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Μειώνονται τα έσοδα
τωνΠΑΕ και τα εισιτήρια -
«Απειλή» nδημοσιοποίηση
των~<στημένωναΥώνων».

οίαστι Tns έρευναε η μάστιγα των
«στημένων αγώνων» που φέτοs απα-
σχολεί το συγκεκριμένο πρωτάθλημα
περισσότερο από ποτέ, αφού ήδη έξι
αγώνεs έχουν σταλεί από την UEFA
ws ύποπτοι κειραγώντισυε για στοι-
χηματικούs λόγουs.
Το θέμα των «στημένων αγώνων»

παρουσιάζεται στην ενότητα «απει-
λέε», όμωs κατά τη διατύπωση ws
«απειλή» χαρακτηρίζεται η «δημο-
σιότητα» των «στημένων αγώνων»
και όΧΙ η τυκόν ύπαρξή τουε στο
πρωτάθλημα.
Οσον αφορά τα οικονομικά στοι-

χεία αυτά καθαυτά, από την έρευνα
προκύπτουν τα εξήs:
<Τα έσοδα των ΠΑΕ ταε Σούπερ

Λιγκ μειώθηκαν κατά 12% την πε-
ρίοδο 2010/11 σε σκέσα με την αμέ-
ows προηγούμενη περίοδο και κατά
7,9% την περίοδο 2011/12 σε σκέοτι
με την αμέσωs προηγούμενη σεζόν.
• Τα έσοδα των ΠΑΕTns Σούπερ

Λιγκ εξαρτώνται σε σημαντικό βαθ-
μό από τα τηλεοπτικά δικαιώματα,
ενώ τα εμπορικά τουε δικαιώματα
υπολείπονται σε σκέστι με αυτά των
υρωπaϊκών συλλ~
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• Τα εισιτήρια 'Lns >:O'IIIfr> Λιγκ

έχουν σταδιακή μείωση 'lI1S ιάΙns
του 11,6% από την περίοδο 2008-09
οπότε ήταν 2.007.150 tws την πε-
ρυσινή σεζόν οπότε ήταν 1.225.889.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να επιση-
μανθεί ότι σι τιμέs των εισιτηρίων
κατά μέσο όρο έχουν μειωθεί κατά
20% σε σχέση με το 2008, ενώ στα
ταμεία των ΠΑΕκαταλήγει ποσοστό
ελαφρώs μικρότερο τoιr50% από τα
έσοδα που προκύπτουν από την πώ-
ληση των εισιτηρίων λόγω εισφορών
σε τρίτουε,
• Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο

στην Ελλάδα ξοδεύει τα περισσότερα
χρήματα για τιε αμοιβέs του προ-
σωπικού, ενώ η εμπορική αξία του
ηρωταθλύματοε βρίσκεται στην
21η θέση.
Ωs θετικά στοιχεία που προκύ-

πτουν από τη μελέτη θεωρούνται τα
εξήs:
• Η αύξηση του αριθμού των Ελ-

λήνων ποδοσφαιριστών στιε ομάδεs
που είναι απότοκο ττιε οικονοιιικάε
κρίοτιε αλλά και τον περιορισμό
στιε μεταγραφέs ξένων ποδοσφαι-
ριστών στιε ομάδεs που δεν αδει-
οδοτούνται.
• Ο καιιτιλόε μέσοs όροs ηλικίαs

που είναι τα 25,9 έτη, σε σκέστι με
άλλα πρωταθλήματα.
• Οπυρϋναε των δραστηριοτήτων

ττιε Σούπερ Λιγκ εκτιμάται ότι δημι-
ουργεί πάνω από 180 εκατομμύρια
ευρώ σε όρουs ΑΕΠ.
• Εκτιμάται ότι η άμεση επίδραση

στα έσοδα του κράτουs από τη φο-
ρολογία των δραστηριοτήτων ττιε
Σούπερ Λιγκ είναι 208 εκατομμύρια
ευρώ.
• Εκτιμάται ότι περίπου 40 κιλιά-

δεs είναι οι εργαζόμενοι στο τιρω-
ρακττιριστικό ότι τα τηλεοπτικά από το μέγεθοs του τηλεοπτικού και 13 στιε ΠΑΕ- μέλη ττιε. τάθλτιμα τυε Σούπερ Λιγκ και σε
έσοδα των μεγάλων ομάδων ΠΑΕ συμβολαίου. • Οι κορτιγίεε για το πρωτάθλημα εταιρείεε που έχουν σκέσα με το
που προανοφέρθτικον αντιστοιχούν • Με βάση τιε εκτηιύσειε οι δια- ττιε Σούπερ Λιγκ εκτιμάται ότι αντι- παραγόμενο προϊόν (π.χ. τnλεοmικοί
στο 20% των συνολικών τουε εσό- φαιιίσειε των ΠΑΕ την περίοδο στοιχούν στο 1,1%tns διαφιηιιστυοϊε σταθμοί). Στιs ΠΑΕ οι εργαζόιιενοι
δων κατά μέσο όρο, ενώ το αντί- 2012/13 ανήλθαν στα 45 εκατομμύρια δαπόνηε. είναι 12,4 κιλιάδεε.
στοικο ποσοστό για τιε υπόλοιπεs ευρώ. Από αυτά, τα 22 εκατομμύρια • Σχεδόν το 70% των εισιτηρίων Παρών στην παρουσίαση ττιε με-
ομάδεs ανέρχεται στο 53%, καιι (υρώ δόθηκαν ατιότον ΟΠΑΠ.Eνvέα οπό την τιερίοδο 2009{10 tws την λέτΡsότgVΟUΙΟUΠΟlΙοΥόs.Πολl:J:Ιm,Ω1·1
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Στροφή σε Ελληνες ποδοσφαιριστές
στη Σούπερ Λίγκα

2010/11 ι 2011/12 Ι 2012/13
Ερασlτέχνπς
10%

Xριiαπ γππέδου'
15%

Ελλπνες Ι 193 226 346

Ξέναl 263 194 142

. Μέσας όρο; 271 28 Ι 26
.------ Σουπερ • πλlκιας

Λίγκα ..4% Ποσοστο συμμετωσκ
Κ20 στο ρόσιερ Ι 28% Ι 28% 140%
των Α . ομάδων

Ερασιτεχνικό ΦΠΑ ΕΠΟ ) Ποδοσφαιριστές από
ποδόσφαιρο 13% 4% , - τκ ακαδπμίες που Ι 37 Ι 41 Ι 61
0,5% j •• έκαναν ντευσούτο
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