν πεχζπλνο ηνπ Ρκήκαηνο Ρερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ θαη 

πνζηήξημεο, αθνχ πξαγκαηνπνηήζεη κειέηε θαη θαηαγξάςεη ηηο 

αλάγθεο ζε ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ηηο γλσζηνπνηεί ζηνλ 

Δθηειεζηηθφ Γηεπζπληή, θαη αλαδεηνχληαη νη ηξφπνη απφθηεζεο 
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ηνπο. Δίηε πξνθεξχζζεηαη δηαγσληζκφο γηα ηελ αγνξά ε ελνηθίαζε 

ηνπο, είηε δίλεηαη κέξνο απηψλ ζην Ρκήκα  Κάξθεηηλγθ γηα ηελ 

αλεχξεζε ρνξεγψλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηνχο 

ηνπο θιάδνπο.  

 

ΡΚΖΚΑ ΓΗΑΞΗΠΡΔΠΔΥΛ  

Ρν Ρκήκα απηφ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ έθδνζε ησλ δηαπηζηεχζεσλ 

φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνπο αγψλεο.  

 Ζ δηαπίζηεπζε απνηειεί ηελ ππνρξεσηηθή θάξηα εηζφδνπ ζε 

νπνηνλδήπνηε ρψξν ηεο δηνξγάλσζεο θαη ε θαηνρή θαη επίδεημε  

ηεο είλαη απαξαίηεηε γηα φινπο αλεμαίξεηνο .  

Ν πεχζπλνο ηνπ Ρκήκαηνο πξέπεη λα θξνληίζεη λα απνθηεζεί ν 

θαηάιιεινο εμνπιηζκφο πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ έθδνζε 

ησλ δηαπηζηεχζεσλ θαη ην εηζεγείηαη ζηνλ Δθηειεζηηθφ Γηεπζπληή 

ηνπ Αγψλα. 

  

Ν πεχζπλνο Γηαπηζηεχζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Ρκήκα 

Κάξθεηηλγθ πξνεηνηκάδνπλ ηελ κνξθή πνπ ζα έρνπλ νη 

δηαπηζηεχζεηο. 

 

Ν πεχζπλνο Γηαπηζηεχζεσλ ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή 

Γπκλαζηεξίνπ γηα ηηο Εψλεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη πνηνο 

έρεη πξφζβαζε ζηελ θάζε Εψλε. Βάζε απηνχ γίλεηαη ε αξίζκεζε 

ησλ δσλψλ θαη ν θάζε ζπκκεηέρσλ δηαπηζηεχεηαη γηα ηηο δψλεο 

ζηηο νπνίεο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε.  

 

Πε ζπλεξγαζία κε ηνλ πεχζπλν Ξξσηνθφιινπ θαη Γεκνζίσλ 

Πρέζεσλ εθδίδνληαη νη VIP δηαπηζηεχζεηο γηα ηα επίζεκα πξφζσπα 

πνπ ζα παξαζηνχλ ζηνπο αγψλεο.  
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Νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ζα δηαπηζηεπηνχλ νη ζπκκεηέρνληεο 

είλαη δχν. 

Δθ ησλ πξνηέξσλ. Νη μέλεο Νκνζπνλδίεο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ 

ζηνπο αγψλεο ελεκεξψλνληαη απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο 

δηνξγάλσζεο θαη απφ ηελ αιιεινγξαθία ηνπο κε ηελ δηνίθεζε φηη 

κπνξνχλ λα απνζηείινπλ καδί κε ηελ νλνκαζηηθή δήισζε ησλ 

κειψλ ηεο απνζηνιήο ηνπο θσηνγξαθίεο πξνθεηκέλνπ λα 

εθδνζνχλ νη δηαπηζηεχζεηο.  

Κε ηελ άθημε ζηνλ ηφπν δηνξγάλσζεο.  

 

SITE – ΔΞΗΠΖΚΖ ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑ  

Ζ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο δηνξγάλσζεο παίδεη ζεκαληηθφ θαη 

πνιπδηάζηαην ξφιν ζε φιε ηελ δηάξθεηα πξνεηνηκαζίαο ηνπ 

αγψλα.  

Ζ δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα απνηειεί ζεκαληηθφ κέζν ελεκέξσζεο , 

πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ αιιά θαη ηνπ 

θνηλνχ κε ηελ νξγάλσζε.   Γεκνζηεχεηαη θάζε πιεξνθνξία 

ζρεηηθή κε ην πξσηάζιεκα, ηνπο δηαγσληζκνχο, ην πξφγξακκα, 

ηηο δηαδηθαζίεο θξάηεζεο δσκαηίσλ θιπ.  

Ν πεχζπλνο Ηζηνζειίδαο εηζεγείηαη ζηνλ Δθηειεζηηθφ Γηεπζπληή 

ηελ πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε θαηαζθεπήο ηεο 

επίζεκεο ηζηνζειίδαο  ηεο δηνξγάλσζεο , ζε πιεξνθνξηαθή 

εηαηξεία. 

Κεηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ηζηνζειίδαο θαη πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο 

ζην δηαδίθηπν απαηηείηαη ε έγθξηζε ηεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή.  

Αθνχ ζρεδηαζηεί απφ ηελ ζπκβαιιφκελε εηαηξεία ε θφξκα ηεο 

ηζηνζειίδαο εθπαηδεχεηαη ν πεχζπλνο Ηζηνζειίδαο θαη νη βνεζνί 

ηνπ γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο.  

Νη  δηαρεηξηζηέο ηεο ηζηνζειίδαο έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ 

ζπλερή ελεκέξσζε ηεο. 
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Νη πεχζπλνη ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ πνπ νη εμειίμεηο  ησλ 

εξγαζηψλ ηνπο πξέπεη λα αλαξηψληαη  ζηελ ηζηνζειίδα 

ελεκεξψλνπλ άκεζα ηνπο δηαρεηξηζηέο πξνθεηκέλνπ λα εθηεινχλ 

ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο.  

 

Νη δηαρεηξηζηέο ηεο ηζηνζειίδαο ζπγθεληξψλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ θηάλνπλ ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη ηηο δηαλέκνπλ ζηα 

αξκφδηα ηκήκαηα. 

 

ΔΗΠΗΡΖΟΗΑ 

Ν ζρεδηαζκφο ηνπ εληχπνπ ησλ εηζηηεξίσλ γίλεηαη απφ ην Ρκήκα 

Κάξθεηηλγθ . 

Ζ δηαρείξηζε θαη ε πψιεζε ηνπο γίλεηαη απφ ηηο ππεξεζίεο 

δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο.  

Ξξνηείλεηαη ε πψιεζε εηζηηεξίσλ κέζσ δηαδηθηχνπ, ζε πεξηνρή  

ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηεο δηνξγάλσζεο. Δίλαη νηθνλνκηθή 

δηαδηθαζία γηα ηνπο δηνξγαλσηέο, ε ρξήζε ηνπ δηαδίθηπν είλαη 

πιένλ πξνζβάζηκε δηαδηθαζία  γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο θαη κπνξεί 

λα εμππεξεηήζεη εχθνια θαη έγθαηξα ην ελδηαθεξφκελν θνηλφ απφ 

μέλεο ρψξεο.  

Ρηο εκέξεο ησλ αγψλσλ ζα πσινχληαη  εηζηηήξηα ζηελ είζνδν ηεο 

αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο.   
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ΡΝΚΔΑΠ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ  

 

ΓΗΔΘΛΖΠ ΚΔΡΑΦΝΟΑ 

Ρν νηθνλνκηθφ θφζηνο θαη ε νξγάλσζε ηεο κεηαθνξάο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηε ρψξα δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ επηβαξχλεη 

ηνπο  ίδηνπο. Θα πξέπεη λα θξνληίζνπλ γηα ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο 

ηνπο θαη λα ελεκεξψζνπλ, ην αξγφηεξν έλα κήλα πξηλ ηελ έλαξμε 

ησλ αγψλσλ, ηελ Νξγαλσηηθή Δπηηξνπή γηα ηηο αθξηβήο 

ιεπηνκέξεηεο άθημεο θαη αλαρψξεζεο ηνπο.  

 

Ζ Νξγαλσηηθή επηηξνπή αλαιακβάλεη ηα έμνδα ηαμηδίνπ γηα ηα 

Δπίζεκα πξφζσπα πνπ πξέπεη λα παξαζηνχλ ζην Ξξσηάζιεκα. 

Απηνί είλαη : 

- Ν Ξξφεδξνο ή Αληηπξφεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Νκνζπνλδίαο, σο 

επίζεκνο αληηπξφζσπνο ηεο  

-  Νη Ξξφεδξνη θαη ηα κέιε ησλ Ρερληθψλ Δπηηξνπψλ  

- Ν Δπίζεκνο Αληηπξφζσπνο ηεο Δπξσπατθήο Νκνζπνλδίαο πνπ 

έρεη νξηζηεί  ππεχζπλνο γηα ην πξσηάζιεκα  

- Ν πεχζπλνο Ρχπνπ ηεο Δπξσπατθήο Νκνζπνλδίαο  

- Ν πεχζπλνο Γηαηξφο ηεο Δπξσπατθήο Νκνζπνλδίαο  

θαζψο θαη  

- Νη Θξηηέο ηνπ Αγψλα.  

 

Ζ Ν.Δ. έρεη θαη ηελ επζχλε εμφδσλ κεηαθνξάο ησλ ηερληθψλ θαη 

ηνπ ππεχζπλνπ εγθαηάζηαζεο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο ζπζθεπψλ, 

ηνπ Δπίζεκνπ εηαίξνπ ηεο UEG , αξκφδηνπ γηα ηελ ειεθηξνληθή 

θάιπςε ηνπ αγψλα θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ.  

 

Ν πεχζπλνο Ξξσηνθφιινπ δίλεη ηα ζηνηρεία ησλ Δπίζεκσλ 

Ξξνζψπσλ ζην ηκήκα Κεηαθνξψλ ψζηε λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο.  
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ΡΝΞΗΘΔΠ ΚΔΡΑΘΗΛΖΠΔΗΠ  

Ξνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ 

είλαη νη εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο ζηνλ ηφπν δηεμαγσγήο.  

Ζ Ν.Δ. είλαη ππεχζπλε γηα ηηο κεηαθηλήζεηο φισλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ απφ ηελ άθημε έσο θαη ηελ αλαρψξεζε ηνπο.   

Απηφ ζεκαίλεη ηελ κεηαθνξά απφ θαη πξνο ην αεξνδξφκην θαη φιεο 

ηηο απαξαίηεηεο κεηαθηλήζεηο απφ ην μελνδνρείν ζην ζηάδην ησλ  

αγψλσλ θαη ε επηζηξνθή.  

 

Ν Δπηθεθαιήο Κεηαθνξψλ ζπγθεληξψλεη ηα ζηνηρεία γηα ηνλ 

αξηζκφ ησλ νκάδσλ θαη ησλ κειψλ πνπ πξνβιέπεηαη λα 

ζπκκεηάζρνπλ απφ ηε γξακκαηεία δηνίθεζεο, θαζψο θαη ην 

εκεξνινγηαθφ θαη σξνινγηαθφ πξφγξακκα ξνήο πξνπνλήζεσλ, 

αγψλσλ θαη ινηπψλ εθδειψζεσλ απφ ηελ Γηεχζπλζε Αγψλα θαη 

ζρεδηάδεη ην Ξξφγξακκα Κεηαθηλήζεσλ. Βάζε ησλ αλαγθψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ απηφ ην Ξξφγξακκα, πξνθεξχζζεηαη δηαγσληζκφο 

γηα ζχκβαζε κε Ρνπξηζηηθή Δηαηξεία πνπ ζα δηαζέζεη ηα 

ιεσθνξεία πνπ  ζα πινπνηήζνπλ ην πξφγξακκα κεηαθνξψλ. 

Ζ Ν.Δ. ππνρξενχηαη λα παξέρεη Η.Σ. απηνθίλεηα ή mini busses κε 

νδεγφ, γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ Δπίζεκσλ Δθπξνζψπσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Νκνζπνλδίαο.  

 

Ξξνηείλεηαη ε εηζήγεζε ηνπ πεχζπλνπ Κεηαθνξψλ ζην ηκήκα 

Κάξθεηηλγθ γηα ηελ αλεχξεζε εηαηξείαο, απφ ην θιάδν ηνπ 

απηνθηλήηνπ, πνπ ζα δηαζέζεη ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ 

απηνθηλήησλ ηηο εκέξεο ηεο δηνξγάλσζεο σο ρνξεγφο.  

 

Ν πεχζπλνο Κεηαθνξψλ εηζεγείηαη ζην Ρκήκα Δζεινληψλ ηελ 

δηάζεζε αηφκσλ πνπ ζα κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο ζέζεηο ησλ 

νδεγψλ ησλ Δπηζήκσλ θαηά ηελ δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο.  
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Ζ Ν.Δ. δεζκεχεηαη γηα ηελ νκαιή κεηαθνξά θαη ηελ ηήξεζε ησλ 

ρξνλνδηαγξακκάησλ ζε φιε ηελ δηάξθεηα ησλ αγψλσλ γηα φινπο 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο.  

 

 

ΡΝΚΔΑΠ ΓΗΑΚΝΛΖΠ – ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ 

 

ΓΗΑΚΝΛΖ 

Ν πεχζπλνο Γηακνλήο , αθνινπζψληαο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο  

FIG γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ρψξσλ δηακνλήο ζηα Ξξσηαζιήκαηα,  

δηελεξγεί δηαγσληζκφ γηα ηελ ζπγθέληξσζε πξνζθνξψλ  απφ 

Μελνδνρεία ηεο πεξηνρήο. Θξηηήξην είλαη λα αλήθνπλ ζε θαηεγνξία 

εληφο ησλ πξνδηαγξαθψλ ( δηαβάζκηζε κε αζηέξηα), ε ηνπνζεζία 

ηνπο λα εμππεξεηεί ηελ κεηαθίλεζε πξνο ην ζηάδην ησλ αγψλσλ 

θαη ε ηηκή λα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ινγηθή – πξνζηηή.  

Ζ Ν.Δ. έρεη δεζκεπηεί κε ην ζπκβφιαην φηη ζα πάξεη φια ηα 

αλαγθαία κέηξα γηα λα πξνζθέξεη ηηο πην νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 

δηακνλήο ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ηεξψληαο ηνπο 

πνηνηηθνχο πεξηνξηζκνχο.  

Ρα έμνδα δηακνλήο επηβαξχλνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο.  

Ζ Ν.Δ. είλαη ππεχζπλε γηα ην θφζηνο δηακνλήο ησλ Δπίζεκσλ 

Δθπξνζψπσλ ηεο Δπξσπατθήο Νκνζπνλδίαο θαη ησλ ηερληθψλ ηνπ 

επίζεκνπ εηαίξνπ πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ειεθηξνληθή 

θάιπςε ηνπ αγψλα. 

 

Πηηο πεξηπηψζεηο δηνξγάλσζεο πνπ κειεηήζεθαλ ζπλαληήζακε δχν 

πεξηπηψζεηο ζηελ δηακνλή.  

-  Ρελ χπαξμε ελφο κφλν κεγάινπ μελνδνρείνπ πνπ θιείλεηαη 

εμ νινθιήξνπ απφ ηελ δηνξγάλσζε θαη ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ 

κπνξεί λα θαιχςεη ηελ θηινμελία φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Πε απηή ηελ πεξίπησζε ππάξρνπλ πιενλεθηήκαηα 

νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ζηνπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο θαη 

θπξίσο ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Ζ αζθάιεηα, νη κεηαθνξέο, 
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ην help desk αιιά θαη ην νξγαλσηηθφ ζχζηεκα πεξηνξίδνληαη 

ζε έλαλ κφλν ρψξν. Ρερληθά είλαη δχζθνιε ε χπαξμε ελφο 

μελνδνρείνπ ηφζν κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο πνπ λα θαιχπηεη 

ηηο αλάγθεο κηαο ηέηνηαο δηνξγάλσζεο, λα ηεξεί ηηο πνηνηηθέο 

θαη νηθνλνκηθέο πξνδηαγξαθέο θαη λα κπνξεί λα δηαηεζεί ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο.  

-  Ρελ πξφηαζε δχν ή θαη πεξηζζφηεξσλ μελνδνρείσλ απφ ηελ 

Ν.Δ. πξνθεηκέλνπ ε θάζε απνζηνιή λα επηιέμεη  ζε πνην ζα 

δηακέλεη.  Απηή είλαη θαη ε πην ζπρλή πεξίπησζε. Κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν ππάξρεη κηα θιηκάθσζε ζηηο ηηκέο. Απηφ δίλεη ηελ 

ζεκαληηθή δπλαηφηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα επηιέμνπλ,  

ην θφζηνο ηεο δηακνλήο ηνπο.  

 

Ρν αξγφηεξν έλαλ ρξφλν πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ησλ αγψλσλ 

απνζηέιινληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη αλαξηψληαη ζην 

δηαδίθηπν ηα επηιεγκέλα – πξνηεηλφκελα επίζεκα μελνδνρεία 

ησλ αγψλσλ. Ξαξέρεηαη πιήξεο πιεξνθφξεζε  πξνθεηκέλνπ λα 

γίλεη ε επηινγή.    

 

Νη ζπκκεηέρνληεο ην αξγφηεξν ηέζζεξηο κήλεο πξηλ ηνπο 

αγψλεο ζηέιλνπλ ζηελ Ν.Α. ηελ πξψηε δήισζε ζπκκεηνρήο 

ηνπο πνπ είλαη αξηζκεηηθή. Κε ηειηθή πξνζεζκία δχν κήλεο 

πξηλ ηελ έλαξμε ησλ αγψλσλ ζηέιλνπλ ηελ δεχηεξε θαη 

νξηζηηθή δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπο κε ηα νλφκαηα φιεο ηεο 

απνζηνιήο. Ρα ζηνηρεία απηά δίλνληαη απφ ηελ γξακκαηεία ηεο 

Ν.Α. ζηνλ πεχζπλν Γηακνλήο. Νη απνζηνιέο έρνπλ δειψζεη  

ζηελ Ν.Δ. ην μελνδνρείν επηινγήο ηνπο, ηνλ αθξηβή αξηζκφ 

αηφκσλ θαη ηηο εκεξνκελίεο παξακνλήο ηνπο. Ν πεχζπλνο 

Γηακνλήο ζπγθεληξψλεη ηα ζηνηρεία θαη πξνρσξά ζηηο  

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηηο θξαηήζεηο . 
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Ν πεχζπλνο Ξξσηνθφιινπ ελεκεξψλεη ηνλ πεχζπλν Γηακνλήο 

ζρεηηθά κε ηα Δπίζεκα Ξξφζσπα πνπ πξέπεη λα θηινμελεζνχλ . 

Ν πεχζπλνο Γηακνλήο ζρεδηάδεη ηελ δηακνλή ηνπο.  

 

Θξίλεηαη ζθφπηκν ζε θάζε επίζεκν ρψξν δηακνλήο λα ππάξρεη 

έλα help desk   ηεο δηνξγάλσζεο πνπ ζα παξέρεη φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνπο αγψλεο.  

 

Ν πεχζπλνο Γηακνλήο εηζεγείηαη ζην Ρκήκα Δζεινληψλ γηα 

ηελ δηάζεζε αηφκσλ πνπ ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

θαιχςνπλ ηηο ζέζεηο ζηα help desks θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

αγψλσλ. Ρα πξφζσπα ζε απηέο ηηο ζέζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ 

επρέξεηα επηθνηλσλίαο ζε μέλεο γιψζζεο. Ρηο εκέξεο εξγαζίαο 

ηνπο ζα πξέπεη νη ππεχζπλνη ηνκέσλ λα θξνληίζνπλ λα 

θηάλνπλ ζε απηνχο φιεο νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο 

αγψλεο. 

 

ΓΗΑΡΟΝΦΖ 

Γηα ηελ δηαηξνθή ησλ ζπκκεηερφλησλ  ηζρχεη φηη θαη γηα ηελ 

δηακνλή. Ζ Νξγαλσηηθή Δπηηξνπή είλαη ππεχζπλε γηα ηελ 

θάιπςε ηνπ θφζηνπο δηαηξνθήο γηα ηνπο αμησκαηνχρνπο  γηα 

ηνπο νπνίνπο θαιχπηεη θαη  ηα έμνδα δηακνλήο. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ δελ θαιχπηνληαη  φια ηα γεχκαηα ησλ 

απνζηνιψλ ζην παθέην ηνπ μελνδνρείνπ, ε Ν.Δ. ππνρξενχηαη 

λα ππνδείμεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ινγηθέο νηθνλνκηθά  

πξνηάζεηο ζίηηζεο ζηελ πεξηνρή. 

 

Ν πεχζπλνο Γηαηξνθήο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ πεχζπλν 

Νκάδσλ θαηαγξάθνπλ ηηο νκάδεο πνπ γηα πνιηηηζκηθνχο ή 

ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο αθνινπζνχλ ηδηαίηεξνπο θαλφλεο ζην 

δηαηξνθηθφ ηνπο πξφγξακκα θαη θξνληίδνπλ γηα ηελ θάιπςε 

απηψλ ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ.   
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ΡΝΚΔΑΠ ΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝ  

 

ΠΛΡΝΛΗΠΡΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΘΑΗ ΑΓΥΛΥΛ  

Ν πεχζπλνο Αγψλα αθνινπζψληαο ηνπο θαλνληζκνχο θαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Ρερληθή Δπηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο 

Νκνζπνλδίαο, ε νπνία θαη δίλεη ηελ ηειηθή έγθξηζε, εθδίδεη ην 

αθξηβέο ρξνλνδηάγξακκα ηνπ αγψλα. Πην ρξνλνδηάγξακκα 

ππάξρνπλ νη αθξηβείο ψξεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο θάζε θάζεο ηνπ 

αγψλα ησλ δηαιεηκκάησλ θαη θάζε δηαδηθαζίαο πνπ κπνξεί λα 

κεζνιαβεί. Ζ ζεηξά εκθάληζεο ησλ ρσξψλ ζηνλ αγψλα πξνθχπηεη 

απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ Ξαλεπξσπατθνχ 

Ξξσηαζιήκαηνο, πξνεηνηκάδεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Νκνζπνλδία 

θαη απνζηέιιεηαη ζηελ Νξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ αγψλα. Βάζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο αγψλσλ νξγαλψλεηαη θαη ην πξφγξακκα 

πξνζέξκαλζεο ηηο εκέξεο ησλ αγψλσλ θαη ην πξφγξακκα 

επίζεκσλ πξνπνλήζεσλ ηηο πξνεγνχκελεο εκέξεο.  

Ρν αθξηβέο πξφγξακκα ησλ αγψλσλ πξέπεη λα είλαη έηνηκν 

ηέζζεξηο κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε θαη αλαξηάηαη ζηελ επίζεκε 

ηζηνζειίδα. 

 

Ρν ρξνλνδηάγξακκα ηνπ αγψλα δίλεηαη ζηνλ επίζεκν ζηαζκφ 

ηειενπηηθήο κεηάδνζεο γηα λα πξνγξακκαηηζηεί ε θάιπςε.  

 

Ζ απζηεξή ηήξεζε ησλ ρξφλσλ, κε αθξίβεηα ιεπηνχ, είλαη 

απαξαίηεηε.  

 

Ν πεχζπλνο ζπληνληζκνχ εηζεγείηαη ζηνλ πεχζπλν 

Δζεινληηζκνχ γηα ηελ δηάζεζε εζεινληψλ πνπ ζα ζπλνδεχνπλ 

ηνπο αζιεηέο θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπο ζηνπο αγψλεο.  
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ΞΔΘΛΝΠ ΝΚΑΓΥΛ  

Ν πεχζπλνο Νκάδσλ ζπγθεληξψλεη ηα ζηνηρεία απφ ηηο δειψζεηο 

ζπκκεηνρήο ησλ ρσξψλ, ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ άθημε, 

αλαρψξεζε θαη ην μελνδνρείν δηακνλήο θάζε ρψξαο, ηα 

ρξνλνδηαγξάκκαηα πξνπνλήζεσλ θαη αγψλσλ, ην πξφγξακκα 

κεηαθηλήζεσλ θαη δεκηνπξγεί έλα θάθειν κε ην αθξηβέο 

πξφγξακκα γηα ηελ θάζε ρψξα, πνπ ζα ηνπο δνζεί κε ηελ άθημε 

ηνπο. Διέγρεη πνηεο νκάδεο έρνπλ θξνληίζεη γηα ηελ έθδνζε 

δηαπηζηεχζεσλ πξνθαηαβνιηθά, θαη θξνληίδεη λα ηνπο δνζνχλ κε 

ηελ άθημε ηνπο νη δηαπηζηεχζεηο.  

 

Ν πεχζπλνο Νκάδσλ ελεκεξψλεηαη γηα  θάζε ηδηαίηεξν δήηεκα 

πνπ   ζέηνπλ νη νκάδεο θαη ην δηαβηβάδεη ζην αληίζηνηρν ηκήκα. 

Αλ θξηζεί πινπνηήζηκν γίλνληαη  νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο.  

 

Πε ζπλεξγαζία κε ηνλ πεχζπλν Αζιεηηθήο Δγθαηάζηαζεο θαη κε 

βάζε ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα αγψλσλ θαη πξνπνλήζεσλ θαηαλέκεη 

ηα απνδπηήξηα ζηηο νκάδεο.  

 

Ν πεχζπλνο ησλ Νκάδσλ εηζεγείηαη ζηνλ πεχζπλν 

Δζεινληηζκνχ ηελ αλεχξεζε θαη δηάζεζε εζεινληψλ – ζπλνδψλ 

ησλ νκάδσλ. Θάζε ρψξα ζα έρεη έλαλ ζπλνδφ πνπ ζα ηελ 

ππνδερηεί ζην αεξνδξφκην θαη ζα ηελ ζπλνδεχεη ζε φιν ην  

πξφγξακκα φιεο ηηο εκέξεο παξακνλήο ηεο.  

 

Ν πεχζπλνο Νκάδσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Ρκήκα Κάξθεηηλγθ 

πξνηείλεηαη λα εηνηκάζνπλ κία ζπζθεπαζία γηα θάζε ζπκκεηέρνληα 

πνπ λα πεξηέρεη ηνπηθά πξντφληα θαη πιηθφ πνπ λα πξνβάιιεη ηελ 

πεξηνρή θαη ηελ Διιάδα.  

 

 

 

 



 

 

79 

ΘΝΡΗΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ  

Ν πεχζπλνο Νκάδσλ έρεη ηελ επζχλε δεκηνπξγίαο θαη ηεο 

επίβιεςε έθξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ «Θνπηηψλ Ξιεξνθφξεζεο». 

Έλα «Θνπηί Ξιεξνθφξεζεο» ζε ειεθηξνληθή ή πιηθή κνξθή 

αλήθεη ζε θάζε ζπκκεηέρνπζα νκάδα. Πε απηφ ην θνπηί, 

πεξηέρνληαη φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο αγψλεο , ηηο 

πξνπνλήζεηο, ηηο ζπζθέςεηο, ηηο επίζεκεο δηαδηθαζίεο, ηα 

απνηειέζκαηα. Ν επηθεθαιήο θάζε νκάδαο ε ν επίζεκα νξηζκέλνο 

εθπξφζσπνο ηνπ ππνγξάθνπλ παίξλνληαο ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηα 

θνπηηά. 

 

Ν πεχζπλνο Νκάδσλ θξνληίδεη ηελ δεκηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ 

δηθηχνπ ξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο 

ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ πξέπεη άκεζα λα 

ππάξρνπλ ζηα θνπηηά πιεξνθφξεζεο.  

 Φξνληίδεη γηα ηελ πιηθνηερληθή θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπο .    

 

ΞΔΘΛΝΠ ΘΟΗΡΥΛ  

Ν πεχζπλνο Θξηηψλ έρεη ηελ επζχλε ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ηεο 

νκαιήο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ θξηηψλ ηνπ 

αγψλα. 

 

Πε ζπλεξγαζία κε ηα Ρκήκαηα Κεηαθνξάο θαη Γηακνλήο θξνληίδεη 

γηα ηελ κεηαθνξά ησλ θξηηψλ ζηνλ ηφπν δηεμαγσγήο θαη ηελ  

δηακνλή ηνπο. Βάζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ησλ αγψλσλ 

δεκηνπξγεί ην πξφγξακκα εζσηεξηθψλ κεηαθηλήζεσλ ησλ θξηηψλ 

θαη εηζεγείηαη ζην Ρκήκα Κεηαθνξψλ ηελ δηάζεζε νρήκαηνο γηα 

ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο.  

 

Πε ζπλεξγαζία κε ηνλ πεχζπλν Δγθαηάζηαζεο δηακνξθψλνληαη νη  

εμέδξεο ησλ θξηηψλ ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν θαζψο θαη ε αίζνπζα 

θξηηψλ. Ζ αίζνπζα θξηηψλ ζα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλε κε 

νπηηθναθνπζηηθά κέζα. Ν πεχζπλνο Θξηηψλ ,αθνχ θαηαγξάςεη 
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ηηο αθξηβείο αλάγθεο ηνπ εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο θαλνληζκνχο ηεο FIG, εηζεγείηαη ζηνλ 

Δθηειεζηηθφ Γηεπζπληή γηα ηελ δηαδηθαζία απφθηεζεο ηνπ.  

 

Πε ζπλεξγαζία κε ηνλ πεχζπλν Απνηειεζκάησλ θαη ηελ 

ζπλεξγαδφκελε εηαηξεία δηαρείξηζεο ηνπο, ειέγρεη θαη 

επηβεβαηψλεη φηη ππάξρνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο ηερλνινγηθέο 

εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ησλ θξηηψλ θαη 

ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αγψλσλ.  

 

Ν πεχζπλνο Θξηηψλ είλαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηελ Ρερληθή 

Δπηηξνπή Θξηηψλ ηεο Δπξσπατθήο Νκνζπνλδίαο θαη θαζνξίδνπλ ην 

πξφγξακκα ησλ Ρερληθψλ Ππζθέςεσλ ησλ Θξηηψλ θαζψο θαη ηηο 

ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ δηαδηθαζία θιήξσζεο ηνπο.  

 

Ν πεχζπλνο Θξηηψλ πξνεηνηκάδεη ηελ ρσξνζέηεζε ησλ θξηηψλ 

θαη ηελ δηαδηθαζία εηζφδνπ θαη εμφδνπ ηνπο απφ ηνλ αγσληζηηθφ 

ρψξν βάζε ηνπ πξσηνθφιινπ παξνπζίαζεο.  

   

ΞΔΘΛΝΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ  

Ζ Δπξσπατθή Νκνζπνλδία Γπκλαζηηθήο έρεη σο επίζεκν εηαίξν 

κεγάιε εηαηξεία ειεθηξνληθήο ππνζηήξημεο ε νπνία αλαιακβάλεη 

απνθιεηζηηθά ηελ δηαρείξηζε ζηαηηζηηθψλ θαη απνηειεζκάησλ ζηα 

επίζεκα πξσηαζιήκαηα. Πηελ επζχλε ηεο εηαηξείαο είλαη ε 

θαηνρή θαη εγθαηάζηαζε φινπ ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

θαζψο θαη νη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

αγψλσλ.   

Ζ Ν.Δ. αλαιακβάλεη ηηο δαπάλεο κεηαθνξάο, δηακνλήο θαη 

δηαηξνθήο ησλ ηερληθψλ ηεο εηαηξείαο. Δπίζεο δηαζέηεη κίλη – βαλ 

γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο ζηελ πφιε δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα θαη 

εηδηθά δηακνξθσκέλε αίζνπζα ζηνλ ρψξν ηνπ ζηαδίνπ.  
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Ν πεχζπλνο απηνχ ηνπ ηνκέα ελεκεξψλεη θαη θξνληίδεη λα 

εληαρζνχλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ φια 

ηα παξαπάλσ.  

Δπίζεο θξνληίδεη λα ππάξρνπλ ζην ζηάδην νη δνκέο πνπ ζα 

κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηνλ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο 

εηαηξείαο.   

Δίλαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε ηελ εηαηξεία ειεθηξνληθήο 

ππνζηήξημεο πξνθείκελνπ λα ελεκεξψλεη γηα φια ηα ζηνηρεία πνπ 

είλαη απαξαίηεηα (ιίζηα ζπκκεηερφλησλ, ζηνηρεία ζπκκεηερφλησλ, 

πξφγξακκα αγψλσλ θ.α.).  

 

 

ΡΝΚΔΑΠ ΑΘΙΖΡΗΘΖΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ  

 

Πην παξάδεηγκα πνπ εμεηάδεηαη ζεσξείηαη φηη ππάξρεη ε αζιεηηθή 

εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία ζα δηεμαρζεί ν αζιεηηθφο αγψλαο. Βάζε 

απηνχ ν Δπηθεθαιήο απηνχ ηνπ Ρνκέα έρεη ππφ ηελ επζχλε φιεο 

ηηο εξγαζίεο πξνθεηκέλνπ ην ζηάδην πνπ ζα θηινμελήζεη ηνπο 

αγψλεο λα έρεη δηακνξθσζεί θαη λα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλνληζκνχο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηνξγάλσζεο.  

 

Βαζηθή δηαδηθαζία πνπ πξνηείλεηαη λα νινθιεξσζεί πξψηε είλαη ν 

δηαρσξηζκφο ηνπ ζηαδίνπ ζε πεξηνρέο, ηηο ιεγφκελεο δψλεο. Ζ 

ρσξνζέηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ν θαζνξηζκφο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ρψξσλ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ έθδνζε ησλ 

δηαπηζηεχζεσλ αιιά θαη γηα ηηο εξγαζίεο δηακφξθσζεο ησλ 

επηκέξνπο πεξηνρψλ.   

 

Ν Γηεπζπληήο Γπκλαζηεξίνπ δίλεη ην ρσξνζεηηθφ ζρέδην ηνπ 

γπκλαζηεξίνπ ζηελ πεξεζία Ρερληθψλ Δξγαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

ηνπνζεηεζνχλ ηα δηαρσξηζηηθά θαη φιεο νη εγθαηαζηάζεηο πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ.  
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ΑΘΙΖΡΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ  

Ν πεχζπλνο γηα ηνλ Αζιεηηθφ Δμνπιηζκφ έρεη ηελ επηκέιεηα γηα 

ηελ πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ απφ ηελ 

εηαηξεία πνπ ζα ζπλάςεη ζπκθσλία κε ηελ Ν.Δ. σο επίζεκνο 

πξνκεζεπηήο ηνπ Ξξσηαζιήκαηνο. .  

Πηα επίζεκα δηεζλή Ξξσηαζιήκαηα απαηηείηε ε απφθηεζε 

θαηλνχξγησλ ζεη αζιεηηθψλ νξγάλσλ νιπκπηαθψλ πξνδηαγξαθψλ.  

Ν πεχζπλνο Αζιεηηθνχ Δμνπιηζκνχ θξνληίδεη γηα ηελ άξηηα  

ηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν θαη ζηνπο 

ρψξνπο πξνπφλεζεο. 

 

ΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΠ ΣΥΟΝΠ  

Ν πεχζπλνο Αγσληζηηθνχ Σψξνπ έρεη ηελ επηκέιεηα ηεο ζάιαο 

ηνπ ζηαδίνπ, ηεο πεξηνρήο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην αγσληζηηθφ 

κέξνο ηεο δηνξγάλσζεο.  

 

Πηνλ αγσληζηηθφ ρψξν έρνπλ ζέζε πνιινί απφ ηνπο ιεηηνπξγηθνχο 

ηνκείο ηεο δηνξγάλσζεο.  

-  Αζιεηηθφο Δμνπιηζκφο  

-  Θέζεηο γηα θάκεξεο  

-  Θέζεηο θξηηψλ  

-  Γηαθεκίζεηο 

-  Γηαθνζκεηηθά Πηνηρεία  

-  Θέζεηο εηαηξείαο ζηαηηζηηθψλ θαη απνηειεζκάησλ.  

 

Νη πεχζπλνη ησλ παξαπάλσ ηνκέσλ έρνπλ επηκειεζεί ηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη ηελ ηήξεζε ησλ θαλνληζκψλ γηα ηελ 

δηακφξθσζε  ζηνπο ηνκείο ηνπο.  

 

Ν πεχζπλνο Αγσληζηηθνχ ρψξνπ ζπληνλίδεη φιεο ηηο παξαπάλσ 

εξγαζίεο θαη θξνληίδεη γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ 

ζπλζεθψλ ζηελ αίζνπζα (ζεξκνθξαζία, θσηηζκφο, έληαζε ήρνπ). 

Έρεη επίζεο ηελ επηκέιεηα γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ ζεκείσλ πνπ 
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δελ εκπίπηνπλ ζηνπο αλσηέξσ ηνκείο (δηάδξνκνη , πάγθνη 

αζιεηψλ θιπ). 

 

Πε ζπλεξγαζία κε ην Ρκήκα Γεκνζίσλ Πρέζεσλ θξνληίδεη γηα ηελ 

χπαξμε κίαο ζεηξάο απφ ηηο ζεκαίεο ησλ ρσξψλ πνπ ζα 

ζπκκεηέρνπλ ζηνπο αγψλεο πξνθεηκέλνπ λα δηαθνζκνχλ ηνλ ρψξν 

ηνπ ζηαδίνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγψλσλ.  

 

ΞΟΝΞΝΛΖΡΖΟΗΑ 

Γηα ηα πξνπνλεηήξηα ηζρχεη φηη γηα ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν. Ν 

πεχζπλνο Ξξνπνλεηεξίσλ, αθνχ εγθαηαζηαζεί ζε απηά ν 

αζιεηηθφο εμνπιηζκφο, επηκειείηαη ηηο ζπλζήθεο (δηακφξθσζε 

ινηπνχ ρψξνπ, ζεξκνθξαζία, θσηηζκφο).  

Ξξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο νπηηθήο 

κεηάδνζεο ηνπ αγψλα (φζσλ δηαδξακαηίδνληαη ζηνλ αγσληζηηθφ 

ρψξν) κε νζφλεο ζηα πξνπνλεηήξηα. Απηφ ζα εμππεξεηήζεη θαη 

ζηελ άκεζε ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ εμέιημε ηνπ 

αγψλα θαη ζηελ θαιχηεξε ξνή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο.   

 

ΘΔΟΘΗΓΔΠ  

Πηηο θεξθίδεο ηνπ ζηαδίνπ ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ δηάθνξεο 

πεξηνρέο – δψλεο.  

-  Δμέδξα Δπηζήκσλ πνπ ηελ επηκειείηαη ην Ρκήκα Γεκνζίσλ 

Πρέζεσλ 

-  Γεκνζηνγξαθηθέο Θεξθίδεο πνπ ηηο επηκειείηαη ην Ρκήκα ΚΚΔ  

 

Ν πεχζπλνο Θεξθίδαο νξίδεη ηελ δψλε γηα ηνπο επηθεθαιήο ησλ 

αληηπξνζσπεηψλ θαη ηελ εμέδξα γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ην 

πξνζσπηθφ πνπ ηνπο ζπλνδεχεη.   

Έρεη ηελ επζχλε επηκειείαο γηα ηνλ δηαρσξηζκφ θαη ηηο εηζφδνπο 

ησλ πεξηνρψλ βάζε ηνπ ρσξνζεηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Δπίζεο ειέγρεη 

ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ πηζαλφηεηα αλάγθεο εξγαζηψλ ζηα 

απνδπηήξηα ηνπ ζηαδίνπ.  
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ΙΝΗΞΝΗ ΣΥΟΝΗ 

Ν πεχζπλνο Γπκλαζηεξίνπ ειέγρεη θαη επηκειείηαη ηελ πηζαλή 

αλάγθε εξγαζηψλ  ζηα απνδπηήξηα θαη ζηνπο ινηπνχο ρψξνπο ηνπ 

ζηαδίνπ ψζηε λα αληεπεμέξρνληαη ζηηο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο 

ηνπ αγψλα. Φξνληίδεη ηελ δεκηνπξγία θαη ηνλ εμνπιηζκφ γηα ηελ 

αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ.  

 

ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΠΡΑΓΗΝ 

 

ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑ 

Ν πεχζπλνο Θαζαξηφηεηαο δηελεξγεί κειέηε ζρεηηθά κε ηηο 

αλάγθεο ησλ ρψξσλ θαη ησλ εξγαηνσξψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ θαη εηζεγείηαη ζηνλ Δθηειεζηηθφ 

Γηεπζπληή ηελ δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ γηα ηελ ζπλεξγαζία κε 

ζπλεξγείν θαζαξηζκνχ.  

Ζ έληαζε απαζρφιεζεο ηνπ ζπλεξγείνπ θιηκαθψλεηαη φζν 

πξνρσξνχλ νη εξγαζίεο πξνεηνηκαζίεο θαη θνξπθψλνληαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ.  

 

ΠΗΡΗΠΖ 

Ν πεχζπλνο Πίηηζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα Ρκήκαηα πνπ έρνπλ 

ιεηηνπξγηθνχο ρψξνπο  ζην ζηάδην θαηαγξάθεη ηηο αλάγθεο θαη 

εηζεγείηαη ζηνλ Δθηειεζηηθφ Γηεπζπληή ηελ δηελέξγεηα 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ ζπλεξγαζία κε εηαηξεία θέηεξηλγθ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ αγψλα.  

Νη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ζα παξέρεηαη ζίηηζε είλαη ε αίζνπζα VIP,  

ε αίζνπζα θξηηψλ, ε αίζνπζα δεκνζηνγξάθσλ θαη ε αίζνπζα ηεο 

εηαηξείαο δηαρείξηζεο απνηειεζκάησλ.  

 

Ν πεχζπλνο Πίηηζεο Δηζεγείηαη ζην Ρκήκα Κάξθεηηλγθ ηελ 

αλεχξεζε ρνξεγψλ πνπ ζα δηαζέζνπλ ηα ηξφθηκα πνπ ζα 

ππάξρνπλ ζηα απνδπηήξηα ησλ αζιεηψλ θαη ηα ςπγεία κε λεξά 
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θαη αλαςπθηηθά πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε δηάθνξνπο ρψξνπο ηνπ 

ζηαδίνπ. 

 

Διέγρεη αλ νη πξνδηαγξαθέο ησλ ρψξσλ εζηίαζεο γηα ην θνηλφ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηεζλνχο Νκνζπνλδίαο.  

 

Ν Γηεπζπληήο Γπκλαζηεξίνπ εηζεγείηαη ζηνλ πεχζπλν 

Δζεινληηζκνχ ηνλ αξηζκφ εζεινληψλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ αγψλσλ πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ ηνλ έιεγρν ησλ 

δηαπηζηεχζεσλ ζε φιεο ηηο εηζφδνπο ηνπ ζηαδίνπ θαη ησλ δσλψλ, 

λα εμππεξεηνχλ ην θνηλφ ζηελ θεξθίδα θαη λα  θξνληίδνπλ γηα ηελ 

δηαηήξεζε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ ηνπ ζηαδίνπ.  

 

 

ΡΝΚΔΑΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ  

 

ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΠΚΚΔΡΔΣΝΛΡΥΛ  

Ζ Νξγαλσηηθή Δπηηξνπή ππνρξενχηαη λα αλαιάβεη θαη 

επηβαξχλεηαη ηελ γεληθή αζθάιηζε πνπ ζα θαιχςεη φια ηα ξίζθα 

πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ απφ  ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ησλ 

αγψλσλ θαη γηα θάζε ζσκαηηθή ή πιηθή δεκηά πνπ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί ππεχζπλε.  

Θαιείηαη επίζεο λα αλαιάβεη ηελ επζχλε θαη ην  θφζηνο 

αζθάιηζεο αηπρήκαηνο γηα :  

-  Ρα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη φινπο ηνπο Δξγαδφκελνπο  

-  Γηα ηνπο αληηπξνζψπνπο θαη ζπλεξγάηεο ηεο Δπξσπατθήο 

Νκνζπνλδίαο 

-  Γηα ηνπο Δζεινληέο.  

 

Ν πεχζπλνο Θεκάησλ Αζθάιεηαο, ζπγθεληξψλεη ηνλ αξηζκφ θαη 

ηα ζηνηρεία ησλ παξαπάλσ απφ ηα Ρκήκαηα Γξακκαηείαο, 

Ξξσηνθφιινπ θαη Δζεινληηζκνχ θαη εηνηκάδεη εηζήγεζε ζηνλ 
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Δθηειεζηηθφ Γηεπζπληή πξνθεηκέλνπ λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε 

αζθαιηζηηθή εηαηξεία.  

 

Νη ζπκκεηέρνληεο Νκνζπνλδίεο ππνρξενχληαη λα έρνπλ 

κεξηκλήζεη γηα ηελ αζθάιηζε αζζέλεηαο θαη αηπρήκαηνο ησλ 

κειψλ ησλ απνζηνιψλ ηνπο. Ζ Ν.Δ. επηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε 

αζθάιηζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά ηελ δηαδηθαζία δηαπίζηεπζεο 

ηνπο. Ρα κέιε ησλ αληηπξνζσπεηψλ πνπ έρνπλ αλεπαξθή 

αζθάιηζε πξέπεη λα εηδνπνηήζνπλ εγγξάθσο ηελ Ν.Δ. πξηλ ηελ 

άθημε ηνπο. Ζ Ν.Δ. αλαιακβάλεη ηελ αζθάιηζε ησλ κειψλ ησλ 

αληηπξνζσπεηψλ έλαληη ζπγθεθξηκέλνπ θνκίζηξνπ  (αλά κέξα θαη 

αξηζκφ αηφκσλ).  

 

Ν πεχζπλνο Αζθαιείαο ζπγθεληξψλεη ηα ζηνηρεία φζσλ 

δειψζνπλ ζηε Γξακκαηεία ησλ αγψλσλ φηη επηζπκνχλ λα 

αζθαιηζηνχλ απφ ηελ δηνξγαλψηξηα αξρή θαη θάλεη ηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία πνπ έρεη 

αλαιάβεη ηηο αζθαιίζεηο.  

 

Ν πεχζπλνο Αζθαιείαο θξνληίδεη ηελ παξνπζία εθπαηδεπκέλνπ 

βνεζνχ ηνπ ζην Ρκήκα Γηαπηζηεχζεσλ φπνπ γίλεηαη ν έιεγρνο 

φζσλ ζπκκεηερφλησλ ζηείιαλε ηηο αζθαιίζεηο ηνπο.  

 

ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖΠ - ΑΠΡΛΝΚΗΑ 

Ππρλά ζπλαληάκε ηελ χπαξμε ελφο αμ ησκαηνχρνπ ηεο Αζηπλνκίαο 

ηεο πεξηνρήο δηνξγάλσζεο, ζηελ ζχζηαζε ηεο Νξγαλσηηθήο 

Δπηηξνπήο. Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν πεχζπλνο γηα ζέκαηα 

Αζθάιεηαο ησλ αγψλσλ έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ Αζηπλνκία ηεο 

πεξηνρήο θαη παξέρεη φια ηα ζηνηρεία θαη ηα πξνγξάκκαηα ηεο 

δηνξγάλσζεο θαζψο θαη ζηνηρεία γηα ηα Δπίζεκα Ξξφζσπα πνπ ζα 

παξαβξεζνχλ. Ζ Αζηπλνκία ζα ζρεδηάζεη ην πιάλν δξάζεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ αγψλσλ, ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ησλ πςειψλ 

πξνζψπσλ. 
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 Ζ ζεκαζία ηνπ αζιεηηθνχ γεγνλφηνο θαζνξίδεη θαη ην χθνο ησλ 

κέηξσλ αζθαιείαο.  

Πην είδνο δηνξγαλψζεσλ πνπ εμεηάδνπκε,  ζπλαληάκε ηελ 

παξνπζία αζηπλνκηθψλ ζην ζηάδην θαη ζηα επίζεκα μελνδνρεία 

δηακνλήο ηεο δηνξγάλσζεο. Ππλήζσο θξίλνληαη απαξαίηεηεο 

δηεπθνιχλζεηο ζηελ θπθινθνξία (πξνζσξηλέο δηαθνπέο 

θπθινθνξίαο, κνλνδξφκεζε δξφκσλ, απαγφξεπζε πάξθηλγθ, 

απνθιεηζκφο δξφκσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ζηαδίνπ).  

Ζ αζηπλνκία θξίλεη αλ είλαη απαξαίηεηε θαη κε πνηνλ ηξφπν ε 

αζθάιεηα – ζπλνδεία ησλ ςειψλ πξνζψπσλ.  Πε θάπνηεο 

δηνξγαλψζεηο ππάξρεη ζπλνδεία αζηπλνκηθψλ νρεκάησλ θαηά ηηο 

κεηαθνξέο ησλ αζιεηηθψλ απνζηνιψλ .  

 

ΞΟΔΠΒΔΗΔΠ 

Ν πεχζπλνο Αζθαιείαο ελεκεξψλεη ηηο πξεζβείεο ησλ ρσξψλ πνπ 

ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηνπο αγψλεο ζρεηηθά κε ηελ έιεπζε θαη ηελ 

παξακνλή ησλ αληηπξνζσπεηψλ ηνπο ζηε ρψξα καο.  

Πηελ πεξίπησζε ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ θάπνησλ θ ηινμελνχκελσλ 

ζρεδηάδνληαη θαη γίλνληαη νη ζρεηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ αζθάιεηα 

ηνπο. 

Ξαξάδεηγκα ε Δζληθή Νκάδα ηνπ Ηζξαήι πνπ γηα ιφγνπο 

αζθαιείαο ζπλεζίδεηαη λα ζπλνδεχεηαη απφ αζηπλνκία θαη κελ 

ζπλππάξρεη κε κέιε άιισλ απνζηνιψλ ζηα απνδπηήξηα ηνπ 

ζηαδίνπ θαη ζηηο κεηαθηλήζεηο ηεο.  

  

SECURITY  

Πηνπο ρψξνπο ηνπ ζηαδίνπ θαη ησλ μελνδνρείσλ θξίλεηαη ρξήζηκε 

ε ππνζηεξηθηηθή δξάζε νκάδαο ηδησηηθήο αζθάιεηαο (security). 

 

Ν πεχζπλνο Αζθάιεηαο αθνχ θαηαγξάςεη ηηο αλάγθεο ησλ ρψξσλ 

θαη ηηο εξγαηνψξεο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηελ θχιαμε  βάζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο αγψλσλ, δίλεη ηα ζηνηρεία ζηνλ Δθηειεζηηθφ 
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Γηεπζπληή πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δηαγσληζκφο γηα ηελ δεκηνπξγία 

ζχκβαζεο κε Δηαηξεία Ηδησηηθήο Αζθάιεηαο.  

 

 

ΡΝΚΔΑΠ ΚΚΔ ΘΑΗ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ  

 

Ν ηνκέαο ησλ ΚΚΔ θαη Δπηθνηλσληψλ κηαο δηνξγάλσζεο έρεη 

επηκέξνπο ηκήκαηα. Ν Γηεπζπληήο απηνχ ηνπ ηνκέα έρεη ηνλ 

γεληθφ ζπληνληζκφ ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ.  

 

ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΚΔΡΑΓΝΠΖΠ  

ια ηα δηθαηψκαηα αλακεηάδνζεο ησλ αγψλσλ είλαη ζηα ρέξηα 

ηεο Δπξσπατθήο Νκνζπνλδίαο Γπκλαζηηθήο. Ζ UEG έρεη ππνγξάςεη 

ζπκθσλίεο γηα ηελ απνθιεηζηηθή πψιεζε φισλ ησλ ηειενπηηθψλ 

δηθαησκάησλ, ηφζν ζηελ Δπξψπε φζν θαη ζηηο ππφινηπεο πεξηνρέο 

, κε εηαηξείεο κεηάδνζεο. Ζ Νξγαλσηηθή Δπηηξνπή δεζκεχεηαη απφ 

ην Ππκβφιαην λα ζεβαζηεί απηέο ηηο ζπκθσλίεο.  

 

Απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη ε 

κεηαβίβαζε ησλ δηθαησκάησλ ηειενπηηθήο κεηάδνζεο ζην Δζληθφ 

Θαλάιη ηεο δηνξγαλψηξηαο ρψξαο. Αλ ε ΔΟΡ ζέιεη λα επσθειεζεί 

ηεο κεηαβίβαζε δηθαησκάησλ ζα πξέπεη λα παξαδψζεη επίζεκν 

έγγξαθν, ην «Host Broadcaster Confirmation Letter», κε ην νπνίν 

αλαιακβάλεη λα δξάζεη σο ην θαλάιη πνπ ζα κεηαδψζεη ηνπο 

αγψλεο ππφ ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο ηεο UEG κε ηελ εηαηξεία 

κεηάδνζεο.  

 

Ζ Ν.Δ. δεζκεχεηαη λα επηβιέπεη ηελ ηήξεζε ηεο ζπκθσλίαο θαη 

ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ θαζψο θαη εγγπείηαη γηα ηελ 

πςειή πνηφηεηα θάιπςεο ησλ κεηαδφζεσλ.  
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Ν πεχζπλνο Κεηαδφζεσλ είλαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΟΡ γηα ην 

ζρέδην ηειενπηηθήο παξαγσγήο θαη παξαθνινπζεί ηελ ηήξεζε ησλ 

θαλνληζκψλ. 

 

Ν πεχζπλνο Κεηαδφζεσλ ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ πεχζπλν 

Γπκλαζηεξίνπ ζρεηηθά κε ηηο ζέζεηο πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ νη 

ηειενπηηθέο θάκεξεο ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν θαη γίλεηαη ε 

εηθνλνγξάθεζε ηνπ ζρεδίνπ.  

 

ΓΖΚΝΠΗΝΓΟΑΦΝΗ 

Νη Γεκνζηνγξάθνη, θσηνγξάθνη θαη ηερληθνί ησλ ΚΚΔ πνπ ζέινπλ 

λα θαιχςνπλ ηνλ αγψλα πξέπεη λα πηζηνπνηεζνχλ θαη λα 

θαηαγξαθνχλ ζην κεηξψν ηεο FIG. Κφλν φζνη αληηπξφζσπνη ΚΚΔ 

έρνπλ ηελ επίζεκε θάξηα ηχπνπ απφ ηελ FIG  κπνξνχλ λα  

παξαβξεζνχλ ζηνλ αγψλα.  

 

Ρα πηζηνπνηεκέλα ΚΚΔ ελεκεξψλνπλ ηελ Ν.Δ. γηα ηα πξφζσπα θαη 

ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζπλεξγείσλ ηνπο πνπ ζα θαιχςνπλ ηνπο 

αγψλεο. 

 

Ν πεχζπλνο Γεκνζηνγξάθσλ ζπγθεληξψλεη θαη επηβεβαηψλεη 

απηά ηα ζηνηρεία θαη ζπλεξγάδεηαη κε ην Ρκήκα Γηαπηζηεχζεσλ γηα 

ηελ έθδνζε ησλ  δηαπηζηεχζεσλ ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ΚΚΔ.  

 

Ν πεχζπλνο Γεκνζηνγξάθσλ ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ πεχζπλν 

Γπκλαζηεξίνπ γηα ηνλ νξηζκφ θαη ηελ δεκηνπξγία ηεο Κηθηήο 

Εψλεο  ( πεξηνρή ζπλήζσο ζηελ έμνδν ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ) 

φπνπ νη δεκνζηνγξάθνη παίξλνπλ δειψζεηο απφ ηνπο αζιεηέο. 

Θαζνξίδεηαη επίζεο ην αθξηβέο ζεκείν ηεο δεκνζηνγξαθηθήο 

εμέδξαο. 

 

Νη δεκνζηνγξάθνη – ζρνιηαζηέο πνπ ζα θαιχςνπλ ηνλ αγψλα ζα 

πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε μερσξηζηή πεξηνρή, ζε ζεκείν ησλ 
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θεξθίδσλ ηνπ ζηαδίνπ, πνπ λα είλαη εηδηθά δηακνξθσκέλε γηα 

απηνχο.  

Ν πεχζπλνο Ρχπνπ πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ηελ δηακφξθσζε 

απηήο ηεο πεξηνρήο κε ηελ απφθηεζε  ηνπ απαηηνχκελνπ 

εμνπιηζκνχ.  

 

Ν πεχζπλνο γηα ηνπο Γεκνζηνγξάθνπο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ 

ελεκέξσζε θαη ηελ δηεπθφιπλζε ηνπο ζρεηηθά  κε δηαδηθαζίεο 

πξνεηνηκαζίαο ηεο παξνπζίαο ηνπο ζηελ δηνξγάλσζε.  

 

ΠΛΔΛΡΔΜΔΗΠ ΡΞΝ 

Νη επίζεκεο ζπλεληεχμεηο ηχπνπ ( press conference) , 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλήζσο ζε εηδηθά δηακνξθσκέλε αίζνπζα ζην 

ζηάδην ησλ αγψλσλ. 

Ν ππεχζπλνο γηα ηηο ζπλεληεχμεηο ηχπνπ πξέπεη λα θξνληίζεη γηα 

ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ θαη ηελ δηακφξθσζε ηεο αίζνπζαο 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο.  

Βάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ αγψλα νξίδνληαη νη αθξηβήο 

εκεξνκελίεο θαη ψξεο ησλ ζπλεληεχμεσλ.  

 

ΞΟΝΒΝΙΖ ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖΠ  

Ζ δεκνζηνπνίεζε ηνπ γεγνλφηνο είλαη έλαο ζεκαληηθφο ηνκέαο. 

Απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ  ε Ν.Δ. έρεη ηελ επζχλε 

πξνψζεζεο ηνπ γεγνλφηνο ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν 

ζε ηαθηηθή βάζε. Απηφ απαηηεί ηελ ζηελή ζπλεξγαζία θαη ηελ 

ζπλερή ελεκέξσζε ησλ ΚΚΔ .  

Ρν Γξαθείν Ρχπνπ ηεο δηνξγάλσζεο είλαη ζε επαθή κε ηα ΚΚΔ θαη 

απνζηέιιεη ζπρλά δειηία ηχπνπ θαη ινηπφ ελεκεξσηηθφ πιηθφ γηα 

ηελ δηνξγάλσζε.  

Οπζκίδεη ηηο ζπλεληεχμεηο εθπξνζψπσλ θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο 

δηνξγάλσζεο ζε ΚΚΔ γηα ηελ γλσζηνπνίεζε ηνπ γεγνλφηνο.  
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ΡΝΚΔΑΠ ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ  

 

ξνο ηνπ Ππκβνιαίνπ είλαη ε ππνρξέσζε ηεο Νξγαλσηηθήο 

Δπηηξνπήο λα ζεβαζηεί ηηο ζπκθσλίεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

(UEG) κε ηνπο ρνξεγνχο θαη επίζεκνπο εηαίξνπο ηεο.  

ιν ην κάξθεηηλγθ ηνπ αγψλα ζηεξίδεηαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε 

ζηξαηεγηθή. Ζ αλαζέηνπζα αξρή, ε Διιεληθή Γπκλαζηηθή 

Νκνζπνλδία θαη ε Νξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ αγψλα επηθνηλσλνχλ 

κεηαμχ ηνπο φπνηε μεθηλά κηα δηαπξαγκάηεπζε κε πηζαλφ ρνξεγφ. 

Γελ επηηξέπεηαη λα ζπλαθζεί ζπκθσλία ηαπηφρξνλα κε ρνξεγνχο 

ηνπ ίδηνπ ηνκέα. Ρν νινθιεξσκέλν ζρέδην κάξθεηηλγθ  πξέπεη λα 

παξνπζηαζηεί θαη λα εγθξηζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην 

αξγφηεξν έλα κήλα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ αγψλσλ. Ζ 

αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνξξίςεη ζπκθσλίεο ρνξεγψλ εάλ 

δελ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θαλνληζκνχο ηεο γηα δηαθήκηζε θαη 

δεκνζηφηεηα.  

 

πάξρεη ε δπλαηφηεηα κεηαβίβαζεο ησλ δηθαησκάησλ κάξθεηηλγθ 

ζε ηξίην κέινο ην νπνίν ππνρξενχηαη λα ζεβαζηεί φιεο ηηο 

δεζκεχζεηο.  

 

ΓΗΑΦΖΚΗΠΡΗΘΑ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ  

Ρα δηαθεκηζηηθά δηθαηψκαηα ηνπ αγψλα είλαη :  

-  φιεο νη δηαθεκηζηηθέο δπλαηφηεηεο πξνβνιήο ζηνλ 

αγσληζηηθφ ρψξν θαη θπξίσο ζηα ζεκεία πνπ θαιχπηνληαη 

απφ ηηο θάκεξεο  

-  ε δηαθήκηζε ζηνλ αζιεηηθφ εμνπιηζκφ  

-  φιεο νη δπλαηφηεηεο δηαθεκηζηηθψλ πξνβνιψλ ζηελ αζιεηηθή 

εγθαηάζηαζε 

-  ηα δηθαηψκαηα γηα ηηο εθδφζεηο θαη εθηππψζεηο ,   ζηα έληππα 

πνπ έρνπλ  ζπλάξηεζε κε ην αζιεηηθφ γεγνλφο.  
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Ρν εγθεθξηκέλνπ ζρέδην κάξθεηηλγθ ζα πεξηέρεη αθξηβήο νδεγίεο 

γηα  ηηο εκθαλίζεηο θαη ηελ  πξνβνιή φισλ ησλ ρνξεγψλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ αγψλσλ.   

 

ΣΝΟΖΓΝΗ 

Νη ρνξεγνί θαη νη δπλαηφηεηεο εκθάληζήο ηνπο είλαη 

δηαβαζκηζκέλεο ζε παθέηα ρνξεγψλ. Ζ πιεξσκή ηεο ρνξεγίαο 

κπνξεί λα είλαη ηνηο κεηξεηνίο ή ζε είδνο.   

Νη φξνη ησλ ζπκθσληψλ ηεο Δπξσπατθήο Γπκλαζηηθήο 

Νκνζπνλδίαο κε ηνπο  Γηαθεκηζηηθνχο ηεο Δηαίξνπο θαη ηηο 

εηαηξείεο επίζεκνπο εηαίξνπο ηεο, γίλνληαη ζεβαζηέο απφ ηελ Ν.Δ. 

κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Ππκβνιαίνπ, Απηέο νη εηαηξείεο είλαη  νη 

Κέγα Σνξεγνί ηνπ αγψλα. 

Ρν ηκήκα κάξθεηηλγθ κπνξεί ζηνρεπφκελα λα αλαδεηήζεη ηνπηθέο 

εηαηξείεο πνπ ζα είλαη Δπίζεκνη πνζηεξηθηέο θαη Δπίζεκνη 

Ξξνκεζεπηέο ηνπ Αγψλα1, πνπ ζα θαιχςνπλ, κε ηελ δηάζεζε 

πξντφλησλ, ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηεο δηνξγάλσζεο.   

Ξαξάδεηγκα εηαηξεία απηνθηλήησλ γηα ηελ δηάζεζε νρεκάησλ γηα 

ηελ κεηαθίλεζε ησλ επίζεκσλ πξνζθεθιεκέλσλ, εηαηξεία 

εκθηαιψζεσλ γηα ηελ δηάζεζε ςπγείσλ κε λεξά θαη αλαςπθηηθά 

γηα ηνπο ρψξνπο ησλ αζιεηψλ ζην ζηάδην.    

Ρν Ρκήκα Κάξθεηηλγθ αθνχ θαηεγνξηνπνηήζεη ηηο εκπνξηθέο 

πεξηνρέο πνπ ελδηαθέξνπλ ηελ δηνξγάλσζε,  αλαδεηά ηνπο 

δπλεηηθνχο ρνξεγνχο θαη πξνζπαζεί λα πξνζειθχζεη ην ρνξεγηθφ 

ελδηαθέξνλ θαηαζέηνληαο ηνπο νινθιεξσκέλε πεξηγξαθή  

ρνξεγηθήο πξφηαζεο. Πε απηή ηελ πξφηαζε πεξηγξάθεηαη ην 

αζιεηηθφ γεγνλφο, νη θνξείο δηνξγάλσζεο ηνπ, νη ζπκκεηέρνληεο, 

ε αλακελφκελε πξνζέιθπζε θνηλνχ θαη ε πξνβνιή πνπ ζα έρεη. 

Πηε ζπλέρεηα αλάινγα κε ην παθέην ρνξεγίαο ζην νπνίν 

εληάζζεηαη ε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία, παξνπζηάδνληαη ηα ρνξεγηθά 

νθέιε πνπ ζα έρεη θαη ε ηηκνιφγεζε ηεο ρνξεγηθήο ελέξγεηαο.  

                                                 
1
 Τελ  ύπαξμε ηξηώλ θαηεγνξηώλ Εζληθώλ Φνξεγώλ πξνέβιεπε ην ρνξεγηθό πξόγξακκα «ΑΘΗΝΑ 2004» Α.Ε. 

.α)Μέγαο Φνξεγόο, β) Επίζεκνο Υπνζηεξηθηήο, γ) Επίζεκνο Πξνκεζεπηήο . (Κ.Γηαλλόπνπινο) 
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Πηελ είζνδν ηεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ νη αγψλεο, δηακνξθψλεηαη εηδηθφο ρψξνο γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε ελεκεξσηηθψλ πάγθσλ ησλ ρνξεγψλ ηνπ αγψλα.  

 

ΙΗΘΝ ΑΓΥΛΥΛ 

Ν ζρεδηαζκφο θαη ε δεκηνπξγία φισλ ησλ δεκνζηεπκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ζην Ξξσηάζιεκα θαζνξίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

( ηελ Δπξσπατθή Νκνζπνλδία Γπκλαζηηθήο) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Νξγαλσηηθή Νκνζπνλδία. Ζ  

Ν.Δ. αλαζέηεη ζε γξαθηζηηθή εηαηξεία ηνλ ζρεδηαζκφ  θαη ηελ 

έθδνζε φισλ ησλ επίζεκσλ δεκνζηεχζεσλ (αθίζεο, επίζεκα 

επηζηνιφραξηα, δηπιψκαηα Ξξνζθιήζεηο, θεηγ βνιάλ θιπ) 

ζχκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο.  

 

ΞΟΝΥΘΖΠΖ – ΘΝΗΛΝ 

Ζ Ν.Δ. πξέπεη λα πξνβεί ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πξνψζεζεο 

πξνθεηκέλνπ λα πιεξνθνξεζεί ην θνηλφ ιεπηνκεξψο θαη εγθαίξσο, 

ζε ηνπηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Απηφ πξνυπνζέηεη ηελ ζηελή 

ζπλεξγαζία ηεο Ν.Δ. κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο πφιεο θαη ηφπνπ.  

Ζ γλσζηνπνίεζε θαη πξνψζεζε ηνπ γεγνλφηνο κπνξεί λα γίλεη κε 

πιηθφ πνπ ζα δηαλεκεζεί ζηελ πεξηνρή (αθίζεο, θιάτεξο). Κε 

πξνβνιή ζηα ΚΚΔ, είηε κε ηελ κνξθή δηαθήκηζεο  είηε κε ηελ 

κνξθή πξνβνιήο – αθηεξψκαηνο κέζα απφ παξνπζηάζεηο - 

ζπλεληεχμεηο ζε εθπνκπέο ή άξζξα ζε έληππα κέζα. Ν ππεχζπλνο 

πξνψζεζεο κπνξεί λα πξνζεγγίζεη ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο γηα 

ηελ καδηθή πξνζέιεπζε θνηλνχ ζην ζηάδην. Απηνί νη ρψξνη κπνξεί 

λα είλαη ζρνιεία, θνηλσληθέο ελψζεηο (ΘΑΞΖ, Ξνιηηηζηηθά θαη 

Αζιεηηθά Πσκαηεία θα.). 

Κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ  εηζηηήξηα ζηηο ηνπηθέο εηαηξείεο πνπ είλαη 

ρνξεγνί ηεο δηνξγάλσζεο.  
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ΡΝΚΔΑΠ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ  

 

ΞΟΥΡΝΘΝΙΙΝ – ΔΘΗΚΝΡΞΗΑ 

Ζ ηήξεζε ηνπ πξσηνθφιινπ θαη ηεο εζηκνηππίαο δηέπεη φιεο ηηο 

ιεηηνπξγίεο επηθνηλσλίαο θαη παξνπζίαζεο ελφο ηέηνηνπ γεγνλφηνο 

θαη εκπεξηέρνληαη ζε πνιινχο Ιεηηνπξγηθνχο Ρνκείο. Ξαξάδεηγκα 

ζηελ επίζεκε αιιεινγξαθία  ηνπ αγψλα, ζηελ θηινμελία, ζηελ 

δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ, ζηελ δεκηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ.  

 

Υο  απνθιεηζηηθέο ιεηηνπξγίεο επζχλεο ηνπ Ρκήκαηνο Γεκνζ ίσλ 

Πρέζεσλ νξίδνληαη νη παξαθάησ.  

 

ΤΖΙΑ ΞΟΝΠΥΞΑ – VIP 

Ν πεχζπλνο Γεκνζίσλ Πρέζεσλ πξνεηνηκάδεη ιίζηα κε ηα 

επίζεκα πξφζσπα πνπ ζα πξνζθιεζνχλ ζηνλ αγψλα. Ζ ιίζηα απηή 

ζα κπνξνχζε λα δηαρσξηζηεί ζε δχν κέξε.  

 Νη μέλνη επίζεκνη πξνζθεθιεκέλνη πνπ είλαη ηα  νη Ξξφεδξνη θαη 

κέιε ηεο Δπξσπατθήο θαη Ξαγθφζκηαο Γπκλαζηηθήο Νκνζπνλδίαο 

θαη παιηνί πξσηαζιεηέο ηνπ αζιήκαηνο.  

Νη έιιελεο επίζεκνη πξνζθεθιεκέλνη πνπ είλαη νη Ξξφεδξνη 

αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ, πνιηηηθά πξφζσπα φπσο νη Γήκαξρνη θαη 

ν Ξεξηθεξεηάξρεο ηεο πεξηνρήο, πνπξγνί, νη ηνπηθνί βνπιεπηέο, 

εθπξφζσπνη θνξέσλ ηεο πεξηνρήο.    

Γίλεηαη επηθνηλσλία κε φινπο φζνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ιίζηα θαη ζηέιλνληαη επίζεκεο πξνζθιήζεηο ηνπ αγψλα.  

 

Ζ Ν.Δ. ζην φλνκα ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Δπξσπατθήο Νκνζπνλδίαο 

Γπκλαζηηθήο θαιεί ηνλ Ξξφεδξν ηεο FIG ή ηνλ εθπξφζσπν ηνπ θαη 

ηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Ρερληθψλ Δπηηξνπψλ ηεο FIG ή ηνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπο 

θαη αλαιακβάλεη ηα έμνδα ησλ γεπκάησλ ηνπο.  
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Ν πεχζπλνο Γεκνζίσλ Πρέζεσλ βάζε ησλ απαληήζεσλ πνπ έρεη 

γηα ηελ παξνπζία ησλ επηζήκσλ ζηνπο αγψλεο, ζπλεξγάδεηαη κε 

ην Ρκήκα Γηαπηζηεχζεσλ γηα ηελ έθδνζε ησλ VIP δηαπηζηεχζεσλ. 

Δθδίδεηαη επίζεο θαη κία ζεηξά δηαπηζηεχζεσλ  «VIP no name» 

πνπ ζα δνζεί ζηνπο ζπλνδνχο ησλ επηζήκσλ.  

 

Ν πεχζπλνο Γεκνζίσλ Πρέζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Ρκήκα 

Γηακνλήο θαη ην Ρκήκα Κεηαθνξψλ θξνληίδεη γηα ηελ δηακνλή θαη 

ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ Δπίζεκσλ απφ ην εμσηεξηθφ. Πηελ άθημε ή 

αλαρψξεζε ηνπο, ηνπο δίλεηαη ζπζθεπαζία κε επίζεκν πιηθφ ηεο 

δηνξγάλσζεο θαη ηνπ ηφπνπ.  

 

Πε ζπλεξγαζία κε ην Ρκήκα Δζεινληηζκνχ , πξνβιέπεηαη ε 

παξνπζία ελφο εζεινληή VIP ζην information desk ηνπ 

μελνδνρείνπ πνπ ζα δηακέλνπλ νη επίζεκνη, πνπ ζα είλαη ζε ζέζε 

λα ηνπο παξέρεη εηδηθή ελεκέξσζε ζε φιε ηελ δηάξθεηα 

παξακνλήο ηνπο.  

 

Πην ζηάδην ππάξρεη, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δηακνξθψλεηαη, 

εηδηθή εμέδξα επηζήκσλ. Βάζε ηνπ πξσηνθφιινπ θαη ηεο 

εζηκνηππίαο  θαζνξίδνληαη νη ζέζεηο πνπ ζα θαζίζεη ν θάζε 

αμησκαηνχρνο.   

 

Πε ζπλεξγαζία κε ην Ρκήκα Αζιεηηθήο Δγθαηάζηαζεο 

δηακνξθψλεηαη κία αίζνπζα ηνπ ζηαδίνπ σο «ζαιφλη επηζήκσλ» 

φπνπ ζα ππάξρεη θαη ππεξεζία  θέηεξηλγθ.   
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ΡΔΙΔΡΖ ΔΛΑΟΜΖΠ - ΡΔΙΔΡΖ ΙΖΜΖΠ - ΓΘΑΙΑ 

Ζ  Ρειεηή Έλαξμεο ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη γηα λα «αλνίμεη» ην 

Ξξσηάζιεκα κπνξεί λα έρεη ηελ κνξθή κηαο απιήο θαη ιηηήο 

παξνπζίαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ ρψξν ηνπ ζηαδίνπ.  

Ζ Ν.Δ. ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκαξρν ηεο πεξηνρήο, πνπ ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο   είλαη θαη κέινο ηεο Νξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο, 

κπνξνχλ λα παξαζέζνπλ Γεμίσζε – θαισζφξηζκα ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. Γίλνληαη αλακλεζηηθά ηεο πεξηνρήο ζηνπο 

αξρεγνχο ησλ απνζηνιψλ.  

 

Ν πεχζπλνο Ρειεηψλ ζρεδηάδεη  θαη νξγαλψλεη ηελ Ρειεηή Ιήμεο 

πνπ ζα αθνινπζήζεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ αγσληζηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζην ρψξν ηνπ ζηαδίνπ. Ππλήζσο απηή ε ηειεηή 

πνπ απνθαιείηαη «Γθαιά» θαη έρεη ηελ κνξθή ζεάκαηνο κε 

ρνξεπηηθά θαη αθξνβαηηθά ζηνηρεία. Ξξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ 

ηειεπηαία απνλνκή κεηαιιίσλ ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ηνπ ζηαδίνπ. 

Ππκκεηέρνπλ αζιεηέο πνπ ιάβαλε κέξνο ζηνπο αγψλεο 

παξνπζηάδνληαο κηα επίδεημε κε ζεακαηηθά ζηνηρεία θαζψο θαη 

ηνπηθέο θαιιηηερληθέο νκάδεο.  

 

Ν πεχζπλνο γηα ηελ δηνξγάλσζε ηεο ηειεηήο ελεκεξψλεη κέζσ 

ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο θαη ηεο αιιεινγξαθίαο ηηο Νκνζπνλδίεο 

πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο αγψλεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

Γθαιά θαη ιακβάλεη ηηο δειψζεηο ζπκκεηνρήο απφ θάζε ρψξα.  

 

Ν πεχζπλνο γηα ηελ Νξγάλσζε ηνπ Γθαιά επηιέγεη έλα θεληξηθφ 

ζέκα ην νπνίν κε θαιιηηερληθή  παξνπζίαζε ζα απνδνζεί. Δπηιέγεη 

θαη δεκηνπξγεί νκάδα απφ ηνπηθνχο ζπιιφγνπο ή ηκήκαηα ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ πνπ εζεινληηθά ζα ζπκκεηέρνπλ ζην θαιιηηερληθφ 

θνκκάηη. Γίλνληαη ζπλαληήζεηο – πξφβεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

ζεάκαηνο. 

Βάζε ησλ ζπκκεηερφλησλ νξγαλψλεηαη ε ζεηξά παξνπζίαζεο.  
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Πηνπο αγψλεο ηεο θιίκαθαο πνπ εμεηάδνπκε απηή ε ηειεηή έρεη 

ηελ κνξθή κηαο ζχληνκεο γηνξηήο.  

 

ΑΞΝΛΝΚΔΠ  

Ν πεχζπλνο Απνλνκψλ νξγαλψλεη ην ηειεηνπξγηθφ πνπ ζα 

αθνινπζεζεί ζηηο απνλνκέο ησλ κεηαιιίσλ ηεο  δηνξγάλσζεο. 

Φξνληίδεη λα ππάξρνπλ νη ζεκαίεο θαη νη Δζληθνί Όκλνη ησλ 

ρσξψλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην πξσηάζιεκα. Βάζε ηνπ επίζεκνπ 

πξσηνθφιινπ νξίδεηαη ην πξφγξακκα ησλ Δπίζεκσλ Ξξνζψπσλ 

πνπ ζα απνλείκνπλ ηα κεηάιιηα.  

Πηελ ρψξα καο ζπλεζίδεηαη ζην ηειεηνπξγηθφ ησλ απνλνκψλ ζε 

δηεζλήο  

Αζιεηηθνχο αγψλεο λα ζπλνδεχεη ζπγθξφηεκα κε ειιεληθέο 

παξαδνζηαθέο ζηνιέο. Πε απηή ηελ πεξίπησζε ην πεχζπλνο 

Απνλνκψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ πεχζπλν Δζεινληηζκνχ 

κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ ζην Ιχθεην Διιελίδσλ ηεο πεξηνρήο ε 

ζε θάπνην άιιν ζσκαηείν γηα ηελ δηάζεζε κειψλ ηνπο γηα ηελ 

δηαδηθαζία ησλ απνλνκψλ.  

 

ΓΔΜΗΥΠΔΗΠ 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αγψλσλ παξαηίζεηαη δεμίσζε πξνο 

ηηκήλ φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

Ν πξνυπνινγηζκφο ηεο δηνξγάλσζεο είλαη ην βαζηθφ θξηηήξην 

επηινγήο ηνπ ηφπνπ θαη ησλ παξνρψλ απηήο ηεο δεμίσζεο.  

Θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγψλσλ κπνξνχλ λα παξαηεζνχλ επίζεκα 

γεχκαηα γηα ηνπο Αμησκαηνχρνπο αληηπξνζψπνπο πνπ ζα 

παξαζηνχλ ζηε ρψξα θαη γηα ηνπο θξηηέο ηνπ αγψλα.  
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ΡΝΚΔΑΠ ΗΑΡΟΗΘΖΠ ΘΑΙΤΖΠ ΘΑΗ ΑΛΡΗΛΡΝΞΗΛΓΘ 

 

ΗΑΡΟΗΘΖ ΘΑΙΤΖ ΑΓΥΛΥΛ 

Ν Δπηθεθαιήο απηνχ ηνπ Ρκήκαηνο είλαη ηαηξφο. Δίλαη ν 

«Δπίζεκνο Ηαηξφο ηνπ Αγψλα» θαη νξίδεηαη απφ ηελ Ν.Δ. ε νπνία 

είλαη ππεχζπλε γηα λα παξέρεη ηελ ηαηξηθή θάιπςε θαη ηηο πξψηεο 

βνήζεηεο ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν. Ν Δπηθεθαιήο Ηαηξηθήο θάιπςεο 

θξνληίδεη γηα ηελ δεκηνπξγία Ηαηξηθνχ Θέληξνπ κε νκάδα ηαηξψλ, 

λνζνθφκνπο, θπζηνζεξαπεπηέο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθά πιηθά, πνπ 

ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζην ζηάδην ζε φιε ηελ δηάξθεηα ησλ 

πξνπνλήζεσλ θαη ησλ αγψλσλ.  

 

Ν Δπίζεκνο Ηαηξφο έξρεηαη ζε επαθή κε ην ΔΘΑΒ ηεο  πεξηνρήο 

ψζηε λα ππάξμεη ε δηάζεζε αζζελνθφξνπ ζην ρψξν ηνπ ζηαδίνπ 

ηηο εκέξεο ησλ αγψλσλ θαη λα ππάξρεη άκεζε ζπλεξγαζία κε ηα 

εθεκεξεχνληα λνζνθνκεία.  

 

Ξξνηείλεηαη ν πεχζπλνο Ηαηξηθήο Θάιπςεο λα εηζεγεζεί ζηνλ 

πεχζπλν Δζεινληηζκνχ ηελ επαθή  κε ηηο Δζεινληηθέο Νκάδεο 

Γηάζσζεο πνπ δξνπλ ζηελ πεξηνρή ψζηε λα δηαζέζνπλ 

εμεηδηθεπκέλεο νκάδεο κειψλ ηνπο γηα ηελ θάιπςε ησλ αγψλσλ.  

 

ΔΙΔΓΣΝΗ ΑΛΡΗΛΡΝΞΗΛΓΘ 

Ρέζζεξηο κήλεο πξηλ απφ ηνπο αγψλεο ε Νξγαλψηξηα Νκνζπνλδία 

απνζηέιιεη ζηελ FIG ηελ πξφηαζε ηεο γηα ηνλ ηαηξφ θαη ην 

εξγαζηήξην πνπ ζα είλαη ππεχζπλνη γηα ηνπο ειέγρνπο 

Αληηληφπηλγθ ζηελ δηνξγάλσζε. Ρν αξγφηεξν δχν κήλεο πξηλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή απαληά κε ηελ γξαπηή έγθξηζε  - πηζηνπνίεζε 

απηψλ. 

 

Ζ Ν.Δ. αλαιακβάλεη ην θφζηνο θαη ηελ επζχλε γηα ηνπο ειέγρνπο 

θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθαζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο 
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θαλφλεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο Ξαγθφζκηαο Νκνζπνλδίαο  

Γπκλαζηηθήο (FIG) θαη ηεο  WADA .  

 

Ν πεχζπλνο Αληηληφπηλγθ θξνληίδεη ψζηε λα ππάξρνπλ, ζε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ πεχζπλν Πηαδίνπ 

λα δεκηνπξγεζνχλ, νη θαηάιιεινη ρψξνη ζην ζηάδην ησλ αγψλσλ 

πνπ ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηηο πξνδηαγξαθέο δηεμαγσγήο ησλ 

ειέγρσλ αληηληφπηλγθ.  

 

 

ΡΝΚΔΑΠ ΔΘΔΙΝΛΡΗΠΚΝ  

 

Ζ ζπλεηζθνξά ησλ εζεινληψλ είλαη απαξαίηεηε θαη πνιχ 

ζεκαληηθή ζηηο δηνξγαλψζεηο κεγάισλ αζιεηηθψλ γεγνλφησλ. 

 

Ν πεχζπλνο Δζεινληηζκνχ μεθηλά δηελεξγψληαο έξεπλα , 

ζπγθεληξψλνληαο εηζεγήζεηο θαη θαηαγξάθνληαο ηηο αλάγθεο γηα 

εζεινληέο απφ ηνπο Δπηθεθαιήο φισλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ 

ηνπ έξγνπ. 

 

Ρα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο  ζα ηνπ δψζνπλ ηα ζηνηρεία 

γηα ηνλ αξηζκφ ησλ εζεινληψλ πνπ ππνινγίδεηαη λα ρξεηαζηνχλ.  

Ξνιχ ζεκαληηθή είλαη ε πνηνηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

πνπ ζα δείμεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ νη 

άλζξσπνη πνπ ζα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Απφ ηελ 

πνηνηηθή αλάιπζε ησλ αλαγθψλ ζε εζεινληέο ζηνπο δηάθνξνπο 

ηνκείο ηεο δηνξγάλσζεο , πξνθχπηεη ε έληαμε ησλ  εζεινληψλ ζε 

θαηεγνξίεο. Νη θαηεγνξίεο απηέο κπνξεί λα είλαη ειηθηαθέο άιια 

θαη βάζε ησλ ηδηαίηεξσλ δεμηνηήησλ ηνπο. Ξ.ρ ε γλψζε μέλσλ 

γισζζψλ, ην δίπισκα νδήγεζεο, νη ηερληθέο γλψζεηο ηνπ 

αζιήκαηνο, γλψζεηο εηδηθήο αγσγήο γηα ηελ εμππεξέηεζε ζεαηψλ 

κε εηδηθέο αλάγθεο ή φηη άιιν κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκν ζε 

θάπνηνλ ηνκέα ηεο δηνξγάλσζεο.  
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Δηνηκάδεηαη κηα θφξκα εγγξάθνπ πνπ ζα είλαη ε αίηεζε 

ζπκκεηνρήο εζεινληή ζηελ δηνξγάλσζε. Ζ αίηεζε κπνξεί λα 

αλαξηεζεί ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο δηνξγάλσζεο αξθεηνχο 

κήλεο πξηλ ηνπο αγψλεο  πξνο θάζε ελδηαθεξφκελν . 

 

Ν πεχζπλνο Δζεινληηζκνχ ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

πνηνηηθήο αλάιπζεο ησλ απαηηήζεσλ ζε εζεινληέο, επηιέγεη ηνπο 

ηφπνπο αλαδήηεζεο ηνπο. Ρέηνηνη ηφπνη κπνξεί λα είλαη ηα 

Ξαλεπηζηήκηα, πρ ε ζρνιή ησλ ΡΔΦΑΑ θαη νη ζρνιέο μέλσλ 

θηινινγηψλ νη θνηηεηέο ησλ νπνίσλ ζα έρνπλ ηηο ρξήζηκεο 

δεμηφηεηεο θαη πνιχ πηζαλά ην ελδηαθέξνλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα 

ηέηνηα δηνξγάλσζε. Άιινη ηνκείο ε ίλαη ηα ζρνιέο θαη ηα ηδησηηθά 

θνιέγηα πνπ ζπλεζίδεηαη λα ζπκκεηέρνπλ νκαδηθά ζε  πνιηηηζηηθέο 

- αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πεξηνρήο ηνπο. Δπίζεο νη 

αζιεηηθνί ζχιινγνη πνπ αζρνινχληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν άζιεκα 

αθνχ ε εκπεηξία ζπκκεηνρήο ζε κηα κεγάιε αζιεηηθή δηνξγάλσζε 

ζα είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηνπο αζιεηέο ηνπο.  

 

Ζ πξνζέγγηζε ζηνπο επηιεγκέλνπο θνξείο γίλεηαη κε έγγξαθν 

πξνο ηελ δηνίθεζε ηνπο. Εεηείηαη ε παξαρψξεζε άδεηαο γηα κία 

ζπλάληεζε ελεκέξσζεο ηνπ πεχζπλνπ Δζεινληηζκνχ κε ηνπο 

θνηηεηέο – ζπνπδαζηέο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ελεκεξψζεη ζρεηηθά 

κε ην γεγνλφο θαη ηνλ εζεινληηζκφ δηαλέκεηαη ελεκεξσηηθφ πιηθφ. 

Πην ηέινο απηψλ ησλ ζπλαληήζεηο κπνξνχλ λα ζπκπιεξσζνχλ 

αηηήζεηο ζπκκεηνρήο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο.  

 

Γηα ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο αλαδήηεζεο εζεινληψλ  κπνξνχλ λα 

ζηαινχλ Γειηία Ρχπνπ ζηα ηνπηθά Κέζα Δλεκέξσζεο θαη πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζήκεξα κπνξνχλ λα δηαηειέζνπλ ηα social media, 

ηα νπνία δίλνπλ κηα νηθνλνκηθή πξφηαζε κε άκεζε απήρεζε θαη ζε 

λεαληθφ θνηλφ. 
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Ν πεχζπλνο Δζεινληψλ ζπγθεληξψλεη ηηο αηηήζεηο εζεινληψλ ηηο 

θαηεγνξηνπνηεί θαη θάλεη ην πιάλν ηνπνζέηεζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνζψπσλ ζε θάζε ηνκέα. Ρέζζεξηο κε έμη εβδνκάδεο πξηλ ηελ 

έλαξμε ησλ αγψλσλ γίλεηαη ε πξψηε Γεληθή Δλεκέξσζε ησλ 

εζεινληψλ. Πε απηή θαινχληαη φινη νη εζεινληέο θαη ηνπο 

παξέρεηαη γεληθή ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην ζρέδην ιεηηνπξγίαο 

ησλ αγψλσλ θαη ην ξφιν ησλ εζεινληψλ. Πηελ πξψηε απηή 

ζπλάληεζε ελεκεξψλνληαη  ζε πνηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ηεο 

δηνξγάλσζεο ζα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο.  

 

Ν πεχζπλνο Δζεινληηζκνχ, ελεκεξψλεη θαη δίλεη ζηνλ Δπηθεθαιή 

θάζε  ηνκέα ηα ζηνηρεία ησλ εζεινληψλ πνπ επηιέρηεθαλ γηα ηελ 

δηθή ηνπ ιεηηνπξγηθή πεξηνρή. Γχν πεξίπνπ εβδνκάδεο πξηλ ηελ 

έλαξμε ησλ αγψλσλ γίλνληαη νη Δηδηθέο Ππλαληήζεηο θάζε 

Ρνκεάξρε κε ηνπο εζεινληέο  πνπ ηνπ δηαηέζεθαλ, πξνθεηκέλνπ 

λα ηνπο ελεκεξψζεη θαη λα ηνπο εθπαηδεχζεη ζρεηηθά κε ηα 

θαζήθνληα ηνπο. 

 

Ν πεχζπλνο Δζεινληηζκνχ θξνληίδεη λα δψζεη ηηο θαηάιιειεο 

πιεξνθνξίεο ζην Ρκήκα Κάξθεηηλγθ ηνπ αγψλα ψζηε ζηελ πξψηε 

Γεληθή Δλεκέξσζε ησλ εζεινληψλ λα κπνξέζεη λα ηνπο δηαηεζεί ν 

ξνπρηζκφο θαη εμνπιηζκφο ηνπ αγψλα.  

 

Ν Δπηθεθαιήο Δζεινληηζκνχ ζπλεξγάδεηαη κε ην Ρκήκα έθδνζεο 

ησλ δηαπηζηεχζεσλ παξαρσξψληαο ηα ζηνηρεία ησλ εζεινληψλ θαη 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ πνπ ζα απαζρνιεζεί ν θαζέλαο, 

πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ νη δηαπηζηεχζεηο ηνπο.  

 

Πε θάζε ιεηηνπξγηθφ ηνκέα φπνπ ζα ππάξρεη ζπγθεληξσκέλνο 

κεγάινο αξηζκφο εζεινληψλ πξνηείλεηαη ν θαζνξηζκφο ελφο εμ 

απηψλ σο  “team leader”, ν νπνίνο ζα έρεη ηελ επζχλε επίβιεςεο 

ηεο ηήξεζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ ζέζεσλ ηεο νκάδαο ηνπ 
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θαη ηελ άκεζε επηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε ηνπ πεχζπλνπ 

Δζεινληηζκνχ. 

 

 

ΡΝΚΔΑΠ ΡΔΣΛΗΘΥΛ  ΔΟΓΑΠΗΥΛ 

 

ΣΥΟΝΗ ΑΓΥΛΑ 

Πε απηφλ ηνλ Ιεηηνπξγηθφ Ρνκέα ππάγεηαη ε δηακφξθσζε θαη ε 

εγθαηάζηαζε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ ζηνπο ρψξνπο ηεο 

δηνξγάλσζεο. Απηφ πνπ πξνηείλεηαη , θαη πξνθχπηεη θαη απφ ηνλ 

ηξφπν αλάπηπμεο ησλ άιισλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ , είλαη πσο νη 

πεχζπλνη ζε θάζε Ρνκέα έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ επηκέιεηα ηεο 

εηζήγεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ ηειηθή κνξθή  πνπ απαηηείηαη 

λα έρνπλ νη ρψξνη πνπ βξίζθνληαη ζηηο δηθέο ηνπο ιεηηνπξγηθέο 

πεξηνρέο.  

 

Γειαδή :  

Ν πεχζπλνο ΚΚΔ γηα ηηο ζέζεηο γηα θάκεξεο, ηελ δηακφξθσζε 

ηεο Αίζνπζαο Ρχπνπ θαη ησλ Γεκνζηνγξαθηθψλ θεξθίδσλ.  

Ν πεχζπλνο Γεκνζίσλ Πρέζεσλ ηελ δηακφξθσζε ηεο εμέδξαο 

Δπηζήκσλ, ηεο αίζνπζαο επηζήκσλ, ησλ απαξαηηήησλ γηα ηηο 

απνλνκέο θαη ηειεηέο 

Ν πεχζπλνο Θξηηψλ γηα ηελ αίζνπζα θξηηψλ θαη γηα ηηο ζέζεηο 

ηνπο ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν.  

Ν πεχζπλνο Ηαηξηθψλ πεξεζηψλ γηα ην Ηαηξείν – 

Φπζηνζεξαπεπηήξην . 

Ν πεχζπλνο Γηακνλήο γηα ηα help desks ζηα ζεκεία δηακνλήο.  

Ν πεχζπλνο Αζιεηηθνχ Δμνπιηζκνχ  γηα ηνλ αζιεηηθφ εμνπιηζκφ.  

Ν πεχζπλνο Κάξθεηηλγθ γηα ηα δηαθεκηζηηθά πιαθάη θαη ηνπο 

ρψξνπο ησλ ρνξεγψλ.  

Ν πεχζπλνο Γπκλαζηεξίνπ ην ζρέδην δηακφξθσζεο ησλ δσλψλ 

ηνπ ζηαδίνπ θαη ηελ δηαθφζκεζε φισλ ησλ ινηπψλ ρψξσλ.  
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Ν πεχζπλνο Γηαρείξηζεο Πηαηηζηηθψλ θαη Απνηειεζκάησλ γηα ηα 

ζρέδην εγθαηάζηαζεο ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηελ αίζνπζα 

γηα ην πξνζσπηθφ ηεο ζπλεξγαδφκελεο εηαηξείαο.  

  

Πην Ρκήκα Ρερληθψλ Δξγαζηψλ αλήθνπλ νη ηερληθνί θαη νη εξγάηεο 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο  

εγθαηάζηαζεο ζε θάζε ηνκέα. Δπίζεο είλαη ην Ρκήκα πνπ έρεη ηελ 

επηηήξεζε ησλ εξγαζηψλ ζηελ πεξίπησζε  αλάζεζεο εξγαζηψλ ζε 

εμσηεξηθφ ζπλεξγείν.  

 

Νη πεχζπλνη ζε θάζε Ρνκέα δίλνπλ ζηνλ πεχζπλν Ρερληθψλ 

Δξγαζηψλ ηα εγθεθξηκέλα απφ ηελ Ν.Δ. ζρέδηα γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηψλ ζηνπο ηνκείο ηνπο. Ζ πεξεζία 

Ρερληθψλ Δξγαζηψλ αλαιακβάλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

εξγαζηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο.  
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 3 

3η ΦΑΠΖ: ΙΔΗΡΝΟΓΗΔΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

 

Πηελ θάζε ηεο εθηέιεζεο φζα έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί θαη 

πξνεηνηκαζηεί ζην ζηάδην ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ  ζα ηεζνχλ ζε 

ζέζε ιεηηνπξγίαο. Νη δηαδηθαζίεο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ νκάδα 

δηαδηθαζηψλ εθηέιεζεο ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηαπηφρξνλα 

πξνθεηκέλνπ  λα ππάξμεη ζπληνληζκφο φισλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

πεξηνρψλ, ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ άιισλ πφξσλ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

Ν Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο θαη ε Νκάδα Έξγνπ πξαγκαηνπνηνχλ 

ηηο πνιιαπιέο πξνγξακκαηηζκέλεο ελέξγεηεο πνπ ζα πινπνηήζνπλ 

ην Πρέδην Έξγνπ, ζπληνλίδνληαο ηηο αιιεινεπηδξάζεηο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ πεξηνρψλ θαη   δηαθπιάζζνληαο ηελ πνηφηεηα. 

 

Νη νκάδεο δηαδηθαζηψλ ηεο δηνίθεζεο έξγσλ ζηελ πξάμε επηθαιχπηνληαη θαη 

αιιειεπηδξνχλ. Ζ εθαξκνγή ηνπο είλαη επαλαιεπηηθή θαη πνιιέο θνξέο νη 

δηαδηθαζίεο επαλαιακβάλνληαη  θαη αλαζεσξνχληαη ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 

έξγνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή δειαδή βξίζθεη εθαξκνγή ηφζν ζπλνιηθά ζην 

έξγν φζν θαη ζε θάζε θάζε απηνχ. Πην έξγν πνπ εμεηάδνπκε αλαπηχζζεηαη 

ε ηαθηηθή «Ππληφκεπζεο ηεο δηαδξνκήο (Fast Tracking)», δειαδή ε κία 

θάζε κπνξεί λα μεθηλήζεη πξηλ ην ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο. Ξαξάδεηγκα 

έλαο ιεηηνπξγηθφο ηνκέαο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ εθηέιεζε ησλ 

ελεξγεηψλ ηνπ, ρσξίο λα έρεη αθφκα νινθιεξσζεί ν ζρεδηαζκφο ζε άιινπο 

ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο. 

 

Νη δηαδηθαζίεο ζηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο ηνπ έξγνπ φπσο πεξηγξάθεθαλ 

ζην θεθάιαην πξνγξακκαηηζκνχ αιιειεπηδξνχλ κε ηηο δηαδηθαζίεο εθηέιεζεο 

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνχλ νη ελέξγεηεο πνπ ζα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο 

απαηηήζεηο γηα ηελ παξάδνζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ.  
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Υο θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε, νξίδεηαη 

ε δηεμαγσγή ηηο δηνξγάλσζεο πνπ εθηφο απφ ην αγσληζηηθφ θνκκάηη ηνπ 

αζιεηηθνχ αγψλα πεξηιακβάλεη θαη φινπο ηνπο ηνκείο πνπ πεξηγξάθεθαλ 

ζην ζρέδην έξγνπ. ζν εμειίζζνληαη νη εξγαζίεο  πξνζηίζεληαη ζην 

δπλακηθφ λένη παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο θπξίσο εληάζεσο 

εξγαζίαο. 

 

 

ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΔΟΓΝ 

 

Πε απηή ηελ δηαδηθαζία ν Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο θαη ε Νκάδα Έξγνπ 

επηηεινχλ πνιιαπιέο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηεί ην Πρέδην 

Γηνίθεζεο Έξγνπ. Δθηεινχληαη νη δξαζηεξηφηεηεο φπσο έρνπλ ζρεδηαζηεί 

ζηελ Γνκή Αλάιπζεο Δξγαζηψλ θαη έρνπλ νξηζηεί ζηα Ξαθέηα Δξγαζίαο. Ρα 

βαζηθά εξγαιεία γηα ηελ επηηπρή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ είλαη ν Ππληνληζκφο 

θαη ε Γηεχζπλζε φισλ ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ ηνπ έξγνπ πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε πινπνίεζεο  βάζε ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ. 

 

 Ζ πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ βαζίδεηαη ζηηο πξνγξακκαηηζκέλνπο κεζφδνπο 

θαη πξφηππα. Γεκηνπξγνχληαη, επαιεζεχνληαη θαη επηθπξψλνληαη ηα 

παξαδνηέα ηνπ έξγνπ. Ξαξαθνινπζνχληαη ηα δεδνκέλα ηνπ θφζηνπο, ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηεο ηερληθήο πξνφδνπ, επαιεζεχνληαη θαη 

πξνζαξκφδνληαη νη εγθεθξηκέλεο αιιαγέο. 

 

Κία ζεηξά εμσηεξηθψλ δηεξγαζηψλ, νη Γηεπθνιχλνπζεο Γηαδηθαζίεο ( 

Facilitating Processes), παξέρνπλ ππνζηήξημε ζηηο δηεξγαζίεο ηνπ έξγνπ. 

Απηέο νη δηαδηθαζίεο ζηεξίδνπλ ηελ δηαρείξηζε θαη δηνίθεζε ηνπ έξγνπ αθνχ 

απνηεινχλ ηελ γελίθεπζεο ηεο πείξαο θαη ηελ παγίσζε ηππνπνηεκέλσλ 

δηεξγαζηψλ φπσο έρνπλ εθαξκνζηεί ζε παλνκνηφηππα έξγα.   
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ΓΟΑΦΔΗΝ ΔΟΓΝ 

πσο έρεη πεξηγξαθεί, ζηελ αζιεηηθή εγθαηάζηαζε πνπ ζα 

δηεμαρζνχλ νη αγψλεο, ιεηηνπξγεί ην Γξαθείν ηνπ Έξγνπ. Δίλαη νη 

ρψξνη πνπ ζηεγάδνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζε θαζεκεξηλή βάζε νη 

πεξεζίεο Γηνηθεηηθήο πνζηήξημεο ηνπ έξγνπ. Δίλαη ν ηφπνο πνπ 

βξίζθεηαη ε έδξα ηνπ Δθηειεζηηθνχ Γηεπζπληή θαη ν ρψξνο 

ζπζθέςεσλ. Δίλαη ην ζεκείν ζπγθέληξσζεο θαη αξρεηνζέηεζεο 

φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη αξρείσλ ηνπ έξγνπ θαη ν ρψξνο 

ζπλάληεζεο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ. Ρν Γξαθείν ηνπ Έξγνπ 

απνηειεί ην επηηειηθφ θέληξν ηνπ έξγνπ , ηελ επίζεκε έδξα, ην 

πιεξνθνξηαθφ θαη επηθνηλσληαθφ θέληξν. Δίλαη ην θέληξν 

δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ.  

 

 

ΑΞΝΘΡΖΠΖ – ΑΛΑΞΡΜΖ ΝΚΑΓΑΠ ΔΟΓΝ  

 

Ζ Δθηειεζηηθή Νκάδα Έξγνπ απνηειείηαη απφ ηξηψλ θαηεγνξηψλ 

κέιε :  

- Ρνλ project manager , πνπ είλαη ν Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο ησλ 

αγψλσλ κε ηελ εμνπζία θαη ηελ επζχλε πνπ εκπεξηέρεη ε ζέζε 

ηνπ. 

- Ρα βαζηθά ζηειέρε, πνπ είλαη νη Δπηθεθαιήο ησλ Ρνκέσλ, πνπ 

έρνπλ ξφινπο «θιεηδηά» ζην έξγν. Ν θάζε έλαο απφ απηνχο είλαη 

ππεχζπλνο γηα έλα ιεηηνπξγηθφ ηνκέα ηεο δηνξγάλσζεο.  

- Ρα απιά κέιε, πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξν εθηειεζηηθφ ξφιν. Δδψ 

αλήθνπλ θάπνηα απφ ηα πξφζσπα πνπ ζηειερψλνπλ ηα ηκήκαηα 

αιιά θαη ν κεγάινο αξηζκφο εζεινληψλ2 πνπ πξνζηίζεηαη ζηηο 

εκέξεο ηνπ αγψλα.     

 

Νη δχν πξψηεο θαηεγνξίεο είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκεο γηα ηελ επηηπρή 

εμέιημε ηνπ έξγνπ , ζπλεπψο ε επηινγή απηψλ ησλ αηφκσλ 

θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή.  

                                                 
2
  Σηελ ζει. 99 ηεο παξνύζαο εξγαζίαο γίλεηε πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ζπκκεηνρήο εζεινληώλ 
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Ζ επηινγή ηνπ Δθηειεζηηθνχ Γηεπζπληή3 γίλεηαη απφ ηελ νξηζκέλε 

κε ΦΔΘ Νξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ Αγψλα.  

 

Ζ επηινγή ησλ Δπηθεθαιήο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ ηνπ Έξγνπ 

γίλεηαη κε πξφηαζε ηνπ Δθηειεζηηθνχ Γηεπζπληή θαη έγθξηζε απφ 

ηελ Νξγαλσηηθή Δπηηξνπή. Ρα άηνκα πνπ ζα επηιεγνχλ πξέπεη λα 

έρνπλ πςειή θαηάξηηζε θαη εκπεηξία ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

ηνκείο. Νη πξνζιήςεηο ηνπ Γηεπζπληή Έξγνπ θαη φζσλ έρνπλ 

έκκηζζε ζέζε ζην έξγν πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα θείκελεο  

δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηα ΛΞΗΓ φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 

ηζρχνπλ. 

 

Θάπνηα απφ ηα άηνκα πνπ απαζρνινχληαη ζην έξγν έρνπλ πιήξε 

θαη απνθιεηζηηθή απαζρφιεζε ζε απηφ θαη άιια φρη.  

 

Πηελ δηάξθεηα εμέιημεο ησλ εξγαζηψλ πξνζηίζεληαη λέα κέιε ζηελ 

νκάδα. Ν πεχζπλνο θάζε Ρνκέα θαηαγξάθεη ηηο αλάγθεο ζε 

πξνζσπηθφ πνπ ζα έρεη ε πεξηνρή  επζχλεο ηνπ, θαη ηνλ αθξηβή 

ρξφλν γηα ηνλ νπνίν ζα ρξεηαζηεί λα παξέρνπλ απηά ηα πξφζσπα 

ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Αθνινπζεί ε δηαδηθαζία εηζήγεζεο ή  πξφηαζε 

γηα ηελ ζπλεξγαζία κε ζπγθεθξηκέλα εμεηδηθεπκέλα πξφζσπα, θαη 

ε έγθξηζε απφ ηελ Νξγαλσηηθή Δπηηξνπή. Ρ ηο εκέξεο δηεμαγσγήο 

ηνπ γεγνλφηνο ιεηηνπξγνχλ φινη νη ηνκείο θαη πξνζηίζεληαη 

εξγαδφκελνη θαη εζεινληέο.     

 

Ζ ζπγθξφηεζε ηεο νκάδαο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ έξγνπ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Ζ ζπγθξφηεζε ινηπφλ 

πξέπεη λα είλαη επζπγξακκηζκέλε κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ . Ζ 

δηαρείξηζε ζηε θχζε ηεο νκάδαο πξέπεη λα γίλεη κέζα απφ ηνλ 

θαζνξηζκφ ελφο ζαθνχο θαη αλψηεξνπ ζηφρνπ, ηνλ ραξαθηεξηζκφ 

ησλ θαζεθφλησλ, ηελ θαιιηέξγεηα θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο, ηελ 

                                                 
3
  Σηελ ζει. 61  ηεο παξνύζαο εξγαζίαο γίλεηε εθηελήο αλαθνξά ζηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ Δηεπζπληή Έξγνπ. 
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εζσηεξηθή ππνζηήξημε θαη αλαγλψξηζε θαη ηελ άζθεζε εγεζίαο κε 

αξρέο.  

 

 

ΑΗΡΖΠΔΗΠ – ΔΞΗΙΝΓΖ ΞΟΝΚΖΘΔΡΥΛ 

 

Ζ Νξγαλσηηθή Δπηηξνπή είλαη ΛΞΗΓ κε αλεμάξηεην πξνυπνινγηζκφ πνπ 

δίλεηαη κέζσ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ. Βάζε ηεο λνκηθήο 

ππφζηαζεο ηνπ θνξέα, ε πξνκήζεηα πξντφλησλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ 

απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ πξαγκαηνπνηείηαη  κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ πξνβιέπνληαη  ζηνλ Λ. 2362/95 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Απφθαζε 

ππ΄αξίζκ. 35130/739 ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ (ΦΔΘ 1291/ 11-8-2011, 

ηεχρνο Β’ ). Πχκθσλα κε ηα αλσηέξσ νη Γεκφζηεο Ππκβάζεηο ζπλάπηνληαη : 

- Κε απεπζείαο αλάζεζε γηα πνζφ κέρξη  ηνπ πνζνχ 20.000 επξψ 

- Κε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία (πξφρεηξν δηαγσληζκφ) κέρξη ηνπ πνζνχ 60.000 

επξψ 

- Κε δηελέξγεηα ηαθηηθνχ δηαγσληζκνχ άλσ ηνπ πνζνχ ησλ 60.000 επξψ. 

 

Ρν Ρκήκα Νηθνλνκηθψλ – Ξξνκεζεηψλ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ηήξεζε θαη 

πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηηο πξνκήζεηεο, 

ηελ ζχλαςε ζπκβάζεσλ θαη ηελ νηθνλνκηθή παξαθνινχζεζε ηνπο. 

 

Ζ Νξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηεο δηνξγάλσζεο ζπζηήλεη  επηηξνπή δηελέξγεηαο 

δηαγσληζκψλ θαη επηηξνπή παξαιαβήο πιηθψλ. 

 

Ζ εζσηεξηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηηο πξνκήζεηεο κπνξεί λα 

πεξηγξαθεί ζηα εμήο βήκαηα : 

> ΞΔΘΛΝΠ ΡΝΚΔΑ, Θαηαγξαθή αλαγθψλ, αίηεκα γηα ηελ πξνκήζεηα 

πιηθψλ – ππεξεζίαο, 

> ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΝΠ ΓΗΔΘΛΡΖΠ, Δηζήγεζε αηηήκαηνο ζηελ Ν.Δ, 

> ΝΟΓΑΛΥΡΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ, Έγθξηζε, 

> i) ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ, δηελέξγεηα απαξαίηεησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο απ΄ επζείαο αλάζεζεο, 
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    ii) ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ, Ξξνθήξπμε, Αμηνιφγεζε 

πξνηάζεσλ, επηινγή πξνκεζεπηή, 

>ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΝΟΓΑΛΥΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ, πνγξαθή Πχκβαζεο, 

> ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ, Ξαξαιαβή πιηθψλ,  

> ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ, Έγθξηζε πιεξσκήο, ρξέσζε πξνυπνινγηζκνχ, 

> ΝΟΘΥΡΝΗ ΙΝΓΗΠΡΔΠ, Έιεγρνο. 

 

 

ΓΗΑΛΝΚΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ  

 

Ζ επηθνηλσλία θαη ε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθφξεζεο είλαη 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ.  Ζ ζπλερήο θαη 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία φζσλ εκπιέθνληαη ζην έξγν είλαη 

απαξαίηεηε. 

Ρν έξγν πνπ εμεηάδεηε, ζπληίζεηαη απφ πνιινχο δηαθνξεηηθνχο 

ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο. Κεηαμχ απηψλ ησλ ηνκέσλ ππάξρεη πιήζνο 

αιιειεπηδξάζεσλ, απαξαίηεηεο θαη ζπλερείο ζπλεξγαζίεο ζε 

νξηδφληην επίπεδν κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηκεκάησλ θαη 

δηαδνρηθφηεηα εξγαζηψλ. Θάζε κέινο ηεο νκάδαο έξγνπ πξέπεη λα 

γλσξίδεη αθξηβψο γηα πνην ηκήκα ηνπ έξγνπ έρεη επζχλε. Θαζψο 

ηα κέιε ηνπ έξγνπ εθηεινχλ ηα θαζήθνληα ηνπο νη πιεξνθνξίεο 

ζπληνληζκνχ ηνπο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζπλεξγάδνληαη 

απνηειεζκαηηθά. Ζ άκεζε θαη ζπλερήο πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε 

ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ζσζηά ρξνληθά 

εθηέιεζε ησλ δηαδνρηθψλ εξγαζηψλ . Πεκαληηθφο παξάγνληαο γηα 

λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα παξαπάλσ απνδνηηθά θαη ζηνλ ζσζηφ ρξφλν 

είλαη ε χπαξμε απνηειεζκαηηθνχ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο .  

Ρν Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα ηνπ Έξγνπ (Project Information 

System – PIS) απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν  ησλ αλζξψπσλ, ησλ 

κέζσλ, ησλ θαλφλσλ, ησλ κεζφδσλ, ησλ ηερληθψλ, ηεο 

ηερλνινγίαο θιπ , πνπ εκπιέθνληαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζηελ 

πιεξνθνξηαθή ξνή.  
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«Νη Δπηθνηλσλίεο απνηεινχλ ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε ηνπ 

Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο ηνπ Έξγνπ. Απνηεινχλ ηελ 

δηαδηθαζία κε ηελ νπνία επηηπγράλεηαη ε ζπιινγή, δηάδνζε, 

απνζήθεπζε θαη κεηαγελέζηεξε αλάθιεζε, ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

αθνξνχλ ην έξγν. Ξαξάγεη θξίζηκεο ζεκαζίαο δεζκνχο κεηαμχ 

αλζξψπσλ, ηδεψλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ απνηεινχλ ηελ βάζε 

επηηπρίαο ηνπ έξγνπ.»(Γεκεηξηάδεο, 2004). 

Ζ επηθνηλσλία, εληφο ηεο Νκάδαο Έξγνπ, κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε 

επίζεκε θαη αλεπίζεκε.  

Υο επίζεκε νξίδεηαη ε επηθνηλσλία πνπ ππαθνχεη ζε θαλφλεο, 

ηχπνπο θαη αθνινπζεί πξνθαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο.  

Ζ επίζεκε επηθνηλσλία πξαγκαηνπνηείηαη κε γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ 

ηξφπν.  

 

Πην έξγν πνπ εμεηάδνπκε, κε γξαπηή επίζεκε επηθνηλσλία 

γίλνληαη νη αηηήζεηο ησλ πεχζπλσλ Ρνκέσλ γηα ηηο πξνκήζεηεο. 

Νη εηζεγήζεηο γηα ηα πξνο έγθξηζε ζέκαηα θαη νη εθζέζεηο 

αλαθνξάο ηνπ Δθηειεζηηθνχ Γηεπζπληή πξνο ηελ Νξγαλσηηθή 

Δπηηξνπή.  

Ζ επίζεκε πξνθνξηθή επηθνηλσλία πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηεο Νξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο θαη νη ζπλεδξηάζεηο ζηηο 

νπνίεο ζπκκεηέρεη ν Δθηειεζηηθφο  Γηεπζπληήο. Ξξαγκαηνπνηείηαη 

ζεηξά πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπζθέςεσλ  ηνπ Δθηειεζηηθνχ 

Γηεπζπληή κε ηνπο Δπηθεθαιείο ησλ Ρνκέσλ.  

Ξξνηείλεηαη ε χπαξμε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα ηελ 

επίζεκε ελεκέξσζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ αιιά  θαη ηελ 

αλεπίζεκε επηθνηλσλία  θαη ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ηεο νκάδαο .  

 

Πηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ, ηφζν θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο φζν θαη θαηά ηελ ηέιεζε ηνπ 

γεγνλφηνο, είλαη απαξαίηεηε ε ζπλερήο θαη άκεζε επηθνηλσλία 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο,  ζε νξηδφληην επίπεδν απφ ηνπο 

ζπλεξγαδφκελνπο ηνκείο, θαη θάζεηα κεηαμχ ησλ ηεξαξρηθψλ 
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επηπέδσλ. Ζ θχζε ηνπ έξγνπ ππνρξεψλεη ηνπο εκπιεθφκελνπο λα 

ιεηηνπξγνχλ θαη λα εξγάδνληαη ζε δηαθνξεηηθά ρσξνζεηηθά  

ζεκεία, γη απηφ ηνλ ιφγν πξνηείλεηαη ε απφθηεζε εηαηξηθνχ 

παθέηνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο  πνπ ζα εμαζθαιίζεη, κε ρακειφ 

θφζηνο,  έγθαηξε  επηθνηλσλία κε δπλαηφηεηα άκεζεο απφθξηζεο 

ζε απξφνπηα αηηήκαηα πιεξνθφξεζεο. 

Ρηο εκέξεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ αγψλσλ θαη εληφο ηεο αζιεηηθήο 

εγθαηάζηαζεο πξνηείλεηαη ε ρξήζε  ζπζηήκαηνο ελδνεπηθνηλσλίαο 

γηα φζνπο εκπιεθφκελνπο θξηζεί απαξαίηεην . 

 

 

ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΓΗΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ  

 

Πχκθσλα κε ην PMBOK «ε Γηαζθάιηζε Ξνηφηεηαο  (Quality 

Assurance) είλαη ην ζχλνιν ησλ ζρεδηαζκέλσλ θαη ζπζηεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλνδεχνπλ ην ζχζηεκα πνηφηεηαο γηα ηελ 

παξνρή εκπηζηνζχλεο φηη ην έξγν ζα ηθαλνπνηεί φια ηα 

πξνδηαγεγξακκέλα πνηνηηθά πξφηππα».  

 

Ζ Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο έρεη σο ζθνπφ ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ελφο ειάρηζηνπ αξηζκνχ πξνηχπσλ, ζε έλα επξχ 

θάζκα δξαζηεξηνηήησλ.  

 

Ζ Ξνιηηηθή Ξνηφηεηαο πνπ ζα αθνινπζήζεη ν θνξέαο, είλαη ην 

ζχλνιν ησλ πξνζέζεσλ θαη θαηεπζχλζεσλ  ζε ζρέζε κε ηελ 

πνηφηεηα. Δίλαη ην θείκελν ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη νη ζηφρνη ηεο 

πνηφηεηαο, ηα πνηνηηθά επίπεδα απνδνρήο ησλ παξαδνηέσλ. Νη 

ζηφρνη πνπ ζέηεη ε Ξνιηηηθή Ξνηφηεηαο πξέπεη λα είλαη 

πξαγκαηνπνηήζηκνη, θαηαλνεηνί, ζπγθεθξηκέλνη θαη ρξνληθά 

θαζνξηζκέλνη. Ζ Ξνιηηηθή Ξνηφηεηαο πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ 

ηελ αλψηεξε δηνίθεζε αιιά αθνξά φια ηα κέιε ηεο νκάδαο.     
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Ρα Ξξφηππα θαη νη Θαλνληζκνί επηβάιινπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο 

ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο πνηφηεηαο. Πην έξγν πνπ εμεηάδεηαη, ηα 

Ξξφηππα θαη νη Θαλνληζκνί πνπ θαζνξίδνπλ ηα πνηνηηθά θξηηήξηα 

ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνπο   

Θαλνληζκνχο ηεο  FIG. Νη Θαλνληζκνί θαη ηα Ξξφηππα απηά 

δηέπνπλ φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δηνξγάλσζεο.  

Ρν Πρέδην Γηαρείξηζεο Ξνηφηεηαο απνηειεί ην Πχζηεκα Ξνηφηεηαο 

ηνπ έξγνπ. Γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα θαη εξγαζία πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηε Γνκή Αλάιπζεο Δξγαζηψλ, πεξηγξάθνληαη φια 

ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα ηελ ζπλνδεχνπλ. Γίλεηαη 

πεξηγξαθή ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη ηεο κεζνδνινγίαο 

πνπ πιεξνχλ ηα επηιεγκέλα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

 

 

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΘΗΛΓΛΥΛ ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΡΝ ΔΟΓΝ  

 

Ζ εμέιημε ελφο έξγνπ επεξεάδεηαη απφ θηλδχλνπο θαη απφ ηηο 

επηπηψζεηο πνπ κπνξεί απηνί λα πξνθαιέζνπλ.  

 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ εμεηάδεηαη  ππάξρνπλ θάπνηνη 

θίλδπλνη πνπ απνηεινχλ «Απεηιέο» γηα ηελ νκαιή 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ γεγνλφηνο αθνχ ε εκθάληζε ηνπο κπνξεί λα 

ζπλνδεπηεί απφ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο θαη απψιεηεο  θαη λα 

πξνθαιέζεη νιηθή απνηπρία ελφο ή θαη πεξηζζφηεξσλ ηκεκάησλ 

ηνπ έξγνπ. 

 

Ζ πξφβιεςε εκθάληζεο απηψλ ησλ θηλδχλσλ νδεγεί ζηε ιήςε 

πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ είηε γηα ηεο εμνπδεηέξσζε ηνπο είηε γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ.  

 

Νη βαζηθνί θίλδπλνη – απεηιέο ζηελ δηεμαγσγή ηνπ αζιεηηθνχ 

γεγνλφηνο πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ έξγνπ 

θαη είλαη πξνβιέςηκνη  θαη κε πξνβιέςηκνη. Θχξηνο ζηφρνο ησλ 
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ζρεδίσλ απφθξηζεο ζε απηνχο ηνπο θηλδχλνπο είλαη ε νκαιή, 

αζθαιήο εμέιημε ηνπ γεγνλφηνο θαζψο θαη ε ηήξεζε ησλ 

θαζνξηζκέλσλ ρξνληθψλ θαη πνηνηηθψλ νξίσλ φπσο απηά έρνπλ 

πξνγξακκαηηζηεί.     

 

 

ΘΟΗΠΗΚΝΗ ΡΝΚΔΗΠ4  

 

ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ ΑΡΣΖΚΑΡΝΠ  

Θαηά ηελ δηάξθεηα δηεμαγσγήο  ηνπ αζιεηηθνχ αγψλα θαη ησλ 

πξνπνλήζεσλ ππάξρεη ην ελδερφκελν αηπρήκαηνο θάπνηνπ απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ζ άκεζε αληαπφθξηζε θαη ε θαιχηεξε 

δπλαηή αληηκεηψπηζε ελφο πηζαλνχ ηέηνηνπ πεξηζηαηηθνχ απνηειεί 

ζεκαληηθφ κέιεκα ηεο Νξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ αγψλα . 

πσο έρεη πεξηγξαθεί ζην ζηάδην ηνπ Ξξνγξακκαηηζκνχ (ζει.98 

παξνχζαο εξγαζίαο) ζηελ αζιεηηθή εγθαηάζηαζε ππάξρεη 

νξγαλσκέλν ηαηξείν, ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαζψο 

θαη εζεινληέο δηαζψζηεο γηα ηελ θάιπςε εθηάθησλ ηαηξηθψλ 

πεξηζηαηηθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηνπ θνηλνχ.   

Πην ελδερφκελν πην ζνβαξνχ αηπρήκαηνο ππάξρεη ζρέδην άκεζεο 

κεηαθνξάο ηνπ ηξαπκαηία ζε λνζνθνκείν ηεο πφιεο. Απηφ ην 

ζρέδην πεξηιακβάλεη δίθηπν κε ηελ χπαξμε αζζελνθφξνπ ζην 

ρψξν ηεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο, ηελ άκεζε ζπλεξγαζία κε ην 

λνζνθνκείν πνπ είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη πιήξσο θάζε 

πεξηζηαηηθφ θαη ηελ ηξνραία ζηελ πεξίπησζε αλάγθεο 

θπθινθνξηαθψλ παξεκβάζεσλ. Ρν δίθηπν αληαπφθξηζεο ζε 

πεξίπησζε έθηαθηνπ ηαηξηθνχ πεξηζηαηηθνχ πξέπεη λα είλαη ζε 

εηνηκφηεηα λα ιεηηνπξγήζεη φπνηα ζηηγκή παξνπζηαζηεί αλάγθε ζε 

φιε ηελ δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο ζπκκεηερφλησλ ζηελ πφιε 

δηνξγάλσζεο ησλ αγψλσλ.  

                                                 
4
 Τα ζηνηρεία απηνύ ηνπ θεθαιαίνπ πξνθύπηνπλ από ζπλεληεύμεηο δηνξγαλωηώλ δηεζλώλ αζιεηηθώλ αγώλωλ, από 

ηελ πξνζωπηθή εκπεηξία ζπκκεηνρήο ηεο ζπγγξαθέωο ζε δηνξγαλώζεηο Παλεπξωπαϊθώλ θαη Παγθνζκίωλ 

Πξωηαζιεκάηωλ Γπκλαζηηθήο θαη ζηνπο Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004 (ηνκέαο γπκλαζηηθήο) θαη από ζπδεηήζεηο κε 

αζιεηέο κε πιήζνο δηεζλώλ ζπκκεηνρώλ.  
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ΓΗΑΘΝΞΖ ΖΙΔΘΡΟΝΓΝΡΖΠΖΠ  

Ρν ελδερφκελν δηαθνπήο ζηελ ειεθηξνδφηεζε ηεο αζιεηηθήο 

εγθαηάζηαζεο επηθέξεη  ζεηξά απφ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο .  

Απηά είλαη ε δηαθηλδχλεπζε ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο ησλ 

αζιεηψλ, δηαθνπή ηεο δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα, δηαθνπή ηεο 

ηειενπηηθήο κεηάδνζεο κε απνηέιεζκα ηεο ελεξγνπνίεζε ξήηξαο 

κε νηθνλνκηθφ θφζηνο, θίλδπλνο ζηελ εππηζηία ηνπ ειεθηξνληθνχ  

ζπζηήκαηνο απνηειεζκάησλ ησλ αγψλσλ.  

 

Ζ χπαξμε γελλεηξηψλ παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ αζθάιεηα  ηεο δηνξγάλσζεο. Ρν ηκήκα 

ηερληθψλ εξγαζηψλ θξνληίδεη γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ 

ζχλδεζε ησλ γελλεηξηψλ κε ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο πνπ 

δηαζθαιίδνπλ ηελ απνθπγή ησλ επηπηψζεσλ πνπ πεξηγξάθεθαλ.  

 

Ζ νκάδα έξγνπ θαη νη εζεινληέο έρνπλ ιάβεη εθπαίδεπζε γηα ηελ 

αληίδξαζε θαη αληηκεηψπηζε ελφο ηέηνηνπ πεξηζηαηηθνχ.  

 

ΚΔΡΑΦΝΟΔΠ – ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

Ζ αθξηβήο ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ησλ αγψλσλ θαη ησλ 

πξνπνλήζεσλ απνηειεί θαίξην παξάγνληα γηα ηελ νκαιή 

δηεμαγσγή ηνπ γεγνλφηνο. Ξαξεθθιίζεηο ζηνπο ρξφλνπο 

ζεκαίλνπλ νπζηαζηηθά «απνηπρία» ηνπ αζιεηηθνχ αγψλα θαη 

επηθέξνπλ ζεηξά απφ αξλεηηθέο επηπηψζεηο .  Ξαξαβίαζε ζην 

ρξνλνδηάγξακκα ζεκαίλεη αζέηεζε ησλ ζπκθσληψλ  κε ην δίθηπν 

ηειενπηηθήο κεηάδνζεο θαη ηνπο ρνξεγνχο θαη άξα κεγάια 

νηθνλνκηθά θφζηε.  

 

Γηα ηελ ηήξεζε ησλ ρξφλσλ πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη κε αθξίβεηα 

ην ζχζηεκα κεηαθνξψλ φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ (αζιεηψλ, 

θξηηψλ, επίζεκσλ πξνζψπσλ) πξνο ηελ αζιεηηθή εγθαηάζηαζε.  

 



 

 

115 

πσο πεξηγξάθεθε ζην ζηάδην ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ (ζει. 72 

παξνχζαο εξγαζίαο), ε αλάζεζε ηνπ εθηειεζηηθνχ ηκήκαηνο ησλ 

κεηαθνξψλ (δηάζεζε νρεκάησλ θαη νδεγψλ)έρεη δνζεί ζε 

ηνπξηζηηθή εηαηξεία. Ρν ρξνλνδηάγξακκα κεηαθηλήζεσλ είλαη 

επζχλε ηεο Νξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο. Αξρηθφ παξάγνληα 

δηακφξθσζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο κεηαθνξψλ απνηεινχλ ηα 

πξνγξάκκαηα πξνπνλήζεσλ θαη αγψλσλ θαη ηα ζεκεία δηακνλήο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

Ξαξάγνληεο φπσο ε δηαθχκαλζε ηεο θπθινθνξίαο ζηελ πφιε 

αλάινγα κε ηελ ψξα θαη ηελ εκέξα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνχλ 

θαηά ηελ δηακφξθσζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο κεηαθηλήζεσλ.  

 

Θαηά ηηο εκέξεο ησλ αγψλσλ ε Νξγαλσηηθή Δπηηξνπή βξίζθεηαη 

ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηξνραία θαη ηνλ Γήκν ψζηε λα είλαη ζε 

ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ αζηάζκεηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξεί  λα 

επεξεάζνπλ ηηο κεηαθηλήζεηο ψζηε λα κελ δεκηνπξγεζεί 

πξφβιεκα ζηελ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο.  

 

ΟΝΖ ΑΓΥΛΥΛ - ΞΟΝΞΝΛΖΠΔΥΛ 

πσο πξναλαθέξζεθε ε αθξηβήο ηήξεζε ησλ ρξφλσλ είλαη 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο ηεο δηνξγάλσζεο. Νη ζπκθσλίεο 

γηα ηελ ηειενπηηθή θάιπςε θαη ηηο  δηαθεκίζεηο δελ αθήλνπλ 

πεξηζψξηα γηα ρξνληθέο απνθιίζεηο. Ζ ηήξεζε ησλ ρξφλσλ βνεζά  

ζηελ ήξεκε ςπρνινγία θαη πξνεηνηκαζία ησλ αζιεηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο.  

 

Ζ νκάδα πνπ ζα ζπληνλίζεη ηελ ξνή ηνπ αγψλα πξέπεη λα έρεη ηηο 

θαηάιιειεο γλψζεηο θαη ηελ εθπαίδεπζε γηα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

παξνπζίαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζιήκαηνο.   

Ν ζπληνληζκφο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο έξγνπ πνπ βξίζθνληαη ζηα 

πξνπνλεηήξηα, απηψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηνπο αζιεηέο πξνο ηνλ 

αγσληζηηθφ ρψξν θαη απηψλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ 

αγσληζηηθνχ ρψξνπ είλαη απαξαίηεηνο.  
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Ρν ζχζηεκα ελδνεπηθνηλσλίαο θαη νη εζσηεξηθέο θάκεξεο 

εμππεξεηνχλ  ηνλ ζπληνληζκφ γηα ηελ αθξηβή ηήξεζε ησλ 

ρξφλσλ.  

Ρα κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ πνπ εκπιέθνληαη ζε απηή ηελ 

δηαδηθαζία θάλνπλ ζεηξά απφ πξφβεο πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγνχλ 

κέζα ζηνπο πξνγξακκαηηζκέλνπο ρξφλνπο ηεξψληαο ην 

πξσηφθνιιν παξνπζίαζεο. Θαη εθπαηδεχνληαη πξνθείκέλνπ λα 

αληηκεησπίζνπλ απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ ηήξεζε ησλ ρξφλσλ.  

 

ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ  – ΞΟΝΒΝΙΖ ΔΚΞΝΟΗΘΥΛ ΠΖΚΑΡΥΛ  

Νη φξνη ζχλαςεο ησλ ζπκβνιαίσλ κε ηνπο ρνξεγνχο απαγνξεχνπλ 

ηελ πξνβνιή κέζα απφ ηνπο αγψλεο, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, 

άιισλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο  ίδηνπο θιάδνπο 

κε ηνπο επίζεκνπο ρνξεγνχο. Ζ παξαβίαζε επηθέξεη νηθνλνκηθφ 

θφζηνο ζηνπο δηνξγαλσηέο.  

 

Ρα κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ θαη νη εζεινληέο πνπ βξ ίζθνληαη ζηνπο 

ρψξνπο πξνεηνηκαζίαο ησλ αζιεηψλ, ζηηο πχιεο εηζφδνπ ηνπ 

αγσληζηηθνχ ρψξνχ θαη, ζε ηειεπηαία πεξίπησζε, εληφο ηνπ 

αγσληζηηθνχ ρψξνπ, ζα πξέπεη λα έρνπλ εθπαηδεπηεί ζρεηηθά θαη 

λα είλαη ζε ζέζε λα αληρλεχζνπλ θαη λα πξνβνχλ ζηηο αλάινγεο 

ελέξγεηεο ζε θάζε πεξίπησζε πξνβνιήο εκπνξηθψλ ζεκάησλ απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο.  

Ξαξάδεηγκα είλαη ν αζιεηήο λα έρεη έλα κπνπθάιη λεξφ ή 

αλαςπθηηθφ άιιεο εηαηξείαο απφ ηνλ επίζεκν ρνξεγφ ηνπ αγψλα. 

Πε απηήλ ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα θχγεη ή λα θαιπθζεί ην ζήκα 

θαη ην φλνκα ηεο εηαηξείαο  πξηλ ν αζιεηήο εηζέιζεη ζηνλ ρψξν 

πνπ θαιχπηεηαη ηειενπηηθά.  
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TEST EVENT 

Δθφζνλ έρεη ζρεδηαζηεί ε δηνξγάλσζε, έρεη ζηειερσζεί πιήξσο ε 

νκάδα έξγνπ θαη έρνπλ νινθιεξσζεί νη εξγαζίεο ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο πξνηείλεηαη ε 

δηεμαγσγή ελφο κηθξφηεξνπ αγψλα πνπ ζα απνηειέζεη δνθηκαζηηθφ 

γηα ηελ θχξηα δηνξγάλσζε.  

 

Απηφο ν αγψλαο κπνξεί λα είλαη ην Ξαλειιήλην Ξξσηάζιεκα πνπ 

ζα δηνξγαλσζεί ζηελ πφιε απηή γηα λα απνηειέζεη  test event, ή 

έλα ηνπξλνπά κε δηεζλείο ζπκκεηνρέο. Πηε δεχηεξε πεξίπησζε 

δίλεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ε επθαηξία λα δνπλ θαη λα 

εμνηθεησζνχλ κε ηνλ ηφπν θαη ρψξν δηεμαγσγήο ηνπ θχξηνπ 

αγψλα. 

 

Ρν Test event5 ζα δψζεη ζηελ νκάδα έξγνπ ηελ δπλαηφηεηα  λα 

δνθηκάζεη ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηα ζπζηήκαηα  ιεηηνπξγίαο 

ηεο . Ιεηηνπξγεί ζαλ πξφβα θαη εθπαίδεπζε γηα ηνλ θχξην αγψλα.  

Ζ εμέιημε απηήο ηεο δηνξγάλσζεο ζα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα γηα  

ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο φπσο έρεη 

δηακνξθσζεί θαη ζα δνθηκάζεη ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ επηηπρή 

ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο έξγνπ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πνπ 

αθνινπζνχληαη. Βάζε απηψλ ησλ ζπκπεξαζκάησλ κπνξεί λα γίλεη 

επαλαζρεδηαζκφο θαη αιιαγέο ζε φπνηνπο ηνκείο θξηζεί 

απαξαίηεην.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Σηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ΑΘΗΝΑ 2004, πξαγκαηνπνηήζεθαλ tests events κε δηεζλείο ζπκκεηνρέο αζιεηώλ. 

Δηνξγαλώζεθαλ μερωξηζηά γηα θάζε άζιεκα θαη ηειέζηεθαλ 5-6 κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε ηωλ Οιπκπηαθώλ 

Αγώλωλ. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 4 

4η ΦΑΠΖ: ΙΔΗΡΝΟΓΗΔΠ ΔΙΔΓΣΝ 

 

ΔΙΔΓΣΝΠ ΡΥΛ ΓΗΝΟΓΑΛΥΡΥΛ ΑΞΝ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ  

 

Πε φιε ηελ δηάξθεηα εθπφλεζεο ηνπ έξγνπ ππάξρεη ζπλερήο 

παξαηήξεζε γηα ηελ νκαιή εμέιημε ησλ εξγαζηψλ ψζηε λα 

αλαγλσξίδνληαη εγθαίξσο πηζαλά πξνβιήκαηα θαη λα γίλνληαη 

δηνξζσηηθέο θηλήζεηο. Κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ 

δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη ε ηήξεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ δηνξγαλσηψλ.  

 

Έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο έξγνπ είλαη ε 

Ξξνζσξηλφηεηα. Θαηά ηελ δηάξθεηά ηνπ ην έξγν κπνξεί λα 

ηεξκαηηζηεί εθφζνλ θαηαζηεί ζαθέο φηη νη ζηφρνη δελ πξφθεηηαη ή 

δελ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ.  

Ζ Δπξσπατθή Νκνζπνλδία Γπκλαζηηθήο, σο αλαζέηνπζα αξρή, έρεη 

ζπλερή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε ηελ Ρνπηθή Δθηειεζηηθή 

Δπηηξνπή κε ζθνπφ λα ζεβαζηνχλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ νξγάλσζε θαη ηε ζρεδίαζε ηνπ αγψλα.  

Ρν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Νκνζπνλδίαο νξίδεη έλαλ 

επίζεκν αληηπξφζσπν ν νπνίνο επηζθέπηεηαη ζε ηαθηηθά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ, παξαθνινπζεί ηηο 

εμειίμεηο ησλ εξγαζηψλ θαη θαιείηαη λα ζπκκεηέρεη ζηηο θχξηεο 

ζπλειεχζεηο ηεο Ρνπηθήο Δπηηξνπήο. 

Αλεμάξηεηα φκσο απφ ηελ θαηάζηαζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ 

κεηαμχ ηεο Δ.Γ.Ν. θαη ηεο Δπξσπατθήο Νκνζπνλδίαο, ν 

δηνξγαλσηήο (Δ.Γ.Ν.) πιεξνθνξεί ζπρλά ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

(U.E.G.) γηα ηελ εμέιημε ησλ πξνεηνηκαζηψλ ηνπ αζιεηηθνχ 

γεγνλφηνο απνζηέιινληαο εθζέζεηο αλαθνξάο θαη ηα πξαθηηθά 

ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. 
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Πηελ πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο ζπκθσλίεο θαη ηνπο 

φξνπο ηνπ Ππκβνιαίνπ ε Δπξσπατθή Νκνζπνλδία εμνπζηνδνηείηαη   

λα απνζχξεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή φια ηα δηθαηψκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ νξγάλσζε ηνπ αγψλα απφ ηελ Διιεληθή 

Γπκλαζηηθή Νκνζπνλδία. Πε απηή ηελ πεξίπησζε ε επζχλε 

δηνξγάλσζεο ηνπ αγψλα κεηαβηβάδεηαη ζε νπνηαδήπνηε 

Νκνζπνλδία άιιεο ρψξαο. Ππλήζσο ζπκβαίλεη λα αλαηίζεηαη ζηνλ 

πξψην επηιαρψλ φπσο έρεη πξνθχςεη θαηά ηελ δηαδηθαζία 

δηεθδίθεζεο . 

Ξαξάδεηγκα αθχξσζεο αγψλσλ θαη αλάζεζεο ηνπο ζε άιιε πφιε είλαη νη 

17νη Κεζνγεηαθνί Αγψλεο ηνπ 2013 πνπ αξρηθά επξφθεηην λα 

ζπλδηνξγαλψζνπλ νη πφιεηο ηεο Ιάξηζαο θαη ηνπ Βφινπ. Ζ εθηειεζηηθή 

επηηξνπή ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο Κεζνγεηαθψλ Αγψλσλ (ΓΔΚΑ) ηελ 

28/01/2011 απνθάζηζε λα πάξεη πίζσ ηε δηνξγάλσζε κε ην αηηηνινγηθφ φηη 

ε ειιεληθή πιεπξά δελ ηήξεζε ηηο ζπκβάζεηο θαη δελ έδσζε ηηο απαξαίηεηεο 

εγγπήζεηο γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ. Ήδε απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 

2010 ε ΓΔΚΑ πξνεηδνπνηνχζε ηελ Διιάδα λα εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηεο 

ππνρξεψζεηο αιιηψο ε δηνξγάλσζε ζα αλαηεζεί ζε άιιε πφιε. Ρν πξφβιεκα  

ήηαλ νη ζπλερείο κεηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ αγψλσλ θαη ε κε 

ηθαλνπνηεηηθή πνξεία πινπνίεζεο ησλ έξγσλ. Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε κείσζε 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ απφ 174 ησλ αγψλσλ θαη ησλ έξγσλ πεξίπνπ ζηα 90 

εθαηνκκχξηα, ελψ πξφζεζε ηεο ήηαλ λα κεησζεί ην θφζηνο θηινμελίαο ζηα 

15 εθαη. επξψ θαη αθνξνχζε ηε δηακνλή ησλ αζιεηψλ ζε θξνπαδηεξφπινηα 

θαη φρη ζηα Κεζνγεηαθά ρσξηά. Απηφ απνηέιεζε θαη ηελ αθνξκή ψζηε λα 

αθαηξεζνχλ νη αγψλεο. Ζ ΓΔΚΑ είρε θξνληίζεη λα εμαζθαιίζεη ελαιιαθηηθή 

ιχζε θαη ηηο 28/1/2011 παξνπζηάζηεθαλ νη ηξεηο ππνςήθηεο πφιεηο γηα λα 

αλαιάβνπλ ηελ δηνξγάλσζε: ε Ηζπαληθή Ραξαγφλα πνπ ζεσξνχηαλ ε πην 

έηνηκε απφ πιεπξάο εγθαηαζηάζεσλ, ε Ρνπξθηθή Κεξζίλα θαη ε Ρξίπνιε ηεο 

Ιηβχεο πνπ είραλ ηζρπξή πνιηηηθή ππνζηήξημε. Ρειηθά ε πφιε ηεο Κεξζίλαο 

είλαη απηή πνπ αλέιαβε ηε δηνξγάλσζε. 
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Πηελ πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηεο Ρνπηθήο Δπηηξνπήο κε ην 

ζπκβφιαην πνπ  ππνγξάθεθε θαηά ηελ δηαδηθαζία εθθίλεζεο , 

ζεσξείηαη ε Ρνπηθή Δπηηξνπή ππεχζπλε θαη αλαιακβάλεη ην 

θφζηνο γηα φιεο ηηο δεκηέο θαη ηηο απψιεηεο πνπ ζα πξνθχςνπλ.  

 

Πηελ πεξίπησζε πνπ ε Νκνζπνλδία πνπ έρεη αλαιάβεη ην γεγνλφο 

αζεηήζεη ηνπο φξνπο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ψζηε λα κελ κπνξεί λα 

δηαθπιαρηεί ην ζχλεζεο επίπεδν πνηφηεηαο αιιά γηα ιφγνπο 

έιιεηςεο ρξφλνπ ή άιισλ παξαγφλησλ δελ κπνξεί πηα λα 

νξγαλσζεί ην αζιεηηθφ γεγνλφο απφ άιιε Νκνζπνλδία θαη ζε 

άιιν κέξνο, ε Δπξσπατθή Νκνζπνλδία έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

απνθαζίζεη ηελ καηαίσζε ηνπ αγψλα.  

Ζ καηαίσζε ησλ αγψλσλ ππάξρεη σο δπλαηφηεηα ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο αιιά ζηελ πξάμε είλαη δχζθνιν λα νδεγεζεί κία νξγάλσζε 

ζε απηφ ην ζεκείν αθνχ νη δηθιείδεο αζθαιείαο κέζσ ησλ 

ζπλερψλ ειέγρσλ δελ επηηξέπνπλ λα παξέιζεη ν ρξφλνο κέζα 

ζηνλ νπνίν, ζε πεξίπησζε κε ζπλεηήο εμέιημεο, λα  κπνξεί ε 

δηνξγάλσζε λα δνζεί πξνο πινπνίεζε ζε άιιε νκνζπνλδία.  

 

Πηελ πεξίπησζε πνπ απξφβιεπηεο ζπλζήθεο φπσο θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο θαη θαηαζηάζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο πνπ δελ κπνξνχλ 

λα ειεγρζνχλ, θαηαζηήζνπλ  αδχλαηε ή δχζθνιε ηελ νκαιή 

εμέιημε ηεο δηνξγάλσζεο , ε αλαζέηνπζα αξρή (WEG) θαη ε 

δηνξγαλψηξηα νκνζπνλδία (ΔΓΝ) βξίζθνπλ κηα απφ θνηλνχ 

απνδεθηή ιχζε, ηφζν γηα ην νξγαλσηηθφ φζν θαη γηα ην 

νηθνλνκηθφ θνκκάηη. 

 

Ξαξάδεηγκα απνηειεί ε δηνξγάλσζε ηνπ Ξαγθνζκίνπ 

Ξξσηαζιήκαηνο Δλφξγαλεο Γπκλαζηηθήο πνπ ήηαλ 

πξνγξακκαηηζκέλε λα γίλεη ζην  Ρφθην ηνλ Νθηψβξην ηνπ 2011. Ζ 

κεγάιε θπζηθή θαηαζηξνθή πνπ ζάξσζε ηελ πεξηνρή κεηά ηνλ 

ζεηζκφ ην Κάξηην ηνπ 2011 θαη ην ππξεληθφ αηχρεκα πνπ 

αθνινχζεζε, θάλεη ηηο πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο λα 
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παξαηεξνχλ πςειά επίπεδα ξαδηελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή. Δλψ 

ππήξρε αξθεηφο ρξφλνο θαζψο θαη πξνηάζεηο - δπλαηφηεηα απφ 

άιιεο ρψξεο γηα ηελ κεηαθνξά ηεο επζχλεο δηνξγάλσζεο, ε 

απφθαζε πνπ πάξζεθε ήηαλ λα παξακείλεη ηειηθά ε 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηνξγάλσζεο ζην Ρφθην.  

 

 

ΔΠΥΡΔΟΗΘΝΠ  ΔΙΔΓΣΝΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ  

 

Απφ ηελ εθθίλεζε ηνπ έξγνπ θαη ζε φιε ηελ δηάξθεηα σο ην 

θιείζηκν ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή παίξλεη Αναθοπά Απόδοζηρ 

απφ ηνλ Δθηειεζηηθφ Γηεπζπληή ηνπ αγψλα.  

 

Βάζε ηνπ Νξγαλνγξάκκαηνο ππάξρεη ε Γηεχζπλζε Διέγρνπ 

Ξνηφηεηαο θαη Ππληνληζκνχ, ν επηθεθαιήο ηεο νπνίαο αλαθέξεηαη 

ζηνλ Δθηειεζηηθφ Γηεπζπληή ηνπ αγψλα . 

Απηή ε νκάδα πνηφηεηαο, ιεηηνπξγεί  ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 

έξγνπ θαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο εξγαζηψλ θαη είλαη αξκφδηα γηα 

ηνπο : 

-  Διέγρνπο ζηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ,   

-  Έιεγρν ηεο ηήξεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο,  

-  Έιεγρν ηνπ θφζηνπο,  

-  Έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ ζπκβάζεσλ θαη πιεξσκψλ  

ησλ πξνκεζεπηψλ θαη φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ , 

-  Έιεγρν γηα ηελ πνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ θαη αλ απηά 

ζπκβαδίδνπλ κε ηα πξφηππα πνηφηεηαο θαη ηνπο θαλφλεο , 

-  Αλαγλσξίδεη θαη πξνζδηνξίδεη πηζαλνχο θηλδχλνπο , 

-  Αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεδίσλ απφθξηζεο θηλδχλσλ 

φπσο απηά ζρεδηάδνληαη απφ ηελ Νξγαλσηηθή Δπηηξνπή . 
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Ν πεχζπλνο Ξνηφηεηαο θξαηά ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ηηο 

πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ησλ 

εξγαζηψλ ζε φινπο ηηο ιεηηνπξγηθφο ηνκείο ηηο δηνξγάλσζεο θαη 

βάζε απηψλ ειέγρεη ηελ πνξεία θαη πξφνδν ηνπο . 

Ν Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο ηνπ αγψλα  κεηαθέξεη ηηο αλαθνξέο 

θαηάζηαζεο,  ηηο κεηξήζεηο πξνφδνπ θαη ηηο πξνβιέςεηο ζηελ 

Νξγαλσηηθή Δπηηξνπή. Νη αλαθνξέο θαηάζηαζεο παξέρνπλ φιεο 

ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ , ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ θφζηνπο θαη ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ, ηνπο 

ζπληειεζηέο παξαγσγήο θαη ηελ πνηφηεηα. Δπίζεο αλαθέξνληαη 

ηπρφλ πξνβιήκαηα θαη πξνβιέςεηο θηλδχλσλ.  

 

Ξξνηείλεηαη νη αλαθνξέο θαηάζηαζεο πξνο ηελ Νξγαλσηηθή 

Δπηηξνπή λα αθνινπζνχλ ηνλ θαλφλα 0 – 50 – 100, ζρεηηθά κε 

ηνλ βαζκφ νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ. Γειαδή λα γίλεηαη  

παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ζε δχν πεξηφδνπο αλαθνξάο.  

-  0%       Ζ εξγαζία δελ έρεη αξρίζεη  

-  50%     Ζ εξγαζία έρεη αξρίζεη αιιά δελ έρεη ηειεηψζεη  

-  100 %   Ζ εξγαζία έρεη νινθιεξσζεί.  

 

Κε απηφλ ηνλ ηξφπν νη αλαθνξέο ζα είλαη πην πεξηεθηηθέο, 

αμηφπηζηεο θαη ζα δίλνπλ ζαθή εηθφλα ηνπ ζηαδίνπ εμέιημεο ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ έξγνπ ρσξίο ιεπηνκέξεηεο πνπ νπζηαζηηθά 

αθνξνχλ ηνπο εθηειεζηηθνχο παξάγνληεο ηνπ έξγνπ.  

Ρα παξαπάλσ δελ ηζρχνπλ γηα ηνπο ηνκείο θαη ηηο εξγαζίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα ε εληάζζνληαη ζε  πεξηνρέο θηλδχλνπ, 

γηα ηα νπνία πξέπεη λα γίλεηαη άκεζε θαη ζαθήο αλαθνξά.  

 

Νη Δπηθεθαιήο ησλ ηνκέσλ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα επηιχνπλ 

πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηνκέα ηνπο. Ξξέπεη λα 

παξαθνινπζνχλ θαη λα πξνβιέπνπλ πηζαλνχο θηλδχλνπο. Πε 

πεξηπηψζεηο πνπ πξέπεη λα ππάξμεη δηαδηθαζία αιιαγψλ 

αλαθέξνληαη ζηνλ Δθηειεζηηθφ  Γηεπζπληή ησλ αγψλσλ.  
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    Ν Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο ησλ αγψλσλ παίξλεη ηηο απνθάζεηο  

γηα ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο  πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

θαιχηεξε απφδνζε ησλ εξγαζηψλ θαη πξνσζεί ζηελ Νξγαλσηηθή 

Δπηηξνπή φζα ζέκαηα ρξεηάδνληαη έγθξηζε θαη ππνγξαθή απφ 

απηή. 

 

 

   ΔΙΔΓΣΝΠ ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΥΛ ΑΓΥΛΥΛ  

 

Θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο  ησλ αγψλσλ νη νξηζκέλνη 

επηθεθαιήο ησλ ηνκέσλ έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

εθαξκνγή φισλ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ελεξγεηψλ . Δπίζεο 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα επηιχζνπλ  άκεζα φπνηα έθηαθηε 

θαηάζηαζε δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα ζηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο 

δηνξγάλσζεο. Ν Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο επηηεξεί ηνλ 

ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ θαη επηιχεη φπνηα ζέκαηα ρξήδνπλ ηεο 

δηθήο ηνπο ζπλδξνκήο. Πε πεξίπησζε αλάγθεο γηα θάπνηα αιιαγή 

ζπληνλίδεη ηνπο εκπιεθφκελνπο ηνκείο.  

 

Ζ χπαξμε ζπζηήκαηνο ελδνεπηθνηλσλίαο βνεζά ψζηε ν 

Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο λα είλαη ζε άκεζε επηθνηλσλία κε φινπο 

ηνπο ηνκείο ηεο δηνξγάλσζεο πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεη ηελ πνξεία 

ησλ εξγαζηψλ,  θαη λα επηιχεη  φπνην πξφβιεκα παξνπζηαζηεί  

ζπληνλίδνληαο άκεζα ζε πεξίπησζε αιιαγήο θαη ηνπο 

εκπιεθφκελνπο ηνκείο .  

Ζ ελδνεπηθνηλσλία ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο 

ηνκείο πξνθείκελνπ λα ππάξρεη ελεκέξσζε θαη νκαιή ξνή ηφζν 

ησλ ηαπηφρξνλσλ φζν θαη ησλ δηαδνρηθψλ ρξνληθά εξγαζηψλ.  
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 5 

5η ΦΑΠΖ: ΙΔΗΡΝΟΓΗΔΠ ΘΙΔΗΠΗΚΑΡΝΠ 

 

Πηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε ε παξάδνζε ηνπ έξγνπ είλαη ε 

δηεμαγσγή ηνπ αζιεηηθνχ αγψλα θαη ε απνδνρή ηνπ ε έθξπζκε 

ιεηηνπξγία φισλ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δηαδηθαζηψλ  εληφο ησλ 

πνηνηηθψλ πεξηνξηζκψλ . 

 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ αγσληζηηθνχ κέξνπο ην επίζεκν 

θιείζηκν ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηνξγάλσζεο ζεσξείηαη  ε Ρειεηή 

Ιήμεο. κσο ε νπζηαζηηθή νινθιήξσζε ησλ  νξγαλσηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ πεξηιακβάλεη θαη ηελ απνρψξεζε φισλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ απφ ηελ πφιε δηεμαγσγήο κε ηνλ  ηξφπν πνπ είραλ 

πξνγξακκαηίζεη. 

 

 

ΘΙΔΗΠΗΚΝ ΔΟΓΝ  

 

Κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ γεγνλφηνο νη νκάδεο πνπ εξγάζηεθαλ ζε 

φια ηα ζηάδηα πξνεηνηκαζίαο θαη δηεμαγσγήο ηνπ , ηεξκαηίδνπλ 

επίζεκα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. 

 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ αζιεηηθνχ αγψλα πξέπεη λα ζηαινχλ 

ηα αγσληζηηθά απνηειέζκαηα ζηηο Νκνζπνλδίεο φισλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ρσξψλ θαη λα αλαξηεζνχλ ζην δηαδίθηπν.  

πεχζπλε γηα απηέο ηηο δηαδηθαζίεο είλαη ε εηα ηξεία πνπ σο 

επίζεκνο εηαίξνο ηεο Δπξσπατθήο Νκνζπνλδίαο έρεη αλαιάβεη ηελ 

ηερλνινγηθή ζηήξημε ησλ δηνξγαλψζεσλ.  

 

Ρν Γξαθείν Έξγνπ νινθιεξψλεη ηεο εξγαζίεο θαη δηαιχεηαη.  
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ΞΔΟΑΡΥΠΖ ΠΚΒΑΠΔΥΛ  

 

Ν επηθεθαιήο ηνπ Ρκήκαηνο Νηθνλνκηθψλ θαη Ινγηζηεξίνπ 

ηαθηνπνηεί φιεο ηηο ζπκβάζεηο θαη θξνληίδεη γηα φζεο πιεξσκέο 

εθθξεκνχλ (πξνκεζεπηέο – πξνζσπηθφ). 

 

Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή πξνρσξά ζε επίζεκε απφδνζε 

ινγαξηαζκψλ ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ θαη αθνινπζεί 

ε δηάιπζε ηεο κε δεκνζίεπζε ζην ΦΔΘ.  
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Πςμπεπάζμαηα – Δπίλογορ 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία είρε σο ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ελφο ζεσξεηηθνχ κνληέινπ 

δηνξγάλσζεο ελφο Γηεζλνχο Αγψλα Γπκλαζηηθήο ζηα πιαίζηα ηεο Δπηζηήκεο 

Γηαρείξηζεο Έξγνπ. 

 

Ρν αζιεηηθφ γεγνλφο πξνζεγγίζηεθε σο έξγν θαη ε δηνξγάλσζε ηνπ 

παξνπζηάζηεθε αθνινπζψληαο ηηο πέληε νκάδεο δηαδηθαζηψλ Γηαρείξηζεο 

Έξγνπ (ζχκθσλα κε ην PMBOK) .  

 

Ζ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο απνηέιεζε ηνλ «νδεγφ» γηα 

ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηαδηθαζίαο  δηνξγάλσζεο ηνπ αζιεηηθνχ γεγνλφηνο. 

 

Γηαπηζηψζεθε φηη ε δηαρείξηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γεγνλφηνο κπνξεί λα 

ζπκπεξηιάβεη φια ηα ζηνηρεηά ηεο ζπζηεκαηηθήο πξνζέγγηζεο δηαρείξηζεο 

έξγνπ επηθέξνληαο επηηπρή απνηειέζκαηα. 

 

Ζ Νξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ αγψλα είλαη ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ έξγνπ. 

Απνθαζίδεη θαη εγθξίλεη φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ην έξγν θαη είλαη 

ζεκαληηθή ε ππνζηήξημε ηεο ζηνλ Δθηειεζηηθφ Γηεπζπληή ηνπ αγψλα 

(Γηεπζπληήο Έξγνπ) πνπ είλαη ν θχξηνο θνξέαο επζχλεο πνπ 

ζπληνλίδεη θαη θαζνδεγεί φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο απφ ηηο 

δηάθνξεο ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο.  

  

Πηελ δηαδηθαζία απφθηεζεο ηεο νκάδαο έξγνπ, νη πνιιαπιέο απαηηήζεηο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηνξγάλσζεο νδήγεζαλ ζηελ δεκηνπξγία νξγαλνγξάκκαηνο 

δηαρσξίδνληαο ηνπο θχξηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο.  Ζ ζηειέρσζε ησλ 

ηνκέσλ απφ άηνκα κε ηελ θαηάιιειε ηερλνγλσζία θξίλεηαη απαξαίηεηε 

ιφγσ ησλ πςειψλ πνηνηηθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ απζηεξψλ ρξνληθψλ 

πεξηνξηζκψλ ηνπ έξγνπ.  
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Πην ζηάδην πξνγξακκαηηζκνχ – ζρεδηαζκνχ θξίλεηαη απφιπηα ιεηηνπξγηθή 

θαη απνηειεζκαηηθή ε Αλάπηπμε Πρεδίνπ Γηνίθεζεο ηνπ Έξγνπ πνπ ζα νξίζεη 

ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ. Ζ ρξήζε ηεο κεζφδνπ Γνκήο Αλάιπζεο 

Δξγαζηψλ κέζα απφ ηελ νπνία νξίδνληαη νη επηκέξνπο εξγαζίεο ζε 

δηαρεηξίζηκα θνκκάηηα θαη αθνινπζεί ε πεξαηηέξσ αλάιπζε ηνπο ζε παθέηα 

εξγαζίαο, νξίδνπλ κε αθξίβεηα ηα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ. Κέζα απφ απηή ηελ 

δηαδηθαζία δφζεθε ε ζαθήο ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ έξγνπ θαη 

απνζαθελίζηεθαλ νη αξκνδηφηεηεο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν πξνγξακκαηίδνληαη θαη  κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ην θφζηνο, ηα 

ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ηα πνηνηηθά θξηηήξηα ηνπ έξγνπ. 

 

Νη αιιειεπηδξάζεηο πνπ πξνέθπςαλ κεηαμχ ησλ δηαδηθαζηψλ αιιά θαη ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ πεξηνρψλ ηνπ έξγνπ είλαη πνιιέο. Ζ ζπλεξγαζία ησλ 

ηκεκάησλ θαη ν ρξνληθφο ζπληνληζκφο είλαη απαξαίηεηνη παξάγνληεο γηα ηελ 

ηειηθή επηηπρία ηνπ έξγνπ. Ξαξαηεξνχληαη πνιιαπιέο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ πνπ απαηηνχλ πλεχκα νκαδηθφηεηαο, ζαθή 

εηθφλα ηνπ παξαδνηένπ ηνπ έξγνπ θαη απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα 

επηθνηλσληψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο.  

 

 Νη θαλνληζκνί , νη πεξηνξηζκνί θαη ηα πξφηππα πνηφηεηαο νξίδνληαη απφ ηε 

Ξαγθφζκηα Νκνζπνλδία Γπκλαζηηθήο, πνπ είλαη ε αλαζέηνπζα αξρή ηνπ 

έξγνπ. Ρα πξφηππα απηά είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλα θαη ε ηήξεζε ηνπο 

απνηειεί νδεγφ γηα ηα παξαδνηέα ησλ εξγαζηψλ αιιά ζέηεη θαη απζηεξνχο 

πεξηνξηζκνχο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ έξγνπ. 

 

Ρα ζπζηήκαηα έιεγρνπ πνπ αλαπηχζζνληαη, δηαθπιάηηνπλ ηα πνηνηηθά, 

νηθνλνκηθά θαη ρξνληθά φξηα ηνπ έξγνπ θαηά ηελ  εμέιημε ησλ εξγαζηψλ. Κε 

απηφ ηνλ ηξφπν ππάξρεη ε δπλαηφηεηα έγθαηξνπ επαλαζρεδηαζκνχ φπνπ θαη 

φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην.  

 

Ρν παξαδνηέν ηνπ έξγνπ είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηνξγάλσζεο. Ζ 

επηηπρία ηεο εθδήισζεο απαηηεί ηνλ άςνγν ζρεδηαζκφ θαη εθηέιεζε φισλ 

ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ πξνεγεζεί θαζψο θαη ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ 
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ζπληνληζκφ φισλ ησλ πξνζψπσλ πνπ εξγάδνληαη ζε απηφ. Απαξαίηεηνο θαη 

ζεκαληηθφο ν ξφινο ησλ εζεινληψλ θαη ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε  ηνπο. 

 

Ζ πξνζέγγηζε ησλ αζιεηηθψλ γεγνλφησλ κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο 

δηνξγάλσζεο ππήξμε κηα ζπλεηδεηή επηινγή, θαζψο νη δηαδηθαζίεο απηέο 

εθπνξεχνληαη απφ ηελ ηζηνξηθή πξνέιεπζε θαη ηνπο νπζηαζηηθνχο ιφγνπο 

ηέιεζεο ησλ αζιεηηθψλ γεγνλφησλ. Ν αζιεηηζκφο, ε νξγάλσζε ηεο 

άζιεζεο θαη ησλ αζιεηηθψλ αγψλσλ απνηειεί έλα δηαρξνληθά απφ ηα 

ζεκειηψδε ηδαληθά ηνπ Διιεληθνχ Ξνιηηηζκνχ. «Αγψλ» θαηά ηα ιεγφκελα 

ησλ αξραίσλ Διιήλσλ είλαη ην ζηνηρείν ηνπ αζιεηηζκνχ, πνπ έρεη 

δηακνξθσζεί απφ ηελ ςπρηθή ηάζε ηνπ αλζξψπνπ γηα ηελ ππέξβαζε ησλ 

επηδφζεψλ ηνπ, πνπ επεηδή ζπλαξηάηαη κε ηελ θνηλσληθφηεηα επηβάιεη 

θαζαξέο θηλήζεηο, ζαθείο δηαδηθαζίεο θαη θαλφλεο δηθαίνπ. 

 

Θαηά ηνλ Θαδαληδάθε νη Έιιελεο είλαη ν κνλαδηθφο εθείλνο ιαφο «…πνπ 

θαηαλόεζε ηελ ηόζν ηέιεηα θαη θξπθή θαη θαλεξή αμία ηνπ παηρληδηνύ. Όηαλ 

ε δσή θαηνξζώζεη κε ηνλ θαζεκεξηλό αγώλα λα ληθήζεη ηνπ ερζξνύο ηεο, - 

θπζηθέο δπλάκεηο θαη ζεξηά, ηελ πείλα, ηελ δίςα, ηελ αξξώζηηα - , ηπραίλεη 

θάπνηε λα ηεο πεξηζζεύεη δύλακε, ηε δύλακε απηή δεηάεη λα ηε ζπαηαιήζεη 

παίδνληαο. Ο πνιηηηζκόο αξρίδεη από ηε ζηηγκή πνπ αξρίδεη ην παηρλίδη, ν 

αγώλαο…». 

 

Δίλαη ελδηαθέξνπζα ε ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο νξγάλσζεο ησλ αζιεηηθψλ 

γεγνλφησλ, θαζψο αλαδεηθλχεη ηηο βαζηθέο αξρέο θαη αμίεο ηεο επνρήο θαηά 

ηελ νπνία έιαβαλ ρψξα ηα γεγνλφηα απηά.  

 

Σαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη νη πξψηνη ζχγρξνλνη Νιπκπηαθνί Αγψλεο 

ζηελ Αζήλα ην 1896, πνπ ηειέζηεθαλ ζε κία κηθξή ρψξα πνπ ελψ δηέλπε 

πεξίνδν κεγάιεο νηθνλνκηθήο θξίζεο αλέιαβε ηε δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ. Ζ 

αλαβίσζε ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ ζηεξίρζεθε ζηελ πίζηε ησλ ιφγησλ ηεο 

επνρήο ζηηο αμίεο θαη ηα ηδαληθά ηνπ πλεχκαηνο ηνπ αξραίνπ Νιπκπηζκνχ θαη 

ζηελ ειπίδα αλαγέλλεζεο ηνπ ζην ζχγρξνλν θφζκν. Γηα λα θαηαζηεί δπλαηφ 

βέβαηα, ην νηθνλνκηθφ θφζηνο ησλ αγψλσλ θαιχθζεθε απφ ηηο δσξεέο ηνπ 
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εζληθνχ επεξγέηε Γεσξγίνπ Αβέξσθ θαη άιισλ πινπζίσλ Διιήλσλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ, ρσξίο λα επηβαξπλζεί ην  θξάηνο. 

 

Νη ζχγρξνλεο αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο ζήκεξα εκπεξηέρνπλ έληνλα ζηνηρεία 

εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο αγσληζηηθήο ηδέαο, πνιηηηθνπνίεζεο ησλ αγψλσλ, 

κεγάισλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ, θαλαηηζκνχ θαη ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο βίαο, ηε «κάζηηγα» ηνπ ληφπηλγθ κέρξη άλνκεο σθειηκηζηηθέο 

επεκβάζεηο νξηζκέλσλ παξαγφλησλ. Φαηλφκελα πνπ ηείλνπλ λα απαμηψζνπλ 

ζηελ ζπλείδεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ ηα ηδαληθά ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηνπ 

Νιπκπηαθνχ ηδεψδεο πνπ εθθξάδεηαη κέζα απφ ην επ αγσλίδεζζαη, ηελ 

ηαπηφρξνλε άζθεζε ζψκαηνο θαη ςπρήο, ηελ επηδίσμε ηεο αλζξψπηλεο 

ζπλεξγαζίαο. Κφλν κε ηελ εκπέδσζε ηεο έληηκεο δηεμαγσγήο ηεο άκηιιαο ν 

αζιεηηζκφο έρεη ιεηηνπξγήζεη θαη εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί σο ζρνιείν 

εζηθήο αγσγήο. Πε απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη θξίζηκε – ζηα φξηα ηεο 

επηβνιήο – ε χπαξμε ελφο ζαθνχο, πιήξνπο θαη απνηειεζκαηηθνχ εξγαιείνπ 

νξγάλσζεο ησλ αζιεηηθψλ γεγνλφησλ πνπ λα παξέρεη ζε φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπο, 

ρσξίο αλεζπρίεο θαη ακθηβνιίεο: ζηνπο αζιεηέο λα δψζνπλ ηνλ θαιχηεξν 

εαπηφ ζηελ αγσληζηηθή πξνζπάζεηα ηνπο, ζηνπο νξγαλσηέο λα ηειέζνπλ έλα 

αζιεηηθφ γεγνλφο κε ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή επηηπρία θαη ζηνπο ζεαηέο λα 

ςπραγσγεζνχλ (κε ηελ έλλνηα ηεο αζιεηηθήο αγσγήο ηεο ςπρήο) κε ηηο 

αζιεηηθέο επηδφζεηο ησλ αγσληδνκέλσλ θαη ηηο νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ 

«νηθνδεζπνηψλ».    

 

Γελ είλαη άιισζηε ηπραία ηα ιφγηα ηνπ εκπλεπζηή θαη αλαβησηή ηνπ ζεζκνχ 

ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ Pierre de Coubertin, πνπ ζε γξάκκα ηνπ πξνο 

ηνπο αζιεηέο ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ Ινο Άληδειεο ην 1932 

ππελζχκηζε φηη «ην ζπνπδαηόηεξν πξάγκα ζηνπο αγώλεο δελ είλαη ε λίθε, 

αιιά ε ζπκκεηνρή, όπσο αθξηβώο ην ζεκαληηθόηεξν πξάγκα ζηε δσή δελ 

είλαη ν ζξίακβνο, αιιά ν αγώλαο. Τν ζπνπδαηόηεξν δελ είλαη ην λα έρεη 

θαηαθηήζεη θαλείο ηελ λίθε, κε νπνηνδήπνηε κέζν, αιιά λα έρεη αγσληζηεί κε 

εληηκόηεηα.» Ζ πξαγκάησζε απηήο ηεο ξήζεο γίλεηαη κέζσ ηεο θαιχηεξεο 

δπλαηήο δηνξγάλσζεο ελφο αζιεηηθνχ γεγνλφηνο. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 1. 
ΓΖΙΥΠΖ ΑΦΗΜΖΠ ΑΞΝΠΡΝΙΥΛ (παξάδεηγκα Ξαγθφζκην Ξξσηάζιεκα Ρξακπνιίλν 

Κπέξκηρακ 2011, πεγή www.fig.com) 

 

 
28th World Trampoline Championships TRA-TUM-DMT  

14 - 21  November 2011 – NIA Birmingham (GBR) 
 

Arrival Information 
Organising Committee / National Federation 

British Gymnastics 
Contact person: Barbara STEPHAN 

Ford Hall LNSC Lilleshall NEWPORT TF10 9NB UK 
+ 44 1952 822300 

Fax. + 44 1952 820326 
E-mail: worlds@british-gymnastics.org 

Deadline: 17th August 2011 
 

Federation  

Contact person Last name  First name  

Address 
Street PO Box ZIP/Post code Place Country 

       

Phone / fax Telephone  Mobile  Fax  

E-mail   

If the team delegation is scheduled on more than one flight, please complete one (1) form for each 
flight. 

Arrival information 

# of persons  # of luggage   

Name  Name  

Name  Name  

Name  Name  

Date  Arrival time  

      By airplane Airport  Flight #  From  

      By train Train station  Train #  From  

      By bus   Bus station  Bus #  From  

      By car  
 

Place and date Seal of the NF NF authorised signature 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  Signature of the President or Secretary 
General of the FIG affiliated NF. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 2. 
ΓΖΙΥΠΖ ΑΛΑΣΥΟΖΠΖΠ ΑΞΝΠΡΝΙΥΛ (παξάδεηγκα Ξαγθφζκην Ξξσηάζιεκα Ρξακπνιίλν 

Κπέξκηρακ 2011, πεγή www.fig.com) 

 

28th World Trampoline Championships TRA-TUM-DMT  
14 - 21  November 2011 – NIA Birmingham (GBR) 

  

Departure Information 
Organising Committee / National Federation 

British Gymnastics 
Contact person: Barbara STEPHAN 

Ford Hall LNSC Lilleshall NEWPORT TF10 9NB UK 
+ 44 1952 822300 

Fax. + 44 1952 820326 
E-mail: worlds@british-gymnastics.org 

Deadline: 17th August 2011 
 

Federation  

Contact person Last name  First name  

Address 
Street PO Box ZIP/Post code Place Country 

       

Phone / fax Telephone  Mobile  Fax  

E-mail   

If the team delegation is scheduled on more than one flight, please complete one (1) form for each 
flight. 

Departure information 

# of persons  # of luggage   

Name  Name  

Name  Name  

Name  Name  

Date  Dept. time  

      By airplane Airport  Flight #  To  

      By train Train station  Train #  To  

      By bus   Bus station  Bus #  To  

      By car  
 

Place and date Seal of the NF NF authorised signature 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  Signature of the President or Secretary 
General of the FIG affiliated NF. 

 
 

 
 

 

http://www.fig.com/
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 3. 
ΓΖΙΥΠΖ ΑΞΝΘΡΖΠΖΠ ΒΗΕΑ (παξάδεηγκα Ξαγθφζκην Ξξσηάζιεκα Ρξακπνιίλν Κπέξκηρακ 

2011, πεγή www.fig.com) 

 
 

28th World Trampoline Championships TRA-TUM-DMT  
14 - 21  November 2011 – NIA Birmingham (GBR) 

 

 

Visa Application 
 

Organising Committee / National Federation 
British Gymnastics 

Contact person: Barbara STEPHAN 
Ford Hall LNSC Lilleshall NEWPORT TF10 9NB UK 

+ 44 1952 822300 
Fax. + 44 1952 820326 

E-mail: worlds@british-gymnastics.org 

Deadline: 19th September 2011 

Federation  

Contact person Last name  First name  

Address 
Street PO Box ZIP/Post code Place Country 

       

Phone / fax Telephone  Mobile  Fax  

E-mail   

 

Full name 
(LASTNAME, 
Firstname) 

Function 
Gender 
(M, F) 

Date of 
birth 

(ddmm 
yyyy) 

Passport 
N° 

Passport 
exp. date 

Arrival 
date 

Dep. 
date 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Place and date Seal of the NF NF authorised signature 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  Signature of the President or Secretary 
General of the FIG affiliated NF. 

 

http://www.fig.com/


 

 

136 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 4. 
ΦΝΟΚΑ ΓΖΙΥΠΖΠ ΔΘΔΙΝΛΡΗΠΚΝ (Ξαξάδεηγκα Ξαλεπξσπατθφ Ξξσηάζιεκα Δλφξγαλεο 

Γπκλαζηηθήο, Βφινο 2006) 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 5. 
ΓΗΑΞΗΠΡΔΠΖ (Ξαξάδεηγκα Ξαλεπξσπατθφ Ξξσηάζιεκα Δλφξγαλεο Γπκλαζηηθήο, Βφινο 

2006) 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 6. 
ΣΑΟΡΖΠ ΓΖΞΔΓΝ ΣΥΟΝΘΔΡΖΚΔΛΝ ΠΔ ΕΥΛΔΠ – ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΔΠ ΞΔΟΗΝΣΔΠ(παξάδεηγκα 

Ξαγθφζκην Ξξσηάζιεκα Ρξακπνιίλν Κπέξκηρακ 2011, πεγή www.fig.com) 

 

http://www.fig.com/
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 7. 
ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝ ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΞΟΝΞΝΛΖΠΔΥΛ (παξάδεηγκα Ξαγθφζκην Ξξσηάζιεκα 

Οπζκηθήο Κφζρα 2010, πεγή www.fig.com) 

 
 

http://www.fig.com/
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 8. 
ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝ ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΑΓΥΛΥΛ (παξάδεηγκα Ξαγθφζκην Ξξσηάζιεκα Οπζκηθήο 

Κφζρα 2010, πεγή www.fig.com) 

 

http://www.fig.com/
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 9 . 
ΓΖΙΥΠΖ ΑΡΣΖΚΑΡΝΠ ΑΘΙΖΡΖ (Ξξφηππν Ξαγθφζκηαο Νκνζπνλδίαο Γπκλαζηηθήο, πεγή 

www.fig.com) 

 

 
 

http://www.fig.com/
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