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Αντικείμενο Μελζτθσ 

 

 Βαςικά ςτοιχεία για το επαγγελματικό ποδόςφαιρο ςτθν Ελλάδα και ςτθν 

Ευρϊπθ 

 Επιχειρθματικά μοντζλα και καλζσ πρακτικζσ ευρωπαϊκϊν ςυλλόγων  

 Εκτίμθςθ τθσ ςυνολικισ ςυνειςφοράσ τθσ Super League ςτθν ελλθνικι 

οικονομία 

 Δυνατά και αδφνατα ςθμεία τθσ Super League, ευκαιρίεσ και απειλζσ 

 Ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ για τθν ανάπτυξθ του επαγγελματικοφ 

ποδοςφαίρου. 
 

Η μελζτθ ςτθρίχκθκε ςε ςτοιχεία που προζκυψαν από πρωτογενείσ και δευτερογενείσ 

πθγζσ πλθροφόρθςθσ. Ευχαριςτοφμε τα ςτελζχθ τθσ Super League και των φορζων που 

ςυνζβαλαν ουςιαςτικά ςτθ διαμόρφωςθ τθσ καλφτερθσ «εικόνασ» τθσ αγοράσ, μζςω των 

ςτοιχείων που μασ διζκεςαν, αλλά και των απόψεων που εξζφραςαν. 
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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΘΣ SUPER LEAGUE &  

ΣΥΓΚΙΣΘ ΜΕ ΕΥΩΡΑΪΚΑ ΡΩΤΑΘΛΘΜΑΤΑ 
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Αξία ευρωπαϊκοφ επαγγελματικοφ ποδοςφαίρου,                   
52 ευρωπαϊκϊν πρωτακλθμάτων (ςε εκ. ευρϊ) 

Premier League Bundensliga Primera Division

Serie A Ligue 1 Τπόλοιπα πρωτακλιματα 

Πθγι: Δθμοςιευμζνα οικονομικά ςτοιχεία ΠΑΕ, Deloitte Annual Review of Football Finance 
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45% 

6% 

20% 

29% 

Σθλεοπτικά δικαιϊματα 

Εμπορικά και άλλα ζςοδα 

Ειςιτιρια 

Διαφθμίςεισ/Χορθγίεσ 

37% 

19% 

19% 

25% 

Τα ζςοδα των ΡΑΕ τθσ Super League εξαρτϊνται ςε ςθμαντικό βακμό από τα τθλεοπτικά 

δικαιϊματα,  ενϊ τα εμπορικά ζςοδα υπολείπονται των ευρωπαϊκϊν ςυλλόγων. 

Πθγι: UEFA Club Licensing Benchmarking Report, επεξεργαςμζνα οικονομικά ςτοιχεία ΠΑΕ 

Διάρκρωςθ εςόδων  
52 ευρωπαϊκϊν πρωτακλθμάτων 

Διάρκρωςθ εςόδων Super League  
(Μ.Ο. περιόδων 2010/11 – 2011/12) 

2011 
(ςτοιχεία από 734 ςυλλόγουσ) 

25% 

20% 

20% 

24% 

11% 

2012 
(ςτοιχεία από 237 ςυλλόγουσ) 
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24% 

23% 
Σθλεοπτικά δικαιϊματα 

Εμπορικά και άλλα ζςοδα 

Ειςιτιρια 

Διαφθμίςεισ/Χορθγίεσ 

Bonus από ςυμμετοχι ςε 
ευρωπαϊκεσ διοργανϊςεισ 

12% 

53% 

30% 

5% 

Πθγι: Επεξεργαςμζνα οικονομικά ςτοιχεία ΠΑΕ 

Θ εξάρτθςθ των μικρότερων, ςε ζςοδα, ΡΑΕ από τα τθλεοπτικά δικαιϊματα είναι ςθμαντικι, 

κακϊσ δεν ςυμμετζχουν και ςε ευρωπαϊκζσ διοργανϊςεισ. 

Λοιπζσ 
ΡΑΕ 

Διάρκρωςθ εςόδων λοιπϊν ΡΑΕ 
(Μ.Ο. περιόδων 2010/11 – 2011/12) 

Διάρκρωςθ εςόδων top 5 ςε ζςοδα ΡΑΕ 
(Μ.Ο. περιόδων 2010/11 – 2011/12) 
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Ολυμπιακόσ ΠΑΟΚ ΑΕΚ Άρθσ Πανακθναϊκόσ Τπόλοιπεσ ομάδεσ 

Ρεριςςότερο από το 50% των ειςιτθρίων ςτθ Super League το 2012/13 αντιςτοιχεί ςε τρεισ 

ομάδεσ, ενϊ αντίςτοιχθ εικόνα παρουςιάηεται μόνο ςτο πορτογαλικό πρωτάκλθμα . 

50% 
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Μερίδιο ειςιτθρίων των 3 πρϊτων ομάδων ςε 
ευρωπαϊκά πρωτακλιματα (2012-2013) 

Πθγι: Worldfootball.net, Super League 
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Πθγι: Super League, Worldfootball.net 
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Οι ομάδεσ τθσ Super League ζχουν μειϊςει τθ μζςθ 

τιμι του ειςιτθρίου κατά 20% ςε ςχζςθ με το 2008, 

ανταποκρινόμενεσ ςτισ οικονομικζσ ςυνκικεσ.  

15% 

10% 

5% 

4% 

4% 

13% 
0,5% 

48,5% 

Διανομι ειςπράξεων ειςιτθρίων 2011/12 

Χριςθ γθπζδου* Εραςιτζχνθσ 

Αςτυνομία Superleague

ΕΠΟ ΦΠΑ 

Εραςιτεχνικό ποδόςφαιρο ΠΑΕ 

*: Ελάχιςτο ποςοςτό ςε περίπτωςθ ενοικίαςθσ γθπζδου 
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Μζςθ μικτι τιμι ειςιτθρίου ςτθ Super League, ςε €  
(2007/08-2012/13) 

Ρεριςςότερο από το 50% των 

ειςπράξεων από ειςιτιρια 

αποδίδονται ςε τρίτουσ. 
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Πθγι: UEFA Club Licensing Benchmarking Report 
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Ροςοςτό αμοιβϊν προςωπικοφ ςτα ςυνολικά ζςοδα 
ςτθν Ευρϊπθ (2011) 

Θ Ελλάδα κατζχει ζνα από τα υψθλότερα ποςοςτά αμοιβϊν και εξόδων προςωπικοφ προσ τα 
ςυνολικά ζςοδα, ςτθν Ευρϊπθ (Μ.Ο. 2011: 65%, 2012: 61%). 

Μέσος όρος: 65% 
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Θ Ρορτογαλία και θ Ελλάδα ζχουν καταφζρει να 

ζχουν από τα πιο μικρά και νεαρά θλικιακά 

ρόςτερ, πραγματοποιϊντασ παράλλθλα μεγάλο 

αρικμό μεταγραφϊν. 

2010/11 2011/12 2012/13 

Αρικμόσ Ελλινων 
ποδοςφαιριςτϊν 

193 226 346 

Αρικμόσ ξζνων 
ποδοςφαιριςτϊν 

263 194 142 

Μζςοσ όροσ θλικίασ 
ποδοςφαιριςτϊν 

27 28 26 

Ποςοςτό ςυμμετοχισ 
ποδοςφαιριςτϊν Κ20 ςτο 
ρόςτερ των Αϋ ομάδων 

28% 28% 40% 

Ποδοςφαιριςτζσ από τισ 
ακαδθμίεσ που ζκαναν 
ντεμποφτο 

37 41 61 

Πθγι: Super League, CIES Football Observatory 2013 

Στο πρωτάκλθμα τθσ Super League 

παρατθρείται τάςθ ςτροφισ ςε Ζλλθνεσ 

ποδοςφαιριςτζσ, ςε μια προςπάκεια να 

περιοριςτοφν οι δαπάνεσ.  

Χϊρα 
(2012/13) 

Μζςοσ αρικμόσ 
ποδοςφαιριςτϊν 

ςτο ρόςτερ 

Μζςθ θλικία 
ποδοςφαιριςτϊν 

Μζςοσ όροσ 
μεταγραφϊν 

ςτθ ςεηόν 
ανά ομάδα 

Αγγλία 26,6 26,7 9,2 

Γαλλία 24,9 26,2 7,2 

Γερμανία 25,0 25,7 8,4 

Ελλάδα 24,8 25,9 11,0 

Ιςπανία 24,7 26,6 7,8 

Ιταλία 27,5 27,0 13,1 

Πορτογαλία 24,4 25,9 12,0 
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VS 

11 Μζςο ζςοδο ομάδων ςε εκ. ευρϊ (2011)  19 

1,29 φνολο ειςιτθρίων ςε εκ. (2011/12) 2,63 

-13,8% 
ΜΕΡΜ ειςιτθρίων  
(2008/09-2011/12) 

1,7% 

5.266 Μζςοσ όροσ ειςιτθρίων (2011/12) 10.946 

294.551 Χωρθτικότθτα γθπζδων ομάδων (2012/13) 356.237 

52.991 Τψθλό ρεκόρ ειςιτθρίων ανά αγωνιςτικι (2012/13) 97.997 

21.682 Χαμθλό ρεκόρ ειςιτθρίων ανά αγωνιςτικι (2012/13) 48.861 

21.259 
(Ολυμπιακόσ) 

Μζςοσ όροσ ειςιτθρίων ομάδασ με τθ μεγαλφτερθ 
προςζλευςθ (2011/12) 

42.464 
(Μπενφίκα) 

93% Δείκτθσ αμοιβϊν προςωπικοφ/εςόδων (2011) 58% 

21 
Κατάταξθ πρωτακλιματοσ  βάςει εμπορικισ αξίασ 

(Brand Finance) 
14 
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2. ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ  

& ΚΑΛΕΣ ΡΑΚΤΙΚΕΣ 
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ΡΛΕΟΝΕΚΤΘΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΘΜΑΤΑ 

Αξιοποίθςθ εφαρμογϊν ςε κινθτά, social media, e-
commerce και ςυνδρομθτικι web tv 
 
Tα εμπορικά ζςοδα  αντιςτοιχοφν ςτο 49% των 
ςυνολικϊν εςόδων 

Υψθλό κόςτοσ μεταγραφϊν 

Αξιοποίθςθ του Emirates (από ειςιτιρια 
προζρχεται το 41% των ςυνολικϊν εςόδων) 

Λιγότερο αποτελεςματικι εμπορικι πολιτικι (7,5% 
των εςόδων) 

Επζνδυςθ ςε νζουσ παίκτεσ, μζςω τθσ ακαδθμίασ 
τθσ (BVB Academy - Training Centre) 
 
Οικονομικι διαχείριςθ 

Ρεριοριςμζνθ αξιοποίθςθ του γθπζδου τθσ (από 
ειςιτιρια προζρχεται το 16% των εςόδων) 

Αξιοποίθςθ υψθλισ τεχνολογίασ  
(Training Check Project, Match Analysis) 

Υψθλό κόςτοσ μεταγραφϊν 
 
Χρθματοοικονομικι κατάςταςθ και κεφαλαιακι 
διάρκρωςθ 

Επζνδυςθ ςτισ ακαδθμίεσ 

Υψθλό κόςτοσ προςωπικοφ και μεταγραφϊν 
 
Χρθματοοικονομικι κατάςταςθ και κεφαλαιακι 
διάρκρωςθ 
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Οι επιτυχίεσ 

Ποδοςφαιριςτζσ που ζχουν 
ςτελεχϊςει τθν 1θ ομάδα 
(περίοδοσ 2002-2012) 

30 

Ποδοςφαιριςτζσ που ςτελζχωςαν 
τθν Εκνικι ομάδα ςτο Euro 2012 

10 

Ποδοςφαιριςτζσ που ςτελζχωςαν  
ςυλλόγουσ των top-5 
πρωτακλθμάτων τθ ςεηόν 2011/12  

8 

Ποδοςφαιριςτζσ που ζχουν 
κερδίςει τον τίτλο τθσ Χρυςισ 
Μπάλασ  

2 

Εκτιμϊμενα ζςοδα από τισ 
μεταγραφζσ ποδοςφαιριςτϊν από 
τισ ακαδθμίεσ  
(περίοδοσ 2002-2012, ςε εκ. ευρϊ) 

> 100 

Τμιματα υποδομισ - Σπόρτινγκ Λιςαβϊνασ 

Το μοντζλο 

Επικυμθτι θλικία ζλευςθσ ςτισ ακαδθμίεσ: 10 -13 ετϊν 

Χαρακτθριςτικά που αναηθτοφνται: πεικαρχία – ομαδικότθτα – 
ταπεινότθτα – επαγγελματιςμόσ  

Σακτικι: προςιλωςθ ςτο ςφςτθμα 4-3-3 

τρατθγικι: διατιρθςθ πολλϊν ομάδων ςτισ κατθγορίεσ 
U15/14/13 και U19/18 ϊςτε να μεγιςτοποιθκοφν οι πικανότθτεσ 
ανάπτυξθσ ποδοςφαιριςτϊν που κα ςτελεχϊςουν ομάδεσ τθσ Αϋ 
κατθγορίασ 

U7: αγάπθ για το παιχνίδι 

U9:  ευχαρίςτθςθ 

U11:  μάκθςθ 

U13:  ενδυνάμωςθ 

U15:  ανάπτυξθ 

U17:  εδραίωςθ 

U19:  εξειδίκευςθ 

U21:  απόδοςθ 
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Οικονομικι  
ευρωςτία 

Απόκτθςθ 
κορυφαίων 

ακλθτϊν διεκνοφσ 
φιμθσ 

Ανάπτυξθ brand 
name και 

περαιτζρω 
προβολι 

• Αξιοποίθςθ εγκαταςτάςεων 
• υνεργαςίεσ με ςθμαντικοφσ χορθγοφσ (φανζλα, πινακίδεσ ςτο γιπεδο κ.ά.): π.χ. Adidas, 

BBVA, Emirates Airlines 
• Αναβάκμιςθ VIP ςουιτϊν και ανάκεςθ τθσ διαχείριςισ τουσ ςε πολυεκνικζσ, με ετιςια 

ςυνδρομι 
• χζδια για επζκταςθ χωρθτικότθτασ γθπζδου, ζμφαςθ ςε φιλοξενία χορθγϊν και VIP 

• Τιοκζτθςθ του μοντζλου του «κινθματογράφου»: απόκτθςθ ποδοςφαιριςτϊν διεκνοφσ 
φιμθσ και εμβζλειασ με ςτόχο τθν αφξθςθ των πωλιςεων ειςιτιριων και εςόδων από 
προϊόντα 

• Ίδρυςθ ανεξάρτθτθσ εταιρείασ για τθν εκμετάλλευςθ όλων των δικαιωμάτων, εκτόσ των 
τθλεοπτικϊν (αδειοδοτιςεισ, δικαιϊματα εικόνασ ποδοςφαιριςτϊν, θλεκτρονικι 
προβολι, διεκνισ ανάπτυξθ του ςυλλόγου) 

• Ανάπτυξθ οργανωμζνου δικτφου καταςτθμάτων λιανικισ και online shop 
• τρατθγικι εμπορικισ διείςδυςθσ ςε παγκόςμιο επίπεδο: π.χ. περιοδείεσ ςε Αςία και 

ΗΠΑ με ςτόχο τθ δθμιουργία νζων φιλάκλων, τθν αφξθςθ εςόδων από προϊόντα και 
αποτζλεςμα τθν περαιτζρω ιςχυροποίθςθ εμπορικισ αξίασ 

• Ζκδοςθ fan card Real Madrid, με παροχζσ προσ τουσ κατόχουσ 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΓΕΙΕΣ 

Το μοντζλο τθσ εάλ Μαδρίτθσ 
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3. ΣΥΝΕΙΣΦΟΑ ΤΘΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ 

ΡΑΕ ΤΘΣ SUPER LEAGUE ΣΤΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
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Σελικι ηιτθςθ ωσ αποτζλεςμα τθσ δραςτθριότθτασ των ΠΑΕ τθσ 
Super League  

ΠΑΕ Super 
League  

Ειςιτιρια 

Bonus 
ςυμμετοχισ ςε 

Ευρωπαϊκζσ 
διοργανϊςεισ 

Οικοςφςτθμα 

Διαφθμίςεισ / 
Χορθγίεσ 

Τυχερά 
παιχνίδια / 
ςτοιχιματα  

Τθλεοπτικι 
αναμετάδοςθ/ 

ακλθτικι 
ενθμζρωςθ 

Είδθ ζνδυςθσ  Εςτίαςθ 

Το επαγγελματικό ποδόςφαιρο (Super League) επιδρά ςτθν οικονομία τόςο με τισ υπθρεςίεσ 
κεάματοσ που προςφζρει, όςο και μζςω του ευρφτερου «οικοςυςτιματοσ» δραςτθριοτιτων που 
υφίςταται λόγω του επαγγελματικοφ ποδοςφαίρου 

Θ ποςοτικοποίθςθ τθσ οικονομικισ επίδραςθσ του επαγγελματικοφ ποδοςφαίρου (SL) 
απαιτεί τον προςδιοριςμό των εςόδων που ειςπράττονται από τουσ τελικοφσ 

καταναλωτζσ 
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Για να προςδιορίςουμε τθν τελικι κατανάλωςθ που προκφπτει από τθ δραςτθριότθτα των ΡΑΕ, 
εκτιμιςαμε τθν κατανομι των εςόδων των ΡΑΕ τθσ Super League για τθν αγωνιςτικι περίοδο 
2011/2012 με βάςθ απαντιςεισ από 11 ΡΑΕ. 

Από τον κφκλο εργαςιϊν των ΠΑΕ, το 26% 
προζρχεται από χορθγίεσ και διαφθμίςεισ 
(€45 εκατ.).  

Ακολουκοφν τα παρόμοιου φψουσ ζςοδα 
από ειςιτιρια και τθλεοπτικά δικαιϊματα 
(22% ι €37-38 εκατ. θ κάκε κατθγορία). 

Σα ζςοδα από τθ ςυμμετοχι ςε ευρωπαϊκζσ 
διοργανϊςεισ ζπονται με 19%  (€32 εκατ.) 
των  λειτουργικϊν εςόδων. 

Σο υπόλοιπο 11% εκτιμάται ότι αντιςτοιχεί 
ςε λοιπά ζςοδα, όπωσ επιχορθγιςεισ από 
διοργανϊτριεσ αρχζσ (εκτόσ από UEFA) και 
ζςοδα από άλλεσ εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ 
(π.χ. ςυνδρομζσ ακαδθμιϊν). * Δεν περιλαμβάνονται τα ζςοδα από μεταγραφζσ παικτϊν. Η κατανομι αφορά 

εκτίμθςθ για το ςφνολο των ομάδων και δεν απεικονίηει τθ διάρκρωςθ των εςόδων 
μιασ τυπικισ ΠΑΕ. 
Πθγι ςτοιχείων: ΠΑΕ Super League , Επεξεργαςία: ΙΟΒΕ 

Χορθγίεσ / 
Διαφθμίςεισ 

26% 

Ειςιτιρια 
22% 

Σθλεοπτικά 
δικαιϊματα 

22% 

Bonus 
ευρωπαϊκϊν 

διοργανϊςεων 
19% 

Λοιπά ζςοδα 
11% 

Κατανομι των  λειτουργικϊν εςόδων ΡΑΕ 
Super League * 
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Σελικι ηιτθςθ ωσ αποτζλεςμα τθσ δραςτθριότθτασ των ΠΑΕ τθσ 
Super League  

ΠΑΕ Super 
League  

Ειςιτιρια 

€38 εκ 

Bonus 
ςυμμετοχισ ςε 

Ευρωπαϊκζσ 
διοργανϊςεισ 

€32 εκ 

Οικοςφςτθμα 

Διαφθμίςεισ / 
Χορθγίεσ 

€835 εκ 

Τυχερά 
παιχνίδια / 
ςτοιχιματα  

€172 εκ 

Τθλεοπτικι 
αναμετάδοςθ/ 

ακλθτικι 
ενθμζρωςθ 

€131 εκ 

Είδθ ζνδυςθσ  

€4 εκ 

Εςτίαςθ 

€8 εκ 

Συνολικά περίπου €1,2 διςεκ. τελικισ ηιτθςθσ ςτθν οικονομία εκτιμάται ότι προζρχονται από τθ 
δραςτθριότθτα των ΡΑΕ τθσ Super League  
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Άμεςθ επίδραςθ 
Θ επίδραςθ ςτθν οικονομία  

από τθν παραγωγικι  
δραςτθριότθτα  του 

 κλάδου 

  

Ζμμεςθ επίδραςθ 
Θ επίδραςθ ςε άλλουσ κλάδουσ  
οικονομικισ δραςτθριότθτασ οι  

οποίοι αποτελοφν τουσ  
προμθκευτζσ του κλάδου 

   

  

Ρροκαλοφμενθ επίδραςθ 
Θ επίδραςθ από τθν 

 κατανάλωςθ των νοικοκυριϊν  
που προζρχεται από τουσ μιςκοφσ  
που αποκομίηουν οι εργαηόμενοι   

   

Συνολικι επίδραςθ 
ΑΕΡ, Ρροςτικζμενθ Αξία, Απαςχόλθςθ 

Θ ςυνολικι επίδραςθ περιλαμβάνει και τα πολλαπλαςιαςτικά αποτελζςματα που 
προκφπτουν από τισ διαςυνδζςεισ τθσ SL και του «οικοςυςτιματοσ» τθσ με τουσ 
υπόλοιπουσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ  

  

Τελικι ηιτθςθ 
   

 Υπόδειγμα ειςροϊν-εκροϊν 
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Επίδραςθ ςτο ΑΕΡ, Superleague 

Ο πυρινασ δραςτθριοτιτων των ΡΑΕ τθσ Super League  (ειςιτιρια και ςυμμετοχι ςε ευρωπαϊκζσ 
διοργανϊςεισ) εκτιμάται ότι δθμιουργεί πάνω από €180 εκατ. ςε όρουσ ΑΕΡ 

Η προςτικζμενθ αξία των ΠΑΕ εκτιμάται ότι ανζρχεται ςε €29 
εκατ. ε όρουσ ΑΕΠ (δθλ. ςε αγοραίεσ τιμζσ που περιλαμβάνουν 
και τουσ φόρουσ ςτα προϊόντα), θ άμεςθ επίδραςθ εκτιμάται ςε 
€36 εκατ. 

Η ζμμεςθ επίδραςθ τθσ δραςτθριότθτασ των ΠΑΕ ςτο ΑΕΠ 
εκτιμάται ότι ανζρχεται ςε επιπλζον €29 εκατ.  

Η προκαλοφμενθ επίδραςθ ςτο ΑΕΠ από τισ δραςτθριότθτεσ τθσ 
Super League  εκτιμάται ςε €118 εκατ. (€96 εκατ. ςε όρουσ 
προςτικζμενθσ αξίασ). 
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Επίδραςθ ςτο ΑΕΡ, Οικοςφςτθμα 

Ακόμα υψθλότερθ είναι θ επίδραςθ ςτο ΑΕΡ (€2,1 διςεκ.) από τθ δραςτθριότθτα ςτο 
οικοςφςτθμα των ΡΑΕ 

 Οι δραςτθριότθτεσ ςτο οικοςφςτθμα των ΠΑΕ τθσ 
Super League (ςτοίχθμα, τθλεοπτικι δαπάνθ, 
αυξθμζνθ τελικι κατανάλωςθ λόγω διαφθμίςεων, 
ακλθτικι ενθμζρωςθ, ζνδυςθ, εςτίαςθ) ζχουν 
άμεςθ επίδραςθ ςτο ΑΕΠ τθσ τάξθσ των €678 
εκατ.  

 Λαμβάνοντασ υπόψθ και τθ δραςτθριότθτα κατά 
μικοσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ ςτο 
οικοςφςτθμα, θ επίδραςθ ςτο ΑΕΠ προςαυξάνεται 
κατά €366 εκατ. (€347 εκατ. χωρίσ τουσ φόρουσ 
ςτα προϊόντα). 

 Η προκαλοφμενθ επίδραςθ ςτο ΑΕΠ από τθν 
κατανάλωςθ μζρουσ του ειςοδιματοσ που 
δθμιουργείται από τισ δραςτθριότθτεσ ςτο 
οικοςφςτθμα των ΠΑΕ εκτιμάται ότι ανζρχεται ςε 
€1.031 εκατ. (€840 εκατ. ςε όρουσ προςτικζμενθσ 
αξίασ). 

 υνολικά θ τελικι ηιτθςθ ςτο οικοςφςτθμα των 
ΠΑΕ δθμιουργεί €1,7 δις. ακακάριςτθσ 
προςτικζμενθσ αξίασ  (€2,1 δις. ςε όρουσ ΑΕΠ). 
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Συνολικά, εκτιμάται ότι ςχεδόν €2,3 διςεκ. ΑΕΡ προκφπτουν ωσ αποτζλεςμα τθσ τελικισ ηιτθςθσ 
για υπθρεςίεσ που προςφζρονται από τισ ΡΑΕ και από το οικοςφςτθμα των ΡΑΕ 
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Επίδραςθ ςτο ΑΕΡ, Super League  + 
Οικοςφςτθμα 
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Επίδραςθ ςτо АЕП 
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Επίδραςθ ςτθν απαςχόλθςθ 

Σε όρουσ απαςχόλθςθσ, θ επίδραςθ εκτιμάται ότι ανζρχεται ςε πάνω από 40 χιλ. κζςεισ 
εργαςίασ 

 Οι κζςεισ εργαςίασ που εξυπθρετοφν τθν τελικι 
ηιτθςθ των ίδιων των ΠΑΕ εκτιμϊνται ςε 
περίπου 1,6 χιλ.  

 Η τελικι κατανάλωςθ ςτο οικοςφςτθμα 
δθμιουργεί άμεςα επιπλζον περίπου 12,4 χιλ. 
κζςεισ εργαςίασ.   

 Ζτςι, θ ςυνολικι άμεςθ επίδραςθ ςτθν 
απαςχόλθςθ εκτιμάται ότι ανζρχεται ςε 
περίπου 13,9 χιλ. απαςχολοφμενουσ. 

 Η ζμμεςθ επίδραςθ ςτθν απαςχόλθςθ 
εκτιμάται ςε 7,7 χιλ. κζςεισ εργαςίασ. 

 Η προκαλοφμενθ επίδραςθ ςτθν απαςχόλθςθ 
εκτιμάται ότι ανζρχεται ςε περίπου 19,0 χιλ. 

 Ζτςι, ςυνολικά περίπου 40,6 χιλ. κζςεισ 
εργαςίασ ςυνδζονται με τθ δραςτθριότθτα των 
ΠΑΕ τθσ Super League. 
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Επιπλζον, εκτιμάται ότι θ Super League και οι ςυνδεδεμζνεσ δραςτθριότθτεσ προςφζρουν άμεςα 
και ζμμεςα περίπου €550 εκατ. ζςοδα ςτο κράτοσ από φόρουσ και εργοδοτικζσ ειςφορζσ 

0

100

200

300

400

500

600

Άμεςθ Ζμμεςθ Προκαλοφμενθ υνολικι 

€
 ε

κα
τ.

 

Επίδραςθ ςτα φορολογικά ζςοδα 
 Η τελικι κατανάλωςθ των υπθρεςιϊν που 

προςφζρουν οι ΠΑΕ τθσ Super League και το 
οικοςφςτθμά τουσ φορολογείται με ζμμεςουσ 
φόρουσ (ΦΠΑ και ΕΦΚ). Επιπλζον, οι κζςεισ 
εργαςίασ που υπάρχουν ωσ αποτζλεςμα τθσ 
δραςτθριοποίθςθσ των ΠΑΕ τθσ Super League  
προςφζρουν ειςόδθμα από εργαςία, μζροσ του 
οποίου καταλιγει ςτον κρατικό προχπολογιςμό ωσ 
φορολογία ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων και ωσ 
ειςφορζσ για υποχρεωτικι κοινωνικι αςφάλιςθ. 

 υνολικά, τα ζςοδα από φόρουσ και ειςφορζσ 
εκτιμικθκαν ότι ανζρχονται ςε €550 εκατ. Η άμεςθ 
επίδραςθ ςτα φορολογικά ζςοδα εκτιμικθκε ςε 
€208 εκατ. και θ ζμμεςθ ςε €62 εκατ., με τα 
υπόλοιπα €280 εκατ. να προζρχονται από τθν 
προκαλοφμενθ επίδραςθ. 

 Σο 67% (€370 εκατ.) προζρχεται από φόρουσ ςτα 
προϊόντα και ςτθν παραγωγι (κυρίωσ ΦΠΑ). Σο 26% 
(€143 εκατ.) αντιςτοιχεί ςε ειςφορζσ για κοινωνικι 
αςφάλιςθ. Σο υπόλοιπο 7% (€38 εκατ.) προζρχεται 
από εκτιμϊμενα ζςοδα από τθ φορολόγθςθ του 
ειςοδιματοσ των φυςικϊν προςϊπων. 
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• Ο πυρινασ δραςτθριοτιτων Super League (ειςιτιρια και ςυμμετοχι ςε ευρωπαϊκζσ 
διοργανϊςεισ) εκτιμάται ότι δθμιουργεί πάνω από €180 εκατ. ςε όρουσ ΑΕΠ 

• θμαντικά υψθλότερθ είναι θ επίδραςθ ςτο ΑΕΠ (€2,1 διςεκ.) από τθ δραςτθριότθτα 
ςτο οικοςφςτθμα των ΠΑΕ (ςτοίχθμα, τθλεοπτικι αναμετάδοςθ, ακλθτικι ενθμζρωςθ, 
διαφιμιςθ, εςτίαςθ, ζνδυςθ) 

 

• ε όρουσ απαςχόλθςθσ, θ επίδραςθ εκτιμάται ότι ανζρχεται ςε πάνω από 40 χιλ. 
κζςεισ εργαςίασ 

• 12,4 χιλ. εργαηόμενουσ για τθν κάλυψθ τθσ τελικισ ηιτθςθσ που προςφζρουν οι ΠΑΕ και το 
οικοςφςτθμά τουσ. 

• Επιπλζον, 7,0 χιλ. κζςεισ δθμιουργοφνται ζμμεςα ςτθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ των ΠΑΕ και 
του οικοςυςτιματόσ τουσ. 

• Σζλοσ, θ προκαλοφμενθ επίδραςθ ςτθν απαςχόλθςθ εκτιμάται ότι ανζρχεται ςε 17,0 χιλ. 
κζςεισ  

Οι ΡΑΕ τθσ Super League εκτιμάται ότι ςυνειςφζρουν άμεςα και ζμμεςα €2,3 δις. ςτο ΑΕΡ τθσ 
χϊρασ και €550 εκατ. ωσ ζςοδα ςτον κρατικό προχπολογιςμό, δθμιουργϊντασ πάνω από 40 χιλ. 
κζςεισ εργαςίασ 
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4. ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ – ΡΟΤΑΣΕΙΣ 
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ΔΥΝΑΤΑ ΣΘΜΕΙΑ 
 

-  Δθμοφιλζσ άκλθμα  
-  Ριςτό κοινό 
-  Θεςμικό πλαίςιο UEFA 
-  Ρορεία εκνικισ ομάδασ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΘΜΕΙΑ 
 
- Χαμθλι προςζλευςθ φιλάκλων 
- Οικονομικι κατάςταςθ ΡΑΕ 
- Ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ 
- Ρεριοριςμζνθ εμπορικι αξιοποίθςθ 
και μεγάλθ εξάρτθςθ από τα 
τθλεοπτικά ζςοδα 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΕΥΚΑΙΙΕΣ 
 

- Επζνδυςθ ςτισ ακαδθμίεσ 
- Αξιοποίθςθ ακλθτικοφ μάρκετινγκ 
- Εμπιςτοςφνθ & ςυνεργαςία με τοπικι 
αγορά 

- Ενιαία ςτρατθγικι προβολισ 
ποδοςφαιρικοφ προϊόντοσ 

- Διείςδυςθ ςτο γυναικείο κοινό 
- Οικονομικό fair-play 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΑΡΕΙΛΕΣ 

 
- Οικονομικζσ ςυνκικεσ 
- Φαινόμενα βίασ και απουςία  φίλακλθσ 
παιδείασ 

- Δθμοςιότθτα για «ςτθμζνουσ» αγϊνεσ 
- Διείςδυςθ ξζνων πρωτακλθμάτων ςτο 
φίλακλο κοινό 

 
 

SWOT Ανάλυςθ 
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Τμιματα 
υποδομισ 

Οικονομικι 
διαχείριςθ 

Εμπορικι 
πολιτικι 

Ρλθροφοριακά 
ςυςτιματα 

Ολοκλθρωμζνο Επιχειρθματικό Σχζδιο 

- Μελζτθ βιωςιμότθτασ, με ζμφαςθ ςτον τρόπο 
χρθματοδότθςθσ 

- Ξεχωριςτόσ προχπολογιςμόσ 
- Κατάλλθλθ ςτελζχωςθ 

- Πραμα 
- Αςφάλεια & Διαφάνεια              
- Αποτελεςματικότθτα 
- Ευελιξία  

- Στελζχθ με ικανότθτεσ και γνϊςεισ 
- Μελζτθ αναςχεδιαςμοφ λειτουργιϊν και 

διαδικαςιϊν 

- Τροφοδότθςθ Αϋ ομάδασ 
-  Ζςοδα από πϊλθςθ παικτϊν 

- Εκπόνθςθ ρεαλιςτικϊν προχπολογιςμϊν 
- Ζλεγχοσ ταμειακϊν ροϊν 
- Ζλεγχοσ κόςτουσ προςωπικοφ 

- Βιωςιμότθτα 
- Διαφάνεια 

- Συςτιματα διαχείριςθσ δεδομζνων αγϊνων 
- Συςτιματα διαχείριςθσ ςχζςεων με πελάτεσ 
- Αξιοποίθςθ κινθτϊν εφαρμογϊν και κοινωνικϊν 

δικτφων 

- Αξιοποίθςθ δεδομζνων για  
βελτίωςθ αγωνιςτικισ απόδοςθσ 

- Επικοινωνία με φιλάκλουσ 

 
 

- Ανάπτυξθ δεςμϊν με φιλάκλουσ (π.χ. κάρτεσ 
μελϊν, επιβράβευςθ πιςτϊν φιλάκλων) 

- Ενίςχυςθ ψυχαγωγίασ 
- Ροικιλία και ποιότθτα προϊόντων 
- Online αγορζσ 
- Μακροχρόνιεσ  ςυνεργαςίεσ 
- Αξιοποίθςθ τοπικοφ χαρακτιρα και ςφνδεςθ με 

κοινωνία 

- Αφξθςθ εςόδων από ειςιτιρια 
 
 

- Αφξθςθ πωλιςεων εμπορευμάτων 
 

- Αφξθςθ εςόδων από χορθγίεσ 

Ενζργειεσ Στόχοι 

Διοίκθςθ & 
Οργανωτικι δομι 
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Ευχαριςτοφμε για τθν προςοχι ςασ 

Βαςίλθσ Ρεγκοφηασ, Πρόεδροσ & Διευκφνων φμβουλοσ ΣΟΧΑΙ 
Α.Ε. (vasilis.regouzas@stochasis.com)  

 

Άγγελοσ Σςακανίκασ, ΙΟΒΕ 

(atsakanikas@iobe.gr)  
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Συμπλθρωματικζσ διαφάνειεσ 
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Μερίδιο των ειςιτθρίων ςτα 
λειτουργικά ζςοδα: 

22% 

Κφκλοσ εργαςιϊν 2011/12: 
€170 εκατ. 

Ειςπράξεισ από ειςιτιρια: 
€38 εκατ. 

Κατανομι των ειςπράξεων % 

ΠΑΕ & άλλοι ποδοςφαιρικοί οργανιςμοί 77 

Χριςθ γθπζδου 17 

Αςτυνομία 6 

Επιπλζον οικονομικι δραςτθριότθτα €εκ. 

Ακλθτιςμόσ και ψυχαγωγία 29 

Ακίνθτθ περιουςία 7 

Δθμόςια διοίκθςθ 2 

Εκτιμιςαμε ότι από τα ςυνολικά ζςοδα των ΡΑΕ, €70 εκατ. αντιςτοιχοφν ςε τελικι κατανάλωςθ (€38 εκατ.  από 
ειςιτιρια και €32 εκατ. από το εξωτερικό, ωσ ανταμοιβι για ςυμμετοχι ςε διοργανϊςεισ) 

Με βάςθ εκτιμιςεισ για τα λειτουργικά ζςοδα των ΠΑΕ τθν ανταγωνιςτικι περίοδο 
2011/12 (€170 εκατ.) και τθ διάρκρωςθ των εςόδων, εκτιμιςαμε ότι οι ςυνολικζσ 
ειςπράξεισ από ειςιτιρια ανιλκαν ςε €38 εκατ. 

Από τα €38 εκατ. των ειςπράξεων, το 6% αντιςτοιχεί ςε πλθρωμζσ ςτθν αςτυνομία, το 
17% αναλογεί ςε ενοίκια για τθ χριςθ του γθπζδου και το υπόλοιπο ειςπράττεται 
από τισ ΠΑΕ, τθ Super League  και άλλουσ ποδοςφαιρικοφσ οργανιςμοφσ. 

Ζτςι, ιςόποςθ αφξθςθ προκαλείται ςτθν τελικι ηιτθςθ των αντίςτοιχων κλάδων 
οικονομικισ δραςτθριότθτασ, όπωσ Δθμόςια διοίκθςθ (€2 εκατ.), Ακίνθτθ περιουςία 
(€7 εκατ.) και Ακλθτιςμόσ – Ψυχαγωγία (€29 εκατ.). 

Αντίςτοιχα, τα ζςοδα από ευρωπαϊκζσ διοργανϊςεισ, τθσ τάξθσ των €32 εκατ., 
αποτελοφν ειςπράξεισ από το εςωτερικό και ειςρζουν ωσ τελικι ηιτθςθ για τισ 
υπθρεςίεσ του κλάδου Ακλθτιςμόσ -  Ψυχαγωγία. 

Bonus ευρωπαϊκϊν διοργανϊςεων: 
€32 εκατ. 

Επιπλζον οικονομικι δραςτθριότθτα €εκ. 

Ακλθτιςμόσ και ψυχαγωγία 32 
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Μερίδιο των διαφθμίςεων ςτα 
λειτουργικά ζςοδα ΡΑΕ Super 

League:   
26% 

Κφκλοσ εργαςιϊν 2012: 
€170 εκατ. 

Ειςπράξεισ από διαφθμίςεισ και 
χορθγίεσ : 
€45 εκατ. 

Χορθγίεσ ΟΡΑΡ:  
€61 εκατ. 

Μερίδιο ΡΑΕ:  
22% 

Ειςπράξεισ ΡΑΕ:  
€13 εκατ. 

Ειςπράξεισ Super League :  
€9 εκατ. 

Χορθγίεσ  άλλων 
εταιρειϊν:  
€31 εκατ. 

Χορθγίεσ ΟΡΑΡ ΡΑΕ & SL:  
€22 εκατ. 

Τα ζςοδα από διαφθμίςεισ προζρχονται από εταιρείεσ που αποςκοποφν ςε αφξθςθ τθσ τελικισ 
ηιτθςθσ για τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ τουσ. 

Με βάςθ τισ εκτιμιςεισ για τα λειτουργικά ζςοδα των ΠΑΕ για το 2011/12 (€170 εκατ.) και τθ διάρκρωςθ των 
εςόδων, εκτιμιςαμε ότι οι ςυνολικζσ ειςπράξεισ από διαφθμίςεισ ανιλκαν το 2012 ςε €45 εκατ. 

Από αυτζσ τισ ειςπράξεισ ςθμαντικό μερίδιο αναλογεί ςε χορθγίεσ του ΟΠΑΠ. υγκεκριμζνα, από τα €61 εκατ. 
χορθγίεσ ΟΠΑΠ, εκτιμάμε ότι τα €22 εκατ. αντιςτοιχοφν ςε χορθγίεσ προσ τισ ΠΑΕ και τθ Super League (€13 εκατ. 
και €9 εκατ. αντίςτοιχα).  

Αφαιρϊντασ τισ χορθγίεσ ΟΠΑΠ προσ τισ ΠΑΕ από τισ ειςπράξεισ από διαφθμίςεισ και χορθγίεσ των ΠΑΕ, προκφπτει 
ότι οι υπόλοιποι χορθγοί του επαγγελματικοφ ποδοςφαίρου Super League  δαπανοφν €31 εκατ. για διαφθμίςεισ. 
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Χορθγίεσ  άλλων εταιρειϊν:  
€31 εκατ. 

Ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ 
προσ τθ δαπάνθ για 

διαφθμίςεισ**:  
0,221 

* Πθγι, Eurostat (2013), ESA 95 Input-Output tables (total intermediate demand for Advertising and market research services, 2010) 
**Πθγι: Assmus, G. (1984). How Advertising Affects Sales. Journal of Marketing Research JMR, 65–74. 

Συνολικι δαπάνθ για 
διαφθμίςεισ*:  
€2 895 εκατ. 

Μερίδιο διαφιμιςθσ SL:  
1,1% 

Τελικι ηιτθςθ ςτθν οικονομία 
λόγω διαφθμίςεων ςε SL:  

€835 εκατ. 

10 Κλάδοι με υψθλότερθ επίδραςθ ςτθν τελικι ηιτθςθ λόγω 
διαφθμίςεων ςτο ποδόςφαιρο 

Μερίδιο ςτθ 
διαφθμιςτικι δαπάνθ 

Ηιτθςθ λόγω 
διαφιμιςθσ SL 

Χονδρικό εμπόριο 11% 88 

Ραδιοτθλεόραςθ, παραγωγι εικόνασ και ιχου 10% 86 

Αρχιτεκτονικι και μθχανικι 7% 62 

Λοιπζσ υπθρεςίεσ προσ επιχειριςεισ 7% 60 

Καταςκευζσ 7% 56 

Εμπόριο οχθμάτων 6% 51 

Νομικζσ, λογιςτικζσ και ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ 6% 50 

Αςφάλεια και διοικθτικζσ υπθρεςίεσ 6% 47 

Διαφθμίςεισ και ζρευνα αγοράσ 6% 47 

Λιανικό εμπόριο 5% 41 

Θ τελικι ηιτθςθ προϊόντων και υπθρεςιϊν ςτθν Ελλθνικι οικονομία εκτιμάται ότι αυξάνεται 
κατά περίπου €835 εκατ. λόγω των διαφθμίςεων και χορθγιϊν ποδοςφαίρου (εκτόσ ΟΡΑΡ)  

Οι χορθγίεσ για το επαγγελματικό ποδόςφαιρο Super League  εκτιμάται ότι 
αντιςτοιχοφν ςε περίπου 1,1% τθσ ςυνολικισ διαφθμιςτικισ δαπάνθσ. Με 
ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ τθ δαπάνθ για διαφθμίςεισ ίςθ με 0,221, αυτι θ 
δαπάνθ μεταφράηεται ςε αφξθςθ των πωλιςεων κατά 0,24% ι €835 εκατ. 

Η ςυνολικι αφξθςθ τθσ τελικισ δαπάνθσ κατανζμεται ςτουσ κλάδουσ, ανάλογα με 
το μερίδιό τουσ ςτθ διαφθμιςτικι δαπάνθ, όπωσ προκφπτει από τον πίνακα 
ειςροϊν-εκροϊν για τθν Ελλθνικι οικονομία τθσ Eurostat. 
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Κφκλοσ εργαςιϊν ΟΡΑΡ ςε 
ακλθτικά παιχνίδια: 

€429 εκατ. 

Επιπλζον οικονομικι δραςτθριότθτα €εκ 

Πολιτιςμόσ και ςτοιχιματα 172 

Μερίδιο SL: 
40% 

Θ κακαρι τελικι ηιτθςθ για τισ υπθρεςίεσ του ΟΡΑΡ που ςχετίηονται με τθ Super League  
εκτιμικθκε ότι ανζρχεται ςε €172 εκατ. 

Ο κφκλοσ εργαςιϊν του ΟΠΑΠ από ακλθτικά παιχνίδια (Πάμε τοίχθμα), αφαιρϊντασ τα κζρδθ που αποδόκθκαν 
ςτουσ παίκτεσ του ςτοιχιματοσ, εκτιμάται ότι ανιλκε ςε €429 εκατ. το 2012.  

 

Τποκζτοντασ ότι περίπου το 40% του κφκλου εργαςιϊν του Πάμε τοίχθμα αντιςτοιχεί ςε ςτοιχιματα που δεν κα 
γινόνταν εάν δεν υπιρχαν αγϊνεσ επαγγελματικοφ ποδοςφαίρου τθσ Super League, εκτιμικθκε ότι €172 εκατ. από 
τθν τελικι κατανάλωςθ του κλάδου ςτοιχθμάτων οφείλεται ςτο επαγγελματικό ποδόςφαιρο.  
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Ζςοδα Pay TV  
Εταιρικοί Ρελάτεσ 2012: 

€14,5 εκατ. 

Μερίδιο SL: 
95% 

Αρικμόσ φφλλων ακλθτικϊν 
εφθμερίδων: 

21 εκατ. 

Κλάδοσ €εκ. 

Εκδόςεισ 21 

Μζςθ τιμι φφλλου: 
€1 

Κφκλοσ εργαςιϊν των 
ραδιοφωνικϊν ςτακμϊν: 

23,9 εκατ. 

Κλάδοσ €εκ. 

Ραδιοτθλεόραςθ 1,3 

Ακροαματικότθτα 
ακλθτικϊν ςτακμϊν: 

5,3% 

Ζςοδα Pay TV  
Ιδιϊτεσ 2012: 
€143,4 εκατ. 

Μερίδιο SL: 
50% 

Κλάδοσ €εκ. 

Ραδιοτθλεόραςθ 85,8 

Στουσ κλάδουσ ακλθτικισ ενθμζρωςθσ, ο κφκλοσ εργαςιϊν που οφείλεται ςτθ Super League  
εκτιμικθκε ότι ανζρχεται ςε €131 εκατ. 

Σα ζςοδα τθσ Forthnet από 
ςυνδρομθτικι τθλεόραςθ το 2012 
ανιλκαν ςε €158 εκατ. Τποκζτοντασ 
ότι το 95% των εταιρικϊν πελατϊν και 
το 50% των ιδιωτϊν πελατϊν τθσ 
NOVA ζχουν ςυνδρομθτικι για να 
προβάλουν ι να παρακολουκοφν 
αντίςτοιχα αγϊνεσ των ελλθνικϊν 
ΠΑΕ, θ επίδραςθ τθσ Super League  
ςτθν τελικι κατανάλωςθ του κλάδου 
τθλεόραςθσ εκτιμικθκε ςε €86 εκατ. 
Αποτελεί ςυντθρθτικι εκτίμθςθ, 
κακϊσ δεν περιλαμβάνει τον κφκλο 
εργαςιϊν των ελεφκερων καναλιϊν 
για τθν προβολι αγϊνων Κυπζλου 
Ελλάδασ και οριςμζνων αγϊνων 
Champions League. 

Ο κφκλοσ εργαςιϊν του ακλθτικοφ 
τφπου εκτιμικθκε ςε €21 εκατ., 
υποκζτοντασ μζςθ τιμι ανά φφλλο 
€1.  

Σζλοσ, με βάςθ ςτοιχεία 
ακροαματικότθτασ ακλθτικϊν 
ςτακμϊν (5,3%), εκτιμικθκε ότι ο 
κφκλοσ εργαςιϊν του ραδιοφϊνου 
που οφείλεται ςτθ Super League  
ανζρχεται ςε €1,3 εκατ. 
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Αρικμόσ ειςιτθρίων: 
1,6 εκατ. 

Επιπλζον οικονομικι δραςτθριότθτα €εκ. 

Ζνδυςθ 2,5 

Λιανικό Εμπόριο 2,0 

Χονδρικό Εμπόριο 0,5 

Συνολικι δαπάνθ για 
ζνδυςθ: 
€4 εκατ. 

Φίλακλοι που αγοράηουν 
αξεςουάρ: 

199 χιλ. 

Μζςοσ αρικμόσ αγϊνων 
εντόσ ζδρασ το ζτοσ ανά 

φίλακλο: 
8 

Ρερικϊριο μικτοφ 
κζρδουσ λιανικοφ 

εμπορίου (% τθσ τελικισ 
τιμισ): 

40% 

Ρερικϊριο μικτοφ 
κζρδουσ εμπορίου 

χονδρικισ (% τθσ τελικισ 
τιμισ): 

10% Μζςθ δαπάνθ ανά 
φίλακλο: 

€20 

Θ δαπάνθ των φιλάκλων για είδθ ζνδυςθσ και αξεςουάρ με το λογότυπο τθσ ομάδασ εκτιμικθκε 
ότι ανζρχεται ςε €4 εκατ. 

Με βάςθ τον εκτιμϊμενο ςυνολικό αρικμό ειςιτθρίων για το 2012 (περίπου 1,6 εκατ.) και τθν υπόκεςθ ότι ζνασ φίλακλοσ 
επιςκζπτεται 8 αγϊνεσ κατά μζςο όρο ανά ζτοσ, εκτιμικθκε ότι ο αρικμόσ των φιλάκλων των ομάδων που αγοράηουν 
αξεςουάρ τθσ ομάδασ τουσ ανζρχονται ςε περίπου 200 χιλ. 

Με τθν υπόκεςθ ότι ζνασ φίλακλοσ δαπανά κατά μζςο όρο €20 το χρόνο για είδθ ζνδυςθσ και αξεςουάρ, θ ςυνολικι δαπάνθ 
για αυτά τα αγακά εκτιμάται ςε €4 εκατ. 

Περίπου το 50% τθσ δαπάνθσ εκτιμάται ότι αντιςτοιχεί ςε καταναλωτικι ηιτθςθ ςτον κλάδο ζνδυςθσ (εγχϊρια παραγωγι και 
ειςαγωγζσ), ενϊ το υπόλοιπο αντιςτοιχεί ςε εμπορικά περικϊρια λιανικοφ και χονδρικοφ εμπορίου (40% και 10% αντίςτοιχα). 
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Από τθν τελικι ηιτθςθ ςτθν εςτίαςθ, €8 εκατ. εκτιμάται ότι οφείλονται ςε επιςκζψεισ ςτα 
γιπεδα των ΡΑΕ τθσ Super League  

Αρικμόσ ειςιτθρίων SL: 
1,2 εκατ. 

Επιπλζον οικονομικι δραςτθριότθτα €εκ. 

Εςτίαςθ 8,0 

Μζςθ κατανάλωςθ 
ανά επίςκεψθ: 

€5 

Αρικμόσ ειςιτθρίων 
Ευρωπαϊκϊν 

Διοργανϊςεων: 
231 χιλ. 

Αρικμόσ ειςιτθρίων 
Κυπζλλου Ελλάδασ: 

165 χιλ. 

Η επίςκεψθ ςτο γιπεδο ςυνοδεφεται από κατανάλωςθ τροφίμων και ποτϊν. 

Οι επιςκζψεισ για τθν παρακολοφκθςθ αγϊνων τθσ Super League  το 2012 
εκτιμικθκε ότι ανζρχονται ςε 1,2 εκατ. (μζςοσ όροσ των αγωνιςτικϊν περιόδων 
2011/12 και 2012/13). 

Με βάςθ τον αρικμό αγϊνων ανά ομάδα και τθ μζςθ επιςκεψιμότθτα κάκε ομάδασ 
ςτουσ αγϊνεσ Super League , εκτιμικθκε ότι οι ςυνολικζσ επιςκζψεισ ςε αγϊνεσ 
Κυπζλλου Ελλάδασ το 2012 ανιλκαν ςε 165 χιλ. Με τον ίδιο τρόπο, υποκζτοντασ 
αφξθςθ τθσ μζςθσ επιςκεψιμότθτασ κατά 40% με βάςθ ςτοιχεία για τον ΟΦΠ, 
εκτιμικθκαν και οι επιςκζψεισ για τουσ αγϊνεσ Ευρωπαϊκϊν διοργανϊςεων. 

Με τθν υπόκεςθ ότι κάκε επιςκζπτθσ καταναλϊνει €5 ανά επίςκεψθ κατά μζςο 
όρο, θ τελικι ηιτθςθ για προϊόντα εςτίαςθσ λόγω του επαγγελματικοφ 
ποδοςφαίρου Super League  εκτιμικθκε ότι ανζρχεται ςε €8 εκατ. 
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