


Το ςκεπτικό μασ…

 Ακλθτιςμόσ – Πολιτιςμόσ 

 Εκελοντιςμόσ 

 Ακλθτικά ιδεϊδθ  

 Ολυμπιςμόσ 

 Εραςιτεχνιςμόσ 

 Άμιλλα  

 Ιδζα – Όραμα 

 Νεολαία 

 Παγκοςμιοποίθςθ 

 Νομικι Σχολι 

 Αρχι τθσ επικουρίασ 



Σε όλα τα παραπάνω , γνωςτά ςε όλουσ μασ, 

ορκϊνουμε το ανάςτθμα και                           

παλεφουμε να τα κάνουμε κτιμα μασ,                        

ι αντιςτεκόμαςτε,                                                                

όχι ςτα λόγια αλλά ςτθν πράξθ.                                              

Πωσ μασ ρωτάτε;   



Το ςκεπτικό μασ είναι θ απάντθςθ.

Εκφράηουμε τθν αρχι τθσ επικουρίασ και προχωροφμε ζνα βιμα παρακάτω από εκεί που                      

εςείσ ςταματάτε, λόγω των ειδικϊν ςυνκθκϊν, τθσ κρίςθσ κ.τ.λ.                                                         

Κοιτάμε το παρελκόν με ιςτορικι ματιά,                                                                                       

το προςπερνάμε και                                                                                                           

απαντάμε ςτο ςιμερα                                                                                                          

και ςτο απαιτθτικότερο αφριο.                                                                                                

Τα Σωματεία δεν μποροφν να τελοφν ςε αναγκαςτικι ομθρία των φορζων, αλλά ςε ορκολογικό 

προγραμματιςμό, ςε κανόνεσ του marketing, με κριτιρια, κίνθτρα, όραμα αλλά και 

ςυναίςκθμα.                                                                                                                  

Για τθν νεολαία πρόκειται και είναι κζμα παιδείασ.                                                                           

Η ςυνεργαςία μασ είναι επιβεβλθμζνθ… 



Οι Ενϊςεισ Ποδοςφαιρικϊν Σωματείων Ελλάδοσ για τθν βελτίωςθ και τθν 
ανάπτυξθ του εραςιτεχνικοφ ακλθτιςμοφ αποφάςιςαν να δθμιουργιςουν ζνα 
κοινό χορθγικό πρόγραμμα για όλα τα ςωματεία τθσ δφναμθσ τουσ. 

Ο Σκοπόσ τουσ είναι:

 Η δθμιουργία πρότυπου εραςιτεχνικοφ ποδοςφαίρου εντόσ και εκτόσ 
αγωνιςτικϊν χϊρων.

 Η απομάκρυνςθ φαινομζνων βίασ και θ προβολι του ευ αγωνίηεςκαι. 

 Η βελτίωςθ και θ ανάπτυξθ του εραςιτεχνικοφ ακλθτιςμοφ με ςτόχο τθν 
ςτελζχωςθ των Επαγγελματικϊν ομάδων με Ζλλθνεσ ποδοςφαιριςτζσ.                                
Ασ μθν ξεχνάμε ότι το EURO 2004 το κατζκτθςαν ζλλθνεσ ποδοςφαιριςτζσ που 
ςτο 80% τουσ προερχόταν από ομάδεσ Νζων και Παίδων. 

 Η βελτίωςθ των γθπεδικϊν εγκαταςτάςεων .



Αποτελεςματικότητα χορηγικοφ προγράμματοσ:

 Υψθλι αποτελεςματικότθτα τρόπου προϊκθςθσ, προβολισ και 
διαφιμιςθσ ςε όλθ τθν Ελλάδα μζςω 4.200 εραςιτεχνικϊν ςωματείων. 

 Δθμιουργεί ιςχυρζσ ςτρατθγικζσ επικοινωνίασ και διαφιμιςθσ.

 Είναι ευζλικτα ωσ προσ τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ των ςτοιχθματικϊν
εταιρειϊν. 

 Παρζχουν μετριςιμα και χρονικά κακοριςμζνα standards απόδοςθσ.

 Στοχεφουν ςτθν εφαρμογι όλων των ςφγχρονων μεκόδων μάρκετινγκ.

 Δθμιουργοφν ςυνκικεσ για μακροχρόνιεσ ςυνεργαςίεσ.



Οι παροχζσ που κα λαμβάνει θ ςτοιχθματικι εταιρεία από τα εραςιτεχνικά 
πρωτακλιματα είναι οι ακόλουκεσ: 

 Σφμβολα και τίτλοι

Η ςτοιχθματικι εταιρεία για τισ επικοινωνιακζσ τθσ ανάγκεσ ζχει δικαίωμα:

1. Χριςθσ τθσ φράςθσ «Χορθγόσ Πρωτακλιματοσ Περιφερειακοφ, Αϋ 
Τοπικοφ, Βϋ Τοπικοφ και Γϋ Τοπικοφ» - Μετονομαςία του 
πρωτακλιματοσ με το όνομα τθσ ςτοιχθματικισ εταιρείασ 
(Πρωτάκλθμα Bwin ι Πρωτάκλθμα ΟΠΑΠ). 

2. Χριςθσ των εμβλθμάτων των Ενϊςεων. 

3. Σθματοποίθςθ των γθπζδων με τθν ονομαςία του Πρωτακλιματοσ. 







Οι παροχζσ που κα λαμβάνει θ ςτοιχθματικι εταιρεία από τα εραςιτεχνικά 
ςωματεία είναι οι ακόλουκεσ: 

 Σφμβολα και τίτλοι

Η ςτοιχθματικι εταιρεία για τισ επικοινωνιακζσ τθσ ανάγκεσ ζχει δικαίωμα:

1. Χριςθσ τθσ φράςθσ «Μζγασ Χορθγόσ» τθσ ομάδασ.

2. Χριςθσ του εμβλιματοσ τθσ ομάδασ.

3. Χριςθσ τθσ ομαδικισ φωτογραφίασ. 



 Πρόγραμμα αξιοποίηςησ αθλητικοφ ιματιςμοφ

4. Όλεσ οι ομάδεσ κα αγωνίηονται με το patch ςτο μανίκι του λογοτφπου 
τθσ ςτοιχθματικισ εταιρείασ ι του αντίςτοιχου πρωτακλιματοσ εάν 
λάβει τθν ονομαςία τθσ ςτοιχθματικισ εταιρείασ.

5. Εμπρόςκια όψθ των εμφανίςεων τθσ ομάδασ με το λογότυπο τθσ 
ςτοιχθματικισ εταιρείασ  ι προϊόντων τθσ (π.χ. ΟΠΑΠ ι William Hill ι 
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ι Casino William Hill ι good.gr κ.τ.λ.). 

6. Οπίςκια όψθ των ςορτσ τθσ ομάδασ με το λογότυπο τθσ ςτοιχθματικισ
εταιρείασ  ι προϊόντων τθσ ακόμα και αν είναι διαφορετικό από το 
εμπρόςκιο μζροσ (π.χ. ΟΠΑΠ ι William Hill ι ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ι 
Casino William Hill ι good.gr κ.τ.λ.). 

7. Σε κάκε μορφι επίςθμου ακλθτικοφ υλικοφ που χρθςιμοποιείται από 
τθν ομάδα κατά τθν διάρκεια των προπονιςεων και τθσ προκζρμανςθσ 
πριν τουσ αγϊνεσ. 







 Γηπεδικζσ Εγκαταςτάςεισ 

8. Εξωτερικι ςθματοποίθςθ τθσ κεντρικισ κφρασ ειςόδου ι εςωτερικά τθσ κερκίδασ. 

9. Μια ςτακερι τθλεοπτικι πινακίδα ςζντρασ, διαςτάςεων 40m. x 1m. 

10. Δφο ςτακερζσ τθλεοπτικζσ πινακίδεσ κόρνερ, διαςτάςεων 6m. x 1m.
Συνολικά ο διαφθμιςτικόσ χϊροσ για τθν ςτοιχθματικι εταιρεία είναι 52m ςε κάκε 
γιπεδο. Αν αναλογιςτοφμε λοιπόν ότι τα γιπεδα που αγωνίηονται τα εραςιτεχνικά 
ςωματεία είναι περίπου 1000 ςτον αρικμό, αμζςωσ καταλαβαίνουμε ότι ο ςυνολικόσ 
διαφθμιςτικόσ χϊροσ ανζρχεται ςε 52 χιλιόμετρα. 

11. Backdrop ςυνεντεφξεων τφπου των προπονθτϊν. 

12. Εςωτερικά και εξωτερικά των πάγκων των ομάδων. 

13. Εςωτερικά και εξωτερικά τθσ φυςοφνασ ειςόδου των ακλθτϊν. 

14. Δεκαπζντε (15) θχθτικά μθνφματα ςε κάκε εντόσ ζδρασ αγϊνα. 











 Επίςημη Ιςτοςελίδα 

• Όλεσ οι εραςιτεχνικζσ ομάδεσ ςε ςυνεργαςία με τισ Ενϊςεισ τουσ κα 
αναγκαςτοφν βάςθ του χορθγικοφ προγράμματοσ να δθμιουργιςουν τθν 
επίςθμθ ιςτοςελίδα  τουσ. 
• Τα οφζλθ από τθν ςυγκεκριμζνθ ενζργεια των Ενϊςεων και των ομάδων 
για τθν ςτοιχθματικι εταιρεία είναι πολλαπλά αν αναλογιςτοφμε μόνο τον 
αρικμό των εραςιτεχνικϊν ομάδων ποδοςφαίρου, δθλαδι 4.200 ομάδεσ 
άρα και 4.200 ιςτοςελίδεσ. 
• Όλοι οι επιςκζπτεσ των ιςτοςελίδων κα είναι και πικανοί πελάτεσ τθσ 
ςτοιχθματικισ εταιρείασ. 
• Το νοφμερο τθσ επιςκεψιμότθτασ των ιςτοςελίδων και τελικά των πικανϊν 
πελατϊν τθσ ςτοιχθματικισ εταιρείασ κα ξεπεράςει ςτο ελάχιςτο τουσ 
1.000.000 μοναδικοφσ επιςκζπτεσ ανά μινα αν υπολογίςουμε μόνο ότι οι 
εν ενεργεία ποδοςφαιριςτζσ εραςιτεχνικϊν κατθγοριϊν χωρίσ τισ ακαδθμίεσ 
και τα τμιματα junior είναι 500.000. Άρα μαηί με τισ διοικιςεισ και τουσ 
ανκρϊπουσ που βρίςκονται ςε κακθμερινι βάςθ δίπλα ςτα ςωματεία το 
παραπάνω νοφμερο είναι απολφτωσ εφικτό.   



 Επίςημη Ιςτοςελίδα 

15. Intro page (Start page) με χρόνο 10 δευτερολζπτων για τθν προβολι 
λογοτφπου ι διαφθμιςτικοφ τθσ ςτοιχθματικισ εταιρείασ μζχρι τθν 
είςοδο ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ ομάδασ.  

16. Ζωσ δυο εςωτερικά banner με hyper link ςτθν ςελίδα τθσ 
ςτοιχθματικισ εταιρείασ. 







 Επίςημη Ιςτοςελίδα 

17. Ζνα εςωτερικό banner για τθν προβολι 
τθσ κοινωνικισ εταιρικισ ευκφνθσ τθσ 
ςτοιχθματικισ εταιρείασ (π.χ. good.gr).

18. Όλεσ οι ιςτοςελίδεσ κα διακζτουν πεδίο
Newsletter ςτο οποίο ο κάκε επιςκζπτθσ 
κα καταχωρεί το e-mail του για τυχόν 
ενθμερϊςεισ τθσ ομάδασ. Ταυτόχρονα με 
τθν καταχϊρθςθ κα ενθμερϊνεται και θ 
ςτοιχθματικι εταιρεία με τθν καταχϊρθςθ 
των e-mail. Με αυτόν τον τρόπο οι 
ςτοιχθματικζσ εταιρείεσ κα μποροφν να 
ενθμερϊνουν ανά πάςα ςτιγμι τουσ 
πικανοφσ πελάτεσ τουσ με Newsletter.  







 Οικονομικοί Συντελεςτζσ
Τα οικονομικά οφζλθ των εραςιτεχνικϊν ςωματείων κα είναι ςυνάρτθςθ των 
παρακάτω πζντε ςυντελεςτϊν: 

1. Η κατθγορία ςτθν οποία αγωνίηεται το ςωματείο (Περιφερειακό,  Αϋ Τοπικό, 
Βϋ Τοπικό, Γϋ Τοπικό). 

2. Η ςυμπεριφορά των ομάδων – Fair Play. Όταν λζμε ςυμπεριφορά των ομάδων 
εννοοφμε:
• Τθν ςυμπεριφορά των ποδοςφαιριςτϊν εντόσ αγωνιςτικοφ χϊρου (πόςεσ 

κίτρινζσ και πόςεσ κόκκινεσ κάρτεσ δζχκθκε το ςωματείο ςε μια ςεηόν).
• Τθν ςυμπεριφορά των φιλάκλων του ςωματείου. Πλζον πρζπει να 

απομακρφνουμε τα φαινόμενα βίασ από τουσ αγωνιςτικοφσ χϊρουσ και 
ειδικότερα από τον εραςιτεχνικό ακλθτιςμό.  

• Τθν ςυμπεριφορά των ίδιων των παραγόντων των ςωματείων. Δθλαδι αν 
ζχουν κλθκεί ςε απολογία από τθν Ζνωςθ τουσ και πόςεσ φορζσ.  

* Σθμειϊνεται ότι θ ομάδα που κα δθμιουργεί επαναλαμβανόμενα  ι 
εκτεταμζνα επειςόδια κα επζρχεται ςτθν λεγόμενθ ριτρα βίασ ςφμφωνα 
με τθν οποία δεν κα παίρνει τθν χορθγία για τθν ςεηόν που δθμιοφργθςε 
τα επειςόδια. 



 Οικονομικοί Συντελεςτζσ

3. Ο αρικμόσ των ακλθτϊν που ακλοφνται ςτο ςωματείο μαηί με τα 
τμιματα υποδομϊν. Ο αρικμόσ αυτόσ κα είναι εμπράκτωσ 
αποδεδειγμζνοσ από τθν ζνωςθ ςτθν οποία ανικει το ςωματείο. 

4. Η Γεωγραφικι τοποκεςία τθσ ομάδασ.                                                            
Δυςτυχϊσ θ γεωγραφικι τοποκεςία των ςωματείων αποτελεί ζνα 
πολφ βαςικό – οικονομικό ςυντελεςτι ειδικά για τισ ομάδεσ που ζχουν 
ςε εβδομαδιαία βάςθ ακτοπλοϊκά ταξίδια. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ 
αυτά τα ταξίδια πραγματοποιοφνται κάτω από αντίξοεσ καιρικζσ 
ςυνκικεσ. Οι ομάδεσ αυτζσ ανικουν κυρίωσ ςτθν Ζνωςθ 
Ποδοςφαιρικϊν Σωματείων Δωδεκανιςου και Κυκλάδων. 

5. Γθπεδικζσ εγκαταςτάςεισ. 
Είναι απολφτωσ κατανοθτό ότι οι ομάδεσ που ζχουν δικζσ τουσ 
εγκαταςτάςεισ ζχουν και περιςςότερα ζξοδα ςυντιρθςθσ ςε ςχζςθ με 
τισ ομάδεσ τισ οποίεσ απλά ενοικιάηουν γιπεδα για προπονιςεισ και 
αγϊνεσ.  



 Ανταποδοτικά οφζλη Στοιχηματικήσ Εταιρείασ και Σωματείων

Σθμαντικά ηθτοφμενα πζρα από τα οικονομικά οφζλθ αποτελοφν και οι 
άδειεσ πρακτορείων. 
Ειδικότερα, θ Στοιχθματικι εταιρεία θ οποία κα αναλάβει τθν χοριγθςθ 
των εραςιτεχνικϊν ςωματείων κα μποροφςε να χορθγιςει ανά είκοςι (20) 
ςωματεία και μια (1) άδεια πρακτορείου. 
Τθν όλθ διαχείριςθ των πρακτορείων κα αναλάβει θ οικία  Ζνωςθ θ οποία 
με τθν ςειρά τθσ κα οφείλει να μοιράςει τα κζρδθ ςτα ςωματεία βάςθ 
των προθγοφμενων οικονομικϊν ςυντελεςτϊν.     

 Τζλοσ ςθμειϊνεται ότι το 10% τθσ πικανισ χορθγικισ ςυμφωνίασ κα 
πθγαίνει  ςτο ταμείο τθσ κάκε Ζνωςθσ για τισ βαςικζσ τθσ ανάγκεσ τθσ.   




