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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο - 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ  

Η οργάνωση του Ελληνικού Ποδοσφαίρου µέχρι το 1979 ήταν κατά βάση 

ερασιτεχνική, οι σχέσεις των ποδοσφαιριστών µε τα σωµατεία τους 

ανοργάνωτες και οι αµοιβές τους χαµηλές και ασταθείς. Από το 1979 άρχισε η 

οργάνωση των επαγγελµατικών αθληµάτων , µε πρώτο το ποδόσφαιρο . Η 

εξέλιξη αυτή είχε σηµαντικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας των 

ποδοσφαιριστών, στη λειτουργία των ποδοσφαιρικών επιχειρήσεων και στη 

µορφή χρηµατοδότησής τους, µε τη θεσµοθέτηση και νέων µορφών 

χρηµατοδότησης όπως αυτή της χορηγίας. Ο κλάδος του επαγγελµατικού 

αθλητισµού αποκτά έντονο ενδιαφέρον µελέτης και έρευνας µε ιδιαίτερη έµφαση 

στο ποδόσφαιρο καθώς αυτό προσελκύει το µεγαλύτερο µέρος του οικονοµικού 

ενδιαφέροντος λόγω των υψηλών ποσοστών θεαµατικότητας. Η ανάπτυξη 

µεταπτυχιακού προγράµµατος στη ∆ιοίκηση Αθληµάτων (sports management) 

αποτελεί ένα πρώτο θετικό βήµα αναγνώρισης της σηµασίας του αθλητισµού 

για την κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη κάθε χώρας. Στον τοµέα όµως της 

χρηµατοοικονοµικής και λογιστικής οργάνωσης του αθλητισµού παρατηρείται 

µία σηµαντική υστέρηση έρευνας και µελέτης. Το κενό αυτό επιχειρεί και 

καλύψει η παρούσα εργασία.  
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1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ  

Στα πλαίσια των παραπάνω εξελίξεων και των επικείµενων αλλαγών που 

αφορούν τον τοµέα του ποδοσφαίρου αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η µελέτη  

της εξέλιξης των θεσµών, οργανισµών και ενώσεων του επαγγελµατικού 

ποδοσφαίρου στο παγκόσµιο στερέωµα και πως όλες αυτές οι εξελίξεις 

επηρεάζουν τα Ελληνικά δρώµενα. Σηµαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης 

µία πρώτη µελέτη της χρηµατοοικονοµικής και λογιστικής οργάνωσης των 

κυριότερων ποδοσφαιρικών ανωνύµων εταιριών που δραστηριοποιούνται στη 

Ελλάδα.  

Σηµαντική εξέλιξη για το Ελληνικό ποδόσφαιρο αποτελεί η ψήφιση του ν.897/79 

«Περί Ποδοσφαιρικών Ανωνύµων Εταιριών» βάσει του οποίου στο 

πρωτάθληµα Α’ Εθνικής Κατηγορίας µετέχουν αποκλειστικά σωµατεία, τα οποία 

διατηρούν τµήµατα αµειβόµενων ποδοσφαιριστών και έχουν οργανωθεί υπό 

µορφή Ποδοσφαιρικών Ανωνύµων Εταιριών (Π.Α.Ε.). Έτσι οι Π..Α.Ε. 

καθίστανται αρµόδιες για τη σύσταση, οργάνωση και διοίκηση των 

επαγγελµατικών ποδοσφαιρικών οµάδων καθώς και για την οργάνωση 

ποδοσφαιρικών αγώνων και λοιπών εκδηλώσεων στα πλαίσια των επίσηµων ή 

φιλικών διοργανώσεων, σύµφωνα µε τους κανονισµούς Πρωταθληµάτων 

Εθνικής Κατηγορίας της  Ελληνικής ποδοσφαιρικής οµοσπονδίας (Ε.Π.Ο.)  

Η παρούσα µελέτη έχει ως σκοπό την παρουσίαση των θεσµών που διέπουν το 

Ελληνικό ποδόσφαιρο, του νοµικού πλαισίου λειτουργίας τους και την µελέτη 

της χρηµατοοικονοµικής και λογιστικής οργάνωσης τους. Επιχειρεί επίσης µια 

ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων των πρωταγωνιστών ποδοσφαιρικών 

ανωνύµων εταιρειών.  
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1.2 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ  

Η µεθοδολογία περιλαµβάνει  την προετοιµασία της έρευνας, την συλλογή και 

ανάλυση των στοιχείων για την εξαγωγή συµπερασµάτων. Αρχικά θα 

αναφερθούµε στην ιστορική εξέλιξη του ποδοσφαίρου και των ποδοσφαιρικών 

θεσµών, ακολούθως θα αναπτύξουµε το νοµικό πλαίσιο λειτουργίας των 

θεσµών και θα γίνει χρηµατοοικονοµική παρουσίαση των αριθµοδεικτών και 

ανάλυση των αριθµοδεικτών των δηµοφιλέστερων ελληνικών ποδοσφαιρικών 

ανωνύµων εταιρειών από το 2000 έως το 2005 ώστε κατά τον σχολιασµό των 

δεικτών να εξαχθούν συµπεράσµατα για την οικονοµική τους πορεία.  Τέλος θα 

αναφερθούµε και σε ειδικά λογιστικά θέµατα που διέπουν τις Π.Α.Ε.   

Η άντληση των στοιχείων βασίστηκαν σε πηγές κυρίως από την ελληνική 

νοµοθεσία και σε ευρωπαϊκές εγκυκλίους, κανονισµούς των οργανισµών και 

ενώσεων. Εξαιρετικά δύσκολο ήταν να αντληθούν στοιχεία από την ελληνική 

βιβλιογραφία καθώς δεν έχουν γραφεί βιβλία που να σχολιάζουν τα 

χρηµατοοικονοµικά των ποδοσφαιρικών εταιρειών. Υπήρξαν κάποια δοκίµια 

ελληνικών και ξένων συγγραφέων που αναφέρονται στα ποδοσφαιρικά 

δρώµενα, έχοντας όµως καθαρά αθλητικό ενδιαφέρον, από τα οποία 

αντλήθηκαν ιστορικές πληροφορίες . Μεγάλος όγκος των στοιχείων  που 

χρησιµοποιήσαµε αντλήθηκαν από το διαδίκτυο από τις επιµέρους ιστοσελίδες 

των διαφόρων Ελληνικών και ξένων αθλητικών φορέων, των ποδοσφαιρικών 

εταιρειών,  από το εθνικό τυπογραφείο, τη βουλή των Ελλήνων, την Hellastat , 

το ΚΕΠΕ αλλά και από άρθρα έγκυρων εφηµερίδων. 
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1.3 ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Στην πρώτη ενότητα της έρευνας αναφέρεται η ιστορική εξέλιξη του 

ποδοσφαίρου και των θεσµών του, η συµβολή της Ελληνικής Πολιτείας και το 

θεσµικό πλαίσιο για τη διοικητική οργάνωση και λειτουργία του επαγγελµατικού 

ποδοσφαίρου. Στη δεύτερη ενότητα αναλύεται η χρηµατοοικονοµική και 

λογιστική οργάνωση των ποδοσφαιρικών ανωνύµων εταιρειών , η παρουσίαση 

των κυριότερων χρηµατοοικονοµικών δεικτών και η χρηµατοοικονοµική 

ανάλυση των οµάδων που πρωταγωνιστούν στο χώρο του επαγγελµατικού 

ποδοσφαίρου. Στην τρίτη και τελευταία ενότητα αναλύονται ειδικά λογιστικά 

θέµατα των ποδοσφαιρικών ανωνύµων εταιρειών. 

 

1.4 ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Μέχρι σήµερα η βιβλιογραφία για το ποδόσφαιρο αναφέρεται στα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του αθλήµατος και στο νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των 

ποδοσφαιρικών εταιρειών και θεσµών , χωρίς να γίνεται αναφορά στην 

χρηµατοοικονοµική διοίκηση και λογιστική των ποδοσφαιρικών ανωνύµων 

εταιρειών. Με την παρούσα έρευνα παρουσιάζονται και αναλύονται 

χρηµατοοικονοµικοί δείκτες και λογιστικά θέµατα επιφέροντας  µία καινοτοµία 

στην µέχρι τώρα πρακτική και γίνεται σχολιασµός των οικονοµικών 

αποτελεσµάτων των κυριότερων ποδοσφαιρικών εταιρειών ώστε να εξαχθούν 

αντικειµενικά οικονοµικά συµπεράσµατα από τον αναγνώστη.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο  - 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 

 

 

2. ΤΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΟΝ 19Ο

Το ποδόσφαιρο µε τη σύγχρονη µορφή του εµφανίστηκε το 19ο αιώνα  στα 

Αγγλικά κολέγια. Το 1823 ο Ουίλιαµ Γουέµπ Έλις επινόησε το διαχωρισµό του 

αθλήµατος που παίζεται µε τα πόδια από το ράγκµπι και άρχισαν να 

δηµιουργούνται οι περισσότεροι κανονισµοί.  Η ιστορία του αθλήµατος 

αποκαλύπτει διαφορετικά παιχνίδια που συσχετίζονται µε την ανάπτυξη του  

ποδοσφαίρου και τη σηµερινή του µορφή. 

 

2.1 ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ 

Από την αρχαιότητα ο αθλητισµός στα πλαίσια του δυϊσµού πνεύµα-σώµα, 

ερµηνευόταν αντιθετικά ως προς την πνευµατική δηµιουργία, ως µια ασήµαντη 

δραστηριότητα για τον ελεύθερο χρόνο προσανατολισµένη στην ευχαρίστηση, 

χωρίς οικονοµική αξία, µε αποτέλεσµα το σώµα να εµφανίζεται στερηµένο από 

κάθε κοινωνική σηµασία και ιστορικότητα, ως το φυσικό αποτέλεσµα της 

προϊούσας εκβιοµηχάνισης.  

Πριν από 3400 χρόνια στη χώρα που γνωρίζουµε σαν Μεξικό, παίζανε το 

πρώτο οµαδικό παιχνίδι χρησιµοποιώντας µια µπάλα φτιαγµένη από ελαστικό. 

Ήταν παιχνίδι που αργότερα οικειοποιηθήκαν και οι Μάγια, όπου η µπάλα 

συµβόλιζε τον ήλιο, τη δύναµη του, τη γονιµότητα του. Σαν ένα προµήνυµα για 

την βίαιη και σκοτεινή ιστορία του ποδοσφαίρου ο αρχηγός των ηττηµένων 
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θυσιάζονταν στους θεούς. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν σαν άθληµά τους το 

“episkyros” και οι Ρωµαίοι το “harpastum”. Οι Ρωµαίοι είδαν τα παιχνίδια σαν 

περιορισµένη εχθροπραξία µια πάλη πολύ συχνά µέχρι θανάτου. Οι αθλητές 

δεν παίζανε παιχνίδια µε µπάλα παρά µόνο για προπόνηση. Οι κανόνες του 

ήταν οι εξής. Μοιραζόντουσαν σε 4 γραµµές τους Αστάτι, τους Βελίτι τους 

Πριντσίπι και τους Τρεάρι, αρχικά επρόκειτο για 4 γραµµές που κατά την 

πάροδο τον χρόνων προέκυψαν  οι επιθετικοί , οι µέσοι, οι αµυντικοί και ο 

τερµατοφύλακας.    

Αυτό το παιχνίδι πήγε στη Βρετάνια κατά τη διάρκεια της Ρωµαϊκής 

αυτοκρατορίας. ∆εν είναι γνωστό αν δηµιουργήθηκε ή αν επηρέασε τα ήδη 

υπάρχοντα παιχνίδια του νησιού, αλλά είναι άγνωστο ότι 1000 χρόνια µετά που 

έφυγαν οι Ρωµαίοι, οι Βρετανοί έπαιζαν αρκετά παιχνίδια µε µπάλα και 

περισσότερο τα παιχνίδια του λαϊκού ποδοσφαίρου συνήθως κατά την τελευταία 

αποκριά ,τα Χριστούγεννα και το νέο έτος. Τα παιχνίδια αυτά ήταν γεµάτα 

τελετουργίες. Η πραγµατική προέλευση του ποδοσφαίρου σκεπάζεται από έναν 

από τους παλαιότερους φρικιαστικότερους και πιο γνωστούς µύθους, ότι οι 

πρώτες µπάλες ήταν ανθρώπινα κεφάλια.   

Οι Κινέζοι έχοντας διαφορετική κουλτούρα είχαν ως δηµοφιλές άθληµα το 

«tsu’chu” , της δυναστείας των Χαν, και γιόρταζαν τη χαρά σε αντίθεση µε τους 

Μάγια. Το 136 π.χ ο Λι Γιού τοπικός ποιητής είπε ότι η µπάλα είναι στρογγυλή 

και το γήπεδο τετράγωνο όπως ο ουρανός και η γη. Η µπάλα πετάει πάνω από 

εµάς όπως ο ήλιος όσο οι 2 οµάδες αντιµετωπίζουν η µια την άλλη.  

Το παιχνίδι αυτό µεταδόθηκε στην Ιαπωνία και πήρε το όνοµα Κεµάρι. Το 

Κεµάρι ήταν πιο τελετουργικό από το ανεπίσηµο παιχνίδι που αναπτύχθηκε 

αργότερα. Επρόκειτο για µία οµάδα των 6-8 ατόµων που έπαιζαν µαζί µε µία 
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δερµάτινη σφαίρα γεµισµένη µε φτερά και τρίχες πλάτους 30-40cm σύµφωνα µε 

ένα στρατιωτικό εγχειρίδιο και κανένας δεν έχανε ούτε κέρδιζε ήταν καθαρά 

επίδειξη δεξιοτήτων. 

  

2.1.1 8ΟΣ - 19ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ 

Το παιχνίδι που άκµασε στα βρετανικά νησιά από τον 8ο -19ο αιώνα είναι 

γνωστό ως Shrovetide «ποδόσφαιρο όχλου». Ο αριθµός των παιχτών ήταν 

απεριόριστος µεταξύ των χωριών και οι κανόνες ασαφείς. Ένα παλιό εγχειρίδιο 

που βρέθηκε στο Workington της Αγγλίας αναφέρει ότι : οποιαδήποτε µέσα 

µπορούσαν να υιοθετηθούν για να φτάσει η σφαίρα στο στόχο της µε εξαίρεση 

τη δολοφονία. Υπάρχουν διάφοροι µύθοι  από το Κίνγκστον του Τάµεση µέχρι 

και το Τσέστερ σχετικά µε την διάδοση του αθλήµατος πριν τη Νορµανδική 

κατάκτηση . Άλλες φήµες αποδίδουν την προέλευσή του στα Βρετανικά νησιά 

στις αρχές των Μ.Χ. αιώνων από Νορµανδούς. Επίσης στη Σκοτσέζικη πόλη 

Inveresk κατά τον 17ο αιώνα ήταν δηµοφιλές το ποδόσφαιρο µεταξύ εγγάµων 

και άγαµων γυναικών. 

 Παρά τις συγκρουόµενες απόψεις των µελετητών σχετικά µε την προέλευση 

του παιχνιδιού το ποδόσφαιρο έχει ακµάσει κατά τη διάρκεια χιλιάδων ετών µε 

διαφορετικές στοιχειώδεις µορφές. Η αλυσίδα των απαγορεύσεων και των 

επικρίσεων από τις αρχές αποδεικνύει το τεράστιο ενδιαφέρον του κόσµου για 

το άθληµα.  

Το 1314 ο Εδουάρδος ο Β’ απαγόρευσε το ποδόσφαιρο στο Λονδίνο, αφού 

ισχυρίστηκε ότι γινόταν µεγάλος θόρυβος στην πόλη από το κυνήγι µπαλών απ’ 

όπου πολλά κακά µπορούσαν να συµβούν. ∆ιέταξε κι απαγόρευσε να παίζεται 

αυτό το παιχνίδι στο µέλλον στην πόλη. Οι απόγονοι του Εδουάρδου ήταν το 
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ίδιο διώκτες . Ο Ερρίκος Ε’ εξαπέλυσε πόλεµο εναντίον του ποδοσφαίρου όπως 

το ίδιο έκανε και ο Ερρίκος ο Ζ΄ που πίστευε ότι απασχολούσε τους νεαρούς 

άντρες από την τοξοβολία τους. Παρόλα αυτά κανείς τους δεν µπόρεσε να 

σταµατήσει τους ανθρώπους να παίζουν ποδόσφαιρο.   Το πάθος για 

ποδόσφαιρο ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδες στα χρόνια της Elizabeth. Mια επιρροή 

που έπαιξε πιθανότατα ρόλο στην ενίσχυση της εγγενούς δηµοτικότητας για το 

παιχνίδι προήλθε από την Ιταλία ιδιαίτερα από τη Φλωρεντία, τη Βενετία αλλά 

και άλλες πόλεις που είχαν παραγάγει το εµπορικό σήµα του ποδοσφαίρου 

γνωστό ως “Calcio” .  

Κατά το 16ο αιώνα ένας αρκετά νέος τύπος επίθεσης προωθήθηκε ενάντια στο 

ποδόσφαιρο µέσω του πουριτανισµού. Παρόµοιες επιθέσεις έγιναν και ενάντια 

στο θέατρο. Έτσι τέθηκε σε εφαρµογή η απαγόρευση ψυχαγωγίας της Κυριακές 

και παρέµεινε ως ταµπού για 300 έτη περίπου. Εντούτοις  κανένα από τα 

εµπόδια αυτά δε θα µπορούσε να ξεριζώσει το ποδόσφαιρο.   Το 19 αιώνα στα 

µεγάλα αναπτυσσόµενα αστικά βιοµηχανικά κέντρα, περνούν νοµοθεσίες και 

νόµους για να σταµατήσουν το παλιό παραδοσιακό παιχνίδι να παίζεται στους 

δρόµους. Συγκεκριµένα δεν µπορούσαν να έχουν παλιά παιχνίδια να παίζονται 

σε ένα προβιοµηχανικό περιβάλλον .  

Έτσι εκεί που το παλιό λαϊκό παιχνίδι θεωρείται νεκρό έρχονται τα σχολεία της 

Αγγλίας για να το επαναφέρουν στο προσκήνιο. Το ποδόσφαιρο βρήκε ένα νέο 

µέρος όπου µπορούσε να παιχτεί. Τα σχολεία της Αγγλίας σώζουν το 

ποδόσφαιρο και αυτό δεν γίνεται τυχαία, αφού και τα ίδια προσπαθούσαν να 

σωθούν. Συγκεκριµένα, τη δεκαετία του 1850 τα περισσότερα σχολεία 

υπέφεραν από τις εγγραφές βίαιων µαθητών. Οι µαθητές αυτοί στασίαζαν, 

καίγανε τάξεις, επιτίθονταν στον κόσµο. Οι καθηγητές ήταν οι περισσότεροι 
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ιερωµένοι και δεν ήξεραν τι να κάνουν, έτσι αναδύθηκε µια φόρµα κοινωνικού 

ελέγχου . Η διαδικασία ήταν να εκµεταλλευτούνε όλη την ενέργεια που είχανε οι 

χούλιγκαν αυτοί και να τους µετατρέψουνε σε ήρωες . Η ουσία αυτής της 

αναµόρφωσης δεν ήταν τίποτα άλλο , αλλά το γήπεδο. ∆ηλαδή, αν τους 

εξουθένωναν στα γήπεδα  δεν θα ήταν διατεθειµένοι να βγάλουν την 

επιθετικότητά τους, στους χωριανούς ή τους κατοίκους της πόλης.  

Η θρησκεία έγινε η ραχοκοκαλιά της αθλητικής επανάστασης και ονοµάστηκε 

Μυϊκός Χριστιανισµός. Το πιστεύω που δηµιουργούσαν ήταν ότι ο αθλητισµός 

αποτελεί µια χρήσιµη πλευρά της θρησκευτικής εκπαίδευσης, ότι ένα γερό κορµί 

έχει ένα γερό µυαλό και ότι το δίκαιο παιχνίδι και η οµαδική δουλειά στο γήπεδο, 

προβιβάζουν την ηθική καρτερία.  

Κάθε σχολείο ανέπτυξε τη δική του έκδοση ποδοσφαίρου και τα παιχνίδια αυτά 

έγιναν ένα αναπόσπαστο τµήµα του σχολικού προγράµµατος σπουδών και η 

συµµετοχή στο ποδόσφαιρο υποχρεωτική. Ο Dr Thomas Arnold, διευθυντής του 

σχολείου ράγκµπι έκανε τις περαιτέρω προόδους σε αυτήν την κατεύθυνση, 

όταν το 1846 υπό την εποπτεία του καθορίστηκαν οι πρώτοι αληθινά 

τυποποιηµένοι κανόνες για ένα οργανωµένο παιχνίδι. Σχολεία όπως το Harlow 

ήταν υπέρ του παιχνιδιού µε λακτίσµατα ενώ σε άλλα όπως ήταν η σχολή 

Ράγκµπι επιτρέπονταν να πιάνεις τη µπάλα µε τα χέρια και να τρέχεις προς το 

αντίπαλο τέρµα. Αυτή η διαφορά ήταν η αρχή του σύγχρονου παιχνιδιού. 

Επειδή τα παιδιά αυτά που πηγαίνανε στο πανεπιστήµιο θέλανε να συνεχίσουν 

να παίζουν, έπρεπε να οδηγηθούνε στην ενιαία κωδικοποίηση του 

ποδοσφαίρου.    

 

  9



Στις 26 Οκτωβρίου του 1863, 11 λέσχες του Λονδίνου και σχολεία 

συναντήθηκαν µε τους αντιπροσώπους τους στην Ταβέρνα του Freemason για 

να συζητήσουν τους παγκόσµιους κανονισµούς του ποδοσφαίρου. Με τη 

συµφωνία να αποκαλούνται Ποδοσφαιρικός Συνεταιρισµός (Π.Σ.), φτάσανε σε 

αδιέξοδο, οι υποστηριζόµενοι των κώδικα του Ράγκµπι αντιτίθενται σε 

οποιαδήποτε κανόνα που να απαγορεύει πιασίµατα και καλαµιές, 

προβάλλοντας δυσκολία στην ικανοποίηση αυτών που ήθελαν να δούνε ένα 

παιχνίδι µε λακτίσµατα.  

 Το αδιέξοδο έσπασε στις 8 ∆εκεµβρίου του 1863 , όταν τα χτυπήµατα στο 

καλάµι και τα πιασίµατα απαγορεύτηκαν. Ήταν µια απόφαση που άφησε το 

ποδόσφαιρο µε 2 κώδικες , τον Ποδοσφαιρικό Συνεταιρισµό και το Ράγκµπι. 

Μετά την ίδρυση του Π.Σ οι κανόνες του παιχνιδιού ήταν εύκαµπτοι.   

Μπορεί ο Π.Σ να διαχωρίστηκε από το Ράγκµπι, αν όµως ρωτάγαµε έναν 

παίκτη του 1860 ή 1870 σε ποιο άθληµα ανήκει δεν θα παίρναµε απάντηση 

αφού στα παιχνίδια οι ίδιοι κανονίζανε τους όρους. Για παράδειγµα µπορεί το Α’ 

Ηµίχρονο να παίζανε µόνο µε λακτίσµατα και στο Β Ηµίχρονο Ράγκµπι ή ο 

αριθµός των παικτών να ήταν 11, 13, 18 ή και 20 παίκτες. Αυτή η σύγχυση 

γινόταν ακόµη πιο έντονη όταν συναντιόντουσαν οµάδες από την Αγγλία µε 

οµάδες της Σκωτίας όπως η Queens Park Rangers η µεγαλύτερη οµάδα της 

Σκωτίας .  

Για τα παιδιά του σχολείου το ποδόσφαιρο ήταν απλά διασκέδαση. Το 

ποδόσφαιρο είχε ανάγκη από έναν οραµατιστή. Ο Charles Alcon είναι ένας από 

τους πιο σηµαντικούς ανθρώπους στην αρχή του ποδοσφαίρου, αυτός 

οργάνωσε το κύπελο FA  που παίχτηκε για πρώτη φορά το 1871. Η 

σηµαντικότητα του FA Cup  είναι πολύ καθαρή, περνάει το στοιχείο του 
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ανταγωνισµού. Η επιτυχία του πρώτου FA Cup έπεισε τον Charles Alcon να 

οργανώσει το πρώτο διεθνές µατς. Την ηµέρα του Αγ. Ανδρέου το 1872, 4000 

άτοµα µαζεύτηκαν να δουν το µατς µεταξύ της Αγγλίας και της Σκωτίας. Το 

παιχνίδι αυτό αποδείχθηκε πρόχειρο µιας και οι παίκτες δεν είχαν οµοιοµορφία 

στο ντύσιµο παρά µόνο φοράγανε διαφορετικά καπέλα.   

Πολύ σηµαντική στη διάδοση και τη λειτουργία του ποδοσφαίρου ήταν η 

εµφάνιση του σιδηροδρόµου. ∆εν θα µπορούσες να έχεις δοµές εθνικής 

κατηγορίας χωρίς το σιδηρόδροµο. Με τις οµάδες να ταξιδεύουν σε µήκος και 

πλάτος της χώρας εκεί όπου υπήρχαν λιγότεροι υποστηρικτές του αθλήµατος, 

τα ταξίδια αυτά θα ήταν αδύνατο να γίνουν χωρίς τη βοήθεια του σιδηρόδροµου.  

Μέσα στο 2ο µισό του 19 αιώνα, το ποδόσφαιρο ήταν παρασιτικό, τρεφόµενο 

από την ανάπτυξη της βιοµηχανίας και της τεχνολογίας. Σαν αποτέλεσµα νέες 

οµάδες ξεφύτρωσαν στην Αγγλία απορροφώντας παίκτες και διευθυντικούς 

παράγοντες.   

Πολλές οµάδες αναδύθηκαν στα 1880 και 1890, πολλές από αυτές διατηρούν το 

όνοµα τους ακόµη και σήµερα. Τα µέλη τους συνέρχονταν σε µια Pub και 

αποφάσιζαν να φτιάξουν µια οµάδα ποδοσφαίρου. Οι άντρες  για παράδειγµα 

µιας εταιρίας σιδηροδρόµου την Manchester United αποφάσισαν να φτιάξουν 

µια οµάδα, γενικότερα όλα τα ιδρύµατα που είναι βασικά για την εργατική τάξη 

φτιάξανε νέες ποδοσφαιρικές οµάδες.  

Στην αρχή οι οµάδες ήταν νοµαδικές και συστήνονταν ή διαλυόντουσαν µε 

σχετική ευκολία. Όταν όµως άρχισε και συγκεντρώνονταν πολύς κόσµος για να 

δούνε ένα µατς, οι οµάδες αναγκάστηκαν να βρουν µόνιµη στέγη. Για 

παράδειγµα η Aston Villa νοίκιασε ένα οικόπεδο από έναν χασάπη για 5 λίρες 

  11



το χρόνο. Ο χασάπης σύντοµα κατάλαβε ότι είχε κάτι σηµαντικό στα χέρια του 

γιατί τον επόµενο χρόνο το έκανε 8 λίρες το χρόνο.  

Έπειτα σήκωσαν έναν φράχτη υποχρεώνοντας τον κόσµο να πληρώνει είσοδο. 

Όταν όµως µπορείς και χρεώνεις τον κόσµο για να σε δει , αυτό σηµαίνει ότι 

έχεις ασφάλεια, σηµαίνει ότι µπορείς να βγάλεις αφίσες να λες ότι θα παίξεις την 

τάδε ήµερα εναντίον της δείνα οµάδας. Οµάδες όπως η Βίλα, από τον Βορρά 

και την κεντρική χώρα, δυναµώνανε και άρχισαν να είναι σοβαρή πρόκληση για 

το κύπελλο FA, που από το 1871 είχε παραµείνει αποκλειστικότητα των 

ερασιτεχνικών οµάδων της Αγγλίας του νότου έως το 1883, όταν όλα αλλάξανε.  

Αν κάποιο περιστατικό συνοψίζει την ώρα της µεταβολής της δύναµης του 

ποδοσφαίρου στην εστία του ενδιαφέροντος είναι ο τελικός του Κυπέλλου όπου 

η οµάδα της Blackburn νίκησε την Old Estonians. Για 10 χρόνια οι οµάδες των 

ιδιωτικών σχολείων κερδίζανε το κύπελλο FA και µετά σαν αρχή της δεκαετίας 

το 1880 έρχεται η Blackburn οµάδα εργατών και νίκησε τους Old Estonians 

παίρνοντας το κύπελλο από τους ιδρυτές του, τους παλιούς µαθητές του 

ιδιωτικού, πίσω στο Βορρά. Αυτή η ήττα µπορεί να σηµάδεψε το τέλος της 

κυριαρχίας των ιδιωτικών σχολείων στο γήπεδο. Επιπρόσθετα, υπήρχε και µια 

µεγάλη µάχη για τον Σ.Π. που διοικούταν από µια ελίτ της υψηλής τάξης, καθώς 

οι αυστηρές ερασιτεχνικές παραδόσεις δε συµβιβάζονταν µε το επαγγελµατικό 

παιχνίδι που εισέβαλε σταδιακά . Ο Σκοτσέζος John Love και ο Fergus Suter  

ήταν οι πρώτοι παίχτες που δέχτηκαν ανταµοιβή για το ταλέντο τους.  

Από εκεί και µετά όλες οι οµάδες θέλανε να κατακτήσουν το κύπελλο και 

αρκετές άρχισαν να πληρώνουν παίκτες ώστε να ενισχυθούν. Κάποιες µάλιστα 

όπως η Preston έφερε και παίκτες από τη Σκοτία. Αυτό ο Σ. Π το θεωρούσε 

παράνοµο αλλά οι οµάδες ισχυρίζονταν ότι δεν τους δίνανε χρήµατα αλλά σπίτι 
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και δουλειά. Ο Σ. Π δεν µπορούσε πλέον να σταµατήσει την αυξάνουσα ροή 

προς τον επαγγελµατισµό και το 1885 το επικύρωσε. Ο William McGregor, 

µέλος της επιτροπής της Aston Villa πρωτοστάτησε στην οργάνωση  

πρωταθλήµατος το 1888. Βασισµένοι σε 12 οµάδες από την κεντρική χώρα και 

το βορρά  τα πρώτα µατς δεν ήταν και τόσο επιτυχηµένα. Η Acrington έφτασε 

µια ώρα αργότερα στο παιχνίδι µε την Everton, ενώ η Stooun  εµφανίστηκε στο 

Preston µε 9 παίκτες. Η Preston North End ήταν η πρώτη Πρωταθλήτρια Λίγκας 

στον κόσµο, κερδίζοντας τον τίτλο αήττητη. Η Λίγκα εκτίναξε στα ύψη την 

αγάπη για το ποδόσφαιρο, τόσο πολύ που για πολλούς έγινε σηµείο εστίασης 

για την ύπαρξη τους και τα επόµενα χρόνια τα γήπεδα φυτρώνανε σαν 

µανιτάρια.   

 

2.1.2 ΤΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΣΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ. 

 Το ποδόσφαιρο µεγαλώνει εντυπωσιακά πριν το 1914 όχι µόνο στη Βρετανία 

όπου έχουνε το Σκοτσέζικο FA(1873) , το FA της Ουαλίας (1875) και το 

Ιρλανδικό FA (1880) αλλά φυτρώνει και στη ∆. Ευρώπη τη Ν. Αµερική κι αλλού. 

Η µαζική έξοδος ειδικευµένης βρετανικής εργασίας στα νέα βιοµηχανικά κέντρα 

καθιέρωσε το παιχνίδι σε όλη την Ευρώπη. Ο αθλητισµός – σπορ προκαλεί 

ευχάριστη διέγερση, σε κάνει να ξεχνάς τα προβλήµατα της καθηµερινότητας , 

προσφέρει δυνατότητες συνάθροισης, ενοποίησης, επικοινωνίας στις ολοένα 

πολύπλοκες, απρόσωπες και ετερόκλητες κοινωνικές οµάδες στις πόλεις. Οι 

χώροι του αθλητισµού δηµιουργούν εθελοντικές συγκεντρώσεις, στα πλαίσια 

του ελεύθερου χρόνου και χώρου, συµβάλλοντας στη µείωση της βίας, µε την 

ύπαρξη ενιαίων κωδικοποιηµένων κανόνων λειτουργίας των σπορ - παιχνιδιών 

και συντελούν στην αυτονόµηση τού παιχνιδιού και τού θεάµατος. Ο αθλητισµός 
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και τα σπορ συν-λειτουργούν στη «διαδικασία πολιτισµού» σε µια πορεία 

«εκπολιτισµού» δια µέσου του αυτό-ελέγχου και της ευπρέπειας , αλλά και ως 

«µια κοινωνική διαδικασία µέσω της οποίας παράγονται πολιτισµικά 

σηµαινόµενα».  

Οι επόµενες χώρες όπου δηµιουργήθηκαν ποδοσφαιρικές ενώσεις ήταν στις 

Κάτω Χώρες και τη ∆ανία το 1889, στην Ν. Ζηλανδία (1891), Αργεντινή(1893), 

Χιλή(1895), Ελβετία, Βέλγιο(1895), Ιταλία(1898), Γερµανία και 

Ουρουγουάη(1900), Ουγγαρία (1901), Φινλανδία (1907).  Οι περισσότερες 

χώρες αφοµοίωσαν το παιχνίδι µε χαρά.  

Στη Γερµανία όµως, µε παγκόσµιες φιλοδοξίες όπως οι δικές τους, είδανε το 

ποδόσφαιρο καχύποπτα. Μετά τον πόλεµο και την αντικατάσταση της 

κυβέρνησης από δηµοκρατικούς το ποδόσφαιρο αναδύθηκε µε επιτυχία. Ειδικά 

µετά την απόφαση να δουλεύουν οι εργάτες 8ωρο υπήρξε τεράστια αύξηση του 

ποδοσφαίρου.  

Το 1896 γίνεται η αναβίωση των Αρχαίων Ελληνικών Ολυµπιακών Αγώνων 

προσδίδοντας και την ηθικοποίηση αλλά και το µεγαλείο του Αρχαίου Ελληνικού 

Πολιτισµού.  

Στην Λατινική Αµερική το άθληµα παίζονταν αρχικά αυστηρά από ευγενείς, όταν 

όµως ο σιδηρόδροµος εµφανίστηκε, αυτό άλλαξε. Όλοι εκείνη την εποχή έλεγαν 

ότι είναι άλλη µια τρέλα των Άγγλων, αλλά το ποδόσφαιρο έγινε αµέσως τρόπος 

ζωής και κάθε χώρα έβαλε τη σφραγίδα της πάνω του.  

Σήµερα, υπεύθυνη για την τροποποίηση των κανονισµών του ποδοσφαίρου 

είναι η Παγκόσµια Οµοσπονδία Ποδοσφαίρου, η FIFA. Τιµή ένεκεν, για την 

προσφορά της στο άθληµα, η Βρετανία είναι η µόνη χώρα που διατηρεί 
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τέσσερις εθνικές οµάδες, αυτές της Αγγλίας, της Σκοτίας, της Ουαλίας και της 

Βόρειας Ιρλανδίας.  

 

2.2 FIFA - Η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 

Το 1904 η Γαλλία αναλαµβάνει την πρωτοβουλία για την ίδρυση της πρώτης 

διεθνούς ποδοσφαιρικής αρχής, της παγκόσµιας οµοσπονδίας ποδοσφαίρου 

FIFA . Η FIFA ιδρύθηκε στο Παρίσι στις 21 Μάιου 1904 και είχε επτά µέλη 

ιδρυτών: Γαλλία, Βέλγιο, ∆ανία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Γερµανία. 

∆ηµιουργούνται διεθνείς παγκόσµιοι αθλητικοί οργανισµοί όπως η ∆ιεθνής 

Ολυµπιακή Επιτροπή (∆ΟΕ), ΙΑΑF, FIFA συνδεόµενες µε τις εθνικές 

ολυµπιακές επιτροπές και τις αθλητικές οµοσπονδίες των χωρών-κρατών, µε 

ολοένα αυξανόµενη ισχύ και συνάρτηση µε την πολιτική και οικονοµική εξουσία.  

Παρέχουν στα έθνη - κράτη επιπλέον µέσα προσέγγισης στο διεθνές σύστηµα, 

µεσολαβούν και µετριάζουν την κρατική επιρροή και παρέµβαση και 

απολαµβάνουν σχετική αυτονοµία από την κεντρική εξουσία.  

Το ποδόσφαιρο διαδόθηκε από την Ευρώπη σε ολόκληρο τον κόσµο. Αρχικά 

ήταν ένα ερασιτεχνικό άθληµα το οποίο ελεγχόταν από τις ελίτ της µεσαίας 

τάξης και παιζόταν στα µεγάλα αστικά κέντρα και έπειτα µε την κάλυψη των 

αθλητικών γεγονότων στις εφηµερίδες και την απευθείας µετάδοση από το 

ραδιόφωνο και την τηλεόραση, η προβολή του επικού χαρακτήρα του 

αθλητισµού προκάλεσε και δηµιούργησε πλήθος φιλάθλων, θεατών, οπαδών.  

Η πρώτη µη ευρωπαϊκή χώρα που εισήλθε στην FIFA υπήρξε η Νότιος Αφρική 

(1909) και ακολούθησαν η Αργεντινή (1912), η Χιλή (1912) και οι ΗΠΑ (1913). Η 

Ελλάδα έγινε µέλος της FIFA το 1927. 
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Το ποδόσφαιρο έγινε µία εκκοσµικευµένη θρησκεία, ένα από τα βασικότερα 

µέσα συγκρότησης ατοµικής και συλλογικής ταυτότητας. Πρόκειται πλέον για 

µία πολυεθνική βιοµηχανία καθώς το θέαµα κυριαρχεί επί του παιχνιδιού και η 

νίκη επί του θεάµατος. Φαίνεται να διέπεται από τα χαρακτηριστικά της 

βιοµηχανικής παραγωγικής διαδικασίας µε κοινό στόχο και σχεδιασµό τη 

µέγιστη απόδοση για την καλύτερη επίδοση, υποτασσόµενο στους νόµους της 

προσφοράς και της ζήτησης «ως προσφορά προορισµένη να απαντήσει σε µια 

συγκεκριµένη κοινωνική ζήτηση». Έχει αρχίσει να διαπλέκεται στους 

ευρύτερους µετασχηµατισµούς της δοµής στις πολλαπλές µορφές δύναµης της 

εξουσίας  των κοινωνικών, οικονοµικών, πολιτικών σχηµατισµών, στα πλαίσια 

της αντιφατικής διαίρεσης, διαµάχης, συνεργασίας, συµφιλίωσης, µέσω ενός 

ιεραρχικού διευρυµένου δικτύου διεθνών αλληλεξαρτήσεων και τοπικών 

συγκρούσεων.   

Η FIFA µετά µακρά διαµάχη µε την Αγγλική Οµοσπονδία πήρε τις τύχες του 

ποδοσφαίρου στα χέρια της  το 1924, µε τη διοργάνωση του ποδοσφαιρικού 

τουρνουά στους Ολυµπιακούς Αγώνες. Είχε προηγηθεί ο Α’ Παγκόσµιος 

Πόλεµος, κατά τη διάρκεια του οποίου οι διεθνείς συναντήσεις είχαν µειωθεί 

δραµατικά, καθώς πολλοί ποδοσφαιριστές είχαν στρατευθεί και πολεµούσαν 

στα µέτωπα.  

Η επιτυχία των ποδοσφαιρικών Ολυµπιακών τουρνουά του  1924 και 1928 

ώθησε τον Πρόεδρό της Ζιλ Ριµέ, να εισηγηθεί τη διοργάνωση ενός Παγκοσµίου 

Κυπέλλου ( Μουντιάλ), ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Το 1ο Παγκόσµιο 

Κύπελλο Ανδρών έγινε το 1930 στην Ουρουγουάη.  

Με την πάροδο του χρόνου το Παγκόσµιο Κύπελλο κέρδισε την παγκόσµια 

αναγνώριση και σήµερα διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια και συµµετέχουν οι 
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εθνικές οµάδες των χωρών µελών της FIFA αποτελώντας τη δεύτερη 

δηµοφιλέστερη διοργάνωση µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες.  

Το 1912 είχαµε πλέον 21 εθνικές ενώσεις , το 1925 αυξήθηκαν σε 36, το 1930 

ήταν 41, το 1938 ήταν 51 και το 1950 άθροιζαν 73. Το 2000 η FIFA είχε 204 

µέλη σε κάθε µέρος του κόσµου. Εκτός από το Παγκόσµιο Κύπελλο Ανδρών, η 

FIFA διοργανώνει τα Παγκόσµια Κύπελλα Γυναικών, Εφήβων, Νέων, Νεανίδων, 

Σάλας (φούτσαλ) και Συλλόγων. Η FIFA εδρεύει στη Ζυρίχη και αποτελείται από  

6 συνοµοσπονδίες :  

AFC(Ασία), CAF(Αφρική), COMENBOL( Νότιος Αµερική), CONCACAF(Βόρειος 

και Κεντρική Αµερική και Καραϊβική), OFC( Ωκεανία), UEFA( Ευρώπη). Κάθε 

Εθνική Οµοσπονδία είναι µέλος τόσο της FIFA όσο και της Συνοµοσπονδίας της 

Ηπείρου της. 

  

2.2.1 UEFA – H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 

Μετά τον πόλεµο το ευρωπαϊκό λόµπι άρχισε να ανακτά την αυτοπεποίθησή 

του χάρη σε έναν νέο θεσµό, το Τσάµπιονς Λιγκ, το οποίο έκανε τα πρώτα 

δειλά βήµατά του το 1955-56 και έπειτα αναδείχθηκε σε µεγάλη ποδοσφαιρική 

διοργάνωση που προσφέρει κύρος στους ποδοσφαιριστές και παχυλά έσοδα 

στις οµάδες.  ∆ιεξάγεται στην Ευρώπη αρχικά µε την ονοµασία Κύπελλο 

Πρωταθλητριών Οµάδων Ευρώπης και από το 1991 µε τη σηµερινή του 

ονοµασία.  

Το 1953 ο Γάλλος δηµοσιογράφος της αθλητικής εφηµερίδας «Λ’Εκιπ» και 

παλιός διεθνής ποδοσφαιριστής Γκάµπριελ Ανό πρότεινε τη διεξαγωγή ενός 

τουρνουά µε τη συµµετοχή των πρωταθλητριών οµάδων της Ευρώπης. Η 
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Γηραιά βάδιζε σε τροχιά οικονοµικής ανόδου. Το αεροπλάνο είχε µικρύνει τις 

αποστάσεις και πολλά στάδια είχαν αποκτήσει προβολείς για νυχτερινούς 

αγώνες, έχοντας τη δυνατότητα να γίνονται αγώνες µεσοβδόµαδα χωρίς να 

επηρεάζονται τα πρωταθλήµατα. Το φθινόπωρο του  1955 διεξήχθη το 1ο 

Κύπελλο Πρωταθλητριών Οµάδων  Ευρώπης και δήλωσαν συµµετοχή 15 

χώρες εκτός της Αγγλίας.  Η Ελλάδα συµµετείχε για πρώτη φορά το 1959 µε τον 

Ολυµπιακό ενώ στην πορεία τις µεγαλύτερες χαρές στη διοργάνωση µας τις 

πρόσφερε ο Παναθηναϊκός. 

 Στα µέσα της δεκαετίας του '90 η UEFA µπορούσε υπερήφανη να µοιράζει 

πολυτελή έντυπα στα οποία διαφηµιζόταν πόσο ο µέσος όρος εισιτηρίων και η 

µέση τηλεθέαση των αγώνων του Τσάµπιονς Λιγκ ήταν µεγαλύτερα από τα 

αντίστοιχα νούµερα του Μουντιάλ!  

 

2.2.2 ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ UEFA- FIFA 

Ως το 1974 στο τιµόνι της FIFA βρίσκονταν µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο 

Ευρωπαίοι,  οι Γάλλοι στις αρχές του αιώνα, οι Βρετανοί µετά τον Β´ Παγκόσµιο 

Πόλεµο. Από το 1961 ως το 1974 πρόεδρος ήταν ο σερ Στάνλεϊ Ράους κατά τη 

θητεία του οποίου καθιερώθηκε η τηλεοπτική µετάδοση των αγώνων και 

διαπλατύνθηκαν οι εµπορικοί ορίζοντες του αθλήµατος. Οικονοµικές 

προοπτικές αρκετά µεγάλες για να θρέψουν τις φιλοδοξίες κάθε ανθρώπου, 

πόσο µάλλον του Βραζιλιάνου δρ. Ζοάο Χαβελάνζε, ο οποίος από τη 

συµµετοχή του στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το 1936, αυτά που 

είχε κρατήσει ήταν η άρτια διοργάνωση των Γερµανών και ο πλούτος γύρω του. 

Από την ηµέρα που η Βραζιλία κατέκτησε το Μουντιάλ του 1970 και µάγεψε τον 

κόσµο, ο δρ Χαβελάνζε έβαλε µπροστά το σχέδιο για την κατάκτηση του 
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ευρωπαϊκού φρουρίου. Τον επόµενο χρόνο περιόδευσε στις χώρες της Αφρικής 

έχοντας πλάι του τον Πελέ, υποσχόµενος ότι αν εκλεγόταν δεν θα έµπαινε ποτέ 

στη FIFA η Νότιος Αφρική. Λίγο αργότερα υποσχόταν υποστήριξη της 

υποψηφιότητας της Μόσχας για τους Ολυµπιακούς του 1980 µε αντάλλαγµα τη 

σοβιετική υποστήριξη στις εκλογές. Όταν τον Ιούνιο του 1974 στη σύνοδο της 

FIFA στη Φραγκφούρτη, τις παραµονές του Παγκοσµίου Κυπέλλου της τότε 

∆υτικής Γερµανίας, ήλθε η στιγµή να επιλεγεί ο νέος πρόεδρος της 

οµοσπονδίας, όλες οι χώρες του τρίτου κόσµου ψήφισαν τον δρ. Χαβελάνζε, 

τοποθετώντας τον στον θρόνο του ποδοσφαίρου. Για πρώτη φορά οι τύχες του 

παγκόσµιου ποδοσφαίρου έφευγαν από την Ευρώπη. Οι «Times» του Λονδίνου 

χαρακτήρισαν εκείνη την απόφαση «σχίσµα».  

Η πρώτη ρήξη µε το ευρωπαϊκό λόµπι ήλθε νωρίς, τον Μάρτιο του 1976, όταν 

στην Αργεντινή, τη χώρα που θα διοργάνωνε δύο χρόνια αργότερα το 

Μουντιάλ, εκδηλώθηκε στρατιωτικό πραξικόπηµα. Αρχοµανής ο Χαβελάνζε 

αρνήθηκε επίµονα να αλλάξει τη χώρα διεξαγωγής του Παγκοσµίου Κυπέλλου 

παρά τις σφοδρές αντιδράσεις των Ευρωπαίων. Επίσης σθεναρή αντίσταση 

κράτησε και το 1986, όταν αρνήθηκε να πάρει τη διοργάνωση του Μουντιάλ 

από το Μεξικό το οποίο είχε πληγεί από καταστροφικούς σεισµούς  προφανώς 

θα δηµιουργούνταν πρόβληµα καθώς είχε πουλήσει τα δικαιώµατα στον ισχυρό 

άνδρα της µεξικανικής TV κ. Εµίλιο Εσκαράγκα.  

∆ίπλα στον δρ. Χαβελάνζε µεγάλωνε ένας νέος ισχυρός παράγοντας: Ο κ. Ζεπ 

Μπλάτερ, πρώην στέλεχος της βιοµηχανίας Longines στην Ελβετία που είχε 

σταλεί αρχικά να µάθει πώς να ελίσσεται δίπλα στον Αντι Ντάσλερ, ιδιοκτήτη της 

Adidas, η οποία είχε υποστηρίξει τον σερ Στάνλεϊ Ράους αλλά εν τω µεταξύ είχε 

γίνει σύµµαχος του δρ. Χαβελάνζε, αφού από τη συνεργασία τους θα έβγαιναν 
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και οι δύο κερδισµένοι. Στη δεκαετία του '90 θα γινόταν το δεξί του χέρι και 

έπειτα θα τον διαδεχόταν. Η FIFA χρησιµοποιούσε το σύνθηµα «για το καλό του 

παιχνιδιού». Η UEFA απαντούσε: «Νοιαζόµαστε για το ποδόσφαιρο». Ο 

πόλεµος µπορούσε να ξαναρχίσει και πολλά θα κρίνονταν στην πρώτη µάχη: 

Τον Ιούνιο του 1998 είχαν οριστεί εκλογές στη FIFA για την εκλογή του 

διαδόχου του δρ. Χαβελάνζε. Ο πρόεδρος της UEFA κ. Λέναρντ Γιόχανσον 

ανακοίνωσε έγκαιρα ότι θέτει υποψηφιότητα. Επί µήνες ο κ. Γιόχανσον ζητούσε 

από τον κ. Μπλάτερ να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του  και τούτο διότι έτσι 

θα έπρεπε να παραιτηθεί από τη θέση του γενικού γραµµατέα της FIFA. Ο 

Ελβετός, όµως, το έκανε λίγες εβδοµάδες πριν από τις εκλογές και 

χρησιµοποίησε τη θέση του για να υποστηρίξει την καµπάνια του. Όταν µάλιστα 

από τη Λιβερία ανακοίνωσε ότι «αν εκλεγώ πρόεδρος θα δώσω το Μουντιάλ του 

2006 στην Αφρική» το παιχνίδι είχε ήδη κριθεί. Ο Ελβετός είχε πάρει µε το 

µέρος του τους Αφρικανούς, όπως είχε κάνει 24 χρόνια νωρίτερα ο δρ. 

Χαβελάνζε, ενώ είχε καταφέρει να διασπάσει το ευρωπαϊκό µέτωπο δίνοντας 

υποσχέσεις στην Αγγλία για το Μουντιάλ ενώ ο κ. Γιόχανσον θεωρούνταν 

υποστηρικτής της γερµανικής υποψηφιότητας. Ηθικά όµως είχε προτεραιότητα  

η Γαλλία, διοργανώτρια του επερχόµενου τότε Παγκοσµίου Κυπέλλου µε 

µεγαλύτερο µερίδιο στα εισιτήρια και τη θέση του διευθυντή του αθλητικού 

τοµέα της FIFA να δίνεται στον Μισέλ Πλατινί. Στις εκλογές ο κ. Μπλάτερ 

κέρδισε. Ο πόλεµος, όµως, δεν είχε τελειώσει ακόµη.  

Οι µήνες που ακολούθησαν την αποτυχία του κ. Γιόχανσον να εκλεγεί 

πρόεδρος της FIFA ήταν από τους πιο δραµατικούς στην ιστορία της UEFA. Οι 

14 µεγάλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι, γνωστοί ως G14, υποστηριζόµενοι από την 

εταιρεία Media Partners διαδήλωναν ότι είναι έτοιµοι να διοργανώσουν τη 
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Σούπερ Λίγκα και να αποσχιστούν από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις 

στερώντας από την UEFA τον βασικό λόγο ύπαρξής της. Χρησιµοποιώντας 

απειλές και παρακάλια µαζί η ευρωπαϊκή οµοσπονδία κατάφερε να τους πείσει 

να µη θέσουν σε εφαρµογή το φιλόδοξο σχέδιό τους, αντιπροτείνοντάς τους το 

διευρυµένο Τσάµπιονς Λιγκ. Παρ' όλα αυτά οι µεγάλοι µέσω του ηγέτη τους, 

προέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης κ. Λορέντσο Σανθ, επιµένουν να δηλώνουν ότι 

δεν είναι ευχαριστηµένοι και σε αυτές τους τις εκρήξεις είναι πάντα δίπλα ο κ. 

Μπλάτερ.  

Αν όµως η υπόθεση της Σούπερ Λίγκα είναι ακόµη θολή και οι ίδιες οι 

πρωταγωνίστριες δεν ξέρουν τι θέλουν, οι προτάσεις του κ. Μπλάτερ 

αποτελούν το σηµείο τριβής. Λίγους µήνες µετά την εκλογή του ο Ελβετός 

πρότεινε τη διεξαγωγή Μουντιάλ κάθε δύο χρόνια, το οποίο µεταφράζεται σε 

αύξηση του τζίρου (και της ισχύος) της FIFA και εξαφάνιση του ευρωπαϊκού 

πρωταθλήµατος της UEFA, αφού κάποτε οι παίκτες πρέπει να ξεκουράζονται 

και αυτό το επισηµαίνει πάντα ο κ. Μπλάτερ. Έπειτα ακολούθησε η πρόταση 

για το ενιαίο ηµερολόγιο, µια πρόταση κατ' αρχήν λογική, αλλά ακολουθεί 

ηµερολογιακά τις συνθήκες του νότιου ηµισφαιρίου και όχι της Ευρώπης  καθώς 

η αγωνιστική περίοδος διαρκεί από τον Μάρτιο ως τον Νοέµβριο  ενώ η UEFA 

έχει στήσει ήδη το Τσάµπιονς Λιγκ ακριβώς αντίθετα. Η νοτιοαµερικανική 

κληρονοµιά του κ. Μπλάτερ είναι εµφανής. Έντονο σηµείο διαµάχης είναι το 

Μουντιάλ του 2002. Η FIFA ήθελε να ξεκινήσει τον Μάιο ώστε να αποφευχθεί η 

περίοδος των βροχών στη Νοτιοανατολική Ασία, αλλά η UEFA ούτε που 

συζητούσε την περίπτωση να µεταφέρει το γεµάτο πρόγραµµά της νωρίτερα. Η 

FIFA δεν δίστασε να εκχωρήσει τα τηλεοπτικά δικαιώµατα του Μουντιάλ του 

2002 στον πλειοδότη όµιλο του Γερµανού κ. Λέο Κιρχ, απεµπολώντας την 
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παλαιότερη των ποδοσφαιρικών συνηθειών: τη δωρεάν παρακολούθηση 

αγώνων από την τηλεόραση, αφού ο κ. Κιρχ θα µοιράσει µε τη σειρά του τα 

δικαιώµατα σε συνδροµητικά και καλωδιακά κανάλια. Όταν η UEFA κλήθηκε να 

κάνει κάτι ανάλογο µε τα τηλεοπτικά δικαιώµατα του Euro 2004, τα εκχώρησε 

στην EBU, δηλαδή στα κρατικά κανάλια και σε ελεύθερη µετάδοση. 

Το ποδόσφαιρο στα τέλη του 20ού αιώνα αποτελεί ένα συναισθηµατικά 

φορτισµένο µέσο, µέσα από το οποίο επιχειρήσεις και οργανισµοί µεταφέρουν 

και περνούν τις κεντρικές τους αξίες και τα εµπορικά τους µηνύµατα 

εξασφαλίζοντας άµεση ανταποδοτικότητα για τους χορηγούς του. Ενώ είναι 

µακράν το πρώτο άθληµα στον κόσµο, έχοντας πλέον των 200 εκατοµµυρίων 

ενεργούς παίκτες και πάνω από 1,5 δισεκατοµµύριο ανθρώπους που 

ασχολούνται σήµερα µε το άθληµα, είναι χωρισµένο σε δύο στρατόπεδα : Στους 

Ευρωπαίους της UEFA και στους υπόλοιπους της FIFA. Το χάσµα είναι µεγάλο 

όσο µπορεί να δηµιουργήσει µια υπόθεση 16 δισ. δολαρίων ετησίως (περίπου 

5,04 τρις δρχ.) όπως είναι το ποδόσφαιρο. Το πρόβληµα είναι όσο απλό είναι 

να κατανοήσει κανείς ένα ποσοστό: Η FIFA ελέγχει τις τύχες του παγκόσµιου 

ποδοσφαίρου, αλλά η Ευρώπη παράγει το 80% του ετήσιου κύκλου εργασιών 

του αθλήµατος.   

Ένα τρανταχτό παράδειγµα είναι το παγκόσµιο κύπελλο στη Γαλλία, το 1998:  

 2,7 εκατοµµύρια θεατές 

 33 δισεκατοµµύρια τηλεθεατές και  

 30.000 ώρες τηλεοπτικής µετάδοσης  
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2.3 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Η περίφηµη απόφαση στην «υπόθεση Μποσµάν», που ανακοινώθηκε τον 

∆εκέµβριο του 1995 προκάλεσε κοσµογονία : οι αµοιβές των ποδοσφαιριστών 

διπλασιάστηκαν, οι µετακινήσεις τους πολλαπλασιάστηκαν, οι κανόνες του 

παιχνιδιού άλλαξαν και αποδείχθηκε ότι τόσο η Ευρωπαϊκή (UEFA) όσο και η 

∆ιεθνής Ποδοσφαιρική Συνοµοσπονδία (FIFA) είχαν πιαστεί στον ύπνο. Με 

καθυστέρηση µιας πενταετίας κατάφεραν να «κερδίσουν» µια παράγραφο στη 

Συνθήκη της Νίκαιας, η οποία υπογράφηκε τον ∆εκέµβριο του 2000.  

Σύµφωνα µε το παράρτηµα 4 της συνθήκης, η ΕΕ αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα 

του αθλητισµού καθώς και την κοινωνική, εκπαιδευτική και πολιτιστική 

αποστολή του. Αποδείχθηκε ωστόσο ότι η αναγνώριση της ιδιαιτερότητας του 

αθλητισµού στη Συνθήκη της Νίκαιας εκ των πραγµάτων δεν ήταν αρκετή για να 

περιφράξει το ξέφραγο αµπέλι του επαγγελµατικού ποδοσφαίρου, όπου 

µαίνεται ένας πόλεµος για το µοίρασµα της πίτας : ποδοσφαιριστές, ατζέντηδες, 

σύλλογοι, οµοσπονδίες και συνοµοσπονδίες χορηγοί, προσπαθούν να πάρουν 

ολοένα µεγαλύτερο κοµµάτι. Φυσικά όλοι κινούνται στο ίδιο θολό τοπίο.  

 

2.3.1 ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΩΝ ΓΙΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ 

Η ΕΕ επιχείρησε αρκετές φορές να πλησιάσει τους εµπλεκόµενους φορείς και 

κυρίως µέσω του εκάστοτε επιτρόπου σε θέµατα Ανταγωνισµού να βάλει 

κάποιους κανόνες. Από τον ∆εκέµβριο του 2005 όµως οι ρυθµοί έγιναν ακόµη 

πιο γρήγοροι. Ο υπουργός Αθλητισµού της Βρετανίας κ. Ρίτσαρντ Κάµπορν, η 

FIFA, η UEFA και η Επιτροπή συµφώνησαν να καταγράψουν σε µια έκθεση τα 

υπάρχοντα κενά και, λαµβάνοντας υπόψη τις θέσεις όλων των εµπλεκοµένων 
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πλευρών, να συγγράψουν τη «Λευκή Βίβλο» του αθλητισµού, η οποία θα 

λειτουργεί ως νοµοθετικό πλαίσιο αρχικά στις χώρες-µέλη της ΕΕ και 

ακολούθως στις υπόλοιπες.  

Η έρευνα για την κατάσταση του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ξεκίνησε τον 

∆εκέµβριο του 2005 από οµάδα εργασίας υπό τον πρώην υπηρεσιακό 

πρωθυπουργό της Πορτογαλίας κ. Ζοζέ Λουίς Αρνό, ο οποίος δεν κρύφτηκε 

πίσω από το δάκτυλό του, όπως κάνουν τα τελευταία χρόνια οι ποδοσφαιρικές 

αρχές. «Επιβάλλεται να γίνουν αξιόπιστες και διαφανείς όλες οι διοργανώσεις, 

εγχώριες και ευρωπαϊκές» αναφέρεται µεταξύ άλλων στην 160σέλιδη έκθεση. 

«Πρέπει να ελέγχονται διεξοδικά τα οικονοµικά των συλλόγων, ώστε να 

αποφευχθεί το ξέπλυµα χρηµάτων. Η χρόνια οικονοµική αστάθεια κάποιων 

συλλόγων ανοίγει την πόρτα σε αµφιλεγόµενους επιχειρηµατίες ή επιχειρήσεις 

που κάνουν ακόµη πιο αναξιόπιστο το άθληµα» αναφέρεται σε κάποιο άλλο 

σηµείο, όπου προστέθηκε και η σύγχρονη µάστιγα του ποδοσφαίρου: «οι 

διεθνείς εταιρείες στοιχηµάτων που εκµεταλλεύονται κάθε νοµικό κενό 

διεισδύοντας στο ποδόσφαιρο».  

Ο πορτογάλος πολιτικός που ηγήθηκε της πολύµηνης έρευνας δήλωσε ότι 

«γενικότερα ο αθλητισµός και ειδικότερα το ποδόσφαιρο δεν είναι υγιή. Μόνο µε 

άµεση πολιτική παρέµβαση, σε συνεργασία φυσικά µε τις ποδοσφαιρικές αρχές, 

µπορεί να θεραπευτεί το πρόβληµα». Ο κ. Αρνό επιδιώκει τη µετατροπή της 

Συνθήκης της Νίκαιας του 2000 σε νοµοθετικές ρυθµίσεις, ενώ θεωρεί 

επιτακτική τη θεσµοθέτηση µιας υπηρεσίας Αθλητισµού από την ΕΕ. «Αυτή η 

υπηρεσία σε συνεργασία µε την UEFA θα µπορεί να ελέγχει πολύ πιο άνετα το 

ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο» δήλωσε ο κ. Αρνό, ο οποίος υποστηρίζει απόλυτα το 

σχέδιο της UEFA που θα αναγκάζει τις οµάδες να έχουν συγκεκριµένο αριθµό 
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γηγενών ποδοσφαιριστών στο δυναµικό τους. «Αν δεν δράσουµε γρήγορα, η 

πραγµατική διοίκηση του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου θα βρεθεί σε λάθος χέρια, 

ενώ οι πραγµατικές αξίες του αθλήµατος θα έχουν εξαφανιστεί» κατέληξε ο κ. 

Αρνό. Προκειµένου να τεθεί σε εφαρµογή το πλάνο εξόδου του ευρωπαϊκού 

ποδοσφαίρου από το αδιέξοδο απαιτούνται τουλάχιστον τρεις νέες ντιρεκτίβες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περισσότερες από δέκα διαφορετικές νοµοθετικές 

ρυθµίσεις.  

 

2.3.2 Η 11Α∆Α ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ <ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ> ΤΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Η πίεση από την πλευρά της ΕΕ είναι πλέον αφόρητη για την εφαρµογή της 

«Λευκής Βίβλου» του αθλητισµού στην Ευρώπη, οι αρχές δηλαδή που θα 

διέπουν (κυρίως) τα επαγγελµατικά σπορ, οι οποίες θα στηρίζονται στα 

πορίσµατα της έκθεσης Αρνό. Τα κυριότερα σηµεία της είναι:  

1. Ο αυστηρός έλεγχος όσων ασχολούνται µε το ποδόσφαιρο, κυρίως των 

ιδιοκτητών οµάδων, των προπονητών και των διαιτητών, ιδιαίτερα όπου 

υπάρχουν υποψίες για σύγκρουση συµφερόντων.  

2. Η ύπαρξη ενός µηχανισµού που θα διασφαλίζει τη χρηµατοδότηση του 

αθλητισµού και ειδικότερα του ποδοσφαίρου, ιδιαίτερα στην περίπτωση 

απελευθέρωσης της αγοράς τυχερών παιχνιδιών. Ως πιθανή λύση 

προτείνεται η φορολόγηση των κερδών.  

3.  Η «ευθυγράµµιση» των κανονισµών που διέπουν ένα άθληµα µε το 

κοινοτικό δίκαιο, και µόνο σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να 
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συµβεί κάτι τέτοιο, να λαµβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα του 

αθλητισµού.  

4. Η διαφάνεια στην αθλητική διοίκηση, µε δηµοσιοποίηση πρακτικών και 

αποφάσεων, σεβασµό στον διαχωρισµό των εξουσιών και ελεύθερες 

εκλογές. 

5. Η θέσπιση κάποιας µορφής «salary cap» (ανώτατο συνολικό όριο 

µισθών που µπορεί να δίνει µια οµάδα στους παίκτες της, το οποίο θα 

εξαρτάται από τον προϋπολογισµό της), σε συνδυασµό µε το ήδη 

ισχύον σύστηµα αδειοδότησης των επαγγελµατικών οµάδων.  

6. Η αποσαφήνιση αρµοδιοτήτων µεταξύ FIFA, UEFA, εθνικών 

οµοσπονδιών και επαγγελµατικών πρωταθληµάτων.  

7. Ο έλεγχος της προέλευσης των χρηµάτων που ξοδεύονται για 

µεταγραφές παικτών.  

8. Η δηµιουργία ειδικών ερευνητικών σωµάτων που θα εξετάζουν 

υποθέσεις διαφθοράς, παράνοµου τζόγου ή στηµένων αγώνων.  

9. Η αλλαγή των πειθαρχικών κανονισµών για τις περιπτώσεις ρατσιστικής 

συµπεριφοράς.  

10. Η συνεργασία µε τις κρατικές αρχές για την πάταξη της βίας.  

11. Ο περιορισµός των µεταγραφών ανηλίκων αθλητών από χώρες εκτός 

Ευρώπης.  
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2.4 ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

 Προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι επιµέρους στόχοι που έχουν τεθεί από 

την Ε.Ε., προαπαιτείται η παράλληλη και συντονισµένη δράση όλων των 

φορέων που έχουν σχέση µε το άθληµα στην Ελλάδα: 

 

2.4.1 FIFA-UEFA : Οι υπερκείµενες συνοµοσπονδίες επιτηρούν και χαράσσουν 

τις γενικότερες πολιτικές ανάπτυξης και προώθησης του αθλήµατος, ενώ 

παράλληλα διασφαλίζουν και τη θεσµική του αυτοτέλεια, σε εθνικό και σε 

διεθνές επίπεδο. 

 

2.4.2 Ε.Π.Ο. : Η Ελληνική Εθνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αναλαµβάνει την 

ουσιαστική και βασική προάσπιση και προώθηση των συµφερόντων του 

ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα αποτελεί τον κύριο φορέα 

ανάπτυξης του αθλήµατος, τόσο στο ερασιτεχνικό όσο και στο επαγγελµατικό 

του επίπεδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο - 
 

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 

 

3. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 

Υπεύθυνος για το σχεδιασµό και τη χάραξη της κυβερνητικής πολιτικής στον 

Αθλητισµό είναι ο εκάστοτε Υφυπουργός Πολιτισµού (βλ. Πίνακα 1, Παράρτηµα 

II) µε αρµοδιότητα σε θέµατα Αθλητισµού, ο οποίος και εποπτεύει τη Γενική 

Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.).  

 

3.1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

Αρµοδιότητα της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού (ΦΕΚ/28Α/1.3.1985) είναι ο 

εθνικός επιτελικός σχεδιασµός καθώς και η συνολική ευθύνη για όλα τα θέµατα 

που αφορούν την πρόοδο και την καλύτερη διοργάνωση και λειτουργία του 

αθλητισµού στη χώρα µας. 

Ειδικότερα, η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού έχει στην ευθύνη της την εποπτεία 

των κάθε είδους αθλητικών δραστηριοτήτων, τον καταρτισµό βραχυχρόνιων και 

µακροχρόνιων προγραµµάτων ανάπτυξης του αθλητισµού, καθώς και την 

παροχή των αναγκαίων διευκολύνσεων για την υλοποίηση των προγραµµάτων 

αυτών, στα οποία περιλαµβάνονται και όσα αναφέρονται στον τοµέα των 

αθλητικών έργων.  

Η σπουδαιότητα της κοινωνικής συνοχής που επιτυγχάνεται µέσω του 

αθλητισµού γενικότερα, η συµβολή του στον πολιτισµό, αλλά και η οικονοµική 

διάσταση του ποδοσφαίρου στην παραγωγική διαδικασία της χώρας, 

επιβάλλουν την ενεργή συµµετοχή και παράλληλη δράση της Πολιτείας.  
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3.1.1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 

Στόχος της Ελληνικής Πολιτείας είναι η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης του 

ποδοσφαίρου, η παροχή συγχρόνων υπηρεσιών άθλησης προς την 

ποδοσφαιρική κοινότητα και η περαιτέρω ανάπτυξη της οικονοµικής και της 

εµπορικής δραστηριότητας του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα 

 

Από τη σεζόν 2004/05 οι οµάδες όλων των χωρών συµµετέχουν στις 

ευρωπαϊκές διοργανώσεις µόνο µε διεθνή άδεια.  Προϋπόθεση για την 

απόκτηση της άδειας είναι η εκπλήρωση των απαιτούµενων κριτηρίων, που 

χωρίζονται σε πέντε (5) κατηγορίες  :  Αθλητικά, Νοµικά, Υποδοµής, ∆ιοικητικά 

και Οικονοµικά.  Κάθε κατηγορία κριτηρίων χωρίζεται σε βαθµίδες Α, Β, Γ και ∆.  

Τα κριτήρια µε διαβάθµιση Α είναι υποχρεωτικά και η µη συµµόρφωση οδηγεί 

σε µη χορήγηση αδείας και αποκλεισµό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.  Τα 

κριτήρια µε διαβάθµιση Β είναι επίσης υποχρεωτικά αλλά δίνεται η δυνατότητα 

προκαθορισµένων, από την UEFA, εναλλακτικών λύσεων.  Μη συµµόρφωση 

έχει ως αποτέλεσµα τη µη χορήγηση αδείας και τον αποκλεισµό από τις 

ευρωπαϊκές διοργανώσεις.  Τα κριτήρια µε διαβάθµιση Γ είναι και αυτά 

υποχρεωτικά αλλά η τυχόν µη εκπλήρωσή τους δεν οδηγεί σε αποκλεισµό αλλά 

σε κάποια ποινή (επίπληξη, πρόστιµο κλπ).  Τα κριτήρια µε διαβάθµιση ∆ είναι 

µη υποχρεωτικά κριτήρια και παραθέτονται ως ενδεδειγµένη πρακτική (best 

practice) και µε προοπτική µελλοντικά να γίνουν και αυτά υποχρεωτικά. 

 

Το πρόγραµµα αυτό εφαρµόζεται στις προηγµένες ποδοσφαιρικά χώρες 

(Αγγλία – Γερµανία) εδώ και είκοσι (20) χρόνια µε διαφορετική βέβαια µορφή και 
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ονοµασία.  Από το 2002, οκτώ (8) πιλοτικές οµοσπονδίες εφαρµόζουν ήδη το 

πρόγραµµα διεθνών αδειών της UEFA στα εσωτερικά τους πρωταθλήµατα.  Η  

UEFA ζητά  όπως το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών εφαρµόσουν αυτό το 

πρόγραµµα στην Α’ Εθνική Κατηγορία τους, τουλάχιστον.  Το πρωτάθληµα και 

κύπελλο Ελλάδος θα ακολουθεί το πρόγραµµα των διεθνών αδειών ώστε να 

εξαλειφθούν οι ανισότητες µεταξύ των οµάδων, τα πρωταθλήµατα δύο 

ταχυτήτων και όλοι οι φορείς σε επίπεδο οργάνωσης να απολαµβάνουν τα ίδια 

προνόµια. 

 

Εκδότρια Αρχή είναι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία (ΕΠΟ) µέσω του 

τµήµατος ∆ιεθνών Αδειών.  Η απόφαση για την παραχώρηση ή όχι της άδειας 

δίνεται από το Πρωτοβάθµιο όργανο.  Οµάδες που η αίτησή τους για 

αδειοδότηση απορρίφθηκε, έχουν το δικαίωµα έφεσης στην Επιτροπή 

Εφέσεων.  Σε περίπτωση arbitration, εάν υπάρξει αρµόδιο να αποφασίσει, είναι 

το ∆ικαστήριο Αθλητικής ∆ιαιτησίας στη Λοζάννη (Court of Arbitration for 

Sports).  Τονίζεται ότι η διαδικασία αδειοδότησης τελεί υπό την επίβλεψη της 

UEFA, η οποία διατηρεί το δικαίωµα αιφνιδιαστικών ελέγχων για τη διασφάλιση 

της διαφάνειας και της αξιοπιστίας του προγράµµατος, µέσω των εταιριών BSI 

και SGS.  Σε περίπτωση που η  UEFA διαπιστώσει την όποια παρατυπία 

αφαιρεί τη δικαιοδοσία από την αρµόδια αρχή και αναλαµβάνει η ίδια την 

έκδοση αδειών για τη συµµετοχή των οµάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.  

Η ∆/νση Αδειών της ΕΠΟ λειτουργεί µε ISO 9000 και τα εµπλεκόµενα µέλη 

εργάζονται µε έγγραφη δέσµευση εχεµύθειας. 
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3.2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 

Η Ελληνική Οµοσπονδία Ποδοσφαίρου ιδρύθηκε το 1926, µε κοινή απόφαση 

των τριών µεγάλων Ενώσεων της χώρας ( Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης). Η 

ίδρυσή της σηµατοδότησε την οργάνωση του ελληνικού ποδοσφαίρου σύµφωνα 

µε τα διεθνή πρότυπα. Από τότε µέχρι σήµερα, η Ε.Π.Ο. εξελίχθηκε στη 

µεγαλύτερη αθλητική οµοσπονδία της χώρας, µε τον "βασιλιά των σπορ" να 

καταλαµβάνει, όπως σε όλο τον κόσµο, την πρώτη θέση στις προτιµήσεις των 

φιλάθλων. 

 

3.2.1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Ε.Π.Ο. 

Απόσπασµα από την ιδρυτική διακήρυξη 

“Η κατά το έτος 1926 ιδρυθείσα, από τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωµατείων 

Αθηνών, Πειραιώς και Μακεδονίας-Θράκης, Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία, είναι 

νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

που σύµφωνα µε τον Αστικό Κώδικα έχει έδρα την Αθήνα και την επωνυµία 

Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία”.  

Η Ε.Π.Ο. απέχει από πολιτικά ή θρησκευτικά θέµατα και απαγορεύει 

οποιαδήποτε µορφή πολιτικής, θρησκευτικής, εθνικής ή φυλετικής διάκρισης.  

Η διάρκεια ισχύος της Ε.Π.Ο. είναι απεριόριστη. Η Ε.Π.Ο. είναι η µόνη και 

αποκλειστικά αρµόδια ανωτάτη αρχή για την εκπροσώπηση του ελληνικού 

ποδοσφαίρου. Είναι µέλος της διεθνούς ποδοσφαιρικής συνοµοσπονδίας 

(FIFA) και της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής συνοµοσπονδίας (UEFA). Είναι 

υποχρεωµένη να αποδέχεται τα καταστατικά, τους κανονισµούς, τις οδηγίες και 
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τις αποφάσεις της FIFA και της UEFA και να διασφαλίζει ότι τα ως άνω γίνονται 

επίσης αποδεκτά από όλο το χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου.  

Σηµεία Σταθµοί 

1926: Η ίδρυση της Ε.Π.Ο είναι γεγονός. 

1927: Η Ε.Π.Ο γίνεται µέλος της FIFA. 

1954: Η Ε.Π.Ο. αποτελεί ένα από τα πρώτα µέλη της UEFA. 

Ιστορικές ∆ιοργανώσεις 

Η Ε.Π.Ο. έχει φέρει σε πέρας µεγάλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις µε τεράστια 

επιτυχία. 

Οι σηµαντικότεροι "σταθµοί" σε επίπεδο συλλόγων είναι: 

1973: Τελικός Κυπέλλου Κυπελλούχων Μίλαν - Λιντς (1-0)  

1983: Τελικός Κυπέλλου Πρωταθλητριών Αµβούργο - Γιουβέντους (1-0)  

1987: Τελικός Κυπέλλου Κυπελλούχων Λοκοµοτίβ-Άγιαξ (0-1)  

1994: Τελικός του Champions League Μίλαν-Μπαρτσελόνα (4-0)  

 Και σε επίπεδο Εθνικών οµάδων: 

1995: Τελικοί Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος Νέων  

 

3.2.2 ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ο. 

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία έχει την αποκλειστική ευθύνη, ως 

θεσµικά υπερκείµενη αρχή, να διαφυλάττει, να προασπίζει και να διευρύνει το 

κύρος, την συνοχή και τα συµφέροντα του αθλήµατος του ποδοσφαίρου στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό, προσφέροντας παράλληλα τα "εργαλεία" και τις 

λύσεις που απαιτούνται, προκειµένου να υπάρξει η άµεση και αναγκαία 

αναβάθµιση και η οικονοµική εξυγίανση του ποδοσφαίρου σε όλες τις 

παραγωγικές συντεταγµένες του. 
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3.2.3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ Ε.Π.Ο. 

• Η ∆ιαρκής και σε βάθος αναβάθµιση του ελληνικού ποδοσφαίρου.  

• Η όσο το δυνατόν καλύτερη αγωνιστική παρουσία των εθνικών µας 

οµάδων στις ευρωπαϊκές και στις παγκόσµιες διοργανώσεις και η 

επιτυχής πορεία των Ολυµπιακών οµάδων το 2004.  

• Η διατήρηση του αθλήµατος σαν το πλέον δηµοφιλές στην Ελλάδα  

• Η διοργάνωση κάθε είδους πρωταθλήµατος ποδοσφαίρου, όλων των 

µορφών, σε εθνικό επίπεδο και η κατανοµή αρµοδιοτήτων διοργάνωσης 

στις τοπικές Ενώσεις ή της Ε.Π.Α.Ε.  

• Οι Εθνικές οµάδες ως αγωνιστικό πρότυπο στην Ελλάδα  

• Η κοινωνική προσφορά του ποδοσφαίρου στην νεολαία της χώρας µας.  

 

3.2.4 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ Ε.Π.Ο. 

• Η περαιτέρω ανάπτυξη και η συνεχής βελτίωση του επιπέδου των 

υπηρεσιών του ποδοσφαίρου, ως αθλητικής δραστηριότητας στην 

Ελλάδα και την Ευρώπη.  

• Η οικονοµική ευρωστία του αθλήµατος και η διεύρυνση της εµπορικής και 

οικονοµικής του βάσης.  

• Η βελτίωση των οµάδων στον οικονοµικό τοµέα µε παράλληλη αύξηση 

της οικονοµικής και της λογιστικής τους διαφάνειας.  

• Ο εκσυγχρονισµός των αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδοµών του 

ποδοσφαίρου, µε γνώµονα τις άµεσες και µελλοντικές ανάγκες βελτίωσης 
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των αγωνιστικών συνθηκών και των δοµών ανάπτυξης του αθλήµατος σε 

κάθε κατηγορία του ερασιτεχνικού και επαγγελµατικού επιπέδου.  

• Η βελτίωση του επιπέδου διοίκησης και οργάνωσης των φορέων του 

ποδοσφαίρου και των οµάδων.  

 

3.2.5 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ Ε.Π.Ο. 

• Η δηµιουργία ενός IMAGE Εθνικών οµάδων µε ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήµατα, που θα εξασφαλίζει στο χορηγό και τους υποστηρικτές 

της την προβολή τους µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  

• Η ανάπτυξη άριστης, άρρηκτης και µακροχρόνιας σχέσης χορηγού – 

Εθνικών οµάδων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο – 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 

 

4. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ 

 Ο αναθεωρητικός νοµοθέτης  διαµορφώνοντας το 1975 το νέο Σύνταγµα και 

λαµβάνοντας υπόψη την θετικότατη κοινωνική επιρροή του αθλητισµού τον 

έθεσε υπό κρατική προστασία και όρισε την επιχορήγηση των υποκειµένων του 

ως κρατική υποχρέωση(αρ.16&9 του Συντάγµατος 1975/86). Με τις διεθνείς 

επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών κατά τη δεκαετία 80-90 πολλοί παράγοντες 

έδειξαν ενδιαφέρον και άρχισαν να στηρίζουν την προσπάθειά τους ηθικά και 

οικονοµικά. 

 

4.1 ΤΑ ΠΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ Ν.3479/06  ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΑ 
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ 

Υπήρξαν αρκετά νοµοθετήµατα που θέλησαν να βελτιώσουν τα αθλητικά 

δρώµενα έχοντας ως στόχο και τη θεσµοθέτηση του αθλήµατος µε το 

µεγαλύτερο κοινό. Το ποδόσφαιρο ως θέαµα χρειαζόταν εγκαθίδρυση φορέων 

και διαδικασιών αθλητικού σχεδιασµού  και ρυθµίσεις ως επαγγελµατικό άθληµα 

πέραν του ερασιτεχνικού του χαρακτήρα 

Τα κυριότερα νοµοθετήµατα για τον αθλητισµό και το ποδόσφαιρο  είναι τα εξής :  

 Ν.75/75 : Περί οργανώσεως του εξωσχολικού αθλητισµού και ρυθµίσεως 

συναφών θεµάτων 

 Ν.897/79 : Περί Ποδοσφαιρικών Ανωνύµων Εταιρειών 

 Π.∆.550/79 : Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Ενώσεως  
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 Ποδοσφαιρικών Ανωνύµων Εταιρειών (ΕΠΑΕ) 

 Π.∆.551/79 : Περί ρυθµίσεως θεµάτων οργανώσεως και λειτουργίας του 

παρά  τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού Ανώτατου Συµβουλίου 

Επιλύσεως Αθλητικών ∆ιαφορών (ΑΣΕΑ∆) 

 Ν.1646/86 Μέτρα πρόληψης και καταστολής της βίας στους αθλητικούς 

χώρους και άλλες διατάξεις  

 ΥΑ 24031/9-89 ΦΕΚ 719 Β : Μέτρα για την πρόληψη και καταστολή της 

βίας στα γήπεδα 

 Ν.1889/90 : Ρύθµιση επειγόντων θεµάτων ποδοσφαίρου 

 Ν.1958/91: Τµήµατα Αµειβοµένων Αθλητών – Αθλητικές Ανώνυµες 

Εταιρείες και άλλες διατάξεις 

 Π.∆.505/91: Οργάνωση και λειτουργία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών 

Ανωνύµων Εταιρειών (ΕΠΑΕ) 

 Ν.2371/96 : Κύρωση Ευρωπαϊκής Σύµβασης κατά του ντόπινγκ και 

άλλες διατάξεις 

 Ν.2433/96 Ρύθµιση θεµάτων ΟΠΑΠ και άλλες διατάξεις 

 Ν.2598/98 : Οργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων – Αθήνα 2004 

 Ν.2725/99 : Ερασιτεχνικός και Επαγγελµατικός Αθλητισµός 

 Ν.2858/00 : Ρύθµιση θεµάτων ερασιτεχνικού και επαγγελµατικού 

αθλητισµού 

 Ν.2947/01: Ρύθµιση θεµάτων ολυµπιακής φιλοξενίας, έργων ολυµπιακής 

υποδοµής 

 Ν.3057/02 : Τροποποίηση και συµπλήρωση Ν.2725/99 
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 Ν.3262/04 : Τροποποίηση άρθρων Ν.2725/99 

 Ν.3372/05 : Ρύθµιση θεµάτων Αθλητισµού 

 Ν.3479/06 : Νέος αθλητικός νόµος – Ίδρυση οργάνωση και λειτουργία 

αθλητικών επαγγελµατικών ενώσεων και άλλες διατάξεις.  

( βλ. Παράρτηµα Ι ) 

4.2 ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ Ν.3479/06 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ 

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ, ΤΙΣ Π.Α.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ. 

Σύµφωνα µε το νέο αθλητικό νόµο 3479/06  καθώς το πρόβληµα του 

επαγγελµατικού αθλητισµού είναι πρόβληµα καθολικής εξυγίανσης και όχι µόνο 

οικονοµικής και για να αντιµετωπισθεί επιτυχώς δεν αρκούν ηµίµετρα γίνονται 

βαθιές τοµές στα πλαίσια της ριζικής νοµοθετικής-θεσµικής αναθεώρησης, προς 

τις ακόλουθες κατευθύνσεις που αφορούν και  το επαγγελµατικό ποδόσφαιρο : 

 

4.2.1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Αναδιοργάνωση των φορέων διοίκησης και διαχείρισης και θωράκισής τους µε 

αρχές χρηστής διοίκησης και διαχείρισης, νοµιµότητας, διαφάνειας, ώστε να 

παράγουν έργο για την ανάπτυξη του αθλήµατος. 

Επακριβής καθορισµός των κριτηρίων βιωσιµότητας των επαγγελµατικών 

συλλόγων προκειµένου να παραµείνουν στις κατηγορίες των οικείων 

πρωταθληµάτων. Όλοι οι σύλλογοι θα υπόκεινται σε ετήσιες κρίσεις και για να 

συµµετάσχουν στα πρωταθλήµατα θ αξιολογούνται βάση κριτήρια χρηστής 

διοίκησης, διαχείρισης, οικονοµικής αγωνιστικής κατάστασης, αθλητικών 

εγκαταστάσεων, λειτουργίας ακαδηµιών εκπαίδευσης αθλητών, αριθµού 
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εισιτηρίων και συµπεριφορών οπαδών επακριβώς καθοριζόµενα και 

µοριοδοτούµενα από την οµοσπονδία και τις ενώσεις. 

Θεσµοθέτηση ενιαίου λογιστικού διαχειριστικού ελεγκτικού συστήµατος καθώς 

και ενιαίου συστήµατος διοικητικών διαδικασιών εποπτείας και ελέγχου των 

επαγγελµατικών συλλόγων, ώστε όλοι να απολαµβάνουν δίκαιης ισόνοµης και 

ισότιµης µεταχείρισης στους ελέγχους. 

Την καθιέρωση πάγιου συστήµατος για τη διαρκή επιµόρφωση των διοικητικών 

και τεχνικών στελεχών και τη θεσµοθέτηση Κώδικα ∆εοντολογίας τους 

Την αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση των ποδοσφαιρικών πρωταθληµάτων, 

ώστε να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικά, αξιόπιστα και ελκυστικά για 

τον Έλληνα φίλαθλο. 

 

4.2.2 ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ Ν.3479/06   

Επί του άρθρου 1, παρέχεται η δυνατότητα στις επαγγελµατικές ενώσεις να 

οργανωθούν και να λειτουργήσουν, κατά ρητή πρόβλεψη του καταστατικού 

τους, ως νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου είτε µε τη µορφή του σωµατείου 

του Αστικού Κώδικα είτε του Αστικού Συνεταιρισµού του ν.1667/86 διεπόµενα 

από τις διατάξεις του αθλητικού νόµου και του νόµου που διέπει την 

επιλεγόµενη µορφή οργάνωσης και λειτουργίας του νοµικού προσώπου. Η 

επαγγελµατική ένωση είναι φορέας αθλητικών , οικονοµικών και εµπορικών 

δραστηριοτήτων και η επιτυχής άσκησή τους προϋποθέτει ίδιο θεσµικό 

οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο. 

Με τα άρθρα 2 έως και 10, αναδιοργανώνεται ο ενιαίος φορέας διοίκησης και 

διαχείρισης του επαγγελµατικού ποδοσφαίρου που είναι η Ε.Π.Α.Ε.- Ένωση 
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Ποδοσφαιρικών Αθλητικών Εταιρειών, στην βάση πετυχηµένων πρότυπων 

Ευρωπαϊκών χωρών για την αποδοτικότερη εκπλήρωση της αποστολής του. Οι 

Ενώσεις επαγγελµατικού ποδοσφαίρου καθορίζονται σε δύο, που θα 

διοργανώνουν η µία το πρωτάθληµα της Α' Εθνικής και η άλλη τα 

πρωταθλήµατα Β' και Γ' Εθνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου που µέχρι στιγµής 

διοργανώνονταν από την Ε.Π.Α.Ε. .  

Η Ένωση Επαγγελµατικού Ποδοσφαίρου Α΄ Εθνικής Κατηγορίας 

«SUPERLEAQUE ΕΛΛΑ∆ΑΣ» οργανώνεται και λειτουργεί κατά ρητή πρόβλεψη 

του καταστατικού της σύµφωνα µε τις διατάξεις του αθλητικού νόµου και 

συµπληρωµατικά µε τις διατάξεις του ν.1667/86 περί αστικών συνεταιρισµών.  

Η Ένωση Επαγγελµατικού Ποδοσφαίρου Β΄ και Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας 

«Ε.Π.Α.Ε. ή Ε.Σ.Α.Π.Ε.» αναδιοργανώνεται και λειτουργεί κατά ρητή πρόβλεψη 

του καταστατικού της είτε ως σωµατείο είτε και αυτή ως αστικό συνεταιρισµός. 

Στις ενώσεις αυτές  ανατίθεται η ευθύνη και παρέχονται όλες εκείνες οι εξουσίες 

που είναι αναγκαίες για την άσκηση αποτελεσµατικής και υπεύθυνης διοίκησης 

και διαχείρισης του επαγγελµατικού ποδοσφαίρου των κατηγοριών 

αρµοδιότητάς τους µέσα στο πλαίσιο των νόµων του Κράτους και του 

καταστατικού, των κανονισµών και σκοπών της Ε.Π.Ο.  

Μέλη τους καθίστανται οι Π.Α.Ε. Α΄ και Β΄, Γ΄, Εθνικής Κατηγορίας. Τα όργανά 

διοίκησής τους είναι η Γενική Συνέλευση και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Για τις 

Π.Α.Ε. Β΄ και Γ΄ προβλέπεται να λειτουργήσουν και οι Γενικές Συνελεύσεις των 

κατηγοριών και καθορίζονται οι αρµοδιότητές του ώστε να προληφθούν 

µελλοντικές συγκρούσεις καθηκόντων. Εισάγεται ο διαρκής και συστηµατικός 

διοικητικός και διαχειριστικός έλεγχος των οργάνων διοίκησης  αλλά και ο 
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έκτακτος ανά έτος διαχειριστικός έλεγχος από ορκωτό ελεγκτή ύστερα από 

αίτηµα µέλους της Ένωσης.  

Συνιστώνται οι ακόλουθες υπηρεσιακές επιτελικές µονάδες σε επίπεδο γραφείου  

υπηρεσία οργάνωσης και προγραµµατισµού, υπηρεσία οικονοµικής πολιτικής 

και αξιοποίησης οικονοµικών και  εµπορικών δικαιωµάτων, υπηρεσία 

ενηµέρωσης και διεθνών σχέσεων, υπηρεσία νοµοθετικής εργασίας, υπηρεσία 

στατιστικής και τεκµηρίωσης. 

 

4.2.3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ   

Επί των άρθρων 11 & 15  παρέχεται στις Ενώσεις η εξουσία έκδοσης γενικών 

και ειδικών κανονισµών ελεγχόµενη της νοµιµότητας τους από τον Υπουργό 

Πολιτισµού , και στα πλαίσια των καταστατικών και κανονισµών της Ε.Π.Ο. και 

διεθνών οµοσπονδιών FIFΑ, UEFA.  Αν αδρανήσουν οι ενώσεις και παρέλθει η 

ετήσια προθεσµία, οι εξουσίες για την έκδοση κανονισµών περιέρχονται όλες 

στην Ε.Π.Ο.  

Οι κανονισµοί αυτοί περιλαµβάνουν τα κάτωθι : 

α) σε ότι αφορά τις Ενώσεις 

- την αναδιοργάνωση των Ενώσεων 

- την εσωτερική λειτουργία των υπηρεσιών, οργάνων και επιτροπών 

- την οικονοµική διαχείριση και τις προµήθειες 

- την εκµετάλλευση ραδιοτηλεοπτικών και λοιπών δικαιωµάτων και 

διανοµής του προϊόντος αυτών µεταξύ των µελών τους 

- τους πόρους της κάθε Ένωσης και τρόπου είσπραξης αυτών 
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- τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις εγγραφής και αποβολής 

των µελών τους 

β) σε ότι αφορά τις Π.Α.Ε. 

- Ενιαίο Λογιστικό –∆ιαχειριστικό –Ελεγκτικό Σύστηµα - Εποπτείας και 

Ελέγχου αυτών 

- ∆εοντολογία και επιµόρφωση των ∆ιοικητικών και Τεχνικών Στελεχών 

γ) σε ότι αφορά τους Επαγγελµατίες Ποδοσφαιριστές 

- Υγειονοµική Προστασία των Ποδοσφαιριστών ( έλεγχος ικανότητας, 

αθλητιατρική παρακολούθηση, προστασία από το ντόπινγκ ) 

- Σύσταση – Συγκρότηση των ακόλουθων Επιτροπών : Μόρφωσης και 

µεταποδοσφαιρικής Επαγγελµατικής κατάρτισης , Εκπαίδευσης και 

Τεχνικής κατάρτισης Νέων εκπαιδευοµένων Ποδοσφαιριστών, Μόνιµου 

∆ιαλόγου µεταξύ των Ενώσεων και των ποδοσφαιριστών. 

δ) σε ότι αφορά την Οργάνωση και ∆ιεξαγωγή των Πρωταθληµάτων  

- ∆ιάρθρωση, Οργάνωση και ∆ιεξαγωγή των Πρωταθληµάτων του 

Επαγγελµατικού Ποδοσφαίρου και Ειδικού Πειθαρχικού ∆ικαίου 

- Οργάνωση και ∆ιεξαγωγή των Πρωταθληµάτων Παίδων και Εφήβων- 

Νέων των Π.Α.Ε. 

- Ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων συµµετοχής των Π.Α.Ε. στα κατ’ 

έτος διεξαγόµενα πρωταθλήµατα 

- Πρόληψη και καταστολή της βίας στα γήπεδα και της χρήσης 

απαγορευµένων ουσιών 
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Επιπρόσθετα µε το άρθρο 16, ορίζεται η υποχρέωση των Ενώσεων µε ειδικό 

κανονισµό, εγκρινόµενο από την Ε.Π.Ο., να ορίσουν κριτήρια κατά τα διεθνή , 

για τη συµµετοχή και παραµονή των οµάδων στο πρωτάθληµα της Γ΄ Εθνικής 

Κατηγορίας. Ως τέτοια κριτήρια ορίζονται τα κριτήρια  για την οικονοµική και 

αγωνιστική τους κατάσταση, το µέσο όρο εισιτηρίων της τελευταίας τριετίας, των 

γηπεδικών εγκαταστάσεων και χώρων, την χωρητικότητα του σταδίου, την 

υλικοτεχνική υποδοµή κ.λ.π., ώστε να τεθεί τέρµα στο ισχύον καθεστώς της 

αυτόµατης ανόδου των οµάδων µε µόνο το αγωνιστικό κριτήριο, χωρίς να έχουν 

τις απαραίτητες υποδοµές, ώστε να µπορέσουν να ανταποκριθούν στις 

αυξηµένες ανάγκες της επαγγελµατοποίησής τους. 

Τροποποιήσεις των κανονισµών δεν επιτρέπονται κατά το χρονικό διάστηµα 

διεξαγωγής των αγώνων πρωταθλήµατος.  

  

4.2.4 ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 12, κατά την αποχώρηση των οµάδων Α΄ Εθνικής 

κατηγορίας από την Ε.Π.Α.Ε δηµιουργεί τεράστια οικονοµικά προβλήµατα 

καθώς παίρνει µαζί της το µέγιστο του οικονοµικού και εµπορικού προϊόντος 

που προκύπτει από τη δραστηριότητα του επαγγελµατικού ποδοσφαίρου και 

αφήνει πίσω της τεράστιο χρέος.  

Για την αντιµετώπιση των άνω οικονοµικών προβληµάτων προνοούνται τα εξής 

µέτρα : 

- το παρεχόµενο στην Ε.Π.Α.Ε. ποσοστό 2% από το ΠΡΟ-ΠΟ 

κατανέµεται στις ενώσεις σε ποσοστό 1% για την κάθε µία για κάλυψη 

λειτουργικών αναγκών. 
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- Τα χρέη της Ε.Π.Α.Ε. προς ∆ηµόσιο, την Ε.Π.Ο. και ασφαλιστικούς 

οργανισµούς µεταβιβάζονται στην SUPERLEAGUE.  Τα υπόλοιπα 

χρέη αναλαµβάνει η Ε.Π.Α.Ε.  

- Ρυθµίζονται οι οφειλές της Α΄ Εθνικής Κατηγορίας προς το ∆ηµόσιο 

εξοφλούµενες σε 60 ισόποσες δόσεις 

- Κάθε Ένωση λαµβάνει ποσοστό 2% και 10% αντίστοιχα κυρίως για  

ραδιοτηλεοπτικά δικαιώµατα  σύµφωνα µε το &8 αρ.84 ν.2728/99 

- Η Ένωση Α’ Εθνικής Κατηγορίας παρέχει ετήσια οικονοµική ενίσχυση 

στα µέλη της και στους συλλόγους Β΄ και Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας, για 

την κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους. 

 

4.2.5 ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Π.Α.Ε  

Κατά το άρθρο 13, επανακαθορίζεται η έννοια των κατηγοριών 

ποδοσφαιριστών επαγγελµατιών, αµειβόµενων και ερασιτεχνών που 

αγωνίζονται στα πρωταθλήµατα και ορίζεται ότι ο ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής 

της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας δεν υπογράφει συµβόλαιο παροχής υπηρεσιών 

καθώς τις λαµβάνει για την υποστήριξη της αθλητικής του δραστηριότητας και 

δεν αποτελούν οικονοµικό αντάλλαγµα έναντι παροχής υπηρεσιών. Στο 

πρωτάθληµα Α΄ και Β΄ Εθνικής Κατηγορίας αγωνίζονται µόνο επαγγελµατίες 

ποδοσφαιριστές ενώ στης Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας επιτρέπεται η συµµετοχή 

πέρα των επαγγελµατιών και αµειβοµένων ποδοσφαιριστών και ερασιτεχνών. 

Επί του άρθρου 14 η Γ΄ Εθνική Κατηγορία, λόγω του ότι αντιµετωπίζει 

αξεπέραστα οικονοµικά προβλήµατα και η επιβίωσή της ως επαγγελµατικής 

κατηγορίας είναι προβληµατική, παύει να έχει αµιγώς επαγγελµατικό χαρακτήρα 
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και καθίσταται ο προεισαγωγικός κλάδος του επαγγελµατικού ποδοσφαίρου και 

το σχολείο για τη µετάβαση από το ερασιτεχνικό στο επαγγελµατικό 

ποδόσφαιρο. Οι νέες ενώσεις του επαγγελµατικού ποδοσφαίρου ενισχύουν τις 

υποδοµές οργάνωσης και λειτουργίας της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας καθώς και τα 

οικονοµικά αυτής λαµβανοµένων υπόψη των ωφελειών που αντλούν οι λοιπές 

ανώτερες Κατηγορίες, τόσο σε έµψυχο υλικό ποδοσφαιριστών, δοκιµασµένων 

διοικητικών, όσο και σε εθισµένους ήδη στις αρχές και τους κανόνες του 

επαγγελµατισµού συλλόγους, προκειµένου να καταστούν αξιόπιστα µέλη των  

υπερκείµενων ενώσεων.  

Με το άρθρο 20,  επεκτείνεται και στα πρόσωπα που διευθύνουν ή 

διαχειρίζονται τις υποθέσεις των αθλητικών οργανώσεων, η συνευθύνη των 

αντίστοιχων προσώπων των εµπορικών ανωνύµων εταιριών και συνεταιρισµών 

για την πληρωµή των φόρων προς το ∆ηµόσιο ή χρεών προς τρίτους. Η 

παραπάνω ευθύνη δεν αφορά µέλη προσωρινών ∆ιοικήσεων που ορίσθηκαν 

µε δικαστικές αποφάσεις, παρά µόνο για τα χρέη που οι ίδιες δηµιούργησαν. 

Κατά τα άρθρα 21, 22, 23, 24, 25 και 26 τίθενται κανόνες για τα συµβόλαια, τις 

αµοιβές και µετεγγραφές ποδοσφαιριστών ως εξής :  

1) Οι κάθε είδους αµοιβές των επαγγελµατιών και αµειβόµενων αθλητών 

του επαγγελµατικού ποδοσφαίρου καθορίζονται ελεύθερα ως προς το 

είδος, το ύψος, τον τρόπο και το χρόνο καταβολής τους, µε το 

συµβόλαιο, για λόγους διαφάνειας και αποφυγή καταστρατηγήσεων του 

νόµου. Έκτακτες παροχές, µη περιλαµβανόµενες στο συµβόλαιο είναι 

απολύτως άκυρες χωρίς έννοµο αποτέλεσµα. Επίσης ύστερα από κοινή 

συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών µπορεί να επέλθει µεταβολή στο 

συµβόλαιο, κατά τα διεθνή ανάλογα πρότυπα, σε περιπτώσεις 
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δυσµενούς µεταβολής της οικονοµικής κατάστασης του αθλήµατος ή της 

Π.Α.Ε. συνεπεία της οποίας η εκπλήρωση των προς τους αθλητές 

οικονοµικές υποχρεώσεις καθίστανται ιδιαίτερα επαχθής και 

οπωσδήποτε στην περίπτωση υποβιβασµού της οµάδας. 

2) Για την αποφυγή δυσανάλογων των δυνατοτήτων τους υποχρεώσεων 

των εταιριών που τις οδηγεί σε οικονοµικά αδιέξοδα, το ύψος των 

αµοιβών του συνόλου των ποδοσφαιριστών της κάθε εταιρείας δεν 

µπορεί να υπερβαίνει το 70% των εσόδων του προϋπολογισµού της 

εταιρείας και κατ΄ εξαίρεση για τις οµάδες που αγωνίζονται σε 

ευρωπαϊκές διοργανώσεις σε συνολικό ποσοστό µέχρι 90% επί των 

εσόδων του προϋπολογισµού.  

3) Καµία εγγραφή ή µετεγγραφή ποδοσφαιριστών δεν επιτρέπεται αν 

προηγουµένως δεν καταβληθεί ο αναλογούν φόρος και ορίζεται 

συγκεκριµένη διαδικασία εφαρµογής του µέτρου, ώστε να 

προλαµβάνονται τυχόν καταστρατηγήσεις. 

4) Προβλέπεται η υποχρέωση ασφάλισης σε ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα 

και των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στις κατηγορίες 

του επαγγελµατικού ποδοσφαίρου και τίθενται ρητοί περιορισµοί στην 

ανεξέλεγκτη λειτουργία των ποδοσφαιρικών µάνατζερ. Επίσης  ο 

αθλητής µε τη συµπλήρωση του 18ου έτους υπογράφει υποχρεωτικά 

συµβόλαιο παροχής υπηρεσίας. 

5) Επίσης αίρονται οι περιορισµοί του άρθρου 90 του ν.2725/1999 , προς 

το σκοπό της εναρµόνισης προς το δίκαιο της .Ε.Ε. και των διεθνών 

ποδοσφαιρικών οµοσπονδιών, ως προς την ελεύθερη διακίνηση 
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κατηγοριών ερασιτεχνικών ποδοσφαιριστών και καταργείται η µονοµερής 

ανανέωση των συµβολαίων εκ µέρους των αθλητικών οργανώσεων. 

6) Καθορίζεται το νοµικό καθεστώς των επαγγελµατιών και αµειβόµενων 

ποδοσφαιριστών σε περίπτωση υποβιβασµού της οµάδας σε κατηγορία 

του ερασιτεχνικού αθλητισµού και προνοείται η υποχρέωση των 

ποδοσφαιριστών που το συµβόλαιό τους δεν έχει λήξει, για ένα χρόνο να 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο διάδοχο σωµατείο, υπό την 

προϋπόθεση ότι θα τους καταβάλει τις νόµιµες αµοιβές τους. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 27 τίθεται ο κανόνας ότι απαγορεύεται η διενέργεια κάθε 

είδους εγγραφών ή µετεγγραφών αθλητών σε Π.Α.Ε. εφόσον το σύνολο των 

ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας είναι µικρότερο από το ένα δέκατο (1/10) του 

καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου, οπότε και υποχρεώνονται να αυξήσουν 

το εταιρικό κεφάλαιο είτε µε προσωρινές καταθέσεις των µετόχων για 

µελλοντική  µετοχοποίηση τους  είτε µε πραγµατοποίηση αυξήσεων του 

µετοχικού τους κεφαλαίου πριν από κάθε µετεγγραφική περίοδο , για να 

εξασφαλίσουν το ελάχιστο όριο των ιδίων κεφαλαίων σύµφωνα µε το 

ν.2190/1920 όπως ισχύει. 

Με το άρθρο 28 συµπληρώνεται το άρθρο 3 του ν.2725/1999 και τίθενται σε 

αργία, µε πράξη του οργάνου διοίκησης της οικείας αθλητικής οργάνωσης, όσοι  

παραπέµπονται, αµετακλήτως στο δικαστήριο ή καταδικάζονται σε πρώτο 

βαθµό, για εγκλήµατα του ως άνω άρθρου ώστε να προλαµβάνονται 

δυσάρεστες καταστάσεις στη διοίκηση και διαχείριση των αθλητικών 

υποθέσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο – 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

 
 
 
5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Οι Π..Α.Ε. είναι οργανωµένες εταιρείες που ακολουθούν τµηµατοποίηση κατά 

υπηρεσία, ώστε να υπάρχει αποτελεσµατικός συντονισµός αποφάσεων και 

ενεργειών που αφορούν την ίδια υπηρεσία κάτω από τη Γενική ∆ιεύθυνση (βλ. 

σχήµα 1), επιδιώκοντας να επιτευχθούν οι στόχοι της εταιρείας.  

 
 
5.1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Τα θέµατα αρµοδιότητας της Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοίκησης ασκούνται σε 

επίπεδο ανώτερης ηγεσίας. Το Οικονοµικό τµήµα διαχειρίζεται τα µετρητά τις 

τραπεζικές εργασίες, την αξιολόγηση των διαφόρων επενδύσεων, τον 

προγραµµατισµό. Το Λογιστήριο και η ∆ιεύθυνση Προσωπικού είναι συνήθως 

υποτµήµατα κάτω από την Οικονοµική ∆/νση (βλ.σχ.1).   

 
σχήµα 1. 
Οργανόγραµµα 

 
 

Γενική ∆/νση  
 
 
 

∆/νση 
Προσωπικού 

Οικονοµική 
∆/νση 

Λογιστήριο 

Ποδοσφαιρικό 
τµήµα 

Μάρκετινγκ Τµήµα 
∆ηµοσίων 
σχέσεων 

Τµήµα 
Η/Υ 
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5.1.1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
Στα πλαίσια της χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας οργανώνονται από τη Γενική 

∆/νση σε συνεργασία µε την Οικονοµική ∆/νση όλες οι ενέργειες που αφορούν 

την πρόβλεψη κεφαλαίων, για να είναι εξασφαλισµένη η  ρευστότητα της 

επιχείρησης, ώστε να εξυπηρετήσει της ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις της αλλά 

και οι απαραίτητες ενέργειες για την αποτελεσµατική επένδυσή τους όπως και 

την επίτευξη της µέγιστης αποδοτικότητά τους.  

Οι αποφάσεις για επενδύσεις αφορούν επενδύσεις µεγάλης και µικρής 

διάρκειας σε Πάγιο και Κυκλοφορούν Ενεργητικό αντίστοιχα. Οι αποφάσεις 

χρηµατοδοτήσεως λαµβάνονται για τα ίδια κεφάλαια και για τα ξένα 

µακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα. Επίσης λαµβάνονται αποφάσεις για την 

χρηµατοοικονοµική ανάλυση και τον προγραµµατισµό.  

 

5.1.2 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ – ΚΕΡ∆ΟΥΣ 
 
Τα κέντρα κόστους- κέρδους των ποδοσφαιρικών εταιρειών αποφασίζονται από 

την Οικονοµική ∆/νση ανάλογα µε τη συµµετοχή κάθε διαδικασίας στα έξοδα 

της εταιρείας κατά προσέγγιση, χωρίς να υπάρχει  ξεκάθαρη µεθοδολογία 

κατανοµής και επιµερισµού του ποσοστού κάθε εξόδου της Γενικής λογιστικής . 

Κόστος για µία επιχείρηση είναι τα απαιτούµενα έξοδα από την αγορά α’ υλών, 

την παραγωγή έως και τη διάθεση των προϊόντων της στην αγορά.  

∆ιακρίνεται σε α) λειτουργικό : περιλαµβάνει το κόστος της λειτουργίας 

παραγωγής, της διοικητικής λειτουργίας, της λειτουργίας των ερευνών και της 

ανάπτυξης, της διάθεσης και χρηµ/ικής λειτουργίας. β) παραγωγής : 

περιλαµβάνει τα κόστη των άµεσων υλικών, όλα τα έξοδα που αφορούν την 

παραγωγή, εκτός από τα έξοδα των τόκων και συναφών εξόδων που δεν 
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κοστολογούνται και δε βαρύνουν το κόστος αποθεµάτων, τα τυχόν 

υπολογιστικά έξοδα που αφορούν την παραγωγή και δεν βαρύνουν την 

παραγωγή. γ) έξοδα διοικητικής λειτουργίας : τα έξοδα της διοίκησης πλην 

τόκων και συναφών εξόδων καθώς και τα  τυχόν υπολογιστικά έξοδα που 

αφορούν την διοικητική λειτουργία. Όλο το κόστος αυτό βαρύνει τα µικτά 

αποτελέσµατα. δ) έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης : όλα τα έξοδα 

λογαριασµών που αναφέρονται στην έρευνα και ανάπτυξη καθώς και τα 

υπολογιστικά έξοδα τους εκτός από τόκους και συναφή έξοδα του τµήµατος 

αυτού. στ) έξοδα λειτουργίας και διάθεσης : αποτελούν τα άµεσα έξοδα των 

πωλήσεων που πραγµατοποιούνται για την επίτευξη της πώλησης. ε) 

χρηµατοοικονοµικά έξοδα : είναι οι τόκοι και έξοδά τους για τη λειτουργία της 

επιχείρησης. ∆ηλαδή της παραγωγής, της διοίκησης , της ανάπτυξης-έρευνας , 

της διάθεσης. Το κόστος τους βαρύνει τα µικτά αποτελέσµατα και µεταφέρεται 

στα αποτελέσµατα χρήσεως κατά το µέρος που δεν βαρύνει τη λειτουργίας της 

διάθεσης και των χρηµατοοικονοµικών εσόδων. 

 

Το µεγαλύτερο ποσοστό επιµερισµού του κόστους όπως διακρίνουµε από τους 

ισολογισµούς των µεγαλύτερων Π.Α.Ε στις καταστάσεις αποτελεσµάτων 

χρήσεως ( βλ. παράρτηµα Ι ) αναλογεί στην λειτουργία της Παραγωγής και σε 

πολύ µικρότερα ποσοστά στη ∆ιοίκηση, στη ∆ιάθεση και στη 

Χρηµατοοικονοµική λειτουργία, ενώ δε παρουσιάζεται κατανοµή εξόδων για 

Έρευνα – Ανάπτυξη.   

Τ α κέντρα κόστους ανήκουν στους λογ/µούς της αυτόνοµης λειτουργίας της 

αναλυτικής λογιστικής εκµεταλλεύσεως, που λειτουργεί παράλληλα µε τη Γενική 
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λογιστική, στον πρωτοβάθµιο λογ/σµό 92 Κέντρα (θέσεις ) κόστους και 

αναλύονται στους εξής δευτεροβάθµιους : 

92.00 Έξοδα λειτουργίας παραγωγής 

92.01 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

92.02 Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως 

92.03 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 

92.04 Έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας 

Στις Π.Α.Ε. έχουµε ανάλυση ως κάτωθι : 

Ο δευτεροβάθµιος λογαριασµός  92.00 έξοδα λειτουργίας Παραγωγής 

αναλύεται στους εξής τριτοβάθµιους  : 

92.00.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού  

92.00.61 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 

92.00.62 Παροχές τρίτων 

92.00.63 Φόροι – τέλη 

92.00.64 ∆ιάφορα έξοδα 

92.00.65 Τόκοι και συναφή έξοδα 

92.00.66 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωµατ/νες στο λειτουργικό κόστος 

92.00.67 ...... 

92.00.68 Προβλέψεις 

Ο λογαριασµός 92.01 έξοδα ∆ιοικητικής λειτουργίας και 92.03 λειτουργίας 

∆ιαθέσεως και χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας ακολουθούν την ίδια ανάλυση 

µε τον 92.00 λειτουργία Παραγωγής και αντικρίζονται µε τους λογαριασµούς  

της οµάδας 6 της Γενικής λογιστικής.  
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5.1.3 ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ 

Στο σύνολό τους οι Π.Α.Ε. χρηµατοδοτούνται µε βραχυπρόθεσµα δανειακά 

κεφάλαια των διοικήσεών τους και των προµηθευτών τους και σπανιότερα 

χρηµατοδοτούν τις υποχρεώσεις τους µε µακροπρόθεσµο δανεισµό από 

πιστωτικά ιδρύµατα. Το βάρος του δανεισµού λογίζεται κυρίως στις 

βραχυπρόθεσµες πιστώσεις των διοικήσεων τους αλλά και στις 

βραχυπρόθεσµες πιστώσεις από προµηθευτές. Επίσης στις περιπτώσεις 

δανεισµού από πιστωτικά ιδρύµατα παρατηρείται  µεγάλο κόστος δανεισµού 

λόγω των υψηλών εξόδων δανεισµού ενώ η πορεία των δανειακών κεφαλαίων 

υπολείπεται της αποδόσεως των ιδίων κεφαλαίων.    

 

5.1.4 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΧΟΡΗΓΕΙΕΣ 

Τα ακαθάριστα έσοδα των Π.Α.Ε. προέρχονται κυρίως από τη διάθεση 

εισιτηρίων ποδοσφαιρικών αγώνων, έσοδα από παραχώρηση τηλεοπτικών και 

ραδιοφωνικών δικαιωµάτων, από παραχώρηση ποδοσφαιριστών , από 

επιχορηγήσεις και έσοδα από διαφηµίσεις – χορηγίες. 

Οι επιχορηγήσεις είναι ετήσιες και καταβάλλονται µέσω της Ε.Π.Ο. από την 

UEFA και την FIFA για τη συµµετοχή των ποδοσφαιρικών εταιρειών στις 

ευρωπαϊκές οργανώσεις πρωταθλήµατος και κυπέλλου αναλογικά µε την 

κατηγορία που ανήκουν.  

Επίσης σύµφωνα µε το αρθ. 36 του ν.3057/2002, από τα ακαθάριστα έσοδα του 

Οργανισµού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (Ο.Π.Α.Π.), που 

προέρχονται από τυχερά παιχνίδια ποδοσφαιρικών αγώνων   διανέµεται 

επιχορηγία σε ποσοστό 8% µέχρι πρότινος στην Ε.Π.Α.Ε.  ενώ από το φετινό 

πρωτάθληµα στη ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ.  Από το ποσοστό αυτό 
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επιχορηγούνται οι Π.Α.Ε. και τα σωµατεία που αγωνίζονται στα πρωταθλήµατα 

επαγγελµατικού ποδοσφαίρου ως εξής σύµφωνα µε το αρ.102 του ν.2725/99  :  

Οι Π.Α.Ε. Α’ Εθνικής Κατηγορίας 3% 

Οι Π.Α.Ε. Β’ Εθνικής Κατηγορίας 2% 

Οι Π.Α.Ε. Γ’ Εθνικής Κατηγορίας 2,5% 

Κάθε Π.Α.Ε. της ίδιας κατηγορίας επιχορηγείται µε το ίδιο ποσό. Σύµφωνα µε 

υπουργική απόφαση του αρµόδιου υπουργού επιτρέπεται η περικοπή η µη 

καταβολή της επιχορήγησης, αν η Π.Α.Ε. δεν δηµοσίευσε εµπρόθεσµα τις 

οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ.43β του 

κ.ν.2190/1920 και να της υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείο 

Ανάπτυξης ή αν παρέλειψε  να υποβάλλει την απόφαση της γενικής συνέλευσης 

των µετόχων για έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων και αν δεν έχει νόµιµη 

διοίκηση.  Οι επιχορηγήσεις τηρούνται στους λογαριασµούς εκµεταλλεύσεως 

της γενικής λογιστικής στην οµάδα 7 «οργανικά έσοδα κατ’ είδος» στο 

δευτεροβάθµιο λογαριασµό 74 «επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων» 

και αναλύονται σε επιχορηγήσεις από U.E.F.A. , Ε.Π.Ο., Ο.Π.Α.Π. Επίσης στον 

ίδιο λογαριασµό τηρούνται και λοιπές κρατικές επιχορηγήσεις. Σύµφωνα µε το 

∆.Λ.Π 20 «λογιστικός χειρισµός κυβερνητικών επιχορηγήσεων και 

γνωστοποίηση κυβερνητικής υποστήριξης» των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

που θα εφαρµοστούν από το 2008 στις µη εισηγµένες Α.Ε. οι κυβερνητικές 

επιχορηγήσεις θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως εισόδηµα της περιόδου που 

είναι εισπρακτέες οι υφιστάµενες ζηµίες/έξοδα και να αφαιρούνται από τη 

συσχετιζόµενη δαπάνη που καταχωρίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. 
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Ένα ακόµα σηµαντικό έσοδο για τις Π.Α.Ε. είναι τα έσοδα από διαφηµίσεις και 

χορηγίες που προέρχονται από ιδιωτικά συµφωνητικά µε τους χορηγούς – 

διαφηµιζόµενους. Η ανάπτυξη της αγοράς της χορηγίας είναι θεαµατική τα 

τελευταία χρόνια. Στο ποδόσφαιρο αλλά και σε άλλα δηµοφιλή αθλήµατα η 

χορηγία έχει βρει πρόσφορο έδαφος καθώς µέσα από τις φανέλες των 

ποδοσφαιριστών , τα διαφηµιστικά στα γήπεδα ....θεωρείται οικονοµικότερη 

προσέγγιση του κοινού και µε πιο άµεσα αποτελέσµατα από την παραδοσιακή 

διαφηµιστική εκστρατεία. Είναι µία καινούρια αγορά για την Ελλάδα και 

διακρίνεται σε τρία είδη . Τη χορηγία των οµάδων που αφορά χρηµατοδότηση 

µε αντάλλαγµα τη χρήση του εταιρικού ονόµατος από τις οµάδα, τις χορηγίες 

των αθλητικών διοργανώσεων µε ταυτόχρονη προώθηση των προϊόντων των 

χορηγών και τις τηλεοπτικές-ραδιοφωνικές µεταδόσεις όπου πρόκειται µάλλον 

για καθαρή διαφήµιση παρά µάλλον για χορηγία.  Οι προϋποθέσεις χορηγίας 

αθλητικών σωµατείων ορίζονται στο ν.1958/1991 Τµήµατα αµειβόµενων 

αθλητών-αθλητικές ανώνυµες εταιρείες» . Οι µεγάλες ποδοσφαιρικές εταιρείες 

λαµβάνουν µεγάλα ποσά ετησίως για την εµφάνιση του σήµατος της εταιρείας 

στις φανέλες και στο λοιπό αθλητικό υλικό των προϊόντων των χορηγών. Τα 

έσοδα από διαφηµίσεις- χορηγίες εµφανίζονται στο δευτεροβάθµιο λογαριασµό 

75 .00 «έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους» της οµάδας 7 του Ε.Γ.Λ.Σ. 

στον πρωτοβάθµιο λογ. 75 «έσοδα παρεπόµενων ασχολιών». 

 

5.2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  

Στις Π.Α.Ε. υπάρχουν οργανωµένα λογιστήρια όπου τηρούνται τα βιβλία και 

στοιχεία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ µηχανογραφικά και χειρόγραφα , σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Π∆. 186/92 περί ΚΒΣ. Τα υποχρεωτικά βιβλία είναι το Ισοζύγιο 
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γενικής – αναλυτικής λογιστικής, το βιβλίο απογραφών και ισολογισµού , το 

µητρώο παγίων και τα πρακτικά ∆.Σ. , Γ.Σ. Τα κατεξοχήν στοιχεία που 

τηρούνται είναι το τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, το δελτίο αποστολής, το 

τιµολόγιο πώλησης-δελτίο αποστολής, η απόδειξη είσπραξης και η απόδειξη 

πληρωµής. 

 

5.2.1 ΕΓΛΣ – ΟΜΑ∆ΕΣ 1ο ΒΑΘΜΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ  

Οι Π.Α.Ε. ως ανώνυµες εταιρείες ακολουθούν το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο του 

Π∆1123/1980 µε συλλειτουργία της Γενικής µε την Αναλυτική λογιστική, όπου η 

Αναλυτική σε αυτό το λογιστικό κύκλωµα διατηρεί την αυτονοµία της. Οι 

εταιρείες οφείλουν να ενηµερώνουν όλους τους λογαριασµούς συγκεντρωτικά ή 

αναλυτικά τουλάχιστον κάθε µήνα.  

Οι πρωτοβάθµιοι λογαριασµοί που κυρίως κινούνται  είναι οι κάτωθι. : 

1Η ΟΜΑ∆Α – ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

10. Εδαφικές εκτάσεις 

11. Κτήρια – Εγκαταστάσεις κτηρίων – τεχνικά έργα 

12. Μηχανήµατα – Λοιπός µηχ/κός εξοπλισµός 

13. Μεταφορικά µέσα 

14. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 

16. Ασώµατες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως 

18. Συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

2Η ΟΜΑ∆Α – ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

25. Αναλώσιµα υλικά  

26. Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων 

3Η ΟΜΑ∆Α – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 
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30. Πελάτες 

31. Γραµµάτια εισπρακτέα 

33. Χρεώστες διάφοροι 

34. Χρεόγραφα 

35. Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 

36. Μεταβατικοί λογ. ενεργητικού  

38. Χρηµατικά διαθέσιµα 

4Η ΟΜΑ∆Α – ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ – ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

40. Κεφάλαιο 

41. Αποθεµατικά - ∆ιαφορές αναπροσαρµογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων 

42. Αποτελέσµατα εις νέων 

43. Ποσά προορισµένα για αύξηση κεφαλαίου 

44. Προβλέψεις 

45. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

5Η ΟΜΑ∆Α – ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

50. Προµηθευτές 

51. Γραµµάτια πληρωτέα 

52. Τράπεζες – Λογ. βραχυπροθ. υποχρεώσεων 

53. Πιστωτές διάφοροι 

54.Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη 

55. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 

56. Μεταβατικοί λογ. παθητικού 

6Η ΟΜΑ∆Α – ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΚΑΤ’ ΕΙ∆ΟΣ 

60. Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 
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61. Αµοιβές και έξοδα τρίτων 

62 Παροχές τρίτων 

63. Φόροι – τέλη 

64. ∆ιάφορα έξοδα 

65. Τόκοι και συναφή έξοδα 

66. Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 

68. Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως 

7Η ΟΜΑ∆Α – ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΤ’ ΕΙ∆ΟΣ 

72. Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων και άχρηστου υλικού 

73. Πωλήσεις υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών) 

74. Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων 

75. Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών 

76. Έσοδα κεφαλαίων 

78. Ιδιοπαραγωγή παγίων – τεκµαρτά έσοδα από αυτοπαραδόσεις ή 

καταστροφές αποθεµάτων 

8Η ΟΜΑ∆Α – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

80. Γενική εκµετάλλευση 

81. Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα 

82. Έξοδα και έσοδα προηγούµενων χρήσεων 

83. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 

84. Έσοδα από  προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων 

85. Αποσβέσεις παγίων µη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 

86. Αποτελέσµατα χρήσεως 

88. Αποτελέσµατα προς διάθεση 

89. Ισολογισµός 
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9Η ΟΜΑ∆Α – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  

90. ∆ιάµεσοι  - αντικριζόµενοι λογ. 

92. Κέντρα (θέσεις ) κόστους 

94. Αποθέµατα 

96. Έσοδα  - µικτά αναλυτικά αποτελέσµατος 

98. Αναλυτικά αποτελέσµατα 

10η ΟΜΑ∆Α - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 

02. Χρεωστικοί λογ. εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών  

04. ∆ιάφοροι λογ. πληροφοριών χρεωστικοί 

06. Πιστωτικοί λογ. εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών 

08. ∆ιάφοροι λογ. πληροφοριών πιστωτικοί 

 

5.2.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

Η λογιστική µονάδα χρησιµοποιώντας ηλεκτρονικά και χειρόγραφα συστήµατα 

ασχολείται µε τη λογιστική , τις πιστώσεις, τα φοροτεχνικά και τον ταµιακό 

προγραµµατισµό σύµφωνα µε τις αποφάσεις της διοικήσεως. Ο προϊστάµενος 

λογιστηρίου υπό την εποπτεία της οικονοµικής διεύθυνσης  διασφαλίζει την 

εύρυθµη λειτουργία του λογιστηρίου , την καλή σχέση µε τους πιστωτές της 

εταιρείας καθώς και την εξωτερική εικόνα της εταιρείας µε τους εποπτικούς 

κρατικούς και µη µηχανισµούς που επιδιώκουν τη εκπλήρωση των οικονοµικών 

και φορολογικών υποχρεώσεων των Π.Α.Ε.  

 

5.2.3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   

Σύµφωνα µε τα Πιστοποιητικά Ελέγχου, προς τους µετόχους των Π.Α.Ε., των 

ορκωτών ελεγκτών λογιστών ,  που  είτε στηρίζονται είτε όχι σε ανεπιφύλακτη 
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γνώµη, στους ετήσιους ισολογισµούς των υπό εξέταση Π.Α.Ε. ( ΑΕΚ, ΟΣΦΠ, 

ΠΑΟ και ΠΑΟΚ- βλ. παράρτηµα Ι ) κατά τα αρ.37 κ.ν.2190/20 και τις διατάξεις 

του ν.2725/99, οι εταιρείες εφαρµόζουν ορθά το Ε.Γ.Λ.Σ., όπως συµπληρώθηκε 

µε την Υπουργική Απόφαση ν.18964/1988 «λογιστικός οδηγός για τις Π.Α.Ε.»  

 

Ενδεικτικά αναφερόµαστε στη Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ.  για την οποία κατά τον έλεγχο των 

ορκωτών προέκυψαν τα κατωτέρω θέµατα για τους Ισολογισµούς των χρήσεων 

1/7/01 έως 30/6/05 (βλ. παράρτηµα Ι ) και θα παρουσιάσουµε αρχικά ο 

Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ισολογισµού 30/6/2002 για τη χρήση 1/7/2001-

30/6/2002 κατά οποίο : 

- ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε προηγούµενη χρήση. 

- Στο λογ. «δαπάνες µεταγραφών-ανανεώσεων συµβολαίων ποδοσφαιριστών» 

δε λογίστηκαν συνολικά αποσβέσεις ποσού €10.346.000. 

- Στις απαιτήσεις περιλαµβάνονται ποσά σε καθυστέρηση για τα οποία η 

εταιρεία δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για τη ζηµιά που θα προκύψει κατά τη 

ρευστοποίησή τους. 

- Στο λογ. « Ενεργητικού ∆.ΙΙ.11 χρεώστες διάφοροι » περιλαµβάνεται ποσό µε 

το οποίο έπρεπε να επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα της χρήσεως. 

- Στο λογ. « Γ.ΙΙ.5 υποχρεώσεις από φόρους τέλη » περιλαµβάνονται 

ληξιπρόθεσµες οφειλές το ύψος των προστίµων των προσαυξήσεων δε µπορεί 

να προσδιορισθεί. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για περίοδο 1/7/92-

30/6/02 και οι φορολογικές υποχρεώσεις δεν είναι οριστικές. 

- Από τις σχετικές επιστολές των δικηγόρων της Π.Α.Ε. προς τους ορκωτούς 

εκκρεµούν αγωγές αποζηµιώσεων τρίτων που ασκήθηκαν ενώπιον 

Πρωτοβάθµιων δικαστηρίων εις βάρος της Π.Α.Ε. για γεγονότα που συνέβησαν 

  58



κατά τις χρήσεις. Στο πιθανολογούµενο ποσό έχει ληφθεί υπόψη όπου 

συνέτρεχε η περίπτωση , η εφαρµογή του αρ. 44 του Ν.1892/1990 , σύµφωνα 

µε τη σχετική απόφαση του Εφετείου Αθηνών. Επίσης υπάρχουν αγωγές 

αποζηµιώσεων τρίτων εις βάρος της Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. όπου µε την αγωγή ζητείται 

να αναγνωριστεί ότι οι εναγόµενοι οφείλουν στην Π.Α.Ε. καθώς πιθανολογείται 

από τους δικηγόρους που χειρίζονται την υπόθεση ότι η αγωγή θα ευδοκιµήσει 

υπέρ της Π.Α.Ε.  

Επίσης στον Ισολογισµό 1/7/2003-30/6/2004 :  

- Στο κονδύλιο του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού «επισφαλείς –επίδικοι 

πελάτες και χρεώστες» περιλαµβάνονται από µακρού χρόνου ανεπίδεκτες 

εισπράξεως απαιτήσεις οι οποίες στο σύνολό τους θα έπρεπε να επιβαρύνουν 

τα αποτελέσµατα της χρήσεως. 

- Σύµφωνα µε απόφαση της Επίδικης Επιτροπής Αποτίµησης της αξίας 

επαγγελµατιών αθλητών του αρ.17 ν.3262/2004, προέκυψε υπεραξία από την 

αποτίµηση της αξίας των εν ενεργεία ποδοσφαιριστών για περίοδο 1/7/03-

30/6/04 .Η υπεραξία αυτή απεικονίζεται στο λογ. Ιδίων κεφαλαίων Α.ΙΙΙ. 3α 

«∆ιαφορά αποτίµησης αθλητών» και αντίστοιχα στο λογ. Παγίου Ενεργ. Γ.Ι.6α 

«Υπεραξίας αποτίµησης ποδοσφαιριστών» 

- Ωφέλεια για τη Π.Α.Ε από διακανονισµού απαιτήσεων ποδοσφαιριστών όπως 

εµφανίζονται στο λογ. Παθητικού Γ.ΙΙ.11α «Υποχρεώσεις από µεταγραφές, 

ανανεώσεις συµβολαίων» που θα λογιστικοποιηθεί στην επόµενη χρήση. 

 

Κατά τη γνώµη των ελεγκτών µε εξαίρεση τις ανωτέρω περιπτώσεις οι 

οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο 1/7/2004-30/6/2005 απεικονίζουν 
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ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της εταιρείας και δεν διατυπώνουν επιφύλαξη 

ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου αλλά εφιστούν την προσοχή :  

α)στη σηµείωση της παρ.7 περίπτωση (γ) του προσαρτήµατος όπου γίνεται 

αναφορά στο γεγονός ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις για τις χρήσεις 1/7/03-

30/6/04 , 1/7/04-30/6/05, 1/7/04-28/2/05 έχουν ελεγχθεί προσωρινά από την 

αρµόδια φορολογική αρχή και οι αντίστοιχες επιβαρύνσεις έχουν λογιστεί στο 

αποτέλεσµα της κλειόµενης χρήσεως ενώ η περίοδος 1/7/05-30/6/05 δεν έχει 

ακόµη ελεγχθεί µε συνέπεια να υπάρχει ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων 

φόρων   και προσαυξήσεων κατά το χρόνο διενέργειας του τακτικού 

φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις αυτές. 

β) στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας επειδή στον ανωτέρω ισολογισµό είναι 

µικρότερα του 1/10 του µετοχικού κεφαλαίου (αρνητική καθαρή θέση), 

συντρέχουν προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων των αρ.47,48 

κ.ν.2190/1920 και συνεπώς επιβάλλεται η εταιρεία να λάβει µέτρα ώστε να 

αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των άρθρων αυτών. Στην περίπτωση αυτή 

θα έχουν εφαρµογή και οι ευνοϊκές διατάξεις για τις Π.Α.Ε. του αρ.7 

ν.2725/1999 σχετικά µε την αποτίµηση των ποδοσφαιριστών από την ειδική 

επιτροπή της Ε.Π.Α.Ε. και οι οποίες θα ληφθούν υπόψη από τον αρµόδιο 

Υπουργό Ανάπτυξης.  

γ) στο επίπεδο οργάνωσης του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου το οποίο 

χρήζει βελτιώσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο – 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 

6. Εισαγωγή 

Για την κατανόηση των χρηµατοοικονοµικών δεικτών από κάθε αναγνώστη 

κρίνεται σκόπιµο να παρουσιαστούν συνοπτικά οι κυριότεροι αριθµοδείκτες 

τους περισσότερους εκ  των οποίων θα χρησιµοποιήσουµε στο επόµενο 

κεφάλαιο κατά την χρηµατοοικονοµική ανάλυση των ισολογισµών ενδεικτικά 

τεσσάρων Ελληνικών Ποδοσφαιρικών Οµάδων, σύµφωνα µε την παρουσία 

τους στα Ελληνικά Πρωταθλήµατα – Κύπελλα, για πέντε διαδοχικές χρήσεις. Θα 

αναλύσουµε τους δείκτες της ΑΕΚ , του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, του ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ 

και του ΠΑΟΚ  για τα έτη 2000 -2005. 

Στις ακόλουθες παραγράφους παρουσιάζονται συνοπτικά οι σηµαντικότεροι 

χρηµατοοικονοµικοί αριθµοδείκτες. 

 

6.1 Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας 

Η ανάλυση της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως είναι πολύ σηµαντική για 

τις εταιρείες. Έτσι δηµιουργήθηκε η ανάγκη χρησιµοποιήσεως των 

αριθµοδεικτών αποδοτικότητας, οι οποίοι αναφέρονται στις σχέσεις κερδών και 

απασχολουµένων στην επιχείρηση κεφαλαίων καθώς και στις σχέσεις µεταξύ 

κερδών και πωλήσεων. Οι κυριότεροι αριθµοδείκτες µετρήσεως της 

αποδοτικότητας είναι οι εξής : 

 

6.1.1 Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (ROE-return on net 

worth) : Είναι το ποσοστό απόδοσης που απολαµβάνουν οι µέτοχοι. 
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Εναλλακτικά είναι το κόστος του µετοχικού κεφαλαίου και δείχνει την ικανότητα 

πραγµατοποίησης κερδών από τα ίδια κεφάλαια.  

Υπολογίζεται βάσει του τύπου : 

Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων =  

 Καθαρά Κέρδη Εκµεταλ/σεως (µετά φόρους)* 100 
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ( µετοχ. κεφ. + αποθεµατικά) 

 

6.1.2 Αριθµοδείκτης Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (Net profit margin) 

∆είχνει την αποδοτικότητα αφού ληφθούν υπόψη όλα τα έξοδα.  

Υπολογίζεται βάσει του τύπου : 

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους = Καθαρά Κέρδη Εκµεταλ/σως µετά φόρων *100  
    Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως 

 

6.1.3 Αριθµοδείκτης Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (Gross profit margin) 

Είναι το ποσοστό των πωλήσεων που είναι µικτά κέρδη. ∆είχνει την 

αποδοτικότητα αφού ληφθούν υπόψη όλα τα έξοδα  

Υπολογίζεται βάσει του τύπου : 

Περιθώριο Μικτού Κέρδους = Καθαρές Πωλήσεις–Κόστος Πωληθέντων Προϊόντων*100  
    Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως 

 

6.1.4 Αποδοτικότητα Συνολικών Επενδυµένων Κεφαλαίων (ROI) : 

Είναι το µέσο σταθµικό ποσοστό απόδοσης που απολαµβάνουν τόσο οι µέτοχοι 

όσο και οι δανειστές. Εναλλακτικά είναι το µέσο σταθµικό κόστος κεφαλαίου της 

επιχείρησης και δείχνει την ικανότητα πραγµατοποίησης κερδών των συνολικών 

απασχολουµένων κεφαλαίων. 

Υπολογίζεται βάσει του τύπου : 

Αποδοτικότητα Συνολικών Επενδυµένων κεφαλαίων = 

     Καθαρά Κέρδη εκµετάλ. µετά φόρων 
    Σύνολο Επενδυµένων Κεφαλαίων 
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6.1.5 Αριθµοδείκτης Οικονοµικής Μοχλεύσεως (Financial leverage ratio) 

∆είχνει το ποσοστό µεταβολής των καθαρών λειτουργικών κερδών προς διάθεση στου 

ς µετόχους από την κατά 1% µεταβολή των καθαρών κερδών προ φόρων και 

χρηµατοοικονοµικών εξόδων. 

Υπολογίζεται βάσει του τύπου : 

Οικονοµική Μόχλευση = Αποδοτικότητα Ιδίων 
   Αποδοτικότητα Συνολικών Κεφαλαίων 
 

6.2 Αριθµοδείκτες Ρευστότητας 

Χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό της βραχυχρόνιας οικονοµικής θέσεως 

µιας επιχείρησης και της ικανότητάς της να ανταποκρίνεται στις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της. 

 

6.2.1 Αριθµοδείκτης Γενικής Ρευστότητας ή Κεφαλαίου Κίνησης (current 

ratio) : ∆είχνει σε τι ποσοστό οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις καλύπτονται 

από τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού (ταµειακά διαθέσιµα, 

αποθέµατα και απαιτήσεις), την ικανότητα πληρωµής βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων καθώς και το περιθώριο ασφαλείας για αντιµετώπιση 

ανεπιθύµητης εξέλιξης στη ροή κεφαλαίων κίνησης  και για αυτό πρέπει να είναι 

µεγαλύτερη από τη µονάδα.  Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµοδείκτης γενικής 

ρευστότητας τόσο καλύτερη από πλευράς ρευστότητας είναι η θέση της 

συγκεκριµένης επιχείρησης. 

Υπολογίζεται βάσει του τύπου : 

Αριθµοδείκτης Γενικής Ρευστότητας =  

   ∆ιαθέσιµα+Απαιτήσεις +Αποθέµατα +Προκαταβολές Προµηθευτών 
    Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
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6.2.2 Αριθµοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας (Acid test ratio) : 

Είναι ένας περισσότερο αυστηρός δείκτης αλλά δείχνει το ίδιο µε τη γενική 

ρευστότητα καθώς δε συνυπολογίζει τα αποθέµατα καθώς δεν είναι σίγουρο 

πότε θα µπορέσουν να ρευστοποιηθούν.  

Υπολογίζεται βάσει του τύπου : 

Αριθµοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας = ∆ιαθέσιµα+Απαιτήσεις 
     Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 

6.2.3 Αριθµοδείκτης Ταµειακής Ρευστότητας 

Μας δείχνει την ικανότητα πληρωµής ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων  

Υπολογίζεται βάσει του τύπου : 

Αριθµοδείκτης Ταµειακής Ρευστότητας = Σύνολο ∆ιαθεσίµων 
     Ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 

6.2.4 Αριθµοδείκτης Αµυντικού Χρονικού ∆ιαστήµατος 

Αποτελεί ένα πολύ συντηρητικό µέτρο του βαθµού ικανότητας της επιχείρησης 

να καταβάλλει τις λειτουργικές της δαπάνες από τα αµυντικά της στοιχεία 

δηλαδή τα αµέσως ρευστοποιήσιµα στοιχεία της (µετρητά, απαιτήσεις) χωρίς να 

βασίζεται  στα λειτουργικά της έσοδα. 

Υπολογίζεται βάσει του τύπου : 

Αριθµοδείκτης Αµυντικού Χρονικού ∆ιαστήµατος =  ∆ιαθέσιµα+ Απαιτήσεις 
       Προβλεπόµενες ηµερήσιες 
        λειτουργικές δαπάνες 
Προβλεπόµενες ηµερήσιες λειτουργικές δαπάνες : 
(κόστος πωληθέντων +δαπάνες διοίκησης+δαπάνες 
διάθεσης+διάφορες καθηµερινές πληρωµές/365 ηµέρες) 
 

6.3 Αριθµοδείκτες ∆ραστηριότητας 

Η χρησιµοποίηση των δεικτών δραστηριότητας βοηθά να προσδιορίσουµε το βαθµό 

µετατροπής ορισµένων περιουσιακών στοιχείων (αποθεµάτων, απαιτήσεων) σε 

ρευστά. 
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6.3.1 Αριθµοδείκτης Ταχύτητας Εισπράξεως Απαιτήσεων(receivables 

turnoverratio)  

∆είχνει πόσες φορές κατά µέσο όρο εισπράττονται κατά τη διάρκεια της 

λογιστικής χρήσεως οι απαιτήσεις της επιχειρήσεως. 

Υπολογίζεται βάσει του τύπου : 

Αριθµοδείκτης Ταχύτητας Εισπράξεως Απαιτήσεων = Καθαρές πωλήσεις   
            Μ.Ο. απαιτήσεων 

 

6.3.2 Μέση ∆ιάρκεια Παραµονής Των Απαιτήσεων Στην Επιχείρηση  

∆είχνει πόσες µέρες περνούν από τη στιγµή που δηµιουργείται η απαίτηση 

προκειµένου η επιχείρηση να πληρωθεί.  

Υπολογίζεται βάσει του τύπου : 

Μέση ∆ιάρκεια Παραµονής Των Απαιτήσεων Μέσο ύψος απαιτήσεων *365 
   Στην Επιχείρηση    =      Καθαρές πωλήσεις 

     
 

6.3.3 Αριθµοδείκτης ταχύτητας εξοφλήσεως βραχυπροθέσµων 

υποχρεώσεων (Trade creditors to purchases ratio) 

∆είχνει το ρυθµό µε τον οποίο εξοφλούνται οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της 

επιχείρησης προς τους προµηθευτές της ( ανοικτοί λογαριαµοί και γραµµάτια 

πληρωτέα) µε την προϋπόθεση ότι όλες οι αγορές γίνονται µε πίστωση. 

 Υπολογίζεται βάσει του τύπου : 

Αριθµοδείκτης ταχύτητας εξοφλήσεως   Αγορές  
βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων  =  Μέσο ύψος βραχυπρόθεσµων 
         υποχρεώσεων 
 

Η Μέση ∆ιάρκεια παραµονής των Β.Υ. στην επιχείρηση 

= Μέσο ύψος Β.Υ. / Αγορές * 365  
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6.3.4 Αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεµάτων(Inventories 

turnover ratio) 

∆είχνει την ικανότητα µια επιχειρήσεως να πωλεί τα αποθέµατά της γρήγορα και 

την ικανότητα της διοίκησης να ελέγχει τις επενδύσεις σε αποθέµατα. Όσο 

µεγαλύτερος είναι ο αριθµοδείκτης τόσο πιο αποτελεσµατικά λειτουργεί η 

επιχείρηση.  

Υπολογίζεται βάσει του τύπου : 

Αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεµάτων =  

Κόστος πωληθέντων προϊόντων / Μέσος όρος αποθεµάτων ή  

Καθαρές πωλήσεις / Μέσο απόθεµα  προϊόντων (αρχικό + τελικό απόθεµα/2) 

 

6.3.5 Αριθµοδείκτης ταχύτητας καθαρού κεφαλαίου κινήσεως (Net working 

capital turnover ratio) 

∆είχνει ποιο είναι το ύψος των πωλήσεων που επιτεύχθηκε από κάθε µονάδα 

καθαρού κεφαλαίου κινήσεως και αν η επιχείρηση διατηρεί µεγάλα κεφάλαια 

κινήσεως σε σχέση µε τους πιστωτές της. 

Υπολογίζεται βάσει του τύπου : 

Αριθµοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας καθαρού κεφαλαίου κινήσεως =  

Καθαρές πωλήσεις / Καθαρό κεφάλαιο κινήσεως( αν από το σύνολο του κυκλ.ενεργ. 

αφαιρεθούν οι βραχ.υποχρεώσεις ) 

 

6.3.6 Αριθµοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού (Asset turnover 

ratio) 

∆είχνει το βαθµό χρησιµοποίησης του ενεργητικού σε σχέση µε τις πωλήσεις της και αν 

υπάρχει ή όχι υπερεπένδυση κεφαλαίων σε σχέση µε το ύψος των πωλήσεων που 

πραγµατοποιεί. 
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Υπολογίζεται βάσει του τύπου : 

Αριθµοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού =  

Καθαρές πωλήσεις(από το σύνολο πωλήσεων αφαιρούνται οι επιστροφές και οι 

εκπτώσεις) /  Σύνολο Ενεργητικού 

 

6.3.7 Αριθµοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Παγίων (Fixed asset 

turnover ratio) 

∆είχνει το βαθµό χρησιµοποιήσεως των παγίων περιουσιακών στοιχείων µια 

επιχειρήσεως, σε σχέση µε τις πωλήσεις της. Επίσης είναι και ένδειξη αν 

υπάρχει υπερεπένδυση σε σχέση µε τις πωλήσεις. Όσο µεγαλύτερος είναι ο 

δείκτης τόσο πιο εντατική είναι η χρησιµοποίηση παγίων περιουσιακών 

στοιχείων της επιχειρήσεως σε σχέση µε τις πωλήσεις της. Η µείωση του δείκτη 

διαχρονικά υποδηλώνει µείωση του βαθµού χρησιµοποίησης  των παγίων ή 

υπερεπένδυση σε πάγια. 

Υπολογίζεται βάσει του τύπου : 

Αριθµοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων = Καθαρές πωλήσεις  
      Καθαρό πάγιο ενεργητικό 
 

6.3.8 Αριθµοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων ( owner’s 

equity turnover ratio) 

∆είχνει το βαθµό χρησιµοποίησης των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση µε τις 

πωλήσεις. Όσο µεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο καλύτερη είναι η θέση της 

επιχειρήσεως διότι πραγµατοποιεί µεγάλες πωλήσεις µε σχετικά µικρό ύψος 

ιδίων κεφαλαίων , που ίσως να οδηγεί σε αυξηµένα κέρδη. 

Υπολογίζεται βάσει του τύπου : 

Αριθµοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων = Καθαρές πωλήσεις  
          Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
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Αν αυξηθούν τα ίδια κεφάλαια κατά τη διάρκεια της χρήσεως λαµβάνεται ο 

µέσος όρος κεφαλαίων αρχής και του τέλους της χρήσεως 

 

6.4 Αριθµοδείκτες ∆απανών Λειτουργίας 

Οι αριθµοδείκτες αυτοί παρέχουν πληροφορίες για την πολιτική που ακολουθεί 

η ∆ιοίκηση για τη λήψη αποφάσεων για τις λειτουργικές δαπάνες της 

επιχείρησης. 

6.4.1 Αριθµοδείκτης Λειτουργικών Εξόδων(Operating expense ratios) 

Εκφράζει το ποσοστό των καθαρών πωλήσεων, που απορροφάται από τα 

λειτουργικά έξοδα και το κόστος πωληθέντων 

Υπολογίζεται βάσει του τύπου : 

Αριθµοδείκτης Λειτουργικών Εξόδων= Κόστος Πωληθέντων + Λειτουργικά Έξοδα 
      Καθαρές Πωλήσεις 
 

6.4.2 Αριθµοδείκτης Καλύψεως Επενδύσεων(Ratio of accumulated 

depreciation to new investments) 

Ο αριθµοδείκτης αυτός δείχνει το ποσοστό των νέων επενδύσεων που 

χρηµατοδοτήθηκε από τις αποσβέσεις. 

Υπολογίζεται βάσει του τύπου : 

Αριθµοδείκτης Καλύψεως Επενδύσεων =  Συνολικές Αποσβέσεις περιόδου 
        Μεταβολή Αξίας ακαθαρίστων 
             παγίων στην περίοδο 
 
 
6.5 Αριθµοδείκτες ∆ιαρθρώσεως Κεφαλαίων και Βιωσιµότητας 
 
Χρησιµοποιούνται για την ανάλυση και µελέτη της µακροχρόνιας οικονοµικής 

κατάστασης µια επιχειρήσεως. 
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6.5.1 Αριθµοδείκτης Ιδίων προς Συνολικά Κεφάλαια(Ratio of owner’s 

equity to total assets) 

∆είχνει το ποσοστό του συνόλου των ενεργητικών στοιχείων µιας επιχειρήσεως, 

που έχει χρηµατοδοτηθεί από τους φορείς της. 

Υπολογίζεται βάσει του τύπου : 

Αριθµοδείκτης Ιδίων προς Συνολικά Κεφάλαια = Ίδια κεφάλαια  * 100 
      Συνολικά κεφάλαια 
 
 
6.5.2 Αριθµοδείκτης ∆ανειακών Κεφαλαίων( Ratio of  total liabilities) 

∆είχνει το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων που έχει χρηµατοδοτηθεί από 

τους βραχυπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους πιστωτές της επιχειρήσεως. 

 
Υπολογίζεται βάσει του τύπου : 

Αριθµοδείκτης ∆ανειακών Κεφαλαίων = Ξένα κεφάλαια  * 100 
     Συνολικά κεφάλαια 
 

Έτσι όσο µεγαλύτερο είναι ύψος των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης σε 

σχέση µε τις υποχρεώσεις της , τόσο µεγαλύτερη προστασία παρέχεται στους 

δανειστές της και τόσο µικρότερη πίεση ασκείται σε αυτή για την εξόφληση των 

υποχρεώσεών της και την πληρωµή τόκων. 

 

6.5.3 Αριθµοδείκτης Ιδίων προς ∆ανειακά Κεφάλαια(Ratio of owner’s 

equity to total liabilities) 

Χρησιµοποιείται για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ή όχι υπερδανεισµός σε µία 

επιχείρηση και εκφράζει τη σχέση µεταξύ των ιδίων κεφαλαίων ( µετοχικό 

κεφάλαιο + αποθεµατικά ) προς το σύνολο των δανειακών κεφαλαίων 

(µακροπρόθεσµες + βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις). ∆είχνει την ασφάλεια που 

παρέχει  η επιχείρηση στους δανειστές της. Αν είναι µεγαλύτερος της µονάδας 
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µας δείχνει ότι οι φορείς της επιχειρήσεως συµµετέχουν σε αυτή µε 

περισσότερα κεφάλαια από ότι οι πιστωτές της. 

Υπολογίζεται βάσει του τύπου : 

Αριθµοδείκτης Ιδίων προς ∆ανειακά Κεφάλαια = Ίδια κεφάλαια   
            Ξένα κεφάλαια  
 

6.5.4 Αριθµοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Πάγια (Ratio of owner’s equity 

to fixed assets) 

Με τον υπολογισµό του αριθµοδείκτη αυτού ερευνάται ο τρόπος 

χρηµατοδότησης των παγίων επενδύσεων της επιχειρήσεως. Εάν τα ίδια 

κεφάλαια είναι µεγαλύτερα των επενδύσεών της σε πάγια τότε ένα µέρος των 

κεφαλαίων κινήσεως της προέρχεται από τους µετόχους της. Αν τα ίδια είναι 

µικρότερα των επενδύσεων σε πάγια τότε για τη χρηµατοδότηση των παγίων 

της έχουν χρησιµοποιηθεί και ξένα κεφάλαια. 

Υπολογίζεται βάσει του τύπου : 

Αριθµοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Πάγια  = Ίδια κεφάλαια   
           Καθαρά πάγια 
 
 

6.5.5 Αριθµοδείκτης Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Συνολικές 

Υποχρεώσεις (Ratio of current assets to total liabilities) 

∆είχνει τη ρευστότητα των µακροχρόνιων υποχρεώσεων της επιχείρησης. Ένας 

σχετικά υψηλός αρθιθµοδείκτης παρέχει ένδειξη ότι αν δεν υπάρξουν 

υπερβολικές ζηµιές από τη ρευστοποίηση των κυκλοφοριακών στοιχείων οι 

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις θα µπορούν µα εξοφληθούν από τα κεφάλαια 

κινήσεως. 
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Υπολογίζεται βάσει του τύπου : 

Αριθµοδείκτης Κυκλοφορούντος Ενεργητικού = Κυκλοφορούν Ενεργητικό *100 
προς Συνολικές Υποχρεώσεις       Σύνολο υποχρεώσεων 
 
 

6.5.6 Αριθµοδείκτης Παγίων προς Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις (Ratio 

of fixed assets to long term  liabilities) 

Αντανακλά το βαθµό ασφαλείας που απολαµβάνουν οι µακροχρόνιοι πιστωτές 

της επιχείρησης και την πολιτική της επιχείρησης  στη χρηµατοδότηση των 

παγίων περιουσιακών της στοιχείων. 

Υπολογίζεται βάσει του τύπου : 

Αριθµοδείκτης Παγίων                  = Καθαρά Πάγια  *100 
προς Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις    Μακροϋποχρεώσεις 
 

6.5.7 Αριθµοδείκτης καλύψεως τόκων (Number of times interest earned) 

∆είχνει πόσες φορές οι τόκοι που επιβαρύνεται µέσα στη χρήση  για τα ξένα 

µακροπρόθεσµα κεφάλαια καλύπτονται από τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης. 

Υπολογίζεται βάσει του τύπου : 

Αριθµοδείκτης Καλύψεως Τόκων = Καθαρά κέρδη εκµεταλλεύσεως προ φόρων+τόκων 
       Σύνολο τόκων 
 
 
 
6.6 Επενδυτικοί Αριθµοδείκτες 

Οι αριθµοδείκτες αυτοί χρησιµοποιούνται από τους επενδυτές για να 

αποφασίσουν αν θα αγοράσουν , πουλήσουν, διατηρήσουν την επένδυσή τους 

σε µετοχικούς τίτλους µιας επιχειρήσεως. 

6.6.1 Κέρδη κατά µετοχή (Earnings per share) 

Ο αριθµοδείκτης αυτός δείχνει το ύψος των καθαρών κερδών που αντιστοιχεί σε 

κάθε µετοχή της επιχειρήσεως και επηρεάζεται από το συνολικό ύψος των 

κερδών της και από τον αριθµό των µετοχών της. 
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Υπολογίζεται βάσει του τύπου : 

Κέρδη κατά µετοχή = Σύνολο καθαρών κερδών χρήσεως  
            Μέσος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία 
 

6.6.2 Μέρισµα κατά µετοχή (Dividends per share) 

Παρέχει ένδειξη του ποσοστού των κερδών που µοιράζονται στους µετόχους 

και του ποσοστού που παρακρατείται από την επιχείρηση µε µορφή 

αποθεµατικών. 

Υπολογίζεται βάσει του τύπου : 

Μέρισµα κατά µετοχή = Σύνολο µερισµάτων 
             Αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία 

 

6.6.3. Λόγος τιµής προς κέρδη ανά µετοχή (Ρ/Ε)   

∆είχνει σε πόσα χρόνια τα κέρδη ανά µετοχή της εταιρείας θα καλύψουν την 

τιµή πώλησης της µετοχής της εταιρείας και πόσα € είναι διατεθειµένος ένας 

επενδυτής να καταβάλει για κάθε € κέρδους της επιχειρήσεως. Είναι πάντα 

θετικό µέγεθος και δεν υπολογίζεται όταν η επιχείρηση έχει ζηµίες. 

Υπολογίζεται βάσει του τύπου : 

 Λόγος τιµής προς κέρδη ανά µετοχή = Χρηµατιστηριακή τιµή µετοχής 
                Κέρδη κατά µετοχή 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο – 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΑΕΚ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΟΚ. 

 

7. Εισαγωγή - Ανάλυση ∆εικτών ανά Π.Α.Ε.   

Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί η χρηµατοοικονοµική ανάλυση της κάθε οµάδας 

ξεχωριστά. Καθώς δεν είναι εφικτό να γίνει η σύγκριση µε τον πραγµατικό µέσο 

όρο του κλάδου, έχει χρησιµοποιηθεί ο µέσος όρος των τεσσάρων οµάδων ως 

προσέγγιση του κλάδου. Η χρήση αυτού του µεγέθους ως µέσου όρου του 

κλάδου δεν απέχει πολύ από την πραγµατικότητα καθώς σε όρους κύκλου 

εργασιών αυτές οι τέσσερις οµάδες κατέχουν µεγάλο µέρος της αγοράς.  

 

7.1 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΩΝ (Α.Ε.Κ.) Π.Α.Ε. 

Η χρηµατοοικονοµική ανάλυση καλύπτει το χρονικό διάστηµα 7/2000 – 6/2005, 

είναι δηλαδή για τις πέντε οικονοµικές χρήσεις των ετών 2001 – 2005. 

 

7.1.1 ∆είκτες Ρευστότητας Α.Ε.Κ. 

Οι δείκτες ρευστότητας (βλ. Πίνακας 2. ) δείχνουν µια σαφέστατη έλλειψη 

ρευστότητας.  

Η Γενική και η Άµεση ρευστότητα είναι ίσες καθώς δεν υπάρχουν αποθέµατα 

για να διαφοροποιήσουν τους δύο δείκτες. Οι δύο δείκτες είναι σηµαντικά 

χαµηλότεροι της µονάδας, υποδεικνύοντας ότι δεν µπορούν να καλύψουν τις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις τους µε το κυκλοφορούν ενεργητικό και επίσης 

είναι σηµαντικά χαµηλότερο από το µέσο όρο του κλάδου, µε την εξαίρεση του 
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έτους 2002, αναδεικνύοντας ακόµα περισσότερο τα προβλήµατα ρευστότητας 

που αντιµετωπίζει η οµάδα.  

Το ίδιο πρόβληµα αναδεικνύεται και από το σύνολο των υπολοίπων δεικτών 

ρευστότητας καθώς όχι µόνο είναι πολύ χαµηλοί από τα εύλογα µεγέθη, τα 

οποία δείχνουν ότι µια εταιρεία είναι σε θέση να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις µε τα µη – πάγια κεφάλαια που διαθέτει αλλά επίσης είναι και 

πολύ χαµηλότεροι από το µέσο όρο του κλάδου.  

Βέβαια, αυτό που πρέπει να σχολιαστεί για τη διαχρονική εξέλιξη των δεικτών 

είναι ότι το 2002 υπήρξε µια βελτίωση, η οποία στη συνέχεια δε διατηρήθηκε 

αλλά αµέσως µετά άρχισε να βελτιώνεται η κατάσταση.  

∆ηµιουργεί εντύπωση το γεγονός ότι οι δείκτες ρευστότητας ως προς τις 

απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις ξεχωριστά δεν αναδεικνύουν που δηµιουργείται 

το πρόβληµα. ∆εδοµένου ότι οι δείκτες ρευστότητας που στηρίζονται στα 

αποθέµατα είναι µηδενικοί καθώς δεν τηρείται λογαριασµός αποθεµάτων, θα 

περίµενε κανείς το πρόβληµα ρευστότητας να δηµιουργείται επειδή στον 

εµπορικό κύκλο (Υποχρεώσεις – (Αποθέµατα + Απαιτήσεις)) έχει δηµιουργηθεί 

ένα έλλειµµα επειδή η οµάδα πληρώνει πιο γρήγορα από όσο εισπράττει αλλά 

αυτό δε συµβαίνει και δηµιουργείται ένα µεγάλο περιθώριο 

αυτοχρηµατοδότησης.  

Κρίνοντας τις δύο οµάδες δεικτών ξεχωριστά και διαχρονικά, παρατηρούµε ότι 

οι δείκτες απαιτήσεων έχει µειωθεί σηµαντικά βελτιώνοντας την κατάσταση 

ρευστότητας της οµάδας αλλά το ίδιο συµβαίνει και µε τους δείκτες 

υποχρεώσεων το οποίο όµως δεν σηµαίνει ότι είναι και θετικό για την οµάδα 

καθώς παραµένουν  µεγαλύτεροι από τους δείκτες απαιτήσεων. 
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 Πίνακας 2. :  ∆είκτες Ρευστότητας Α.Ε.Κ. 2001-2005 

  ΑΕΚ 

Μέσος 
όρος 

κλάδου

  ∆ΕΙΚΤΕΣ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 2001 2002 2003 2004 2005 

7/2000 - 
6/2005

  I. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ        

    Γενική ρευστότητα 0,10 0,38 0,14 0,04 0,27 0,35
  
   Άµεση ρευστότητα 0,10 0,38 0,14 0,04 0,27 0,35

    

∆ιαθέσιµα προς 
βραχυπρόθεσµες 
απαιτήσεις 0,44% 0,07% 0,05% 0,73% 1,63% 4%

  
 
   

∆ιαθέσιµα προς 
κυκλοφορούν ενεργητικό 4,40% 0,19% 0,38% 16,71% 6,09% 17%

    

Λειτουργική ταµειακή ροή 
προς βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις 0,00% 15,44% -15,39% 11,40% -21,09% 26%

  
 
   

∆ιαθέσιµα προς κεφάλαιο 
κίνησης 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,02 0,10

  II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ         
  
 
   

Κυκλοφοριακή ταχύτητα 
απαιτήσεων 0,85 0,29 0,73 1,39 2,94 2,92

 
    Ηµέρες απαιτήσεων 423 1236 492 258 123 389,30
  
 
   

Απαιτήσεις προς 
κεφάλαιο κίνησης 0 -1 0 0 0 -0,04

  III. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ            
 
 

    
Κυκλοφοριακή ταχύτητα 
αποθεµάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,61

  
   Ηµέρες αποθεµάτων 0 0 0 0 0 0,52

  
 
   

Αποθέµατα προς 
κεφάλαιο κίνησης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05

  IV. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ            
 
 

    
Κυκλοφοριακή ταχύτητα 
προµηθευτών 0,00 0,06 0,05 0,05 0,48 0,41

  
 
   

Προµηθευτές προς 
κεφάλαιο κίνησης -1 -2 -1 -1 -1 -0,93

  V. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ            
  
 
   

∆ιάρκεια λειτουργικού 
κύκλου 423 1236 492 258 123 389,77
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 7.1.2 ∆είκτες Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης  και Φερεγγυότητας Α.Ε.Κ. 

Και οι δείκτες φερεγγυότητας και κεφαλαιακής διάρθρωσης (βλ. πίνακα 3.)  

συνάδουν µε την εικόνα που έδωσαν οι δείκτες ρευστότητας. Είναι γεγονός ότι 

οι οµάδες είναι υπερχρεωµένες και µάλιστα τις δανειακές τους ανάγκες τις 

έχουν καλύψει οι διοικήσεις τους µε βραχυπρόθεσµες πιστώσεις, πιθανότατα 

επειδή δεν µπορεί να χρηµατοδοτηθούν µε µακροπρόθεσµα δάνεια. 

 

Οι συνολικές υποχρεώσεις είναι πολύ περισσότερες όχι µόνο από τα ίδια 

κεφάλαια αλλά και από τα συνολικά αλλά και πάλι η κατάσταση είναι καλύτερη 

από το µέσο όρο του κλάδου ενώ διαχρονικά η κατάσταση βελτιώθηκε κάπως 

παρόλο που το τελευταίο έτος επιδεινώθηκε όσον αφορά στα ίδια κεφάλαια 

αλλά βελτιώθηκε σηµαντικά όσο αφορά στα συνολικά κεφάλαια. Επίσης είναι 

σαφές ότι το µεγαλύτερο µέρος της χρηµατοδότησης είναι βραχυπρόθεσµη. 

Μάλιστα ενώ µέχρι το 2004 η βραχυπρόθεσµη χρηµατοδότηση ήταν αρκετά 

υψηλότερη από το µέσο όρο του κλάδου, την επόµενη χρονιά µειώθηκε 

σηµαντικά υποδεικνύοντας µια επαναχρηµατοδότηση των υποχρεώσεων µε 

περισσότερο µακροπρόθεσµα εργαλεία.  

 

Επιπλέον ενώ καλύπτει τις χρηµατοοικονοµικές της υποχρεώσεις µε τα 

λειτουργικά κέρδη της, η κάλυψη χρηµατοοικονοµικών εξόδων µε ταµειακές 

ροές δίνει µια συγκεχυµένη εικόνα υποδηλώνοντας ότι το πρόβληµα δεν είναι 

στο κύκλο εργασιών αλλά σε άλλες εσωτερικές διεργασίες. Και οι δύο δείκτες 

πάντως είναι σηµαντικά χαµηλότεροι από το µέσο όρο αναδεικνύοντας µια 

χειρότερη κατάσταση σε σχέση µε τον κλάδο παρόλο που το πραγµατικό 

κόστος δανεισµού είναι µειωµένο σε σχέση µε το µέσο όρο που ισχύει.  
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Πίνακας 3. :  Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση και Φερεγγυότητα Α.Ε.Κ. 2001-2005 

  ΑΕΚ 

Μέσος 
όρος 

κλάδου
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ 
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ 2001 2002 2003 2004 2005 

7/2000 
- 

6/2005
Συνολικές 
υποχρεώσεις προς 
συνολικά κεφάλαια 204,21% 147,94% 317,17% 322,83% 158,43% 1,36
Ίδια κεφάλαια προς 
συνολικές 
υποχρεώσεις -53,05% -33,16% -68,95% -69,30% -51,49% -0,13
Βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις προς 
συνολικές 
υποχρεώσεις 89,57% 93,79% 87,30% 88,54% 61,50% 0,75
Βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις προς 
κυκλοφορούν 
ενεργητικό 1007,16% 263,53% 738,52% 2277,25% 373,61% 5,62
Κάλυψη 
χρηµατοοικονοµικών 
εξόδων (λειτουργικά 
κέρδη) -10,48 93,97 396,73 131,87 22,03 200,99
Κάλυψη 
χρηµατοοικονοµικών 
εξόδων (ταµειακές 
ροές) 0,00 192,41 -706,64 213,27 -19,75 196,27
Λειτουργική ταµειακή 
ροή προς συνολικές 
υποχρεώσεις 0,00% 14,48% -13,44% 10,09% -12,97% 0,18
Μόχλευση κεφαλαίου 
κίνησης -1,46% -0,10% 0,00% 0,00% -41,65% -0,98
Πραγµατικό κόστος 
δανεισµού 0,00% 20,28% 50,27% 0,00% 9,70% 0,05
∆είκτης 
επανεπένδυσης 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 1,00
Συνολικό ενεργητικό 
προς λογαριασµούς 
τάξεως 16,15 182,29 0,45 0,48 36,10 52,83
∆ιαθέσιµα προς 
λογαριασµούς τάξεως 0,13 0,19 0,00 0,01 0,57 1,25
Ίδια κεφάλαια προς 
λογαριασµούς τάξεως -17,49 -89,43 -0,98 -1,08 -29,45 -2,72
Πωλήσεις προς 
λογαριασµούς τάξεως 2,39 27,90 0,12 0,07 25,97 19,18
Πωλήσεις προς 
συνολικές 
υποχρεώσεις 0,07 0,10 0,09 0,05 0,45 0,32
Πωλήσεις προς 
βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις 0,08 0,11 0,10 0,05 0,74 0,46
Πωλήσεις προς 
βραχυπρόθεσµα 
τραπεζικά δάνεια 6,18 180,65 0,00 0,00 3,35 10,13
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7.1.3 Απόδοση των Επενδυµένων Κεφαλαίων Α.Ε.Κ. 

Η απόδοση των επενδυµένων κεφαλαίων(βλ. πίνακα 4.) στην ΑΕΚ διακρίνει 

δύο χρηµατοοικονοµικές περιόδους: τα έτη 2001 – 2004 και το 2005. Κατά τη 

διάρκεια των ετών 2001 – 2004, παρατηρείται ότι τα συνολικά κεφάλαια είχαν 

αρνητική απόδοση που άλλοτε ήταν πολύ αρνητική (2001, 2003, 2004) και 

άλλοτε όχι τόσο αρνητική.  

Την ίδια εποχή τα ίδια κεφάλαια είχαν µια θετική απόδοση που επίσης ήταν 

άλλοτε πολύ θετική (2001, 2003, 2004) και άλλοτε λιγότερο θετική.  

Και οι δύο κατηγορίες κεφαλαίων υπολείπονταν όµως σε απόδοση από το µέσο 

όρο. Οπότε ήταν λογικό να υποθέσουµε ότι το βάρος της αρνητικής απόδοσης 

το έφερναν τα δανειακά κεφάλαια.  

Ταυτόχρονα όµως παρατηρούµε ότι η απόδοση των µακροπρόθεσµων 

κεφαλαίων ακολουθεί την ίδια πορεία µε την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων άρα 

το βάρος της αρνητικής απόδοσης δεν το κουβαλούσαν αυτά αλλά τα 

βραχυπρόθεσµα δανειακά κεφάλαια. Εν ολίγης, οι βραχυπρόθεσµοι πιστωτές 

ήταν οι «ριγµένοι» της υπόθεσης. 

Το 2005, η κατάσταση αλλάζει άρδην. Η απόδοση συνολικών κεφαλαίων γίνεται 

θετική και µάλιστα ιδιαίτερα θετική, ενώ η απόδοση τόσο των συνολικών 

κεφαλαίων όσο και των µακροπρόθεσµων δανειακών κεφαλαίων ιδιαίτερα 

αρνητική.  

Στο ίδιο χρονικό διάστηµα παρατηρούµε, ότι η χρηµατοοικονοµική µόχλευση 

σχεδόν τριπλασιάζεται. Όλα αυτά επιβεβαιώνουν την εικόνα των 

προηγούµενων δεικτών καθώς γίνεται σαφές η οµάδα επαναχρηµατοδοτεί τις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της µε µακροπρόθεσµα κεφάλαια, προκειµένου 

να βελτιώσει και τους δείκτες ρευστότητάς της στο µέλλον. ∆ε θα πρέπει να µη 
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λαµβάνουµε υπόψη ότι η εξέλιξη αυτών των δεικτών εξαρτάται και από την 

εξέλιξη των διαφόρων ειδών κερδών (λειτουργικά, καθαρά, κτλ), των οποίων η 

αρνητική επίδραση διαφαίνεται ιδιαίτερα το τελευταίο έτος παρόλο που το 

περιθώριο λειτουργικού κέρδους είναι για πρώτη φορά θετικό και πολύ 

υψηλότερο από το µέσο όρο του κλάδου.  

 

Πίνακας 4. Απόδοση Επενδυµένων Κεφαλαίων Α.Ε.Κ. 2001-2005 

  ΑΕΚ 

Μέσος 
όρος 

κλάδου 
ΑΠΟ∆ΟΣΗ 
ΕΠΕΝ∆ΥΜΕΝΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2001 2002 2003 2004 2005 

7/2000 - 
6/2005

Απόδοση συνολικού 
ενεργητικού προ φόρων -44,60% -3,12% -79,69% -59,09% 376,76% -0,04
Απόδοση συνολικού 
ενεργητικού µετά 
φόρων -44,60% -3,12% -79,69% -59,09% 376,76% -0,04
Απόδοση 
µακροπρόθεσµων 
κεφαλαίων 51,24% 7,82% 44,67% 31,65% -1830,72% -1,36
Χρηµατοοικονοµική 
µόχλευση 124,48% 123,06% 122,58% 119,81% 396,43% 0,85
Απόδοση λειτουργικών 
στοιχείων ενεργητικού 338,60% -5,93% -118,29% -62,07% 610,23% 0,27
Απόδοση επενδυµένων 
κεφαλαίων 42,09% 6,36% 36,44% 26,41% -626,48% -0,37

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 
Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,41 0,06 0,36 0,26 -4,62 2,03

  
Φορολογική 
επιβάρυνση 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 1,00

  
Χρηµατοοικονοµική 
επιβάρυνση 101,14% 103,70% 100,08% 100,26% 99,72% 1,07

  

Περιθώριο 
λειτουργικού 
κέρδους -298,38% -19,64% -291,27% -404,65% 525,21% -0,74

  

Κυκλοφοριακή 
ταχύτητα 
ενεργητικού 0,15 0,15 0,27 0,15 0,72 0,34

  
Κεφαλαιακή 
διάρθρωση -0,92 -2,04 -0,46 -0,45 -1,23 -13,03

Πιστωτικοί τόκοι και 
συναφή έξοδα προς 
κέρδη προ φόρων -0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
Έκτακτα και ανόργανα 
έξοδα και ζηµίες προς 
κέρδη προ φόρων -0,60% -49,35% -5,50% -4,45% 121,04% 0,33
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7.1.4 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Α.Ε.Κ. 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των διαθεσίµων (βλ. πίνακα 5.), είναι αρκετά υψηλή 

αλλά πάλι υπολείπεται σηµαντικά του µέσου όρου του κλάδου φανερώνοντας το 

πρόβληµα ρευστότητας που αντιµετωπίζει η οµάδα.  

Από την άλλη η κυκλοφοριακή ταχύτητα των απαιτήσεων (βλ. πίνακα 5.), είναι 

σχετικά χαµηλή, πολύ κάτω από το µέσο όρο του κλάδου µε σαφές ενδείξεις 

βελτίωσης,  κυρίως τα δύο τελευταία χρόνια αναδεικνύοντας έτσι και την τάση 

βελτίωσης που παρουσιάστηκε στους δείκτες ρευστότητας.  

Παρόλα’ αυτά η κυκλοφοριακή ταχύτητα κεφαλαίου κίνησης (βλ. πίνακα 5.), 

παρουσιάζει κάποια προβλήµατα εκτός από το αρνητικό της πρόσηµο που είναι 

ούτως ή άλλως αρνητικό και αυτό είναι γνωστό και αναµενόµενο. Ενώ 2001 – 

2004  ήταν οριακά αρνητικό, σηµαντικά χαµηλότερο από το µέσο όρο του 

κλάδου και αυτό είναι θετικό για την οµάδα, το 2005, ξεπερνά το -1, δηλαδή 

25% πάνω από το µέσο όρο.  

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα παγίου και συνολικού ενεργητικού καθώς και 

βραχυπρόθεσµων κεφαλαίων (βλ. πίνακα 5.), βελτιώθηκαν σηµαντικά κατά τον 

τελευταίο χρόνο, ανεβαίνοντας πάνω από το µέσο όρο του κλάδου ενώ τα 

επενδυµένα κεφάλαια δείχνουν µια ακριβώς αντίθετα εικόνα καθώς η 

κυκλοφοριακή τους ταχύτητα χειροτέρεψε περαιτέρω.  

 
Πίνακας 5. ∆ιαχείριση Περιουσίας Α.Ε.Κ. 2001-2005 

 ΑΕΚ 

Μέσος 
όρος 

κλάδου

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 2001 2002 2003 2004 2005 
7/2000 -

6/2005
 
Κυκλοφοριακή ταχύτητα διαθεσίµων 18,49 149,62 192,23 6,95 45,27 135,40
 
Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων 0,85 0,29 0,73 1,39 2,94 2,92
 
Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,17
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Κυκλοφοριακή ταχύτητα κεφαλαίου 
κίνησης -0,09 -0,18 -0,11 -0,05 -1,01 -0,74
Κυκλοφοριακή ταχύτητα πάγιου 
ενεργητικού 4,01 0,32 0,44 0,17 1,20 0,68
Κυκλοφοριακή ταχύτητα επενδυµένων 
κεφαλαίων -0,14 -0,31 -0,13 -0,07 -1,20 1,06
Κυκλοφοριακή ταχύτητα συνολικού 
ενεργητικού 0,15 0,15 0,27 0,15 0,72 0,34
Κυκλοφοριακή ταχύτητα 
βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 0,08 0,11 0,10 0,05 0,74 0,46

 

7.1.5 Περιθώριο Κέρδους Α.Ε.Κ. 
 

Η πλέον σηµαντική παρατήρηση που µπορεί να γίνει για τα περιθώρια κέρδους 

στο σύνολό τους (βλ. πίνακα 6.), είναι ότι παρόλο που υπήρξαν αρνητικά για 

πολλά χρόνια, το τελευταίο έτος είναι σηµαντικά (δηλαδή τα περιθώρια 

καθαρών κερδών προ και µετά φόρων) είναι θετικά και µάλιστα κατά πολύ  

παρόλο που ο µέσος όρος κλάδου είναι αρνητικός.  

Η εξέλιξη των δεικτών δηλώνει επίσης ότι η κύρια πηγή των εσόδων, από όπου 

προέρχονται και τα κέρδη δεν είναι οι πωλήσεις (εισιτηρίων) αλλά κάποιες 

µορφές µη λειτουργικών ή και έκτακτων εσόδων.  

Παρόλα’ αυτά ανησυχία προκαλεί η συγκεχυµένη εικόνα που δίνει το περιθώριο 

λειτουργικής ταµειακής ροής, υποδηλώνοντας ότι η ροή των ταµειακών εσόδων 

δεν είναι συνεχής αλλά παρουσιάζει έντονα σκαµπανεβάσµατα.  

 

Πίνακας 6. Περιθώριο Κέρδους Α.Ε.Κ. 2001-2005 

 ΑΕΚ 

Μέσος  
όρος 

κλάδου 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ 
ΚΕΡ∆ΟΥΣ 2001 2002 2003 2004 2005 

7/2000 
- 

6/2005
Περιθώριο µικτού 
κέρδους -254,01% -5,32% -108,61% -245,39% -13,79% -1,10
 
Περιθώριο ΚΠΤΦ -277,42% 15,59% -70,58% -112,88% -31,31% -0,86
 
Περιθώριο ΚΠΤΦΑ -35,63% 68,33% 87,51% 138,32% 31,85% 0,65
Περιθώριο 
λειτουργικού 
κέρδους -280,82% 14,87% -70,81% -113,93% -32,76% -0,89
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Περιθώριο 
καθαρού κέρδους 
(προ φόρων) -301,78% -20,36% -291,49% -405,70% 523,77% -0,77
Περιθώριο 
καθαρού κέρδους 
(µετά φόρων) -301,78% -20,36% -291,49% -405,70% 523,77% -0,77
Περιθώριο 
λειτουργικής 
ταµειακής ροής 0,00% 139,92% -155,87% 223,70% -28,56% 0,58

 
 
7.1.6 Αποτελεσµατικότητα και ∆ιαχείριση Κόστους Α.Ε.Κ. 
 

 Τα διοικητικά έξοδα είναι στο 33% των πωλήσεων (βλ. πίνακα 7.), µέγεθος που 

είναι ιδιαίτερα ψηλό, ιδιαίτερα αν συγκριθεί µε το µέσο όρο του κλάδου που είναι 

στο 23% και το οποίο έχει διαµορφωθεί τα τελευταία οπότε δεν υπάρχει καµία 

τάση µείωσής τους. Από την άλλη πλευρά, οι χρεωστικοί τόκοι και συναφή 

έξοδα είναι κάτω από το 50% του µέσου όρου που είναι ιδιαίτερα θετικό παρόλο 

που παρουσίασε ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια.  

 

Πίνακας 7. Αποτελεσµατικότητα και ∆ιαχείριση Κόστους Α.Ε.Κ. 2001-2005 

  ΑΕΚ 

Μέσος 
όρος 

κλάδου 
ΑΠΟΤΕΛΕ/ΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 2001 2002 2003 2004 2005 

7/2000 - 
6/2005

 
I. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ        

  
Έξοδα διοίκησης προς 
κύκλο εργασιών 56,61% 11,93% 30,45% 39,23% 33,70% 0,23

  

Έξοδα λειτουργίας 
διαθέσεως προς κύκλο 
εργασιών 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,87% 0,12

  

Σύνολο διοικητικών και 
λειτουργικών εξόδων 
προς κύκλο εργασιών 0,00% 11,93% 30,45% 39,23% 36,58% 0,32

  

Χρεωστικοί τόκοι και 
συναφή έξοδα προς 
κύκλο εργασιών 3,40% 0,73% 0,22% 1,05% 1,45% 0,03

  

Έκτακτα και ανόργανα 
έξοδα και ζηµίες προς 
κύκλο εργασιών 22,76% 45,28% 236,72% 309,83% 77,43% 0,64

 
II. ΜΙΚΤΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ            

  
Έξοδα διοίκησης προς 
µικτά αποτελέσµατα -22,29% -224,03% -28,04% -15,99% -244,41% -0,46
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Έξοδα λειτουργίας 
διαθέσεως προς µικτά 
αποτελέσµατα 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -20,85% -0,18

  

Σύνολο διοικητικών και 
λειτουργικών εξόδων 
προς µικτά 
αποτελέσµατα 0,00% -224,03% -28,04% -15,99% -265,26% -0,67

  

Χρεωστικοί τόκοι και 
συναφή έξοδα προς 
µικτά αποτελέσµατα -1,34% -13,66% -0,20% -0,43% -10,49% -0,04

  

Έκτακτα και ανόργανα 
έξοδα και ζηµίες προς 
µικτά αποτελέσµατα -8,96% -850,35% -217,95% -126,26% -561,51% -1,20

 

 
7.1.7 Πρόβλεψη για Χρεοκοπία της Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ.  
 
Πίνακας 8. Πρόβλεψη Χρεοκοπίας Α.Ε.Κ.  

  ΑΕΚ 

Μέσος  
όρος 

κλάδου 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ 2001 2002 2003 2004 2005 

7/2000 - 
6/2005

Altman's Z''-score 
(σηµείωση 1η) -19,41 -8,18 -26,96 -28,30 -10,21 -10,58

  

Κεφάλαιο κίνησης 
προς συνολικό 
ενεργητικό (6,56) -10,81 -5,65 -15,70 -17,93 -4,68 -5,23

  

Αποτελέσµατα εις 
νέο προς 
συνολικό 
ενεργητικό (3,26) -5,29 -2,34 -9,23 -8,54 -3,47 -3,64

  

Κέρδη προ τόκων 
και φόρων προς 
συνολικό 
ενεργητικό (6,72) -2,76 0,16 -1,30 -1,10 -1,51 -1,57

  

Ίδια κεφάλαια 
προς συνολικές 
υποχρεώσεις 
(1,05) -0,56 -0,35 -0,72 -0,73 -0,54 -0,09

 

Το αρνητικό σύµβολο σε όλους τους δείκτες (βλ. πίνακα 8.), δηλώνει κατάφωρα 

ότι η οµάδα είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα χρεοκοπήσει, οπότε δεν υπάρχει λόγος 

για περαιτέρω σχολιασµό.  
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Σηµείωση 1η: Το Μοντέλο Z'' Score αποτελεί µία σχετικά πρόσφατη (1995) έκδοση του πρωτότυπου µοντέλου Z-     
score (1968). Σκοπός του µοντέλου είνα να προβλέψει το ενδεχόµενο χρεοκοπίας µίας επιχείρησης χρησιµοποιώντας  ι      
ορισµένους αριθµοδείκτες από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις στα πλαίσια µίας πολυµεταβλητής         
γραµµικής συνάρτησης. Σύµφωνα µε τον δηµιουργό του, καθηγητή E. Altman, το Z'' Score εφαρµόζεται σε µη-    
εισηγµένες επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριοποίησης του, ενδέχεται όµως να είναι ακατάλληλο σε           
ορισµένους τοµείς όπως αυτός των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Η ερµηνεία των αποτελεσµάτων του µοντέλου          
έχει ως εξής: µε βαθµολογία άνω του 2,6 η επιχείρηση θεωρείται ασφαλής, στην περιοχή από 2,6 µέχρι 1,1 υπάρχει        
ασάφεια ενώ κάτω από 1,1 το υπόδειγµα προβλέπει ότι στο 90% περίπου των περιπτώσεων η εταιρεία θα             
χρεοκοπήσει. 

Υπογραµµίζετα ότι όπως κάθε µοντέλο, το Z'' score βασίζεται σε µία σειρά παραδοχών, ενώ έχει δοκιµαστει        ί 
εµπειρικά σε συγκεκριµένο αριθµό επιχειρήσεων οι οποίες διαφέρουν από τις ελληνικές σε τοµείς όπως ενδεικτικά οι                
λογιστικές αρχές και το µέγεθος. Ο χρήστης του Z'' Score κατά την αξιολόγηση µιας επιχείρησης οφείλει να         
συνυπολογί ε και άλλες παραµέτρους και µεταβλητές όπως ενδεικτικά η ρευστότητα, οι ταµειακές ροές αλλά και µηζ ι           
ποσοτικές πληροφορίες. Αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας και ερµηνείας του Z'' Score είνα        ι 
διαθέσιµες στον διαδικτυακό τόπο www.pages.stern.nyu.edu/~ealtman.   
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7.2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. Α.Ε. (Ο.Σ.Φ.Π.) 
 
 

7.2.1 ∆είκτες Ρευστότητας Ο.Σ.Φ.Π. 

Γενικά η ρευστότητα της οµάδας (βλ. πίνακα 9.), είναι πολύ καλή καθώς είναι 

υψηλότερη από το µέσο όρο του κλάδου ενώ και η πορεία της διαχρονικά είναι 

κατά µέσο όρο ανοδική παρόλο που είναι µικρότερη από τη µονάδα µε την 

εξαίρεση του 2004.  

Παρόλα αυτά τα διαθέσιµα και οι ταµειακές ροές δεν επαρκούν για να καλύψουν 

τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αλλά ενώ ο αντίστοιχος δείκτης των 

διαθεσίµων παραµένει σταθερός στο χρόνο και είναι σηµαντικά µικρότερος από 

το µέσο όρο, ο δείκτης των ταµειακών ροών είναι και αυξητικός και σηµαντικά 

µεγαλύτερος από το µέσο όρο. 

Η κατάσταση των ηµερών απαιτήσεων έχει χειροτερέψει µέσα στο χρόνο και 

είναι υψηλότερα από το µέσο όρο. ∆εν έχει νόηµα σχολιασµού της 

κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεµάτων καθώς είναι πολύ µικρή. 

Τέλος παρόλο που η κυκλοφοριακή ταχύτητα των προµηθευτών είναι πολύ 

καλύτερη από το µέσο όρο, ο λειτουργικός κύκλος είναι οριακά χειρότερος από 

το µέσο όρο του κλάδου επιβαρύνοντας όµως την κατάσταση της ρευστότητας 

της οµάδας.  

Πίνακας 9. ∆είκτες Ρευστότητας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ 2001-2005 

  Ολυµπιακός 

Μέσος 
όρος 

κλάδου

  ∆ΕΙΚΤΕΣ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 2001 2002 2003 2004 2005 

7/2000 - 
6/2005

  I. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ         

    Γενική ρευστότητα 0,24 0,38 0,23 1,12 0,71 0,35
    Άµεση ρευστότητα 0,23 0,38 0,23 1,11 0,71 0,35

    

∆ιαθέσιµα προς 
βραχυπρόθεσµες 
απαιτήσεις 4,02% 0,26% 2,36% 6,94% 3,10% 4%
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∆ιαθέσιµα προς 
κυκλοφορούν ενεργητικό 16,87% 0,69% 10,08% 6,22% 4,36% 17%

    

Λειτουργική ταµειακή ροή 
προς βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις 0,00% 32,58% 24,94% -20,54% 76,44% 26%

    
∆ιαθέσιµα προς κεφάλαιο 
κίνησης -0,05 1,00 -0,03 0,60 -0,11 0,10

  II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ          

    
Κυκλοφοριακή ταχύτητα 
απαιτήσεων 1,62 1,47 0,80 0,16 0,67 2,92

    Ηµέρες απαιτήσεων 222 245 449 2300 538 389,30

    
Απαιτήσεις προς 
κεφάλαιο κίνησης 0 -1 0 9 -2 -0,04

  III. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ            

    
Κυκλοφοριακή ταχύτητα 
αποθεµάτων 135,89 156,88 312,49 79,56 0,00 32,61

    Ηµέρες αποθεµάτων 3 2 1 5 0 0,52

    
Αποθέµατα προς 
κεφάλαιο κίνησης -0,01 -0,01 1,00 0,06 0,00 0,05

  IV. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ            

    
Κυκλοφοριακή ταχύτητα 
προµηθευτών 0,00 0,86 0,73 0,41 0,87 0,41

    
Προµηθευτές προς 
κεφάλαιο κίνησης 0 0 0 3 -2 -0,93

  V. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ            

    
∆ιάρκεια λειτουργικού 
κύκλου 225 247 450 2304 538 389,77
 

 

7.2.2 ∆είκτες Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης  και Φερεγγυότητας Ο.Σ.Φ.Π. 

Και ο Ολυµπιακός είναι ιδιαίτερα χρηµατοδοτηµένος από δανειακά κεφάλαια και 

µάλιστα βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα (βλ. πίνακα 10.),. Επίσης οι υποχρεώσεις 

είναι πολύ περισσότερες από τα ιδία κεφάλαια του ενώ ούτε το σύνολο του 

κυκλοφορούν ενεργητικού καλύπτει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του. Η 

µόχλευση του κεφαλαίου κίνησης είναι ιδιαίτερη υψηλή και δε διαφαίνεται τάση 

µείωσης της ενώ το πραγµατικό κόστος δανεισµού είναι ιδιαίτερα χαµηλό. 

Ούτως ή άλλως οι πωλήσεις δεν επαρκούν να καλύψουν οποιαδήποτε µορφή 

υποχρεώσεων αφήνοντας την οµάδα εκτεθειµένη. Με εξαίρεση όµως κάποιες 

περιπτώσεις οι δείκτες φερεγγυότητας της οµάδας είναι καλύτεροι από το µέσο 

όρο του κλάδου.  
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Πίνακας 10. Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση και Φερεγγυότητα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ 2001-2005 

  Ολυµπιακός 

Μέσος 
όρος 

κλάδου
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ 
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ 2001 2002 2003 2004 2005 

7/2000 - 
6/2005

Συνολικές υποχρεώσεις 
προς συνολικά 
κεφάλαια 112,15% 95,10% 135,65% 55,52% 111,87% 1,36
Ίδια κεφάλαια προς 
συνολικές υποχρεώσεις -11,91% -0,32% -38,65% 42,44% -41,37% -0,13
Βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις προς 
συνολικές υποχρεώσεις 70,26% 77,27% 78,32% 81,52% 72,81% 0,75
Βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις προς 
κυκλοφορούν 
ενεργητικό 420,12% 262,43% 427,60% 89,61% 140,59% 5,62
Κάλυψη 
χρηµατοοικονοµικών 
εξόδων (λειτουργικά 
κέρδη) 4,50 15,82 6,31 8,83 14,24 200,99
Κάλυψη 
χρηµατοοικονοµικών 
εξόδων (ταµειακές ροές) 0,00 11,73 10,52 -10,17 35,79 196,27
Λειτουργική ταµειακή 
ροή προς συνολικές 
υποχρεώσεις 0,00% 25,18% 19,53% -16,75% 55,65% 0,18
Μόχλευση κεφαλαίου 
κίνησης -1391,16% 559,20% -500,97% 93,00% 242,05% -0,98
Πραγµατικό κόστος 
δανεισµού 0,00% 3,66% 3,04% 3,26% 3,11% 0,05
 
∆είκτης επανεπένδυσης 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 1,00
Συνολικό ενεργητικό 
προς λογαριασµούς 
τάξεως 3,58 5,49 2,92 5,36 2,87 52,83
∆ιαθέσιµα προς 
λογαριασµούς τάξεως 0,11 0,01 0,07 0,17 0,07 1,25
Ίδια κεφάλαια προς 
λογαριασµούς τάξεως -0,48 -0,02 -1,53 1,26 -1,33 -2,72
Πωλήσεις προς 
λογαριασµούς τάξεως 0,88 2,22 0,52 0,40 1,06 19,18
Πωλήσεις προς 
συνολικές υποχρεώσεις 0,22 0,43 0,13 0,13 0,33 0,32
Πωλήσεις προς 
βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις 0,31 0,55 0,17 0,16 0,46 0,46
Πωλήσεις προς 
βραχυπρόθεσµα 
τραπεζικά δάνεια 0,42 0,73 0,25 0,26 0,84 10,13

 

 
7.2.3 Απόδοση Επενδυµένων Κεφαλαίων Ο.Σ.Φ.Π. 

Μια γενικότερη παρατήρηση είναι ότι η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (βλ. 

πίνακα 11.),είναι θετική και µάλιστα όχι άσχηµη. Αντιθέτως η απόδοση των 
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δανειακών κεφαλαίων δεν είναι τόσο θετική. Αν λάβουµε υπόψη και το 

µεγαλύτερο σταθµικό βάρος των δανειακών κεφαλαίων έναντι των ιδίων είναι 

αναµενόµενη η αρνητική τελική απόδοση των συνολικών επενδυµένων 

κεφαλαίων. Με εξαίρεση την απόδοση των µακροπρόθεσµων και ιδίων 

κεφαλαίων οι δείκτες της οµάδας κυµαίνονται στα ίδια πλαίσια µε το µέσο όρο 

του κλάδου.  

 

Πίνακας 11. Απόδοση Επενδυµένων Κεφαλαίων ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ 2001-2005 

  Ολυµπιακός 

Μέσος 
όρος 

κλάδου

ΑΠΟ∆ΟΣΗ 
ΕΠΕΝ∆ΥΜΕΝΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2001 2002 2003 2004 2005 

7/2000 - 
6/2005

Απόδοση συνολικού 
ενεργητικού προ φόρων -21,54% -14,35% -58,79% -9,81% -4,14% -0,04
Απόδοση συνολικού 
ενεργητικού µετά 
φόρων -21,54% -14,35% -58,79% -9,81% -4,14% -0,04
Απόδοση 
µακροπρόθεσµων 
κεφαλαίων 

-
107,74% -67,31% 255,35% -29,01% 26,10% -1,36

Χρηµατοοικονοµική 
µόχλευση -66,82% -1,42% 227,75% 69,66% 291,77% 0,85
Απόδοση λειτουργικών 
στοιχείων ενεργητικού -25,73% -14,90% -50,05% -18,44% -8,29% 0,27
Απόδοση επενδυµένων 
κεφαλαίων 

 
-47,24% 

 
-25,94% 

 
-335,90% 

 
-19,04% 

 
-55,25% -0,37

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 
Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,61 47,34 1,12 -0,42 0,09 2,03

  
Φορολογική 
επιβάρυνση 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 1,00

  
Χρηµατοοικονοµική 
επιβάρυνση 121,24% 116,59% 104,47% 110,27% 172,45% 1,07

  

Περιθώριο 
λειτουργικού 
κέρδους -71,96% -30,42% -318,43% -120,82% -6,47% -0,74

  

Κυκλοφοριακή 
ταχύτητα 
ενεργητικού 0,25 0,40 0,18 0,07 0,37 0,34

  
Κεφαλαιακή 
διάρθρωση -7,48 -329,94 -1,91 4,24 -2,16 -13,03

Πιστωτικοί τόκοι και 
συναφή έξοδα προς 
κέρδη προ φόρων  -0,24% -0,09% -0,02% -0,04% -1,61%
Έκτακτα και ανόργανα 
έξοδα και ζηµίες προς 
κέρδη προ φόρων  -56,19% -78,68% -44,25% -90,46% -293,40%
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7.2.4 ∆ιαχείριση Περιουσίας Ο.Σ.Φ.Π. 

Όλοι οι δείκτες της κυκλοφοριακής ταχύτητας (βλ. πίνακα 12.) µπορεί να είναι 

πολύ µικρότεροι της µονάδας υπονοώντας ότι οι αντίστοιχοι λογαριασµοί δεν 

είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικοί αλλά είναι όλοι γύρω από το µέσο όρο του 

κλάδου, οπότε δεν εγείρουν ιδιαίτερες ανησυχίες. Εξαίρεση βέβαια αποτελεί η 

κυκλοφοριακή ταχύτητα των απαιτήσεων που επηρεάζει αρνητικά και την 

κυκλοφοριακή ταχύτητα του κεφαλαίου κίνησης. 

 
Πίνακας 12. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ 2001-2005 

  Ολυµπιακός 

Μέσος 
όρος 

κλάδου
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 2001 2002 2003 2004 2005 

7/2000 - 
6/2005

Κυκλοφοριακή 
ταχύτητα διαθεσίµων 7,81 209,31 7,05 2,35 14,68 135,40
Κυκλοφοριακή 
ταχύτητα απαιτήσεων 1,62 1,47 0,80 0,16 0,67 2,92
Κυκλοφοριακή 
ταχύτητα 
αποθεµάτων 70,55 122,73 59,71 23,52 0,00 13,17
Κυκλοφοριακή 
ταχύτητα κεφαλαίου 
κίνησης -0,41 -0,89 -0,22 1,40 -1,58 -0,74
Κυκλοφοριακή 
ταχύτητα πάγιου 
ενεργητικού 0,34 0,59 0,25 0,15 0,92 0,68
Κυκλοφοριακή 
ταχύτητα 
επενδυµένων 
κεφαλαίων 0,54 0,73 1,01 0,14 4,95 1,06
Κυκλοφοριακή 
ταχύτητα συνολικού 
ενεργητικού 0,25 0,40 0,18 0,07 0,37 0,34
Κυκλοφοριακή 
ταχύτητα 
βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεων 0,31 0,55 0,17 0,16 0,46 0,46

 

 

7.2.5 Περιθώριο Κέρδους Ο.Σ.Φ.Π. 

Παρόλο που τα περιθώρια κερδών είναι αρνητικά (βλ. πίνακα 13.), είναι σαφώς 

βελτιωµένα σε σχέση µε το µέσο όρο εκτός από τα έτη 2003 – 2004. Το σηµείο 

όµως που προκαλεί την προσοχή είναι ότι το περιθώριο κερδών προ τόκων, 
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φόρων και αποσβέσεων είναι θετικό υπονοώντας ότι οι µεγάλες αποσβέσεις 

είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά και για αυτό και το περιθώριο λειτουργικής 

ταµειακής ροής είναι θετικό και µάλιστα τριπλάσιο από το µέσο όρο του κλάδου. 

 

Πίνακας 13. Περιθώριο Κέρδους ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ 2001-2005 

  Ολυµπιακός 

Μέσος 
όρος 

κλάδου
ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ 
ΚΕΡ∆ΟΥΣ 2001 2002 2003 2004 2005 

7/2000 - 
6/2005

Περιθώριο µικτού 
κέρδους -92,62% -27,82% -423,32% -238,29% -66,12% -1,10
Περιθώριο ΚΠΤΦ -53,97% -10,21% -282,66% -135,89% -10,47% -0,86
Περιθώριο ΚΠΤΦΑ 68,79% 79,82% 89,88% 109,59% 66,80% 0,65
Περιθώριο 
λειτουργικού 
κέρδους -69,25% -15,26% -296,91% -148,29% -15,16% -0,89
Περιθώριο 
καθαρού κέρδους 
(προ φόρων) -87,24% -35,47% -332,67% -133,23% -11,17% -0,77
Περιθώριο 
καθαρού κέρδους 
(µετά φόρων) -87,24% -35,47% -332,67% -133,23% -11,17% -0,77
Περιθώριο 
λειτουργικής 
ταµειακής ροής 0,00% 59,18% 149,93% -126,22% 167,86% 0,58

 

 
7.2.6 Αποτελεσµατικότητα και ∆ιαχείριση Κόστους Ο.Σ.Φ.Π. 

Τα διοικητικά και άλλα έξοδα είναι αρκετά περιορισµένα και σε σύγκριση µε το 

µέσο όρο (βλ. πίνακα 14.),. Από την άλλη όµως, τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα 

είναι µεγάλο µέρος του κύκλου εργασιών και των µικτών αποτελεσµάτων οπότε 

δηµιουργεί προβλήµατα στην προσπάθεια πρόβλεψης των µελλοντικών ροών. 

Επίσης οι χρεωστικοί τόκοι είναι ιδιαίτερα υψηλοί σε σχέση µε το µέσο όρο του 

κλάδου υπονοώντας ότι τα έξοδα δανεισµού είναι προσαυξηµένα. Παρόλ’ αυτά 

παραµένουν περιορισµένα σε σχέση µε τα αναµενόµενα βάσει της δανειακής 

χρηµατοδότησης που έχει η οµάδα. 
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Πίνακας 14. Αποτελεσµατικότητα και ∆ιαχείριση Κόστους ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ 2001-2005 

  Ολυµπιακός Μέσος όρος κλάδου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗ
ΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 2001 2002 2003 2004 2005 

7/2000 - 
6/2005

I. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ            

  

Έξοδα διοίκησης 
προς κύκλο 
εργασιών 10,20% 6,02% 20,28% 21,81% 7,92% 0,23

  

Έξοδα λειτουργίας 
διαθέσεως προς 
κύκλο εργασιών 5,41% 9,65% 23,75% 5,45% 5,22% 0,12

  

Σύνολο διοικητικών 
και λειτουργικών 
εξόδων προς 
κύκλο εργασιών 0,00% 15,67% 44,03% 27,26% 13,14% 0,32

  

Χρεωστικοί τόκοι 
και συναφή έξοδα 
προς κύκλο 
εργασιών 15,28% 5,05% 14,25% 12,41% 4,69% 0,03

  

Έκτακτα και 
ανόργανα έξοδα 
και ζηµίες προς 
κύκλο εργασιών 67,01% 48,11% 182,96% 105,45% 28,77% 0,64

 
II. ΜΙΚΤΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ            

  

Έξοδα διοίκησης 
προς µικτά 
αποτελέσµατα -11,02% -21,63% -4,79% -9,15% -11,98% -0,46

  

Έξοδα λειτουργίας 
διαθέσεως προς 
µικτά 
αποτελέσµατα -5,84% -34,69% -5,61% -2,29% -7,89% -0,18

  

Σύνολο διοικητικών 
και λειτουργικών 
εξόδων προς µικτά 
αποτελέσµατα 0,00% -56,32% -10,40% -11,44% -19,88% -0,67

  

Χρεωστικοί τόκοι 
και συναφή έξοδα 
προς µικτά 
αποτελέσµατα -16,50% -18,14% -3,37% -5,21% -7,09% -0,04

  

Έκτακτα και 
ανόργανα έξοδα 
και ζηµίες προς 
µικτά 
αποτελέσµατα -72,35% -172,93% -43,22% -44,25% -43,51% -1,20
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7.2.7 Πρόβλεψη Χρεοκοπίας ΤΗΣ Π.Α.Ε. Ο.Σ.Φ.Π. 
 

Πίνακας 15. Πρόβλεψη για Χρεοκοπία του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ  

  Ολυµπιακός 
Μέσος όρος 

κλάδου
ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ 2001 2002 2003 2004 2005 

7/2000 - 
6/2005

Altman's Z''-score -6,08 -4,76 -13,58 -1,82 -6,40 -10,58

  
Κεφάλαιο κίνησης προς 
συνολικό ενεργητικό (6,56) -3,94 -2,98 -5,34 0,34 -1,54 -5,23

  
Αποτελέσµατα εις νέο προς 
συνολικό ενεργητικό (3,26) -1,12 -1,49 -4,48 -1,93 -4,16 -3,64

  

Κέρδη προ τόκων και 
φόρων προς συνολικό 
ενεργητικό (6,72) -0,90 -0,28 -3,36 -0,67 -0,26 -1,57

  

Ίδια κεφάλαια προς 
συνολικές υποχρεώσεις 
(1,05) -0,13 1,00 -0,41 0,45 -0,43 -0,09

 

Για µια ακόµα φορά, το αρνητικό πρόσηµο (βλ. πίνακα 15.), είναι ενδεικτικό της 

δυνατότητας µη – χρεοκοπίας της οµάδας. Βασικά το αξιοπερίεργο είναι ότι µε 

τέτοια µεγέθη στην πρόβλεψη χρεοκοπίας καταφέρνει να επιβιώνει.  
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7.3 Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Π.Α.Ο.) 
 

 
7.3.1 ∆είκτες Ρευστότητας Π.Α.Ο. 

Όλοι οι δείκτες ρευστότητας  (βλ. πίνακα 16.), δείχνουν µια διαχρονική βελτίωση 

µε εξαίρεση το έτος 2003 όπου παρατηρείται µια κάµψη ή µια επιβράδυνση. Οι 

δείκτες ρευστότητας είναι γενικά αρκετά βελτιωµένοι σε σχέση µε το µέσο όρο 

του κλάδου παρόλο που δεν αναδεικνύουν πλήρη επάρκεια σε όρους 

ρευστότητας.  

Οι ηµέρες απαιτήσεων είναι στο µισό περίπου από το µέσο όρο του κλάδου 

καθώς ο Παναθηναϊκός πληρώνεται κάθε 181 µέρες σε σχέση µε τις 389 του 

κλάδου. Πληρώνει όµως και νωρίτερα σε σχέση µε τον κλάδου, γεγονός που 

αποδεικνύει πως καταφέρνει να επιβιώνει από άποψη ρευστότητας.  

 

Πίνακας 16. :  ∆είκτες Ρευστότητας Π.Α.Ο. 2001-2005 

  Παναθηναϊκός 

Μέσος 
όρος 

κλάδου

  ∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 2001 2002 2003 2004 2005 
7/2000 - 

6/2005

  I. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ            
    Γενική ρευστότητα 0,18 0,47 0,18 0,48 0,62 0,35
    Άµεση ρευστότητα 0,18 0,47 0,18 0,48 0,62 0,35

    
∆ιαθέσιµα προς 
βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 2,56% 11,09% 8,04% 9,14% 19,43% 4%

    
∆ιαθέσιµα προς 
κυκλοφορούν ενεργητικό 13,93% 23,83% 45,05% 18,93% 31,50% 17%

    

Λειτουργική ταµειακή ροή 
προς βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις 0,00% 78,83% 45,80% 66,61% 66,48% 26%

    
∆ιαθέσιµα προς κεφάλαιο 
κίνησης -0,03 -0,21 -0,10 -0,18 -0,51 0,10

  II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ             

    
Κυκλοφοριακή ταχύτητα 
απαιτήσεων 1,95 4,47 6,70 1,66 1,99 2,92

    Ηµέρες απαιτήσεων 185 81 54 217 181 389,30

    
Απαιτήσεις προς κεφάλαιο 
κίνησης 0 -1 0 -1 -1 -0,04

  III. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ       

    
Κυκλοφοριακή ταχύτητα 
αποθεµάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,61
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    Ηµέρες αποθεµάτων 0 0 0 0 0 0,52

    
Αποθέµατα προς κεφάλαιο 
κίνησης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05

  IV. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

    
Κυκλοφοριακή ταχύτητα 
προµηθευτών 0,00 2,12 0,65 0,48 0,75 0,41

    
Προµηθευτές προς κεφάλαιο 
κίνησης -1 -1 -1 -1 -2 -0,93

  V. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ       

    
∆ιάρκεια λειτουργικού 
κύκλου 185 81 54 217 181 389,77
 

 
7.3.2 ∆είκτες Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης  και Φερεγγυότητας Π.Α.Ο. 

Παρόλο που οι συνολικές υποχρεώσεις είναι υψηλότερες από τα ίδια κεφάλαια 

(βλ. πίνακα 17.), είναι λιγότερες από τα συνολικά κεφάλαια και µάλιστα η τάση 

είναι καθοδική, η εικόνα είναι δηλαδή πολύ καλύτερη από το µέσο όρο του 

κλάδου. Γενικότερα µιλώντας όµως οι δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και 

φερεγγυότητας είναι πολύ θετικοί και φυσικά πολύ καλύτεροι από τον κλάδο στο 

σύνολό του. Αν δεν υπήρχαν οι δείκτες ρευστότητας, η όλη εικόνα θα ήταν 

ιδιαίτερα ευνοϊκή. Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλογούν στο 60% των 

συνολικών υποχρεώσεων που είναι αρκετά χαµηλότερα από το µέσο όρο του 

κλάδου, το οποίο είναι και αυτό θετική εξέλιξη. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

καλύπτονται άνετα ενώ το πραγµατικό κόστος δανεισµού είναι ιδιαίτερα χαµηλό. 

Τέλος οι πωλήσεις είναι αρκετά υψηλές ώστε να καλύπτουν µεγάλο µέρος των 

υποχρεώσεων.  

 

Πίνακας 17. :  Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση και Φερεγγυότητα Π.Α.Ο. 2001-2005 

  Παναθηναϊκός 

Μέσος 
όρος 

κλάδου
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ 
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ 2001 2002 2003 2004 2005 

7/2000 
- 

6/2005
Συνολικές υποχρεώσεις 
προς συνολικά κεφάλαια 125,37% 56,50% 86,83% 50,06% 78,38% 1,36
Ίδια κεφάλαια προς 
συνολικές υποχρεώσεις -20,65% 70,48% 12,26% 88,85% 23,05% -0,13
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Βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις προς 
συνολικές υποχρεώσεις 74,50% 56,91% 69,97% 69,08% 62,04% 0,75
Βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις προς 
κυκλοφορούν ενεργητικό 544,23% 215,00% 560,25% 207,22% 162,13% 5,62
Κάλυψη 
χρηµατοοικονοµικών 
εξόδων (λειτουργικά 
κέρδη) 186,75 1.169,35 54,48 327,80 745,97 200,99
Κάλυψη 
χρηµατοοικονοµικών 
εξόδων (ταµειακές ροές) 0,00 473,22 515,53 318,01 783,90 196,27
Λειτουργική ταµειακή ροή 
προς συνολικές 
υποχρεώσεις 0,00% 44,86% 32,04% 46,01% 41,24% 0,18
Μόχλευση κεφαλαίου 
κίνησης 
 -29,14% -607,04% -75,40% -218,31% -108,50% -0,98
Πραγµατικό κόστος 
δανεισµού 

 
0,00% 

 
0,32% 0,22% 0,54% 0,21% 0,05

∆είκτης επανεπένδυσης 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 1,00
Συνολικό ενεργητικό προς 
λογαριασµούς τάξεως 310,28 415,85 15,15 13,71 8,29 52,83
∆ιαθέσιµα προς 
λογαριασµούς τάξεως 7,42 14,82 0,74 0,43 0,78 1,25
Ίδια κεφάλαια προς 
λογαριασµούς τάξεως -80,32 165,58 1,61 6,10 1,50 -2,72
Πωλήσεις προς 
λογαριασµούς τάξεως 87,81 207,89 5,76 3,03 3,35 19,18
Πωλήσεις προς συνολικές 
υποχρεώσεις 0,23 0,88 0,44 0,44 0,51 0,32
Πωλήσεις προς 
βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις 0,30 1,55 0,63 0,64 0,83 0,46
Πωλήσεις προς 
βραχυπρόθεσµα 
τραπεζικά δάνεια 1,59 2,78 1,61 1,52 2,74 10,13

 

 

7.3.3 Απόδοση  Επενδυµένων Κεφαλαίων Π.Α.Ο.  

∆ιαχρονικά παρατηρείται µια βελτίωση των συγκεκριµένων δεικτών (βλ. πίνακα 

18.),  ενώ είναι η µόνη οµάδα που παρουσιάζει τόσο υγιής εικόνα ως προς τα 

χρηµατοοικονοµικά της. Η απόδοση τόσο των ιδίων κεφαλαίων όσο και των 

συνολικών βελτιώνεται µέσα στο χρόνο και διατηρείται σταθερά θετική, έστω και 

αν δεν είναι τόσο υψηλή το 2005 όσο του Ολυµπιακού, µε εξαίρεση το έτος 

2003. Κατά µέσο όρο, όλοι οι δείκτες παρουσιάζουν καλύτερη εικόνα από τον 
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κλάδο ενώ η χρηµατοοικονοµική µόχλευση είναι µειωµένη σχεδόν στο µισό του 

κλάδου.  

Πίνακας 18. Απόδοση Επενδυµένων Κεφαλαίων  Π.Α.Ο. 2001-2005 

  Παναθηναϊκός 

Μέσος 
όρος 

κλάδου
ΑΠΟ∆ΟΣΗ 
ΕΠΕΝ∆ΥΜΕΝΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2001 2002 2003 2004 2005 

7/2000 - 
6/2005

Απόδοση συνολικού 
ενεργητικού προ φόρων -36,28% 22,94% -53,17% 2,28% 1,64% -0,04
Απόδοση συνολικού 
ενεργητικού µετά 
φόρων -36,28% 22,94% -53,17% 2,28% 1,64% -0,04
Απόδοση 
µακροπρόθεσµων 
κεφαλαίων -596,04% 35,76% -144,79% 3,81% 3,43% -1,36
Χρηµατοοικονοµική 
µόχλευση -425,36% 62,06% 28,99% 74,19% 37,77% 0,85
Απόδοση λειτουργικών 
στοιχείων ενεργητικού -27,70% 14,42% -28,81% 1,69% 1,01% 0,27
Απόδοση επενδυµένων 
κεφαλαίων 448,14% 39,68% -154,92% 3,87% 4,99% -0,37
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 
Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ      2,03

  
Φορολογική 
επιβάρυνση 1,40 0,58 -4,99 0,05 0,09 1,00

  
Χρηµατοοικονοµική 
επιβάρυνση 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 1,07

  

Περιθώριο 
λειτουργικού 
κέρδους 100,33% 99,77% 100,10% 96,92% 97,54% -0,74

  

Κυκλοφοριακή 
ταχύτητα 
ενεργητικού -127,75% 46,00% -139,73% 10,63% 4,16% 0,34

  
Κεφαλαιακή 
διάρθρωση 0,28 0,50 0,38 0,22 0,40 -13,03

Πιστωτικοί τόκοι και 
συναφή έξοδα προς 
κέρδη προ φόρων  -3,86 2,51 9,39 2,25 5,54
Έκτακτα και ανόργανα 
έξοδα και ζηµίες προς 
κέρδη προ φόρων  -0,36% 0,28% -0,06% 0,39% 1,66%

 

 

7.3.4 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Π.Α.Ο. 

Οι δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας  (βλ. πίνακα 19.), δεν είναι τόσο θετικοί 

όσο στην προηγούµενη περίπτωση καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις 

υπολείπονται του µέσου όρου του κλάδου. Τόσο τα µεγέθη όσο και η 

διαχρονική εξέλιξη αυτών υποδεικνύουν ότι θα πρέπει να γίνει επανεξέταση του 
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τρόπου λειτουργίας της οµάδας καθώς σε κάποιο σηµείο της διοικητικής 

διαδικασίας βαλτώνει η παραγωγική διαδικασία δηµιουργώντας αντιοικονοµίες 

κλίµακας όταν λογαριασµοί που είναι δυσκολότεροι στη διαχείριση είναι σε τόσο 

καλά επίπεδα.  

 
Πίνακας 19. ∆ιαχείριση Περιουσίας Π.Α.Ο. 2001-2005 

  Παναθηναϊκός 

Μέσος 
όρος 

κλάδου

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 2001 2002 2003 2004 2005 

7/2000 
- 

6/2005
Κυκλοφοριακή 
ταχύτητα διαθεσίµων 11,83 14,03 7,78 7,01 4,27 135,40
Κυκλοφοριακή 
ταχύτητα απαιτήσεων 1,95 4,47 6,70 1,66 1,99 2,92
Κυκλοφοριακή 
ταχύτητα αποθεµάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,17
Κυκλοφοριακή 
ταχύτητα κεφαλαίου 
κίνησης -0,37 -2,91 -0,76 -1,24 -2,17 -0,74
Κυκλοφοριακή 
ταχύτητα πάγιου 
ενεργητικού 0,35 0,60 0,43 0,27 0,59 0,68
Κυκλοφοριακή 
ταχύτητα επενδυµένων 
κεφαλαίων -3,50 0,86 1,11 0,38 1,23 1,06
Κυκλοφοριακή 
ταχύτητα συνολικού 
ενεργητικού 0,28 0,50 0,38 0,22 0,40 0,34
Κυκλοφοριακή 
ταχύτητα 
βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεων 0,30 1,55 0,63 0,64 0,83 0,46

 

 

7.3.5 Περιθώριο Κέρδους Π.Α.Ο. 

Παρόλο που τα αρχικά περιθώρια κέρδους  είναι αρνητικά (βλ. πίνακα 20.),, 

είναι σε κάθε περίπτωση βελτιωµένα σε σχέση µε το µέσο όρο του κλάδου ενώ 

όσο κατεβαίνουµε στο λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης, τα µεγέθη 

βελτιώνονται µε αποτέλεσµα τα καθαρά αποτελέσµατα της χρήσης να είναι 

θετικά και µάλιστα ιδιαίτερα υψηλά όχι µόνο για τον κλάδο αλλά γενικότερα. Και 
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η διαχρονική εξέλιξη των δεικτών είναι ιδιαίτερα θετική και ελπιδοφόρα για το 

µέλλον.  

 

Πίνακας 20. Περιθώριο Κέρδους Π.Α.Ο. 2001-2005 

 Παναθηναϊκός 

Μέσος 
όρος 

κλάδου
ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ 
ΚΕΡ∆ΟΥΣ 2001 2002 2003 2004 2005 

7/2000 - 
6/2005

Περιθώριο µικτού 
κέρδους -145,45% -54,74% -109,61% -62,63% -61,65% -1,10
Περιθώριο ΚΠΤΦ -101,92% 30,73% -138,07% -12,32% -22,37% -0,86
Περιθώριο ΚΠΤΦΑ 79,36% 125,27% 7,73% 107,25% 76,21% 0,65
Περιθώριο 
λειτουργικού 
κέρδους -102,34% 30,63% -138,21% -12,65% -22,48% -0,89
Περιθώριο 
καθαρού κέρδους 
(προ φόρων) -128,18% 45,89% -139,87% 10,31% 4,06% -0,77
Περιθώριο 
καθαρού κέρδους 
(µετά φόρων) -128,18% 45,89% -139,87% 10,31% 4,06% -0,77
Περιθώριο 
λειτουργικής 
ταµειακής ροής 0,00% 50,70% 73,20% 104,04% 80,09% 0,58

 

 

7.3.6 Αποτελεσµατικότητα και ∆ιαχείριση Κόστους Π.Α.Ο. 2001-2005 

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα έξοδα λειτουργίας είναι τόσο υψηλά και 

µάλιστα υψηλότερα από τα έξοδα διαθέσεως (βλ. πίνακα 21.). Συνολικά πάντως 

αφορούν µεγάλο ποσοστό των πωλήσεων, γεγονός που µπορεί τελικά να 

δηµιουργήσει πρόβληµα καθώς πρόκειται για σχετικά ανελαστικά έξοδα. Το ίδιο 

συµβαίνει και µε τους χρεωστικούς τόκους που είναι ιδιαίτερα υψηλοί ενώ είναι 

θετικό το γεγονός ότι τα ανόργανα έξοδα έχουν διατηρηθεί σε χαµηλά επίπεδα.  

Όλοι οι δείκτες πάντως διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα σε σχέση µε το µέσο 

όρο του κλάδου, το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα θετικό για την οµάδα.  
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Πίνακας 21. Αποτελεσµατικότητα και ∆ιαχείριση Κόστους Π.Α.Ο. 2001-2005 

  Παναθηναϊκός 

Μέσος 
όρος 
κλάδο

υ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤ
ΗΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 2001 2002 2003 2004 2005 

7/2000 
- 

6/2005

I. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ            

  

Έξοδα διοίκησης προς 
κύκλο εργασιών 
 41,11% 21,73% 40,38% 28,17% 22,77% 0,23

  

Έξοδα λειτουργίας 
διαθέσεως προς κύκλο 
εργασιών 35,17% 15,73% 27,16% 20,29% 50,53% 0,12

  

Σύνολο διοικητικών και 
λειτουργικών εξόδων 
προς κύκλο εργασιών 0,00% 42,93% 73,03% 52,56% 77,83% 0,32

  

Χρεωστικοί τόκοι και 
συναφή έξοδα προς 
κύκλο εργασιών 
 0,42% 0,11% 0,14% 0,33% 0,10% 0,03

  

Έκτακτα και ανόργανα 
έξοδα και ζηµίες προς 
κύκλο εργασιών 57,80% 32,39% 20,39% 11,02% 9,76% 0,64

 
II. ΜΙΚΤΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ            

  
Έξοδα διοίκησης προς 
µικτά αποτελέσµατα -28,26% -39,70% -36,84% -44,97% -36,94% -0,46

  

Έξοδα λειτουργίας 
διαθέσεως προς µικτά 
αποτελέσµατα -24,18% -28,73% -24,78% -32,40% -81,96% -0,18

  

Σύνολο διοικητικών και 
λειτουργικών εξόδων 
προς µικτά αποτελέσµατα 0,00% -78,42% -66,63% -83,93% -126,24% -0,67

  

Χρεωστικοί τόκοι και 
συναφή έξοδα προς µικτά 
αποτελέσµατα -0,29% -0,20% -0,13% -0,52% -0,17% -0,04

  

Έκτακτα και ανόργανα 
έξοδα και ζηµίες προς 
µικτά αποτελέσµατα -39,74% -59,17% -18,60% -17,60% -15,84% -1,20

 

 

 

7.3.7. Πρόβλεψη για Χρεοκοπία της Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. 
 

Πίνακας 22.  Πρόβλεψη Χρεοκοπίας Π.Α.Ο.  

  Παναθηναϊκός 
Μέσος όρος 

κλάδου
ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ 2001 2002 2003 2004 2005 

7/2000 - 
6/2005

Altman's Z''-score -9,86 -0,93 -10,55 -1,60 -3,48 -10,58

  

Κεφάλαιο κίνησης 
προς συνολικό 
ενεργητικό (6,56) -5,00 -1,13 -3,27 -1,17 -1,22 -5,23

  99



  

Αποτελέσµατα εις νέο 
προς συνολικό 
ενεργητικό (3,26) -2,71 -1,57 -3,88 -1,18 -1,89 -3,64

  

Κέρδη προ τόκων και 
φόρων προς συνολικό 
ενεργητικό (6,72) -1,94 1,03 -3,53 -0,18 -0,61 -1,57

  

Ίδια κεφάλαια προς 
συνολικές 
υποχρεώσεις (1,05) -0,22 0,74 0,13 0,93 0,24 -0,09

 

Για µία ακόµα φορά, τα αρνητικά πρόσηµα  (βλ. πίνακα 22.), υποδηλώνουν την 

κρισιµότητα της κατάστασης. Ο τελευταίος θετικός δείκτης δεν επηρεάζει αυτήν 

την εικόνα.  
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7.4 Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. 
 
 
7.4.1 ∆είκτες Ρευστότητας Π.Α.Ο.Κ. 

Ενώ αρχικά οι δείκτες ρευστότητας της οµάδας (βλ. πίνακα 23.) ήταν µεν κάτω 

από τη µονάδα αλλά σε ανεκτά επίπεδα, µε την πάροδο του χρόνου έχουν 

µειωθεί σε πάρα πολύ ανησυχητικά επίπεδα καθώς τείνουν στο 0 και φυσικά 

ούτε λόγος για να συγκριθούν µε το µέσο όρο του κλάδου.  

Την κατάσταση φαίνεται να σώζει λίγο το γεγονός ότι µεγάλο µέρος του 

κυκλοφορούν ενεργητικού είναι διαθέσιµα σε αντίθεση µε τον κλάδο στο σύνολό 

του αλλά κυρίως το γεγονός ότι η λειτουργική ταµειακή ροή είναι στα επίπεδα 

του µέσου όρου του κλάδου, χωρίς βέβαια αυτό να σηµαίνει ότι καλύπτει τις 

βραχυπρόθεσµες και λοιπές ανάγκες της οµάδας.  

Είναι περίεργο που προκύπτει παρόµοιο πρόβληµα καθώς οι ηµέρες των 

απαιτήσεων είναι ιδιαίτερα λίγες (µόλις 13) και παρόλο που είχαν αυξητική 

τροχιά την τελευταία 5ετία είναι οι χαµηλότερες του κλάδου.  

Την ίδια στιγµή η κυκλοφοριακή ταχύτητα των προµηθευτών είναι µικρότερη του 

κλάδου. Αυτό συνεπάγεται ότι ο ΠΑΟΚ έχει µια εσωτερική χρηµατοδότηση που 

προέρχεται από το γεγονός ότι πληρώνει πολύ αργά και πληρώνεται πολύ 

γρήγορα και παρόλα αυτά παρουσιάζει πρόβληµα ρευστότητας.  

 
Πίνακας 23. :  ∆είκτες Ρευστότητας Π.Α.Ο.Κ. 2001-2005 

 ΠΑΟΚ 

Μέσος 
όρος 
κλάδου 

  ∆ΕΙΚΤΕΣ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 2001 2002 2003 2004 2005 

7/2000 - 
6/2005

 I. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ        

    Γενική ρευστότητα 0.48 0.53 0.20 0.12 0.06 0,35

    Άµεση ρευστότητα 0.48 0.53 0.20 0.12 0.06 0,35
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∆ιαθέσιµα προς 
βραχυπρόθεσµες 
απαιτήσεις 0.06% 

0.04
% 

5.19
% 7.94% 2.27% 4%

    
∆ιαθέσιµα προς 
κυκλοφορούν ενεργητικό 0.13% 

0.09
% 

25.95
% 64.06% 40.73% 17%

    

Λειτουργική ταµειακή ροή 
προς βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις 0.00% 

46.09
% 

61.72
% 15.21% 27.29% 26%

    
∆ιαθέσιµα προς κεφάλαιο 
κίνησης 1.00 1.00 -0.06 -0.09 -0.02 0,10

  II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ        

    
Κυκλοφοριακή ταχύτητα 
απαιτήσεων 0.93 1.19 1.74 11.84 13.16 2,92

    Ηµέρες απαιτήσεων 388 302 207 30 27 389,30

    
Απαιτήσεις προς 
κεφάλαιο κίνησης -1 -1 0 0 0 -0,04

  III. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ       

    
Κυκλοφοριακή ταχύτητα 
αποθεµάτων 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,61

    Ηµέρες αποθεµάτων 0 0 0 0 0 0,52

    
Αποθέµατα προς 
κεφάλαιο κίνησης 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,05

  IV. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

    
Κυκλοφοριακή ταχύτητα 
προµηθευτών 0.00 0.05 0.08 0.04 0.27 0,41

    
Προµηθευτές προς 
κεφάλαιο κίνησης -2 -2 -1 -1 -1 -0,93

  V. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ            

    
∆ιάρκεια λειτουργικού 
κύκλου 388 302 207 30 27 389,77
 

 
7.4.2 ∆είκτες Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης  και Φερεγγυότητας Π.Α.Ο.Κ. 

Βέβαια η αντίθεση που παρουσιάστηκε από τους προηγούµενους δείκτες 

µπορεί να οφείλεται στην πολύ κακή κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς οι 

υποχρεώσεις, τόσο οι βραχυχρόνιες όσο και οι µακροχρόνιες, είναι 

πολλαπλάσιες των ιδίων κεφαλαίων παρόλο που κατά τη διάρκεια του 

τελευταίου έτους διαφαίνεται µια προσπάθεια εξυγίανσης της κατάστασης. Το 

µεγαλύτερο ποσοστό των υποχρεώσεων είναι βραχυπρόθεσµες ενώ 

κυµαίνονται στο µέσο όρο του κλάδου. Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις δεν 

καλύπτονται ούτε στο ελάχιστο από το κυκλοφορούν ενεργητικό παρόλα’ αυτά η 

οµάδα είναι σε θέση να καλύψει τις χρηµατοοικονοµικές δαπάνες τόσο από τα 

λειτουργικά κέρδη όσο και από τις ταµειακές ροές. Οι υποχρεώσεις της οµάδας 
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δε φαίνεται να προέρχονται από δάνεια αλλά µάλλον από άλλους πιστωτές 

καθώς το πραγµατικό κόστος δανεισµού είναι στο 0%(βλ. πίνακα 24.). 

 
Πίνακας 24. :  Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση και Φερεγγυότητα Π.Α.Ο.Κ. 2001-2005 

  ΠΑΟΚ 

Μέσος 
όρος 

κλάδου
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ 
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ 2001 2002 2003 2004 2005 

7/2000 - 
6/2005

Συνολικές 
υποχρεώσεις προς 
συνολικά κεφάλαια 90.28% 99.13% 152.53% 101.42% 209.24% 1,36
Ίδια κεφάλαια προς 
συνολικές 
υποχρεώσεις 10.77% 0.88% -34.44% -1.40% -58.84% -0,13
Βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις προς 
συνολικές 
υποχρεώσεις 71.28% 64.15% 83.93% 85.14% 75.25% 0,75
Βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις προς 
κυκλοφορούν 
ενεργητικό 208.76% 190.31% 499.95% 806.96% 1796.88% 5,62
Κάλυψη 
χρηµατοοικονοµικών 
εξόδων (λειτουργικά 
κέρδη) 30.71 373.57 201.79 171.03 63.90 200,99
Κάλυψη 
χρηµατοοικονοµικών 
εξόδων (ταµειακές 
ροές) 0.00 480.52 1,376.22 97.12 119.97 196,27
Λειτουργική ταµειακή 
ροή προς συνολικές 
υποχρεώσεις 0.00% 29.57% 51.80% 12.95% 20.54% 0,18
Μόχλευση κεφαλαίου 
κίνησης 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.41% -0,98
Πραγµατικό κόστος 
δανεισµού 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.82% 0,05
∆είκτης 
επανεπένδυσης 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1,00
Συνολικό ενεργητικό 
προς λογαριασµούς 
τάξεως 70.13 0.00 0.00 0.00 6.85 52,83
∆ιαθέσιµα προς 
λογαριασµούς τάξεως 0.03 0.00 0.00 0.00 0.24 1,25
Ίδια κεφάλαια προς 
λογαριασµούς τάξεως 6.82 0.00 0.00 0.00 -8.44 -2,72
Πωλήσεις προς 
λογαριασµούς τάξεως 20.02 0.00 0.00 0.00 4.68 19,18
Πωλήσεις προς 
συνολικές 
υποχρεώσεις 0.32 0.40 0.22 0.45 0.33 0,32
Πωλήσεις προς 
βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις 0.44 0.63 0.26 0.53 0.43 0,46
Πωλήσεις προς 
βραχυπρόθεσµα 
τραπεζικά δάνεια 0.00 0.00 0.00 0.00 6.51 10,13
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7.4.3 Απόδοση  Επενδυµένων Κεφαλαίων Π.Α.Ο.Κ. 

 

Η εικόνα που παρουσιάστηκε και στις προηγούµενες οµάδες εµφανίζεται και 

στην περίπτωση του ΠΑΟΚ καθώς τα συνολικά επενδυµένα κεφάλαια έχουν 

αρνητική απόδοση την ίδια στιγµή που τα ιδία κεφάλαια έχουν θετική απόδοση 

και µάλιστα ιδιαίτερα υψηλή. Αυτή η εικόνα δίνει την εντύπωση ότι η διοίκηση 

της οµάδας φροντίζει για την ευηµερία των µετόχων της αφήνοντας τους 

υπόλοιπους πιστωτές και χρηµατοδότες σε δεύτερη µοίρα. ∆ιαχρονικά µάλιστα 

η κατάσταση έχει επιδεινωθεί µε αποτέλεσµα να υπολείπονται αυτοί οι δείκτες 

πάρα πολύ από το µέσο όρο του κλάδου. Την ίδια στιγµή, η απόδοση των ιδίων 

κεφαλαίων φαίνεται να έχει βελτιωθεί σηµαντικά στο πέρασµα του χρόνου αν 

και ακόµα υπολείπονταν του µέσου όρου του κλάδου. (βλ. πίνακα 25.)  

 

Πίνακας 25. Απόδοση Επενδυµένων Κεφαλαίων  Π.Α.Ο.Κ.  2001-2005 

  ΠΑΟΚ 

Μέσος 
όρος 

κλάδου
ΑΠΟ∆ΟΣΗ 
ΕΠΕΝ∆ΥΜΕΝΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2001 2002 2003 2004 2005 

7/2000 - 
6/2005

Απόδοση συνολικού 
ενεργητικού προ 
φόρων -18.19% -20.58% -53.75% -34.82% -47.69% -0,04
Απόδοση συνολικού 
ενεργητικού µετά 
φόρων -18.19% -20.58% -53.75% -34.82% -47.69% -0,04
Απόδοση 
µακροπρόθεσµων 
κεφαλαίων -51.03% -56.53% 191.81% -255.07% 66.85% -1,36
Χρηµατοοικονοµική 
µόχλευση 27.27% 2.38% 187.47% -10.42% 172.58% 0,85
Απόδοση 
λειτουργικών 
στοιχείων ενεργητικού -18.79% -24.81% -43.39% -29.11% -59.41% 0,27
ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ Ι∆ΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -1,87 -23,71 1,02 24,28 0,39 2,03

  
Φορολογική 
επιβάρυνση 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1,00

  
Χρηµατοοικονοµικ
ή επιβάρυνση 101.83% 100.30% 100.11% 100.39% 100.76% 1,07

  

Περιθώριο 
λειτουργικού 
κέρδους -62.58% -51.62% -162.64% -76.21% -69.24% -0,74
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Κυκλοφοριακή 
ταχύτητα 
ενεργητικού 0.29 0.40 0.33 0.46 0.68 0,34

  
Κεφαλαιακή 
διάρθρωση 10.28 115.20 -1.90 -70.30 -0.81 -13,03

Πιστωτικοί τόκοι και 
συναφή έξοδα προς 
κέρδη προ φόρων  0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.03%
Έκτακτα και ανόργανα 
έξοδα και ζηµίες προς 
κέρδη προ φόρων  -169.19% -66.69% -17.43% -10.97% -2.56%

 

 

7.4.4 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Π.Α.Ο.Κ. 

Από τους δείκτες διαχείρισης περιουσίας, ο µόνος δείκτης που παρουσιάζει µια 

καλή συµπεριφορά είναι η κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων καθώς 

αυξάνεται και είναι πολύ υψηλότερη από το µέσο όρο. Οι υπόλοιποι δείκτες είτε 

είναι κάτω από το µέσο όρο του κλάδου είτε είναι πολύ χαµηλοί (κάτω από τη 

µονάδα) γεγονός που σηµαίνει ότι δεν αποδίδουν όσο θα έπρεπε και θα πρέπει 

να επανεξεταστεί η χρήση και η χρησιµότητά τους. (βλ. πίνακα 26.) 

 
Πίνακας 26. ∆ιαχείριση Περιουσίας Π.Α.Ο.Κ.  2001-2005 

  ΠΑΟΚ 
Μέσος όρος 

κλάδου
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 2001 2002 2003 2004 2005 

7/2000 - 
6/2005

Κυκλοφοριακή 
ταχύτητα απαιτήσεων 0.93 1.19 1.74 11.84 13.16 2,92
Κυκλοφοριακή 
ταχύτητα 
αποθεµάτων 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,17
Κυκλοφοριακή 
ταχύτητα κεφαλαίου 
κίνησης -0.85 -1.32 -0.32 -0.60 -0.46 -0,74
Κυκλοφοριακή 
ταχύτητα πάγιου 
ενεργητικού 0.41 0.60 0.44 0.51 0.75 0,68
Κυκλοφοριακή 
ταχύτητα 
επενδυµένων 
κεφαλαίων 2.94 45.79 -0.63 -32.00 -0.61 1,06
Κυκλοφοριακή 
ταχύτητα συνολικού 
ενεργητικού 0.29 0.40 0.33 0.46 0.68 0,34
Κυκλοφοριακή 
ταχύτητα 
βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεων 0.44 0.63 0.26 0.53 0.43 0,46
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7.4.5 Περιθώριο Κέρδους Π.Α.Ο.Κ. 

Για µια ακόµα φορά, τα περιθώρια κέρδους είναι αρνητικά ανεξάρτητα αν έχουν 

βελτιωθεί µετά το 2003 ή αν είναι περισσότερο βελτιωµένα από το µέσο όρο του 

κλάδου. Για µια φορά ακόµα, φαίνεται ότι τη διαφορά την κάνουν οι αποσβέσεις 

καθώς σε εκείνη την περίπτωση το περιθώριο κέρδους γίνεται θετικά και 

επακολούθως και το περιθώριο λειτουργικής ταµειακής ροής, το οποίο είναι 

οριακά υψηλότερο από το µέσο όρο. (βλ. πίνακα 27.) 

 
Πίνακας 27. Περιθώριο Κέρδους Π.Α.Ο.Κ. 2001-2005 

  ΠΑΟΚ 

Μέσος 
όρος 

κλάδου
ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ 
ΚΕΡ∆ΟΥΣ 2001 2002 2003 2004 2005 

7/2000 - 
6/2005

Περιθώριο µικτού 
κέρδους 
 -83.96% -46.23% -130.59% -36.02% -59.71% -1,10
Περιθώριο ΚΠΤΦ 
 -161.04% -81.27% -163.72% -77.94% -67.87% -0,86
Περιθώριο ΚΠΤΦΑ 
 35.19% 57.33% 35.09% 50.80% 33.48% 0,65
Περιθώριο λειτουργικού 
κέρδους -162.18% -81.42% -163.90% -78.24% -68.40% -0,89
Περιθώριο καθαρού 
κέρδους (προ φόρων) -63.73% -51.78% -162.82% -76.50% -69.76% -0,77
Περιθώριο καθαρού 
κέρδους (µετά φόρων) -63.73% -51.78% -162.82% -76.50% -69.76% -0,77
Περιθώριο λειτουργικής 
ταµειακής ροής 0.00% 73.75% 239.35% 28.85% 62.86% 0,58

 

 

7.4.6 Αποτελεσµατικότητα και ∆ιαχείριση Κόστους Π.Α.Ο.Κ. 2001-2005 

Είναι ιδιαίτερα ευοίωνο το γεγονός ότι στην πάροδο του χρόνου ο ΠΑΟΚ 

κατάφερε να περιορίσει ποσοστιαία τόσο τα έξοδα διοικήσεως όσο τα έξοδα 

διαθέσεως µε αποτέλεσµα να είναι πολύ χαµηλότερα από το µέσο όρο και να 

αφήνει περιθώρια στο µέλλον για κέρδη. Επίσης θετικά είναι ακόµα δύο σηµεία. 

Το πρώτο είναι ότι οι χρεωστικοί τόκοι είναι ελάχιστοι, γεγονός που σχετίζεται µε 

την άποψη ότι οι υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ δεν προέρχονται από δάνεια αλλά 
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από οφειλές σε πιστωτές. Το δεύτερο είναι ότι τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα 

είναι ελάχιστα δίνοντας τη δυνατότητα στη διοίκηση της οµάδας να κάνει 

προβλέψεις. Στο σύνολό τους αυτοί οι δείκτες είναι καλοί όσον αφορά τόσο στη 

διαχρονική τους πορεία όσο και στη σύγκρισή τους µε τον κλάδο στο σύνολό 

τους. (βλ. πίνακα 28.) 

 
Πίνακας 28. Αποτελεσµατικότητα και ∆ιαχείριση Κόστους Π.Α.Ο.Κ. 2001-2005 

  ΠΑΟΚ 

Μέσος 
όρος 

κλάδου
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗ
ΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 2001 2002 2003 2004 2005 

7/2000 - 
6/2005

I. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ            

  

 
Έξοδα διοίκησης προς 
κύκλο εργασιών 20.30% 9.82% 12.44% 20.74% 2.29% 0,23

  

 
Έξοδα λειτουργίας 
διαθέσεως προς κύκλο 
εργασιών 14.28% 3.67% 8.18% 13.09% 1.51% 0,12

  

 
Σύνολο διοικητικών και 
λειτουργικών εξόδων 
προς κύκλο εργασιών 0.00% 58.40% 60.73% 41.93% 12.23% 0,32

  

 
Χρεωστικοί τόκοι και 
συναφή έξοδα προς 
κύκλο εργασιών 1.15% 0.15% 0.17% 0.30% 0.52% 0,03

  

 
Έκτακτα και ανόργανα 
έξοδα και ζηµίες προς 
κύκλο εργασιών 9.37% 4.88% 27.30% 6.66% 3.15% 0,64

II. ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ           

  

 
Έξοδα διοίκησης προς 
µικτά αποτελέσµατα -24.18% -21.23% -9.53% -57.59% -3.84% -0,46

  

 
Έξοδα λειτουργίας 
διαθέσεως προς µικτά 
αποτελέσµατα -17.01% -7.95% -6.27% -36.35% -2.53% -0,18

  

 
Σύνολο διοικητικών και 
λειτουργικών εξόδων 
προς µικτά αποτελέσµατα 0.00% -126.33% -46.51% -116.40% -20.49% -0,67

  

 
Χρεωστικοί τόκοι και  
συναφή έξοδα προς µικτά 
αποτελέσµατα -1.36% -0.33% -0.13% -0.82% -0.88% -0,04

  

Έκτακτα και ανόργανα 
έξοδα και ζηµίες προς 
µικτά αποτελέσµατα -11.16% -10.56% -20.90% -18.49% -5.28% -1,20
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7.4.7 Πρόβλεψη για Χρεοκοπία της Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. 
 

Πίνακας 29.  Πρόβλεψη Χρεοκοπίας του Π.Α.Ο.Κ.  

  ΠΑΟΚ 

Μέσος 
όρος 

κλάδου
ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ 2001 2002 2003 2004 2005 

7/2000 - 
6/2005

Altman's Z''-score -7,18 -6,93 -16,35 -10,10 -19,50 -10,58

  
Κεφάλαιο κίνησης προς 
συνολικό ενεργητικό (6,56) -2.20 -1.98 -6.72 -4.96 -9.75 -5,23

  
Αποτελέσµατα εις νέο προς 
συνολικό ενεργητικό (3,26) -2.01 -2.79 -5.63 -2.74 -6.01 -3,64

  

Κέρδη προ τόκων και 
φόρων προς συνολικό 
ενεργητικό (6,72) -3.09 -2.17 -3.63 -2.38 -3.12 -1,57

  

Ίδια κεφάλαια προς 
συνολικές υποχρεώσεις 
(1,05) 0.11 0.01 -0.36 -0.01 -0.62 -0,09

 

Για µια τελευταία φορά θα πρέπει να επαναλάβουµε ότι το αρνητικό πρόσηµο 

(βλ. πίνακα 29), δεν αφήνει περιθώρια για οποιοδήποτε άλλο σχόλιο πέραν του 

γεγονότος ότι αυτοί οι δείκτες δηλώνουν ότι αν η κατάσταση συνεχίσει ως έχει η 

οµάδα θα οδηγηθεί στην χρεοκοπία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο – ΕΙ∆ΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

8. ΕΙΣΑΓ ΩΓΗ 

 

Στο τελευταίο κεφάλαιο της µελέτης των Π.Α.Ε. θα αναφερθούµε σε µερικές 

ιδιαίτερες υποχρεώσεις που έχουν οι εταιρείες αυτές αλλά και σε ιδιαίτερα 

θέµατα.  Συγκεκριµένα θα αναλύσουµε την τριµηνιαία αναφορά προς τη 

Superleague Eλλάδας των εξόδων - εσόδων των εταιρειών, θα σχολιάσουµε το 

καθεστώς αύξησης του µετοχικού τους κεφαλαίου, την αποτίµηση αξίας 

ποδοσφαιριστών και τέλος θα παρουσιάσουµε την οικονοµική εκκαθάριση των 

ποδοσφαιρικών αγώνων. 

  

8.1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ Π.Α.Ε. ΠΡΟΣ SUPERLEAQUE 

Κάθε Π.Α.Ε οφείλει στο τέλος κάθε τριµήνου από την έναρξη του 

πρωταθλήµατος να υποβάλλει στο ελεγκτικό συµβούλιο της SUPERLEAQUE 

αναλυτικό πίνακα των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων που 

πραγµατοποιήθηκαν κατά το αµέσως προηγούµενο διάστηµα. Θα πρέπει να 

αναφέρονται οι πηγές εσόδων και οι δαπάνες ανά κατηγορία . Οι δαπάνες που 

αφορούν τις τακτικές και έκτακτες παροχές στους αθλητές πρέπει να 

αναλύονται και ονοµαστικά κατά αθλητή. Επίσης οφείλουν δεκαπέντε ηµέρες 

πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου (1η Αυγούστου εκάστου έτους), (βλ. 

Παράρτηµα Ι, Κ.Α.Π.  ) , να υποβάλουν στο ελεγκτικό συµβούλιο της 

SUPERLEAQUE τον προϋπολογισµό εσόδων – εξόδων της νέας χρήσης 

απολύτως ισοσκελισµένο. Αν ο προϋπολογισµός ισοσκελίζεται µε σύναψη 

άτοκου δανείου πρέπει να προσκοµισθεί στο ελεγκτικό συµβούλιο αντίγραφο σε 

δέκα µέρες από τη σύναψή του.  
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Πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου οφείλουν να έχουν εξοφλήσει όλες 

τις ληξιπρόθεσµες και απαιτητές οφειλές προς τους ποδοσφαιριστές, 

συνδέσµους, προπονητές, ιδρυτικό αθλητικό σωµατείο και έχουν επιδικαστεί µε 

τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Η παράβαση των υποχρεώσεων αυτών 

συνεπάγεται αφαίρεση των βαθµών µίας νίκης για όσο διαρκεί η παράβαση για 

κάθε αγώνα και επιβάλλεται από το οικείο δικαιοδοτικό όργανο αρθ. 77 

παρ.6.2725/99. 

 

Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από τη διάθεση εισιτηρίων ποδοσφαιρικών 

αγώνων πρωταθλήµατος , κυπέλλου, φιλικών αγώνων , τηλεοπτικά-

ραδιοφωνικά  δικαιώµατα, από παροχή σήµατος, από χορηγούς, από παροχή 

υπηρεσίας σε τρίτους,  επιχορηγήσεις και διαρκή εισιτήρια, αυξήσεις µετοχικού 

κεφαλαίου.  Τα εισιτήρια εκτυπώνονται από την διοργανώτρια αρχή και 

σφραγίζονται από αστυνοµική διεύθυνση. Έπειτα θεωρούνται από κάθε 

αρµόδια ∆.Ο.Υ. και διατίθενται από την Π.Α.Ε στους φιλάθλους της. Με το 

πέρας του αγώνος επιστρέφονται τα αδιάθετα εισιτήρια και συντάσσεται 

οικονοµική εκκαθάριση από τη διαχείριση την οποία υπογράφει και ο 

εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής. 15 µέρες µετά των αγώνα οι Π.Α.Ε. 

επιστρέφει τα αδιάθετα εισιτήρια στη ∆.Ο.Υ. θεώρησής τους . Στη συνέχεια 

γίνονται οι αντίστοιχες εγγραφές στα βιβλία και αποδίδεται ο φόρος.  

Τα έξοδα αφορούν κυρίως αγορές επενδυτικών αγαθών φορολογητέες , 

ενδοκοινοτικές αποκτήσεις παικτών και δαπάνες φορολογητέες και µη. Επίσης 

περιλαµβάνουν τις τακτικές και έκτακτες αµοιβές και έξοδα διοικητικού 

προσωπικού και ποδοσφαιριστών , εργοδοτικές εισφορές , αµοιβές τρίτων, 

φόρους τέλη, τόκους, αποσβέσεις παγίων και διάφορα έξοδα όπως µεταφορές, 
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ταξίδια, προβολή και διαφήµιση, συνδροµές ,δωρεές, διαµονή ποδοσφαιρικής 

οµάδας έντυπα – γραφική ύλη, ύδρευση, ενοίκια, επισκευές – συντηρήσεις, 

ηλεκτρικό ρεύµα, τηλεπικοινωνίες, ασφάλιστρα, έξοδα προβολής και 

διαφήµισης , δηµοσιεύσεις και λοιπά έξοδα. 

Οι αποσβέσεις των ποδοσφαιριστών για νέα συµβόλαια και ανανεώσεις τους 

γίνονται σύµφωνα µε το Π.∆. 88/73 και 100/98 και διαρκούν όσο το συµβόλαιο 

του ποδοσφαιριστή .  

Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίµηση σε EURO 

εγγράφονται σε λογαριασµό πολυετούς απόσβεσης. Οι χρεωστικές 

αποσβένονται στο τέλος της χρήσης που είναι ληξιπρόθεσµα τα δάνεια και οι 

αντίστοιχες πιστώσεις, ενώ οι πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές στο τέλος 

της χρήσης µειώνουν τις χρεωστικές και αν δεν υπάρχουν γίνεται πρόβλεψη 

κατά δάνειο ή πίστωση.  

 

8.2 ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Το µετοχικό κεφάλαιο των Π.Α.Ε (ν.3262/2004, που συµµετέχουν στην Α’ 

Εθνική κατηγορία δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερο των 1.000.000€, της Β’ 

Εθνικής κατηγορίας µικρότερο των 500.000€ και της Γ’ Εθνικής κατηγορίας του 

εκάστοτε προβλεπόµενου στον κ.ν. 2190/1920 ελάχιστου µετοχικού κεφαλαίου. 

Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 135 παραγρ.17 του ν. 2725/99 οι  Π.Α.Ε 

υποχρεούνται µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου της τρέχουσας χρήσης  να προβούν σε 

αύξηση του µετοχικού τους κεφαλαίου, ώστε το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων 

τους µε βάση τις οικονοµικές τους καταστάσεις να µην είναι κατώτερο από το 

µισό του συνολικού τους µετοχικού κεφαλαίου που θα προκύψει µετά την 

αύξησή του διαφορετικά δεν επιτρέπονται µεταγραφές ποδοσφαιριστών. 
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Αν προβεί η εταιρεία σε αύξηση µετοχικού πρέπει να λάβει υπόψη της για τον 

προσδιορισµό του ποσού της αυξήσεως σε µετρητά την αξία των 

ποδοσφαιριστών που θα προκύψει από την απόφαση της Επιτροπής 

Αποτίµησης ( αρθ. 76, ν. 2725/99), αφού αφαιρεθεί η αξία κάθε ποδοσφαιριστή 

που αναφέρεται στα βιβλία και κεφαλαιοποιηθεί οποιαδήποτε οφειλή προς τους 

µετόχους ή τρίτους ύστερα από γραπτή γνώµη τους σύµφωνα µε παρ.13 

αρθ.68, ν. 2725/99 και µετά από απόφαση Γενικής Συνέλευσης. 

Κάθε είδους χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται µε οποιαδήποτε µορφή 

προσωρινής ταµειακής διευκόλυνσης – άτοκου δανείου από µέτοχο ή µέλη της 

διοίκησης ή από τρίτο θα πρέπει µέσα σε 15 µέρες από την είσπραξη του 

ποσού να γνωστοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συµβούλιο. Επίσης οφείλουν να τηρούν 

σε αναγνωρισµένη τράπεζα λογαριασµό όπου ν α εµφανίζονται τα ποσά που 

καταβάλλονται και τα έξοδά τους. 

Στις ανώνυµες εταιρείες που ιδρύονται ή αυξάνουν το κεφάλαιό τους 

εφαρµόζεται επιβολή ανταποδοτικού τέλους ύψους ένα τοις χιλίοις (αρ.1 παρ. 8, 

ν.2837/2000) υπολογιζόµενο επί του ιδρυτικού κεφαλαίου ή επί του ποσού της 

αύξησης, υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισµού του Υπουργείου Ανάπτυξης, ώστε 

να καταχωρηθεί η αύξηση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών .  

 

8.3 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ  

Σύµφωνα µε το αρθ. 76 του Ν. 2725/99 για την εφαρµογή των διατάξεων των 

άρθ. 47 και 48 παρ.γ’ του κ.ν. 2190/1920, στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων των 

Α.Ε. συνυπολογίζεται κατ’ εξαίρεση και η αξία των αθλητών της. Η αποτίµηση 

της αξίας τους διενεργείται ανά χρήση και εντός τριών µηνών από τη λήξη της. 

Η αξία των ποδοσφαιριστών που προκύπτει από την αποτίµηση αυτών κατά τα 
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ανωτέρω, αναφέρεται ως πρόσθετη σηµείωση στο ισολογισµό της εταιρείας, 

χωρίς να γίνεται αναµόρφωση της αξίας αυτών στα λογιστικά της βιβλία. Από 

την αξία των αθλητών που προκύπτει από την αποτίµησή τους , αφαιρείται η 

αναφερόµενη αξία κάθε αθλητή στα βιβλία της εταιρείας. Συγκροτείται 

πενταµελής επιτροπή που αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Οικονοµίας, της Γ.Γ.Α και του φορέα πρωταθλήµατος, µε θητεία 

διάρκειας δύο ετών συγκροτούµενη µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού που 

δηµοσιεύεται στη Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τα κριτήρια που λαµβάνονται 

υπόψη για τον προσδιορισµό της αξίας των αθλητών είναι τα ποσά που 

αναγράφονται στο συµβόλαιο υπέρ του ποδοσφαιριστή και υπέρ του οµάδας 

που προήλθε, η ηλικία του αθλητή, ο αριθµός συµµετοχών του στους αγώνες 

των Εθνικών οµάδων ανδρών, ελπίδων και νέων , η πειθαρχική του κατάσταση 

και τα ποσά των νόµιµων αποδοχών του κατά την τελευταία διετία από την 

Π.Α.Ε. στην οποία ανήκει. Με απόφαση Υπουργού ύστερα από πρόταση της 

επιτροπής ορίζεται ο συντελεστής βαρύτητας κάθε κριτηρίου καθώς και 

επιπλέον κριτήρια για τον προσδιορισµό της αξίας των αθλητών. Η υπεραξία 

που προκύπτει από την αποτίµηση αυτών καταχωρείται στο ενεργητικό του 

ισολογισµού µε δηµιουργία νέου λογαριασµού µε ονοµασία «16.91 Υπεραξία 

Αποτίµησης Αθλητών» , σε πίστωση του λογαριασµού Παθητικού « 41.07 

∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» µε 

δηµιουργία νέου τριτοβάθµιου λογαριασµού µε ονοµασία « ∆ιαφορά 

Αποτίµησης Αθλητών» του Λογιστικού οδηγού για την εφαρµογή του Ελληνικού 

Γενικού Λογιστικού Σχεδίου από τις Π.Α.Ε (ΦΕΚ 786 Β’/1988). Η υπεραξία αυτή 

των αθλητών δεν υπόκειται σε αποσβέσεις. 
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8.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΓΩΝΑ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

SUPERLEΑQUE Α’ ΕΘΝΙΚΗΣ 

Η  γηπεδούχος  Π.Α.Ε.  είναι  υποχρεωµένη  να  φροντίσει  για  τη  σύνταξη  της 

εκκαθάρισης  του  αγώνα  αµέσως  µετά  τη  διεξαγωγή  του. Η  εκκαθάριση  

αυτή θα  συντάσσεται  σε  ειδικό  έντυπο  της  “Super  League  2007” (Βλ. 

Παράρτηµα Ι ) και  σε  έξι  (6) αντίγραφα.   

Στο  φύλλο  εκκαθάρισης  αναγράφονται  κατά  σειρά  και  απέναντι στις 

αναγραφόµενες έντυπες υποδείξεις τα εξής : 

Τα εισιτήρια που τυπώθηκαν, που επιστράφηκαν και που πουλήθηκαν 

(κατά κατηγορία) καθώς και τα ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά, όπως και το 

σύνολο των  ακαθάριστων  εισπράξεων.  Στα  εισιτήρια  που  διατέθηκαν  

λογίζονται  και εκείνα   που   έχουν   αποκοπεί   από   το   στέλεχος   και   δεν   

θεωρούνται   ως επιστρεφόµενα κατά τη σύνταξη της εκκαθάρισης. 

Από  το  συνολικό  ποσό  των  παραπάνω  ακαθαρίστων  εισπράξεων  αφαιρείται 

το  ποσό,  που  αντιστοιχεί  στο  ποσοστό  9%  για  Φ.Π.Α.  και  στη  συνέχεια  

επί του  υπολοίπου  (ΣΥΝΟΛΟ  ΕΣΟ∆ΩΝ),  θα  υπολογίζονται  και  θα  

αφαιρούνται κατά σειρά τα ποσά που αντιστοιχούν στις παρακάτω κρατήσεις 

και δαπάνες: 

• Ποσοστό για τη χρήση γηπέδου 15% 

• Φ.Π.Α. 9% στο ποσό για τη χρήση του γηπέδου. 

• Τα δηµοτικά τέλη, που θα πρέπει να είναι µέχρι 0,0059 ευρώ για κάθε 

εισιτήριο που θα διατεθεί. 

• Ποσοστό υπέρ “Super League 2007” 4% 

• Ποσοστό 3% Ε.Π.Ο. µέσω “Super League 2007”. 

• Ποσοστό 0,5 Ε.Λ.Π.Π. µέσω “Super League 2007”. 
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• Τα  υπόλοιπα  έξοδα  του  αγώνα  (υπηρεσία  του  γηπέδου)  που  είναι  

οι αµοιβές  των  προσώπων  που  προσφέρουν  υπηρεσία  όπως  είναι  

οι ταµίες, οι θυρωροί, οι φύλακες, σύµφωνα µε την αναλυτική 

κατάσταση που απαραίτητα πρέπει να επισυνάπτεται στο φύλλο 

εκκαθάρισης της “Super League 2007”. 

• Η αµοιβή του γιατρού του σταδίου που έχει οριστεί σε 80 ευρώ µικτά 

µε απόδειξη   παροχής   ή   Υπεύθυνη   δήλωση   για   την   ιδιότητα   του   

ως νοσοκοµειακού γιατρού. 

• Έξοδα για την υπηρεσία security. 

• Αποζηµίωση του Παρατηρητή Αγώνα (200 ευρώ) 

• Αποζηµίωση του βοηθού Παρατηρητή Αγώνα (100 ευρώ) 

Πέρα   από   τις   παραπάνω   δαπάνες   που   σαφώς   κατονοµάζονται,  δεν 

αναγνωρίζεται  άλλη  δαπάνη,  ούτε  θα  γίνεται  δεκτή  κατά  τον  έλεγχο  της 

εκκαθάρισης. 

 

Το καθαρό χρηµατικό υπόλοιπο θα ανήκει στη γηπεδούχο κατά 100%. 

Προ  της  καταβολής  του  ποσού  που  αντιστοιχεί  στο  παραπάνω  ποσοστό  ο 

εκκαθαριστής είναι υποχρεωµένος: 

• Να   εισπράττει   το   ποσό   που   αντιστοιχεί   στο   ποσοστό,   το   

οποίο δικαιούται το ερασιτεχνικό Σωµατείο που ίδρυσε τη γηπεδούχο 

Π.Α.Ε., σύµφωνα  µε  το  καταστατικό  της. Το  ποσό  αυτό  πρέπει  να  

αποδίδεται στο  παραπάνω  ερασιτεχνικό  Σωµατείο  και  ο  

υπολογισµός  για  την εξεύρεσή  του  γίνεται  µε  βάση  το  κατά  

περίπτωση  ποσοστό  επί  του καθαρού ποσού που δικαιούται κάθε 

Π.Α.Ε. να εισπράξει σύµφωνα µε την εκκαθάριση. 

• Να  εισπράττει  κάθε  άλλο  ποσό  που  αναφέρεται  σε  έγγραφη  προς 
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αυτόν εντολή της “Super League 2007”. 

Το   φύλλο   εκκαθάρισης   πρέπει   απαραίτητα   να   φέρει   τις   υπογραφές   

του αρµόδιου εκπροσώπου της γηπεδούχου Π.Α.Ε., του εκπροσώπου της 

“Super League 2007” και  του  ∆ιαχειριστή  του  αγώνα. Κάτω  από  την  

υπογραφή  του καθενός πρέπει να γράφεται ευανάγνωστα το ονοµατεπώνυµό 

του. 

Η   “Super   League   2007”   έχει   την   επιµέλεια   για   την   επαλήθευση   

της εκκαθάρισης   των   αγώνων,  στους   οποίους   αναφέρεται   η   προκήρυξη   

και µπορεί   µε   αντιπρόσωπό   της,   να   παρευρίσκεται   στη   συµπλήρωση   

της εκκαθάρισης,  οποία και προσυπογράφεται από αυτόν. 

Σε  περιπτώσεις  άρνησης  της  γηπεδούχου  Π.Α.Ε.  για  καταλογισµό  

τυχόν εξόδων  (έκτακτα),  ο  Παρατηρητής  αγώνα  της  “Super  League  2007”  

δεν  θα υπογράφει   την   εκκαθάριση   και   η   υπόχρεη   Π.Α.Ε.   θα   

προσέρχεται   στο λογιστήριο της “Super League 2007” για να κλείσει η 

εκκαθάριση. 

∆ικαιολογητικά εκκαθάρισης: 

Τα έξι αντίγραφα θα µοιράζονται ως εξής: 

Το πρώτο θα στέλνεται στην “Super League 2007” και θα επισυνάπτονται σε 

αυτό: 

1.  Κατάσταση, που περιέχει  τα ονοµατεπώνυµα  των προσώπων  που θα 

προσφέρουν υπηρεσία κατά ιδιότητα (ταµίες – θυρωροί – φύλακες), 

2.  Το  ποσό  που  δόθηκε  στον  καθένα  και  υπογραφή  που  θα  

φανερώνει την είσπραξη από τον δικαιούχο και υπογεγραµµένη από 

εκπρόσωπο της “Super League 2007” 

3.  Τραπεζική  επιταγή  ή  εντολή  ή  κατάθεση  σε  λογαριασµό  της  
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“Super League 2007”, µε παράλληλη αποστολή του αποδεικτικού 

της κατάθεσης ή της εντολής ή και µετρητά για τις Π.Α.Ε. Αθήνας, 

Πειραιά που θα καλύπτουν τα παρακάτω ποσά: 

1.  Τα δικαιώµατα της “Super League 2007” 4% 

2. Το ποσοστό της Ε.Π.Ο. 3% 

3. Το ποσοστό 0,5% Ε.Λ.Π.Π. 

4. Πρακτικό   της   αρµόδιας   Οικονοµικής   Εφορίας   από   το   οποίο   θα 

προκύπτει η παράδοση και η παραλαβή από αυτή των εισιτηρίων (κατά 

κατηγορία) που δεν διατέθηκαν. 

5. Φωτοαντίγραφο τιµολογίου τυπογραφείου για την αξία 

των εκτυπωθέντων εισιτηρίων. 

6.  REPORT για  τα µηχανογραφικά  εισιτήρια, πρακτικό  θεώρησης    

οικείας εφορίας και πρακτικό σφράγισης από την “Super League 2007”. 

7. Όπου   εφαρµόζεται   ηλεκτρονικός   έλεγχος   στα   εισιτήρια   διαρκείας, 

αντίστοιχο  REPORT  για  τον  αριθµό  των  εισιτηρίων  διαρκείας  που 

ελέγχθηκαν. 

Το δεύτερο και το τρίτο αντίτυπο της εκκαθάρισης παίρνουν οι 

διαγωνιζόµενες Π.Α.Ε. σαν αποδεικτικό στοιχείο των εισπραχθέντων 

ποσών, το τέταρτο θα δίδεται στο ιδιοκτήτη του γηπέδου, το πέµπτο στον 

Παρατηρητή αγώνα, ως υπεύθυνο της “Super League 2007”, και το έκτο θα 

παραδίδεται σε εκπρόσωπο της ΕΠΟ. 

 

Η εκκαθάριση του αγώνα πρέπει να περιέρχεται στην “Super League 2007” το 

αργότερο µέσα σε δέκα (10) από την ηµέρα τέλεσης του αγώνα, η οποία 

δεν υπολογίζεται.  Αν  η  παραπάνω  εκκαθάριση  µαζί  µε  τα  στοιχεία  και  τα  

ποσά που  αναφέρθηκαν  δεν  περιέλθουν  στην  “Super League 2007” µέσα  
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σε  δέκα (10) ηµέρες από τη διεξαγωγή του αγώνα, η “Super League 2007” 

θα καλέσει την υπόχρεη Π.Α.Ε. να της καταβάλλει τα ποσά που δικαιούται 

µέσα σε πέντε (5)  ηµέρες  από  την  πάροδο  του  δεκαηµέρου  µαζί  µε  την  

εκκαθάριση  και  τα υπόλοιπα στοιχεία της. Αν και το δεκαπενθήµερο περάσει 

άπρακτο, η οµάδα της υπαίτιας Π.Α.Ε. αποκλείεται από τον πρώτο επίσηµο 

αγώνα της µετά την παρέλευση της παραπάνω δεκαπενθήµερης προθεσµίας 

καθώς και από τους επόµενους,   µέχρις  ότου   συµµορφωθεί,   τους   

οποίους   χάνει   υπέρ   των αντιπάλων  της  µε  τέρµατα  3-0  µε  απόφαση  

του  ∆ιοικητικού  Οργάνου  στο οποίο παραπέµπεται πάραυτα από την 

υπηρεσία της “Super League 2007” 

Τα παραπάνω προβλέπονται από σχετικό άρθρο του Κ.Α.Π. της Ε.Π.Ο (βλ. 

Παράρτηµα Ι) . Τα  χρηµατικά  ποσά  που  δικαιούται  η  διοργανώτρια  “Super  

League  2007” πρέπει   να   κατατίθενται   σε   µετρητά   ή   µε   τραπεζική   

επιταγή   ή   εντολή   ή κατάθεση   σε   λογαριασµό   της   “Super  League  2007”.  

Στις   δύο   τελευταίες περιπτώσεις   θα   επισυνάπτεται   αντίγραφο   

αποδεικτικού   της   Τράπεζας   µε συστηµένη επιστολή, για την απόδειξη του 

10ηµέρου ή 15νθηµέρου. 

 

8.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Κλείνοντας, επισηµαίνουµε ότι οι Π.Α.Ε. είναι ανώνυµες εταιρείες που 

παρουσιάζουν λόγω της φύσεως του αντικειµένου τους πολλά έσοδα αλλά και 

υπέρογκα έξοδα. Η ορθή διαχείριση των εσόδων και εξόδων µπορεί να 

οδηγήσει σε ένα καλύτερο οικονοµικό αποτέλεσµα, που να διορθώνει την 

αρνητική εικόνα των ισολογισµών τους, οι οποίοι επιβαρύνονται µε τις µεγάλες 

αποσβέσεις των παγίων τους και τις συσσωρεµένες ζηµίες των ετησίων 
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αποτελεσµάτων τους.  

Η Ελληνική Πολιτεία µε τη σειρά της προσπαθεί να διορθώσει τα κακώς κείµενα 

ώστε να επιβιώσουν οι ποδοσφαιρικές εταιρείες και να προάγουν το δηµοφιλές 

άθληµα του ποδοσφαίρου π.χ. µε την υπαγωγή στο άρθρ.44 Ν.1892/1990 για 

τη ρύθµιση χρεών της ΑΕΚ και λοιπές τροποποιήσεις των άρθρων νόµων για 

την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσµατος προς όφελος του κοινωνικού 

συνόλου. Επίσης γίνεται µία συλλογική προσπάθεια τόσο από τις εταιρείες όσο 

και από την Πολιτεία εξεύρεσης χώρων δηµιουργίας νέων προπονητικών 

εγκαταστάσεων και γηπέδων για την οµαλή διεξαγωγή του αθλήµατος και 

δηµιουργώντας παράλληλα την κατάλληλη υποδοµή για την άνετη πρόσβαση 

των ενδιαφεροµένων στους χώρους αυτούς αναπτύσσοντας τον ευρύτερο 

περιβάλλοντα χώρο και βελτιώνοντας τη σύνδεση των αθλητικών 

εγκαταστάσεων. 

Εκτιµούµε ότι παρουσιάζεται έντονο ενδιαφέρον για την πορεία του αθλήµατος 

τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο καθώς θα εφαρµοστούν στο εγγύς 

µέλλον και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και προτείνουµε µετά την πενταετία την 

περαιτέρω έρευνα για την εξέλιξη της χρηµατοοικονοµικής και λογιστικής 

πορείας των Π.Α.Ε.  
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