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• Τι είναι το ντόπινγκ;
• Το ντόπινγκ και η υγεία
• Ηθικές παράμετροι του ντόπινγκ
• Γιατί οι αθλητές ντοπάρονται;
• Ποιος είναι ο ρόλος του προπονητή;
• Ακούσιο ντόπινγκ

Το ‘μενού’ της ημέρας



World Anti-doping Agency

 Χρήση απαγορευμένων ουσιών
 Αναβολικά στεροειδή

 Ορμόνες, ναρκωτικές, διεγερτικές και διουρητικές ουσίες

 Γονιδιακό ντόπινγκ
 Χρήση γενετικών στοιχείων ή/και κυττάρων

 Ντόπινγκ αίματος
 Εξωγενής χορήγηση αίματος

Τι είναι το ντόπινγκ;



Άρθρο 2.1 Άρθρο 2.2 Άρθρο 2.3 

Άρθρο 2.6 Άρθρο 2.10Άρθρο 2.7

Άρθρο 2.5

Άρθρο 2.8 Άρθρο 2.9

Άρθρο 2.4

Ανίχνευση μιας 
ουσίας

Χρήση ή 
απόπειρα χρήσης

Κατοχή Χορήγηση

Άρνηση ή 
αποφυγή 
ελέγχου

Παραβίαση 
αναφορών 
παρουσίας

Παρακώλυση ή 
αλλοίωση της 

διαδικασίας ελέγχου

Διακίνηση Συνενοχή Απαγορευμένη 
εμπλοκή



Πόσο συχνό είναι το ντόπινγκ;

• Εμφανίζεται σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και σε όλα τα επίπεδα του 

αθλητισμού

– Χρήση αναβολικών ουσιών από την ηλικία των 12 ετών 

– Έλεγχοι WADA = 2%

– Ερωτηματολόγια = 15%

– Έμμεσες μέθοδοι = 39% ή και 57% στον κλασικό αθλητισμό



Οι διαστάσεις του ντόπινγκ

(Kanayama et al., 2009; Lazuras & Barkoukis, 2014)



Το ντόπινγκ ως απειλή για την υγεία



Επιπτώσεις των αναβολικών

http://www.doping-prevention.sp.tum.de



Γιατί οι αθλητές κάνουν χρήση απαγορευμένων 
ουσιών

Lucidi et al. (2008)



Αλληλεπιδράσεις

(Barkoukis et al., 2013; Lazuras et al., 2015)



Νόρμες και αυτό-αποτελεσματικότητα

(Barkoukis et al., 2013; Lazuras et al., 2015)



Ποιος είναι ο ρόλος του 
προπονητή;



“Προσωπικό 
υποστήριξης 

αθλητών/
αθλητριών”

Μάνατζερ

Ατζέντης

Προσωπικό
της ομάδας

Ιατρικό
προσωπικό

Γονείς

Κάθε άλλο πρόσωπο 
που συνεργάζεται, 
θεραπεύει ή βοηθά 

τον αθλητή που 
συμμετέχει ή 

προετοιμάζεται για 
τον αθλητισμό 

Coach / 
trainer

Προπονητής/τρια

Εκπαιδευτής/τρια



• Να είναι γνώστες και να συμμορφώνονται με όλες τις πολιτικές αντί-
ντόπινγκ

• Να συνεργάζονται με το πρόγραμμα ελέγχου του αθλητή/τριας

• Να βοηθήσουν τους αθλητές/τριες να αναπτύξουν μια νοοτροπία 
κατά του ντόπινγκ

• Να αποκαλύψουν πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις του κανόνα 
αντί-ντόπινγκ που έχουν διαπράξει 

• Να συνεργάζονται με τις έρευνες των Οργανισμών Αντι-Ντόπινγκ

• Να μην χρησιμοποιούν ή διαθέτουν απαγορευμένες ουσίες ή 
μεθόδους χωρίς βάσιμη αιτιολόγηση



Ρόλος του προπονητή



• https://adel.wada-ama.org
• https://www.usada.org/substances/suppleme

nt-411/
• https://www.asada.gov.au/anti-doping-

programmes/education
• http://safeyou.eu

Να ενημερώνεται για το ντόπινγκ



• Να δείχνει ότι τον ενδιαφέρει και τον αφορά 
το θέμα

• Να μην αποφεύγει τη συζήτηση με τους 
αθλητές/τριες του

• Να έχει άποψη για το θέμα και να το δείχνει 
στους αθλητές/τριες του

Να μιλάει για το ντόπινγκ



• http://safeyou.eu

• http://www.coachmade.com

• https://www.birmingham.ac.uk/schools/sport
-exercise/research/projects/virtues/index.aspx

Να εκπαιδεύει για το ντόπινγκ



Μια προσέγγιση βασισμένη στο παιχνίδι 
για την εκπαίδευση κατά του ντόπινγκ 

στον αθλητισμό

http://projectgame.phed.auth.gr/



Προσωπική επιτυχία 
/Ικανοποίηση

Διασκέδαση / 
Συγκίνηση

Εσωτερικές αξίες

Προσωπικοί στόχοι

Είναι κομμάτι 
του εαυτού μου 

Ενοχή ή Φόβος

Έπαινος / Ανταμοιβή
από άλλους

Πίεση για τη νίκη

Μόνο έτσι αισθάνομαι  καλά 
με τον εαυτό μου

Κανόνες / Τιμωρία

Οι έρευνες συστηματικά δείχνουν ότι οι αθλητές/τριες που έχουν ‘πράσινα’ κίνητρα 
διαχειρίζονται καλύτερα τους πειρασμούς για χρήση απαγορευμένων ουσιών



Ακούσιο ντόπινγκ: 
Πως μπορώ να βρεθώ θετικός 
ενώ δεν έκανα χρήση ουσιών 

ντόπινγκ



Συμπληρώματα διατροφής

• Νόμιμο για αγορά

• Προορίζεται να υποστηρίζει τις 

καθημερινές διατροφικές 

συνήθειες

• > 70% των νέων που ασκούνται 

καθημερινά  κάνουν χρήση 

συμπληρωμάτων διατροφής
(Braun et al., 2009; Dietz et al., 2014; Malik & Malik, 2010)



Η σχέση ανάμεσα στα NS και το ντόπινγκ 1/2

Μολυσμένα συμπληρώματα 

διατροφή και ακούσιο ντόπινγκ

Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι τα 

NS μπορεί να μολυνθούν από 

απαγορευμένες ουσίες, όπως 

αναβολικά στεροειδή, διεγερτικά 

(π.χ. εφεδρίνη) και β2 αγωνιστές

(Geyer et al., 2008; van Thuyne, Eenoo, & Delbeke, 2006)



Μόλυνση των συμπληρωμάτων

• Ερευνητικά δεδομένα έδειξαν ότι ~ 33% των συμπληρωμάτων 

απέτυχε σε δοκιμή διασφάλισης ποιότητας

– Δεν αναφέρθηκαν δραστικά συστατικά

– Έχουν συμπεριληφθεί απαγορευμένες ουσίες (π.χ. στεροειδή, 

διεγερτικά κλπ)

• Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 44% των παραβιάσεων του κανόνα 

κατά του ντόπινγκ συνδέεται με την ακούσια χρήση των 

συμπληρωμάτων του αθλητισμού



Το σώμα αθλητή/τριας έγκειται στην απόλυτη ευθύνη του/της

Απόλυτη Ευθύνη

Οι αθλητές/τριες (ατομικά) είναι υπεύθυνοι/ες για 
κάθε απαγορευμένη ουσία που έχουν 
χρησιμοποιήσει, για την απόπειρα χρήσης της, ή που 
έχει ανιχνευθεί στον οργανισμό τους, ανεξαιρέτου αν 
αυτή ήταν ακούσια ή εκούσια, ή αν υπήρχε δόλος .



Είναι τα παρακάτω σκευάσματα 
ασφαλή;



Οι ενημερωμένες επιλογές έχουν 
σημασία

• Αξιολογήστε την ανάγκη
• Αξιολογήστε τον κίνδυνο
• Αξιολογήστε τις συνέπειες



Αξιολογήστε την ανάγκη
• Πριν από τη χρήση 

συμπληρωμάτων, ένας αθλητής θα 
πρέπει να εξετάσει πρώτα τη 
βελτιστοποίηση της διατροφής, 
του τρόπου ζωής και την 
εκπαίδευσή του.

• Οι αθλητές θα πρέπει επίσης να 
συμβουλεύονται έναν ειδικό (π.χ. 
διαιτολόγο, διατροφολόγο ή 
ιατρικό εμπειρογνώμονα) για να 
εκτιμήσουν την ανάγκη και το 
όφελος στη λήψη 
συμπληρωμάτων



Αξιολογήστε τον κίνδυνο

• Είναι το συμπλήρωμα 
ασφαλές;

• Είναι το συμπλήρωμα 
αποτελεσματικό;

- Πώς μπορείτε να μάθετε την 
απάντηση σε κάθε μία από 
αυτές τις ερωτήσεις;



Informed Sport 

• Ελαχιστοποίηση κινδύνου 
μόνο

• Δεν ελέγχονται όλες οι 
απαγορευμένες ουσίες

• Μόνο συγκεκριμένα 
προϊόντα - όχι μάρκες

• Πρέπει να αγοράσετε από 
την ίδια παρτίδα για να 
ελαχιστοποιήσετε τον 
κίνδυνο

http://www.informed-sport.com/



1ο Βήμα – Εξακρίβωση ουσίας
Αναζητήστε εδώ ...



1ο Βήμα – Έλεγχος της ουσίας 
(στα αγγλικά)



Εναλλακτικά ... 1ο Βήμα



Εναλλακτικά ... 2ο Βήμα – Global 
Dro



Εφαρμογή SafeYou



Εφαρμογή SafeYou



Εφαρμογή SafeYou



Αν έχετε αμφιβολίες ... 
επικοινωνήστε

«Καλύτερα 
γαιδουρόδενε, παρά 
γαιδουρογύρευε»



Αξιολογήστε τις 
συνέπειες

Δύο έως τέσσερα χρόνια ποινή 
αποκλεισμού.

Ένα άτομο μπορεί να λάβει μείωση ή 
αναστολή εάν:
•Αποδείξει την ακούσια χρήση
•Αποδείξει μη σημαντικό σφάλμα ή 
αμέλεια
•Παρέχει ουσιαστική βοήθεια για την 
ανακάλυψη / αποκάλυψη άλλων 
παραβάσεων
•Κάνει άμεση παραδοχή της παράβασης



Πηγές

• Έλεγχος φαρμάκων : www.galinos.gr
• Έλεγχος δραστικών ουσιών : https://www.wada-ama.org/en/prohibited-

list/prohibited-at-all-times/anabolic-agents)
• Έλεγχος δραστικών ουσιών : www.globaldro.com, 
• Έλεγχος ποιότητας συμπληρωμάτων : www.informed-sport.com
• WADA: https://www.wada-ama.org
• WADA Αpp:https://itunes.apple.com/us/app/wada-prohibited-list-

2012/id408057950?mt=8
• Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπιγκ (ΕΣΚΑΝ) :  

http://www.0069.syzefxis.gov.gr/
• Αναφορά κρούσματος ντόπινγκ στην ΕΣΚΑΝ μέσω τηλεφώνου : 2131316456
• Ή online στη WADA μέσω https://www.wada-ama.org/en/report-doping/




