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Αριθμός Απόφασης  268/2013 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ 

  

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

και τους Στέφανο Στεφανόπουλο τ. Εφέτη και Γεώργιο Στεφανάκη, 

Δικηγόρο Αθηνών– Εισηγητή, ως μέλη και από τo γραμματέα                 

Στυλιανό Βασιλειάδη. 

Συνεδρίασε  δημόσια στο ακροατήριό της στις 7 Νοεμβρίου  2013 

και ώρα 13:00 ύστερα από αναβολή (31-10-2013) για να δικάσει επί των 

αναφερομένων στην υπ’ αριθ. πρωτ. 288/29-10-2013 κλήση προς 

απολογία κατά του ποδοσφαιριστή ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΙΣΓΑΡΑ και της ΠΑΕ 

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 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 Ιωάννη Μαρακάκη και η β΄ εγκαλουμένη εκπροσωπήθηκε 

από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Αργύριο Λίβα. 

 Αμέσως μετά από την εκφώνηση της υποθέσεως εμφανίστηκε ο 

δικηγόρος Εμμανουήλ Αλαφραγκής, ο οποίος δήλωσε ότι παρίσταται 

μετά του Διονυσίου Δημόπουλου, Προέδρου του Δ.Σ. και νομίμου 

εκπροσώπου του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων  

 



 2 

2η
 σελίδα της υπ’αρθμ. 268/2013 απόφασης της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής -

SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ   

 

Ποδοσφαιριστών (ΠΣΑΠ) και ότι ο ΠΣΑΠ, νομίμως εκπροσωπούμενος 

κατά τα προεκτεθέντα,  παρεμβαίνει υπέρ του α΄ εγκαλουμένου ζητώντας  

την απαλλαγή του, άλλως την επιβολή μειωμένης ποινής και την 

αναστολή αυτής κατά τα ¾ της συνολικής διάρκειας του.     

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 κεφάλαιο  Α  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». 

Ενώ στο κεφάλαιο Γ του ίδιου ως άνω άρθρου, 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  
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απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων) θα επισύρει διετή αποκλεισμό για 

την πρώτη παράβαση και δια βίου αποκλεισμό σε περίπτωση 

επανάληψης. … 2. Εάν ο ύποπτος είναι σε θέση να αποδείξει σε κάθε 

μεμονωμένη περίπτωση ότι δεν υπέχει σημαντική υπαιτιότητα ή αμέλεια, 

η ποινή μπορεί να μειωθεί, μόνον όμως κατά το ήμισυ της ποινής που 

εφαρμόζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, ο δε δια βίου αποκλεισμός 

δεν επιτρέπεται να μειωθεί σε διάστημα μικρότερο των οκτώ ετών.» 

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 δείγμα 

του παίκτη. 3) Με εξαίρεση τις ουσίες εκείνες, για τις οποίες  



 4 

4η
 σελίδα της υπ’αρθμ. 268/2013 απόφασης της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής -

SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ   

 

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 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 μηδενισμού 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 18 του ιδίου Κανονισμού (Κανονισμός 

Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης της FIFA) «1. Αν ο παίκτης αποδείξει,  σε 

σχέση με  την ατομική του υπόθεση,  ότι δεν βαρύνεται με σοβαρό 

σφάλμα ή αμέλεια, τότε η σε άλλη περίπτωση επιβλητέα περίοδος 

αποκλεισμού μπορεί να μειωθεί, όμως η μειωμένη αυτή περίοδος 

αποκλεισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερης διάρκειας από το ήμισυ της  
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περιόδου αποκλεισμού που άλλως θα επιβαλλόταν. Αν η επιβλητέα 

περίοδος αποκλεισμού είναι ισόβιας διάρκειας, τότε η μειωμένη περίοδος  

με βάση το άρθρο αυτό δεν μπορεί να είναι συντομότερη από οκτώ 

χρόνια. 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, για να τύχει μειωμένης περιόδου αποκλεισμού, πρέπει επιπλέον  

να αποδείξει τον τρόπο κατά το οποίο η απαγορευμένη ουσία εισήλθε 

στον οργανισμό του».  

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 19 του  Κανονισμού Ελέγχου 

Φαρμακοδιέγερσης της FIFA (Κατευθυντήριες Γραμμές για τις ειδικές 

και εξαιρετικές περιστάσεις)  «1. Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται 

υπό την ισχύ του παρόντος Κανονισμού σχετικώς με τις ειδικές και 

εξαιρετικές περιστάσεις πρέπει να είναι εναρμονισμένες ώστε να 

εξασφαλίζονται οι ίδιες νομικές συνθήκες για όλους του παίκτες. 2. 

Επομένως πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες κατευθυντήριες 

γραμμές : α) Οι ειδικές και εξαιρετικές περιστάσεις θα υπάρχουν μόνον 

στις περιπτώσεις που οι συνθήκες είναι πραγματικά εξαιρετικές και όχι 

στη μεγάλη πλειονότητα των υποθέσεων. β)  Οι αποδείξεις που 

λαμβάνονται υπόψη πρέπει να είναι έχουν ειδική και αποφασιστική 

βαρύτητα ώστε να εξηγούν την απόκλιση του παίκτη  από την 

αναμενόμενη κανονική συμπεριφορά. γ) Λαμβάνοντας υπόψη το 

προσωπικό καθήκον του παίκτη να διασφαλίσει ότι στους σωματικούς 

του ιστούς και στα σωματικά του υγρά δεν θα μπει κάποια απαγορευμένη 

ουσία  (άρθρο 6 παρ. 1) μία ποινή δεν μπορεί να μηδενιστεί εντελώς με 

βάση τη μη συνδρομή σοβαρού σφάλματος ή αμέλειας (άρθρο 17) στις  
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ακόλουθες περιστάσεις : το θετικό δείγμα είναι αποτέλεσμα σκευάσματος 

βιταμίνης ή συμπληρώματος διατροφής που έχει παραπλανητική ετικέτα 

 ή είναι μολυσμένο, έγινε διαχείριση της απαγορευμένης ουσίας από τον 

γιατρό ή τον προπονητή της ομάδας χωρίς να αποκαλυφθεί στον παίκτη, 

έγινε δολιοφθορά στο φαγητό ή στο ποτό του παίκτη από το σύζυγό του, 

τον προπονητή του ή άλλο πρόσωπο που ανήκει στον κύκλο των 

συνεργατών του παίκτη. Σε κάθε περίπτωση, με βάση τα  ιδιαίτερα 

γεγονότα της συγκεκριμένης περίπτωσης, οποιαδήποτε από τις 

αναφερθείσες συνθήκες  μπορούν να οδηγήσουν σε μειωμένη ποινή με 

βάση τη μη συνδρομή σοβαρού σφάλματος ή αμέλειας (άρθρο 18). δ) Οι 

ανήλικοι δεν τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης για το λόγο αυτόν  ως προς 

τον καθορισμό της επιβλητέας ποινής, αλλά το νεαρό της ηλικίας και η 

έλλειψη πείρας είναι κατάλληλοι παράγοντες που συνεκτιμούνται για τον   

προσδιορισμό του σφάλματος του παίκτη ή άλλου προσώπου με βάση τα 

άρθρα από 16 μέχρι και 20.» 

      Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ιδίου κανονισμού της FIFA η 

Πειθαρχική Επιτροπή της μπορεί, προτού η ποινή  καταστεί τελεσίδικη, 

να αναστείλει μέρος της περιόδου αποκλεισμού που δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει τα ¾ της άλλως επιβλητέας ποινής, εφόσον ο παίκτης παρείχε 

ουσιώδη συνδρομή στη  FIFA, σε Ομοσπονδία, σε άλλο Οργανισμό που 

διώκει το ντόπινγκ, σε ποινική αρχή ή σε πειθαρχικό όργανο και η 

συνδρομή αυτή  έχει ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη και την απόδειξη 

παράβασης ντόπινγκ από άλλο πρόσωπο. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του 

αυτού κανονισμού, η άλλως επιβλητέα ποινή μπορεί να μειωθεί αν  ο 

παίκτης ομολογήσει ότι παραβίασε  έναν κανόνα κατά του ντόπινγκ και 

αυτή η ομολογία του, κατά το χρόνο που αυτή η ομολογία λαμβάνει  
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χώρα, είναι το μοναδικό αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο της παράβασης, 

ενώ σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 του εν λόγω κανονισμού η περίοδος 

αποκλεισμού μπορεί να ανασταλεί όχι κάτω και από το ¼ της άλλως 

επιβλητέας ποινής, αν συντρέχουν περισσότερές από μία  από τις 

περιστάσεις  που προβλέπονται στα προαναφερθέντα άρθρα 18, 20 και 

21 του εν λόγω κανονισμού της FIFA.        

Άλλωστε, 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 τους αριθμούς 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  
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αθλητή να διασφαλίσει ότι καμία απαγορευμένη ουσία δεν εισέρχεται 

στον οργανισμό 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 παράβαση  
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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 η  υπό τους αριθμούς 10.5.2 παράγραφος του άρθρου 10 

της πιο πάνω Υ.Α., η οποία φέρει το τίτλο : «Μη συνδρομή σοβαρού 

σφάλματος ή μη επίδειξη ιδιαίτερης και σοβαρά αμελούς 

συμπεριφοράς»,  προβλέπει επί λέξει : «Το δικαιοδοτικό όργανο μπορεί 

να μειώσει στο ήμισυ την ποινή αποκλεισμού και σε περίπτωση ισόβιου 

αποκλεισμού, να μειώσει την ποινή σε πρόσκαιρο αποκλεισμό 

τουλάχιστον οκτώ (8) ετών, αν ο αθλητής αποδείξει ότι δεν βαρύνεται με 

σοβαρό σφάλμα ή δεν επέδειξε ιδιαίτερη και σοβαρά αμελή 

συμπεριφορά. Όταν απαγορευμένη ουσία ή οι δείκτες ή οι μεταβολίτες 

της ουσίας αυτής ανιχνεύονται στο δείγμα αθλητή κατά παράβαση του 

άρθρου 2.1, ο αθλητής πρέπει επιπλέον, προκειμένου να μειωθεί η 

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

απαγορευμένη ουσία εισήλθε στον οργανισμό του.», ενώ στις αμέσως 

επόμενες παραγράφους του ιδίου άρθρου προβλέπονται  τα εξής :    

«10.5.3 Ουσιώδης συνδρομή στην αποκάλυψη ή απόδειξη παραβάσεων 

κανόνων αντιντόπινγκ. Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. μπορεί, πριν από την έκδοση της 

τελεσίδικης απόφασης του δευτεροβαθμίου δικαιοδοτικού οργάνου, ή 

πριν την εκπνοή της προθεσμίας έφεσης κατά απόφασης πρωτοβαθμίου 

πειθαρχικού οργάνου, να αναστείλει εν μέρει, κατά την διακριτική του  
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ευχέρεια και μέχρι να καταστεί η απόφαση τελεσίδικη, την ποινή 

αποκλεισμού, εάν ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο που τέλεσε την παράβαση 

ντόπινγκ, παρείχε ουσιώδη συνδρομή στο Ε.Σ.ΚΑ.Ν. ή σε άλλο 

οργανισμό αντιντόπινγκ ή στις εισαγγελικές αρχές ή σε άλλες αρχές 

πειθαρχικής δικαιοδοσίας, για την αποκάλυψη ή απόδειξη παράβασης 

ντόπινγκ ή ποινικού αδικήματος ή παράβασης επαγγελματικών κανόνων 

από άλλο πρόσωπο. …. Η αναστολή της περιόδου αποκλεισμού, δεν 

μπορεί να υπερβεί τα τρία τέταρτα (3/4) της επιβληθείσας ποινής και σε 

περίπτωση ισοβίου αποκλεισμού η μη ανασταλείσα περίοδος 

αποκλεισμού, πρέπει να μην είναι κατώτερη των οκτώ (8) ετών. … 

10.5.4 Ομολογία. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αθλητής ή άλλο 

πρόσωπο ομολογούν οικειοθελώς την διάπραξη παράβασης κανόνα 

αντιντόπινγκ, πριν τη γνωστοποίηση του επικείμενου ελέγχου ή σε 

περίπτωση παράβασης ντόπινγκ, με εξαίρεση την προβλεπόμενη από το 

άρθρο 2.1 παράβαση, πριν την πρώτη γνωστοποίηση που προβλέπεται 

από το άρθρο 7 και η ομολογία αυτή, κατά το χρόνο που λαμβάνει χώρα, 

αποτελεί την μόνη αξιόπιστη απόδειξη της παράβασης, τότε η περίοδος 

αποκλεισμού μπορεί να μειωθεί, αλλά όχι κάτω από το ήμισυ της άλλως 

επιβλητέας ποινής περιόδου αποκλεισμού. 10.5.5 Συρροή λόγων μείωσης 

της ποινής. Πριν από την εφαρμογή οποιασδήποτε μείωσης ή αναστολής, 

κατά τα άρθρα 10.5.2, 10.5.3 ή 10.5.4, η άλλως επιβλητέα περίοδος 

αποκλεισμού ορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 10.2, 10.3, 10.4 και 10.6. 

Εάν συντρέχουν περισσότεροι από ένας, λόγοι μείωσης ή αναστολής της 

ποινής, η περίοδος αποκλεισμού μπορεί να μειωθεί ή να ανασταλεί μέχρι 

τα τρία τέταρτα (3/4) της άλλως επιβλητέας ποινής και, σε περίπτωση  
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που η επιβλητέα ποινή είναι ο ισόβιος αποκλεισμός, η αναστολή ή 

μείωση της ποινής χωρεί μετά την έκτιση οκτώ (8) ετών αποκλεισμού.» 

Οι περιεχόμενες  στα παραπάνω νομικά κείμενα προπαρατεθείσες 

διατάξεις (Π.Κ. της Ε.Π.Ο., Κανονισμός Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης της 

FIFA, και υπ’ αριθ. 3956/17-2-2012 Υ.Α) ισχύουν ταυτοχρόνως και 

παραλλήλως και παρά το γεγονός ότι σε μεγάλο βαθμό 

αλληλοκαλύπτονται, μπορούν  να εφαρμοστούν αλληλοσυμπληρούμενες. 

Τέλος, η «οξιλοφρίνη» (“oxilofrine”) είναι απαγορευμένη 

διεγερτική ουσία που εμπίπτει στις ουσίες ειδικής αναφοράς, σύμφωνα 

με το Κεφάλαιο Β΄ υπό ΙΙ. Ο6. β της υπ’ αριθ. 34912/19-12-2011  Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και Πολιτισμού και Τουρισμού «Καθορισμός 

απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των 

άρθρων 128Β και 128Γ του Ν. 2725/1999», η οποία έχει εκδοθεί δυνάμει 

νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως παρασχεθείσας από το άρθρο 128Γ του Ν. 

2725/199 και ισχύει από 1-1-2012 (Φ.Ε.Κ. τευχ. Β 343/17-2-2012), ενώ 

σύμφωνα με το άρθρο 128Ι παρ. 4 του Ν. 2725/1999, το οποίο 

προστέθηκε με το άρθρο 61 του Ν. 3057/2002, «Η έναρξη της κύρωσης 

για μια 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 οικείο πειθαρχικό όργανο» (βλ. και 

ΕπιτρΕφΕΠΟ 45/2010 και 42/2013 - όμοια πρόβλεψη για τον χρόνο 

έναρξης της ποινής διαλαμβάνεται  και στο άρθρο 28 παρ. 2  του 

προαναφερθέντος Κανονισμού Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης της FIFA).   
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Στην υπό κρίση υπόθεση, από τα διαμειφθέντα κατά τη διαδικασία 

στο ακροατήριο, τα οποία έχουν καταχωριστεί στα ταυτάριθμα με την 

παρούσα πρακτικά, από την προφορική απολογία του α΄εγκαλουμένου 

ποδοσφαιριστή, από την ένορκη κατάθεση της εξετασθείσας  μάρτυρος 

Νικολέττας Γιάννοβιτς, χημικού PhD, από τα  διαλαμβανόμενα στο 12-

11-2013 έγγραφο υπόμνημα του α΄ εγκαλουμένου, από τα υπ’ αριθ. 

πρωτ. από τα υπ’ αριθ. πρωτ. 2146/17-10-2013, 2145/17-10-2013, 

2165/21-10-2013, 2157/18-10-2013 και 2214/24-10-2013 έγγραφα του 

Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και γενικότερα από όλα τα λοιπά έγγραφα που περιέχονται 

στη δικογραφία, αποδείχθηκαν τα εξής :  στις 21-9-2013, στο πλαίσιο της 

5
ης  

αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE ΟΠΑΠ 

διεξήχθη στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» της Τρίπολης ο  

ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΣΤΗΡ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  - 

ΠΑΕ ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ. Κατά τη διάρκεια του εν λόγω αγώνα, μεταξύ 

άλλων ποδοσφαιριστών αμφοτέρων των διαγωνισθεισών ομάδων, 

υποβλήθηκε σε έλεγχο ντόπινγκ και ο πρώτος εγκαλούμενος, ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΛΙΣΓΑΡΑΣ, ο οποίος  αγωνίστηκε ως  παίκτης της ΠΑΕ ΑΣΤΗΡ 

ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ήδη δεύτερης εγκαλουμένης. Από τον έλεγχο αυτόν 

ανιχνεύθηκε στο βιολογικό δείγμα του (ούρα), με κωδικό αριθμό : 

456475 (δείγμα Α), η παρουσία της απαγορευμένης διεγερτικής ουσίας 

«οξιλοφρίνη». Ακολούθως, κατόπιν σχετικού αιτήματος που υποβλήθηκε 

από τον παραπάνω ποδοσφαιριστή, έγινε ανάλυση και του δεύτερου 

δείγματος (δείγμα Β), με κωδικό αριθμό : Β 456475, από την  οποία 

προέκυψε εκ νέου η παρουσία της αυτής απαγορευμένης, διεγερτικής, 

ουσίας (οξιλοφρίνης) στον οργανισμό του. Επομένως, εφόσον  η ίδια  



 13 

13η
 σελίδα της υπ’αρθμ. 268/2013 απόφασης της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής 

-SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ   

 

ουσία ανιχνεύθηκε και από την ανάλυση του   Β δείγματος, η παρουσία 

της συγκεκριμένης απαγορευμένης ουσίας στον οργανισμό τους α΄ 

εγκαλούμενου  θεωρείται επαρκώς αποδεδειγμένη, κατά τα ανωτέρω 

(στη μείζονα σκέψη) αναφερόμενα.  

Ο α΄ εγκαλούμενος   ισχυρίστηκε ενώπιον της  Επιτροπής, τόσο 

προφορικώς, όσο και με το έγγραφο υπόμνημά του ότι προτού λάβει 

μέρος  στον παραπάνω ποδοσφαιρικό αγώνα είχε κάνει χρήση ενός 

συμπληρώματος διατροφής με την ονομασία : “Hyper 4D, Pre-Workout 

Fuel, Hyper Strength”. Ο ισχυρισμός αυτός κρίνεται βάσιμος  αφού η 

λήψη συμπληρωμάτων διατροφής και πολυβιταμινών (χωρίς όμως να 

κατονομάζεται ειδικώς το πιο πάνω σκεύασμα), όπως και του φάρμακου 

Depon Maximum, δηλώθηκε από αυτόν (α΄ εγκαλούμενο) κατά τη 

δειγματοληψία, όπως προκύπτει από το σχετικό Πρωτόκολλο Ελέγχου 

Ντόπινγκ. Άλλωστε, η μη αναφορά από τον α΄ εγκαλούμενο κατά τη 

δειγματοληψία του ακριβούς ονόματος του παραπάνω σκευάσματος, 

είναι δικαιολογημένη λαμβανομένης υπόψη της σύνθετης,  

μακροσκελούς αλλά και ξενόγλωσσης ονομασίας του. Περαιτέρω 

αποδείχθηκε ότι το συγκεκριμένο σκεύασμα περιείχε και την ως άνω 

ανιχνευθείσα απαγορευμένη διεγερτική ουσία (βλ. προσκομισθέν 

Πιστοποιητικό Ανάλυσης του SkyLab Med που προσκομίστηκε από την 

πλευρά του α΄ εγκαλουμένου στο οποίο αναγράφεται επί λέξει : «Στο 

προσκομισθέν δείγμα ανιχνεύθηκε πολύ χαμηλή συγκέντρωση 

οξιλοφρίνης» - βλ. επίσης  επ’ αυτού και Πειθ. Επιτρ. ΣουπερΛιγκ 

80/2013, η οποία επικυρώθηκε με την Επιτρ. Εφ. ΕΠΟ 42/2013, δυνάμει 

της οποίας τιμωρήθηκε  ο ποδοσφαιριστής Χρ. Αρκούδας για την 

παρουσία στο  
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βιολογικό του δείγμα της ίδιας απαγορευμένης ουσίας, μετά από χρήση 

του ιδίου ως άνω σκευάσματος).  

Εξάλλου, ο ισχυρισμός του εγκαλούντος ότι η παραπάνω 

απαγορευμένη ουσία παράγεται από τον ανθρώπινο οργανισμό δια του 

μεταβολισμού των φυτικής προελεύσεως εκχυλισμάτων φύλλων ακακίας 

και νεραντζιού, τα οποία (εκχυλίσματα) φέρονται να αποτελούν 

συστατικά του παραπάνω σκευάσματος, δεν κρίνεται πειστικός για τον 

απλούστατο λόγο ότι αν πράγματι είχε αποδειχθεί επιστημονικώς ότι 

είναι δυνατή η δια του μεταβολισμού παραγωγή οξιλοφρίνης από τον 

ανθρώπινο οργανισμό, τότε θα γινόταν σχετικώς ειδική  μνεία στους 

διεθνείς και εγχώριους κανονισμούς κατά της φαρμακοδιέγερσης ή θα 

είχε προβλεφθεί ένα αρκετά μεγάλο όριο συγκέντρωσης της ουσίας αυτής 

προκειμένου να χαρακτηριστεί ένα δείγμα θετικό. Σε κάθε άλλωστε 

περίπτωση η ανιχνευθείσα στο βιολογικό δείγμα του α΄ εγκαλουμένου 

συγκέντρωση των 3μg/ml,  ήτοι 3.000 ng/ml, είναι 60 φορές μεγαλύτερη 

από το κατώτατο όριο που έχει θέσει ο WADA για το επιτρεπτό της 

υπάρξεως της συγκεκριμένης ουσίας στον ανθρώπινο οργανισμό, ήτοι 

αυτό της συγκέντρωσης 50ng/ml και αναμφίβολα ο καθορισμός του εν 

λόγω κατώτατου ορίου έχει λάβει υπόψη του και το ενδεχόμενο της 

ενδογενούς παραγωγής της πιο πάνω διεγερτικής ουσίας από τον 

ανθρώπινο οργανισμό (βλ. σχετικώς από 7-11-2013 έγγραφο του ΕΣΚΑΝ 

που υπογράφεται από τον Μαν. Λυρή).    

Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι το παραπάνω σκεύασμα, το οποίο 

προσκομίστηκε ενώπιον της Επιτροπής κατά την ακροαματική 

διαδικασία, φέρει στην εξωτερική ετικέτα του την ονομασία : “Hyper 4D,  
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Pre-Workout Fuel, Hyper Strength” και από την επισκόπηση της 

συσκευασίας του δεν προκύπτει ότι μεταξύ των αναγραφόμενων επ’ 

αυτής «συστατικών του» περιλαμβάνεται και η ανιχνευθείσα στο 

βιολογικό δείγμα του α΄ εγκαλουμένου απαγορευμένη ουσία οξιλοφρίνη.  

Σημειωτέον ότι, όπως αποδείχθηκε, πρόκειται για σκεύασμα το οποίο 

πωλείται ελεύθερα στα καταστήματα που διαθέτουν τέτοιου είδους 

συμπληρώματα διατροφής (στο σημείο αυτό βλ. άρθρο 128 ΙΓ Ν. 

2725/1999 παρ. 1 και 2 οι οποίες έχουν ως εξής: «1. Μία φορά κατ’ έτος 

οι παραγωγοί, εισαγωγείς και διανομείς φαρμάκων - σκευασμάτων και 

συμπληρωμάτων διατροφής τα οποία περιέχουν απαγορευμένες ουσίες 

που περιλαμβάνονται στην κοινή απόφαση του άρθρου 128Γ του 

παρόντος, δηλώνουν στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) τις 

ποσότητες που παράγονται, εισάγονται, διανέμονται και πωλούνται στα 

φαρμακεία και νοσοκομεία. 2. Η συσκευασία και οι οδηγίες χρήσης των 

φαρμάκων - σκευασμάτων και συμπληρωμάτων διατροφής που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να περιλαμβάνουν ειδική 

προειδοποίηση, καθώς και κατανοητές και λεπτομερείς πληροφορίες για 

προφύλαξη για όσους ασχολούνται με τον αθλητισμό, που θα 

καθορισθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).»).  

Επομένως, υπό τις παραπάνω αποδειχθείσες περιστάσεις, κρίνεται 

ότι ο τελευταίος  τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτόν πειθαρχική παράβαση 

(παρουσία απαγορευμένης ουσίας), χωρίς όμως να έχει υποπέσει σε 

σοβαρό σφάλμα ή να έχει επιδείξει ιδιαίτερη και σοβαρά αμελή 

συμπεριφορά, ήτοι γίνεται δεκτό ότι τέλεσε την εν λόγω πειθαρχική 

παράβαση  υπό τις «ελαφρυντικές» περιστάσεις που περιγράφονται στο 

άρθρο 24 υπό Γ αριθ. 2 του Π.Κ. της Ε.Π.Ο, αλλά και στα άρθρα 18 του  
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Κανονισμού Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης της FIFA και 10 υπό τους 

αριθμούς 10.5.2. της  υπ’ αριθ. 3956/17-2-2012 Υ.Α. και,  εφόσον 

προσδιορίζει και αποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο εισήλθε στον 

οργανισμό του η απαγορευμένη ουσία, πρέπει να μειωθεί στο ήμισυ η 

άλλως επιβλητέα ποινή του διετούς αποκλεισμού και να του επιβληθεί 

ποινή αποκλεισμού διάρκειας ενός (1) έτους, η έκτιση της οποίας θα 

πρέπει να ξεκινήσει από το χρόνο λήψης του βιολογικού δείγματος, κατά 

τα ανωτέρω στη μείζονα σκέψη της παρούσας αναφερόμενα ήτοι από 21-

9-2013.  

Περαιτέρω, η Επιτροπή κρίνει ότι δεν αποδείχθηκε ότι συντρέχουν 

εν προκειμένω  οι περιστάσεις της μερικής έστω αναστολής της 

επιβλητέας πειθαρχικής ποινής, ήτοι οι περιστάσεις  της  ουσιώδους 

συνδρομής στην αποκάλυψη ή απόδειξη παραβάσεων ντόπινγκ και της 

ομολογίας, όπως οι περιστάσεις αυτές αναλύονται πιο πάνω στη μείζονα 

σκέψη και πρέπει να απορριφθεί το  υποβληθέν σχετικό αίτημα.     

Με βάσει εξάλλου τα προεκτεθέντα,  πρέπει η ανωτέρα ασκηθείσα 

από τον ΠΣΑΠ πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του α΄ εγκαλουμένου, αφού 

γίνει τυπικώς δεκτή. να γίνει ακολούθως δεκτή και ως εν μέρει 

ουσιαστικώς βάσιμη..   

Τέλος η δεύτερη εγκαλουμένη ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΊΠΟΛΗΣ πρέπει 

να απαλλαγεί από την αποδιδόμενη σ’ αυτήν  πειθαρχική κατηγορία 

καθώς ουδεμία πειθαρχικώς αξιόλογη ανάμειξή της προέκυψε  στην ως 

άνω πράξη του ποδοσφαιριστή της . 
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Απαλλάσσει την ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΊΠΟΛΗΣ.  

Δέχεται τυπικά την πρόσθετη παρέμβαση και επί της ουσίας ως  εν 

μέρει βάσιμη.  

Δέχεται ότι ο α΄ εγκαλούμενος τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτόν 

πράξη υπό τις περιστάσεις του άρθρου 10.5.2 της Υ.Α 3956/17-2-12 

(Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού) σε συνδυασμό με το άρθρο 24 

Γ. 2 του Π.Κ. της ΕΠΟ. 

 Επιβάλλει στον Χ. ΛΙΣΓΑΡΑ ποινή αποκλεισμού διαρκείας ενός 

(1) έτους. 

   Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια 

συνεδρίασή  της στις 14 Νοεμβρίου  2013. 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 


