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2021: έτοςαπόλυτηςαναδιοργάνωσηςκαιμετάβασηςσε εύρυθμηλειτουργία
παράτηνπανδημίακαι τα προβλήματατου παρελθόντος— απόλυτος

μετασχηματισμόςτου Ε.Σ.ΚΑ.Ν. σε σύγχρονοκαι απόλυταλειτουργικόΕ.Ο.ΚΑ.Ν.

O ΕθνικόςΟργανισμόςΚαταπολέμησηςτου Ντόπινγκ— Ε.Ο.ΚΑ.Ν. παρουσιάζει
την ετήσιαέκθεσήτηςγια το 2021. Ένα έτοςπου σημαδεύτηκεεκ νέουαπό την

υγειονομικήκρίσηκατά τη διάρκειατης οποίαςo Οργανισμόςπαρόλααυτά
εφάρμοσεμεεπιτυχίατις εργασίες,πουοδήγησανστησυμμόρφωσητηςελληνικής
νομοθεσίαςμε τον ΠαγκόσμιοΚώδικακατά του Ντόπινγκκαι την έξοδοτου
οργανισμούαπό τηνεπιτήρηση.
Ουσιαστικάτο 2021 ηΕλλάδααπέκτησεένανανεξάρτητοκαι πλήρωςοργανωμένο
φορέαστον αγώναγια τηνκαταπολέμησητου ντόπινγκ.Παράτα προγενέστερα
τεράστιαλειτουργικάπροβλήματα(διοικητικά και ΟΙΚΟνομΙΚά), το 2021

σηματοδότησεένααποφασιστικόβήμαστημεταμόρφωσητου Ε.Ο.ΚΑ.Ν. για την

απόκτησηενόςοπλοστασίουπου ταιριάζεικαλύτεραστην υπεράσπισητου

καθαρούαθλητισμού.
Ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν. ως νεοσύστατοςφορέαςέχειτηνευθύνηστηνΕλλάδαναπροστατεύει
τηνυγείατων αθλητώνκαι τη δικαιοσύνητων αγώνωνστο όνοματου καθαρού
αθλητισμού.Το 2021, παράτηνάνευπροηγουμένουυγειονομικήκρίσηπου έχει
επηρεάσειτον κοσμοεδώκαι δύοχρόνια, ο εθνικόςφορέαςκατάφερεόχιμόνονα



μετεξελιχθείσε απόλυταανεξάρτητοσύγχρονηςλειτουργίαςΟργανισμόαλλά και

να μπορέσεινα εκτελέσει σε μεγάλοβαθμότα καθήκοντατου. Λόγωτων
τεράστιωνπροβλημάτωνπου είχανδημιουργηθείμε τον προηγούμενοφορέα
Ε.Σ.ΚΑ.Ν. καθώςκαι το γεγονόςότι το πρώτοlock-down σταμάτησεόλα τα

αθλητικάγεγονότα, εντούτοιςκυρίωςμετάτηνανάληψητων αρμοδιοτήτωνως

Διοικητήτου φορέααπό το Δρ.ΓρηγόριοΛέων, στον Ε.ΟΚΑ.Ν., τέθηκανοι βάσεις
σε οργανωτικηκαι λειτουργικήδομημε αποτέλεσμανα στελεχωθείμε
καταρτισμέναπρόσωπα, να εξοπλιστούνοι εγκαταστάσειςμε τον απαραίτητα
υλικοτεχνικάμέσααλλάεπίσηςτόσοεντόςαλλά κυρίωςκαι εκτόςαγώνων,αν και

στην αρχήτου έτουςείχανεπιβραδυνθεί, στη συνέχειαμέσωκαι της ταχειας
ανάπτυξηςπρωτοκόλλωνυγείαςοιδειγματοληψίεςνα αυξηθούνραγδαίααπό τον

Ιούλιοτου 2021 και μέχριτο τέλοςτου έτους.

Χάρηστον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. το 80,72% του αρχικούετήσιουπρογράμματος
δειγματοληψιώνπου είχε συνταχθείαπό το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. ολοκληρώθηκε.
Συγκεκριμέναδηλαδή875 δείγματασυλλέχθηκαναπό και για τον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. από

τα 1.084 που είχαναρχικάπρογραμματιστεί.Αξιοσημείωτοείναι ότι το έτος2021
από τα 875 δείγματαμόνοτα 265 δείγματα(30,29%) συλλέχθηκαναπό τον

προηγούμενοφορέαΕ.Σ.ΚΑ.Ν. ενώτα 610 συλλέχθηκαναπό τον καινούριοφορέα
(69,71 %). Επιπλέονγια λογαριασμόκαι άλλωνφορέωνσυλλέχθηκαν37 δείγματα
στο πλαίσιοδιαφόρωναθλητικώνδιοργανώσεων.
Ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν. σε συνεργασίαμε το ΥφυπουργείοΑθλητισμούεργάστηκεκαθ' όλη
τη διάρκειατου έτουςγια να προετοιμάσειτη συμμόρφωσητης ελληνικής
νομοθεσίαςμετονΠαγκόσμιοΚώδικακατά τουΝτόπινγκ(Κώδικας) και τα Διεθνή
Πρότυπαπου δημοσιεύθηκαναπό τον ΠαγκόσμιοΟργανισμόΑντιντόπινγκ
(WADA) και ισχύουνσύμφωναμε τον Ν.4791/2021 (και τροποποιήθηκετο Ν.
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4825/2021 και το Ν. 4831/2021).Με τηνκαθοριστικήκαιαποφασιστικήεπέμβασητου

ΥφυπουργούΑθλητισμούκ. ΛευτέρηΑυγενάκη, ο στόχοςεπιτεύχθηκεαφούμε
ταχύτατουςρυθμούςολοκληρώθηκεηΨήφισητηςαπαιτούμενηςνομοθεσίαςκαι η

εκτέλεσητου σχετικούΠροεδρικούΔιατάγματοςέχονταςοριστικάεγκριθει,
δημοσιευθείαλλά εν τέλει και πραγματωθείτο 2021. Ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν. διαθέτειπλέον

ενισχυμένεςεξουσίεςκαι ευθύνεςγια τηνκαλύτερηεκτέλεσητωνκαθηκόντωντου,

είτεδιενεργείδειγματοληψίεςκαι έρευνεςείτεεφαρμόζειεκπαιδευτικόπρόγραμμα
κατά του ντόπινγκ.
Δύο χρόνιαμακριάαπό τους Ολυμπιακούςκαι ΠαραολυμπιακούςΑγώνεςτου
Παρισιού2024, άνοιξεμιανέα σελιδα στηνιστορια του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. και του αγώνα
κατά του ντόπινγκστην Ελλάδα.Ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν. βρίσκεταιπερισσότεροαπό ποτέ

έτοιμοςστηνυπηρεσιατου καθαρούαθλητισμούκαι τωνκαθαρώναθλητών,χάρη
στηνκινητοποιησητωνστελεχώντου και την ενεργοποίησητων νέωνδιαδικασιών
του. Αυτήη νέα πραγματικότηταπου έλαβεχώρατο 2021 συνοδεύτηκεαπό

αυξημένηχρηματοδότηση.Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμόςτου Ε.Ο.ΚΑ.Ν.για το
2021 ήταν1.513.000,00 € ευρώκαισυγκριτικάαυξήθηκεσε ποσοστό324,68% καθώς
το 2020 ήταν466.000,00 €, γεγονόςπου αποδεικνύειτη βούλησητηςΠολιτειαςνα
συμβάλλειστον αγώναενάντια στο ντόπινγκστηρίζονταςτο πρόγραμμακατά του

ντόπινγκώστενα ανταποκρίνεταιπληρωςστις ανάγκεςτηςΕλλάδας.
Επιπλέονλόγωτων περιορισμώντηςπανδημιαςκαι προκειμένουεπιτέλουςνα
πραγματοποιηθούνεκπαιδευτικέςεκδηλώσειςπροέβηστην επέκτασητων
ευκαιριώνΨηφιακήςκατάρτισηςκαι σε αγαστήσυνεργασιαμε τους αθλητικούς
φορείςπραγματοποίησεσε εκατοντάδεςανθρώπουςτου αθλητισμούσειρά
εκπαιδευτικώνδιαλέξεων.
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Το 2021, συγκροτήθηκετο γραφείοερευνώνκαθώςκαι η αρμόδιαπρωτοβάθμια
πειθαρχικήεπιτροπή.
ΣτονδιεθνήΧώρο,μετάτηναποκατάστασητηςαξιοπιστίαςτου απότο WADA και
άλλουςφορείς,ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν.προέβησε στρατηγικήσυνεργασίαμετον αντίστοιχο
οργανισμότηςΑυστρίας.
Συμπερασματικά,μπορούμενα πούμεότι το αθλητικόέτος2021 είναι έναμεγάλο
βήμαπρος την κατεύθυνσηκαθαρούαθλητισμούκαι την«κανονικότητα»στον

αγώνακατά τουΝτόπινγκστηνΕλλάδα.

Ειδικότερασημειώνονταιτα εξής:
1) Έλεγχοι— δειγματοληψίες

Από τα 912 δείγματαγια ανάλυσηούρωνπου συλλέχθηκαντο 2021 τα 620

αφορούσανεντόςαγώνων(67,98 %) ενώτα 292 (32,02 %) αφορούσανεκτόςαγώνων
ενώσυλλέχθηκανκαι 19 δείγματααιματοςεκτόςαγώνων.
Επιπλέον να σημειωθείότι σε κάποιεςαναλύσειςούρωνέγινανεπιπλέον
ειδικότερεςαναλύσειςαπό το Εργαστήριο(συγκεκριμένα GC/C/IRMS 19-ΝΑ 19-ΝΕ

και GC/C/IRMS consistent) σε 14 δείγματακαισυγκεκριμένα:
3 στο ποδόσφαιρο,
1 στηνπετοσφαιριση(volleyball),
5 στο στίβο,
2 στηνάρσηβαρών,
1 στηνυδατοσφαίριση,
1 στηνκωπηλασίακαι

1 στο Taekwondo.
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Για να τονιστείηαυξητικητάσητηςσυχνότηταςτων ελέγχωντο τελευταίοτριμηνο
του 2021 που πλέον σταθεροποιήθηκεη εύρυθμηλειτουργίατου Ε.Ο.ΚΑ.Ν.,

αναφέρεταιότι

το μήναΔεκέμβριο,διενεργήθηκαν58 έλεγχοισε 14 διαφορετικάαθλήματα.
Από αυτούς, οι 32 έλεγχοιέγινανσε αγωνεςήδιοργανώσεις(in competition)

και οι 26ήτανεκτόςαγώνων- αιφνίδιοι(out of competition). Συνολικάδηλαδή
ελήφθησαν173 δείγματαπροςεξέταση.
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το Νοέμβριοπραγματοποιήθηκαν40 έλεγχοισε 13 διαφορετικάαθλήματα
(οι 29 εντόςδιοργάνωσηςκαι οι 11 εκτός) και ελήφθησανσυνολικά 128

δείγματαπροςεξέταση
το μήναΟκτώβριοοιαντίστοιχοιαριθμοίηταν:36 έλεγχοισε 14διαφορετικά
αθληματα, οι 18 εντόςκαι οι 18 εκτόςδιοργάνωσης, στους οποίους
ελήφθησανσυνολικά 100 δείγματα.

Συνολικάδηλαδήμονο, στο τελευταίο τρίμηνοτου 2021 (Ιη Οκτωβρίου— 31

Δεκεμβρίου) πραγματοποιήθηκαναπό τον Ε.Ο.ΚΑ.Ν.:

134 έλεγχοισε 21 διαφορετικάαθλήματα,5 από αυτάομαδικά(ποδόσφαιρο,
μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο, χάντμπολ), 13 ολυμπιακάαθλήματακαι 3 για

αθλητέςμεαναπηρία.
απόαυτούςτους ελέγχους,οι 79ήτανεντόςδιοργάνωσηςκαι οι 55 εκτός.

Επομένωςμέσασε τρεις μήνες, οι έλεγχοιπαρουσιασαν αύξηση61% και οι

δειγματοληψίες73%.

2) T.U.E
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Κατά το έτος2021 η επιτροπήT.U.E. έλαβεγια επεξεργασία29 αιτήσειςεκ των
οποίωνοι πέντε(05) έγινανδεκτές(ποσοστό 17,24%), οι δύο (02) απορρίφθηκαν
(ποσοστό 6,90 %) ενώδιαπιστώθηκεότι οι είκοσι (20) εξαυτών (ποσοστό 68,97 %)

δενχρειαζότανοιαθλητέςνα υποβάλλουναίτησηκαθώςβάσειτου Κώδικακαι του

Νόμουδενήταναπαραίτητο.Τογεγονόςαυτόοφείλεταισε ελλιπήενημέρωση—

εκπαίδευσητων αθλητών.Να σημειωθείτέλοςότι υπήρξανκαι δύο (02)

περιπτώσειςπουακυρώθηκανλόγωμηεγκαιρηςσυμπληρωσηςτωναπαιτούμενων
δικαιολογητικών(στον ιατρικόφάκελο) απόμέρουςτωναθλητών(ποσοστό 6,90 %).

3) Διαχείρισηαποτελεσμάτων
Α. ΔιαχειρισηΥποθέσεωνπιθανώνΠαραβάσεωνΚανόνωνΑντιντόπινγκ(Π.Κ.Α.)

Έγινεδιαχειριση10 υποθέσεωνπιθανήςΠαράβασηςΚανόνων Αντιντόπινγκ
(Π.Κ.Α.).

Από τις 10 αυτέςυποθέσειςοι 8 αφορούσανΑντικανονικάΑναλυτικάΕυρήματα
(Α.Α.Ε.) σε δείγματαούρων,1 υπόθεσηαφορούσεΑποφυγήΕλέγχουκαι 1 υπόθεση
σε πιθανήπαραβιασηπεριόδουαποκλεισμού.
Από τις 8 υποθέσειςμεΑ.Α.Ε. οι 3 αφορούσαναθλητέςπου έλαβαν,στηνπορεία
τηςδιαχείρισης,αναδρομικήέγκρισησε αίτησηT.U.E., (Σημ: οι εν λόγωαθλητέςα)

δενήταναθλητέςενταγμένοισε ΚατάλογοΕλεγχομένωνΑθλητώντου Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

και β) μπόρεσαννα αποδείξουνότιτο ευρημαπροέκυψεμετάαπό ιατρικηθεραπεία
σε υπάρχουσαπάθηση.Η διαδικασίαδιαχείρισηςτων υποθέσεωναποφασίστηκε
ναπερατωθείκαι στους αθλητέςδενκαταλογίστηκεΠ.Κ.Α.)

• Από τις 6 συνολικάυποθέσειςπου τελικά καταλογίΩ!ηκεΠαράβασηΚανόνων
Αντιντόπινγκ(5 Α.Α.Ε. και 1 ΑποφυγηΕλέγγου):
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4 προέκυψαναπό ελέγχουςπου έγινανΕντόςΑγώνωνκαι 2 από ελέγχους
που έγινανΕκτόςΑγώνων.
5 αφορούσαναθλητέςκαι η 1 αφορούσεαθλήτρια.
2 αφορούσαναθλητέςτηςΆρσηςΒαρών,1 αθλητήΚολύμβησης,1 αθλητή
Στίβου, 1 αθλητήΚαλαθοσφαιρισης,1 αθλητήΠυγμαχίας.

Οιουσίεςπου ανιχνεύθηκανστα 5 Α.Α.Ε., (όπως κατατάσσοντανστον Κατάλογο
Απαγορευμένων- 2021):

ς.1-Αναβολικοί Παράγοντες
- metandienone

S.4 — ΟρμονικοίκαιΜεταβολικοίΤροποποιητές
- tamoxifen

- trimetazidine

- meldonium

S.5 — ΔιουρητικάκαιΠαράγοντεςΑπόκρυψης
- furosemide

S.6 — Διεγερτικά
- fonturacetam [4-phenylpiracetam (carphedon)]

Από τις ως άνω6 υποθέσεις:
4 υποθέσειςΠ.Κ.Α. διαβιβάστηκανστηνΠρωτοβάθμιαΠειθαρχικήΕπιτροπή
(Π.Π.Ε.) του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. η οποίααπεφάνθησε πρώτοβαθμόκαι επέβαλε
πειθαρχικέςκυρώσεις, ενώ σε 2 από αυτέςυπήρξεδευτεροβάθμια
δικαιοδοτικήκρίσηαπό το Α.Σ.Ε.Α.Δ., κατόπινπροσφυγηςτωναθλητώνκατά
τηςαπόφασηςτηςΠ.Π.Ε. του Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

ε.ο.κο.ν
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2 υποθέσειςαποφασιστηκαναπό τη ΔιαχειρισηΑποτελεσμάτωντου

Ε.Ο.ΚΑ.Ν., χωρίςακροαματικήδιαδικασία, (η 1 σύμφωναμε το άρθρο10.8.1
και ηάλλη1 σύμφωναμετο Αρθρο8.3.3 του Ν.4791/2021-όπως ισχύει).

Επίσηςσε 1 υπόθεσηέγινεέρευναγια πιθανήΠαραβίασηΠεριόδουΑποκλεισμού
από αθλήτριακαλαθοσφαιρισηςκαι ελήφθηαπόφασηπερίμη καταλογισμού
Π.Κ.Α.

Β. ΔιαχείρισηΑποτυχιώνΠαροχηςΠληροφοριώνΕντοπισμού(Whereabouts

Fai1ures)

ΈγινεΔιαχειρισησε 14 φαινόμενεςΑποτυχίεςΠληροφοριώνΕντοπισμού
(Whereabouts Failures) αθλητώνή αθλητριών.Όλεςοι υποθέσειςαφορούσαν
ΑκαρποΈλεγχο(Missed Test)

Αποφασίστηκεο οριστικόςκαταλογισμόςσε 13 περιπτώσεις.
Αποφασίστηκεο μηκαταλογισμόςσε 1 περιπτωση.

4) Εκπαιδευτικόπρόγραμμα
Από τη σύστασητου και έπειτα ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

εκπαιδευτικέςδράσεις:
Α) ΚατάθεσηΕκπαιδευτικώνΠρογραμμάτων

προέβηστις παρακάτω

Κατάθεσηκαι έγκρισηαπό το υπουργείοΠαιδειαςτου εκπαιδευτικού
προγράμματος«ΑθλητισμόςμεΑξίες, χωρίςουσιες».

Κατάθεσηκαι έγκρισηαπό την U.E.F.A. του εκπαιδευτικούπρογράμματος
για τηνκαταπολέμησητου Ντόπινγκσε συνεργασιαμετηνΕ.Π.Ο.
• Οργάνωσηεκπαιδευτικούπρογραμματοςκαι κατάθεσηέγκρισηςαπό το

ΔιοικητικόΣυμβούλιοτου Ε.Ο.ΚΑ.Ν. για την εκπαίδευσηκαι προσέλκυσηνέων

δειγματοληπτών.
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• Κατάθεσηκαι έγκρισητου εκπαιδευτικούπρογράμματοςτου Ε.Ο.ΚΑ.Ν. για
το 2022 από τηδιοίκησητου οργανισμού.
Β) ΔημιουργίαΕκπαιδευτικούΥλικού

Εκπαιδευτικόυλικόγια την ιστοσελιδατου οργανισμού.
Εκπαιδευτικόυλικόγια το πρόγραμμα«ΑθλητισμόςμεΑξίες, χωρίςουσίες».
Εκπαιδευτικόυλικόγια το πρόγραμμασε συνεργασίαμετηνΕ.Π.Ο.

Εκπαιδευτικό υλικό για τις σχολέςπροπονητώντης Κωπηλασίας,
Cheerleading (ΤσιρΛίντιγνκ— αθλητικόςχορός), Γυμναστικης.

Δημιουργίαπαρουσιάσεωνγια τα στελέχητου Ε.Ο.ΚΑ.Ν.
Γ) ΔιοργάνωσηκαιΣυντονισμόςΕκπαιδευτικώνΣεμιναρίων

8 Σεμινάριαγιααθλητέςτων ΚαταλόγωνΕλεγχομένωνΑθλητών(Κ.Ε.Α. 1
R.T.P. και Κ.Ε.Α. 2 - τ.Ρ.).

Σεμινάριογια τιμωρημένουςΑθλητές.
Σεμινάριογια υψηλούεπιπέδουπροπονητές.
Σεμινάριογια Αθλητέςμετέχοντεςστους ΧειμερινούςΟλυμπιακούςκαι

ΠαραολυμπιακούςΑγώνες.
Σεμινάριογια ΕνήλικεςΑθλητέςτου Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Σεμινάριογια Αθλητέςηλικιας15-18 του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Συντονισμόςκαι συνεργασιαστο Εκπαιδευτικόσεμινάριοτης Επιτροπής

ΑθλητώνΕ.Ο.Ε.
Δ) Συνεργασίεςμεάλλατμήματα

Συνεργασιαμε το τμήμαΕπικοινωνίαςγια τη δημιουργίαλογαριασμών
ΚοινωνικώνΔικτύων.

Συνεργασίαμε το τμήμαΕπικοινωνίαςγια τηνδημιουργιατης ιστοσελίδας
Ε.Ο.ΚΑ.Ν..
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Συνεργασιαμε το τμήμαελέγχωνγια τηνθεματολογίακαι τηνοργάνωση
σεμιναρίων.

Συνεργασιαμε το τμημα Επικοινωνίαςκαι τμημα ελέγχωνγια την
οργάνωσητηςσυμφωνίαςκαι τηςΠρακτικήςεκτέλεσηςτηςμεNADA Austria.

Ε) ΟργάνωσηεκπαίδευσηςεργαζομένωνΕ.Ο.ΚΑ.Ν..

Παρακολούθησηαπόστελέχητου Ε.Ο.ΚΑ.Ν. εκπαιδευτικούπρογράμματος
απόWADA για ΔιαχειρισηΑποτελεσμάτων.

Παρακολούθησηαπόστελέχητου Ε.Ο.ΚΑ.Ν. εκπαιδευτικούπρογράμματος
απόWADA για θέματαΈρευναςκαι ΣυλλογήςΠληροφοριών.
• Παρακολούθησηαπόστελέχητου Ε.Ο.ΚΑ.Ν. εκπαιδευτικούσεμιναρίουπου

οργανώθηκεαπό το Seibersdorf Laboratory για θέματαΈρευναςκαι Συλλογης
Πληροφοριών.
• Παρακολούθησηαπό στελέχητου Ε.Ο.ΚΑ.Ν. εκπαιδευτικούπρογράμματος
απόWADA για θέματαΒιολογικούΔιαβατηρίου.

Παρακολούθησηεκπαιδευτικούσεμιναρίουοργάνωσηςελέγχωναπό το

UKAD.

Παρακολούθησηεκπαιδευτικούσεμιναρίουτου WADA για θέματαAPMU.
• ΠαρακολούθησηΣυνεδρίουυπότηναιγίδατου WADA.
ΣΤ) ΔιεθνείςΕπαφές

ΓνωριμίακαιΑνταλλαγήαπόψεωνμεστελέχητης ΙΤΑ.
ΓνωριμιακαιΑνταλλαγήαπόψεωνμεστελέχητουWADA.
ΓνωριμιακαιΑνταλλαγήαπόψεωνμεστελέχητηςAIU.

5) ΝομικότμήμαΕ.Ο.ΚΑ.Ν.
Τονομικότμήματου Ε.Ο.ΚΑ.Ν. από τη σύστασήτου προέβησε συντομοχρονικό
διάστημακατά την τελευταια περίοδοτου 2021 στις ακόλουθεςενέργειες:
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Επιμέλειαεπί της νομοθετικηςτροποποίησηςτου βασικούΝόμουπερί
Αντιντόπινγκ, μέριμναώστε να ενσωματωθούνστον τροποποιητικόΝόμοοι
υποδειχθείσεςπαρατηρήσειςτου WADA.

Κωδικοποιησητου βασικούΝόμουμεενσωμάτωσησε ενιαίοκείμενοτων
τροποποιήσεων,σε ελληνικάκαι αγγλικά.

Επιμέλειατων επιστολώνγνωστοποιήσεωναντικανονικώνευρημάτωνκαι

κοινοποιήσεωντων παραβάσεωνσε ελεγχθέντεςαθλητές.
Διαμόρφωσητων βασικώνπροτύπων(temp1ates) σε ελληνικήκαι αγγλική

γλώσσα,πριν και κατόπιντων υποδείξεωντου WADA, σχετικάμε την πρώτη
γνωστοποίησηκαι την επιβολήποινήςσε αθλητές.Κατηγοριοποιησητων

περιπτώσεων.

Σύνταξηπεριλήψεωνδικαστικώναποφάσεωνστηναγγλικήγλώσσακαι
αποστολήτους στο WADA.

ΠαράστασησεΔικαστήριο(Διοικητικό Εφετείο) για εκκρεμήυπόθεση.

Συνάντησημε αστυνομικέςαρχέςγια λήψηένορκηςκατάθεσηςκαι

παράδοσηεγγράφωνσε ερευνώμενεςυποθέσεις(επίσκεψη σε Γ.Α.Δ.Α).

Σύνταξησε ελληνικάκαι αγγλικάΚανονισμούΕσωτερικώνΔιαδικασιών,

μελώνκαι προσωπικούτουΟργανισμού.

Επιμέλειακαι διαμόρφωσησχεδίουτήρησηςπρακτικώντων συνεδριάσεων
του ΔιοικητικούΣυμβουλίουτου Οργανισμού.

Έλεγχοςσυμβάσεωνπροςυπογραφή,παρατηρήσειςκαι διορθώσεις.
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Δημιουργίαπροτύπωναπαντήσεωνγια περιπτώσεις
πληροφοριώνεντοπισμού.

Παροχήνομικώνοδηγιώνσε στελέχητου τμήματος

αποτυχίας

διαχείρισης
αποτελεσμάτωνγια τη νομικάορθήαντιμετώπισητων μεμονωμένων
περιπτώσεων.

Επικοινωνίαμεπληρεξουσίουςδικηγόρουςαθλητώνσχετικάμε εκκρεμείς
υποθέσεις.

Λήψηαντιγράφωνδικογραφιώναπόπροανακριτικάγραφείαγια εκκρεμείς
υποθέσειςστις οποίεςoΟργανισμόςέχεισυμμετοχή.

Επιμέλειακαταθέσεωςμαρτύρωνγια θέματαπου αφορούντον Οργανισμό.

Επιμέλειακαι σύνταξηβεβαιώσεωνπρος συνεργαζόμενους
δειγματολήπτες.

Επιμέλειασε συνεργασίαμε το τμημα έρευναςκαι πληροφοριώντου

Οργανισμούγια τη σύνταξησχεδίουπολικήςγια την παροχή«ουσιαστικής
συνδρομής»καιαποστολήαυτούστο WADA.

Συμμετοχήσε συναντήσειςμεστελέχηξένωνΟργανισμών(Αυστρίας και

Κύπρου) και ανταλλαγήαπόψεωνγια νομικάθέματακοινούενδιαφέροντοςκαι

ανάπτυξηβέλτιστωνπρακτικών.

Σύνταξηυπομνήματοςκαι παράστασηστο Α.Σ.Ε.Α.Δ για εκδίκαση
προσφυγήςτιμωρημένηςαθλήτριας.

Σύνταξηκαι επιμέλειατηςπροκήρυξηςγια το διαγωνισμόπρόσληψηςκαι

εκπαίδευσηςνέωνδειγματοληπτών.
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Συμμετοχήμαζίμε στελέχητου τμηματοςδιαχειρισηςαποτελεσμάτωνσε

εκπαιδευτικόπρόγραμμαδιεθνούςεκπαιδευτικούΟργανισμούγια εκπαίδευσησε

θέματαδιαχειρισηςαποτελεσμάτων.

Συμμετοχήσε εκπαιδευτικούτύπουπαρουσιάσειςσε συνεργασιαμε το

τμημαεκπαίδευσηςτου Οργανισμού.

Νομικήαξιολόγησηεκκρεμώνυποθέσεωνελέγχωνκαιοδηγίεςγια τηνορθή
νομικηυπαγωγήτους προς τα στελέχητου τμήματοςδιαχειρισηςαποτελεσμάτων.

Επιμέλειατηςορθήςδιαβίβασηςτων ώριμωνφακέλωνστηνΠρωτοβάθμια
ΠειθαρχικήΕπιτροπήπροςεκδίκαση.

Προετοιμασίαγια υποστήριξητων υποθέσεωνενώπιοντηςΠρωτοβάθμιας
ΠειθαρχικηςΕπιτροπής.

6) ΓραφείοΈρευναςκαιΣυλλογήςΠληροφοριών
Το νεοσύστατοΓραφείοΈρευναςκαι ΣυλλογήςΠληροφοριώναποτελείτομηγια
τηνΕλλάδαστον αγώναγια τηνκαταπολέμησητουΝτόπινγκ.Σεσύντομοχρονικό
διάστημαπροέβηστηδημιουργίαΠολιτικήςσύμφωναμε τις προδιαγραφέςτου

ΠαγκόσμιουΟργανισμούΑντιντόπινγκπου αφοράστηνλειτουργίατου Γραφείου
Έρευναςκαι ΣυλλογήςΠληροφοριών(POLICY FOR CATHERING ANTI-DOPING

INTELLIGENCE). Η Πολιτικήδημιουργήθηκεστο πλαίσιοτων διαδικασιών, που

γίνονταναπό τον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. για την εναρμόνισημε τον Κώδικατου Παγκόσμιου
ΟργανισμούΑντιντόπινγκ.
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Σε συνεργασίαμε το τμήμαμηχανογράφησηςτου φορέαδημιουργήθηκεκαι

τέθηκεσε λειτουργίαστηνιστοσελίδατου Οργανισμούη πλατφόρμαανώνυμων
και επώνυμωνκαταγγελιών«ΜΙΛΗΣΤΕ ΧΩΡΙΣ ΦΟΒΟ».

Αμεσαπροέβησε καταγραφήκαι διερεύνησηκαταγγελιώνκαι σε συνεργασίαμε
το τμημαελέγχων,πραγματοποιήθηκανστοχευμένοιέλεγχοι.
Επιπλέονπάντασε στενήσυνεργασιαμε το τμημα ελέγχωνσυνέβαλεστην

κατάρτισητου πλάνουελέγχωνσύμφωναμε πληροφορίεςπου συλλέχθηκαν
καθώςκαι στηνκατάρτισητουΚαταλόγουΕλεγχόμενωνΑθλητών(Κ.Ε.Α.).

Τέλοςσυμμετείχεσε όλα τα εκπαιδευτικάπρογράμματατοι) Οργανισμού,που

πραγματοποιήθηκαν,με την παρουσίαση«Ο ρόλοςτων μαρτύρωνδημοσίου
συμφέροντοςστο αντιντόπινγκ»,εκπροσώπησετονΟργανισμόστο 60 Διαδικτυακό

ΣεμινάριοτηςΕπιτροπήςΑθλητώντηςΕ.Ο.Ε. και συμμετείχεστο εκπαιδευτικό

σεμινάριοτου WADA, διάρκειας10 εβδομάδων,που γίνεταιαποκλειστικάγια
εκπαίδευσησε θέματαέρευναςκαισυλλογήςπληροφορίων.
Με εκτίμηση,

Για τον Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

Διευθυντής

ΓεώΏγιοςΡόδινός

15

ε.ο.κα.ν.


