
Αριθμός Απόθαζης  172/2012 

   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 ηε γξακκαηέα Μαξία Πεξηζηέξε. 

πλεδξίαζε  δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηεο ζηηο 10 Απξηιίνπ θαη ώξα 

13:30 ύζηεξα από αλαβνιή (5-4-2012) γηα λα δηθάζεη επί ησλ αλαθεξνκέλσλ 

ζηελ ππ’ αξηζκ. πξσηνθ. 162/3-4-2012 θιήζε πξνο απνινγία θαηά ηνπ 

πνδνζθαηξηζηή ΠΟΛΤΥΡΟΝΖ ΒΔΕΤΡΗΓΖ θαη ηεο ΠΑΔ ΟΦΖ γηα παξάβαζε 

ησλ άξζξσλ 24 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή 

Απόθαζε  34912/11, θαη ηελ Απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ Πνιηηηζκνύ θαη 

Σνπξηζκνύ 3956/12 θαη ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ II ηνπ 

Καλνληζκνύ Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ζηηο Γηνξγαλώζεηο θαη εθηόο ησλ 

δηνξγαλώζεσλ ηεο FIFA.  

 Ο α΄ εγθαινύκελνο παξαζηάζεθε κεηά ηεο πιεξεμνπζίνπ δηθεγόξνπ ηνπ 

Βαζηιηθήο Παληαδή ελώ ε β΄ εγθαινπκέλε εθπξνζσπήζεθε από ηνλ 

πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηεο Κσλζηαληίλν Μαληαδάθε. 

 

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

    ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

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

«1. ε θαξκαθνδηέγεξζε θαη νη παξαβάζεηο θαξκαθνδηέγεξζεο 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  
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παξαβάζεηο θαξκαθνδηέγεξζεο, ζύκθσλα κε ην ΚΔΦ. ΗΗ ηνπ Καλνληζκνύ 

Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ζηηο Γηνξγαλώζεηο θαη εθηόο ησλ Γηνξγαλώζεσλ 

ηεο FIFA. α) θάζε παξάβαζε ηνπ   ΚΔΦ. ΗΗ 1 (Ζ παξνπζία κηαο απαγνξεπκέλεο  

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

απόπεηξα ρξήζεο απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή απαγνξεπκέλεο κεζόδνπ), ΚΔΦ.ΗΗ. 3 

(Άξλεζε ή αδπλακία άλεπ ακάρεηεο αηηηνινγίαο ζηελ ππνβνιή ζε ζπιινγή 

δείγκαηνο), ηνπ ΚΔΦ.ΗΗ.5 (Παξέκβαζε ζε νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ ειέγρνπ 

θαξκαθνδηέγεξζεο) θαη ηνπ ΚΔΦ.ΗΗ.6 (Καηνρή απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ θαη 

κεζόδσλ) ζα επηζύξεη δηεηή απνθιεηζκό γηα ηελ πξώηε παξάβαζε θαη δηα βίνπ 

απνθιεηζκό ζε πεξίπησζε επαλάιεςεο.» 

Πεξαηηέξσ ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Καλνληζκνύ Διέγρνπ 

Φαξκαθνδηέγεξζεο ηεο FIFA (παξνπζία απαγνξεπκέλεο νπζίαο) :  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 απαγνξεπκέλεο 

νπζίαο 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) επαξθή απόδεημε ηεο δηάπξαμεο παξάβαζεο 

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  
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απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή ησλ κεηαβνιηηώλ ηεο ή ησλ δεηθηώλ ηεο ζε δείγκα ελόο 

παίθηε απνηειεί παξάβαζε 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. 

 ύκθσλα κάιηζηα κε ην άξζξν 45 ηνπ ηδίνπ Καλνληζκνύ (Καλνληζκόο 

Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ηεο FIFA) ε πεξίνδνο ηνπ απνθιεηζκνύ πνπ 

επηβάιιεηαη γηα παξαβίαζε ησλ άξζξσλ 5, 6 ή 10 ζα είλαη δύν (2) έηε, εθηόο αλ 

ζπληξέρνπλ νη πεξηζηάζεηο  κεδεληζκνύ ή κείσζεο ηεο  πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ, 

όπσο πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα από 47 κέρξη 50 ή αλ ζπληξέρνπλ νη πεξηζηάζεηο 

επαύμεζεο ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 51. 

Δμάιινπ, ζύκθσλα κε ηνλ  νξηζκό πνπ δίδεηαη ζην Παξάξηεκα Α ηνπ ηδίνπ 

Καλνληζκνύ, ε πεξίνδνο «εληόο αγώλα» (in competition) αξρίδεη 24 ώξεο 

πξνηνύ ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα  ελόο κεκνλσκέλνπ αγώλα ή ηνπ πξώηνπ αγώλα 

κίαο δηνξγάλσζεο θαη ηειεηώλεη 24 ώξεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ιήςεο ηνπ 

βηνινγηθνύ δείγκαηνο πνπ ιακβάλεη ρώξαο κεηά ην ηειεπηαίν ζθύξηγκα ελόο 

κεκνλσκέλνπ αγώλα ή ηνπ ηειεπηαίνπ αγώλα ηεο δηνξγάλσζεο.    

Άιισζηε, ε «θνθατλε» (“cocaine”) είλαη δηεγεξηηθή, νπζία πνπ 

απαγνξεύεηαη «εληόο αγώλσλ»,  ζύκθσλα κε ην Κεθάιαην 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 ηζρύεη από 1-1-2012 (Φ.Δ.Κ. ηεπρ. 

Β 343/17-2-2012).   

Σέινο, 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 
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 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 ν άξζξν 2 ηεο ελ ιόγσ Τ.Α.  θαη εηδηθόηεξα ζύκθσλα κε 

ηηο παξαγξάθνπο ππό 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 Ζ 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 

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  



5η
 ζελίδα ηης σπ’αρθμ. 172/2012 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής -

SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ  

 

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») θαη 10.6 («Δπηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο πνπ κπνξεί λα απμήζνπλ 

ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνύ») ηεο παξνύζαο απόθαζεο.» 

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 ζηα έγγξαθα ππνκλήκαηα ηνπ πξώηνπ 

εγθαινπκέλνπ (αξρηθό θαη ζπκπιεξσκαηηθό), από ηα ππ’ αξηζ. πξση. 862/20-3-

2012, 1014/28-3-2012 θαη 1303/20-4-2012  έγγξαθα ηνπ Δ..ΚΑ.Ν. θαη ηα 

δηαβηβαδόκελα κε ην δεύηεξν εμ απηώλ έγγξαθα θαη γεληθόηεξα από όια ηα 

ινηπά έγγξαθα πνπ πεξηέρνληαη ζηε δηθνγξαθία, απνδείρζεθαλ ηα εμήο :  ζηηο 

26-2-2012, 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 ΟΦΖ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ελ ιόγσ 

αγώλα, κεηαμύ άιισλ πνδνζθαηξηζηώλ ακθνηέξσλ ησλ δηαγσληζζεηζώλ 

νκάδσλ, ππνβιήζεθε ζε έιεγρν ληόπηλγθ θαη ν πξώηνο εγθαινύκελνο, 

ΠΟΛΤΥΡΟΝΖ ΒΔΕΤΡΗΓΖ, ν νπνίνο ήηαλ παίθηεο ηεο ΠΑΔ ΟΦΖ, ήδε  
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δεύηεξεο εγθαινπκέλεο. Από ηνλ έιεγρν απηόλ αληρλεύζεθε ζην βηνινγηθό 

δείγκα ηνπ (νύξα), κε θσδηθό αξηζκό : 1923762 (δείγκα Α), ε παξνπζία ησλ 

κεηαβνιηηώλ ηεο απαγνξεπκέλεο νπζίαο «θνθαΐλε» κε ηηο νλνκαζίεο : 

benzoyleogonine θαη ecgoninemethylester. Ο παξαπάλσ πνδνζθαηξηζηήο 

θιήζεθε ζηηο 21-3-2012, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 16:30  γηα λα δώζεη εμεγήζεηο 

ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Δ..ΚΑ.Ν. ελώ αθνινύζεζε αλάιπζε θαη ηνπ 

δεύηεξνπ δείγκαηνο (δείγκα Β), κε θσδηθό αξηζκό : Β 1923762, από ηελ  νπνία 

πξνέθπςε εθ λένπ ε παξνπζία ησλ ηδίσλ σο άλσ κεηαβνιηηώλ ηεο απηήο 

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

   Ο πξώηνο εγθαινύκελνο, αζιεηήο, ηζρπξίζηεθε ελώπηνλ ηεο  

Δπηηξνπήο, ηόζν πξνθνξηθώο, όζν θαη κε ην έγγξαθν ππόκλεκά ηνπ  όηη δελ 

αληρλεύζεθε ζην ιεθζέλ βηνινγηθό ηνπ δείγκα ε απαγνξεπκέλε νπζία ηεο  

θνθαΐλεο, αιιά νη παξαπάλσ κεηαβνιίηεο ηεο νπζίαο απηήο θαη επνκέλσο δεηεί 

λα απαιιαγεί ηεο απνδηδόκελεο ζε απηόλ πεηζαξρηθήο θαηεγνξίαο, δηόηη ηα 

επξήκαηα είλαη «κεηαβνιίηεο θνθαΐλεο» θαη όρη  ε ελ ιόγσ απαγνξεπκέλε νπζία 

απηή θαζεαπηή. Ο ηζρπξηζκόο απηόο είλαη πξσηίζησο απνξξηπηένο σο λνκηθά 

αβάζηκνο, δηόηη, όπσο πξνθύπηεη από ηηο λνκηθέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

κείδνλα ζθέςε ηεο παξνύζαο (άξζξν 5 ηνπ Καλνληζκνύ Διέγρνπ 

Φαξκαθνδηέγεξζεο ηεο FIFA), ε πεηζαξρηθή παξάβαζε ηεο θαξκαθνδηέγεξζεο 

(ληόπηλγθ) ζηνηρεηνζεηείηαη αθόκε θαη όηαλ δηαπηζησζεί ε παξνπζία 

κεηαβνιηηώλ κίαο απαγνξεπκέλεο νπζίαο ζηνλ νξγαληζκό ελόο αζιεηή. 

Δπηπιένλ όκσο, ν παξαπάλσ ηζρπξηζκόο είλαη θαη νπζηαζηηθά αβάζηκνο δηόηη 

από ην ππ’ αξηζ. πξση. 1303/20-4-2012 έγγξαθν ηνπ Δ..ΚΑ.Ν, ην νπνίν 

απεπζύλεηαη ζηελ παξνύζα Δπηηξνπή, πξνθύπηνπλ ηα εμήο :  α) ε θνθαΐλε είλαη 

νπζία πνπ κεηαβνιίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό, 

δίλνληαο δηάθνξεο ελώζεηο πνπ αληρλεύνληαη ζηα νύξα θαη νλνκάδνληαη 

κεηαβνιίηεο, β) ε ακεηαβόιηζηε θνθαΐλε πνπ θζάλεη ζηα νύξα είλαη ηεο ηάμεσο 

ηνπ 1% ηεο ιεθζείζαο πνζόηεηαο θαη ε ζπγθέληξσζε απηή είλαη πνιύ ρακειή 

γηα λα αληρλεπζεί  ζηα νύξα κε ηηο ρξεζηκνπνηνύκελεο αλαιπηηθέο κεζόδνπο,  γ)  
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κεηά ηε ιήςε κίαο ζπλεζηζκέλεο δόζεο θνθαΐλεο κόλνλ ε αλίρλεπζε ησλ 

κεηαβνιηηώλ ηεο ζηα νύξα ηνπ ιήπηε είλαη επηζηεκνληθά αλακελόκελε,  δ) απηή 

θαζεαπηή ε σο άλσ απαγνξεπκέλε νπζία ζα κπνξνύζε λα είρε αληρλεπζεί κόλνλ 

ζην αίκα, αλ αληί γηα δείγκα νύξσλ είρε ιεθζεί δείγκα αίκαηνο, θάηη ηέηνην 

όκσο δελ ζπλεζίδεηαη ζηνπο ειέγρνπο ληόπηλγθ θαη ε) ε αλίρλεπζε ησλ 

κεηαβνιηηώλ ηεο θνθαΐλεο ζηα νύξα απνηειεί απόδεημε ηεο ρξήζεο ηεο νπζίαο 

απηήο, αθνύ νη ελ ιόγσ ελώζεηο δελ απνηεινύλ κεηαβνιίηεο άιιεο νπζίαο παξά 

κόλνλ ηεο θνθαΐλεο. 

Δπηπιένλ ν πξώηνο εγθαινύκελνο ηζρπξίζηεθε όηη, ζε θάζε πεξίπησζε,  ε  

ρξήζε ηεο αληρλεπζείζαο απαγνξεπκέλεο δηεγεξηηθήο νπζίαο ηηκσξείηαη κόλνλ 

όηαλ γίλεηαη «εληόο αγώλα» (in competition) κε ηελ πξνεθηεζείζα έλλνηα, θαη 

όηη ελ πξνθεηκέλσ δελ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε, δειαδή ιήςε ηεο παξαπάλσ 

νπζίαο εληόο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο πνπ αξρίδεη 24 ώξεο πξηλ από ην 

ελαξθηήξην ιάθηηζκα  ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγώλα. Καη ν ηζρπξηζκόο απηόο 

πξέπεη λα απνξξηθζεί νπζηαζηηθά σο αβάζηκνο, δηόηη θαηά ηελ θξίζε ηεο 

Δπηηξνπήο ε ρξήζε ηεο  αληρλεπζείζαο απαγνξεπκέλεο δηεγεξηηθήο νπζίαο έγηλε 

«εληόο αγώλα» (in competition). Απηό πξνθύπηεη θπξίσο από ην ππ’ αξηζ. πξση. 

1303/20-4-2012 έγγξαθν ηνπ Δ..ΚΑ.Ν, ην νπνίν ζεκεηώλεη : «ε αλίρλεπζε ησλ 

δύν κεηαβνιηηώλ ηεο θνθαΐλεο ζηα νύξα ηνπ αζιεηή, ζεκαίλεη (από 

ηνμηθνινγηθήο πιεπξάο) ή όηη ην άηνκν είλαη ρξόληνο ρξήζηεο, νπόηε κπνξεί ηελ 

νπζία λα ηελ είρε ιάβεη γηα ηειεπηαία θνξά πξηλ από 1-2 εκέξεο ή όηη έθαλε 

πεξηζηαζηαθή ρξήζε, νπόηε κηθξαίλεη πνιύ ν ρξόλνο πνπ έιαβε πηζαλώο ηελ 

νπζία». Με βάζε ινηπόλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην ελ ιόγσ έγγξαθν 

ε Δπηηξνπή θξίλεη όηη επξόθεηην πεξί πεξηζηαζηαθήο ρξήζεο, ε νπνία έγηλε 

εληόο ησλ ρξνληθώλ νξίσλ πνπ ζέηνπλ νη παξαπάλσ δηαηάμεηο, δειαδή ην πνιύ 

εληόο 24 σξώλ πξνηνύ αξρίζεη ν έλδηθνο αγώλαο, κηαο θαη ν εγθαινύκελνο 

πνδνζθαηξηζηήο δελ δήισζε όηη είλαη ρξόληνο ρξήζηεο ηεο παξαπάλσ νπζίαο, 

νπόηε ζα κπνξνύζε λα επηκεθπλζεί πξνο ηα πίζσ ν ρξόλνο ιήςεώο ηεο θαη λα 

γίλεη δεθηό όηη ε ρξήζε ηεο θνθαΐλεο έγηλε εθηόο ησλ πην πάλσ ρξνληθώλ νξίσλ.     
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Δμάιινπ, ε ρξήζε θνθαΐλεο από έλαλ αζιεηή – πνδνζθαηξηζηή ζαθώο 

θαη επεξεάδεη ζεηηθά θαη βειηηώλεη ηελ απόδνζή ηνπ, σο νπζία ηζρπξά 

δηεγεξηηθή  ηνπ Κεληξηθνύ Νεπξηθνύ πζηήκαηνο. ε  δηαθνξεηηθή  πεξίπησζε 

ε επίκαρε νπζία δελ ζα ζπγθαηαιεγόηαλ παγίσο ζηνπο εγρώξηνπο θαη δηεζλείο  

θαηαιόγνπο κε ηηο απαγνξεπκέλεο δηεγεξηηθέο νπζίεο ή έζησ ζα 

αληηκεησπηδόηαλ από ηνπο εγρώξηνπο θαη αιινδαπνύο λνκνζέηεο σο επηζύξνπζα 

θάπνηα επηεηθέζηεξε πεηζαξρηθή κεηαρείξηζε. πλεπώο είλαη απνξξηπηένο ν 

επηθνπξηθά πξνβαιιόκελνο ηζρπξηζκόο ηνπ πξώηνπ εγθαινύκελνπ πεξί 

εθαξκνγήο  ηνπ άξζξνπ 24 θεθάιαην  Γ παξ. 1 πεξ. β  ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο  θαη 

επηβνιήο ζε απηόλ ηεο «παξαηήξεζεο» σο ειάρηζηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο, επεηδή 

ε ζπγθεθξηκέλε νπζία δελ ζθόπεπε ζηε βειηίσζε ηεο αζιεηηθήο ηνπ απόδνζεο 

θαη επξόθεηην γηα ηελ πξώηε ζρεηηθή παξάβαζε πνπ ηειείηαη εθ κέξνπο ηνπ. 

Σέινο, ν πξώηνο εγθαινύκελνο θαηά ηελ απνινγία ηνπ ελώπηνλ ηεο 

Δπηηξνπήο, εξσηεζείο ζρεηηθώο κε ην πώο εηζήιζε ε παξαπάλσ απαγνξεπκέλε 

νπζία ζηνλ νξγαληζκό ηνπ, απάληεζε όηη ν ίδηνο θαηά πηζαλνιόγεζε  ηνπνζεηεί 

ηε ιήςε ηεο νπζίαο απηήο ηελ εκέξα Πέκπηε πξν ηνπ αγώλα, όηαλ δέρζεθε ηελ 

επίζθεςε θάπνησλ νπαδώλ ηεο νκάδαο ηνπ ΟΦΖ ζην ζπίηη ηνπ θαη ν έλαο από 

απηνύο, ν νπνίνο δελ θαηνλνκάδεηαη από ηνλ εγθαινύκελν, θάπληδε πίπα, ηελ 

νπνία  ηνπ  πξνζέθεξε γηα λα θαπλίζεη θαη απηόο (εγθαινύκελνο), πξάγκα πνπ ν 

ηειεπηαίνο έπξαμε, εηζπλένληαο 1-2 θνξέο ηνλ θαπλό από ηελ πίπα. Ζ Δπηηξνπή 

όκσο δελ θξίλεη πεηζηηθή ηελ, νύησο ή άιισο αλαπόδεηθηε, παξαπάλσ εμήγεζε, 

ηελ νπνία έδσζε ν πξώηνο εγθαινύκελνο θαηά ηελ ελώπηόλ ηεο απνινγία ηνπ.    

Δπνκέλσο πξέπεη λα γίλεη δεθηό όηη ν πξώηνο εγθαινύκελνο, 

ΠΟΛΤΥΡΟΝΖ ΒΔΕΤΡΗΓΖ, ηέιεζε ηελ απνδηδόκελε ζε απηόλ πεηζαξρηθή 

παξάβαζε ηεο θαξκαθνδηέγεξζεο (ληόπηλγθ) θαη όηη πξέπεη λα ηνπ επηβιεζεί ε 

πξνβιεπόκελε από ηηο θείκελεο λνκηθέο δηαηάμεηο πεηζαξρηθή πνηλή ηνπ δηεηνύο 

απνθιεηζκνύ από θάζε αζιεηηθή δξαζηεξηόηεηα, ελώ ε δεύηεξε εγθαινπκέλε 

ΠΑΔ ΟΦΖ πξέπεη λα απαιιαγεί από ηελ απνδηδόκελε ζ’ απηήλ  πεηζαξρηθή  
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θαηεγνξία θαζώο νπδεκία πεηζαξρηθώο αμηόινγε αλάκεημή ηεο πξνέθπςε  ζηελ 

πξάμε ηνπ πνδνζθαηξηζηή ηεο . 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Απαιιάζζεη ηελ ΠΑΔ ΟΦΖ. 

 Γέρεηαη όηη ν πξώηνο εγθαινύκελνο ΠΟΛΤΥΡΟΝΖ ΒΔΕΤΡΗΓΖ 

ηέιεζε ηελ απνδηδόκελε ζε απηόλ πξάμε. 

 Δπηβάιιεη ζην πξώην εγθαινύκελν ΠΟΛΤΥΡΟΝΖ ΒΔΕΤΡΗΓΖ πνηλή 

απνθιεηζκνύ από ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε αζιεηηθή δξαζηεξηόηεηα γηα πεξίνδν 

δύν (2) εηώλ.   

Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε έθηαθηε δεκόζηα ζπλεδξίαζή  

ηεο ζηηο 8  Μαΐνπ 2012. 

O ΠΡΟΔΓΡΟ                      Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 


