
Αριθμός Απόθαζης  217/2015 

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 ην γξακκαηέα ηπιηαλό Βαζηιεηάδε. 

πλεδξίαζε  δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηεο ζηηο 23 Απξηιίνπ  2015 θαη 

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

161/21-4-2015 θιήζε πξνο απνινγία θαηά ηνπ πνδνζθαηξηζηή ΑΣΔΡΙΟΤ  

ΓΙΑΚΟΤΜΗ θαη ηεο ΠΑΔ ΠΑΟΚ 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 Γεσξγίνπ Ρνδηλνύ θαη ε β΄ εγθαινπκέλε εθπξνζσπήζεθε από ηνλ  

πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηεο Αρηιιέα Μαπξνκάηε. 

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

ύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 24, θεθάιαην  «Α. Οξηζκόο»   

ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο. «1. Η θαξκαθνδηέγεξζε θαη νη παξαβάζεηο  
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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, κεηαμύ άιισλ, 

πξνβιέπνληαη 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. β) Δάλ εληνπηζηνύλ ηπρόλ νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη 

ζηνλ θαηάινγν απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ θαη κεζόδσλ (πξβι. Παξάξηεκα Α 

ηνπ Καλνληζκνύ  Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ζηηο Γηνξγαλώζεηο θαη εθηόο 

ησλ Γηνξγαλώζεσλ ηεο FIFA) γηα ηηο νπνίεο είλαη δπλαηόλ λα 

παξνπζηαζηνύλ απνδείμεηο όηη νη ζπγθεθξηκέλεο νπζίεο δελ ζθόπεπαλ ζηελ  

βειηίσζε ηεο αζιεηηθήο απόδνζεο, ε πξώηε παξάβαζε ζα ηηκσξείηαη κε 

παξαηήξεζε ηνπιάρηζηνλ θαη ζε πεξίπησζε επαλάιεςεο κε δηεηή  
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απνθιεηζκό. Η ηξίηε παξάβαζε ζα επηζύξεη δηα βίνπ απνθιεηζκό… 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. 3. Δάλ ν ύπνπηνο είλαη ζε ζέζε λα 

απνδείμεη ζε κία κεκνλσκέλε πεξίπησζε όηη δελ ππέρεη ππαηηηόηεηα ή 

ακέιεηα, ε πνηλή πνπ άιισο ζα εθαξκόδνληαλ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 θαζίζηαηαη άζρεηε». Η ρξήζε ζηελ παξαπάλσ δηάηαμε ηεο 

θξάζεσο «...θαζίζηαηαη άζρεηε» απνηειεί πξνδήισο άζηνρε κεηάθξαζε ηεο 

αγγιηθήο θξάζεσο «be eliminated» (= εμαιείθεηαη), ε νπνία ζπλαληάηαη ζην 

θείκελν ηεο αληίζηνηρεο δηαηάμεσο ηνπ Καλνληζκνύ Διέγρνπ 

Φαξκαθνδηέγεξζεο ηεο FIFA.  

Δμάιινπ, 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.  
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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 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  
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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») θαη 

10.6 («Δπηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο πνπ κπνξεί λα απμήζνπλ ηελ πεξίνδν 

απνθιεηζκνύ») ηεο παξνύζαο απόθαζεο.» 

 Πξάγκαηη ε  ππό ηνπο αξηζκνύο 10.4. παξάγξαθνο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο 

πην πάλσ Τ.Α., ε νπνία θέξεη ην ηίηιν : «Μείσζε ηεο πνηλήο ηνπ 

απνθιεηζκνύ ιόγσ εηδηθώλ πεξηζηάζεσλ», πξνβιέπεη επί ιέμεη : «Όηαλ ν 

αζιεηήο ή άιιν πξόζσπν απνδείμεη ηνλ ηξόπν, θαηά ηνλ νπνίν ε νπζία 

εηδηθήο αλαθνξάο εηζήιζε ζην ζώκα ηνπ ή πεξηήιζε ζηε θαηνρή ηνπ, θαζώο  

θαη όηη ε ζπγθεθξηκέλε νπζία εηδηθήο αλαθνξάο δελ απνζθνπνύζε ζηε 

βειηίσζε ή ηελ ελίζρπζε ηεο αζιεηηθήο ηνπ επίδνζεο ή ζηε θάιπςε ηεο  
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ρξήζεο εληζρπηηθήο ηεο επίδνζεο νπζίαο, ηόηε ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10.2  ζα αληηθαζίζηαηαη κε, θαη’ ειάρηζην, απζηεξή 

επίπιεμε, ρσξίο επηβνιή πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ από ηηο κειινληηθέο 

δηνξγαλώζεηο, θαη, θαηά κέγηζην, κε απνθιεηζκό δύν (2) εηώλ. Γηα ηελ 

επίθιεζε βάζηκνπ ιόγνπ εμάιεηςεο ή κείσζεο ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο, ν 

αζιεηήο ή άιιν πξόζσπν πξέπεη λα επηθαιεζζεί απνδείμεηο εληζρπηηθέο ησλ 

ηζρπξηζκώλ ηνπ, νη νπνίεο ζεκειηώλνπλ, θαηά ηελ δηθαληθή πεπνίζεζε ηνπ 

δηθαηνδνηηθνύ νξγάλνπ, ηελ απνπζία πξόζεζήο ηνπ λα εληζρύζεη ηελ 

αζιεηηθή ηνπ επίδνζε ή λα ζπγθαιύςεη ηε ρξήζε εληζρπηηθήο ηεο επίδνζεο 

νπζίαο. Ο βαζκόο ππαηηηόηεηαο ηνπ αζιεηή ή άιινπ πξνζώπνπ απνηειεί ην 

θξηηήξην αμηνιόγεζεο νηαζδήπνηε κείσζεο ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ»  

Άιισζηε, ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό πνπ δίλεηαη ζην Κεθάιαην Πξώην,  

ππό «Β) Οξηζκνί θαη Δξκελεπηηθνί Καλόλεο» ηεο απηήο Τ.Α. «κε ζπλδξνκή 

ζθάικαηνο ή κε επίδεημε ακεινύο ζπκπεξηθνξάο», ζεκαίλεη ηελ απόδεημε 

από ηνλ αζιεηή όηη δελ γλώξηδε ή δελ ππνπηεπόηαλ, θαη δελ ζα κπνξνύζε 

ινγηθά λα γλσξίδεη ή λα έρεη ππνπηεπζεί, αθόκα θαη κε ηελ επίδεημε ηεο 

ύςηζηεο επηκέιεηαο, όηη είρε θάλεη ρξήζε ή ηνπ είρε ρνξεγεζεί ε 

απαγνξεπκέλε νπζία ή ε απαγνξεπκέλε κέζνδνο.» 

  Οη πεξηερόκελεο  ζηα παξαπάλσ λνκηθά θείκελα πξνπαξαηεζείζεο 

δηαηάμεηο (Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο. θαη ππ’ αξηζ. 3956/17-2-2012 Τ.Α) ηζρύνπλ 

ηαπηνρξόλσο θαη παξαιιήισο θαη παξά ην γεγνλόο όηη ζε κεγάιν βαζκό 

αιιεινθαιύπηνληαη, κπνξνύλ  λα εθαξκνζηνύλ αιιεινζπκπιεξνύκελεο. 

Σέινο, ε «κεζπιεμαλακίλε» (“methylhexaneamine”) είλαη 

απαγνξεπκέλε δηεγεξηηθή νπζία πνπ εκπίπηεη ζηηο νπζίεο εηδηθήο αλαθνξάο,  
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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. 2725/1999 θαη 

ηζρύεη από 1-1-2012 (Φ.Δ.Κ. ηεπρ. Β 343/17-2-2012).   

ηελ ππό θξίζε ππόζεζε, από ηα δηακεηθζέληα θαηά ηελ επ’ 

αθξναηεξίσ δηαδηθαζία, ηα νπνία έρνπλ θαηαρσξηζηεί ζηα ηαπηάξηζκα κε 

ηελ παξνύζα πξαθηηθά θαη εηδηθόηεξα από ηελ πξνθνξηθή απνινγία ηνπ α΄ 

εγθαινύκελνπ θαη όζα αλαπηύρζεθαλ πξνθνξηθά από ηνπο πιεξεμνύζηνπο 

δηθεγόξνπο ακθνηέξσλ ησλ εγθαινπκέλσλ, από όζα δηαιακβάλνληαη ζηα 

ππνκλήκαηα πνπ θαηέζεζαλ ακθόηεξνη νη εγθαινύκελνη, από ηα ππ’ αξηζ. 

πξση. 456/8-4-2015, 488/17-4-2015, 418/2-4-2015, 448/7-4-2015, 487/17-4-

2015, 452/7-4-2015 θαη 451/2-4-2015 έγγξαθα ηνπ Δ..ΚΑ.Ν. θαη 

γεληθόηεξα από όια ηα ινηπά έγγξαθα πνπ πεξηέρνληαη ζηε δηθνγξαθία, 

απνδείρζεθαλ ηα εμήο :  ζην πιαίζην ηεο 27
εο  

αγσληζηηθήο εκέξαο ηνπ 

Πξσηαζιήκαηνο SUPER LEAGUE ΟΠΑΠ ηεο ηξέρνπζαο αγσληζηηθήο 

πεξηόδνπ (2014-2015) δηεμήρζε ζηηο 8-3-2015, ζην γήπεδν «Απόζηνινο 

Νηθνιατδεο» ησλ Αζελώλ ν  πνδνζθαηξηθόο αγώλαο κεηαμύ ησλ νκάδσλ  

ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ  - ΠΑΔ ΠΑΟΚ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ελ ιόγσ 

αγώλα, κεηαμύ άιισλ πνδνζθαηξηζηώλ ακθνηέξσλ ησλ δηαγσληζζεηζώλ 

νκάδσλ, ππνβιήζεθε ζε έιεγρν ληόπηλγθ θαη ν πξώηνο εγθαινύκελνο, 

ΑΣΔΡΙΟ ΓΙΑΚΟΤΜΗ, ν νπνίνο ήηαλ αλαπιεξσκαηηθόο  
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ηεξκαηνθύιαθαο ηεο ΠΑΔ ΠΑΟΚ, ήδε δεύηεξεο εγθαινπκέλεο θαη δελ  

ρξεζηκνπνηήζεθε θαζόινπ ζηνλ παξαπάλσ αγώλα. Από ηνλ έιεγρν απηόλ 

αληρλεύζεθε ζην βηνινγηθό δείγκα ηνπ (νύξα), κε θσδηθό αξηζκό : 476087 

(δείγκα Α), ε παξνπζία ηεο απαγνξεπκέλεο νπζίαο «κεζπιεμαλακίλε» 

(“methylhexaneamine”), ε νπνία είλαη δηεγεξηηθή, θαηά ηα αλσηέξσ 

αλαθεξόκελα. Αθνινύζσο, θαηόπηλ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο πνπ ππνβιήζεθε 

από ηνλ παξαπάλσ πνδνζθαηξηζηή, έγηλε αλάιπζε θαη ηνπ δεύηεξνπ 

δείγκαηνο (δείγκα Β), κε θσδηθό αξηζκό : Β 476087, από ηελ  νπνία 

πξνέθπςε εθ λένπ ε παξνπζία ηεο απηήο απαγνξεπκέλεο  νπζίαο  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   ηζρπξίζηεθε ελώπηνλ ηεο  Δπηηξνπήο, ηόζν 

πξνθνξηθώο, όζν θαη κε ην έγγξαθν ππόκλεκά ηνπ, όηη πξνθεηκέλνπ λα 

ράζεη βάξνο, είρε θάλεη ρξήζε, πξνηνύ δηεμαρζεί ν παξαπάλσ 

πνδνζθαηξηθόο αγώλαο, ελόο ζπκπιεξώκαηνο δηαηξνθήο κε ηελ νλνκαζία : 

“THERMOVOL”, πνπ ηνπ είρε ζπζηήζεη έλαο παηδηθόο θίινο ηνπ, ηνλ νπνίν 

θαηνλνκάδεη θαη ν νπνίνο ηνπ είρε ρνξεγήζεη ην ελ ιόγσ ζθεύαζκα ζε 

αλνηγκέλε ζπζθεπαζία. Σν ζπγθεθξηκέλν ζθεύαζκα, ην νπνίν 

πξνζθνκίζηεθε ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο θαηά ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία, 

θέξεη ζηελ εμσηεξηθή εηηθέηα ηνπ ηελ νλνκαζία : “ML THERMOVOL” θαη 

από ηελ επηζθόπεζε ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ, δελ πξνθύπηεη όηη κεηαμύ ησλ 

αλαγξαθόκελσλ επ’ απηήο «ζπζηαηηθώλ ηνπ» πεξηιακβάλεηαη θαη ε  
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αλσηέξσ αληρλεπζείζα ζην βηνινγηθό δείγκα ηνπ α΄ εγθαινπκέλνπ 

απαγνξεπκέλε νπζία.  

Πεξαηηέξσ, απνδείρζεθε όηη ην ελ ιόγσ ζθεύαζκα δηαηίζεηαη 

ειεύζεξα ζην εκπόξην από ηελ εηαηξεία «X-TREME STORES A.E.» (βι. 

πξνζθνκηδόκελα : α)  εθηύπσζε από ηνλ ηζηόηνπν ηεο παξαπάλσ εηαηξείαο, 

ζε ζπλδπαζκό κε β) ζρεηηθή απόδεημε ιηαληθήο πώιεζεο ηεο ίδηαο εηαηξείαο, 

θαζώο θαη γ) ηε ζπλαθή έγγξαθε γλσζηνπνίεζε πξνο ηνλ ΔΟΦ, ζηελ νπνία 

πξνέβε ε εηαηξεία απηή ζηηο 24-7-2014, ελόςεη ηεο επηθείκελεο, ηόηε, 

ζέζεσο ζε θπθινθνξία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπκπιεξώκαηνο δηαηξνθήο). 

Δμάιινπ απνδείρζεθε όηη  α΄ εγθαινύκελνο πξνζθόκηζε ζην ΔΚΑΝ 

αθ’ ελόο ηελ αλσηέξσ αλνηθηή ζπζθεπαζία ηνπ ζπκπιεξώκαηνο δηαηξνθήο, 

ην νπνίν, θαηά ηνπο ηζρπξηζκνύο ηνπ,  είρε ρξεζηκνπνηήζεη πξηλ από ηνλ 

αλσηέξσ αγώλα θαη αθ’ εηέξνπ κία θιεηζηή ζπζθεπαζία ηνπ απηνύ 

ζθεπάζκαηνο θαη δήηεζε λα ππνβιεζνύλ ζε εξγαζηεξηαθή αλάιπζε, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ζε απηά πεξηέρεηαη ε παξαπάλσ 

απαγνξεπκέλε νπζία. Από ηελ αλάιπζε απηή πξνέθπςε όηη ζηελ θιεηζηή 

ζπζθεπαζία ηνπ ζθεπάζκαηνο (Sup 08) δελ αληρλεύζεθε ε πην πάλσ νπζία, 

ελώ ζηελ αλνηθηή ζπζθεπαζία (Sup 09) ε νπζία απηή αληρλεύζεθε ζε 

εθηηκώκελε ζπγθέληξσζε 5-10 mg/g (βι. πξνζθνκηζζείζα από 21-4-2015 

έγγξαθε απάληεζε ηνπ Οιπκπηαθνύ Αζιεηηθνύ Κέληξνπ «πύξνο Λνύεο»/  

Δξγαζηήξην Διέγρνπ Doping, ε νπνία γλσζηνπνηήζεθε ζηνλ α΄ 

εγθαινύκελν κε ην ππ’ αξηζ. πξση. 508/21-4-2015 δηαβηβαζηηθό έγγξαθν 

ηνπ ΔΚΑΝ).   
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Με βάζε ηα παξαπάλσ απνδεηρζέληα πεξηζηαηηθά, ε Δπηηξνπή 

δέρεηαη όηη είλαη βάζηκνο ν αλσηέξσ ηζρπξηζκόο ηνπ α΄ εγθαινπκέλνπ γηα 

ηνλ ηξόπν εηζόδνπ ζηνλ νξγαληζκό ηνπ ηεο αληρλεπζείζαο απαγνξεπκέλεο 

νπζίαο. 

Πεξαηηέξσ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο, απνδείρζεθε όηη α΄ 

εγθαινύκελνο δελ γλώξηδε ή δελ ππνπηεύζεθε, νύηε ζα κπνξνύζε ινγηθά λα 

γλσξίδεη ή λα έρεη ππνπηεπζεί, αθόκα θαη κε ηελ επίδεημε ηεο ύςηζηεο 

επηκέιεηαο, όηη θάλνληαο ρξήζε ηνπ παξαπάλσ ζπκπιεξώκαηνο δηαηξνθήο, 

ζα έθαλε  ρξήζε θαη ηεο  έλδηθεο απαγνξεπκέλεο νπζίαο. Άιισζηε,  ελόςεη 

ηνπ όηη ν παξαπάλσ αγώλαο ήηαλ θξίζηκνο (ληέξκππ) θαη επξόθεηην  λα 

δηεμαρζεί εθηόο έδξαο γηα ηελ νκάδα ηνπ, ν α΄ εγθαινύκελνο, σο 

αλαπιεξσκαηηθόο ηεξκαηνθύιαθαο ηεο β΄ εγθαινπκέλεο θαη έρνληαο από 

ειάρηζηεο κέρξη κεδεληθέο ζπκκεηνρέο θαηά ηελ ηξέρνπζα αγσληζηηθή 

πεξίνδν, ζε θάζε πεξίπησζε, γλώξηδε κε βεβαηόηεηα όηη θαηά ηε ζπλήζε 

πνξεία ησλ πξαγκάησλ δελ επξόθεηην λα αγσληζηεί. Δπνκέλσο δελ είρε 

πξόζεζε λα εληζρύζεη ηελ αζιεηηθή ηνπ επίδνζε.       

Τπό ην πξίζκα ησλ παξαπάλσ απνδεηρζεηζώλ πεξηζηάζεσλ,  

ιακβαλνκέλσλ ππόςε πξώηνλ, όηη ν πεηζαξρηθώο ειεγρόκελνο 

πνδνζθαηξηζηήο πξνζδηνξίδεη θαη απνδεηθλύεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

εηζήιζε ζηνλ νξγαληζκό ηνπ ε ζπγθεθξηκέλε απαγνξεπκέλε νπζία θαη 

δεύηεξνλ, όηη ε ζπγθεθξηκέλε νπζία δελ απνζθνπνύζε ζηε βειηίσζε ή ηελ  

ελίζρπζε ηεο αζιεηηθήο επίδνζήο, ήηνη  όηη ηέιεζε ηελ ελ ιόγσ πεηζαξρηθή 

παξάβαζε  ππό ηηο «ειαθξπληηθέο» πεξηζηάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

άξζξν 24 θεθ. Γ. παξ. 1 πεξ. β ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο., αιιά θαη ζηηο νκόινγεο  
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δηαηάμεηο ηεο παξ. 10.4. ηνπ άξζξνπ 10 ηεο  αλσηέξσ ππ’ αξηζ. 3956/17-2-

2012 Τ.Α., πξέπεη, θαηά ην ηειεπηαίν απηό άξζξν (παξ. 10.4. ηνπ άξζξνπ 10 

ηεο  αλσηέξσ ππ’ αξηζ. 3956/17-2-2012 Τ.Α.) λα επηβιεζεί ζε απηόλ (α΄ 

εγθαινύκελν)  ε πεηζαξρηθή πνηλή ηεο απζηεξήο επίπιεμεο, δνζέληνο όηη 

θαηά ην παξειζόλ δελ έρεη ππνπέζεη ζε άιιε παξάβαζε ληόπηλγθ (πξβι. 

νκόινγεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  24 θεθ. Γ. παξ. 1 πεξ. β ηνπ Π.Κ. ηεο 

Δ.Π.Ο., όπνπ γίλεηαη ιόγνο γηα «παξαηήξεζε»).     

Αληηζέησο ε β΄ εγθαινπκέλε ΠΑΔ ΠΑΟΚ 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 ΠΑΟΚ (β΄ εγθαινύκελε). 

Γέρεηαη όηη ν α΄ εγθαινύκελνο (ΑΣΔΡΙΟ ΓΙΑΚΟΤΜΗ),  ηέιεζε 

ηελ απνδηδόκελε ζε απηόλ πξάμε, ππό ηηο παξαπάλσ αλαθεξόκελεο  

πεξηζηάζεηο θαη επηβάιιεη ζε απηόλ ηελ πεηζαξρηθή πνηλή ηεο απζηεξήο 

επίπιεμεο. 

   Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε έθηαθηε δεκόζηα 

ζπλεδξίαζή  ηεο ζηηο 14 Ματνπ 2015. 

 

O ΠΡΟΔΓΡΟ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 


