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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κλειδαράς Σωτήριος: Οργάνωση & Διοίκηση των ομάδων της Super League

σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειοδότησης Ομάδων

Η περίπτωση της Π.Α.Ε. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

(με την επίβλεψη της κας Αντωνοπούλου Παναγιώτας, Αν. Καθηγήτριας)

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας (η οποία διήρκεσε από το Φεβρουάριο του

2013, έως τον Ιούνιο του 2014) ήταν να εξεταστεί η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ως προς

την οργανωτική, οικονομική και λειτουργική της κατάσταση.

Το ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη ΠΑΕ προέρχεται από το ότι η ΠΑΕ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ εδρεύει σε μία πόλη (Λιβαδειά), η οποία δεν έχει μεγάλο πληθυσμό,

είναι μία ομάδα που δεν αντιμετωπίζει προβλήματα με τους κανόνες αδειοδότησης και

την τελευταία αγωνιστική περίοδο πραγματοποίησε πολύ καλή (αγωνιστική) πορεία.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ βρέθηκε ότι πληροί τα

κριτήρια που αναγράφονται στον κανονισμό αδειοδότησης της ΕΠΟ, δηλαδή τα

αθλητικά, τα κριτήρια της υποδομής, τα διοικητικά, τα νομικά και τέλος τα οικονομικά.

Τα έσοδα της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ προέρχονται από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τις

χορηγίες, καθώς και από τα εισιτήρια των αγώνων, ενώ ένα μεγάλο μέρος των εξόδων

χρησιμοποιείται για τις μεταγραφές παικτών και τη βελτίωση του γηπέδου και του

προπονητικού κέντρου.

Προκειμένου η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ να αυξήσει περισσότερο τα έσοδά της,

θα πρέπει να αναθεωρήσει τις στρατηγικές επικοινωνίας και marketing που

χρησιμοποιεί, προωθώντας παράλληλα και τις πωλήσεις των προϊόντων της ομάδας.

Ωστόσο, ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του ελληνικού ποδοσφαίρου που θα πρέπει να

ληφθεί υπόψη είναι η αλληλοσύνδεση και αλληλεπίδραση πολλών ομάδων

συμφερόντων.

Λέξεις κλειδιά: ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ, Ελληνικό ποδόσφαιρο, Kανoνισμός

Αδειοδότησης Ομάδων ΕΠΟ, στρατηγικό πλάνο,  στρατηγικές επικοινωνίας και

marketing
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ABSTRACT

Kleidaras Sotirios: Organization and Structuring of Superleague’s Football Clubs

according to the Licensing Framework for Football Teams

The case of Levadiakos F.C.

(under the supervision of Mrs. Antonopoulou Panagiota, Professor)

The scope of this thesis, the research (for which was carried out from February

2013 until June 2014), was to examine the Football Club Levadiakos S.A., regarding its

organizational, financial and operational status.

The reason for choosing this specific Football Club is that Levadiakos S.A. is

based in a city (Levadia, perfecture of Viotia) which has relatively small population and

at the same time it is a team that has not faced any problems with the licensing rules and

process and during the last football year it had significant results in the Greek

Superleague.

According to our analysis, the Football Club Levadiakos S.A. was assessed as

fully compliant with the criteria that are specified in the legal framework by the

Hellenic Football Federation (EPO), i.e. athletic, administrative, legal, financial criteria

but also criteria related with the infrastructure of the Football Club. The revenue flows

of Levadiakos S.A. stem from the television-broadcasting rights, various sponsorships

as well as the game tickets while a major part of the expenses is destined for transfers of

players and improvement works of the football stadium and the club’s practicing

premises.

In order for Levadiakos S.A. to increase its revenues our study concludes that it

is deemed necessary that the Football Club revises its communication and marketing

strategies by promoting at the same time the selling of the Club’s official merchandise

via the Club’s boutique store. Nevertheless one very important element that should be

seriously taken into account is the linkages and the interactions of various groups of

interests.

Key words: Levadiakos F.C., Levadiakos S.A., Greek Football, Licensing

Regulatory Framework by the Hellenic Football Federation, Strategic Plan,

Communication and Marketing Strategies.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Θεωρητική βάση του υπό διερεύνηση θέματος

Το ποδόσφαιρο στη χώρα μας δε διανύει και τις καλύτερες μέρες του. Η

συγκεκριμένη διαπίστωση δεν αφορά την εθνική ομάδα των ανδρών και τα κατώτερα

(ηλικιακά) κλιμάκια της, αλλά την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι περισσότερες

ομάδες και συνάμα το επίπεδο τους Πρωταθλήματος.

Η εθνική ομάδα των ανδρών έχοντας ως παρακαταθήκη την κατάκτηση του

Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος (Euro) το 2004, τις συμμετοχές τις στο Euro 2008 και στο

Παγκόσμιο Κύπελλο (Fifa World Cup) 2010, αλλά και την πορεία της στο Euro 2012

έως τους «8» της διοργάνωσης, κέρδισε μέσω των μπαράζ την πρόκρισή της στο Fifa

World Cup που διεξήχθη το καλοκαίρι (2014) στη Βραζιλία, φτάνοντας μάλιστα ως

τους «16» της διοργάνωσης. Επίσης, η εθνική ομάδα Νέων τον Ιούλιο του 2012, στο

Ταλίν της Εσθονίας έφτασε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, χάνοντας το

τρόπαιο από την Ισπανία. Σε αντίθεση με τα παραπάνω, η πορεία των ελληνικών

ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελλα δεν έχει να υποδείξει κάτι αξιόλογο τα τελευταία

χρόνια. Αυτό σύμφωνα με τους περισσότερους οφείλεται στο χαμηλό επίπεδο του

ελληνικού Πρωταθλήματος, που είναι κάποιες «ταχύτητες» πίσω, σε σύγκριση με τα

υπόλοιπα πρωταθλήματα των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών.

Που οφείλεται όμως αυτό; Η οικονομική κρίση, η οποία αναπόφευκτα χτύπησε

και την «πόρτα» του ελληνικού ποδοσφαίρου, ήρθε να ξεσκεπάσει ατασθαλίες και

εσφαλμένες διαχειρίσεις σε πολλές ομάδες της Super League. Παράλληλα, η εφαρμογή

του Κανονισμού Αδειοδότησης Ομάδων από την ΕΠΟ, ο οποίος βασίζεται στον

Κανονισμό Αδειοδότησης Ομάδων (Club Licensing) που επέβαλε η UEFA, έφερε τις

ομάδες, οι οποίες δεν έκαναν σωστή διαχείριση, σε δυσμενή (οικονομική και επομένως

και αγωνιστική) θέση. Ιστορικές ομάδες όπως είναι ο Άρης και η ΑΕΚ βρίσκονται

εκτός Super League, ενώ στην αρχή της περσινής αγωνιστικής περιόδου (2012-2013) ο

Παναθηναϊκός έχασε την έξοδό του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, λόγω του γεγονότος

ότι δεν κάλυπτε τα κριτήρια αδειοδότησης.
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Ο ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ανήκει στις ομάδες που δεν αντιμετώπισαν σοβαρά

προβλήματα σε ότι έχει να κάνει με τον κανονισμό αδειοδότησης. Μάλιστα

αξιοπρόσεκτη είναι και η αγωνιστική του πορεία, καθώς την αγωνιστική περίοδο 2011-

2012, προερχόμενος από το πρωτάθλημα της Football League (Β’ Εθνική), βρέθηκε στο

τέλος στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα, τη σεζόν 2012-2013 στην 11η, ενώ τη

σεζόν που ολοκληρώθηκε (2013-2014) τερμάτισε στην 8η θέση. Μάλιστα εντύπωση

προκαλεί το γεγονός ότι πρόκειται για μία ομάδα που προέρχεται από μία πόλη 30.000

κατοίκων.

1.2 Προσδιορισμός και οριοθέτηση του προβλήματος

Η μη αδειοδότηση αρκετών ομάδων της Super League δημιούργησε το ερώτημα

πώς ορισμένες ομάδες δεν κατάφεραν να εκπληρώσουν τα κριτήρια που επιβάλλει ο

κανονισμός αδειοδότησης της ΕΠΟ και επομένως να μην λάβουν την απαιτούμενη

άδεια που θα τους εξασφάλιζε τη συμμετοχή τους στις διοργανώσεις της ΕΠΟ και της

UEFA, ενώ κάποιες άλλες πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον

κανονισμό, όπως είναι η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ.

Συνεπώς, κρίνεται αναγακαία η διεξαγωγή μιας έρευνας, προκειμένου να

εξαχθούν συμπεράσματα βάσει των οποίων θα μπορέσουμε να διαπιστώσουμε πώς

κάποιες ομάδες πληρούν τα κριτήρια αδειοδότησης, πώς καταφέρνουν να

ανταπεξέλθουν στα έξοδά τους, καθώς και ποιες είναι οι ενέργειες στις οποίες μπορούν

να προβούν ώστε να αυξήσουν τα έδοσά τους και να μην παρουσιάζουν οικονομικά

προβλήματα που τους στερούν σε μεγάλο βαθμό την αδειοδότησή τους. Ως μελέτη

περίπτωσης έχει επιλεχθεί η ομάδα της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ.

1.3 Σκοπός της έρευνας

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξεταστεί η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ως

προς την οργανωτική, οικονομική και λειτουργική της κατάσταση, προκειμένου να

εξεταστεί ο βαθμός στον οποίο πληροί τα κριτήρια αδειοδότησης της ΕΠΟ. Το

ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη ΠΑΕ προέρχεται από το ότι η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

εδρεύει σε μία πόλη, η οποία δεν έχει μεγάλο πληθυσμό, είναι μία ομάδα που δεν

αντιμετωπίζει προβλήματα με τους κανόνες αδειοδότησης και τις τελευταίες

αγωνιστικές περιόδους πραγματοποιεί καλή αγωνιστική πορεία.
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1.4 Ερευνητικές υποθέσεις

Με βάση το σκοπό της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία καλείται η

εργασία αυτή να απαντήσει είναι τα ακόλουθα:

1. Κατά πόσο η λειτουργία της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ γίνεται σύμφωνα με τους

κανόνες αδειοδότησης της ΕΠΟ;

2. Πώς επιμερίζονται τα έσοδα και τα έξοδα της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ;

3. Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε ένα

marketing plan, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα έσοδα της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ;

1.5 Περιορισμοί της έρευνας

Ο μεγαλύτερος περιορισμός της έρευνας αφορούσε στην εξεύρεση των

απαραίτητων εκείνων στοιχείων που θα επέτρεπαν την απάντηση των ερευνητικών

ερωτημάτων. Ο περιορισμός αυτός αφορά το γεγονός ότι λόγω έλλειψης διαθέσιμου

χρόνου, δεν ήταν δυνατή η διεξαγωγή μίας πρωτογενούς έρευνας. Αντίθετα, η παρούσα

εργασία βασίζεται σε δευτερογενή στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα, για την εξεύρεση των οικονομικών στοιχείων της ΠΑΕ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ απευθυνθήκαμε στον κ. Μαστροδήμο Κωνσταντίνο, λογιστή και β’

οικονομικό διευθυντή της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ. Για τον κανονισμό αδειοδότησης,

καθώς και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας ήρθαμε σε επαφή με την κα Κυριαζή

Παναγιώτα, Γενική Διευθύντρια της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ και υπεύθυνη του

προγράμματος αδειοδότησης της ομάδας, ενώ το πρόγραμμα ανάπτυξης υποδομών

βασίστηκε πάνω σε όσα αναφέρθηκαν από τον κο Λούλο, γυμναστή – υπεύθυνο

φυσικής κατάστασης της Α΄ ομάδας της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ, με βάση τα

μεμονωμένα ασκησιολόγιά του. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η συγγραφή των

κριτηρίων υποδομής έχει στηριχθεί πάνω στο toolkit που είναι υποχρεωμένες να

συμπληρώνουν οι ομάδες, στα πλαίσια του κανονισμού αδειοδότησης, όπως το

προμηθευτήκαμε από την κα Κυριαζή.

1.6 Συντομεύσεις

ΕΠΟ – Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία

ΠΑΕ – Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία

UEFA - Union of European Football Associations



9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

2.1 Οργάνωση και μάνατζμεντ της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

2.1.1 Ιστορία της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

Ο ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ιδρύθηκε το 1930 με το όνομα Παλλεβαδειακή. Το 1961 η

Παλλεβαδειακή απορρόφησε το σωματείο του Τροφωνίου δημιουργώντας τον

Αθλητικό Ποδοσφαιρικό Όμιλο ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟ. Το σήμα της ομάδας έχει μπλε και

πράσινες κάθετες ρίγες και προέρχεται από τα χρώματα της Παλλεβαδειακής (πράσινο)

και του Τροφωνίου (μπλε), ενώ το κοινό χρώμα και των δύο ομάδων ήταν το λευκό, το

οποίο αποτελούσε και το βασικό χρώμα του ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ στα πρώτα χρόνια της

ίδρυσής του.

Μεγάλη διάκριση του ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ αποτελεί η πρόκριση του στους «4» του

Κυπέλλου Ελλάδας το 1986, όπου αποκλείστηκε από τη Λάρισα

(www.levadiakosfc.gr/, ανάκτηση 25.08.2014).

Το 1987 η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ βρίσκεται για πρώτη φορά στην ιστορία της

στην Α΄ Εθνική Κατηγορία, όπου παρέμεινε για τέσσερα χρόνια. Στη συνέχεια

αγωνίστηκε για δύο σεζόν στη Β΄ Εθνική Κατηγορία, επιστρέφοντας ξανά στην Α΄

Εθνική Κατηγορία, όπου αγωνίζεται για δύο σεζόν. Από το 1995 μέχρι το 1998 ο

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ αγωνίστηκε στη Β΄ Εθνική Κατηγορία, κατηγορία στην οποία έχει

και τις περισσότερες συμμετοχές του. Έπειτα έρχονται τα «δύσκολα χρόνια»: μία σεζόν

στη Γ’ Εθνική και τρεις στη Δ’. Ακολουθεί η ανάκαμψη, γρήγορο πέρασμα από τη Γ’

(2002-2003) και άνοδος στη Β’ Εθνική το 2003. Ακολουθούν δύο σεζόν στη Β’ και το

2005 η ομάδα πραγματοποιεί τη μεγάλη επιστροφή στην Α’ Εθνική. Δε θα μπορέσει να

παραμείνει στην κατηγορία, αλλά θα επιστρέψει άμεσα, έπειτα από μία σεζόν, στη

μεγάλη κατηγορία, που έχει ήδη πάρει τη σημερινή της μορφή, το Πρωτάθλημα δηλαδή

της Super League. Έπειτα από τρεις διαδοχικές σεζόν στη Super League (2007-2010), ο

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ υποβιβάζεται και την περίοδο 2010-2011 αγωνίζεται στη Football

League (Β΄ Εθνική). Τη σεζόν 2011-2012 η ομάδα λαμβάνει μέρος στο Πρωτάθλημα

της Super League, όπου και τερματίζει στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα, την
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καλύτερη μέχρι στιγμής στην ιστορία της στη μεγάλη κατηγορία, τη σεζόν 2012-2013

ολολήρωσε το Πρωτάθλημα βρισκόμενη στην 11η θεση, ενώ τη σεζόν που

ολοκληρώθηκε (2013-2014) τερμάτισε στην 8η θέση.

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει την κατηγορία στην οποία έπαιξε ο

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ανά σεζόν από το 1987 (που αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Α’

Εθνική) μέχρι και σήμερα.

Πίνακας 2.1 Κατηγορίες στις οποίες έπαιξε ο ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ, 1987-2014

Σεζόν Κατηγορία

1987-1988 Α΄ Εθνική

1988-1989 Α΄ Εθνική

1989-1990 Α΄ Εθνική

1990-1991 Α΄ Εθνική

1991-1992 Β΄ Εθνική

1992-1993 Β΄ Εθνική

1993-1994 Α΄ Εθνική

1994-1995 Α΄ Εθνική

1995-1996 Β΄ Εθνική

1996-1997 Β΄ Εθνική

1997-1998 Β΄ Εθνική

1998-1999 Γ΄ Εθνική

1999-2000 Δ΄ Εθνική

2000-2001 Δ΄ Εθνική

2001-2002 Δ΄ Εθνική

2002-2003 Γ΄ Εθνική

2003-2004 Β΄ Εθνική

2004-2005 Β΄ Εθνική

2005-2006 Α΄ Εθνική

2006-2007 Β΄ Εθνική

2007-2008 Super League

2008-2009 Super League

2009-2010 Super League
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2010-2011 Football League

2011-2012 Super League

2012-2013 Super League

2013-2014 Super League

Πηγή: Επίσημη Ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ, 2011

2.1.2 Οργάνωση της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

Η λειτουργία της οργάνωσης σύμφωνα με τον Χολέβα (1989) είναι η διαδικασία

κατανομής της εργασίας σε ομάδες και σε άτομα και ο συντονισμός των ενεργειών

τους, με σκοπό να υλοποιηθούν οι προκαθορισμένοι στόχοι. Ένας παρεμφερής ορισμός

του Σωτηριάδη (1993) αναφέρει ότι η οργάνωση είναι μια αμιγής λειτουργία, που

συνδέεται με τους ανθρώπους που ενεργούν και αποβλέπουν στην επίτευξη των

σκοπών της. Σύμφωνα με τον Φαναριώτη (1995, σελ. 135), η οργάνωση είναι «η

διαδικασία του ιδανικού συνδυασμού των μέσων που έχει στη διάθεσή του ένας

οργανισμός, ώστε με την ανάπτυξη των αποτελεσματικών σχέσεων μεταξύ τους, μέσα

σε ένα δεδομένο περιβάλλον, να εξασφαλίζουν την επίτευξη των επιδιωκομένων

αποτελεσμάτων στην άριστη δυνατή ποσότητα και ποιότητα, με το ελάχιστο δυνατό

κόστος σε χρόνο, χρήμα και ανθρώπινη προσπάθεια».

Με την οργάνωση πετυχαίνεται μία συντονισμένη προσπάθεια καθορισμού

καθηκόντων και σχέσεων με την εξουσία – διοίκηση. Πιο συγκεκριμένα, η οργάνωση

αποτελεί ένα πλαίσιο που επιτρέπει τη συγκέντρωση και ανάπτυξη διαφόρων

λειτουργιών, κυρίως μέσα από την εναρμόνιση των προσπαθειών όλων των

εμπλεκομένων (Φαναριώτης, 1995). Αλλά δεν αρκεί μόνο η απλή συνεργασία των

ανθρώπων για την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων. Πρέπει το σύνολο αυτό των

ανθρώπων να έχουν ένα κοινό αντικειμενικό σκοπό, να υπάρχει συγκεκριμένη

διαδικασία καταμερισμού των εργασιών και ο ορθολογικός συντονισμός των ενεργειών

τους (Armstrong, 1988). Έτσι λοιπόν, μπορούμε να καταλάβουμε ότι η οργάνωση

αποσκοπεί: α) στο να καθοριστεί ποιος κάνει τί, πώς, πότε και γιατί, β) στον καθορισμό

των ευθυνών, γ) στη δημιουργία συγκεκριμένων δομών και δ) στην ανάπτυξη σχέσεων.

Παράλληλα, δε θα πρέπει να ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι η οργάνωση αναφέρεται

στη δημιουργία της επίσημης διάρθρωσης μιας εταιρίας, μιας επιχείρησης ή ενός
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αθλητικού οργανισμού, όπου καθορίζονται: α) τα διοικητικά επίπεδα, β) τα διάφορα

τμήματα και γ) η ιεραρχία με τα καθήκοντα, τις υπευθυνότητες και τους τρόπους

επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών και των υπολοίπων μελών ενός συγκεκριμένου

αθλητικού οργανισμού (Bucher και Krotee, 1993).

Λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους των ποδοσφαιρικών ομάδων του

εξωτερικού, καθώς και τα όσα αναφέρθηκαν από την κα Κυριαζή, οι στόχοι της ΠΑΕ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ είναι:

- Η παροχή αναπτυξιακών ποδοσφαιρικών προγραμμάτων.

- Η παροχή ενός κατάλληλα διαμορφωμένου υποστηρικτού περιβάλλοντος

που θα επιτρέπει στα παιδιά να εξασκούν το ποδόσφαιρο, μαθαίνοντας για

την αξία του αθλητισμού, του ευγενούς ανταγωνισμού, της διαχείρισης

νίκης και ήττας.

- Η συμβολή στην ατομική, κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη των

ποδοσφαιριστών για τη στελέχωση τόσο της ομάδας, όσο και άλλων

ποδοσφαιρικών ομάδων.

- Η συμβολή στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ελληνικού, ευρωπαϊκού

και παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

- Η εξεύρεση χορηγιών και η όσο το δυνατόν περισσότερη στήριξη της

ομάδας σε δικά της έσοδα.

- Η εύρυθμη λειτουργία της βάσει των αρχών του κανονισμού αδειοδότησης

της ΕΠΟ.

2.1.3 Μάνατζμεντ της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

Το μάνατζμεντ είναι «μια διαδικασία η οποία με τη χρησιμοποίηση του

προγραμματισμού, της οργάνωσης, της λήψης αποφάσεων και του ελέγχου αποβλέπει

στην επίτευξη σαφώς καθορισμένων αντικειμενικών σκοπών, με τη χρησιμοποίηση

ανθρώπων και λοιπών υλικών μέσων» (Φαναριώτης, 1995, σελ. 42). Έτσι, το

μάνατζμεντ επιδιώκει σκοπούς, επιτυγχάνει αποτελέσματα, απαιτεί τη χρησιμοποίηση

εξειδικευμένων γνώσεων και προσώπων, καθώς και την προσπάθεια μίας ομάδας

ατόμων για την επίτευξη των στόχων.

Με βάση τα παραπάνω, κατανοούμε ότι οι θεμελιώδεις αρχές του μάνατζμεντ

περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, όπου διατυπώνονται ο ορισμός των στόχων του
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οργανισμού (βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι), ο καθορισμός των «μέσων» για

την επίτευξη των στόχων, ο ορισμός των εσωτερικών διαδικασιών και η χάραξη

(αποστολή, στόχοι, τακτική, ρόλοι), την οργάνωση, όπου γίνεται καθορισμός των

έργων και των υπευθύνων ανά έργο, πρόβλεψη και ορισμός συσχετισμών έργου –

τμήματος, ανάπτυξη οργανογράμματος και ρόλων, ορισμός του συστήματος αναφοράς,

ανάπτυξη περιγραφής θέσεων, στελέχωση ανά έργο και εκπαίδευση προσωπικού στις

διαδικασίες, την ηγεσία, δηλαδή την κατεύθυνση στις δραστηριότητες, ώστε να

επιτευχθούν οι στόχοι, την κατανομή των αρμοδιοτήτων και την παραχώρηση εξουσίας,

τη διαχείριση παρεκκλίσεων από τις διαδικασίες, τη διευθέτηση εσωτερικών

αντιπαλοτήτων και τη διάχυση οράματος, δημιουργικότητας, κινήτρου. Τέλος, την

αξιολόγηση και συγκεκριμένα τη μέτρηση της απόδοσης προς τους στόχους, τη

δημιουργία συστημάτων αναφοράς, δεικτών απόδοσης και standards, την τοποθέτηση

επιπέδων απόδοσης, την αξιολόγηση των έργων βάσει των standards, την αναγνώριση

των στοιχείων απόδοσης και βελτίωσης και την αμοιβή καλής απόδοσης και

επαναξιολόγηση της μη ικανοποιητικής.

Το μάνατζμεντ ενός οργανισμού αποτελείται από πέντε βασικές λειτουργίες

(Φαναριώτης, 1995): προγραμματική, αποφασιστική, οργανωτική, διευθυντική και

ελεγκτική. Με βάση τη διάκριση αυτή, το μάνατζμεντ της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ έχει

ως εξής:

1. Προγραμματική λειτουργία (προγραμματισμός): σε αυτή τη διαδικασία

προσδιορίζεται η γενική και μακροπρόθεσμη κατεύθυνση που πρόκειται να

ακολουθήσει η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ, αλλά και γίνεται ο καθορισμός όλων

των βραχυπρόθεσμων και συγκεκριμένων στόχων που θα εξασφαλίσουν την

επίτευξη των μακροπρόθεσμων επιδιώξεων της ΠΑΕ.

2. Αποφασιστική λειτουργία (λήψη αποφάσεων): η λειτουργία αυτή

περιλαμβάνει τις εξής φάσεις: ανάλυση των προβλημάτων που

αντιμετωπίζει η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ, ανάπτυξη και αξιολόγηση των

εναλλακτικών λύσεων, η επιλογή της πιο κατάλληλης λύσης και τέλος η

εφαρμογή της επιλεγμένης λύσης.

3. Οργανωτική λειτουργία (οργάνωση): η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τον

καταμερισμό των έργων και την αποσαφήνιση μεταξύ των τμημάτων

λειτουργίας της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ.
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4. Διευθυντική λειτουργία (διεύθυνση και ηγεσία): η λειτουργία αυτή

σχετίζεται με το ζήτημα της ηγεσίας, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίον θα

διευθύνεται το προσωπικό της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ, τους τρόπους

υποκίνησης, καθώς και τις διαπροσωπικές επαφές που αναπτύσσονται

μεταξύ του ηγέτη και των υφισταμένων του.

5. Ελεγκτική λειτουργία (έλεγχος): ο έλεγχος συνδέεται με το αποτέλεσμα του

προγραμματισμού και αποτελεί ένα εργαλείο με το οποίο η ΠΑΕ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ μπορεί να ελέγξει τα αποτελέσματα σε σχέση με τους

συγκεκριμένους στόχους που έχει θέσει. Ο έλεγχος αποτελείται από τέσσερα

στάδια: α) καθορισμός προτύπων αποδόσεων και αντικειμενικών σκοπών, β)

προσδιορισμός τρόπων μετρήσεως των αποδόσεων σε κάθε τομέα, γ)

ανάπτυξη συστημάτων αναφοράς και τέλος δ) ανάληψη διαρθρωτικών

ενεργειών όταν και όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Σε συμφωνία με τα άρθρα 27-39 των διοικητικών κριτηρίων του κανονισμού

αδειοδότησης ομάδων της ΕΠΟ, το οργανόγραμμα της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα.

Οργανόγραμμα  της Π.Α.Ε. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΡΟΥΣΣΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Πρόεδρος

ΝΙΚΑΙΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ, Διευθύνων Σύμβουλος
ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Α΄ Αντιπρόεδρος
ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Β΄ Αντιπρόεδρος

ΤΣΑΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μέλος
ΣΑΝΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Μέλος

ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Μέλος

Γραμματεία Π.Α.Ε. Επικεφαλής Προπονητής Α΄ Ομάδας Ιατρός

ΣΙΑΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

ΟΜΗΡΟΣ
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Γενικός Διευθυντής Βοηθός Προπονητής Α΄ Ομάδας Φυσιοθεραπευτής

ΚΥΡΙΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

ΛΟΥΚΑΣ

Οικονομικός Διευθυντής Επικεφαλής Προγράμματος
Υπεύθυνος
Ασφαλείας

ΦΛΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ανάπτυξης Υποδομών
ΜΑΣΩΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - Προπονητής Ομάδας Κ20

Υπεύθυνος Τύπου
Φροντιστές
Ασφαλείας

ΜΠΑΡΔΩΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Προπονητές Τμημάτων Υποδομής EXPERTISE
INTERGRATED -
SOLUTIONS LTDΜΑΚΑΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Προπονητής Ομάδας Κ20

ΛΙΟΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ - Προπονητής Ομάδας Κ17

ΛΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ - Προπονητής Ομάδας Κ14
Υπεύθυνος
Συνδέσμου

ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Προπονητής Ομάδας Κάτω
των 10

με Φιλάθλους
ΜΠΑΛΟΚΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ

Σχήμα 2.1 Οργανόγραμμα της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

2.2 Κανονισμός αδειοδότησης ποδοσφαιρικών ομάδων

Ο κανονισμός αδειοδότησης που εκδίδεται από την ΕΠΟ έχει σκοπό να καλύψει όλα

τα ζητήματα που σχετίζονται με την αδειοδότηση των ΠΑΕ για τη συμμετοχή τους στα

Επαγγελματικά Πρωταθλήματα της Ελλάδας, αλλά και στις διασυλλογικές

διοργανώσεις της UEFA. Ο κανονισμός αδειοδότητης της ΕΠΟ βασίστηκε στον οδηγό

Club Licensing και Financial Fair Play της UEFA

(www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/01/80/54/10/180541

0_DOWNLOAD.pdf, ανάκτηση 25.09.2014) που τέθηκε σε εφαρμογή το 2011. Το

Financial Fair Play της UEFA ουσιαστικά είναι ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο δεν

απαιτεί μόνο την κατάθεση των οικονομικών καταστάσεων, αλλά δίνει και σημασία

στην ορθολογική κατανομή των πόρων, καθώς και στην ενίσχυση των επενδύσεων.

Έτσι, εκτός των οικονομικών καταστάσεων δίνεται έμφαση και στα ζητήματα που
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σχετίζονται με τα έσοδα και τις δαπάνες, τις λειτουργικές ταμειακές ροές και τις

ταμειακές ροές από επενδύσεις, τις τραπεζικές υπεραναλήψεις και το δανεισμό, καθώς

και τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία και στοιχεία από παρακράτηση κυριότητας

(Λυμπερόπουλος 2013). Μετά από σχετική έρευνα του Λυμπερόπουλου (2013) σε ένα

δείγμα 84 ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών ομάδων βρέθηκε ότι έπειτα από την εφαρμογή

του Financial Fair Play της UEFA το 2011: α) μειώθηκε το επίπεδο της λογιστικής

συντηρητικότητας, β) οι συμπεριφορές διαχείρισης κερδών ήταν πιο έντονες κατά τη

διάρκεια του 2011, γ) αρκετοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι άλλαξαν ελεγκτή το 2011,

μετακινούμενοι από μια πολυεθνική ελεγκτική εταιρία (Big-4), σε έναν τοπικό ελεγκτή

και η αλλαγή αυτή συνοδεύτηκε από μεγαλύτερη χειραγώγηση κερδών.

Ο σκοπός του κανονισμού αδειοδότησης των ομάδων, όπως ορίζεται στο άρθρο

2 (Κανονισμός Αδειοδότησης Ομάδων, ΕΠΟ 2012, σελ. 2) είναι ο εξής:

1. Η περαιτέρω προώθηση και η συνεχής

βελτίωση των προτύπων όλων των πτυχών του ελληνικού προδοσφαίρου.

2. Η διαρκής προτεραιότητα στην προπόνηση

και φροντίδα των ποδοσφαιριστών των ομάδων.

3. Η εξασφάλιση ενός επαρκούς οργανωτικού

και διοικητικού επιπέδου της κάθε ΠΑΕ.

4. Η προσαρμογή των κριτηρίων υποδομής,

προκειμένου να υπάρχουν κατάλληλες και ασφαλείς εγκαταστάσεις για τους

ποδοσφαιριστές, τους θεατές και τους δημοσιογράφους.

5. Η προστασία της ακεραιότητας και ομαλής

διεξαγωγής των διασυλλογικών διοργανώσεων τόσο της ΕΠΟ, όσο και της

UEFA.

6. Η ανάπτυξη δεικτών μέτρησης των ΠΑΕ

μέσω των οικονομικών, των διοικητικών, των νομικών, αλλά και των

αθλητικών κριτηρίων προσωπικού και υποδομής των ευρωπαϊκών ομάδων.

7. Η επίτευξη του οικονομικού ευ αγωνίζεσθαι

και πιο συγκεκριμένα:

- Η βελτίωση της χρηματοοικονομικής

δυνατότητας των ομάδων μέσω της αύξησης της διαφάνειας και της

αξιοπιστίας αυτών.
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- Η προστασία των πιστωτών και η

διασφάλιση ότι οι ποδοσφαιρικές ομάδες τακτοποιούν τις οικονομικές

τους υποχρεώσεις προς τους ποδοσφαιριστές, τις άλλες ομάδες, τις

ασφαλιστικές και τις φορολογικές αρχές.

- Η εισαγωγή και επιβολή πειθαρχίας και

ορθολογισμού στην οικονομική κατάσταση των ομάδων.

- Η ενθάρρυνση των ομάδων να καλύπτουν τα

έξοδα λειτουργίας τους μέσα από τα δικά τους έσοδα.

- Η ενθάρρυνση των λελογισμένων δαπανών,

έτσι ώστε να επωφεληθεί το ποδόσφαιρο σε μακροπρόθεσμη βάση.

- Η προστασία της μακροπρόθεσμης

βιωσιμότητας των ελληνικών και ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών ομάδων.

Πιο συγκεκριμένα, στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 1, του κανονισμού

αναφέρονται οι ευθύνες, τα δικαιώματα και τα καθήκοντα όλων των εμπλεκομένων στο

συστήμα αδειοδότησης. Αναλυτικά, ο κανονισμός καθορίζει (Κανονισμός

Αδειοδότησης Ομάδων, ΕΠΟ 2012, σελ. 1):

«α) τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να εκπληρωθούν από την ΕΠΟ προκειμένου να

ενεργεί ως εκδότης για τις δικές της ομάδες, καθώς επίσης και τις ελάχιστες διαδικασίες

που πρέπει να ακολουθηθούν από την ΕΠΟ κατά την αξιολόγηση των κριτηρίων

αδειοδότησης

β) την υποψήφια για άδεια ΠΑΕ και την άδεια που απαιτείται για συμμετοχή στις

διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA και τις διοργανώσεις των ελληνικών

επαγγελματικών πρωταθλημάτων

γ) τα ελάχιστα αθλητικά, υποδομής, διοικητικά, νομικά και οικονομικά κριτήρια που

πρέπει να εκληρωθούν από την ΠΑΕ προκειμένου να χορηγηθεί μια άδεια από την

ΕΠΟ ως μέρος της διαδικασίας συμμετοχής στις διασυλλογικές διοργανώσεις της

UEFA και τις διοργανώσεις των ελληνικών επαγγελματικών πρωταθλημάτων».

Στην τρίτη παράγραφο του άρθρου 1, του κανονισμού αναφέρονται οι ευθύνες,

τα δικαιώματα και τα καθήκοντα όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία επιτήρησης

των οικονομικών των ομάδων. Αναλυτικά, ο κανονισμός καθορίζει (Κανονισμός

Αδειοδότησης Ομάδων, ΕΠΟ 2012, σελ. 1):
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«α) το ρόλο και τα καθήκοντα του Οργάνου Οικονομικού Ελέγχου των Ομάδων της

UEFA, τις ελάχιστες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν από τους εκδότες κατά

την αξιολόγηση των απαιτήσεων επιτήρησης των ομάδων τους, και τις ευθύνες των

αδειοδοτημένων κατά τη διάρκεια των διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA

β) τις απαιτήσεις επιτήρησης που πρέπει να εκπληρωθούν από τους αδειοδοτημένους

που προκρίθηκαν στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA και τις διοργανώσεις των

ελληνικών επαγγελματικών πρωταθλημάτων».

Τα κριτήρια αδειοδότησης των ποδοσφαιρικών ομάδων χωρίζονται σε πέντε

κατηγορίες (Κανονισμός Αδειοδότησης Ομάδων, ΕΠΟ 2012): α) τα αθλητικά (άρθρα

17-23), β) της υποδομής (άρθρα 24-26), γ) τα διοικητικά (άρθρα 27-42), δ) τα νομικά

(άρθρα 43-46) και τέλος ε) τα οικονομικά (άρθρα 46-52).

2.3 Αθλητικά κριτήρια

2.3.1 Πρόγραμμα ανάπτυξης υποδομών

Η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ θεωρεί ότι η ανάπτυξη των υποδομών είναι μεγάλης

σημασίας για το σύλλογο και μπορεί να αποφέρει σημαντικά μακροπρόθεσμα οφέλη.

Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι: α) η προσέλκυση νέων παιδιών στις ακαδημίες

του συλλόγου και η ενασχόλησή τους με το ποδόσφαιρο, β) η εκμάθηση από νεαρή

ηλικία των κανόνων του «ευ αγωνίζεσθαι», των βασικών ποδοσφαιρικών τεχνικών και

η προοδευτική ανάπτυξη των τεχνικών, τακτικών και φυσικών ικανοτήτων, γ) η

μελλοντική στελέχωση της πρώτης ομάδας με ποδοσφαιριστές προερχόμενους από τα

τμήματα υποδομής του συλλόγου, δ) η δημιουργία μιας νέας ευρείας μάζας όχι μόνο

αθλητών αλλά και φιλάθλων, γαλουχημένων με τα σωστά πρότυπα συμπεριφοράς εντός

και εκτός αγωνιστικών χώρων, έτσι ώστε και σε περίπτωση που δεν κατορθώσουν να

κάνουν καριέρα, να έχει δημιουργηθεί μία μάζα υγιών φιλάθλων.

Στο πλαίσιο αυτό η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ προσδοκά την αθρόα προσέλευση

παιδιών ανεξαρτήτως φύλου, γλώσσας, θρησκείας, ηλικίας, εθνικότητας και φυλής.  Το

πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία για όλους και πιο συγκεκριμένα:

Για τα παιδιά που θα έχουν την ευκαιρία να αθληθούν, να παίξουν και να

διασκεδάσουν, να κοινωνικοποιηθούν ερχόμενα σε επαφή με άλλα παιδιά, να

διαμορφώσουν ένα σύστημα αξιών και αρχών,  να αποκτήσουν αυτοπειθαρχία και να
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αναπτύξουν το αίσθημα της υπευθυνότητας, να μάθουν να αγωνίζονται σε ομαδικό

επίπεδο, να υπόκεινται σε κανόνες τους οποίους θα σέβονται και να εφαρμόζουν το «ευ

αγωνίζεσθαι», να αναπτύξουν τις φυσικές και τεχνικές τους αρετές και να γνωρίσουν

από κοντά ποδοσφαιριστές - πρότυπα του συλλόγου.

Για τους γονείς που θα είναι ήσυχοι ότι τα παιδιά τους θα βρίσκονται σε ένα

όμορφο και ασφαλές περιβάλλον κάνοντας αυτό που λατρεύουν, που θα

αποτραβηχτούν από άλλες επικίνδυνες ή βλαβερές δραστηριότητες, που θα μπορούν να

διασκεδάσουν και να αθληθούν σωστά, υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων

προπονητών και να αποκτήσουν την προοπτική μιας επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Για το ελληνικό ποδόσφαιρο που θα ωφεληθεί μακροπρόθεσμα με την

παραγωγή ταλέντων που θα στελεχώσουν μελλοντικά τις εθνικές μας ομάδες.

Η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ θεωρεί απαραίτητη τη σχολική εκπαίδευση των

παιδιών και δεν επιθυμεί η ενασχόλησή τους με το ποδόσφαιρο να αποδειχθεί επιζήμια

για τη μόρφωσή τους ή τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Στο πλαίσιο αυτό η

ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ δεσμεύεται ότι: α) κάθε νεαρός ποδοσφαιριστής που εντάσσεται

στο πρόγραμμα ανάπτυξης υποδομών έχει την δυνατότητα να ακολουθήσει την

υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, β) κάθε νεαρός

ποδοσφαιριστής που εντάσσεται στο πρόγραμμα ανάπτυξης υποδομών δεν εμποδίζεται

από το να συνεχίσει τη μη ποδοσφαιρική εκπαίδευσή του και σε καμία περίπτωση οι

ώρες των προπονήσεων των τμημάτων υποδομής δεν συμπίπτουν με το σχολικό

ωράριο.

Για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων της η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ:

• διοργανώνει αρκετές φορές το χρόνο δοκιμές παικτών ώστε να δώσει την

ευκαιρία στα παιδιά του νομού και των γύρω περιοχών, που φιλοδοξούν να

αγωνιστούν στη μεγάλη ομάδα της περιοχής να δώσουν τα διαπιστευτήριά τους

για την ένταξή τους στο σύλλογο. Παράλληλα, έχει τους δικούς της ανιχνευτές

ταλέντων (scouters), οι οποίοι παρακολουθούν αγώνες μικρότερων

πρωταθλημάτων με σκοπό την ανεύρεση ταλαντούχων νεαρών ποδοσφαιριστών

• έχει στο δυναμικό της ικανούς προπονητές και εκπαιδευτές - παιδαγωγούς που

προπονούν τους ποδοσφαιριστές, αλλά παράλληλα τους καλλιεργούν το πνεύμα

του «ευ αγωνίζεσθαι». Επίσης, συνεργάζεται με ψυχολόγο, τον οποίο τα παιδιά

επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα
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• δίνει τη δυνατότητα στους ποδοσφαιριστές των ομάδων υποδομής της, να

επισκέπτονται τις προπονήσεις της μεγάλης ομάδας δύο φορές την εβδομάδα

και μαζί με τους προπονητές τους να αναλύουν τις ασκήσεις που γίνονται,

παίρνοντας με αυτό τον τρόπο μαθήματα τεχνικής και τακτικής

• έχει καθιερώσει «μαθητική κερκίδα», όπου όχι μόνο οι νεαροί ποδοσφαιριστές

του συλλόγου, αλλά και όλοι οι μαθητές, μπορούν να φιλοξενηθούν και να

παρακολουθήσουν δωρεάν τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας. Μάλιστα, πριν

από τους εντός έδρας αγώνες, στελέχη της ΠΑΕ και αντιπροσωπεία των

ποδοσφαιριστών επισκέπτονται τα σχολεία της πόλης και της ευρύτερης

περιοχής και μοιράζουν εισιτήρια στους μαθητές.

Η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ενδιαφέρεται για τους νέους και τους θέλει κοντά της

είτε ως αθλητές, είτε ως φιλάθλους. Τους δίνει την ευκαιρία όχι μόνο να παίξουν

ποδόσφαιρο  και να  διασκεδάσουν, αλλά να έρθουν σε επαφή με άλλα παιδιά, να

κοινωνικοποιηθούν και να διαμορφώσουν το χαρακτήρα τους. Καθησυχάζει τους γονείς

ότι με την ενασχόληση των παιδιών τους με το ποδόσφαιρο αποφεύγονται τυχόν κακές

συνήθειες που παραμονεύουν στις ευαίσθητες αυτές ηλικίες. Επίσης, τους εγγυάται ότι

η ενασχόληση με το ποδόσφαιρο στην ομάδα της δε θα αποτελέσει τροχοπέδη για την

σχολική εκπαίδευση των παιδιών τους. Στο πλαίσιο αυτό καθιέρωσε τη βράβευση των

αριστούχων μαθητών της, δίνοντάς τους, με τον τρόπο αυτό, ένα επιπλέον κίνητρο.

Το πρόγραμμα ανάπτυξης υποδομών της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ είναι σύμφωνο

με το σχετικό άρθρο 17, στο οποίο ορίζεται ότι το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να

καλύπτει κατ’ ελάχιστο τους πιο κάτω τομείς:

1. Σκοποί και φιλοσοφία του προγράμματος ανάπτυξης υποδομών

2. Οργάνωση του τομέα υποδομών

3. Προσωπικό και ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα

4. Εγκαταστάσεις διαθέσιμες για τον τομέα υποδομών

5. Οικονομικούς πόρους

6. Ποδοσφαιρικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για κάθε ηλικιακό εύρος

7. Πρόγραμμα εκπαίδευσης στους Κανόνες του Παιχνιδιού

8. Πρόγραμμα εκπαίδευσης κατά της φαρμακοδιέγερσης

9. Ιατροφαρμακευτική υποστήριξη των νεαρών ποδοσφαιριστών
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10. Διαδικασία αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και της επίτευξης των στόχων του

προγράμματος

11. Διάρκεια του προγράμματος (3-7 έτη)

Ποδοσφαιρικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ομάδας προ-junior (κάτω των 10 ετών)

Οι επιμέρους στόχοι του ετήσιου προγράμματος προπόνησης διακρίνονται σε

τακτική, τεχνική, σωματική προπόνηση και πνευματική προπόνηση. Οι στόχοι αυτοί

απεικονίζονται στο πιο κάτω σχήμα:

Σχήμα 2.2 Επιμέρους στόχοι ετήσιου προγράμματος προπόνησης παιδιών κάτω των 10

ετών

Για να επιτευχθεί όσο το δυνατό περισσότερη ακρίβεια και καλύτερος έλεγχος

και σχεδιασμός του ετήσιου προγράμματος, χωρίζεται σε πέντε μεγάκυκλους με

συγκεκριμένα θέματα προπόνησης, όπως απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα.
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Πίνακας 2.2 Θέματα προπόνησης ετήσιου πλάνου παιδιών κάτω των 10 ετών

ΚΥΚΛΟΣ 1ΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ - Εξοικείωση με το κράτημα της μπάλας στον αέρα με το δυνατό

πόδι (δεξί / αριστερό)

- Εξοικείωση με την καθοδήγηση της μπάλας (με διάφορες

επιφάνειες του ποδιού)

ΤΑΚΤΙΚΗ - Αφομοίωση των βασικών κανόνων του ποδοσφαίρου με 5

παίκτες

- Ανάπτυξη στο χώρο όταν η ομάδα μας έχει τη μπάλα στην

κατοχή της

ΦΥΣΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Έλεγχος των μετακινήσεων

- Ισορροπία και  προσανατολισμός στο χώρο

- Αντοχή (μόνο μέσω των ασκήσεων και των παιχνιδιών)

- Αναζωογόνηση μέσω  της σκυταλοδρομίας

ΚΥΚΛΟΣ 2ΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΡΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ - Εξοικείωση με το κράτημα της μπάλας στον αέρα με το δυνατό

πόδι (δεξί / αριστερό)

- Εξοικείωση με την κοντινή πάσα

ΤΑΚΤΙΚΗ - Ανάπτυξη του παιχνιδιού στα πλάγια του γηπέδου

ΦΥΣΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Συντονισμός: ανάπτυξη της πλευρικότητας, της ισορροπίας και

του προσανατολισμού μέσα στο γήπεδο

- Αντοχή (μόνο μέσω των ασκήσεων και των παιχνιδιών)

- Αναζωογόνηση μέσω της σκυταλοδρομίας

ΚΥΚΛΟΣ 3ΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ - Εξοικείωση με το κράτημα της μπάλας στον αέρα με το δυνατό

πόδι (δεξί / αριστερό)

- Εξοικείωση με τη ντρίπλα και συνδυασμοί

ΤΑΚΤΙΚΗ - Ανάπτυξη του παιχνιδιού στο βάθος

ΦΥΣΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Συντονισμός: ανάπτυξη της πλευρικότητας, της ισορροπίας και

του προσανατολισμού  μέσα στο γήπεδο

- Αντοχή (μόνο μέσω των ασκήσεων και των παιχνιδιών)

- Αναζωογόνηση μέσω της σκυταλοδρομίας
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ΚΥΚΛΟΣ 4ΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ - Εξοικείωση με το κράτημα της μπάλας στον αέρα με το δυνατό

πόδι (δεξί / αριστερό)

- Εξοικείωση με το κοντρόλ  και συνδυασμοί

ΤΑΚΤΙΚΗ - Κάλυψη του γηπέδου για άμυνα

ΦΥΣΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Συντονισμός: διαχωρισμός του πάνω και του κάτω μέρους του

σώματος , της ισορροπίας και του προσανατολισμού μέσα στο

γήπεδο

- Αντοχή (μόνο μέσω των ασκήσεων και των παιχνιδιών)

- Αναζωογόνηση μέσω της σκυταλοδρομίας

ΚΥΚΛΟΣ 5ΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ - Προπόνηση πάνω στη διατήρηση των ήδη διδαχθέντων

- Εξοικείωση με το κράτημα της μπάλας στον αέρα με το κεφάλι

- Εξοικείωση με τα σουτ και συνδυασμοί

ΤΑΚΤΙΚΗ - Προπόνηση πάνω στη διατήρηση των ήδη διδαχθέντων

- Ομαδικό  παιχνίδι σε επιθετική και αμυντική φάση

- Προετοιμασία των παικτών της δεύτερης χρονιάς στις

απαιτήσεις του ποδοσφαίρου

ΦΥΣΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Ανάπτυξη ευκινησίας

- Αντοχή (μόνο μέσω των ασκήσεων και των παιχνιδιών)

- Αναζωογόνηση μέσω της σκυταλοδρομίας

Η αξιολόγηση των στόχων του προγράμματος στην ομάδα προ-junior (κάτω των

10 ετών) περιλαμβάνει την αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης των ποδοσφιαριστών,

καθώς και της τεχνικής ικανότητάς τους και της εξέλιξης αυτής. Πιο συγκεκριμένα, η

αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης των ποδοσφαιριστών γίνεται με δύο τρόπους: α)

εργομετρικές εξετάσεις (tests ταχύτητας) και β) ανάλυση  του προπονητή για την

απόδοση των ποδοσφαιριστών. Η αξιολόγηση της τεχνικής ικανότητας των

ποδοσφαιριστών και της εξέλιξης αυτής της τεχνικής ικανότητας γίνεται με δύο

τρόπους: α) αξιολόγηση των τεχνικών δεξιοτήτων των ποδοσφαιριστών (tests τεχνικής)

και β) ανάλυση των προπονητών για την απόδοση των ποδοσφαιριστών. Η αξιολόγηση
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των παραμέτρων τεχνικής διακρίνεται α) στην καθοδήγηση της μπάλας με

δεξί/αριστερό πόδι και στόχος και β) κράτημα μπάλας στον αέρα.

α)  Τεστ τεχνικής: Καθοδήγηση  της μπάλας με δεξί / αριστερό πόδι και στόχος

1. Στόχος: Αξιολόγηση της ικανότητας των παικτών μετακίνησης με τη μπάλα και

στόχου με δεξί και αριστερό πόδι

2. Προετοιμασία πριν το τεστ: Αρχικά δίνονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις για το

τεστ και στη συνέχεια γίνεται επίδειξη της ζητούμενης άσκησης (δίνεται χρόνος

15΄ στα παιδιά για εξάσκηση)

3. Τρόπος διενέργειας: Οι παίκτες πρέπει να κάνουν οδήγημα της μπάλας για μία

απόσταση 10μ και στη συνέχεια να στοχεύσουν από απόσταση 10μ τον κώνο

που βρίσκεται απέναντί τους

4. Καταγραφή αποτελέσματος: Καταγράφεται στο έντυπο «αποτελέσματα

αξιολόγησης ποδοσφαιριστών» οι επιτυχημένες και αποτυχημένες προσπάθειες

με δεξί και αριστερό πόδι, όπως επίσης και ποιό είναι το δυνατό πόδι του κάθε

παιδιού. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν πέντε  προσπάθειες.

β) Τεστ τεχνικής: Κράτημα μπάλας στον αέρα με δεξί / αριστερό πόδι
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1. Στόχος: Αξιολόγηση της ικανότητας των παικτών να ελέγχουν την μπάλα στον

αέρα με δεξί, με αριστερό και με δεξί - αριστερό εναλλάξ

2. Προετοιμασία πριν το τεστ: Αρχικά δίνονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις για το

τεστ και στη συνέχεια γίνεται επίδειξη της ζητούμενης άσκησης (δίνεται χρόνος

15΄ στα παιδιά για εξάσκηση)

3. Τρόπος διενέργειας: Οι παίκτες πρέπει να κάνουν όσες περισσότερες επαφές

μπορούν με τη μπάλα, με μια αναπήδηση της μπάλας υποχρεωτικά στο έδαφος

(Δεξί πόδι / Αριστερό πόδι / Δεξί - αριστερό εναλλάξ

4. Καταγραφή αποτελέσματος: Καταγράφεται στο έντυπο «αποτελέσματα

αξιολόγησης ποδοσφαιριστών» ο αριθμός των επαφών με τη μπάλα με δεξί, με

αριστερό, με δεξί - αριστερό πόδι, όπως επίσης και ποιο είναι το δυνατό πόδι

του κάθε παιδιού. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν τρεις προσπάθειες. Μετράει το

καλύτερο αποτέλεσμα.
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Ποδοσφαιρικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ομάδας Junior (10-12 ετών)

Οι επιμέρους στόχοι του ετήσιου προγράμματος προπόνησης διακρίνονται σε

τακτική, τεχνική, σωματική προπόνηση και πνευματική προπόνηση. Οι στόχοι αυτοί

απεικονίζονται στο πιο κάτω σχήμα:

Σχήμα 2.3 Επιμέρους στόχοι ετήσιου προγράμματος προπόνησης παιδιών 10-12 ετών

Για να επιτευχθεί όσο το δυνατό περισσότερη ακρίβεια και καλύτερος έλεγχος

και σχεδιασμός του ετήσιου προγράμματος, χωρίζεται σε πέντε μεγάκυκλους με

συγκεκριμένα θέματα προπόνησης, όπως απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 2.3 Θέματα προπόνησης ετήσιου πλάνου παιδιών 10-12 ετών

ΚΥΚΛΟΣ 1ΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ - Η κοντινή πάσα και η υποδοχή της με όλα τα μέρη του

σώματος

- Κράτημα της μπάλας στον αέρα με το πόδι (δεξί / αριστερό)

- Καθοδήγηση της μπάλας (με διάφορες επιφάνειες του ποδιού)

ΤΑΚΤΙΚΗ - Αφομοίωση των βασικών κανόνων του ποδοσφαίρου

- Κατανόηση του κανόνα του οφσάιντ
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- Έμφαση στο ρόλο του κάθε παίκτη σε φάση άμυνας ή επίθεσης

ΦΥΣΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Έλεγχος των μετακινήσεων

- Ισορροπία και προσανατολισμός στο χώρο

- Αντοχή (μόνο μέσω των ασκήσεων και των παιχνιδιών)

ΚΥΚΛΟΣ 2ΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΡΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ - Σουτ με ή χωρίς κοντρόλ

- Κράτημα της μπάλας στον αέρα με το πόδι (δεξί / αριστερό)

- Καθοδήγηση της μπάλας (με διάφορες επιφάνειες του ποδιού)

και προσποιήσεις

ΤΑΚΤΙΚΗ - Εξάσκηση της ατομικής τακτικής στην άμυνα και στην επίθεση

- Έννοια στηρίγματος και υποστήριξης

- Κάλυψη του γηπέδου σε αμυντική φάση

- Κάλυψη του πλάτους του γηπέδου σε φάση επίθεσης

ΦΥΣΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Συντονισμός: ανάπτυξη της πλευρικότητας, της ισορροπίας και

του προσανατολισμού μέσα στο γήπεδο

- Αντοχή (μόνο μέσω των ασκήσεων και των παιχνιδιών)

- Αναζωογόνηση μέσω της σκυταλοδρομίας

ΚΥΚΛΟΣ 3ΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ - Ντρίμπλα και συνδυασμοί

- Κράτημα της μπάλας στον αέρα με το πόδι (δεξί / αριστερό)

- Καθοδήγηση της μπάλας (με διάφορες επιφάνειες του ποδιού)

και προσποιήσεις

ΤΑΚΤΙΚΗ - Έννοια στηρίγματος και υποστήριξης

- Κάλυψη του βάθους του γηπέδου σε φάση επίθεσης

- Ανάπτυξη του παιχνιδιού στα πλάγια

- Έννοιες μαρκαρίσματος και ξεμαρκαρίσματος

ΦΥΣΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Συντονισμός: ανάπτυξη της πλευρικότητας, της ισορροπίας και

του προσανατολισμού μέσα στο γήπεδο

- Αντοχή (μόνο μέσω των ασκήσεων και των παιχνιδιών)

- Αναζωογόνηση μέσω της σκυταλοδρομίας

ΚΥΚΛΟΣ 4ΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ - Κοντρόλ (απλό και προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση)
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- Κεφαλιά

- Κράτημα της μπάλας στον αέρα με το πόδι (δεξί / αριστερό)

- Καθοδήγηση της μπάλας (με διάφορες επιφάνειες του ποδιού)

και προσποιήσεις

ΤΑΚΤΙΚΗ - Έννοιες  μαρκαρίσματος και ξεμαρκαρίσματος

- Ανάπτυξη του παιχνιδιού στο βάθος του γηπέδου

- Άμυνα σε αριθμητικό μειονέκτημα

ΦΥΣΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Συντονισμός: διαχωρισμός του πάνω και του κάτω μέρους του

σώματος, της ισορροπίας και του προσανατολισμού μέσα στο

γήπεδο

- Αντοχή (μόνο μέσω των ασκήσεων και των παιχνιδιών)

- Αναζωογόνηση μέσω της σκυταλοδρομίας

ΚΥΚΛΟΣ 5ΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ - Προπόνηση πάνω στη διατήρηση των ήδη διδαχθέντων

ΤΑΚΤΙΚΗ - Προπόνηση πάνω στη διατήρηση των ήδη διδαχθέντων

- Προετοιμασία των παικτών της δεύτερης χρονιάς στις

απαιτήσεις του ποδοσφαίρου

ΦΥΣΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Ανάπτυξη ευκινησίας

- Αντοχή (μόνο μέσω των ασκήσεων και των παιχνιδιών)

- Αναζωογόνηση μέσω της σκυταλοδρομίας

Η αξιολόγηση των στόχων του προγράμματος στην ομάδα junior (10-12 ετών)

περιλαμβάνει την αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης των ποδοσφαιριστών, καθώς

και της τεχνικής ικανότητάς τους και της εξέλιξης αυτής. Πιο συγκεκριμένα, η

αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης των ποδοσφαιριστών γίνεται με δύο τρόπους: α)

εργομετρικές εξετάσεις (tests ταχύτητας) και β) ανάλυση του προπονητή για την

απόδοση των ποδοσφαιριστών. Η αξιολόγηση της τεχνικής ικανότητας των

ποδοσφαιριστών και της εξέλιξης αυτής της τεχνικής ικανότητας γίνεται με δύο

τρόπους: α) αξιολόγηση των τεχνικών δεξιοτήτων των ποδοσφαιριστών (tests τεχνικής)

και β) ανάλυση των προπονητών για την απόδοση των ποδοσφαιριστών. Η αξιολόγηση

των παραμέτρων τεχνικής διακρίνεται α) στο κράτημα μπάλας στο αέρα με

δεξί/αριστερό πόδι και κεφάλι, β) καθοδήγηση της μπάλας σε μορφή σλάλομ, γ) δρόμος

ταχύτητας 10μ και δ) ειδικός δρόμος ταχύτητας με επιστροφή (3Χ 10μ).



29

α)  Τεστ τεχνικής: Κράτημα μπάλας στον αέρα με δεξί/αριστερό πόδι και κεφάλι

1. Στόχος: Αξιολόγηση της ικανότητας των παικτών να ελέγχουν τη μπάλα με

διάφορα σημεία του σώματός τους.

2. Προετοιμασία πριν το τεστ: Αρχικά δίνονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις για το

τεστ και στην συνέχεια γίνεται επίδειξη της ζητούμενης άσκησης (δίνεται

χρόνος 15΄ στα παιδιά για εξάσκηση).

3. Τρόπος διενέργειας: Οι παίκτες πρέπει να κάνουν 50 διαδοχικές επαφές με τη

μπάλα με τα ακόλουθα μέρη του σώματος: Κεφάλι / δεξί ή αριστερό πόδι (οι

παίκτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν δύο φορές και άλλα σημεία του σώματος

τους, εάν χρειαστεί. Οι δύο αυτές επαφές δε μετράνε)

4. Υπολογισμός χρόνου: Εάν ένας παίκτης συμπληρώσει 50 διαδοχικές επαφές, το

τεστ διακόπτεται. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν τρείς προσπάθειες. Μετράει ο

καλύτερος χρόνος.

β) Καθοδήγηση της μπάλας σε μορφή σλάλομ
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1. Στόχος: Αξιολόγηση της ταχύτητας μετακίνησης με τη μπάλα.

2. Προετοιμασία πριν το τεστ: Αρχικά δίνονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις για το

τεστ και στη συνέχεια γίνεται επίδειξη της ζητούμενης άσκησης (δίνεται χρόνος

15΄ στα παιδιά για εξάσκηση).

3. Τρόπος διενέργειας: Μέσα σε οριοθετημένο χώρο (από την αφετηρία μέχρι τον

τερματισμό, που βρίσκονται σε απόσταση 20μ μεταξύ τους) κάθε παίκτης τρέχει

σε μορφή σλάλομ ανάμεσα στα πιατάκια που απέχουν 5μ μεταξύ τους.

4. Υπολογισμός χρόνου: Ο χρόνος αρχίζει να μετράει τη στιγμή που η μπάλα

κινείται και σταματάει όταν ο παίκτης περάσει τον τερματισμό με τη μπάλα. Οι

διαγωνιζόμενοι έχουν δύο προσπάθειες . Μετράει ο καλύτερος χρόνος.

γ) Δρόμος ταχύτητας 10μ

1. Στόχος: Αξιολόγηση της ικανότητας εκρηκτικής εκκίνησης.

2. Προετοιμασία πριν το τεστ: α) Προηγείται στους παίκτες καλή προθέρμανση

των κάτω άκρων, β)Αρχικά δίνονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις για το τεστ

και στην συνέχεια γίνεται επίδειξη του τεστ. Ο προπονητής τονίζει στους

παίκτες την ανάγκη τοποθέτησης του ποδιού πίσω από τη γραμμή εκκίνησης.

3. Τρόπος διενέργειας: Μέσα σε οριοθετημένο χώρο (από την αφετηρία μέχρι τον

τερματισμό, που βρίσκονται σε απόσταση 10μ μεταξύ τους) κάθε παίκτης τρέχει

με πλήρη ταχύτητα την απόσταση αυτή. Οι παίκτες στέκονται πίσω από τη

γραμμή εκκίνησης και όταν ο προπονητής – χρονομέτρης σηκώσει το χέρι, οι

παίκτες ξεκινάνε (οπτικό ερέθισμα).
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4. Υπολογισμός χρόνου: Ο χρόνος αρχίζει να μετράει τη στιγμή που ο παίκτης

ξεκινάει από τη γραμμή εκκίνησης και σταματάει όταν ο παίκτης περάσει τη

γραμμή τερματισμού. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δύο προσπάθειες. Μετράει ο

καλύτερος χρόνος.

δ) ειδικός δρόμος ταχύτητας με επιστροφή (3 Χ 10μ)

1. Στόχος: Αξιολόγηση των ειδικών ταχυτήτων του ποδοσφαιριστή: επιτάχυνση,

σταμάτημα, αλλαγή κατεύθυνσης, επανεκκίνηση.

2. Προετοιμασία πριν το τεστ: α) Προηγείται στους παίκτες καλή προθέρμανση

των κάτω άκρων, β) Αρχικά δίνονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις για το τεστ

και στη συνέχεια γίνεται επίδειξη του τεστ (ο προπονητής τονίζει στους παίκτες

την ανάγκη τοποθέτησης του ποδιού πίσω από τη γραμμή κάθε άκρου).

3. Τρόπος διενέργειας: Μέσα σε οριοθετημένο χώρο (από την αφετηρία μέχρι τον

τερματισμό που βρίσκονται σε απόσταση 10μ μεταξύ τους) κάθε παίκτης τρέχει

με πλήρη ταχύτητα την απόσταση αυτή τρείς συνεχόμενες φορές (3Χ10μ=30μ).

Οι παίκτες στέκονται πίσω από τη γραμμή εκκίνησης και όταν ο προπονητής -

χρονομέτρης σηκώσει το χέρι, οι παίκτες ξεκινάνε (οπτικό ερέθισμα).

4. Υπολογισμός χρόνου: Ο χρόνος αρχίζει να μετράει τη στιγμή που ο παίκτης

ξεκινάει από τη γραμμή εκκίνησης και σταματάει όταν ο παίκτης περάσει τη

γραμμή τερματισμού. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δύο προσπάθειες. Μετράει ο

καλύτερος χρόνος.
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Ποδοσφαιρικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ομάδας προ-παιδικό (12-14 ετών)

Οι επιμέρους στόχοι του ετήσιου προγράμματος προπόνησης διακρίνονται σε

τακτική, τεχνική, σωματική προπόνηση και πνευματική προπόνηση. Οι στόχοι αυτοί

απεικονίζονται στο πιο κάτω σχήμα:

Σχήμα 2.4 Επιμέρους στόχοι ετήσιου προγράμματος προπόνησης παιδιών 12-14 ετών

Για να επιτευχθεί όσο το δυνατό περισσότερη ακρίβεια και καλύτερος έλεγχος

και σχεδιασμός του ετήσιου προγράμματος, χωρίζεται σε πέντε μεγάκυκλους με

συγκεκριμένα θέματα προπόνησης, όπως απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 2.4 Θέματα προπόνησης ετήσιου πλάνου παιδιών 12-14 ετών

ΚΥΚΛΟΣ 1ΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
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ΤΕΧΝΙΚΗ - Η κοντινή και μεσαία πάσα και η υποδοχή της με όλα τα μέρη

του σώματος

- Κράτημα της μπάλας στον αέρα με το πόδι επί τόπου  (δεξί /

αριστερό και κεφάλι)

- Καθοδήγηση της μπάλας (με διάφορες επιφάνειες του ποδιού)

και προσποιήσεις

ΤΑΚΤΙΚΗ - Αφομοίωση των βασικών κανόνων του ποδοσφαίρου

- Κατανόηση του κανόνα του οφσάιντ

- Έννοιες  μαρκαρίσματος και ξεμαρκαρίσματος

- Έμφαση στο ρόλο του κάθε παίκτη σε φάση άμυνας ή επίθεσης

ΦΥΣΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Συντονισμός: έλεγχος  των στηριγμάτων στις μετακινήσεις

εμπρός και πίσω, της ισορροπίας και του προσανατολισμού

μέσα στο γήπεδο

- Ισορροπία και προσανατολισμός στο χώρο

- Αντοχή (κυρίως μέσω των ασκήσεων, των παιχνιδιών και των

αγώνων)

- Αναζωογόνηση μέσω της σκυταλοδρομίας

ΚΥΚΛΟΣ 2ΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΡΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ - Σουτ με ή χωρίς κοντρόλ

- Η κοντινή και μεσαία πάσα και η υποδοχή της με όλα τα μέρη

του σώματος

- Κράτημα της μπάλας στον αέρα με το πόδι (δεξί / αριστερό)

- Καθοδήγηση της μπάλας (με διάφορες επιφάνειες του ποδιού)

και προσποιήσεις

ΤΑΚΤΙΚΗ - Εξάσκηση της ατομικής τακτικής στην άμυνα και στην επίθεση

- Έννοια στηρίγματος και υποστήριξης (ομοιογένεια)

- Κάλυψη του πλάτους του γηπέδου σε φάση επίθεσης

- Ανάπτυξη του παιχνιδιού στα πλάγια του γηπέδου

ΦΥΣΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Συντονισμός: ανάπτυξη της πλευρικότητας, της ισορροπίας και

του προσανατολισμού μέσα στο γήπεδο

- Αντοχή (μόνο μέσω των ασκήσεων και των παιχνιδιών)

- Αναζωογόνηση μέσω της σκυταλοδρομίας
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ΚΥΚΛΟΣ 3ΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ - Μεταβιβάσεις (με τα δύο πόδια και έμφαση στην τεχνική και

ακρίβεια)

- Ντρίμπλα και συνδυασμοί

- Κράτημα της μπάλας στον αέρα με το πόδι εν κινήσει (δεξί /

αριστερό)

- Καθοδήγηση της μπάλας (με διάφορες επιφάνειες του ποδιού)

και προσποιήσεις

ΤΑΚΤΙΚΗ - Έννοια στηρίγματος και υποστήριξης (ομοιογένεια)

- Κάλυψη του βάθους του γηπέδου σε φάση επίθεσης

- Έννοιες μαρκαρίσματος και ξεμαρκαρίσματος

- Άμυνα σε αριθμητικό μειονέκτημα

- Κάλυψη του γηπέδου σε φάση άμυνας και επίθεσης

ΦΥΣΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Συντονισμός: ανάπτυξη της πλευρικότητας, της ισορροπίας και

του προσανατολισμού μέσα στο γήπεδο

- Αντοχή (μόνο μέσω των ασκήσεων και των παιχνιδιών)

- Αναζωογόνηση μέσω της σκυταλοδρομίας

ΚΥΚΛΟΣ 4ΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ - Κοντρόλ (απλό και προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση)

- Κεφαλιά (μεταβιβάσεις και σουτ)

- Κράτημα της μπάλας στον αέρα με το πόδι εν κινήσει (δεξί /

αριστερό)

- Καθοδήγηση της μπάλας (με διάφορες επιφάνειες του ποδιού)

και προσποιήσεις

ΤΑΚΤΙΚΗ - Έννοιες  μαρκαρίσματος και ξεμαρκαρίσματος

- Τελειοποίηση και εξειδίκευση  της τακτικής φιλοσοφίας

- Έμφαση στην ομαδική τακτική

ΦΥΣΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Συντονισμός: διαχωρισμός του πάνω και του κάτω μέρους του

σώματος , της ισορροπίας και του προσανατολισμού μέσα στο

γήπεδο

- Αντοχή (μόνο μέσω των ασκήσεων και των παιχνιδιών)

- Αναζωογόνηση μέσω της σκυταλοδρομίας.
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ΚΥΚΛΟΣ 5ΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ - Προπόνηση πάνω στη διατήρηση των ήδη διδαχθέντων

- Κράτημα της μπάλας στον αέρα με δεξί - αριστερό πόδι και

κεφάλι και εναλλάξ πόδι, μηρός δυνατού και αδύνατου ποδιού

ΤΑΚΤΙΚΗ - Προπόνηση πάνω στη διατήρηση των ήδη διδαχθέντων

- Προετοιμασία των παικτών της δεύτερης χρονιάς στις

απαιτήσεις του ποδοσφαίρου

ΦΥΣΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Ανάπτυξη της ευκινησίας, της ισορροπίας και του

προσανατολισμού στο χώρο

- Αντοχή (μόνο μέσω των ασκήσεων και των παιχνιδιών)

- Αναζωογόνηση μέσω της σκυταλοδρομίας

Η αξιολόγηση των στόχων του προγράμματος στην ομάδα παιδιών (12-14 ετών)

περιλαμβάνει την αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης των ποδοσφαιριστών, καθώς

και της τεχνικής ικανότητάς τους και της εξέλιξης αυτής. Πιο συγκεκριμένα, η

αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης των ποδοσφαιριστών γίνεται με δύο τρόπους: α)

εργομετρικές εξετάσεις (tests ταχύτητας) και β) ανάλυση του προπονητή για την

απόδοση των ποδοσφαιριστών. Η αξιολόγηση της τεχνικής ικανότητας των

ποδοσφαιριστών και της εξέλιξης αυτής της τεχνικής ικανότητας γίνεται με δύο

τρόπους: α) αξιολόγηση των τεχνικών δεξιοτήτων των ποδοσφαιριστών (tests τεχνικής)

και β) ανάλυση των προπονητών για την απόδοση των ποδοσφαιριστών. Η αξιολόγηση

των παραμέτρων τεχνικής διακρίνεται α) στο κράτημα της μπάλας στον αέρα, β)

καθοδήγηση της μπάλας στον αέρα εν κινήσει, γ) δρόμος ταχύτητας 10μ. και δ) ειδικός

δρόμος ταχύτητας με επιστροφή (4Χ10μ)

α) Κράτημα μπάλας στον αέρα
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1. Στόχος: Αξιολόγηση της ικανότητας των παικτών να ελέγχουν τη μπάλα με

διάφορα σημεία του σώματός τους.

2. Προετοιμασία πριν το τεστ: Αρχικά δίνονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις για το

τεστ και στη συνέχεια γίνεται επίδειξη της ζητούμενης άσκησης. (δίνετε χρόνος

15΄ στα παιδιά για εξάσκηση).

3. Τρόπος διενέργειας : Οι παίκτες πρέπει να κάνουν 50 διαδοχικές επαφές με τη

μπάλα με τα ακόλουθα μέρη του σώματος: κεφάλι / δεξί ή αριστερό πόδι (οι

παίκτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν δύο φορές και άλλα σημεία του σώματος

τους εάν χρειαστεί. Οι δύο αυτές επαφές δε μετράνε).

4. Υπολογισμός χρόνου: Εάν ένας παίκτης συμπληρώσει 50 διαδοχικές επαφές, το

τεστ διακόπτεται. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν τρείς προσπάθειες. Μετράει ο

καλύτερος χρόνος.

β) Καθοδήγηση  της μπάλας στον αέρα εν κινήσει

1 Στόχος: Αξιολόγηση της ικανότητας των παικτών να ελέγχουν τη μπάλα στον

αέρα.

2 Προετοιμασία πριν το τεστ: Αρχικά δίνονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις για το

τεστ και στη συνέχεια γίνεται επίδειξη της ζητούμενης άσκησης (δίνεται χρόνος

15΄ στα παιδιά για εξάσκηση στο κράτημα της μπάλας εν κινήσει).

3 Τρόπος διενέργειας: Οι παίκτες διανύουν απόσταση 20μ κρατώντας στον αέρα τη

μπάλα με όλα τα σημεία του σώματος, που επιτρέπεται να έρθει η μπάλα σε

επαφή, συμφώνα με τους κανονισμούς του αθλήματος. Μπαίνουν στην περιοχή

και σουτάρουν στην εστία με βολέ ή ντεμί βολέ. Εάν κατά τη διάρκεια της
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διαδρομής η μπάλα πέσει στο έδαφος, ο παίκτης τη σηκώνει στο σημείο όπου

έπεσε με το πόδι συνεχίζοντας το τεστ. Ο τερματοφύλακας μένει στην γραμμή του

τέρματος.

4 Υπολογισμός χρόνου: Ο χρόνος αρχίζει όταν ο παίκτης διασχίσει τη γραμμή

εκκίνησης με τη μπάλα στον αέρα και σταματάει όταν ο παίκτης σουτάρει στην

εστία. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δύο προσπάθειες. Μετράει ο καλύτερος χρόνος.

5 Βαθμολογία: Όταν πέσει η μπάλα στο έδαφος κατά τη διάρκεια της διαδρομής =

+1΄΄. Επίτευξη τέρματος= -3΄΄

γ) Δρόμος ταχύτητας 10μ

1. Στόχος: Αξιολόγηση της ικανότητας εκρηκτικής εκκίνησης.

2. Προετοιμασία πριν το τεστ: α) Προηγείται στους παίκτες καλή προθέρμανση

των κάτω άκρων, β) Αρχικά δίνονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις για το τεστ

και στη συνέχεια γίνεται επίδειξη του τεστ. Ο προπονητής τονίζει στους παίκτες

την ανάγκη τοποθέτησης του ποδιού πίσω από τη γραμμή εκκίνησης.

3. Τρόπος διενέργειας: Μέσα σε οριοθετημένο χώρο (από την αφετηρία μέχρι τον

τερματισμό, που βρίσκονται σε απόσταση 10μ μεταξύ τους) κάθε παίκτης τρέχει

με πλήρη ταχύτητα την απόσταση αυτή. Οι παίκτες στέκονται πίσω από τη

γραμμή εκκίνησης και όταν ο προπονητής – χρονομέτρης σηκώσει το χέρι, οι

παίκτες ξεκινάνε (οπτικό ερέθισμα).

4. Υπολογισμός χρόνου: Ο χρόνος αρχίζει να μετράει τη στιγμή που ο παίκτης

ξεκινάει από τη γραμμή εκκίνησης και σταματάει, όταν ο παίκτης περάσει τη
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γραμμή τερματισμού. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δύο προσπάθειες. Μετράει ο

καλύτερος χρόνος.

δ) Ειδικός δρόμος ταχύτητας με επιστροφή  (4Χ10μ.)

1. Στόχος: Αξιολόγηση των ειδικών ταχυτήτων του ποδοσφαιριστή: επιτάχυνση,

σταμάτημα, αλλαγή κατεύθυνσης, επανεκκίνηση.

2. Προετοιμασία πριν το τεστ: α) Προηγείται στους παίκτες καλή προθέρμανση

των κάτω άκρων, β) Αρχικά δίνονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις για το τεστ

και στην συνέχεια επίδειξη του τεστ (ο προπονητής τονίζει στους παίκτες την

ανάγκη τοποθέτησης του ποδιού πίσω από την γραμμή κάθε άκρου).

3. Τρόπος διενέργειας: Μέσα σε οριοθετημένο χώρο (από την αφετηρία μέχρι τον

τερματισμό που βρίσκονται σε απόσταση 10μ μεταξύ τους) κάθε παίκτης τρέχει

με πλήρη ταχύτητα την απόσταση αυτή τέσσερις συνεχόμενες φορές

(4Χ10μ=40μ). Οι παίκτες στέκονται πίσω από την γραμμή εκκίνησης και όταν ο

προπονητής–χρονομέτρης σηκώσει το χέρι, οι παίκτες ξεκινάνε (οπτικό

ερέθισμα).

4. Υπολογισμός χρόνου: Ο χρόνος αρχίζει να μετράει τη στιγμή που ο παίκτης

ξεκινάει από την γραμμή εκκίνησης και σταματάει, όταν ο παίκτης περάσει την

γραμμή τερματισμού. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δύο προσπάθειες. Μετράει ο

καλύτερος χρόνος.
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Ποδοσφαιρικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ομάδας Νέων Κ17 (15-17 ετών)

Οι επιμέρους στόχοι του ετήσιου προγράμματος προπόνησης διακρίνονται σε

τακτική, τεχνική, σωματική προπόνηση και πνευματική προπόνηση. Οι στόχοι αυτοί

απεικονίζονται στο πιο κάτω σχήμα:

Σχήμα 2.5 Επιμέρους στόχοι ετήσιου προγράμματος προπόνησης παιδιών 15-17 ετών

Για να επιτευχθεί όσο το δυνατό περισσότερη ακρίβεια και καλύτερος έλεγχος ο

σχεδιασμός του ετήσιου προγράμματος χωρίζεται σε πέντε μεγάκυκλους με

συγκεκριμένα θέματα προπόνησης, όπως απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 2.5 Θέματα προπόνησης ετήσιου πλάνου παιδιών 15-17 ετών

ΚΥΚΛΟΣ 1ΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
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ΤΕΧΝΙΚΗ - Η κοντινή και μεσαία πάσα και η υποδοχή της με όλα τα μέρη

του σώματος

- Κράτημα της μπάλας στον αέρα επί τόπου  και εν κινήσει

(δεξί/αριστερό και κεφάλι),

- Καθοδήγηση της μπάλας και προσποιήσεις με πίεση αντιπάλου

(κάτω από αγωνιστικές συνθήκες)

- Μεταβιβάσεις σε συνδυασμό με άλλες τεχνικοτακτικές

ενέργειες (ξεμαρκάρισμα, 1-2, μετά από σέντρα, μετά από

άμυνα), (σε όλες τις  αποστάσεις)

- Σουτ σε συνδυασμό με άλλες τεχνικοτακτικές ενέργειες

(ξεμαρκάρισμα, 1-2, μετά από σέντρα, μετά από ομαδική

ενέργεια (με τα δύο πόδια και έμφαση στην ακρίβεια)

ΤΑΚΤΙΚΗ - Κάλυψη του γηπέδου (στο πλάτος, βάθος, σε φάση άμυνας και

επίθεσης )

- Εξειδίκευση μαρκαρίσματος και ξεμαρκαρίσματος

- Εξειδίκευση στο ρόλο του κάθε παίκτη σε φάση άμυνας ή

επίθεσης

- Ομαδικό παιχνίδι

ΦΥΣΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Συντονισμός : Ισορροπία και προσανατολισμός στο χώρο

- Αντοχή (μέτρια ελλειμματική μέθοδος αλλά κυρίως μέσω

σχεδιασμένων ασκήσεων και των παιχνιδιών)

- Ταχύτητες (με και χωρίς μπάλα)

- Δύναμη (με ειδικές ασκήσεις που συνδυάζουν στοιχεία

τεχνικής και τακτικής)

ΚΥΚΛΟΣ 2ΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΡΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ - Σουτ με ή χωρίς κοντρόλ.

- Κοντρόλ με όλους τους τρόπους  (κάτω από αγωνιστικές

συνθήκες)

- Ντρίμπλα μάσα από ασκήσεις (1vs1, 2vs2, 1vs2 κ.τλ.)

- Κεφαλιά σε συνδυασμό με άλλες τεχνικοτακτικές ενέργειες

(ξεμαρκάρισμα, 1-2, μετά από σέντρα, μετά από ομαδική

ενέργεια (μεταβίβαση και σε στόχο)
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- Ατομική προπόνηση σε εκτελέσεις φάουλ, κόρνερ, πέναλτι,

σέντρες

ΤΑΚΤΙΚΗ - Έννοια στηρίγματος και υποστήριξης (ομοιογένεια)

- Ομαδικό παιχνίδι (κυκλοφορία μπάλας)

- Ανάπτυξη του παιχνιδιού από την άμυνα προς την επίθεση

(παιχνίδι από πίσω)

- Ομαδική άμυνα και άμυνα με αριθμητικό μειονέκτημα

ΦΥΣΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Συντονισμός : Ισορροπία και προσανατολισμός στο χώρο

- Αντοχή (μέτρια ελλειμματική μέθοδος, αλλά κυρίως μέσω

σχεδιασμένων ασκήσεων και των παιχνιδιών)

- Ταχύτητες (με και χωρίς μπάλα)

- Δύναμη (με ειδικές ασκήσεις που συνδυάζουν στοιχεία

τεχνικής και τακτικής)

ΚΥΚΛΟΣ 3ΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ - Κοντρόλ με όλους τους τρόπους (κάτω από αγωνιστικές

συνθήκες)

- Ντρίμπλα μέσα από ασκήσεις (1vs1, 2vs2, 1vs2 κ.τλ.)

- Ατομική προπόνηση σε εκτελέσεις φάαυλ, κόρνερ, πέναλτι,

σέντρες

- Καθοδήγηση της μπάλας, προσποιήσεις και σουτ (κάτω από

αγωνιστικές συνθήκες)

ΤΑΚΤΙΚΗ - Έννοια στηρίγματος και υποστήριξης (ομοιογένεια)

- Εξάσκηση συνεργασίας, μετάβαση από την άμυνα στην

επίθεση

- Παιχνίδι αντεπίθεσης

- Ομαδικό παιχνίδι (άμυνα - επίθεση)

ΦΥΣΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Συντονισμός : Ισορροπία και προσανατολισμός στο χώρο

- Αντοχή (μέτρια ελλειμματική μέθοδος, αλλά κυρίως μέσω

σχεδιασμένων ασκήσεων και των παιχνιδιών)

- Ταχύτητες (με και χωρίς μπάλα)

- Δύναμη (με ειδικές ασκήσεις που συνδυάζουν στοιχεία

τεχνικής και τακτικής)
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- Αναζωογόνηση μέσω της σκυταλοδρομίας

ΚΥΚΛΟΣ 4ΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ - Καθοδήγηση της μπάλας και προσποιήσεις με πίεση αντιπάλου

(κάτω από αγωνιστικές συνθήκες)

- Σουτ σε συνδυασμό με άλλες τεχνικοτακτικές ενέργειες

(ξεμαρκάρισμα, 1-2, μετά από σέντρα, μετά από ομαδική

ενέργεια (με τα δύο πόδια και έμφαση στην ακρίβεια)

- Μεταβιβάσεις σε συνδυασμό με άλλες τεχνικοτακτικές

ενέργειες (ξεμαρκάρισμα, 1-2, μετά από σέντρα, μετά από

άμυνα, σε όλες τις  αποστάσεις)

- Κοντρόλ με όλους τους τρόπους (κάτω από αγωνιστικές

συνθήκες)

- Ντρίμπλα πάσα από ασκήσεις (1vs1, 2vs2, 1vs2 κ.τλ.)

ΤΑΚΤΙΚΗ - Τελειοποίηση και εξειδίκευση της τακτικής φιλοσοφίας

- Έμφαση στην ομαδική (αμυντική και επιθετική) τακτική

ΦΥΣΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Συντονισμός: διαχωρισμός του πάνω και του κάτω μέρους του

σώματος, της ισορροπίας και του προσανατολισμού μέσα στο

γήπεδο

- Αντοχή (μόνο μέσω των ασκήσεων και των παιχνιδιών)

- Αναζωογόνηση μέσω της σκυταλοδρομίας.

ΚΥΚΛΟΣ 5ΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ - Προπόνηση πάνω στη διατήρηση των ήδη διδαχθέντων (μέσα

από παιχνίδια και αγωνιστικές συνθήκες)

- Ατομική προπόνηση σε εκτελέσεις φάαυλ, κόρνερ, πέναλτι,

σέντρες

- Καθοδήγηση της μπάλας (με διάφορες επιφάνειες του ποδιού)

και προσποιήσεις

ΤΑΚΤΙΚΗ - Προπόνηση πάνω στη διατήρηση των ήδη διδαχθέντων

- Προετοιμασία των παικτών για την επόμενη χρονιά

- Ατομικές προπονήσεις στις αδυναμίες του κάθε παίκτη

ΦΥΣΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Ανάπτυξη της ευκινησίας, της ισορροπίας και του

προσανατολισμού στο χώρο
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- Αντοχή (μόνο μέσω των ασκήσεων και των παιχνιδιών)

- Αναζωογόνηση μέσω της σκυταλοδρομίας

Η αξιολόγηση των στόχων του προγράμματος στην ομάδα 15-17 ετών

περιλαμβάνει την αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης των ποδοσφαιριστών, καθώς

και της τεχνικής ικανότητάς τους και της εξέλιξης αυτής. Πιο συγκεκριμένα, η

αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης των ποδοσφαιριστών γίνεται με δύο τρόπους: α)

εργομετρικές εξετάσεις (tests ταχύτητας) και β) ανάλυση  του προπονητή για την

απόδοση των ποδοσφαιριστών. Η αξιολόγηση της τεχνικής ικανότητας των

ποδοσφαιριστών και της εξέλιξης αυτής της τεχνικής ικανότητας γίνεται με δύο

τρόπους: α) αξιολόγηση των τεχνικών δεξιοτήτων των ποδοσφαιριστών (tests τεχνικής)

και β) ανάλυση των προπονητών για την απόδοση των ποδοσφαιριστών. Η αξιολόγηση

των παραμέτρων τεχνικής διακρίνεται σε: α) καθοδήγηση της μπάλας σε μορφή

σλάλομ, β) καθοδήγηση της μπάλας στον αέρα εν κινήσει, γ) δρόμος ταχύτητας 30μ και

δ) ειδικός δρόμος ταχύτητας με επιστροφή (3Χ 20μ.).

α) καθοδήγηση της μπάλας σε μορφή σλάλομ

1. Στόχος: Αξιολόγηση της ταχύτητας μετακίνησης με τη μπάλα.

2. Προετοιμασία πριν το τεστ: Αρχικά δίνονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις για το

τεστ και στη συνέχεια γίνεται επίδειξη της ζητούμενης άσκησης (δίνεται χρόνος

15΄ στα παιδιά για εξάσκηση).
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3. Τρόπος διενέργειας: Οι παίκτες τρέχουν 12,5μ με τη μπάλα στην κατοχή τους,

7,5μ σε μορφή σλάλομ, ανάμεσα στα κοντάρια  που απέχουν 5μ μεταξύ τους και

σουτάρουν στην εστία με πλασέ.

4. Υπολογισμός χρόνου: Ο χρόνος αρχίζει να μετράει τη στιγμή που η μπάλα

κινείται και σταματάει όταν ο παίκτης σουτάρει στην εστία. Οι διαγωνιζόμενοι

έχουν δύο προσπάθειες. Μετράει ο καλύτερος χρόνος.

β) καθοδήγηση  της μπάλας στον αέρα εν κινήσει

1. Στόχος: Αξιολόγηση της ικανότητας των παικτών να ελέγχουν τη μπάλα στον

αέρα και στο σουτ.

2. Προετοιμασία πριν το τεστ: Αρχικά δίνονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις για το

τεστ και στη συνέχεια γίνεται επίδειξη της ζητούμενης άσκησης (δίνεται χρόνος

15΄ στα παιδιά για εξάσκηση στο κράτημα της μπάλας εν κινήσει).

3. Τρόπος διενέργειας: Οι παίκτες διανύουν απόσταση 20μ κρατώντας στον αέρα

τη μπάλα με όλα τα σημεία του σώματος, που επιτρέπεται να έρθει η μπάλα σε

επαφή, συμφώνα με τους κανονισμούς του αθλήματος. Μπαίνουν στην περιοχή

και σουτάρουν στην εστία με βολέ ή ντεμί βολέ. Εάν κατά τη διάρκεια της

διαδρομής η μπάλα πέσει στο έδαφος, ο παίκτης τη σηκώνει στο σημείο όπου

έπεσε με το πόδι συνεχίζοντας το τεστ. Ο τερματοφύλακας μένει στη γραμμή

του τέρματος.

4. Υπολογισμός χρόνου: Ο χρόνος αρχίζει όταν ο παίκτης διασχίσει τη γραμμή

εκκίνησης με τη μπάλα στον αέρα και σταματάει όταν ο παίκτης σουτάρει στην

εστία. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δύο προσπάθειες. Μετράει ο καλύτερος χρόνος.
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5. Βαθμολογία: Όταν πέσει η μπάλα στο έδαφος κατά τη διάρκεια της διαδρομής =

+1΄΄. Επίτευξη τέρματος= -3΄΄

γ) δρόμος ταχύτητας 30μ

1. Στόχος: Αξιολόγηση της ικανότητας εκρηκτικής εκκίνησης και επιτάχυνσης.

2. Προετοιμασία πριν το τεστ: α) προηγείται στους παίκτες καλή προθέρμανση

των κάτω άκρων, β) αρχικά δίνονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις για το τεστ

και στην συνέχεια επίδειξη του τεστ. Ο προπονητής τονίζει στους παίκτες την

ανάγκη τοποθέτησης του ποδιού πίσω από την γραμμή εκκίνησης.

3. Τρόπος διενέργειας: Μέσα σε οριοθετημένο χώρο (από την αφετηρία μέχρι τον

τερματισμό που βρίσκονται σε απόσταση 30μ μεταξύ τους) κάθε παίκτης τρέχει

με πλήρη ταχύτητα την απόσταση αυτή. Οι παίκτες στέκονται πίσω από τη

γραμμή εκκίνησης και όταν ο προπονητής –χρονομέτρης σφυρίξει, οι παίκτες

ξεκινάνε (ακουστικό ερέθισμα).

4. Υπολογισμός χρόνου: Ο χρόνος αρχίζει να μετράει τη στιγμή που ο παίκτης

ξεκινάει από την γραμμή εκκίνησης και σταματάει, όταν ο παίκτης περάσει την

γραμμή τερματισμού. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δύο προσπάθειες. Μετράει ο

καλύτερος χρόνος.

δ) ειδικός δρόμος ταχύτητας με επιστροφή (3Χ 20μ.)
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1. Στόχος: Αξιολόγηση των ειδικών ταχυτήτων του ποδοσφαιριστή: επιτάχυνση,

σταμάτημα, αλλαγή κατεύθυνσης, επανεκκίνηση.

2. Προετοιμασία πριν το τεστ: α) προηγείται στους παίκτες καλή προθέρμανση

των κάτω άκρων, β) αρχικά δίνονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις για το τεστ

και στη συνέχεια γίνεται επίδειξη του τεστ (ο προπονητής τονίζει στους παίκτες

την ανάγκη τοποθέτησης του ποδιού πίσω από τη γραμμή κάθε άκρου).

3. Τρόπος διενέργειας: μέσα σε οριοθετημένο χώρο (από την αφετηρία μέχρι τον

τερματισμό, που βρίσκονται σε απόσταση 20μ μεταξύ τους) κάθε παίκτης τρέχει

με πλήρη ταχύτητα την απόσταση αυτή τρείς συνεχόμενες φορές (3Χ20μ=60μ).

Οι παίκτες στέκονται πίσω από τη γραμμή εκκίνησης και όταν ο προπονητής –

χρονομέτρης σηκώσει το χέρι, οι παίκτες ξεκινάνε (οπτικό ερέθισμα).

4. Υπολογισμός χρόνου: ο χρόνος αρχίζει να μετράει τη στιγμή που ο παίκτης

ξεκινάει από τη γραμμή εκκίνησης και σταματάει, όταν ο παίκτης περάσει τη

γραμμή τερματισμού. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δύο προσπάθειες. Μετράει ο

καλύτερος χρόνος.
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Ποδοσφαιρικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ομάδας Νέων Κ20 (17-20 ετών)

Οι επιμέρους στόχοι του ετήσιου προγράμματος προπόνησης διακρίνονται σε

τακτική, τεχνική, σωματική προπόνηση και πνευματική προπόνηση. Οι στόχοι αυτοί

απεικονίζονται στο πιο κάτω σχήμα:

Σχήμα 2.6 Επιμέρους στόχοι ετήσιου προγράμματος προπόνησης νέων 17-20 ετών

Για να επιτευχθεί όσο το δυνατό περισσότερη ακρίβεια και καλύτερος έλεγχος,

ο σχεδιασμός του ετήσιου προγράμματος χωρίζεται σε έξι μεγάκυκλους με

συγκεκριμένα θέματα προπόνησης, όπως απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:
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Πίνακας 2.6 Θέματα προπόνησης ετήσιου πλάνου νέων 17-20 ετών

ΚΥΚΛΟΣ 1ΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ - Η κοντινή και μεσαία πάσα και η υποδοχή της με όλα τα μέρη

του σώματος

- Καθοδήγηση της μπάλας σε σλάλομ με αριστερό-δεξί, σε

ευθεία με εσωτερικό και εξωτερικό, πλάγια με ρολάρισμα,

μπροστά γρήγορα με το κουντεπιέ

ΤΑΚΤΙΚΗ - Αμυντικό βάθος και συγκέντρωση

- Επιθετικό πλάτος και κινητικότητα, εξειδίκευση

μαρκαρίσματος και ξεμαρκαρίσματος

- Εξειδίκευση στο ρόλο του κάθε παίκτη στις φάσεις άμυνας και

επίθεσης

ΦΥΣΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Βελτίωση της γενικής αντοχής (αερόβια ικανότητα) μέθοδος

συνεχόμενης διάρκειας και εναλλασσόμενη

- Γενική δύναμη και ευλυγισία, ελαστικότητα, τεχνική

τρεξίματος

- Μετρήσεις και τεστ αερόβιας ικανότητας

ΚΥΚΛΟΣ 2ΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ - Η κοντινή και μεσαία πάσα και η υποδοχή της με όλα τα μέρη

του σώματος

- Κράτημα της μπάλας στον αέρα επί τόπου και εν κινήσει

(δεξί/αριστερό και κεφάλι)

- Καθοδήγηση της μπάλας και προσποιήσεις με πίεση αντιπάλου

(κάτω από αγωνιστικές συνθήκες)

- Μεταβιβάσεις σε συνδυασμό με άλλες τεχνικοτακτικές

ενέργειες (ξεμαρκάρισμα, 1-2, μετά από σέντρα, μετά από

άμυνα, σε όλες τις αποστάσεις)

- Σουτ σε συνδυασμό με άλλες τεχνικοτακτικές ενέργειες

(ξεμαρκάρισμα, 1-2, μετά από σέντρα, μετά από ομαδική

ενέργεια (με τα δύο πόδια και έμφαση στην ακρίβεια)

ΤΑΚΤΙΚΗ - Έννοια στηρίγματος και υποστήριξης (ομοιογένεια )

- Ομαδικό παιχνίδι (κυκλοφορία μπάλας )
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- Ανάπτυξη του παιχνιδιού από την άμυνα προς την επίθεση

(παιχνίδι από πίσω)

- Αμυντική λειτουγία με αριθμητικό μειονέκτημα

ΦΥΣΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Συντονισμός: Ισορροπία και προσανατολισμός στο χώρο

- Αντοχή: Μέτρια ελλειμματική μέθοδος, αλλά κυρίως μέσω

σχεδιασμένων ασκήσεων και παιχνιδιών

- Ταχύτητες (με και χωρίς μπάλα)

- Δύναμη (με ειδικές ασκήσεις που συνδυάζουν στοιχεία

τεχνικής και τακτικής)

ΚΥΚΛΟΣ 3ΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ - Σουτ με ή χωρίς κοντρόλ

- Κοντρόλ με όλους τους τρόπους (κάτω από αγωνιστικές

συνθήκες)

- Ντρίμπλα μέσα από ασκήσεις (1vs1, 2vs2, 1vs2 κ.τ.λ.)

- Κεφαλιά σε συνδυασμό με άλλες τεχνικοτακτικές ενέργειες

(ξεμαρκάρισμα, 1-2, μετά από σέντρα, μετά από ομαδική

ενέργεια (μεταβίβαση και σε στόχο)

- Ατομική προπόνηση σε εκτελέσεις φάουλ, κόρνερ, πέναλτι,

σέντρες

ΤΑΚΤΙΚΗ - Παιχνίδι απο τα πλάγια

- Αλλαγή παιχνιδιού και πλευράς

- Φάση μετάβασης από την άμυνα στην επίθεση

- Επιθετικό pressing

- Επιθετική λειτουγία με αριθμητικό πλεονέκτημα

ΦΥΣΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Συντονισμός : Ισορροπία και προσανατολισμός στο χώρο

- Αντοχή (μέτρια ελλειμματική μέθοδος, αλλά κυρίως μέσω

σχεδιασμένων ασκήσεων και παιχνιδιών)

- Ταχύτητες (με και χωρίς μπάλα)

- Δύναμη (με ειδικές ασκήσεις που συνδυάζουν στοιχεία

τεχνικής και τακτικής)

ΚΥΚΛΟΣ 4ΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ - Κοντρόλ με όλους τους τρόπους (κάτω από αγωνιστικές
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συνθήκες)

- Ντρίμπλα μέσα από ασκήσεις (1vs1, 2vs2, 1vs2 κ.τ.λ.)

- Ατομική προπόνηση σε εκτελέσεις φάαυλ, κόρνερ, πέναλτι,

σέντρες

- Καθοδήγηση της μπάλας, προσποιήσεις και σουτ (κάτω από

αγωνιστικές συνθήκες)

ΤΑΚΤΙΚΗ - Έννοια στηρίγματος και υποστήριξης (ομοιογένεια)

- Εξάσκηση συνεργασίας, φάση μετάβασης από την επίθεση

στην άμυνα

- Παιχνίδι αντεπίθεσης

- Ισσοροπία των γραμμών (άμυνα - κέντρο - επίθεση)

- Έννοια της καθυστέρησης στην αμυνα (αντιμετώπιση

αντεπιθέσεων)

ΦΥΣΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Συντονισμός: διαχωρισμός του πάνω και του κάτω μέρους του

σώματος, της ισορροπίας και του προσανατολισμού  μέσα στο

γήπεδο

- Αντοχή (μόνο μέσω των ασκήσεων και των παιχνιδιών)

- Αναζωογόνηση μέσω της σκυταλοδρομίας.

ΚΥΚΛΟΣ 5ΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ - Καθοδήγηση της μπάλας και προσποιήσεις με πίεση αντιπάλου

(κάτω από αγωνιστικές συνθήκες)

- Σουτ σε συνδυασμό με άλλες τεχνικοτακτικές ενέργειες

(ξεμαρκάρισμα, 1-2, μετά από σέντρα, μετά από ομαδική

ενέργεια (με τα δύο πόδια και έμφαση στην ακρίβεια)

- Μεταβιβάσεις σε συνδυασμό με άλλες τεχνικοτακτικές

ενέργειες (ξεμαρκάρισμα, 1-2, μετά από σέντρα, μετά από

άμυνα, σε όλες τις αποστάσεις)

- Κοντρόλ με όλους τους τρόπους (κάτω από αγωνιστικές

συνθήκες)

- Ντρίμπλα μέσα από ασκήσεις (1vs1, 2vs2, 1vs2 κ.τ.λ.)

ΤΑΚΤΙΚΗ - Τελειοποίηση και εξειδίκευση της τακτικής φιλοσοφίας

- Έμφαση στην αμυντική και επιθετική λειτουργία
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ΦΥΣΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Ανάπτυξη της ευκινησίας, της ισορροπίας και του

προσανατολισμού στο χώρο

- Αντοχή (μόνο μέσω των ασκήσεων και των παιχνιδιών)

- Αναζωογόνηση μέσω της σκυταλοδρομίας

ΚΥΚΛΟΣ 6ΟΣ ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ - Προπόνηση πάνω στη διατήρηση των ήδη διδαχθέντων (μέσα

από παιχνίδια και αγωνιστικές συνθήκες)

- Ατομική προπόνηση σε εκτελέσεις φάαυλ, κόρνερ, πέναλτι,

σέντρες

- Καθοδήγηση της μπάλας (με διάφορες επιφάνειες του ποδιού)

και προσποιήσεις

ΤΑΚΤΙΚΗ - Προπόνηση πάνω στη διατήρηση των ήδη διδαχθέντων

- Ατομικές προπονήσεις στις αδυναμίες του κάθε παίκτη

- Προετοιμασία των παικτών για την επομένη χρονιά

ΦΥΣΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Ανάπτυξη της ευκινησίας, της ισορροπίας και του

προσανατολισμού στον χώρο

- Αντοχή (μόνο μέσω των ασκήσεων και των παιχνιδιών)

- Αναζωογόνηση μέσω  της σκυταλοδρομίας

Η αξιολόγηση των στόχων του προγράμματος στην ομάδα νέων κάτω των 20

ετών περιλαμβάνει την αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης των ποδοσφαιριστών, της

τεχνικής ικανότητάς τους και της εξέλιξης αυτής, καθώς και της τακτικής, ατομικής και

ομαδικής ικανότητας των ποδοσφαιριστών και στην εξέλιξή της. Πιο συγκεκριμένα, η

αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης των ποδοσφαιριστών γίνεται με τους εξής

τρόπους: α) εργομετρικές εξετάσεις (tests ταχύτητας) - γενικές εξετάσεις αίματος -

βιοχημικές και ορμονολογικές (Σεπτέμβριος και Δεκέμβριος), β) εργομετρικές

εξετάσεις (Ιούλιος) και γ) έκθεση του προπονητή φυσικής κατάστασης ανά μικρόκυκλο

(ΜΙΚ) για την απόδοση των ποδοσφαιριστών. Η αξιολόγηση της τεχνικής ικανότητας

των ποδοσφαιριστών και της εξέλιξης αυτής της τεχνικής ικανότητας γίνεται με δύο

τρόπους: α) Στατιστικά στοιχεία απόδοσης των ποδοσφαιριστών από τους αγώνες και

β) Έκθεση των προπονητών ανά ΜΙΚ για την απόδοση των ποδοσφαιριστών. Η

τακτική, ατομική και ομαδική ικανότητα των ποδοσφαιριστών και η εξέλιξή της
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αξιολογείται με τους εξής τρόπους: α) Ανάλυση των αγώνων μέσω βίντεο και β) έκθεση

των προπονητών ανά ΜΙΚ για την απόδοση των ποδοσφαιριστών.

2.3.2 Διαδικασία αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και επίτευξης των στόχων του

προγράμματος

Σύμφωνα με το άρθρο 17 περί αθλητικών κριτηρίων:

Η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ είχε ξεκινήσει κατά την αγωνιστική περίοδο 2011-

2012 την υλοποίηση ενός τριετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Υποδομών. Για την

επίτευξη των στόχων του τριετούς Προγράμματος έχει εγκαθιδρύσει εσωτερικές

αξιολογήσεις των αποτελεσμάτων και της επίτευξης των στόχων του προγράμματος.

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται για κάθε ηλικιακή ομάδα, καθώς κάθε ηλικία

έχει ξεχωριστές απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες, παρουσιάζονται αναλυτικά στο

εκπαιδευτικό πρόγραμμα της κάθε ομάδας (αξιολόγηση στόχων, αξιολόγηση

ποδοσφαιριστών, ορισμός υπεύθυνου αξιολόγησης, ρόλος επιμέρους προπονητών,

κριτήρια αξιολόγησης, περιοδικότητα, εκθέσεις – αποτελέσματα αξιολόγησης).

Μία φορά το μήνα, οι προπονητές των ομάδων υποδομών συναντιούνται και

ενημερώνουν τον Επικεφαλή Ανάπτυξης Υποδομών. Αυτός με τη σειρά του αξιολογεί

τα αποτελέσματα και τέλος χαράσσουν από κοινού την πορεία για τον επόμενο μήνα.

Κάθε τρίμηνο, ο Επικεφαλής Ανάπτυξης Υποδομών συντάσσει έκθεση και

ενημερώνει τον Τεχνικό Διευθυντή της ΠΑΕ, όσο και τον προπονητή της Α΄ ομάδας.

Γίνεται ανάλυση των δεδομένων και των μελλοντικών κινήσεων για τη βελτίωση του

προγράμματος.

Μία φορά το έτος, στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου, γίνεται αξιολόγηση του

διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, τήρησης ή μη του υποβληθέντος

προϋπολογισμού, καθώς και εκθέσεων για την πρόοδο των ποδοσφαιριστών, για

ενδεχόμενη προώθησή τους.

2.3.3 Αναφορά αξιολόγησης για το τρίμηνο (Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος)

Για την αναφορά αξιολόγησης για το τρίμηνο, τα στοιχεία αντλήθηκαν έπειτα

από επαφή με την κα Κυριαζή. Τα συγκεκριμένα στοιχεία δημιουργήθηκαν ύστερα από

συχνές συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν από τον Επικεφαλή Ανάπτυξης Υποδομών

και τον Τεχνικό Διευθυντή με τους προπονητές των τμημάτων υποδομών και
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διαπιστώθηκε ότι το πρόγραμμα τηρήθηκε κατά μεγάλο ποσοστό. Οι νεαροί

ποδοσφαιριστές εντάχθηκαν ομαλά στις ομάδες υποδομών κατά ηλικία,

πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και ολοκληρώθηκαν χωρίς

προβλήματα τα προγραμματισμένα τεστ ανά ηλικία και κατηγορία.  Οι υπεύθυνοι των

τμημάτων υποδομών της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ θέλοντας οι νεαροί ποδοσφαιριστές να

είναι μέσα στην εξέλιξη και κοντά στις σύγχρονες απαιτήσεις του επαγγελματικού

ποδοσφαίρου, παίρνοντας επαγγελματίες ποδοσφαιριστές από τις υποδομές της με όσο

το δυνατόν λιγότερες αδυναμίες, οργανώνουν σκάουτιγκ με στόχο την ταχύτητα σε

αγωνιστική μορφή στην ηλικία των 13 και 14 ετών.

Έτσι, θεσπίστηκε μηνιαίο κάλεσμα των νεαρών ποδοσφαιριστών του νομού

Βοιωτίας στην ηλικία των 13 και 14 ετών, στις εγκαταστάσεις της ομάδας, όπου οι

νεαροί ποδοσφαιριστές θα προπονούνται κάτω από τις οδηγίες των προπονητών της

ομάδας.

2.3.4 Αναφορά αξιολόγησης για το τρίμηνο (Δεκέμβριος, Ιανουάριος,

Φεβρουάριος)

Για την αναφορά αξιολόγησης για το τρίμηνο, τα στοιχεία αντλήθηκαν έπειτα

από επαφή με την κα Κυριαζή, τα οποία συντάχθηκαν ύστερα από συχνές συσκέψεις

που πραγματοποιήθηκαν από τον Επικεφαλή Ανάπτυξης Υποδομών και του Τεχνικού

Διευθυντή με τους προπονητές  των τμημάτων υποδομών και διαπιστώθηκε ότι το

πρόγραμμα τηρήθηκε κατά μεγάλο ποσοστό με κάποιες αποκλίσεις. Οι αποκλίσεις

είχαν να κάνουν με τις κακές καιρικές συνθήκες (πολύ συχνές βροχοπτώσεις και

χαμηλές θερμοκρασίες κατά τους μήνες Ιανουάριο - Φεβρουάριο), οι οποίες επηρέασαν

αρνητικά τους αγωνιστικούς χώρους του προπονητικού κέντρου της ομάδας.

Οι γηπεδικές συνθήκες δυσχέραιναν συχνά τις προσπάθειες των νεαρών

ποδοσφαιριστών και προπονητών στο έργο τους. Αναγκαστικά, αρκετές φορές οι

προπονητές των τμημάτων υποδομών άλλαζαν το πρόγραμμα, οι νεαροί

ποδοσφαιριστές γυμνάζονταν σε κλειστούς χώρους (κλειστό δημοτικό γυμναστήριο

Λιβαδειάς) με αποτέλεσμα να αλλάξει το περιεχόμενο και ο στόχος της προπόνησης.

Είναι γνωστό ότι οι ποδοσφαιριστές των τμημάτων υποδομών για να αποδίδουν τα

μέγιστα και να έχουν την επιθυμητή εξέλιξη στο ποδόσφαιρο θα πρέπει οι χώροι που

προπονούνται να είναι προσιτοί και ελκυστικοί.
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Επίσης, θεσπίστηκε κάλεσμα των ταλέντων της περιφέρειας (Βοιωτία – Εύβοια

– Φθιώτιδα – Φωκίδα – Ευρυτανία), ηλικίας 13 και 14 ετών, τα οποία ταλέντα θα έχουν

παρακολουθήσει κατά καιρούς στα τοπικά πρωταθλήματα ή στα πρωταθλήματα

Ενώσεων της ΕΠΟ οι υπεύθυνοι προπονητές ή scouters του ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ. Οι λόγοι

που επιλέχθηκε η ηλικία των 13 και 14 ετών είναι πολλοί. Η συγκεκριμένη ηλικία

(παιδική) αποτελεί μια σημαντική φάση της ποδοσφαιρικής προπόνησης. Στην ηλικία

αυτή ολοκληρώνεται η βασική προπόνηση στο ποδόσφαιρο. Επίσης, στην ηλικία αυτή

θα πρέπει να σταθεροποιηθεί η προπονητική ύλη που διδάχτηκε έως το 12ο έτος της

ηλικίας τους και να επεκταθεί περαιτέρω, δίνοντας την δυνατότητα στους νεαρούς

ποδοσφαιριστές για αποτελεσματική εφαρμογή των διδαχθέντων στον αγώνα.

2.3.5 Ειδική αξιολόγηση  ποδοσφαιριστών για τις ηλικίες 13 και 14 ετών

Για την αναφορά αξιολόγησης για το τρίμηνο, τα στοιχεία αντλήθηκαν έπειτα

από επαφή με την κα Κυριαζή, καθώς και με τον κο Λούλο. Μας επεσήμαναν ότι κατά

τη σεζόν 2012-2013 δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή από τους προπονητές της ομάδας στην

ταχύτητα των νεαρών ποδοσφαιριστών, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

 Η ικανότητα της ταχύτητας, σε σύγκριση με την αντοχή και τη δύναμη ελάχιστα

βελτιώνεται, οι προπονητές των τμημάτων υποδομής έχουν επιλέξει κάποια

τεστ, των οποίων τα αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικά και καθορίζουν κατά

πολύ την εξέλιξη των ταλαντούχων ποδοσφαιριστών.

 Η ταχύτητα του ποδοσφαιριστή αποτελεί μία σύνθετη ικανότητα, η οποία

συντίθεται από διάφορους νοητικούς, ψυχικούς και κινητικούς παράγοντες.

 Ο ποδοσφαιριστής στο σημερινό ποδόσφαιρο θα πρέπει να είναι πάντοτε σε

θέση να αντιλαμβάνεται γρήγορα και σωστά τις αγωνιστικές καταστάσεις, να

επιλέγει σε κλάσματα του δευτερολέπτου την ιδανική ενέργεια και τέλος να την

εκτελεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.

Επομένως, για να μπορούν οι παίκτες να εκτελούν γρήγορες και

αποτελεσματικές ενέργειες (με και χωρίς τη μπάλα), πρέπει να διαθέτουν μία καλά

ανεπτυγμένη ταχύτητα, η οποία θα στηρίζεται όχι μόνο σε κινητικά στοιχεία (σχετικά

με τη φυσική κατάσταση, τη νευρομυϊκή συναρμογή και την τεχνική), αλλά και σε

νοητικούς – ψυχικούς παράγοντες. Ο συνδυασμός α) νοητικών, β) ψυχικών και γ)
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κινητικών παραγόντων μας δίνουν μία πιο σύνθετη μορφή ταχύτητας, την «ταχύτητα

ενέργειας», η οποία ταχύτητα είναι πιο κοντά στη φύση του αθλήματος.

Με τον όρο «ταχύτητα ενέργειας» εννοείται η ικανότητα του ποδοσφαιριστή να

ενεργεί όσο το δυνατό πιο γρήγορα και αποτελεσματικά στο παιχνίδι, συνδυάζοντας τις

νοητικές, τις ψυχικές και κινητικές του ικανότητες. Στους νοητικούς παράγοντες της

ταχύτητας ενέργειας ανήκουν:

1. η ταχύτητα της αντίληψης

2. η ταχύτητα πρόβλεψης

3. η ταχύτητα απόφασης

4. η ταχύτητα αντίδρασης

Στην ηλικία των 13 και 14χρονων παιδιών οι προπονητές στην ΠΑΕ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ αξιολογούν τους νεαρούς παίκτες: α) παρακολουθώντας τους να

παίζουν είτε στις ομάδες τους, είτε σε διάφορες διοργανώσεις ΕΠΣ κ.λ.π., είτε σε

διάφορα τουρνουά, β) επίσης, όταν καλούνται τα επιλεγμένα παιδιά να προπονηθούν

από τους προπονητές συνήθως αξιολογούνται παίζοντας διάφορα παιχνίδια σε μικρούς

και περιορισμένους χώρους και εκτελώντας κάποιες ασκήσεις που φαίνονται ορισμένες

ικανότητες των νεαρών παικτών, όπως η αγωνιστική ευφυία, η ταχύτητα αντίληψης και

απόφασης, η ταχύτητα εκτέλεσης, καθώς και οι ψυχικές ικανότητες του κάθε παίκτη.

Στους κινητικούς παράγοντες ταχύτητας - ενέργειας ανήκουν:

1. η βασική ή δρομική ταχύτητα (ικανότητα του παίκτη να καλύπτει όσο το

δυνατόν πιο γρήγορα μια απόσταση)

2. η νευρομυική  συναρμογή και η τεχνική

Η προπόνηση της βασικής ή δρομικής ταχύτητας καθώς και η αξιολόγησή της

μέσω των τεστ είναι πιο αποτελεσματική όταν γίνεται χωρίς τη μπάλα, διότι μόνο έτσι

φτάνει στη μέγιστη ταχύτητα. Σημαντικό στην ηλικία αυτή είναι να ελεγχθεί μαζί με τη

βασική ταχύτητα και η έκρηξη των κάτω άκρων (ποδιών) από θέση, γιατί αποτελεί

σημαντική πληροφόρηση γύρω από το συνδυασμό δύναμης και ταχύτητας. Η

καινοτομία αποτελεί το test των 60m όπου καταγράφονται οι χρόνοι στα 20m, στα 30m,

στα 40m και στα 60m. Με το test αυτό οι προπονητές της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

μαθαίνουν εάν ο παίκτης έχει θετική και πόσο ή αρνητική και πόσο επιτάχυνση.

Συγκεκριμένα τα tests που γίνονται για να αξιολογηθούν οι κινητικοί παράγοντες της

ταχύτητας ενέργειας είναι:
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1. Test – επιτόπιο άλμα χωρίς φόρα, Test – ταχύτητα (30m), Test – ταχύτητα

(60m): καταγράφονται οι χρόνοι των αποστάσεων των 20m, 30m, 40m και 60m

και υπολογίζονται η ταχύτητα και η επιτάχυνση των διαστημάτων αυτών.

2. Test – επιδεξιότητας (οδήγημα μπάλας, slalom και σουτ)

Τα tests πραγματοποιούνται 3 φορές ετησίως από τους προπονητές των

τμημάτων υποδομής, στις αθλητικές εγκαταστάσεις της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ και

αξιολογούνται από τον Επικεφαλή Ανάπτυξης Υποδομών, ο οποίος ενημερώνει τον

Τεχνικό Διευθυντή της ΠΑΕ.

2.3.6 Ομάδες τμημάτων υποδομών

Για τις ομάδες τμημάτων υποδομών, τα στοιχεία αντλήθηκαν έπειτα από επαφή

με την κα Κυριαζή. Σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού αδειοδότησης, η

υποψήφια προς αδειοδότηση ΠΑΕ θα πρέπει να έχει: α) τουλάχιστον δύο (2) ομάδες

ηλικιακού εύρους 15 - 21 ετών, β) τουλάχιστον μία (1) ομάδα ηλικιακού εύρους 10 - 14

ετών, γ) τουλάχιστον μία (1) ομάδα κάτω των 10 ετών. Οι ομάδες τμημάτων υποδομής

της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ είναι σύμφωνες με τα αθλητικά κριτήρια (άρθρο 18) του

προγράμματος αδειοδότησης ομάδων. Όπως μπορούμε να δούμε από τον παρακάτω

πίνακα, οι ομάδες των τμημάτων υποδομής είναι η Κ20, η Κ17, η Κ14, τα Junior και τα

pro-junior.

Πίνακας 2.7 Ομάδες τμημάτων υποδομής

ΕΤΟΣ: 2013-2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Π.Α.Ε.: Α.Π.Ο. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

Ομάδα Ηλικία Αριθμός

παικτών

Γεννηθέντες

από - έως

Διοργάνωση στην οποία

συμμετέχει και κατάταξη

ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

ΝΕΩΝ Κ20 15-20 25 1993 - 1996

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUPER

LEAGUE ΝΕΩΝ K20

ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

ΝΕΩΝ Κ17 15-17 27 1996 - 1998

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUPER

LEAGUE ΝΕΩΝ K17
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ΠΡΟ - ΠΑΙΔΙΚΟ

Κ14

12-14 23 1999 - 2000 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ14

ΠΡΟ-ΠΑΙΔΙΚΟ & JUNIOR

JUNIOR 10-12 18 2001-2003 ΕΠΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΡΟ - JUNIOR

Κάτω των 10

51 2003 - 2007

ΠΡΟ – JUNIOR

ΤΟΠΙΚΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

Η στελέχωση των τμημάτων υποδομών γίνεται λαμβάνοντας υπόψη ότι για να

λειτουργήσουν αποτελεσματικά τα τμήματα πρέπει να διευθύνονται από έναν

υπεύθυνο, που θα είναι επιφορτισμένος με την τεχνική οργάνωση τους. Προκειμένου να

πετύχει το στόχο του πρέπει να περιβάλλεται από μια παιδαγωγική ομάδα που

απαρτίζεται από ικανούς προπονητές με εξειδίκευση στις κατηγορίες στις οποίες

απευθύνονται. Στο πιο κάτω σχήμα απεικονίζεται το οργανόγραμμα των τμημάτων

υποδομών της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ:

Σχήμα 2.7 Οργανόγραμμα τμημάτων υποδομών
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2.3.7 Πολιτική κατά της φαρμακοδιέγερσης

Για την πολιτική κατά της φαρμακοδιέγερσης, τα στοιχεία αντλήθηκαν έπειτα

από επαφή με την κα Κυριαζή, σύμφωνα με τα οποία η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ θεωρεί

πολύ σημαντικό το κομμάτι αυτό, αφού η φιλοσοφία και οι σκοποί που αναφέρθηκαν

παραπάνω δεν συνάδουν με το φαινόμενο της φαρμακοδιεγερσης στον αθλητισμό και

ούτε πιστεύεται ότι μπορεί να ωφελήσει την ομάδα και τα νέα παιδία που έχουν όνειρα

και φιλοδοξίες για το μέλλον τους. Στην προσπάθεια αυτή κατά την καθιερωμένη

συνάντηση που γίνεται στην αρχή της κάθε σεζόν με τους γονείς και τα παιδιά, γίνεται

εκτεταμένη αναφορά και ενημέρωση για την ιατροφαρμακευτική υποστήριξη των νέων

και τα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει η φαρμακοδιέγερση.  Η ΠΑΕ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ θεωρεί ότι οι γονείς πρέπει να ενημερώνονται για τέτοια θέματα,

συντονισμένα και οργανωμένα για να μπορούν και αυτοί να γνωρίζουν το μέγεθος του

προβλήματος.

Η ενημέρωση γίνεται από το ιατρικό επιτελείο της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

παρουσία των προπονητών και του Επικεφαλή του Τομέα Ανάπτυξης Υποδομών. Στη

συνάντηση αυτή αναφέρονται τα εξής θέματα: τί είναι φαρμακοδιέγερση, οι κυριότεροι

λόγοι που οι αθλητές κάνουν χρήση απαγορευμένων και επικίνδυνων για την υγεία

ουσιών, πότε ένας αθλητής θεωρείται ντοπαρισμένος, οι πιθανές παρενέργειες. Μετά το

τέλος της ενημέρωσης τους παραχωρείται ενημερωτικό έντυπο.

Η φιλοσοφία της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ είναι ότι για να αντιμετωπίσεις ένα

πρόβλημα πρέπει να γνωρίζεις τους λόγους που το δημιουργούν. Παρακάτω

παρουσιάζονται οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους οι αθλητές κάνουν χρήση

απαγορευμένων ουσιών και πως η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ προσπαθεί να τους

αντιμετωπίσει.

Οι κυριότεροι λόγοι είναι: α) να αυξήσουν τη δύναμη, την αντοχή, την

ετοιμότητα, β) να μειώσουν την κούραση και το άγχος, γ) να έχουν γρηγορότερη

αποκατάσταση από τραυματισμούς, δ) να έχουν ωραίο και ελκυστικό σώμα. Ο

σοβαρότερος λόγος ίσως είναι η κοινωνική πίεση. Η εντυπωσιακή προβολή των

αθλητικών αστέρων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι υψηλές οικονομικές

απολαβές σε αρκετές περιπτώσεις κάνουν τα άτομα να θέλουν να προβληθούν μέσω

του αθλητισμού, να κερδίσουν την κοινωνική καταξίωση ή την οικονομική επιτυχία.
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Έτσι, κάποιες φορές δε δυσκολεύονται να πάρουν μια απόφαση που εμπεριέχει

σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους.

Αναφορικά με την αντιμετώπιση, από την ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ εφαρμόζονται

τέσσερις τρόποι:

 Οι προπονητές των τμημάτων υποδομών και ο Επικεφαλής του Τομέα

Ανάπτυξης Υποδομών είναι οι αποκλειστικοί αρμόδιοι και υπεύθυνοι για τη

φυσική κατάσταση των ποδοσφαιριστών και σε συνεργασία με τον ιατρό της

ομάδας παρέχουν τα απαραίτητα συμπληρώματα διατροφής.

 Σωστός προπονητικός σχεδιασμός στην ένταση, την περιοδικότητα και το

περιεχόμενο της προπόνησης.

 Για κάθε τραυματισμό αποκλειστικά το ιατρικό επιτελείο θα καθορίζει τον

τρόπο αντιμετώπισης του. Κάθε ποδοσφαιριστής είναι υποχρεωμένος να

ενημερώνει την ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ και το ιατρικό επιτελείο της, όταν

κρίνεται αναγκαίο να λαμβάνει κάποιες φαρμακευτικές ουσίες εισπνεόμενες ή

σε ενέσιμη μορφή, ώστε να μπορεί να προστατεύεται.

 Οι προπονητές περνούν σωστή φιλοσοφία στους αθλητές με στόχο την πρόοδο

τους  με ηθικό και σωστό τρόπο.

2.3.8 Ιατροφαρμακευτική φροντίδα

Για την ιατροφαρμακευτική φροντίδα, τα στοιχεία αντλήθηκαν έπειτα από

επαφή με την κα Κυριαζή. Σύμφωνα με αυτά, κάθε μορφή ιατροφαρμακευτικής

υποστήριξης που παρέχεται προς τους ποδοσφαιριστές της ομάδας γίνεται με τη

συμβουλή του ιατρικού της επιτελείου και έπειτα από τις απαραίτητες ιατρικές

εξετάσεις, εάν και εφόσον προκύψει κάποιος λόγος. Μετά από τις αιματολογικές

εξετάσεις, αφού γίνει η ανάλυση των αποτελεσμάτων, ο ιατρός της ομάδας αποφασίζει

για το ποιοι ποδοσφαιριστές θα ακολουθήσουν υποστήριξη με συμπληρώματα σιδήρου

και φολικού οξέως, για να ανέβουν τα ποσοστά του σιδήρου και οι αποθήκες του

σιδήρου (φερριτίνη) στον οργανισμό.

Επίσης, η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ παρέχει στους ποδοσφαιριστές, πριν και κατά

τη διάρκεια των προπονήσεων, ποτά πλούσια σε ηλεκτρολύτες για την άμεση

αναπλήρωση των υγρών που χάνονται κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Σε

ποδοσφαιριστές που αισθάνονται υπερβολική κούραση και νιώθουν εξάντληση
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παρέχονται πολυβιταμίνες και μαγνήσιο (μετά από κάθε προπόνηση παρέχονται σε

όλους τους ποδοσφαιριστές μπανάνες που είναι πλούσιες σε μαγνήσιο και βοηθούν

στην άμεση αναπλήρωση ενέργειας και γλυκογόνου). Στους ποδοσφαιριστές που κατά

τη διάρκεια του χειμώνα είναι ευπαθείς προς τα κρυολογήματα και τη γρίπη (αυτό

διαπιστώνεται από τους ιατρικούς φακέλους και το ιστορικό των παικτών) παρέχεται

από την ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ βιταμίνη C, που ενισχύει το ανοσοποιητικό τους

σύστημα. Σε ποδοσφαιριστές που πρέπει να αποκτήσουν περισσότερη δύναμη και όγκο

σχεδιάζονται ειδικά προγράμματα ενδυνάμωσης με βάρη και τους παρέχεται

συμπλήρωμα διατροφής πλούσιο σε πρωτεΐνη.

Μετά από περιπτώσεις μυϊκών τραυματισμών και αφού γίνει η κλινική εξέταση

του ιατρικού επιτελείου καθορίζεται η κατάλληλη ιατροφαρμακευτική αγωγή. Η ΠΑΕ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ σε συνεργασία με ειδικευμένους ιατρούς (παθολόγο, ορθοπεδικό,

καρδιολόγο, βιοπαθολόγο – μικροβιολόγο) καθορίζει όλες τις απαραίτητες ιατρικές

εξετάσεις, στις οποίες πρέπει να υποβάλλονται όλοι οι ποδοσφαιριστές της, καθώς

επίσης και τη συχνότητα πραγματοποίησής τους.

Οι νεαροί ποδοσφαιριστές, οι οποίοι εντάσσονται στις ομάδες υποδομών,

ελέγχονται λεπτομερώς από όλους τους ιατρούς της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ, οι οποίοι

συνιστούν τη σειρά εξετάσεων που πρέπει να ακολουθηθεί για τον έλεγχο της υγείας

και της φυσικής κατάστασής τους. Για όλους τους ποδοσφαιριστές τηρείται ιατρικό

ιστορικό από την αρχή της καριέρας τους, συστήνεται εμβολιασμός έναντι του Τετάνου

και της Ηπατίτιδας, φαρμακευτική αγωγή και συμπληρώματα διατροφής.

Οι ιατρικοί φάκελοι, τους οποίους τηρεί ο υπεύθυνος ιατρός της ομάδας,

ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και φυσικά ανάλογα με τις ανάγκες που

προκύπτουν μετά από τραυματισμούς ή πιθανή ασθένεια. Οι ποδοσφαιριστές μπορεί να

χρειαστεί να υποβληθούν σε επιπλέον ιατρικές εξετάσεις (π.χ. ακτινογραφίες,

υπερηχογράφημα, αιματολογικές εξετάσεις).

Οι ποδοσφαιριστές που στελεχώνουν τα τμήματα της ομάδας προ-junior (under

10) για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να

προσκομίσουν στην αρχή της σεζόν ιατρική βεβαίωση από παιδίατρο ότι μπορούν να

μετάσχουν σε αθλητικές δραστηριότητες και υπεύθυνη δήλωση από τον γονέα. Επίσης,

υποβάλλονται από τον υπεύθυνο προπονητή σε λειτουργικά τεστ ορθοτομίας (λόρδωση,

κύφωση, ποδική καμάρα).
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Οι ποδοσφαιριστές που στελεχώνουν τα τμήματα των ομάδων junior (10 - 12

ετών), προ-παιδικό (12 - 14 ετών) και νέων (15 - 17 ετών) υποβάλλονται τουλάχιστον

μια φορά το έτος, στην αρχή της κάθε σεζόν σε γενικές ιατρικές και καρδιολογικές

εξετάσεις, όπως το ηλεκτροκαρδιογράφημα, σε γενική εξέταση αίματος και σε

ακτινογραφία θώρακος.  Επίσης, αν κριθεί απαραίτητο από τον υπεύθυνο ιατρό της

Π.Α.Ε., υποβάλλονται και σε ορθοπεδικές εξετάσεις, καθώς και σε διάφορα

λειτουργικά τεστ.

Οι ποδοσφαιριστές που στελεχώνουν την ομάδα νέων (15 - 17 ετών)

υποβάλλονται τουλάχιστον μια φορά το έτος, στην αρχή της κάθε σεζόν σε γενικές

ιατρικές και καρδιολογικές εξετάσεις, όπως το ηλεκτροκαρδιογράφημα, σε γενική

εξέταση αίματος και σε ακτινογραφία θώρακος και δύο φορές το έτος υποβάλλονται

επιπλέον σε γενικές εξετάσεις αίματος και ορμονολογικές, για τον έλεγχο της υγείας

και της φυσικής τους κατάστασης. Επίσης, αν κριθεί απαραίτητο από τον υπεύθυνο

ιατρό της ΠΑΕ, υποβάλλονται και σε ορθοπεδικές εξετάσεις και σε διάφορα

λειτουργικά τεστ.

2.3.9 Θέματα διαιτησίας και κανόνες του παιχνιδιού

Για τα θέματα διαιτησίας και κανόνων του παιχνιδιού, τα στοιχεία αντλήθηκαν

έπειτα από επαφή με την κα Κυριαζή. Σύμφωνα με αυτά, κατά την αγωνιστική περίοδο

2012-2013 και συγκεκριμένα στις 21/2/2013 οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό

επιτελείο της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ παρακολούθησαν σε αίθουσα του δημοτικού

σταδίου σεμινάριο διαιτησίας και κανόνων παιχνιδιού, από μέλος του εκπαιδευτικού

συμβουλίου της ΚΕΔ (Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας). Για τη σεζόν 2013-2014 το

συγκεκριμένο σεμινάριο οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας το

παρακολούθησαν στις 11/11/2013 στο συνεδριακό κέντρο των αθλητικών

εγκαταστάσεων της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Βοιωτίας, στον Άγιο

Σπυρίδωνα.

Το παραπάνω ετήσιο σεμινάριο απαιτείται από το άρθρο 22 του Κανονισμού

Αδειοδότησης Ομάδων (ΕΠΟ 2012). Το οποίο χαρακτηριστικά αναφέρει: α) η

υποφήφια προς αδειοδότηση ΠΑΕ πρέπει να παρακολουθήσει ένα σεμινάριο ή μία

εκδήλωση της ΕΠΟ σε θέματα διαιτησίας και β) κατ’ ελάχιστο ο αρχηγός της ομάδας, ή
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ο αντικαταστάτης του και ο επικεφαλής προπονητής ή ο βοηθός του επικεφαλή

προπονητή πρέπει να παρακολουθήσουν ένα τέτοιο σεμινάριο ή μια τέτοια εκδήλωση.

2.3.10 Πρακτική φυλετικής ισότητας

Για την πρακτική φυλετικής ισότητας, τα στοιχεία αντλήθηκαν έπειτα από

επαφή με την κα Κυριαζή. Σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού αδειοδότησης της

ΕΠΟ, η υποψήφια προς αδειοδότηση ΠΑΕ θα πρέπει να εγακθιδρύσει και να εφαρμόσει

μία πολιτική για την εξάλειψη του ρατσισμού και των διακρίσεων στο ποδόσφαιρο,

σύμφωνα με το σχέδιο των 10 σημείων της UEFA για το ρατσισμό, όπως αυτό ορίζεται

στον Κανονισμό Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA και του αντίστοιχου

κανονισμού της ΕΠΟ.

Η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ έχει εγκαθιδρύσει και εφαρμόζει μία πολιτική για την

εξάλειψη του ρατσισμού σύμφωνα με τους κανόνες της UEFA για τον ρατσισμό και

του αντίστοιχου κανονισμού της ΕΠΟ. Η φυλετική ισότητα και η πάταξη κάθε ίχνους

ρατσισμού στο χώρο του ποδοσφαίρου αποτελούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια

πρωταρχική σημασία για την ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ και τους ανθρώπους της, τόσο

τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο, όσο και το προσωπικό της. Κάθε χρόνο

στο ρόστερ του ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ υπάρχουν ποδοσφαιριστές από αρκετές φυλές της

γης. Οι συμπαίκτες τους, αλλά πολύ περισσότερο τα μέλη της ΠΑΕ, τους βοηθούν στην

άμεση προσαρμογή τους και τους αντιμετωπίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε

να νοιώθουν ότι είναι στην πατρίδα τους.

Τα μέλη της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ και συγκεκριμένα το τμήμα δημοσίων

σχέσεών της, έχει συχνή ενημέρωση από το πανευρωπαϊκό κίνημα για την

καταπολέμηση του ρατσισμού στο ποδόσφαιρο (Football Against Racism in Europe),

μέσω του επίσημου site του (www.farenet.org) και συντονίζει τις ενέργειες και τις

δράσεις της ΠΑΕ στους εντός έδρας αγώνες της. Σε κάποιους από αυτούς οι παίκτες

παρουσιάζονται στην παράταξη πριν από τη σέντρα φορώντας μπλουζάκια που

προωθούν το πανευρωπαϊκό μήνυμα για την εξάλειψη του ρατσισμού “unite against

racism”.

Σε άλλους αγώνες και κατόπιν συνεννοήσεως και ταυτόχρονης δράσης με τη

διοργανώτρια αρχή του Πρωταθλήματος (Super League), προωθείται το μήνυμα
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«κόκκινη κάρτα στη βία και στο ρατσισμό», με τους παίκτες να φορούν μπλουζάκια και

να κρατούν κόκκινες κάρτες που αναγράφουν το συγκεκριμένο μήνυμα. Η

συγκεκριμένη καμπάνια διοργανώθηκε την αγωνιστική περίοδο 2013-2014 σε

συνεργασία με τη Super Leagu την 9η αγωνιστική, η οποία διεξήχθη στις 26 Οκτωβρίου

2013, εν μέσω της «FARE» εβδομάδας (13-29/10/2013). Τη συγκεκριμένη αγωνιστική

ο ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ αγωνιζόταν εκτός έδρας.

Ωστόσο, σε όλους τους εντός έδρας αγώνες του ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ οι άνθρωποι

της ομάδας στοχεύουν στην πάταξη κάθε είδους ρατσισμού. Σε αυτό βοηθούν και οι

οργανωμένοι φίλαθλοι του ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ, οι οποίοι διακρίνονται για την

αντιρατσιστική τους ιδεολογία και προωθούν το μήνυμα “love the game, hate racism”.

Επίσης, πολλές φορές πριν από τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας μοιράζουν στους

φιλάθλους έντυπο υλικό που έχει ως στόχο την εξαφάνιση κάθε λογής κρούσματος

φυλετικής διάκρισης τόσο στο χώρο του ποδοσφαίρου, αλλά και στην κοινωνία

γενικότερα.

2.4 Κριτήρια υποδομής

Για τα κριτήρια υποδομής, τα στοιχεία αντλήθηκαν έπειτα από επαφή με την κα

Κυριαζή και τον κο Λούλο. Η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ έχει διαθέσιμες προπονητικές

εγκαταστάσεις τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς, του

Δήμου Χαιρώνειας, τις αθλητικές εγκαταστάσεις της ΕΠΣ Βοιωτίας στον Άγιο

Σπυρίδωνα, καθώς και τις αθλητικές εγκαταστάσεις της Αθλητικής Πολιτείας, που είναι

σύμφωνες με τα άρθρα 24-26 του κανονισμού αδειοδότησης της ΕΠΟ.

Στις αθλητικές εγκαταστάσεις στον Άγιο Σπυρίδωνα υπάρχουν τέσσερα (4)

γήπεδα. Ένα (1) γήπεδο για διεξαγωγή αγώνων με προβολείς και τρία (3) προπονητικά

γήπεδα, εκ των οποίων τα δύο διαθέτουν επίσης προβολείς. Υπάρχουν έξι (6)

αποδυτήρια, γραφείο προπονητή, γραφείο διαιτητών, αίθουσα συνεδριάσεων, δέκα (10)

ντους, οκτώ (8) wc, χώρος parking, καθώς και αίθουσα – εντευκτήριο.

Στην αίθουσα συνεδριάσεων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Αγίου

Σπυρίδωνα γίνονται επιμορφωτικά σεμινάρια που αφορούν: θέματα διαιτησίας και

κανόνων παιχνιδιού, αντιντόπινγκ, κατά της βίας, διατροφής κλπ. Στην ίδια αίθουσα

γίνονται συναντήσεις για ενημέρωση των γονέων και των νεαρών ποδοσφαιριστών με

τους τεχνικούς και τη διοίκηση των τμημάτων υποδομών. Εκεί γίνονται και οι
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βραβεύσεις των ποδοσφαιριστών – αθλητών για τις αθλητικές τους επιδόσεις και το

ήθος τους (fair play), καθώς και των ποδοσφαιριστών – μαθητών που διακρίνονται για

τις μαθητικές τους επιδόσεις.

Στην αίθουσα – εντευκτήριο φιλοξενούνται οι γονείς των ποδοσφαιριστών κατά

τη διάρκεια των προπονήσεων και των αγώνων. Σε όλους παρέχονται δωρεάν από την

ΠΑΕ αναψυκτικά, σνακ κλπ. Στην ίδια αίθουσα οι νεαροί ποδοσφαιριστές της ομάδας

σιτίζονται έπειτα από κάθε αθλητική τους δραστηριότητα (προπόνηση, αγώνας). Η

ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ παρέχει πλήρη εξοπλισμό οργάνων που είναι απαραίτητα για

την πρόοδο των νεαρών παικτών, όπως: επαρκή αριθμό μπαλών, εμπόδια, κώνους,

στεφάνια, ladder κ.ά.

Στους ποδοσφαιριστές των τμημάτων υποδομών, η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

παρέχει ολόκληρο τον αθλητικό εξοπλισμό ένδυσης και υπόδησης.

Η μεταφορά των ποδοσφαιριστών από και προς τις αθλητικές εγκαταστάσεις

γίνεται με πούλμαν της ομάδας.

2.5 Διοικητικά κριτήρια

Για τα διοικητικά κριτήρια, τα στοιχεία αντλήθηκαν έπειτα από επαφή με την κα

Κυριαζή. Σύμφωνα με τα άρθρα 27-39 του κανονισμού αδειοδότησης της ΕΠΟ, η ΠΑΕ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ:

- Έχει ορίσει επαρκή αριθμό ικανών υπαλλήλων για τη γραμματειακή

υποστήριξη, σύμφωνα με τις ανάγκες της για τις καθημερινές της

δραστηριότητες (άρθρο 27).

- Διαθέτει επαρκή χώρο γραφείων για την άσκηση της διοίκησής της,

εξοπλισμένα με φαξ, τηλέφωνο και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), ανοικτά

για επικοινωνία με την ΕΠΟ και το κοινό (άρθρο 27).

- Έχει διορίσει ένα γενικό διευθυντή που είναι υπεύθυνος για την καθημερινή

λειτουργία της επιχείρησης (άρθρο 28).

- Έχει διορίσει έναν ειδικευμένο οικονομικό διευθυντή που είναι υπεύθυνος για

οικονομικά θέματα με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή - φοροτεχνικού

Α΄ τάξης (άρθρο 29).

- Έχει διορίσει έναν ειδικευμένο υπεύθυνο τύπου (άρθρο 30).
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- Έχει διορίσει έναν ιατρό που είναι υπεύθυνος για την ιατροφαρμακευτική

υποστήριξη κατά τη διάρκεια των αγώνων και των προπονήσεων, καθώς και για

την πρόληψη κατά της φαρμακοδιέγερσης (άρθρο 31).

- Έχει ορίσει έναν φυσιοθεραπευτή που είναι υπεύθυνος για την ιατρική αγωγή

και το μασάζ για την Α’ ομάδα, κατά τη διάρκεια των προπονήσεων (άρθρο 32).

- Έχει διορίσει ειδικευμένο υπεύθυνο ασφαλείας για τα θέματα ασφαλείας και

προστασίας της ομάδας (άρθρο 33).

- Απασχολεί ειδικευμένους φροντιστές ασφαλείας, προκειμένου να εξασφαλίζεται

η προστασία και η ασφάλεια στους εντός έδρας αγώνες (άρθρο 34).

- Έχει διορίσει άτομο που είναι υπεύθυνος σύνδεσμος και ενεργεί ως συνδετικός

κρίκος μεταξύ της ομάδας και των φιλάθλων (άρθρο 35).

- Έχει διορίσει έναν ειδικευμένο επικεφαλή προπονητή υπεύθυνο για τα

ποδοσφαιρικά θέματα της Α’ ομάδας (άρθρο 36).

- Έχει διορίσει έναν ειδικευμένο προπονητή, ο οποίος παράσχει βοήθεια στον

επικεφαλή προπονητή στα ποδοσφαιρικά θέματα της Α’ ομάδας (άρθρο 37).

- Έχει διορίσει έναν ειδικευμένο επικεφαλή του προγράμματος ανάπτυξης

υποδομών, που είναι υπεύθυνος για τις καθημερινές δραστηριότητες και τα

τεχνικά θέματα του τμήματος υποδομών (άρθρο 38).

- Έχει διορίσει ειδικευμένους προπονητές, που είναι υπεύθυνοι για όλα τα

ποδοσφαιρικά θέματα που σχετίζονται με κάθε ομάδα νέων (άρθρο 39).

2.6 Νομικά κριτήρια

Όπως ορίζει το άρθρο 43 του κανονισμού αδειοδότησης της ΕΠΟ, η ΠΑΕ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ έχει υποβάλει νομικά έγκυρη δήλωση, σύμφωνα με τα όσα

ισχυρίστηκε η κα Κυριαζή, στην οποία βεβαιώνει τα ακόλουθα (Κανονισμός

Αδειοδότησης ΕΠΟ, 2012, σελ. 25):

«α) ότι αναγνωρίζει ως δεσμευτικά κατά νόμο τα καταστατικά, τους κανονισμούς, τις

οδηγίες και τις αποφάσεις της FIFA, UEFA, της ΕΠΟ και της επαγγελματικής ένωσης,

καθώς επίσης και τη δικαιοδοσία του CAS της Λωζάνης, όπως προβλέπεται στα

σχετικά άρθρα του Καταστατικού της UEFA

β) ότι σε εθνικό επίπεδο θα συμμετέχει σε διοργανώσεις που είναι αναγνωρισμένες και

υπό την αιγίδα της ΕΠΟ (π.χ. εθνικό πρωτάθλημα, εθνικό κύπελλο)
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γ) ότι σε διεθνές επίπεδο θα συμμετέχει σε διοργανώσεις που είναι αναγνωρισμένες από

την UEFA ή την FIFA (η διάταξη αυτή δεν αφορά φιλικούς αγώνες)

δ) ότι θα ενημερώνει έγκαιρα την ΕΠΟ για κάθε σημαντική αλλαγή, συμβάν ή

κατάσταση μεγάλης οικονομικής σημασίας

ε) ότι υπόσχεται να συμμορφώνεται και να τηρεί τον κανονισμό αδειοδότησης των

ομάδων της ΕΠΟ

στ) ότι υπόσχεται να συμμορφώνεται και να τηρεί τον Κανονισμό Αδειοδότησης και

Οικονομικού Ευ Αγωνίζεσθαι της UEFA

ζ) ότι όλα τα υποβαλλόμενα έγγραφα είναι πλήρη και ακριβή

η) ότι εξουσιοδοτεί το αρμόδιο τμήμα αδειοδότησης ομάδων και τα όργανα

αδειοδότησης ομάδων, τη διοίκηση της UEFA και τα όργανα της UEFA για την

απονομή δικαιοσύνης να ελέγχουν κάθε σχετικό έγγραφο και να αναζητούν στοιχεία

από κάθε σχετική δημόσια αρχή ή ιδιωτικό φορέα

θ) ότι αναγνωρίζει ότι η UEFA επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διενεργεί ελέγχους

συμμόρφωσης σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το άρθρο 71».

Για όλα τα παραπάνω και για κάθε ένα ξεχωριστά η ΠΑΕ υποβάλει στην ΕΠΟ

έγγραφο σε επιστολόχαρτο της ΠΑΕ, που υπογράφεται από τον διευθύνοντα σύμβουλο

και επέχει ρόλο υπεύθυνης δήλωσης – δέσμευσης.

2.7 Οικονομικά κριτήρια

Στο τμήμα αυτό παρατίθενται τα οικονομικά στοιχεία της ΠΑΕ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ και πιο συγκεκριμένα οι ισολογισμοί και οι καταστάσεις ταμειακών

ροών, βάσει των στοιχείων που μας παρέθεσε ο κος Μαστροδήμος. Ο ισολογισμός της

ΑΠΟ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ Π.Α.Ε. για το οικονομικό έτος 01.07.2010 - 30.06.2012

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2183/06.03.2014 και παρατίθεται αμέσως παρακάτω:

Πίνακας. Ισολογισμός της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ για τη χρήση 01.07.2010-30.06.2012

ΑΠΟ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ Π.Α.Ε.
ΑΡ.ΜΑ.Ε. 52509/06/Β/02/24

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 – 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012)
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσης

1.7.2011-30.6.2012
Ποσά προηγούμενης χρήσης

1.7.2010-30.6.2011

Αξία κτήσης Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη

αξία Αξία κτήσης Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη

αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
3. Δικαιώματα χρήσεως τίτλου 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 12.000,00 3.000,00
6. Έξοδα μεταγραφών και ανανεώσεις
συμβολαίων ποδοσφαιριστών 992.037,00 649.704,00 342.333,00 1.371.372,00 840.116,00 531.254,00
7. Προκαταβολές κτήσεως ενσώματων ακ/σεων 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00

1.031.037,00 664.704,00 366.333,00 1.386.372,00 852.118,00 534.254,00

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
2. Κτίρια-τεχνικά έργα 494.316,62 206.337,91 287.978,71 494.316,62 166.792,51 327.524,01
3. Μηχανήματα και μηχ/κές εγκαταστάσεις 26.996,50 23.003,07 3.993,43 26.936,50 19.208,26 7.788,24
5. Μεταφορικά μέσα 94.739,00 30.976,27 63.762,73 105.739,00 34.253,31 75.485,69
6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 148.218,81 137.225,14 10.993,67 338.109,12 317.815,00 20.294,06
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και
προκαταβολές 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00

764.270,93 397.542,39 396.728,54 999.161,24 538.069,24 461.092,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 1.825.307,93 1.062.246,39 763.061,54 2.385.533,24 1.390.187,24 995.346,00

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 82.408,22 52.209,44

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 845.459,76 1.047.555,44

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Απαιτήσεις

1. Πελάτες 181.786,95 126.640,78

3. Επιταγές εισπρακτέες 37.500,00 37.500,00

11. Χρεώστες διάφοροι 204.281,83 274.062,53

423.568,79 438.223,31

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. Ταμείο 11.986,95 6.862,26

2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 176.516,97 14.739,58

188.503,01 21.601,84

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV) 612.071,80 459.825,15

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 71.760,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) 1.457.541,56 1.579.160,59
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης
χρήσης

Ποσά προηγούμενης
χρήσης

2011-2012 2010-2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο
(50.000 μετοχές των 20,00 Ευρώ)
1. Καταβεβλημένο 1.000.000,00 1.000.000,00

ΙΙΙ. Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού 169.613,27 179.742,18

V. Αποτελέσματα εις νέον
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως -63.909,44 -185.815,61
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων -816.404,72 -630.589,11
Ζημίες εις νέον -880.314,16 -816.404,72

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIII+AIV) 289.299,11 363.337,46

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές 290.627,41 224.533,97
2α. Επιταγές πληρωτέες 154.418,18 158.249,60
4. Προκαταβολές πελατών 0,00 1.912.88
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 79.304,70 41.153,71
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 8.614,51 10.805,27
11. Πιστωτές διάφοροι 635.277,65 779.167,70
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 1.168.242,45 1.215.823,13

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0,00 0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.457.541,56 1.579.160,59
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012)

Ποσά κλειόμενης χρήσης Ποσά κλειόμενης χρήσης
01/07/2011-30/06/2012 01/07/2010-30/06/2011

Ι. Αποτελέσματα
εκμεταλλεύσεως
Κύκλος Εργασιών (έσοδα
ποδοσφαιρικών αγώνων) 181.120,81 63.428,13
Μείον: έξοδα ποδοσφαιρικού
τμήματος 1.984.361,33 1.803.097,25
Μικτά αποτελέσματα (ζημία)
εκμεταλλεύσεως

-
1.803.240,52

-
1.739.669,12

Πλέον: άλλα έσοδα
εκμεταλλεύσεως 2.122.180,76 1.098.314,30
Σύνολο 318.940,24 -641.354,82
Μείον: έξοδα διοικητικής
λειτουργίας 338.028,26 117.935,14
Έξοδα διάθεσης 29.522,50 0,00
Μερικά αποτ/τα (ζημίες)
εκμεταλλεύσεως -48.611,12 -759.289,96
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι &
συναφή έσοδα 582,29 6.087,91
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και
συναφή έξοδα 1.266,52 -684,23 4.188,06 1.899,85
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες)
εκμεταλλεύσεως -49.295,35 -757.390,11
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ/ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα
αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 14.928,91 137.238,47
2. Έκτακτα κέρδη 80.312,93 662.894,54
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 95.241,84 0,00 800.133,01
Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 8.334,51 10.436,91
2. Έκτακτες ζημίες 76.906,29 81.379,08
4. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 24.615,13 109.855,93 -14.614,09 93.960,00 185.775,99 614.357,02
Οργανικά και έκτακτα
αποτελέσματα (ζημίες) -63.909,44 -143.033,09
Μείον: Σύνολο αποσβ. παγίων
στοιχείων 814.254,29 870.121,41
Μείον: Οι ενσωμ. στο λειτ. κόστος 814.254,29 0,00 870.121,41 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ -63.909,44 -143.033,09
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειόμενης

χρήσης
Ποσά προηγούμενης

χρήσης
2011-2012 2010-2011

Καθαρά αποτ/τα (ζημίες) χρήσεως -63.909,44 -143.033,09
Διαφορές φορολογικου ελέγχου 0,00 -42.782,52
Μείον: Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγ. χρ. -816.404,72 -630.589,11
Ζημίες εις νέον -880.314,16 -816.404,72

ΑΠΟ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ Π.Α.Ε.

ΑΡ.ΜΑ.Ε. 52509/06/Β/02/24

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 – 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσης Ποσά προηγούμενης χρήσης

1.7.2012-30.6.2013 1.7.2011-30.6.2012
Αξία
κτήσης Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη
αξία

Αξία
κτήσης Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη
αξία

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις

3. Δικαιώματα χρήσεως τίτλου 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
6. Έξοδα μεταγραφών και ανανεωσεις συμβολαίων
ποδοσφαιριστών 1.201.271,26 602.067,75 599.203,51 992.037,00 649.704,00 342.333,00

7. Προκαταβολές κτήσεως ενσώματων ακ/σεων 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00

1.216.271,26 617.067,75 599.203,51 1.031.037,00 664.704,00 366.333,00

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

2. Κτίρια-τεχνικά έργα 494.316,62 245.683,21 248.433,41 494.316,62 206.337,91 287.978,71

3. Μηχανήματα και μηχ/κές εγκαταστάσεις 26.996,50 25.022,38 1.974,12 26.996,50 23.003,07 3.993,43

5. Μεταφορικά μέσα 98.739,00 41.269,23 57.469,77 94.739,00 30.976,27 63.762,73

6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 160.576,40 147.970,23 12.605,17 148.218,81 137.225,14 10.993,67

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 49.000,00 0,00 49.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00

829.630,52 460.145,05 359.485,47 764.270,93 397.542,39 396.728,54

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 2.045.901,78 1.077.212,80 958.688,98 1.825.307,93 1.062.246,39 763.061,54

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 58.177,72 82.408,22

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 1.026.866,70 845.459,76

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Απαιτήσεις

1. Πελάτες 174.387,45 181.786,95

3. Επιταγές ειπσρακτέες 137.500,00 37.500,00

11. Χρεώστες διάφοροι 319.292,58 204.281,83
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631.180,03 423.568,79

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. Ταμείο 39.958,05 11.986,95

2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 67.009,78 176.516,97

106.987,83 188.503,01

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV) 738.147,86 612.071,80

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) 1.765.014,56 1.457.541,56

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης

χρήσης
Ποσά προηγούμενης

χρήσης
2012-2013 2011-2012

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο
(50.000 μετοχές των 20,00 Ευρώ)
1. Καταβεβλημένο 1.000.000,00 1.000.000,00

ΙΙΙ. Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού 159.484,36 169.613,27

V. Αποτελέσματα εις νέον
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως 58.171,48 -63.909,44
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων -650.314,15 -816.404,72
Ζημίες εις νέον -822.142,68 -880.314,16

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIII+AIV) 337.341,68 289.299,11

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές 153.306,57 290.627,41
2α. Επιταγές πληρωτέες 144.789,36 154.418,18
4. Προκαταβολές πελατών 0,00 0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 128.513,08 79.304,70
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 8.194,73 8.614,51
11. Πιστωτές διάφοροι 991.267,36 635.277,65
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 1.426.073,10 1.168.242,45

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 1.599,78 0,00
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.765.014,56 1.457.541,56

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)

Ποσά κλειόμενης χρήσης Ποσά κλειόμενης χρήσης
01/07/2012-30/06/2013 01/07/2011-30/06/2012

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος Εργασιών (έσοδα ποδοσφαιρικών
αγώνων) 266.356,66 181.120,81
Μείον: έξοδα ποδοσφαιρικού τμήματος 2.381.335,47 1.984.361,33

Μικτά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως
-

2.134.978,79
-

1.803.240,52
Πλέον: άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 2.347.061,05 2.122.180,76
Σύνολο 212.102,26 318.940,24
Μείον: έξοδα διοικητικής λειτουργίας 169.122,09 338.028,26
Έξοδα διάθεσης 11.841,39 180.963,48 29.522,50 367.651,36
Μερικά αποτ/τα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως 31.138,78 -48.611,12
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 1.181,18 582,29
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 457,96 703,20 1.266,52 -684,23
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες)
εκμεταλλεύσεως 31.841,93 -49.295,35

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης
χρήσης

Ποσά
προηγούμενης

χρήσης
2012-2013 2011-2012

Καθαρά αποτ/τα (ζημίες) χρήσεως 78.486,57 -63.909,44
Διαφορές φορολογικου ελέγχου -880.314,16 0,00
Μείον: Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγ. χρ. -20.315,09 -816.404,72
Ζημίες εις νέον -822.142,68 -880.314,16

Προϋπολογισμένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
Για τους 18 μήνες που κλείνουν 30 Ιουνίου 2015

Πραγματική Προϋπολογισμός

12 μηνών 12 μηνών

01-07-12 01/07/13 έως 30/06/14

30-06-13 Πραγματική Προϋπολ. Προϋπολ. Σύνολο

6 μηνών 3 μηνών 3 μηνών 12 μηνών

01-07-13 01-01-14 01-04-14 01-07-13

31-12-13 31-03-14 30-06-14 30-06-14

Έσοδα
Εισιτήρια αγώνων 226,356.68 92,181.77 75,000.00 25,000.00 192,181.77
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Χορηγίες και διαφήμιση 332,203.25 266,595.72 47,500.00 47,500.00 361,595.72
Δικαιώματα αναμετάδοσης 1,628,065.11 964,000.00 380,000.00 190,000.00 1,534,000.00
Εμπορικά 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Λοιπά λειτουργικά έσοδα 387,973.87 149,592.00 25,000.00 25,000.00 199,592.00

2,574,598.91 1,472,369.49 527,500.00 287,500.00 2,287,369.49
Δαπάνες
Κόστος πωλήσεων/υλικών 779,550.35 296,418.16 250,000.00 250,000.00 796,418.16
Δαπάνες επιδομάτων
εργαζομένων 1,535,889.51 616,793.04 350,000.00 195,000.00 1,161,793.04
Απόσβεση και υποτίμηση 127,238.23 46,681.90 35,000.00 37,500.00 119,181.90
Απαξίωση παγίων στοιχείων 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Άλλες λειτουργικές δαπάνες 119,858.54 84,916.07 20,000.00 10,000.00 114,916.07

2,562,536.63 1,044,809.17 655,000.00 492,500.00 2,192,309.17
Αποτέλεσμα λειτουργίας 12,062.28 427,560.32 -127,500.00 -205,000.00 95,060.32
Αποτέλεσμα από πώληση
παγίων στοιχείων 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Χρηματοοικονομικές
Δαπάνες 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Φορολογικές δαπάνες 20,315.09 0.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00
Λοιπά  μη λειτουργικά
αποτελέσματα -38,126.76 34,893.78 0.00 0.00 0.00
Αποτέλεσμα μετά από φόρους -46,379.57 462,454.10 -130,500.00 -208,000.00 89,060.32
Συνολικά ίδια εκ μεταφοράς 445,765.74 399,386.17 861,840.27 731,340.27 523,340.27

Συνολικά ίδια κεφάλαια εις
νέο 399,386.17 861,840.27 731,340.27 523,340.27 612,400.59

Προϋπολογισμένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
Για τους 18 μήνες που κλείνουν 30 Ιουνίου 2015

Προϋπολογισμός 12 μηνών 01/07/14 έως 30/06/15

Προϋπολ. Προϋπολ. Σύνολο Προϋπολ. Προϋπολ. Σύνολο Σύνολο
3 μηνών 3 μηνών 6 μηνών 3 μηνών 3 μηνών 6 μηνών 12 μηνών
01-07-14 01-10-14 01-07-14 01-01-15 01-04-15 01-01-15 01-07-14
30-09-14 31-12-14 31-12-14 31-03-15 30-06-15 30-06-15 30-06-15

Έσοδα
Εισιτήρια αγώνων 45,000.00 65,000.00 110,000.00 65,000.00 20,000.00 85,000.00 195,000.00
Χορηγίες και διαφήμιση 115,000.00 115,000.00 230,000.00 90,000.00 95,000.00 185,000.00 415,000.00
Δικαιώματα αναμετάδοσης 420,000.00 420,000.00 840,000.00 420,000.00 420,000.00 840,000.00 1,680,000.00
Εμπορικά 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Λοιπά λειτουργικά έσοδα 45,000.00 35,000.00 80,000.00 25,000.00 25,000.00 50,000.00 130,000.00

625,000.00 635,000.00 1,260,000.00 600,000.00 560,000.00 1,160,000.00 2,420,000.00

Δαπάνες
Κόστος πωλήσεων/υλικών 250,000.00 250,000.00 500,000.00 250,000.00 200,000.00 450,000.00 950,000.00
Δαπάνες επιδομάτων
εργαζομένων 350,000.00 350,000.00 700,000.00 270,000.00 270,000.00 540,000.00 1,240,000.00
Απόσβεση και υποτίμηση 37,500.00 40,000.00 77,500.00 40,000.00 37,500.00 77,500.00 155,000.00
Απαξίωση παγίων στοιχείων 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Άλλες λειτουργικές δαπάνες 40,000.00 30,000.00 70,000.00 20,000.00 20,000.00 40,000.00 110,000.00

677,500.00 670,000.00 1,347,500.00 580,000.00 527,500.00 1,107,500.00 2,455,000.00
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Αποτέλεσμα λειτουργίας -52,500.00 -35,000.00 -87,500.00 20,000.00 32,500.00 52,500.00 -35,000.00

Αποτέλεσμα από πώληση
παγίων στοιχείων 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Χρηματοοικονομικές
Δαπάνες 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Φορολογικές δαπάνες 2,500.00 2,500.00 5,000.00 2,000.00 2,000.00 4,000.00 9,000.00
Λοιπά  μη λειτουργικά
αποτελέσματα 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Αποτέλεσμα μετά από φόρους -55,000.00 -37,500.00 -92,500.00 18,000.00 30,500.00 48,500.00 -44,000.00
Συνολικά ίδια εκ μεταφοράς 612,400.59 557,400.59 519,900.59 427,400.59 445,400.59 475,900.59 524,400.59

Συνολικά ίδια κεφάλαια εις
νέο 557,400.59 519,900.59 427,400.59 445,400.59 475,900.59 524,400.59 480,400.59

Προϋπολογισμένη Κατάσταση ταμειακών ροών
Για τους 18 μήνες που κλείνουν 30 Ιουνίου 2015

Πραγματική Προϋπολογισμός
12 μηνών 12 μηνών
01-07-12 01/07/13 έως 30/06/14

30-06-13 Πραγματική Προϋπολ. Προϋπολ. Σύνολο
6 μηνών 3 μηνών 3 μηνών 12 μηνών
01-07-13 01-01-14 01-04-14 01-07-13
31-12-13 31-03-14 30-06-14 30-06-14

Ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες
Ταμειακό υπόλοιπο
Ταμειακό υπόλοιπο από έσοδα  εισιτηρίων 226,356.68 92,181.77 75,000.00 10,000.00 177,181.77

Ταμειακό υπόλοιπο από χορηγία διαφήμιση 332,203.25 266,595.72 55,000.00 54,500.00 376,095.72
Ταμειακό υπόλοιπο από δικαιώματα αναμετάδοσης 1,628,065.11 964,000.00 420,000.00 220,000.00 1,604,000.00
Ταμειακό υπόλοιπο από εμπορικές
δραστηριότητες 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ταμειακό υπόλοιπο από λοιπές
λειτουργικές δραστηριότητες 387,973.87 149,592.00 10,000.00 0.00 159,592.00
Μείωση/αύξηση απαιτήσεων 125,046.40 0.00 0.00 0.00 0.00

2,699,645.31 1,472,369.49 560,000.00 284,500.00 2,316,869.49

Πληρωμές μετρητών σε προμηθευτές
για αγαθά και υπηρεσίες 899,408.89 622,113.36 180,000.00 95,000.00 897,113.36
Πληρωμές μετρητών προς και για
λογαριασμό εργαζομένων 1,535,889.51 546,997.30 180,000.00 130,000.00 856,997.30
Πληρωμές μετρητών σε σχέση με
άλλες λειτουργικές δαπάνες 38,021.79 84,916.07 80,000.00 55,000.00 219,916.07
Μείωση/αύξηση βραχ/μων υποχρεώσεων 179,634.98 0.00 0.00 0.00 0.00

2,652,955.17 1,254,026.73 440,000.00 280,000.00 1,974,026.73

Ταμειακές εισροές/εκροές από
λειτουργικές δραστηριότητες

46,690.14 218,342.76 120,000.00 4,500.00 342,842.76
Φορολογία 0.00 4,826.27 10,000.00 10,000.00 24,826.27

Ταμειακές ροές από επενδυτικές
δραστηριότητες
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Ταμειακά έσοδα από πώληση περ.
μον. παρ/γης & εξοπλ. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ταμειακά έξοδα για κτήση περ., μον.
παρ/γης & εξοπλ. 16,359.59 22,317.20 10,000.00 8,000.00 40,317.20
Ταμειακά έσοδα από πώληση
ποδοσφαιριστών 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ταμειακά έξοδα από κτήση
ποδοσφαιριστών 111,865.73 48,300.00 50,000.00 27,500.00 125,800.00

Προϋπολογισμός 12 μηνών 01/07/14 έως 30/06/15
Προϋπολ. Προϋπολ. Σύνολο Προϋπολ. Προϋπολ. Σύνολο Σύνολο
3 μηνών 3 μηνών 6 μηνών 3 μηνών 3 μηνών 6 μηνών 12 μηνών
01-07-14 01-10-14 01-07-14 01-01-15 01-04-15 01-01-15 01-07-14
30-09-14 31-12-14 31-12-14 31-03-15 30-06-15 30-06-15 30-06-15

Ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες
Ταμειακό υπόλοιπο
Ταμειακό υπόλοιπο από έσοδα
εισιτηρίων 20,000.00 55,000.00 75,000.00 60,000.00 10,000.00 70,000.00 145,000.00

Ταμειακό υπόλοιπο από χορηγία
διαφήμιση 92,500.00 90,000.00 182,500.00 90,000.00 90,000.00 180,000.00 362,500.00
Ταμειακό υπόλοιπο από δικαιώματα
αναμετάδοσης 400,000.00 400,000.00 800,000.00 400,000.00 390,000.00 790,000.00 1,590,000.00
Ταμειακό υπόλοιπο από εμπορικές
δραστηριότητες 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ταμειακό υπόλοιπο από λοιπές
λειτουργικές δραστηριότητες 2,500.00 0.00 2,500.00 3,000.00 0.00 3,000.00 5,500.00
Μείωση/αύξηση απαιτήσεων 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

515,000.00 545,000.00 1,060,000.00 553,000.00 490,000.00 1,043,000.00 2,103,000.00

Πληρωμές μετρητών σε προμηθευτές
για αγαθά και υπηρεσίες 125,000.00 220,000.00 345,000.00 200,000.00 165,000.00 365,000.00 710,000.00
Πληρωμές μετρητών προς και για
λογαριασμό εργαζομένων 125,000.00 130,000.00 255,000.00 125,000.00 125,000.00 250,000.00 505,000.00
Πληρωμές μετρητών σε σχέση με
άλλες λειτουργικές δαπάνες 155,000.00 150,000.00 305,000.00 165,000.00 165,000.00 330,000.00 635,000.00
Μείωση/αύξηση βραχ/μων
υποχρεώσεων 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

405,000.00 500,000.00 905,000.00 490,000.00 455,000.00 945,000.00 1,850,000.00

Ταμειακές εισροές/εκροές από
λειτουργικές δραστηριότητες

110,000.00 45,000.00 155,000.00 63,000.00 35,000.00 98,000.00 253,000.00
Φορολογία 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 6,000.00

Ταμειακές ροές από επενδυτικές
δραστηριότητες
Ταμειακά έσοδα από πώληση περ.
μον. παρ/γης & εξοπλ. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ταμειακά έξοδα για κτήση περ., μον.
παρ/γης & εξοπλ. 27,000.00 8,000.00 35,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 55,000.00
Ταμειακά έσοδα από πώληση
ποδοσφαιριστών 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ταμειακά έξοδα από κτήση



76

ποδοσφαιριστών 40,000.00 22,500.00 62,500.00 20,000.00 30,000.00 50,000.00 112,500.00

Επεξηγηματικές παραδοχές σχετικές με τον προϋπολογισμό για την περίοδο έως τις 30 Ιουνίου 2015

Πεπραγμένα Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός

12 μηνών 12 μηνών 12 μηνών

01-07-12 01-07-13 01-07-14
30-06-13 30-06-14 30-06-15

Απόδοση στο γήπεδο

Κατάταξη στο τέλος του
πρωταθλήματος 11oς Super League 12oς Super League 12oς Super League
Πρόκριση στο Εθνικό Κύπελλο 3 αγώνες εντός & 3 εκτός 1 αγώνες εντός & 1 εκτός 2 αγώνες εντός και 2 αγώνες εκτός

Έσοδα
Εισιτήρια διαρκείας (αριθμόςκαι μέση
απόδοση)

250 διαρκείας πουλήθηκαν με
μέση τιμή 100 Ευρώ

300 διαρκείας πουλήθηκαν με μέση
τιμή 100 Ευρώ

300 διαρκείας πουλήθηκαν με μέση
τιμή 100 Ευρώ

Εισιτήρια ημέρας αγώνα - μέση
απόδοση

500 θεατές/εισιτήρια αγώνα με
μέση τιμή 10 ευρώ

800 θεατές/εισιτήρια αγώνα με μέση
τιμή 15 ευρώ

850 θεατές/εισιτήρια αγώνα με μέση
τιμή 15 ευρώ

Θεατές σε εντός έδρας αγώνες -
πρωτάθλημα 27000 θεατές 28000 θεατές 28000 θεατές
Θεατές σε εντός έδρας αγώνες -
Κύπελλο 1000 θεατές 1500 θεατές 1750 θεατές
Πωλήσεις φιλοξενίας - ποσό ανά
αγώνα

0.00 0.00 0.00

Τρόφιμα, αναψυκτικά - ποσό ανά
αγώνα 0.00 0.00 0.00
Εισόδημα από αναμετάδοση - αριθμός
αγώνων Πρωταθλήματος στην
τηλεόραση και τιμή ανά αγώνα

1.628.000,00 ευρώ - 15 αγώνες με
τιμή ανά αγώνα 108.533,00 ευρώ

1.534.000 ευρώ - 17 αγώνες με τιμή
ανά αγώνα 90.235,00 ευρώ

1.680.000 ευρώ - 17 αγώνες με τιμή
ανά αγώνα 98.823,00 ευρώ

Εισόδημα από αναμετάδοση - αριθμός
αγώνων Κυπέλλου στην τηλεόραση 0.00 0.00 0.00
και τιμή ανά αγώνα
Πωλήσεις στα καταστήματα-φανέλες
που πουλήθηκαν 0.00 0.00 0.00

Αποδοχές παικτών της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

Παρακάτω παρατίθενται οι αποδοχές των παικτών της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ,

έπειτα από στοιχεία που μας παρέθεσε ο κος Μαστροδήμος και αφού λάβαμε τη

συγκατάθεση και τις διευκρινιστικές πληροφορίες από την κα Κυριαζή.

Οι κατώτεροι (μηνιαίοι) μισθοί βάσει νομοθεσίας είναι:

1. Για ποδοσφαιριστές έως 25 ετών:

 άγαμος: 575€

 έγγαμος: 630€
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2. Για ποδοσφαιριστές άνω των 25 ετών:

 άγαμος: 655€

 έγγαμος: 720€

Επίσης, οι εισφορές στο ΙΚΑ υπολογίζονται επί τοις εκατό στις αποδοχές του

ποδοσφαιριστή και επιβαρύνουν με 13,95% τον ίδιο και με 22,46% την ΠΑΕ. Για

παράδειγμα ένας ποδοσφαιριστής με μηνιαίο μισθό 575€ θα λάβει καθαρά:

575x13,95%=79,52€, δηλαδή 575-79,52=495,48€. Η ΠΑΕ θα πληρώσει στο ΙΚΑ

επιπλέον: 575x22,46%=129€, δηλαδή το μηνιαίο σύνολο εισφορών στο ΙΚΑ για τον

ποδοσφαιριστή με μηνιαίο μισθό 575€ είναι: 79,52+129=208,52€.

Το budget της ομάδας της σεζόν 2012-2013 ανήλθε στις 600.000€, ενώ στα ίδια

επίπεδα κυμάνθηκε και τη σεζόν 2013-2014. Παρακάτω παρουσιάζονται οι αμοιβές των

παικτών (μηνιαίοι μισθοί και ποσά συμβολαίων) των περιόδων Β’ γύρος 2012-2013 και

αγωνιστική περίοδος 2013-2014.

Β’ γύρος 2012-2013:

Ονοματεπώνυμο Ημ/νία
γέννησης

Χρονική
διάρκεια

συμβολαίου

Αποδοχές (μηνιαίος μισθός
+ ποσό συμβολαίου)

Μηνιαίος
μισθός Συμβόλαιο

Τερματοφύλακες

Κυριακίδης Δημήτριος 24/09/1986
16/08/2012-

30/06/2013
840€

20.000€

(καθαρά)

Κασμερίδης Αλέξανδρος 23/04/1986
16/08/2012-

30/06/2014
840€

25.000€

(καθαρά)

Τσιντώτας Παναγιώτης 04/07/1993
07/08/2012-

30/06/2015
840€ 34.000€

Αμυντικοί

Μουλόπουλος Αθανάσιος 09/06/1985
20/08/2012-

30/06/2014
655€ 45.000€

Gonzalez Rey Jose Miguel

(Josemi)
15/11/1979

17/08/2012-

30/06/2013
720€ 65.000€

Κόρμπος Παναγιώτης 11/09/1985
10/09/11-

30/06/2013
840€ 58.000€
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Ζησόπουλος Γεώργιος 23/05/1984

31/08/2011-

30/06/2012-

30/06/2013

840€
15.000€

+20.000€

Μανωλάς Κωνσταντίνος –

Ηλίας
23/06/1993

16/08/2012-

30/06/2015
575€ 10.000€

Ζαννιάς Παρασκευάς 05/06/1993
13/12/2012-

31/12/2016
575€ 22.500€

Νικολακάκης Εμμανουήλ 19/02/1991
13/07/2011-

30/06/2015
826€ 20.000€

Γεωργίου Γεώργιος 24/09/1979
16/08/2012-

30/06/2014
840€

40.000€

(καθαρά)

Λισγάρας Χρήστος 12/02/1986
30/08/2010-

30/06/2013
826€ 30.000€

Κουτσόπουλος Ευάγγελος 02/02/1980
31/08/2011-

30/06/2013
840€ 60.000€

Mendy Jackson 25/05/1987
05/01/2012-

30/06/2013
840€ 48.000€

Μέσοι

Μαχαίρας Δημήτριος 16/08/1990
22/10/2009-

30/06/2014
857€ 23.205€

Martins Goncalves Rogerio 19/11/1984
16/08/2012-

30/06/2014
655€ 155.000€

Callejon Bueno Juan Miguel 11/02/1987
01/02/2013-

30/06/2014
655€ 36.830€

Πέππας Γεώργιος 20/07/1994
10/04/2013-

31/12/2017
575€

Boumal Olivier 17/09/1989
01/02/2013-

30/06/2013
575€ *

Miljevic – Sahpekidis

Christian
15/07/1992

16/08/2012-

30/06/2015
840€

75.000€

(καθαρά)

Acosta Noe 10/12/1983
16/08/2012-

30/06/2014
655€ 220.000€
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Dos Santos Coradini Romeu 13/02/1985
14/09/2012-

30/06/2013
575€ 210.000€

Επιθετικοί

Poy Mauro 02/07/1981
16/08/2012-

30/06/2014
720€ 200.000€

Βασιλείου Στυλιανός 29/04/1991
28/01/2010-

31/12/2014
857€ 95.000€

Μπουντόπουλος Γεώργιος 27/07/1990
07/01/2011-

31/12/2015
826€ 40.000€

De Brito Pinheiro Almir

Junior
03/03/1991

13/09/2012-

30/06/2015
575€ 42.000€

*Σε παίκτες που δεν αναγράφεται ποσό συμβολαίου εισπράττουν το μηνιαίο μισθό και

bonus από τις συμμετοχές (βάσει συμβολαίου).

Ο Boumal είχε όρο – bonus 2.000€ για κάθε συμμετοχή άνω των 45’ και 1.000€ για

κάθε συμμετοχή από 15’ έως 45’.

Σεζόν 2013-2014:

Ονοματεπώνυμο Ημ/νία
γέννησης

Χρονική
διάρκεια

συμβολαίου

Αποδοχές (μηνιαίος μισθός + ποσό
συμβολαίου)

Μηνιαίος
μισθός συμβόλαιο

Τερματοφύλακες

Τσιντώτας

Παναγιώτης
04/07/1993

07/08/2012-

30/06/2015
840€ 34.000€

Στρατηλάτης

Κυριάκος
05/01/1988

07/08/2013-

30/06/2016
687,25€ 30.000€+5.000€

Przyrowski

Sebastian
30/11/1981

29/07/2013-

30/06/2015
655€ 54.000€+30.000€

Αμυντικοί

Μουλόπουλος

Αθανάσιος
09/06/1985

20/08/2012-

30/06/2014
655€ 45.000€

Σκέμπης Νικόλαος 02/11/1992
30/01/2013-

31/12/2016
575€ 22.500€+6.000€
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Νικολακάκης

Εμμανουήλ
19/02/1991

13/07/2011-

30/06/2016
826€ 30.000€**

Κώτσιος Ηλίας 25/04/1977
02/01/2014-

30/06/2014
800€ 15.200€+3.000€

Μάγκας Αντώνιος 28/02/1994
12/08/2013-

30/06/2018
575€ 0€+7.000€(από bonus)

Ιωαννίδης Γεώργιος 04/05/1988
01/08/2013-

30/06/2015
670€ 89.000€+25.000€

Γεωργίου Γεώργιος 24/09/1979
16/08/2012-

30/06/2014
840€ 40.000€ (καθαρά)

Martinez Lara

Manuel (Manolo)
15/06/1980

31/07/2013-

30/06/2015
655€ 48.000€

Λυκογιάννης

Χαράλαμπος
22/10/1993

23/08/2013-

30/06/2014
900€ 20.000€

Χαραλάμπους

Ηλίας
25/09/1980

13/01/2014-

30/06/2015
720€ 50.000€+5.000€

Ιντζίδης Χρήστος 09/01/1993
15/01/2014-

30/06/2014
655€ 4.200€

Μέσοι

Petrazzi Pedro Sass 15/09/1990
31/07/2013-

30/06/2016
655€ 44.490€+15.000€+12.000€

Λαμπρόπουλος

Γεώργιος
26/10/1984

31/07/2013-

30/06/2015
654€ 62.000€

Μαχαίρας

Δημήτριος
16/08/1990

22/10/2009-

30/06/2014
857€ 23.205€

Martins Goncalves

Rogerio
19/11/1984

16/08/2012-

30/06/2014
655€ 155.000€

Varela Monteiro

Toni Santos
13/06/1986

16/01/2014-

30/06/2015
655€ 53.400€

Kone Emmanuel

Kouamatien
31/12/1986

12/08/2013-

30/06/2015
655€ 50.000€

Milosavljev Vladan 01/02/1987 17/01/2014- 655€ 61.200€
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30/06/2016

Πέππας Γεώργιος 20/07/1994
10/04/2013-

31/12/2017
575€

Αποστολόπουλος

Ιωακείμ
10/07/1997

14/08/2013-

30/06/2016
575€

Vukcevic Simon 29/01/1986
20/01/2014-

30/06/2015
655€ 80.000€

Επιθετικοί

Μάντζιος

Ευάγγελος
22/04/1983

05/08/2013-

30/06/2014
720€ 25.000€(+bonus)

Βασιλείου

Στυλιανός
29/04/1991

28/01/2010-

31/12/2014
857€ 95.000€

Warden Eric

Wuadom
13/12/1992

31/01/2014-

30/06/2017
575€ 76.000€

Γιάντσης Δημήτριος 04/03/1988
01/08/2013-

30/06/2015
655€ 25.000€+12.000€

Armiche Ortega

Medina
12/06/1988

29/07/2013-

30/06/2015
575€ 645.000€

Kapo-Obou

Narcisse-Olivier
27/09/1980

28/08/2013-

30/06/2015
800€ 90.000€

Καπός Δημήτριος 28/08/1993
28/08/2013-

30/06/2015
575€

Ποδοσφαιριστές που έλυσαν το συμβόλαιό της με την ΠΑΕ τον Ιανουάριο του 2014

Sanguinetti-

Fernandez Rodrigo
01/08/1988

30/07/2013-

30/06/2015
655€ 27.000€+10.000€

Busto-Loza Manuel

Adolfo
07/10/1980

14/08/2013-

30/06/2014
655€ 16.000€

**Στον Νικολακάκη έγινε επέκταση συμβολαίου για ένα χρόνο (+10.000€)

Παρατηρήσεις:

-σε όσους ποδοσφαιριστές έχουν προστεθεί ποσά στο συμβόλαιο είναι από bonus που

έχουν ήδη εισπράξει.



82

-οι ποδοσφαιριστές Λυκογιάννης Χαράλαμπος και Ιντζίδης Χρήστος αγωνίστηκαν στον

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟ στο Β’ γύρο της σεζόν 2013-2014 ως δανεικοί.

Συμπεράσματα οικονομικής κατάστασης της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

Έσοδα

Α) Εισιτήρια διαρκείας – Έσοδα ποδοσφαιρικών αγώνων

Κατά τη χρήση 01/07/2012-30/06/2013 πουλήθηκαν 280 εισιτήρια διαρκείας

και εισπράχθηκαν συνολικά έσοδα 30.000€. Η διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη

χρήση 01/07/2011-30/06/2012 κρίνεται φυσιολογική λόγω της γενικότερης οικονομικής

κατάστασης. Η γενικότερη εκτίμηση για τη χρήση 01/07/2012-30/06/2013 είναι να

εισπραχθούν έσοδα από τους ποδοσφαιρικούς αγώνες ύψους περίπου 185.000,00€ και

για την επόμενη χρήση, δεδομένης της δύσκολης οικονομικής κατάστασης τα έσοδα

από ποδοσφαιρικούς αγώνες προβλέπονται να ανέλθουν στις 178.000€.

Κατά τη χρήση 01/07/2013-30/06/2014 πουλήθηκαν 300 εισιτήρια διαρκείας

και εισπράχθηκαν συνολικά έσοδα 30.000€. Η διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη

χρήση 01/07/2012-30/06/2013 κρίνεται φυσιολογική λόγω της γενικότερης οικονομικής

κατάστασης. Για τη χρήση 01/07/2014-30/06/2015 η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ευελπιστεί

να πουλήσει 300 εισιτήρια διαρκείας με μέση τιμή τα 100€. Η γενικότερη εκτίμηση για

τη χρήση 01/07/2013-30/06/2014 είναι να εισπραχθούν έσοδα από τους

ποδοσφαιρικούς αγώνες ύψους περίπου 192.181,77€ και για την επόμενη χρήση,

δεδομένης της δύσκολης οικονομικής κατάστασης τα έσοδα από ποδοσφαιρικούς

αγώνες προβλέπονται να ανέλθουν στις 195.000€.

Β) Έσοδα χορηγίας και διαφήμισης

Τα έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από τον ΟΠΑΠ για τη σχετική

δραστηριότητα λόγω των συμφωνηθέντων, προβλέπεται να είναι τα ίδια περίπου και

για τις δύο επόμενες χρήσεις.

Γ) Έσοδα από δικαιώματα αναμετάδοσης αγώνων

Τα έσοδα από δικαιώματα αναμετάδοσης αγώνων σύμφωνα με την

υπογραφείσα σύμβαση από το συνεταιρισμό της Super League και για λογαριασμό
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όλων των ομάδων προβλέπεται για τη χρήση 01/07/2012-30/06/2013 να είναι

1.475.000€, για τη χρήση 01/07/2013-30/06/2014 να είναι 1.534.000€, καθώς και για τη

χρήση 01/07/2014-30/06/2015.

Δ) Λοιπά λειτουργικά έσοδα

Για τη χρήση 01/07/2012-30/06/2013 προβλέπονται έσοδα 242.208,67€ και για

τη χρήση 01/07/2013-30/06/2014 προβλέπονται έσοδα 100.000€. Tα έσοδα αυτά

προέρχονται κυρίως από το ΠΡΟΠΟ-ΠΡΟΠΟ ΓΚΟΛ. Για τις χρήσεις 01/07/2012-

30/06/2013 και 01/07/2013-30/06/2014 δεν προβλέπεται πώληση ποδοσφαιριστή. Είναι

δε αυτονόητο ότι εάν συμβεί κάτι τέτοιο θα βελτιωθούν σημαντικά κατά το ποσό της

πώλησης τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας.

Για τη χρήση 01/07/2014-30/06/2015 προβλέπονται έσοδα 130.000€. Tα έσοδα

αυτά προέρχονται κυρίως από το ΠΡΟΠΟ-ΠΡΟΠΟ ΓΚΟΛ. Για τις χρήσεις 01/07/2013-

30/06/2014 και 01/07/2014-30/06/2015 δεν προβλέπεται πώληση ποδοσφαιριστή. Είναι

δε αυτονόητο ότι εάν συμβεί κάτι τέτοιο θα βελτιωθούν σημαντικά κατά το ποσό της

πώλησης τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας.

Όπως προκύπτει από την προϋπολογισμένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης

τα έσοδα για τη χρήση 01/07/2012-30/06/2013 προβλέπεται να ανέλθουν σε

2.298.562,08€, για τη χρήση 01/07/2013-30/06/2014 προβλέπεται να ανέλθουν σε

2.287.369,498€ και για τη χρήση 01/07/2014-30/06/2015 σε 2.420.000€. Πρέπει να

τονιστεί ιδιαίτερα ότι οι εκτιμήσεις είναι συντηρητικές λαμβανόμενης υπόψη της

γενικότερης οικονομικής κατάστασης της χώρας, όπως δήλωσε ο κος Μαστροδήμος.

Δαπάνες

Το συνολικό κόστος της δραστηριότητας έχει προϋπολογιστεί και για τις δύο

χρήσεις (01/07/2012-30/06/2013 και 01/07/2013-30/06/2014) με βάση τα έσοδα και

έχοντας σαν πρωταρχικό στόχο τη διατήρηση των συνολικών ιδίων κεφαλαίων της

εταιρίας σε θετικό πρόσημο. Οι δαπάνες προβλέπεται για τη μεν χρήση 01/07/2012-

30/06/2013 να ανέλθουν σε 2.403.392,07€ και για τη χρήση 01/07/2013-30/06/2014 σε

2.168.000,00€. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα για τη μεν χρήση που τελειώνει στις

30/06/2013 να υπάρξει αρνητικό λειτουργικό αποτέλεσμα 104.829,99 και για τη χρήση

01/07/2013-30/06/2014 προβλέπεται να υπάρξει θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα

60.000€. Οι δαπάνες απόκτησης και η μισθοδοσία ποδοσφαιριστών θα παραμείνει στο
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ίδιο επίπεδο και για τις δύο χρήσεις. Η μείωση των συνολικών δαπανών που

προβλέπεται για τη χρήση 01/07/2013-30/06/2014 σε σχέση με την προηγούμενη χρήση

θα προέλθει κυρίως από τη μείωση της μισθοδοτικής δαπάνης του διοικητικού και

τεχνικού προσωπικού.

Οι δαπάνες προβλέπεται για τη χρήση 01/07/2014-30/06/2015 να ανέλθουν σε

2.455.000,00€. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα για για τη χρήση 01/07/2014-30/06/2015

να υπάρξει αρνητικό λειτουργικό αποτέλεσμα 35.000€. Οι δαπάνες απόκτησης και η

μισθοδοσία ποδοσφαιριστών θα παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο.

Η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ για τις χρήσεις 01/07/2012-30/06/2013, 01/07/2013-

30/06/2014 και 01/07/2014-30/06/2015 έχει προϋπολογίσει έσοδα και δαπάνες κατά

τρόπο συντηρητικό και ορθολογικό και βάσιμα θεωρεί ότι ο στόχος είναι εφικτός, όπως

δήλωσε ο κος Μαστροδήμος.

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Για τη μεν χρήση 01/07/2012-30/06/2013 το σύνολο των θετικών ταμειακών

ροών προβλέπεται ότι θα είναι στο ύψος των 2.298.562,08€, το σύνολο των θετικών

ταμειακών ροών προβλέπεται ότι θα είναι στο ύψος των 2.316.869,49€ και για τη

χρήση 01/07/2014-30/06/2015 θα ανέλθει στο ποσό των 2.103.000,00€. Τη χρήση

01/07/2011-30/06/2012 οι θετικές ταμειακές ροές ανήλθαν στο ποσό των

2.303.883,86€, ενώ τη χρήση 01/07/2012-30/06/2013 οι θετικές ταμειακές ροές

ανήλθαν στο ποσό των 2.699.645,31€. Οι θετικές ταμειακές ροές λόγω της παρουσίας

της ομάδας στη Super League για τη χρήση 01/07/2013-30/06/2014 αναμένεται να

κινηθούν ελαφρώς χαμηλότερα, όπως δήλωσε ο κος Μαστροδήμος.

Ταμειακές εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Για τη μεν χρήση 01/07/2012-30/06/2013 το σύνολο των ταμειακών εκροών από

λειτουργικές δραστηριότητες προβλέπεται ότι θα είναι στο ύψος του 2.122.892,37€. Για

τη μεν χρήση 01/07/2013-30/06/2014 το σύνολο των ταμειακών εκροών από

λειτουργικές δραστηριότητες προβλέπεται ότι θα είναι στο ύψος του 1.974.026,73€ και

για τη χρήση 01/07/2014-30/06/2015 θα ανέλθει στο ποσό του 1.850.000,00€. Αυτό θα

έχει ως αποτέλεσμα για τη χρήση 01/07/2012-30/06/2013 να υπάρχουν θετικές

ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 175.669,71€, για τη χρήση
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01/07/2013-30/06/2014 να υπάρχουν θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές

δραστηριότητες 342.842,76€, για τη δε χρήση 01/07/2014-30/06/2015 θετικές

ταμειακές ροές ύψους 253.000,00€. Εάν δε, ληφθεί υπόψη η φορολογία και οι

ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες, προβλέπεται μείωση των ταμειακών

διαθεσίμων για τη χρήση 01/07/2012-30/06/2013 κατά 132.507,04€, για τη χρήση

01/07/2013-30/06/2014 κατά 151.899,29€ και για τη χρήση 01/07/2014-30/06/2015

καθαρή αύξηση ταμειακών διαθεσίμων κατά 79.500,00€.

Γενικό συμπέρασμα

Όπως προκύπτει από τη σύγκριση των στοιχείων, τα πραγματικά οικονομικά

μεγέθη τις 30/06/2012, τα αντίστοιχα προϋπολογισμένα οικονομικά μεγέθη της

30/06/2013 και τα αντίστοιχα προϋπολογισμένα οικονομικά μεγέθη της 30/06/2014

κινούνται στα ίδια περίπου επίπεδα, καθόσον η ομάδα αγωνίζεται στη Super League και

έχει σταθερά έσοδα από ραδιοτηλεοπτικά και ΟΠΑΠ. Τα οικονομικά μεγέθη της

χρήσης 01/07/2013-30/06/2014 και της χρήσης 01/07/2014-30/06/2015 έχουν

προϋπολογιστεί με την παραδοχή ότι η ομάδα θα εξακολουθεί να βρίσκεται στη Super

League, όπως δήλωσε ο κος Μαστροδήμος.
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2.8 Marketing και στρατηγικό management της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε τη στρατηγική, καθώς και το μίγμα

marketing της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ. Πριν προχωρήσουμε σε αυτήν την ανάλυση,

κρίνουμε σκόπιμο να κάνουμε μία συνοπτική αναφορά στην έννοια της στρατηγικής

και του στρατηγικού μάνατζμεντ, προκειμένου να γίνουν περισσότερο κατανοητά τα

όσα αναπτύσσονται στις ακόλουθες ενότητες. Σύμφωνα με τον Porter (1985), η

στρατηγική είναι η διαδικασία κατά την οποία μια επιχείρηση κάνει διαφορετικά

πράγματα από ότι οι ανταγωνιστές της ή τα ίδια πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Η

επιχειρησιακή στρατηγική «είναι η διαδικασία μέσω της οποίας,  οι διοικήσεις των

επιχειρήσεων λαμβάνουν αποφάσεις που καθορίζουν την απόκτηση ή την

εκμετάλλευση πόρων,  εντός ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος που αλλάζει» (Spiral

Consulting Group, 2007, σελ. 1). Συνεπώς, στρατηγική είναι ο καθορισμός των

βασικών μακροπρόθεσμων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης, η υιοθέτηση τρόπων

δράσης και η κατανομή των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση αυτών των

στόχων.

Η διαδικασία του στρατηγικού μάνατζμεντ περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των

σκοπών, των στόχων και του οράματος του οργανισμού, την ανάλυση του εσωτερικού

και εξωτερικού περιβάλλοντος, τον προσδιορισμό των εναλλακτικών στρατηγικών και

την επιλογή της βέλτιστης λύσης, την κατανομή και διαχείριση των πόρων, το

σχεδιασμό της στρατηγικής και τέλος τη μέτρηση της επίδοσης (Bridgewater, 2010).

2.8.1 Στόχος και όραμα της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

Ο στόχος της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ είναι η προαγωγή του αθλητισμού και

συγκεκριμένα του αθλήματος του ποδοσφαίρου στην πόλη της Λιβαδειάς, αλλά και

γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή (Νομός Βοιωτίας). Στο πλαίσιο αυτό διατηρεί

ακαδημίες ποδοσφαίρου, όπου παιδιά από όλο το νομό μπορούν να μάθουν «τα μυστικά

της μπάλας». Τα καλύτερα ταλέντα από τους νεαρούς παίκτες προωθούνται στις ομάδες

υποδομής της ΠΑΕ (Κ17 και Κ20). Η ομάδα Κ20 (κάτω των 20 ετών) αποτελεί τον

προθάλαμο για τη μεγάλη ομάδα. Στόχος των ανθρώπων της διοίκησης είναι η
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μελλοντική στελέχωση της πρώτης ομάδας του ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ με όσο το δυνατό

περισσότερα ταλέντα που να προέρχονται από τα φυτώρια.

Η ομάδα του ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ στοχεύει αγωνιστικά στο να διατηρηθεί για

αρκετά χρόνια στη Super League. Να περάσει στις συνειδήσεις των ελλήνων φιλάθλων

ως μία επαρχιακή ομάδα με σταθερή πορεία στην κατηγορία αυτή. Μάλιστα, με

δουλειά και υπομονή των ανθρώπων της ομάδας και με στελέχωση από ικανά άτομα σε

όλα τα επίπεδα (ποδοσφαιριστές, τεχνικό και διοικητικό επιτελείο), η διοίκηση της

ομάδας επιθυμεί κάποια στιγμή η ομάδα να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της σε μία

Ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ο μακροπρόθεσμος αυτός στόχος μπορεί τη δεδομένη χρονική

στιγμή να φαντάζει δύσκολος, αλλά με μεθοδική δουλειά χρόνων, η ομάδα είναι δυνατό

να οδηγηθεί στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

2.8.2 Κατανομή πόρων, σχεδιασμός, υλοποίηση και έλεγχος στρατηγικής

Τα στοιχεία που παρατίθενται σε αυτή την ενότητα προήλθαν έπειτα από τα

όσα ανέφερε η κα Κυριαζή. Οι πόροι της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ κατανέμονται σε

μεταγραφές παικτών, καθώς και σε βελτιωτικές εργασίες στο γήπεδο και το

προπονητικό κέντρο, όπως για παράδειγμα η ανακατασκευή του χλοοτάπητα στο

δημοτικό στάδιο τον Αύγουστο του 2012.

Η στρατηγική που ακολουθεί η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ είναι οι μεταγραφές

παικτών εγνωσμένης αξίας, αλλά και ανερχόμενων ταλέντων, η εξασφάλιση χορηγιών,

καθώς και η επικοινωνία με τα ΜΜΕ.

Οι διαδικασίες που πραγματοποιούνται για την εφαρμογή της στρατηγικής και

την επίτευξη των στόχων της ομάδας είναι οι εξής: α) διαπραγματεύσεις για το

«κλείσιμο» των μεταγραφών, β) θέσπιση χαμηλής τιμής εισιτηρίου και εισιτηρίου

διαρκείας, γ) αποστολή μαζικών sms στους κατόχους διαρκείας για κοινωνικές δράσεις,

δ) παρουσία αντιπροσωπείας των ποδοσφαιριστών σε κοινωνικές εκδηλώσεις, ε)

συχνότερη επικοινωνία με τους εκπροσώπους των ΜΜΕ, στ) βελτίωση των παροχών

φιλοξενίας στο στάδιο (VIP, μπουθ, δημοσιογραφικά θεωρεία) και τέλος ζ) προσπάθεια

για άριστη συνεργασία με τον «κύριο» χορηγό ΟΠΑΠ Α.Ε.

Ο άξονας υλοποίησης περιλαμβάνει συνάντηση του διευθυντή του

ποδοσφαιρικού τμήματος και του τεχνικού διευθυντή με το μεγαλομέτοχο για την
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αξιολόγηση της αγωνιστικής πορείας της ομάδας στο τέλος της σεζόν (Ιούνιος 2014), η

ανανέωση συνεργαίας με τον προπονητή (του οποίου το συμβόλαιο με την ομάδα

εκπνέει τον Ιούνιο του 2014) ή πιθανή αναζήτηση νέου και (μετά την ανανέωση ή την

έλευση νέου) ο σχεδιασμός για τη νέα αγωνιστική περίοδο (μεταγραφές –

αποδεσμεύσεις παικτών). Εκτός από αυτά, πραγματοποιείται επικοινωνία με τον κύριο

χορηγό ΟΠΑΠ Α.Ε και συζήτηση για την ανανέωση της συνεργασία, καθώς και

επικοινωνία με τους χορηγούς και τους υποστηρικτές της ομάδας, για ανανέωση

συνεργασίας και αναζήτηση νέων χορηγών (ή υποστηρικτών).

Τέλος, ο έλεγχος των διαδικασιών και της στρατηγικής της ΠΑΕ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ πραγματοποιείται μέσα από τον έλεγχο της ικανοποίησης των

φιλάθλων με διαδικτυακά γκάλοπ, σε συνεργασία με τοπικά ηλεκτρονικά διαδικτυακά

portals ή τοπικά αθλητικά sites, καθώς και μέσα από τον έλεγχο των πινακίδων που

χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και των χώρων του δημοτικού σταδίου που χρησιμοποιεί

αποκλειστικά η ομάδα.

2.8.3 Μίγμα marketing της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

Το μίγμα marketing είναι «ο συνδυασμός του ανθρώπινου δυναμικού και των

υλικών μέσων, τα οποία απαιτούνται για την εκπλήρωση των προγραμμάτων και των

στόχων της επιχείρησης σε μια αγορά. Το μίγμα μάρκετινγκ είναι δυνατόν να θεωρηθεί

ότι αποτελεί το σύνολο της παραγωγικής προσπάθειας μίας επιχείρησης» (Τζωρτζάκης

και Τζωρτζάκη, 2004, σελ. 96). Σύμφωνα με τους Μπενετάτο και συν. (2004, σελ. 80),

το μίγμα marketing είναι «η ομάδα των εργαλείων του marketing, που

χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση για την επίτευξη των στόχων του marketing». Το

μίγμα marketing αποτελείται από το προϊόν (product), την τιμή (price), τη διάθεση

(place), καθώς και την προώθηση (promotion).

Το προϊόν (product) που προσφέρει η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ είναι η

διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων. Δηλαδή προσφέρει θέαμα, το οποίο έχει να κάνει

με τον αθλητισμό και τον πολιτισμό της χώρας.

Το μέρος (place) όπου διεξάγονται οι αγώνες του ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ, είναι το

Δημοτικό στάδιο της Λιβαδειάς, όταν πρόκειται για τους εντός έδρας αγώνες της

ομάδας, όπου υπεύθυνη για την ομαλή διαεξαγωγή τους είναι η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ,
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ενώ όταν η ομάδα του ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ αγωνίζεται εκτός έδρας, οι αγώνες διεξάγονται

σε διάφορες πόλεις της χώρας, στα γήπεδα / στάδια – έδρες των αντίπαλων ομάδων.

Η τιμή (price) του εισιτηρίου, το αντίτιμο της οποίας καλείται να καταβάλει

κάποιος προκειμένου να παρακολουθήσει τους εντός έδρας αγώνες του

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ, καθορίζεται στο μεγαλύτερο βαθμό από την κατηγορία στην οποία

αγωνίζεται η ομάδα. Η τιμή του εισιτηρίου στη δεύτερη κατηγορία (Football League)

διαφέρει από αυτή στην πρώτη κατηγορία (Super League). Επίσης, η τιμή του

εισιτηρίου διαμορφώνεται και από τον αντίπαλο που πρόκειται να αντιμετωπίσει ο

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ. Οι τιμές των εισιτηρίων με αντιπάλους τις «μεγάλες» και πιο

εμπορικές ομάδες είναι υψηλότερες σε σχέση με τις τιμές των εισιτηρίων με αντιπάλους

τις υπόλοιπες ομάδες. Η ιδιαιτερότητα αυτή έχει να κάνει με τα αυξημένα έξοδα που

καλείται να πληρώσει η ΠΑΕ για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των συγκεκριμένων

αγώνων. Επίσης, οι άνθρωποι της διοίκησης λαμβάνοντας υπόψη τη δημοτικότητα των

ομάδων αυτών, στοχεύουν στην αύξηση των εσόδων από τα εισιτήρια (όπως δήλωσε ο

κος Μαστροδήμος). Επιπροσθέτως, η αύξηση της τιμής του εισιτηρίου είναι

επακόλουθο της αύξησης του θεάματος, από τους παίκτες «αστέρια» που διαθέτουν οι

«μεγάλες» και εμπορικές ομάδες και που ο κόσμος θα τους δει αγωνιζόμενους στο

(δημοτικό) γήπεδο της Λιβαδειάς. Η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ όρισε την κατώτερη τιμή

εισιτηρίου διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2012-2013 στα 120€, ενστερνιζόμενη

την οικονομική κατάσταση της χώρας. Μάλιστα, οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της

προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου (2011-2012) μπορούσαν να αποκτήσουν τη νέα

κάρτα (διαρκείας) με 100€. Η ίδια τιμή διατηρήθηκε και για την αγωνιστικής περίοδο

2013-2014. Η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ και στις δύο αυτές αγωνιστικές περιόδους (2012-

2013 & 2013-2014) κυκλοφόρησε και Mini κάρτες διαρκείας για το Β’ γύρο του

Πρωταθλήματος Super League ΟΠΑΠ, οι οποίες κόστιζαν 60€ και  150€ (VIP).

Αναφορικά με τα εισιτήρια των αγώνων, η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ από την αρχή της

αγωνιστικής περιόδου είχε ανακοινώσει στο επίσημο site της τις τιμές τους για τα εντός

έδρα παιχνίδια όλης της σεζόν. Κατά τη διάρκεια του Πρωταθλήματος έριξε τις τιμές σε

ορισμένους αγώνες και η τιμή ήταν αρκετά χαμηλότερη από την αρχικά ορισθείσα.

Μάλιστα η τιμή σε κάποιους αγώνες ήταν μόλις 10€, ενώ σε αρκετά ματς η είσοδος για

τα παιδιά και τις γυναίκες ήταν δωρεάν.
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Η προώθηση (promotion) των δραστηριοτήτων της ομάδας και συγκεκριμένα

των εντός έδρας αγώνων, γίνεται με διάφορους τρόπους. Με διάφορα ηλεκτρονικά και

έντυπα μέσα. Το τμήμα επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων της ΠΑΕ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ είναι υπεύθυνο για τον τομέα αυτό. Η πόλη της Λιβαδειάς, αλλά και

τα γύρω χωριά, γεμίζουν με αφίσες που προμοτάρουν το συγκεκριμένο κάθε φορά

αγώνα του ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ, με την ομάδα που πρόκειται να αντιμετωπίσει. Επίσης, σε

κεντρικά σημεία της πόλης της Λιβαδειάς τοποθετούνται ειδικά banners από μουσαμά,

που κάνουν το γεγονός (ημέρα και ώρα διεξαγωγής του αγώνα) αντιληπτό από τον

καθένα. Η αφίσα του αγώνα δημοσιεύεται και στις τοπικές εφημερίδες της Λιβαδειάς,

οι οποίες κυκλοφορούν σε ολόκληρο το νομό Βοιωτίας. Ακόμη, η ΠΑΕ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ έρχεται σε επικοινωνία με τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, στους

οποίους παραχωρεί δωρεάν εισιτήρια και εκείνοι με τη σειρά τους προωθούν τον αγώνα

από τις τοπικές ραδιοσυχνότητες και διανέμουν να εισιτήρια στους ακροατές μέσω

κληρώσεων. Επιπροσθέτως, χρησιμοποιείται το internet και τα διάφορα κοινωνικά

δίκτυα (π.χ. Facebook), όπου προσκαλούνται οι θεατές για τον ερχόμενο εντός έδρας

αγώνα της ομάδας. Τέλος, αντιπροσωπεία ποδοσφαιριστών της ομάδας, συνοδευόμενη

από μέλος της διοίκησης της ΠΑΕ, επισκέπτεται σχολεία της Λιβαδειάς και της γύρω

περιοχής και μοιράζουν στους μαθητές αυτόγραφα, μπάλες και εισιτήρια για κάθε εντός

έδρας αγώνα της ομάδας. Η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ακολουθεί όλες τις παραπάνω

ενέργειες και για την προώθηση των εισιτηρίων διαρκείας της, τα οποία θέτει σε

κυκλοφορία τον Αύγουστο και η διάθεσή τους διαρκεί έως τον Οκτώβριο, ανάλογα και

με τη ζήτηση που παρουσιάζουν.

2.8.4 SWOT ανάλυση

Τα δυνατά σημεία της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ είναι η παρουσία της ομάδας στη

Super League, η προσιτή τιμή στα εισιτήρια διαρκείας καθώς και οι εκπτώσεις στα

εισιτήρια των αγώνων, αλλά και η δωρεάν είσοδος σε γυναίκες και παιδιά σε

ορισμένους αγώνες, καθώς και οι αγώνες που διεξάγει με αντιπάλους «μεγάλες»

ομάδες, δηλαδή ομάδες μεγαλύτερης δυναμικότητας και πιο λαοφιλείς.

Τα αδύνατα σημεία της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ είναι η χαμηλή προσέλευση

του κοινού λόγω της οικονομικής κρίσης και της συνεπαγόμενης μείωσης του



91

διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών, καθώς και το γεγονός ότι αρκετοί κάτοικοι

της ευρύτερης περιοχής δεν υποστηρίζουν αποκλειστικά την ομάδα του

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ.

Οι απειλές της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ είναι η βία στα γήπεδα, η διαφθορά που

επικρατεί στο Ελληνικό ποδόσφαιρο, το χαμηλό budget της ομάδας για αγορά παικτών

«αστεριών», οι αντίξοες καιρικές συνθήκες που εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή και

παρακολούθηση ορισμένων αγώνων, η κακή αγωνιστική πορεία της ομάδας κάποιες

χρονιές που οδηγεί σε υποβιβασμό, η προτεραιότητα προτίμησης του κόσμου σε άλλες

ομάδες, καθώς και η ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων.

Τέλος, οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ είναι η

προσπάθεια για τη συνεχή παρουσία της ομάδας στη Super League, να γίνει δηλαδή ο

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ αναγνωρίσιμη ποδοσφαιρική δύναμη στην Ελλάδα και να έχει ως

μακροπρόθεσμο στόχο να παίξει κάποια στιγμή σε Ευρωπαϊκή διοργάνωση, η ύπαρξη

παικτών εγνωσμένης αξίας στο γήπεδο της Λιβαδειάς, είτε ως παίκτες του

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ, είτε ως αντίπαλοι, καθώς και η συνεχής εξέλιξη της συνδρομητικής

τηλεόρασης που αυξάνει τη ζήτηση για την κάλυψη τηλεοπτικών αγώνων ολοένα και

περισσότερο (ακόμη και τον φιλικών αγώνων), που αυτό συνεπάγεται περισσότερα

έσοδα.

2.8.5 Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ αναγνωρίζει την αξία και την τεράστια σημασία της

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθώς και της θέσης και του ρόλου της ομάδας στην

κοινωνία και για αυτό το λόγο συμμετέχει σε διάφορες εκδηλώσεις. Όπως δήλωσε η κα

Κυριαζή, αλλά και με βάση τα όσα αναγράφονται στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας,

οι ενέργειες στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΠΑΕ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ τις τελευταίες δύο αγωνιστικές περιόδους (2012-2013 & 2013-2014)

ήταν οι εξής:

 Διοργάνωση και διεξαγωγή φιλικού αγώνα με την ΑΕΚ, από τον οποίο τα έσοδα

διατέθηκαν σε φιλανθρωπική οργάνωση της Ιεράς Μητρόπολης Θηβών και

Λεβαδείας (9/2012).
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 Διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας (σε συνεργασία με το παράρτημα

Λιβαδειάς της Αντικαρκινικής Εταιρίας, με δωρεάν διάθεση εισιτηρίων στους

εθελοντές αιμοδότες (10/2012).

 «Προσφορά Αγάπης» (πριν από τα Χριστούγεννα), όπου μέλη της ΠΑΕ και

ποδοσφαιριστές μοίρασαν τσάντες με τρόφιμα σε άπορες οικογένειες.

 Επίσκεψη στο ειδικό σχολείο Λιβαδειάς (πριν από τα Χριστούγεννα), όπου

ποδοσφαιριστές και μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος μοίρασαν αυτόγραφα

και δώρα στα παιδιά.

 «Μια Μπάλα για τα Παιδιά» (πρωτοβουλία της Super League), σε μία

προσπάθεια συλλογής μπαλών στους εντός έδρας αγώνες με Κέρκυρα και

Πλατανιά (σεζόν 2012-2013) και μοίρασμα αυτών στο ειδικό σχολείο, στο

ορφανοτροφείο και σε σχολεία της Λιβαδειάς.

 Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τους ποδοσφαιριστές, τα μέλη (προσωπικό)

της ΠΑΕ και τις οικογένειές τους.

 Μαθητική κερκίδα στο γήπεδο, για τη δημιουργία της οποίας γίνονται

επισκέψεις αντιπροσωπείας των παικτών σε σχολεία της περιοχής και

μοιράζονται εισιτήρια, αυτόγραφα και μπάλες στους μαθητές.

 Ειδική τιμή εισιτηρίου για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.

 Εκδήλωση κατά του καρκίνου της παιδικής ηλικίας (σε συνεργασία με τη Super

League).

 Διοργάνωση αιμοδοσίας (σε συνεργασία με τη Super League) πριν τον αγώνα

με τον ΠΑΟΚ (σεζόν 2012-2013).

 Διάφορες δραστηριότητες ενάντια στο ρατσισμό και τις φυλετικές διακρίσεις.

 Η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ έχει αποστείλει μία φανέλα σε κάθε σχολείο της

περιοχής, ώστε να τοποθετηθεί σε κεντρική – περίοπτη θέση, ενώ οι μαθητές

στους περισσότερους αγώνες του ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ δικαιούνται δωρεάν είσοδο.

 Παροχή μπαλών και αθλητικού υλικού σε τοπικές ομάδες.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ πληροί, όπως έδειξε η προηγηθείσα ανάλυση, τα

κριτήρια που αναγράφονται στον κανόνα αδειοδότησης της ΕΠΟ, δηλαδή τα αθλητικά,

τα κριτήρια υποδομής, τα διοικητικά, τα νομικά και τέλος τα οικονομικά (Κανονισμός

Αδειοδότησης Ομάδων, ΕΠΟ 2012).

Τα έσοδα της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ προέρχονται από τα τηλεοπτικά

δικαιώματα, τις χορηγίες, καθώς και από τα εισιτήρια των αγώνων και τα διαρκείας,

ενώ ένα μεγάλο μέρος των εξόδων χρησιμοποιείται για τις μεταγραφές παικτών και τη

βελτίωση του γηπέδου και του προπονητικού κέντρου.

Την αγωνιστική περίοδο 2012-2013 ο ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ είχε μία πολύ καλή

αγωνιστική παρουσία, κυρίως στον Α’ γύρο του Πρωταθλήματος, ενώ για αρκετές

αγωνιστικές βρισκόταν στις θέσεις του βαθμολογικού πίνακα που οδηγούσαν στη

συμμετοχή του στα play off και ταυτόχρονα στην έξοδο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ένα αποτέλεσμα που τελικά δεν ήρθε, ωστόσο γέμισε με αισιοδοξία τους ανθρώπους

της ΠΑΕ, καθώς ο μακροπρόθεσμος στόχος που αποτελεί η έξοδος στην Ευρώπη ήταν

για πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας εφικτός, ενώ φάνηκε ότι τοποθετούνται οι

βάσεις για το βραχυπρόθεσμο στόχο, που είναι η εξασφάλιση της συνεχούς συμμετοχής

– παρουσίας στην πρώτη κατηγορία (Super League). Την περσινή αγωνιστική περίοδο

(2013-2014) η ομάδα είχε πάρα πολύ καλή παρουσία και συγκομιδή βαθμών στα εντός

έδρας παιχνίδια και τελικά τερμάτισε στην 8η θέση. Οι παραπάνω στόχοι είναι

παρόμοιοι και για την αγωνιστική περίοδο 2014-2015. Θα πρέπει όμως πρωτίστως να

γίνουν ενέργειες, ώστε να έρθει ακόμη περισσότερος κόσμος στο γήπεδο και να

«αγκαλιάσει» την προσπάθεια της ομάδας. Συνεπώς, στόχος της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

είναι να προσελκύσει περισσότερους φιλάθλους, εκμεταλλευόμενη τα δυνατά της

σημεία και προς την κατεύθυνση της καταπολέμησης των αδύνατων σημείων.

Στο πλαίσιο αυτό, η υποστήριξη τόσο από τον κόσμο, όσο και από ομάδες

συμφερόντων, όπως είναι οι χορηγοί, εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την αύξηση

της απόδοσης της ομάδας (Haas, 2003). Η αύξηση της απόδοσης των παικτών

επιτυγχάνεται με τη συνεχή και αποτελεσματική προπόνηση (Hadley et al., 2000), την

ενίσχυση της επικοινωνίας και της οικειότητας μεταξύ των παικτών, και τη διατήρηση

των ικανοτήτων συνεργασίας και καλλιέργειας του ομαδικού πνεύματος (Pedersen και
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Cooke, 2006), καθώς και με τη δίκαιη και υψηλή αμοιβή των παικτών (Ribeiro και

Lima, 2012). Επίσης, η αγάπη της τοπικής κοινωνίας για το ποδόσφαιρο και κατ’

επέκταση για την τοπική ποδοσφαιρική ομάδα είναι σημαντικός παράγοντας αποδοχής

των προσπαθειών της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Klugman, 2011).

Εκτός από τα παραπάνω, η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ενδεχομένως να πρέπει να

αναθεωρήσει τις στρατηγικές επικοινωνίας που χρησιμοποιεί στο πλαίσιο του

marketing. Υπό αυτό το πρίσμα, η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ μπορεί να προσελκύσει

περισσότερο κόσμο μέσα από την προώθηση όχι αποκλειστικά του ποδοσφαιρικού

θεάματος και της απόδοσης της ομάδας, αλλά μέσα από την προώθηση και τη

διαφήμιση της αξίας του ποδοσφαιρικού αγώνα σε όρους παροχής εμπειριών και

ικανοποίησης των καταναλωτών (Thrassou et al., 2012). Προς αυτή την κατεύθυνση

είναι πολύ σημαντικό για την ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ να μην προωθεί το ποδοσφαιρικό

προϊόν βασιζόμενη στη στείρα εικόνα της διασκέδασης, αλλά χρησιμοποιώντας και

προωθώντας και άλλους στόχους, όπως είναι τα προγράμματα εταιρικής κοινωνικής

ευθύνης της ομάδας. Ορισμένες ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβεί η ΠΑΕ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ είναι οι εξής (Thrassou et al., 2012):

1. Τμηματοποίηση της αγοράς σύμφωνα με τα δημογραφικά στοιχεία των

καταναλωτών - δυνητικών θεατών και των αναγκών αυτών ανά ομάδες.

2. Στοχευμένη διαφήμιση στις ομάδες εκείνες που θα επιφέρουν μεγαλύτερη

κερδοφορία.

3. Ανάπτυξη στρατηγικών επικοινωνίας και marketing με στόχο όχι το προσωρινό

κέρδος, αλλά την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της ΠΑΕ.

4. Ανάπτυξη ενός συστήματος marketing που θα βασίζεται σε πολλά κανάλια

επικοινωνίας και θα κάνει ιδιαίτερη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων και των

μέσων κοινωνικής δικτύωσης (facebook κλπ).

5. Διευκόλυνση της επαφής μεταξύ των φιλάθλων – οπαδών της ομάδας με την

ίδια την ομάδα, μέσα από επισκέψεις στο γήπεδο κατά την προπόνηση και

συναντήσεις με τους παίκτες της ομάδας (team experience day). Η ενέργεια

αυτή από τη μία θα ενισχύσει το αίσθημα επικοινωνίας από μέρους των

φιλάθλων με την ομάδα και από την άλλη θα επιτρέψει στην ΠΑΕ να

κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες των φιλάθλων – οπαδών.

6. Ενίσχυση των πωλήσεων προϊόντων της ομάδας.
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Η ενίσχυση της μάρκας της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ, η θωράκιση δηλαδή της

ταυτότητας και του σήματος της ομάδας μπορεί να αποτελέσει το εργαλείο για την

ενίσχυση των πωλήσεων των προϊόντων της ομάδας. Η μάρκα αποτελεί ένα

περιουσιακό στοιχείο μεγάλης αξίας μίας εταιρείας, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να

αποτελέσει και το εργαλείο διαφοροποίησής της στο σημερινό ανταγωνιστικό

περιβάλλον (Lehu, 2004). Η μάρκα είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει

τις αγοραστικές αποφάσεις των καταναλωτών, καθώς εκλαμβάνεται ως ένα σημάδι

υψηλής ποιότητας του προϊόντος / της υπηρεσίας (Deliza et al., 1999), ενώ την ίδια

στιγμή προσθέτει νόημα και αξία στο προϊόν / υπηρεσία, βοηθώντας στη δημιουργία

εικόνας (Vrontis, 1998). Σήμερα, οι μάρκες δεν παρέχουν μόνο πληροφόρηση σχετικά

με το προϊόν / υπηρεσία, αλλά αποκαλύπτουν περισσότερο περίπλοκα χαρακτηριστικά

του προϊόντος / υπηρεσίας που σχετίζονται με την εσωτερική του αξία, το κύρος, καθώς

και την επικοινωνία συμβόλων και αξιών (Moore και Reid, 2008).

Το branding μπορεί να θεωρηθεί ως η αντίληψη των καταναλωτών σχετικά με

ένα προϊόν / μια υπηρεσία, ως ένας τρόπος επικοινωνίας με τους καταναλωτές που

μπορούν να κάνουν ή κάνουν χρήση του προϊόντος / υπηρεσίας (Walton, 2008).

Παράλληλα, μπορεί να οριστεί ως το όνομα, το σύμβολο, το σχέδιο, το λογότυπο ή ένας

συνδυασμός αυτών, που αποσκοπεί στο να προσδιορίσει ένα προϊόν / μία υπηρεσία και

να το / τη διαφοροποιήσει από τους ανταγωνιστές (Muzellec et al., 2012). Σύμφωνα με

έναν άλλον ορισμό, το branding είναι η διαδικασία δημιουργίας αξίας μέσα από την

παροχή εμπειριών για τον καταναλωτή που θα οδηγήσει στην ικανοποίησή του και άρα

στην επαναγορά του προϊόντος / της υπηρεσίας (Simmons, 2007), αλλά και ως ένα

περιουσιακό στοιχείο που δεν έχει υλική υπόσταση, αλλά ενσωματώνει ιδέες και

νοήματα που γίνονται εντέλει αντικείμενο αγοράς και πώλησης (Osei και Gbadamosi,

2011). Ακόμη, η μάρκα εκλαμβάνεται από τους καταναλωτές ως εκείνη η εναλλακτική

λύση που έχει την καλύτερη δυνατή σχέση μεταξύ τιμής και ποιότητας (Medina et al.,

2004). Η μάρκα της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ θα πρέπει να προωθηθεί με περισσότερους

τρόπους και να βγει στην αγορά. Η χρησιμοποίηση της τεχνολογίας και όλων των

διαθέσιμων μέσων επιβάλεται στη σύγχρονη εποχή μας. Η δημιουργία ηλεκτρονικού

καταστήματος της ομάδας (e-shop) και η διαδικτυακή προώθηση και πώληση των

προϊόντων της είναι μία λύση που μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα.
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Επιπροσθέτως, η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων για διεξαγωγή

εκδηλώσεων, στις οποίες θα δίνουν το παρόν οι ποδοσφαιριστές της ομάδας, αλλά και η

διανομή περισσότερων give away’s σε νικητές διαγωνισμών και κληρώσεων μπορούν

να εφαρμοστούν εύκολα και άμεσα και να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των φιλάθλων.

Τέλος, ένας σημαντικός παράγοντας που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο

Ελληνικό ποδόσφαιρο είναι η εμπλοκή και η αλληλεπίδραση πολλών ενδιαφερομένων

(stakeholders), όπως είναι οι εργαζόμενοι, οι φίλαθλοι, οι τοπικές αρχές και ο τύπος.

Συνεπώς, το management μίας ομάδας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και την

αλληλεπίδραση αυτών των παραγόντων (Anagnostopoulos, 2011). Η συζήτηση αυτή

αφενός εντάσσεται στο πλαίσιο της μείωσης των απειλών της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

(διαφθορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, βία στα γήπεδα) και αφετέρου εγείρει ερωτήματα

ως προς τις ομάδες συμφερόντων που εμπλέκονται στο Ελληνικό ποδόσφαιρο και

δυσχεραίνουν την ομαλή διοίκηση και λειτουργία διαφόρων ΠΑΕ, με αποτέλεσμα τη

μη αδειοδότησή τους. Κατά συνέπεια, η Super League, μέσα από τη συμμετοχή και τη

συνεργασία όλων των ΠΑΕ, θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στους μηχανισμούς

διακυβέρνησης, σε ζητήματα διοίκησης – οργάνωσης - λειτουργίας, αλλά και σε

ζητήματα λογιστικών ελέγχων (Anagnostopoulos και Senaux, 2011). Σύμφωνα και με

την έρευνα του Λυμπερόπουλου (2013), το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο Financial Fair Play,

πάνω στο οποίο βασίστηκε ο κανονισμός αδειοδότησης της ΕΠΟ, μπορεί να βελτιωθεί

μέσα από την υιοθέτηση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, τη χρήση τεχνικών

εντοπισμού χειραγώγησης κερδών, αλλά και μέσα από τον περιορισμό της δυνατότητας

των ποδοσφαιρικών συλλόγων να επηρεάζουν μέσω των αλλαγών των ελεγκτικών

εταιρειών την ποιότητα των λογιστικών πληροφοριών που απεικονίζονται στις

οικονομικές τους καταστάσεις. Ωστόσο, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει το έναυσμα

για μία περαιτέρω έρευνα.
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