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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ 

 

Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τον έλεγχο 

ντόπινγκ των αθλητών του Ζίου-Ζίτσου , κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 128 Α΄ 

έως 128 ΙΔ του Ν. 2725/1999, όπως εκάστοτε ισχύουν :  

Το ντόπινγκ αλλοιώνει τη γνησιότητα του αποτελέσματος και της     προσπάθειας των 

αθλητών, θέτει σε κίνδυνο την υγεία των αθλητών και     ιδίως των ανηλίκων, είναι αντίθετο 

στις θεμελιώδεις αρχές του     Ολυμπισμού, του ευ αγωνίζεσθαι και της ιατρικής ηθικής και  

   απαγορεύεται. 

α) Ντόπινγκ είναι η χορήγηση σε αθλητή ή η χρήση από αυτόν ενός  απαγορευμένου μέσου, 

καθώς επίσης και η ύπαρξη στο σώμα του είτε  απαγορευμένου μέσου, είτε των 

αποδείξεων της χρήσης ενός τέτοιου μέσου. 

 β) χρήση είναι η με οποιονδήποτε τρόπο λήψη από αθλητή και η εισαγωγή στον  

οργανισμό του απαγορευμένης ουσίας, ιδίως με κατάποση ή με ένεση, καθώς και  η με 

οποιονδήποτε τρόπο εφαρμογή από αυτόν απαγορευμένης μεθόδου: 

 γ) Χορήγηση είναι η με οποιονδήποτε τρόπο δόση, παροχή ή μεταβίβαση στον  αθλητή 

απαγορευμένης ουσίας ή η εφαρμογή σε αυτόν απαγορευμένης μεθόδου,  ανεξάρτητα εάν 

τελικά έγινε χρήση της. 

 δ) Απαγορευμένο μέσο είναι κάθε ουσία, κάθε βιολογικό ή βιοτεχνολογικό  υλικό και κάθε 

μέθοδος που έχει τη δυνατότητα είτε να μεταβάλει τεχνητά την  αγωνιστική διάθεση, 

ικανότητα ή απόδοση ενός αθλητή είτε να συγκαλύψει μια  τέτοια μεταβολή και 

περιλαμβάνεται στις ουσίες ή στις μεθόδους που  απαγορεύονται από τον παρόντα νόμο ή 

την κοινή απόφαση που εκδίδεται κατ΄  άρθρο 128Γ.  
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Επίσης 

 Σχετική ουσία είναι οποιαδήποτε ουσία έχει φαρμακολογική δράση ή χημική  δομή 

παρόμοια με απαγορευμένη ουσία. 

 Βιολογικό ντόπινγκ είναι η χορήγηση ή η χρήση αίματος ή ερυθρών κυττάρων ή  σχετικών 

παραγώγων αίματος, εφόσον ο αθλητής συνεχίζει να μετέχει σε αγώνες  ή να προπονείται 

είτε σε κατάσταση ελαττωμένου όγκου αίματος είτε όχι,  ανεξάρτητα από το εάν 

αφαιρέθηκε από αυτόν προηγουμένως ποσότητα αίματος ή η  χορήγηση ή χρήση άλλων 

κυττάρων ή ιστών. 

 Ουσίες παραλλαγής ή παράγοντες συγκάλυψης (μάσκα) είναι οι απαγορευμένες  ουσίες 

και μέθοδοι που χρησιμοποιούνται, με σκοπό να παραλλαχθεί, να  αλλοιωθεί ή να 

εμποδιστεί η ακεραιότητα και η αξιοπιστία του δείγματος ή η  ανίχνευση ουσιών στο 

δείγμα. 

 Φαρμακευτική, χημική, γενετική ή φυσική παραποίηση είναι η χορήγηση ή η  χρήση 

ουσιών, μεθόδων ή ουσιών παραλλαγής, οι οποίες είναι ικανές να  αλλοιώσουν ή να 

εμποδίσουν την ακεραιότητα και την αξιοπιστία του δείγματος.  Στα ανωτέρω 

περιλαμβάνεται και ο καθετηριασμός, η αντικατάσταση των ούρων,  καθώς επίσης και η 

αναστολή της απέκκρισης αυτών.  

 ε) Ντόπινγκ ίππου είναι χορήγηση ή χρησιμοποίηση σε ίππο που αγωνίζεται σε  ιππικούς 

αγώνες ή ιπποδρομίες κάθε απαγορευμένου μέσου ή ηλεκτροδιέγερσης  που είναι ικανό να 

διεγείρει ή να κάμψει τις σωματικές του δυνάμεις ή να  επιφέρει τεχνητή μεταβολή της 

φυσικής αγωνιστικής του ικανότητας και  απόδοσης. 

 στ) Συντελεστής είναι κάθε συναθλητής, Προπονητής, εκπαιδευτής, αθλητικός  

παράγοντας, ιατρός ή παραϊατρικό προσωπικό, που συνεργάζεται, εργάζεται με  αθλητές ή 

προετοιμάζει ή θεραπεύει αθλητές. 

 ζ) Δείγμα είναι βιολογικός ιστός ή βιολογικά υγρά, που έχουν συλλεγεί κατά  τη διαδικασία 

που προβλέπεται από τον παρόντα νόμο, τις κανονιστικές πράξεις  που εκδόθηκαν σε 

εκτέλεσή του και τους κανονισμούς της οικείας αθλητικής  ομοσπονδίας και προορίζονται 

για έλεγχο ντόπινγκ αθλητή η ίππου. 
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 θ) θετικό αποτέλεσμα είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει από ανάλυση  δείγματος από 

αναγνωρισμένο κατά τον παρόντα νόμο εργαστήριο ελέγχου  ντόπινγκ και βεβαιώνει την 

ύπαρξη στο δείγμα είτε απαγορευμένου μέσου είτε  των αποδείξεων της χρήσης ενός 

τέτοιου μέσου. 

 ι) Απαγορευμένες δραστηριότητες είναι χωρίς προηγούμενη άδεια της αρμόδιας  αρχής και 

προκειμέoυ να χορηγηθούν ή να χρησιμοποιηθούν Απαγορευμένα μέσα: 

 ια) η διακίνηση, εμπορία, μεταφορά, εισαγωγή, εξαγωγή, διαμετακόμιση,  διανομή, 

μεσιτεία, πώληση αποδοχή, κατοχή, αποθήκευση, προμήθεια, προσφορά  και η διάθεση με 

ή χωρίς αντάλλαγμα απαγορευμένων μέσων, 

 ιβ) η κατασκευή, εκχύλιση, τροποποίηση, παρασκευή απαγορευμένων μέσων,  καθώς και η 

έκδοση ιατρικών συνταγών για τα μέσα αυτά χωρίς πραγματική και  συγκεκριμένη ιατρική 

ένδειξη, 

 ιγ) η χρηματοδότηση ή μεσολάβηση για χρηματοδότηση απαγορευμένων ουσιών, η  

παρακίνηση με οποιονδήποτε τρόπο κατανάλωσης ή χρήσης τέτοιων ουσιών ή η  

προσφορά μέσων για προμήθεια ή κατανάλωση τέτοιων ουσιών. 

Απαγορευμένα μέσα είναι τα εξής:         

Α) Απαγορευμένες ουσίες:        α. Κατηγορίες ουσιών που απαγορεύονται σε κάθε 

περίπτωση:         1. Διεγερτικό        2. Ναρκωτικά        3. Αναβολικά        4. Διουρητικά        5. 

Πεπτιδικές ορμόνες, μιμητικό και συναφείς με αυτές ουσίες.        Με την υπουργική 

απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος     άρθρου μπορεί ορισμένες 

από τις ουσίες αυτές να απαγορεύονται μόνο αν     υπερβαίνουν oρισμένη ποσοτική 

συγκέντρωση.        β. Κατηγορίες ουσιών που απαγορεύονται ανάλογα με το άθλημα ή την    

 ποσοτική συγκέντρωση:        1. Αλκοόλη        2. Κανναβινοειδή        3. Τοπικό αναισθητικά       

 4. Κορτικοστεροειδή        5. β-αναστολείς         

Β) Απαγορευμένες μέθοδοι:        α) ντόπινγκ αίματος ή άλλων κυττάρων ή ιστών,        β) 

χορήγηση τεχνητών φορέων οξυγόνου ή ουσιών που διογκώνουν το        πλάσμα,        γ) 

φαρμακολογική, χημική, φυσική ή γενετική παραποίηση.        Γ) Όσες άλλες ουσίες ή 

μέθοδοι περιλαμβάνονται κάθε       φορά στην κοινή απόφαση της επόμενης παραγράφου.   
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Ο κατάλογος των απαγορευμένων μέσων που  περιλαμβάνεται σε αυτή την απόφαση είναι 

κοινός για όλα τα αθλήματα και για  όλους τους κλάδους άθλησης, εκτός αντιθέτου 

ρυθμίσεως. 

Για την προστασία της γνησιότητας της αθλητικής προσπάθειας και του  αθλητικού 

αποτελέσματος, καθώς και για τη διαφύλαξη της υγείας των αθλητών,  διενεργείται 

έλεγχος ντόπινγκ σε αθλητές όλων των αθλημάτων εφόσον αυτά  καλλιεργούνται από 

αθλητικές ομοσπονδίες στις οποίες έχει χορηγηθεί η ειδική  αθλητική αναγνώριση. Οι 

αθλητές είναι υποχρεωμένοι να δέχονται τη διενέργεια  ελέγχου ντόπινγκ, όποτε τους 

ζητηθεί από τους αρμόδιους κατά τον παρόντα  νόμο φορείς, που έχουν την αρμοδιότητα 

να δώσουν σχετική εντολή. Αντίστοιχη  υποχρέωση υπέχουν οι ιδιοκτήτες και οι αναβάτες 

ίππων. 

 Η διενέργεια του ως άνω ελέγχου περιλαμβάνει τις διαδικασίες: 

 α. της λήψης δειγμάτων από αθλητές ή ίππους και 

 β. της ανάλυσης των δειγμάτων για την ανίχνευση της ύπαρξης τυχόν  απαγορευμένης 

ουσίας ή της χρήσης απαγορευμένης μεθόδου. 

3. Η ευθύνη δειγματοληψίας για τον έλεγχο του ντόπινγκ ανήκει  αποκλειστικά  στο Εθνικό 

Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ) του άρθρου 128ΣΤ`. Η  δειγματοληψία 

ενεργείται αποκλειστικά από τους δειγματολήπτες του Μητρώου  Δειγματοληπτών που 

καταρτίζεται και τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις των  επόμενων παραγράφων, 

επιφυλασσόμενης της διάταξης του τελευταίου εδαφίου της  παραγράφου 8 του άρθρου 

128Ε`. 

 4. Το ΕΣΚΑΝ συγκροτεί σώμα δειγματοληπτών και με αποφάσεις του, οι οποίες  

εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και δημοσιεύονται στην  Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, ορίζει τον αριθμό αυτών ανάλογα με τις ανάγκες  του, τα τυπικά και 

ουσιαστικά προσόντα τους, τα κάθε είδους θέματα που  αφορούν στη διαδικασία επιλογής 

τους, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος, την εκπαίδευση, πιστοποίηση, 

καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα  ή λεπτομέρεια. Με όμοιες αποφάσεις του ΕΣΚΑΝ, οι 

οποίες εγκρίνονται με  απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 

Πολιτισμού και  δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται η αποζημίωση 

των  δειγματοληπτών και η διαδικασία καταβολής αυτής. 
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 5. Το ΕΣΚΑΝ τηρεί Μητρώο Δειγματοληπτών, στο οποίο εγγράφονται όσοι έχουν  

πιστοποιηθεί σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο και το οποίο ανανεώνεται  κατά 

μήνα Δεκέμβριο εκάστου έτους. Κατά την κατάρτιση ή ανανέωση του  Μητρώου, το ΕΣΚΑΝ 

μπορεί να διαβαθμίζει τους δειγματολήπτες λαμβάνοντας  υπόψη του κριτήρια, όπως την 

κατάρτιση τους, την εμπειρία τους και την  επιτυχή διενέργεια ελέγχων κατά το παρελθόν. 

Κατά την πρώτη εφαρμογή των  διατάξεων της παρούσας παραγράφου τα κατά τη 

δημοσίευση του νόμου αυτού Μέλη  του Μητρώου Δειγματοληπτών του ΕΣΚΑΝ, τα οποία 

προέρχονται από την υπηρεσία  του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ) ή και 

από άλλους φορείς,  καθίστανται αυτοδικαίως Μέλη του καταρτιζόμενου κατ` εφαρμογή 

της παρούσας  παραγράφου νέου Μητρώου Δειγματοληπτών. 

6  . Η ανάλυση των δειγμάτων ντόπινγκ διενεργείται υποχρεωτικά από  αναγνωρισμένα από 

τον ΠΟΑ εργαστήρια ελέγχου ντόπινγκ της ημεδαπής ή της  αλλοδαπής. 

7. Τα εργαστήρια ελέγχου ντόπινγκ τεκμαίρεται ότι διενεργούν τις  αναλύσεις  με βάση τους 

κρατούντες και παραδεκτούς κανόνες της επιστήμης. Κατά του  τεκμηρίου αυτού χωρεί 

ανταπόδειξη. 

8 . Οι έλεγχοι ντόπινγκ πρέπει να διενεργούνται με τρόπο που διασφαλίζει  την  αρχή της 

ίσης μεταχείρισης για όλους τους αθλητές και γενικά τους  διαγωνιζόμενους. 

Έλεγχος σε αθλητές διενεργείται τόσο κατά τη διάρκεια αγώνων, όσο και εκτός αγώνων. 

Ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) βαρύνεται με τη δαπάνη 

για τη διενέργεια ελέγχων εντός του ετησίου προγραμματισμού του. Έως τη διαπίστωση της 

λειτουργικής ετοιμότητας του τελευταίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του 

ν. 4684/2020 (Α΄ 86), η σχετική δαπάνη βαρύνει το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης 

του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.). Για τον σκοπό αυτόν το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. δύναται να καταβάλει την 

αμοιβή των δειγματοληπτών που περιλαμβάνονται στο σχετικό μητρώο δειγματοληπτών, 

η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για 

τον αθλητισμό Υπουργού. Η δαπάνη των ελέγχων, που υπερβαίνουν αριθμητικά τον ετήσιο 

προγραμματισμό του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. και διενεργούνται κατόπιν αιτήματος αθλητικών φορέων, 

βαρύνει τους αιτουμένους φορείς. 

Έως τη διαπίστωση της λειτουργικής ετοιμότητας του Ε.Ο.ΚΑ.Ν., ο οποίος τιμολογεί τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες, πέραν της αμοιβής των δειγματοληπτών και του κόστους 
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εργαστηριακής ανάλυσης, οι βαρυνόμενοι καταβάλλουν το ποσό των εικοσιπέντε (25) ευρώ 

ανά δείγμα υπέρ ΕΣΚΑΝ προς κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των ελέγχων. 

  Ο έλεγχος διεξάγεται σε δύο τουλάχιστον αθλητές κάθε ομάδας και  ειδικότερα: 

 α. Στα εθνικά πρωταθλήματα σε έναν τουλάχιστον αγώνα, κάθε αγωνιστικής  ημέρας και 

κάθε κατηγορίας Πρωταθλήματος. Ειδικά, σε όσα Εθνικά Πρωταθλήματα  διεξάγονται 

αγώνες κατάταξης (play off), ο έλεγχος γίνεται σε έναν  τουλάχιστον αγώνα κάθε 

αγωνιστικής, κάθε φάσης, συμπεριλαμβανομένου και του  τελικού αγώνα και 

 β. Στο Κύπελλο Ελλάδας, σε έναν αγώνα τουλάχιστον κάθε αγωνιστικής και κάθε  φάσης 

αυτού, συμπεριλαμβανομένου και του τελικού αγώνα. 

. 

  Όσον αφορά τα ατομικά αθλήματα, έλεγχος ντόπινγκ γίνεται τουλάχιστον σε  μία 

αγωνιστική ημέρα διεξαγωγής των Πανελλήνιων Αγώνων και Εθνικών  Πρωταθλημάτων της 

ανώτατης ηλικιακής κατηγορίας. 

 Εκτός των ανωτέρω κατ΄ ελάχιστον υποχρεωτικών ελέγχων, βάσει του  προγράμματος 

ελέγχων που καταρτίζει το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του  Ντόπινγκ, ο 

έλεγχος ντόπινγκ μπορεί να επεκτείνεται είτε σε μεγαλύτερο  αριθμό ελεγχόμενων αθλητών 

είτε και σε αθλητικές διοργανώσεις πέραν των  προαναφερομένων. 

 Κατά τη διάρκεια των αγώνων η εντολή διενέργειας ελέγχου ντόπινγκ  δίδεται από την 

αρμόδια Επιτροπή του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του  Ντόπινγκ. 

Ο έλεγχος ντόπινγκ εκτός αγώνων και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της  προετοιμασίας των 

αθλητών διενεργείται με ή χωρίς προειδοποίηση των αθλητών.  Η εντολή διενέργειας σε 

περιπτώσεις τέτοιων ελέγχων δίδεται πάντοτε από το  ΕΣΚΑΝ είτε αυτεπαγγέλτως είτε 

ύστερα από γραπτό αίτημα του Γενικού Γραμματέα  Αθλητισμού ή της Ελληνικής 

Ολυμπιακής Επιτροπής ή της οικείας αθλητικής  ομοσπονδίας. Ο έλεγχος των Ελλήνων 

αθλητών που προετοιμάζονται σε  προπονητικά κέντρα του εξωτερικού μπορεί να 

ανατίθεται από το ΕΣΚΑΝ στον  αντίστοιχο φορέα του κράτους, όπου βρίσκεται η έδρα του 

προπονητικού  κέντρου, ή σε άλλον φορέα, εφόσον οι φορείς αυτοί είναι αναγνωρισμένοι 
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από  τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) ή τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντι-ντόπινγκ  

(ΠΟΑ). 

 Δεν επιτρέπεται η διενέργεια ελέγχου ντόπινγκ από οποιονδήποτε φορέα,  ημεδαπό ή 

αλλοδαπό, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Εθνικού Συμβουλίου  Καταπολέμησης 

του Ντόπινγκ. 

. Πειθαρχική παράβαση ντόπινγκ είναι: 

 α) η, κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων ή εν όψει συμμετοχής σε αυτούς,  χορήγηση σε 

αθλητή ή η χρήση από αυτόν απαγορευμένου μέσου, 

 β) η προτροπή, πρόταση, παρακίνηση, έγκριση, η μη επιβολή ποινής για τη  χρήση ή 

διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο της χρήσης ή της χορήγησης  οποιουδήποτε 

απαγορευμένου μέσου, 

 γ) η τέλεση απαγορευμένης δραστηριότητας, ιδίως σε αθλητικές εγκαταστάσεις,  

γυμναστήρια και σε χώρους άθλησης, στα ιδιωτικά γυμναστήρια και στις  ιδιωτικές σχολές 

του άρθρου 32 του παρόντος νόμου. 

 2. Επίσης, παραβάσεις ντόπινγκ συνιστούν και οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

 α. η άρνηση ή η αποφυγή του αθλητή να υποβληθεί σε έλεγχο ντόπινγκ. όταν  αυτό του 

ζητηθεί από τους αρμόδιους φορείς που διεξάγουν έλεγχο ντόπινγκ, ή  η μη συμμόρφωσή 

του με τις Διαδικασίες ελέγχου ντόπινγκ, 

 β. η αναγνώριση ή ομολογία εγγράφως ή προφορικώς μιας παράβασης ντόπινγκ, 

 γ. η παροχή αρωγής προς αποφυγή του ελέγχου ντόπινγκ ή των διαδικασιών  αυτού και 

εντοπισμού απαγορευμένων μέσων. 

 3. Η παράβαση ντόπινγκ καθορίζεται: 

 α. με βάση το θετικό αποτέλεσμα, 

 β. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων  που 

εκδίδονται σε εκτέλεσή του. 
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 4. Η πειθαρχική παράβαση τελείται με την πράξη της χορήγησης ή της χρήσης  

απαγορευμένου μέσου, ανεξάρτητα εάν η πράξη ολοκληρώθηκε ή έμεινε στο στάδιο  της 

απόπειρας ή εάν επήλθε το επιδιωκόμενο με αυτήν αποτέλεσμα. 

 5. Η χρήση απαγορευμένης ουσίας δεν αποτελεί παράβαση ντόπινγκ: 

 α. Όταν η ουσία αυτή χρησιμοποιείται από τον αθλητή για θεραπευτικούς  λόγους ή για 

έλεγχο μιας ιατρικής κατάστασης και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά  οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

 ι) Ο αθλητής, πριν από τον έλεγχο ντόπινγκ, έχει προσκομίσει γραπτή έγκριση  από ιατρό 

του Ε.Σ.Υ. ή άλλου δημόσιου φορέα περίθαλψης για τη θεραπευτική  χρήση της 

απαγορευμένης ουσίας. Η έγκριση πρέπει να είναι ονομαστική και να  βεβαιώνεται σε αυτή 

η νόσος του πάσχοντος, το είδος, η δοσολογία και η  διάρκεια της λήψης του φαρμάκου. Η 

χρήση ψευδούς ιατρικής ένδειξης συνιστά  επιβαρυντική περίσταση. 

 ιι) Το επίπεδο της απαγορευμένης ουσίας είναι σύμφωνο με την εγκεκριμένη  θεραπευτική 

χρήση και 

 ιιι) Η απαγορευμένη ουσία επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για θεραπευτικούς  λόγους 

σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Αθλητικής Ομοσπονδίας του  οικείου 

αθλήματος. 

 β. `Όταν υφίστανται εξαιρετικές περιστάσεις, οι οποίες συντρέχουν εφόσον η  παρουσία 

της απαγορευμένης ουσίας στο βιολογικό ιστό ή στα βιολογικά  σωματικά υγρά του αθλητή 

είναι πέραν του ελέγχου του ιδίου, όπως στις  περιπτώσεις που: 

 ι) αυτός έχει εκ φύσεως ένα επίπεδο τεστοστερόνης προς επιτεστοστερόνη  μεγαλύτερο 

του λόγου 6:1 ή η συγκέντρωση επιτεστοστερόνης στα ούρα του είναι  μεγαλύτερη από 200 

νανογραμμάρια ανά χιλιοστόλιτρο, που αποδεικνύεται ύστερα  από σχετικές έρευνες κατά 

τα προβλεπόμενα στον οικείο κανονισμό της Δ.Ο.Ε., 

 ιι) του χορηγήθηκε η απαγορευμένη ουσία σε νοσοκομείο χωρίς να το γνωρίζει 

 Ο αθλητής που ισχυρίζεται ότι έγινε χρήση απαγορευμένης ουσίας για  θεραπευτικούς 

λόγους ή συνέτρεχαν εξαιρετικές περιπτώσεις οφείλει να  αποδείξει τους ισχυρισμούς του. 
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1. Η παράβαση ντόπινγκ κατά τη διάρκεια αθλητικής συνάντησης, για τον αθλητή  που 

συμμετείχε σε ατομικό αγώνισμα, συνεπάγεται την ακύρωση της συμμετοχής  του στο 

αγώνισμα και των συνακόλουθων από αυτή τη συμμετοχή συνεπειών,  

συμπεριλαμβανομένης της στέρησης βραβείων και μεταλλίων, ανεξάρτητα από τις  

οποιεσδήποτε άλλες προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο κυρώσεις. Αν η παράβαση  αφορά 

αθλητή που συμμετείχε σε ομαδικό άθλημα ή σε ομαδικό αγώνισμα ατομικού  αθλήματος, 

για την εγκυρότητα του αποτελέσματος του οικείου αγώνα ή του  οικείου ομαδικού 

αγωνίσματος αντίστοιχα, εφαρμόζονται οι σχετικοί Κανονισμοί  της οικείας Παγκόσμιας 

Αθλητικής Ομοσπονδίας. 

 2. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται για παράβαση ντόπινγκ ανάλογα με την  ιδιότητα των 

υπαιτίων είναι κατά περίπτωση οι εξής: 

 2.1 ΣΕ ΑΘΛΗΤΗ 

 α. Έγγραφη επίπληξη. 

 β. Προσωρινή απαγόρευση συμμετοχής σε κάθε είδους αθλητικές συναντήσεις και  

διοργανώσεις όλων των αθλημάτων. 

 γ. Ισόβια απαγόρευση συμμετοχής σε κάθε είδους αθλητικές συναντήσεις και  

διοργανώσεις όλων των αθλημάτων. 

 δ. Στέρηση κάθε είδους παροχών και ευεργετημάτων των αθλητικών  ομοσπονδιών. 

 ε. Επιστροφή κάθε οικονομικής παροχής που τυχόν του έχει δοθεί. 

 στ. Πρόστιμο μέχρι 100.000 ευρώ, προκειμένου περί επαγγελματιών αθλητών. 

 ζ. Έκπτωση ή αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε διοίκηση, όργανο ή επιτροπή  

οποιουδήποτε αθλητικού φορέα ή σωματείου αθλητών. 

 2.2 ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 

 α. Προσωρινή απαγόρευση συμμετοχής στην οργάνωση και τη διεξαγωγή αθλητικών  

συναντήσεων και διοργανώσεων και άσκησης των καθηκόντων του κατά τη  διεξαγωγή των 

πιο πάνω. 
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 β. Ισόβια απαγόρευση συμμετοχής στην οργάνωση και τη διεξαγωγή αθλητικών  

συναντήσεων και διοργανώσεων και άσκησης των καθηκόντων του κατά τη  διεξαγωγή των 

πιο πάνω. 

 γ. Έκπτωση από τη διοικητική θέση που τυχόν κατέχει στον αθλητισμό και  απαγόρευση 

εκπροσώπησης οποιουδήποτε αθλητικού φορέα. 

 δ. Πρόστιμο μέχρι 200.000 ευρώ, προκειμένου περί προσώπων που συνδέονται  

επαγγελματικά με τον αθλητισμό. 

 ε. Παραπομπή στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος του άρθρου 130 του παρόντος  νόμου. 

 3. Σε περίπτωση παράβασης ντόπινγκ, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, ανάλογα με  το είδος 

των απαγορευμένων ουσιών, είναι: 

 Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Αν η απαγορευμένη ουσία είναι εφεδρίνη, φαινυλοπροπανολαμίνη,  

ψευδοεφεδρίνη, καφείνη, στρυχνίνη ή σχετική με αυτές ουσία, επιβάλλονται: 

 Σε αθλητή: 

 Οι προβλεπόμενες κυρώσεις στην παράγραφο 2.1 του παρόντος άρθρου, με  στοιχεία β΄ 

και δ` (μέχρι 2 έτη) και α`. 

  Σε συντελεστή: 

 Οι προβλεπόμενες κυρώσεις στην παράγραφο 2.2 του παρόντος άρθρου, με  στοιχεία α` 

(μέχρι 2 έτη και, αν η παράβαση αφορά ανήλικο, μέχρι 3 έτη) και  δ`. 

 Β` ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Αν η απαγορευμένη ουσία είναι διαφορετική από τις  αναφερόμενες στην 

Α` περίπτωση του παρόντος άρθρου, επιβάλλονται: 

 Σε αθλητή: 

 Οι προβλεπόμενες κυρώσεις στην παράγραφο 2.1 του παρόντος άρθρου, με  στοιχεία β`, 

δ`, ς, (τουλάχιστον για δύο έτη), ε` και στ`. 

 Σε συντελεστή: 
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 Οι προβλεπόμενες κυρώσεις στην παράγραφο 2.2 του παρόντος άρθρου με  στοιχεία α`, γ` 

(τουλάχιστον για δύο έτη), δ` και ε`. Αν η παράβαση αφορά  ανήλικο, η κύρωση είναι 

τουλάχιστον 4 έτη. 

 4. Σε περίπτωση νέας παράβασης ντόπινγκ (παράβαση καθ` υποτροπή) από: 

 ΑΘΛΗΤΗ: 

 α. Αν η νέα παράβαση αφορά, όπως και η πρώτη, απαγορευμένες ουσίες της Α`  

περίπτωσης, επιβάλλεται απαγόρευση συμμετοχής σε κάθε είδους αθλητικές  συναντήσεις 

και διοργανώσεις όλων των αθλημάτων για χρονικό διάστημα μέχρι 4  έτη. 

 β. Αν η νέα παράβαση αφορά απαγορευμένες ουσίες της Β` περίπτωσης, ενώ η  πρώτη 

παράβαση αφορούσε ουσίες της Α` περίπτωσης, επιβάλλεται η κύρωση της  προηγούμενης 

περ. α` για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 ετών. 

 γ. Αν η νέα παράβαση αφορά, όπως και η πρώτη απαγορευμένες ουσίες της Β`  

περίπτωσης, επιβάλλεται η κύρωση της πιο πάνω απαγόρευσης συμμετοχής για  χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον 5 ετών, αν ο αθλητής είναι ανήλικος και  τουλάχιστον 1Ο ετών αν 

είναι ενήλικας. 

 δ. Αν η παράβαση τελέσθηκε για τρίτη φορά, επιβάλλεται η κύρωση της πιο  πάνω 

απαγόρευσης συμμετοχής ισοβίως. 

 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ: 

 Επιβάλλεται η κύρωση της ισόβιας απαγόρευσης συμμετοχής στην οργάνωση και  

διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων και διοργανώσεων και της άσκησης των  καθηκόντων 

τους κατά τη διεξαγωγή των πιο πάνω αγώνων. 

 5. Οι καθ` υποτροπή ποινές επιβάλλονται ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα  που 

μεσολαβεί μεταξύ της τέλεσης των περισσότερων πράξεων. 

 6. Στα πρόσωπα που υποπίπτουν στις προβλεπόμενες στο άρθρο 1282 παρ. 2 περ.  α`, β` 

και γ` παραβάσεις επιβάλλονται οι κυρώσεις της περίπτωσης Β`, της  παρ. 3 του παρόντος 

άρθρου. 
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 7. Εκτός των ανωτέρω κυρώσεων, σε περίπτωση παράβασης ντόπινγκ, μπορεί με  απόφαση 

του Υπουργού Πολιτισμού να ανακαλείται προσωρινά ή οριστικά η άδεια  άσκησης 

επαγγέλματος σε προπονητή. 

 8. Η εφαρμογή των πιο πάνω αναφερόμενων κυρώσεων μπορεί να συνοδεύεται από  

τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους ντόπινγκ στον αθλητή, κατά τη διάρκεια της  τιμωρίας του. 

 9. Όποιος δεν συμμορφώνεται με την απόφαση του αρμόδιου πειθαρχικού οργάνου  με 

την οποία επιβλήθηκε κύρωση για παράβαση ντόπινγκ ή όποιος συνεργεί σε αυτό  

τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι 50.000 ευρώ. 

10. Σε περίπτωση που κατόπιν ελέγχου ντόπινγκ από οποιονδήποτε ημεδαπό ή  αλλοδαπό 

αρμόδιο φορέα σε αθλητές εθνικής ομάδας ομοσπονδίας, διαπιστωθεί  ότι κατά το 

διάστημα που οι αθλητές αυτοί βρίσκονται στη διάθεση της  ομοσπονδίας αυτής έχει γίνει 

χρήση των απαγορευμένων ουσιών, υλικών ή  μεθόδων κατά την έννοια των διατάξεων του 

παρόντος νόμου βάσει οργανωμένου  σχεδίου, τα Μέλη του διοικητικού συμβουλίου της 

ομοσπονδίας αυτής  κηρύσσονται έκπτωτα. Σε περίπτωση υποτροπής αίρεται υποχρεωτικά 

η ειδική αθλητική  αναγνώριση της ομοσπονδίας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του 

άρθρου 28  του παρόντος. 

Το Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή του οικείου επαγγελματικού  συνδέσμου 

οφείλει να διαβιβάσει στο οικείο πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο τις  περιπτώσεις για 

παράβαση ντόπινγκ μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, αφότου  έλαβε γνώση μιας 

παράβασης ντόπινγκ ή αφότου διαβιβάσθηκαν τα θετικά  αποτελέσματα ενός 

ελέγχου ντόπινγκ κατ` άρθρο 128ΣΤ περίπτωση στ΄ του  παρόντος. Η παραβίαση της 

παραπάνω υποχρέωσης τιμωρείται πειθαρχικά, εφόσον  διαπιστωθεί ότι συντρέχει 

περίπτωση συγκάλυψης. 

 4. Η έναρξη της κύρωσης για μια παράβαση ντόπινγκ υπολογίζεται από την  ημερομηνία 

λήψης του δείγματος και, εάν επιβλήθηκε για άρνηση υποβολής σε  έλεγχο ντόπινγκ, 

υπολογίζεται από την ημερομηνία της άρνησης ή της μη  συμμόρφωσης. Σε κάθε άλλη 

περίπτωση, η ποινή υπολογίζεται από την ημερομηνία  έκδοσης της απόφασης από το 

οικείο πειθαρχικό όργανο. 

 5. Οι διαδικασίες του ελέγχου ντόπινγκ και τα σχετικά με την κοινοποίηση  των 

αποτελεσμάτων τους θέματα υπόκεινται στους περιορισμούς των διατάξεων  του Ν. 
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2472/1997 (ΦΕΚ50 Α΄) για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία  δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. 

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. προσβάλλονται με προσφυγή ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου 

Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 124 

του Ν. 2725/1999.  

Οι Κανονισμοί και οι αποφάσεις που εκδίδονται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή 

(Δ.Ο.Ε.), τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (Π.Ο.Α. – W.A.D.A.) και την Παγκόσμια 

Ομοσπονδία Ζίου-Ζίτσου , σχετικά με τον έλεγχο ντόπινγκ, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

του παρόντος Κανονισμού.  

Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις Νόμων και Κανονιστικών Πράξεων σχετικά με το 

αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού. 

 


