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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ 

Τθσ  Ελλθνικισ  Ομοςπονδίασ Τοξοβολίασ. 

 Ο Κανονιςμόσ ντόπινγκ  τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Τοξοβολίασ, 

που είχε εγκρικεί με τθν από 7-5-2008 απόφαςθ τθσ Γενικισ 

Συνζλευςθσ αυτισ, τροποποιείται ωσ εξισ: 

            Άρθρο 1 

Σκοπόσ του Κανονιςμοφ – Ντόπινγκ και ςυνζπειεσ αυτοφ 

 1.Σκοπόσ του παρόντοσ Κανονιςμοφ τθσ Ελλθνικισ  Ομοςπονδίασ 

Τοξοβολίασ  (Ε.Ο.Τ.)  είναι θ ρφκμιςθ των κεμάτων που αφοροφν τον 

ζλεγχο ντόπινγκ των ακλθτϊν Τοξοβολίασ. 

 2.Το ντόπινγκ ορίηεται ωσ θ εκδιλωςθ μιασ ι περιςςοτζρων 

παραβάςεων κανόνων αντιντόπινγκ. 

 3.Το ντόπινγκ αλλοιϊνει τθ γνθςιότθτα του αποτελζςματοσ και 

τθσ προςπάκειασ των ακλθτϊν, κζτει ςε κίνδυνο τθν υγεία των ακλθτϊν 

και ιδίωσ των ανιλικων, είναι αντίκετο με τισ κεμελιϊδεισ αρχζσ του 

Ολυμπιςμοφ, του ευ αγωνίηεςκαι και τθσ ιατρικισ θκικισ και 

απαγορεφεται. 

 4.Όπου ςτον παρόντα Κανονιςμό  αναφζρεται «ακλθτισ» νοείται 

και «ακλιτρια». 

          Άρθρο 2 

  Νομοθετικό καθεςτϊσ  για το ντόπινγκ 

 1.Τα αφορϊντα τα κζματα του ελζγχου του ντόπινγκ των 

ακλθτϊν ρυκμίηονται από τισ διατάξεισ του  ν.4373/2016 (ΦΕΚ 49, Αϋ) 

«Αναγκαίεσ ρυκμίςεισ για τθν εναρμόνιςθ τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ με 

το νζο Κϊδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Αντιντόπινγκ  

και άλλεσ διατάξεισ» και από τισ λοιπζσ ςχετικζσ διατάξεισ  τθσ 

Ελλθνικισ νομοκεςίασ που δεν αντιτίκεται ςτισ διατάξεισ του ωσ άνω 

νόμου. 

  

 2.Σφμφωνα με τθν περίπτωςθ γ τθσ παρ.2.1. του άρκρου 2 του 

ν.4373/2016, με απόφαςθ του αρμοδίου για τον ακλθτιςμό Υπουργοφ, 

ςτο πλαίςιο τθσ εναρμόνιςθσ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ για το 
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αντιντόπινγκ με τον Παγκόςμιο Κϊδικα Αντιντόπινγκ, τθ Διεκνι 

Σφμβαςθ τθσ UNESCO κατά τθσ φαρμακοδιζγερςθσ για τον ακλθτιςμό, 

που κυρϊκθκε με το Ν.3516/2006, τα Διεκνι Πρότυπα του Παγκόςμιου 

Οργανιςμοφ Αντιντόπινγκ (W.A.D.A.) και τισ δεςμευτικζσ 

κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ  Αντιντόπινγκ, 

κεςπίηονται τα αναγκαία μζτρα, οι διαδικαςίεσ, οι μθχανιςμοί  και τα 

ςυςτιματα κατά τθσ φαρμακοδιζγερςθσ και ρυκμίηεται κάκε αναγκαίο 

κζμα για τθν εφαρμογι τουσ. Ειδικότερα, κατ’εφαρμογι τθσ  Διεκνοφσ 

Σφμβαςθσ κατά τθσ φαρμακοδιζγερςθσ ςτον ακλθτιςμό και τισ 

δεςμευτικζσ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ  του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ 

Αντιντόπινγκ, εναρμονίηονται οι ουςιαςτικζσ διατάξεισ  που αφοροφν:. 

 1)Τισ ζννοιεσ και τουσ οριςμοφσ που αποτελοφν αντικείμενο τθσ 

πολιτικισ αντιντόπινγκ, 

 2)τουσ κανόνεσ και τισ κεμελιϊδεσ αρχζσ τθσ πολιτικισ  

αντιντόπινγκ, 

 3)τισ παραβιάςεισ των κανόνων αντιντόπινγκ, 

 4)τουσ αποδεικτικοφσ  κανόνεσ και το βάροσ απόδειξθσ ςτισ 

παραβάςεισ αντιντόπινγκ, 

 5)τισ διατάξεισ για τισ απαγορευμζνεσ ουςίεσ και απαγορευμζνεσ 

μεκόδουσ που προκαλοφν φαρμακοδιζγερςθ. 

 6)τουσ ελζγχουσ και τουσ κανόνεσ αντιντόπινγκ, τθ διαδικαςία 

ανάλυςθσ των δειγμάτων και διαχείριςθσ των αποτελεςμάτων των 

ελζγχων ντόπινγκ, 

 7)τουσ πεικαρχικοφσ  κανόνεσ, τθν πεικαρχικι διαδικαςία και τισ 

πεικαρχικζσ ποινζσ για τισ παραβάςεισ ντόπινγκ, 

 8)τθ δομι τθσ ςυνεργαςίασ του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. με τον Παγκόςμιο 

Οργανιςμό Αντιντόπινγκ και κάκε άλλθ αναγκαία ρφκμιςθ.  

 

 

 

Άρθρο 3 
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Υποχρεϊςεισ τησ Ομοςπονδίασ, των αθλητϊν και του προςωπικοφ 

υποςτήριξησ των αθλητϊν. 

 1.Η Ομοςπονδία ζχει υποχρζωςθ: 

 α. Να ςυμμορφϊνεται με τουσ ενςωματοφμενουσ  ςτον παρόντα 

Κανονιςμό κανόνεσ αντιντόπινγκ. 

 β.Να αναφζρει οποιαδιποτε πλθροφορία ςχετικά με φερόμενθ 

παράβαςθ κανόνα αντιντόπιγνκ  ςτο Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και ςτισ διεκνείσ 

Ομοςπονδίεσ των  ακλθμάτων που καλλιεργεί  και να ςυνεργάηεται για 

τισ ζρευνεσ που διεξάγονται από οποιοδιποτε Οργανιςμό για το 

αντιντόπινγκ, ο οποίοσ ζχει τθν αρμοδιότθτα να διεξάγει τθν ερεφνα. 

 γ.Να διεξάγει εκπαίδευςθ για το αντιντόπινγκ, ςε ςυντονιςμό με 

το Ε.Σ.ΚΑ.Ν.  

2.Στουσ κανόνεσ του παρόντοσ Κανονιςμοφ υποχρεωτικά οφείλουν να 

ςυμμορφϊνονται, δεςμευόμενοι προσ τοφτο, όλοι οι ακλθτζσ και κάκε 

προςωπικό υποςτιριξθσ των ακλθτϊν, όπωσ ο προπονθτισ, το 

προςωπικό τθσ ομάδασ, το επίςθμο φαρμακευτικό  ι 

παραφαρμακευτικό προςωπικό, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςε κάκε 

ακλθτικι διοργάνωςθ ι δραςτθριότθτα που ελζγχεται ι διοργανϊνεται 

από τθν Ομοςπονδία ι από ςωματείο – μζλοσ αυτισ. Επίςθσ οι ακλθτζσ 

ζχουν υποχρζωςθ να υποβάλλονται ςε ελζγχουσ ντόπινγκ και να 

εφαρμόηουν τισ υποδείξεισ και τισ αποφάςεισ του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. 

Άρθρο 4 

Πρόςθετεσ υποχρεϊςεισ   και ευθφνεσ αθλητϊν και άλλων προςϊπων 

 1.Υποχρεϊςεισ  και ευκφνεσ των ακλθτϊν. 

 Οι ακλθτζσ οφείλουν: 

 Να είναι επαρκϊσ ενθμερωμζνοι και να ςυμμορφϊνονται 

με όλεσ τισ ιςχφουςεσ πολιτικζσ και τουσ κανόνεσ 

αντιντόπινγκ που υιοκετοφνται ςφμφωνα με τον Κϊδικα. 

 Να είναι ανά πάςα ςτιγμι διακζςιμοι για ςυλλογι 

δείγματοσ. 
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 Να ζχουν τθν ευκφνθ, ςτο πλαίςιο του αντιντόπινγκ, ωσ 

προσ  το τι ειςάγουν ςτον οργανιςμό τουσ και τι 

χρθςιμοποιοφν. 

 Να ενθμερϊνουν το ιατρικό προςωπικό ωσ προσ τθν 

υποχρζωςι τουσ να μθν προβαίνουν ςε χριςθ 

απαγορευμζνων ουςιϊν και απαγορευμζνων μεκόδων και 

να ζχουν τθν ευκφνθ να κακιςτοφν ςαφζσ ότι οποιαδιποτε 

ιατρικι κεραπεία που λαμβάνουν δεν παραβαίνει τισ 

πολιτικζσ και τουσ κανόνεσ αντιντόπινγκ ςφμφωνα με τον 

Κϊδικα. 

 Να γνωςτοποιοφν ςτο Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και τθ διεκνι ομοςπονδία 

οποιαδιποτε απόφαςθ από μθ υπογράφον Μζροσ, 

ςφμφωνα με τθν οποία ο ακλθτισ διζπραξε παράβαςθ 

κανόνα αντιντόπινγκ εντόσ των  προθγουμζνων δζκα (10) 

ετϊν. 

 Nα ςυνεργάηονται  με τουσ Οργανιςμοφσ αντιντόπινγκ που 

διερευνοφν παραβάςεισ κανόνων αντιντόπινγκ. 

 2.Υποχρεϊςεισ  και ευκφνεσ του προςωπικοφ υποςτιριξθσ 

ακλθτϊν. 

 Στο προςωπικό υποςτιριξθσ ακλθτϊν περιλαμβάνονται οι εξισ: Ο 

προπονθτισ, ο γυμναςτισ, ο μάνατηερ, ο παράγοντασ,το  προςωπικό 

τθσ  ομάδασ, το ιατρικό και το παραϊατρικό προςωπικό, ο γονζασ ι άλλο 

πρόςωπο που απαςχολείται μαηί με τον ακλθτι ι που τον βοθκεί για 

τθν προετοιμαςία ι τθ ςυμμετοχι ςε ακλθτικοφσ αγϊνεσ. 

 Τα μζλθ του προςωπικοφ υποςτιριξθσ ακλθτϊν οφείλουν: 

 Να είναι  καλά ενθμερωμζνοι  και  να ςυμμορφϊνονται με 

όλεσ τισ ιςχφουςεσ πολιτικζσ και τουσ κανόνεσ αντιντόπινγκ 

που υιοκετοφνται ςφμφωνα με τον Κϊδικα, όπωσ ιςχφουν 

για τουσ ίδιουσ και τουσ ακλθτζσ που υποςτθρίηουν. 

 Να ςυνεργάηονται με το πρόγραμμα ελζγχων των ακλθτϊν.  

 Να χρθςιμοποιοφν τθν επιρροι τουσ ςτισ αξίεσ και τθ 

ςυμπεριφορά του ακλθτι, με ςκοπό να καλλιεργοφν 

ςυμπεριφορζσ κατά του ντόπινγκ. 
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 Να γνωςτοποιοφν ςτο Ε.Σ.ΚΑ.Ν και ςτθ διεκνι ομοςπονδία 

οποιαδιποτε απόφαςθ μθ υπογράφοντοσ Μζρουσ κατά 

τθν οποία  ζχει ςθμειωκεί παράβαςθ κανόνα αντιντόπινγκ 

από τον ίδιο κατά τα δζκα (10) προθγοφμενα ζτθ.  

 Να ςυνεργάηονται με τουσ Οργανιςμοφσ αντιντόπινγκ που 

διερευνοφν παραβάςεισ κανόνων αντιντόπινγκ. 

 Να μθ χρθςιμοποιοφν και να μθ κατζχουν οποιαδιποτε 

απαγορευμζνθ ουςία ι απαγορευμζνθ μζκοδο χωρίσ 

επαρκι δικαιολογία. 

 

 

Άρθρο 5 

Απαγορευμζνεσ ουςίεσ και μζθοδοι- κατάλογοσ αυτϊν 

1.Απαγορευμζνθ ουςία είναι οποιαδιποτε ουςία ι κατθγορία ουςιϊν 

που περιγράφεται ςτον Κατάλογο Απαγορευμζνων ουςιϊν του WADA. 

Aπαγορευμζνθ μζκοδοσ είναι οποιαδιποτε μζκοδοσ  που περιγράφεται 

ςτον Κατάλογο Απαγορευμζνων ουςιϊν του WADA. 

2.Ο κατάλογοσ των απαγορευμζνων ουςιϊν, όπωσ δθμοςιεφεται και 

ανακεωρείται κάκε φορά από τον WADA, αποτελεί αναπόςπαςτο 

τμιμα του παρόντοσ. 

 Αν δεν προβλζπεται διαφορετικά, ο κατάλογοσ απαγορευμζνων 

ουςιϊν και μεκόδων και οι ανακεωριςεισ κα πρζπει να τίκενται  ςε 

ιςχφ, ςτο πλαίςιο αυτϊν των κανόνων για το αντιντόπινγκ, τρεισ μινεσ 

μετά τθ δθμοςίευςθ από το WADA,χωρίσ να απαιτείται καμιά 

περαιτζρω ενζργεια από το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. Όλοι οι ακλθτζσ και τα τρίτα 

πρόςωπα τεκμαίρεται ότι γνωρίηουν τον πιο πάνω κατάλογο, όπωσ και 

κάκε ανακεϊρθςθ αυτοφ, από τθν θμερομθνία που κα τεκοφν ςε ιςχφ, 

χωρίσ καμιά  τυπικι διαδικαςία περαιτζρω. Είναι  ςτθν ευκφνθ όλων 

των ακλθτϊν και των τρίτων προςϊπων να εξοικειϊνονται  με τθν πιο 

πρόςφατθ ζκδοςθ του καταλόγου απαγορευμζνων ουςιϊν και μεκόδων 

και με όλεσ τισ ανακεωριςεισ επίςθσ. 

 2. Για τουσ ςκοποφσ εφαρμογισ του άρκρου 11 του ν.4373/2016 

περί κυρϊςεων ςε ακλθτζσ  ακλθμάτων, όλεσ οι απαγορευμζνεσ ουςίεσ 



                                                                        6 
 

αποτελοφν ουςίεσ ειδικισ αναφοράσ, εκτόσ  των ουςιϊν που εμπίπτουν 

ςτθν κατθγορία των αναβολικϊν ουςιϊν και ορμονϊν, των διεγερτικϊν, 

ανταγωνιςτϊν ορμονϊν και ρυκμιςτϊν που προςδιορίηονται ςτον 

κατάλογο απαγορευμζνων ουςιϊν. Η κατθγορία των ουςιϊν ειδικισ 

αναφοράσ δεν περιλαμβάνει απαγορευμζνεσ μεκόδουσ. 

 3.Η απόφαςθ του WADA, ωσ προσ τισ απαγορευμζνεσ ουςίεσ και 

τισ  μεκόδουσ, προκειμζνου να  ςυμπεριλθφκοφν  ςτον ωσ άνω 

κατάλογο, θ κατάταξθ των ουςιϊν ςε κατθγορίεσ του καταλόγου 

απαγορευμζνων ουςιϊν και θ  κατάταξθ μίασ ουςίασ ωσ 

απαγορευμζνθσ ανά πάςα ςτιγμι ι μόνο εντόσ αγϊνα, είναι οριςτικι 

και δεν μπορεί να αμφιςβθτθκεί από ακλθτι ι τρίτο πρόςωπο βάςει 

του επιχειριματοσ ότι θ ουςία  ι μζκοδοσ δεν ιταν παράγοντασ 

ςυγκάλυψθσ ι δεν είχε τθ δυνατότθτα αφξθςθσ τθσ αγωνιςτικισ 

απόδοςθσ ι δεν αποτελεί κίνδυνο για τθν υγεία  ι δεν παραβαίνει το 

πνεφμα του ακλθτιςμοφ. 

Άρθρο 6 

Κατ’εξαίρεςη χρήςη για θεραπευτικοφσ ςκοποφσ 

 1.Η παρουςία  μιασ απαγορευμζνθσ ουςίασ ι των μεταβολιτϊν ι 

δεικτϊν τθσ, θ χριςθ ι απόπειρα χριςθσ, θ κατοχι ι  θ χοριγθςθ ι θ 

απόπειρα χοριγθςθσ απαγορευμζνθσ ουςίασ ι μεκόδου δεν κεωρείται  

παραβίαςθ κανόνα αντιντόπινγκ, εάν είναι ςφμφωνθ με τισ διατάξεισ 

τθσ κατ’εξαίρεςθ χριςθσ για κεραπευτικοφσ ςκοποφσ, βάςει  του  

διεκνοφσ προτφπου  περί  τθσ κατ’εξαίρεςθ χριςθσ  για κεραπευτικοφσ 

ςκοποφσ-  Ε.Χ.Θ.Σ. (ΤUE). 

 2.Όλα τα κζματα τα ςχετικά με τθν κατ’εξαίρεςθ χριςθ για 

κεραπευτικοφσ λόγουσ  ρυκμίηονται ςτθν παράγραφο 5.4 του  άρκρου 5 

του ν.4373/2016.  

Άρθρο 7 

Ζλεγχοσ ντόπινγκ-Διαδικαςίεσ ελζγχου ντόπινγκ 

1.Για τθν καταπολζμθςθ του ντόπινγκ,  για τθν προςταςία τθσ 

γνθςιότθτασ τθσ ακλθτικισ προςπάκειασ και του ακλθτικοφ 

αποτελζςματοσ, κακϊσ και για τθ διαφφλαξθ τθσ υγείασ των ακλθτϊν, 

διενεργείται ζλεγχοσ ντόπινγκ ςε ακλθτζσ όλων των ακλθμάτων τθσ 

Ομοςπονδίασ. 
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2.Oι ακλθτζσ είναι υποχρεωμζνοι να δζχονται τθ διενζργεια ελζγχου 

ντόπινγκ, όποτε τουσ ηθτθκεί, από τουσ αρμόδιουσ κατά   νόμο φορείσ  

που ζχουν τθν αρμοδιότθτα να δϊςουν ςχετικι εντολι. 

 3.Στον ζλεγχο ντόπινγκ περιλαμβάνονται όλα τα ςτάδια και οι 

διαδικαςίεσ, από τον προγραμματιςμό τθσ κατανομισ των ελζγχων, 

μζχρι τθν τελεςιδικία τθσ απόφαςθσ επί παραβίαςθσ των κανόνων 

αντιντόπινγκ, περιλαμβανομζνων όλων των ενδιάμεςων ςταδίων και 

διαδικαςιϊν, όπωσ θ παροχι ςτοιχείων εντοπιςμοφ, θ ςυλλογι και 

διαχείριςθ των δειγμάτων, θ εργαςτθριακι ανάλυςθ, οι Εξαιρζςεισ 

Χριςθσ για Θεραπευτικοφσ Σκοποφσ, θ διαχείριςθ των αποτελεςμάτων 

και οι ακροάςεισ. 

4.Η διενζργεια του  ελζγχου ντόπινγκ  περιλαμβάνει βαςικά τισ 

διαδικαςίεσ: 

 α.τθσ λιψθσ δειγμάτων από ακλθτζσ και  

 β.τθσ ανάλυςθσ των δειγμάτων για τθν ανίχνευςθ τθσ φπαρξθσ 

τυχόν απαγορευμζνθσ ουςίασ ι τθσ χριςθσ  απαγορευμζνθσ μεκόδου. 

Άρθρο 8 

Δειγματοληψία 

 1. Δείγμα  λαμβανόμενο από τουσ ακλθτζσ αποτελεί οποιαδιποτε 

βιολογικό υλικό που ςυλλζγεται για τουσ ςκοποφσ  του ελζγχου 

ντόπινγκ. 

 2.Η ευκφνθ για τθ λιψθ από ακλθτι  δείγματοσ (δειγματολθψία) 

για τον ζλεγχο του ντόπινγκ ανικει αποκλειςτικά ςτο Ε.Σ.ΚΑ.Ν. Η 

δειγματολθψία διενεργείται αποκλειςτικά από τουσ δειγματολιπτεσ 

του τθροφμενου από το Ε.Σ.ΚΑ.Ν.  Μθτρϊου Δειγματολθπτϊν. 

 

     Άρθρο 9 

    Ανάλυςη δειγμάτων 

 1.Σκοπόσ τθσ ανάλυςθσ των λαμβανομζνων από τουσ ακλθτζσ των 

δειγμάτων είναι ο εντοπιςμόσ απαγορευμζνων ουςιϊν και μεκόδων 

ςτα οφρα, ςτο αίμα ι ςε άλλο υλικό του ακλθτικοφ, περιλαμβανομζνθσ 
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τθσ κατάρτιςθσ προφίλ DNA ι γονιδιωμάτων ι για οποιοδιποτε άλλο 

νόμιμο ςκοπό ςχετικό με το αντιντόπινγκ. 

 2.Τα δείγματα αναλφονται αποκλειςτικά ςε διαπιςτευμζνα από 

τον WADA εργαςτιρια ι ςε εργαςτιρια που ζχουν εγκρικεί, με 

οποιοδιποτε τρόπο, από αυτόν. Η επιλογι των πιο πάνω εργαςτθρίων  

γίνεται αποκλειςτικά από το Ε.Σ.ΚΑ.Ν,  το οποίο είναι υπεφκυνο για τθ 

διαχείριςθ των αποτελεςμάτων. 

     Άρθρο 10 

   Διαχείριςη αποτελεςμάτων 

 Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. ζχει τθν ευκφνθ τθσ διαχείριςθσ των αποτελεςμάτων 

για τα λθφκζντα δείγματα από τουσ ακλθτζσ που ανικουν ςτθν 

αντιντόπινγκ δικαιοδοςία του, ακολουκϊντασ αυτό τισ οριηόμενεσ ςτο 

άρκρο 8 του ν.4373/2016 διαδικαςίεσ. 

 

Άρθρο 11 

Ζλεγχοσ εντόσ και εκτόσ αγϊνων-Αρμοδιότητα διενζργειασ ελζγχου. 

 1.Ζλεγχοσ ντόπινγκ ςε ακλθτζσ διενεργείται κατά τθ διάρκεια 

αγϊνων και εκτόσ αγϊνων, βάςει προγράμματοσ ελζγχων που 

καταρτίηει το  Ε.Σ.ΚΑ.Ν., λαμβανομζνων υπόψθ από αυτό των ορίων 

δικαιοδοςίασ για κάκε εκδιλωςθ, όπου διεξάγονται οι οριηόμενοι ςτον 

κϊδικα ζλεγχοι. 

 2.Κατά τθ διάρκεια των αγϊνων θ εντολι διενζργειασ ελζγχου 

ντόπινγκ δίδεται από τθν αρμόδια Επιτροπι του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. 

 4.Ο ζλεγχοσ ντόπινγκ εκτόσ αγϊνων και ειδικότερα κατά τθ 

διάρκεια τθσ προετοιμαςίασ των ακλθτϊν διενεργείται με ι χωρίσ 

προειδοποίθςθ των ακλθτϊν.Η εντολι διενζργειασ, ςε περιπτϊςεισ 

τζτοιων ελζγχων, δίδεται πάντοτε από το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. είτε αυτεπαγγζλτωσ 

είτε, φςτερα από γραπτό αίτθμα τθσ Ελλθνικισ Ολυμπιακισ  Επιτροπισ 

ι τθσ Κ.Ο.Ε. Ο ζλεγχοσ των Ελλινων ακλθτϊν που προετοιμάηονται ςε 

προπονθτικά κζντρα του εξωτερικοφ μπορεί να ανατίκεται από το 

Ε.Σ.ΚΑ.Ν. ςτον αντίςτοιχο φορζα του Κράτουσ,  όπου βρίςκεται θ ζδρα 

του προπονθτικοφ κζντρου, ι ςε άλλο φορζα, εφόςον οι φορείσ αυτοί 
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είναι αναγνωριςμζνοι από τθ Διεκνι Ολυμπιακι Επιτροπι ι  από τον 

WADA. 

5.Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και ο WADA δφνανται να ελζγχουν οποτεδιποτε και 

οπουδιποτε  οποιονδιποτε ακλθτι επί του οποίου ζχουν δικαιοδοςία 

διενζργειασ ελζγχου, ςυμπεριλαμβανομζνων ακλθτϊν που εκτίουν 

περίοδο αποκλειςμοφ. 

 

 

Άρθρο 12 

Απόδειξη ντόπινγκ 

 1.Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. ζχει το βάροσ τθσ απόδειξθσ ότι ζχει τελεςκεί 

παράβαςθ κανόνα αντιντόπινγκ. Ο βακμόσ τθσ απόδειξθσ ζγκειται ςτθ 

κεμελίωςθ ςοβαρϊν ενδείξεων παράβαςθσ κανόνα αντιντόπινγκ, κατά 

τθν κρίςθ του Ε.Σ.ΚΑ.Ν, τισ οποίεσ αυτό υποβάλλει ςτθν Πεικαρχικι 

Επιτροπι του, για τθν άςκθςθ από αυτι πεικαρχικοφ ελζγχου ςτα 

φερόμενα να ζχουν διαπράξει παράβαςθ κανόνα αντιντόπινγκ. 

 2.Τα περιςτατικά που ςχετίηονται με τισ παραβάςεισ κανόνων 

ντόπινγκ αποδεικνφονται από οποιοδιποτε αξιόπιςτο μζςο, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ομολογίασ. 

 

 

Άρθρο 13 

Παραβάςεισ κανόνων αντιντόπινγκ 

1. Οι παραβάςεισ κανόνων αντιντόπινγκ ορίηονται ςτο άρκρο 3 

του ν.4373/2016. 

2. Η κλιςθ ακλθτι ι άλλου προςϊπου  ςε  ακρόαςθ για παροχι 

εξθγιςεων   ςε περιπτϊςεισ παράβαςθσ κανόνων  ντόπινγκ κα 

γίνεται βάςει του ιςχυριςμοφ ότι ζνασ ι περιςςότεροι  από 

τουσ ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ ζχουν παραβιαςκεί. Οι ακλθτζσ 

ι άλλα πρόςωπα υποχρεοφνται να γνωρίηουν τι αποτελεί 

παράβαςθ ενόσ κανόνα αντιντόπινγκ και τισ ουςίεσ και τισ 
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μεκόδουσ που ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτον κατάλογο 

απαγορευμζνων ουςιϊν. 

 

Άρθρο 14 

Συνζπειεσ- Κυρϊςεισ 

 1.Η παράβαςθ από ζναν ακλθτι  ι από άλλο πρόςωπο ενόσ 

κανόνα αντιντόπινγκ μπορεί να επιφζρει μια ι περιςςότερεσ από τισ πιο 

κάτω ςυνζπειεσ –κυρϊςεισ: 

 Ακφρωςθ, που ςθμαίνει τθν ακφρωςθ των αποτελεςμάτων του 

ακλθτι ςε ζνα ςυγκεκριμζνο αγϊνα ι ακλθτικι διοργάνωςθ και 

όλεσ τισ παρεπόμενεσ ςυνζπειεσ, όπωσ αφαίρεςθ μεταλλίων, 

βακμϊν και βραβείων. 

 Αποκλειςμό, που ςθμαίνει απαγόρευςθ ςυμμετοχισ του ακλθτι 

ι άλλου προςϊπου για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα ςε αγϊνα ι 

άλλθ δραςτθριότθτα ι χρθματοδότθςθ, όπωσ προβλζπεται ςτο 

άρκρο 10.12.1 του ν.4373/2016. 

 Προςωρινό αποκλειςμό, που ςθμαίνει απαγόρευςθ ςυμμετοχισ 

του ακλθτι ι άλλου προςϊπου ςε αγϊνα ι άλλθ δραςτθριότθτα, 

πριν από τθν οριςτικι απόφαςθ για ακροαματικι διαδικαςία, 

που διεξάγεται βάςει του άρκρου 8 του ν.4373/2016. 

 Οικονομικζσ ςυνζπειεσ, που ςθμαίνουν επιβολι χρθματικοφ 

προςτίμου, λόγω παράβαςθσ κανόνα αντιντόπινγκ ι τθν 

ανάκτθςθ εξόδων που ςυνδζονται με κάποια παράβαςθ κανόνα 

αντιντόπινγκ. 

 Δθμόςια κοινοποίθςθ ι δθμόςια αναφορά ςτοιχείων, που 

ςθμαίνει τθν κοινοποίθςθ ι διανομι ςτοιχείων  προσ το ευρφ 

κοινό ι ςε πρόςωπα πζραν των προςϊπων εκείνων που 

δικαιοφνται προειδοποίθςθσ ςε προγενζςτερο χρόνο, όπωσ 

προβλζπεται ςτο άρκρο 14 του ν.4373/2016.  

3. Αναλυτικά οι επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ ςτουσ ακλθτζσ και ςτα 

ςτελζχθ του προςωπικοφ υποςτιριξθσ των ακλθτϊν που  

υποπίπτουν ςε παράβαςθ κανόνων αντιντόπινγκ, 

προβλζπονται ςτα άρκρα 11 και 12 του ν.4373/2016. 
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Μία παράβαςθ κανόνα αντιντόπινγκ, ςτο πλαίςιο ελζγχου  εντόσ 

αγϊνα, αυτοδίκαια οδθγεί ςε ακφρωςθ των αποτελεςμάτων που 

επιτεφχκθκαν  ςτο ςυγκεκριμζνο αγϊνα και ςε όλεσ τισ παρεπόμενεσ 

ςυνζπειεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αφαίρεςθσ μεταλλίων, βακμϊν, 

βραβείων και προνομίων. Επιπροςκζτωσ, όπου εντοπίςτθκε το κετικό 

δείγμα, όλα τα λοιπά αγωνιςτικά αποτελζςματα του ακλθτι που 

ςθμειϊκθκαν από τθν θμερομθνία ςυλλογισ του κετικοφ δείγματοσ είτε 

εντόσ είτε εκτόσ αγϊνα ι άλλθσ παράβαςθσ κανόνα αντιντόπινγκ,ζωσ 

τθν ζναρξθ τθσ περιόδου προςωρινοφ αποκλειςμοφ ι αποκλειςμοφ, 

ακυρϊνονται, εκτόσ και αν υπαγορεφεται διαφορετικά από τα αρμόδια 

πεικαρχικά όργανα, ενϊ επιβάλλονται όλεσ οι προβλεπόμενεσ 

ςυνζπειεσ, όπωσ θ αφαίρεςθ μεταλλίων, βακμϊν και βραβείων.   

Άρθρο 15 

Παραγραφή 

Ουδεμία διαδικαςία παράβαςθσ κανόνα αντιντόπινγκ κινείται κατά 

ακλθτι ι άλλου προςϊπου, παρά μόνο εάν ο ςυγκεκριμζνοσ ακλθτισ ι 

το άλλο προςϊπο ζχει λάβει ςχετικι γνωςτοποίθςθ για τθν παράβαςθ 

κανόνα αντιντόπινγκ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο,του ν.4373/2016  ι, 

εάν ζχει επιχειρθκεί εφλογα να δοκεί θ ςχετικι γνωςτοποίθςθ εντόσ 

δζκα (10) ετϊν, από τθν θμερομθνία που φζρεται να ζχει ςθμειωκεί θ 

παράβαςθ. 

Άρθρο 16 

Πειθαρχικό όργανο 

1.Αρμόδιο πεικαρχικό όργανο για παραβάςεισ  κανόνων αντιντόπινγκ 

ςε πρϊτο βακμό είναι θ ςυγκροτοφμενθ με απόφαςθ του Διοικθτικοφ  

Συμβουλίου του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. Πρωτοβάκμια Πεικαρχικι Επιτροπι. Οι 

αποφάςεισ τθσ ωσ άνω Επιτροπισ υπόκεινται ςε ζφεςθ.  

2.Αρμόδιο πεικαρχικό όργανο για παραβάςεισ κανόνων αντιντόπινγκ ςε 

δεφτερο βακμό είναι το προβλεπόμενο ςτο άρκρο 123  του ακλθτικοφ 

νόμου 2725/1999 Ανϊτατο Συμβοφλιο Επίλυςθσ  Ακλθτικϊν Διαφορϊν 

(Α.Σ.Ε.Α.Δ.), που ςυγκροτείται από τακτικοφσ δικαςτζσ. 

3.Οι αποφάςεισ τθσ Πρωτοβάκμιασ Πεικαρχικισ Επιτροπισ του 

Ε.Σ.ΚΑ.Ν. είναι προςωρινά εκτελεςτζσ, εκτόσ εάν το Α.Σ.Ε.Α.Δ. 
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αποφαςίηει διαφορετικά, φςτερα από υποβολι ςχετικισ αίτθςθσ 

αναςτολισ. 

Άρθρο 17 

Απόρρητο των δεδομζνων 

 1.Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. δφναται να ςυλλζγει,  επεξεργάηεται, αποκθκεφει 

και χρθςιμοποιεί προςωπικά ςτοιχεία ακλθτϊν ι τρίτων προςϊπων, τα 

οποία είναι αναγκαία και απαραίτθτα για τθ διερεφνθςθ και τθν 

καταγραφι τθσ αντιντόπινγκ δράςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

ν.4373/2016. 

 2.Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ που παρζχει πλθροφορίεσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων προςωπικϊν δεδομζνων, ςε οποιονδιποτε 

τρίτο, ςχετικά με τουσ κανόνεσ αντιντόπινγκ, κεωρείται ότι ζχει 

αποδεχκεί τθν υπαγωγι του ςτουσ νόμουσ προςταςίασ προςωπικϊν 

δεδομζνων και ςε κάκε περίπτωςθ αποδζχεται ότι αυτζσ οι 

πλθροφορίεσ δφνανται να χρθςιμοποιθκοφν, διερευνθκοφν και 

αποκθκευτοφν για τθν εφαρμογι των αγϊνων αντιντόπινγκ, ςφμφωνα  

με τον πιο πάνω νόμο και τισ Διεκνείσ Συνκικεσ. 

Άρθρο 18 

Ενςωμάτωςη ςτον Κανονιςμό των διατάξεων του ν.4373/2016 

1.Στισ διατάξεισ του παρόντοσ Κανονιςμοφ ενςωματϊνονται οι διατάξεισ 

του ν.4373/2016, εναρμονιηομζνου του Κανονιςμοφ με τισ διατάξεισ  

των  κανόνων  αντιντόπινγκ του νόμου. 

 2.Με τθν εναρμόνιςθ και τθν ενςωμάτωςθ ςτον παρόντα  των 

κανόνων αντιντόπινγκ του ν.4316/2019 αναγνωρίηεται από τθν 

Ομοςπονδία  θ αρμοδιότθτα και θ ευκφνθ του Εκνικοφ Συμβουλίου 

Καταπολζμθςθσ του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) για τθν εφαρμογι του εκνικοφ 

προγράμματοσ αντιντόπινγκ ςε όλα τα φυςικά και νομικά πρόςωπα τθσ 

δικαιοδοςίασ τθσ. 

 3.Παράλλθλα, θ Ομοςπονδία αναγνωρίηει, αποδζχεται και 

εφαρμόηει τισ αποφάςεισ που εκδίδονται βάςει των κανόνων του πιο 

πάνω νόμου από τθν αρμόδια πρωτοβάκμια πεικαρχικι επιτροπι του 

Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και από το Ανϊτατο Συμβοφλιο Επίλυςθσ Ακλθτικϊν  

Διαφορϊν (Α.Σ.Ε.Α.Δ.), που επιλαμβάνεται ςε δεφτερο βακμό. 
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Άρθρο 19 

Τελικζσ  διατάξεισ 

 1.Όπου ςτον παρόντα Κανονιςμό αναφζρεται «ακλθτισ» νοείται 

και «ακλιτρια». 

 2.Οι εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ νόμων και λοιπϊν 

κανονιςτικϊν πράξεων ςχετικά με το αντικείμενο του Κανονιςμοφ 

αυτοφ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν. 

3.Ο παρϊν Κανονιςμόσ, που περιζχει   19     άρκρα, φςτερα από τισ 

τροποποιιςεισ που επιλκαν ςϋαυτόν, για να εναρμονιςτεί με τισ 

διατάξεισ του ν.4373/2016, εγκρίκθκε ομόφωνα από τθ Γενικι 

Συνζλευςθ των ςωματείων –μελϊν τθσ Ελλθνικισ  Ομοςπονδίασ 

Τοξοβολίασ  ςτισ     27-3-2020 και κα ιςχφςει μόλισ εγκρικεί από τον 

Υφυπουργό Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ. 

 


