
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

Η ΟΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΗΣ 
Γεώργιος Ν. Καλούδης 

Δικηγόρος – Ειδικός Σύμβουλος Γ.Γ. Αθλητισμού 

Μέλος Δ. Σ. Ε.Σ.ΚΑ.Ν. 

 







ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΤΟΠΙΝΓΚ 

Το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) 

έχει την κύρια ευθύνη και αρμοδιότητα της καταπολέμησης του 

ντόπινγκ σε εθνικό επίπεδο. 

 

Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. συστάθηκε και λειτουργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 128 ΣΤ του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, με σκοπό το σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, το 

συντονισμό και την εφαρμογή των δράσεων και προγραμμάτων για 

την καταπολέμηση του ντόπινγκ σε εθνικό επίπεδο. 

 



Ε.Σ.ΚΑ.Ν.:ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. συγκροτείται με απόφαση του 
αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού και αποτελείται από εννέα (9) μέλη.  

 α) Τρία (3) μέλη είναι ειδικοί επιστήμονες από το χώρο της ιατρικής ή της 
φαρμακολογίας ή της τοξικολογίας ή της βιολογίας ή της χημείας ή της 
βιοχημείας με γνώσεις σε θέματα αντιμετώπισης του ντόπινγκ, ένας εκ των 
οποίων επιλέγεται από κατάλογο πέντε (5) τουλάχιστον υποψηφίων, που 
υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.  

 β) Τρία (3) μέλη είναι νομικοί με εμπειρία σε θέματα αθλητισμού και 
αντιντόπινγκ.  

 γ) Ένα (1) μέλος της Ολομέλειας της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής 
που υποδεικνύεται εξ αυτής.  

 δ) Ένα (1) μέλος της Ολομέλειας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής που 
υποδεικνύεται εξ αυτής.  

 ε) Ένα (1) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Σχολών Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) που υποδεικνύεται από κατάλογο 
που υποβάλλουν οι Κοσμήτορες των Σ.Ε.Φ.Α.Α. των Α.Ε.Ι.». 



Ε.Σ.ΚΑ.Ν.: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 α. Καταρτίζει το πρόγραμμα όλων των ελέγχων ντόπινγκ και αναθέτει την ανάλυση των 

δειγμάτων σε αναγνωρισμένο από το WADA εργαστήριο.  

 β. Έχει την ευθύνη για την εκπαίδευση και κατάρτιση των υπεύθυνων για τη λήψη 

δειγμάτων ελέγχου ντόπινγκ και για τις διαδικασίες αδιάβλητης συλλογής και μεταφοράς 

των δειγμάτων σε αναγνωρισμένο από το WADA εργαστήριο ελέγχου ντόπινγκ.  

 γ. Παραλαμβάνει τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δειγμάτων του ελέγχου ντόπινγκ από 

το αρμόδιο εργαστήριο ελέγχου ντόπινγκ και τα διαχειρίζεται.  

 δ. Συνεργάζεται με τους αρμόδιους αθλητικούς φορείς για την αντιμετώπιση του ντόπινγκ.  

 ε. Καταρτίζει, προωθεί και εφαρμόζει σε συνεργασία με τις αθλητικές ομοσπονδίες και τους 

λοιπούς αθλητικούς φορείς, τους φορείς της εκπαίδευσης και τα μέσα ενημέρωσης, 

εκπαιδευτικά προγράμματα ενημέρωσης και εκστρατείες πληροφόρησης για την πρόληψη 

της χρήσης από τους αθλητές απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων με έμφαση στους 

κινδύνους της υγείας από το ντόπινγκ και τη βλάβη που επιφέρει στις ηθικές αξίες του 

αθλητισμού.  

 στ. Εκπροσωπεί τη χώρα στις Επιτροπές του Συμβουλίου της Ευρώπης και στο WADA.  





ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ 



ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ 

 Ο Παγκόσμιος Κώδικας Αντιντόπινγκ (Κώδικας) 

είναι το βασικό έγγραφο που εναρμονίζει τις 

πολιτικές αντιντόπινγκ, τους κανόνες και τους 

κανονισμούς στο πλαίσιο των αθλητικών 

οργανώσεων και μεταξύ των δημόσιων αρχών σε όλο 

τον κόσμο. Λειτουργεί σε συνδυασμό με πέντε 

Διεθνή Πρότυπα που στοχεύουν στην ενίσχυση της 

συνεκτικότητας μεταξύ των οργανισμών 

αντιντόπινγκ σε διάφορους τομείς:  

 - Έλεγχος.  

 - Εργαστήρια.  

 - Εξαιρέσεις Θεραπευτικής Χρήσης.  

 - Κατάλογος Απαγορευμένων ουσιών και Μεθόδων. 

- Προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 

προσωπικών πληροφοριών.  

 Αυτή η ενοποιημένη προσέγγιση αντιμετωπίζει 

προβλήματα που προηγουμένως προέκυψαν από 

αποσπασματικές και ασυντόνιστες προσπάθειες 

αντιντόπινγκ, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ 

άλλων: την έλλειψη και κατακερματισμό των πόρων 

που απαιτούνται για τη διεξαγωγή έρευνας και 

δοκιμών, την έλλειψη γνώσης για συγκεκριμένες 

ουσίες και διαδικασίες που χρησιμοποιούνται και 

σε ποιο βαθμό και ασυνεπή προσέγγιση για την 

επιβολή κυρώσεων για εκείνους τους αθλητές που 

βρέθηκαν ένοχοι για ντόπινγκ. 



ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ 



ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ 

Χαρακτηριστικά του Κώδικα: 

 

 - Προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

 - Αναγνωρίζεται από την Διεθνή Ολυμπιακή 

Επιτροπή, από τη Διεθνή Συνθήκη κατά 

της Φαρμακοδιέγερσης (Ντόπινγκ) στον 

Αθλητισμό και από όλες τις Διεθνείς 

Ομοσπονδίες. 

 - Επικυρώνεται με εθνικούς νόμους, είναι 

υποχρεωτικός και πρέπει να τηρείται από 

κάθε Οργανισμό Αντιντόπινγκ, Αθλητή ή άλλο 

φυσικό ή νομικό Πρόσωπο. 

 - Δεν αντικαθιστά ούτε ακυρώνει την ανάγκη 

υιοθέτησης εμπεριστατωμένων κανόνων 

αντιντόπινγκ από κάθε ένα Οργανισμό 

Αντιντόπινγκ ξεχωριστά. 

 - Αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή των 

Αθλητών ή άλλων προσώπων  στην διεξαγωγή 

των αθλημάτων. 

 



ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ 

 Οι κανόνες Αντιντόπινγκ 

 - Προβλέπουν σοβαρές ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ για 

εκείνους που δεν θα συμμορφωθούν. 

 

 - Διαφέρουν από τις ποινικές και αστικές 

διαδικασίες. 

 

 - Δεν υπόκεινται ούτε περιορίζονται από 

οποιαδήποτε εθνική απαίτηση και νομικό πρότυπο 

που ισχύει για τις διαδικασίες αυτές (πχ 

«αυτοδιοίκητο» αθλητικών ομοσπονδιών). 

 

 - Αναπαριστούν τη συναίνεση ενός ευρέος φάσματος 

ενδιαφερομένων μερών ανά τον κόσμο, με κοινό 

παρονομαστή το ευ αγωνίζεσθαι.  

 

 - Πρέπει να είναι οι ίδιοι, ανεξαρτήτως εάν 

εφαρμόζονται  σε ακροαματική διαδικασία ενώπιον 

μίας Διεθνούς Ομοσπονδίας, σε εθνικό επίπεδο, ή 

ενώπιον του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου 

Αθλητικών Υποθέσεων (CAS).  
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 Ο ν. 4373/2016 σηματοδοτεί την πλήρη εναρμόνιση της Ελληνικής 

Νομοθεσίας με τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ.  

Α) προσδιορίζονται οι εννοιολογικοί όροι που χρησιμοποιούνται στον 

Κώδικα και το προσχέδιο νόμου, προς διευκρίνιση των εννοιών και 

αποφυγή πολλαπλών ερμηνευτικών προσεγγίσεων.  

 

Β) Προσδιορίζονται οι κανόνες Αντιντόπινγκ του Εθνικού Συμβουλίου 

Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (στο εξής: Ε.Σ.ΚΑ.Ν.), οι οποίοι ως στόχο 

έχουν: 

 

• ήθος, ευ αγωνίζεσθαι και εντιμότητα 

• υγεία 

• αριστεία και επίδοση 

• χαρακτήρας και εκπαίδευση 

• ψυχαγωγία και απόλαυση 

• ομαδική εργασία 

• αφοσίωση και δέσμευση 

• σεβασμός στους κανόνες και τους νόμους 

• σεβασμός στην ατομική προσπάθεια και την προσπάθεια άλλων 

συμμετεχόντων 

• σθένος 

• συλλογικότητα και αλληλεγγύη 



ΟΡΙΣΜΟΙ 

• Αγώνας: Η αυτοτελής κούρσα, αναμέτρηση, παιχνίδι ή μεμονωμένος αθλητικός 

διαγωνισμός. 

 

• Αντικειμενική Ευθύνη: Ο κανόνας που προβλέπει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2.1 και το 

άρθρο  2.2, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, δεν 

χρειάζεται να αποδειχθεί  από το ΕΣΚΑΝ Υπαιτιότητα της Χρήσης εκ μέρους του Αθλητή. 

 

• Απαγορευμένη Μέθοδος: Οποιαδήποτε μέθοδος που περιγράφεται στον Κατάλογο 

Απαγορευμένων Ουσιών.  

 

• Απαγορευμένη Ουσία: Οποιαδήποτε ουσία ή κατηγορία ουσιών, που περιγράφεται στον 

Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών. 

 

• Κατάλογος Απαγορευμένων Ουσιών: Ο Κατάλογος που προσδιορίζει τις 

Απαγορευμένες Ουσίες  και τις Απαγορευμένες Μεθόδους. 

 

• Έλεγχοι: Τα μέρη της διαδικασίας του Ελέγχου Ντόπινγκ που περιλαμβάνουν το 

πρόγραμμα  κατανομής ελέγχων, τη συλλογή των Δειγμάτων, τη διαχείριση των Δειγμάτων 

και τη μεταφορά  των Δειγμάτων στο εργαστήριο. 
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ΟΡΙΣΜΟΙ 

• Έλεγχος Ντόπινγκ: Όλα τα στάδια και οι διαδικασίες, από τον προγραμματισμό της 

κατανομής  των ελέγχων μέχρι την τελεσιδικία της απόφασης, περιλαμβανομένων όλων 

των ενδιάμεσων  σταδίων και διαδικασιών, όπως η παροχή στοιχείων εντοπισμού, η 

συλλογή και ο χειρισμός των  Δειγμάτων, η εργαστηριακή ανάλυση, οι Εξαιρέσεις Χρήσης 

για Θεραπευτικούς Σκοπούς, η  διαχείριση των αποτελεσμάτων και οι ακροάσεις. 

 

• Εντός Αγώνα: Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στους κανόνες της οικείας Διεθνούς  

Ομοσπονδίας ή του εποπτεύοντος φορέα της εκάστοτε Αθλητικής Διοργάνωσης, ο όρος 

«Εντός  Αγώνα» σημαίνει την περίοδο που ξεκινά δώδεκα ώρες πριν τον Αγώνα στον οποίο 

είναι  προγραμματισμένο να συμμετάσχει ο Αθλητής έως τη λήξη του εν λόγω Αγώνα και 

τη διαδικασία συλλογής του Δείγματος που σχετίζεται με τον Αγώνα.  

 

• Εκτός Αγώνα: Οποιαδήποτε περίοδος η οποία δεν είναι Εντός Αγώνα.   

 

• Προσωπικό Υποστήριξης Αθλητών: Ο προπονητής, γυμναστής, μάνατζερ, παράγοντας,  

προσωπικό ομάδας, υπεύθυνος, ιατρικό ή παραϊατρικό προσωπικό, γονέας ή άλλο 

πρόσωπο που  εργάζεται μαζί με τον αθλητή ή που τον βοηθά για την προετοιμασία ή τη 

συμμετοχή του σε αθλητικούς αγώνες. 
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ΟΡΙΣΜΟΙ 

• Χορήγηση: Η παροχή, προμήθεια, εποπτεία, διευκόλυνση ή άλλου είδους συμμετοχή 

στη  χρήση ή την απόπειρα χρήσης από άλλο πρόσωπο μίας απαγορευμένης ουσίας ή 

απαγορευμένης  μεθόδου. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος ορισμός δεν περιλαμβάνει τις 

ενέργειες του καλή τη πίστη  ενεργούντος ιατρικού προσωπικού, που περιλαμβάνουν 

απαγορευμένη ουσία ή απαγορευμένη  μέθοδο που χρησιμοποιείται για πραγματικούς 

και νόμιμους θεραπευτικούς σκοπούς ή για άλλες  αποδεκτές αιτίες, ούτε ενέργειες που 

αφορούν σε απαγορευμένες ουσίες που δεν απαγορεύονται σε εκτός αγώνα ελέγχους, 

εκτός εάν από το σύνολο των περιστάσεων συνάγεται ότι οι εν λόγω απαγορευμένες ουσίες 

δεν προορίζονται για πραγματικούς και νόμιμους θεραπευτικούς σκοπούς ή  ότι 

προορίζονται για ενίσχυση της αθλητικής απόδοσης. 

 

• Χρήση: Η χρησιμοποίηση, εφαρμογή, κατάποση, έγχυση ή κατανάλωση με οποιοδήποτε 

μέσο, απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου. 

 

• Anti-Doping Administration System (ADAMS): Το σύστημα καταχώρησης και 

διαχείρισης  πληροφοριών αντιντόπινγκ το οποίο βασίζεται σε μία διαδικτυακή βάση 

δεδομένων, για την  εισαγωγή, αποθήκευση, ανταλλαγή και υποβολή στοιχείων, που έχει 

σχεδιαστεί για χρήση από τα ενδιαφερόμενα μέρη και τον WADA προκειμένου να 

διευκολύνει τις δραστηριότητές τους κατά του ντόπινγκ, σε συνδυασμό με τη νομοθεσία 

που αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. 
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ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ: Το ντόπινγκ ορίζεται ως η εκδήλωση μίας 

ή περισσοτέρων παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ, όπως: 

 

Παρουσία απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών της σε δείγμα 

αθλητή. 

 

Χρήση ή απόπειρα χρήσης απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης 

μεθόδου από αθλητή. 

 

Αποφυγή, άρνηση ή μη υποβολή σε δειγματοληψία.  

 

Μη παροχή πληροφοριών εντοπισμού.  

 

Παραποίηση ή απόπειρα παραποίησης οποιουδήποτε μέρους της 

διαδικασίας του ελέγχου ντόπινγκ 

 

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4373 (ΦΕΚ Α 49 1.4.2016)  

Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής 

νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις 



ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ: Το ντόπινγκ ορίζεται ως η εκδήλωση μίας 

ή περισσοτέρων παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ, όπως: 

 

Κατοχή απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου 

 

Η διακίνηση ή απόπειρα διακίνησης οποιασδήποτε απαγορευμένης 

ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου. 

 

Η εντός αγώνα χορήγηση ή η απόπειρα χορήγησης προς αθλητή 

οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου ή η 

εκτός αγώνα χορήγηση ή η απόπειρα χορήγησης προς αθλητή 

οποιασδήποτε απαγορευμένης μεθόδου ή απαγορευμένης ουσίας που 

απαγορεύεται εκτός αγώνα. 

 

Συνέργεια – Απαγορευμένη σύμπραξη 
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