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ΘΕΜΑ: Συμμετοχή της Αρχής Αντι-Ντόπινγκ στο συνέδριο για τα 40χρονα της 

Αθλητιατρικής Εταιρείας Κύπρου. 

 

Η Κυπριακή Αρχή Αντι-Nτόπινγκ (CyADA), 

συμμετείχε στο συνέδριο που διοργάνωσε η 

Αθλητιατρική Εταιρεία Κύπρου (Α.Ε.Κ.) επ’ 

ευκαιρία της συμπλήρωσης 40 χρόνων από την 

ίδρυση της. Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε με 

το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας το διήμερο 9-10 

Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή επιστημόνων 

και επαγγελματιών του αθλητικού χώρου αλλά 

και διδακτικού προσωπικού και φοιτητών του 

Πανεπιστημίου Λευκωσίας από τους κλάδους 

Φυσικοθεραπείας, Επιστήμης του Αθλητισμού, 

Διαιτολογίας - Διατροφολογίας και της Ιατρικής Σχολής. 

 

Εκ των ομιλιτών του συνεδρίου ήταν ο Πρόεδρος της CyADA, Δρ. Μιχαήλ Πέτρου, ο οποίος, στο 

πλαίσιο της παρουσίασης του, αναφέρθηκε εκτενώς στις ουσίες και μεθόδους που απαγορεύονται 

στον αθλητισμό. Επίσης, επεξήγησε τους κινδύνους από το ντόπινγκ στην υγεία των αθλητών, 

τους κανονισμούς, τη νομοθεσία σχετικά με το αντί-ντόπινγκ αλλά και θέματα ηθικής και 

δεοντολογίας των ιατρών και γενικότερα του προσωπικού υποστήριξης των αθλητών.   

 

«Η Κυπριακή Αρχή Αντι-Ντόπινγκ αποδίδει μεγάλη σημασία στην ενημέρωση όλων όσων 

ασχολούνται με την υποστήριξη των αθλητών, συμπεριλαμβανομένων των ιατρών, γι’ αυτό, 

πάντοτε δράττεται της ευκαιρίας για να τους ενημερώσει σε θέματα σχετικά με το αντί-

ντόπινγκ», είπε, μεταξύ άλλων, ο Δρ. Πέτρου. «Εντός του 2017 συμμετείχαμε, με παρουσιάσεις 

μας, στο σεμινάριο επιμόρφωσης των ιατρών αγώνων που διοργάνωσε η Αθλητιατρική Εταιρεία 

Κύπρου και στο συνέδριο αθλητιατρικής που διοργάνωσε η εταιρεία «Ανόρθωσις Αμμοχώστου 

Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ», ενώ μελετούμε τρόπους συνεχούς ενημέρωσης των ιατρών μέσω 

ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα μας» πρόσθεσε. 

 

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.Κ. Δρ Ανδρέας Τάνος εξήρε 

την συνεργασία με την CyADA με την οποία η Α.Ε.Κ. διατηρεί άριστες σχέσεις, σημειώνοντας ότι 

η επιστημονική της συμβολή επιζητείται και προσέθεσε τα εξής: «Η Α.Ε.Κ. θεωρεί επιβεβλημένη 

την ενημέρωση όλων όσων ασχολούνται με τον αθλητισμό για θέματα αντι-ντόπινγκ. Από την 

πλευρά της Α.Ε.Κ. έχουμε συμβάλει προς την κατεύθυνση αυτή. Τονίζουμε ιδιαίτερα την 

προσπάθεια που από κοινού επιδεικνύεται για την καταπολέμηση της μάστιγας του ντόπινγκ στον 

αθλητισμό και της συστηματικής ενημέρωσης για όσα θέματα εμπεριέχονται στον Κώδικα Αντι-

Ντόπινγκ και γενικότερα τη συμπεριφορά όσων εμπλέκονται στον αθλητισμό απέναντι στα 

θέματα αυτά». 
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Η Α.Ε.Κ. ιδρύθηκε το 1977 και 

υπήρξε πρωτοπόρος σε σημαντικά 

θέματα που αφορούν την υγιή 

αθλητική δραστηριότητα όπως η 

ιατρική ασφάλιση, το δελτίο υγείας 

και το αντι-ντόπινγκ. Ιδιαίτερα 

στον τομέα του αντι-ντόπινγκ, η 

Α.Ε.Κ. υπήρξε ο φορέας που 

πραγματοποίησε τους πρώτους 

ελέγχους ντόπινγκ στην Κύπρο και 

συνέχισε να έχει εμπλοκή για 

πολλά χρόνια μετά, μέχρι την 

ίδρυση της ανεξάρτητης 

Κυπριακής Αρχής Αντι-Ντόπινγκ. 

Η Α.Ε.Κ. έχει τακτικά και εταιρικά μέλη προσοντούχους διαφόρων ειδικοτήτων (Ιατροί, Χημικοί, 

Φαρμακοποιοί, Φυσιοθεραπευτές, Γυμναστές, Διαιτολόγοι, Αθλητικοί Διατροφολόγοι, 

Ποδολόγοι, κ.α.) που ασχολούνται με την παροχή επιστημονικής υποστήριξης σε Αθλητές.  

 

«Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την ενημέρωση αλλά κυρίως την ευαισθητοποίηση 

όλων ασχολούνται με την υποστήριξη των αθλητών» ανέφερε ο Δρ. Πέτρου στην παρουσίαση του 

στο Συνέδριο, τονίζοντας πως, «αποτελεί προσωπική και επαγγελματική υποχρέωση και 

δέσμευση κάθε επαγγελματία στο χώρο του αθλητισμού η προστασία της υγείας όλων των 

αθλητών και η προσπάθεια καταπολέμησης του ντόπινγκ».   

    

Κυπριακή Αρχή Αντι-Ντόπινγκ 

Λευκωσία,  5 Οκτωβρίου 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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