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ΔΔ  ΕΛΛΑ  
 

Ζντιμθ  
ςυμπεριφορά  
ςτο  
Ποδόςφαιρο 
 
Η ομάδα ςου  
Η καριζρα ςου  
Η ευκφνθ ςου 



Εθδήισζε, εκεξνκελία++ 

1 - ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ  
[ ΑΝΑΛΤΗ - ΓΙΑΣΑΔΙ - ΤΝΔΠΔΙΔ ] 

 

2 - H  ΛΤΗ 
[ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΜΔΧ ΣΗ ΠΡΟΛΗΦΗ] 

 

3 -ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑ 
  [2013-2014] 

 

4 - ΟΙ ΚΟΙΝΔ ΓΡΑΔΙ ΜΑ 
 [ΓΓ–ΔΛΛΑ & Super League Greece] 

 

5 - ΟΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΜΑ  
[ ΣΟ  ΜΔΣΑ  ] 



Εθδήισζε, εκεξνκελία++ 

ΓΙΔΘΝΗ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ 

Παγκόζμια οργάνωζη καηά ηης διαθθοράς.  

Με περιζζόηερα από 90 παραρηήμαηα παγκοζμίως,  

η ΔΔ ζτεδιάζει, αναπηύζζει και προωθεί ηην εθαρμογή 

αποηελεζμαηικών μέηρων καηαπολέμηζης ηης 

διαθθοράς. 

Πνηνη είκαζηε 

ΓΙΔΘΝΗ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ – ΔΛΛΑ 

Το ελληνικό ημήμα ηης οργάνωζης ζηοτεύει 

ζηην εσαιζθηηοποίηζη ηων πολιηών για ηοσς 

κινδύνοσς ηης διαθθοράς ζηην Ελλάδα. 



Εθδήισζε, εκεξνκελία++ 

 1 - ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ - Ση είλαη δηαθζνξά  

Γηαθύβεπζε ηεο εληηκόηεηαο αθεξαηόηεηαο  δηαθάλεηαο ηνπ πνδνζθαίξνπ 

 

Διαφκορά: 
κατάχρθςθ εξουςίασ 

για ίδιον όφελοσ 

πολφπλοκo 

ζλλειψθ 
άμεςου 

«κφματοσ» 
αργι εξζλιξθ 



Εθδήισζε, εκεξνκελία++ 

ΓΙΑΦΘΟΡΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ   

ΑΡΝΗΣΙΚΔ ΤΝΔΠΔΙΔ  

1.θαηαζηξέθεηαη ε ‘αμία’ ηνπ θύξηνπ πξντόληνο-ππεξεζίαο ηεο αζιεηηθήο 

βηνκεραλίαο ηνπ πνδνζθαίξνπ, ην ζέακα, ε πξαγκαηηθή δξάζε,  ην 

απξόβιεπην θαη ε αγσλία γηα ηελ έθβαζε ηνπ αγώλα 

 

2.απεηιείηαη ε πνδνζθαηξηθή θνηλόηεηα, κε ηε δηείζδπζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο πνπ ηξνθνδνηεί ην παξάλνκν ζηνίρεκα, μεπιέλνληαο ρξήκα, 

 

3.θινλίδεηαη ε εκπηζηνζύλε ηεο θνηλήο γλώκεο, ησλ θηιάζισλ, ησλ ζεαηώλ 

εγθαηαιείπνληαο ηηο θεξθίδεο ησλ γεπέδσλ [..αλλά και ηις οθόνες ηων Τ.V.] 

 

4.δηαζαιεύεηαη ε εηαηξηθή ζρέζε ησλ δηνξγαλώζεσλ κε ηνπο ρνξεγνύο, 

επηιέγνληαο λα ρξεκαηνδνηήζνπλ άιια αζιήκαηα ή πξσηαζιήκαηα 

 

5.κεηώλεηαη ε απόδνζε ησλ παηθηώλ, ηδηαίηεξα όζσλ παξνπζηάδνπλ 

ζπκπηώκαηα εζηζκνύ ζηνλ ηδόγν θαη ζην παξάλνκν ζηνίρεκα 



Εθδήισζε, εκεξνκελία++ 

ε πξνιεπηηθή δηαδηθαζία είλαη  

πην απιή, εύθνιε, απνηειεζκαηηθή θαη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, από ηελ 

θαηαζηνιή,   κε καθξνπξόζεζκα ζεηηθά απνηειέζκαηα…..  

 

 

…..κέ αλάπηπμε ζηξαηεγηθώλ πξόιεςεο , θαη θαηάξηηζεο γηα 

ζπγθεθξηκέλα αθξναηήξηα θάζε θιάζεο … 

 

1. παίθηεο... πξνπνλεηέο, δηαηηεηέο.... 

2.πνδνζθαηξηθέο νκάδεο,  ελώζεηο , 

3.αζιεηηθνύο νξγαληζκνύο,  

4.θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο αζιεηηζκνύ 

 

2 – ΛΤΗ  



Εθδήισζε, εκεξνκελία++ 

Σν θιεηδί ΛΤΗ είλαη ε ΠΡΟΛΗΨΗ 

Απνθπγή 
πξνβιήκαηνο 

Πεξηνξηζκόο 
πξνβιήκαηνο 

υνεργαςία 

Ευαιςκθτο-
ποίθςθ 

Ενθμζρωςθ 

Εκπαίδευςθ 

Πξνζηαζία 
νκάδαο 

Έγθαηξε 
αληηκεηώπηζε 



Εθδήισζε, εκεξνκελία++ 

Εζηηάδνπκε ζηελ πξόιεςε & ηελ εθπαίδεπζε, κέζα από  

ηξεηο βαζηθέο αξρέο: 

 

1.Δλεκέξσζε - γύξσ από ην θαηλόκελν ησλ πξν-ζπλελλνεκέλσλ 

αγώλσλ, ηνπο θηλδύλνπο πνπ ειινρεύεη ν ηδόγνο θαη ην παξάλνκν 

ζηνίρεκα, ηνπο θαλόλεο πνπ ηζρύνπλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ, ηνπο ηξόπνπο αληίδξαζεο, ώζηε λα ππάξρεη θνηλή 

θαηαλόεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη απνζάξξπλζε από αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο. 

 

2.πλεξγαζία - δηόηη θαλέλαο (παίθηεο, πξνπνλεηήο, νκάδα) δελ 

κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ην πξόβιεκα ησλ ρεηξαγσγεκέλσλ 

αγώλσλ από κόλνο ηνπ. 

 

3.Δπαηζζεηνπνίεζε - ώζηε λα δεκηνπξγεζεί αίζζεκα 

ππεπζπλόηεηαο ζρεηηθά κε ηελ αθεξαηόηεηα ηνπ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ 



Εθδήισζε, εκεξνκελία++ 

Σν project - ‘Staying on Side’ 

Εκπαι-δευτικά 
ςεμινάρια 

Ζρευνεσ κατά-
γραφισ 

Εκδθλϊςεισ 

Εκπαι-δευτικό 
υλικό 

Οδθγίεσ / 
Case studies 

 

 

 

• Μθχανιςμοί 

ΑΝΑΦΟΡΑ  



Εθδήισζε, εκεξνκελία++ 

3 – ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑ ζηελ ΔΛΛΑΓΑ 

•-πλεξγαζία Κνηλσλίαο Πνιηηώλ (ΔΔ Ειιάο) κε 

πνδνζθαηξηθνύο θνξείο (SUPER league Ειιάδα) 

 

•Επαηζζεηνπνίεζε θνηλήο γλώκεο & εθπαίδεπζε νκάδσλ 

ζηόρσλ [παίθηεο – πξνπνλεηέο ] γηα ην θαηλόκελν ηεο 

ρεηξαγώγεζεο αγώλσλ θαη ηελ αιινίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο 

 

 

•-Εηζαγσγή δηεζλώλ δνθηκαζκέλσλ πξαθηηθώλ - Δηακόξθσζε 

εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ κεζόδσλ θαη δξάζεσλ 

θαηάξηηζεο θαη παηδείαο 

 

 



Εθδήισζε, εκεξνκελία++ 

ΔΙΕΘΝΗ 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΕΛΛΑ 

• ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ 
ΠΟΛΙΣΩΝ 

SUPER 

LEAGUE 

ΔΛΛΑ 

• ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΟΙ 
ΘΕΜΟΙ - 
ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ 

Κ17 

Κ20 

ΠΡΟΛΗΦΗ  

ΜΔ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 



Εθδήισζε, εκεξνκελία++ 

1. Ελεκεξσηηθό Φπιιάδην – ζπκπεξηθνξάο παίθηε 

 

2. Εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην πξνπνλεηώλ - θαηάξηηζε 

εθπαηδεπηώλ – εθπαίδεπζε εθπαηδεπηώλ training manual 

 

3. Δηαδηθηπαθή δηαδξαζηηθή εθαξκνγή ηειεθαηάξηηζεο 

επαηζζεηνπνίεζεο - παηδείαο λεαξώλ παηθηώλ e-learning 

 

4. Γηεμαγσγή ζεκηλαξίσλ ζε όιεο αθαδεκίεο λεαξώλ 

παηθηώλ ηεο Superleague [θ17θ20] θαη ηνπο πξνπνλεηέο  

αιιά θαη ηνπο θνηηεηέο ησλ Σ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΩΝ 

ΑΘΗΝΩΝ – ΘΕΑΛΛΟΝΙΚΗ – κειινληηθνύο πξνπνλεηέο 

γπκλαζηέο 

 

 4 . ΟΙ ΓΡΑΔΙ  TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 ΔΛΛΑΓΑ 2013 -2014    



Εθδήισζε, εκεξνκελία++ 



Εθδήισζε, εκεξνκελία++ 

Δλεκεξσηηθό  

Παηθηώλ 

Δγρεηξίδην 

Πξνπνλεηώλ 

         www.football-integrity.gr 



Εθδήισζε, εκεξνκελία++ 

  ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ 1/10/2013-10/3/2014 

                                                                   ελδεηθηηθέο ηάζεηο λννηξνπίεο αληηιήςεηο 

 

 

 

 

 

[Κ17]= 136 

[Κ20]= 116 

[F.Cs]= 6 

 

 
 

 



Εθδήισζε, εκεξνκελία++ 

Θα απέξξηπηεο  

πξνζέγγηζε  

γηα λα ρεηξαγσγήζεηο   

αγώλα… 



Εθδήισζε, εκεξνκελία++ 

Θα ζηνηρεκάηηδεο …… 



Εθδήισζε, εκεξνκελία++ 

Θα αλέθεξεο πιεξνθνξία 

γηα ρεηξαγώγεζε αγώλα… 



Εθδήισζε, εκεξνκελία++ 

ΥΝΟΨΗ 

• 13% (Κ17) /  12% (Κ20)  

των παικτϊν, κα ςτοιχθμάτιηαν οι ίδιοι ι μζςω τρίτων 

 

• 71% του ςυνόλου *Κ17-Κ20]  

• κα απζρριπτε πρόταςθ για να χειραγωγιςει αγϊνα 

 

• 32% (Κ17) / 41% (Κ20)  

δεν κα ανζφεραν τυχόν πλθροφορία για χειραγϊγθςθ αγϊνα 

 



Εθδήισζε, εκεξνκελία++ 

5. ΠΡΟΣΑΔΙ 

 

 

 

 

 

Αηελίδνληαο ην κέιινλ κε ππεπζπλόηεηα 



Εθδήισζε, εκεξνκελία++ 

Με……….……ΤΠΔΤΘΤΝΟΣΗΣΑ 

ΣΙ ζεκαίλεη...ΤΠΔΤΘΤΝΟΣΗΣΑ… 



Γεληθή πλέιεπζε Μειώλ 2010 

ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ - ΑΝΣΙΓΡΑΗ 
 

 

 

 



Εθδήισζε, εκεξνκελία++ 

Δπραξηζηνύκε 

 γηα ηελ  

πξνζνρή ζαο! 

 

 

Δίκαζηε  

ζηελ  

δηάζεζή ζαο  

γηα  

εξσηήζεηο 

 

 

www.transparency.gr 

 

www.transparency.org 

 

 

http://www.transparency.gr/
http://www.transparency.org/

