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Διαφάνεια 1: Χειραγώγηση αγώνων 

Χειραγωγήση αγώνων

Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις

 

Συζητήστε συνοπτικά την ανάγκη για εκπαιδευτικές παρεμβάσεις κατά της 
χειραγώγησης αγώνων. Γιατί θεωρείται σημαντική η εκπαίδευση των αθλητών και 
αθλητριών; 
 
Εκτιμώμενος χρόνος: 3 λεπτά 
 
 

Διαφάνεια 2: Ανακεφαλαίωση της προηγούμενης ενότητας 

Ανακεφαλαίωση της 
προηγούμενης ενότητας

• Τύποι προσέγγισης

– Επαφή, προσφορά, αποδοχή

• Ατομικοί καθοριστικοί παράγοντες

– Οικονομική κατάσταση / επίπεδο απόδοσης

– Εθισμός στο στοίχημα

– Ηθική στάση

• Κοινωνικοί καθοριστικοί παράγοντες

– Κοινωνική πίεση

– Αντιληπτές νόρμες

 

Συνοψίστε τα πιο σημαντικά θέματα που συζητήθηκαν στην προηγούμενη συνεδρία, 
δηλαδή τους τύπους προσέγγισης, τους προσωπικούς και κοινωνικούς παράγοντες. 
Παρουσιάστε ένα κεντρικό μήνυμα, ότι δηλαδή είναι ευθύνη του ατόμου να μη 
συμμετέχει στη χειραγώγηση αγώνων. 
 



 

Εκτιμώμενος χρόνος: 3 λεπτά 
 
 

Διαφάνεια 3: Ανάγκες και κενά στην εκπαίδευση σχετικά με τη χειραγώγηση αγώνων 

Ανάγκες και κενά στην εκπαίδευση 
σχετικά με τη χειραγώγηση αγώνων

• Το μοντέλο ανίχνευσης και τιμωρίας δεν έχει 
αποδειχθεί αποτελεσματικό.

• Μια πρόσκληση για εκπαίδευση μπορεί να 
αποτρέψει τους αθλητές να συμμετέχουν σε 
χειραγώγηση αγώνα.

• Ανάγκη για βασισμένη στη θεωρία 
εκπαίδευση κατά της χειραγώγησης αγώνων.

 

Περιγράψτε τα σημαντικά κενά κατά της χειραγώγησης αγώνων. Επικεντρωθείτε 
στην αναποτελεσματικότητα του μοντέλου ανίχνευσης και τιμωρίας. Συζητήστε για 
την αναποτελεσματικότητα των υφιστάμενων πλατφορμών για την (χωρίς 
αμφιβολία) ανίχνευση ενός στημένου παιχνιδιού. 
Συζητήστε την ανάγκη για εκπαίδευση. Παρουσιάστε τα οφέλη της εκπαίδευσης 
μέσω της παρακολούθησης ύποπτων παιχνιδιών. Η εστίαση στο κόστος και στη 
βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων (δηλαδή, οι αθλητές με εκπαίδευση είναι 
λιγότερο πιθανό να στήσουν ένα παιχνίδι και η ανάγκη παρακολούθησης είναι 
χαμηλότερη, ενώ οι μη εκπαιδευμένοι αθλητές / ομάδες θα πρέπει να 
παρακολουθούνται όσο διαρκεί η συμμετοχή τους). 
Συζητήστε την ανάγκη για εκπαίδευση βασισμένη σε θεωρίες και αποδεικτικά 
στοιχεία αντί για αύξηση της συνειδητοποίησης. Έρευνες για την ανάγκη ανάπτυξης 
αποτελεσματικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων - η θεωρία και τα στοιχεία του 
παρελθόντος μπορούν να πιστοποιήσουν καλύτερα μια αποτελεσματική 
παρέμβαση. 
 
Εκτιμώμενος χρόνος 5 λεπτά 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Διαφάνεια 4 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Fix the Fixing

• Ορισμός της χειραγώγησης αγώνων

• Νομοθετικά ζητήματα

• Τύποι προσέγγισης για το στήσιμο αγώνα

• Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα

• Κοινωνική πίεση

• Ηθική

• Αναγνώρισε-Αντιστάσου-Ανάφερε

 

Παρουσιάστε το εκπαιδευτικό εργαλείο Fix the Fixing. Παρουσιάστε τα περιεχόμενα 
του εργαλείου. 
 
Εκτιμώμενος χρόνος: 3 λεπτά 
 
 

Διαφάνεια 5: Ορισμός της χειραγώγησης αγώνων 

Ορισμός της χειραγώγησης αγώνων

• Το θέμα αυτό επικεντρώνεται 
στην κατανόηση του φαινομένου 
της χειραγώγησης αγώνων. 
Παρέχονται ορισμοί των 
διαφόρων πτυχών του 
προβλήματος.

• Παρουσιάζεται μια 
περιπτωσιολογική μελέτη που 
βοηθά τους αθλητές να 
κατανοήσουν την έννοια και τους 
τύπους προσέγγισης.

https://www.youtube.com/watch?v=

8QXDZK8aNIA

 

Παρουσιάστε τις θεματικές ενότητες του Fix the Fixing. Παρουσιάστε το 
περιεχόμενο κάθε ενότητας και τη συμβολή του στην εκπαίδευση κατά της 
χειραγώγησης αγώνων. 
 
Εκτιμώμενος χρόνος: 5 λεπτά 



 

 
 

  



 

Διαφάνεια 6: Νομοθετικά ζητήματα 

Νομοθετικά ζητήματα
5 συνέπειες του στησίματος αγώνων

Αυτή η ενότητα 

παρουσιάζει τους 

τύπους 

χειραγώγησης 

αγώνων και τις 

συνέπειες της από 

πλευράς 

νομοθεσίας. Παρέχει 

πληροφορίες σχετικά 

με το αθλητικό 

δικαστικό σύστημα, 

τους πειθαρχικούς 

κώδικες και τον 

κώδικα 

δεοντολογίας.

 

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τους τύπους χειραγώγησης αγώνων και τις 
συνέπειες της από πλευράς νομοθεσίας. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με το 
αθλητικό δικαστικό σύστημα, τους πειθαρχικούς κώδικες και τον κώδικα 
δεοντολογίας. 
 
Εκτιμώμενος χρόνος: 5 λεπτά 
 
 
Διαφάνεια 7: Τύποι προσέγγισης για στήσιμο αγώνα 

Τύποι προσέγγισης για στήσιμο 
αγώνα

• Αυτή η διδακτική ενότητα παρουσιάζει 
τους 3 πρωταγωνιστές/παράγοντες που 
συμμετέχουν σε μια τυπική δράση 
χειραγώγησης αγώνων. Περιγράφει τις 
τεχνικές και τα διάφορα στάδια που 
τυπικά χρησιμοποιούνται για τη 
δημιουργία ενός επιτυχημένου στησίματος 
και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον 
τύπο της προσέγγισης από την οπτική του 
αθλητή.

• Αυτή η διδακτική ενότητα διερευνά την 
έννοια του εξαναγκασμού.

‘Ο Dave (Warner) μου πρότεινε να 
το συζητήσουμε εκτός γηπέδου 
και δεδομένης της κατάστασης 
στην οποία βρισκόμασταν στο 

παιχνίδι εγώ συμφώνησα’
(Camerson Bancroft, αυστραλός 

αθλητής).
https://www.news.com.au/sport/cricket/cameron-bancroft-

opens-up-on-the-ball-tampering-scandal/news-

story/9e43d3cd7938c007226e84c187e57914

 

Παρουσιάστε τις διδακτικές ενότητες του Fix the Fixing. Παρουσιάστε το 
περιεχόμενο κάθε διδακτικής ενότητας και τη συμβολή της στην εκπαίδευση κατά 
της χειραγώγησης αγώνων. 
 
Εκτιμώμενος χρόνος: 5 λεπτά 
 
 



 

Διαφάνεια 8: Πώς να χρησιμοποιήσετε ένα ποδοσφαιρικό σωματείο για να ξεπλύνετε 

χρήμα 

Πώς να χρησιμοποιήσετε ένα 

ποδοσφαιρικό σωματείο για να 

ξεπλύνετε χρήμα

Η EUROPOL εξάρθρωσε μια εγκληματική συμμορία της Ρωσίας που

ξέπλενε χρήμα μέσω ενός ποδοσφαιρικού σωματείου της

Πορτογαλίας. Οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν απλές…

ΒΗΜΑ 1 Εντοπίστε ένα ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό σωματείο 

που βρίσκεται σε οικονομική δυσχέρεια.

ΒΗΜΑ 2 Διεισδύστε στο σωματείο, κερδίστε 

εμπιστοσύνη κάνοντας βραχυπρόθεσμες δωρεές 

ή επενδύσεις. 

ΒΗΜΑ 3 Αγοράστε το σωματείο, 

χρησιμοποιώντας το σαν ‘βιτρίνα’ για ένα 

δίκτυο αδιαφανών εταιριών που θα είναι off-

shore.

ΒΗΜΑ 4 Ξεπλύνετε το χρήμα μέσω υπερεκτίμησης των 

παικτών κατά τις μεταγραφές, αγοράς τηλεοπτικών 

δικαιωμάτων και μέσω στοιχηματικής δραστηριότητας.

 

 

Διαφάνεια 9: Τυχερά παιχνίδια και στοιχηματισμός 

Τυχερά παιχνίδια και στοιχηματισμός

• Αυτή η διδακτική ενότητα 
εισάγει το θέμα του 
στοιχήματος και του 
τζόγου. Επισημαίνει τις 
περιπτώσεις όπου το 
παιχνίδι είναι 
ανεξέλεγκτο και οδηγεί σε 
εθισμό.

• Παρουσιάζει συμβουλές 
και δραστηριότητες που 
εκπαιδεύουν τους 
αθλητές σχετικά με τον 
τρόπο αποφυγής τυχερών 
παιχνιδιών.

Μια νοοτροπία των τυχερών 
παιχνιδιών; Πολλοί αθλητές 
έχουν παίξει…

Βασικά προβλήματα

… για να νιώσουν ότι ανήκουν
κάπου.

Κυνηγώντας απώλειες.

… γιατί ενθαρρύνθηκαν από 
τους συμπαίκτες τους.

Χρειάζεται να παίξουν με 
μεγαλύτερα χρηματικά ποσά.

… επειδή οι εταιρείες τυχερών 
παιχνιδιών ενθαρρύνουν τους 
αθλητές να στοιχηματίζουν.

Ενοχή για τα τυχερά 
παιχνίδια.

… επειδή η χορηγία από 
τυχερά παιχνίδια είναι 
σημαντική.

Στοιχηματισμός πάνω από 
την οικονομική δυνατότητα.

Αιτία στρες, άγχους και 
προβλημάτων υγείας.

Δανεισμός χρημάτων ή 
αντικειμένων για να παίξουν 
περισσότερο.

Κριτική.

Wardle et al., 2014  

Παρουσιάστε τις διδακτικές ενότητες του Fix the Fixing. Παρουσιάστε το 
περιεχόμενο κάθε διδακτικής ενότητας και τη συμβολή της στην εκπαίδευση κατά 
του στησίματος των αγώνων. 
 
Εκτιμώμενος χρόνος: 5 λεπτά 
 
 
 

  



 

Διαφάνεια 10: Τζόγος και στοίχημα 

Τζόγος και στοίχημα

▪ Εθισμός: Σε ποιες περιπτώσεις ο τζόγος είναι ανεξέλεγκτος και 
οδηγεί σε εθισμό;

1. Χρειάζεται να τζογάρεις με αυξανόμενο ποσό χρημάτων ώστε να πετύχεις τον επιθυμητό ενθουσιασμό; Ναι Όχι

2. Ένιωσε ανήσυχος ή ευέξαπτος όταν προσπάθησες να μειώσεις ή να σταματήσεις τον τζόγο; Ναι Όχι

3. Έκανες επαναλαμβανόμενες ανεπιτυχείς προσπάθειες να ελέγξεις, να μειώσεις ή να σταματήσεις τον τζόγο; Ναι Όχι

4. Είσαι συχνά προβληματισμένος σχετικά με τον τζόγο όπως για παράδειγμα σκέφτεσαι σχετικές εμπειρίες σου, σχεδιάζεις το 
επόμενο στοίχημα ή σκέφτεσαι τρόπους να κερδίσεις λεφτά με τα οποία θα τζογάρεις;

Ναι Όχι

5. Τζογάρεις όταν αισθάνεσαι αναστατωμένος κατά κάποιο τρόπο, όπως αγχωμένος, πιεσμένος, μόνος, ένοχος ή 
καταθλιπτικός;

Ναι Όχι

6. Όταν χάσεις χρήματα τζογάροντας, επιστρέφεις μια άλλη μέρα για να κυνηγήσεις τα χαμένα; Ναι Όχι

7. Λες ψέματα για να κρύψεις το τζόγο; Ναι Όχι

8. Έχεις διακινδυνεύσει ή έχεις χάσει κάποια σημαντική σχέση, δουλειά ή σχολική ευκαιρία ή επαγγελματική ευκαιρία λόγω 
του τζόγου;

Ναι Όχι

9. Βασίζεστε στους άλλους για την παροχή χρημάτων για να μετριάσετε μια απελπιστική οικονομική κατάσταση που 
προκαλείται από τον τζόγο;

Ερμηνεύοντας το σκορ:

4 και 5: Δηλώνει ένα ΗΠΙΟ πρόβλημα με τον τζόγο

6 και 7: Δηλώνει ένα ΜΕΤΡΙΟ πρόβλημα με τον τζόγο

8 και 9: Δηλώνει ένα ΣΟΒΑΡΟ πρόβλημα με τον τζόγο

Ναι Όχι

 

Ζητήστε από τους φοιτητές/τριες να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο. Συζητήστε 
κατά πόσο οι ερωτήσεις αυτές μπορούν να βοηθήσουν στη διάκριση των 
αθλητών/τριών με προβλήματα εθισμού στο στοιχηματσμό. 
 
Εκτιμώμενος χρόνος: 5 λεπτά 
 
 
Διαφάνεια 11: Ο ρόλος των ΜΜΕ και της διαφήμισης 

Ο ρόλος των ΜΜΕ και της 
διαφήμισης

• Η ενότητα αυτή παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με το ρόλο 
των μέσων ενημέρωσης και τη 
διαφήμιση στη διαμόρφωση της 
κοινής γνώμης σχετικά με τη 
χειραγώγηση αγώνων.

• Εξηγεί πώς η παρουσίαση των 
αγώνων στα μέσα ενημέρωσης και 
στις διαφημίσεις τυχερών 
παιχνιδιών / στοιχημάτων μπορεί 
να επηρεάσει την απόφαση ενός 
αθλητή να χειραγωγήσει ένα 
παιχνίδι ή / και ένα στοίχημα.

"Οπουδήποτε υπάρχει νομιμοποιημένο στοίχημα, 

υπάρχει η ευκαιρία να στηθεί ένα αποτέλεσμα και 

δεν υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο για τους 

ανθρώπους να κάνουν γρήγορα χρήματα όταν 

γνωρίζουν ότι υπάρχει στήσιμο" (Ο επίτροπος της 

Ακεραιότητας του Queensland Racing, Ross 

Barnett).

"Είναι μακριά από τους γονείς τους και τον 

προπονητή τους και ταξιδεύουν μόνοι τους και αυτά 

τα αρπακτικά έρχονται μαζί και ρίχνουν το δόλωμα 

και δυστυχώς σήμερα ορισμένοι από αυτούς τους 

νέους ανθρώπους το αποδέχονται" (Επιθεωρητής 

Wacker).

 

Παρουσιάστε τις διδακτικές ενότητες του Fix the Fixing. Παρουσιάστε το 
περιεχόμενο κάθε διδακτικής ενότητας και τη συμβολή της στην εκπαίδευση κατά 
του στησίματος των αγώνων. 
 
Εκτιμώμενος χρόνος: 5 λεπτά 
 
 
 



 

Διαφάνεια 12: Κοινωνική πίεση 

Κοινωνική πίεση
• Περιλαμβάνει δύο συνεδρίες.

• Αυτές οι συνεδρίες εισάγουν τον ρόλο της 
κοινωνικής πίεσης στη χειραγώγηση 
αγώνων. Στόχος τους είναι η 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τους τύπους 
και τις πηγές κοινωνικής πίεσης που 
οδηγούν στη χειραγώγηση αγώνων.

• Αυτή η ενότητα παρέχει παραδείγματα 
ενεργειών στον αθλητισμό που 
υποστηρίζουν ή υπονομεύουν τις 
αθλητικές αξίες και αναπτύσσουν σχέδια 
δράσης που θα βοηθήσουν τον αθλητή 
να αντισταθεί στη χειραγώγηση ενός 
αγώνα σε πιθανές δελεαστικές 
καταστάσεις.

«Καταλαβαίνω εκείνους που, είτε λόγω 

δυσκολιών είτε βαθύτερων αγωνιών, παλεύουν 

με τις προσδοκίες που τους έχουν τεθεί και 

είναι εύκολο να δεις γιατί πολλοί βρίσκονται σε 

δυσκολία. Έχω δει αρκετά παραδείγματα σε 

άλλους για το τι μπορεί να πάει στραβά 

"(Michael Owen, πρώην επαγγελματίας 

ποδοσφαιριστής).

 

Παρουσιάστε τις διδακτικές ενότητες του Fix the Fixing. Παρουσιάστε το 
περιεχόμενο κάθε διδακτικής ενότητας και τη συμβολή της στην εκπαίδευση κατά 
του στησίματος των αγώνων. 
 
Εκτιμώμενος χρόνος: 5 λεπτά 
 
 
Διαφάνεια 13: Ηθική 

Ηθική
• Η διδακτική ενότητα 

επικεντρώνεται στις 
διαφορετικές ηθικές προοπτικές 
που μπορούν να υιοθετήσουν οι 
αθλητές ενώ αγωνίζονται και 
συζητά γιατί οι άνθρωποι 
εξαπατούν.

• Η ενότητα προσφέρει γενικές 
πληροφορίες σχετικά με τον 
τρόπο με τον οποίο οι αθλητές 
δικαιολογούν ανήθικες 
συμπεριφορές και καλεί τους 
αθλητές να αναλογιστούν πώς 
πρέπει να σκεφτούν αντ’ αυτού.

 

Παρουσιάστε τις διδακτικές ενότητες του Fix the Fixing. Παρουσιάστε το 
περιεχόμενο κάθε διδακτικής ενότητας και τη συμβολή της στην εκπαίδευση κατά 
του στησίματος των αγώνων. 
 
Εκτιμώμενος χρόνος: 5 λεπτά 
 
 
 



 

Διαφάνεια 14: Αναγνώρισε – Αντιστάσου - Ανάφερε 

Αναγνώρισε - Αντιστάσου - Ανάφερε

• Αυτή η διδακτική ενότητα αυξάνει 
την ευαισθητοποίηση σχετικά με 
τα τρία Α, για να βοηθήσει στην 
προσωπική ασφάλεια του 
αθλητή. Τα τρία Α περιγράφουν 
τα 3 βήματα που πρέπει να 
υιοθετήσει ένας αθλητής για να 
αποφύγει τη χειραγώγηση 
αγώνων και να προστατευθεί ο 
ίδιος και ο αθλητισμός.

 

Παρουσιάστε τις διδακτικές ενότητες του Fix the Fixing. Παρουσιάστε το 
περιεχόμενο κάθε διδακτικής ενότητας και τη συμβολή της στην εκπαίδευση κατά 
του στησίματος των αγώνων. 
 
Εκτιμώμενος χρόνος: 5 λεπτά 
 
 

Διαφάνεια 15: Σύνοψη 

Σύνοψη

• Ανάγκες και κενά στην εκπαίδευση κατά της χειραγώγησης 
αγώνων

– Ανάγκη για εκπαίδευση βασισμένη σε δεδομένα

• Το εκπαιδευτικό εργαλείο Fix the Fixing

– Ορισμός της χειραγώγησης αγώνων

– Νομικά ζητήματα

– Τύποι προσέγγισης για τη χειραγώγηση αγώνα

– Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα

– Κοινωνική πίεση

– Ηθική

– Αναγνώρισε-Αντιστάσου-Ανάφερε

 

Συνοψίστε τα πιο σημαντικά θέματα που συζητήθηκαν σε αυτή την ενότητα, τα κενά 
και τις ανάγκες στην εκπαίδευση για τη χειραγώγηση αγώνων και τις υφιστάμενες 
παρεμβάσεις που βασίζονται στην εκπαίδευση. 
 
Εκτιμώμενος χρόνος: 3 λεπτά 
 
 



 

Διαφάνεια 16: Δήλωση αποποίησης ευθυνών 

Δήλωση αποποίησης ευθυνών

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την 
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η 
παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] 
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του 
δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να 
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

 

 

 

 


