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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Το 2009  η Κύπρος µε τον περί της ∆ιεθνούς
Σύµβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ)  κατά του Ντόπινγκ στον
Αθλητισµό (Κυρωτικό)  Νόµο του 2009,  Ν. 
7(ΙΙΙ)/2009,  επικύρωσε την ∆ιεθνή Σύµβαση της
ΟΥΝΕΣΚΟ κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισµό και
την ενσωµάτωσε αυτούσια µε τα Παραρτήµατα και τα
Προσαρτήµατα της στην κυπριακή νοµοθεσία.



ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
• Βάσει του Ν.  7(ΙΙΙ)/2009,  ιδρύθηκε την ίδια χρονιά με την ΚΔΠ 227/2009  η Κυπριακή

Αρχή Αντί‐Ντόπινγκ (CYADA), η οποία είναι η Αρμόδια Αρχή στην Κύπρο σε ότι αφορά σε
θέματα Ντόπινγκ στον Αθλητισμό.

• Στις 02  Δεκεμβρίου 2011  ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού εξέδωσε το περί του
Αντί‐Ντόπινγκ (Εφαρμοστικά Μέτρα της Σύμβασης,  των Προσαρτημάτων και των
Παραρτημάτων της,  Λειτουργία της Αρμόδιας Αρχής,  Λειτουργία Πειθαρχικού
Συμβουλίου Αντί‐Ντόπινγκ και Λειτουργία Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου
Αντί‐Ντόπινγκ)  Διάταγμα (Αρ.  2)  του 2011  με το οποίο τέθηκαν σε ισχύ οι Κυπριακοί
Κανονισμοί Αντί‐Ντόπινγκ και η λειτουργία του Πρωτοβάθμιου και του Δευτεροβάθμιου
Πειθαρχικού Συμβουλίου Αντί‐Ντόπινγκ Κύπρου. 

• Η Κυπριακή Αρχή Αντί‐Ντόπινγκ και τα Πειθαρχικά Συμβούλια Αντί‐Ντόπινγκ της
Κύπρου είναι ανεξάρτητα διακριτά σώματα με διαφορετικές εξουσίες.



Ορισμός του Ντόπινγκ

Η Διεθνής Σύμβαση (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον
Αθλητισμό ορίζει το ντόπινγκ ως εξής:

«Ντόπινγκ στον αθλητισμό» νοείται η πραγματοποίηση
μιας παράβασης κανόνα αντί‐ντόπινγκ.



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΑ ΑΝΤΙ‐ΝΤΟΠΙΝΓΚ
Παράβαση κανόνα αντί‐ντόπινγκ» στον αθλητισμό νοείται ένα ή περισσότερα
από τα εξής:

(α)  η παρουσία μιας απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών του σε
σωματικό δείγμα ενός αθλητή.
(β)  χρήση ή απόπειρα χρήσης μιας απαγορευμένης ουσίας ή μιας
απαγορευμένης μεθόδου.
(γ)  άρνηση ή αποτυχία χωρίς αναντίρρητη αιτιολόγηση του Αθλητή,  να
υποβληθεί σε συλλογή δείγματος μετά από ανακοίνωση όπως ορίζεται
στους εφαρμοστέους κανόνες αντί‐ντόπινγκ ή με άλλο τρόπο αποφυγή

συλλογής δείγματος
(δ)  παραβίαση των εφαρμοστέων απαιτήσεων σχετικά με τη διαθεσιμότητα
αθλητή για εκτός αγώνων έλεγχο συμπεριλαμβανομένης της αδυναμίας
του/της να παρέχει τα στοιχεία εντοπισμού που του/της ζητούνται και
χαμένοι έλεγχοι που κηρύσσονται βασισμένοι σε λογικούς κανόνες



Ορισμός Παράβασης Κανόνα Αντί‐Ντόπινγκ (συνέχεια)
(ε) αλλοίωση ή απόπειρα αλλοίωσης, οποιουδήποτε μέρους του

ελέγχου ντόπινγκ

(στ) κατοχή απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων

(ζ)  διακίνηση οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης

μεθόδου

(η) χορήγηση ή αποπειραθείσα χορήγηση μιας απαγορευμένης ουσίας ή

απαγορευμένης μεθόδου σε οποιοδήποτε αθλητή, ή ενίσχυση, 

ενθάρρυνση, βοήθεια, υποκίνηση, συγκάλυψη ή οποιοσδήποτε άλλος

τύπος συνυπαιτιότητας σε μια παραβίαση κανόνα αντί−ντόπινγκ ή

οποιαδήποτε αποπειραθείσα παραβίαση. 



• Αποτελεί προσωπικό καθήκον του αθλητή να
διασφαλίσει ότι καμιά απαγορευμένη ουσία δεν
εισέρχεται στον οργανισμό του.

• Δεν απαιτείται να καταδειχθεί πρόθεση,  σφάλμα, 
αμέλεια ή ενσυνείδητη χρήση από μέρους του αθλητή
για να αποδειχθεί μια παράβαση ντόπινγκ για χρήση
απαγορευμένης ουσίας ή μεθόδου.



ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ‐ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Προβλεπόμενες ποινές:
Αποκλεισμός
Αφαίρεση βραβείων ή μεταλλίων
Αφαίρεση άλλων ωφελημάτων

Σκοπός επιβολής πειθαρχικών ποινών:
Η διαφύλαξη των δικαιωμάτων των άλλων αθλητών
Η διαφύλαξη του Αγώνα
Η διαφύλαξη του καθαρού – υγιή ανταγωνισμού



ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 (1) 
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ν.7(ΙΙΙ)/2009

Σύµφωνα µε τον περί της ∆ιεθνούς Σύµβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του
Ντόπινγκ στον Αθλητισµό (Κυρωτικό) Νόµο του 2009, η παραβίαση
κανόνα αντί-ντόπινγκ δύναται να αποτελέσει ακόµα και ποινικό
αδίκηµα. 

Το αδίκηµα αυτό επιφέρει χρηµατική ποινή ή ποινή φυλάκισης ή και
τις δύο ποινές µαζί αναλόγως της φύσεως του.



ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Σύμφωνα με το Άρθρο 5(1) του Ν. 7(ΙΙΙ)/2009

Διαπράττει αδίκημα όποιος:

(α) ανιχνευθεί στο δείγμα ούρων του απαγορευμένη ουσία

(β) κάνει χρήση απαγορευμένης ουσίας ή μεθόδου

(γ) αρνείται να υποβληθεί σε συλλογή δείγματος

(δ) παραβαίνει τις εφαρμοστέες απαιτήσεις σχετικά με την
διαθεσιμότητα αθλητή

(ε)  κατέχει,  διακινεί ή χορηγεί σε αθλητή απαγορευμένες
ουσίες



(στ) ως προσωπικό υποστήριξης (του αθλητή) κατέχει, διακινεί, χορηγεί ή

συνταγογραφεί απαγορευµένες ουσίες ή µεθόδους

(ζ) βοηθά, υποκινεί, ενθαρρύνει ή συγκαλύπτει πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε

χρήση, διακίνηση ή κατέχει απαγορευµένη ουσία

(η) χορηγεί σε ζώο οποιαδήποτε απαγορευµένη ουσία

(θ) επεµβαίνει στη διαδικασία ελέγχου ντόπινγκ ή στα δείγµατα

(ι) αποπειράται να διαπράξει τα αδικήµατα από (α) µέχρι (ι) που αναφέρονται

ανωτέρω

(κ) επιτρέπει και ανέχεται στο υποστατικό του τη διακίνηση, χρήση ή χορήγηση

αναβολικών ουσιών

(λ) παράγει, εισάγει, διακινεί ή διανέµει διατροφικά συµπληρώµατα ή

υποκατάστατα χωρίς διαβεβαίωση ποιότητας

Άρθρο 5(1) του Ν. 7(ΙΙΙ)/2009 (συνέχεια)



ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ‐ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Προβλεπόμενες ποινές:

•Χρηματικό πρόστιμο το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι και
τις €75,000

•Ποινή φυλάκισης μέχρι 7 χρόνια

•Και οι δύο ποινές μαζί

Στην περίπτωση που η χορήγηση γίνεται σε ανήλικο οι
πιο πάνω ποινές διπλασιάζονται.



ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ‐ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Σκοπός επιβολής ποινικών ποινών:

•Να λειτουργεί ως αποτρεπτικός παράγοντας

•Τιµωρία του παραβάτη



ΗΘΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
• Όταν κάποιος διαπράττει κάποιο αδίκημα στα πλαίσια του Άρθρου

5(1) του Ν.7(ΙΙΙ)/2009 θα πρέπει να διώκεται ποινικά;

Όταν κάνει κάποιος κακό στον εαυτό του γιατί πρέπει να
τιμωρείται; 

Ας περιορίζεται η διάπραξη του αδικήματος μόνο σε αυτούς που
προβαίνουν σε διακίνηση ή χορήγηση των αναβολικών ουσιών. 

Ας μην ξεχνούμε ότι υπάρχουν σχολές σκέψης οι οποίες
υποστηρίζουν ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν ούτε πειθαρχικές
συνέπειες στους αθλητές που κάνουν χρήση αναβολικών
ουσιών.



ΗΘΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (συνέχεια)
• Μήπως οι συνέπειες μιας ποινικής δίωξης εναντίον του αθλητή είναι δυσανάλογες;

• Σε παγκόσμιο επίπεδο μήπως δημιουργείται ανισότητα μεταξύ των αθλητών; 
Υπάρχουν χώρες που έχουν υπογράψει την Σύμβαση της ΟΥΝΕΣΚΟ αλλά δεν έχουν
συμπεριλάβει στην εγχώρια νομοθεσία τους ποινικές διώξεις. 

• Με την ποινικοποίηση της διάπραξης αδικήματος ντόπινγκ διαταράσσεται η
παγκόσμια αρμονία μεταξύ των ποινών. 

• Σε τι εξυπηρετεί τελικά η επιβολή ποινής η οποία προκύπτει από ποινική διαδικασία
σε ένα αθλητή;

• Ίσως τελικά να πρέπει να αποποινικοποιηθεί το Άρθρο 5(1) του Ν.7(ΙΙΙ)/2009;

• Πρέπει να υπάρξει πλήρης αποποινικοποίησης του Άρθρου αυτού ή μερική;



Ευχαριστούμε


