
 

 
 

 

 
Σελίδα 1 από 3 

 

Πολιτική Δημοσιοποίησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Αθλητών και 

άλλων Προσώπων στα πλαίσια των Προγραμμάτων Αντί-Ντόπινγκ  

 

Η Κυπριακή Αρχή Αντί-Ντόπινγκ (στο εξής CyADA), λαμβάνοντας υπόψη   

- τους περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον 

Αθλητισμό (Κυρωτικούς) Νόμους του 2009 και 2011, με τα Παραρτήματα και 

τα Προσαρτήματα τους, συμπεριλαμβανομένου του Παγκόσμιου Κώδικα Αντί-

Ντόπινγκ του 2009  

- τους περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του 

Ατόμου) Νόμους του 2001, 2003 και 2012 

- το περί του Αντί-Ντόπινγκ (Εφαρμοστικά Μέτρα της Σύμβασης, των 

Προσαρτημάτων και των Παραρτημάτων της, Λειτουργία Αρμόδιας Αρχής, 

Λειτουργία Πειθαρχικού Συμβουλίου Αντί-Ντόπινγκ και Λειτουργία 

Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Αντί-Ντόπινγκ) Διάταγμα (Αρ. 2) του 2011 (ΚΔΠ  

498/2011) 

- τις επιστολές του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα με ημερομηνίες 25 Μαΐου 2012 και 19 Σεπτεμβρίου 2012 καθώς 

και το ηλεκτρονικό μήνυμα ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2012,   

υιοθετεί την παρακάτω Πολιτική Δημοσιοποίησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Αθλητών και άλλων Προσώπων στα πλαίσια των Προγραμμάτων Αντί-Ντόπινγκ.  

 

A. Δημοσιοποίηση αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου Αντί-Ντόπινγκ ή του 

Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Αντί-Ντόπινγκ που αφορούν στη 

διάπραξη παράβασης ντόπινγκ  

Α.1  Περιεχόμενο 

Η δημοσιοποίηση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:  

- το πλήρες όνομα του αθλητή ή του άλλου προσώπου που διέπραξε την 

παράβαση ντόπινγκ, 

- το άθλημα ή/και το αγώνισμά του και την αρμόδια εθνική και διεθνή 

ομοσπονδία,  

- τον τύπο της παράβασης και τον κανονισμό αντί-ντόπινγκ που 

παραβιάστηκε, όπως ορίζεται στην ΚΔΠ 498/2011, 
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- την ημερομηνία διάπραξης της παράβασης   

- αν αφορά σε έλεγχο ντόπινγκ: τον τύπο του δείγματος (αίμα, ούρα ή άλλο 

βιολογικό υλικό), το είδος του ελέγχου (εντός ή εκτός αγώνα), την 

διοργάνωση/ αγώνα και την ημερομηνία και τον χώρο λήψης του 

δείγματος  

- την κλάση απαγορευμένων ουσιών ή απαγορευμένων μεθόδων που αφορά 

στην παράβαση (για τις περιπτώσεις που η παράβαση αφορά σε 

παρουσία σε δείγμα, χρήση, κατοχή, διακίνηση ή χορήγηση 

απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου)  

- τις συνέπειες της παράβασης, όπως ορίζονται στην ΚΔΠ 498/2011 

Α.2 Χρονικό πλαίσιο δημοσιοποίησης  

Η δημοσιοποίηση γίνεται όχι αργότερα από είκοσι (20) ημέρες από την 

ημερομηνία λήψης της απόφασης από το Πειθαρχικό Συμβούλιο Αντί-Ντόπινγκ ή 

το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Αντί-Ντόπινγκ.  

Α.3     Τρόπος δημοσιοποίησης  

Η δημοσιοποίηση γίνεται με προφορική ή γραπτή ανακοίνωση, από μέρους της 

CyADA. Η δημοσίευση στο διαδίκτυο απαγορεύεται1.  

B. Δημοσιοποίηση αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου Αντί-Ντόπινγκ ή του 

Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Αντί-Ντόπινγκ που αφορούν στη μη 

διάπραξη παράβασης ντόπινγκ  

Όπου το Πειθαρχικό Συμβούλιο Αντί-Ντόπινγκ ή το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό 

Συμβούλιο Αντί-Ντόπινγκ, μετά από ακρόαση της υπόθεσης ή έφεση, αντίστοιχα, 

αποφανθεί ότι, ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο δεν διέπραξε παράβαση ντόπινγκ, 

η απόφαση θα δημοσιοποιείται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του αθλητή ή του 

άλλου προσώπου. 

                                                 
1 Σύμφωνα με την Γνώμη της Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 29 με αριθμό 15/2011 που 

υιοθετήθηκε στις 13 Ιουλίου 2011, η δημοσιοποίηση καταδίκης του αθλητή με ανάρτηση της στο 
διαδίκτυο παραβιάζει την Αρχή της Αναλογικότητας, η τήρηση της οποίας, σύμφωνα με το άρθρο 

4(1)(γ) των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) 

Νόμων του 2001, 2003 και 2012, αποτελεί προϋπόθεση για τη νόμιμη επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα.  
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Στις περιπτώσεις που η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου Αντί-Ντόπινγκ ή 

του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβούλιο Αντί-Ντόπινγκ δημοσιοποιείται, το 

περιεχόμενο της ανακοίνωσης τροποποιείται και περιλαμβάνει τις πληροφορίες 

εκείνες για τις οποίες υπάρχει έγκριση του αθλητή ή του άλλου προσώπου.  

Το χρονικό πλαίσιο και ο τρόπος δημοσιοποίησης της απόφασης δεν 

τροποποιούνται.   

Γ.      Δημοσιοποίηση αποφάσεων Προσωρινού Αποκλεισμού  

Στις περιπτώσεις επιβολής σε αθλητή προσωρινού αποκλεισμού, η CyADA 

δημοσιοποιεί την απόφαση για επιβολή προσωρινού αποκλεισμού, τον λόγο που 

οδήγησε στην απόφαση («μετά από αντικανονικό αναλυτικό εύρημα σε σωματικό 

δείγμα του αθλητή μετά από έλεγχο ντόπινγκ που διενήργησε η CyADA»), την 

ημερομηνία που ο αποκλεισμός τίθεται σε ισχύ και το άθλημα/ αγώνισμα του 

αθλητή που αφορά. Στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται το όνομα του αθλητή ή 

οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητα του 

αθλητή.  

Το χρονικό πλαίσιο και ο τρόπος δημοσιοποίησης της απόφασης δεν 

τροποποιούνται.  

 

Δ.     Ενημέρωση για τις Συνεδρίες του Πειθαρχικού Συμβουλίου Αντί-Ντόπινγκ και του 

Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Αντί-Ντόπινγκ  

 Οι συνεδρίες του Πειθαρχικού Συμβουλίου Αντί-Ντόπινγκ ή του Δευτεροβάθμιου 

Πειθαρχικού Συμβουλίου Αντί-Ντόπινγκ για ακρόαση της υπόθεσης ή έφεση, 

αντίστοιχα, είναι ανοικτές για το κοινό. Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων 

η CyADA θα ενημερώνει έγκαιρα για τις προγραμματισμένες συνεδρίες του 

Πειθαρχικού Συμβουλίου Αντί-Ντόπινγκ ή του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού 

Συμβουλίου Αντί-Ντόπινγκ. Η ανακοίνωση θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της 

CyADA (www.cyada.org.cy) και θα περιλαμβάνει την ημερομηνία και το χώρο της 

συνεδρίασης, μόνο.   

* * * * * 

http://www.cyada.org.cy/

