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Σκοπός  

• Ενημέρωση/ προβολή για   

– το Προσωπικό Δειγματοληψίας της CyADA 

• «Ποιοι είναι;»  

• «Τι δουλειά κάνουν;»  

• «Πόσο καλά κάνουν τη δουλειά τους;» κ.α. 

• Καθιερωμένη ετήσια συνάντηση με το 

Προσωπικό Δειγματοληψίας  



Καθήκοντα/ Υποχρεώσεις  

• Καθορίζονται με Νόμο [7(ΙΙΙ)/2009]  

• Το περί του Αντί-Ντόπινγκ (Εφαρμοστικά Μέτρα 

της Σύμβασης, των Παραρτημάτων και των 

προσαρτημάτων της, Λειτουργία της Αρμόδιας 

Αρχής, Λειτουργία Πειθαρχικού Συμβουλίου Αντί-

Ντόπινγκ και Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού 

Συμβουλίου Αντί-Ντόπινγκ) Διάταγμα (Αρ. 2) του 

2011 [Κ.Δ.Π. 498/2011]  

 



Προσωπικό Δειγματοληψίας  

• «Προσωπικό δειγματοληψίας» σημαίνει 

συλλογικά το εκπαιδευμένο προσωπικό που 

εξουσιοδοτείται από την Αρμόδια Αρχή για την 

πραγματοποίηση των υποχρεώσεων της κατά 

τη διαδικασία δειγματοληψίας ή την 

υποβοήθηση σε αυτή και περιλαμβάνει κυρίως 

τον αιμολήπτη, τον συνοδό και τον 

υπεύθυνο ελέγχου ντόπινγκ.  (ΚΔΠ 498/2011)  



Προσωπικό Δειγματοληψίας  

• «Υπεύθυνος ελέγχου ντόπινγκ ή ΥΕΝ» 

– σημαίνει τον λειτουργό που είναι εξουσιοδοτημένος από 

την Αρμόδια Αρχή να επιβλέπει και να διευθύνει, επί 

τόπου, τη διαδικασία δειγματοληψίας. 

• «Αιμολήπτης» 

– σημαίνει τον υπεύθυνο που κατέχει τα κατάλληλα 

προσόντα και εξουσιοδότηση από την Αρμόδια Αρχή για 

τη λήψη αίματος από τον αθλητή. 



Προσωπικό Δειγματοληψίας  

• «Συνοδός» 

– σημαίνει τον υπεύθυνο ο οποίος είναι εκπαιδευμένος και 

εξουσιοδοτημένος από την Αρμόδια Αρχή για να εκτελεί 

συγκεκριμένα καθήκοντα, περιλαμβανομένων ενός ή 

περισσοτέρων από τα ακόλουθα: 

• την ειδοποίηση του αθλητή που έχει επιλεγεί για να 

δώσει δείγμα, 

• την συνοδεία και την παρακολούθηση του αθλητή 

μέχρι την άφιξη του στο σταθμό ελέγχου ντόπινγκ και/ή 

την μαρτυρία και την επιβεβαίωση της λήψης του 

δείγματος, όπου αυτό το επιτρέπει η εκπαίδευση του.  



Καθήκοντα/ Υποχρεώσεις  

• Καθήκοντα καθορίζονται στη Κ.Δ.Π. 498/2011: 

• Μέρος VII: Διατάξεις για τους Ελέγχους Ντόπινγκ 

– Κεφ. Β: Ειδοποίηση του Αθλητή 

– Κεφ. Γ: Προετοιμασία της Διαδικασίας Δειγματοληψίας  

– Κεφ. Δ: Διεξαγωγή της Διαδικασίας Δειγματοληψίας  

– Κεφ. Ε: Ασφάλεια/ Διαχείριση μετά τον Έλεγχο 

– Κεφ. Στ.: Μεταφορά των Δειγμάτων και Τεκμηρίωση  

– Κεφ. Η: Στοιχεία Εντοπισμού Αθλητή 



Καθήκοντα/ Υποχρεώσεις  

• Διεθνείς Προδιαγραφές για τους Ελέγχους [Ν.7(ΙΙΙ)/2009] 

– Παρ. Α: Διερεύνηση πιθανής Αποτυχίας Συμμόρφωσης 

– Παρ. Β: Τροποποιήσεις για Αθλητές με Αναπηρία 

– Παρ. Γ: Τροποποιήσεις για Αθλητές που είναι Ανήλικοι 

– Παρ. Δ: Λήψη Δείγματος Ούρων 

– Παρ. Ε: Λήψη Δείγματος Αίματος 

– Παρ. Στ: Δείγμα Ούρων: Ανεπαρκής Όγκος 

– Παρ. Ζ: Δείγμα Ούρων που δεν πληροί τις απαιτήσεις 

Κατάλληλου Ειδικού Βάρους για Ανάλυση 

 



Ποιοι είναι; 

• 18 πρόσωπα (8 άνδρες, 10 γυναίκες) 

• Απόφοιτοι πανεπιστημίου (πτυχίο/ μεταπτυχιακό) 

– Χημεία: 7   -- Χημική μηχανική: 1 

– Νοσηλευτική: 7   -- Κλινική μικροβιολογία: 1 

– Ιατρική: 1   -- Βιολογία: 1  

• Ξένες γλώσσες 

– Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ρωσικά, ουκρανικά, αραβικά κ.α. 

• Απασχόληση 

– 16 δημόσιοι υπάλληλοι, 2 ιδιώτες 



«Ποιοι είναι;» 

• Εργασιακή σχέση με CyADA  

– Αγορά υπηρεσιών 

• Αμοιβή 

– Καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο (09.06.2011) 

– Ανάλογα με τη διάρκεια της Δειγματοληψίας 

• μέχρι 5 ώρες: €68.40  

• πέρα των 5 ωρών: €98.40  

• πέρα των 8 ωρών: €128.40           (Απόφαση ΔΣ ΚΟΑ, 2006) 

– Οδοιπορικά για μετακινήσεις εκτός έδρας 

– Άλλα έξοδα  

 

 



Επιλογή/ εκπαίδευση  

• Προκήρυξη  

• Αρχική επιλογή (βάσει της Προκήρυξης) 

• 1η Συνάντηση 

• Προκαταρτική εκπαίδευση – εξέταση 

• Βασική εκπαίδευση – εξέταση  

• Διαπίστευση  

– Επανάληψη τουλάχιστον ανά 2ετία 



Εκπαίδευση  

• Προκαταρτική εκπαίδευση  

• Βασική εκπαίδευση – εξέταση  

– 2009: ΕΣΚΑΝ, Ελλάδα 

– 2011, 2013: UKAD, Ηνωμένο Βασίλειο  

• Τακτικές συναντήσεις  

– Τουλάχιστον 2 φορές ανά έτος 



Συγκρουόμενα συμφέροντα  

• «Η CyADA εξουσιοδοτεί Προσωπικό 

Δειγματοληψίας που να μην έχει συγκρουόμενα 

συμφέροντα ως προς το αποτέλεσμα του ελέγχου»                       

(ΚΔΠ 498/2011) 



Εμπιστευτικότητα  

• Η CyADA δεσμεύεται από σχετικές νομοθεσίες για 

την προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα των αθλητών και άλλων προσώπων 

στα πλαίσια των προγραμμάτων αντί-ντόπινγκ 

 



Έλεγχοι ντόπινγκ   

 Έτος  Εντολές  IC OOC Σύνολο  

2009 58 139 52 191 

(2009 ΑMKE) 38 174 0 174 

2010 105 310 118 428 

2011 61 203 35 238 

2012 83 268 34 302 

2013 59 245 19 264 

2014 68 233 33 266 



Κόστος  

• 2012: 30,000 €  

• 2013: 25,000 € 

 



Έλεγχοι ντόπινγκ «τρίτων»  

• Έλεγχοι διεθνών ομοσπονδιών 

– Εντός και εκτός αγώνα 

– στίβο, ποδηλασία, αυτοκίνητο, πετοσφαίριση, 

αντισφαίριση, κολύμβηση, τρίαθλο, μπόουλινγκ, 

ξιφασκία κ.α.  

• Έλεγχοι εθνικών οργανισμών αντί-ντόπινγκ 

– Εντός Κύπρου: Ελλάδα, Ελβετία, Ρουμανία κ.α. 

– Εκτός Κύπρου: Εθνική Ελλάδας Καλαθόσφαιρας,  

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου, Βαρδινογιαννεια κ.α.  

 

 

 

 



Επίλογος  

• «Από την Λαϊκή Τράπεζα στην Γλασκώβη» 

• 2009: «κληρονομιά» από Εθνική Επιτροπή Αντί-

Ντόπινγκ 

• 2014: Συμμετοχή 3 Δειγματοληπτών (YEN) στους 

Κοινοπολιτειακούς Αγώνες «Γλασκώβη 2014»  

 

 

 



Επίλογος  

Tue 22/07/2014 11:56 PM  

From: George Tsamis (George.Tsamis@ukad.org.uk) 
 

Hi Michael 
 

I hope you are well. 

A quick email to inform you that following the international DCOs' 

assessment I received feedback for the 3 female Cypriot DCOs. They 

were excellent, top of their class and you should be very proud of 

them. 
 

Speak to you soon. 
 

George Tsamis | Head of Testing | UK Anti-Doping 

 



Επίλογος  

• Η CyADA χαίρει εκτίμησης σε παγκύπριο και 

σε παγκόσμιο επίπεδο για το προσωπικό 

δειγματοληψίας της αλλά και γενικότερα για την 

προσήλωσή της στις αρχές του Παγκόσμιου 

Κώδικα Αντί-Ντόπινγκ για την προστασία των 

δικαιωμάτων των αθλητών που αγωνίζονται 

«καθαροί». 

 

 

 

 


