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Διαβάζοντας τα πιο κάτω, θα μπορούσατε να σώσετε την ποδοσφαιρική σας καριέρα.

Η καριερα σου 
θα Κινδυνευσει 

Και απο 
το στησιμο 

φιλικου αγωνα



ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ
Οι ποδοσφαιρικές αρχές απαγορεύουν ρητά τη συμμετοχή 
παικτών στον προκαθορισμό των αποτελεσμάτων ενός αγώνα, 
σε οποιοδήποτε επίπεδο, ανάμεσα τους και φιλικά παιχνίδια. 
Οι κυρώσεις που επιβάλλονται είναι εξαιρετικά αυστηρές και θα 
μπορούσαν να καταστρέψουν την καριέρα σας. Απαγορεύεται 
επίσης σε έναν παίκτη να δίνει άγνωστες στο κοινό πληροφορίες 
σε τρίτα μέρη και τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν ακολούθως 
για στοίχημα από αυτά τα τρίτα άτομα ή για οποιονδήποτε τρόπο 
που θα μπορούσε να επηρεάσει την πορεία ενός αγώνα.

ΤΟ ΣΤΗΣΙΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ, ΑΚΟΜΑ 
ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για φιλικό παιχνίδι ή τον τελικό του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου, το στήσιμο του παιχνιδιού είναι έγκλημα. 
Όταν βοηθάτε να προκαθοριστεί ένας αγώνας, για οποιονδήποτε 
λόγο, διακινδυνεύετε όχι μόνο να αποκλειστείτε παγκοσμίως από το 
άθλημα, αλλά και από ποινική δίωξη και ποινή φυλάκισης. Σκεφτείτε 
πριν ενεργήσετε και μην συμμετάσχετε σε κάποιο στημένο αγώνα.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ, ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΕΤΕ 
ΑΝΑΦΟΡΑ
Για να αντιμετωπίσετε έναν προκαθορισμένο αγώνα, είναι ζωτικής 
σημασίας να είστε σε θέση να αναγνωρίσετε και να αντισταθείτε 

στην προσέγγιση για στήσιμο ενός αγώνα. Είναι εξίσου σημαντικό 
αυτό, είτε ο αγώνας πρόκειται για φιλικό, εντός ή εκτός της χώρας 
σας, είτε για επίσημο παιχνίδι. Η προσέγγιση των ατόμων που 
στήνουν αγώνες (fixers) προς εσάς συνήθως ξεκινά από τα φιλικά 
παιχνίδια και αφού συμφωνήσετε να στήσετε ένα φιλικό, οι fixers 
θα σας ζητήσουν ακολούθως να στήσετε επίσημο παιχνίδι. Πρέπει 
να αναφέρετε τυχόν υποψίες για παράνομη συμπεριφορά. Η 
μη αναφορά μπορεί να οδηγήσει σε μακροχρόνιες κυρώσεις. 
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Red Button ή άλλο αξιόπιστο 
μηχανισμό αναφοράς.

ΜΗΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΖΕΤΕ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΘΛΗΜΑ
Ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, δεν επιτρέπεται να 
στοιχηματίζετε στο ποδόσφαιρο ή να ζητάτε από κάποιον 
να στοιχηματίσει εκ μέρους σας. Αυτό περιλαμβάνει τα δικά 
σας παιχνίδια, αυτά των αντιπάλων σας ή οποιαδήποτε άλλα 
πρωταθλήματα.

 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Οι συμμετέχοντες στον αγωνιστικό χώρο, είναι οι μοναδικοί κρίκοι 
των fixers για το στήσιμο ενός αγώνα. Ο προκαθορισμός αγώνων σε 
οποιοδήποτε επίπεδο καταστρέφει την ίδια την ουσία του αθλητισμού. 
Χωρίς ακεραιότητα, το παιχνίδι του ποδοσφαίρου που όλοι αγαπάμε 
θα χάσει την αξιοπιστία του, τους θαυμαστές και τους χορηγούς του.
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ 
ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 
ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΤΟ ΣΤΗΣΙΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΕΙΝΑΙ 
ΕΓΚΛΗΜΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ 
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ, ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ 
ΚΑΙ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΜΗΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΖΕΤΕ 
ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΘΛΗΜΑ

Επικοινωνήστε με τον σύνδεσμο ποδοσφαιριστών σας
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