Ο Παγκόσμιος Κώδικας
Αντί-Ντόπινγκ: Ανασκόπηση και
εφαρμογή στην Κυπριακή Νομοθεσία

Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017
Ολυμπιακό Μέγαρο, Λευκωσία
10.30 π.μ. - 1.30 μ.μ.
Δωρεάν Συμμετοχή
Κύριος Ομιλητής: Graham Arthur

Διοργανωτές

Εισαγωγή
Ο Παγκόσμιος Κώδικας Αντί-Ντόπινγκ του 2015 αποτελεί τη βάση των προγραμμάτων αντί-ντόπινγκ που εφαρμόζουν όλοι οι εθνικοί
οργανισμοί αντί-ντόπινγκ και όλες οι διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες. Ο σκοπός του Κώδικα είναι: (α) η προστασία του θεµελιώδους
δικαιώµατος των Αθλητών να συµµετέχουν στον αθλητισµό χωρίς ντόπινγκ και συνεπώς η προώθηση της υγείας, της δικαιοσύνης και
της ισότητας των Αθλητών σε ολόκληρο τον κόσµο, και (β) η διασφάλιση εναρµονισµένων, συντονισµένων και αποτελεσµατικών
προγραµµάτων κατά του ντόπινγκ σε διεθνές και εθνικό επίπεδο ως προς τον εντοπισµό, την αποτροπή και την πρόληψη του
ντόπινγκ. Αρμόδια για την εφαρμογή του Κώδικα στη χώρα μας είναι η Κυπριακή Αρχή Αντί-Ντόπινγκ.

Το Σεμινάριο
Ο σκοπός του Σεμιναρίου είναι να δώσει μια πλήρη ανασκόπηση του Παγκόσμιου Κώδικα Αντί-Ντόπινγκ και να παρουσιάσει την
εφαρμογή του στην Κυπριακή Νομοθεσία. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε βασικές πρόνοιες του Κώδικα όπως οι παραβάσεις
κανόνων αντί-ντόπινγκ, ο χειρισμός των αποτελεσμάτων, το βάρος της απόδειξης, οι συνέπειες από τις παραβάσεις κανόνων
αντί-ντόπινγκ, κ.α. Επίσης, το Σεμινάριο αποσκοπεί στην ενημέρωση των δικηγόρων, αθλητικών παραγόντων και των ίδιων των
αθλητών αλλά και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου για τους κανονισμούς αντί-ντόπινγκ και, γενικότερα, το πρόγραμμα αντί-ντόπινγκ
που ισχύει στην Κύπρο.

Ακροατήριο
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:
•
•
•
•

Δικηγόρους
Αθλητικούς παράγοντες
Αθλητές
Φοιτητές νομικής, διοίκησης αθλητισμού, αθλητικής επιστήμης κ.α.

Εισηγητές Σεμιναρίου
Κύριος Εισηγητής του Σεμιναρίου θα είναι ο κ. Graham Arthur, Δικηγόρος από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κ. Arthur διετέλεσε
νομικός διευθυντής του οργανισμού αντί-ντόπινγκ του Ηνωμένου Βασιλείου (2010-2017) και είναι πρόεδρος της Επιτροπής για
Νομικά Θέματα της Σύμβασης Αντί-Ντόπινγκ του Συμβουλίου της Ευρώπης (2014 μέχρι σήμερα).
Στο Σεμινάριο θα συμμετέχουν επίσης, ως εισηγητές ο κ. Γιώργος Ιωάννου, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος της Κυπριακής
Αρχής Αντι-Ντόπινγκ και ο Ιατρός Μιχαήλ Πέτρου, πρόεδρος της Κυπριακής Αρχής Αντι-Ντόπινγκ.
Συντονιστής στο Σεμινάριο θα είναι ο κ. Γιώργος Ζ. Γεωργίου, Δικηγόρος και Διευθύνων Συνέταιρος της εταιρείας Γιώργος Ζ.
Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.

Graham Arthur
Κύριος Εισηγητής

Γιώργος Ιωάννου
Εισηγητής

Μιχαήλ Πέτρου
Εισηγητής

Γιώργος Ζ. Γεωργίου
Συντονιστής

Πρόγραμμα Σεμιναρίου
10.00 - 10.30

Εγγραφές

10.30 - 10.45

Χαιρετισμοί
Στο Σεμινάριο έχουν προσκληθεί για να παραστούν και να απευθύνουν σύντομο χαιρετισμό ο Υπουργός
Παιδείας και Πολιτισμού, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και ο Πρόεδρος του Παγκύπριου
Δικηγορικού Συλλόγου

10.45 - 11.00

Εισαγωγή από τον Συντονιστή
Γιώργος Ζ. Γεωργίου, Διευθύνων Συνέταιρος, Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.

11.00 - 11.20

Η Κυπριακή Αρχή Αντι-Ντόπινγκ και οι προσπάθειες για την καταπολέμηση του ντόπινγκ στην Κύπρο
Ιατρός Μιχαήλ Πέτρου, Πρόεδρος Κυπριακής Αρχής Αντι-Ντόπινγκ

11.20 - 11.40

Πειθαρχικοί Κανονισμοί Αντι-Ντόπινγκ της Κύπρου
Γιώργος Ιωάννου, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος Κυπριακής Αρχής Αντι-Ντόπινγκ

11.40 - 13.00

The World Anti-Doping Code 2015: Overview, Application and Implementation at a National Level
Graham Arthur, Lawyer, former Director of Legal at UK Anti-Doping (2010-2017) and Chair of the Legal
Advisory Group to the Council of Europe Anti-Doping Convention (2014-present)

13.00 - 13.30

Ερωτήσεις – Συζήτηση

13.30

Τέλος Σεμιναρίου – Γεύμα

Βιογραφικά Εισηγητών
Graham Arthur - Κύριος Εισηγητής
Ο κ. Graham Arthur είναι δικηγόρος στη Μεγάλη Βρετανία με πολύ μεγάλη εμπειρία σε θέματα αθλητικών κανονισμών,
αντί-ντόπινγκ, προστασίας προσωπικών δεδομένων και ταξινόμησης. Διετέλεσε Νομικός Διευθυντής του Οργανισμού
Αντί-Ντόπινγκ του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Anti-Doping) για επτά έτη (2010-2017) όπου επέβλεψε τη διερεύνηση και πειθαρχική
δίωξη σε μεγάλο αριθμό υποθέσεων παράβασης κανονισμών αντί-ντόπινγκ και συμβούλευε τον οργανισμό σε ποικίλα άλλα
νομικά θέματα. Πλέον εκπροσωπεί ιδιώτες σε θέματα αντί-ντόπινγκ και αθλητικής διοίκησης και συνεργάζεται με διεθνείς
ομοσπονδίες για θέματα αντί-ντόπινγκ κ.α.. Σε διεθνές επίπεδο, ο κ. Arthur είναι πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για
Νομικά Θέματα της Σύμβασης Αντί-Ντόπινγκ του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία ασκεί συμβουλευτική δράση στις
κυβερνήσεις των χωρών της Ευρώπης σε θέματα πολιτικών και πρακτικών σε σχέση με το αντί-ντόπινγκ.
Γιώργος Ιωάννου - Εισηγητής
Ο Γιώργος Ιωάννου είναι δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. και παρέχει τις νομικές
του υπηρεσίες στην Κυπριακή Αρχή Αντί-Ντόπινγκ από το 2011. Έχει προβεί μαζί με τον πρόεδρο της Αρχής στη νομοτεχνική
μελέτη των Κυπριακών Κανονισμών Αντί-Ντόπινγκ και έχει εκπροσωπήσει την Αρχή σε μεγάλο αριθμό υποθέσεων παράβασης
των κανονισμών αντί-ντόπινγκ ενώπιον των δύο Πειθαρχικών Συμβουλίων και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε νομικά
θέματα σε σχέση με τη λειτουργία της Αρχής. Ο Γιώργος Ιωάννου διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε θέματα αντί-ντόπινγκ και
συμμετείχε σε συνέδρια / σεμινάρια με διοργανωτές τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντί-Ντόπινγκ, το Συμβούλιο της Ευρώπης κ.α.
Δρ. Μιχαήλ Πέτρου - Εισηγητής
Ο ιατρός Μιχαήλ Πέτρου είναι ο πρόεδρος της Κυπριακής Αρχής Αντί-Ντόπινγκ από την ίδρυσή της το 2009. Έχει έντονη δράση
στο Συμβούλιο της Ευρώπης όπου είναι πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για Θέματα Συμμόρφωσης με τη Σύμβαση
Αντί-Ντόπινγκ από το 2014 και υπήρξε επικεφαλής των ομάδων αξιολόγησης για την εφαρμογή της Σύμβασης Αντί-Ντόπινγκ σε
πολλά κράτη της Ευρώπης, παρέχοντας συστάσεις για τη νομοθεσία, τις πολιτικές και πρακτικές αντί-ντόπινγκ των κρατών αυτών.
Επίσης, διετέλεσε πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για Επιστημονικά Θέματα τα έτη 2006-2010. Ακόμη, ο ιατρός
Πέτρου ήταν επικεφαλής των ανεξάρτητων παρατηρητών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντί-Ντόπινγκ στους Μεσογειακούς
Αγώνες του 2013 στη Μερσίνη της Τουρκίας και τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2016 στο Ρίο, Βραζιλία.

Βιογραφικό Συντονιστή
Γιώργος Ζ. Γεωργίου - Συντονιστής
Ο κ. Γιώργος Ζ. Γεωργίου είναι ο Διευθύνων Συνέταιρος στο δικηγορικό γραφείο Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.
Ο Γιώργος Ζ. Γεωργίου είναι καταξιωμένος δικηγόρος με μακροχρόνια πείρα στους ακόλουθους τομείς: εκδίκαση δικαστικών
και διεθνών εμπορικών υποθέσεων, εταιρικά θέματα, επίλυση διαφορών & εναλλακτική επίλυση διαφορών, εργατικό δίκαιο και
δίκαιο ακίνητης ιδιοκτησίας. Είναι νομικός σύμβουλος σε σημαντικούς φορείς και οργανισμούς και θεωρείται εμπειρογνώμονας
σε όλες τις μορφές επίλυσης διαφορών. Επίσης ο Γιώργος Ζ. Γεωργίου είναι εκπαιδευτής σε νομικά σεμινάρια Κυπριακού
Δικαίου και παρέχει διαλέξεις σε νομικά συνέδρια. Ο Γιώργος Ζ. Γεωργίου και η ομάδα του παρέχουν νομική στήριξη στην
Κυπριακή Αρχή Αντί-Ντόπινγκ από το 2011 και πραγματοποίησαν τη νομοτεχνική μελέτη των Κανονισμών Αντί-Ντόπινγκ της
Κύπρου σε συνεργασία με την Κυπριακή Αρχή Αντί-Ντόπινγκ το 2011 και 2015. Το δικηγορικό γραφείο Γιώργος Ζ. Γεωργίου &
Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. είναι συνδιοργανωτής του σεμιναρίου.

Διοργανωτές

Η Κυπριακή Αρχή Αντι-Ντόπινγκ αποτελεί τον εθνικό οργανισμό αντί-ντόπινγκ της Κύπρου. Ιδρύθηκε τον Μάιο του 2009, με
Διάταγμα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού (ΚΔΠ 227/2009), βάση του περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του
Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Κυρωτικού) Νόμου του 2009. Η Κυπριακή Αρχή Αντι-Ντόπινγκ έχει την ευθύνη της εφαρμογής και
διαχείρισης αποτελεσματικής αντι-ντόπινγκ πολιτικής, που να είναι σύμφωνη με την Κυπριακή Νομοθεσία, τον Παγκόσμιο Κώδικα
Αντι-Ντόπινγκ και τις διεθνείς Συμβάσεις και άλλες δεσμεύσεις της Δημοκρατίας.

Το δικηγορικό γραφείο Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. αποτελείται από έμπειρους δικηγόρους, διαιτητές και
νομικούς συμβούλους. Από την ίδρυσή της το 2005, το γραφείο στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία στο κέντρο της Λευκωσίας και
εκπροσωπεί πελάτες ενώπιον δικαστηρίων σε όλες τις πόλεις. Το γραφείο είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και αποτελείται από μια
ομάδα εμπειρογνωμόνων στους ακόλουθους τομείς: Διαιτησία και Επίλυση Διαφορών, Δίκαιο Ακίνητης ιδιοκτησίας &
Κατασκευαστικό Δίκαιο, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Διοίκηση & Κληρονομικό Δίκαιο, Εκδίκαση Δικαστικών και Διεθνών
Εμπορικών υποθέσεων, Εταιρικό & Εμπορικό Δίκαιο, Εργατικό και Συνταξιοδοτικό Δίκαιο, Μεταναστευτικό Δίκαιο, Τραπεζικό
Δίκαιο και Φορολογικό Δίκαιο.

Εγγραφή
Η εγγραφή στο Σεμινάριο μπορεί να γίνει μέχρι την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017, με τους παρακάτω τρόπους:
• Ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Κυπριακής Αρχής Αντί-Ντόπινγκ www.cyada.org.cy
• Με ηλεκτρονικό μήνυμα στο bd@gzg.com.cy ή info@cyada.org.cy
• Στο τηλέφωνο +357 22763346 ή +357 22774411

Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες ή απορίες σχετικά με το σεμινάριο και τις εγγραφές παρακαλώ επικοινωνήστε με τo δικηγορικό
γραφείο Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. στο τηλέφωνο +357 22763346.

