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ΘΕΜΑ: Σεμινάριο εκπαίδευσης προσωπικού δειγματοληψίας Κυπριακής Αρχής Αντι-Ντόπινγκ  

 

 
 

H Κυπριακή Αρχή Αντι-Ντόπινγκ (CyADA), διοργάνωσε Σεμινάριο Εκπαίδευσης του Προσωπικού 

Δειγματοληψίας σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντι-Ντόπινγκ του Ηνωμένου Βασιλείου (UKAD), 

από τις 23 μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2017, στο Ολυμπιακό Μέγαρο, στη Λευκωσία.  

 

Το σεμινάριο παρακολούθησε το υφιστάμενο αλλά και νέο προσωπικό δειγματοληψίας της CyADA, 

για όλες τις ιδιότητες, δηλαδή τον Υπεύθυνο Ελέγχου Ντόπινγκ, τον Αιμολήπτη και τον Συνοδό 

Ελέγχου Ντόπινγκ. Η εκπαίδευση ήταν περιεκτική και το πρόγραμμα περιλάμβανε όλες τις 

διαδικασίες της δειγματοληψίας: ειδοποίηση και συνοδεία αθλητή, λήψη δείγματος και διαχείριση 

δείγματος. Μετά το τέλος της εκπαίδευσης ακολούθησε πρακτική εξέταση.  

 

Το προσωπικό δειγματοληψίας της CyADA απαριθμεί 16 άτομα, που έχουν ολοκληρώσει με 

επιτυχία την εκπαίδευση και εξέταση και έλαβαν διαπίστευση για τα καθήκοντά τους. Είναι όλοι 

επαγγελματίες στο χώρο της υγείας με εμπειρία στη λήψη και διαχείριση δειγμάτων αλλά και στη 

προστασία της ιδιωτικής ζωής και την τήρηση της εμπιστευτικότητας. 

 

Επίσης, το προσωπικό δειγματοληψίας της CyADA κατέχει μεγάλη εμπειρία σε ελέγχους ντόπινγκ. 

Πέρα από τους ελέγχους για τη CyADA, πραγματοποιεί ελέγχους για διεθνείς ομοσπονδίες που 

διοργανώνουν αγώνες στην Κύπρο ενώ μέλη του προσωπικού συμμετείχαν σε μεγάλες διεθνείς 
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διοργανώσεις όπως οι Κοινοπολιτειακοί Αγώνες στη Γλασκόβη το 2014 και οι Ολυμπιακοί Αγώνες 

Ρίο 2016, μετά από αίτημα των διοργανωτών προς τη CyADA.   

 

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Αρχής Αντι-Ντόπινγκ Δρ Μιχάλης Πέτρου εξήρε το υψηλό επίπεδο 

κατάρτισης των δειγματοληπτών της Αρχής: «Το προσωπικό δειγματοληψίας διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στον αγώνα κατά του ντόπινγκ. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για το επίπεδο των 

υπηρεσιών που προσφέρουν. To επίπεδο τους αποδεικνύεται και από τα ιδιαίτερα κολακευτικά 

σχόλια που λαμβάνουμε από τους αθλητικούς οργανισμούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε αλλά 

και από τους ίδιους τους αθλητές».          

 

Καταλήγοντας ο Δρ Πέτρου σημείωσε τα εξής: «Η τακτική εκπαίδευση και αξιολόγηση του 

προσωπικού δειγματοληψίας μας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντι-Ντόπινγκ του Ηνωμένου 

Βασιλείου δίνει την ευκαιρία να διασφαλίζουμε ότι η γνώση και η πρακτική εφαρμογή των 

διαδικασιών ελέγχου ντόπινγκ από το προσωπικό της CyADA είναι στο απαιτούμενο επίπεδο.» 

 

Η Διευθύντρια του Οργανισμού Αντι-Ντόπινγκ του Ηνωμένου Βασιλείου (UKAD) κα Nicole 

Sapstead σημείωσε τα ακόλουθα:  «Το προσωπικό δειγματοληψίας του UKAD έχει τεράστια 

εμπειρία για να παρέχει εκπαίδευση, υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες.» 

 

Σε ότι αφορά την διαχρονική συνεργασία της UKAD με την CyADA η κα Sapstead ανέφερε τα εξής: 

«Αυτό είναι το τέταρτο κατά σειρά εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργανώθηκε από κοινού μεταξύ 

UKAD και CyADA και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που η συνεργασία αυτή δίνει στο προσωπικό 

δειγματοληψίας και των δύο κρατών την ευκαιρία να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές και γνώσεις. 

Τέτοιου είδους διεθνείς συνεργασίες αποδεικνύουν στην αθλητική κοινότητα ότι οι εθνικοί οργανισμοί 

αντι-ντόπινγκ ανά την υφήλιο συνεργάζονται στενά για να παρέχουν αποτελεσματικά και κατάλληλα 

στοχευμένα προγράμματα που αποκαλύπτουν τους αθλητές που κάνουν ντόπινγκ και 

προστατεύουν το δικαίωμα για καθαρό, δίκαιο και τίμιο αθλητισμό.» 

 

Η CyADA πραγματοποιεί 300-350 ελέγχους ντόπινγκ ανά έτος. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται 

αμέσως μετά το τέλος των αγώνων, αλλά και εκτός αγώνων όπως για παράδειγμα στην προπόνηση 

ή το σπίτι του αθλητή. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται πάντοτε χωρίς προειδοποίηση και 

ακολουθούν αυστηρές διαδικασίες που καθορίζονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντι-Ντόπινγκ.   

 

Κυπριακή Αρχή Αντι-Ντόπινγκ 

Λευκωσία, 18 Δεκεμβρίου 2017 

*****   

 

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

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

mailto:media@cyada.org.cy

