
Η σημασία των προγραμμάτων αντί-
ντόπινγκ στην προστασία των
δικαιωμάτων των αθλητών

Δρ. Μιχαήλ Πέτρου
Πρόεδρος Κυπριακής Αρχής Αντί-Ντόπινγκ

«Σύγχρονα Βιοηθικά Ζητήματα ΙΙ»
29 Νοεμβρίου 2014



Βασικές αρχές προγραμμάτων
αντί-ντόπινγκ

• Προστασία «του πνεύματος του αθλητισμού»
– Ήθος, τίμιο παιχνίδι, ευ αγωνίζεσαι, υγεία, χαρά, 
ομαδικότητα, σεβασμός στους κανόνες, κ.α.

• «Ίσες ευκαιρίες» σε όλους τους αγωνιζόμενους
• Προστασία της υγείας των αθλητών



Προγράμματα αντί-ντόπινγκ

• Παγκόσμιος Οργανισμός Αντί-Ντόπινγκ (WADA)
– Ιδρύθηκε το 1999
– Διοικείται από Κυβερνήσεις κ Αθλητικό Κίνημα

• Οργανισμοί Αντί-Ντόπινγκ
– Εθνικοί οργανισμοί αντί-ντόπινγκ (π.χ. CyADA)
– Διεθνείς Ομοσπονδίες (π.χ. FIFA, FINA, IAAF)
– Διοργανωτές Μεγάλων Διοργανώσεων (π.χ. ΔΟΕ)

• Εργαστήρια Ελέγχου Ντόπινγκ
• Πειθαρχικά Συμβούλια Αντί-Ντόπινγκ



«Εργαλεία» αντί-ντόπινγκ

• Παγκόσμιος Κώδικας Αντί-Ντόπινγκ
– 2004, 2009, 2015

• Διεθνείς Προδιαγραφές
– Κατάλογος Απαγορευμένων Ουσιών κ’ Μεθόδων
– Έλεγχοι Ντόπινγκ (και Διερευνήσεις)
– Εργαστήρια
– Εξαιρέσεις Χρήσης για θεραπευτικό Σκοπό
– Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής κ’ των Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα

• Κανονισμοί Αντί-Ντόπινγκ



Τι είναι Ντόπινγκ (WADA, 2004)

• Παρουσία απαγορευμένης ουσίας/μεθόδου
• Χρήση απαγορευμένης ουσίας/μεθόδου
• Άρνηση ή αποφυγή ελέγχου ντόπινγκ
• Αποτυχία Εντοπισμού Αθλητή για Έλεγχο
• Αλλοίωση/παραποίηση του Ελέγχου
• Κατοχή Απαγορευμένων Ουσιών
• Διακίνηση Απαγορευμένων Ουσιών
• Χορήγηση, ενθάρρυνση, συγκάλυψη Χρήσης



Συμμετοχή στον αθλητισμό

• Δικαίωμα συμμετοχής στον αθλητισμό
– Τηρουμένων των κανόνων του αθλήματος

• Δικαίωμα συμμετοχής στον αθλητισμό χωρίς
ντόπινγκ
– Οι αγωνιζόμενοι δεν κάνουν χρήση ντόπινγκ
– Ίσες ευκαιρίες για την νίκη ή διάκριση

• Έλεγχοι ντόπινγκ
– εντός και εκτός αγώνα
– Τυχαία επιλογή αθλητών ή στοχευμένα



Έλεγχοι ντόπινγκ

• Λήψη δειγμάτων με αυστηρές προδιαγραφές
– Μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό
– Δικαίωμα αθλητή να έχει μαζί του συνοδό
– Ταυτόχρονη λήψη δύο δειγμάτων

• Έλεγχοι ντόπινγκ οπουδήποτε και οποτεδήποτε
– Χωρίς προειδοποίηση
– Στοιχεία Εντοπισμού Αθλητών



Ανάλυση δειγμάτων

• Ανάλυση δειγμάτων
– Μόνο σε εξειδικευμένα, διαπιστευμένα Εργαστήρια
– Εφαρμογή ίδιων μεθόδων και μεθοδολογιών ανάλυσης
– Δυνατότητα επανάληψης της ανάλυσης στην παρουσία
του αθλητή

• Ίση αντιμετώπιση
– Χωρίς οτιδήποτε που να προδίδει τον αθλητή από τον
οποίο λήφθηκε το δείγμα

• Δυνατότητα επανάληψης της ανάλυσης μέχρι 8 έτη



Χειρισμός αποτελεσμάτων

• Διερεύνηση πιθανής παράβασης ντόπινγκ
– Τυποποιημένη διαδικασία
– Ενημέρωση αθλητή για τα δικαιώματά του
– Δικαίωμα αθλητή να δώσει εξηγήσεις
– Δικαίωμα παραδοχής και αποποίησης του δικαιώματος
ακρόασης



Εκδίκαση

• Ακροαματική Διαδικασία
– Ανεξάρτητο, κεντρικό πειθαρχικό σώμα
– Δικαίωμα υπεράσπισης
– Δικαίωμα Έφεσης

• Συνέπειες
– Ακύρωση αποτελεσμάτων + Αποκλεισμός
– Τυποποιημένες ποινές
– Δυνατότητα μετριασμού



Εξαιρέσεις για θεραπευτικό σκοπό

• Δυνατότητα χρήσης απαγορευμένων ουσιών για
θεραπευτικό σκοπό
– Τεκμηριωμένη πάθηση
– Μη εναλλακτική θεραπεία που να επιτρέπεται
– Εξαίρεση για χρήση σε συγκεκριμένη δόση και διάρκεια



Ίση αντιμετώπιση

• Εποπτεία από τον WADA 
– Παρακολούθηση της εφαρμογής των προγραμμάτων
αντί-ντόπινγκ

– Παρακολούθηση ανώνυμα
• Δυνατότητα παρέμβασης από τον WADA 

– Ανατροπή αποφάσεων
– Άσκησης έφεσης
– Ανακοίνωση μη συμμόρφωσης του οργανισμού αντί-
ντόπινγκ

– Ανάκληση διαπίστευσης σε Εργαστήρια



Προστασία Ιδιωτικής Ζωής

• Σεβασμός Ιδιωτικής Ζωής
• Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα



Πρόληψη

• Ενημέρωση
• Εκπαίδευση
• Συμμετοχή σε προγράμματα πρόληψης



Επίλογος

• Η πιστή εφαρμογή των προγραμμάτων αντι-
ντόπινγκ διασφαλίζει πλήρως την προστασία
των δικαιωμάτων των αθλητών
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