
Περιγραφή διαδικασιών  

Προγράµµατος Ελέγχων Εκτός Αγώνων 
 

Το Πρόγραµµα Ελέγχων Εκτός Αγώνων (Out Of Competition Testing Program) περιλαµβάνει 
όλες εκείνες τις απαραίτητες διαδικασίες που πραγµατοποιεί το ΕΣΚΑΝ, ως εθνικός φορέας αντι-
ντόπινγκ, για την διενέργεια ελέγχων εκτός αγώνων σε αθλητές ατοµικών και οµαδικών 
αθληµάτων εντός της Ελλάδας. Tο Πρόγραµµα Ελέγχων Εκτός Αγώνων αναπτύχθηκε µε βάση 
τις αρχές του κώδικα αντιντόπινγκ του WADA (άρθρο 5) και πιο συγκεκριµένα τα διεθνή 
πρότυπα ελέγχων ντόπινγκ (International Standard for Testing, παράγραφοι 4.1-4.6) και της 
αντίστοιχης ελληνικής νοµοθεσίας (Υπ.Απόφ. 19614/16.5.2005, ΦΕΚ 648Β, «Σχεδιασµός, 
Οργάνωση και Υλοποίηση Προγράµµατος Ελέγχου Ντόπινγκ») .Το Πρόγραµµα Ελέγχων Εκτός 
Αγώνων περιλαµβάνει ένα σύνολο από ενέργειες, οι βασικότερες από τις οποίες είναι οι 
ακόλουθες:  

• Η κατάρτιση του Καταλόγου Ελεγχοµένων Αθλητών (Registered Testing Pool) 

• Ο Προγραµµατισµός Κατανοµής των Ελέγχων (Test Distribution Planning) 

• Η διαχείριση των Πληροφοριών Εντοπισµού Αθλητών και Οµάδων (whereabouts) 

Κατάλογος Ελεγχόµενων Αθλητών 
Ο Κατάλογος Ελεγχόµενων Αθλητών (ΚΕΑ) περιλαµβάνει τους αθλητές ατοµικών και οµαδικών 
αθληµάτων που αποστέλλουν στο ΕΣΚΑΝ πληροφορίες εντοπισµού (whereabouts), προκειµένου 
να γίνονται σε αυτούς αιφνιδιαστικοί έλεγχοι εκτός αγώνων. Η διαδικασία κατάρτισης και 
ενεργοποίησης του ΚΕΑ γίνεται στην αρχή κάθε χρόνου και περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα: 

1. Στις αρχές ∆εκεµβρίου κάθε έτους το ΕΣΚΑΝ ζητά από τις οµοσπονδίες των ατοµικών 
αθληµάτων έναν κατάλογο µε τις σηµαντικότερες διακρίσεις των αθλητών τους σε 
επίπεδο ανδρών – γυναικών και εφήβων – νεανίδων. Ως σηµαντική διάκριση θεωρείται η 
συµµετοχή σε Ολυµπιακούς Αγώνες ή η επίτευξη µιας θέσης από 1-12 σε Παγκόσµια 
Πρωταθλήµατα, Παγκόσµια Κύπελλα και Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήµατα (ανδρών-
γυναικών και εφήβων – νεανίδων). Οι αθλητές µε τις διακρίσεις αυτές αποτελούν µια 
πρώτη δεξαµενή από την οποία αντλούνται εκείνοι που θα απαρτίσουν τον ΚΕΑ. Αν 
κατά την χρονιά που πέρασε υπήρξαν και άλλοι σηµαντικοί αγώνες που δεν 
συµπεριλαµβάνονται στις ανωτέρω διοργανώσεις, συνυπολογίζονται και αυτοί. Στις 
οµοσπονδίες όπου υπάρχει αξιολόγηση των αθλητών  χρησιµοποιούνται επίσης και οι 
πληροφορίες αυτές καθώς, και κάθε άλλη διαθέσιµη πληροφόρηση.  

2. Εως τα µέσα ∆εκεµβρίου οριστικοποιείται ο ΚΕΑ για το επόµενο έτος και 
αποστέλλονται στις Οµοσπονδίες οι κατάλογοι µε τους αθλητές τους ή τις εθνικές οµάδες 
τους που περιλαµβάνονται στον ΚΕΑ για το επόµενο έτος.  



3. Οι αθλητές των ατοµικών αθληµάτων ενηµερώνονται και εγγράφως µε επιστολή από το 
ΕΣΚΑΝ, µέσω των οµοσπονδιών τους, για την ένταξή τους στον ΚΕΑ και για τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν..  

4. Ο ΚΕΑ µπορεί να ανανεώνεται ανά πάσα στιγµή κατά τη διάρκεια του έτους, από το 
ΕΣΚΑΝ, το οποίο ειδοποιεί τους αντίστοιχους αθλητές µέσω των οµοσπονδιών τους.  

Με την υπάρχουσα υποδοµή το ΕΣΚΑΝ θεωρείται ότι µπορεί να διαχειριστεί περίπου 250-300 
αθλητές ατοµικών αθληµάτων ως µέλη του ΚΕΑ. Oι δυσκολίες στη διαχείριση πηγάζουν κυρίως 
από την ανάγκη συνεχούς ενηµέρωσης των πληροφοριών εντοπισµού (whereabouts). Για τα 
οµαδικά αθλήµατα ο διαχειριστικός φόρτος είναι σαφώς µικρότερος καθότι οι πληροφορίες 
εντοπισµού αφορούν οµάδες και όχι µεµονωµένους αθλητές. Σε ότι αφορά τα οµαδικά αθλήµατα, 
περιλαµβάνονται στον ΚΕΑ κατά κύριο λόγο εθνικές οµάδες ανδρών-γυναικών και εφήβων – 
νεανίδων, καθώς και οι οµάδες ποδοσφαίρου της Α’ εθνικής. Οι οµάδες ποδοσφαίρου της Α’ 
εθνικής παρέχουν σε εβδοµαδιαία βάση τις πληροφορίες εντοπισµού (whereabouts) µέσω της 
ΕΠΑΕ.   

∆ιακοπή & επανέναρξη της αγωνιστικής δραστηριότητας 
Αθλητές του ΚΕΑ οι οποίοι αποχωρούν από την ενεργό δράση πρέπει να το δηλώνουν 
ενυπόγραφα στο Ε.Σ.ΚΑ.Ν. προκειµένου να τους διαγράφει από τον ΚΕΑ. Σε περίπτωση όµως 
επιστροφής τους στην ενεργό δράση πρέπει να το δηλώνουν εγγράφως στο Ε.Σ.ΚΑ.Ν. 
τουλάχιστον έξι (6)  µήνες πριν από την πρώτη διοργάνωση στην οποία προτίθενται να λάβουν 
µέρος, αποστέλλοντας ταυτόχρονα στο ΕΣΚΑΝ και πληροφορίες εντοπισµού τους (whereabouts) 
προκειµένου να είναι δυνατός ο έλεγχός τους εκτός αγώνων. Η µη έγκαιρη αποστολή (6 µήνες 
πριν την πρώτη διοργάνωση) των πληροφοριών αυτών συνιστά, µε βάση τις οδηγίες του WADA, 
παράβαση των κανονισµών αντιντόπινγκ για τον αθλητή ή την αθλήτρια που επιστρέφει στην 
ενεργό δράση. 

Πρόγραµµα Κατανοµής των Ελέγχων  
Στο Πρόγραµµα Κατανοµής των Ελέγχων (ΠΚΕ) καθορίζεται καταρχήν ένας συνολικός αριθµός 
ελέγχων εκτος αγώνων που σχεδιάζεται να πραγµατοποιηθεί το επόµενο έτος. Στη συνέχεια ο 
αριθµός αυτός των ελέγχων επιµερίζεται µεταξύ των αθληµάτων µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

• Τον  αριθµό των αντίστοιχων αθλητών στον ΚΕΑ 

• Τις φυσικές απαιτήσεις του αθλήµατος και την ενισχυτική δράση που µπορεί να έχουν 
απαγορευµένες ουσίες σε αυτό.  

• Το αγωνιστικό επίπεδο του αθλήµατος στην Ελλάδα σε σχέση µε το εξωτερικό  

• Το ιστορικό υποθέσεων ντόπινγκ στο συγκεκριµένο άθληµα 

Στη συνέχεια οι έλεγχοι ανά άθληµα κατανέµονται στους αντίστοιχους αθλητές του ΚΕΑ 
λαµβανοµένων υπόψη: 

• Το επίπεδο του αθλητή 



• Αν ο αθλητής ελέγχεται και από άλλο διεθνή φορέα καταπολέµησης του ντόπινγκ 
(διεθνή οµοσπονδία του αθλήµατός του) 

• Αν υπάρχει ιστορικό υποθέσεων ντόπινγκ (µε τον ίδιο ή τον προπονητή του) 

• Αν η εξέλιξη των επιδόσεών του δηµιουργεί υποψίες χρήσης απαγορευµένων ουσιών 

• Αλλες πληροφορίες  

Το χρονικό παράθυρο των ελέγχων (πότε δηλαδή θα γίνουν οι έλεγχοι) προσδιορίζεται µε βάση 
το αγωνιστικό πρόγραµµα του κάθε αθλήµατος και, πιο συγκεκριµένα, το αγωνιστικό πρόγραµµα 
του ελεγχόµενου αθλητή µε βάση τις πληροφορίες που δίνει στα whereabouts. Επιδιώκεται ο 
έλεγχος να γίνεται στο διάστηµα εντατικής προετοιµασίας του αθλητή.  

Ο σχεδιασµός των ελέγχων εκτός αγώνων γίνεται σε δύο επίπεδα: το ετήσιο και το εβδοµαδιαίο. 
Στον ετήσιο σχεδιασµό γίνεται καταρχάς η χρονική κατανοµή των ελέγχων ανά άθληµα ανάλογα 
µε το αγωνιστικό πρόγραµµα του συγκεκριµένου αθλήµατος µε βάση τις αρχές που αναφέρθηκαν 
παραπάνω. Ο ετήσιος σχεδιασµός πραγµατοποιείται στην αρχή του έτους. Παρακολουθείται η 
σωστή τήρησή του σε µηνιαία βάση και αναπροσαρµόζεται, αν χρειαστεί.  

Στον εβδοµαδιαίο σχεδιασµό γίνεται η χρονική κατανοµή των ελέγχων µέσα στην εβδοµάδα για 
κάθε εβδοµάδα του χρόνου. Ο εβδοµαδιαίος σχεδιασµός γίνεται µια φορά την εβδοµάδα και 
µπορεί να αναπροσαρµόζεται ανάλογα. Ο εβδοµαδιαίος σχεδιασµός στηρίζεται στον ετήσιο 
σχεδιασµό, ενώ λαµβάνει υπόψη του και παραµέτρους, όπως διαθεσιµότητες δειγµατοληπτών, 
τυχόν προηγούµενοι άκαρποι έλεγχοι οι οποίοι κρίνεται σκόπιµο να επαναληφθούν κλπ.  

Το είδος του δείγµατος (ούρα ή αίµα) και το είδος της ανάλυσης (απλή ή και έλεγχος για 
ερυθροποιητίνη) προσδιορίζεται κάθε φορά λαµβάνοντας υπόψη τη φύση του αθλήµατος .  

Το ΕΣΚΑΝ διατηρεί αρχείο των εντολών ελέγχων που αποστέλλει στην Υπηρεσία 
∆ειγµατοληψίας του ΟΑΚΑ, καθώς και των εκθέσεων των οµάδων δειγµατοληψίας µετά από 
κάθε έλεγχο.  

Επιδιώκεται η επικοινωνία και ο συντονισµός µε εθνικούς φορείς αντι-ντόπινγκ άλλων χωρών, 
τόσο για τον έλεγχο αθλητών του ΚΕΑ όταν αυτοί βρίσκονται στο εξωτερικό, όσο και για τον 
έλεγχο ξένων αθλητών που βρίσκονται στην Ελλάδα (ύστερα από εντολή του αντίστοιχου 
φορέα).  

Πρέπει τέλος να σηµειωθεί ότι έλεγχος εκτός αγώνων µπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε 
αθλητή / αθλήτρια είτε εντάσσεται στον ΚΕΑ και παρέχει πληροφορίες διαµονής και 
προπόνησης είτε όχι. 

∆ιαχείριση Πληροφοριών Εντοπισµού Αθλητή (whereabouts) 
Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της υπ` αριθµ. 19514/26.04.2005 Υπουργικής 
Απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισµού αρµόδιου για θέµατα αθλητισµού (ΦΕΚ 
648/Β/16.5.2005), οι αθλητές ατοµικών αθληµάτων και οι οµάδες που συµπεριλαµβάνονται στον 
ΚΕΑ είναι υποχρεωµένοι να παρέχουν, ενυπόγραφα, πληροφορίες διαµονής και προπόνησης 
(whereabouts information) στο ΕΣΚΑΝ, µέσω της οµοσπονδίας τους. Σε περίπτωση που 



κάποιοι από τους αθλητές ή αθλήτριες του ΚΕΑ αποστέλλουν τις σχετικές πληροφορίες στην 
αντίστοιχη διεθνή οµοσπονδία, τις κοινοποιούν συγχρόνως και στο ΕΣΚΑΝ.  

Οι πληροφορίες για τον εντοπισµό αθλητή ή οµάδων αποτελούν αναπόσπαστο µέρος ενός 
αποτελεσµατικού σχεδιασµού ελέγχων εκτός αγώνων. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται µε τη 
µορφή τυποποιηµένων εντύπων που παρέχει το ΕΣΚΑΝ, τα οποία, αφού συµπληρωθούν από 
τους αθλητές ή τις οµοσπονδίες, φυλάσσονται σε ειδικό αρχείο του ΕΣΚΑΝ. Τα έντυπα αυτά  
αποστέλλονται στο ΕΣΚΑΝ από τους αθλητές ή τις οµοσπονδίες είτε µε fax είτε µε e-mail όπως 
περιγράφεται παρακάτω.  

Η διαχείριση των whereabouts γίνεται από την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης whereabouts του ΕΣΚΑΝ 
(ένας διοικητικός υπάλληλος και ένα µέλος του επιστηµονικού τµήµατος) η οποία παρακολουθεί 
την εµπρόθεσµη υποβολή τους από τους αθλητές και τις οµάδες που περιλαµβάνονται στον ΚΕΑ. 
Οι διαδικασίες που ακολουθούνται από το ΕΣΚΑΝ σε περιπτώσεις µη υποβολής ή ελλιπών 
whereabouts περιγράφονται σε επόµενες παραγράφους του παρόντος κειµένου.  

Ατοµικά αθλήµατα 
Τα έντυπα πληροφοριών για τον εντοπισµό αθλητή στα ατοµικά αθλήµατα είναι δύο ειδών: το 
Έντυπο Πληροφοριών για τον Εντοπισµό Αθλητή που περιλαµβάνει τον τριµηνιαίο 
προγραµµατισµό προπόνησης και αγωνιστικών υποχρεώσεων και το Έντυπο Αλλαγών στις 
Πληροφορίες Εντοπισµού Αθλητή το οποίο περιέχει τις αλλαγές στον τριµηνιαίο 
προγραµµατισµό (βλ. Παράρτηµα). Τα έντυπα αυτά έχουν σχεδιαστεί µε βάση τις προδιαγραφές 
του WADA και διαφόρων διεθνών οµοσπονδιών (IAAF, FINA κλπ). 

Το Εντυπο Πληροφοριών για τον Εντοπισµό Αθλητή (ΕΠΕΑ) είναι υποχρεωµένοι να το 
υποβάλουν οι αθλητές που βρίσκονται στον Κατάλογο Ελεγχοµένων Αθλητών (ΚΕΑ) τον οποίο 
έχει καταρτίσει το ΕΣΚΑΝ. Συµπληρώνεται από τον αθλητή µε τη βοήθεια του προπονητή του 
και αποστέλλεται στο ΕΣΚΑΝ µέσω των αντίστοιχων οµοσπονδιών κάθε τρίµηνο. Τα τέσσερα 
τρίµηνα χωρίζονται ως εξής: Πρώτο τρίµηνο: Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, δεύτερο 
τρίµηνο: Απρίλιος Μάϊος, Ιούνιος κ.ο.κ. Ο αθλητής στέλνει το ΕΠΕΑ στις 20 του προηγούµενου 
µήνα πριν αρχίσει το συγκεκριµένο τρίµηνο, δηλαδή ως τις 20 ∆εκεµβρίου για το πρώτο τρίµηνο, 
ως τις 20 Μαρτίου για το δεύτερο τρίµηνο κ.ο.κ.   

Στο πρώτο πλαίσιο του εντύπου εισάγονται γενικές πληροφορίες του αθλητή, καθώς και ενός 
προσώπου που ορίζει ο αθλητής ως εναλλακτικό πρόσωπο επικοινωνίας (προπονητής, γονέας 
κλπ) 

Στο δεύτερο πλαίσιο ο αθλητής συµπληρώνει τα στοιχεία του βασικού και ενός εναλλακτικού 
χώρου προπόνησης που χρησιµοποιεί, καθώς και τις ώρες προπόνησης ανά ηµέρα της 
εβδοµάδας. Για παράδειγµα: 

Ωράριο Προπονήσεων (Training times from-to) 

 ∆ευτέρα 
(Monday) 

Τρίτη 
(Tuesday) 

Τετάρτη 
(Wednesday) 

Πέµπτη 
(Thursday) 

Παρασκευή 
(Friday) 

Σάββατο 
(Saturday) 

Κυριακή 
(Sunday) 

π.µ. (am) - 8.30-10.30 8.30-10.30 8.30-10.30 8.30-10.30 11-13 - 
µ.µ. (pm) 7-9 6-8 6-8 - 7-9 - - 
 



Στο τρίτο πλαίσιο ο αθλητής συµπληρώνει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις που έχει το 
συγκεκριµένο τρίµηνο, δηλαδή το χρόνο και τον τόπο των αγώνων. Αν έχει περισσότερους από 6 
αγώνες, µπορεί να συµπληρώσει τους επιπλέον στο τελευταίο πλαίσιο µε τις παρατηρήσεις. 

 Στο τέταρτο πλαίσιο συµπληρώνονται πληροφορίες για τυχόν προσωρινές συνθήκες προπόνησης 
(π.χ. ένα ταξίδι προετοιµασίας, camp κλπ), όποτε δηλαδή οι χώροι προπόνησης διαφέρουν από 
τον κύριο και τον εναλλακτικό χώρο προπόνησης. Αν έχει περισσότερους από 3 προσωρινούς 
χώρους προπόνησης, µπορεί να συµπληρώσει  τους επιπλέον στο τελευταίο πλαίσιο µε τις 
παρατηρήσεις. 

Στο πέµπτο πλαίσιο συµπληρώνει ο αθλητής τον τριµηνιαίο προγραµµατισµό, συµπληρώνοντας 
καταρχήν τους µήνες στην πρώτη στήλη και στη συνέχεια στα υπόλοιπα κελιά τα γράµµατα που 
αντιστοιχούν σε κάθε δραστηριότητα. ∆ηλαδή συµπληρώνει µε ‘I’ τις ηµέρες που κάνει 
προπόνηση στον κύριο χώρο προπόνησης, µε ‘K’ όταν κάνει προπόνηση στον εναλλακτικό χώρο 
προπόνησης,  ‘Α’, ‘Β’, ‘C’, αν κάνει προσωρινά προπόνηση στην ‘Α’, ‘Β’, ‘C’ τοποθεσία 
αντίστοιχα, ‘Χ’ τις ηµέρες που βρίσκεται σε αγώνες και ‘Τ’ τις ηµέρες που ταξιδεύει. Με παύλα 
(‘-‘) σηµειώνονται οι ηµέρες που ο αθλητής έχει ξεκούραση (ρεπό). Ένα παράδειγµα τριµηνιαίου 
σχεδιασµού φαίνεται στον ακόλουθο Πίνακα: 
Μήνας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Απρ. Ι - - Ι Ι Ι Κ Κ Ι - Ι Ι Ι Ι Τ Χ Χ Τ Κ Κ Α Α Α - Α Α Α Α Α -  
Μαϊος - Ι Ι Ι Ι Ι Ι - Β Β Β Β Ι - - Ι Ι Ι Ι Χ Χ Χ - Ι Κ Ι Ι Ι - Κ Κ
Ιουν. T C C C C C T - I I I - K K K K T X X T I I I I I - I I I I  

 

Επειδή µπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση µε το πρόγραµµα που έχει στείλει ο 
αθλητής στην αρχή του τριµήνου, πρέπει να στέλνει άµεσα τις αλλαγές που επέρχονται στον 
αρχικό προγραµµατισµό µε το Έντυπο Αλλαγών στις Πληροφορίες Εντοπισµού Αθλητή. Στο 
συγκεκριµένο έντυπο συµπληρώνονται οποιεσδήποτε αλλαγές έχουν επέλθει σε σχέση µε το 
ισχύον Έντυπο Πληροφοριών για Εντοπισµό Αθλητή και χρησιµοποιείται κυρίως για µη 
προγραµµατισµένες αλλαγές του προγράµµατος προπόνησης (τόπος ή χρόνος). Όσα στοιχεία δεν 
αναφέρονται στο σχετικό έντυπο, αυτά θεωρείται ότι ισχύουν ως έχουν. Το Εντυπο Αλλαγών στις 
Πληροφορίες Εντοπισµού Αθλητή είναι καλό να αποστέλλεται απευθείας στο ΕΣΚΑΝ, λόγω του 
επείγοντος χαρακτήρα του. 

Το Εντυπο Πληροφοριών για τον Εντοπισµό Αθλητή (ΕΠΕΑ) αφορά έναν τρίµηνο σχεδιασµό 
και πρέπει να συµπληρώνεται µε ακρίβεια και επιµέλεια από τον αθλητή σε συνεργασία µε τον 
προπονητή του. Επειδή παρεκκλίσεις από ένα τρίµηνο σχεδιασµό είναι πολύ πιθανόν να 
συµβαίνουν, θα πρέπει µόλις διαπιστώνονται, να αποστέλλεται το ταχύτερο δυνατό ένα Εντυπο 
Αλλαγών στις Πληροφορίες Εντοπισµού Αθλητή. Αυτό είναι απαραίτητο, για να µην γίνεται 
άσκοπη αναζήτηση του αθλητή. Με βάση τους κανονισµούς του ΕΣΚΑΝ (βλ. www.eskan.gr 
ενότητα «Νοµοθεσία και Κανονισµοί») αν υπάρξουν 3 αδικαιολόγητες απουσίες («άκαρποι 
έλεγχοι» ή “missed tests”) σε διάστηµα 12 µηνών, κατά τη διάρκεια ελέγχου εκτός αγώνων, ο 
αθλητής θεωρείται ότι έχει υποπέσει σε παράβαση ντόπινγκ. Με τον όρο «άκαρπος έλεγχος»  
εννοείται η απουσία του αθλητή από τον τόπο προπόνησης τη σχετική ώρα και ηµέρα που έχει 
δηλώσει στο αντίστοιχο whereabout. Για τη διευκόλυνση των αθλητών υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής έκτακτης αλλαγής µέσω µηνύµατος SMS προς τον αριθµό +30 6936 901003. Αυτή η 



δυνατότητα δίνεται µόνο σε έκτακτες περιπτώσεις όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα αποστολής fax 
ή e-mail. Περισσότερες οδηγίες για τη δυνατότητα υποβολής έκτακτης αλλαγής µέσω SMS 
υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.eskan.gr στην ενότητα «Σελίδα του Αθλητή». 

Για χειρόγραφη υποβολή τυπώνονται οι σχετικές φόρµες, συµπληρώνονται χειρόγραφα τα 
αντίστοιχα πεδία και στέλνεται η φόρµα του whereabout µε fax στην οικεία οµοσπονδία και στο 
ΕΣΚΑΝ (fax: 210-6457403).  

Για ηλεκτρονική υποβολή χρησιµοποιείστε τη µορφή των αρχείων Microsoft Word (µε κατάληξη 
“.doc”). Αφού «κατεβάσετε» και ανοίξετε το σχετικό αρχείο, συµπληρώνετε ηλεκτρονικά τα 
απαραίτητα πεδία (σηµειώνονται σε γαλάζιο πλαίσιο). Από πεδίο σε πεδίο µετακινούµαστε µε το 
ποντίκι του υπολογιστή και όχι µε το πληκτρολόγιο. Συµπληρώνουµε τα ζητούµενα στοιχεία σε 
ελληνικά ή αγγλικά. Στη συνέχεια αφού συµπληρωθεί η φόρµα αποθηκεύουµε το αρχείο 
δίνοντας το όνοµα του αθλητή ως όνοµα του αρχείου και το αποστέλλουµε µε e-mail στη 
διεύθυνση: whereabouts@eskan.gr.  

Πρέπει να σηµειωθεί ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να δίνετε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τόσο 
δικά σας όσο και του εναλλακτικού προσώπου επικοινωνίας ώστε να µπορεί να έρθει σε 
επικοινωνία µαζί σας η οµάδα δειγµατοληψίας, αν δεν σας βρει στο δηλωµένο χώρο και χρόνο 
προπόνησης και να αποφύγετε τυχόν «άκαρπους ελέγχους». Τονίζεται ιδιαίτερα ότι όταν υπάρχει 
προετοιµασία στο εξωτερικό πρέπει επίσης να δίνονται πλήρη στοιχεία (τόπος προπόνησης, ώρες 
προπόνησης, ξενοδοχείο διαµονής, τηλέφωνα επικοινωνίας) έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 
εντοπισµού του αθλητή. Το ΕΣΚΑΝ µπορεί να εξουσιοδοτεί τους αρµόδιους εθνικούς φορείς για 
έλεγχο σε Ελληνες αθλητές.  

Τέλος, τονίζεται ότι η µη έγκαιρη ή η ελλιπής υποβολή whereabouts συνιστά παραβίαση των 
κανονισµών αντιντόπινγκ η οποία µπορεί να επιφέρει σχετικές κυρώσεις (βλ. www.eskan.gr στην 
ενότητα «Νοµοθεσία και Κανονισµοί»). 

 



Αντιµετώπιση ειδικών  περιπτώσεων στο πρόγραµµα ελέγχων 
εκτός αγώνων 

Μη υποβολή τρίµηνων whereabouts  
Σε περίπτωση µη έγκαιρης υποβολής των τρίµηνων whereabouts από αθλητή ή αθλήτρια που 
περιλαµβάνεται στον ΚΕΑ ενεργοποιείται η ακόλουθη διαδικασία:  

1. Αν υπάρχουν στοιχεία του αθλητή από προηγούµενα whereabouts ειδοποιείται καταρχήν 
τηλεφωνικά να υποβάλλει εντός τριηµέρου (δηλαδή ως τις 24 του συγκεκριµένου µήνα) 
τα σχετικά whereabouts. 

2. Αν δεν υπάρχουν στοιχεία του αθλητή (π.χ. whereabouts πρώτου τριµήνου) ή δεν µπορεί 
να βρεθεί στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δώσει, τότε ειδοποιείται µε fax η 
αντίστοιχη οµοσπονδία ώστε να ειδοποιήσει εκείνη τον αθλητή να αποστείλει εντός 
πενθηµέρου (ως τις 26 του συγκεκριµένου µήνα) τα σχετικά whereabouts. Ταυτόχρονα 
ζητούνται από την οµοσπονδία τα στοιχεία επικοινωνίας του αθλητή που έχει στη 
διάθεσή της (τηλέφωνα επικοινωνίας και διεύθυνση). 

3. Αν παρέλθουν τα παραπάνω χρονικά περιθώρια χωρίς ανταπόκριση από τη µεριά του 
αθλητή τότε αποστέλλεται συστηµένη επιστολή από το ΕΣΚΑΝ στον αθλητή (µε 
κοινοποίηση στην αντίστοιχη οµοσπονδία) στην οποία του ζητείται να αποστείλει τα 
σχετικά whereabouts του τριµήνου εντός 7 εργάσιµων ηµερών. Στην επιστολή αυτή 
γνωστοποιούνται στον αθλητή και οι συνέπειες της µη συµµόρφωσης. Όταν παρέλθει το 
7ήµερο χωρίς αποτέλεσµα τότε αποστέλλεται και νέα επιστολή κ.ο.κ. 

4. Η επιστολή που αποστέλλεται στον αθλητή έχει το χαρακτήρα παρατήρησης για µη 
συµµόρφωση µε τους κανονισµούς υποβολής whereabouts. Αν ο αθλητής δεχτεί τρεις 
παρατηρήσεις για µη συµµόρφωση µε τους κανονισµούς υποβολής whereabouts µέσα σε 
διάστηµα 12 µηνών τότε θεωρείται ότι έχει υποπέσει σε παράβαση των κανονισµών 
αντιντόπινγκ. Επίσης, αν µέσα σε διάστηµα 12 µηνών ο αριθµός των παρατηρήσεων για 
µη συµµόρφωση µε τους κανονισµούς υποβολής whereabouts συν τον αριθµό των 
άκαρπων ελέγχων (βλ. επόµενη παράγραφο) ισούται µε τρία (3) τότε θεωρείται ότι έχει 
υποπέσει σε παράβαση των κανονισµών αντιντόπινγκ.  

Ελλιπή whereabouts  
Σε περίπτωση υποβολής whereabouts µε ελλιπή στοιχεία (είτε πρόκειται για τρίµηνα 
whereabouts είτε για αλλαγές στον προγραµµατισµό) τότε ενεργοποιείται η ακόλουθη 
διαδικασία:  

1. Αν υπάρχουν στοιχεία του αθλητή από προηγούµενα whereabouts ειδοποιείται καταρχήν 
τηλεφωνικά να υποβάλλει εντός διηµέρου τα στοιχεία που λείπουν από τα υποβληθέντα 
whereabouts. 

2. Αν δεν υπάρχουν στοιχεία του αθλητή (π.χ. whereabouts πρώτου τριµήνου) ή δεν µπορεί 
να βρεθεί στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δώσει, τότε ειδοποιείται µε fax η 



αντίστοιχη οµοσπονδία ώστε να ειδοποιήσει εκείνη τον αθλητή να αποστείλει εντός 
τριηµέρου τα στοιχεία που λείπουν από τα υποβληθέντα whereabouts. Ταυτόχρονα 
ζητούνται από την οµοσπονδία τα στοιχεία επικοινωνίας του αθλητή που έχει στη 
διάθεσή της (τηλέφωνα επικοινωνίας και διεύθυνση). 

3. Αν παρέλθουν τα παραπάνω χρονικά περιθώρια χωρίς ανταπόκριση από τη µεριά του 
αθλητή τότε αποστέλλεται συστηµένη επιστολή από το ΕΣΚΑΝ στον αθλητή (µε 
κοινοποίηση στην αντίστοιχη οµοσπονδία) στην οποία του ζητείται να αποστείλει τα 
σχετικά whereabouts συµπληρωµένα σωστά (µε τα στοιχεία που λείπουν) εντός 3 
εργάσιµων ηµερών. Στην επιστολή αυτή γνωστοποιούνται στον αθλητή και οι συνέπειες 
της µη συµµόρφωσης. Όταν παρέλθει το 3ήµερο χωρίς αποτέλεσµα τότε αποστέλλεται 
και νέα επιστολή κ.ο.κ. 

4. Η επιστολή που αποστέλλεται στον αθλητή έχει το χαρακτήρα παρατήρησης για µη 
συµµόρφωση µε τους κανονισµούς υποβολής whereabouts. Αν ο αθλητής δεχτεί τρεις 
παρατηρήσεις για µη συµµόρφωση µε τους κανονισµούς υποβολής whereabouts µέσα σε 
διάστηµα 12 µηνών τότε θεωρείται ότι έχει υποπέσει σε παράβαση των κανονισµών 
αντιντόπινγκ. Επίσης, αν µέσα σε διάστηµα 12 µηνών ο αριθµός των παρατηρήσεων για 
µη συµµόρφωση µε τους κανονισµούς υποβολής whereabouts συν τον αριθµό των 
άκαρπων ελέγχων (βλ. επόµενη παράγραφο) ισούται µε τρία (3) τότε θεωρείται ότι έχει 
υποπέσει σε παράβαση των κανονισµών αντιντόπινγκ.  

5. Για τα οµαδικά αθλήµατα η υπηρεσία διαχείρισης whereabouts επικοινωνεί απευθείας µε 
τις αντίστοιχες οµοσπονδίες για την ανάκτηση των πληροφοριών που λείπουν. Από το 
Εντυπο Ετήσια ∆ραστηριότητας της Εθνικής Οµάδας καθορίζονται οι περίοδοι 
προετοιµασίας και καταγράφονται από την υπηρεσίας διαχείρισης whereabouts του 
ΕΣΚΑΝ. Αν από τις συγκεκριµένες οµοσπονδίες δεν υποβληθούν τα αντίστοιχα Εντυπα 
Πληροφοριών Προετοιµασίας Οµάδας την περίοδο εκείνη τότε γίνεται τηλεφωνική 
επικοινωνία µε την αντίστοιχη οµοσπονδία. 

Άκαρποι έλεγχοι 
Αν από την έκθεση της οµάδας δειγµατοληψίας προκύπτει ότι κάποιος έλεγχος δεν έγινε (είτε 
χωρίς προειδοποίηση είτε µε προειδοποίηση), τότε το ΕΣΚΑΝ, αφού εξετάσει τα τελευταία 
whereabouts που έχει στείλει ο αθλητής και διαπιστώσει ότι δεν υπήρξε έγκαιρη ενηµέρωση από 
µέρους του, ειδοποιεί εγγράφως το συγκεκριµένο αθλητή ότι δεν βρέθηκε στο δηλωµένο τόπο 
και χρόνο προπόνησης σε έλεγχο εκτός αγώνων (άκαρπος έλεγχος). Ταυτόχρονα, σκόπιµο είναι 
να προγραµµατίσει νέο έλεγχο στον αθλητή το δυνατό συντοµότερο.  

Εάν ο αθλητής επικαλεστεί λόγους ανωτέρας βίας που προκάλεσαν τον άκαρπο έλεγχο πρέπει 
εντός επτά (7) εργάσιµων ηµερών να αποστείλει γραπτώς τις αιτιάσεις του στο ΕΣΚΑΝ µε ότι 
αποδεικτικό στοιχείο θεωρεί σκόπιµο. Αφού εξετάσει αυτά τα στοιχεία το ΕΣΚΑΝ αποφαίνεται 
αν θα καταλογίσει στον αθλητή τον άκαρπο έλεγχο. Αν το ΕΣΚΑΝ θεωρήσει ότι τα στοιχεία που 
προσκοµίζει ο αθλητής είναι επαρκή τότε µπορεί να µην του καταλογίσει τον άκαρπο έλεγχο.  

Αν κάποιος αθλητής έχει τρεις άκαρπους ελέγχους σε διάστηµα 12 µηνών, τότε θεωρείται ότι 
έχει υποπέσει σε παραβίαση των κανονισµών αντιντόπινγκ. Επίσης, αν µέσα σε διάστηµα 12 



µηνών ο αριθµός των παρατηρήσεων για µη συµµόρφωση µε τους κανονισµούς υποβολής 
whereabouts (βλ. προηγούµενη παράγραφο) συν τον αριθµό των άκαρπων ελέγχων (βλ. επόµενη 
παράγραφο) ισούται µε τρία (3) τότε θεωρείται ότι έχει υποπέσει σε παράβαση των κανονισµών 
αντιντόπινγκ. 

Αν ο αθλητής αυτός είναι στον ΚΕΑ της αντίστοιχης ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας, τότε το ΕΣΚΑΝ 
ειδοποιεί παράλληλα το WADA και την αντίστοιχη διεθνή οµοσπονδία, σχετικά µε τον άκαρπο 
έλεγχο.  
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