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Αριθμός Απόθαζης  80/2013 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ 

SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ 

  

Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα, η. Δθέηε, σο Πξόεδξν 

θαη ηνπο ηέθαλν ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε – Δηζεγεηή θαη Γεώξγην 

ηεθαλάθε, Γηθεγόξν Αζελώλ, σο κέιε θαη από ηo γξακκαηέα                 

ηπιηαλό Βαζηιεηάδε. 

πλεδξίαζε  δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηεο ζηηο 21 Φεβξνπαξίνπ 

2013 θαη ώξα 13:00 γηα λα δηθάζεη επί ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ ππ’ αξηζ. 

πξσηνθ. 88/19-2-2013 θιήζε πξνο απνινγία θαηά ηνπ πνδνζθαηξηζηή 

ΥΡΗΣΟΤ ΑΡΚΟΤΓΑ θαη ηεο ΠΑΔ ΑΔΚ γηα παξαβίαζε ησλ άξζξσλ 

128 Α επ. ηνπ Ν. 2725/99, όπσο ν λόκνο απηόο ηζρύεη ζήκεξα θαη 24 ηνπ 

Π.Κ. ηεο ΔΠΟ, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο 

Απόθαζεο ππ’ αξηζ. 34912/11 ησλ Τπνπξγώλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο - Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ, ηεο θνηλήο Τπνπξγηθήο 

Απόθαζεο ππ’ αξηζ. 3956/12 ησλ Τθππνπξγώλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο – Πνιηηηζκνύ, ηνπ Καλνληζκνύ Διέγρνπ 

Φαξκαθνδηέγεξζεο ζηηο Γηνξγαλώζεηο θαη εθηόο ησλ Γηνξγαλώζεσλ ηεο 

FIFA θαη ηνπ θώδηθα Αληηληόπηλγθ ηεο WADA.  

 Ο α΄ εγθαινύκελνο παξαζηάζεθε κεηά ηνπ πιεξεμνύζηνπ  

δηθεγόξνπ ηνπ Θενράξε Γξεγνξίνπ θαη ε β΄ εγθαινπκέλε 

εθπξνζσπήζεθε από ηνλ ίδην πιεξεμνύζην δηθεγόξν. 

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

ύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 24 θεθάιαην  Α  ηνπ Π.Κ. ηεο 

Δ.Π.Ο. «1. Η θαξκαθνδηέγεξζε θαη νη παξαβάζεηο θαξκαθνδηέγεξζεο  
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2η
 ζελίδα ηης σπ’ αρθμ. 80/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής -

SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ  

 

θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκό Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ζηηο 

δηνξγαλώζεηο θαη εθηόο ησλ Γηνξγαλώζεσλ ηεο FIFA. 2. Οη πξάμεηο 

απηέο απνηεινύλ θαξκαθνδηέγεξζε, αλεμαξηήησο ηνπ αλ εληνπίδνληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ή εθηόο κηαο δηνξγάλσζεο». 

Δλώ ζην θεθάιαην Γ ηνπ ίδηνπ σο άλσ άξζξνπ, ζρεηηθώο κε ηηο  

επηβιεηέεο πνηλέο ζε πεξίπησζε παξαβάζεσο θαξκαθνδηέγεξζεο, 

πξνβιέπνληαη, κεηαμύ άιισλ, θαη  ηα εμήο: «1. ε γεληθέο γξακκέο νη 

πνηλέο πνπ ζα εθαξκόδνληαη ζε παξαβάζεηο θαξκαθνδηέγεξζεο, 

ζύκθσλα κε ην ΚΔΦ. ΙΙ ηνπ Καλνληζκνύ Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο 

ζηηο Γηνξγαλώζεηο θαη εθηόο ησλ Γηνξγαλώζεσλ ηεο FIFA. α) θάζε 

παξάβαζε ηνπ   ΚΔΦ. ΙΙ 1 (Η παξνπζία κηαο απαγνξεπκέλεο  νπζίαο ή 

πξντόλησλ κεηαβνιηζκνύ ή δεηθηώλ ηεο), ηνπ ΚΔΦ ΙΙ. 2 (Υξήζε ή 

απόπεηξα ρξήζεο απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή απαγνξεπκέλεο κεζόδνπ), 

ΚΔΦ.ΙΙ. 3 (Άξλεζε ή αδπλακία άλεπ ακάρεηεο αηηηνινγίαο ζηελ ππνβνιή 

ζε ζπιινγή δείγκαηνο), ηνπ ΚΔΦ.ΙΙ.5 (Παξέκβαζε ζε νπνηνδήπνηε 

ηκήκα ηνπ ειέγρνπ θαξκαθνδηέγεξζεο) θαη ηνπ ΚΔΦ.ΙΙ.6 (Καηνρή 

απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ θαη κεζόδσλ) ζα επηζύξεη δηεηή απνθιεηζκό γηα 

ηελ πξώηε παξάβαζε θαη δηα βίνπ απνθιεηζκό ζε πεξίπησζε 

επαλάιεςεο. … 2. Δάλ ν ύπνπηνο είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη ζε θάζε 

κεκνλσκέλε πεξίπησζε όηη δελ ππέρεη ζεκαληηθή ππαηηηόηεηα ή ακέιεηα, 

ε πνηλή κπνξεί λα κεησζεί, κόλνλ όκσο θαηά ην ήκηζπ ηεο πνηλήο πνπ 

εθαξκόδεηαη ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, ν δε δηα βίνπ απνθιεηζκόο 

δελ επηηξέπεηαη λα κεησζεί ζε δηάζηεκα κηθξόηεξν ησλ νθηώ εηώλ.» 

Πεξαηηέξσ ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 (παξνπζία απαγνξεπκέλεο 

νπζίαο) ηνπ Καλνληζκνύ Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ηεο FIFA (FIFA 

Anti-doping Regulations) ζηνλ νπνίν ξεηά παξαπέκπεη ην πξναλαθεξζέλ  
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3η
 ζελίδα ηης σπ’ αρθμ. 80/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής -

SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ  

 

άξζξν 24 ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο.,  «1) Απνηειεί πξνζσπηθό θαζήθνλ ηνπ 

παίθηε λα δηαζθαιίζεη όηη θακία απαγνξεπκέλε νπζία δελ εηζέξρεηαη ζην 

ζώκα ηνπ. Οη παίθηεο θέξνπλ ηελ επζύλε γηα θάζε  απαγνξεπκέλε νπζία 

ή ηνπο κεηαβνιίηεο ηεο ή ηνπο δείθηεο ηεο πνπ ζα αληρλεπζνύλ ζε 

βηνινγηθό ηνπο δείγκα. πλεπώο, δελ απαηηείηαη λα ζπληξέρεη πξόζεζε, 

ζθάικα, ακέιεηα ή ελζπλείδεηε ρξήζε από κέξνπο ηνπ παίθηε γηα λα 

ζηνηρεηνζεηεζεί παξάβαζε θαξκαθνδηέγεξζεο (ληόπηλγθ) ζύκθσλα κε ην 

άξζξν  απηό.  2) Δπαξθή απόδεημε ηεο δηάπξαμεο παξάβαζεο 

θαξκαθνδηέγεξζεο (ληόπηλγθ), βάζεη ηνπ άξζξνπ απηνύ απνηειεί :  είηε ε 

παξνπζία απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή ησλ κεηαβνιηηώλ ηεο ή ησλ δεηθηώλ 

ηεο ζην Α δείγκα ηνπ παίθηε, εθόζνλ ν παίθηεο παξαηηείηαη ηνπ 

δηθαηώκαηόο ηνπ, γηα αλάιπζε ηνπ Β δείγκαηνο θαη ην Β δείγκα δελ 

αλαιύεηαη, είηε όηαλ ην Β δείγκα ηνπ παίθηε  αλαιύεηαη θαη ε αλάιπζε 

ηνπ Β δείγκαηνο επηβεβαηώζεη ηελ παξνπζία απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή 

ησλ κεηαβνιηηώλ ηεο  ή ησλ δεηθηώλ ηεο, πνπ αληρλεύζεθαλ ζην Α δείγκα 

ηνπ παίθηε. 3) Με εμαίξεζε ηηο νπζίεο εθείλεο, γηα ηηο νπνίεο 

πξνζδηνξίδεηαη πνζνηηθό θαηώηαην όξην αλαθνξάο ζηνλ Καηάινγν 

Απαγνξεπκέλσλ Οπζηώλ θαη Μεζόδσλ, ε αλίρλεπζε νπνηαζδήπνηε 

πνζόηεηαο απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή ησλ κεηαβνιηηώλ ηεο ή ησλ δεηθηώλ 

ηεο ζε δείγκα ελόο παίθηε απνηειεί παξάβαζε θαξκαθνδηέγεξζεο 

(ληόπηλγθ). 4) Ωο εμαίξεζε ζην γεληθό θαλόλα ηνπ άξζξνπ απηνύ,  ν 

Καηάινγνο Απαγνξεπκέλσλ Οπζηώλ θαη Μεζόδσλ ή ηα Γηεζλή Πξόηππα 

δύλαληαη λα θαζνξίδνπλ εηδηθά θξηηήξηα γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ, νη νπνίεο κπνξεί λα παξαρζνύλ θαη ελδνγελώο.» 
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4
η
 ζελίδα ηης σπ’ αρθμ. 80/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής -

SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ  

 

Δμάιινπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ ηδίνπ Καλνληζκνύ 

(Καλνληζκόο Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ηεο FIFA) «ε πεξίνδνο ηνπ 

απνθιεηζκνύ πνπ επηβάιιεηαη γηα παξαβίαζε ησλ άξζξσλ 6 κέρξη θαη 8 

(Παξνπζία κίαο Απαγνξεπκέλεο Οπζίαο, Υξήζε ή Απόπεηξα Υξήζεο 

κίαο Απαγνξεπκέλεο Οπζίαο ή Απαγνξεπκέλεο Μεζόδνπ, Καηνρή 

Απαγνξεπκέλσλ Οπζηώλ ή Μεζόδσλ) ζα είλαη δύν έηε, εθηόο αλ 

ζπληξέρνπλ νη πεξηζηάζεηο κεδεληζκνύ ή κείσζεο ηεο πεξηόδνπ 

απνθιεηζκνύ, όπσο πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα από 16 κέρξη θαη 22 (ηκήκα 

2 ηνπ παξόληνο θεθαιαίνπ) ή αλ ζπληξέρνπλ νη πεξηζηάζεηο επαύμεζεο 

ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 23 

(επηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο πνπ κπνξνύλ λα απμήζνπλ ηελ πεξίνδν ηνπ 

απνθιεηζκνύ)».  

Έηζη ζύκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ ηδίνπ Καλνληζκνύ (Καλνληζκόο 

Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ηεο FIFA) «1. Αλ ν παίθηεο απνδείμεη,  ζε 

ζρέζε κε  ηελ αηνκηθή ηνπ ππόζεζε,  όηη δελ βαξύλεηαη κε ζνβαξό 

ζθάικα ή ακέιεηα, ηόηε ε ζε άιιε πεξίπησζε επηβιεηέα πεξίνδνο 

απνθιεηζκνύ κπνξεί λα κεησζεί, όκσο ε κεησκέλε απηή πεξίνδνο 

απνθιεηζκνύ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξεο δηάξθεηαο από ην ήκηζπ ηεο 

πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ πνπ άιισο ζα επηβαιιόηαλ. Αλ ε επηβιεηέα 

πεξίνδνο απνθιεηζκνύ είλαη ηζόβηαο δηάξθεηαο, ηόηε ε κεησκέλε πεξίνδνο 

κε βάζε ην άξζξν απηό δελ κπνξεί λα είλαη ζπληνκόηεξε από νθηώ 

ρξόληα. 2. Όηαλ κία απαγνξεπκέλε νπζία ή νη δείθηεο ηεο ή νη 

κεηαβνιίηεο ηεο έρνπλ αληρλεπζεί ζην βηνινγηθό δείγκα παίθηε θαηά 

παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 6 (Παξνπζία κίαο Απαγνξεπκέλεο Οπζίαο) ν 

παίθηεο, γηα λα ηύρεη κεησκέλεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ, πξέπεη επηπιένλ 
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5η
 ζελίδα ηης σπ’ αρθμ. 80/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής -

SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ  

 

λα απνδείμεη ηνλ ηξόπν θαηά ην νπνίν ε απαγνξεπκέλε νπζία εηζήιζε 

ζηνλ νξγαληζκό ηνπ».  

Πεξαηηέξσ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ  Καλνληζκνύ Διέγρνπ 

Φαξκαθνδηέγεξζεο ηεο FIFA (Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηηο εηδηθέο 

θαη εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο)  «1. Όιεο νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη 

ππό ηελ ηζρύ ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ ζρεηηθώο κε ηηο εηδηθέο θαη 

εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλεο ώζηε λα 

εμαζθαιίδνληαη νη ίδηεο λνκηθέο ζπλζήθεο γηα όινπο ηνπ παίθηεο. 2. 

Δπνκέλσο πξέπεη λα εθαξκόδνληαη νη αθόινπζεο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο : α) Οη εηδηθέο θαη εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο ζα ππάξρνπλ κόλνλ 

ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη ζπλζήθεο είλαη πξαγκαηηθά εμαηξεηηθέο θαη όρη 

ζηε κεγάιε πιεηνλόηεηα ησλ ππνζέζεσλ. β)  Οη απνδείμεηο πνπ 

ιακβάλνληαη ππόςε πξέπεη λα είλαη έρνπλ εηδηθή θαη απνθαζηζηηθή 

βαξύηεηα ώζηε λα εμεγνύλ ηελ απόθιηζε ηνπ παίθηε  από ηελ 

αλακελόκελε θαλνληθή ζπκπεξηθνξά. γ) Λακβάλνληαο ππόςε ην 

πξνζσπηθό θαζήθνλ ηνπ παίθηε λα δηαζθαιίζεη όηη ζηνπο ζσκαηηθνύο 

ηνπ ηζηνύο θαη ζηα ζσκαηηθά ηνπ πγξά δελ ζα κπεη θάπνηα απαγνξεπκέλε 

νπζία  (άξζξν 6 παξ. 1) κία πνηλή δελ κπνξεί λα κεδεληζηεί εληειώο κε 

βάζε ηε κε ζπλδξνκή ζνβαξνύ ζθάικαηνο ή ακέιεηαο (άξζξν 17) ζηηο 

αθόινπζεο πεξηζηάζεηο : ην ζεηηθό δείγκα είλαη απνηέιεζκα ζθεπάζκαηνο 

βηηακίλεο ή ζπκπιεξώκαηνο δηαηξνθήο πνπ έρεη παξαπιαλεηηθή εηηθέηα 

ή είλαη κνιπζκέλν, έγηλε δηαρείξηζε ηεο απαγνξεπκέλεο νπζίαο από ηνλ 

γηαηξό ή ηνλ πξνπνλεηή ηεο νκάδαο ρσξίο λα απνθαιπθζεί ζηνλ παίθηε, 

έγηλε δνιηνθζνξά ζην θαγεηό ή ζην πνηό ηνπ παίθηε από ην ζύδπγό ηνπ, 

ηνλ πξνπνλεηή ηνπ ή άιιν πξόζσπν πνπ αλήθεη ζηνλ θύθιν ησλ 

ζπλεξγαηώλ ηνπ παίθηε. ε θάζε πεξίπησζε, κε βάζε ηα  ηδηαίηεξα  
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 6η
 ζελίδα ηης σπ’ αρθμ. 80/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής 

-SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ  

 

γεγνλόηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο, νπνηαδήπνηε από ηηο 

αλαθεξζείζεο ζπλζήθεο  κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε κεησκέλε πνηλή κε 

βάζε ηε κε ζπλδξνκή ζνβαξνύ ζθάικαηνο ή ακέιεηαο (άξζξν 18). δ) Οη 

αλήιηθνη δελ ηπγράλνπλ εηδηθήο κεηαρείξηζεο γηα ην ιόγν απηόλ  σο πξνο 

ηνλ θαζνξηζκό ηεο επηβιεηέαο πνηλήο, αιιά ην λεαξό ηεο ειηθίαο θαη ε 

έιιεηςε πείξαο είλαη θαηάιιεινη παξάγνληεο πνπ ζπλεθηηκνύληαη γηα ηνλ   

πξνζδηνξηζκό ηνπ ζθάικαηνο ηνπ παίθηε ή άιινπ πξνζώπνπ κε βάζε ηα 

άξζξα από 16 κέρξη θαη 20.» 

      Δμάιινπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ ηδίνπ θαλνληζκνύ ηεο FIFA ε 

Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ηεο κπνξεί, πξνηνύ ε πνηλή  θαηαζηεί ηειεζίδηθε, 

λα αλαζηείιεη κέξνο ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ πνπ δελ ζα πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ηα ¾ ηεο άιισο επηβιεηέαο πνηλήο, εθόζνλ ν παίθηεο παξείρε 

νπζηώδε ζπλδξνκή ζηε  FIFA, ζε Οκνζπνλδία, ζε άιιν Οξγαληζκό πνπ 

δηώθεη ην ληόπηλγθ, ζε πνηληθή αξρή ή ζε πεηζαξρηθό όξγαλν θαη ε 

ζπλδξνκή απηή  έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνθάιπςε θαη ηελ απόδεημε 

παξάβαζεο ληόπηλγθ από άιιν πξόζσπν. ύκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ 

απηνύ θαλνληζκνύ, ε άιισο επηβιεηέα πνηλή κπνξεί λα κεησζεί αλ  ν 

παίθηεο νκνινγήζεη όηη παξαβίαζε  έλαλ θαλόλα θαηά ηνπ ληόπηλγθ θαη 

απηή ε νκνινγία ηνπ, θαηά ην ρξόλν πνπ απηή ε νκνινγία ιακβάλεη 

ρώξα, είλαη ην κνλαδηθό αμηόπηζην απνδεηθηηθό ζηνηρείν ηεο παξάβαζεο, 

ελώ ζύκθσλα κε ην άξζξν 22 παξ. 2 ηνπ ελ ιόγσ θαλνληζκνύ ε πεξίνδνο 

απνθιεηζκνύ κπνξεί λα αλαζηαιεί όρη θάησ θαη από ην ¼ ηεο άιισο 

επηβιεηέαο πνηλήο, αλ ζπληξέρνπλ πεξηζζόηεξέο από κία  από ηηο 

πεξηζηάζεηο  πνπ πξνβιέπνληαη ζηα πξναλαθεξζέληα άξζξα 18, 20 θαη 

21 ηνπ ελ ιόγσ θαλνληζκνύ ηεο FIFA.        
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Άιισζηε, παξάιιεια κε ηηο πξνπαξαηεζείζεο λνκηθέο δηαηάμεηο,  

ζπκπιεξσκαηηθή εθαξκνγή δηεθδηθνύλ ελ πξνθεηκέλσ θαη απηέο πνπ 

πεξηέρνληαη ζηελ ππ’ αξηζ. 3956/17-2-2012 Απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ 

Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ «Αλαγθαία κέηξα θαη δηαδηθαζίεο, 

κεραληζκνί θαη ζπζηήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη από ηε Γηεζλή ύκβαζε 

θαηά ηεο θαξκαθνδηέγεξζεο (ληόπηλγθ) ζηνλ αζιεηηζκό (Παξίζη 

19/10/2005) θαη αλαγθαίεο ξπζκίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο», ε νπνία 

ηζρύεη από ηελ δεκνζίεπζή ηεο  ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο 

(Φ.Δ.Κ. ηεπρ. Β 343/17-2-2012)   

ύκθσλα ινηπόλ κε ην άξζξν 2 ηεο ελ ιόγσ Τ.Α.  θαη εηδηθόηεξα 

ζύκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο ππό ηνπο αξηζκνύο 2.1., 2.1.1., 2.1.2, 2.1.3. 

θαη 2.1.4 ηνπ άξζξνπ απηνύ : «Σν ληόπηλγθ ζεσξείηαη όηη έρεη 

ζπληειεζζεί όηαλ ζπληξέρνπλ κία ή πεξηζζόηεξεο παξαβάζεηο ησλ 

θαλόλσλ αληηληόπηλγθ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα άξζξα 2.1. έσο 2.8. ηεο 

παξνύζαο. Οη αζιεηέο θαη θάζε άιιν πξόζσπν έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 

γλσξίδνπλ ηη απνηειεί παξάβαζε ησλ θαλόλσλ αληηληόπηλγθ θαζώο θαη 

ηηο νπζίεο θαη ηηο κεζόδνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη, ζύκθσλα κε ην λόκν, 

ζηνλ Καηάινγν Απαγνξεπκέλσλ Οπζηώλ θαη Μεζόδσλ. 2.1 Η παξνπζία 

απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή ησλ κεηαβνιηηώλ ηεο ή ησλ βηνινγηθώλ δεηθηώλ 

ζε βηνινγηθό δείγκα αζιεηή. 2.1.1 Απνηειεί πξνζσπηθό θαζήθνλ ηνπ 

αζιεηή λα δηαζθαιίζεη όηη θακία απαγνξεπκέλε νπζία δελ εηζέξρεηαη 

ζηνλ νξγαληζκό ηνπ. Οη αζιεηέο θέξνπλ ηελ επζύλε γηα ηελ 

απαγνξεπκέλε νπζία ή ηνπο κεηαβνιίηεο ή ηνπο δείθηεο ηεο 

απαγνξεπκέλεο νπζίαο πνπ ζα αληρλεπζεί ζε βηνινγηθό ηνπο δείγκα. Γελ 

απαηηείηαη λα ζπληξέρεη πξόζεζε, ζθάικα, ακέιεηα ή ελζπλείδεηε ρξήζε 

από κέξνπο ηνπ αζιεηή γηα λα ζηνηρεηνζεηεζεί αληηθεηκεληθά παξάβαζε 
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ληόπηλγθ ζύκθσλα κε ην άξζξν 2.1. 2.1.2 Δπαξθή απόδεημε ηεο 

δηάπξαμεο παξάβαζεο ληόπηλγθ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 2.1, απνηειεί είηε ε 

παξνπζία απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή ησλ κεηαβνιηηώλ ή ησλ δεηθηώλ ηεο 

απαγνξεπκέλεο νπζίαο ζην Α δείγκα ηνπ αζιεηή, εθόζνλ ν αζιεηήο 

απνπνηείηαη ηνπ δηθαηώκαηόο ηνπ, γηα αλάιπζε ηνπ Β δείγκαηνο θαη ην Β 

δείγκα δελ αλαιύεηαη, είηε όηαλ ην Β δείγκα ηνπ αζιεηή αλαιύεηαη θαη ε 

αλάιπζε ηνπ Β δείγκαηνο επηβεβαηώζεη ηελ παξνπζία απαγνξεπκέλεο 

νπζίαο ή ησλ κεηαβνιηηώλ ή ησλ δεηθηώλ ηεο απαγνξεπκέλεο νπζίαο, πνπ 

αληρλεύζεθαλ ζην Α δείγκα ηνπ αζιεηή. 2.1.3 Με εμαίξεζε ηηο νπζίεο 

εθείλεο, γηα ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδεηαη πνζνηηθό θαηώηαην όξην αλαθνξάο 

ζηνλ Καηάινγν Απαγνξεπκέλσλ Οπζηώλ θαη Μεζόδσλ, ε αλίρλεπζε 

νπνηαζδήπνηε πνζόηεηαο απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή ησλ κεηαβνιηηώλ ή 

ησλ δεηθηώλ ηεο ζε δείγκα ηνπ αζιεηή απνηειεί παξάβαζε ληόπηλγθ. 

2.1.4 Ωο εμαίξεζε ζην γεληθό θαλόλα ηνπ άξζξνπ 2.1, ν Καηάινγνο 

Απαγνξεπκέλσλ Οπζηώλ θαη Μεζόδσλ ή ηα Γηεζλή Πξόηππα δύλαληαη λα 

θαζνξίδνπλ εηδηθά θξηηήξηα γηα ηελ εθηίκεζε ησλ απαγνξεπκέλσλ 

νπζηώλ, νη νπνίεο κπνξεί λα παξαρζνύλ θαη ελδνγελώο.», ελώ ζύκθσλα 

κε ην άξζξν 10 ηεο ίδηαο Τ.Α. θαη ηελ ππό 10.2. παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 

απηνύ «Απνθιεηζκόο γηα παξαβάζεηο ησλ άξζξσλ 2.1, 2.2 θαη 2.6 ηεο 

Παξνύζαο.  Ο αζιεηήο θαη θάζε πξόζσπν πνπ έρεη δηαπξάμεη παξάβαζε 

ληόπηλγθ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 2.1, 2.2 θαη 2.6 ηεο παξνύζαο, 

απνθιείεηαη από ηε ζπκκεηνρή ζε θάζε αζιεηηθή δξαζηεξηόηεηα γηα 

πεξίνδν δύν (2) εηώλ, κε ηελ επηθύιαμε ησλ άξζξσλ 10.4 («Μείσζε ηεο 

πνηλήο ηνπ απνθιεηζκνύ ιόγσ εηδηθώλ πεξηζηάζεσλ»), 10.5 («Δμάιεηςε 

ή κείσζε  ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ ιόγσ εμαηξεηηθώλ πεξηζηάζεσλ»)  
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θαη 10.6 («Δπηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο πνπ κπνξεί λα απμήζνπλ ηελ 

πεξίνδν απνθιεηζκνύ») ηεο παξνύζαο απόθαζεο.» 

 Πξάγκαηη ε  ππό ηνπο αξηζκνύο 10.5.2 παξάγξαθνο ηνπ άξζξνπ 10 

ηεο πην πάλσ Τ.Α., ε νπνία θέξεη ην ηίηιν : «Με ζπλδξνκή ζνβαξνύ 

ζθάικαηνο ή κε επίδεημε ηδηαίηεξεο θαη ζνβαξά ακεινύο 

ζπκπεξηθνξάο»,  πξνβιέπεη επί ιέμεη : «Σν δηθαηνδνηηθό όξγαλν κπνξεί 

λα κεηώζεη ζην ήκηζπ ηελ πνηλή απνθιεηζκνύ θαη ζε πεξίπησζε ηζόβηνπ 

απνθιεηζκνύ, λα κεηώζεη ηελ πνηλή ζε πξόζθαηξν απνθιεηζκό 

ηνπιάρηζηνλ νθηώ (8) εηώλ, αλ ν αζιεηήο απνδείμεη όηη δελ βαξύλεηαη κε 

ζνβαξό ζθάικα ή δελ επέδεημε ηδηαίηεξε θαη ζνβαξά ακειή 

ζπκπεξηθνξά. Όηαλ απαγνξεπκέλε νπζία ή νη δείθηεο ή νη κεηαβνιίηεο 

ηεο νπζίαο απηήο αληρλεύνληαη ζην δείγκα αζιεηή θαηά παξάβαζε ηνπ 

άξζξνπ 2.1, ν αζιεηήο πξέπεη επηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε 

πεξίνδνο απνθιεηζκνύ ηνπ, λα πξνζδηνξίζεη ηνλ ηξόπν θαηά ηνλ νπνίν ε 

απαγνξεπκέλε νπζία εηζήιζε ζηνλ νξγαληζκό ηνπ.», ελώ ζηηο ακέζσο 

επόκελεο παξαγξάθνπο ηνπ ηδίνπ άξζξνπ πξνβιέπνληαη  ηα εμήο :    

«10.5.3 Οπζηώδεο ζπλδξνκή ζηελ απνθάιπςε ή απόδεημε παξαβάζεσλ 

θαλόλσλ αληηληόπηλγθ. Σν Δ..ΚΑ.Ν. κπνξεί, πξηλ από ηελ έθδνζε ηεο 

ηειεζίδηθεο απόθαζεο ηνπ δεπηεξνβαζκίνπ δηθαηνδνηηθνύ νξγάλνπ, ή 

πξηλ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο έθεζεο θαηά απόθαζεο πξσηνβαζκίνπ 

πεηζαξρηθνύ νξγάλνπ, λα αλαζηείιεη ελ κέξεη, θαηά ηελ δηαθξηηηθή ηνπ 

επρέξεηα θαη κέρξη λα θαηαζηεί ε απόθαζε ηειεζίδηθε, ηελ πνηλή 

απνθιεηζκνύ, εάλ ν αζιεηήο ή άιιν πξόζσπν πνπ ηέιεζε ηελ παξάβαζε 

ληόπηλγθ, παξείρε νπζηώδε ζπλδξνκή ζην Δ..ΚΑ.Ν. ή ζε άιιν 

νξγαληζκό αληηληόπηλγθ ή ζηηο εηζαγγειηθέο αξρέο ή ζε άιιεο αξρέο 

πεηζαξρηθήο δηθαηνδνζίαο, γηα ηελ απνθάιπςε ή απόδεημε παξάβαζεο  
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ληόπηλγθ ή πνηληθνύ αδηθήκαηνο ή παξάβαζεο επαγγεικαηηθώλ θαλόλσλ 

από άιιν πξόζσπν. …. Η αλαζηνιή ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ, δελ 

κπνξεί λα ππεξβεί ηα ηξία ηέηαξηα (3/4) ηεο επηβιεζείζαο πνηλήο θαη ζε 

πεξίπησζε ηζνβίνπ απνθιεηζκνύ ε κε αλαζηαιείζα πεξίνδνο 

απνθιεηζκνύ, πξέπεη λα κελ είλαη θαηώηεξε ησλ νθηώ (8) εηώλ. … 

10.5.4 Οκνινγία. ηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο αζιεηήο ή άιιν 

πξόζσπν νκνινγνύλ νηθεηνζειώο ηελ δηάπξαμε παξάβαζεο θαλόλα 

αληηληόπηλγθ, πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ηνπ επηθείκελνπ ειέγρνπ ή ζε 

πεξίπησζε παξάβαζεο ληόπηλγθ, κε εμαίξεζε ηελ πξνβιεπόκελε από ην 

άξζξν 2.1 παξάβαζε, πξηλ ηελ πξώηε γλσζηνπνίεζε πνπ πξνβιέπεηαη 

από ην άξζξν 7 θαη ε νκνινγία απηή, θαηά ην ρξόλν πνπ ιακβάλεη ρώξα, 

απνηειεί ηελ κόλε αμηόπηζηε απόδεημε ηεο παξάβαζεο, ηόηε ε πεξίνδνο 

απνθιεηζκνύ κπνξεί λα κεησζεί, αιιά όρη θάησ από ην ήκηζπ ηεο άιισο 

επηβιεηέαο πνηλήο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ. 10.5.5 πξξνή ιόγσλ κείσζεο 

ηεο πνηλήο. Πξηλ από ηελ εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε κείσζεο ή αλαζηνιήο, 

θαηά ηα άξζξα 10.5.2, 10.5.3 ή 10.5.4, ε άιισο επηβιεηέα πεξίνδνο 

απνθιεηζκνύ νξίδεηαη ζύκθσλα κε ηα άξζξα 10.2, 10.3, 10.4 θαη 10.6. 

Δάλ ζπληξέρνπλ πεξηζζόηεξνη από έλαο, ιόγνη κείσζεο ή αλαζηνιήο ηεο 

πνηλήο, ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ κπνξεί λα κεησζεί ή λα αλαζηαιεί κέρξη 

ηα ηξία ηέηαξηα (3/4) ηεο άιισο επηβιεηέαο πνηλήο θαη, ζε πεξίπησζε 

πνπ ε επηβιεηέα πνηλή είλαη ν ηζόβηνο απνθιεηζκόο, ε αλαζηνιή ή 

κείσζε ηεο πνηλήο ρσξεί κεηά ηελ έθηηζε νθηώ (8) εηώλ απνθιεηζκνύ.» 

Οη πεξηερόκελεο  ζηα παξαπάλσ λνκηθά θείκελα πξνπαξαηεζείζεο 

δηαηάμεηο (Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο., Καλνληζκόο Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ηεο 

FIFA, θαη ππ’ αξηζ. 3956/17-2-2012 Τ.Α) ηζρύνπλ ηαπηνρξόλσο θαη  
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παξαιιήισο θαη παξά ην γεγνλόο όηη ζε κεγάιν βαζκό 

αιιεινθαιύπηνληαη, κπνξνύλ  λα εθαξκνζηνύλ αιιεινζπκπιεξνύκελεο. 

Σέινο, ε «νμηινθξίλε» (“oxilofrine”) είλαη απαγνξεπκέλε 

δηεγεξηηθή νπζία πνπ εκπίπηεη ζηηο νπζίεο εηδηθήο αλαθνξάο, ζύκθσλα 

κε ην Κεθάιαην Β΄ ππό ΙΙ. Ο6. β ηεο ππ’ αξηζ. 34912/19-12-2011  Κνηλήο 

Τπνπξγηθήο Απόθαζεο ησλ Τπνπξγώλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο θαη Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ «Καζνξηζκόο 

απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ θαη κεζόδσλ ληόπηλγθ, θαηά ηελ έλλνηα ησλ 

άξζξσλ 128Β θαη 128Γ ηνπ Ν. 2725/1999», ε νπνία έρεη εθδνζεί δπλάκεη 

λνκνζεηηθήο εμνπζηνδνηήζεσο παξαζρεζείζαο από ην άξζξν 128Γ ηνπ Ν. 

2725/199 θαη ηζρύεη από 1-1-2012 (Φ.Δ.Κ. ηεπρ. Β 343/17-2-2012), ελώ 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 128Ι παξ. 4 ηνπ Ν. 2725/1999, ην νπνίν 

πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 61 ηνπ Ν. 3057/2002, «Η έλαξμε ηεο θύξσζεο 

γηα κηα παξάβαζε ληόπηλγθ ππνινγίδεηαη από ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηνπ 

δείγκαηνο θαη, εάλ επηβιήζεθε γηα άξλεζε ππνβνιήο ζε έιεγρν ληόπηλγθ, 

ππνινγίδεηαη από ηελ εκεξνκελία ηεο άξλεζεο ή ηεο κε ζπκκόξθσζεο. 

ε θάζε άιιε πεξίπησζε, ε πνηλή ππνινγίδεηαη από ηελ εκεξνκελία 

έθδνζεο ηεο απόθαζεο από ην νηθείν πεηζαξρηθό όξγαλν» (βι. θαη 

ΔπηηξΔθΔΠΟ 45/2010, όκνηα πξόβιεςε γηα ηνλ ρξόλν έλαξμεο ηεο 

πνηλήο δηαιακβάλεηαη  θαη ζην άξζξν 28 παξ. 2  ηνπ πξναλαθεξζέληνο 

Καλνληζκνύ Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ηεο FIFA).   

ηελ ππό θξίζε ππόζεζε, από ηα δηακεηθζέληα θαηά ηε δηαδηθαζία 

ζην αθξναηήξην, ηα νπνία έρνπλ θαηαρσξηζηεί ζηα ηαπηάξηζκα κε ηελ 

παξνύζα πξαθηηθά, από ηελ έλνξθε θαηάζεζε ηνπ εμεηαζζέληνο 

κάξηπξνο Ξελνθώληνο Ρνύζζε, ηαηξνύ, από ηα  δηαιακβαλόκελα ζην 

έγγξαθν ππόκλεκα ηνπ πξώηνπ εγθαινπκέλνπ, από ηα ππ’ αξηζ. πξση.  
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468/7-2-2013, 535/15-2-2013 έγγξαθα ηνπ Δ..ΚΑ.Ν., από ην αθξηβέο 

απόζπαζκα ησλ Πξαθηηθώλ ηεο πξνθαηαξηηθήο αθξνακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο πνπ δηεμήρζε γηα ηελ πξνθεηκέλε ππόζεζε ελώπηνλ ησλ 

κειώλ ηνπ Γ.. ηνπο Δ..ΚΑ.Ν  θαη γεληθόηεξα από όια ηα ινηπά 

έγγξαθα πνπ πεξηέρνληαη ζηε δηθνγξαθία, απνδείρζεθαλ ηα εμήο :  ζηηο 

26-1-2013, ζην πιαίζην ηνπ Πξσηαζιήκαηνο SUPER LEAGUE 

ΔΛΛΑΓΑ, δηεμήρζε ζην ζηάδην «Ο.Α.Κ.Α.» ηνπ Ακαξνπζίνπ, ν  

πνδνζθαηξηθόο αγώλαο κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΠΑΔ ΑΔΚ  - ΠΑΔ ΟΦΗ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ελ ιόγσ αγώλα, κεηαμύ άιισλ πνδνζθαηξηζηώλ 

ακθνηέξσλ ησλ δηαγσληζζεηζώλ νκάδσλ, ππνβιήζεθε ζε έιεγρν 

ληόπηλγθ θαη ν πξώηνο εγθαινύκελνο, ΥΡΗΣΟ ΑΡΚΟΤΓΑ, ν νπνίνο  

αγσλίζηεθε σο  παίθηεο ηεο ΠΑΔ ΑΔΚ, ήδε δεύηεξεο εγθαινπκέλεο. 

Από ηνλ έιεγρν απηόλ αληρλεύζεθε ζην βηνινγηθό δείγκα ηνπ (νύξα), κε 

θσδηθό αξηζκό : 456286 (δείγκα Α), ε παξνπζία ηεο απαγνξεπκέλεο 

δηεγεξηηθήο νπζίαο «νμηινθξίλε». Αθνινύζσο, θαηόπηλ ζρεηηθνύ 

αηηήκαηνο πνπ ππνβιήζεθε από ηνλ παξαπάλσ πνδνζθαηξηζηή, έγηλε 

αλάιπζε θαη ηνπ δεύηεξνπ δείγκαηνο (δείγκα Β), κε θσδηθό αξηζκό : Β 

456286, από ηελ  νπνία πξνέθπςε εθ λένπ ε παξνπζία ηεο απηήο 

απαγνξεπκέλεο, δηεγεξηηθήο, νπζίαο (νμηινθξίλεο) ζηνλ νξγαληζκό ηνπ. 

Δπνκέλσο, εθόζνλ  ε ίδηα νπζία αληρλεύζεθε θαη από ηελ αλάιπζε ηνπ   

Β δείγκαηνο, ε παξνπζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο απαγνξεπκέλεο νπζίαο ζηνλ 

νξγαληζκό ηνπο α΄ εγθαινύκελνπ  ζεσξείηαη επαξθώο απνδεδεηγκέλε, 

θαηά ηα αλσηέξσ (ζηε κείδνλα ζθέςε) αλαθεξόκελα. Ο α΄ εγθαινύκελνο 

πνδνζθαηξηζηήο θιήζεθε ζηηο 13-2-2013, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 16:00, 

ζην πιαίζην δηελεξγεζείζαο πξνθαηαξηηθήο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο 

γηα λα δώζεη εμεγήζεηο ελώπηνλ ησλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ Δ..ΚΑ.Ν. θαη 
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κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ηνπ επεβιήζε νκόθσλα ην κέηξν 

ηνπ πξνζσξηλνύ απνθιεηζκνύ έσο θαη ηελ έθδνζε ηειεζίδηθεο απόθαζεο 

από ηα αξκόδηα δηθαηνδνηηθά όξγαλα,  ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην 

άξζξν 7 ππό 7.6. ηεο πξναλαθεξζείζαο  ππ’ αξηζ. 3956/17-2-2012 Τ.Α.    

Ο α΄ εγθαινύκελνο, ν νπνίνο ζεκεησηένλ έρεη γελλεζεί ζηηο 13-6-

1990 θαη είλαη ζήκεξα 22 εηώλ,  ηζρπξίζηεθε ελώπηνλ ηεο  Δπηηξνπήο, 

ηόζν πξνθνξηθώο, όζν θαη κε ην έγγξαθν ππόκλεκά ηνπ, αιιά θαη 

ελώπηνλ ηνπ Γ.. ηνπ Δ..ΚΑ.Ν. όηη πξνηνύ ιάβεη κέξνο  ζηνλ παξαπάλσ 

πνδνζθαηξηθό αγώλα είρε θάλεη ρξήζε ελόο ζπκπιεξώκαηνο δηαηξνθήο 

κε ηελ νλνκαζία : “Hyper 4D, Pre-Workout Fuel, Hyper Strength”. Ο 

ηζρπξηζκόο απηόο θξίλεηαη βάζηκνο  αθνύ ε ιήςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζπκπιεξώκαηνο δηαηξνθήο, όπσο θαη ησλ θαξκάθσλ Depon θαη 

Voltaren, δειώζεθε από απηόλ (α΄ εγθαινύκελν) θαηά ηε δεηγκαηνιεςία, 

όπσο πξνθύπηεη από ην ζρεηηθό Πξσηόθνιιν Διέγρνπ Νηόπηλγθ. 

Δμάιινπ, απνδείρζεθε όηη ην ζπγθεθξηκέλν ζθεύαζκα πεξηείρε θαη ηελ 

σο άλσ αληρλεπζείζα απαγνξεπκέλε δηεγεξηηθή νπζία (βι. πξνζθνκηζζέλ 

Πηζηνπνηεηηθό Αλάιπζεο ηνπ SkyLab Med πνπ πξνζθνκίζηεθε από ηελ 

πιεπξά ηνπ α΄ εγθαινπκέλνπ, ν νπνίνο αλαγθάζηεθε λα πξνζθύγεη ζην 

παξαπάλσ ηδησηηθό εξγαζηήξην ελόςεη ηεο επηθείκελεο εθδηθάζεσο ηεο 

παξνύζαο πεηζαξρηθήο ππνζέζεσο θαη δνζέληνο όηη δηέβιεςε πσο ζα 

θαζπζηεξνύζε ε δηεθπεξαίσζε – απάληεζε  ηνπ ΔΟΦ επί  ηεο επίζεο 

πξνζθνκηζζείζαο ππ’ αξηζ. πξση. 11429/8-2-2013 θαηαγγειίαο ηνπ 

ελώπηνλ ηνπ ελ ιόγσ δεκόζηνπ θαζ’ ύιελ αξκόδηνπ νξγαληζκνύ).   

Δπίζεο ν α΄ εγθαινύκελνο ηζρπξίδεηαη όηη ην παξαπάλσ ζθεύαζκα 

ηνπ ην ρνξήγεζε ν, θαηά ηνλ ηζρπξηζκό ηνπ, πξνζσπηθόο ηνπ θίινο, 

Μηράιεο ηακαηόγηαλλεο, ν νπνίνο ην πεξηέγξαςε σο εληζρπηηθό ηεο  
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«ελέξγεηαο» ηνπ πξνζώπνπ πνπ ην ρξεζηκνπνηεί θαη σο  κε πεξηέρνλ 

θάπνηα απαγνξεπκέλε νπζία. Ο ελ ιόγσ Μηράιεο ηακαηόγηαλλεο, ν 

νπνίνο είλαη αζιεηήο ηνπ ζηίβνπ θαη  ζπγθεθξηκέλα πξσηαζιεηήο ηεο 

ζθαηξνβνιίαο, κε ζπκκεηνρέο ζηνπο  πξόζθαηνπο Οιπκπηαθνύο αγώλεο 

ηνπ Λνλδίλνπ θαη ζε Παγθόζκηα πξσηαζιήκαηα, είλαη θαηά ηεθκήξην 

εκπεηξόηεξνο αζιεηήο ηνπ α΄ εγθαινπκέλνπ θαη σο εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπ 

απνιάκβαλε ηεο εκπηζηνζύλεο ηνπ ηειεπηαίνπ. Καη ν ηζρπξηζκόο απηόο 

ηνπ α΄ εγθαινπκέλνπ θξίλεηαη από ηελ Δπηηξνπή πεηζηηθόο θαη βάζηκνο 

γηα ην ιόγν όηη πξνεβιήζε από ηελ πξώηε ζηηγκή πνπ αλέθπςε ε 

πξνθεηκέλε πεηζαξρηθή ππόζεζε θαη ν παξαπάλσ θαηνλνκαδόκελνο 

αζιεηήο δελ αληέδξαζε δηαςεύδνληάο ηνλ.  Πξάγκαηη ην παξαπάλσ 

ζθεύαζκα, ην νπνίν πξνζθνκίζηεθε ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο θαηά ηελ 

αθξνακαηηθή δηαδηθαζία, θέξεη ζηελ εμσηεξηθή εηηθέηα ηνπ ηελ 

νλνκαζία : “Hyper 4D, Pre-Workout Fuel, Hyper Strength” θαη από ηελ 

επηζθόπεζε ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ δελ  πξνθύπηεη όηη κεηαμύ ησλ 

αλαγξαθόκελσλ επ’ απηήο «ζπζηαηηθώλ ηνπ» πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

αληρλεπζείζα ζην βηνινγηθό δείγκα ηνπ α΄ εγθαινπκέλνπ απαγνξεπκέλε 

νπζία νμηινθξίλε.  εκεησηένλ όηη πξόθεηηαη γηα ζθεύαζκα ην νπνίν 

πσιείηαη ειεύζεξα ζηα θαηαζηήκαηα πνπ δηαζέηνπλ ηέηνηνπ είδνπο 

ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο (βι. πξνζθνκηζζείζα Απόδεημε Ληαληθήο 

Πώιεζεο ηεο X-Treme Stores A.E. πξβι. θαη άξζξν 128 ΙΓ Ν. 2725/1999 

παξ. 1 θαη 2 νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο: «1. Μία θνξά θαη’ έηνο νη 

παξαγσγνί, εηζαγσγείο θαη δηαλνκείο θαξκάθσλ - ζθεπαζκάησλ θαη 

ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο ηα νπνία πεξηέρνπλ απαγνξεπκέλεο νπζίεο 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θνηλή απόθαζε ηνπ άξζξνπ 128Γ ηνπ 

παξόληνο, δειώλνπλ ζηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Φαξκάθσλ (Δ.Ο.Φ.) ηηο  
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πνζόηεηεο πνπ παξάγνληαη, εηζάγνληαη, δηαλέκνληαη θαη πσινύληαη ζηα 

θαξκαθεία θαη λνζνθνκεία. 2. Η ζπζθεπαζία θαη νη νδεγίεο ρξήζεο ησλ 

θαξκάθσλ - ζθεπαζκάησλ θαη ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ εηδηθή 

πξνεηδνπνίεζε, θαζώο θαη θαηαλνεηέο θαη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα 

πξνθύιαμε γηα όζνπο αζρνινύληαη κε ηνλ αζιεηηζκό, πνπ ζα 

θαζνξηζζνύλ από ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Φαξκάθσλ (Δ.Ο.Φ.).») 

Τπό ηηο παξαπάλσ απνδεηρζείζεο πεξηζηάζεηο, ζηηο νπνίεο ζα 

πξέπεη επηπιένλ λα πξνζηεζνύλ ην  λεαξό ηεο ειηθίαο θαη ε ζπλαθόινπζε 

έιιεηςε πείξαο ηνπ α΄ εγθαινπκέλνπ, θξίλεηαη όηη ν ηειεπηαίνο  ηέιεζε 

ηελ απνδηδόκελε ζε απηόλ πεηζαξρηθή παξάβαζε (παξνπζία 

απαγνξεπκέλεο νπζίαο), ρσξίο όκσο λα έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξό ζθάικα 

ή λα έρεη επηδείμεη ηδηαίηεξε θαη ζνβαξά ακειή ζπκπεξηθνξά, ήηνη γίλεηαη 

δεθηό όηη ηέιεζε ηελ ελ ιόγσ πεηζαξρηθή παξάβαζε  ππό ηηο 

«ειαθξπληηθέο» πεξηζηάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 24 ππό Γ 

αξηζ. 2 ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο, αιιά θαη ζηα άξζξα 18 ηνπ Καλνληζκνύ 

Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ηεο FIFA θαη 10 ππό ηνπο αξηζκνύο 10.5.2. 

ηεο  ππ’ αξηζ. 3956/17-2-2012 Τ.Α. θαη,  εθόζνλ πξνζδηνξίδεη θαη 

απνδεηθλύεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν εηζήιζε ζηνλ νξγαληζκό ηνπ ε 

απαγνξεπκέλε νπζία, πξέπεη λα κεησζεί ζην ήκηζπ ε άιισο επηβιεηέα 

πνηλή ηνπ δηεηνύο απνθιεηζκνύ θαη λα ηνπ επηβιεζεί πνηλή απνθιεηζκνύ 

δηάξθεηαο ελόο (1) έηνπο, ε έθηηζε ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη από 

ην ρξόλν ιήςεο ηνπ βηνινγηθνύ δείγκαηνο, θαηά ηα αλσηέξσ ζηε κείδνλα 

ζθέςε ηεο παξνύζαο αλαθεξόκελα. Πεξαηηέξσ, ε Δπηηξνπή θξίλεη όηη 

ζπληξέρνπλ ελ πξνθεηκέλσ  ηόζν νη όξνη ηεο  νπζηώδνπο ζπλδξνκήο ζηελ 

απνθάιπςε ή απόδεημε παξαβάζεσλ ληόπηλγθ, δνζέληνο όηη  
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θαηνλόκαζε ακέζσο ην πξόζσπν πνπ ηνπ ρνξήγεζε ην επίκαρν 

ζθεύαζκα θαη έηζη, θαηνλνκάδνληάο ην, ην θαηήγγεηιε θαη ην εμέζεζε ζε 

πηζαλνύο ειέγρνπο από ηηο αξκόδηεο αξρέο, όζν θαη νη όξνη ηεο 

νκνινγίαο, δνζέληνο όηη, πξνηνύ δώζεη βηνινγηθό δείγκα, δήισζε ην 

ζθεύαζκα πνπ, όπσο απνδείρζεθε εθ ησλ πζηέξσλ,  πεξηείρε ηελ 

αληρλεπζείζα νπζία θαη ρσξίο ηελ νκνινγία ηνπ απηή δελ ζα ήηαλ 

επρεξήο ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν εηζήιζε ε 

αληρλεπζείζα νπζία ζηνλ νξγαληζκό ηνπ. Δπνκέλσο ε σο άλσ επηβιεηέα 

πνηλή απνθιεηζκνύ κπνξεί λα αλαζηαιεί κέρξη ηα ¾ ηεο δηάξθεηαο ηεο 

θαη ε Δπηηξνπή θξίλεη όηη ε αλαζηνιή απηή ζα πξέπεη λα δηαξθέζεη  δύν 

(2) κήλεο.            

Αληηζέησο ε δεύηεξε εγθαινπκέλε ΠΑΔ ΑΔΚ πξέπεη λα απαιιαγεί 

από ηελ απνδηδόκελε ζ’ απηήλ  πεηζαξρηθή θαηεγνξία θαζώο νπδεκία 

πεηζαξρηθώο αμηόινγε αλάκεημή ηεο πξνέθπςε  ζηελ σο άλσ πξάμε ηνπ 

πνδνζθαηξηζηή ηεο . 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Απαιιάζζεη ηελ ΠΑΔ ΑΔΚ. 

Γέρεηαη όηη ν α΄ εγθαινύκελνο ηέιεζε ηελ απνδηδόκελε ζε απηόλ 

πξάμε ππό ηηο πεξηζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 10.5.2 ηεο Τ.Α 3956/17-2-12 

(Τθππνπξγνύ Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ) ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 24 

Γ. 2 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ. 

 Δπηβάιιεη ζηνλ Υ. ΑΡΚΟΤΓΑ πνηλή απνθιεηζκνύ δηαξθείαο ελόο 

(1) έηνπο. 

 



 17 

17
η
 ζελίδα ηης σπ’ αρθμ. 80/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής 

-SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ  

 

 Αλαζηέιιεη ελ κέξεη ηελ σο άλσ πνηλή γηα ρξνληθό δηάζηεκα δύν 

(2) κελώλ. 

   Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε έθηαθηε δεκόζηα 

ζπλεδξίαζή  ηεο ζηηο 21 Φεβξνπαξίνπ 2013. 

 

O ΠΡΟΔΓΡΟ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 


