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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   3956
Αναγκαία μέτρα και διαδικασίες, μηχανισμοί και συ−

στήματα που προβλέπονται από τη Διεθνή Σύμβαση 
κατά της φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ) στον αθλη−
τισμό (Παρίσι 19/10/2005) και αναγκαίες ρυθμίσεις 
για την εφαρμογή της. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 1558/85 «Περί Κυβερνήσεως και Κυβερνητικών 

Οργάνων», άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών» 
παρ. 2ε, περ. ιv «Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» (ΦΕΚ 
137/Α΄/26−07−1985).

β) Του άρθρου δεύτερου του ν. 3516/2006 «Κύρωση 
της Διεθνούς Σύμβασης κατά της φαρμακοδιέγερσης 
(ντόπινγκ) στον Αθλητισμό (Παρίσι 19/10/2005)» (ΦΕΚ 
270/Α΄).

γ) Των άρθρων 4 και 5 της Διεθνούς Σύμβασης κατά 
της φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ) στον Αθλητισμό (Πα−
ρίσι 19/10/2005)» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
ν. 3516/2006.

δ) Του άρθρου 128 Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ, ΙΓ, 
ΙΔ του ν. 2725/1999 «ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολι−
τισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 121/Α΄/17−06−1999).

ε) Του Π.Δ. 77/85 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματεί−
ας Αθλητισμού» (ΦΕΚ 28/Α΄/1985), όπως ισχύει.

στ) Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−04−2005) «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα».

ζ) Του Π.Δ. 186/09 Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτι−
σμού και Τουριστικής Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 213/Α΄/7−10−09).

η) Του Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών». (ΦΕΚ243/Α΄/11−11−2011).

2. Την υπ’ αριθμ. 121479/14−12−2011 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού 
και Τουρισμού Γιώργο Νικητιάδη» (ΦΕΚ 2820/Β/14−12−
2011).

3. Τις κατευθυντήριες αρχές του Παγκόσμιου Οργα−
νισμού Αντιντόπινγκ.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού.

5. Την ανάγκη εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας 
με τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ, αποφασίζου−
με:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α) ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Με το άρθρο πρώτο του ν. 3516/2006 κυρώθηκε και 

απέκτησε την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του 
Συντάγματος η Διεθνής Σύμβαση κατά της φαρμακοδιέ−
γερσης (ντόπινγκ) στον αθλητισμό, που υιοθετήθηκε από 
τη Γενική Διάσκεψη της ΟΥΝΕΣΚΟ στο Παρίσι στις 19 
Οκτωβρίου 2005. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Σύμβασης 
αυτής, προκειμένου να συντονισθεί η καταπολέμηση του 
ντόπινγκ στον αθλητισμό, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, 
τα συμβαλλόμενα στην παραπάνω σύμβαση κράτη δε−
σμεύονται από τις αρχές και λοιπές διατάξεις του Παγκό−
σμιου Κώδικα Αντιντόπινγκ, ο οποίος υιοθετήθηκε από 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (W.A.D.A.) στις 
5 Μαρτίου 2003, στην Κοπεγχάγη, ως βάση για τα ανα−
γκαία μέτρα για την επίτευξη των στόχων της Σύμβασης, 
τα οποία αναλαμβάνει να υιοθετήσει κάθε συμβαλλόμενο 
κράτος σύμφωνα με το άρθρο 5 αυτής. Στο πλαίσιο των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την παραπάνω Διεθνή 
Σύμβαση, τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ, των συ−
νεχών προσπαθειών για την εξάλειψη του ντόπινγκ στην 
Ελλάδα και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ, αποφασίζονται 
και τίθενται σε ισχύ οι ακόλουθοι ορισμοί και αρχές:

Β) ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
1) Ορισμοί
«αγώνισμα», σημαίνει έναν αυτοτελή αγώνα, αναμέτρηση, 

παιχνίδι ή μεμονωμένο αθλητικό διαγωνισμό, όπως για 
παράδειγμα, ένας αγώνας καλαθοσφαίρισης ή οι τελικοί 
του αγώνα δρόμου των 100 μέτρων στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες. Σε αγώνες που διεξάγονται σε επιμέρους δι−
αφορετικές χρονικές φάσεις, καθώς και σε αθλητικούς 
διαγωνισμούς όπου τα έπαθλα απονέμονται σε ημερήσια 
ή άλλη ενδιάμεση χρονική βάση, η διάκριση μεταξύ ενός 
αγωνίσματος και μιας διοργάνωσης, θα ορίζεται από τους 
κανόνες της οικείας Διεθνούς Αθλητικής Ομοσπονδίας.
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«αθλητής», σημαίνει κάθε πρόσωπο που συμμετέχει 
σε κάποιο αγώνισμα σε διεθνές επίπεδο, όπως αυτό 
ορίζεται από την εκάστοτε Διεθνή Αθλητική Ομοσπον−
δία, ή σε εθνικό επίπεδο όπως αυτό ορίζεται από την 
εκάστοτε Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία. Στην έννοια 
του αθλητή εμπίπτουν και τα άτομα που περιλαμβά−
νονται στον Κατάλογο Ελεγχομένων Αθλητών καθώς 
και κάθε άλλο πρόσωπο συναγωνιζόμενο σε αθλήματα, 
που καθ΄οιονδήποτε τρόπο υπόκειται στη δικαιοδοσία 
ενός εκ των υπογραφόντων των Κώδικα μερών ή άλλων 
αθλητικών οργανισμών που αποδέχονται τον Κώδικα. 
Για τους σκοπούς του άρθρου 2.8 και για τους σκοπούς 
της πληροφόρησης και εκπαίδευσης κατά του ντόπινγκ, 
κάθε άτομο που συμμετέχει σε άθλημα υπό την επο−
πτεία οιουδήποτε υπογράφοντος μέρους, κυβέρνησης, 
ή άλλου αθλητικού οργανισμού που αποδέχεται τον 
Κώδικα, είναι αθλητής. 

«αθλητής διεθνούς επιπέδου», σημαίνει κάθε αθλη−
τή που έχει ορισθεί από μία ή περισσότερες διεθνείς 
ομοσπονδίες ως συμπεριλαμβανόμενος στον Κατάλογο 
Ελεγχομένων Αθλητών της διεθνούς αυτής ομοσπον−
δίας.

«αθλητής εθνικού επιπέδου», σημαίνει κάθε αθλητή, 
ο οποίος δεν αποτελεί αθλητή διεθνούς επιπέδου και 
ο οποίος ορίζεται από το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. ως συμπεριλαμβα−
νόμενος στον Κατάλογο Ελεγχομένων Αθλητών του 
Ε.Σ.ΚΑ.Ν. 

«άκαρπος έλεγχος», σημαίνει την αποτυχία αθλητή 
να είναι διαθέσιμος για έλεγχο, εντός του χρονικού 
διαστήματος των εξήντα (60) λεπτών, που έχει ορίσει 
στα στοιχεία εντοπισμού του για την συγκεκριμένη ημέ−
ρα, σύμφωνα με τα άρθρα 11.4 και 11.5.6 του Διεθνούς 
Προτύπου Ελέγχου.

«ακύρωση», σημαίνει την ακύρωση των επιδόσεων 
του αθλητή σε αγώνα ή αθλητική διοργάνωση συμπε−
ριλαμβανομένης της αφαίρεσης μεταλλίων, μονάδων 
επιβράβευσης ή επάθλων.

«ανήλικος», θεωρείται το πρόσωπο που δεν έχει συ−
μπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας 
του.

«αντικανονικό αναλυτικό εύρημα», σημαίνει έκθεση 
αναφοράς από εργαστήριο ή άλλο φορέα εγκεκριμένο 
από τον W.A.D.A., η οποία, σύμφωνα με τις Διεθνείς Προ−
διαγραφές για τα εργαστήρια και τα σχετικά τεχνικά 
κείμενα, ανιχνεύει σε δείγμα την παρουσία απαγορευ−
μένης ουσίας ή τους μεταβολίτες ή τους δείκτες της 
απαγορευμένης ουσίας, συμπεριλαμβανομένων υψηλών 
ποσοτήτων ενδογενών ουσιών, ή την απόδειξη χρήσης 
απαγορευμένης μεθόδου.

«αντιντόπινγκ», είναι η διαδικασία πρόληψης και κα−
ταστολής του ντόπινγκ.

«απαγορευμένη μέθοδος», σημαίνει οποιαδήποτε μέ−
θοδο περιγράφεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων 
Ουσιών και Μεθόδων.

«απαγορευμένη ουσία», σημαίνει οποιαδήποτε ουσία 
περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ου−
σιών και Μεθόδων.

«αποκλεισμός», σημαίνει την απαγόρευση συμμετοχής 
αθλητή ή άλλου προσώπου, για συγκεκριμένη χρονι−
κή περίοδο, σε οποιονδήποτε αγώνα ή άλλη αθλητική 
δραστηριότητα, ή τη διακοπή χρηματοδότησης για την 
αθλητική του δραστηριότητα, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 10.10 της παρούσας.

«απόπειρα», σημαίνει τη σκόπιμη συμπεριφορά, η οποία 
αποτελεί το πρώτο βήμα που προορίζεται να ολοκληρω−
θεί στη διάπραξη παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ.

«αποτυχία συμμόρφωσης», σημαίνει τις παραβάσεις 
κανόνα αντιντόπινγκ που περιγράφονται στα άρθρα 
2.3 και 2.4 του Κώδικα.

«Α.Σ.Ε.Α.Δ.», είναι το Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης 
Αθλητικών Διαφορών, το ανώτατο αθλητικό δικαιοδο−
τικό όργανο στην Ελλάδα.

«ατομικό άθλημα», σημαίνει οποιοδήποτε άθλημα δεν 
αποτελεί ομαδικό άθλημα.

«άτυπο (υπό διερεύνηση) αποτέλεσμα», σημαίνει έκ−
θεση αναφοράς, προερχόμενη από εργαστήριο ή άλλο 
φορέα εγκεκριμένο από τον W.A.D.A., η οποία απαιτεί 
περαιτέρω εξέταση, όπως προβλέπεται από τα Διεθνή 
Πρότυπα Εργαστηρίων ή από τα σχετικά τεχνικά κείμε−
να, πριν τον καθορισμό του αντικανονικού αναλυτικού 
ευρήματος.

«δείγμα», σημαίνει οποιοδήποτε βιολογικό υλικό έχει 
συλλεχθεί για σκοπούς ελέγχου ντόπινγκ. Α δείγμα και 
Β δείγμα σημαίνει το δείγμα που έχει ληφθεί και κα−
τανέμεται καταλλήλως, για τους σκοπούς του αρχικού 
και επαναληπτικού ελέγχου ντόπινγκ, σύμφωνα με το 
διεθνές πρότυπο ελέγχων και τις οικείες κανονιστικές 
αποφάσεις.

«δείκτης», σημαίνει ένωση, σύνολο ενώσεων ή βιολο−
γική παράμετρο που καταδεικνύει τη χρήση απαγορευ−
μένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου.

«δημοσιοποίηση», είναι η διάδοση πληροφοριών στο 
ευρύ κοινό ή σε πρόσωπα, πέραν των προσώπων που 
δικαιούνται προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με 
τα άρθρα 7 (Διαχείριση Αποτελεσμάτων) και 12 (Ανα−
φορά και Αναγνώριση).

«διακίνηση», σημαίνει την πώληση, προσφορά, μετα−
φορά, αποστολή, ή διανομή απαγορευμένης ουσίας ή 
απαγορευμένης μεθόδου είτε με φυσικό τρόπο είτε 
άλλως πως, από τον αθλητή ή το προσωπικό υποστή−
ριξης αθλητή ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, που 
υπόκειται στη δικαιοδοσία Οργανισμού Αντιντόπινγκ, 
προς οποιοδήποτε τρίτο. Ωστόσο, ο ορισμός αυτός δεν 
συμπεριλαμβάνει τις διενεργηθείσες με καλή πίστη πρά−
ξεις του ιατρικού προσωπικού, στις οποίες εμπλέκεται 
μια απαγορευμένη ουσία, η οποία χρησιμοποιήθηκε για 
γνήσιους και νόμιμους θεραπευτικούς σκοπούς ή με 
βάση άλλη αποδεκτή νομιμοποιητική βάση, και επίσης 
δεν συμπεριλαμβάνει πράξεις στις οποίες εμπλέκονται 
απαγορευμένες ουσίες, οι οποίες όμως δεν είναι πα−
ράνομες σε εκτός αγώνα ελέγχους, εκτός εάν από το 
σύνολο των περιστάσεων προκύπτει ότι αυτές οι απα−
γορευμένες ουσίες δεν προορίζονταν για γνήσιους και 
νόμιμους θεραπευτικούς σκοπούς.

«διάρκεια της διοργάνωσης», σημαίνει το χρονικό δι−
άστημα μεταξύ της έναρξης και της λήξης μιας διορ−
γάνωσης, όπως αυτή καθορίζεται από τον φορέα της 
διοργάνωσης.

«Διεθνή Πρότυπα», είναι τα Πρότυπα που έχουν υιοθε−
τηθεί από τον W.A.D.A. προς υποστήριξη του Κώδικα και 
οποιαδήποτε τεχνικά έγγραφα, τα οποία εκδίδονται και 
ισχύουν κατά τα Διεθνή Πρότυπα. Η συμμόρφωση με ένα 
Διεθνές Πρότυπο (σε αντίθεση με κάποιο άλλο εναλλα−
κτικό πρότυπο, πρακτική ή διαδικασία), επαρκεί για να 
θεωρηθεί ότι οι προβλεπόμενες από τα Διεθνή Πρότυπα 
διαδικασίες διεξήχθησαν με τον σωστό τρόπο.
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«διεθνής αθλητική διοργάνωση», σημαίνει αθλητική 
διοργάνωση, όπου η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, η 
Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή, μια Διεθνής Αθλητι−
κή Ομοσπονδία, ένας διοργανωτής μεγάλης αθλητικής 
διοργάνωσης ή άλλος διεθνής αθλητικός οργανισμός, 
έχουν την ευθύνη της διοργάνωσης ή διορίζουν την 
τεχνική επιτροπή για την αθλητική διοργάνωση.

«διεθνής αθλητική ομοσπονδία», σημαίνει κάποιον δι−
εθνή μη κυβερνητικό οργανισμό που διαχειρίζεται ένα 
ή περισσότερα αθλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο.

«διοργάνωση», είναι μια σειρά επί μέρους αγωνισμάτων, 
διεξαγόμενων από κοινού, υπό την εποπτεία ενός φορέα 
διοργάνωσης όπως για παράδειγμα οι Ολυμπιακοί Αγώ−
νες, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Διεθνούς Ομοσπον−
δίας Κολύμβησης, ή οι Παναμερικανικοί Αγώνες.

«εθνική αθλητική διοργάνωση», σημαίνει οποιαδήποτε 
αθλητική διοργάνωση, στην οποία συμμετέχουν αθλητές 
διεθνούς ή εθνικού επιπέδου, και η οποία δεν αποτελεί 
διεθνή αθλητική διοργάνωση.

«εθνική αθλητική ομοσπονδία», είναι η ανώτατη οργάνωση 
αθλητικών σωματείων ή αθλητικών ενώσεων που προάγουν 
το ίδιο άθλημα ή κλάδο άθλησης και η οποία έχει σκοπό 
την προαγωγή και την ανάπτυξη αυτών σε όλη τη χώρα.

«εθνική ολυμπιακή επιτροπή», είναι ο οργανισμός που 
αναγνωρίζεται ως εθνική ολυμπιακή επιτροπή από τη 
διεθνή ολυμπιακή επιτροπή. Στην Ελλάδα είναι η Ελλη−
νική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.)

«εθνικός οργανισμός αντιντόπινγκ», σημαίνει τον φορέα 
που καθορίζεται σε κάθε κράτος, από την αρμόδια κρατική 
αρχή, για να αναλάβει την πρωταρχική ευθύνη για τη θέ−
σπιση και την εφαρμογή κανονισμών αντιντόπινγκ, να διευ−
θύνει τη λήψη δειγμάτων, το χειρισμό των αποτελεσμάτων 
ελέγχου, καθώς και προκαλεί τη πειθαρχική δίκη σε σχέση 
με παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ σε εθνικό επίπεδο. 
Στην Ελλάδα ο φορέας αυτός είναι το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. 

«εκτός αγώνα», σημαίνει οποιοδήποτε έλεγχο που δεν 
πραγματοποιείται εντός αγώνα.

«έλεγχος», σημαίνει τα στάδια του ελέγχου ντόπινγκ 
που αφορούν τον προγραμματισμό κατανομής ελέγχων, 
τη λήψη δείγματος, το χειρισμό του δείγματος και τη 
μεταφορά του δείγματος στο εργαστήριο.

«έλεγχος ντόπινγκ», σημαίνει όλα τα στάδια και τις διαδι−
κασίες, από τον προγραμματισμό κατανομής ελέγχων μέχρι 
την τελεσιδικία της απόφασης του δικαιοδοτικού οργάνου 
σχετικά με την παράβαση κανόνων αντιντόπινγκ, συμπερι−
λαμβανομένων όλων των ενδιάμεσων σταδίων και διαδικα−
σιών, όπως την παροχή πληροφοριών για εντοπισμό αθλητή, 
την λήψη και τον χειρισμό δειγμάτων, την εργαστηριακή 
ανάλυση, την εξαίρεση χρήσης για θεραπευτικό σκοπό, την 
διαχείριση των αποτελεσμάτων και τις ακροάσεις.

«έλεγχος χωρίς προειδοποίηση», σημαίνει τον έλεγχο 
ο οποίος πραγματοποιείται σε αθλητή χωρίς ειδοποίη−
ση εκ των προτέρων και σε χώρο όπου ο αθλητής συ−
νοδεύεται αδιαλείπτως, από τη στιγμή της ειδοποίησης 
μέχρι τη λήψη του δείγματος.

«εντός αγώνα», εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζε−
ται διαφορετικά από τους Κανονισμούς Διεθνούς Αθλη−
τικής Ομοσπονδίας ή άλλου Οργανισμού Αντιντόπινγκ, 
σημαίνει τη χρονική περίοδο που αρχίζει δώδεκα (12) 
ώρες πριν από την έναρξη αγώνα στον οποίο ο αθλη−
τής πρόκειται να συμμετάσχει, μέχρι τη λήξη του εν 
λόγω αγώνα και της διαδικασίας δειγματοληψίας, που 
σχετίζεται με τον εν λόγω αγώνα.

«επέμβαση», σημαίνει την οποιασδήποτε μορφής 
επέμβαση ή και αλλαγή ή και παρέμβαση, παρεμπόδιση, 
παραπλάνηση ή δέσμευση σε διάπραξη οποιασδήποτε 
πράξης για αλλοίωση εγκυρότητας αποτελεσμάτων ή 
παρεμπόδιση ομαλής διεξαγωγής διαδικασιών ή παροχή 
ψευδών πληροφοριών, στην αρμόδια αρχή ή σε Οργα−
νισμό Αντιντόπινγκ.

«Επιτροπή Εξαιρέσεων Χρήσης για Θεραπευτικό Σκο−
πό (Επιτροπή TUE)», σημαίνει την Επιτροπή Εξαιρέσεων 
Χρήσης για Θεραπευτικό Σκοπό.

«Επιτροπή Εξαιρέσεων Χρήσης για Θεραπευτικό Σκο−
πό του W.A.D.A. (Επιτροπή TUE W.A.D.A.)», σημαίνει την 
Επιτροπή TUE που καθορίζεται από τον W.A.D.A.

«Ε.Σ.ΚΑ.Ν.», είναι το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης 
του Ντόπινγκ. Είναι ο ελληνικός εθνικός οργανισμός 
αντιντόπινγκ.

«θεραπευτικό», είναι ό,τι σχετίζεται με την θεραπεία 
πάθησης ή κατάστασης με τη χρήση ιατρικών μέσων 
ή μεθόδων, ή ό,τι σχετίζεται με τον καθορισμό ή την 
υποβοήθηση θεραπείας. 

«κανόνες αντιντόπινγκ», είναι το σύνολο των κανόνων 
που διέπουν την καταπολέμηση του ντόπινγκ, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παρούσα απόφαση, στον 
Κώδικα, στα σχετικά Διεθνή Πρότυπα του W.A.D.A. και 
στο Νόμο.

«Κατάλογος Απαγορευμένων Ουσιών και Μεθόδων», 
σημαίνει τον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών και Με−
θόδων στον αθλητισμό, ο οποίος κυρώνεται με Υπουρ−
γική απόφαση, καθώς και τον κατάλογο που εκδίδεται 
από τον W.A.D.A., όπως εκάστοτε αναθεωρείται.

«Κατάλογος Ελεγχόμενων Αθλητών», σημαίνει τον 
κατάλογο αθλητών υψηλής επίδοσης, όπως καταρτίζε−
ται είτε από το Ε.Σ.ΚΑ.Ν., είτε από τη Διεθνή Αθλητική 
Ομοσπονδία. Οι αθλητές που περιλαμβάνονται στους 
παραπάνω καταλόγους, υπόκεινται τόσο σε εντός αγώ−
να όσο και σε εκτός αγώνα έλεγχους, στο πλαίσιο του 
σχεδίου κατανομής ελέγχων της Διεθνούς Αθλητικής 
Ομοσπονδίας και του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. 

«κατοχή», υφίσταται όταν ένα πρόσωπο έχει τον 
αποκλειστικό έλεγχο απαγορευμένης ουσίας ή απαγο−
ρευμένης μεθόδου ή του χώρου όπου βρίσκεται απα−
γορευμένη ουσία ή απαγορευμένη μέθοδος. Ωστόσο, 
εάν το πρόσωπο δεν έχει αποκλειστικό έλεγχο επί της 
απαγορευμένης ουσίας, της απαγορευμένης μεθόδου ή 
του χώρου στον οποίο βρίσκεται η απαγορευμένη ουσία 
ή μέθοδος, η κατοχή στοιχειοθετείται μόνον εφόσον 
το πρόσωπο αυτό γνώριζε την ύπαρξη της απαγορευ−
μένης ουσίας ή της απαγορευμένης μεθόδου και είχε 
την πρόθεση να ασκήσει έλεγχο επί αυτών. Δεν μπορεί 
να στοιχειοθετηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ με 
βάση αποκλειστικά και μόνον την κατοχή εάν, προ της 
καθ΄οιονδήποτε τρόπο γνωστοποιήσεως, ότι το πρόσω−
πο έχει διαπράξει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, αυτό 
ενεργήσει με τρόπο που καταδεικνύει ότι ουδέποτε είχε 
την πρόθεση να έχει την κατοχή και έχει αποποιηθεί 
την κατοχή, με ρητή δήλωσή του, σε Οργανισμό Αντι−
ντόπινγκ. Η πώληση συμπεριλαμβανομένης και αυτής 
μέσω ηλεκτρονικών ή άλλων μέσων, απαγορευμένης 
ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου θεωρείται κατοχή 
για το άτομο που ενεργεί την πώληση.

«Κώδικας», σημαίνει τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντό−
πινγκ, που υιοθετήθηκε από τον W.A.D.A. στις 5 Μαρτίου 
2003, στην Κοπεγχάγη.
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«μείζονες οργανισμοί διοργανώσεων», είναι οι ενώ−
σεις των εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών κάθε ηπείρου 
και άλλοι διεθνείς οργανισμοί περισσοτέρων του ενός 
αθλημάτων, οι οποίοι λειτουργούν ως φορείς διοργά−
νωσης για κάθε ηπειρωτική, περιφερειακή ή άλλη διεθνή 
εκδήλωση.

«μεταβολίτης», σημαίνει οποιαδήποτε ουσία, η οποία 
παράγεται με διαδικασία βιομετατροπής.

«μη συνδρομή σοβαρού σφάλματος ή μη επίδειξη ιδι−
αίτερης και σοβαρά αμελούς συμπεριφοράς», σημαίνει 
την απόδειξη από τον αθλητή ότι το σφάλμα ή η αμέλειά 
του, εξεταζόμενα υπό το σύνολο των περιστάσεων και 
λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων για την έλλειψη 
σφάλματος ή αμέλειας, δεν ήταν σημαντικές σε σχέση 
με την παράβαση του κανόνα αντιντόπινγκ.

«μη συνδρομή σφάλματος ή μη επίδειξη αμελούς συ−
μπεριφοράς», σημαίνει την απόδειξη από τον αθλητή ότι 
δεν γνώριζε ή δεν υποπτευόταν, και δεν θα μπορούσε 
λογικά να γνωρίζει ή να έχει υποπτευθεί, ακόμα και 
με την επίδειξη της ύψιστης επιμέλειας, ότι είχε κάνει 
χρήση ή του είχε χορηγηθεί η απαγορευμένη ουσία ή 
η απαγορευμένη μέθοδος.

«μη υποβολή στοιχείων εντοπισμού», σημαίνει την παρά−
λειψη αθλητή ή τρίτου προσώπου, στο οποίο ο αθλητής 
ανέθεσε την υποχρέωση αυτή, κατά τα άρθρα 11.3.6 ή 11.5.4 
του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχου, να προβεί σε ακριβή και 
πλήρη υποβολή στοιχείων εντοπισμού, κατά τα άρθρα 11.3 
και 11.5.6 του παραπάνω Διεθνούς Προτύπου.

«ομαδικό άθλημα», σημαίνει το άθλημα στο οποίο 
επιτρέπεται η αντικατάσταση ενός αθλητή κατά τη δι−
άρκεια του αγώνα.

«Οργανισμός Αντιντόπινγκ», είναι ο οργανισμός που φέ−
ρει την ευθύνη για τη θέσπιση, την εφαρμογή ή εκτέλεση 
οποιουδήποτε μέρους της διαδικασίας ελέγχου ντόπινγκ 
και περιλαμβάνει τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, τη Δι−
εθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή και άλλους διοργανωτές 
μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, οι οποίοι διεξάγουν 
ελέγχους κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων που διορ−
γανώνουν, τον W.A.D.A., τις Διεθνείς Αθλητικές Ομοσπον−
δίες και τους Εθνικούς Οργανισμούς Αντιντόπινγκ.

«Ουσίες Ειδικής Αναφοράς», θεωρούνται όλες οι απα−
γορευμένες ουσίες, εκτός από τις ουσίες που ανήκουν 
στις τάξεις των αναβολικών παραγόντων και των ορμο−
νών, καθώς και των διεγερτικών και των ανταγωνιστών 
και τροποποιητών των ορμονών, όπως καθορίζονται 
στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων, 
αλλά δεν περιλαμβάνει τις απαγορευμένες μεθόδους.

«ουσιώδης βοήθεια», για να θεωρείται ότι ένα πρό−
σωπο παρέχει ουσιώδη βοήθεια για τους σκοπούς του 
άρθρου 10.5.3. πρέπει: 1) να αποκαλύπτει πλήρως με υπο−
γεγραμμένη γραπτή δήλωση, όλες τις πληροφορίες που 
διαθέτει σε σχέση με παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ, 
και 2) να συνεργάζεται πλήρως κατά τη διερεύνηση και 
εκδίκαση οιασδήποτε περίπτωσης σχετίζεται με αυτές 
τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης, της κατάθεσης 
του, εάν αυτό ζητηθεί από κάποιον οργανισμό αντι−
ντόπινγκ ή το δικαιοδοτικό όργανο. Πέραν αυτών, οι 
παρεχόμενες πληροφορίες, πρέπει να είναι αξιόπιστες 
και να αποτελούν σημαντικό μέρος της αποδεικτικής 
βάσης της υπόθεσης, η εξέταση της οποίας άρχισε, 
ή σε περίπτωση που η εξέταση δεν άρχισε, να έχουν 
παράσχει επαρκή βάση, στην οποία θα μπορούσε να 
στηριχθεί η εξέταση της υπόθεσης.

«παράβαση ντόπινγκ» είναι η παράβαση εθνικού 
κανόνα αντιντόπινγκ, καθώς και μία ή περισσότερες 
παραβάσεις από τις αναφερόμενες στην παρούσα 
απόφαση.

«πρόγραμμα ανεξάρτητων παρατηρητών», σημαίνει 
ομάδα παρατηρητών υπό την εποπτεία του W.A.D.A., η 
ευθύνη των οποίων είναι να παρέχουν καθοδήγηση σε 
σχέση με τη διαδικασία ελέγχου ντόπινγκ, σε συγκε−
κριμένες αθλητικές διοργανώσεις, και να υποβάλλουν 
σχετικά τις παρατηρήσεις τους.

«προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία», σημαίνει 
τη συνοπτική ακροαματική διαδικασία που πραγμα−
τοποιείται πριν την κύρια επ’ ακροατηρίω πειθαρχική 
δίκη, κατά την οποία ενημερώνεται ο αθλητής και του 
παρέχεται η δυνατότητα να ακουστεί είτε με γραπτό, 
είτε με προφορικό τρόπο.

«Προσωπικό Υποστήριξης Αθλητών», σημαίνει τον προ−
πονητή, γυμναστή, διευθυντή, παράγοντα, προσωπικό 
ομάδας, αξιωματούχο, ιατρικό ή παραϊατρικό προσω−
πικό, γονέα ή άλλο πρόσωπο που εργάζεται με αθλητή 
ή του παρέχει θεραπευτική φροντίδα ή βοηθά αθλητή 
για τη προετοιμασία ή τη συμμετοχή σε αθλητικούς 
αγώνες.

«πρόσωπο», σημαίνει φυσικό πρόσωπο, οργανισμό ή 
άλλο φορέα.

«προσωρινός αποκλεισμός», σημαίνει την επιβολή 
προσωρινής απαγόρευσης συμμετοχής, σε οποιαδή−
ποτε αθλητική διοργάνωση ή αγώνα σε αθλητή ή 
άλλο πρόσωπο, πριν τη λήψη τελεσίδικης απόφασης 
σε πειθαρχική δίκη, κατά το άρθρο 8 της παρούσας 
(Αρμόδια Δικαιοδοτικά όργανα και Πειθαρχικές Δια−
δικασίες).

«στοχευμένοι έλεγχοι», σημαίνει την επιλογή αθλητών 
για έλεγχο, κατά την οποία συγκεκριμένοι αθλητές ή 
ομάδες αθλητών επιλέγονται για έλεγχο με μη τυχαίο 
τρόπο, σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

«Σύμβαση UNESCO», σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση 
ενάντια στο Ντόπινγκ στον Αθλητισμό, η οποία θεσπί−
σθηκε στην 33η Σύνοδο της Γενικής Συνδιάσκεψης της 
UNESCO, στις 19 Οκτωβρίου 2005 και περιλαμβάνει 
τις τροποποιήσεις της Σύμβασης, που υιοθετήθηκαν 
από τα Κράτη κατά τη Συνδιάσκεψη των Μερών στη 
Διεθνή Σύμβαση, ενάντια στο Ντόπινγκ στον Αθλητι−
σμό. Η Σύμβαση αυτή, κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
ν. 3516/2006.

«συμμετέχων», σημαίνει κάθε αθλητή ή κάθε πρόσωπο 
που ανήκει στο υποστηρικτικό προσωπικό του αθλη−
τή.

«υποβολή στοιχείων εντοπισμού», σημαίνει την πα−
ροχή των στοιχείων εντοπισμού του αθλητή, ο οποίος 
περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών, 
από τον ίδιο ή από τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό του, 
για το τρίμηνο που ακολουθεί την υποβολή της δήλω−
σης, σύμφωνα με τα άρθρα 11.3 και 11.5 του Διεθνούς 
Προτύπου Ελέγχου.

«υπογράφοντα μέρη», είναι όσοι υπογράφουν τον Κώ−
δικα και συμφωνούν να συμμορφωθούν με αυτόν, συμπε−
ριλαμβανομένων της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, 
των Διεθνών Αθλητικών Ομοσπονδιών, της Διεθνούς 
Παραολυμπιακής Επιτροπής, των Εθνικών Ολυμπιακών 
Επιτροπών, των Εθνικών Παραολυμπιακών Επιτροπών, 
των Μειζόνων Οργανισμών Διοργανώσεων, των Εθνικών 
Οργανισμών Αντιντόπινγκ και του W.A.D.A.
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«χρήση», σημαίνει τη χρησιμοποίηση, την εφαρμογή, 
την κατάποση, την ενέσιμη έγχυση ή την κατανάλωση, 
με οποιοδήποτε μέσο, απαγορευμένης ουσίας ή απα−
γορευμένης μεθόδου.

«A.D.A.M.S.» (Anti−Doping Administration and Management 
System/Σύστημα Καταχώρησης και Διαχείρισης Πληρο−
φοριών), σημαίνει το βασιζόμενο σε μια διαδικτυακή 
βάση δεδομένων εργαλείο, για την εισαγωγή, αποθή−
κευση, διανομή, ανταλλαγή και υποβολή δεδομένων, 
που έχει σχεδιασθεί από τον W.A.D.A., για χρήση από 
τους δικαιούμενους, προκειμένου να διευκολύνει τις 
δραστηριότητές τους κατά του ντόπινγκ, σύμφωνα με 
τον Κώδικα, σε συνδυασμό με τη νομοθεσία που αφορά 
την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

«C.A.S.» (Court of Arbitration for Sport), σημαίνει το Διε−
θνές Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητικών Υποθέσεων.

«T.U.E. (Therapeutic Use Exemption)», σημαίνει την εξαί−
ρεση χρήσης για θεραπευτικό σκοπό, η οποία εγκρίνεται 
από την Επιτροπή Εξαιρέσεων Χρήσης για Θεραπευτικό 
Σκοπό και χορηγείται σύμφωνα με τους σχετικούς κανό−
νες του Κώδικα και του Διεθνούς Προτύπου Εξαιρέσεων 
για Θεραπευτική Χρήση.

«W.A.D.A. (World Anti−Doping Agency)», σημαίνει τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ.

2) Ερμηνευτικοί κανόνες
α) Εκτός εάν άλλως ειδικά ορίζεται στην παρούσα 

απόφαση, οι όροι της παρούσας απόφασης, ερμηνεύ−
ονται σύμφωνα με τον ορισμό που αποδίδεται σε αυ−
τούς από το εθνικό δίκαιο και τον Παγκόσμιο Κώδικα 
Αντιντόπινγκ.

β) Ερμηνευτικά σχόλια που έχουν ενσωματωθεί σε 
διατάξεις του Κώδικα, κατά το άρθρο 24.2 αυτού, θε−
ωρούνται ότι αποτελούν ενιαίο μέρος των σχετικών 
Κανόνων Αντιντόπινγκ και χρησιμοποιούνται για την 
ερμηνεία της παρούσας απόφασης.

Γ) ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ 
1) Έννοια των κανόνων αντιντόπινγκ
Οι κανόνες αντιντόπινγκ είναι αθλητικοί κανόνες 

που διέπουν τις συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγεται 
ο αθλητισμός. Οι αθλητές, το προσωπικό αθλητικής 
υποστήριξης και κάθε άλλο πρόσωπο που σχετίζεται, 
άμεσα ή έμμεσα με τον αθλητισμό, ιδίως οι ιδιοκτήτες 
ή τα μέλη της διοίκησης των αθλητικών ομάδων, απο−
δέχονται τους κανόνες αντιντόπινγκ και δεσμεύονται 
από αυτούς. Η δέσμευση από τους κανόνες αντιντό−
πινγκ αποτελεί όρο και προϋπόθεση συμμετοχής σε 
οποιαδήποτε μορφή αθλητικής δραστηριότητας. Οι 
παραπάνω ειδικοί αθλητικοί κανόνες και οι συνεπα−
κόλουθες προς αυτούς διαδικασίες αποσκοπούν στην 
ενίσχυση των αρχών αντιντόπινγκ προς την κατεύ−
θυνση παγκόσμιας εναρμόνισης των κανόνων αυτών. 
Οι κανόνες αντιντόπινγκ είναι διακριτοί και ανεξάρ−
τητοι από τους κανόνες που περιλαμβάνονται στην 
εθνική νομοθεσία, οι οποίοι εφαρμόζονται σε ποινικές 
υποθέσεις ή υποθέσεις εργασιακής φύσης. Κατά την 
εξέταση των δεδομένων και της νομικής βάσης μιας 
υπόθεσης που αφορά το ντόπινγκ, τα δικαιοδοτικά 
όργανα του κράτους συνεξετάζουν τους κανόνες αντι−
ντόπινγκ του Κώδικα αυτοτελώς, με το δεδομένο ότι 
οι κανόνες αυτοί, εκφράζουν την παγκόσμια συναίνεση 
των αθλητικών φορέων και την εφαρμογή της αρχής 
του ευ αγωνίζεσθαι. 

2) Θεμελιώδεις αρχές και δικαιολογητική βάση του 
Παγκόσμιου Κώδικα Αντιντόπινγκ και των κανόνων αντι−
ντόπινγκ του Ε.Σ.ΚΑ.Ν.

Η πολιτική, οι διαδικασίες, τα προγράμματα, οι κανο−
νισμοί, οι αρχές του αντιντόπινγκ έχουν ως θεμελιώδη 
επιδίωξη τη διαφύλαξη της ουσίας και των αξιών του 
αθλητισμού. Η ουσία του αθλητισμού, το αθλητικό πνεύ−
μα, πεμπτουσία του Ολυμπισμού και του αθλητισμού 
γενικότερα, είναι ο καθαρός αθλητισμός και η αξιόπιστη 
διεξαγωγή της αθλητικής προσπάθειας. Η ουσία του 
αθλητισμού είναι η καταξίωση της αρμονικής σχέσης 
του νου και του σώματος, που αποτελεί στοιχείο της 
απώτερης ελληνικής παράδοσης και ταυτότητας και ήδη 
έχει οικουμενικό χαρακτήρα. Η ουσία του αθλητισμού 
χαρακτηρίζεται ιδίως από τις ακόλουθες, επάλληλες 
αξίες:

— ήθος, ευ αγωνίζεσθαι και τιμιότητα
— υγεία
— διάκριση και επίδοση
— χαρακτήρας και εκπαίδευση
— ψυχαγωγία και απόλαυση
— ομαδική εργασία ή προσπάθεια
— αφοσίωση και δέσμευση 
— σεβασμός στους κανόνες και τους νόμους
— σεβασμός στην ατομική προσπάθεια του αθλητή και 

των συναθλητών του 
— σθένος
— συλλογικότητα και αλληλεγγύη
Το ντόπινγκ είναι θεμελιωδώς αντίθετο στο πνεύμα 

του αθλητισμού.

3) Το Εθνικό Πρόγραμμα Αντιντόπινγκ 
Το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ 

(εφεξής Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) συστήθηκε με το άρθρο 128 ΣΤ του 
ν. 2725/1999 (Α΄ 121), που προστέθηκε με το άρθρο 57 
του ν. 3057/2002 (Α΄ 239), με αντικειμενικό σκοπό, να 
ενεργεί ως ανεξάρτητος οργανισμός αντιντόπινγκ για 
την Ελλάδα. Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. έχει τη δικαιοδοσία, αρμοδι−
ότητα και ευθύνη να:

• σχεδιάζει, συντονίζει, εφαρμόζει, επιβλέπει τη δι−
αδικασία του ελέγχου ντόπινγκ και να εισηγείται τις 
αναγκαίες βελτιώσεις που απαιτούνται για τη διαρκή 
διατήρηση της αποτελεσματικότητάς του.

• συνεργάζεται με άλλους εθνικούς φορείς, υπηρεσίες 
και Οργανισμούς Αντιντόπινγκ άλλων χωρών.

• ενθαρρύνει τη συνεργασία και τον αμοιβαίο έλεγχο 
μεταξύ Εθνικών Οργανισμών Αντιντόπινγκ.

• προωθεί την επιστημονική έρευνα για το αντιντό−
πινγκ.

• διακρατεί πόρους που προορίζονται, εν όλω ή εν 
μέρει, για αθλητές, προσωπικό υποστήριξης αθλητών και 
κάθε άλλο πρόσωπο που σχετίζεται, άμεσα ή έμμεσα, 
με τον αθλητισμό σε περίπτωση που έχουν παραβιάσει 
τους Κανόνες Αντιντόπινγκ.

• προκαλεί, σύμφωνα με το νόμο, τη δίωξη όλων των 
παραβάσεων των κανόνων αντιντόπινγκ στο χώρο δι−
καιοδοσίας του και ερευνά νομίμως εάν ο αθλητής, το 
προσωπικό υποστήριξης αθλητών και κάθε άλλο πρόσω−
πο που σχετίζεται, άμεσα ή έμμεσα, με τον αθλητισμό 
έχει εμπλακεί σε υπόθεση ντόπινγκ.

• σχεδιάζει, εφαρμόζει και παρακολουθεί τις εξελίξεις 
και τις πληροφορίες για την πολιτική και τις διαδικασίες 
αντιντόπινγκ και να πραγματοποιεί, για το θέμα αυτό, 
εκπαιδευτικά προγράμματα. 
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4) Πεδίο εφαρμογής
Οι κανόνες αντιντόπινγκ που περιλαμβάνονται στην 

παρούσα απόφαση εφαρμόζονται και δεσμεύουν το 
Ε.Σ.ΚΑ.Ν., τις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες και κάθε 
αθλητή ή με οποιοδήποτε τρόπο συμμετέχοντα στις 
δραστηριότητες και τα αθλητικά γεγονότα των εθνικών 
αθλητικών ομοσπονδιών.

Κάθε πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις για 
να συμπεριλαμβάνεται στον Κατάλογο Ελεγχόμενων 
Αθλητών του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. πρέπει να είναι διαθέσιμο για 
έλεγχο το λιγότερο δώδεκα (12) μήνες πριν τη συμμε−
τοχή του σε διεθνή ή εθνική αθλητική διοργάνωση της 
οικείας εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας. Προκειμένου 
ο παραπάνω αθλητής να αγωνισθεί, πρέπει να ανήκει 
στη δύναμη της εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας που 
διοργανώνει τα παραπάνω αθλητικά γεγονότα.

Οι κανόνες αντιντόπινγκ που περιλαμβάνονται στην 
παρούσα απόφαση, εφαρμόζονται σε όλους τους ελέγ−
χους ντόπινγκ που διενεργούνται εντός της δικαιοδο−
σίας του Ε.Σ.ΚΑ.Ν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ

ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΤΟΥΣ

Άρθρο 1
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΙ−ΝΤΟΠΙΝΓΚ

1.1. Εφαρμογή των κανόνων αντιντόπινγκ από τις εθνι−
κές αθλητικές ομοσπονδίες

1.1.1 Οι εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες, δεσμεύονται 
από τους κανόνες αντιντόπινγκ που περιλαμβάνονται 
στην παρούσα. Οι κανόνες αντιντόπινγκ, θεωρείται ότι 
αποτελούν μέρος των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας 
των εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών, ως προς όλες 
τις έννομες συνέπειες που αφορούν τα μέλη τους και 
κάθε πρόσωπο που μετέχει στις αθλητικές διοργανώ−
σεις τους. 

1.1.2 Η εφαρμογή των κανόνων αντιντόπινγκ που πε−
ριλαμβάνονται στην παρούσα, δεσμεύει ως προς τις 
συνέπειες κάθε πρόσωπο που μετέχει, άμεσα ή έμμεσα, 
σε αθλητική διοργάνωση εθνικών αθλητικών ομοσπον−
διών.

1.1.3 Η κρατική επιχορήγηση και κάθε είδους κρα−
τική συνδρομή έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση τη 
δέσμευση και τη συμμόρφωση των εθνικών αθλητικών 
ομοσπονδιών α) με τα προγράμματα αντιντόπινγκ και 
τους κανόνες που περιλαμβάνονται στην παρούσα β) 
την επιβολή των κυρώσεων για παραβάσεις αντιντό−
πινγκ και γ) το σεβασμό και τη συνεργασία με το 
Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και τα δικαιοδοτικά όργανα σε όλα τα θέ−
ματα αντιντόπινγκ που διέπονται από τον Παγκόσμιο 
Κώδικα Αντιντόπινγκ και τους παρόντες κανόνες, συ−
μπεριλαμβανομένων των θεμάτων, που δεν ρυθμίζονται 
από τους κανόνες της οικείας διεθνούς ομοσπονδίας, 
σύμφωνα με τον Κώδικα.

1.1.4 Η υιοθέτηση των κανόνων αντιντόπινγκ και η 
ενσωμάτωσή τους στο εσωτερικό κανονιστικό τους 
δίκαιο αποτελεί υποχρέωση των εθνικών αθλητικών 
ομοσπονδιών. Οι εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες, οφεί−
λουν να αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. στη 
διενέργεια των ελέγχων ντόπινγκ ως προς όλα τα μέλη 
τους, καθώς και τους αθλητές και τα πρόσωπα που 
σχετίζονται με τον αθλητισμό και συμμετέχουν στις 
διοργανώσεις τους. 

1.1.5 Επιπροσθέτως, οι εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες 
οφείλουν να υπάγουν επισήμως στους κανόνες αντι−
ντόπινγκ, όλους τους αθλητές και κάθε άλλο πρόσω−
πο υπό τη δικαιοδοσία τους, και δεσμεύονται από τις 
αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με τους Κανόνες 
Αντιντόπινγκ, και ειδικότερα από τις αποφάσεις του 
Ε.Σ.ΚΑ.Ν και των πειθαρχικών δικαιοδοτικών οργάνων, 
με την επιφύλαξη του δικαιώματος έφεσης, κατά τα 
οριζόμενα στους κανόνες αυτούς. Τα μέλη και όσοι συμ−
μετέχουν σε εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες, οφείλουν 
να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται την υπαγωγή και 
τη συμμόρφωσή τους, στους κανόνες αντιντόπινγκ, με 
την επιφύλαξη του δικαιώματος έφεσης που προβλέ−
πεται από αυτούς. 

1.2 Εφαρμογή των κανόνων αντιντόπινγκ από τα Φυ−
σικά Πρόσωπα

1.2.1 Οι κανόνες αντιντόπινγκ δεσμεύουν όλα τα Φυσικά 
Πρόσωπα τα οποία:

1.2.1.1 Είναι μέλη ή σχετίζονται με εθνικές αθλητικές 
ομοσπονδίες, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας ή 
διαμονής τους.

1.2.1.2 Είναι μέλη σωματείων, ομάδων, συλλόγων ή 
ενώσεων που ανήκουν στη δύναμη εθνικής αθλητικής 
ομοσπονδίας. 

1.2.1.3 Συμμετέχουν με οιαδήποτε ιδιότητα σε κάθε 
δραστηριότητα που διοργανώνεται ή διεξάγεται ή τελεί 
υπό την ευθύνη ή την αιγίδα εθνικής αθλητικής ομο−
σπονδίας ή μελών της, ή σωματείων, ομάδων, συλλόγων 
ή ενώσεων.

1.2.1.4 Συμμετέχουν με οιαδήποτε ιδιότητα σε οια−
δήποτε αθλητική δραστηριότητα που διοργανώνεται, 
διεξάγεται, ή τελεί υπό την αιγίδα ή έγκριση εθνικού 
οργανισμού που διοργανώνει αθλητικές εκδηλώσεις, 
ή εθνικού συνδέσμου που δεν αποτελεί μέλος εθνικής 
αθλητικής ομοσπονδίας.

1.2.2 Όσοι συμμετέχουν σε αθλητικές εκδηλώσεις, συ−
μπεριλαμβανομένων και των ανηλίκων, θεωρείται ότι 
αποδέχονται και δεσμεύονται από τους κανόνες αντι−
ντόπινγκ που περιλαμβάνονται στην παρούσα.

Άρθρο 2
ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ

Το ντόπινγκ θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί όταν συ−
ντρέχουν μία ή περισσότερες παραβάσεις των κανόνων 
αντιντόπινγκ που περιλαμβάνονται στα άρθρα 2.1. έως 2.8. 
της παρούσας. Οι αθλητές και κάθε άλλο πρόσωπο έχουν 
την υποχρέωση να γνωρίζουν τι αποτελεί παράβαση των 
κανόνων αντιντόπινγκ καθώς και τις ουσίες και τις μεθό−
δους που περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το νόμο, στον 
Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών και Μεθόδων.

2.1 Η παρουσία απαγορευμένης ουσίας ή των μετα−
βολιτών της ή των βιολογικών δεικτών σε βιολογικό 
δείγμα αθλητή

2.1.1 Αποτελεί προσωπικό καθήκον του αθλητή να δια−
σφαλίσει ότι καμία απαγορευμένη ουσία δεν εισέρχεται 
στον οργανισμό του. Οι αθλητές φέρουν την ευθύνη για 
την απαγορευμένη ουσία ή τους μεταβολίτες ή τους 
δείκτες της απαγορευμένης ουσίας που θα ανιχνευθεί 
σε βιολογικό τους δείγμα. Δεν απαιτείται να συντρέχει 
πρόθεση, σφάλμα, αμέλεια ή ενσυνείδητη χρήση από 
μέρους του αθλητή για να στοιχειοθετηθεί αντικειμενικά 
παράβαση ντόπινγκ σύμφωνα με το άρθρο 2.1. 
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2.1.2 Επαρκή απόδειξη της διάπραξης παράβασης ντό−
πινγκ, βάσει του άρθρου 2.1, αποτελεί είτε η παρουσία 
απαγορευμένης ουσίας ή των μεταβολιτών ή των δει−
κτών της απαγορευμένης ουσίας στο Α δείγμα του 
αθλητή, εφόσον ο αθλητής αποποιείται του δικαιώματός 
του, για ανάλυση του Β δείγματος και το Β δείγμα δεν 
αναλύεται, είτε όταν το Β δείγμα του αθλητή αναλύεται 
και η ανάλυση του Β δείγματος επιβεβαιώσει την παρου−
σία απαγορευμένης ουσίας ή των μεταβολιτών ή των 
δεικτών της απαγορευμένης ουσίας, που ανιχνεύθηκαν 
στο Α δείγμα του αθλητή.

2.1.3 Με εξαίρεση τις ουσίες εκείνες, για τις οποίες 
προσδιορίζεται ποσοτικό κατώτατο όριο αναφοράς 
στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών και Μεθό−
δων, η ανίχνευση οποιασδήποτε ποσότητας απαγο−
ρευμένης ουσίας ή των μεταβολιτών ή των δεικτών 
της σε δείγμα του αθλητή αποτελεί παράβαση ντό−
πινγκ.

2.1.4 Ως εξαίρεση στο γενικό κανόνα του άρθρου 2.1, ο 
Κατάλογος Απαγορευμένων Ουσιών και Μεθόδων ή τα 
Διεθνή Πρότυπα δύνανται να καθορίζουν ειδικά κριτήρια 
για την εκτίμηση των απαγορευμένων ουσιών, οι οποίες 
μπορεί να παραχθούν και ενδογενώς. 

2.2 Χρήση ή απόπειρα χρήσης από αθλητή απαγορευ−
μένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου 

Η χρήση ή η απόπειρα χρήσης απαγορευμένης ου−
σίας ή απαγορευμένης μεθόδου συνιστά παράβαση 
ντόπινγκ. 

Δεν απαιτείται να συντρέχει πρόθεση, σφάλμα, αμέ−
λεια ή ενσυνείδητη χρήση από μέρους του αθλητή, για 
να στοιχειοθετηθεί αντικειμενικά παράβαση ντόπινγκ 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Η επιτυχία ή αποτυχία της χρήσης ή της απόπειρας 
χρήσης απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθό−
δου, είναι άνευ νομικής σημασίας. Για την αντικειμενική 
στοιχειοθέτηση παράβασης ντόπινγκ, είναι επαρκής η 
χρήση ή η απόπειρα χρήσης απαγορευμένης ουσίας ή 
απαγορευμένης μεθόδου. 

2.3 Άρνηση υποβολής σε έλεγχο ντόπινγκ
Η άρνηση ή η αποφυγή του αθλητή, χωρίς την επίκλη−

ση σοβαρού λόγου, να υποβληθεί σε λήψη δείγματος 
μετά από ειδοποίηση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στους κανόνες αντιντόπινγκ της παρούσας απόφασης, 
ή η με άλλο τρόπο αποφυγή λήψης δείγματος, συνιστά 
παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ.

2.4 Διαθεσιμότητα αθλητή
Η συρροή τριών (3) άκαρπων ελέγχων εντός περι−

όδου δεκαοκτώ (18) μηνών ή η συρροή τριών (3) πα−
ραλείψεων υποβολής στοιχείων εντοπισμού που συ−
ντελείται εντός δεκαοκτώ (18) μηνών ή ο συνδυασμός 
των παραπάνω τρεις (3) φορές εντός δεκαοκτώ (18) 
μηνών, συνιστούν παραβάσεις ντόπινγκ. Η περίοδος 
των δεκαοκτώ (18) μηνών, καθορίζεται από το Ε.Σ.ΚΑ.
Ν. ή Οργανισμό Αντιντόπινγκ που έχει δικαιοδοσία 
ελέγχου του αθλητή. 

2.5 Επέμβαση ή απόπειρα επέμβασης ή αθέμιτης επιρ−
ροής στη διαδικασία ελέγχου ντόπινγκ

Η επέμβαση ή η απόπειρα επέμβασης ή επιρροής, με 
οποιονδήποτε αθέμιτο τρόπο, στη διαδικασία ελέγχου 
ντόπινγκ, συνιστά παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ.

2.6 Κατοχή απαγορευμένων ουσιών ή απαγορευμένων 
μεθόδων 

2.6.1 Η κατοχή από αθλητή, εντός αγώνα, απαγορευ−
μένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου ή η κατοχή 
από αθλητή, εκτός αγώνα, απαγορευμένης εκτός αγώνα 
ουσίας ή μεθόδου, αποτελεί παράβαση ντόπινγκ, εκτός 
εάν ο αθλητής αποδείξει ότι η κατοχή, είναι σύμφωνη με 
εγκεκριμένη εξαίρεση χρήσης για θεραπευτικό σκοπό, 
που εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 4.4 και το Διεθνές 
Πρότυπο για Εξαιρέσεις Χρήσης για Θεραπευτικό Σκο−
πό, ή αποδείξει τη συνδρομή άλλης νόμιμης αιτίας.

2.6.2 Η κατοχή από προσωπικό υποστήριξης αθλητή 
εντός αγώνα απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμέ−
νης μεθόδου, ή η κατοχή από προσωπικό υποστήριξης 
αθλητή απαγορευμένης εκτός αγώνα ουσίας ή μεθόδου, 
σε σχέση με κάποιο αθλητή, συνιστά παράβαση κανό−
να αντιντόπινγκ, εκτός εάν το προσωπικό υποστήριξης 
του αθλητή, αποδείξει ότι η κατοχή είναι σύμφωνη με 
εξαίρεση χρήσης για θεραπευτικό σκοπό που εγκρίθηκε 
σε αθλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις για τις εξαιρέσεις 
χρήσης για θεραπευτικό σκοπό, σύμφωνα με το άρθρο 
4.4 ή αποδείξει τη συνδρομή άλλης νόμιμης αιτίας.

2.7 Διακίνηση ή Απόπειρα Διακίνησης Απαγορευμένων 
Ουσιών ή Απαγορευμένων Μεθόδων

Η διακίνηση ή η απόπειρα διακίνησης οιασδήποτε 
απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου συ−
νιστά παράβαση ντόπινγκ.

2.8 Χορήγηση ή Απόπειρα Χορήγησης Απαγορευμένων 
Ουσιών ή Απαγορευμένων Μεθόδων

Η χορήγηση ή η απόπειρα χορήγησης, σε αθλητή εντός 
αγώνα, απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου 
ή η χορήγηση ή η απόπειρα χορήγησης, σε αθλητή εκτός 
αγώνα, απαγορευμένης εκτός αγώνα ουσίας ή μεθόδου, 
ή η υποβοήθηση, ενθάρρυνση, υποκίνηση, συγκάλυψη ή 
με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πρόκληση ή προτροπή σε 
παράβαση ντόπινγκ ή σε απόπειρα παράβασης ντόπινγκ, 
συνιστά παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ.

Άρθρο 3
Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΑ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ

3.1 Αποδεικτικοί κανόνες και βάρος απόδειξης
Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. φέρει το βάρος απόδειξης της παράβασης 

ντόπινγκ. Η στοιχειοθέτηση της παράβασης θα επέρ−
χεται, αν το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. έχει αποδείξει την παράβαση, με 
τρόπο που δημιουργεί δικανική πεποίθηση στο δικαιο−
δοτικό όργανο, εν όψει και της σοβαρότητας της κατη−
γορίας που έχει αποδοθεί. Ενώ σε κάθε περίπτωση, για 
την στοιχειοθέτηση της παράβασης, δεν αρκεί η απλή 
στάθμιση πιθανοτήτων, το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. δεν απαιτείται να 
θεμελιώσει αποδεικτικά την παράβαση, πέραν των ορίων 
κάθε λογικής αμφιβολίας. Όταν οι κανόνες αντιντόπινγκ 
που περιλαμβάνονται στην παρούσα ή τον εθνικό νόμο 
μεταθέτουν το βάρος της απόδειξης στον αθλητή ή σε 
άλλο πρόσωπο που φέρεται να έχει διαπράξει παράβαση 
ντόπινγκ και τα πρόσωπα αυτά έχουν το βάρος να αντι−
κρούσουν τα στοιχεία που στηρίζουν την κατηγορία ή να 
επικαλεσθούν γεγονότα ή περιστάσεις που αντικρούουν 
τα στοιχεία αυτά και γενικά όπου απαιτείται η επίκληση 
λόγου που εμποδίζει ή αίρει τη θεμελίωση παράβασης 
κανόνα αντιντόπινγκ, η αξιολόγηση αυτών των ισχυρι−
σμών θα γίνεται με εύλογη στάθμιση των πιθανοτήτων, 
με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στα άρθρα 10.4 και 10.5 
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της παρούσας, για τη στοιχειοθέτηση των οποίων, ο 
αθλητής φέρει υψηλότερο βαθμό αποδεικτικού βάρους. 

3.2 Μέθοδοι στοιχειοθέτησης αποδείξεων και παρα−
δοχών

Τα πραγματικά περιστατικά που συνδέονται με παρα−
βάσεις κανόνων αντιντόπινγκ, αποδεικνύονται με κάθε 
αξιόπιστο αποδεικτικό μέσο, συμπεριλαμβανομένης και 
της ομολογίας. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις παραβά−
σεων κανόνων αντιντόπινγκ, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι 
αποδεικτικοί κανόνες: 

3.2.1 Τεκμαίρεται ότι τα εργαστήρια που είναι διαπι−
στευμένα από τον W.A.D.A. πραγματοποιούν την ανά−
λυση των δειγμάτων και τις διαδικασίες φύλαξης και 
παράδοσής τους, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο 
Εργαστηρίων. Ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο που αμφι−
σβητεί το παραπάνω τεκμήριο, οφείλει να αποδείξει 
ότι υπήρξε τέτοια παρέκκλιση από τα οριζόμενα στο 
Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων, ώστε εύλογα θα μπο−
ρούσε να θεωρηθεί ότι η παρέκκλιση αυτή προκάλεσε 
το αντικανονικό αναλυτικό εύρημα.

Εάν ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο αντέκρουσε το παρα−
πάνω τεκμήριο, αποδεικνύοντας ότι υπήρξε παρέκκλιση 
από το Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων, η οποία θα μπο−
ρούσε να έχει προκαλέσει το αντικανονικό αναλυτικό 
εύρημα, τότε το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. έχει το βάρος να ανταποδεί−
ξει, ότι η συγκεκριμένη παρέκκλιση δεν προκάλεσε το 
αντικανονικό αναλυτικό εύρημα.

3.2.2 Αν οι παρεκκλίσεις από οποιοδήποτε άλλο Διε−
θνές Πρότυπο Εργαστηρίων ή άλλο κανόνα ή πολιτική 
αντιντόπινγκ, δεν προκάλεσαν αιτιωδώς αντικανονικό 
αναλυτικό εύρημα, ή η παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ 
δεν οφείλεται στις παραπάνω παρεκκλίσεις, το αποτέλε−
σμα της ανάλυσης των δειγμάτων δεν ακυρώνεται. Στην 
περίπτωση κατά την οποία ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο 
αποδείξει ότι υπήρξε παρέκκλιση από τα οριζόμενα στο 
Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων ή άλλο κανόνα, η οποία 
θα μπορούσε να προκαλέσει το αντικανονικό αναλυτικό 
εύρημα ή άλλη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, τότε το 
Ε.Σ.ΚΑ.Ν. έχει το βάρος της απόδειξης να τεκμηριώσει 
ότι η παρέκκλιση αυτή δεν είναι τέτοια που να θεωρεί−
ται ότι προκάλεσε το αντικανονικό αναλυτικό εύρημα 
ή την πραγματική βάση για την θεμελίωση παράβαση 
κανόνα αντιντόπινγκ.

3.2.3 Τα γεγονότα που διαπιστώνονται με απόφαση 
Δικαστηρίου ή άλλου αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου 
ή δικαιοδοτικού οργάνου, η οποία δεν έχει προσβληθεί 
με ένδικο μέσο το οποίο εκκρεμεί, αποτελούν πλήρη 
απόδειξη κατά του αθλητή ή άλλου προσώπου το οποίο 
αφορά η απόφαση ως προς τα γεγονότα αυτά, εκτός 
εάν ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο αποδείξει ότι η 
απόφαση παραβίασε θεμελιώδεις αρχές του δικαίου. 

3.2.4 Το δικαιοδοτικό όργανο που εκδικάζει παράβαση 
κανόνα αντιντόπινγκ, μπορεί να θεμελιώσει δυσμενή 
δικανική κρίση κατά αθλητή ή άλλου προσώπου που φέ−
ρεται ότι έχει διαπράξει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, 
αν αρνηθούν να παραστούν κατά την εκδίκαση της υπό−
θεσης και έχουν κλητευθεί να εμφανιστούν σε αυτήν, 
σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την εκδίκαση, 
κατά τον τρόπο που όρισε το δικαιοδοτικό όργανο. Τα 
παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση που αθλητής ή 
άλλο πρόσωπο αρνείται να απαντήσει σε ερωτήσεις του 
δικαιοδοτικού οργάνου ή του οργανισμού αντιντόπινγκ, 
που διαπίστωσε την φερόμενη παράβαση. 

Άρθρο 4
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

4.1 Κατάλογος Απαγορευμένων Ουσιών και Μεθό−
δων 

Ο Κατάλογος Απαγορευμένων Ουσιών και Μεθόδων, 
ο οποίος εκδίδεται και αναθεωρείται από τον W.A.D.A. 
όπως περιγράφεται στο Άρθρο 4.1 του Κώδικα, καθώς 
και οι Υπουργικές Αποφάσεις για τις απαγορευμένες 
ουσίες και μεθόδους, ενσωματώνονται και αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. Το 
Ε.Σ.ΚΑ.Ν., οφείλει να διαθέτει τον τρέχοντα Κατάλογο 
Απαγορευμένων Ουσιών και Μεθόδων σε κάθε εθνική 
αθλητική ομοσπονδία. Κάθε εθνική αθλητική ομοσπον−
δία θα διασφαλίζει ότι ο ισχύων Κατάλογος Απαγο−
ρευμένων Ουσιών και Μεθόδων είναι σε γνώση των 
σωματείων μελών της και των αθλητών.

4.2 Απαγορευμένες ουσίες και μέθοδοι που προσδι−
ορίζονται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών και 
Μεθόδων

4.2.1 Απαγορευμένες ουσίες και μέθοδοι
Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στον Κατάλογο ή σε 

αναθεώρησή του, ο Κατάλογος Απαγορευμένων Ουσιών 
και Μεθόδων και οι αναθεωρήσεις του, ισχύουν πλήρως 
ως κανόνες αντιντόπινγκ, σύμφωνα με την παρούσα, 
τρείς μήνες μετά τη δημοσίευση του Καταλόγου Απαγο−
ρευμένων Ουσιών και Μεθόδων από τον W.A.D.A., χωρίς 
να απαιτείται περαιτέρω ενέργεια από το Ε.Σ.ΚΑ.Ν.

4.2.2 Ουσίες Ειδικής Αναφοράς
Για τους σκοπούς επιβολής των κυρώσεων που 

προβλέπονται στο άρθρο 10 της παρούσας, όλες οι 
απαγορευμένες ουσίες θα ορίζονται ως Ουσίες Ειδι−
κής Αναφοράς, εκτός (α) από τις ουσίες που ανήκουν 
στις κατηγορίες των αναβολικών παραγόντων και των 
ορμονών, καθώς και (β) των διεγερτικών και των αντα−
γωνιστών και των τροποποιητών των ορμονών, όπως 
καθορίζονται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών 
και Μεθόδων. Οι απαγορευμένες μέθοδοι, δεν περιλαμ−
βάνονται στις Ουσίες Ειδικής Αναφοράς.

4.2.3 Νέες κατηγορίες Απαγορευμένων Ουσιών
Σε περίπτωση που ο W.A.D.A. διευρύνει τον Κατάλογο 

Απαγορευμένων Ουσιών και Μεθόδων, με την προσθήκη 
νέας κατηγορίας απαγορευμένων ουσιών, σύμφωνα με 
το άρθρο 4.1 του Κώδικα, η Εκτελεστική Επιτροπή του 
W.A.D.A., θα καθορίσει κατά πόσο κάποιες ή όλες οι 
απαγορευμένες ουσίες που εμπεριέχονται στη νέα κα−
τηγορία απαγορευμένων ουσιών, θα θεωρούνται Ουσίες 
Ειδικής Αναφοράς, βάσει του άρθρου 4.2.2. Η σχετική 
απόφαση του W.A.D.A. είναι δεσμευτική, κατά τους πα−
ρόντες κανόνες.

4.3 Κριτήρια ένταξης ουσιών και μεθόδων στον Κατά−
λογο Απαγορευμένων Ουσιών και Μεθόδων 

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 4.3.3 του Κώδικα, ο 
καθορισμός των απαγορευμένων ουσιών και των απα−
γορευμένων μεθόδων που συμπεριλαμβάνονται στον 
Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών και Μεθόδων από 
τον W.A.D.A. και η κατάταξη των ουσιών ή μεθόδων σε 
κατηγορίες στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών και 
Μεθόδων είναι οριστική και σε καμιά περίπτωση δεν 
μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αμφισβήτησης από 
αθλητές ή άλλα πρόσωπα, στη βάση ότι η ουσία ή η 
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μέθοδος που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Απαγο−
ρευμένων Ουσιών και Μεθόδων, δεν είναι παράγοντας 
απόκρυψης ή δεν έχει την ικανότητα βελτίωσης της 
απόδοσης, ή δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία ή δεν 
παραβιάζει το αθλητικό πνεύμα.

4.4 Θεραπευτική Χρήση 
4.4.1 Αθλητές με ιατρική κατάσταση που αποδεδειγμέ−

να απαιτεί χρήση απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευ−
μένης μεθόδου, πρέπει πρώτα να αποκτήσουν έγκριση 
TUE. Η παρουσία απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών 
της ή δεικτών της (άρθρο 2.1), η χρήση ή η απόπειρα 
χρήσης απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης με−
θόδου (άρθρο 2.2), η κατοχή απαγορευμένης ουσίας ή 
απαγορευμένης μεθόδου (άρθρο 2.6) η χορήγηση ή η 
απόπειρα χορήγησης απαγορευμένης ουσίας (άρθρο 
2.8) σε εναρμόνιση με τις διατάξεις ισχύουσας έγκρισης 
TUE, που εκδόθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο για 
τις TUEs, δεν θεωρούνται παράβαση ντόπινγκ. 

4.4.2 Οι αθλητές που περιλαμβάνονται από το Ε.Σ.ΚΑ.
Ν. στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών του και κάθε 
άλλος αθλητής που συμμετέχει σε οιαδήποτε εθνική 
αθλητική διοργάνωση, πρέπει να λάβουν έγκριση TUE 
που χορηγείται ή αναγνωρίζεται από το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. για 
τους σκοπούς του άρθρου 4.4.1. Η αίτηση για τη χο−
ρήγηση TUE πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό 
και στην περίπτωση αθλητή που περιλαμβάνεται στον 
Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών, πρέπει να γίνει αμέ−
σως μόλις ενημερωθεί ότι έχει ενταχθεί στον Κατάλογο 
Ελεγχομένων Αθλητών. Σε κάθε περίπτωση, εκτός από 
καταστάσεις επείγουσας ανάγκης πρέπει να υποβληθεί 
το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν την ημέρα συμ−
μετοχής του αθλητή σε αθλητική διοργάνωση. Η TUE 
που χορηγείται από το Ε.Σ.ΚΑ.Ν., κοινοποιείται στην 
εθνική αθλητική ομοσπονδία στη δύναμη της οποίας 
ανήκει ο αθλητής. Η TUE που χορηγείται από το Ε.Σ.ΚΑ.
Ν. σε αθλητές που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο 
Ελεγχόμενων Αθλητών του ή σε αθλητές διεθνούς 
επιπέδου, όταν οι κανονισμοί της διεθνούς αθλητικής 
ομοσπονδίας επιτρέπουν στο Ε.Σ.ΚΑ.Ν. να χορηγήσει 
TUEs σε διεθνούς επιπέδου αθλητές, κοινοποιούνται στη 
διεθνή αθλητική ομοσπονδία και στον W.A.D.A., μέσω 
του A.D.A.M.S.

4.4.3 Οι λοιποί, πέραν των αναφερόμενων στην προη−
γούμενη παράγραφο, αθλητές που υπόκεινται σε έλεγ−
χο, πρέπει να αποκτήσουν TUE από τον εθνικό οργανι−
σμό αντιντόπινγκ στη δικαιοδοσία του οποίου ανήκουν 
ή άλλο οργανισμό που υποδεικνύεται από την εθνική 
αθλητική ομοσπονδία τους, όπως απαιτείται, βάσει των 
κανόνων του εθνικού τους οργανισμού αντιντόπινγκ, ή 
εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας. Οι εθνικές αθλητικές 
ομοσπονδίες, κοινοποιούν άμεσα οιαδήποτε τέτοια TUE 
στο Ε.Σ.ΚΑ.Ν. 

4.4.4 Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. ορίζει Επιτροπή, η οποία εξετάζει τα 
αιτήματα για TUEs («Επιτροπή TUE «), σύμφωνα με το 
Διεθνές Πρότυπο για TUEs. Τα μέλη της Επιτροπής TUE 
αξιολογούν το αίτημα, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο 
για TUEs και εκδίδουν απόφαση. Η παραπάνω απόφαση 
είναι η οριστική απόφαση του Ε.Σ.ΚΑ.Ν.

4.4.5 Ο W.A.D.A., αυτεπαγγέλτως, δύναται να αναθεω−
ρήσει οποτεδήποτε τη χορήγηση της TUE σε διεθνούς 
επιπέδου αθλητή ή αθλητή που συμμετέχει σε διεθνή 
αθλητική διοργάνωση για την οποία απαιτείται TUE, 
σύμφωνα με τους κανονισμούς της διεθνούς αθλητικής 

ομοσπονδίας, καθώς και σε αθλητή εθνικού επιπέδου, 
ο οποίος περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Ελεγχόμε−
νων Αθλητών του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. ή σε αντίστοιχο κατάλογο 
Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας. Περαιτέρω, ο W.A.D.A. 
μπορεί να αναθεωρήσει την άρνηση χορήγησης TUE, 
μετά από αίτηση αθλητή στον οποίο δεν χορηγήθηκε 
TUE. Γενικά, ο W.A.D.A. καθορίζει σε κάθε περίπτωση 
αν η χορήγηση, ή η άρνηση TUE τελεί σε συμμόρφωση 
με το Διεθνές Πρότυπο για τα TUEs. Σε περίπτωση που 
ο W.A.D.A κρίνει ότι υπάρχει απόκλιση από το Διεθνές 
Πρότυπο για τα TUEs, μπορεί να ανακαλέσει την από−
φαση. Οι αποφάσεις για τα TUEs υπόκεινται σε έφεση, 
σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας. 

Άρθρο 5
ΕΛΕΓΧΟΙ ΝΤΟΠΙΝΓΚ

5.1 Αρχή ελέγχων ντόπινγκ
Οι αθλητές που υπάγονται στη δικαιοδοσία εθνικής 

αθλητικής ομοσπονδίας, υπόκεινται στον έλεγχο του 
Ε.Σ.ΚΑ.Ν., της διεθνούς αθλητικής ομοσπονδίας στη δύ−
ναμη της οποίας ανήκει ο αθλητής, της εθνικής αθλη−
τικής ομοσπονδίας στη δύναμη της οποίας ανήκει ο 
αθλητής ή άλλου οργανισμού αντιντόπινγκ, που έχει 
την ευθύνη για έλεγχο ντόπινγκ σε αγώνες ή διοργά−
νωση στις οποίες συμμετέχουν οι παραπάνω αθλητές. 
Οι αθλητές που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία εθνικής 
αθλητικής ομοσπονδίας, συμπεριλαμβανομένων και των 
αθλητών που εκτίουν περίοδο προσωρινού αποκλεισμού 
ή προσωρινής απαγόρευσης, υπόκεινται σε έλεγχο σε 
οποιοδήποτε χρόνο ή τόπο, με ή χωρίς προηγούμενη 
ειδοποίηση, εντός αγώνων ή εκτός αγώνων, από το 
Ε.Σ.ΚΑ.Ν., τη διεθνή αθλητική ομοσπονδία του αθλη−
τή, τον W.A.D.A., την εθνική αθλητική ομοσπονδία του 
αθλητή, τον εθνικό οργανισμό αντιντόπινγκ της χώρας 
όπου βρίσκεται ο αθλητής ή της οποίας ο αθλητής είναι 
υπήκοος ή διαμένει σε αυτήν ή είναι κάτοχος αθλητικού 
δελτίου της χώρας αυτής ή είναι μέλος αθλητικού ορ−
γανισμού της, τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή σε σχέση 
με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τη Διεθνή Παραολυμπιακή 
Επιτροπή σε σχέση με τους Παραολυμπιακούς Αγώνες 
και κάθε άλλο οργανισμό αντιντόπινγκ, αρμόδιο για 
τον έλεγχο σε αγώνες ή διοργανώσεις, στις οποίες 
συμμετέχει ο αθλητής.

Οι αθλητές πρέπει να συμμορφώνονται σε οιοδήποτε 
αίτημα ελέγχου από οργανισμό αντιντόπινγκ, που έχει 
δικαιοδοσία ελέγχου.

5.2 Προγραμματισμός κατανομής ελέγχων ντόπινγκ
Σε συντονισμό με άλλους οργανισμούς αντιντόπινγκ 

που διενεργούν ελέγχους στους ίδιους αθλητές και σύμ−
φωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων, το Ε.Σ.ΚΑ.Ν.:

5.2.1 προγραμματίζει και διενεργεί ικανό αριθμό ελέγ−
χων ντόπινγκ εντός και εκτός αγώνων σε αθλητές επί 
των οποίων έχει δικαιοδοσία. Στους παραπάνω αθλητές, 
συμπεριλαμβάνονται οι αθλητές που έχουν ενταχθεί 
στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών του Ε.Σ.ΚΑ.Ν., 
χωρίς να περιορίζεται η δικαιοδοσία του Ε.Σ.Κ.Α.Ν. να 
ελέγχει και κάθε άλλο αθλητή, σύμφωνα με τις παρα−
πάνω διατάξεις.

5.2.2 διενεργεί, εκτός από εξαιρετικές περιστάσεις 
όλους τους ελέγχους εκτός αγώνων, χωρίς προηγού−
μενη προειδοποίηση.

5.2.3 διενεργεί κατά προτεραιότητα Στοχευμένους 
Ελέγχους.
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5.2.4 διενεργεί ελέγχους σε αθλητές που εκτίουν πε−
ρίοδο προσωρινού αποκλεισμού ή προσωρινής απα−
γόρευσης. 

5.3 Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων Ντόπινγκ
Οι έλεγχοι που διενεργούνται από το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και 

από εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες, πραγματοποιού−
νται με τρόπο ουσιαστικά εναρμονισμένο με το Διεθνές 
Πρότυπο Ελέγχων που είναι σε ισχύ κατά το χρόνο του 
ελέγχου. 

5.3.1 Βιολογικό διαβατήριο
Δείγματα αίματος ή άλλου βιολογικού υλικού, εκτός 

από ούρα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανί−
χνευση απαγορευμένων ουσιών ή απαγορευμένων με−
θόδων, για σκοπούς σάρωσης ή για την μακροπρόθεσμη 
μελέτη αιματολογικών παραμέτρων στο αίμα. 

5.4 Συντονισμός ελέγχων ντόπινγκ
5.4.1 Έλεγχοι εντός αθλητικών διοργανώσεων
Η συλλογή των δειγμάτων για ελέγχους ντόπινγκ, 

διενεργείται σε διεθνείς και εθνικές αθλητικές διορ−
γανώσεις. Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στην πα−
ρούσα, ένας μόνο οργανισμός θα είναι υπεύθυνος για 
τη διενέργεια ελέγχων κατά τη διάρκεια της αθλητικής 
διοργάνωσης. Σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, η 
συλλογή δειγμάτων ελέγχου ντόπινγκ αποτελεί ευθύνη 
του διεθνούς αθλητικού οργανισμού, ο οποίος είναι 
ο κύριος φορέας της διοργάνωσης και ενδεικτικά η 
Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή για τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες, μια διεθνής αθλητική ομοσπονδία για ένα πα−
γκόσμιο πρωτάθλημα και ο Παναμερικανικός Αθλητι−
κός Οργανισμός για τους Παναμερικανικούς Αγώνες. 
Σε εθνικές αθλητικές διοργανώσεις, η συλλογή των 
δειγμάτων ελέγχου ντόπινγκ πραγματοποιείται από 
το Ε.Σ.ΚΑ.Ν.

5.4.1.1 Αν το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. επιθυμεί να διενεργήσει επι−
πλέον ελέγχους αθλητών σε αθλητική διοργάνωση για 
την οποία δεν έχει την ευθύνη του ελέγχου κατά την 
περίοδο της διοργάνωσης, διαβουλεύεται με τον ορ−
γανωτή της διοργάνωσης, προκειμένου να αποκτήσει 
το δικαίωμα διεξαγωγής και συντονισμού περαιτέρω 
ελέγχου. Αν το Ε.Σ.Κ.Α.Ν δεν συμφωνεί με την άποψη 
του οργανωτή της αθλητικής διοργάνωσης, οφείλει 
να απευθύνει ερώτημα προς τον W.A.D.A. και να ζητή−
σει άδεια διεξαγωγής περαιτέρω ελέγχου, καθώς και 
τον καθορισμό του τρόπου διεξαγωγής του ελέγχου 
αυτού. 

5.4.2 Έλεγχοι εκτός αθλητικών διοργανώσεων
Οι έλεγχοι εκτός αθλητικών διοργανώσεων θα 

πραγματοποιούνται από τους διεθνείς και από τους 
εθνικούς οργανισμούς αντιντόπινγκ. Ειδικότερα: (α) 
από τον W.A.D.A., (β) τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή 
ή τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή, σε σχέση με 
τους Ολυμπιακούς ή τους Παραολυμπιακούς Αγώνες 
αντίστοιχα, (γ) το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. ή τις εθνικές αθλητικές 
ομοσπονδίες, ή (δ) άλλο οργανισμό αντιντόπινγκ, 
ο οποίος έχει δικαιοδοσία ελέγχου αθλητών όπως 
προβλέπει το άρθρο 5.1. Οι εκτός αγώνων έλεγχοι, 
θα συντονίζονται μέσω του A.D.A.M.S., προκειμένου 
αφενός να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα των 
συνδυασμένων ελέγχων και αφετέρου να αποφευ−
χθούν μη αναγκαίοι επαναλαμβανόμενοι ατομικοί 
έλεγχοι αθλητών.

5.5 Στοιχεία εντοπισμού των αθλητών
5.5.1 Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. καταρτίζει κριτήρια ένταξης αθλητών 

στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών. Ο κατάλογος 
αυτός, αφορά τα αθλήματα που συμπεριλαμβάνονται 
στον προγραμματισμό κατανομής ελέγχων. Τα πα−
ραπάνω κριτήρια δημοσιοποιούνται. Επίσης δημοσιο−
ποιείται ο κατάλογος των αθλητών που πληρούν τα 
κριτήρια, για την περίοδο αναφοράς. Οι αθλητές που 
περιλαμβάνονται στον παραπάνω κατάλογο, πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις εντοπισμού του Δι−
εθνούς Προτύπου Ελέγχων. Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. αναθεωρεί και 
ανανεώνει τα κριτήρια για την ένταξη αθλητών στον 
Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών, κατά περιόδους εάν 
κρίνει σκόπιμο και επιπλέον, επικαιροποιεί και ανανεώ−
νει τακτικά τον δημοσιευμένο Κατάλογο Ελεγχόμενων 
Αθλητών, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι όλοι οι αθλητές 
που συμπεριλαμβάνονται, εξακολουθούν να πληρούν 
τα παραπάνω κριτήρια. Αθλητής που περιλαμβάνεται 
στο Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών α) υποχρεού−
ται σε υποβολή στοιχείων εντοπισμού, ανά τρίμηνο, 
παρέχοντας ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες για 
τον εντοπισμό του, όπως ορίζεται στο άρθρο 11.3 του 
Διεθνούς Προτύπου Ελέγχων, β) φροντίζει να ανανεώνει 
τις παραπάνω πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 11.4.2 
του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχων, έτσι ώστε τα στοιχεία 
εντοπισμού να παραμένουν ακριβή και πλήρη ανά πάσα 
στιγμή, και γ) είναι διαθέσιμος για έλεγχο, σύμφωνα με 
τα στοιχεία εντοπισμού του, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
11.4 του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχων.

Οι πληροφορίες εντοπισμού είναι οι οριζόμενες στο 
άρθρο 11.3 του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχων.

5.5.2 Η παράλειψη του αθλητή να ενημερώσει το Ε.Σ.ΚΑ.
Ν. για το σημείο εντοπισμού του αποτελεί παράβαση 
κανόνα αντιντόπινγκ, σύμφωνα με το άρθρο 2.4 της πα−
ρούσας, όταν πληρούνται οι όροι του άρθρου 11.3.5 του 
Διεθνούς Προτύπου Ελέγχων. Ομοίως, η παράλειψη του 
αθλητή να είναι διαθέσιμος για έλεγχο στο δηλωμένο 
σημείο εντοπισμού του, αποτελεί άκαρπο έλεγχο για 
τους σκοπούς του άρθρου 2.4, όταν πληρούνται οι όροι 
του άρθρου 11.4.3 του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχων.

5.5.3 Οι εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να 
παρέχουν αναγκαία συνδρομή στο Ε.Σ.ΚΑ.Ν. για την 
κατάρτιση του Καταλόγου Ελεγχόμενων Αθλητών στους 
οποίους εφαρμόζονται οι απαιτήσεις για τα στοιχεία 
εντοπισμού σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου. 
Αν οι αθλητές περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Ελεγ−
χόμενων Αθλητών διεθνούς αθλητικής Ομοσπονδίας, η 
διεθνής αθλητική ομοσπονδία και το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. οφείλουν 
να συμφωνήσουν, αν απαιτηθεί με τη συνδρομή του 
W.A.D.A., για τον καθορισμό του φορέα που έχει την 
ευθύνη της τήρησης των στοιχείων εντοπισμού και του 
ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία εντοπισμού 
θα γνωστοποιούνται αμοιβαίως, σύμφωνα με το άρθρο 
5.5.4. 

5.5.4 Οι πληροφορίες για τα στοιχεία εντοπισμού, οι 
οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 5.5.1 και 5.5.3, 
γνωστοποιούνται στον W.A.D.A. και τους άλλους οργανι−
σμούς αντιντόπινγκ, οι οποίοι έχουν δικαιοδοσία ελέγχου 
του αθλητή, σύμφωνα με τα άρθρα 11.7.1(δ) και 11.7.3(δ) 
του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχων. Αναγκαίοι όροι των 
παραπάνω γνωστοποιήσεων είναι η τήρηση αυστηρής 
εμπιστευτικότητας και η χρήση των πληροφοριών απο−
κλειστικά και μόνο, για τους σκοπούς προγραμματισμού, 
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συντονισμού και διενέργειας ελέγχων ντόπινγκ. Τα έγ−
γραφα και οι υλικοί φορείς, που περιέχουν τις παραπάνω 
πληροφορίες, καταστρέφονται όταν αυτές παύσουν να 
είναι αναγκαίες για τους παραπάνω σκοπούς. 

5.6 Αποχώρηση αθλητή από την αγωνιστική δραστη−
ριότητα και επιστροφή του αθλητή σε αγωνιστική δρα−
στηριότητα

5.6.1 Αθλητής, που έχει συμπεριληφθεί στον Κατάλο−
γο Ελεγχομένων Αθλητών του Ε.Σ.ΚΑ.Ν., εξακολουθεί 
να υπόκειται στους κανόνες αντιντόπινγκ, και διατηρεί 
την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των 
στοιχείων εντοπισμού του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχων, 
εκτός εάν και έως ότου ο αθλητής προβεί σε γραπτή 
δήλωση προς το Ε.Σ.ΚΑ.Ν., ότι έχει αποχωρήσει από την 
αγωνιστική δραστηριότητα ή έως ότου παύσει να πληροί 
τα κριτήρια για ένταξη στον Κατάλογο Ελεγχόμενων 
Αθλητών και έχει ενημερωθεί σχετικά από το Ε.Σ.ΚΑ.Ν.

5.6.2 Αθλητής ο οποίος ειδοποίησε το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. ότι 
έχει αποχωρήσει από την αγωνιστική δραστηριότητα, 
δεν μπορεί να επανέλθει στους αγώνες, εάν δεν το 
γνωστοποιήσει στο Ε.Σ.ΚΑ.Ν. τουλάχιστον έξι (6) μή−
νες πριν από τότε που δηλώνει ότι θα επανέλθει στην 
αγωνιστική δραστηριότητα και καθιστά τον εαυτό του 
διαθέσιμο σε έλεγχο εκτός αγώνα, χωρίς προηγούμε−
νη ειδοποίηση ελέγχου. Στις υποχρεώσεις του αθλητή 
συμπεριλαμβάνεται, αν αυτό ζητηθεί από το Ε.Σ.ΚΑ.Ν., η 
συμμόρφωσή του, ανά πάσα στιγμή, με τις απαιτήσεις 
εντοπισμού του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχων, από τη 
γνωστοποίηση της επιστροφής του στο Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και 
μέχρι την πραγματική επιστροφή του στους αγώνες.

5.6.3 Το άρθρο 5.6.2 θεωρείται ότι εμπεριέχεται στο 
κανονιστικό δίκαιο των εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών, 
τις οποίες δεσμεύει πλήρως.

5.7 Επιλογή αθλητών για έλεγχο
5.7.1 Σε εθνικές αθλητικές διοργανώσεις, το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. κα−

θορίζει τον αριθμό των ελέγχων επί τη βάσει της τελικής 
κατάταξης, των αιφνίδιων ελέγχων και των στοχευμένων 
ελέγχων ντόπινγκ, που πρέπει να διενεργηθούν. Σε συνερ−
γασία με τις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες, όπου αυτό 
είναι εφικτό, το Ε.Σ.ΚΑ.Ν θα θέσει ως στόχο ένα συγκεκρι−
μένο αριθμό αθλητών που δεν συνδέονται αναγκαστικά με 
τα τελικά αποτελέσματα, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της 
διασποράς των αθλητών που έχουν ελεγχθεί. Ο παραπάνω 
σκοπός μπορεί να επιδιωχθεί και με βάση πληροφορίες 
που παρέχονται στο Ε.Σ.ΚΑ.Ν. από τον W.A.D.A. και αφο−
ρούν προηγούμενους ελέγχους ντόπινγκ.

5.7.2 Πέραν των οριζομένων στο άρθρο 5.7.1, το Ε.Σ.ΚΑ.
Ν., σε συνεργασία με τις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες, 
όπου είναι εφικτό, μπορεί να επιλέγει αθλητές ή ομάδες 
για διενέργεια στοχευμένου ελέγχου ντόπινγκ, εφόσον 
οι στοχευμένοι αυτοί έλεγχοι δεν χρησιμοποιούνται για 
άλλους σκοπούς, εκτός από τους νόμιμους.

5.7.3 Οι αθλητές πρέπει να επιλέγονται για έλεγχο 
εκτός αγώνα από το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. ή και από τις εθνικές 
αθλητικές ομοσπονδίες, με διαδικασία σύμφωνη με το 
Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων.

5.8 Ανεξάρτητο πρόγραμμα παρατηρητών
Οι εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες και οι οργανωτικές 

επιτροπές για τις διοργανώσεις των εθνικών αθλητικών 
ομοσπονδιών, παρέχουν πρόσβαση σε ανεξάρτητους 
παρατηρητές, σύμφωνα με το ανεξάρτητο πρόγραμμα 
παρατηρητών.

5.9. Ειδοποίηση αθλητή και διαδικασία δειγματοληψίας
Η ειδοποίηση του αθλητή και η διαδικασία της δειγματο−

ληψίας διενεργείται σύμφωνα με την υπ. αρ. 19514/16−05−2005 
Υπουργική απόφαση «Καθορισμός των διαδικασιών του ελέγ−
χου ντόπινγκ σε αθλητές και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτο−
μέρειας», την υπ. αρ. 39047/25−08−2009 Υπουργική απόφαση 
«Συγκρότηση σώματος δειγματοληπτών Ε.Σ.ΚΑ.Ν.» καθώς και 
το εκάστοτε ισχύον Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων.

Στο μέτρο που η παρούσα απόφαση, τυχόν έρχεται 
σε αντίθεση με τον Κώδικα ή και το Διεθνές Πρότυπο 
Ελέγχων, οι διατάξεις του Κώδικα και του Διεθνούς 
Προτύπου Ελέγχων υπερισχύουν.

Άρθρο 6
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Τα δείγματα ελέγχου ντόπινγκ που συλλέγονται σύμ−
φωνα με τους κανόνες αντιντόπινγκ, εξετάζονται σύμ−
φωνα με τις ακόλουθες αρχές:

6.1 Χρήση των Διαπιστευμένων Εργαστηρίων
Για τους σκοπούς του άρθρου 2.1, το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. ή οι 

Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες, αποστέλλουν τα δείγ−
ματα προς ανάλυση μόνο σε διαπιστευμένα ή εγκε−
κριμένα από τον W.A.D.A. εργαστήρια. Η επιλογή του 
διαπιστευμένου ή εγκεκριμένου από τον W.A.D.A. εργα−
στηρίου και η μέθοδος ανάλυσης των δειγμάτων που 
θα χρησιμοποιηθεί, ανήκει στην αποκλειστική διακριτική 
ευχέρεια του Ε.Σ.ΚΑ.Ν.

6.2 Σκοπός της συλλογής και ανάλυσης των δειγμά−
των

Τα δείγματα υποβάλλονται σε ανάλυση για την ανί−
χνευση απαγορευμένων ουσιών και απαγορευμένων 
μεθόδων που προσδιορίζονται στον Κατάλογο των 
Απαγορευμένων Ουσιών και Μεθόδων, καθώς και άλλων 
ουσιών που προσδιορίζονται από τον W.A.D.A., σύμφωνα 
με το πρόγραμμα που περιγράφεται στο άρθρο 4.5 του 
Κώδικα. Επίσης τα δείγματα υποβάλλονται σε ανάλυση, 
προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι βασικές παράμετροι 
στα ούρα, το αίμα ή άλλα βιολογικά στοιχεία του αθλη−
τή, όπως το DNA ή το γονιδίωμα, ώστε να υποβοηθηθεί 
το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. ή οι εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες, για 
σκοπούς καταπολέμησης του ντόπινγκ. 

6.3 Ανάλυση των δειγμάτων για ερευνητικούς σκοπούς
Κανένα δείγμα δεν χρησιμοποιείται για άλλο σκοπό, 

εκτός από αυτόν που περιγράφεται στο άρθρο 6.2 της 
παρούσας, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αθλητή. 
Από τα δείγματα που χρησιμοποιούνται με τη συναίνεση 
του αθλητή για άλλους σκοπούς, εκτός από αυτούς του 
άρθρου 6.2, αφαιρείται κάθε μέσο αναγνώρισης, ώστε 
να μην μπορεί να ταυτοποιηθεί ο αθλητής.

6.4 Διεθνές Πρότυπο ανάλυσης δειγμάτων και υπο−
βολή εκθέσεων

Τα εργαστήρια αναλύουν τα δείγματα του ελέγχου 
ντόπινγκ και αναφέρουν τα αποτελέσματα, σύμφωνα 
με το Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων.

6.5 Επανεξέταση δειγμάτων
Ένα δείγμα μπορεί να επανεξετασθεί, για τους λό−

γους που αναφέρονται στο άρθρο 6.2 της παρούσας, 
οποιαδήποτε στιγμή, αποκλειστικά μετά από εντολή του 
οργανισμού αντιντόπινγκ που συνέλεξε το δείγμα ή του 
W.A.D.A. Οι περιστάσεις και οι συνθήκες για την επανε−
ξέταση των δειγμάτων, πρέπει να είναι σύμφωνες με τις 
απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Εργαστηρίων. 
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Άρθρο 7
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

7.1 Διαχείριση αποτελεσμάτων για τους ελέγχους ντό−
πινγκ που διεξάγονται μετά από εντολή του Ε.Σ.ΚΑ.Ν.

Η διαχείριση των αποτελεσμάτων για τους ελέγχους 
ντόπινγκ οι οποίοι διεξάγονται με εντολή του Ε.Σ.ΚΑ.Ν., 
συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων που διενεργούνται 
από τον W.A.D.A. σε συμφωνία με το Ε.Σ.ΚΑ.Ν., καθορί−
ζεται ως εξής:

7.1.1 Τα αποτελέσματα από όλες τις αναλύσεις απο−
στέλλονται στο Ε.Σ.ΚΑ.Ν., σε κωδικοποιημένη μορφή, σε 
πρακτικό που υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο του εργαστηρίου. Όλες οι επικοινωνίες δι−
εξάγονται εμπιστευτικά και σύμφωνα με το A.D.A.M.S.

7.1.2 Μετά την παραλαβή αποτελεσμάτων που αφο−
ρούν στην εύρεση αντικανονικού αναλυτικού ευρήματος, 
το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. προβαίνει σε επανεξέταση, προκειμένου 
να διαπιστωθεί αν α) μία ισχύουσα TUE έχει χορηγη−
θεί ή πρόκειται να χορηγηθεί, όπως προβλέπεται από 
το Διεθνές Πρότυπο για τα TUEs ή β) ότι δεν υπάρχει 
εμφανής απόκλιση από το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων ή 
το Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων, που προκάλεσε το 
αντικανονικό αναλυτικό εύρημα.

7.1.3 Εάν από την αρχική εξέταση του αντικανονικού 
αναλυτικού ευρήματος, σύμφωνα με το άρθρο 7.1.2 της 
παρούσας, δεν προκύπτει κατ’ εξαίρεση χρήση απα−
γορευμένης ουσίας για θεραπευτικούς σκοπούς ή το 
δικαίωμα για TUE όπως προβλέπεται στο Διεθνές Πρό−
τυπο για τα TUEs, τότε γνωστοποιείται, χωρίς καθυ−
στέρηση, στον αθλητή η ανίχνευση του αντικανονικού 
αποτελέσματος, με τον τρόπο που αναφέρεται στο 
άρθρο 14.1.1 του Κώδικα. Ειδικότερα γνωστοποιείται: 
α) το αντικανονικό αναλυτικό εύρημα, β) ο κανόνας 
αντιντόπινγκ που παραβιάστηκε, γ) το δικαίωμα του 
αθλητή να ζητήσει αμέσως την ανάλυση του δείγματος 
Β με μνεία ότι αν δεν υποβάλει την παραπάνω αίτηση 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργασίμων 
ημερών από τη γνωστοποίηση, προκειμένου να ανα−
λυθεί το δείγμα Β, η παράλειψη θα ισοδυναμεί με πα−
ραίτηση από το δικαίωμα ανάλυσης του Β δείγματος, 
δ) η προγραμματισμένη ημερομηνία, ώρα και τόπος 
για την ανάλυση του δείγματος Β, εάν ο αθλητής ή 
το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. υποβάλουν αίτημα για την ανάλυση του 
δείγματος Β, ε) το δικαίωμα του αθλητή ή και του 
εκπροσώπου του να παραστεί στην ανάλυση του δείγ−
ματος Β, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο 
Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων, εφόσον η ανάλυση έχει 
ζητηθεί από αυτούς ή το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και στ) το δικαίωμα 
του αθλητή να ζητήσει αντίγραφα των αποτελεσμά−
των των δειγμάτων Α και Β, με υλικό τεκμηρίωσης 
το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες, όπως απαιτείται 
από το Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων, ζ) μνεία του 
δικαιώματος να παρίσταται εκπρόσωπος της εθνικής 
αθλητικής ομοσπονδίας στη δύναμη της οποίας ανήκει 
ο αθλητής, καθώς και εκπρόσωπος του Ε.Σ.ΚΑ.Ν., κατά 
την εξέταση του Β δείγματος.

Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. ενημερώνει επίσης τη διεθνή αθλητική 
ομοσπονδία, στη δύναμη της οποίας ανήκει ο αθλητής 
και τον W.A.D.A. Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. οφείλει να ενημερώσει 
τους παραπάνω και στην περίπτωση που αποφασίσει 
να μην αναφέρει το αντικανονικό αναλυτικό εύρημα, ως 
παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ.

7.1.4 Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. μπορεί να προβεί σε κάθε περίπτωση 
στην ανάλυση του δείγματος Β ακόμα και όταν ο αθλη−
τής παραιτείται του δικαιώματός του για την ανάλυση 
του Β δείγματος. Ειδικότερα όταν ζητείται από τον 
αθλητή ή το Ε.Σ.ΚΑ.Ν., το Β δείγμα πρέπει να εξεταστεί 
εντός της περιόδου που προβλέπεται από το Διεθνές 
Πρότυπο Εργαστηρίων. Ανήκει στη διακριτική ευχέρεια 
του αθλητή να αποδεχθεί το δείγμα Α ή να ζητήσει την 
ανάλυση του δείγματος Β. 

Ο αθλητής ή και ο εκπρόσωπός του επιτρέπεται να 
είναι παρών κατά την ανάλυση του Β δείγματος, κατά το 
χρονικό διάστημα που καθορίζεται από το Διεθνές Πρό−
τυπο Εργαστηρίων. Επίσης επιτρέπεται να παρίσταται 
ένας εκπρόσωπος της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας 
στη δύναμη της οποίας ανήκει ο αθλητής, καθώς και 
ένας εκπρόσωπος του Ε.Σ.ΚΑ.Ν.. 

7.1.5 Εάν το δείγμα Β αποδειχθεί αρνητικό, τότε ο 
έλεγχος, στο σύνολό του, θεωρείται αρνητικός και ο 
αθλητής, η εθνική αθλητική του ομοσπονδία και το 
Ε.Σ.ΚΑ.Ν. ενημερώνονται σχετικά, εκτός αν το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. 
θεωρήσει την υπόθεση ως παράβαση ντόπινγκ σύμφωνα 
με το άρθρο 2.2. 

7.1.6 Εάν εντοπίζεται απαγορευμένη ουσία ή η χρήση 
απαγορευμένης μεθόδου, τα αποτελέσματα ανακοινώ−
νονται στον αθλητή, την εθνική αθλητική του ομοσπον−
δία, το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και τον W.A.D.A. 

7.1.7 Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. διενεργεί κάθε πρόσφορη συμπλη−
ρωματική έρευνα για πιθανή παράβαση κανόνα αντιντό−
πινγκ που δεν προβλέπεται από τα άρθρα 7.1.1, έως και 
7.1.7. Εφόσον, το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. κρίνει, κατόπιν της συμπλη−
ρωματικής αυτής έρευνας ότι έχει τελεσθεί παράβαση 
ντόπινγκ, οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον αθλητή ή 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που υπόκειται στους κανό−
νες της παρούσας απόφασης, αν η παράβαση ντόπινγκ 
αποδίδεται σε αυτούς. Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. ενημερώνει επίσης 
τη διεθνή αθλητική ομοσπονδία στη δύναμη της οποίας 
ανήκει ο αθλητής και τον W.A.D.A. 

7.2 Επανεξέταση των αντικανονικών αναλυτικών ευ−
ρημάτων

7.2.1 Στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τα Διε−
θνή Πρότυπα, ότι τα εργαστήρια οφείλουν να αναφέ−
ρουν τον εντοπισμό απαγορευμένων ουσιών, οι οποίες 
μπορούν να παραχθούν και ενδογενώς, ως άτυπα, υπό 
διερεύνηση, αναλυτικά ευρήματα, τα ευρήματα αυτά 
υπόκεινται σε περαιτέρω έρευνα.

7.2.2 Μετά την παραλαβή του άτυπου αναλυτικού 
ευρήματος του δείγματος Α, το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. προβαί−
νει σε επανεξέταση για να διαπιστωθεί: α) αν έχει 
χορηγηθεί και ισχύει TUE ή β) αν υπάρχει εμφανής 
απόκλιση από το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου ή το Δι−
εθνές Πρότυπο Εργαστηρίων, η οποία ενδεχομένως 
προκάλεσε το φερόμενο ως αντικανονικό αναλυτικό 
εύρημα.

7.2.3 Εάν από την αρχική εξέταση ενός άτυπου ανα−
λυτικού ευρήματος, σύμφωνα με το άρθρο 7.2.2, προ−
κύπτει η κατ’ Εξαίρεση Χρήση Απαγορευμένης Ουσίας 
για Θεραπευτικούς Σκοπούς ή απόκλιση από το Διεθνές 
Πρότυπο Ελέγχου ή το Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων, 
το σύνολο του ελέγχου θεωρείται αρνητικό και ενημε−
ρώνεται ο αθλητής, η διεθνής αθλητική ομοσπονδία 
και ο W.A.D.A.
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7.2.4 Εάν από την αρχική εξέταση του άτυπου ανα−
λυτικού ευρήματος, σύμφωνα με το άρθρο 7.2.2, δεν 
προκύπτει κατ’ Εξαίρεση Χρήση Απαγορευμένης Ου−
σίας για Θεραπευτικούς Σκοπούς ή απόκλιση που να 
προκάλεσε το άτυπο εύρημα, το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. διεξάγει την 
απαιτούμενη έρευνα. Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, ο 
αθλητής, η εθνική αθλητική ομοσπονδία, ο W.A.D.A. και 
η διεθνής αθλητική ομοσπονδία στη δύναμη της οποίας 
ανήκει ο αθλητής ενημερώνονται αν το άτυπο, υπό διε−
ρεύνηση, εύρημα θα αχθεί προς περαιτέρω διερεύνηση, 
ως αντικανονικό αναλυτικό εύρημα ή όχι, σύμφωνα με 
το άρθρο 7.1.4.

7.2.5 Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. δεν ενημερώνει τους αναφερόμενους 
στην προηγούμενη παράγραφο φορείς για το άτυπο, 
υπό διερεύνηση, εύρημα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνά 
του και να αποφασίσει ότι θεωρεί το άτυπο εύρημα ως 
αντικανονικό αναλυτικό εύρημα, εκτός αν συντρέχει μία 
από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Εάν το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. αποφανθεί ότι είναι απαραίτητη 
η ανάλυση του B δείγματος πριν την κατάληξη της 
διερεύνησης, το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. μπορεί να προχωρήσει στη 
ανάλυση του Β δείγματος, αφού ενημερώσει σχετικά 
τον αθλητή. Η ενημέρωση περιλαμβάνει περιγραφή του 
άτυπου, υπό διερεύνηση, αποτελέσματος και τις πλη−
ροφορίες που περιγράφονται στο άρθρο 7.1.3 β) έως 
στ) της παρούσας.

β) Εάν ζητηθεί από το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. ή από διοργανωτή 
μείζονος αθλητικής διοργάνωσης, αμέσως πριν από τη 
διοργάνωση αυτή, ή από αθλητική οργάνωση που οφεί−
λει να προβεί στην επιλογή μελών αθλητικής ομάδας 
άμεσα, προκειμένου αυτή να συμμετάσχει σε διεθνή 
αθλητική διοργάνωση, να αποκαλύψει αν ο αθλητής 
έχει εκκρεμότητα από άτυπο εύρημα. Στην παραπάνω 
περίπτωση, το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. γνωστοποιεί τα στοιχεία του 
αθλητή στους παραπάνω, αφού πρώτα ενημερώσει 
τον αθλητή, ότι εκκρεμεί η διερεύνηση του άτυπου 
ευρήματος.

7.3 Το Περιεχόμενο των γνωστοποιήσεων του Ε.Σ.ΚΑ.
Ν. προς τη διεθνή ομοσπονδία του αθλητή και τον 
W.A.D.A.

Η γνωστοποίηση προς τη διεθνή αθλητική ομοσπον−
δία, στη δύναμη της οποίας ανήκει ο αθλητής και τον 
W.A.D.A., όταν απαιτείται από το παρόν άρθρο, περι−
λαμβάνει: το όνομα, τη χώρα, το άθλημα, το ειδικότερο 
αγώνισμα και το αγωνιστικό επίπεδο του αθλητή, εάν ο 
έλεγχος πραγματοποιήθηκε εντός ή εκτός αγώνα, την 
ημερομηνία συλλογής του δείγματος και το αποτέλεσμα 
της ανάλυσης που αναφέρθηκε από το εργαστήριο και 
το αποτέλεσμα της ανάλυσης στην οποία προέβη το 
εργαστήριο.

7.4 Διαχείριση αποτελεσμάτων για την παράβαση κα−
νόνα αντιντόπινγκ από αθλητή, που δεν υπόκειται στη 
δικαιοδοσία του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. 

Η διαχείριση των αποτελεσμάτων και η διεξαγωγή 
των ακροάσεων για παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ 
που προκύπτει από εξέταση ή αποκαλύφθηκε από το 
Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και αφορά αθλητή που δεν είναι υπήκοος ή 
μέλος αθλητικού οργανισμού της Ελλάδας, πρέπει να 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς της 
οικείας διεθνούς αθλητικής ομοσπονδίας.

7.5 Διαχείριση αποτελεσμάτων για παραβάσεις που 
αφορούν τις πληροφορίες εντοπισμού του αθλητή 

7.5.1 Η διαχείριση των αποτελεσμάτων σε σχέση με 
παράλειψη υποβολής στοιχείων εντοπισμού αθλητή που 
περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλη−
τών του Ε.Σ.ΚΑ.Ν., πρέπει να πραγματοποιείται από το 
Ε.Σ.ΚΑ.Ν., σύμφωνα με το άρθρο 11.6.2 του Διεθνούς 
Προτύπου Ελέγχων, εκτός εάν συντρέχει η περίπτωση 
του άρθρου 5.5.4. της παρούσας.

7.5.2 Η διαχείριση των αποτελεσμάτων σε σχέση 
με άκαρπους ελέγχους αθλητή που περιλαμβάνεται 
στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών του Ε.Σ.ΚΑ.Ν., 
πρέπει να πραγματοποιείται από το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. σύμφω−
να με το άρθρο 11.6.3 του Διεθνούς Προτύπου Ελέγ−
χων. Η διαχείριση των αποτελεσμάτων σε σχέση με 
άκαρπο έλεγχο του παραπάνω αθλητή, που προέκυψε 
από την άγονη προσπάθεια να ελεγχθεί ο αθλητής, 
από ή για λογαριασμό οργανισμού αντιντόπινγκ που 
έχει δικαιοδοσία να τον ελέγξει, πραγματοποιείται 
από τον οργανισμό αντιντόπινγκ που απέτυχε να τον 
ελέγξει, σύμφωνα με το άρθρο 11.7.6 (c) του Διεθνούς 
Προτύπου Ελέγχων.

7.5.3 Όταν, εντός περιόδου δεκαοκτώ (18) μηνών, αθλη−
τής ο οποίος περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Ελεγχό−
μενων Αθλητών του Ε.Σ.ΚΑ.Ν., υποπέσει σε τρείς (3) 
παραλείψεις υποβολής στοιχείων εντοπισμού ή σε τρεις 
(3) άκαρπους έλεγχους, ή σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
τριών συνολικά (3) εξ αυτών, είτε κατ’ εφαρμογή των 
κανόνων αντιντόπινγκ της παρούσας, είτε κατ’ εφαρμο−
γή των κανόνων που διέπουν άλλο οργανισμό αντιντό−
πινγκ με δικαιοδοσία ελέγχου του αθλητή, θεωρείται 
ότι υπάρχει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ.

7.6 Προσωρινός Αποκλεισμός
7.6.1 Ο προσωρινός αποκλεισμός αθλητή ή άλλου 

προσώπου που φέρεται ότι έχει διαπράξει παράβαση 
ντόπινγκ, είναι μέτρο που λαμβάνεται σε εξαιρετικές 
περιστάσεις και κάτω από τους όρους που ορίζονται 
αμέσως κατωτέρω:

Εάν η ανάλυση του Α δείγματος είχε ως αποτέλεσμα 
την ανίχνευση αντικανονικού αναλυτικού ευρήματος που 
δεν αποτελεί ουσία ειδικής αναφοράς και δεν συντρέχει 
η περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 7.1.2, επιβάλλεται 
προσωρινός αποκλεισμός τηρουμένων όλων των νόμι−
μων όρων που προβλέπει το άρθρο 7.1. Ο προσωρινός 
αποκλεισμός, επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και δεν μπορεί να διαρκέσει 
περισσότερο από τον χρόνο που απαιτείται, σύμφωνα 
με την παρούσα για την έκδοση τελεσίδικης απόφασης 
από το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο. 

7.6.2 Σε περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από το 
άρθρο 7.6.1, εάν το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. αποφασίσει να προωθήσει 
μια υπόθεση ως προφανή παράβαση κανόνα αντιντό−
πινγκ, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός, 
είτε πριν την εξέταση του Β δείγματος, είτε πριν την 
εκδίκαση της υπόθεσης κατά το άρθρο 8. Σε κάθε πε−
ρίπτωση, πρέπει να τηρηθούν οι όροι του άρθρου 7.1 
της παρούσας.

7.6.3 Προσωρινός αποκλεισμός, δεν μπορεί να επιβλη−
θεί, κατά τις διατάξεις των άρθρων 7.6.1 και 7.6.2, παρά 
μόνο μετά από προκαταρκτική ακροαματική διαδικα−
σία, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. 
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Η προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία διεξάγεται 
σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις του Ε.Σ.ΚΑ.Ν., 
πριν την επιβολή προσωρινού αποκλεισμού. Σε κατεπεί−
γουσες περιπτώσεις, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός 
αποκλεισμός και πριν την προκαταρκτική ακροαματική 
διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, η προκαταρκτική 
ακροαματική διαδικασία, κατά την οποία θα οριστικο−
ποιηθεί ή όχι η επιβολή ή μη προσωρινού αποκλεισμού, 
πρέπει να διεξαχθεί το ταχύτερο και πάντως εντός 
ευλόγου χρόνου. Προσωρινός αποκλεισμός δεν μπο−
ρεί να επιβληθεί, αν δε χορηγηθεί η δυνατότητα στον 
αθλητή, να εκδικασθεί η υπόθεσή του, σε εύλογο χρόνο 
σύμφωνα με το άρθρο 8. Το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ε.Σ.ΚΑ.Ν., οφείλει να αποφασίζει επί ενστάσεων και 
ισχυρισμών του αθλητή ή άλλου προσώπου που φέρε−
ται ότι έχει τελέσει παράβαση ντόπινγκ με τις οποίες οι 
παραπάνω αντικρούουν τη νομιμότητα ή σκοπιμότητα 
επιβολής προσωρινού αποκλεισμού. 

7.6.4 Στις περιπτώσεις που έχει επιβληθεί προσω−
ρινός αποκλεισμός επειδή ανιχνεύθηκε αντικανονικό 
αναλυτικό αποτέλεσμα για το Α δείγμα και η μετέπειτα 
ανάλυση του Β δείγματος, εάν ζητηθεί από τον αθλητή 
ή τον οργανισμό αντιντόπινγκ, δεν επιβεβαιώσει τα ευ−
ρήματα του Α δείγματος, ο αθλητής δεν υπόκειται σε 
περαιτέρω προσωρινό αποκλεισμό για παράβαση του 
άρθρου 2.1 του Κώδικα και η απόφαση επιβολής προ−
σωρινού αποκλεισμού ανακαλείται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά 
από αίτηση του αθλητή.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αθλητής ή η ομά−
δα του αθλητή αποκλείστηκαν από αγώνα λόγω παραβί−
ασης του άρθρου 2.1, και η ανάλυση του Β δείγματος δεν 
επιβεβαιώσει τα ευρήματα του Α δείγματος, ο αθλητής 
ή η ομάδα μπορούν να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέρος 
στον αγώνα, αν αυτό είναι εφικτό και δεν επηρεάζει με 
άλλο τρόπο το αποτέλεσμά του.

7.7 Αποχώρηση από τον αθλητισμό
Εάν αθλητής ή άλλο πρόσωπο που σχετίζεται με τον 

αθλητισμό, αποχωρήσει από τον αθλητισμό ενώ η δια−
δικασία διαχείρισης των αποτελεσμάτων βρίσκεται σε 
εξέλιξη, το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. παραμένει αρμόδιο για την ολοκλή−
ρωση της διαδικασίας διαχείρισης των αποτελεσμάτων. 
Εάν οι παραπάνω αποχωρήσουν από τον αθλητισμό πριν 
αρχίσει η διαδικασία διαχείρισης των αποτελεσμάτων, 
το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. διατηρεί την αρμοδιότητα της διαχείρισης 
των αποτελεσμάτων, εάν είχε την αρμοδιότητα δια−
χείρισης των αποτελεσμάτων του αθλητή ή του άλλου 
προσώπου κατά το χρόνο τέλεσης από αυτούς της 
παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ.

Άρθρο 8
ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

8.1 Αρμόδια πρωτοβάθμια πειθαρχικά όργανα για πα−
ραβάσεις ντόπινγκ, είναι τα αναφερόμενα στο άρθρο 
128Ι του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρ−
θρο 61 του ν. 3057/2002.

8.2 Αρμόδιο δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο για 
τις παραβάσεις ντόπινγκ, είναι το Ανώτατο Συμβούλιο 
Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.), σύμφωνα 
με το άρθρο 128Ι, παρ. 2 του ν. 2725/1999, όπως αυτό 
προστέθηκε με το άρθρο 61 του ν. 3057/2002.

8.3 Η διαδικασία εκδίκασης των πειθαρχικών παραβά−
σεων ντόπινγκ, είναι η προβλεπόμενη στο ν. 2725/1999. 
Τα δικαιοδοτικά όργανα εφαρμόζουν το νόμο, τον πει−
θαρχικό κανονισμό των ομοσπονδιών και τις παρούσες 
διατάξεις. 

8.3.1. Η διαδικασία ενώπιον των ως άνω δικαιοδοτικών 
οργάνων πρέπει να εναρμονίζεται με τις ακόλουθες 
γενικές αρχές:

α) της διεξαγωγής της ακροαματικής διαδικασίας 
εντός ευλόγου χρόνου.

β) τους κανόνες και τις αρχές της δίκαιης δίκης.
γ) του δικαιώματος εκπροσώπησης του πειθαρχικά 

διωκόμενου προσώπου από συνήγορο με δική του δα−
πάνη.

δ) του δικαιώματος του πειθαρχικά διωκόμενου προ−
σώπου, να πληροφορείται κατά ακριβή και έγκαιρο 
τρόπο, την αποδιδόμενη σε αυτό παράβαση κανόνα 
αντιντόπινγκ.

ε) του δικαιώματος του πειθαρχικά διωκόμενου 
προσώπου, να υπερασπίζεται τον εαυτό του κατά την 
πειθαρχική διαδικασία και κατά την επιβολή των ποι−
νών.

στ) του δικαιώματος των διαδίκων μερών, να επι−
καλεσθούν αποδεικτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένου 
του δικαιώματός τους να καλέσουν και να εξετάσουν 
μάρτυρες, κατά τον τρόπο που ορίζει το δικαιοδοτικό 
όργανο. 

ζ) το δικαίωμα του διαδίκου σε διερμηνέα κατά την 
ακροαματική διαδικασία, αν η διαδικασία διεξάγεται σε 
γλώσσα που δεν εννοεί. Το δικαιοδοτικό όργανο είναι 
υπεύθυνο για τον ορισμό του προσώπου του διερμηνέα 
και τον καθορισμό και επιμερισμό στους διαδίκους του 
κόστους της διερμηνείας.

η) αποφάσεις πρέπει να εκδίδονται εντός ευλόγου 
χρόνου, γραπτώς και να περιέχουν ειδική και εμπερι−
στατωμένη αιτιολογία, ιδίως σε ότι αφορά την επιβολή 
ποινής αποκλεισμού.

8.3.2 Πειθαρχικές δίκες που αφορούν αθλητικές δι−
οργανώσεις 

Οι πειθαρχικές δίκες, το αντικείμενο των οποίων αφο−
ρά αθλητικές διοργανώσεις, μπορούν να διεξαχθούν με 
συντομότερη διαδικασία σύμφωνα με τους κανόνες του 
αρμόδιου οργανισμού αντιντόπινγκ ή και του δικαιοδο−
τικού οργάνου.

8.3.3 Παραίτηση από το δικαίωμα ακρόασης
Μπορεί να υπάρξει παραίτηση από το δικαίωμα ακρό−

ασης, είτε ρητώς είτε με την παράλειψη του αθλητή ή 
άλλου προσώπου να αμφισβητήσει τον ισχυρισμό ενός 
οργανισμού αντιντόπινγκ ότι έχει διαπραχθεί παράβαση 
ντόπινγκ, εντός της προθεσμίας που ειδικά ορίζεται 
στους κανόνες του οργανισμού αντιντόπινγκ. Σε αυτή 
τη περίπτωση, ο αρμόδιος για τη διαχείριση των απο−
τελεσμάτων οργανισμός αντιντόπινγκ, υποβάλλει στα 
πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 13.2.3 του Κώδι−
κα, αιτιολογημένη απόφαση, εκθέτοντας τις ενέργειες 
στις οποίες έχει προβεί.

8.4 Τα πειθαρχικά δικαιοδοτικά όργανα δεν μπορούν 
να επιβάλουν για παράβαση αντιντόπινγκ ποινή κατώ−
τερη από τις προβλεπόμενες στην παρούσα απόφαση 
ή στον Κώδικα.
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8.5 Αποφάσεις υποκείμενες σε Έφεση
Αποφάσεις δικαιοδοτικών οργάνων που λήφθηκαν 

κατ’ εφαρμογή των κανόνων αντιντόπινγκ της πα−
ρούσας, μπορούν να προσβληθούν με έφεση, όπως 
ορίζεται κατωτέρω στις παραγράφους 8.5 έως 8.9 
του παρόντος άρθρου ή όπως άλλως ορίζεται στους 
παρόντες κανόνες. Οι αποφάσεις των δικαιοδοτικών 
οργάνων του πρώτου βαθμού είναι εκτελεστές, εκτός 
εάν το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο αναστεί−
λει την εκτέλεσή τους. Πριν την εκδίκαση της έφεσης, 
πρέπει να έχει εξαντληθεί κάθε ένδικο βοήθημα για 
την επανεξέταση της πρωτοβάθμιας απόφασης, το 
οποίο προβλέπεται στην παρούσα ή από κανόνες του 
οργανισμού αντιντόπινγκ που προκαλεί την πειθαρ−
χική δίκη, με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
8.5.1.

8.5.1 Όταν ο W.A.D.A. έχει δικαίωμα να ασκήσει έφε−
ση και κανένα άλλο διάδικο μέρος δεν έχει ασκήσει 
έφεση κατά οριστικής απόφασης που έχει ληφθεί 
από το δικαιοδοτικό όργανο που είναι αρμόδιο να 
κρίνει παραβάσεις εντός του πεδίου δικαιοδοσίας του 
Ε.Σ.ΚΑ.Ν., ο W.A.D.A. έχει το δικαίωμα να προσβάλει 
αυτή την απόφαση, με έφεση κατευθείαν ενώπιον 
του CAS, χωρίς να απαιτείται να έχει προηγουμένως 
εξαντλήσει άλλα ένδικα μέσα και βοηθήματα κατά 
της απόφασης, που ισχύουν στο χώρο δικαιοδοσίας 
του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. 

8.6 Εφέσεις κατά Αποφάσεων που αφορούν παρα−
βάσεις ντόπινγκ, ποινών για παράβαση των κανόνων 
αντιντόπινγκ και προσωρινού αποκλεισμού

Μπορούν να προσβληθούν με έφεση αποκλειστικά 
όπως προβλέπεται στις παραγράφους 8.5 έως 8.9 του 
παρόντος άρθρου: α) η απόφαση που διαπιστώνει την 
τέλεση παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, β) η απόφα−
ση που επιβάλει ποινές ή κυρώσεις για τη παράβαση 
κανόνα αντιντόπινγκ, γ) η απόφαση ότι δεν τελέσθηκε 
παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, δ) η απόφαση ότι 
η διαδικασία πειθαρχικής διερεύνησης παράβασης 
κανόνα αντιντόπινγκ δεν μπορεί να συνεχιστεί για 
διαδικαστικούς ή νομικούς λόγους, ιδίως λόγω πα−
ραγραφής, ε) η απόφαση κατά το άρθρο 10.10.2 του 
Κώδικα, στ) η απόφαση ότι το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. στερείται 
δικαιοδοσίας να κρίνει επί της συγκεκριμένης αποδι−
δόμενης παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ ή τις συνέ−
πειές της, ζ) η απόφαση οργανισμού αντιντόπινγκ να 
απόσχει από την πειθαρχική δίωξη για αντικανονικό 
αναλυτικό εύρημα ή άτυπο υπό διερεύνηση εύρημα, 
καθώς και η απόφαση να μην συνεχισθεί η διαδικα−
σία για παράβαση ντόπινγκ, μετά από έρευνα κατά 
το άρθρο 7.1.7 της παρούσας και η) η απόφαση να 
επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός ως αποτέλεσμα 
προκαταρκτικής ακροαματικής διαδικασίας ή η επι−
βολή προσωρινού αποκλεισμού κατά παράβαση των 
όρων του άρθρου 7.6 της παρούσας.

Αποφάσεις που εκδίδονται από το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και οι 
οποίες δεν αποτελούν αντικείμενο εκδίκασης ενώ−
πιον του δικαιοδοτικού οργάνου του πρώτου βαθ−
μού, ιδίως η απόφαση για την επιβολή προσωρινού 
αποκλεισμού, μπορούν να προσβληθούν με έφεση 
ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 126 
ν. 2725/1999. 

8.6.1 Εφέσεις που αφορούν Αθλητές Διεθνούς Επι−
πέδου 

Σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, καθώς και σε 
περιπτώσεις που αφορούν αθλητές διεθνούς επιπέδου, 
η έφεση εναντίον απόφασης του δικαιοδοτικού οργάνου 
του πρώτου βαθμού, υποβάλλεται αποκλειστικά ενώ−
πιον του CAS, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν 
το CAS. Οι αποφάσεις που εκδίδονται από το CAS, 
είναι αμετάκλητες και δεσμευτικές, με εξαίρεση την 
επανεξέταση που τυχόν προβλέπεται από το νόμο και 
αφορά την ακύρωση ή την εκτέλεση των διαιτητικών 
αποφάσεων.

8.6.2 Εφέσεις που αφορούν Αθλητές Εθνικού Επιπέ−
δου

8.6.2.1 Σε υποθέσεις που αφορούν αθλητές εθνικού 
επίπεδου υπό τη δικαιοδοσία του Ε.Σ.ΚΑ.Ν., οι οποί−
οι δεν έχουν δικαίωμα έφεσης κατά το άρθρο 8.6.1, η 
απόφαση μπορεί να προσβληθεί με έφεση ενώπιον του 
Α.Σ.Ε.Α.Δ. 

8.6.2.1.1 Η διαδικασία εκδίκασης των εφέσεων που υπο−
βάλλονται ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ., πρέπει να ολοκληρωθεί 
εντός τριών (3) μηνών, εκτός εξαιρετικών περιστάσεων. 
Κατά την εκδίκαση της έφεσης μπορούν να μετέχουν ως 
παρατηρητές, η εθνική αθλητική ομοσπονδία, η διεθνής 
αθλητική ομοσπονδία, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, 
η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και ο W.A.D.A., 
όταν δεν είναι διάδικα μέρη της πειθαρχικής δίκης. Το 
Ε.Σ.ΚΑ.Ν. έχει δικαίωμα να παρίσταται και να μετέχει 
στη δίκη ως διάδικος.

8.6.2.1.2 Το Α.Σ.Ε.Α.Δ., αν απαιτείται, για το σχηματι−
σμό της δικανικής του κρίσης, έχει την δυνατότητα, 
υπό την απόλυτη διακριτική ευχέρειά του, να διορίσει 
εμπειρογνώμονα. Με την απόφαση διορισμού του εμπει−
ρογνώμονα, το Α.Σ.Ε.Α.Δ. προσδιορίζει το έργο το οποίο 
καλείται να επιτελέσει.

8.6.2.1.3 Η πειθαρχική διαδικασία που αφορά αθλητι−
κές διοργανώσεις μπορεί με απόφαση του αρμόδιου 
δικαιοδοτικού οργάνου, να διεξαχθεί με συντομότερη 
διαδικασία.

8.6.2.2 Ελάχιστοι εναρμονισμένοι κανόνες για τη διε−
ξαγωγή της κατ’ έφεση διαδικασίας 

8.6.2.2.1 Το Α.Σ.Ε.Α.Δ. αποφασίζει κυριαρχικά για τον 
τρόπο διεξαγωγής της ενώπιον του διαδικασίας σύμ−
φωνα με τον νόμο, τον κανονισμό του και την παρούσα 
απόφαση. 

8.6.2.2.2 Η ακροαματική διαδικασία ενώπιον του 
Α.Σ.Ε.Α.Δ. είναι δημόσια, εκτός εάν το Α.Σ.Ε.Α.Δ. αποφα−
σίσει ότι υπάρχουν ειδικές περιστάσεις που επιβάλλουν 
το αντίθετο.

8.6.2.2.3 Η παράλειψη κάθε διάδικου μέρους ή του εκ−
προσώπου του να παραστεί στην ακροαματική διαδι−
κασία ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ., στην οποία έχει νομίμως 
κλητευθεί, θεωρείται ως παραίτηση από το δικαίωμά 
του σε ακρόαση. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να επανα−
θεμελιωθεί σε περίπτωση συνδρομής βάσιμων λόγων, 
κατά την κρίση του Α.Σ.Ε.Α.Δ.

8.6.2.2.4 Ο διάδικος έχει το δικαίωμα να εκπροσω−
πείται κατά την ακροαματική διαδικασία, με δική του 
δαπάνη.
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8.6.2.2.5 Ο διάδικος έχει το δικαίωμα παραστάσε−
ως διερμηνέα κατά την ακροαματική διαδικασία, αν 
η διαδικασία διεξάγεται σε γλώσσα που δεν εννοεί, 
εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, από το δικαιοδοτικό 
όργανο. Το δικαιοδοτικό όργανο, είναι υπεύθυνο για 
τον ορισμό του προσώπου του διερμηνέα και τον κα−
θορισμό και επιμερισμό στους διαδίκους, του κόστους 
της διερμηνείας.

8.6.2.2.6 Κάθε διάδικος, έχει το δικαίωμα να προ−
σκομίσει αποδεικτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένου 
του δικαιώματος κλητεύσεως μαρτύρων και υποβο−
λής ερωτημάτων σε αυτούς. Ο τρόπος παράστασης 
και εξέτασης των μαρτύρων καθορίζεται από το 
Α.Σ.Ε.Α.Δ.

8.6.2.2.7 Γεγονότα σχετιζόμενα με παραβάσεις ντό−
πινγκ, μπορούν να αποδειχθούν με κάθε αξιόπιστο απο−
δεικτικό μέσο, συμπεριλαμβανομένης της ομολογίας. Το 
Α.Σ.Ε.Α.Δ. μπορεί να λαμβάνει υπόψη του αποδεικτικά 
στοιχεία, συμπεριλαμβανόμενων μη αυτήκοων μαρτυρι−
κών καταθέσεων, κατά την διακριτική του ευχέρεια και 
να αξιολογεί την βαρύτητα των αποδεικτικών μέσων 
ελεύθερα.

8.6.2.2.8 Το Α.Σ.Ε.Α.Δ., μπορεί να αναβάλει ή να διακόψει 
την ακροαματική διαδικασία για άλλη δικάσιμο.

8.6.2.2.9 Το Α.Σ.Ε.Α.Δ., μπορεί κατόπιν αιτήσεως κά−
ποιου εκ των διαδίκων μερών ή και αυτεπαγγέλτως, 
να απαιτήσει, πριν από την ακροαματική διαδικασία, 
από ένα ή περισσότερα διάδικα μέρη, να προσκομί−
σουν στο Α.Σ.Ε.Α.Δ. τους ισχυρισμούς ή τα αποδεικτι−
κά στοιχεία που θα επικαλεσθούν κατά την εκδίκαση 
της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων 
των μαρτύρων που προτίθενται να καλέσουν με γνω−
στοποίηση στους λοιπούς διαδίκους των στοιχείων 
αυτών. Τα διάδικα μέρη υποχρεούνται να συμμορ−
φωθούν.

8.6.2.2.10 Κάθε παράλειψη διαδίκου μέρους να συμ−
μορφωθεί με τις απαιτήσεις ή οδηγίες του Α.Σ.Ε.Α.Δ., 
δεν εμποδίζει το Α.Σ.Ε.Α.Δ. από την πρόοδο της δι−
αδικασίας. Η παραπάνω παράλειψη, θα λαμβάνεται 
υπόψη από το Α.Σ.Ε.Α.Δ., κατά την διαμόρφωση της 
κρίσης του.

8.6.2.2.11 Η ακροαματική διαδικασία μπορεί να ηχογρα−
φηθεί και ο υλικός φορέας ήχου, παραμένει και διατη−
ρείται στο αρχείο του Α.Σ.Ε.Α.Δ.

8.6.2.3 Αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Α.Δ.
8.6.2.3.1 Οι διασκέψεις του Α.Σ.Ε.Α.Δ. για την έκδοση 

της απόφασης είναι μυστικές.
8.6.2.3.2 Η ύπαρξη μειοψηφίας ή διαφωνίας, πρέπει να 

σημειώνεται στο σκεπτικό της απόφασης.
8.6.2.3.3 Η απόφαση του Α.Σ.Ε.Α.Δ. πρέπει να είναι 

γραπτή, χρονολογημένη και υπογεγραμμένη και να 
περιέχει αιτιολογία. Σε περίπτωση που η περίοδος 
αποκλεισμού εξαλείφεται κατά το άρθρο 10.5.1 ή μει−
ώνεται κατά το άρθρο 10.5.2 της παρούσας, η από−
φαση πρέπει να αιτιολογεί τον λόγο της εξάλειψης 
ή μείωσης.

8.6.2.3.4 Η απόφαση του Α.Σ.Ε.Α.Δ., γνωστοποιείται 
σύμφωνα με τον κανονισμό του στα διάδικα μέρη και 
το Ε.Σ.ΚΑ.Ν., εάν αυτό δεν αποτελεί διάδικο μέρος, το 
συντομότερο δυνατό μετά την έκδοσή της.

8.6.3 Πρόσωπα Δικαιούμενα σε Έφεση
I. Στις περιπτώσεις του άρθρου 8.6.1 της παρούσας, 

δικαίωμα έφεσης ενώπιον του CAS έχουν:
α) ο αθλητής ή κάθε άλλο πρόσωπο που καταδικά−

σθηκε για παράβαση ντόπινγκ.
β) κάθε διάδικος της πειθαρχικής διαδικασίας στον 

πρώτο βαθμό.
γ) η Διεθνής Ομοσπονδία Αθλημάτων του οικείου 

αθλήματος.
δ) το Ε.Σ.ΚΑ.Ν.
ε) κάθε εθνικός οργανισμός αντιντόπινγκ, ο οποίος 

είναι αρμόδιος για την συγκεκριμένη παράβαση, επί 
τη βάσει του τόπου κατοικίας, της εθνικότητας ή του 
αθλητικού δελτίου του αθλητή.

στ) η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ή η Διεθνής Πα−
ραολυμπιακή Επιτροπή, κατά περίπτωση, και

ζ) ο W.A.D.A. 
II. Στις περιπτώσεις του άρθρου 8.6.2, δικαίωμα έφεσης 

ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ. έχουν:
α) ο αθλητής ή κάθε άλλο πρόσωπο που καταδικά−

στηκε με την απόφαση που εφεσιβάλλεται.
β) ο διάδικος στον πρώτο βαθμό.
γ) η οικεία Διεθνής Αθλητική Ομοσπονδία. 
δ) ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ της χώρας κα−

τοικίας του πειθαρχικά διωκόμενου προσώπου, και
ε) ο W.A.D.A. 
III: Ο W.A.D.A. και η Διεθνής Αθλητική Ομοσπονδία 

έχουν επίσης το δικαίωμα να προσβάλλουν ενώπιον του 
CAS απόφαση του Α.Σ.Ε.Α.Δ., η οποία εξεδόθη κατόπιν 
εφέσεως κατά το άρθρο 8.6.2. Οι εκκαλούντες στην 
περίπτωση αυτή, δικαιούνται να ζητήσουν τη συνδρομή 
του CAS, προκειμένου να αποκτήσουν όλες τις σχετι−
κές πληροφορίες από το πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό 
όργανο, του οποίου η απόφαση προσβλήθηκε με έφε−
ση. Οι πληροφορίες αυτές θα παρέχονται εάν το CAS 
αποφασίσει σχετικά.

Με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων της παρού−
σας, το μόνο πρόσωπο που μπορεί να ασκήσει έφεση 
κατά της επιβολής προσωρινού αποκλεισμού είναι ο 
αθλητής ή άλλο πρόσωπο, στους οποίους έχει επιβληθεί 
προσωρινός αποκλεισμός.

8.7 Παράλειψη Έγκαιρης Έκδοσης απόφασης από το 
Ε.Σ.ΚΑ.Ν.

Σε περίπτωση που το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. στο πεδίο της αρμο−
διότητάς του παραλείψει να εκδώσει απόφαση σχετικά 
με παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, εντός του ευλόγου 
χρόνου που ορίστηκε από τον W.A.D.A., ο W.A.D.A. έχει 
το δικαίωμα να προσφύγει ενώπιον του CAS, ως εάν 
η απόφαση να είχε εκδοθεί κρίνοντας ότι δεν υπήρξε 
παράβαση ντόπινγκ. Εάν το CAS κρίνει ότι τελέσθηκε 
παράβαση ντόπινγκ και ότι ο W.A.D.A. ενήργησε κατό−
πιν ευλόγου αιτίας επιλέγοντας να καταθέσει έφεση 
απευθείας ενώπιον του CAS, τότε τα έξοδα και οι 
αμοιβές των δικηγόρων του W.A.D.A. για την άσκη−
ση της έφεσης καταβάλλονται στον W.A.D.A. από το 
Ε.Σ.ΚΑ.Ν. 

8.8 Προσφυγές κατά Αποφάσεων που χορηγούν ή 
αρνούνται τη χορήγηση εξαίρεσης για θεραπευτικούς 
σκοπούς (TUE)
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Αποφάσεις του W.A.D.A. που ανακαλούν την απόφαση 
χορήγησης ή άρνησης χορήγησης εξαίρεσης για θερα−
πευτικούς σκοπούς (TUE), μπορούν να προσβληθούν με 
προσφυγή αποκλειστικά ενώπιον του CAS από τον αθλη−
τή τον οποίο αφορούν ή τον Οργανισμό Αντιντόπινγκ 
του οποίου η απόφαση ανακλήθηκε. Οι αποφάσεις που 
αρνούνται τη χορήγηση εξαίρεσης για θεραπευτικούς 
σκοπούς, οι οποίες δεν ανακλήθηκαν από τον W.A.D.A., 
μπορούν να προσβληθούν με προσφυγή τόσο από τους 
διεθνούς επιπέδου αθλητές, όσο και από τους λοιπούς 
αθλητές τους οποίους αφορούν, ενώπιον του CAS.

Εάν το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. ή οι άλλοι φορείς που ορίζονται από 
το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. παραλείψουν να εξετάσουν, μια κατά τον 
αρμόζοντα τρόπο υποβληθείσα αίτηση εξαίρεσης για 
θεραπευτικούς σκοπούς, εντός ευλόγου χρονικού δια−
στήματος, η παράλειψή τους αυτή δύναται να θεωρηθεί 
ως άρνηση για τους σκοπούς άσκησης των δικαιωμάτων 
προσφυγής που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

8.9 Προθεσμία Κατάθεσης Εφέσεων και Προσφυγών
8.9.1 Η προθεσμία για την άσκηση έφεσης ενώπιον του 

CAS, είναι είκοσι μία (21) ημέρες από την παραλαβή της 
απόφασης από τον εκκαλούντα. Με την επιφύλαξη της 
παραπάνω προθεσμίας, εφέσεις ή προσφυγές που ασκού−
νται από δικαιούμενο σε έφεση ή προσφυγή, ο οποίος δεν 
ήταν διάδικο μέρος στην πειθαρχική δίκη που οδήγησε 
στην εκκαλούμενη απόφαση, ισχύουν τα ακόλουθα: 

α) Εντός δέκα (10) ημερών από την γνωστοποίηση της 
απόφασης, ο δικαιούμενος σε έφεση ή προσφυγή, έχει 
το δικαίωμα να ζητήσει από το δικαιοδοτικό όργανο, το 
οποίο εξέδωσε την απόφαση, αντίγραφο του φακέλου, 
στον οποίο βασίσθηκε η κρίση του. 

β) Εάν το παραπάνω αίτημα υποβληθεί εντός της ως 
άνω προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, τότε η προ−
θεσμία για την άσκηση έφεσης ή προσφυγής για τον 
δικαιούμενο είναι είκοσι μία (21) ημέρες και άρχεται από 
την λήψη του ως άνω αντιγράφου του φακέλου.

8.9.2 Κάθε πρόσωπο που έχει δικαίωμα έφεσης κατά 
απόφασης του δικαιοδοτικού οργάνου του πρώτου βαθ−
μού υποχρεούται να γνωστοποιήσει την ενώπιον του 
Α.Σ.Ε.Α.Δ. έφεση στο W.A.D.A., εντός προθεσμίας είκοσι 
μίας (21) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης 
στον W.A.D.A., της απόφασης του δικαιοδοτικού οργά−
νου του πρώτου βαθμού.

8.9.3 Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης της πα−
ρούσας, η προθεσμία άσκησης έφεσης ή παρέμβασης 
για τον W.A.D.A. είναι η ακόλουθη:

α) Είκοσι μία (21) ημέρες μετά την τελευταία ημέρα 
κατά την οποία κάθε άλλο διάδικο μέρος στην υπόθεση 
θα μπορούσε να έχει καταθέσει έφεση, ή

β) Είκοσι μία (21) ημέρες μετά από την παραλαβή 
από τον W.A.D.A. του πλήρους φακέλου που αφορά 
την υπόθεση.

Άρθρο 9
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παράβαση ντόπινγκ σε ατομικό άθλημα, που διαπιστώ−
νεται από έλεγχο ντόπινγκ πραγματοποιούμενο εντός 
αγώνα, οδηγεί αυτόματα σε ακύρωση των επιδόσεων 
του αθλητή που υπέπεσε στην παράβαση ντόπινγκ στον 
αγώνα αυτό, με όλες τις παρεπόμενες συνέπειες, συ−
μπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης μεταλλίων, βαθμών 
και επάθλων από τον αγώνα αυτό.

Άρθρο 10
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ 

10.1 Ακύρωση των αποτελεσμάτων σε αθλητική διορ−
γάνωση κατά τη διάρκεια της οποίας λαμβάνει χώρα 
παράβαση ντόπινγκ

Παράβαση ντόπινγκ που πραγματοποιείται κατά τη 
διάρκεια ή σε σχέση με αθλητική διοργάνωση, μπορεί, 
με απόφαση της αρμόδιας για τη διοργάνωση αρχής, 
να οδηγήσει σε ακύρωση όλων των ατομικών επιδόσεων 
του αθλητή που επιτεύχθηκαν σε αυτήν την αθλητική 
διοργάνωση, με όλες τις παρεπόμενες συνέπειες, συ−
μπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης μεταλλίων, βαθμών 
και επάθλων, με την εξαίρεση των προβλεπομένων στο 
άρθρο 10.1.1. 

10.1.1 Εάν ο αθλητής αποδεικνύει ότι για την παράβαση 
ντόπινγκ δεν βαρύνεται με σφάλμα ή δεν επέδειξε αμέ−
λεια, τα ατομικά αποτελέσματα του σε άλλους αγώνες, 
οι οποίοι δεν είναι αυτοί όπου η παράβαση τελέσθηκε, 
δεν ακυρώνονται, εκτός εάν κριθεί ότι τα αποτελέσματα 
στους αγώνες αυτούς, είναι πιθανό να επηρεάστηκαν 
από τη συγκεκριμένη παράβαση.

10.2 Αποκλεισμός για παραβάσεις των άρθρων 2.1, 2.2 
και 2.6 της παρούσας

Ο αθλητής και κάθε πρόσωπο που έχει διαπράξει 
παράβαση ντόπινγκ που προβλέπεται στο άρθρο 2.1, 2.2 
και 2.6 της παρούσας, αποκλείεται από τη συμμετοχή 
σε κάθε αθλητική δραστηριότητα για περίοδο δύο (2) 
ετών, με την επιφύλαξη των άρθρων 10.4, 10.5 και 10.6 
της παρούσας απόφασης.

10.3 Αποκλεισμός για λοιπές παραβάσεις ντόπινγκ 
10.3.1 Για παραβάσεις ντόπινγκ που προβλέπονται στα 

άρθρα 2.3. και 2.5. της παρούσας, η περίοδος αποκλει−
σμού είναι δύο (2) έτη, με την επιφύλαξη των άρθρων 
10.5 και 10.6 της παρούσας απόφασης.

10.3.2 Για παραβάσεις του άρθρου 2.7 και 2.8, η περίο−
δος αποκλεισμού είναι από τέσσερα (4) έτη έως ισόβιος 
αποκλεισμός, με την επιφύλαξη του άρθρου 10.5 της 
παρούσας απόφασης.

Παραβάσεις ντόπινγκ που τελούνται εις βάρος ανη−
λίκων, θεωρούνται ιδιαιτέρως σοβαρές, και εάν έχουν 
τελεσθεί από το προσωπικό υποστήριξης των αθλη−
τών και δεν αφορούν τις ουσίες ειδικής αναφοράς που 
αναφέρονται στο άρθρο 4.2.2, τιμωρούνται με ισόβιο 
αποκλεισμό. Επιπροσθέτως, οι παραβάσεις των άρθρων 
2.7 ή 2.8, θα αναφέρονται στις αρμόδιες εισαγγελικές 
αρχές, από το δικαιοδοτικό όργανο το οποίο επελήφθη 
και το Ε.Σ.ΚΑ.Ν.

10.3.3 Για παραβάσεις του άρθρου 2.4 η περίοδος 
αποκλεισμού είναι από ένα (1) έτος μέχρι δύο (2) έτη, 
ανάλογα με το βαθμό υπαιτιότητας του αθλητή.

10.4 Μείωση της ποινής του αποκλεισμού λόγω ειδικών 
περιστάσεων

Όταν ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο αποδείξει τον τρό−
πο, κατά τον οποίο η ουσία ειδικής αναφοράς εισήλθε 
στο σώμα του ή περιήλθε στη κατοχή του, καθώς και 
ότι η συγκεκριμένη ουσία ειδικής αναφοράς δεν απο−
σκοπούσε στη βελτίωση ή την ενίσχυση της αθλητικής 
του επίδοσης ή στη κάλυψη της χρήσης ενισχυτικής της 
επίδοσης ουσίας, τότε η περίοδος αποκλεισμού που 
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προβλέπεται στο άρθρο 10.2 θα αντικαθίσταται με, κατ’ 
ελάχιστο, αυστηρή επίπληξη, χωρίς επιβολή περιόδου 
αποκλεισμού από τις μελλοντικές διοργανώσεις, και, 
κατά μέγιστο, με αποκλεισμό δύο (2) ετών.

Για την επίκληση βάσιμου λόγου εξάλειψης ή μείωσης 
της πειθαρχικής ποινής, ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο 
πρέπει να επικαλεσθεί αποδείξεις ενισχυτικές των ισχυ−
ρισμών του, οι οποίες θεμελιώνουν, κατά την δικανική 
πεποίθηση του δικαιοδοτικού οργάνου, την απουσία 
πρόθεσής του να ενισχύσει την αθλητική του επίδοση 
ή να συγκαλύψει τη χρήση ενισχυτικής της επίδοσης 
ουσίας. Ο βαθμός υπαιτιότητας του αθλητή ή άλλου 
προσώπου αποτελεί το κριτήριο αξιολόγησης οιασδή−
ποτε μείωσης της περιόδου αποκλεισμού.

10.5 Εξάλειψη ή μείωση της περιόδου αποκλεισμού 
λόγω εξαιρετικών περιστάσεων.

10.5.1 Μη συνδρομή σφάλματος ή μη επίδειξη αμελούς 
συμπεριφοράς.

Εάν ο αθλητής αποδείξει στο πλαίσιο διερεύνησης 
ατομικής του υπόθεσης, ότι δεν βαρύνεται με σφάλ−
μα ή δεν επέδειξε αμελή συμπεριφορά, η επιβλητέα 
ποινή αποκλεισμού εξαλείφεται. Όταν απαγορευμένη 
ουσία ή οι δείκτες ή οι μεταβολίτες της ουσίας αυτής, 
ανιχνεύονται στο δείγμα του αθλητή κατά παράβαση 
του άρθρου 2.1, ο αθλητής οφείλει, προκειμένου να 
εξαλειφθεί η περίοδος αποκλεισμού του, να αποδεί−
ξει τον τρόπο κατά τον οποίο η απαγορευμένη ουσία 
εισήλθε στον οργανισμό του. Σε περίπτωση εφαρμο−
γής του παρόντος άρθρου και εξάλειψης της άλλως 
επιβλητέας περιόδου αποκλεισμού, η συγκεκριμένη 
παράβαση ντόπινγκ δεν θεωρείται παράβαση για τον 
ειδικότερο σκοπό του προσδιορισμού της περιόδου 
αποκλεισμού, για τη συνδρομή περίστασης υποτροπής 
κατά το άρθρο 10.7.

10.5.2 Μη συνδρομή σοβαρού σφάλματος ή μη επίδειξη 
ιδιαίτερης και σοβαρά αμελούς συμπεριφοράς. 

Το δικαιοδοτικό όργανο μπορεί να μειώσει στο ήμισυ 
την ποινή αποκλεισμού και σε περίπτωση ισόβιου απο−
κλεισμού, να μειώσει την ποινή σε πρόσκαιρο αποκλει−
σμό τουλάχιστον οκτώ (8) ετών, αν ο αθλητής αποδείξει 
ότι δεν βαρύνεται με σοβαρό σφάλμα ή δεν επέδειξε 
ιδιαίτερη και σοβαρά αμελή συμπεριφορά. Όταν απαγο−
ρευμένη ουσία ή οι δείκτες ή οι μεταβολίτες της ουσίας 
αυτής ανιχνεύονται στο δείγμα αθλητή κατά παράβαση 
του άρθρου 2.1, ο αθλητής πρέπει επιπλέον, προκειμένου 
να μειωθεί η περίοδος αποκλεισμού του, να προσδιορί−
σει τον τρόπο κατά τον οποίο η απαγορευμένη ουσία 
εισήλθε στον οργανισμό του.

10.5.3 Ουσιώδης συνδρομή στην αποκάλυψη ή απόδει−
ξη παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ.

Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. μπορεί, πριν από την έκδοση της τελε−
σίδικης απόφασης του δευτεροβαθμίου δικαιοδοτικού 
οργάνου, ή πριν την εκπνοή της προθεσμίας έφεσης 
κατά απόφασης πρωτοβαθμίου πειθαρχικού οργάνου, να 
αναστείλει εν μέρει, κατά την διακριτική του ευχέρεια 
και μέχρι να καταστεί η απόφαση τελεσίδικη, την ποινή 
αποκλεισμού, εάν ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο που τέλε−
σε την παράβαση ντόπινγκ, παρείχε ουσιώδη συνδρομή 
στο Ε.Σ.ΚΑ.Ν. ή σε άλλο οργανισμό αντιντόπινγκ ή στις 
εισαγγελικές αρχές ή σε άλλες αρχές πειθαρχικής δι−
καιοδοσίας, για την αποκάλυψη ή απόδειξη παράβασης 
ντόπινγκ ή ποινικού αδικήματος ή παράβασης επαγγελ−
ματικών κανόνων από άλλο πρόσωπο.

Μετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης του δευτε−
ροβαθμίου δικαιοδοτικού οργάνου, το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. μπορεί 
να αναστείλει μόνο εν μέρει την επιβληθείσα περίοδο 
αποκλεισμού, μετά από έγκριση της διεθνούς αθλητικής 
ομοσπονδίας, στη δύναμη της οποίας ανήκει ο αθλητής 
και του W.A.D.A.

Η έκταση κατά την οποία η επιβληθείσα περίοδος 
αποκλεισμού, δύναται να ανασταλεί σταθμίζεται ανάλο−
γα με τη σοβαρότητα της τελεσθείσας παράβασης από 
τον αθλητή ή άλλο πρόσωπο και τη σημασία της ουσι−
αστικής συνδρομής που παρασχέθηκε από τον αθλητή 
ή το άλλο πρόσωπο, στην προσπάθεια εξάλειψης του 
ντόπινγκ στον αθλητισμό.

Η αναστολή της περιόδου αποκλεισμού, δεν μπορεί 
να υπερβεί τα τρία τέταρτα (3/4) της επιβληθείσας ποι−
νής και σε περίπτωση ισοβίου αποκλεισμού η μη ανα−
σταλείσα περίοδος αποκλεισμού, πρέπει να μην είναι 
κατώτερη των οκτώ (8) ετών.

Οι αποφάσεις του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. περί αναστολής ποινής, 
πρέπει να είναι γραπτές και αιτιολογημένες και γνω−
στοποιούνται σε κάθε οργανισμό αντιντόπινγκ που έχει 
δικαίωμα άσκησης έφεσης κατά της απόφασης αυτής. 
Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την αναστο−
λή, με συνέπεια την εκτελεστότητα της επιβληθείσας 
ποινής, αν η παρασχεθείσα συνδρομή αποδεικνύεται μη 
ουσιώδης. Στην περίπτωση αυτή, ο αθλητής ή άλλο πρό−
σωπο των οποίων ανακλήθηκε η αναστολή της ποινής, 
έχουν δικαίωμα να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης 
του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. κατά τα οριζόμενα του άρθρου 8. 

10.5.4 Ομολογία
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αθλητής ή άλλο 

πρόσωπο ομολογούν οικειοθελώς την διάπραξη πα−
ράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, πριν τη γνωστοποίηση 
του επικείμενου ελέγχου ή σε περίπτωση παράβασης 
ντόπινγκ, με εξαίρεση την προβλεπόμενη από το άρθρο 
2.1 παράβαση, πριν την πρώτη γνωστοποίηση που προ−
βλέπεται από το άρθρο 7 και η ομολογία αυτή, κατά το 
χρόνο που λαμβάνει χώρα, αποτελεί την μόνη αξιόπιστη 
απόδειξη της παράβασης, τότε η περίοδος αποκλεισμού 
μπορεί να μειωθεί, αλλά όχι κάτω από το ήμισυ της 
άλλως επιβλητέας ποινής περιόδου αποκλεισμού.

10.5.5 Συρροή λόγων μείωσης της ποινής
Πριν από την εφαρμογή οποιασδήποτε μείωσης ή ανα−

στολής, κατά τα άρθρα 10.5.2, 10.5.3 ή 10.5.4, η άλλως 
επιβλητέα περίοδος αποκλεισμού ορίζεται σύμφωνα με 
τα άρθρα 10.2, 10.3, 10.4 και 10.6. Εάν συντρέχουν περισσό−
τεροι από ένας, λόγοι μείωσης ή αναστολής της ποινής, η 
περίοδος αποκλεισμού μπορεί να μειωθεί ή να ανασταλεί 
μέχρι τα τρία τέταρτα (3/4) της άλλως επιβλητέας ποινής 
και, σε περίπτωση που η επιβλητέα ποινή είναι ο ισόβιος 
αποκλεισμός, η αναστολή ή μείωση της ποινής χωρεί 
μετά την έκτιση οκτώ (8) ετών αποκλεισμού. 

10.6 Επιβαρυντικές περιστάσεις που μπορεί να αυξή−
σουν την περίοδο αποκλεισμού

10.6.1 Εάν το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. αποδείξει ότι στη συγκεκριμέ−
νη υπόθεση προκύπτουν επιβαρυντικές περιστάσεις, οι 
οποίες δικαιολογούν την επιβολή περιόδου αποκλεισμού 
μεγαλύτερης από την προβλεπόμενη ποινή βάσης, τότε 
η άλλως επιβλητέα περίοδος αποκλεισμού αυξάνεται 
μέχρι, κατά μέγιστο, τέσσερα (4) έτη, εκτός εάν ο αθλη−
τής ή άλλο πρόσωπο αποδείξουν κατά την δικανική 
πεποίθηση του δικαιοδοτικού οργάνου, ότι συντρέχουν 
οι όροι των άρθρων 10.5.1 και 10.5.2.
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10.6.2 Στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τα 
άρθρα 2.7 και 2.8 της παρούσας, οι κατά τα ως άνω 
επιβαρυντικές περιστάσεις, συνεκτιμώνται κατά την 
επιμέτρηση της ποινής, εκτός εάν ο αθλητής ή άλλο 
πρόσωπο ομολογήσει την παράβαση ντόπινγκ, για την 
οποία κατηγορείται σε απολύτως εύλογο χρόνο αφ’ 
ότου λάβει γνώση της κατηγορίας. 

10.7 Πολλαπλές Παραβάσεις − Υποτροπή
10.7.1 Δεύτερη παράβαση ντόπινγκ
Εάν κατά τους όρους των άρθρων 10.7.4 και 10.7.5, ο 

αθλητής ή άλλο πρόσωπο διαπράξουν δεύτερη παράβα−
ση ντόπινγκ, η περίοδος αποκλεισμού, καθορίζεται κατά 
την κρίση του δικαιοδοτικού οργάνου ως ακολούθως:

Α) Σε περίπτωση που η πρώτη παράβαση τιμωρήθηκε 
ή θα έπρεπε να τιμωρηθεί με μειωμένη ποινή, κατά το 
άρθρο 10.4, διότι αφορούσε ουσία ειδικής αναφοράς και 
οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 10.4 συνέτρεχαν, 
εάν η δεύτερη παράβαση:

α) πρέπει να τιμωρηθεί με μειωμένη ποινή, κατά το 
άρθρο 10.4, διότι αφορά ουσία ειδικής αναφοράς και 
οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 10.4 συντρέχουν, 
τότε η επιβαλλόμενη περίοδος αποκλεισμού είναι από 
ένα (1) έως τέσσερα (4) έτη.

β) πρέπει να τιμωρηθεί, κατά το άρθρο 10.3.3, τότε η 
επιβαλλόμενη περίοδος αποκλεισμού είναι από δύο (2) 
έως τέσσερα (4) έτη.

γ) πρέπει να τιμωρηθεί με μειωμένη ποινή, κατά το 
άρθρο 10.5.2, διότι αποδείχθηκε από τον αθλητή η έλλει−
ψη σημαντικού σφάλματος ή αμέλειας κατά το άρθρο 
10.5.2, τότε η επιβαλλόμενη περίοδος αποκλεισμού είναι 
από δύο (2) έως τέσσερα (4) έτη.

δ) πρέπει να τιμωρηθεί με την βασική ποινή των δύο 
(2) ετών, κατά τα άρθρα 10.2 ή 10.3.1, τότε η επιβαλλό−
μενη περίοδος αποκλεισμού είναι από τέσσερα (4) έως 
έξι (6) έτη.

ε) πρέπει να τιμωρηθεί με αυξημένη ποινή, κατά το 
άρθρο 10.6, διότι ο οργανισμός αντιντόπινγκ απέδειξε τη 
συνδρομή των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 
10.6, τότε η επιβαλλόμενη περίοδος αποκλεισμού είναι 
από οκτώ (8) έτη έως δέκα (10) έτη.

στ) πρέπει να τιμωρηθεί κατά το άρθρο 10.3.2, τότε 
η επιβαλλόμενη περίοδος αποκλεισμού είναι από δέκα 
(10) έτη έως και ισόβιο αποκλεισμό.

Β) Σε περίπτωση που η πρώτη παράβαση τιμωρήθηκε 
ή θα έπρεπε να τιμωρηθεί κατά το άρθρο 10.3.3, εάν η 
δεύτερη παράβαση:

α) πρέπει να τιμωρηθεί με μειωμένη ποινή, κατά το 
άρθρο 10.4, διότι αφορούσε ουσία ειδικής αναφοράς και 
οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 10.4 συντρέχουν, 
τότε η επιβαλλόμενη περίοδος αποκλεισμού είναι από 
ένα (1) έως τέσσερα (4) έτη.

β) πρέπει να τιμωρηθεί κατά το άρθρο 10.3.3, τότε η 
επιβαλλόμενη περίοδος αποκλεισμού είναι από τέσσερα 
(4) έως οκτώ (8) έτη.

γ) πρέπει να τιμωρηθεί με μειωμένη ποινή, κατά το 
άρθρο 10.5.2, διότι αποδείχθηκε από τον αθλητή η έλλει−
ψη σημαντικού σφάλματος ή αμέλειας κατά το άρθρο 
10.5.2, τότε η επιβαλλόμενη περίοδος αποκλεισμού είναι 
από τέσσερα (4) έως οκτώ (8) έτη.

δ) πρέπει να τιμωρηθεί με τη βασική ποινή των δύο (2) 
ετών, κατά τα άρθρα 10.2 ή 10.3.1, τότε η επιβαλλόμενη πε−
ρίοδος αποκλεισμού είναι από έξι (6) έως οκτώ (8) έτη.

ε) πρέπει να τιμωρηθεί με αυξημένη ποινή, κατά 
το άρθρο 10.6, διότι ο οργανισμός αντιντόπινγκ απέ−
δειξε τη συνδρομή των προϋποθέσεων που ορίζο−
νται στο άρθρο 10.6, τότε η επιβαλλόμενη περίοδος 
αποκλεισμού είναι από δέκα (10) έτη έως και ισόβιος 
αποκλεισμός.

στ) πρέπει να τιμωρηθεί κατά το άρθρο 10.3.2, τότε η 
επιβαλλόμενη ποινή είναι ο ισόβιος αποκλεισμός.

Γ) Σε περίπτωση που η πρώτη παράβαση τιμωρήθηκε 
ή θα έπρεπε να τιμωρηθεί με μειωμένη ποινή, κατά το 
άρθρο 10.5.2, διότι αποδείχθηκε από τον αθλητή η έλλει−
ψη σημαντικού σφάλματος ή αμέλειας κατά το άρθρο 
10.5.2, εάν η δεύτερη παράβαση:

α) πρέπει να τιμωρηθεί με μειωμένη ποινή, κατά το 
άρθρο 10.4, διότι αφορούσε ουσία ειδικής αναφοράς και 
οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 10.4 συντρέχουν, 
τότε η επιβαλλόμενη περίοδος αποκλεισμού είναι από 
ένα (1) έως τέσσερα (4) έτη.

β) πρέπει να τιμωρηθεί κατά το άρθρο 10.3.3, τότε η 
επιβαλλόμενη περίοδος αποκλεισμού είναι από τέσσερα 
(4) έως οκτώ (8) έτη.

γ) πρέπει να τιμωρηθεί με μειωμένη ποινή, κατά το 
άρθρο 10.5.2, διότι αποδείχθηκε από τον αθλητή η έλλει−
ψη σημαντικού σφάλματος ή αμέλειας κατά το άρθρο 
10.5.2, τότε η επιβαλλόμενη περίοδος αποκλεισμού είναι 
από τέσσερα (4) έως οκτώ (8) έτη.

δ) πρέπει να τιμωρηθεί με την βασική ποινή των δύο 
(2) ετών, κατά τα άρθρα 10.2 ή 10.3.1, τότε η επιβαλλό−
μενη περίοδος αποκλεισμού είναι από έξι (6) έως οκτώ 
(8) έτη.

ε) πρέπει να τιμωρηθεί με αυξημένη ποινή, κατά το 
άρθρο 10.6, διότι ο οργανισμός αντιντόπινγκ απέδειξε τη 
συνδρομή των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 
10.6, τότε η επιβαλλόμενη περίοδος αποκλεισμού είναι 
από δέκα (10) έτη έως και ισόβιος αποκλεισμός.

στ) πρέπει να τιμωρηθεί κατά το άρθρο 10.3.2, τότε η 
επιβαλλόμενη ποινή είναι ο ισόβιος αποκλεισμός.

Δ) Σε περίπτωση που η πρώτη παράβαση τιμωρήθηκε 
ή θα έπρεπε να τιμωρηθεί κατά τα άρθρα 10.2 ή 10.3.1, 
εάν η δεύτερη παράβαση:

α) πρέπει να τιμωρηθεί με μειωμένη ποινή, κατά το 
άρθρο 10.4, διότι αφορούσε ουσία ειδικής αναφοράς και 
οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 10.4 συντρέχουν, 
τότε η επιβαλλόμενη περίοδος αποκλεισμού είναι από 
δύο (2) έως τέσσερα (4) έτη.

β) πρέπει να τιμωρηθεί κατά το άρθρο 10.3.3, τότε η 
επιβαλλόμενη περίοδος αποκλεισμού είναι από έξι (6) 
έως οκτώ (8) έτη.

γ) πρέπει να τιμωρηθεί με μειωμένη ποινή, κατά το 
άρθρο 10.5.2, διότι αποδείχθηκε από τον αθλητή η έλλει−
ψη σημαντικού σφάλματος ή αμέλειας κατά το άρθρο 
10.5.2, τότε η επιβαλλόμενη περίοδος αποκλεισμού είναι 
από έξι (6) έως οκτώ (8) έτη.

δ) πρέπει να τιμωρηθεί με τη βασική ποινή των δύο (2) 
ετών, κατά τα άρθρα 10.2 ή 10.3.1, τότε η επιβαλλόμενη 
περίοδος αποκλεισμού είναι από οκτώ (8) έτη έως και 
ισόβιος αποκλεισμός.

ε) πρέπει να τιμωρηθεί με αυξημένη ποινή, κατά το 
άρθρο 10.6, διότι ο οργανισμός αντιντόπινγκ απέδειξε 
τη συνδρομή των προϋποθέσεων που ορίζονται στο 
άρθρο 10.6, τότε η επιβαλλόμενη ποινή είναι ο ισόβιος 
αποκλεισμός.
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στ) πρέπει να τιμωρηθεί κατά το άρθρο 10.3.2, τότε η 
επιβαλλόμενη ποινή είναι ο ισόβιος αποκλεισμός.

Ε) Σε περίπτωση που η πρώτη παράβαση τιμωρήθηκε 
ή θα έπρεπε να τιμωρηθεί με αυξημένη ποινή, κατά το 
άρθρο 10.6, διότι ο οργανισμός αντιντόπινγκ απέδειξε 
τη συνδρομή των προϋποθέσεων που ορίζονται στο 
άρθρο 10.6, εάν η δεύτερη παράβαση:

α) πρέπει να τιμωρηθεί με μειωμένη ποινή, κατά το 
άρθρο 10.4, διότι αφορούσε ουσία ειδικής αναφοράς και 
οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 10.4 συντρέχουν, 
τότε η επιβαλλόμενη περίοδος αποκλεισμού είναι από 
τέσσερα (4) έως πέντε (5) έτη.

β) πρέπει να τιμωρηθεί κατά το άρθρο 10.3.3, τότε η 
επιβαλλόμενη περίοδος αποκλεισμού είναι από δέκα 
(10) έτη έως και ισόβιος αποκλεισμός.

γ) πρέπει να τιμωρηθεί με μειωμένη ποινή, κατά το άρ−
θρο 10.5.2, διότι αποδείχθηκε από τον αθλητή η έλλειψη 
σημαντικού σφάλματος ή αμέλειας κατά το άρθρο 10.5.2, 
τότε η επιβαλλόμενη περίοδος αποκλεισμού είναι από 
δέκα (10) έτη έως και ισόβιος αποκλεισμός.

δ) πρέπει να τιμωρηθεί με τη βασική ποινή των δύο (2) 
ετών, κατά τα άρθρα 10.2 ή 10.3.1, τότε η επιβαλλόμενη 
ποινή είναι ο ισόβιος αποκλεισμός.

ε) πρέπει να τιμωρηθεί με αυξημένη ποινή, κατά το άρ−
θρο 10.6, διότι ο οργανισμός αντιντόπινγκ απέδειξε τη συν−
δρομή των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 10.6, 
τότε η επιβαλλόμενη ποινή είναι ο ισόβιος αποκλεισμός.

στ) πρέπει να τιμωρηθεί κατά το άρθρο 10.3.2, τότε η 
επιβαλλόμενη ποινή είναι ο ισόβιος αποκλεισμός.

ΣΤ) Σε περίπτωση που η πρώτη παράβαση τιμωρήθηκε 
ή θα έπρεπε να τιμωρηθεί κατά το άρθρο 10.3.2, εάν η 
δεύτερη παράβαση:

α) πρέπει να τιμωρηθεί με μειωμένη ποινή κατά το 
άρθρο 10.4, διότι αφορούσε ουσία ειδικής αναφοράς και 
οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 10.4 συντρέχουν, 
τότε η επιβαλλόμενη περίοδος αποκλεισμού είναι από 
οκτώ (8) έτη έως και ισόβιος αποκλεισμός.

β) πρέπει να τιμωρηθεί κατά το άρθρο 10.3.3, τότε η 
επιβαλλόμενη ποινή είναι ο ισόβιος αποκλεισμός.

γ) πρέπει να τιμωρηθεί με μειωμένη ποινή, κατά το 
άρθρο 10.5.2, διότι αποδείχθηκε από τον αθλητή η έλ−
λειψη σημαντικού σφάλματος ή αμέλειας κατά το άρ−
θρο 10.5.2, τότε η επιβαλλόμενη ποινή είναι ο ισόβιος 
αποκλεισμός.

δ) πρέπει να τιμωρηθεί με τη βασική ποινή των δύο (2) 
ετών, κατά τα άρθρα 10.2 ή 10.3.1, τότε η επιβαλλόμενη 
ποινή είναι ο ισόβιος αποκλεισμός.

ε) πρέπει να τιμωρηθεί με αυξημένη ποινή, κατά το 
άρθρο 10.6, διότι ο οργανισμός αντιντόπινγκ απέδειξε 
τη συνδρομή των προϋποθέσεων που ορίζονται στο 
άρθρο 10.6, τότε η επιβαλλόμενη ποινή είναι ο ισόβιος 
αποκλεισμός.

στ) πρέπει να τιμωρηθεί κατά το άρθρο 10.3.2, τότε η 
επιβαλλόμενη ποινή είναι ο ισόβιος αποκλεισμός.

Ζ) Το πλαίσιο των πειθαρχικών ποινών ορίζεται στον 
ακόλουθο πίνακα:

Δεύτερη Παράβαση 
Πρώτη Παράβαση RS FFMT NSF St AS TRA

RS 1−4 2−4 2−4 4−6 8−10 10−ισόβια

FFMT 1−4 4−8 4−8 6−8 10−ισόβια ισόβια

NSF 1−4 4−8 4−8 6−8 10−ισόβια ισόβια

St 2−4 6−8 6−8 8−ισόβια ισόβια ισόβια

AS 4−5 10−ισόβια 10−ισόβια ισόβια ισόβια ισόβια

TRA 8−ισόβια ισόβια ισόβια ισόβια ισόβια ισόβια

Η) Ορισμοί συντομογραφιών για τον πίνακα δεύτερης 
παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ κατά τις δεσμευτι−
κές οδηγίες του W.A.D.A. (πρότυποι κανόνες – model 
rules)

RS (Reduced sanction for Specified Substances/ μει−
ωμένη ποινή για ουσίες ειδικής αναφοράς): Για την 
παράβαση ντόπινγκ, που αφορά σε ουσίες ειδικής ανα−
φοράς, επιβλήθηκε ή θα έπρεπε να επιβληθεί μειωμένη 
ποινή, σύμφωνα με το άρθρο 10.4, διότι συντρέχουν 
και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 10.4 της πα−
ρούσας.

FFMT (Filing Failure and/or Missed Tests/ μη υποβολή 
στοιχείων εντοπισμού ή και άκαρποι έλεγχοι): Για την 
παράβαση επιβλήθηκε ή θα έπρεπε να επιβληθεί ποινή 
σύμφωνα με το άρθρο 10.3.3. της παρούσας. 

NSF (Reduced sanction for No Significant Fault or Negligence/
μειωμένη ποινή λόγω έλλειψης σημαντικού σφάλματος ή 
αμέλειας): Για την παράβαση επιβλήθηκε ή θα έπρεπε να 
επιβληθεί μειωμένη ποινή λόγω απόδειξης, από μέρους του 
αθλητή, ότι δεν βαρύνεται με σημαντικό σφάλμα ή αμέλεια, 
σύμφωνα με το άρθρο 10.5.2 της παρούσας.

St (Standard sanction/βασική ποινή): Για την παράβαση 
επιβλήθηκε ή θα έπρεπε να επιβληθεί η προβλεπόμενη 
βασική ποινή αποκλεισμού διάρκειας δύο (2) ετών, σύμ−
φωνα με τα άρθρα 10.2 ή 10.3.1 της παρούσας.

AS (Aggravated sanction/ Ποινή επαυξημένη λόγω επιβα−
ρυντικών περιστάσεων): Για την παράβαση επιβλήθηκε ή 
θα έπρεπε να επιβληθεί επαυξημένη ποινή, διότι ο οργα−
νισμός αντιντόπινγκ απέδειξε τη συνδρομή των προϋπο−
θέσεων που ορίζονται στο άρθρο 10.6 της παρούσας. 
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TRA (Trafficking or Attempted Trafficking and 
Administration or Attempted Administration/ διακίνηση 
ή απόπειρα διακίνησης και χορήγηση ή απόπειρα χο−
ρήγησης): Για την παράβαση επιβλήθηκε ή θα έπρεπε 
να επιβληθεί ποινή σύμφωνα με το άρθρο 10.3.2. της 
παρούσας.

10.7.2 Προϋποθέσεις μείωσης ή αναστολής της ποινής 
σε περίπτωση υποτροπής.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αθλητής ή άλλο 
πρόσωπο που διαπράττει δεύτερη παράβαση ντόπινγκ 
δικαιούται αναστολή ή μείωση της περιόδου αποκλει−
σμού, κατά τα άρθρα 10.5.3 ή 10.5.4, το δικαιοδοτικό 
όργανο πρέπει πρώτα να ορίσει την άλλως επιβλητέα 
περίοδο αποκλεισμού, εντός του πλαισίου που ορίζε−
ται στο άρθρο 10.7.1 και στη συνέχεια να εφαρμόσει 
την ανάλογη αναστολή ή μείωση της περιόδου απο−
κλεισμού. Η περίοδος αποκλεισμού που απομένει μετά 
την τυχόν εφαρμογή της αναστολής ή μείωσης, κατά 
τα άρθρα 10.5.3 ή 10.5.4, πρέπει να είναι τουλάχιστον 
το ένα τέταρτο (1/4) της άλλως επιβλητέας περιόδου 
αποκλεισμού.

10.7.3 Τρίτη παράβαση ντόπινγκ
Εάν υπό τους όρους των άρθρων 10.7.4 και 10.7.5, 

εφαρμοζομένων αναλόγως, ο αθλητής ή άλλο πρόσω−
πο διαπράξουν τρίτη παράβαση ντόπινγκ, η επιβλητέα 
ποινή είναι ο ισόβιος αποκλεισμός. Κατ’ εξαίρεση εάν 
συντρέχουν προϋποθέσεις για εξάλειψη ή μείωση της 
περιόδου αποκλεισμού, κατά το άρθρο 10.4, ή πρόκειται 
για παράβαση του άρθρου 2.4 (παραλείψεις υποβολής 
στοιχείων εντοπισμού ή και άκαρποι έλεγχοι), η επιβαλ−
λόμενη περίοδος αποκλεισμού είναι από οκτώ (8) έτη 
έως και ισόβιος αποκλεισμός. 

10.7.4 Όροι υποτροπής
Για την επιβολή ποινής, κατά το άρθρο 10.7 της πα−

ρούσας, η παράβαση ντόπινγκ θεωρείται ως δεύτερη 
παράβαση, μόνο εάν το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. μπορεί να αποδείξει 
ότι η πρώτη παράβαση είχε γνωστοποιηθεί στον αθλητή 
ή άλλο πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 7 (Διαχείριση 
Αποτελεσμάτων), ή ότι το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. προέβη σε εύλογες 
προσπάθειες γνωστοποίησης της πρώτης παράβασης 
ντόπινγκ στα πρόσωπα αυτά και τούτο κατέστη ανέ−
φικτο. Εάν η γνωστοποίηση δεν μπορεί να αποδειχθεί 
από το Ε.Σ.ΚΑ.Ν., τότε οι δύο παραβάσεις θεωρούνται 
ως μία ενιαία πρώτη παράβαση και η επιβαλλόμενη 
ποινή έχει ως βάση την παράβαση που επισύρει την 
αυστηρότερη ποινή. Σε αυτή την περίπτωση, η συρ−
ροή πολλαπλών παραβάσεων, μπορεί να θεωρηθεί ως 
επιβαρυντική περίσταση. Εάν για οποιονδήποτε λόγο 
ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο τιμωρηθεί κατά το άρθρο 
10.7 ως υπότροπος και είτε αθωωθεί για την πρώτη 
παράβαση είτε για οποιοδήποτε λόγο ακυρωθεί ή ανα−
σταλεί εν όλω η ποινή για την πρώτη παράβαση, το 
δικαιοδοτικό όργανο που επέβαλλε την ποινή κατά το 
άρθρο 10.7, κατόπιν αιτήσεως του αθλητή, προβαίνει 
στη μείωσή της κατά το προσήκον μέτρο, σύμφωνα με 
τους κανόνες της παρούσας.

Εάν, μετά την απόφαση για τη πρώτη παράβαση 
ντόπινγκ, το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. ανακαλύψει στοιχεία που αφο−
ρούν άλλη παράβαση από τον ίδιο αθλητή ή άλλο 
πρόσωπο, η οποία έλαβε χώρα πριν τη γνωστοποίηση 
της πρώτης παράβασης, τότε το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. παραπέμπει 
την υπόθεση στο αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο, το 

οποίο οφείλει να επιβάλει πρόσθετη ποινή, με βάση 
την ποινή που θα μπορούσε να έχει επιβληθεί, εάν 
οι δύο παραβάσεις είχαν συνεκδικασθεί. Τα αποτε−
λέσματα σε όλους τους αγώνες από το χρόνο τέ−
λεσης της προγενέστερης παράβασης ακυρώνονται, 
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10.8. Το άρθρο 
10.6 δεν εφαρμόζεται στην παραπάνω περίπτωση αν 
ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο ομολογήσει οικειοθελώς 
την τέλεση της προγενέστερης παράβασης που του 
αποδίδεται, αμέσως μετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν 
της παράβασης για την οποία κατηγορήθηκε. Το ίδιο 
ισχύει και όταν το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. ανακαλύπτει στοιχεία 
που αφορούν την τέλεση μιας άλλης προγενέστερης 
παράβασης, μετά την λήψη απόφασης για τη τέλεση 
δεύτερης παράβασης ντόπινγκ.

10.7.5 Πολλαπλές παραβάσεις ντόπινγκ εντός χρονικής 
περιόδου οκτώ (8) ετών

Για τους σκοπούς του άρθρου 10.7, κάθε παράβαση 
ντόπινγκ πρέπει να λαμβάνει χώρα εντός της ιδίας 
περιόδου οκτώ (8) ετών, προκειμένου να θεωρηθεί 
και συνεκτιμηθεί ως πολλαπλή παράβαση, που επι−
φέρει την ποινή της υποτροπής ή την επαύξηση της 
ποινής.

10.8 Ακύρωση των επιδόσεων σε αγώνες μετά από 
λήψη θετικού δείγματος ή τη διάπραξη άλλης παρά−
βασης ντόπινγκ

Επιπροσθέτως προς την ακύρωση των αγωνιστικών 
επιδόσεων του αθλητή κατά το άρθρο 9 της παρούσας, 
ακυρώνονται όλα τα άλλα αγωνιστικά αποτελέσματα 
από την ημερομηνία λήψης θετικού δείγματος, είτε 
εντός αγώνων είτε εκτός αγώνων, ή την ημερομηνία 
που τελέσθηκε άλλη παράβαση ντόπινγκ, κατά τη δι−
άρκεια περιόδου αποκλεισμού, εκτός εάν υπάρχουν 
νόμιμοι λόγοι που επιτάσσουν το αντίθετο. Το ίδιο 
ισχύει για όλες τις παρεπόμενες συνέπειες, συμπε−
ριλαμβανομένης της αφαίρεσης μεταλλίων, βαθμών 
και επάθλων.

10.8.1 Για την ανάκτηση της δυνατότητας αγωνιστικής 
συμμετοχής, μετά τη διαπίστωση ότι έχει διαπράξει πα−
ράβαση ντόπινγκ, ο αθλητής υποχρεούται να επιστρέψει 
το σύνολο των χρηματικών επάθλων, των οποίων η 
αφαίρεση προβλέπεται στο παρόν άρθρο.

10.8.2 Με την επιφύλαξη ειδικών κανόνων Διεθνούς 
Αθλητικής Ομοσπονδίας, που προβλέπουν ότι τα χρη−
ματικά έπαθλα που αφαιρέθηκαν κατά το άρθρο 10.8.1, 
πρέπει να αναδιανεμηθούν σε άλλους αθλητές, τα χρη−
ματικά έπαθλα διατίθενται, κατά προτεραιότητα, για 
την κάλυψη του κόστους του Οργανισμού Αντιντόπινγκ 
που προέβη στις ενέργειες για την επιστροφή των χρη−
ματικών επάθλων και, ακολούθως, για την κάλυψη του 
κόστους του Οργανισμού Αντιντόπινγκ που διεύθυνε 
την διαχείριση των αποτελεσμάτων στη συγκεκριμένη 
περίπτωση. Τυχόν εναπομένον ποσό, διατίθεται, σύμ−
φωνα με τους κανόνες που διέπουν την οικεία Διεθνή 
Αθλητική Ομοσπονδία.

10.9 Έναρξη της περιόδου αποκλεισμού
Αν δεν ορίζεται άλλως στην παρούσα απόφαση, η 

περίοδος του αποκλεισμού άρχεται από την ημερομηνία 
έκδοσης της πειθαρχικής απόφασης που προβλέπει τον 
αποκλεισμό, ή, εάν υπάρχει παραίτηση από το δικαίω−
μα ακρόασης, από την ημερομηνία αποδοχής ή κατ΄ 
άλλον τρόπο επιβολής του αποκλεισμού. Κάθε χρονική 
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περίοδος προσωρινού αποκλεισμού, είτε επιβλήθηκε 
είτε έγινε αποδεκτός, θα συνυπολογίζεται στη συνολική 
περίοδο αποκλεισμού που επιβάλλεται, εφόσον αυτός 
έγινε σεβαστός από τον αθλητή.

10.9.1 Ανυπαίτια καθυστέρηση της διαδικασίας
Όταν υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στην εκ−

δίκαση της υπόθεσης που δεν οφείλονται σε υπαιτιό−
τητα του αθλητή ή άλλου προσώπου που κατηγορείται, 
το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο, επιβάλλοντας την 
ποινή μπορεί να ορίσει ότι η περίοδος αποκλεισμού 
άρχεται σε προγενέστερη της έκδοσης της απόφασης 
ημερομηνία, με απώτατο χρονικό σημείο την ημερο−
μηνία λήψης του δείγματος ή την ημερομηνία στην 
οποία τελέσθηκε μια άλλη μεταγενέστερη παράβαση 
ντόπινγκ, για την οποία έχει επιληφθεί το δικαιοδοτικό 
όργανο.

10.9.2 Ομολογία
Εάν ο αθλητής έγκαιρα, δηλαδή τουλάχιστον πριν 

συμμετάσχει σε άλλο αγώνα, ομολογήσει παράβαση 
ντόπινγκ, για την οποία έχει ήδη κατηγορηθεί από το 
Ε.Σ.ΚΑ.Ν., η περίοδος του αποκλεισμού του μπορεί να 
αρχίσει από την ημερομηνία λήψης του δείγματος ή 
την ημερομηνία κατά την οποία διαπράχθηκε η τελευ−
ταία από τυχόν άλλες παραβάσεις ντόπινγκ. Σε κάθε 
περίπτωση εφαρμογής του παρόντος άρθρου, ο αθλη−
τής ή άλλο πρόσωπο εκτίει τουλάχιστον το ήμισυ της 
περιόδου αποκλεισμού, μετά από την ημερομηνία που 
αυτός θα αποδεχθεί την επιβολή της ποινής, ή την ημε−
ρομηνία της απόφασης του δικαιοδοτικού οργάνου που 
επιβάλλει την ποινή, ή την ημερομηνία που με κάθε άλλο 
τρόπο επιβάλλεται η ποινή.

10.9.3 Εάν ο αθλητής αποδεχθεί οικειοθελώς και εγ−
γράφως τον επιβαλλόμενο από το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. προσωρινό 
αποκλεισμό και έκτοτε απέχει από τους αγώνες, τότε ο 
χρόνος του οικειοθελούς αυτού προσωρινού αποκλει−
σμού συνυπολογίζεται στη συνολική περίοδο αποκλει−
σμού που τελικά θα επιβληθεί. Αντίγραφο του εγγράφου 
που πιστοποιεί την οικειοθελή αποδοχή του προσωρινού 
αποκλεισμού από τον αθλητή χορηγείται άμεσα από το 
Ε.Σ.ΚΑ.Ν. σε κάθε πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον 
να ενημερωθεί για μια δυνητική παράβαση ντόπινγκ, 
κατά το άρθρο 14.1 του Κώδικα.

10.9.4 Δεν συνυπολογίζεται στην επιβαλλόμενη περί−
οδο αποκλεισμού, οποιαδήποτε περίοδος πριν από την 
ημερομηνία έναρξης του προσωρινού αποκλεισμού ή 
του οικειοθελούς προσωρινού αποκλεισμού, ανεξάρτη−
τα από το εάν ο αθλητής επέλεξε να μην αγωνιστεί ή 
αποκλείσθηκε από την ομάδα του.

10.10 Έννοια του Αποκλεισμού
10.10.1 Απαγορεύσεις
Αθλητής ή άλλο πρόσωπο, στο οποίο έχει επιβληθεί 

αποκλεισμός, δεν μπορεί κατά την περίοδο που τελεί 
υπό αποκλεισμό, να συμμετέχει υπό οποιαδήποτε ιδι−
ότητα, σε αγώνες ή δραστηριότητες εγκεκριμένους 
ή οργανωμένους από χώρα που έχει υπογράψει τη 
σύμβαση της UNESCO και δεσμεύεται από τον Κώ−
δικα καθώς και από οργανισμούς, Εθνικές Αθλητικές 
Ομοσπονδίες, συλλόγους ή νομικά πρόσωπα μέλη 
Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών των παραπάνω χω−
ρών, ή σε αγώνες εγκεκριμένους ή οργανωμένους από 
οποιαδήποτε επαγγελματική ομοσπονδία ή διεθνούς ή 
εθνικού επίπεδου οργανωτή αθλητικών διοργανώσεων. 

Κατ’ εξαίρεση ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο στο οποίο 
έχει επιβληθεί αποκλεισμός, μπορεί να μετάσχει σε 
εγκεκριμένη εκπαίδευση αντιντόπινγκ, ή πρόγραμμα 
αποκατάστασης. 

Αθλητής στον οποίο επιβάλλεται περίοδος αποκλει−
σμού με διάρκεια μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) ετών, 
μπορεί, μετά την πάροδο τεσσάρων (4) ετών αποκλει−
σμού, να συμμετέχει σε τοπικές αθλητικές διοργανώσεις, 
σε άθλημα άλλο από το άθλημα στο οποίο διέπραξε την 
παράβαση ντόπινγκ, αλλά μόνο στο μέτρο που η τοπική 
αθλητική διοργάνωση παραμένει σε επίπεδο που δεν θα 
μπορούσε να εξασφαλίσει στον αθλητή, άμεσα ή έμμε−
σα, τη δυνατότητα να αγωνιστεί σε εθνικό πρωτάθλημα 
ή σε διεθνή αθλητική διοργάνωση ή να συγκεντρώσει 
βαθμούς για μια εθνική ή διεθνή αθλητική διοργάνωση. 
Αθλητής ή άλλο πρόσωπο που τελεί υπό αποκλεισμό 
συνεχίζει να υπόκειται σε έλεγχο.

10.10.2 Παραβίαση της απαγόρευσης συμμετοχής κατά 
τη διάρκεια του αποκλεισμού

Όταν αθλητής ή άλλο πρόσωπο που τελεί υπό απο−
κλεισμό, παραβιάσει την απαγόρευση συμμετοχής, κατά 
την περίοδο αποκλεισμού που αναφέρεται στο άρθρο 
10.10.1, τα αποτελέσματα από τη συμμετοχή αυτή ακυ−
ρώνονται και η περίοδος αποκλεισμού που του επιβλή−
θηκε αρχικά, εκκινεί από την αρχή με αφετηρία την 
ημερομηνία της παραβίασης. 

 Η νέα περίοδος αποκλεισμού μπορεί να μειωθεί, σύμ−
φωνα με το άρθρο 10.5.2, εάν ο αθλητής ή άλλο πρό−
σωπο αποδείξει ότι δε βαρύνεται με σημαντικό σφάλμα 
ή αμέλεια, ως προς την παραβίαση της απαγόρευσης 
συμμετοχής.

Η απόφαση σχετικά με τη παραβίαση ή μη της απα−
γόρευσης συμμετοχής από αθλητή ή άλλο πρόσωπο, 
όπως επίσης και η μείωση της περιόδου αποκλεισμού, 
που προβλέπεται ανωτέρω, λαμβάνεται από τον Οργα−
νισμό Αντιντόπινγκ, του οποίου η διαχείριση αποτελε−
σμάτων, οδήγησε στην επιβολή της αρχικής περιόδου 
αποκλεισμού.

10.10.3 Παρακράτηση οικονομικής υποστήριξης κατά 
τη διάρκεια του αποκλεισμού

Για κάθε παράβαση ντόπινγκ, που δεν αφορά μειω−
μένη ποινή για ουσίες ειδικής αναφοράς, σύμφωνα με 
το άρθρο 10.4, ο αθλητής στερείται κατά τη περίοδο 
αποκλεισμού του δικαιώματος οικονομικής υποστήριξης 
ή άλλων αθλητικών προνομίων που του έχουν απονεμη−
θεί. Όποιος έχει υποχρέωση να καταβάλλει χρηματικά 
ποσά στον αθλητή για τις παραπάνω αιτίες, οφείλει 
να απόσχει από την καταβολή τους, αν ο αθλητής έχει 
διαπράξει παράβαση ντόπινγκ κατά τα ανωτέρω.

10.11 Έλεγχος επανένταξης
Η ανάκτηση του δικαιώματος της συμμετοχής σε 

οποιοδήποτε άθλημα, αφού παρέλθει η καθορισμένη 
περίοδος αποκλεισμού ή προσωρινού αποκλεισμού του 
αθλητή, έχει ως αναγκαία προϋπόθεση την υποβολή του 
αθλητή, καθ’ όλη τη διάρκεια του αποκλεισμού του, στη 
διάθεση του Ε.Σ.ΚΑ.Ν., της οικείας εθνικής αθλητικής 
ομοσπονδίας ή και οποιουδήποτε οργανισμού αντιντό−
πινγκ, που έχει τη δικαιοδοσία διεξαγωγής ελέγχων, 
καθώς επίσης και την παροχή, εκ μέρους του, επικαιρο−
ποιημένων και έγκυρων πληροφοριών στοιχείων εντο−
πισμού, εάν του ζητηθεί.
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Εάν αθλητής, στον οποίο επιβλήθηκε ποινή αποκλει−
σμού, αποσυρθεί από την αγωνιστική δραστηριότητα και 
το όνομα αυτού διαγραφεί από τους εκτός αγώνων Κα−
ταλόγους Ελεγχόμενων Αθλητών, και ο ίδιος ζητήσει σε 
μεταγενέστερο στάδιο, την επανένταξή του στην αγω−
νιστική δραστηριότητα, ο αθλητής αυτός δεν δύναται 
να επανενταχθεί στην αγωνιστική δραστηριότητα μέχρι 
να ενημερώσει το Ε.Σ.ΚΑ.Ν., την οικεία εθνική αθλητική 
ομοσπονδία και τους άλλους αρμόδιους οργανισμούς 
αντιντόπινγκ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου. Επιπλέον ο αθλητής πρέπει να θέσει τον εαυτό 
του στη διάθεση για έλεγχο εκτός αγώνων, για περίο−
δο ίση με την υπολειπόμενη περίοδο αποκλεισμού, με 
αφετηρία την ημερομηνία που ο αθλητής αυτός απο−
σύρθηκε από τον αθλητισμό.

Άρθρο 11
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ

11.1 Έλεγχος των ομαδικών αθλημάτων
Όταν περισσότερα από ένα (1) μέλη ομάδας σε ομα−

δικό άθλημα ενημερωθούν, κατά το άρθρο 7 της πα−
ρούσας, για την από μέρους τους τέλεση παράβασης 
ντόπινγκ που σχετίζεται με αθλητική διοργάνωση, η 
διοργανώτρια αρχή αυτής της αθλητικής διοργάνωσης, 
προβαίνει σε στοχευμένους ελέγχους των μελών της 
ομάδας, κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

11.2 Κυρώσεις σε Ομάδες
Εάν περισσότερα από δύο (2) μέλη ομάδας σε ομαδικό 

άθλημα, διέπραξαν παράβαση ντόπινγκ κατά τη διάρκεια 
αθλητικής διοργάνωσης, η αρχή που έχει την ευθύνη 
διεξαγωγής της αθλητικής διοργάνωσης, επιβάλει κυ−
ρώσεις στην ομάδα, πρόσθετες προς τις ποινές που 
επιβλήθηκαν ατομικά στους αθλητές της ομάδας που 
διέπραξαν την παράβαση ντόπινγκ.

11.3 Αυστηρότερες συνέπειες σε Ομάδες
Η αρχή που έχει την ευθύνη διεξαγωγής της αθλητικής 

διοργάνωσης, μπορεί να επιλέξει να θέσει κανόνες για 
τη διοργάνωση, οι οποίοι επιβάλλουν, στο πλαίσιό της, 
αυστηρότερες κυρώσεις από αυτές του άρθρου 11.2. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Άρθρο 12
ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

12.1 Πληροφορίες σχετικά με Αντικανονικά Αναλυτικά 
Ευρήματα (Adverse Analytical Findings), άτυπα (υπό διε−
ρεύνηση) ευρήματα (Atypical Findings), και άλλες πιθανές 
παραβάσεις ντόπινγκ 

12.1.1 Αναφορές κατάστασης
Αθλητής, του οποίου δείγμα ανιχνεύθηκε ως αντικανο−

νικό αναλυτικό εύρημα, ή αθλητής ή άλλο πρόσωπο που 
φέρεται ότι έχει διαπράξει παράβαση ντόπινγκ μετά την 
αρχική διερεύνηση της υπόθεσης, ενημερώνεται τακτικά 
και λεπτομερώς για την κατάσταση και τα ευρήματα 
κάθε φάσης της διερεύνησης ή για τις διεξαγόμενες 
κατά τα άρθρα 7 και 8 διαδικασίες. Τα παραπάνω πρό−
σωπα έχουν δικαίωμα σε γραπτή και αιτιολογημένη ενη−
μέρωση καθώς και σε γνωστοποίηση κάθε απόφασης 
που αφορά το ερευνώμενο θέμα. Δικαίωμα πληροφό−
ρησης κατά τους ως άνω όρους, παρέχεται επίσης και 
στη διεθνή αθλητική ομοσπονδία και στον W.A.D.A.

12.1.2 Εμπιστευτικότητα
 Οι οργανισμοί αποδέκτες των πληροφοριών που ανα−

φέρονται στο άρθρο 12.1.2, δεν θα αποκαλύπτουν τις 
πληροφορίες αυτές, πέραν των πρόσωπων που είναι 
αναγκαίο να τις γνωρίζουν, στα οποία συμπεριλαμβά−
νονται το αρμόδιο προσωπικό της οικείας Εθνικής Ολυ−
μπιακής Επιτροπής, της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπον−
δίας και των εκπροσώπων της ομάδας, σε ένα ομαδικό 
άθλημα. Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας ισχύει μέχρι 
οι οργανισμοί αντιντόπινγκ με αρμοδιότητα διαχείρισης 
των αποτελεσμάτων, να προβούν στη δημοσιοποίησή 
τους και διατηρείται εσαεί, αν παραλείψουν να προβούν 
σε δημοσιοποίησή τους, κατά τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 14.2 του Κώδικα.

12.2 Δημοσιοποίηση
Η ταυτότητα του αθλητή ή άλλου προσώπου που κα−

τηγορείται ότι παραβίασε κανόνα αντιντόπινγκ, μπορεί 
να δημοσιοποιηθεί από το Ε.Σ.ΚΑ.Ν., μόνο μετά από 
γνωστοποίηση προς αυτούς της πρόθεσης του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. 
να δημοσιοποιήσει την υπόθεση, σύμφωνα με τα άρθρα 
7.1, 7.2 και 7.4 και τηρουμένων των όρων του άρθρου 12.5 
για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Με την επιφύλαξη το νόμου περί προσωπικών δεδο−
μένων, το αργότερο είκοσι (20) ημέρες μετά την λήψη 
απόφασης, σε ακροαματική διαδικασία κατά το άρθρο 
8 της παρούσας, ότι μια παράβαση ντόπινγκ έχει δια−
πραχθεί, ή παραίτησης από το δικαίωμα ακρόασης, ή 
της βεβαίωσης από το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο, 
ότι η απόφαση για την τέλεση παράβασης ντόπινγκ 
δεν προσβλήθηκε με ένδικο μέσο ή δεν προσβλήθηκε 
εμπρόθεσμα, το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. αναφέρει δημόσια τα γεγο−
νότα της παράβασης ντόπινγκ, συμπεριλαμβανομένων 
του αθλήματος, της παράβασης ντόπινγκ, του ονόματος 
του αθλητή ή του άλλου προσώπου που διέπραξε την 
παράβαση, την απαγορευμένη ουσία ή την απαγορευ−
μένη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε και τις ποινές που 
επιβλήθηκαν. Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. πρέπει επίσης να δημοσιοποι−
εί, εντός είκοσι (20) ημερών, αποφάσεις που εκδίδονται 
επί εφέσεων και αφορούν παραβάσεις ντόπινγκ. Εντός 
της ιδίας προθεσμίας για τη δημοσιοποίηση, το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. 
αποστέλλει όλες τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες 
αποφάσεις στον W.A.D.A.

Σε κάθε περίπτωση που αποφασίζεται, σε πρώτο ή 
δεύτερο βαθμό, ότι ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο δε 
διέπραξαν παράβαση ντόπινγκ, η απόφαση μπορεί να 
δημοσιοποιηθεί μόνο με τη συναίνεση του αθλητή ή του 
άλλου προσώπου στους οποίους αποδόθηκε η παρά−
βαση. Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. θα καταβάλει εύλογες προσπάθει−
ες να εξασφαλίσει την παραπάνω συναίνεση και στην 
περίπτωση αυτή, θα δημοσιοποιήσει την απόφαση στο 
σύνολο της ή σε συνοπτική μορφή που έχει εγκρίνει ο 
αθλητής ή άλλο πρόσωπο που έχει απαλλαγεί από την 
κατηγορία.

Η παραπάνω δημοσιοποίηση μπορεί, κατ΄ ελάχιστο, 
να πραγματοποιηθεί μέσω της ανάρτησης των απαι−
τούμενων πληροφοριών στον ιστότοπο της αθλητικής 
ομοσπονδίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός 
(1) έτους. Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και κάθε πρόσωπο στην υπηρεσία 
του, απαγορεύεται να προβαίνουν σε δημόσια σχόλια 
σχετικά με στοιχεία εκκρεμούς υπόθεσης, εκτός εάν 
αυτό απαιτείται για να δοθεί απάντηση σε δηλώσεις 
που γίνονται από τον κατηγορούμενο ή τους εκπρο−
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σώπους του. Αυτή η απαγόρευση δεν εκτείνεται στην 
υποχρέωση του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. να προβαίνει σε μια γενική 
περιγραφή της διαδικασίας και των επιστημονικών δε−
δομένων της.

12.3 Υποβολή στατιστικών στοιχείων
Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. πρέπει, τουλάχιστον ετησίως, να δημοσι−

εύει μια γενική στατιστική έκθεση των δραστηριοτήτων 
του, αντίγραφο της οποίας αποστέλλει στον W.A.D.A. Το 
Ε.Σ.ΚΑ.Ν. μπορεί επίσης να δημοσιεύει εκθέσεις, από τις 
οποίες προκύπτει το όνομα κάθε αθλητή που ελέγχεται 
και η ημερομηνία του ελέγχου.

12.4 Γραφείο ανταλλαγής πληροφοριών για δεδομένα 
ελέγχου ντόπινγκ

Ο W.A.D.A. ενεργεί ως κεντρικό γραφείο ανταλλαγής 
πληροφοριών, για τα στοιχεία και τα αποτελέσματα 
των αθλητών διεθνούς και εθνικού επιπέδου, οι οποίοι 
έχουν συμπεριληφθεί στον Κατάλογο Ελεγχομένων 
Αθλητών του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. Για τη διευκόλυνση του συ−
ντονισμένου σχεδιασμού κατανομής των ελέγχων και 
για να αποφεύγονται οι περιττές επαναλήψεις στους 
ελέγχους από τους διάφορους οργανισμούς αντιντό−
πινγκ, το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. θα αναφέρει όλους τους ελέγχους 
ντόπινγκ, εντός και εκτός αγώνων, που διενεργούνται 
στους αθλητές, στο γραφείο ανταλλαγής πληροφο−
ριών του W.A.D.A., το συντομότερο δυνατό μετά τη 
διεξαγωγή των εν λόγω ελέγχων. Αυτές οι πληροφο−
ρίες θα είναι προσβάσιμες στον αθλητή, την Εθνική 
Αθλητική Ομοσπονδία του αθλητή, την Εθνική Ολυμπι−
ακή Επιτροπή ή την Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, 
το Ε.Σ.ΚΑ.Ν., τη Διεθνή Αθλητική Ομοσπονδία και τη 
Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή ή τη Διεθνή Παραολυμπι−
ακή Επιτροπή. Για να καταστεί ικανό να χρησιμεύσει 
ως γραφείο ανταλλαγής πληροφοριών για δεδομένα 
ελέγχου ντόπινγκ, ο W.A.D.A. έχει αναπτύξει ένα εργα−
λείο διαχείρισης βάσεων δεδομένων, «A.D.A.M.S.» (Anti−
Doping Administration and Management System/Σύστημα 
Καταχώρησης και Διαχείρισης Πληροφοριών), το οποίο 
σέβεται την ανάγκη προστασίας των προσωπικών δε−
δομένων. Ιδιωτικές πληροφορίες που αφορούν κάποιον 
αθλητή, το προσωπικό υποστήριξης των αθλητών ή 
άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται σε δραστηριότητες 
σχετικές με το ντόπινγκ, θα διατηρούνται από τον 
W.A.D.A., με απόλυτη εχεμύθεια και σύμφωνα με το Δι−
εθνές Πρότυπο Προστασίας της Ιδιωτικότητας και υπό 
την εποπτεία των αρχών της χώρας της έδρας του.

12.5 Προστασία προσωπικών δεδομένων
Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. ή οι Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες, 

κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα 
με τους παρόντες κανόνες, δύνανται να συλλέγουν, να 
αποθηκεύουν, να επεξεργάζονται ή να δημοσιοποιούν 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σχετικά με αθλητές 
ή άλλα πρόσωπα. 

Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. ή οι Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες, 
θα διασφαλίζουν ότι συμμορφώνονται με τον εφαρ−
μοζόμενο για την προστασία των προσωπικών δεδο−
μένων και της ιδιωτικότητας ν.2472/1997 ΦΕΚ Α΄50/10−
04−97 Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και με 
το Διεθνές Πρότυπο Προστασίας της Ιδιωτικότητας. 
Το παραπάνω Διεθνές Πρότυπο, διασφαλίζει ότι οι 
αθλητές και κάθε πρόσωπο που σχετίζεται με αθλη−
τική δραστηριότητα, είναι πλήρως ενημερωμένοι και 

ότι, όπου αυτό είναι απαραίτητο, συμφωνούν με τον 
χειρισμό των προσωπικών τους δεδομένων, σε σχέση 
με δραστηριότητες αντιντόπινγκ που προκύπτουν 
από τον Κώδικα και τους κανόνες αντιντόπινγκ της 
παρούσας.

Άρθρο 13
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος έφεσης, όπως αυτό 
ορίζεται στο άρθρο 8 της παρούσας, το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και 
οι Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες αναγνωρίζουν τους 
ελέγχους, τις εξαιρέσεις για θεραπευτικούς σκοπούς 
και τις αποφάσεις πειθαρχικών οργάνων οποιασδήποτε 
εθνικής ομοσπονδίας ή αρχής κράτους, που δεσμεύε−
ται από τη σύμβαση της UNESCO και συμμορφώνεται 
με τον Κώδικα και ενεργούν εντός της δικαιοδοσίας 
τους. Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και οι εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες, 
αναγνωρίζουν επίσης τις αποφάσεις άλλων φορέων, 
οι οποίοι δεν έχουν αποδεχθεί τον Παγκόσμιο Κώδικα 
Αντιντόπινγκ, εάν οι κανόνες των φορέων αυτών είναι 
συμβατοί προς τον Κώδικα.

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος έφεσης που προ−
βλέπεται από το άρθρο 8 της παρούσας, κάθε απόφαση 
του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. που αφορά παράβαση των κανόνων αντι−
ντόπινγκ, είναι πλήρως δεσμευτική για όλες τις εθνικές 
αθλητικές ομοσπονδίες, οι οποίες πρέπει να τις εκτε−
λούν άμεσα και αποτελεσματικά.

Άρθρο 14
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Δεν μπορεί να κινηθεί διαδικασία κατά αθλητή ή τρί−
του προσώπου για παράβαση ντόπινγκ, προβλεπόμενη 
από τους κανόνες αντιντόπινγκ της παρούσας, εκτός 
εάν αυτή η διαδικασία κινηθεί εντός οκτώ (8) ετών από 
την ημερομηνία που διαπιστώθηκε ότι η παράβαση τε−
λέσθηκε. 

Άρθρο 15
ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ.ΚΑ.Ν.

ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΤΟΥ W.A.D.A.

Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. θα υποβάλει έκθεση στον W.A.D.A. σχετικά 
με τη συμμόρφωση του με τον Κώδικα κάθε δύο χρόνια. 
Αν συντρέχει περίπτωση μη συμμόρφωσης, το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. 
θα εκθέτει τους λόγους που προκάλεσαν τη μη συμμόρ−
φωση και τα μέτρα που προτίθεται να λάβει. 

Άρθρο 16
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Οι κανόνες που περιλαμβάνονται στην παρούσα από−
φαση, είναι δεσμευτικοί για τις εθνικές αθλητικές ομο−
σπονδίες. Αποτελούν νομικά ανεξάρτητο και αυτόνομο 
κανονιστικό πλαίσιο και δεν ερμηνεύονται με σημείο 
αναφοράς την ήδη υφιστάμενη νομοθεσία ή άλλους 
νόμους, εκτός εάν αυτό προβλέπεται στην παρούσα. 
Οι κανόνες αντιντόπινγκ της παρούσας, υιοθετήθηκαν 
σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του Παγκόσμιου 
Κώδικα Αντιντόπινγκ και ερμηνεύονται κατά τρόπο συμ−
βατό με τις σχετικές διατάξεις του. Η εισαγωγή και οι 
ορισμοί της παρούσας, ο ίδιος ο Κώδικας και τα Διεθνή 
Πρότυπα που εκδίδονται από τον W.A.D.A., θεωρούνται 
αναπόσπαστα μέρη των κανόνων αντιντόπινγκ της πα−
ρούσας. Κάθε τυχόν σύγκρουση μεταξύ οποιασδήποτε 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7179

άλλης νομοθετικής πρόβλεψης και των προβλέψεων 
της παρούσας, του Κώδικα και των Διεθνών Προτύπων, 
θα επιλύεται υπέρ της παρούσας, του Κώδικα και των 
Διεθνών Προτύπων.

Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται στα άρθρα της 
παρούσας, τίθενται μόνο προς διευκόλυνση και δεν θε−
ωρούνται ουσιαστικό μέρος των κανόνων της παρούσας, 
ούτε επηρεάζουν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο την έννοια των 
διατάξεων στις οποίες αναφέρονται.

Εάν κάποιο άρθρο των κανόνων αντιντόπινγκ της πα−
ρούσας θεωρηθεί άκυρο, ανεφάρμοστο ή παράνομο για 
οποιοδήποτε λόγο, οι κανόνες αντιντόπινγκ της παρού−
σας θα παραμείνουν κατά τα λοιπά σε πλήρη ισχύ, εκτός 
από το συγκεκριμένο άρθρο, που θα θεωρείται ότι έχει 
απαλειφθεί στο μέτρο που είναι άκυρο, ανεφάρμοστο 
ή παράνομο.

Για όλες τις περιπτώσεις που δεν ρυθμίζονται άμεσα 
από τους κανόνες αντιντόπινγκ της παρούσας, έχουν 
ευθεία εφαρμογή οι διατάξεις το Κώδικα, οι οποίοι θε−
ωρούνται κατά την ως άνω έννοια, τμήμα των κανόνων 
αντιντόπινγκ της παρούσας. Σε περίπτωση σύγκρουσης 
μεταξύ των κανόνων της παρούσας και του Παγκόσμιου 
Κώδικα Αντιντόπινγκ, ο Παγκόσμιος Κώδικας Αντιντό−
πινγκ θα επικρατεί.

Άρθρο 17
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

17.1 Οι αθλητές υποχρεούνται:
17.1.1 Να γνωρίζουν και να συμμορφώνονται προς 

όλες τις εφαρμοστέες πολιτικές αντιντόπινγκ και τους 
κανόνες που υιοθετήθηκαν, σύμφωνα με τον Κώδικα 
Αντιντόπινγκ.

 17.1.2 Να είναι διαθέσιμοι για τη λήψη δείγματος και, 
για τον σκοπό αυτό, να υποβάλλουν στοιχεία εντοπι−
σμού, όταν τους ζητηθεί. 

17.1.3 Να έχουν την ευθύνη για ό,τι καταναλώνουν, 
εφαρμόζουν ή κάνουν χρήση, στο πλαίσιο καταπολέ−
μησης του ντόπινγκ.

17.1.4 Να ενημερώνουν το ιατρικό προσωπικό για την 
υποχρέωσή τους να μη κάνουν χρήση απαγορευμένης 
ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου και να βεβαιώνονται, 
με δική τους ευθύνη, ότι οποιαδήποτε ιατρική θεραπεία 
που τους παρέχεται, δεν παραβαίνει τις πολιτικές αντι−
ντόπινγκ και τους κανόνες που υιοθετήθηκαν σύμφωνα 
με τον Κώδικα.

17.2 Το προσωπικό υποστήριξης των αθλητών υπο−
χρεούται:

17.2.1 Να γνωρίζει και να εφαρμόζει, όλες τις εφαρμο−
στέες πολιτικές αντιντόπινγκ και τους εφαρμοστέους 
κανόνες, όπως ισχύουν σε ότι αφορά την ευθύνη του 
προσωπικού υποστήριξης των αθλητών και των αθλη−
τών που αυτό υποστηρίζει. 

 17.2.2 Να στηρίζει και να βοηθά τους οργανισμούς 
αντιντόπινγκ, συμπεριλαμβανομένου του Ε.Σ.ΚΑ.Ν., σε 
ότι αφορά το πρόγραμμα ελέγχων των αθλητών.

 17.2.3 Να παρέχει στους αθλητές, έγκυρη πληροφό−
ρηση για τα θέματα αντιντόπινγκ και να τους κατευθύ−
νει προς τους ειδικούς, για την παροχή εξειδικευμένων 
συμβουλών.

17.2.4 Να χρησιμοποιεί την επιρροή του, για την προ−
βολή των αξιών του αθλητισμού και να κατευθύνει τη 
συμπεριφορά του αθλητή, για την καταπολέμηση του 
ντόπινγκ.

Άρθρο 18
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

18.1 Το άρθρο 25 της υπ’ αριθμ. 19514/2005 Υπουργικής 
απόφασης «Καθορισμός των διαδικασιών του ελέγχου 
ντόπινγκ και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας», κα−
ταργείται.

18.2 Οι κανόνες αντιντόπινγκ της παρούσας Υπουρ−
γικής απόφασης, τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με το 
άρθρο 19. Δεν θα ισχύουν αναδρομικά, σε υποθέ−
σεις που εκκρεμούν πριν από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας απόφασης, εκτός από τις κατωτέρω 
εξαιρέσεις:

18.2.1 Παραβάσεις αντιντόπινγκ, η πειθαρχική διερεύ−
νηση των οποίων εκκρεμεί κατά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας Υπουργικής απόφασης, καθώς και παραβά−
σεις που αποκαλύφθηκαν μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας Υπουργικής απόφασης, αλλά έχουν τελεσθεί 
προηγουμένως, διέπονται από τους ουσιαστικούς κα−
νόνες που ήταν σε ισχύ κατά το χρόνο τέλεσης της 
παράβασης, εκτός αν το δικαιοδοτικό όργανο, κρίνει 
ότι πρέπει να εφαρμόσει τους κανόνες της παρούσας 
Υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με την αρχή της εφαρ−
μογής του ηπιότερου νόμου. 

18.2.2 Κάθε παράβαση του άρθρου 2.4, είτε πρόκειται 
για παράλειψη υποβολής στοιχείων εντοπισμού, είτε 
πρόκειται για άκαρπο έλεγχο, που έχει διαπιστωθεί από 
το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και διέπεται από τις ουσιαστικές διατάξεις 
που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας και 
δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή, ερευνάται σύμφωνα 
με το άρθρο 11 του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχων, αν η 
παράβαση προβλέπεται, από τις ουσιαστικές διατάξεις 
του προτύπου αυτού.

18.2.3 Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, αμετάκλητη 
απόφαση δικαιοδοτικού οργάνου, διαπιστώνει παράβα−
ση κανόνα αντιντόπινγκ και έχει εκδοθεί πριν από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας Υπουργικής απόφασης, 
αλλά ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο εξακολουθεί να εκτίει 
την επιβληθείσα περίοδο αποκλεισμού, κατά τον χρόνο 
έναρξης ισχύος αυτής, ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο, 
μπορεί να ζητήσει πριν την ολική έκτιση της ποινής 
του αποκλεισμού από το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργα−
νο μείωση της ποινής κατ΄ εφαρμογή της παρούσας 
Υπουργικής απόφασης. Το αίτημα αυτό δεν μπορεί να 
γίνει δεκτό, αν η επιβληθείσα ποινή έχει στο σύνολό 
της εκτιθεί. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, 
μπορεί να εφεσιβληθεί, σύμφωνα με το άρθρο 8.5 επ. 
της παρούσας.

18.2.4 Ως προς την εφαρμογή του άρθρου 10.7.5, πα−
ραβάσεις κανόνα αντιντόπινγκ, που τελέσθηκαν υπό 
το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε πριν την έναρξη 
ισχύος της παρούσας Υπουργικής απόφασης, θα θεω−
ρούνται προηγούμενες παραβάσεις για τους σκοπούς 
καθορισμού των επιβλητέων ποινών, σύμφωνα με το 
άρθρο 10.7. Παραβάσεις ντόπινγκ, που έχουν τιμωρηθεί 
με βάση τις προϊσχύουσες ουσιαστικές διατάξεις, με 
περίοδο αποκλεισμού μικρότερη των δύο ετών και οι 
οποίες υπό τους κανόνες της παρούσας απόφασης, 
χαρακτηρίζονται ως παραβάσεις που αφορούν ουσίες 
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ειδικής αναφοράς, υπάγονται στο άρθρο 10.4 της πα−
ρούσας, για τους σκοπούς του άρθρου 10.7.

Άρθρο 19
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η παρούσα απόφαση, ισχύει από τη δημοσίευσή της, 
στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ    
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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