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Η ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στην Ισπανία 

 
Η Κοινότητα της Βαλένθιας αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό της Ισπανίας, εξαιτίας του 

κλίματος και των μεσογειακών παραλιών, σε συνδυασμό με την πλούσια γαστρονομία, τη φύση 

και τη ντόπια κουλτούρα. Ο Οργανισμός Trinidad Alfonso, ο οποίος εδρεύει στη Βαλένθια και έχει 

ως αποστολή την προώθηση των αθλητικών ιδεωδών, εκμεταλλευόμενος τις συνθήκες αυτές, σε 

συνεργασία με την Ισπανική Ολυμπιακή Επιτροπή, υλοποίησαν το Πρόγραμμα Υποστήριξης 

στους Διαγωνισμούς στη Κοινότητα της Βαλένθια (PAC_CV).  

Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση του αθλητικού τουρισμού στη συγκεκριμένη κοινότητα, 

τόσο σε ισπανικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Για την επίτευξη του στόχου, προσφέρεται 

χρηματοδότηση στις ισπανικές ενώσεις αθλητισμού, οι οποίες έχουν σταθερό χαρακτήρα και 

διοργανώνουν τους διαγωνισμούς τους στην Κοινότητα της Βαλένθια. Συγκεκριμένα, ο 

Οργανισμός Trinidad Alfonso, υπό κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, 

χρηματοδοτεί τους εθνικούς αγώνες έως και 10.000 ευρώ και επιπλέον 15 ευρώ για κάθε 

διαγωνιζόμενο, που δεν προέρχεται από την συγκεκριμένη κοινότητα ενώ στους διεθνείς, 

προσφέρει έως και 25.000 ευρώ και δίνει 25 ευρώ για κάθε αθλητή που δεν είναι Ισπανός.  

Μπορεί τα έξοδα να φαντάζουν μεγάλα, όμως στην Κοινότητα της Βαλένθια, μέσω του άμεσου 

αλλά και του έμμεσου αντίκτυπου, υπολογίζεται ότι 330 άτομα απασχολούνται εξαιτίας του 

προγράμματος αυτού. Επιπροσθέτως, τα τουριστικά έξοδα που αφορούν τους διαγωνιζόμενους 

και την ομάδα τους ξεπερνούν τα 15,6 εκ. ευρώ, ενώ ο Οργανισμός ξοδεύει περίπου 1,4 εκ. ευρώ, 

κάτι που σημαίνει ότι για κάθε ευρώ που ξοδεύει ο Οργανισμός Tribunal Alfonso, κερδίζονται 11 

ευρώ.  

Το 92% των χρημάτων που ξοδεύονται από τους συμμετέχοντες, αφορά τα έξοδά τους στην 

Κοινότητα της Βαλένθια, όπως ξενοδοχείο, μετακινήσεις, φαγητό κ.ά., ενώ το υπόλοιπο 

καταναλώνεται για την οργάνωση των αγώνων. Αναλυτικά, η μεγαλύτερη επίπτωση βρίσκεται 

στον ξενοδοχειακό τομέα, που υπολογίζεται ότι απορροφά το 41,7% των εσόδων και το 48% των 

εργαζομένων. Μεγάλη απορρόφηση από αυτά τα έσοδα έχει, βεβαίως, και ο τομέας υπηρεσιών. 

Μεταξύ Ιουλίου 2017 και του ιδίου μήνα του 2018, διοργανώθηκαν 20 αγώνες στο PAC_CV με τη 

συμμετοχή 18.402 αθλητών, το 62% εκ των οποίων ήταν Ισπανοί εκτός Βαλένθιας και το 11,6% 

ήταν αλλοδαποί. 

Σύμφωνα με τον διευθυντή τύπου του Οργανισμού, σε ότι αφορά τον οικονομικό αντίκτυπο των 

συγκεκριμένων διοργανώσεων, οι αγώνες και οι εκδηλώσεις αυτές είναι φθηνές στην οργάνωσή 

τους, διότι οι υποδομές υφίστανται ήδη. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα για τους 
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συμμετέχοντες και εκεί οφείλεται η σχετική κοινωνική επίδραση. Παρόμοιες πρωτοβουλίες και 

προγράμματα θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και στη χώρα μας, η οποία παρουσιάζει πολλά 

από τα χαρακτηριστικά της Βαλένθιας, όπως το καλό κλίμα και οι παραλίες, ιδιαίτερα για θαλάσσια 

αθλήματα αλλά και αγώνες που διοργανώνονται στη φύση και σε ορεινές περιοχές, όπως 

μαραθώνιοι, ορειβασία και αγώνες ποδηλάτου.       
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