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ΤΟ ΝΤΟΠΙΝΓΚ
ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ: 
Πειθαρχικές
και ποινικές συνέπειες



- Ανίχνευση απαγορευμένης ουσίας 
 ή απαγορευμένης μεθόδου σε σωματικό δείγμα αθλητή.

- Χρήση απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου

- Άρνηση ή αποτυχία αθλητή να υποβληθεί
 σε λήψη δείγματος για έλεγχο ντόπινγκ

- Επέμβαση ή απόπειρα επέμβασης σε οποιοδήποτε
 μέρος του ελέγχου ντόπινγκ 

- Κατοχή απαγορευμένης ουσίας ή μεθόδου

- Διακίνηση ή απόπειρα διακίνησης απαγορευμένης
 ουσίας ή μεθόδου 

- Χορήγηση ή απόπειρα χορήγησης σε αθλητή 
 απαγορευμένης ουσίας ή μεθόδου, ή υποβοήθηση, 
 ενθάρρυνση, υποκίνηση ή συγκάλυψη της χρήσης 
 απαγορευμένης ουσίας ή μεθόδου.

- Παράβαση των κανονισμών για διαθεσιμότητα 
 του αθλητή για υποβολή σε έλεγχο ντόπινγκ, 
 συμπεριλαμβανομένης και της αποτυχίας υποβολής 
 Στοιχείων Εντοπισμού, όταν του ζητηθούν. 

Σύµφωνα µε τους
κανονισµούς αντί-ντόπινγκ 
της Κύπρου 
(Κανονιστική ∆ιοικητική 
Πράξη 498 του 2011) 
τα παρακάτω αποτελούν 
παράβαση ντόπινγκ: 

> Αποτελεί προσωπικό καθήκον του αθλητή 
 να διασφαλίσει ότι καµιά απαγορευµένη ουσία δεν 
 εισέρχεται στον οργανισµό του. 

>  ∆εν απαιτείται να καταδειχθεί πρόθεση, σφάλµα, 
 αµέλεια ή ενσυνείδητη χρήση από µέρους του αθλητή 
 για να αποδειχθεί µια παράβαση ντόπινγκ για χρήση 
 απαγορευµένης ουσίας ή µεθόδου.

Πειθαρχικές συνέπειες….

 Οι συνέπειες από την παράβαση ντόπινγκ περιλαμβάνουν 
 αποκλεισμό από την αγωνιστική δραστηριότητα για περίοδο που 
 μπορεί να φτάσει μέχρι τα δύο έτη (για πρώτη παράβαση) 
 ή έξι έτη (για δεύτερη παράβαση) ή δια βίου αποκλεισμό 
 (για τρίτη παράβαση) και αφαίρεση βραβείων ή επάθλων.

Και ποινικές συνέπειες….

 Επιπλέον, σύμφωνα με τον «περί της Διεθνούς Σύμβασης 
 (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Κυρωτικό) 
 Νόμο» του 2009, οι πιο πάνω παραβάσεις μπορεί να αποτελέσουν 
 ποινικό αδίκημα. Σύμφωνα με τον Νόμο αυτό, όποιος διαπράττει 
 αδίκημα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή/και φυλάκιση που 
 διαφέρει ανάλογα με το αδίκημα.  



Κλειστό Γυμναστήριο «Τάσσος Παπαδόπουλος-Ελευθερία», 
Λεωφόρος Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου, Έγκωμη, ΤΚ 2400
Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ
Τηλέφωνο: +357 22774411, Τηλεομοιοτυπία: +357 22774455 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@cyada.org.cy

Ο αναθεωρημένος «Κατάλογος Απαγορευμένων Ουσιών και Μεθόδων», 
η «Κανονιστική Διοικητική Πράξη 498 του 2011» και ο «περί της Διεθνούς Σύμβασης 
(ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Κυρωτικός) Νόμος» του 2009 
που ισχύει, διατίθενται στην ιστοσελίδα της Κυπριακής Αρχή Αντί-Ντόπινγκ 
(www.cyada.org.cy)


