
Αριθμός Απόφασης  59/2013 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ 

  

Αποτελούμενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα, τ. Εφέτη, ως Πρόεδρο και 

τους Στέφανο Στεφανόπουλο τ. Εφέτη και Γεώργιο Στεφανάκη – Εισηγητή, 

Δικηγόρο Αθηνών, ως μέλη και από τo γραμματέα Στυλιανό Βασιλειάδη. 

Συνεδρίασε  δημόσια στο ακροατήριό της στις 7 Φεβρουαρίου 2013 

και ώρα 13:00 για να δικάσει επί των αναφερομένων στην υπ’ αριθ. πρωτοκ. 

50/5-2-2013 κλήση προς απολογία κατά του ποδοσφαιριστή ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 

ΡΟΚΑ και της ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  για παραβίαση των άρθρων 128 Α επ. 

του Ν. 2725/99, όπως ο νόμος αυτός ισχύει σήμερα και 24 του Π.Κ. της 

ΕΠΟ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ 

αριθ. 34912/11 των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - 

Πολιτισμού και Τουρισμού, της κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθ. 

3956/12 των Υφυπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – 

Πολιτισμού, του Κανονισμού Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης στις 

Διοργανώσεις και εκτός των Διοργανώσεων της FIFA και του κώδικα 

Αντιντόπινγκ της WADA.  

 Ο α΄ εγκαλούμενος παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου  δικηγόρου 

του Θεοχάρη Γρηγορίου και η β΄ εγκαλουμένη εκπροσωπήθηκε από τον  

πληρεξούσιο δικηγόρο της Αργύριο Λίβα. 

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 
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Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24, κεφάλαιο  «Α. Ορισμός»   

του Π.Κ. της Ε.Π.Ο. «1. Η φαρμακοδιέγερση και οι παραβάσεις 

φαρμακοδιέγερσης καθορίζονται στον Κανονισμό Ελέγχου 

Φαρμακοδιέγερσης στις διοργανώσεις και εκτός των Διοργανώσεων της 

FIFA. 2. Οι πράξεις αυτές αποτελούν φαρμακοδιέγερση, ανεξαρτήτως του 

αν εντοπίζονται κατά τη διάρκεια ή εκτός μιας διοργάνωσης». 

Στο κεφάλαιο υπό τον τίτλο : «Β. Θεραπευτική αιτιολογία» του ιδίου 

άρθρου ορίζονται επί λέξει τα εξής : «1. Οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής 

συμβουλεύεται ιατρό ο οποίος συνταγογραφεί θεραπεία ή φαρμακευτική 

αγωγή για θεραπευτικούς λόγους, θα ζητεί να  πληροφορηθεί εάν η 

συνταγογραφημένη φαρμακευτική αγωγή περιέχει απαγορευμένες ουσίες ή 

μεθόδους (πρβλ. τον πίνακα που περιέχεται στον Κανονισμό Ελέγχου 

Φαρμακοδιέγερσης στις Διοργανώσεις και εκτός των  Διοργανώσεων της 

FIFA). 2. Εάν ναι, ο ποδοσφαιριστής θα ζητεί εναλλακτική θεραπεία ή 

φαρμακευτική αγωγή. 3. Εάν δεν υφίσταται εναλλακτική θεραπεία, ο 

ποδοσφαιριστής θα λαμβάνει ένα ιατρικό πιστοποιητικό το οποίο θα 

επεξηγεί τις περιστάσεις. Το πιστοποιητικό αυτό θα αποστέλλεται στο 

οικείο όργανο της Ε.Π.Ο. εντός 48 ωρών από την ιατρική γνωμάτευση. Εάν 

ένας αγώνας διεξάγεται κατά την διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, 

το πιστοποιητικό θα φθάνει στο οικείο όργανο πριν από την έναρξη του 

αγώνα, ή θα επιδεικνύεται στον έλεγχο φαρμακοδιέγερσης. Κανένα ιατρικό 

πιστοποιητικό δεν θα γίνεται δεκτό μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού 

περιθωρίου. 4. Η απαγορευμένη ουσία της θεραπείας θα θεωρείται 

δικαιολογημένη μόνον όταν προσυπογράφεται από το οικείο όργανο της  
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Ε.Π.Ο. 5. Οι παρούσες διατάξεις υπόκεινται στον Κανονισμό Ελέγχου 

Φαρμακοδιέγερσης στις Διοργανώσεις και εκτός των Διοργανώσεων της 

FIFA.», ενώ στο κεφάλαιο υπό τον τίτλο : «Γ. Ποινές»  του ίδιου ως άνω 

άρθρου (24 Π.Κ./Ε.Π.Ο.), σχετικώς με τις  επιβλητέες ποινές σε περίπτωση 

παραβάσεως φαρμακοδιέγερσης, προβλέπονται, μεταξύ άλλων και  τα εξής: 

«1. Σε γενικές γραμμές οι ποινές που θα εφαρμόζονται σε παραβάσεις 

φαρμακοδιέγερσης, σύμφωνα με το ΚΕΦ. ΙΙ του Κανονισμού Ελέγχου 

Φαρμακοδιέγερσης στις Διοργανώσεις και εκτός των Διοργανώσεων της 

FIFA. α) Κάθε παράβαση του   ΚΕΦ. ΙΙ 1 (Η παρουσία μιας απαγορευμένης  

ουσίας ή προϊόντων μεταβολισμού ή δεικτών της), του ΚΕΦ ΙΙ. 2 (Χρήση ή 

απόπειρα χρήσης απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου), 

ΚΕΦ.ΙΙ. 3 (Άρνηση ή αδυναμία άνευ αμάχητης αιτιολογίας στην υποβολή 

σε συλλογή δείγματος), του ΚΕΦ.ΙΙ.5 (Παρέμβαση σε οποιοδήποτε τμήμα 

του ελέγχου φαρμακοδιέγερσης) και του ΚΕΦ.ΙΙ.6 (Κατοχή απαγορευμένων 

ουσιών και μεθόδων) θα επισύρει διετή αποκλεισμό για την πρώτη 

παράβαση και δια βίου αποκλεισμό σε περίπτωση επανάληψης. β) Εάν 

εντοπιστούν τυχόν ουσίες που περιέχονται στον κατάλογο απαγορευμένων 

ουσιών και μεθόδων (πρβλ. Παράρτημα Α του Κανονισμού  Ελέγχου 

Φαρμακοδιέγερσης στις Διοργανώσεις και εκτός των  Διοργανώσεων της 

FIFA) για τις οποίες είναι δυνατόν να παρουσιαστούν αποδείξεις ότι οι 

συγκεκριμένες ουσίες δεν σκόπευαν στην βελτίωση της αθλητικής 

απόδοσης, η πρώτη παράβαση θα τιμωρείται με παρατήρηση τουλάχιστον 

και σε περίπτωση επανάληψης με διετή αποκλεισμό. Η τρίτη παράβαση θα 

επισύρει δια βίου αποκλεισμό. …3. Εάν ο ύποπτος είναι σε θέση να  
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αποδείξει σε μία μεμονωμένη περίπτωση ότι δεν υπέχει υπαιτιότητα ή 

αμέλεια, η ποινή που άλλως θα εφαρμόζονταν σύμφωνα με τους όρους της 

παραγράφου 1 καθίσταται άσχετη». Η χρήση στην παραπάνω διάταξη της 

φράσεως «...καθίσταται άσχετη» αποτελεί προδήλως άστοχη μετάφραση της 

αγγλικής φράσεως «be eliminated» (= εξαλείφεται), η οποία συναντάται στο 

κείμενο της αντίστοιχης διατάξεως του Κανονισμού Ελέγχου 

Φαρμακοδιέγερσης της FIFA.».  

Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 6 (παρουσία απαγορευμένης 

ουσίας) του Κανονισμού Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης της FIFA (FIFA Anti-

doping Regulations) στον οποίο ρητά παραπέμπει το προαναφερθέν άρθρο 

24 του Π.Κ. της Ε.Π.Ο.,  «1) Αποτελεί προσωπικό καθήκον του παίκτη να 

διασφαλίσει ότι καμία απαγορευμένη ουσία δεν εισέρχεται στο σώμα του. 

Οι παίκτες φέρουν την ευθύνη για κάθε  απαγορευμένη ουσία ή τους 

μεταβολίτες της ή τους δείκτες της που θα ανιχνευθούν σε βιολογικό τους 

δείγμα. Συνεπώς, δεν απαιτείται να συντρέχει πρόθεση, σφάλμα, αμέλεια ή 

ενσυνείδητη χρήση από μέρους του παίκτη για να στοιχειοθετηθεί 

παράβαση φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ) σύμφωνα με το άρθρο  αυτό.  2) 

Επαρκή απόδειξη της διάπραξης παράβασης φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ), 

βάσει του άρθρου αυτού αποτελεί :  είτε η παρουσία απαγορευμένης ουσίας 

ή των μεταβολιτών της ή των δεικτών της στο Α δείγμα του παίκτη, εφόσον 

ο παίκτης παραιτείται του δικαιώματός του, για ανάλυση του Β δείγματος 

και το Β δείγμα δεν αναλύεται, είτε όταν το Β δείγμα του παίκτη  αναλύεται 

και η ανάλυση του Β δείγματος επιβεβαιώσει την παρουσία απαγορευμένης 

ουσίας ή των μεταβολιτών της  ή των δεικτών της, που ανιχνεύθηκαν στο Α 
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δείγμα του παίκτη. 3) Με εξαίρεση τις ουσίες εκείνες, για τις οποίες 

προσδιορίζεται ποσοτικό κατώτατο όριο αναφοράς στον Κατάλογο 

Απαγορευμένων Ουσιών και Μεθόδων, η ανίχνευση οποιασδήποτε 

ποσότητας απαγορευμένης ουσίας ή των μεταβολιτών της ή των δεικτών της 

σε δείγμα ενός παίκτη αποτελεί παράβαση φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ). 4) 

Ως εξαίρεση στο γενικό κανόνα του άρθρου αυτού, ο Κατάλογος 

Απαγορευμένων Ουσιών και Μεθόδων ή τα Διεθνή Πρότυπα δύνανται να 

καθορίζουν ειδικά κριτήρια για την εκτίμηση των απαγορευμένων ουσιών, 

οι οποίες μπορεί να παραχθούν και ενδογενώς.» 

Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 14 (Επιβολή αποκλεισμού για 

απαγορευμένες ουσίες και απαγορευμένες μεθόδους) του ιδίου Κανονισμού 

(Κανονισμός Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης της FIFA) «η περίοδος του 

αποκλεισμού που επιβάλλεται για παραβίαση των άρθρων 6 μέχρι και 8 

(Παρουσία μίας Απαγορευμένης Ουσίας, Χρήση ή Απόπειρα Χρήσης μίας 

Απαγορευμένης Ουσίας ή Απαγορευμένης Μεθόδου, Κατοχή 

Απαγορευμένων Ουσιών ή Μεθόδων) θα είναι δύο έτη, εκτός αν 

συντρέχουν οι περιστάσεις εξάλειψης ή μείωσης της περιόδου αποκλεισμού, 

όπως προβλέπονται στα άρθρα από 16 μέχρι και 22 (τμήμα 2 του παρόντος 

κεφαλαίου) ή αν συντρέχουν οι περιστάσεις επαύξησης της περιόδου 

αποκλεισμού που προβλέπονται στο άρθρο 23 (επιβαρυντικές περιστάσεις 

που μπορούν να αυξήσουν την περίοδο του αποκλεισμού)».  

Έτσι σύμφωνα με το άρθρο 16 (Εξάλειψη ή Μείωση της περιόδου 

αποκλεισμού με βάση ειδικές συνθήκες) του ιδίου Κανονισμού (Κανονισμός 

Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης της FIFA) «1. Αν ο παίκτης μπορεί να  
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αποδείξει με ποιόν τρόπο μία συγκεκριμένη ουσία εισήλθε στο σώμα του ή  

περιήλθε στην κατοχή του και ότι αυτή η συγκεκριμένη ουσία δεν 

αποσκοπούσε να ενισχύσει την αθλητική απόδοσή του, ούτε να καλύψει τη 

χρήση μιας ουσίας ενισχυτικής της απόδοσής του, τότε η περίοδος 

αποκλεισμού που επιβάλλεται από το άρθρο 14 (Επιβολή αποκλεισμού για 

απαγορευμένες ουσίες και μεθόδους), θα αντικαθίσταται με τα ακόλουθα : 

κατ’ ελάχιστο με επίπληξη, χωρίς περίοδο αποκλεισμού από μελλοντικές 

διοργανώσεις και κατά το μέγιστο με δύο χρόνια αποκλεισμού. 2. Για να 

δικαιολογήσει μία εξάλειψη ή μείωση της περιόδου αποκλεισμού, ο παίκτης, 

πέραν του λόγου του,  πρέπει να προσκομίσει επιβεβαιωτικά στοιχεία που 

αποδεικνύουν, σε επαρκώς ικανοποιητικό βαθμό για την Πειθαρχική 

Επιτροπή της FIFA, την απουσία πρόθεσης να ενισχυθεί η αθλητική 

απόδοση ή να καλυφθεί η χρήση μιας ουσίας ενισχυτικής της απόδοσης. Ο 

βαθμός υπαιτιότητας του παίκτη είναι ένα κριτήριο που πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη κατά την  εκτίμηση μίας μείωσης της περιόδου 

αποκλεισμού.», ενώ σύμφωνα  με το άρθρο 17 (Εξάλειψη ή μείωση της 

περιόδου αποκλεισμού με βάση εξαιρετικές περιστάσεις – απουσία 

σφάλματος ή αμέλειας) του ιδίου Κανονισμού (Κανονισμός Ελέγχου 

Φαρμακοδιέγερσης της FIFA) «1. Αν ο παίκτης αποδείξει,  σε σχέση με  την 

ατομική του υπόθεση,  ότι δεν βαρύνεται με σφάλμα ή αμέλεια, τότε η σε 

άλλη περίπτωση επιβλητέα περίοδος αποκλεισμού θα πρέπει να εξαλειφθεί.  

2. Όταν μία απαγορευμένη ουσία ή οι δείκτες της ή οι μεταβολίτες της 

έχουν ανιχνευθεί στο βιολογικό δείγμα παίκτη κατά παραβίαση του άρθρου 

6 (Παρουσία μίας Απαγορευμένης Ουσίας), ο παίκτης πρέπει επιπλέον να  
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αποδείξει τον τρόπο κατά το οποίο η απαγορευμένη ουσία εισήλθε στον 

οργανισμό του για να τύχει εξαλείψεως της ποινής περιοδικού 

αποκλεισμού.»  

Εξάλλου, παράλληλα με τις προπαρατεθείσες νομικές διατάξεις,  

συμπληρωματική εφαρμογή διεκδικούν εν προκειμένω και αυτές που 

περιέχονται στην υπ’ αριθ. 3956/17-2-2012 Απόφαση του Υφυπουργού 

Πολιτισμού και Τουρισμού «Αναγκαία μέτρα και διαδικασίες, μηχανισμοί 

και συστήματα που προβλέπονται από τη Διεθνή Σύμβαση κατά της 

φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ) στον αθλητισμό (Παρίσι 19/10/2005) και 

αναγκαίες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της», η οποία ισχύει από την 

δημοσίευσή της  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. τευχ. Β 

343/17-2-2012)   

Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 2 της εν λόγω Υ.Α.  και ειδικότερα σύμφωνα 

με τις παραγράφους υπό 2.1., 2.1.1., 2.1.2, 2.1.3. και 2.1.4 του άρθρου 

αυτού  :  «Το ντόπινγκ θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί όταν συντρέχουν μία 

ή περισσότερες παραβάσεις των κανόνων αντιντόπινγκ που 

περιλαμβάνονται στα άρθρα 2.1. έως 2.8. της παρούσας. Οι αθλητές και 

κάθε άλλο πρόσωπο έχουν την υποχρέωση να γνωρίζουν τι αποτελεί 

παράβαση των κανόνων αντιντόπινγκ καθώς και τις ουσίες και τις μεθόδους 

που περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το νόμο, στον Κατάλογο 

Απαγορευμένων Ουσιών και Μεθόδων. 2.1 Η παρουσία απαγορευμένης 

ουσίας ή των μεταβολιτών της ή των βιολογικών δεικτών σε βιολογικό 

δείγμα αθλητή. 2.1.1 Αποτελεί προσωπικό καθήκον του αθλητή να 

διασφαλίσει ότι καμία απαγορευμένη ουσία δεν εισέρχεται στον οργανισμό 
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του. Οι αθλητές φέρουν την ευθύνη για την απαγορευμένη ουσία ή τους 

μεταβολίτες ή τους δείκτες της απαγορευμένης ουσίας που θα ανιχνευθεί σε 

βιολογικό τους δείγμα. Δεν απαιτείται να συντρέχει πρόθεση, σφάλμα, 

αμέλεια ή ενσυνείδητη χρήση από μέρους του αθλητή για να 

στοιχειοθετηθεί αντικειμενικά παράβαση ντόπινγκ σύμφωνα με το άρθρο 

2.1. 2.1.2 Επαρκή απόδειξη της διάπραξης παράβασης ντόπινγκ, βάσει του 

άρθρου 2.1, αποτελεί είτε η παρουσία απαγορευμένης ουσίας ή των 

μεταβολιτών ή των δεικτών της απαγορευμένης ουσίας στο Α δείγμα του 

αθλητή, εφόσον ο αθλητής αποποιείται του δικαιώματός του, για ανάλυση 

του Β δείγματος και το Β δείγμα δεν αναλύεται, είτε όταν το Β δείγμα του 

αθλητή αναλύεται και η ανάλυση του Β δείγματος επιβεβαιώσει την 

παρουσία απαγορευμένης ουσίας ή των μεταβολιτών ή των δεικτών της 

απαγορευμένης ουσίας, που ανιχνεύθηκαν στο Α δείγμα του αθλητή. 2.1.3 

Με εξαίρεση τις ουσίες εκείνες, για τις οποίες προσδιορίζεται ποσοτικό 

κατώτατο όριο αναφοράς στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών και 

Μεθόδων, η ανίχνευση οποιασδήποτε ποσότητας απαγορευμένης ουσίας ή 

των μεταβολιτών ή των δεικτών της σε δείγμα του αθλητή αποτελεί 

παράβαση ντόπινγκ. 2.1.4 Ως εξαίρεση στο γενικό κανόνα του άρθρου 2.1, ο 

Κατάλογος Απαγορευμένων Ουσιών και Μεθόδων ή τα Διεθνή Πρότυπα 

δύνανται να καθορίζουν ειδικά κριτήρια για την εκτίμηση των 

απαγορευμένων ουσιών, οι οποίες μπορεί να παραχθούν και ενδογενώς.», 

ενώ σύμφωνα με το άρθρο 10 της ίδιας Υ.Α. και την υπό 10.2. παράγραφο 

του άρθρου αυτού «Αποκλεισμός για παραβάσεις των άρθρων 2.1, 2.2 και 

2.6 της Παρούσας.  Ο αθλητής και κάθε πρόσωπο που έχει διαπράξει  
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παράβαση ντόπινγκ που προβλέπεται στο άρθρο 2.1, 2.2 και 2.6 της 

παρούσας, αποκλείεται από τη συμμετοχή σε κάθε αθλητική δραστηριότητα 

για περίοδο δύο (2) ετών, με την επιφύλαξη των άρθρων 10.4 («Μείωση της 

ποινής του αποκλεισμού λόγω ειδικών περιστάσεων»), 10.5 («Εξάλειψη ή 

μείωση  της περιόδου αποκλεισμού λόγω εξαιρετικών περιστάσεων») και 

10.6 («Επιβαρυντικές περιστάσεις που μπορεί να αυξήσουν την περίοδο 

αποκλεισμού») της παρούσας απόφασης.»  

Πράγματι, σύμφωνα με την υπό 10.4 παράγραφο που φέρει τον τίτλο : 

«Μείωση της ποινής του αποκλεισμού λόγω ειδικών περιστάσεων»,   «Όταν 

ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο αποδείξει τον τρόπο, κατά τον οποίο η ουσία 

ειδικής αναφοράς εισήλθε στο σώμα του ή περιήλθε στη κατοχή του, καθώς 

και ότι η συγκεκριμένη ουσία ειδικής αναφοράς δεν αποσκοπούσε στη 

βελτίωση ή την ενίσχυση της αθλητικής του επίδοσης ή στη κάλυψη της 

χρήσης ενισχυτικής της επίδοσης ουσίας, τότε η περίοδος αποκλεισμού που 

προβλέπεται στο άρθρο 10.2 θα αντικαθίσταται με, κατ’ ελάχιστο, αυστηρή 

επίπληξη, χωρίς επιβολή περιόδου αποκλεισμού από τις μελλοντικές 

διοργανώσεις, και, κατά μέγιστο, με αποκλεισμό δύο (2) ετών. Για την 

επίκληση βάσιμου λόγου εξάλειψης ή μείωσης της πειθαρχικής ποινής, ο 

αθλητής ή άλλο πρόσωπο πρέπει να επικαλεσθεί αποδείξεις ενισχυτικές των 

ισχυρισμών του, οι οποίες θεμελιώνουν, κατά την δικανική πεποίθηση του 

δικαιοδοτικού οργάνου, την απουσία πρόθεσής του να ενισχύσει την 

αθλητική του επίδοση ή να συγκαλύψει τη χρήση ενισχυτικής της επίδοσης 

ουσίας. Ο βαθμός υπαιτιότητας του αθλητή ή άλλου προσώπου αποτελεί το 

κριτήριο αξιολόγησης οιασδήποτε μείωσης της περιόδου αποκλεισμού»,  
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ενώ στην  υπό 10.5.1. παράγραφο του αυτού άρθρου (10) της πιο πάνω 

Υ.Α., η οποία φέρει το τίτλο : «Μη συνδρομή σφάλματος ή μη επίδειξη 

αμελούς συμπεριφοράς.», προβλέπεται επί λέξει :  «Εάν ο αθλητής 

αποδείξει στο πλαίσιο διερεύνησης ατομικής του υπόθεσης, ότι δεν 

βαρύνεται με σφάλμα ή δεν επέδειξε αμελή συμπεριφορά, η επιβλητέα 

ποινή αποκλεισμού εξαλείφεται. Όταν απαγορευμένη ουσία ή οι δείκτες ή οι 

μεταβολίτες της ουσίας αυτής, ανιχνεύονται στο δείγμα του αθλητή κατά 

παράβαση του άρθρου 2.1, ο αθλητής οφείλει, προκειμένου να εξαλειφθεί η 

περίοδος αποκλεισμού του, να αποδείξει τον τρόπο κατά τον οποίο η 

απαγορευμένη ουσία εισήλθε στον οργανισμό του. …».  

Τέλος, σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στο Κεφάλαιο Πρώτο,  υπό 

«Β) Ορισμοί και Ερμηνευτικοί Κανόνες» της αυτής Υ.Α. «μη συνδρομή 

σφάλματος ή μη επίδειξη αμελούς συμπεριφοράς», σημαίνει την απόδειξη 

από τον αθλητή ότι δεν γνώριζε ή δεν υποπτευόταν, και δεν θα μπορούσε 

λογικά να γνωρίζει ή να έχει υποπτευθεί, ακόμα και με την επίδειξη της 

ύψιστης επιμέλειας, ότι είχε κάνει χρήση ή του είχε χορηγηθεί η 

απαγορευμένη ουσία ή η απαγορευμένη μέθοδος.» 

Στην υπό κρίση υπόθεση, από τα διαμειφθέντα κατά τη διαδικασία στο 

ακροατήριο, τα οποία έχουν καταχωριστεί στα ταυτάριθμα με την παρούσα 

πρακτικά, από την ένορκη κατάθεση του εξετασθέντος μάρτυρος Χρήστου 

Δάρα, ιατρού, από τα υπ’ αριθ. πρωτ. 400/25-1-2013, 403/25-1-2013 και 

438/31-1-2013 έγγραφα του Ε.Σ.ΚΑ.Ν., από το ακριβές απόσπασμα των 

Πρακτικών της προκαταρτικής ακροαματικής διαδικασίας που διεξήχθη για 

την προκειμένη υπόθεση ενώπιον των μελών του Δ.Σ. τους  
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Ε.Σ.ΚΑ.Ν  και γενικότερα από όλα τα λοιπά έγγραφα που περιέχονται στη 

δικογραφία, αποδείχθηκαν τα εξής :  στις 13-1-2013, στο πλαίσιο του 

Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ, διεξήχθη στο στάδιο της 

Νέας Σμύρνης, ο  ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ 

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  - ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ. Κατά τη διάρκεια του εν λόγω αγώνα, 

μεταξύ άλλων ποδοσφαιριστών αμφοτέρων των διαγωνισθεισών ομάδων, 

υποβλήθηκε σε έλεγχο ντόπινγκ και ο πρώτος εγκαλούμενος, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

ΡΟΚΑΣ, ο οποίος  αγωνίστηκε ως  παίκτης της ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ, ήδη 

δεύτερης εγκαλουμένης. Από τον έλεγχο αυτόν ανιχνεύθηκε στο βιολογικό 

δείγμα του (ούρα), με κωδικό αριθμό : 456821 (δείγμα Α), η παρουσία της 

απαγορευμένης διεγερτικής ουσίας «methylprednisolone» 

(μεθυλπρενδισολόνη), η οποία είναι κορτικοστεροειεδές (S9 Λίστα 

Απαγορευμένων Ουσιών του WADA) και μάλιστα σε συγκέντρωση 

μεγαλύτερη των 30 ng/ml. Ο εγκαλούμενος ποδοσφαιριστής, o οποίος, 

σημειωτέον, δεν ζήτησε εμπροθέσμως την ανάλυση του Β΄ δείγματος,  

κλήθηκε στις 30-1-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στο πλαίσιο 

διενεργηθείσας προκαταρτικής ακροαματικής διαδικασίας για να δώσει 

εξηγήσεις ενώπιον των μελών του Δ.Σ. του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και μετά το πέρας 

της διαδικασίας αυτής του επεβλήθη ομόφωνα το μέτρο του προσωρινού 

αποκλεισμού έως και την έκδοση τελεσίδικης απόφασης από τα αρμόδια 

δικαιοδοτικά όργανα,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 υπό 7.6. της 

προαναφερθείσας  υπ’ αριθ. 3956/17-2-2012 Υ.Α.    

Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι πριν από τη διεξαγωγή του παραπάνω 

ποδοσφαιρικού αγώνα και συγκεκριμένα στις 10-1-2013, ο α΄ εγκαλούμενος 
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τραυματίστηκε κατά την πρωϊνή προπόνηση της ομάδας της β΄ 

εγκαλούμενης  και αποχώρησε από την προπόνηση με έντονη και οξεία 

οσφυοϊσχιαλγία μετά πάρεσης του νεύρου. Κατόπιν του τραυματισμού  

αυτού του συστήθηκε από τον χειρουργό ορθοπεδικό Χρήστο Δάρα, ιατρό 

της β΄ εγκαλουμένης, η διενέργεια εξετάσεων GT-ΟΜΣΣ-U/S στο δεξιό 

ισχίο (βλ. την από 10-1-2013 Ιατρική Γνωμάτευση του πιο πάνω ιατρού και 

την κατάθεση του ιδίου ιατρού ενώπιον της Επιτροπής). Έτσι λοιπόν μετέβη 

στο θεραπευτήριο «Ιατρικό Π. Φαλήρου», όπου υποβλήθηκε αυθημερόν 

(10-1-2013) σε αξονική τομογραφία ΟΜΣΣ, η οποία, μεταξύ άλλων 

ευρημάτων, έδειξε ότι «στο επίπεδο Ο5-Ι1 παρατηρείται κυκλοτερής 

αποπλάτυνση του ινώδους δακτυλίου του μεσοσπονδυλίου δίσκου, με 

ελαφρά επίταση προς τα δεξιά, στο επίπεδο του κατώτερου κολπώματος με 

αποτέλεσμα να εφάπτεται χωρίς όμως να προκαλεί πιεστικά φαινόμενα στην 

Ι1 ρίζα» και ότι παρουσιάζει «οδόντωση η πρόσθια άνω επιφάνεια του Ο1 

και Ο2 σπονδύλου» (βλ. την από 10-1-2013 έγγραφη έγκριση της 

ασφαλιστικής εταιρείας «Ευρωπαϊκή Πίστη» για την δαπάνη 

πραγματοποίησης της παραπάνω εξέτασης στο «Ιατρικό Π. Φαλήρου», 

καθώς και την έγγραφη αναφορά των ευρημάτων της εν λόγω εξετάσεως 

που υπογράφεται από την ιατρό ακτινολόγο Α. Δαφνοπούλου). Παράλληλα 

την ίδια ημέρα (10-1-2013) και στο ίδιο θεραπευτήριο ο α΄ εγκαλούμενος  

υποβλήθηκε  σε εξέταση U/S μαλακών μορίων δεξιού ισχίου, η οποία έδειξε 

«θυλακίτιδα του δεξιού ισχίου» (βλ. την έγγραφη αναφορά των ευρημάτων 

και της  εξετάσεως αυτής που υπογράφεται από τον ιατρό ακτινολόγο 

Μενέλαο Καλογέρη). Με δεδομένο τον προπεριγραφέντα τραυματισμό του 
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και ενόψει της διεξαγωγής του πιο πάνω ποδοσφαιρικού αγώνα, ο 

προαναφερθείς ιατρός της β΄ εγκαλουμένης (Χ. Δάρας) χορήγησε στον α΄ 

εγκαλούμενο, με ενέσιμο τρόπο και ενδο-αρθρικά,  τα ιδιοσκευάσματα 

Depot Medrol 80 και  Celestone Chronodose.  Το πρώτο  εκ των 

ιδιοσκευασμάτων αυτών, τα οποία χορηγήθηκαν στον α΄ εγκαλούμενο για 

θεραπευτικούς λόγους, προκειμένου να καταστεί εφικτή η συμμετοχή του 

στον πιο πάνω αγώνα, περιείχε την απαγορευμένη ουσία 

«methylprednisolone» (μεθυλπρενδισολόνη), η οποία ανιχνεύθηκε στο 

βιολογικό δείγμα του α΄ εγκαλουμένου, κατά τα προεκτεθέντα. Όμως, κατά 

την κρίση της Επιτροπής αποδείχθηκε, ότι  ο τελευταίος  δεν γνώριζε ή δεν 

υποπτεύθηκε, ούτε θα μπορούσε λογικά να γνωρίζει ή να έχει υποπτευθεί, 

ακόμα και με την επίδειξη της ύψιστης επιμέλειας, ότι δεχόμενος να 

υποβληθεί στην παραπάνω θεραπεία θα έκανε  χρήση της  ένδικης 

απαγορευμένης ουσίας, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν αποσκοπεί στη 

βελτίωση της αθλητικής του απόδοσης. Στο συμπέρασμα αυτό η Επιτροπή 

καταλήγει λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι ένας αθλητής δεν μπορεί και δεν 

είναι σε θέση να γνωρίζει τα επιμέρους συστατικά των φαρμάκων που ο 

ιατρός του κρίνει ότι πρέπει να του χορηγηθούν για θεραπευτικούς λόγους. 

Εξάλλου, η  συντρέχουσα εν προκειμένω παράλειψη ενημέρωσης των 

αρμόδιων αρχών, δηλαδή της ΕΠΟ κατ’ άρθρο 24 κεφ. Β παρ. 3 του Π.Κ. 

της Ε.Π.Ο. ή του Ε.Σ.Κ.Α.Ν. κατ’ άρθρο 4 παρ. 4.4. της προαναφερθείσας  

υπ’ αριθ. 3956/17-2-2012 Υ.Α. και συνακολούθως η μη λήψη σχετικής 

έγκρισης θεραπευτικής χρήσης (TUE), δεν θα μπορούσε να καταλογιστεί 

τον α΄ εγκαλούμενο, ο οποίος, έχοντας δικαιολογημένη άγνοια περί της  
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υπάρξεως της συγκεκριμένης ουσίας στο ένα από τα δύο χορηγηθέντα σε 

αυτόν ιδιοσκευάσματα, δεν θα μπορούσε να επισπεύσει τις διαδικασίες 

χορήγησης σχετικής εγκρίσεως για θεραπευτική χρήση (TUE).          

Υπό τις παραπάνω αποδειχθείσες περιστάσεις, κρίνεται ότι ο α΄ 

εγκαλούμενος τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτόν πειθαρχική παράβαση  της 

παρουσίας μίας απαγορευμένης ουσίας στον οργανισμό του, η οποία όμως 

ουσία του χορηγήθηκε για θεραπευτικούς λόγους και δεν σκόπευε στην 

βελτίωση της αθλητικής του απόδοσης. Υπό το πρίσμα λοιπόν αυτό και 

επιπλέον λαμβανομένων υπόψη ότι ο πειθαρχικώς ελεγχόμενος 

ποδοσφαιριστής πρώτον, προσδιορίζει και αποδεικνύει τον τρόπο με τον 

οποίο εισήλθε στον οργανισμό του η συγκεκριμένη απαγορευμένη ουσία και 

δεύτερον, δεν βαρύνεται με σφάλμα, ούτε επέδειξε αμελή συμπεριφορά, 

ήτοι  ότι τέλεσε την εν λόγω πειθαρχική παράβαση  υπό τις «ελαφρυντικές» 

περιστάσεις που περιγράφονται στο άρθρο 24 κεφ. Γ. παρ. 3 του Π.Κ. της 

Ε.Π.Ο., αλλά και στις ομόλογες διατάξεις των παραπάνω άρθρων 17  του 

Κανονισμού Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης της FIFA και της παρ. 10.5.1. του 

άρθρου 10 της  ανωτέρω υπ’ αριθ. 3956/17-2-2012 Υ.Α., πρέπει, κατ’ άρθρο  

24 κεφ. Γ. παρ. 1 περ. β΄ του Π.Κ. της Ε.Π.Ο., να επιβληθεί σε αυτόν (α΄ 

εγκαλούμενο)  η πειθαρχική ποινή της παρατήρησης, δοθέντος ότι κατά το 

παρελθόν δεν έχει υποπέσει σε άλλη παράβαση ντόπινγκ (πρβλ. ομόλογα 

άρθρα 16 του Κανονισμού Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης της FIFA και 10 

παρ. 10.4. της υπ’ αριθ. 3956/17-2-2012 Υ.Α., όπου γίνεται λόγος 

αντιστοίχως για «επίπληξη» και για «αυστηρή επίπληξη»).                
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Αντιθέτως η δεύτερη εγκαλουμένη ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ πρέπει να 

απαλλαγεί από την αποδιδόμενη σ’ αυτήν  πειθαρχική κατηγορία, καθώς 

ουδεμία πειθαρχικώς αξιόλογη ανάμειξή της προέκυψε  στην ως άνω πράξη 

του ποδοσφαιριστή της . 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Απαλλάσσει την ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (β΄ εγκαλούμενη). 

Δέχεται ότι ο α΄ εγκαλούμενος (ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΡΟΚΑΣ),  τέλεσε την 

αποδιδόμενη σε αυτόν πράξη, υπό τις παραπάνω αναφερόμενες  περιστάσεις 

και επιβάλλει σε αυτόν την πειθαρχική ποινή της παρατήρησης. 

   Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια 

συνεδρίασή  της στις 14 Φεβρουαρίου 2013. 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 


