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Πρόλογος

Ανεξάρτητα από τις θέσεις και τις σκέψεις που μπορεί να εκφράζει ο καθένας, δεν χωρά 
αμφιβολία ότι το ζήτημα του ντόπινγκ (φαρμακοδιέγερση) και τα επαναλαμβανόμενα 
κρούσματα του φαινομένου μαρτυρούν πολλά όχι μόνο για την τήρηση των αρχών που έχουν
θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης σε διάφορες πρόσφατες 
εκθέσεις τους, αλλά και για την υποτιθέμενη αποτελεσματικότητα των δράσεων 
καταπολέμησης του ντόπινγκ. Για τον λόγο αυτόν, στην παρούσα έκθεση θα επιχειρήσουμε 
αρχικά να εξετάσουμε τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
καταπολέμηση του ντόπινγκ και εν συνέχεια θα μελετήσουμε το στάδιο στο οποίο βρίσκεται 
σήμερα η βιολογική έρευνα και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι δράσεις 
καταπολέμησης του ντόπινγκ.

1. Η σταδιακή θέσπιση μιας υπερεθνικής πολιτικής για την 
καταπολέμηση του ντόπινγκ σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Προτού εξετάσουμε οποιαδήποτε μορφή παρέμβασης, είναι απαραίτητο να αναρωτηθούμε,
κατά τρόπο ουδέτερο, για το κατά πόσο δικαιολογείται καταρχάς μια τέτοια πολιτική για την 
καταπολέμηση του ντόπινγκ. Πράγματι, ανάλογα με την αντίληψη που έχουν οι παράγοντες του
χώρου του αθλητισμού σχετικά με τις δραστηριότητές τους, το ντόπινγκ μπορεί να θεωρηθεί
πρόβλημα, μπορεί όμως και όχι. Εάν εκλαμβάνουμε τον αθλητισμό ως θέαμα, όπως φαίνεται 
πως αρχίζει να συμβαίνει σε ορισμένες αγγλοσαξονικές χώρες ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι 
κανόνες του ευ αγωνίζεσθαι δεν θεωρούνται θεμελιώδους σημασίας και το ντόπινγκ δεν 
αποτελεί τελικά παρά ένα μέσο βελτίωσης των επιδόσεων και άρα του θεάματος που προσφέρει 
ο αθλητισμός. Εάν αντιθέτως, εκλαμβάνουμε τους αθλητικούς αγώνες ως συναγωνισμό σε 
επίπεδο ικανοτήτων και δεξιοτήτων όπου πρέπει να μετρούν μόνο οι προσωπικές σωματικές 
ικανότητες του αθλητή και η προπόνησή του, τότε το ντόπινγκ αντίκειται στην ιδέα του 
συναγωνισμού με φυσικά μέσα. Συνεπώς, εάν αποδεσμευτούμε εξαρχής από την «πολιτική 
ορθότητα» και επιχειρήσουμε να εξετάσουμε σφαιρικά το πρόβλημα του ντόπινγκ, τότε δεν 
είναι αυτονόητη ούτε η ίδια η νομιμοποιητική βάση των δράσεων καταπολέμησης του ντόπινγκ.

Οι δράσεις για την καταπολέμηση του ντόπινγκ δεν αποτελούν καινοτομία και οι εθνικές 
νομοθεσίες προβλέπουν διάφορες προσεγγίσεις για τον περιορισμό των φαρμακοδιεγερτικών 
πρακτικών. Παρομοίως, σε διεθνές επίπεδο, δεν είναι η απουσία των ρυθμιστικών πράξεων που 
δημιουργεί το πρόβλημα, αλλά περισσότερο η χαλάρωσή τους, ενίοτε η απουσία συνοχής και 
προπαντός ο μη δεσμευτικός χαρακτήρας των αρχών που ορίζονται, γεγονός που οδηγεί τις 
περισσότερες φορές στην απλή διατύπωση ευσεβών πόθων. Το κάθε κράτος μέλος έχει έναν 
διαφορετικό τρόπο λειτουργίας: σε κάποια υπεύθυνο για τα αθλητικά ζητήματα είναι μόνο το 
κράτος, ενώ σε κάποια άλλα το κράτος μοιράζεται ή αναθέτει τις αρμοδιότητες αυτές σε άλλους 
φορείς. Εν τω μεταξύ, η εναρμόνιση των πρακτικών δεν φαίνεται να βρίσκεται στην ημερήσια 
διάταξη, και μάλιστα δεν θεωρείται καν επιθυμητή από τους παράγοντες του χώρου του 
αθλητισμού.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τακτικά την επιθυμία της να εφαρμόσει δράσεις για την 
καταπολέμηση του ντόπινγκ στον αθλητισμό και έχει φροντίσει να υπογραμμίσει το μεγάλο 
φάσμα των προκλήσεων που συνδέονται με το ζήτημα αυτό: την αθλητική πρόκληση, την 
επικοινωνιακή πρόκληση, την πολιτική πρόκληση, την ιατρική πρόκληση και την κοινωνική
πρόκληση. Η λευκή βίβλος υπενθυμίζει ουσιαστικά τον κοινωνικό ρόλο του αθλητισμού και 
χαρακτηρίζει το ντόπινγκ μια απειλή για την ατομική ή τη δημόσια υγεία, για την αρχή του 
ελεύθερου και ισότιμου ανταγωνισμού και για την εικόνα του αθλητισμού. Ως εκ τούτου, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να προσεγγίσει περισσότερο ή λιγότερο άμεσα τον τομέα του 
αθλητισμού και το ζήτημα του ντόπινγκ μέσω άλλων πολιτικών, δύσκολα όμως θα μπορούσε να 
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χαραχθεί μια συγκεκριμένη πολιτική για το ντόπινγκ που να εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων 
της ΕΕ.

Μπορεί, λοιπόν, να τεθεί στο σημείο αυτό το ζήτημα της φύσης των δράσεων καταπολέμησης 
του ντόπινγκ: πρέπει να καταπολεμήσουμε το ντόπινγκ διότι στρεβλώνει τον ανταγωνισμό 
μεταξύ των αθλητών, ακόμη και μεταξύ των επιχειρήσεων που έχουν σχέση με τον αθλητισμό 
και το αθλητικό θέαμα και, κατά συνέπεια, μεταξύ των επαγγελματικών δομών (με όσα αυτό 
συνεπάγεται όσον αφορά τις επιδόσεις στα χρηματιστήρια, τους χορηγούς κ.λπ.) ή μήπως 
πρέπει τελικά να την πατάξουμε για λόγους ηθικής ή δημόσιας υγείας; Επανερχόμαστε, λοιπόν, 
ακόμη μια φορά στο βασικό ερώτημα που πρέπει να απασχολήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
ήτοι ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο χρειάζεται η παρέμβαση.

Δεν χωρά αμφιβολία ότι το ντόπινγκ φαίνεται πως συνιστά παράβαση των κανόνων της 
αθλητικής ηθικής, μπορεί όμως κανείς να θεωρήσει ότι πρόκειται για παράβαση ενός νόμου ή 
για καταπάτηση ενός δικαιώματος; Όσο πλήρως δικαιολογημένη φαίνεται η τιμωρία του 
περιβάλλοντος του αθλητή που διευκολύνει το ντόπινγκ ή ωθεί τον αθλητή σε αυτό, τόσο 
λιγότερο αποτελεσματική μοιάζει η επιβολή ποινικών κυρώσεων στον αθλητή. Είναι πράγματι 
διαφορετικό το παράπτωμα ενός αθλητή που χρησιμοποιεί φαρμακοδιεγερτικά σκευάσματα 
έχοντας πλήρη συνείδηση της πράξης του και διαφορετικό το παράπτωμα ενός αθλητή που 
πράττει το ίδιο εν αγνοία του.

Κατά συνέπεια, προκειμένου να οργανωθούν δράσεις καταπολέμησης του ντόπινγκ υπό την 
αιγίδα ή με την ώθηση της Ένωσης, οι ευρωπαϊκές αρχές οφείλουν να υιοθετήσουν μια σαφή 
νομική θέση σχετικά με τον χαρακτηρισμό των αγωνιστικών αθλητικών δραστηριοτήτων και 
τους σκοπούς μιας εναρμονισμένης πολιτικής. Βάσει των σκοπών αυτών, μπορούν να 
καταρτιστούν τρία μοντέλα.

Το μοντέλο 1 επιλέγει να προσεγγίσει το ζήτημα του ντόπινγκ από την οπτική γωνία της 
δημόσιας υγείας. Η θέση αυτή είναι καθ’ όλα εύλογη (εν μέρει τη στάση αυτή τηρεί η Γαλλία, η
οποία έχει κωδικοποιήσει πολλές από τις νομικές πράξεις της στον κώδικα δημόσιας υγείας),
αλλά καταλήγει τελικά στο να μη αναγνωρίζεται στους αθλητές ένα καθεστώς παρέκκλισης. Το 
σύνολο των κανόνων που θεσπίζονται, των ελέγχων που διενεργούνται και των φορέων που 
συγκροτούνται έχει στην πραγματικότητα σκοπό να προστατεύσει τα άτομα στο σύνολό τους. 
Οι διεγερτικές επιπτώσεις των σκευασμάτων και των μεθόδων ερευνώνται και
γνωστοποιούνται, αλλά οι δημόσιες αρχές (ιδίως οι ευρωπαϊκές) αφήνουν στις αθλητικές αρχές 
την ευθύνη να ρυθμίσουν και να ελέγξουν τις πρακτικές των «μελών» τους. Το ρυθμιστικό 
πλαίσιο δεν εμποδίζει την ιατρική έρευνα, αλλά απαιτεί τη δημοσιοποίηση των δυνητικών 
επιπτώσεων των σκευασμάτων και των μεθόδων στην αθλητική δραστηριότητα. Κατά τον 
τρόπο αυτό, τα φαρμακολογικά εργαστήρια μπορούν, επί παραδείγματι, να υποχρεωθούν να 
πραγματοποιήσουν δοκιμές και να ανακοινώσουν τα αποτελέσματά τους όσον αφορά την υγεία 
και, γιατί όχι, όσον αφορά και τις επιδόσεις.

Το μοντέλο 2 είναι αυτό που αντιμετωπίζει αμεσότερα το ζήτημα του ντόπινγκ, αλλά το πράττει 
αποκλειστικά για λόγους αθλητικής ηθικής. Η τεράστια ποικιλία των φαρμακοδιεγερτικών 
πρακτικών δεν επιτρέπει, όπως είναι λογικό, τη θέσπιση ενός και μόνου ρυθμιστικού πλαισίου 
για όλους τους τομείς. Για την αποτελεσματική ρύθμιση του ντόπινγκ είναι απαραίτητο να 
οριστούν με μεγάλη ακρίβεια οι αξίες του αθλητισμού που δεν πρέπει να παραβιάζονται, καθώς 
και ένα ιδιαίτερο νομικό καθεστώς για τους αθλητές. Πρέπει να θεσπιστεί μια ρύθμιση 
κατάλληλη για μια δεδομένη ομάδα, για μια «κοινότητα» που εξ ορισμού βρίσκεται στο 
περιθώριο του πληθυσμού. Απαγορεύεται η χρήση αλλά και η κατοχή σκευασμάτων που 
πωλούνται ελευθέρα όχι μόνο από τους αθλούμενους αλλά και από περιβάλλον τους. Σκοπός 
των ελέγχων είναι ο αποκλεισμός των παραβατών και όχι η προστασία της υγείας των ατόμων, 
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καθότι ένα φαρμακοδιεγερτικό σκεύασμα μπορεί κάλλιστα να μην είναι επικίνδυνο για την 
υγεία. Σύμφωνα με τη λογική του σεβασμού της ισότητας των συμμετεχόντων σε έναν αθλητικό 
αγώνα, όλοι οι αθλητές πρέπει να διαθέτουν τα ίδια μέσα και τις ίδιες τεχνικές. Καθώς η 
προϋπόθεση αυτή είναι εκ φύσεως ανέφικτη, οι προσπάθειες κατά της παραβίασης της 
αθλητικής ηθικής θα είναι πάντα ατελείς, γεγονός που όμως δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση 
ότι δεν θα πρέπει να καταβάλλονται.

Το μοντέλο 3 εντάσσεται ευκολότερα στις παραδοσιακές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και η εφαρμογή του έχει το χαμηλότερο κόστος, αλλά απομακρύνεται εκουσίως από 
τον καθιερωμένο τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος. Ο αθλητισμός προσεγγίζεται ως 
κανονική οικονομική δραστηριότητα σε μια φιλελεύθερη κοινωνία. Ο πρωταρχικός κανόνας 
είναι ο σεβασμός της ελευθερίας και του ανταγωνισμού. Οι κανονισμοί που θα μπορούσαν να 
θεσπιστούν θα ενέπιπταν στο «κοινοτικό δίκαιο», καθώς ο αθλητής θα ήταν ένας απλός 
παράγοντας της αγοράς. Είναι δυνατόν να θεσπιστούν κανόνες βασισμένοι στο εργατικό δίκαιο 
και στην προστασία του «εργαζομένου», δηλαδή κανόνες που θα απαγορεύουν σε ένα άτομο να 
ασκεί τη δραστηριότητά του εάν τα σκευάσματα που χρησιμοποιεί θέτουν σε κίνδυνο την υγεία 
και τη σωματική ακεραιότητα τη δική του ή των άλλων. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ως 
παράδειγμα τους έλεγχους για την κατανάλωση αλκοόλ στα μηχανοκίνητα αθλήματα· ωστόσο 
οι έλεγχοι αυτοί δεν νομιμοποιούνται περισσότερο από ό,τι η συστηματική εξέταση των οδηγών 
μέσων μαζικής μεταφοράς.

2. Οι βιολογικές πτυχές του ντόπινγκ: μέθοδοι, ανίχνευση και 
κίνδυνοι

Από τις αρχές του 2009, ο Παγκόσμιος Κώδικας Αντιντόπινγκ θα ισχύει ως κείμενο αναφοράς 
για τους αθλητικούς οργανισμούς και τις χώρες που έχουν υπογράψει τη σύμβαση της 
UNESCO. Για να συμπεριληφθεί στον κατάλογο των απαγορευμένων ουσιών, μια ουσία θα 
πρέπει είτε να είναι καλυπτικό αντιδραστήριο είτε να ανταποκρίνεται σε δύο από τρία 
ακόλουθα κριτήρια: 1) να συμβάλλει ή να δύναται να συμβάλει στη βελτίωση των αθλητικών 
επιδόσεων· 2) να συνιστά δυνητικό ή πραγματικό κίνδυνο για την υγεία· ή 3) η χρήση της να 
είναι αντίθετη στο πνεύμα του αθλητισμού. Κανένα από αυτά τα τρία κριτήρια δεν αρκεί από 
μόνο του για να δικαιολογήσει την ένταξη μιας ουσίας στον κατάλογο των απαγορευμένων 
ουσιών.

2.1. Η ανίχνευση των σκευασμάτων πραγματοποιείται με δύο τρόπους:

α) Άμεσος τρόπος: έχουν σημειωθεί αναμφισβήτητες πρόοδοι όσον αφορά την ανάπτυξη 
τεχνικών αιχμής (με τη χρήση χρωματογραφικών τεχνικών, φασματομετρίας μάζας και 
ραδιοϊσότοπων, όπως η υγρή χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης/HPLC, η υγρή 
χρωματογραφία-διαδοχική φασματομετρία μάζας/LCMS-MS και η φασματομετρία μαζών 
λόγου ισοτόπων/ΙRMS) και είναι τεχνικά δυνατόν να ανιχνευθούν όλες οι γνωστές 
φαρμακοδιεγερτικές ουσίες. Το μέλλον όσον αφορά την ανίχνευση βρίσκεται στον τομέα της 
μεταβονομικής και της πρωτεομικής, τεχνικών μοριακής βιολογίας απαραίτητων για την 
ανίχνευση νέων μορίων και του γονιδιακού ντόπινγκ. Παρά τα ενθαρρυντικά αυτά στοιχεία, η 
ανίχνευση αποδεικνύεται πολύ δύσκολη και εν μέρει μόνο αποτελεσματική για πολλούς και 
ποικίλους λόγους:

- ανιχνεύονται προφανώς μόνο τα είδη των ουσιών ή των μεθόδων που αποτελούν 
αντικείμενο αναζήτησης·

- τα αποτελέσματα είναι πάντοτε αμφισβητήσιμα, λόγω του κινδύνου σφάλματος: 
ψευδοθετικά δείγματα (εσφαλμένη ένδειξη ύπαρξης ντόπινγκ) ή ψευδοαρνητικά 



Le dopage dans le sport professionnel

PE 409.356vi

(ορισμένα σκευάσματα έχουν ήδη απομακρυνθεί από τον οργανισμό μέχρι τη στιγμή του 
ελέγχου ή καλύπτονται με τη χρήση άλλων σκευασμάτων ή, τέλος, δεν αποτελούν 
αντικείμενο αναζήτησης).

β) Έμμεσος τρόπος: Αυτός ο τρόπος έχει στόχο την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης, της 
ικανότητας ανίχνευσης και του αποτρεπτικού αποτελέσματος. Ο στόχος είναι η μέτρηση βάσει 
μιας βιολογικής κλίμακας ορισμένων δεικτών που διαφέρουν σημαντικά σε περίπτωση 
ντόπινγκ. Πρόσφατα καθιερώθηκε το αιματολογικό διαβατήριο, το οποίο όμως ίσως τελικά 
τέθηκε σε εφαρμογή πολύ βιαστικά. Δεν φαίνεται να έχουν μελετηθεί εις βάθος η οργάνωση, η 
μεθοδολογία, η προανάλυση, οι τεχνικές, τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία, τα πρωτόκολλα και η 
εφαρμογή του.

2.2. Σημερινές και μελλοντικές μέθοδοι ντόπινγκ

Φαίνεται πως τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται δεν έχουν αλλάξει σημαντικά την 
τελευταία δεκαπενταετία: η τεστοστερόνη και η αυξητική ορμόνη εξακολουθούν να βρίσκονται 
στο προσκήνιο. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η χρήση της ερυθροποιητίνης, σε όλες της τις 
μορφές, κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος, διότι αποτελεί σήμερα τη μοναδική ουσία 
που οδηγεί από μόνη της σε βελτίωση των επιδόσεων (στην αντοχή), χωρίς καμία προπόνηση. 
Η εξέλιξη των μεθόδων ντόπινγκ σήμερα αφορά περισσότερο τον τρόπο λήψης, ο οποίος 
γίνεται ολοένα και πιο προσιτός και «άνετος» (υποδόριες ενέσεις, ή ακόμα και γέλες, 
μικροδόσεις κ.λπ.).

2.3. Μελλοντικές μέθοδοι

Τα επόμενα 5 έως 10 χρόνια, προβλέπεται όχι η εμφάνιση αλλά περισσότερο η ανάπτυξη νέων, 
ήδη υφιστάμενων, μεθόδων και συγκεκριμένα:

- Αυξητικοί παράγοντες. Χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς εδώ και πολλά 
χρόνια με σκοπό την επιτάχυνση της επούλωσης ιστών που έχουν υποστεί κακώσεις μετά από 
τραυματισμό ή χειρουργική επέμβαση, και τη διασφάλιση της ταχύτερης ανάρρωσης. 
Συμβάλλουν σε αυτή τη διαδικασία κινητοποιώντας τη δημιουργία νέων κυττάρων και 
επιβλέποντας στη συνέχεια την εξειδίκευσή τους ανάλογα με το είδος του ιστού στον οποίο 
θα πρέπει να ενταχθούν: δέρμα, μυ, τένοντα, σύνδεσμο κ.λπ.. Δίνουν αρκετά εντυπωσιακά 
πρώτα αποτελέσματα στην τραυματολογία στον τομέα του αθλητισμού.

- Γονιδιακό ντόπινγκ: Η αποτελεσματικότητά του δεν έχει αποδειχθεί στο ανθρώπινο είδος, 
διότι η ηθική και η απαγόρευση του ντόπινγκ καθιστούν αδύνατη κάθε επιστημονική μελέτη. 
Όμως, έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητά του στα ζώα. Πρόσφατα πειράματα απέδειξαν 
ότι η μεταμόλυνση IGF1 (αυξητικού παράγοντα ινσουλινόμορφου της ινσουλίνης) στον μυ 
ποντικιών περιορίζει σημαντικά τη σχετιζόμενη με την ηλικία μυϊκή ατροφία και τη συναφή 
μείωση της μυϊκής δύναμης. Εκεί ακριβώς έγκειται και το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη 
τέτοιων τεχνικών στον τομέα του αθλητισμού με σκοπό το ντόπινγκ.

2.4. Οι κίνδυνοι για την υγεία

Επισήμως, ο κίνδυνος για την υγεία αποτελεί μείζονα στόχο των δράσεων καταπολέμησης
του ντόπινγκ. Οι βλαπτικές επιπτώσεις της εξαρτώνται από πολυάριθμες παραμέτρους (φύση 
των χρησιμοποιούμενων ουσιών, διάρκεια χρήσης, συνθήκες χορήγησης, γενική κατάσταση του 
αθλητή και χρησιμοποιούμενη ποσότητα). Οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη χρήση πολλαπλών 
σκευασμάτων, σε δόσεις συχνά πάνω από τα φυσιολογικά όρια, παραμένουν σχεδόν άγνωστοι, 
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πόσω μάλλον όταν η ιατρική ηθική και η απαγόρευση του ντόπινγκ καθιστούν αδύνατη κάθε 
επιστημονική μελέτη στον άνθρωπο. Μπορούμε να διακρίνουμε δυο είδη κινδύνων:

α) Γενικοί κίνδυνοι: Η λήψη ενός φαρμακοδιεγερτικού σκευάσματος μπορεί να οδηγήσει 
στη λήψη ενός δεύτερου που καλύπτει ή περιορίζει τις επιπτώσεις του πρώτου. 
Επιπροσθέτως, υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης από την ενδοφλέβια χορήγηση.

β) Ειδικοί κίνδυνοι: Κάθε είδος φαρμάκου έχει τις δικές του βλαβερές παρενέργειες. 
Επιπροσθέτως, υπάρχει κίνδυνος εξάρτησης από τη λήψη ψυχοενεργών σκευασμάτων.

Στο πλαίσιο αυτής της ιατρικής ενότητας του παρόντος εγγράφου, είναι απαραίτητο να γίνουν 
δύο σημαντικές παρατηρήσεις. Η πρώτη σχετίζεται με τις ατομικές ελευθερίες. Κάθε αιμοληψία 
συνεπάγεται μια μορφή προσβολής της σωματικής ακεραιότητας και κάθε ουροληψία μια 
μορφή προσβολής της ψυχικής ακεραιότητας (το υποκείμενο οφείλει να ουρήσει γυμνό σε ένα 
κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, ενώ δίπλα στέκονται δύο εξουσιοδοτημένα άτομα). Ένας 
ποδηλάτης μπορεί να υποβληθεί σε έναν μεγάλο αριθμό ελέγχων κάθε χρόνο (τουλάχιστον 12 
αιματολογικούς, 4 ουρολογικούς αλλά και πολλούς πρόσθετους ελέγχους κατά τη διάρκεια των 
αγώνων). Εφόσον το ντόπινγκ απαγορεύεται στο όνομα της ηθικής, δεν θα έπρεπε να θεωρηθεί 
καταπάτηση της ελευθερίας η υποχρέωση ενός αθλητή να υποβάλλεται σε έλεγχο; Το ίδιο 
ισχύει και για το λογισμικό ADAMS (Anti-Doping Administration & Management System –
σύστημα διοίκησης και διαχείρισης για την καταπολέμηση του ντόπινγκ), το οποίο επιτρέπει 
τον εντοπισμό της γεωγραφικής θέσης των αθλητών ανά πάσα στιγμή. Η δεύτερη παρατήρηση 
αφορά το εξαιρετικά υψηλό κόστος της καταπολέμησης του ντόπινγκ. Επί παραδείγματι, το 
κόστους για τα αιματολογικά διαβατήρια 800 ποδηλατών ανέρχεται σε 6 εκατομμύρια ευρώ. Το 
κόστος ενός πλήρους ελέγχου ανίχνευσης φαρμακοδιεγερτικών ουσιών ανέρχεται σε 1 000 
ευρώ. Συνεπώς, η καταπολέμηση του ντόπινγκ απορροφά ένα διόλου αμελητέο μέρος των 
προϋπολογισμών των εθνικών και διεθνών ομοσπονδιών.

3. Ντόπινγκ, έλεγχοι και κυρώσεις μέσω της σύγκρισης τεσσάρων διεθνών 
ομοσπονδιών (στίβου, ποδηλασίας, ποδοσφαίρου και κολύμβησης)

Συνήθως ως αιτία για την ανάπτυξη του φαινομένου του ντόπινγκ προβάλλεται το βαρύ 
πρόγραμμα των αθλητών. Αυτή η εξήγηση φαίνεται πως ισχύει περισσότερο για την ποιοτική 
πτυχή των αγώνων παρά για την ποσοτική. Παρότι στα συλλογικά αθλήματα παρατηρείται 
αύξηση του αριθμού των αγώνων από τη δεκαετία του ’80, στα ατομικά αθλήματα συμβαίνει το 
αντίθετο. Επί παραδείγματι, στην περίπτωση της ποδηλασίας, ο αριθμός των ημερών με αγώνες 
έχει μειωθεί από 130 τη δεκαετία του ’80 σε 80 ημέρες σήμερα. Αντιθέτως, σε όλα αυτά τα 
αθλήματα έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των αγώνων υψηλού επιπέδου που απαιτούν 
μεγάλα αποθέματα ενέργειας. Επιπροσθέτως, πρέπει να λάβουμε υπόψη και το ιδιαίτερα 
αυξημένο φορτίο των προπονήσεων σε ποσότητα και σε ένταση. Στηριζόμενοι σε συνεντεύξεις 
με αθλητές που κάνουν χρήση φαρμακοδιεγερτικών ουσιών και με αθλητές που δεν λαμβάνουν 
τέτοιες ουσίες, διαπιστώνουμε ότι το ζήτημα του πόνου και των αλλεπάλληλων τραυματισμών 
λόγω του φορτίου της προπόνησης κατά το στάδιο της προετοιμασίας για τους αγώνες αυτούς 
φαίνεται πως αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα για τη χρήση φαρμακοδιεγερτικών 
σκευασμάτων.

Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, παρατηρούνται πολλές διαφορές όχι μόνο μεταξύ των διεθνών 
ομοσπονδιών αλλά και μεταξύ των κρατών. Καταρχάς, διαπιστώνεται μια σαφής διαφορά όσον 
αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών: ορισμένες διεθνείς ομοσπονδίες δημοσιοποιούν
ελάχιστα στοιχεία για τα κρούσματα ντόπινγκ που επαληθεύονται, ενώ κάποιες άλλες 
προβαίνουν στην ευρεία δημοσιοποίησή τους. Υπάρχουν επίσης μεγάλες διαφορές όσον αφορά 
το ποσοστό των θετικών αποτελεσμάτων των ελέγχων. Ενώ το 2004, επί παραδείγματι, στον 
στίβο οι θετικοί έλεγχοι ανήλθαν σε ποσοστό 3,5%, στην κολύμβηση δεν υπερέβησαν το 
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1,02%. Η δε FIFA δηλώνει ένα ποσοστό της τάξεως του 0,12% για τα τελευταία ένδεκα χρόνια. 
Τα στοιχεία αυτά είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά, διότι οι αιτίες που οδηγούν στο ντόπινγκ στον 
στίβο (χρήμα, φορτίο προπόνησης, εξωτερικές πιέσεις κ.λπ.) είναι παρούσες και στην 
κολύμβηση και στο ποδόσφαιρο. Γίνεται άραγε πιο περιορισμένη χρήση φαρμακοδιεγερτικών 
ουσιών στα αθλήματα αυτά ή μήπως είναι λιγότερο αξιόπιστοι οι έλεγχοι; Εξάλλου, δεν πρέπει 
να θεωρείται απόλυτη η ποιότητα των ελέγχων, καθότι, επί παραδείγματι, τα σημαντικά 
κρούσματα που έχουν εντοπιστεί στην ποδηλασία τα τελευταία χρόνια πρέπει να πιστωθούν
στις έρευνες των αστυνομικών δυνάμεων. Ολοκληρώνοντας το ζήτημα των ελέγχων, πρέπει να 
σημειωθεί η συχνότητα εντοπισμού της κάνναβης, ενός «ψυχαγωγικού» ναρκωτικού, στις 
φαρμακοδιεγερτικές ουσίες που ανιχνεύονται. Ακολουθούν, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, οι 
στεροειδείς ορμόνες. Δεδομένου ότι είναι ανιχνεύσιμες, είναι άραγε αυτές οι ουσίες που 
χρησιμοποιούνται περισσότερο και από τους αθλητές που κάνουν χρήση φαρμακοδιεγερτικών 
ουσιών αλλά γνωρίζουν τα μη ανιχνεύσιμα σκευάσματα;

Παρόμοιες ανισότητες παρατηρούνται επίσης και όσον αφορά τις κυρώσεις. Στους αθλητές 
επιβάλλονται διαφορετικές τιμωρίες, ανάλογα με την ομοσπονδία στην οποία ανήκουν. Στην 
περίπτωση της κάνναβης, η IAAF επιβάλει αποκλεισμό για διάστημα έως έξι μήνες, ενός η 
FIFA μόλις για δύο μήνες. Στην ίδια διαπίστωση καταλήγει κανείς εάν προβεί σε μια σύγκριση 
των κυρώσεων που επιβάλλονται στις διάφορες χώρες: περισσότερα από τα μισά κρούσματα 
χρήσης κάνναβης στη Γαλλία τιμωρούνται με απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε 
διοργάνωση για έξι μήνες, τη στιγμή που στη Γερμανία και στο Βέλγιο τα δύο τρία ανάλογων 
κρουσμάτων τιμωρούνται με απλή επίπληξη. Το ίδιο συμβαίνει και με την πρεδνισολόνη, αφού 
στη Γαλλία το ένα τρίτο των κρουσμάτων τιμωρείται με απαγόρευση συμμετοχής για 
δεκατέσσερις μήνες, ενώ στο Βέλγιο για όλα τα κρούσματα επιβάλλεται απαγόρευση 
συμμετοχής για τρεις μήνες.

4. Ο ρόλος των αθλητικών παραγόντων στην καταπολέμηση του ντόπινγκ

Στις προσπάθειες για την αποτελεσματική καταπολέμηση του ντόπινγκ παρατηρείται έλλειψη 
συνοχής, καθώς δεν έχουν όλοι τους ίδιους στόχους. Ο στόχος του χώρου του αθλητισμού είναι 
κυρίως η βελτίωση των επιδόσεων, και η φαρμακοποιία (νόμιμη και… παράνομη) εντάσσεται 
σε αυτήν ακριβώς τη λογική. Η φαρμακοβιομηχανία και η βιομηχανία των συμπληρωμάτων 
διατροφής έχουν στόχο τη μεγιστοποίηση των κερδών τους. Ο χώρος του αθλητισμού αποτελεί 
ένα μόνο μέρος των εμπορικών δραστηριοτήτων τους και η κακή διαχείριση των πωλήσεων 
σκευασμάτων με διεγερτικές ιδιότητες οφείλεται συχνά περισσότερο σε κακή πληροφόρηση για 
τις απαιτήσεις των αρχών καταπολέμησης του ντόπινγκ παρά σε πρόθεση πρόκλησης βλάβης. 
Συνεπώς, για αυτές τις τρεις ομάδες παραγόντων, ακόμα και εάν είναι ευαισθητοποιημένες
απέναντι στο πρόβλημα, η καταπολέμηση του ντόπινγκ δεν αποτελεί προτεραιότητα. 
Αντιθέτως, η αποστολή των αστυνομικών και τελωνειακών αρχών είναι να αποτρέψουν κάθε 
διατάραξη της δημόσιας τάξης. Όμως το ντόπινγκ δεν εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία και οι 
δράσεις καταπολέμησής του έχουν σχετικά υψηλό κόστος, τη στιγμή που οι ποινές που 
επιβάλλονται είναι σχετικά ελαφρές. Η κατάσχεση διεγερτικών σκευασμάτων είναι λοιπόν 
προϊόν περισσότερο της τύχης παρά μιας στοχοθετημένης πολιτικής. Στη διαπίστωση αυτή 
πρέπει να προσθέσουμε την απουσία ενός οργανισμού που θα συντόνιζε τη δράση των 
διαφόρων φορέων που δύναται να δραστηριοποιηθούν για την καταπολέμηση του ντόπινγκ.

5. Πέντε σενάρια για την καταπολέμηση του ντόπινγκ

Συμπερασματικά, βάσει της κατάστασης που περιγράφεται ανωτέρω, κρίνουμε σκόπιμο να 
προτείνουμε πέντε σενάρια για την καταπολέμηση του ντόπινγκ στην Ευρώπη. Τα σενάρια αυτά 
λαμβάνουν υπόψη ταυτόχρονα την αξιολόγηση της κατάστασης και τα προβλήματα που 
παρουσιάσαμε στις προηγούμενες σελίδες όσον αφορά την καταπολέμηση του ντόπινγκ, καθώς 
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και τα πιθανά μοντέλα παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτόν. Σημείο 
εκκίνησής τους είναι οι εξής απλές διαπιστώσεις:

1. Οι δράσεις για την καταπολέμηση του ντόπινγκ έχουν αποτύχει πλήρως
 Οι νόμοι, οι κανονισμοί και οι έλεγχοι δεν έχουν ρυθμίσει κανένα ζήτημα.
 Οι έλεγχοι δίνουν «ψευδοθετικά» αποτελέσματα.
 Οι έλεγχοι εντοπίζουν μαζικά καπνιστές «κάνναβης» γεγονός που μας παραπέμπει:

 στο ζήτημα της ισότιμης μεταχείρισης των αθλητών-χρηστών έναντι των 
απλών πολιτών-χρηστών·

 στο ευρύτερο ζήτημα της κοινωνικής χρήσης αυτών των αποκαλούμενων 
«μαλακών» ή «ψυχαγωγικών» ναρκωτικών·

 στο ζήτημα της διαφορετικής ποινικής αντιμετώπισής τους σε κάθε χώρα.
 Τα «πραγματικά ψευδοαρνητικά» δεν εντοπίζονται διότι χρησιμοποιούνται 

σκευάσματα που σήμερα δεν είναι ανιχνεύσιμα.
 Οι δράσεις καταπολέμησης του ντόπινγκ και οι έλεγχοι έχουν οδηγήσει σε

καταχρήσεις: στην παρεκτροπή των αθλητών και στην ανάπτυξη μιας μαύρης 
αγοράς.

 Οι δράσεις καταπολέμησης του ντόπινγκ και οι έλεγχοι ωθούν στη χρήση 
επικίνδυνων σκευασμάτων.

 Η χρήση φαρμακοδιεγερτικών ουσιών αυξάνεται.
 Σε ορισμένα αθλήματα δεν εντοπίζονται ποτέ κρούσματα ή τα πάντα κανονίζονται 

εσωτερικά.
 Συνεπώς, οι δράσεις καταπολέμησης του ντόπινγκ όχι μόνο δεν έχουν προστατεύσει 

την υγεία των αθλητών αλλά ίσως την έχουν επιδεινώσει!

2. Η καταπολέμηση του ντόπινγκ εγείρει ηθικά προβλήματα:
 Οι αθλητές υφίστανται μεγαλύτερες ή μικρότερες διακρίσεις ανάλογα με το άθλημά 

τους.
 Διακρίσεις ανάλογα με το χρήμα που κυκλοφορεί στα αθλήματα αυτά ή/και στις 

χώρες προέλευσης: τούτο εγείρει όχι μόνο ηθικά προβλήματα αλλά και προβλήματα 
υγείας.

 Η καταπολέμηση του ντόπινγκ αποτελεί παραβίαση της ιδιωτικής ζωής και θίγει την 
ατομική ελευθερία (εξετάσεις αίματος, ούρων).

3. Συνεπώς οι αθλητές υφίστανται διακρίσεις και αντιμετωπίζονται διαφορετικά σε 
σχέση με τους απλούς πολίτες. Γιατί να μην λάβουμε τα ίδια μέτρα και για τους 
πολιτικούς ηγέτες, για τους μεγάλους βιομηχάνους, για τα ανώτερα στελέχη των 
μεγάλων επιχειρήσεων κ.λπ.;

4. Εφόσον δεν είναι δυνατόν να εξαλείψουμε το ντόπινγκ λόγω της επιθυμίας των αθλητών 
να κερδίζουν μετάλλια, λόγω της λογικής του αγωνιστικού αθλητισμού, λόγω των 
οικονομικών συμφερόντων των ιθυνόντων κ.λπ., δεν θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να 
περιορίσουμε τους κινδύνους που διατρέχουν οι αθλητές βελτιώνοντας την 
παρακολούθησή τους σε μακροπρόθεσμο επίπεδο;

5. Δεν πρέπει να ξεκινήσουμε μια μεγάλη επιδημιολογική έρευνα για να διαπιστώσουμε 
κατά πόσον οι αθλητές υψηλού επιπέδου που κάνουν χρήση φαρμακοδιεγερτικών 
ουσιών αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα υγείας, προσβάλλονται συχνότερα 
από ασθένειες ή πεθαίνουν πρόωρα σε σχέση με τους απλούς πολίτες;
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Σενάριο 1: Συνέχιση της απαγόρευσης

Πλεονεκτήματα: Κανένα

Υφιστάμενα ή 
αναμενόμενα 
προβλήματα 

Παρενέργειες Συμπληρωματικά μέτρα προς 
εξέταση

Κυρώσεις

1. Διακρίσεις όσον 
αφορά την 
αντιμετώπιση των 
πολιτών: ο αθλητής 
δεν είναι απλός 
πολίτης 

2. Προβλήματα 
εντοπισμού των 
κρουσμάτων ντόπινγκ

3. Προβλήματα 
εντοπισμού των 
σκευασμάτων

4. Προβλήματα που 
σχετίζονται με τις 
ομοσπονδίες

3α. Ντόπινγκ διπλής 
ταχύτητας (επαγγελματικά 
αθλήματα και 
επαγγελματίες αθλητές / 
ερασιτεχνικά αθλήματα και 
ερασιτέχνες αθλητές,
φτωχές χώρες / 
αναπτυγμένες χώρες κ.λπ.)
3β. Υγεία των αθλητών 
που μετά απομένουν μόνοι 
τους

4α. Απόκρυψη των 
κρουσμάτων (για να 
διατηρηθεί το άθλημα 
καθαρό και να μπορεί να 
«πωλείται»)

4β. Μη οργάνωση ελέγχων

4γ. Επανεξέταση της 
σχέσης εθνικών 
ομοσπονδιών και 
ευρωπαϊκών ομοσπονδιών 
με σκοπό τον καταμερισμό 
των ευθυνών;

4δ. Μη αποκάλυψη ή 
μερική αποκάλυψη των 
αποτελεσμάτων

2α. Ανάγκη πρόβλεψης 
διαχρονικής παρακολούθησης 
ανεξαρτήτως αθλήματος 
(νομικά, πρόκειται για 
προσβολή των ατομικών 
ελευθεριών, για την οποία 
χρειάζεται η συναίνεση του 
αθλητή)
2β. Ανάγκη πολλαπλασιασμού 
των αιφνιδιαστικών ελέγχων 
πριν από αγώνες (ποιος δίνει την 
εντολή; ποιος διενεργεί τον 
έλεγχο;)
3α. Ανάγκη ελέγχου των 
κυκλωμάτων και των χώρων 
εφοδιασμού (δελτία ατόμων, 
δελτία χώρων κ.λπ.) και του 
αθλητικού περιβάλλοντος του 
αθλητή
3βα. Ανάγκη ανάπτυξης 
επιδημιολογικών ερευνών για 
πρώην διεθνείς αθλητές
3βγ. Εφαρμογή 
μακροπρόθεσμης ιατρικής 
παρακολούθησης
3βδ. Πολλαπλασιασμός των 
εκστρατειών ενημέρωσης και 
πρόληψης
4α. Ανάγκη δημιουργίας ενός 
εντελώς ανεξάρτητου 
οργανισμού που θα οργανώνει 
και θα διαχειρίζεται τους 
ελέγχους
4β. Ανάγκη ειδικού κανονισμού 
για την αποφυγή της άρνησης 
υποβολής σε έλεγχο (βλ. 
προβλήματα στην Ισπανία με το 
ποδόσφαιρο)
4γ. Πρόβλεψη κυρώσεων κατά 
των ομοσπονδιών και των 
ιθυνόντων

1 έως 4. Επέκταση 
των κυρώσεων 
στους 
ιθύνοντες των 
ομάδων, στις 
ομοσπονδίες και 
στους ιατρούς.
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Σενάριο 2: Νομιμοποίηση για τα επαγγελματικά αθλήματα ή τους επαγγελματίες 
αθλητές

Πλεονεκτήματα: Παρακολούθηση της «υγείας» των αθλητών, ρύθμιση της 
υφιστάμενης κατάστασης

Υφιστάμενα ή 
αναμενόμενα 
προβλήματα 

Παρενέργειες Συμπληρωματικά μέτρα 
προς εξέταση

Κυρώσεις

1. Πώς ορίζεται ένα 
«πραγματικά» 
επαγγελματικό άθλημα 
και, κατά συνέπεια, πώς 
ορίζεται μια περιορισμένη 
αθλητική εξαίρεση;

2. Πώς χαράσσεται στους 
κόλπους μιας 
ομοσπονδίας το όριο 
μεταξύ επαγγελματιών και 
ερασιτεχνών;

3. Τι γίνεται με τους νέους 
και τις νεάνιδες που 
εξελίσσονται μέσα σε ένα 
επαγγελματικό άθλημα;

4. Τι γίνεται με την
ισότητα των αθλημάτων;

1. Πολλαπλασιασμός των 
«επαγγελματικών» 
αθλημάτων χωρίς να είναι 
επαγγελματικά στην 
πραγματικότητα

2.Χρήση 
φαρμακοδιεγερτικών ουσιών 
από ερασιτέχνες για να 
γίνουν επαγγελματίες

3α. Δυσκολία προστασίας 
των νέων που κάνουν χρήση
φαρμακοδιεγερτικών ουσιών 
για να γίνουν επαγγελματίες

3β. Δεν υπάρχει κίνδυνος να 
μειωθεί ο αριθμός των νέων 
που ανήκουν στις 
ομοσπονδίες, εάν οι γονείς 
ανησυχούν;

1. Κατάρτιση ενός 
καταλόγου αθλημάτων 
(ποιος έχει τη σχετική 
αρμοδιότητα και ποιος 
ελέγχει;)

2.Κατάρτιση καταλόγου 
ερασιτεχνών και 
επαγγελματιών αθλητών ανά 
ομοσπονδία αλλά με πια 
συχνότητα; Ποιος έχει τη 
σχετική αρμοδιότητα;

3αα. Ανάγκη πρόβλεψης 
διαχρονικής
παρακολούθησης 
ανεξαρτήτως αθλήματος (με 
τη συναίνεση του αθλητή). 
3αβ. Ανάγκη
πολλαπλασιασμού των 
αιφνιδιαστικών ελέγχων πριν 
από τους αγώνες (ποιος δίνει 
την εντολή; ποιος διενεργεί
τον έλεγχο;)

2. Έλεγχος στον 
ερασιτεχνικό 
αθλητισμό: 
απαγόρευση 
μετάβασης στο 
καθεστώς του 
επαγγελματία σε 
περίπτωση θετικού 
ελέγχου;
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Σενάριο 3: Νομιμοποίηση για τις κατηγορίες των ανδρών και των γυναικών

Πλεονεκτήματα: Παρακολούθηση της «υγείας» των αθλητών, ρύθμιση της 
υφιστάμενης κατάστασης, προστασία «των νέων και των νεανίδων»

Υφιστάμενα ή 
αναμενόμενα προβλήματα 

Παρενέργειες Συμπληρωματικά μέτρα 
προς εξέταση

Κυρώσεις

1. Πώς διασφαλίζεται ο 
έλεγχος;

2. Τι γίνεται με τη 
νομιμότητα μεταξύ των 
αθλητών, με τους νέους και 
τις νεάνιδες που 
μεταβαίνουν στην 
κατηγορία των 
ανδρών/γυναικών;

3. Πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ως άνδρες 
και γυναίκες οι νέοι και οι 
νεάνιδες που προχωρούν 
προς την κατηγορία των 
ανδρών και των γυναικών;
Αποτέλεσμα: νέα αθλητική 
εξαίρεση.

1α. Οι νέοι και οι νεάνιδες 
ενδέχεται να κάνουν χρήση 
φαρμακοδιεγερτικών 
ουσιών για να φτάσουν το 
επίπεδο των ανδρών και των
γυναικών

1β. Πολύ μεγάλη διαφορά 
μεταξύ του επίπεδου των 
νέων/νεανίδων και του 
επιπέδου των 
ανδρών/γυναικών, όπως και 
μεταξύ επαγγελματία και 
ερασιτέχνη

3α. Αύξηση του 
ανεξέλεγκτου ντόπινγκ 
στους νέους και τις νεάνιδες 
που θέλουν να φτάσουν με 
κάθε κόστος στο επίπεδο 
των ανδρών/γυναικών

1α. Ανάγκη πρόβλεψης 
διαχρονικής 
παρακολούθησης (με τη 
συναίνεση του αθλητή) 
ανεξαρτήτως αθλήματος

1β. Ανάγκη 
πολλαπλασιασμού των 
αιφνιδιαστικών ελέγχων 
πριν από τους αγώνες 
(ποιος δίνει την εντολή;
ποιος διενεργεί τον 
έλεγχο;)

3αα. Ανάγκη πρόβλεψης 
διαχρονικής 
παρακολούθησης 
ανεξαρτήτως αθλήματος 
(ελάχιστο επίπεδο των 
αγώνων)
3αβ. Ανάγκη 
πολλαπλασιασμού των 
αιφνιδιαστικών ελέγχων 
πριν από τους αγώνες 
(ποιος δίνει την εντολή;
ποιος διενεργεί τον 
έλεγχο;)

1β. Επιβολή
απαγόρευσης της 
μετάβασης στην 
κατηγορία των 
ανδρών/γυναικών στους 
νέους και στις νεάνιδες 
που βρίσκονται θετικοί 
σε έλεγχο 
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Σενάριο 4: Θέσπιση ελάχιστων επιπέδων για τους ελέγχους

Πλεονεκτήματα: Παρακολούθηση της «υγείας» των αθλητών, ρύθμιση της 
υφιστάμενης κατάστασης, «ήπια» νομιμοποίηση

Υφιστάμενα ή 
αναμενόμενα προβλήματα 

Παρενέργειες Συμπληρωματικά μέτρα 
προς εξέταση

Κυρώσεις

1. Δυσκολία κατάρτισης 
ενός καταλόγου

2. Προβλήματα σχετικά με 
ελέγχους

3. Προβλήματα σχετικά με 
την οργάνωση των ελέγχων

1α. Χρήση διαφόρων και 
ποικίλων τεχνικών για τη
διατήρηση των επιπέδων 
των δεικτών εντός των 
φυσιολογικών ορίων
1β. Χρήση καλυπτικών 
σκευασμάτων

1α. Πληροφόρηση και αγωγή 
των αθλητών

1β. Πληροφόρηση και αγωγή 
των προπονητών
1γ. Υποχρέωση δήλωσης των 
λαμβανομένων σκευασμάτων 

2α. Ανάγκη δημιουργίας ενός 
εντελώς ανεξάρτητου 
οργανισμού που θα οργανώνει 
και θα διαχειρίζεται τους 
ελέγχους
2β. Δημιουργία οργανισμών 
ελέγχου και παρακολούθησης. 
Υποχρέωση παρακολούθησης 
εντός ενός συγκεκριμένου
οργανισμού, διαφορετικά 
απαγόρευση συμμετοχής σε 
αγώνες

3α. Ανάγκη πρόβλεψης 
διαχρονικής παρακολούθησης 
(με τη συναίνεση του αθλητή) 
ανεξαρτήτως αθλήματος.
3β. Ανάγκη πολλαπλασιασμού 
των αιφνιδιαστικών ελέγχων 
πριν από τους αγώνες

2β. Εάν ο αθλητής δεν 
υποβάλλεται σε 
παρακολούθηση: 
απαγόρευση της 
συμμετοχής στους 
αγώνες
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Σενάριο 5: Πλήρης νομιμοποίηση των αθλητών της κατηγορίας ανδρών και 
γυναικών, με υποχρέωση παρακολούθησης

Πλεονεκτήματα: Παρακολούθηση της «υγείας» των αθλητών, ρύθμιση της 
υφιστάμενης κατάστασης, ο αθλητής αναγνωρίζεται ως κανονικός 
πολίτης

Υφιστάμενα ή 
αναμενόμενα 
προβλήματα 

Παρενέργειες Συμπληρωματικά μέτρα 
προς εξέταση

Κυρώσεις

1. Πολλαπλασιασμός των 
περιπτώσεων ντόπινγκ

2. Χρήση 
φαρμακοδιεγερτικών 
ουσιών πολύ νωρίς από 
νέους αθλητές που θέλουν
να φτάσουν όσο το 
δυνατόν ταχύτερα στο πιο 
υψηλό επίπεδο: το 
ντόπινγκ γίνεται πλέον ο 
κανόνας

3. Αθλητές, ομάδες, 
αθλήματα που διαθέτουν 
πλούσια οικονομικά μέσα
χρησιμοποιούν ή 
καταφεύγουν σε άγνωστα 
σκευάσματα ή τεχνικές

4. Αμαύρωση της εικόνας
του αθλητισμού

5. Ανάγκη εφαρμογής της 
παρακολούθησης της 
«υγείας»

1α. Χρήση διαφόρων 
σκευασμάτων δυνητικά 
επικίνδυνων για την υγεία 
(ιδίως σε υψηλές δόσεις)

1β. Διαρκής ύπαρξη 
παράλληλης αγοράς

2α.Σοβαρός κίνδυνος υγείας 
για τους νέους αθλητές που 
βρίσκονται στη φάση της 
ανάπτυξης

2β. Ντόπινγκ 2 ταχυτήτων: 
πλούσιοι και φτωχοί

3. Ανάπτυξη παράλληλης 
αγοράς 

4α. Μείωση του αριθμού 
των μελών των 
ομοσπονδιών
4β. Μειωμένο ενδιαφέρον 
για τους αγώνες

1. Οργάνωση διαχρονικής
παρακολούθησης των 
αθλητών (ως προς την υγεία
τους)

1β. Βελτίωση του ελέγχου 
των σκευασμάτων 
(ιχνηλασιμότητα)

1γ. Καλύτερος έλεγχος των 
κυκλωμάτων διανομής

2αα. Οργάνωση διαχρονικής 
παρακολούθησης των νέων 
αθλητών (ως προς την υγεία
τους)
2αβ. Ανάγκη οργάνωσης 
εκστρατειών και δράσεων 
ευαισθητοποίησης και 
πληροφόρησης (ποιος;)

3α. Οργάνωση διαχρονικής 
παρακολούθησης των 
αθλητών (ως προς την υγεία
τους)

3β. Ανάγκη κατάρτισης
καταλόγου «πιθανών» 
σκευασμάτων, που θα 
ενημερώνεται τακτικά

5. Δημιουργία οργανισμών 
παρακολούθησης. 
Υποχρέωση παρακολούθησης 
εντός ενός συγκεκριμένου 
οργανισμού διαφορετικά 
απαγόρευση συμμετοχής σε 
αγώνες

1β. Ποινικές και 
οικονομικές κυρώσεις 
όπως στην περίπτωση 
των κυκλωμάτων
ναρκωτικών

3α. Παραδειγματικές 
κυρώσεις κατά 
ιθυνόντων, αθλητών, 
ιατρών

5. Εάν ο αθλητής δεν 
υποβάλλεται σε 
παρακολούθηση: 
απαγόρευση της 
συμμετοχής σε αγώνες
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