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ΘΕΜΑ: Σεμινάριο «Παγκόσμιος Κώδικας Αντι-Ντόπινγκ: Ανασκόπιση και εφαρμογή στην 
Κυπριακή Νομοθεσία» 

 
Η Κυπριακή Αρχή Αντί-Ντόπινγκ (CyADA) ανακοινώνει την διεξαγωγή Σεμιναρίου με θέμα «Παγκόσμιος 
Κώδικας Αντι-Ντόπινγκ: Ανασκόπιση και εφαρμογή στην Κυπριακή Νομοθεσία». 
 
Το Σεμινάριο, το οποίο διοργανώνεται σε συνεργασία και με τη στήριξη του Δικηγορικού Γραφείου Γιώργος 
Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε., θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017, από τις 10:30 π.μ. 
μέχρι 1:30 μ.μ., στο Ολυμπιακό Μέγαρο, Λευκωσία.  
 
Ο Παγκόσμιος Κώδικας Αντι-Ντόπινγκ αποτελεί τη βάση των προγραμμάτων αντι-ντόπινγκ που 
εφαρμόζουν όλοι οι εθνικοί οργανισμοί αντι-ντόπινγκ και όλες οι διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες. Ο 
σκοπός του Παγκόσµιου Κώδικα Αντι-Ντόπινγκ είναι η προστασία του θεµελιώδους δικαιώµατος των 
Αθλητών να συµµετέχουν στον αθλητισµό χωρίς ντόπινγκ και 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.    
 
«Ο σκοπός του Σεμιναρίου είναι να δώσει μια πλήρη ανασκόπιση του Παγκόσμιου Κώδικα Αντι-Ντόπινγκ 
και να παρουσιάσει την εφαρμογή του στη χώρα μας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε βασικές πρόνοιες του 
Κώδικα όπως οι παραβάσεις κανόνων αντι-ντόπινγκ, ο χειρισμός των αποτελεσμάτων, οι συνέπειες από 
τις παραβάσεις ντόπινγκ, κ.α.» δήλωσε ο Πρόεδρος της Αρχής, Δρ. Μιχαήλ Πέτρου. 
 
«Το Σεμινάριο αποσκοπεί στην ενημέρωση των δικηγόρων, αθλητικών παραγόντων και των ίδιων των 
αθλητών αλλά και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου για το πρόγραμμα και τους κανονισμούς αντι-ντόπινγκ 
που ισχύουν στην Κύπρο και παγκοσμίως» πρόσθεσε ο Δρ. Πέτρου.  
 
Ο κ. Γιώργος Ζ. Γεωργίου, Διευθύνων Συναίτερος της εταιρείας Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες 
Δ.Ε.Π.Ε. εξέφρασε την ελπίδα ότι «το σεμινάριο θα συμβάλει στην καταπολέμηση της χρήσης 
απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων στον αθλητισμό, στην προώθηση της υγείας και στην προστασία 
του θεµελιώδους δικαιώµατος των αθλητών».  
 
Κύριος Εισηγητής του Σεμιναρίου θα είναι ο κ. Graham Arthur, δικηγόρος από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κ. 
Arthur διετέλεσε διευθυντής για νομικά θέματα στον οργανισμό αντι-ντόπινγκ του Ηνωμένου Βασιλέιου 
(2010-2017) και είναι πρόεδρος της Επιτροπής για Νομικά Θέματα της Σύμβασης Αντι-Ντόπινγκ του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (από το 2014 μέχρι σήμερα).  
 
Η συμμετοχή στο Σεμινάριο είναι δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες και για δήλωση συμμετοχής οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέφτονται την ιστοσελίδα της Αρχής (www.cyada.org.cy).  
 
Κυπριακή Αρχή Αντι-Ντόπινγκ 

Λευκωσία, 12.6.2017 

*****  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Κυπριακή Αρχή Αντι-Ντόπινγκ στο 

media@cyada.org.cy ή στο τηλέφωνο 22774411.   
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