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Αξίας 278,95 εκατομμυρίων ευρώ είναι η ελληνική Super League των 14 ομάδων, που άρχισε
πριν από μία εβδομάδα για την σεζόν 2020-21. Πρόκειται για αποτίμηση της εξειδικευμένης
γερμανικής ιστοσελίδας ποδοσφαίρου transfermarkt.de (στοιχεία από Τρίτη 15.9.2020), η
οποία κατατάσσει το ελληνικό πρωτάθλημα στην 13η θέση της σχετικής ευρωπαϊκής
λίστας, έχοντας μάλιστα, μέσο όρο ηλικίας τα 25,5 χρόνια και 47,6% αλλοδαπούς
ποδοσφαιριστές.

Η έλλειψη δαπανηρών μεταγραφών, που είχε ως συνέπεια την διαμόρφωση της σχετικής
αξίας, αναδεικνύει, έως τώρα, την αξία της σεζόν 2019-20 ως την χειρότερη των 15
τελευταίων ετών στην Ελλάδα. Ήταν η περίοδος 2005-06, όταν η γερμανική ιστοσελίδα είχε
αξιολογήσει με χαμηλότερη αξία το ελληνικό πρωτάθλημα, στα 286,37 εκατ. ευρώ, αλλά με
16 ομάδες.
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Υποχώρηση σημειώθηκε σε σχέση με την περασμένη σεζόν (σ.σ. η αξία ήταν στα 353,37
εκατομμύρια ευρώ), απομακρυσμένη φυσικά πολύ από τα 598,80 εκατομμύρια ευρώ της
περιόδου 2010-11, όταν μόνο ο Ολυμπιακός κόστιζε 110,83 εκατ. ευρώ. Ήταν τότε η
μεγαλύτερη αξία που παρουσίασε το ελληνικό πρωτάθλημα, στα τελευταία 20 χρόνια.

Η αξία των ελληνικών ομάδων

O Ολυμπιακός εξακολουθεί και αυτή την σεζόν να είναι η ελληνική ομάδα με την μεγαλύτερη
αξία, σύμφωνα με την ιστοσελίδα transfermarkt.de, φτάνοντας τα 86,75 εκατ. ευρώ (από
89,90 την περασμένη σεζόν), μπροστά από τον ΠΑΟΚ (58,30 από 65,25) και την ΑΕΚ (33,80
από 44,30).

Ο Παναθηναϊκός, που ήταν στην τέταρτη θέση της κατάταξης με μόλις 16,98 εκατ. ευρώ,
τώρα εξακολουθεί στην ίδια θέση αλλά με 22,43 εκατ. ευρώ εκτιμώμενη αξία.

Από εκεί και πέρα βρίσκονται: Άρης - 11,43, Ατρόμητος - 11,30, ΟΦΗ - 9,63, Αστέρας
Τρίπολης - 9,23, Παναιτωλικός - 7,75, ΑΕΛ - 6,65, Βόλος-6,63, Απόλλων Σμύρνης - 5,85,
Λαμία-5,70, ΠΑΣ Γιάννινα - 5,53.

Στοιχεία και αριθμοί της νέας σεζόν

Ο Παναθηναϊκός μαζί με τον Παναιτωλικό έχουν την πιο νεανική ομάδα, παρουσιάζοντας
τον πιο μικρό μέσο όρο ηλικίας (24,1 έτη), ενώ ο Απόλλων Σμύρνης τον μεγαλύτερο (27,7),
την ώρα που στο ελληνικό πρωτάθλημα συνολικά, ο μέσος όρος ηλικίας των παικτών είναι
τα 25,5 έτη.

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ είναι οι ομάδες με τους περισσότερους παίκτες (35)
και ο Απόλλων Σμύρνης με τους λιγότερους (25) στους συνολικά 424 που έχουν οι 14
ομάδες.
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Ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα με τους περισσότερους ξένους παίκτες (23), ενώ ο ΠΑΣ Γιάννινα με
τους λιγότερους (8) σε σύνολο 202 «λεγεωνάριων», που αντιπροσωπεύουν το 47,6% της
Super League.

Επτά από τους 14 προπονητές της Super League είναι ξένοι, ποσοστό 50,0%

Πιο ακριβός παίκτης του πρωταθλήματος κοστολογείται ο Μαντί Καμαρά του Ολυμπιακού,
με αξία 12 εκατομμύρια ευρώ.

πηγή: ΑΠΕ
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