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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ
Της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος
Ο Κανονισμός Ντόπινγκ της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (Ο.Χ.Ε.) , που
είχε εγκριθεί με την από 18-3-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυτής,
τροποποιείται ως εξής:
Άρθρο 1
Σκοπός του Κανονισμού - Κανονισμοί και αποφάσεις διεθνών αθλητικών
οργανισμών- Ντόπινγκ και συνέπειες αυτού.
1. Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι η ρύθμιση των θεμάτων που
αφορούν τον έλεγχο ντόπινγκ των αθλητών της χειροσφαίρισης , κατ' εφαρμογή των
διατάξεων των άρθρων 128Α έως 128ΙΓ του ν. 2725/1999, τα οποία προστέθηκαν
με τα άρθρα 52 έως 64 του ν. 3057/2002.
2. Οι Κανονισμοί και οι αποφάσεις που εκδίδονται από τη Διεθνή Ολυμπιακή
Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.), τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (ΠΟΑ - WADA) και τη
Διεθνή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης σχετικά με τον έλεγχο ντόπινγκ αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Κανονισμού.
3. Το ντόπινγκ αλλοιώνει τη γνησιότητα του αποτελέσματος και της
προσπάθειας των αθλητών, θέτει σε κίνδυνο την υγεία των αθλητών και ιδίως των
ανηλίκων, είναι αντίθετο με τις θεμελιώδεις αρχές του Ολυμπισμού, του ευ
αγωνίζεσθαι και της ιατρικής ηθικής και απαγορεύεται.
Άρθρο 2
Έννοια όρων
Κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού και του ν. 2725/1999, όπως ισχύει:
α) Ντόπινγκ είναι η χορήγηση σε αθλητή ή η χρήση από αυτόν ενός απαγορευμένου
μέσου, καθώς επίσης και η ύπαρξη στο σώμα του είτε απαγορευμένου μέσου είτε
των αποδείξεων της χρήσης ενός τέτοιου μέσου.
β) Χρήση είναι η με οποιονδήποτε τρόπο λήψη από αθλητή και η εισαγωγή στον
οργανισμό του απαγορευμένης ουσίας, ιδίως με κατάποση ή με ένεση, καθώς και η
με οποιονδήποτε τρόπο εφαρμογή από αυτόν απαγορευμένης μεθόδου.
γ) Χορήγηση είναι η με οποιονδήποτε τρόπο δόση, παροχή ή μεταβίβαση στον
αθλητή απαγορευμένης ουσίας ή η εφαρμογή σε αυτόν απαγορευμένης μεθόδου,
ανεξάρτητα εάν τελικά έγινε χρήση της.
δ) Απαγορευμένο μέσο είναι κάθε ουσία, κάθε βιολογικό ή βιοτεχνικό υλικό και κάθε
μέθοδος που έχει τη δυνατότητα είτε να μεταβάλει τεχνητά την αγωνιστική διάθεση,
ικανότητα ή απόδοση ενός αθλητή είτε να συγκαλύψει μια τέτοια μεταβολή και
περιλαμβάνεται στις ουσίες ή στις μεθόδους που απαγορεύονται από τον παρόντα
νόμο ή την κοινή απόφαση, που εκδίδεται κατ' άρθρο 128Γ του ν.2725/1999, όπως
ισχύει. Επίσης:
- Σχετική ουσία είναι οποιαδήποτε ουσία έχει φαρμακολογική δράση ή χημική δομή
παρόμοια με απαγορευμένη ουσία.
- Βιολογικό Ντόπινγκ είναι η χορήγηση ή η χρήση αίματος ή ερυθρών κυττάρων ή
σχετικών παραγώγων αίματος, εφόσον ο αθλητής συνεχίζει να μετέχει σε αγώνες ή
να προπονείται είτε σε κατάσταση ελαττωμένου όγκου αίματος είτε όχι, ανεξάρτητα
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από το εάν αφαιρέθηκε από αυτόν προηγουμένως ποσότητα αίματος, ή η χορήγηση
ή χρήση άλλων κυττάρων ή ιστών.
- Ουσίες παραλλαγής ή παράγοντες συγκάλυψης (μάσκα) είναι οι απαγορευμένες
ουσίες και μέθοδοι που χρησιμοποιούνται, με σκοπό να παραλλαχθεί, να αλλοιωθεί
ή να εμποδιστεί η ακεραιότητα και η αξιοπιστία του δείγματος ή η ανίχνευση ουσιών
στο δείγμα.
Φαρμακευτική ,χημική, γενετική ή φυσική παραποίηση είναι η χορήγηση ή η χρήση
ουσιών, μεθόδων ή ουσιών παραλλαγής , οι οποίες είναι ικανές να αλλοιώσουν ή να
εμποδίσουν την ακεραιότητα και την αξιοπιστία του δείγματος. Στα ανωτέρω
περιλαμβάνεται και ο καθετηριασμός, η αντικατάσταση των ούρων, καθώς επίσης
και η αναστολή της απέκκρισης.
ε) Συντελεστής είναι κάθε συναθλητής, προπονητής, εκπαιδευτής, αθλητικός
παράγοντας, ιατρός ή παραϊατρικό προσωπικό, που συνεργάζεται , εργάζεται με
αθλητές ή προετοιμάζει ή θεραπεύει αθλητές.
στ) Δείγμα είναι ο βιολογικός ιστός ή βιολογικά υγρά, που έχουν συλλεχτεί κατά τη
διαδικασία που προβλέπεται από τον παρόντα νόμο, τις κανονιστικές πράξεις που
εκδόθηκαν σε εκτέλεση του και τους κανονισμούς της οικείας αθλητικής
ομοσπονδίας και προορίζονται για έλεγχο ντόπινγκ αθλητή .
ζ) Θετικό αποτέλεσμα είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει από ανάλυση δείγματος
από αναγνωρισμένο εργαστήριο ελέγχου ντόπινγκ και βεβαιώνει την ύπαρξη στο
δείγμα είτε απαγορευμένου μέσου είτε των αποδείξεων της χρήσης ενός τέτοιου
μέσου.
η) Απαγορευμένες δραστηριότητες είναι, χωρίς προηγούμενη άδεια της αρμόδιας
αρχής και προκειμένου να χορηγηθούν ή να χρησιμοποιηθούν απαγορευμένα
μέσα:
i) η διακίνηση, εμπορία, μεταφορά, εισαγωγή, εξαγωγή, διαμετακόμιση, διανομή,
μεσιτεία, πώληση αποδοχή, κατοχή, αποθήκευση, προμήθεια, προσφορά και
διάθεση με ή χωρίς αντάλλαγμα απαγορευμένων μέσων.
ii) η κατασκευή, εκχύλιση, τροποποίηση, παρασκευή απαγορευμένων μέσων,
καθώς και η έκδοση ιατρικών συνταγών για τα μέσα αυτά, χωρίς πραγματική και
συγκεκριμένη ιατρική ένδειξη.
iii) η χρηματοδότηση ή μεσολάβηση για χρηματοδότηση απαγορευμένων ουσιών, η
παρακίνηση με οποιονδήποτε τρόπο κατανάλωσης ή χρήσης τέτοιων ουσιών ή η
προσφορά μέσων για προμήθεια ή κατανάλωση τέτοιων ουσιών.
Άρθρο 3
Τα απαγορευμένα μέσα
1. Απαγορευμένα μέσα είναι τα εξής :
Α. Απαγορευμένες ουσίες: α. Κατηγορίες ουσιών που απαγορεύονται σε κάθε
περίπτωση :
1. Διεγερτικά
2.Ναρκωτικά
3. Αναβολικά
4.Διουρητικά
5. Πεπτιδικές ορμόνες, μιμητικά και συναφείς με αυτές ουσίες.
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Με την υπουργική απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
άρθρου μπορεί ορισμένες από τις ουσίες αυτές να απαγορεύονται, μόνο αν
υπερβαίνουν ορισμένη ποσοτική συγκέντρωση.
β. Κατηγορίες ουσιών που απαγορεύονται, μόνο αν υπερβαίνουν ορισμένη
ποσοτική συγκέντρωση:
1. Αλκοόλη
2. Κανναβινοειδή
3. Τοπικά αναισθητικά
4. Κορτικοστεροειδή
5. β- αναστολείς
Β) Απαγορευμένες μέθοδοι :
α)ντόπινγκ αίματος ή άλλων κυττάρων ή ιστών.
β) χορήγηση τεχνητών φορέων οξυγόνου ή ουσιών που διογκώνουν το
πλάσμα
γ) φαρμακολογική, χημική, φυσική ή γενετική παραποίηση
Γ) όσες άλλες ουσίες ή μέθοδοι περιλαμβάνονται κάθε φορά στην κοινή
απόφαση της επόμενης παραγράφου.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Πολιτισμού, που
εκδίδεται τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος, καθορίζονται ειδικότερα οι απαγορευμένες
ουσίες ή μέθοδοι κατά την έννοια του άρθρου 128Β του ν. 2725/1999, ύστερα από
γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.), που έχει
συσταθεί και λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η απόφαση αυτή,
σύμφωνα με την παρ. 2 του α. 128Γ' του ν. 2725/1999, εναρμονίζεται υποχρεωτικά
με τους καταλόγους απαγορευμένων μέσων που εκδίδει κάθε φορά η Δ.Ο.Ε. ,ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ (Π.Ο.Α.) και η αρμόδια Επιτροπή της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης κατά του Ντόπινγκ (ν. 2371/1996).
3.Για τα θέματα που αφορούν στις προϋποθέσεις και στη διαδικασία έγκρισης
της, κατ' εξαίρεση, χρήσης από αθλητή απαγορευμένης ουσίας ή μεθόδου, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό με αυτή ζήτημα , εφαρμόζονται ανάλογα οι προβλεπόμενες
στις διατάξεις του Διεθνούς Προτύπου του WADA για την , κατ' εξαίρεση, χρήση
απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων. Σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις του
Διεθνούς Προτύπου του WADA, αρμόδια για την εξέταση αίτησης, κατ' εξαίρεση,
χρήσης απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων από αθλητές χειροσφαίρισης διεθνούς
επιπέδου ή αθλητές των οποίων επίκειται η συμμετοχή σε διεθνείς αγώνες είναι η
Διεθνής Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης. Για την εξέταση αίτησης, κατ’ εξαίρεση,
χρήσης απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων από αθλητές της χειροσφαίρισης
εντός της δικαιοδοσίας του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ
(Ε.Σ.Κ.Α.Ν.) οι οποίοι δεν χαρακτηρίζονται διεθνούς επιπέδου σύμφωνα με τον
Κώδικα και τους Κανονισμούς του WADA ,αρμόδιο είναι το Ε.Σ.Κ.Α.Ν.
Άρθρο 4
Διαδικασίες ελέγχου ντόπινγκ
1. Για την προστασία της γνησιότητας της αθλητικής προσπάθειας και του
αθλητικού αποτελέσματος, καθώς και για τη διαφύλαξη της υγείας των αθλητών,
διενεργείται έλεγχος ντόπινγκ σε αθλητές της χειροσφαίρισης.
Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να δέχονται τη διενέργεια ελέγχου ντόπινγκ,
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όποτε τους ζητηθεί από τους αρμόδιους κατά το νόμο φορείς, που έχουν την
αρμοδιότητα να δώσουν σχετική εντολή.
2. Η διενέργεια του ως άνω ελέγχου περιλαμβάνει τις διαδικασίες :
α) της λήψης δειγμάτων από αθλητές και
β) της ανάλυσης των δειγμάτων για την ανίχνευση της ύπαρξης τυχόν
απαγορευμένης ουσίας ή της χρήσης απαγορευμένης μεθόδου.
3. Η ευθύνη δειγματοληψίας για τον έλεγχο ντόπινγκ ανήκει αποκλειστικά στο
Ε.Σ.ΚΑ.Ν. Η δειγματοληψία ενεργείται αποκλειστικά από τους δειγματολήπτες του
Μητρώου Δειγματοληπτών, που καταρτίζεται και τηρείται σύμφωνα με τις
διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 128Δ του Ν2725/1999, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν3708/2008, επιφυλασσομένης της διάταξης του τελευταίου
εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 128Ε
4. Η ανάλυση των δειγμάτων ντόπινγκ διενεργείται υποχρεωτικά από
αναγνωρισμένα από τον Π.Ο.Α εργαστήρια ντόπινγκ της ημεδαπής και της
αλλοδαπής
5. Οι έλεγχοι ντόπινγκ πρέπει να διενεργούνται με τρόπο που διασφαλίζει την
αρχή της ίσης μεταχείρισης για όλους τους αθλητές και γενικά τους
διαγωνιζομένους.
6. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δειγμάτων του ελέγχου ντόπινγκ από το
αρμόδιο εργαστήριο ελέγχου ντόπινγκ παραλαμβάνονται από το Ε.Σ.ΚΑ.Ν.,
προκειμένου να αξιολογηθούν από το αρμόδιο επιστημονικό του τμήμα. Αφού γίνει η
αξιολόγηση, το Ε.Σ.ΚΑ.Ν διαβιβάζει στην Ομοσπονδία τα θετικά αποτελέσματα,
προκειμένου να λάβει γνώση και να διαβιβάσει με τη σειρά της τις περιπτώσεις
αυτές παράβασης ντόπινγκ στο πειθαρχικό της όργανο, για να επιληφθεί σχετικά.
Άρθρο 5
Έλεγχος εντός και εκτός αγώνων
1. Έλεγχος σε αθλητές διενεργείται κατά τη διάρκεια αγώνων και εκτός αγώνων.
2. Ο γενικός σχεδιασμός όλων των ελέγχων ντόπινγκ, το ετήσιο πρόγραμμα
αυτών και η κατανομή των ελέγχων, κατά τη διάρκεια αγώνων ή εκτός αυτών, γίνεται
από το Ε.Σ.ΚΑ.Ν., σε συνεργασία με την Ομοσπονδία και τους αρμόδιους φορείς.
3. Ο έλεγχος ντόπινγκ είναι υποχρεωτικός σε δυο τουλάχιστον αθλητές κάθε
ομάδας στους αγώνες των Πρωταθλημάτων της Α1 Εθνικής κατηγορίας ανδρών και
γυναικών. Ο έλεγχος γίνεται τουλάχιστον σε έξι (6) αγωνιστικές των ως άνω δυο
Πρωταθλημάτων της κανονικής διάρκειας αυτών και, όταν διεξάγονται αγώνες
κατάταξης (play οff),ο έλεγχος γίνεται σε ένα τουλάχιστον αγώνα κάθε αγωνιστικής,
κάθε φάσης, συμπεριλαμβανομένου και του τελικού αγώνα. Ως προς το Κύπελλο
Ελλάδας, ο έλεγχος γίνεται τουλάχιστον στους αγώνες της ημιτελικής και τελικής
φάσης.
4. Εκτός των ανωτέρω κατ' ελάχιστον υποχρεωτικών ελέγχων, βάσει του
προγράμματος ελέγχων που καταρτίζει το Ε.Σ.ΚΑ.Ν., ο έλεγχος ντόπινγκ μπορεί να
επεκτείνεται είτε σε μεγαλύτερο αριθμό ελεγχομένων αθλητών είτε και σε αθλητικές
διοργανώσεις πέραν των προαναφερομένων.
5. Κατά τη διάρκεια των αγώνων η εντολή διενέργειας ελέγχου ντόπινγκ δίδεται
από την αρμόδια Επιτροπή του Ε.Σ.ΚΑ.Ν.
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6. Ο έλεγχος ντόπινγκ εκτός αγώνων και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της
προετοιμασίας των αθλητών διενεργείται με ή χωρίς προειδοποίηση των
αθλητών. Η εντολή διενέργειας σε περιπτώσεις τέτοιων ελέγχων δίδεται πάντοτε
από το Ε.Σ.ΚΑ.Ν., είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από γραπτό αίτημα του
Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού ή της Ελληνικής Ολυμπιακής επιτροπής ή της
Ομοσπονδίας. Ο έλεγχος των ελλήνων αθλητών που προετοιμάζονται σε
προπονητικά κέντρα του εξωτερικού μπορεί να ανατίθεται από το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. στον
αντίστοιχο φορέα του κράτους, όπου βρίσκεται η έδρα του προπονητικού κέντρου
ή σε άλλον φορέα, εφόσον οι φορείς αυτοί είναι αναγνωρισμένοι από τον την
ΔΟΕ ή τον Π.Ο.Α.
Οι ανωτέρω φορείς, με γραπτή εντολή τους προς τις αρμόδιες υπηρεσίες
δειγματοληψίας και ανάλυσης του Ο.Α.Κ.Α., ζητούν τη διενέργεια ελέγχου ντόπινγκ.
7. Το Ε.Σ.Κ.Α.Ν. καταρτίζει στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους σχεδιασμό
ελέγχου εκτός αγώνων με ή χωρίς προειδοποίηση. Ο σχεδιασμός αυτός
περιλαμβάνει αριθμητικό στόχο ελέγχων εκτός αγώνων για όλο το ημερολογιακό
έτος, συνολικά και ανά άθλημα, καθώς και τα κριτήρια με τα οποία θα γίνεται η
επιλογή των αθλητών που θα υποβάλλονται σε ελέγχους.
Το Ε.Σ.Κ.Α.Ν. με την ίδια απόφασή του καταρτίζει τον κατάλογο των υπό
έλεγχο αθλητών για το ίδιο ημερολογιακό έτος, διατηρώντας το δικαίωμα
τροποποίησης του καταλόγου αυτού οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του έτους . Οι
αθλητές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ενημερώνονται από το Ε.Σ.Κ.Α.Ν. για
την ένταξή τους στον κατάλογο και για την υποχρέωσή τους να παρέχουν
ενυπόγραφα πληροφορίες διαμονής και προπόνησης (whereabouts information)
μέσω της ΟΧΕ.
8.Δεν επιτρέπεται η διενέργεια ελέγχου ντόπινγκ από οποιονδήποτε φορέα,
ημεδαπό ή αλλοδαπό, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Ε.Σ.ΚΑ.Ν.
9. Με την υπ' αρ. 19514/26-4-2005 (ΦΕΚ 648,Β',16-5-2005) απόφαση του
Υφυπουργού Πολιτισμού, αρμόδιου για θέματα αθλητισμού καθορίζονται η
διαδικασία κλήρωσης των αγώνων ή των αγωνισμάτων που θα διεξαχθεί ο έλεγχος
ντόπινγκ ,σύμφωνα με τα ανωτέρω, η διαδικασία γνωστοποίησης των αρμόδιων για
τη διεξαγωγή του ελέγχου προσώπων, η διαδικασία κλήρωσης των αθλητών από
κάθε ομάδα ή αγώνισμα που θα υποβληθούν στον έλεγχο ντόπινγκ και ο τρόπος
ανακοίνωσης στους κληρωθέντες, η διαδικασία συλλογής, συσκευασίας και
μεταφοράς των δειγμάτων, ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του
ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς κανονισμούς της Δ.Ο.Ε., του Π.Ο.Α.
και των Παγκόσμιων Αθλητικών Ομοσπονδιών, καθώς επίσης και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 6
Πειθαρχικές παραβάσεις ντόπινγκ
1. Πειθαρχική παράβαση ντόπινγκ είναι :
α) η κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων ή ενόψει συμμετοχής σε αυτούς, χορήγηση
σε αθλητή ή η χρήση από αυτόν απαγορευμένου μέσου,
β) η προτροπή , πρόταση, παρακίνηση, έγκριση, η μη επιβολή ποινής για τη χρήση
ή διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο της χρήσης ή της χορήγησης οποιουδήποτε
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απαγορευμένου μέσου,
γ) η τέλεση απαγορευμένης δραστηριότητας, ιδίως σε αθλητικές εγκαταστάσεις,
γυμναστήρια και σε χώρους άθλησης.
2. Επίσης, παραβάσεις ντόπινγκ συνιστούν και οι ακόλουθες περιπτώσεις :
α) η άρνηση ή η αποφυγή του αθλητή να υποβληθεί σε έλεγχο ντόπινγκ, όταν αυτό
ζητηθεί από τους αρμόδιους φορείς που διεξάγουν έλεγχο ντόπινγκ, ή η μη
συμμόρφωσή του με τις διαδικασίες ελέγχου ντόπινγκ.
β) η αναγνώριση ή ομολογία εγγράφως ή προφορικώς μιας παράβασης ντόπινγκ.
γ) η παροχή αρωγής προς αποφυγή του ελέγχου ντόπινγκ ή των διαδικασιών αυτού
και εντοπισμού απαγορευμένων ουσιών.
3. Η παράβαση ντόπινγκ καθορίζεται :
α) με βάση το θετικό αποτέλεσμα
β) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και των κανονιστικών πράξεων που
εκδίδονται σε εκτέλεσή του.
4. Η πειθαρχική παράβαση τελείται με την πράξη της χορήγησης ή της χρήσης
απαγορευμένου μέσου, ανεξάρτητα εάν η πράξη ολοκληρώθηκε ή έμεινε στο στάδιο
της απόπειρας ή εάν επήλθε το επιδιωκόμενο με αυτήν αποτέλεσμα.
5. Η χρήση απαγορευμένης ουσίας δεν αποτελεί παράβαση ντόπινγκ στις
περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 128 Ζ του ν. 2725/1999,
όπως αυτός ισχύει.
Άρθρο 7
Πειθαρχικές κυρώσεις
1.Αν κατά τη διάρκεια ενός αγώνα χειροσφαίρισης υπάρξει παράβαση ντόπινγκ
από συμμετέχοντα σ' αυτόν αθλητή, για την εγκυρότητα του αγώνα , εφαρμόζονται
οι σχετικοί Κανονισμοί της Διεθνούς Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης.
2. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται για παράβαση ντόπινγκ, ανάλογα με την
ιδιότητα των υπαιτίων, είναι κατά περίπτωση οι εξής :
2.1. ΣΕ ΑΘΛΗΤΗ
α. Έγγραφη επίπληξη
β. Προσωρινή απαγόρευση συμμετοχής σε κάθε είδους αθλητικές συναντήσεις
και διοργανώσεις όλων των αθλημάτων.
γ. Ισόβια απαγόρευση συμμετοχής σε κάθε είδους αθλητικές συναντήσεις και
διοργανώσεις όλων των αθλημάτων.
δ. Στέρηση κάθε είδους παροχών και ευεργετημάτων της Ομοσπονδίας
ε. Επιστροφή κάθε οικονομικής παροχής που τυχόν έχει δοθεί.
ζ. έκπτωση ή αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε διοίκηση, όργανο ή επιτροπή
οποιουδήποτε αθλητικού ή φορέα ή σωματείου αθλητών.
2.2. ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
α. Προσωρινή απαγόρευση συμμετοχής στην οργάνωση και τη διεξαγωγή
αθλητικών συναντήσεων και διοργανώσεων και άσκησης των καθηκόντων του κατά
τη διεξαγωγή των πιο πάνω.
β. Ισόβια απαγόρευση συμμετοχής στην οργάνωση και τη διεξαγωγή αθλητικών
συναντήσεων και διοργανώσεων και άσκησης των καθηκόντων του κατά τη
διεξαγωγή των πιο πάνω.
γ. Έκπτωση από τη διοικητική θέση που τυχόν κατέχει στον αθλητισμό και
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απαγόρευση εκπροσώπησης οποιουδήποτε αθλητικού φορέα.
δ. Πρόστιμο μέχρι 200.000 ευρώ, προκειμένου περί προσώπων που
συνδέονται επαγγελματικά με τον αθλητισμό.
ε. Παραπομπή στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος του άρθρου 130 του ν.
2725/1999, όπως ισχύει.
3. Σε περίπτωση παράβασης ντόπινγκ, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, ανάλογα με
το είδος των απαγορευμένων ουσιών, είναι:
Α' ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Αν η απαγορευμένη ουσία είναι εφεδρίνη,
φαινυλοπροπανολαμίνη, ψευδοεφεδρίνη, καφεΐνη, στρυχνίνη ή σχετική με αυτές
ουσία , επιβάλλονται :
- Σε αθλητή :
Οι προβλεπόμενες κυρώσεις στην παράγραφο 2.1 του παρόντος άρθρου, με
στοιχεία β' και δ' (μέχρι 2 έτη) και α'.
- Σε συντελεστή :
Οι προβλεπόμενες κυρώσεις στην παράγραφο 2.2 του παρόντος άρθρου, με
στοιχεία α'(μέχρι 2 έτη και, αν η παράβαση αφορά ανήλικο, μέχρι 3 έτη) και δ'.
Β' ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Αν η απαγορευμένη ουσία είναι διαφορετική από τις
αναφερόμενες στην Α' περίπτωση του παρόντος άρθρου, επιβάλλονται :
- Σε αθλητή :
Οι προβλεπόμενες κυρώσεις στην παράγραφο 2.1 του παρόντος άρθρου, με
στοιχεία β', δ', ζ' (τουλάχιστον για δύο έτη) και ε'.
- Σε συντελεστή :
Οι προβλεπόμενες κυρώσεις στην παράγραφο 2.2 του παρόντος άρθρου με
στοιχεία α', γ' (τουλάχιστον για δύο έτη), δ' και ε'. Αν η παράβαση αφορά ανήλικο, η
κύρωση είναι τουλάχιστον 4 έτη.
3. Σε περίπτωση νέας παράβασης ντόπινγκ (παράβαση καθ' υποτροπή) από :
ΑΘΛΗΤΗ:
α. Αν η νέα παράβαση αφορά, όπως και η πρώτη, απαγορευμένες ουσίες της Α'
περίπτωσης, επιβάλλεται απαγόρευση συμμετοχής σε κάθε είδους αθλητικές
συναντήσεις και διοργανώσεις όλων των αθλημάτων για χρονικό διάστημα μέχρι 4
έτη.
β. Αν η νέα παράβαση αφορά απαγορευμένες της Β' περίπτωσης, ενώ η πρώτη
παράβαση αφορούσε ουσίες της Α' περίπτωσης, επιβάλλεται η κύρωση της
προηγούμενης περ. α' για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 ετών.
γ. Αν η νέα παράβαση αφορά, όπως και η πρώτη, απαγορευμένες ουσίες της Β'
περίπτωσης, επιβάλλεται η κύρωση της πιο πάνω απαγόρευσης συμμετοχής για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών, αν ο αθλητής είναι ανήλικος και τουλάχιστον
10 ετών αν είναι ενήλικας.
δ. Αν η παράβαση τελέσθηκε για τρίτη φορά, επιβάλλεται η κύρωση της πιο
πάνω απαγόρευσης συμμετοχής ισοβίως.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ :
Επιβάλλεται η κύρωση της ισόβιας απαγόρευσης συμμετοχής στην οργάνωση
και διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων και διοργανώσεων και της άσκησης των
καθηκόντων τους κατά τη διεξαγωγή των πιο πάνω αγώνων.
4. Οι καθ' υποτροπή ποινές επιβάλλονται, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα

8
που μεσολαβεί μεταξύ της τέλεσης των περισσότερων πράξεων.
5. Στα πρόσωπα που υποπίπτουν στις προβλεπόμενες στο άρθρο 6 παρ. 2
περ. α', β' και γ' του παρόντος παραβάσεις επιβάλλονται οι κυρώσεις της
περίπτωσης Β', της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
6. Η εφαρμογή των πιο πάνω αναφερομένων κυρώσεων μπορεί να συνοδεύεται
από τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους ντόπινγκ στον αθλητή, κατά τη διάρκεια της
τιμωρίας του.
7. Επιπλέον των κυρώσεων που επιβάλλονται βάσει άλλων διατάξεων και ιδίως
αυτών περί Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ) σε αθλητή ή συντελεστή
κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού που προμηθεύεται διαθέτει, χορηγεί,
διακινεί ή χρησιμοποιεί φαρμακευτικά σκευάσματα ή συμπληρώματα διατροφής,
για τα οποία δεν έχει τηρηθεί η νομοθεσία περί νόμιμης παραγωγής,
κυκλοφορίας, φύλαξης, διάθεσης, διακίνησης και χορήγησης των εν λόγω
προϊόντων, όπως ισχύει, επιβάλλεται κατά περίπτωση:
α) Σε αθλητές οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 2.1 του παρόντος άρθρου
κυρώσεις με στοιχεία β’, δ’, ζ’ (τουλάχιστον για δύο έτη), και ε’ και, σε περίπτωση
υποτροπής, οι κυρώσεις με στοιχεία β (τουλάχιστον για δέκα έτη) και ε’.
β) Σε συντελεστή η προσωρινή αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος με
απόφαση του οργάνου που τη χορήγησε και, σε περίπτωση υποτροπής , η
οριστική αφαίρεση.
8. Η εισαγωγή από αθλητή ή συντελεστή κατά την έννοια του παρόντος
κανονισμού οποιουδήποτε φαρμακευτικού σκευάσματος ή συμπληρώματος
διατροφής γίνεται αποκλειστικά μέσω του Ε.Ο.Φ., με τη διαδικασία που
προβλέπει η σχετική με αυτόν νομοθεσία. Σε περίπτωση παράβασης της
διαδικασίας του προηγούμενου εδαφίου, επιβάλλονται κατά περίπτωση οι
κυρώσεις της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
9.α) Ύστερα από εξέταση του Α δείγματος ενός υποβληθέντος σε έλεγχο
ντόπινγκ αθλητή, εφόσον προκύψει θετικό αποτέλεσμα, αναστέλλεται με
απόφαση του ΔΣ προσωρινά το δικαίωμα συμμετοχής του σε οποιαδήποτε
αθλητική συνάντηση ή διοργάνωση. Η ανωτέρω αναστολή διαρκεί μέχρι και την
ημερομηνία έκδοσης αποτελέσματος από την εξέταση του Β δείγματος, εφόσον ο
αθλητής ασκήσει το δικαίωμα αυτό.
β) Σε περίπτωση που ο αθλητής δεν ασκήσει το ανωτέρω δικαίωμα ή, εφόσον,
ύστερα από το άνοιγμα και εξέταση του Β δείγματος, επιβεβαιωθεί το αποτέλεσμα
του Α δείγματος, τότε η προσωρινή αναστολή επεκτείνεται μέχρι και την
ημερομηνία έκδοσης απόφασης από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο.
γ) Η προσωρινή αναστολή αίρεται αυτοδικαίως, εφόσον το Β’ δείγμα είναι
αρνητικό, ενώ σε καμιά από τις ως άνω περιπτώσεις δεν δύναται να υπερβεί τις
30 ημερολογιακές ημέρες.
δ) Εφόσον ο αθλητής ασκήσει το δικαίωμα για την εξέταση του Β δείγματος
αυτού, τότε στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την κοινοποίηση των
αποτελεσμάτων του Α δείγματος μέχρι και την ανάλυση του Β δείγματος ο
αθλητής δικαιούται να ζητήσει ακρόαση από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο, με
αίτημα την άρση της προσωρινής αναστολής.
ε) Η αναστολή του δικαιώματος συμμετοχής αθλητή σε αθλητικές συναντήσεις και
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διοργανώσεις επιβάλλεται από την ΟΧΕ, κοινοποιείται στον αθλητή, στο σωματείο
του και στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο και ισχύει από την ημερομηνία
κοινοποίησής της.
Άρθρο 8
Πειθαρχικό όργανο
1. Αρμόδιο πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο για παραβάσεις ντόπινγκ σε
πρώτο βαθμό είναι α. Το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο του αθλήματος της
χειροσφαίρισης, αν πρόκειται για παραβάσεις αθλητών-τριών ή άλλων προσώπων
,σχετιζομένων με σωματεία, που αγωνίζονται σε αγώνες Πρωταθλήματος Α1, Α2 και
Β' Εθνικής Κατηγορίας ανδρών και γυναικών και στο Κύπελλο Ελλάδας και β. το
Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ομοσπονδίας, αν πρόκειται για παραβάσεις
αθλητών-τριών ή άλλων προσώπων, σχετιζομένων με σωματεία , που αγωνίζονται
στους λοιπούς αγώνες Πρωταθλημάτων και Πρωταθλημάτων ηλικιακών
Κατηγοριών.
2. Στον πειθαρχικό κανονισμό της Ομοσπονδίας προβλέπονται ιδίως διατάξεις
για την απαγγελία της πειθαρχικής κατηγορίας, τη διαδικασία ενώπιον του οργάνου
και την ακρόαση του διωκόμενου προσώπου. Οι αποφάσεις των πρωτοβάθμιων
πειθαρχικών οργάνων μπορούν να προσβληθούν σε δεύτερο βαθμό στο Ανώτατο
Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ ) από εκείνους στους οποίους
επιβλήθηκε κύρωση ή από το Ε.Σ.ΚΑ.Ν., κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των
σχετικών άρθρων του Ν.2725/1999, όπως αυτός ισχύει. Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. προσφεύγει
σε περιπτώσεις που εκτιμά ότι η πειθαρχική κύρωση που επιβλήθηκε δεν είναι
ανάλογη με το είδος της παράβασης.
3. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας οφείλει να κάνει την πειθαρχική διαδικασία στις
περιπτώσεις παράβασης ντόπινγκ μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, αφότου έλαβε
γνώση μιας παράβασης ντόπινγκ ή αφότου διαβιβάστηκαν τα θετικά αποτελέσματα
ενός ελέγχου ντόπινγκ. Η παραβίαση της παραπάνω υποχρέωσης τιμωρείται
πειθαρχικά, εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχει περίπτωση συγκάλυψης.
4. Η έναρξη της κύρωσης για μία παράβαση ντόπινγκ υπολογίζεται από την
ημερομηνία λήψης του δείγματος και, εάν επιβλήθηκε για άρνηση υποβολής σε
έλεγχο ντόπινγκ, υπολογίζεται από την ημερομηνία της άρνησης ή της μη
συμμόρφωσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ποινή υπολογίζεται από την ημερομηνία
έκδοσης της απόφασης από το πειθαρχικό όργανο.
5. Οι διαδικασίες του ελέγχου ντόπινγκ και τα σχετικά με την κοινοποίηση των
αποτελεσμάτων τους θέματα υπόκεινται στους περιορισμούς των διατάξεων του
ν.2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α') για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Άρθρο 9
Τελικές διατάξεις
1. Όπου στον παρόντα κανονισμό αναφέρεται "αθλητής" νοείται και "αθλήτρια".
2. Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμων και λοιπών Κανονιστικών πράξεων
σχετικά με το αντικείμενο του Κανονισμού αυτού αποτελούν αναπόσπαστο
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μέρος αυτού.
3. Ο παρών Κανονισμός, που περιέχει εννέα (9) άρθρα, ύστερα από τις
τροποποιήσεις που έγιναν σ' αυτόν, για να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του
ν. 3708/2002, που τροποποίησε τις διατάξεις του ν. 2725/1999, καθώς
επίσης και για να καταστεί πληρέστερος, εγκρίθηκε ομόφωνα στις 18
Ιανουαρίου 2009 από τη Γενική Συνέλευση των σωματείων-μελών της
Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος και θα ισχύσει, ευθύς ως εγκριθεί
από τον Υφυπουργό Πολιτισμού αρμόδιο για θέματα αθλητισμού.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΧΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤ. ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ
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