Χαιρετισμός του Δρ Μιχαήλ Πέτρου, Προέδρου της Κυπριακής Αρχής ΑντίΝτόπινγκ, κατά την παρουσίαση της Πολιτικής Δημοσιοποίησης Αποφάσεων της
Κυπριακής Αρχής Αντί-Ντόπινγκ και των Πειθαρχικών Συμβουλίων ΑντίΝτόπινγκ προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,
Με μεγάλη ικανοποίηση ανακοινώνουμε σήμερα την υιοθέτηση, από την Κυπριακή Αρχή
Αντί-Ντόπινγκ, πολιτικής δημοσιοποίησης αποφάσεων της Αρχής και των Πειθαρχικών
Συμβουλίων Αντί-Ντόπινγκ για περιπτώσεις παράβασης ντόπινγκ.
Νοιώθουμε ικανοποιημένοι γιατί καταφέραμε σήμερα να φέρουμε εις πέρας μια μεγάλη
προσπάθεια μας, που μας επιτρέπει αφενός να ανακοινώνουμε τα ονόματα και άλλες
σχετικές

πληροφορίες

όσων

αθλητών

ή

άλλων

προσώπων

παραβιάζουν

τους

κανονισμούς αντί-ντόπινγκ και αφετέρου να το πράττουμε χωρίς να παραβιάζουμε
οποιοδήποτε νόμο ή αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Τα οφέλη από τη δημοσιοποίηση των ονομάτων όσων παραβιάζουν τους κανονισμούς
αντί-ντόπινγκ, όπως απαιτείται από τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντί-Ντόπινγκ, είναι πολλά
και μας είναι απόλυτα κατανοητά. Για αυτό το λόγο η Αρχή τάχθηκε, από την πρώτη
στιγμή μετά την ίδρυσή της το 2009, υπέρ της δημοσιοποίησης. Όμως, εξίσου
κατανοητές και απόλυτα σεβαστές ήταν, και παραμένουν να είναι, οι αρχές για την
προστασία

των

δεδομένων

προσωπικού

χαρακτήρα.

Μετά

από

μια

στενή

και

εποικοδομητική συνεργασία της Αρχής με το Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καταφέραμε να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες
νομοθετικές και άλλες ρυθμίσεις που μας επιτρέπουν στο εξής να εφαρμόζουμε μια
πολιτική δημοσιοποίησης στο θέμα αυτό.
Με την πολιτική που εγκαινιάζει από σήμερα η Αρχή διασφαλίζεται ότι, όλες οι
απαραίτητες πληροφορίες σε σχέση με μια παράβαση ντόπινγκ, συμπεριλαμβανομένων
του ονόματος του αθλητή ή του προσώπου που παραβιάζει τους κανονισμούς αντίντόπινγκ, θα δίνονται στη δημοσιότητα εντός των χρονικών περιθωρίων που προβλέπει
ο Παγκόσμιος Κώδικας Αντί-Ντόπινγκ και η αντίστοιχη Κυπριακή Νομοθεσία.

Σελίδα 1 από 2

Καλούμε όλους όσους εμπλέκονται με την ενημέρωση, να μελετήσουν και να
εφαρμόζουν πιστά την πολιτική αυτή της Αρχής.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια τον κ. Μάριο Παπαχριστοδούλου από
το Γραφείο Επιτρόπου Προσωπικού Χαρακτήρα αλλά και τον ίδιο τον Επίτροπο, κ. Γιάννο
Δανιηλίδη για τη βοήθειά τους προς την Αρχή στο ευαίσθητο αυτό θέμα.

Κυπριακή Αρχή Αντί-Ντόπινγκ
31 Οκτωβρίου 2012
*****
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