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«Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση κατέχουν 
κεντρικό ρόλο στην καταπολέμηση των προσυνεννοημένων αγώνων. 
Η Διεθνής Διαφάνεια (Transparency International), ως οργάνωση κατά 
της διαφθοράς με εμπειρία στην ενδυνάμωση των ατόμων με σκοπό να 
αντιταχθούν στη διαφθορά, μπορεί να προσφέρει υποστήριξη σε όλους 
εκείνους που ασχολούνται με το χώρο του ποδοσφαίρου και καλούνται να 
αντιμετωπίσουν επικίνδυνες καταστάσεις».
Cobus de Swardt, Διευθύνων Σύμβουλος 
Transparency International

«Η EPFL, ως η έκφραση της φωνής των ευρωπαϊκών φορέων διοργάνωσης 
πρωταθλημάτων, έχει δεσμευθεί να χρησιμοποιήσει όλη τη δυναμική και την 
επιρροή που διαθέτει προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρη διατήρηση 
της ακεραιότητας των πρωταθλημάτων της. Είναι τιμή μας η συνεργασία 
με τη Διεθνή Διαφάνεια, διότι πιστεύουμε ότι η πρόληψη και η εκπαίδευση 
αποτελούν βασικά μέσα για την εξάλειψη των προσυνεννοημένων αγώνων 
στο άθλημά μας». 
Frédéric Thiriez, Πρόεδρος  
Association of European Professional Football Leagues (EPFL)



«Στη German Football League (DFL) πιστεύουμε ακράδαντα ότι 
η εκπαίδευση και η κατάρτιση, ιδίως των νεαρότερων παικτών, 
αποτελεί βασική πτυχή της πρόληψης. Θέλουμε να υπάρξει σαφής 
κατανόηση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους και 
τις συνέπειες των προσυνεννοημένων αγώνων και του εθισμού 
στον τζόγο για την προστασία των παικτών και την καταπολέμηση 
της χειραγώγησης αγώνων. Η διαβούλευση και η συνεργασία στο 
πλαίσιο αυτού του προγράμματος με τους συνεργάτες μας τη Διεθνή 
Διαφάνεια, την EPFL και τα εθνικά πρωταθλήματα που αποτελούν 
μέλη της, οδήγησαν σε σημαντικά αποτελέσματα και γνώσεις που 
θα αξιοποιήσουμε για την περαιτέρω ανάπτυξη του εθνικού μας 
προγράμματος».
Christian Seifert, Γενικός Διευθυντής 
German Football League (DFL)
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ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ 
ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ 
ΠΡΟΣΥΝΕΝΝΟΗΜΕΝΟΥΣ 
ΑΓΩΝΕΣ

Η Διεθνής Διαφάνεια, η Association of European Professional Football Leagues (EPFL) και η German Football League 
(DFL) συναντήθηκαν προκειμένου να ανταλλάξουν εμπειρίες σχετικά με το πώς θα επιτύχουν τον κοινό στόχο: την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τους προσυνεννοημένους αγώνες και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και πρακτικών 
ώστε να συμβάλουν στην πρόληψή τους. Το πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
συμπεριέλαβε εκπροσώπους των εθνικών παραρτημάτων της Διεθνούς Διαφάνειας και των αρχών διοργάνωσης 
επαγγελματικών ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Λιθουανίας, της Πορτογαλίας 
και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς επίσης και τη συμμετοχή των πρωταθλημάτων της Νορβηγίας και της Πολωνίας. 

Το ποδόσφαιρο θα πρέπει να είναι συναρπαστικό, απολαυστικό και έντιμο. Οι προσυνεννοημένοι αγώνες καταστρέφουν αυτά 
τα χαρακτηριστικά του. Στερούν την απόλαυση εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως οι οποίοι επισκέπτονται τα γήπεδα ή 
παρακολουθούν ποδόσφαιρο από την τηλεόραση. Μπορούν, επίσης, να καταστρέψουν καριέρες και να υπονομεύσουν την 
ακεραιότητα του αθλήματος.

Στόχος του προγράμματος “Staying on Side“ ήταν η ενίσχυση του αγώνα κατά των προσυνεννοημένων αγώνων 
συμβάλλοντας στην προστασία των αξιών του ευ αγωνίζεσθαι, της ακεραιότητας και της καλής αθλητικής συμπεριφοράς στο 
ποδόσφαιρο. Το πρόγραμμα συγκέντρωσε μαζί εμπειρογνώμονες με σκοπό να συζητήσουν βασικά ζητήματα που αφορούν 
το ποδόσφαιρο, όπως είναι τα στοιχήματα και ο τζόγος στον αθλητισμό, καθώς και πιθανές λύσεις σε αυτά τα προβλήματα.

Το πρόγραμμα διερεύνησε τις δυνατότητες επικοινωνίας όσον αφορά τους προσυνεννοημένους αγώνες και ανέπτυξε 
εκπαιδευτικό υλικό προκειμένου να παρουσιάσει τρόπους για την καταπολέμησή τους. Μοιραστήκαμε τις εμπειρίες που 
αποκτήθηκαν σε κάθε χώρα.

Το βασικό σημείο όπου εστιάστηκε το πρόγραμμα ήταν η πρόληψη και η εκπαίδευση όσων εμπλέκονται σε όλες τις πτυχές 
του ποδοσφαίρου, συμπεριλαμβανομένων των νεαρών παικτών, των διαιτητών, των προπονητών και των αξιωματούχων των 
ποδοσφαιρικών αθλητικών ενώσεων.

«Το ποδόσφαιρο θα πρέπει να είναι 
συναρπαστικό, απολαυστικό και έντιμο. 
Οι προσυνεννοημένοι αγώνες καταστρέφουν 
αυτά τα χαρακτηριστικά του.»
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Οι δημοσιεύσεις στον Τύπο έχουν 
βοηθήσει στο να απασχολήσει το ζήτημα 
των προσυνεννοημένων αγώνων τους 
κεντρικούς τίτλους των ειδήσεων. Αυτό 
συμβαίνει σε μια χρονική στιγμή κατά την 
οποία η αυξανόμενη δημοτικότητα του 
ποδοσφαίρου και η ανάπτυξη της παγκόσμιας 
αγοράς στοιχημάτων έχουν μετατρέψει τον 
στοιχηματισμό στο ποδόσφαιρο σε επιχείρηση 
πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. 

Σήμερα μπορούν τοποθετηθούν στοιχήματα 
στο αποτέλεσμα ενός αγώνα, στον αριθμό των 
γκολ, στη διαφορά των βαθμολογιών καθώς 
επίσης σε συγκεκριμένες φάσεις στη διάρκεια 
ενός αγώνα, όπως για παράδειγμα το κόρνερ 
ή το πέναλτι. Τα άτομα μπορούν να μπουν στον 
πειρασμό να προσπαθήσουν να διασφαλίσουν 
ότι θα κερδίσουν το στοίχημα επηρεάζοντας 
παράνομα την εξέλιξη του αγώνα. Αυτό 
μπορεί να συμβεί σε όλα τα επίπεδα του 
ποδοσφαίρου και σε κάθε ηλικιακή ομάδα: 
από ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και αγώνες 
στα κατώτερης κατηγορίας επαγγελματικά 
πρωταθλήματα, έως διεθνείς διοργανώσεις.

Το ποδόσφαιρο αναλαμβάνει δράση με 
σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με 
αυτό το ζήτημα. Η European Professional 
Football Leagues δημοσίευσε τον Κώδικα 
Δεοντολογίας περί Ακεραιότητας των 
Αθλητικών Στοιχημάτων με σκοπό να 
στηρίξει και να ενισχύσει τις προσπάθειες 
των πρωταθλημάτων για την προστασία της 
ακεραιότητας του ποδοσφαίρου. Τον Μάρτιο 
του 2013, η UEFA ανακοίνωσε, σε συνεργασία 
με όλους τους εταίρους του ποδοσφαίρου 
–εθνικά πρωταθλήματα, ποδοσφαιρικές 
αθλητικές ενώσεις και παίκτες– ένα σχέδιο 
δράσης 6 σημείων περί ακεραιότητας, 
στο οποίο περιλαμβάνεται η υποχρεωτική 
διενέργεια ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων από τις ομάδες.

Εάν τα εκατομμύρια των επισκεπτών στα 
γήπεδα και των ακόμα περισσότερων 
τηλεθεατών, οι οποίοι παρακολουθούν 
ποδόσφαιρο από την τηλεόραση γνωρίζουν 
ότι τα αποτελέσματα ενός αγώνα είναι 
προκαθορισμένα, θα χάσουν το ενδιαφέρον 
τους για το άθλημα. Η προστασία της 
ακεραιότητας του ποδοσφαίρου είναι προς 
όφελος όλων όσοι νοιάζονται για το άθλημα.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΑΓΩΝΑ;
Η προσυνεννόηση αγώνα περιγράφει την κατάσταση κατά την οποία τα αποτελέσματα ενός αγώνα ή τα γεγονότα που συμβαίνουν 
κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, έχουν καθορισθεί εκ των προτέρων. Οι αγώνες προκαθορίζονται είτε για την απολαβή οικονομικών 
οφελών μέσω στοιχημάτων είτε για αθλητικούς λόγους: για να διασφαλιστεί η αποτροπή της υποβάθμισης ή η αναβάθμιση 
κάποιας ομάδας.
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Με σκοπό να προκαθορισθεί ένας αγώνας, 
άτομα εκ των έσω -παίκτες ή ο διαιτητής- 
χρειάζεται να δωροδοκηθούν ή να υποστούν 
εκφοβισμό προκειμένου να χειραγωγήσουν 
την εξέλιξη του αγώνα και το τελικό 
αποτέλεσμα. Γι‘ αυτό είναι τόσο σημαντική, 
αφενός η ευαισθητοποίηση σχετικά με το 
πώς μπορούν κάποια άτομα να γίνουν στόχος 
εκείνων που προσπαθούν να στήσουν έναν 
αγώνα, αφετέρου η παροχή εκπαίδευσης και 
της απαιτούμενης στήριξης προκειμένου να 
αποτραπεί αυτό. 

Βασικό σημείο εκκίνησης αποτέλεσε το 
πρόγραμμα πρόληψης και εκπαίδευσης 
“Together Against Match-Fixing” (Μαζί 
κατά των Προσυνεννοημένων Αγώνων) το 
οποίο καταρτίστηκε το 2010 από τη German 

Football Association (Ligaverband), τη 
German Football League (DFL) και τη German 
Football Federation (DFB) με την υποστήριξη 
της Διεθνούς Διαφάνειας-Γερμανίας. Στο 
πλαίσιο του προγράμματος αναπτύχθηκε 
υλικό, όπως ένα πρακτικό εγχειρίδιο το οποίο 
χρησιμοποιεί πραγματικά διλήμματα τα οποία 
ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι παίκτες, οι 
προπονητές και οι διαιτητές και παρουσιάζει 
τρόπους αντίδρασης σε περίπτωση 
προσέγγισής τους με σκοπό την χειραγώγηση 
αγώνα. 

Εφόσον τα άτομα κατανοήσουν τους 
κινδύνους των προσυνεννοημένων αγώνων 
και την ευθύνη τους για αναφορά/ καταγγελία 
οποιουδήποτε περιστατικού, πρέπει να 
υπάρχει ένας ασφαλής χώρος από όπου θα 

μπορούν να λάβουν συμβουλές, εάν βρεθούν 
σε δυσχερή κατάσταση ή υποψιαστούν ότι 
υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Στη Γερμανία 
και την Αυστρία, για παράδειγμα, υπάρχουν 
ανεξάρτητοι διαμεσολαβητές στους οποίους 
μπορεί να προσφύγει κανείς, ενώ στη Σκοτία 
η Scottish Football Association πρόσφατα 
εγκαινίασε μια ανεξάρτητη ανοικτή 
τηλεφωνική γραμμή μέσω της οποίας είναι 
δυνατή η αναφορά προβλημάτων.

Είναι κρίσιμης σημασίας για την αντιμετώπιση 
του προβλήματος, η δέσμευση όλων 
όσοι εμπλέκονται στο ποδόσφαιρο, 
συμπεριλαμβανομένων των ανώτατων 
αξιωματούχων, ώστε να διασφαλιστεί η 
ενσωμάτωση της πρόληψης και εκπαίδευσης 
στην καθημερινότητα του ποδοσφαίρου. 

Σε κάθε χώρα η αθλητική διοργάνωση και 
το παράρτημα της Διεθνούς Διαφάνειας 
συζήτησαν ποια είδη εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων είναι τα καταλληλότερα για 
την τοπική πραγματικότητα και το κοινό στο 
οποίο απευθύνονται. Οι δραστηριότητες 
που πραγματοποιήθηκαν συμπεριέλαβαν 
από έρευνα και συλλογή δεδομένων σχετικά 
με την πρόληψη των προσυνεννοημένων 
αγώνων έως δημοσιοποίηση πληροφοριών και 
ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού. Παράλληλα, 
σε διάφορες χώρες πραγματοποιήθηκαν, 
σεμινάρια παρουσιάζοντας τις διαφορετικές 
πτυχές των προσυνεννοημένων αγώνων αλλά 
και επιμορφωτικά συνέδρια σχετικά με τους 
τρόπους πρόληψής, με τη συμμετοχή παικτών, 
προπονητών και αθλητικών αξιωματούχων.

ΠΡΟλΗψΗ κΑΙ ΕκΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Στο πλαίσιο του προγράμματος “Staying on Side” συνεργάστηκαν εμπειρογνώμονες για την καταπολέμηση της διαφθοράς και 
εκπρόσωποι των επαγγελματικών ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων με εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες στον τομέα του εθισμού 
στον τζόγο, του αθλητικού στοιχηματισμού και της ψυχολογίας προκειμένου να συμβάλουν στον καθορισμό των βασικών παραγόντων 
κινδύνου που σχετίζονται με τους προσυνεννοημένους αγώνες.
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Staying on Side: Γερμανία
Η Διεθνής Διαφάνεια-Γερμανία ξεκίνησε το έργο της στον τομέα της πρόληψης 
προσυνεννοημένων αγώνων το 2010 στηρίζοντας το πρόγραμμα πρόληψης “Together Against 
Match-fixing” (Μαζί κατά των Προσυνεννοημένων Αγώνων) της German League Association 
(Ligaverband), της German Football League (DFL) και της German Football Association (DFB). 
Το πρόγραμμα ανέπτυξε εκτενές ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό συμβάλλοντας στην 
κατανόηση και πρόληψη των κινδύνων που ελλοχεύουν από τον τζόγο, τον εθισμό στον τζόγο και 
τους προσυνεννοημένους αγώνες. Σε αυτό το υλικό συμπεριλαμβάνονται ενημερωτικά έντυπα, 
φυλλάδια, μία ηλεκτρονική εκπαιδευτική εφαρμογή και ένας εξειδικευμένος δικτυακός τόπος. 

Το 2011, η DFB, η Ligaverband και η DFL, μετά από διαβούλευση με τη Διεθνή Διαφάνεια-
Γερμανίας, αποφάσισαν να διορίσουν έναν ανεξάρτητο διαμεσολαβητή ο οποίος είναι διαθέσιμος 
σε οποιονδήποτε θέλει να εκφράσει ανησυχία ή να υποβάλει αναφορά σχετικά με προσέγγιση 
προσυνεννόηση αγώνα ή άλλες ατασθαλίες στο ποδόσφαιρο. Παρέχει, επίσης, συμβουλές σχετικά 
με τον τρόπο συμπεριφοράς σε επικίνδυνες ή ύποπτες καταστάσεις.

Με την υποστήριξη της Διεθνούς Διαφάνειας-Γερμανίας, η Ligaverband και η DFL διοργάνωσαν 
σεμινάρια εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων διευθυντών και προπονητών Ποδοσφαιρικών 
Ακαδημιών, οι οποίοι πλέον μπορούν να εκπαιδεύσουν άλλους. Διοργανώθηκε, επίσης, δημόσια 
εκδήλωση στο Γερμανικό Αθλητικό Πανεπιστήμιο της Κολονίας, η οποία επικεντρώθηκε στη 
σχέση μεταξύ των προσυνεννοημένων αγώνων και του τζόγου ή του εθισμού στον τζόγο.

Η German Football League (DFL) ανέπτυξε εκτενές ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό, όπως 
αυτή η αφίσα, η οποία προωθεί τον εξειδικευμένο εκπαιδευτικό διαδικτυακό ιστότοπο. Το κείμενο 
αναφέρει: «Μην στήνεις το παιχνίδι. Το άθλημά σου. Η καριέρα σου. Η ευθύνη σου».
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«Ένας ανεξάρτητος διαμεσολαβητής 
είναι τώρα διαθέσιμος σε 
οποιονδήποτε θέλει να εκφράσει 
ανησυχία ή να υποβάλει αναφορά 
σχετικά με προσέγγιση για 
προκαθορισμό αγώνα. Παρέχει, 
επίσης, συμβουλές σχετικά με τον 
τρόπο συμπεριφοράς σε επικίνδυνες 
ή ύποπτες καταστάσεις.»

Η Ligaverband και η DFL τροποποιήσαν τα καταστατικά τους προκειμένου να καταστεί 
υποχρεωτική για τις Ποδοσφαιρικές Ακαδημίες η διοργάνωση σεμιναρίων σχετικά με 
την πρόληψη των προσυνεννοημένων αγώνων για τις ηλικιακές ομάδες κάτω των 16 
ετών / κάτω των 23 ετών, μία φορά ανά σεζόν. Επιπλέον, οι Ποδοσφαιρικές Ακαδημίες 
πρέπει να ορίσουν έναν υπεύθυνο ακεραιότητας και πρόληψης ο οποίος θα είναι 
αρμόδιος για την ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης του εθισμού στον τζόγο και των 
προσυνεννοημένων αγώνων στο πλαίσιο της ποδοσφαιρικής αθλητικής ένωσης. Οι 
τροποποιήσεις αυτές θα ισχύουν από τη σεζόν 2014/2015. 

Η Ligaverband, η DFL και η Διεθνής Διαφάνεια-Γερμανία δημοσίευσαν μία σειρά 
άρθρων στα περιοδικά των μελών τους, παραχώρησαν συνεντεύξεις και ηχογράφησαν 
podcasts σχετικά με το πρόγραμμα. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο  
www.gemeinsam--gegen-spielmanipulation.de.

STAYING 
ON SIDE: 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ



Staying on Side: Ελλάδα 
Η Super League Ελλάδα και η Διεθνής Διαφάνεια - Ελλάς ανέπτυξαν και εφάρμοσαν 
πιλοτικά εκπαιδευτικό και προωθητικό υλικό με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους 
προσυνεννοημένους αγώνες χρησιμοποιώντας το μήνυμα:

«Έντιμη Συμπεριφορά στο Ποδόσφαιρο: Η ομάδα σου. Η καριέρα σου. Η ευθύνη σου».

Το υλικό αυτό περιλαμβάνει: 

•  φυλλάδιο με τίτλο «Επτά τρόποι για να προστατεύσεις το άθλημα που αγαπάς», το οποίο 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με κανόνες, με το τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται και 
ενημέρωση για τους κινδύνους που απορρέουν από τους προσυνεννοημένους αγώνες 

•  εγχειρίδιο για προπονητές/εκπαιδευτές που περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες, σχετική 
νομοθεσία, πραγματικές υποθέσεις, τρόπους αντίδρασης καθώς και μεθοδολογία για τη 
διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σχετικά με τους προσυνεννοημένους αγώνες για 
νεαρούς παίκτες 

•  ηλεκτρονική εφαρμογή για νεαρούς παίκτες η οποία είναι προσβάσιμη μέσω διαδικτύου 
και Facebook. Παρουσιάζει με ψυχαγωγικό τρόπο περιπτώσεις διλημμάτων με τη χρήση 
κινουμένων σχεδίων 

Νεαροί παίκτες παρακολουθούν ένα σεμινάριο κατά των προσυνεννοημένων αγώνων στην 
ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης, μέλος της Super League.

© Super League Greece/Reporter images



Το νέο υλικό χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος για τη διενέργεια πιλοτικών 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε παίκτες Κάτω των 17 ετών/ Κάτω των 20 έτων, των 
18 ομάδων της Super League και σε πανεπιστημιακούς φοιτητές του τομέα Αθλητισμού.

Διοργανώθηκε ημέρα ευαισθητοποίησης καθώς και μία ανοικτή εκδήλωση, στο πλαίσιο 
της οποίας νεαροί παίκτες φορούσαν ειδικά μπλουζάκια για την προώθηση των στόχων του 
προγράμματος.

Η συνεργασία αυτή αποτέλεσε το έναυσμα ώστε να ξεκινήσουν συζητήσεις σχετικά με 
την ανάγκη περισσότερης εκπαίδευσης και πρόληψης και ενός ασφαλούς συστήματος 
προστασίας όσων αποκαλύπτουν περιστατικά (whistleblowing).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο www.football-integrity.gr

© Super League Greece/Reporter images

«Έντιμη συμπεριφορά στο 
Ποδόσφαιρο: Η ομάδα σου. 
Η καριέρα σου. Η ευθύνη σου».
Το μήνυμα που χρησιμοποιήσαμε στην Ελλάδα για όλες τις δράσεις μας.

STAYING ON 
SIDE: ΕλλΑΔΑ
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© Serie B Italy

Η δεύτερη εθνική κατηγορία της Ιταλίας Lega B και η Διεθνής Διαφάνεια-Ιταλία 
ανέπτυξαν διάλογο με παίκτες και ομάδες στη Ρώμη, το Παλέρμο και την Μπρέσια 
σχετικά με το πώς διενεργούνται οι προσυνεννοημένοι αγώνες και τι μπορούν 
να κάνουν οι ομάδες για να τους σταματήσουν. Με αφορμή αυτό, ξεκίνησε μια 
μακροπρόθεσμη συνεργασία της Διεθνούς Διαφάνειας- Ιταλίας και της Italian 
Footballers’ Association και οδήγησε σε μια πρώτη συνεργασία με την Italian 
Coaches Association.

Η πρακτική καταπολέμησης των προσυνεννοημένων αγώνων περιγράφεται 
λεπτομερώς σε ειδικό δικτυακό τόπο. Το πρόγραμμα προωθεί ένα Πρωτόκολλο 
Αυτοάμυνας/Προστασίας το οποίο περιλαμβάνει την εγκατάσταση διαμεσολαβητή 
από την διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος και συστήματος προστασίας 
whistleblowing τα οποία συνοδεύονται από σεμινάρια εκπαίδευσης και 
ευαισθητοποίησης. 

Η εκπαιδευτική προσέγγιση επικεντρώνεται στην καλλιέργεια νοοτροπίας 
ακεραιότητας των παικτών και αφορά όλες τις πτυχές συμπεριφοράς, 
συμπεριλαμβανομένου του τρόπου υπεύθυνης οικονομικής διαχείρισης.

Περισσότερα από 100 άτομα από τον κόσμο του ποδοσφαίρου, μεταξύ άλλων 
παίκτες, προπονητές, διαιτητές, μέλη του προσωπικού των ομάδων (τόσο τεχνικό 
όσο και διοικητικό προσωπικό) στη Ρώμη, το Παλέρμο και τη Μπρέσια έμαθαν για 
τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τους προσυνεννοημένους αγώνες και το πώς 
μπορεί να πραγματοποιηθεί η προσέγγιση και προσέλκυση ατόμων.

Staying on Side: Ιταλία

(από αριστερά προς τα δεξιά) Giovanni Colombo, Διεθνής Διαφάνεια- Ιταλία, Alfredo 
Calligaris, πρώην Διευθυντής της Ποδοσφαιρικής Σχολής Coverciano FIGC, Paolo Bertaccini 
Bonoli, Διεθνής Διαφάνεια Ιταλία και Andrea Abodi, Πρόεδρος της Ιταλικής Lega Serie B 
παρουσιάζουν το πρόγραμμα «Τέλος στους προσυνεννοημένους αγώνες» (“Stop Match-
fixing”), σε συνέντευξη τύπου στο Μιλάνο.
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«Η εκπαιδευτική προσέγγιση 
επικεντρώνεται στην καλλιέργεια 
νοοτροπίας ακεραιότητας 
των παικτών και αφορά όλες 
τις πτυχές συμπεριφοράς, 
συμπεριλαμβανομένου του 
τρόπου υπεύθυνης οικονομικής 
διαχείρισης.»

Η Διεθνής Διαφάνεια-Ιταλία σε συνεργασία με το Καθολικό Πανεπιστήμιο του 
Μιλάνο, διενήργησε παράλληλα, έρευνα για τα πρότυπα συμπεριφοράς που 
σχετίζονται με τους προσυνεννοημένους αγώνες με σκοπό να βοηθήσει τους 
εκπαιδευτές να κατανοήσουν πώς να αναγνωρίζουν καλύτερα τους κινδύνους του 
φαινομένου και να βοηθούν εγκαίρως τα άτομα πριν την εξέλιξη του προβλήματος.

Η προώθηση και εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Αυτοάμυνας/Προστασίας έχει 
ξεκινήσει, σε συνεργασία με την ιταλική κυβέρνηση σε μια προσπάθεια διεύρυνσης 
του πεδίου εφαρμογής του.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο  
www.stop-match-fixing-italia.org

 
STAYING ON 
SIDE: ΙΤΑλΙΑ
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Staying on Side: λιθουανία 
Η Διεθνής Διαφάνεια-Λιθουανία παρουσιάζει τη δική της οπτική ευαισθητοποίησης των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης και της αθλητικής κοινότητας μέσω σεμιναρίων και έρευνας. Λόγω της 
δημοτικότητας της καλαθοσφαίρισης στη χώρα, η Διεθνής Διαφάνεια-Λιθουανία συνεργάστηκε 
επίσης με ενδιαφερόμενα μέρη από τον συγκεκριμένο άθλημα.

Διοργάνωσε σεμινάριο σχετικά με τους προσυνεννοημένους αγώνες για δημοσιογράφους, 
εστιάζοντας στον ρόλο του Τύπου τόσο στην επεξήγηση των κινδύνων που πηγάζουν από 
τους προσυνεννοημένους αγώνες στον αθλητισμό όσο και στην αποκάλυψη σκανδάλων 
προσυνεννοημένων αγώνων. 

Το ερευνητικό μέρος του προγράμματος συμπεριέλαβε έρευνα σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές 
και καλαθοσφαιριστές προκειμένου να εκτιμηθεί πόσο διαδεδομένοι πιστεύουν ότι είναι οι 
προσυνεννοημένοι αγώνες στο άθλημά τους.

Η Διεθνής Διαφάνεια-Λιθουανία διενήργησε συνεντεύξεις από 100 ποδοσφαιριστές και 
259 καλαθοσφαιριστές. Τα αποτελέσματα, τα οποία δημοσιεύονται ξεχωριστά, παρουσιάστηκαν 
στον Τύπο και στους υπουργούς Αθλητισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο συνεδρίου για 
τη χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό. 

Καταγράφηκε ανησυχία για τους προσυνεννοημένους αγώνες στη χώρα καθώς και το γεγονός ότι 
δεν αναλαμβάνεται επαρκής δράση για την ευαισθητοποίηση των παικτών. Τα αποτελέσματα της 
έρευνας αποτέλεσαν το έναυσμα για τη διεξαγωγή ευρείας δημόσιας συζήτησης και κατέδειξαν 
την ανάγκη ανάληψης μεγαλύτερης δράσης για την πρόληψη και την εκπαίδευση -αυτό θα 
αποτελέσει το επόμενο βήμα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο: http://transparency.lt/en/
news/2014/01/21/corruption-sports/

Αφίσες κατά των προσυνεννοημένων αγώνων είχαν τοποθετηθεί μπροστά από αθλητικούς 
οργανισμούς σε Βίλνιους, Κάουνας, Κλαϊπέντα, Σιαουλιάι,Πανεβέζυς.
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© Transparency International Portugal

Staying on Side: Πορτογαλία 
Η Διεθνής Διαφάνεια-Πορτογαλία διενήργησε μία σειρά εις βάθος συνεντεύξεων με 
πρώην ποδοσφαιριστές, προπονητές, διαιτητές και πρώην διαιτητές καθώς και διευθυντές 
Ποδοσφαιρικών Ακαδημιών με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει το ποδόσφαιρο στην Πορτογαλία.

Με την υποστήριξη των πορτογαλικών ενδιαφερομένων μερών του ποδοσφαίρου 
και την τεχνική καθοδήγηση δύο πανεπιστημίων, η Διεθνής Διαφάνεια-Πορτογαλία 
πραγματοποίησε ανώνυμη ηλεκτρονική έρευνα με τη συμμετοχή διαιτητών 
ερασιτεχνικών, επαγγελματικών και διεθνών πρωταθλημάτων, εκ των οποίων όλοι είναι 
μέλη της Πορτογαλικής Ένωσης Διαιτητών Ποδοσφαίρου.

Η Διεθνής Διαφάνεια-Πορτογαλία σχεδιάζει να διενεργήσει έρευνες σφυγμομετρώντας και 
άλλα στοχευμένα κοινά, όπως οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου και οι φοιτητές του κλάδου 
της αθλητικής διοίκησης. Τα αποτελέσματα και η ανάλυση της έρευνας θα δημοσιευθούν 
ξεχωριστά.

Οι συνεντεύξεις και τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι υπάρχει ανάγκη ειδικών 
προγραμμάτων πρόληψης και εκπαίδευσης για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους 
προσυνεννοημένους αγώνες και τους κινδύνους που αυτοί θέτουν για το ποδόσφαιρο, 
κυρίως για τους νεαρούς παίκτες. Είναι επίσης αναγκαία η θέσπιση νομοθεσίας για τους 
whistleblowers και ενός ασφαλούς συστήματος αναφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο: www.transparency.pt.



Staying on Side: Ηνωμένο 
Βασίλειο
Υιοθετώντας την αντίληψη ότι η χρήση πραγματικών παραδειγμάτων παρουσιάζει 
με τον καλύτερο τρόπο τους κινδύνους των προσυνεννοημένων αγώνων, η Διεθνής 
Διαφάνεια-Ηνωμένο Βασίλειο δημοσιεύει έναν οδηγό για τις ποδοσφαιρικές ομάδες 
ο οποίος εικονογραφεί αυτούς τους κινδύνους. Η έκδοση περιγράφει με ποιον τρόπο 
μπορεί να αναγνωρίσει κανείς και να αντισταθεί στις προσεγγίσεις που αφορούν στους 
προσυνεννοημένους αγώνες καθώς και το πώς οι ομάδες μπορούν να εφαρμόσουν 
προληπτικά μέτρα. 

Παράλληλα με τη χρήση αληθινών σεναρίων, ο οδηγός προσφέρει σχετική 
καθοδήγηση, γενικά εργαλεία και προτάσεις με τρόπους αποφυγής και πρόβλεψης 
αυτών των σεναρίων. 

Η έκδοση αυτή θα παρουσιαστεί και θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για τους 
αξιωματούχους των ομάδων ώστε να εκπαιδεύσουν τους παίκτες και όλους όσοι 
εμπλέκονται στο χώρο του ποδοσφαίρου.

Η Διεθνής Διαφάνεια-Ηνωμένο Βασίλειο συνεργάζεται με τα ποδοσφαιρικά 
πρωταθλήματα και τις ενώσεις της χώρας προκειμένου να καταστεί η έκδοση αυτή 
προσβάσιμη στους αξιωματούχους των ομάδων σε όλα τα επίπεδα του ποδοσφαίρου 
στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο:  
www.transparency.org.uk.

«Ο οδηγός μας περιγράφει με ποιον 
τρόπο μπορεί να αναγνωρίσει 
κανείς και να αντισταθεί στις 
προσεγγίσεις που αφορούν στους 
προσυνεννοημένους αγώνες καθώς 
και πώς οι ομάδες μπορούν να 
εφαρμόσουν προληπτικά μέτρα. 

Η έκδοση αυτή θα παρουσιαστεί και 
θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για 
τους αξιωματούχους των ομάδων ώστε 
να εκπαιδεύσουν τους παίκτες και 
όλους όσοι εμπλέκονται με το χώρο του 
ποδοσφαίρου.»
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Στο πρόγραμμα “Staying on Side” συμμετείχαν και τα 
μέλη της European Professional Football Leagues από τη 
Νορβηγία και την Πολωνία. 

Η Norwegian Professional Football League εφάρμοσε 
πιλοτικά δράσεις ευαισθητοποίησης που απευθύνονταν 
σε νεαρούς ποδοσφαιριστές. Η διοργανώτρια αρχή του 
πρωταθλήματος οργάνωσε σεμινάριο εκπαίδευσης για 
250 παίκτες και διαιτητές κατά τη διάρκεια τουρνουά 
ποδοσφαίρου το 2013, το οποίο επικεντρώθηκε στην 
εκπαίδευση και την πρόληψη. 

Στην Πολωνία το επαγγελματικό πρωτάθλημα 
ποδοσφαίρου, Ekstraklasa, και το Υπουργείο Αθλητισμού 
και Τουρισμού συμφώνησαν να αναλάβουν κοινή δράση 
κατά του φαινομένου των προσυνεννοημένων αγώνων στο 
τομέα της εκπαίδευσης και της πρόληψης, η οποία θα είναι 
υποχρεωτική για τις ομάδες. 

Ήδη προετοιμάζουν εκπαιδευτικό υλικό και οργανώνουν 
16 εκπαιδευτικά σεμινάρια σε κάθε ποδοσφαιρική 
αθλητική ένωση της Ekstraklasa που απευθύνονται 
σε παίκτες ηλικίας από 15 έως 18 ετών καθώς και 
προπονητές. 

Staying on Side: 
Νορβηγία και Πολωνία

© iStockphoto/Nikada



19

Το ποδόσφαιρο θα πρέπει να 
είναι συναρπαστικό, απολαυστικό 
και έντιμο. Οι προσυνεννοημένοι 
αγώνες καταστρέφουν αυτά τα 
χαρακτηριστικά του. Στερούν 
την απόλαυση εκατομμυρίων 
ανθρώπων παγκοσμίως οι οποίοι 
επισκέπτονται τα γήπεδα ή 
παρακολουθούν ποδόσφαιρο από 
την τηλεόραση. Μπορούν, επίσης, 
να καταστρέψουν καριέρες και να 
υπονομεύσουν την ακεραιότητα του 
αθλήματος.

Στόχος του προγράμματος “Staying 
on Side” ήταν η ενίσχυση του αγώνα 
κατά των προσυνεννοημένων 
αγώνων συμβάλλοντας στην 
προστασία των αξιών του ευ 
αγωνίζεσθαι, της ακεραιότητας και 
της καλής αθλητικής συμπεριφοράς 
στο ποδόσφαιρο.

Εδώ νεαροί παίκτες στην Ελλάδα 
φορούν τα μπλουζάκια με το 
μήνυμα του προγράμματος: 
«Έντιμη συμπεριφορά στο 
Ποδόσφαιρο»

© Super League Greece/Reporter images
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Εκπαίδευση και πρόληψη:

•  Είναι σημαντικό η αθλητική κοινότητα να αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο των προσυνεννοημένων 
αγώνων με προνοητικό τρόπο, εκφράζοντας τη δημόσια δεύσμευσή της για την καταπολέμηση των 
προσυνεννοημένων αγώνων και συμμετέχοντας σε προγράμματα πρόληψης και εκπαίδευσης. 

•  Όλοι οι εμπλεκόμενοι στο ποδόσφαιρο, από τους παίκτες και τους προπονητές όλων των επιπέδων έως τους διαιτητές, 
τους αξιωματούχους ποδοσφαιρικών αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών, θα πρέπει να λαμβάνουν τακτικά 
πληροφόρηση σχετικά με τους κινδύνους του εθισμού στον τζόγο και των προσυνεννοημένων αγώνων. 

•  Η παρεχόμενη από τις ομάδες εκπαίδευση θα πρέπει να παρουσιάζει στα άτομα τρόπους αντιμετώπισης δύσκολων 
καταστάσεων και να προσφέρει βοήθεια και πρακτικές συμβουλές σχετικά με το πώς μπορούν να αντισταθούν όταν 
βρεθούν αντιμέτωποι με πρόταση προκαθορισμού αγώνα. Δεν θα πρέπει απλά να εξηγεί τους κανόνες και να απειλεί 
με κυρώσεις. 

•  Ευαισθητοποίηση σχετικά με τον τζόγο: όλες οι ποδοσφαιρικές αθλητικές ενώσεις θα πρέπει να παρέχουν στους 
παίκτες πληροφόρηση και υποστηρικτικές υπηρεσίες για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τον τζόγο.

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑλλΑΞΕΙ;
Η εκπαίδευση και η πρόληψη μπορούν να συμβάλουν στην προετοιμασία όλων των εμπλεκόμενων 
παραγόντων στο ποδόσφαιρο για την αντιμετώπιση του προβλήματος των προσυνεννοημένων αγώνων. Αυτές 
οι προτάσεις βασίζονται στην πιλοτική έρευνα και την εμπειρία μας από το πρόγραμμα “Staying on Side”.

Προστασία whistleblower: 

•  Θα πρέπει να υπάρχει ένας ασφαλής χώρος για όσους επιθυμούν 
να αναφέρουν περιπτώσεις προσυνεννοημένων αγώνων ή σχετικές 
υποψίες (whistleblowing)

•  Θα πρέπει να υπάρχει στη διάθεση όλων είτε ένας ανεξάρτητος 
διαμεσολαβητής ή άλλο κατάλληλο σύστημα whistleblowing 

•  Το σύστημα whistleblowing θα πρέπει να διασφαλίζει την 
ανωνυμία, να γεννά εμπιστοσύνη σε όσους υποβάλλουν αναφορές 
και να διαθέτει σαφώς καθορισμένες διαδικασίες διαχείρισης και 
προώθησης των αναφορών που λαμβάνονται. 
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•  Διεθνής Διαφάνεια (Transparency International)  
www.transparency.org/whatwedo/activity/staying_on_side_
education_and_prevention_of_match_fixing

•  Κώδικας Δεοντολογίας της European Professional 
Football Leagues 
www.epfl-europeanleagues.com/ga_sports_betting_integrity.htm

•  German Football League (DFL) 
www.gemeinsam-gegen-spielmanipulation.de

•  Δικτυακός τόπος του Προγράμματος από τη Διεθνή 
Διαφάνεια-Ελλάδος / Super League Ελλάδα  
www.football-integrity.gr

•  Δικτυακός τόπος του Προγράμματος από τη Διεθνή 
Διαφάνεια Ιταλίας / Ιταλική Lega B  
www.stop-match-fixing-italia.org

•  Scottish FA/Scottish Professional Football League/
PFA Scotland/Coaches and Managers Association 
“Keep it Clean” 
www.scottishfa.co.uk/scottish_fa_news.
cfm?page=1961&newsID=12996

•  UEFA/EPFL/FIFPro/ECA Σχέδιο 6-σημείων  
www.uefa.org/mediaservices/mediareleases/newsid=1935133.html 

•  FIFPro’s “Don’t Fix It”  
www.fifpro.org/en/don-t-fix-it

•  Austria’s “Play Fair Code”  
www.playfaircode.at

ΘΕλΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ; 
Πολλές οργανώσεις σήμερα αναπτύσσουν υλικό και συγκεντρώνουν πληροφορίες 
που θα βοηθήσουν στην καταπολέμηση των προσυνεννοημένων αγώνων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τους ακόλουθους δικτυακούς τόπους:
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ΕΠΙκΟΙΝΩΝΙΑ:
Διεθνής Διαφάνεια (Transparency International)
ti@transparency.org

European Professional Football Leagues (EPFL)
alberto.colombo@epfl-europeanleagues.com

German Football League (DFL)
juergen.paepke@bundesliga.de



Διεθνής Διαφάνεια 
Διεθνής Γραμματεία 
Alt-Moabit 96 
10559 Βερολίνο 
Γερμανία

Τηλέφωνο: +49 - 30 - 34 38 200 
Φαξ: +49 - 30 - 34 70 39 12

ti@transparency.org 
www.transparency.org

blog.transparency.org 
facebook.com/transparencyinternational 
twitter.com/anticorruption


