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Εξαιρέσεις Χρήσης για 
Θεραπευτικούς Σκοπούς



Τι;

Γιατί;

Ποιος;

Πότε;
30 ημέρες πριν 
τη διοργάνωσή 

σας

Οι ΕΧΘΣ διασφαλίζουν ότι είστε σε θέση να δεχθείτε θεραπεία για μιαν 
αποδεδειγμένη πάθηση—ακόμα και εάν η θεραπεία αυτή απαιτεί μιαν 
απαγορευμένη ουσία ή μέθοδο. 

Η διαδικασία ΕΧΘΣ αποτρέπει τον κίνδυνο κυρώσεων λόγω θετικού ελέγχου.

Μια αίτηση πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον 
30 ημέρες πριν τη συμμετοχή σε μια 
διοργάνωση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ή 
πραγματικά επείγοντα περιστατικά, μια 
ΕΧΘΣ μπορεί να εγκριθεί αναδρομικά.

Ως αθλητής μπορεί να έχετε μια ασθένεια ή 
πάθηση που απαιτεί συγκεκριμένo φάρμακο. 
Εάν το φάρμακο εμφανίζεται στον Κατάλογο 
Απαγορευμένων, μπορεί να σας χορηγηθεί μια  
Εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς 
(ΕΧΘΣ) η οποία σας δίνει την άδεια να το πάρετε.

Κάθε αθλητής ο οποίος μπορεί να υπόκειται σε 
έλεγχο ντόπινγκ πρέπει να αιτηθεί μιαν ΕΧΘΣ
πριν πάρει ένα απαγορευμένο φάρμακο. Όλες οι
πληροφορίες σε αυτήν την αίτηση παραμένουν
αυστηρά εμπιστευτικές.
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Διαδικασία 
ΕΧΘΣ

H 

Αναζητήστε μιαν αίτηση ΕΧΘΣ 
από τον οικείο οργανισμό αντι-
ντόπινγκ σας (ΟΑΝ) ή μέσω του 
ADAMS.*
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Ο ιατρός σας συμπληρώνει την 
αίτηση ΕΧΘΣ και την στέλνετε 
στον ΟΑΝ σας.
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‘Οταν ζητηθεί μια ΕΧΘΣ, μια επιτροπή ειδικών επιλεγμένη από 
τον ΟΑΝ εξετάζει την αίτησή σας και θα σας χορηγήσει μιαν 
ΕΧΘΣ εάν:

Η υγεία σας θα επιβαρυνθεί σημαντικά εάν δεν πάρετε την ουσία.

Η ουσία δεν βελτιώνει την απόδοσή σας πέραν της επαναφοράς σας 
σε φυσιολογικά επίπεδα υγείας.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές θεραπείες.
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O ΟΑΝ γνωματεύει εάν μπορείτε να πάρετε τo αιτούμενo 
φάρμακο ή όχι. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, θα 
ενημερωθείτε για τους λόγους. ‘Εχετε δικαίωμα προσφυγής 
κατά της απόφασης.
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Αθλητές Εθνικού Επιπέδου: 
Εθνικός Οργανισμός Αντι-Ντόπινγκ (ΕΟΑΝ)
Αθλητές Διεθνούς Επιπέδου: 
Διεθνής Ομοσπονδία (ΔΟ)

Σε ποιον 
απευθύνομαι / 
πού στέλνω την 
αίτησή μου; 

Δείτε για 

συμβουλές 
ΕΧΘΣ

*



Σε περίπτωση όποιας ασυμφωνίας μεταξύ αυτών των πληροφοριών και του Παγκόσμιου Κώδικα 
Αντι-Ντόπινγκ, επικρατεί ο Κώδικας. Οι πληροφορίες αυτές υπόκεινται σε αλλαγές οποτεδήποτε. 
Ελέγχετε πάντα με τη Διεθνή Ομοσπονδία σας, τον Εθνικό Οργανισμό Αντι-Ντόπινγκ ή την Εθνική 
Ομοσπονδία για τους πλέον επικαιροποιημένους κανονισμούς αντι-ντόπινγκ. Ιανουάριος 2015 
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Δηλώστε το εγκεκριμένο φάρμακο 
στο Πρωτόκολλο Ελέγχου Ντόπινγκ.

Διευκρινίστε ότι έχει χορηγηθεί ΕΧΘΣ.

Δείξτε ένα αντίγραφο της έγκρισης
ΕΧΘΣ στον υπεύθυνο ελέγχου ντόπινγκ. 

Συμβουλές ΕΧΘΣ 
κατά τον έλεγχο ντόπινγκ

Οι διαδικασίες αίτησης και 
χορήγησης ΕΧΘΣ περιγράφονται 
στο Διεθνές Πρότυπο για ΕΧΘΣ 
που δημοσιεύεται από τον WADA. 
Μπορείτε επίσης να απαυθυνθείτε 
στη ΔΟ σας ή στον ΕΟΑΝ σας για 
περισσότερς πληροφορίες. 
Σημείωση: ο WADA δεν 
χορηγεί ΕΧΘΣ.


