
 

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για Καταπολέμηση της Διαφθοράς στον Αθλητισμό 

 

Α) Πυλώνες Δράσεις 

1. Αποτροπή  
2. Καταστολή 
3. Παρακολούθηση  
4. Εκπαίδευση  
5. Καλλιέργεια Κουλτούρας  

 

Β) Εμπλεκόμενοι  

1. Νομοθετική Εξουσία  
2. Εκτελεστική Εξουσία   
3. Δικαστική Εξουσία  
4. Αθλητικοί Φορείς & Οργανισμοί 
5. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης   

 

Γ) Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα  

1. Η δημιουργία νομοθετικού πλαισίου, που θα συμπεριληφθεί στο νέο Αθλητικό Νόμο  
2. Η ενδυνάμωση του έργου των διωκτικών αρχών  
3. Η απόδοση δικαιοσύνης 
4. Η καθοδήγηση αθλητικών φορέων  
5. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων 
6. Η αλλαγή κουλτούρας και η μηδενική ανοχή  
7. Ικανοποίηση του περί δίκαιού αισθήματος των πολιτών  
8. Η βελτίωση της εικόνας (image) του Κυπριακού Αθλητισμού  

 

Δ) Μετρήσιμοι Στόχοι 

1. Λειτουργία Υφυπουργείου Αθλητισμού τον Ιανουάριο 2021 

2. Νομοθετική Διεκπεραίωση (ως πιο κάτω εισηγήσεις) μέχρι τον Απρίλιο 2021  

3. Μείωση Κόκκινων φακέλων στο ποδόσφαιρο κατά 50% εντός του ημερολογιακού έτους 
2020 και συνολική μείωση κατά 75% για την περίοδο 2020- 2025 σε σχέση με την 
προηγούμενη πενταετία.  

4. Δημιουργία κοινού πλαισίου λειτουργίας/αντιμετώπισης σε θέματα διαφθοράς, από το 
Υφυπουργείο Αθλητισμού, το οποίο θα υιοθετηθεί οριζόντια από όλο τον κυπριακό 
αθλητισμό μέχρι τον Σεπτέμβριο 2022.  

5. Ετήσια βελτίωση, κατά τουλάχιστον 10%, της δημόσιας εικόνας και γνώμης για την εικόνα 
και καθαρότητα του κυπριακού αθλητισμού, καθώς και την αποδοτικότητα των μέτρων 
κατά της διαφθοράς στον αθλητισμό.   



 
 

Ε) Σχέδιο Δράσης 

 

1. Θέσπιση Υφυπουργείου Αθλητισμού  

→ Θα αναλάβει το ρόλο της ανώτατης αθλητικής αρχής της χώρας 

→ Σκοπός ο εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της λειτουργίας του κυπριακού αθλητισμού  

→ Στόχος η αξιοποίηση του αθλητισμού ως πολυεπίπεδο εργαλείο και «όχημα» κοινωνικής 
επίδρασης και κοινωνικής αλλαγής  

→ Εντός Υφυπουργείου να δημιουργηθεί ειδικό τμήμα που να παρακολουθεί, να παρέχει 
συμβουλευτικές υπηρεσίες, να καθοδηγεί την εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων των 
εμπλεκομένων, καθώς και να ελέγχει τη σωστή διεκπεραίωση ανάλογων προγραμμάτων, 
που θα είναι συνδεδεμένα με κρατικές επιχορηγήσεις. 

→ Επιπλέον να δημιουργηθεί διαδικασία αδειοδότησης των εμπλεκομένων, η οποία θα 
δύναται να διενεργείται με την υποστήριξη άλλων κρατικών φορέων.  

  

2. Εκσυγχρονισμός του Αθλητικού Νόμου / Περί ΚΟΑ Νόμος (ως η πρόταση μας 03/02/2020)  

→ Επανακαθορισμός του όρου “Διαφθορά στον Αθλητισμό” για να συμπεριλάβει αδικήματα 
χειραγώγησης, αδικήματα οικονομικής φύσεως, αδικήματα σε σχέση με φαρμακοδιέγερση 
ή/και άλλους τρόπους αύξησης της αθλητικής απόδοσης, πλαστοπροσωπίας, ψευδών 
παραστάσεων, αποφυγής υποχρεώσεων έναντι στο κράτος και τις αθλητικές αρχές κ.ο.κ.  

→ Επανακαθορισμός των όρων «Τίμιο Παιχνίδι» και «Ευ Αγωνίζεσθαι»  

→ Νομική Υπόσταση συμμετεχόντων στα εθνικά πρωταθλήματα 

→ Αδειοδότηση ομάδων/εταιρειών στα εθνικά πρωταθλήματα  

→ Αδειοδότηση φυσικών προσώπων που εμπλέκονται στη διοίκηση συμμετεχόντων στα 
εθνικά πρωταθλήματα 

→ Ποινές για συμμετοχή σε χειραγώγηση αγώνων ή άλλης μορφής διαφθορά  

→ Αδειοδότηση αθλητών για συμμετοχή σε εθνικά πρωταθλήματα  

→ Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος για το επάγγελμα του «Διαιτητή» 

→ Αναδιάρθρωση του Αθλητικού Δικαίου και του συστήματος λειτουργίας των αθλητικών 
δικαστικών αρχών (Ανώτατη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού – σχετικοί Κανονισμοί)  

→ Καθιέρωση του θεσμού «Αθλητικός Εισαγγελέας»  

→ Θέσπιση πρωτοκόλλου για καθορισμό του ύψους της ετήσιας κρατικής χορηγίας, προς 
έκαστο αθλητικό φορέα, με αξιολόγηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης/ 
επιμόρφωσης/αποτροπής/καταστολής της διαφθοράς από έκαστο αθλητικό φορέα, ως ένα 
από τα σημαντικά κριτήρια.  

 



 
 

3. Αναθεώρηση του Νόμου/Κανονισμών Λειτουργίας της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων  

→ Δημιουργία εθνικού πλαισίου παρακολούθησης της στοιχηματικής δραστηριότητας σε όλα 
τα αθλήματα στην Κύπρο 

→ Διασύνδεση με υφιστάμενα συστήματα παρακολούθησης στοιχηματικής δραστηριότητας 
στο εξωτερικό  

→ Αναθεώρηση του τρόπου και των ποσοστών απόδοσης κρατικής χορηγίας από το Στοίχημα 
προς αθλητικούς φορείς:   

–  Να εισαχθεί πρόνοια για να συμπεριλαμβάνονται και τα αναγνωρισμένα Σώματα 
αθλητών στην επιχορήγηση.  

- Να καταστεί αναγκαστικό, μέρος της επιχορήγησης να αξιοποιείται για την κατάλληλη 
ενημέρωση, εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων σε θέματα διαφθοράς 
και τρόπων αποτροπής/καταστολής.  

- Το 2.5% κρατική επιχορήγηση είναι πολύ χαμηλό ως ποσοστό, για τη βιομηχανία που 
δημιουργεί αυτά τα έσοδα για το κράτος.  

 

4.   Καθοδήγηση Ομοσπονδιών  

→ Δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης/επιμόρφωσης όλων των εμπλεκομένων, με ειδική 
έμφαση στους νεαρούς αθλητές 

→ Διασύνδεση κρατικών χορηγιών με προγράμματα εκπαίδευσης για θέματα διαφθοράς 

→ Δημιουργία μηχανισμών παρακολούθησης:  

-  Προγραμμάτων εκπαίδευσης / επιμόρφωσης 

- Τίμιου παιχνιδιού 

- Ύποπτων συμβάντων & διαχείρισης πληροφοριών  

- Συνεργασίας με αθλητικές και διωκτικές αρχές  

→ Αναβάθμιση Καταστατικών προνοιών, νομικών κανονισμών και προκηρύξεων διοργάνωσης 
αθλητικών πρωταθλημάτων έτσι ώστε να αντανακλούν αποτρεπτικά και κατασταλτικά 
μέτρα κατά της διαφθοράς 

→ Υιοθέτηση των αθλητικών ποινών που θα προνοούνται από τον Αθλητικό Νόμο και 
εναρμόνιση με τον Νόμο 

→ Δημιουργία τμημάτων εσωτερικού ελέγχου σε όλους τους αθλητικούς φορείς 

→ Εγκαθίδρυση λειτουργιών, εσωτερικά των αθλητικών φορέων, σχετικά με το ξέπλυμα 
βρώμικου χρήματος στον αθλητισμό (AML)  

→ Διασύνδεση όλων των συμμετεχόντων σε αθλητικές διοργανώσεις με τα τμήματα 
Φορολογίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.ο.κ.  



 
 

→ Ενθάρρυνση δημιουργίας ανεξάρτητων θεσμών που θα διοργανώνουν τις αθλητικές 
διοργανώσεις, μέσα από συμφωνίες διαχείρισης με τις Ομοσπονδίες 

→ Ενθάρρυνση δημιουργίας κανονισμών διαμοιρασμού εσόδων, στα πλαίσια συμφώνων 
αλληλεγγύης (solidarity contributions), που είναι κοινή πρακτική στον αθλητισμό στο 
εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορούν όλοι οι συμμετέχοντες σε αθλητικές διοργανώσεις να 
είναι οικονομικά βιώσιμοι 

 

5. Ενίσχυση του έργου των διωκτικών Αρχών  

→ Δημιουργία ειδικού τμήματος του Αρχηγείου Αστυνομίας για θέματα διαφθοράς στον 
κυπριακό αθλητισμό  

→ Μετεκπαίδευση και επιμόρφωση στελεχών από αντίστοιχες ευρωπαϊκές αρχές, αθλητικούς 
και άλλους διεθνείς φορείς  

→ Αξιοποίηση μοντέλων επιχειρησιακής πρακτικής για παρόμοια θέματα  

→ Κατοχύρωση δικαιωμάτων και πρόγραμμα προστασίας για μάρτυρες (whistleblowers)  

→ Οικειοθελής άρση τηλεφωνικού και τραπεζικού απορρήτου, καθώς και ετήσιο πόθεν έσχες, 
για κάθε εμπλεκόμενο στη διοίκηση αθλητικών ομάδων ή/και ομοσπονδιών, ως μέτρο που 
θα εισαχθεί στην αδειοδότηση τους (αναφέρεται στο άρθρο 2 πιο πάνω).  

→ Αξιοποίηση υπηρεσιών διερεύνησης οικονομικών εγκλημάτων   

→ Στην αναδιοργάνωση του Δικαστικού Συστήματος της χώρας να γίνει πρόβλεψη για την 
εκδίκαση ποινικών υποθέσεων που σχετίζονται με τη διαφθορά στο χώρο του αθλητισμού – 
χρειαζόμαστε άμεσες δικαστικές αποφάσεις, παραδειγματικές τιμωρίες, επιμορφωμένους 
δικαστές σχετικά με το αντικείμενο.   

 

6.  Αλλαγή Κουλτούρας & Βελτίωση Εικόνας στον Αθλητισμό  

→ Ενθάρρυνση θεσμοθέτησης «Πρεσβευτή Κατά της Διαφθοράς», ως θεσμός που θα πρέπει 

να αξιοποιείται από κάθε αθλητικό φορέα, οργανισμό ή ομοσπονδία που διοργανώνει 

αθλητικά πρωταθλήματα.  

→ Αξιοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο για ανάπτυξη του επαγγέλματος του 
Αθλητικού Δικαίου και για δημιουργία προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για 
καταπολέμηση της διαφθοράς στον αθλητισμό 

→ Ένταξη του αντικειμένου στα θέματα συζήτησης και διερεύνησης σε λυκειακό επίπεδο στη 

Μέση Εκπαίδευση, κάτω από την ομπρέλα του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής.  

→ Εισαγωγή του αντικειμένου της Κοινωνιολογίας του Αθλητισμού (θεωρητικό αντικείμενο) 

κάτω από την ομπρέλα του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, σε Γυμνάσια και Λύκεια, 

ξεκινώντας άμεσα από τα Αθλητικά Σχολεία της Κύπρου.  

→ Η επιχορήγηση αθλητικών τμημάτων υποδομής και ακαδημιών να διασυνδεθεί με σχετικά 
προγράμματα εκπαίδευσης νεαρών αθλητών.  



 
 

→ Η αδειοδότηση λειτουργίας αθλητικών οργανισμών να περιέχει κριτήρια σχετικά με τις 
διαδικασίες εκπαίδευσης, αποτροπής και διαχείρισης σχετικών θεμάτων   

→ Το Υφυπουργείο Αθλητισμού να επιχορηγήσει ενημερωτική εκστρατεία στα ΜΜΕ και στα 
ΜΚΔ για θέματα διαφθοράς στον αθλητισμό – Στόχος να δημιουργηθεί ένα κύμα 
αποστροφής, καταδίκης και απομόνωσης της διαφθοράς.    

→ Η ίδια εκστρατεία να επεκταθεί σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, κέντρα νεότητας, αθλητικούς 
οργανισμούς, αλλά και επαγγελματικές ομάδες  

→ Τα ΜΜΕ να επενδύσουν στην υποστήριξη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης και να ενεργούν με 
τρόπο υποβοηθητικό, δια μέσου υιοθέτησης Κώδικα που θα αφορά τα θέματα 
επικοινωνίας και ενημέρωσης γύρω από τα θέματα της διαφθοράς στον αθλητισμό  

→ Υιοθέτηση ετήσιας μέτρησης κοινής γνώμης, ως εργαλείο επίτευξης ενός από τους 
μετρήσιμους στόχους που αναφέρονται πιο πάνω 

→ Να αντιληφθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στον αθλητισμό ότι η διαφθορά επηρεάζει τη 
βιωσιμότητα του προϊόντος και της βιομηχανίας και άμεσα τους επηρεάζει και θέτει σε 
κίνδυνο την επαγγελματικής τους καριέρα και προοπτική.   

 

 

 

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 

19 Φεβρουαρίου 2020  

 


