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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

θνπόο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ε  αλάπηπμε ελόο θνηλσληθνύ θαηλνκέλνπ, 

ηεο θαξκαθνδηέγεξζεο ή αιιηώο ληόπηλ, ζε παγθόζκηα θιίκαθα. Από ηελ αξραηόηεηα νη 

αζιεηέο ρξεζηκνπνηνύζαλ δηεγεξηηθέο νπζίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπο 

απόδνζεο. Έηζη πξνέθπςε ην ζύλδξνκν «θαξκαθνδηέγεξζεο, πνιπθαξκαθίαο, θαξκαθν-

καλίαο θαη θαθήο ρξήζεο ησλ θαξκάθσλ» πνπ θπξηάξρεζε ζηε δσή καο ηόζν έληνλα, 

ώζηε λ' απνηειεί παζνγλσκνληθό γλώξηζκα ησλ επαγγεικαηηώλ αζιεηώλ, αιιά θαη ηεο 

ζύγρξνλεο θνηλσλίαο.  

Μαξηπξίεο θαη θαηαζέζεηο ησλ αζιεηώλ, έδεημαλ ζην θνηλό όηη ην ληόπηλγθ ήηαλ 

κία πνιύ θαιά νξγαλσκέλε ππόζεζε. Πνιιά γεγνλόηα-θξνύζκαηα ληνπαξηζκέλσλ 

αζιεηώλ, έγηλαλ ε αθνξκή γηα λα απνθαζίζεη ε Γηεζλήο Οιπκπηαθή Δπηηξνπή (Γ.Ο.Δ). 

λα νξγαλώζεη ην 1999, κία Παγθόζκηα πλδηάζθεςε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ θαη, ζηε ζπλέρεηα, λα δεκηνπξγήζεη ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Αληη-ληνπηλ ( 

WADA). Ζ πίεζε γηα δξάζε ζε εζληθό θαη δηεζλέο επίπεδν έγηλε έληνλε. Ζ λνκνζεζία γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θαηάρξεζεο θαξκάθσλ, κέζν ειέγρσλ, ζηα ζπνξ θξίλεηαη πιένλ 

απαξαίηεηε. Σα θξάηε, νη αζιεηηθνί θνξείο θαη νξγαληζκνί θαηαβάιινπλ κεγαιύηεξε θαη 

ζπζηεκαηηθόηεξε πξνζπάζεηα αληηκεηώπηζήο ηνπ θαηλνκέλνπ κε λόκνπο θαη πεηζαξρηθέο 

θπξώζεηο. Σα ηειεπηαία 40 ρξόληα, ν ηπραίνο έιεγρνο αζιεηώλ θαη αζιεηξηώλ έρεη γίλεη 

κηα ζπλήζεο δηαδηθαζία πνπ δηεμάγεηαη όρη κόλν ζηνπο θπξηόηεξνπο εζληθνύο θαη δηεζλείο 

αγώλεο, αιιά θαη ζε αγώλεο πνπ νξγαλώλνληαη από ηηο πεξηζζόηεξεο δηεζλείο αζιεηηθέο 

νκνζπνλδίεο. Οξγαλώζεθαλ εξγαζηήξηα γηα πξνζαλαηνιηζηηθέο πξνδνθηκαζίεο θαη 

αλάιπζε θαξκάθσλ, κε ζπζηήκαηα δηαπίζηεπζεο ηέηνησλ εξγαζηεξίσλ πνπ εγγπώληαη ηα 

πςειόηεξα δπλαηά πξόηππα.  

Ο επαγγεικαηηζκόο, ηα πξνλόκηα θαζώο θαη ε εκπνξεπκαηνπνίεζε νδήγεζε ζηε 

δηαθζνξά ηνπ αζιεηηζκνύ. 

Γελ κπνξεί κε θαλέλα ηξόπν λα ππνζηεξηρηεί όηη ε θαθή ρξήζε ησλ θαξκάθσλ 

ζηνλ αζιεηηζκό έρεη θαηαξγεζεί ή κεησζεί κε απηά ηα κέηξα, αιιά ε απμαλόκελε 

επαγξύπλεζε εθείλσλ πνπ δηνηθνύλ ηνλ αζιεηηζκό, καδί κε ηελ απμαλόκελε 

πνιππινθόηεηα ησλ κεζόδσλ αλίρλεπζεο ησλ θαξκάθσλ, ζπλερίδεηαη θαζεκεξηλά γηα ηνλ 

πεξηνξηζκό ηεο επέθηαζεο απηήο ηεο παξάλνκεο κεζόδνπ βειηίσζεο ηεο απόδνζεο. 

 

Λέξειρ Κλειδιά: θαπμακοδιέγεπζη, αναβολικά ζηεποειδή, έλεγχορ 
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ABSTRACT 

 

The aim of this postgraduate work was to develop a social phenomenon, the use of 

drugs, or otherwise doping, ηn a global scale. Since ancient times, athletes used stimulants 

to improve their physical performance. Hence the syndrome of "drugs, polypharmacy, 

drug-mania and misuse of drugs" that has dominated our lives so strongly, that to be a 

pathognomonic feature of professional athletes, but also of contemporary society. 

Testimonials and statements of the athletes showed to the public that doping was a 

very well organized affair. Many events are cases of doped athletes, became the occasion 

for a decision by the International Olympic Committee (IOC). to organize in 1999 a 

World Conference to address the problem and then create the World Anti-doping 

(WADA). Pressure for action at national and international level was intense. Legislation 

to combat drug abuse, through controls, in sports is no longer necessary. States, sports 

members and organizations, make great and systematic efforts to confronting the problem 

by laws and disciplinary sanctions. The last 40 years, the random athletes’ control has 

become a standard procedure carried out not only on major national and international 

competitions, but in races organized by most international sports federations. Laboratories 

organized for orientation and analysis pro-testing drugs, accreditation of such laboratories 

to ensure the highest possible standards. 

Professionalism, privileges and commercialization led to corruption in sport. 

In no way  can be argued that the misuse of drugs in sport has been eliminated or 

reduced by these remedies, but the increased vigilance of those who run the sport, along 

with the increasing complexity of detection of drugs, continues daily to reduce expansion 

of this illegal method of improving performance. 

 

 

Key Words: Doping, anabolic steroids, control 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ 

ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΝΣΟΠΗΝ 

 

1.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σμ πνυαθδια ηδξ ηαηάπνδζδξ μοζζχκ είκαζ πμθοζφκεεημ, υπςξ αηνζαχξ ηενάζηζα 

είκαζ ηαζ δ θίζηα μοζζχκ ηαηάπνδζδξ πμο πενζθαιαάκεζ   ιεηαλφ άθθςκ δνςίκδ, ημηαΐκδ,  

ιανζπμοάκα,  έηζηαζδ δζαθφηεξ ηαζ δζάθμνα ροπμθάνιαηα ηαζ ΓΔΝ επζδέπεηαζ 

ιμκμδζάζηαηδ εεχνδζδ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζή ημο! 

Πένα, υιςξ, απυ ηδκ ηναβζηυηδηα ημο άβκςζημο, θηςπμφ ή άκενβμο κέμο πμο 

πεεαίκεζ ζε ηάπμζμ εβηαηαθεζιιέκμ βζαπί, ή ηςκ μζημκμιζηά ηαζ ημζκςκζηά 

“επζηοπδιέκςκ” πνδζηχκ (πμο ζοπκά ζοθθαιαάκμκηαζ αθθά ζπεδυκ ΠΟΣΔ δεκ 

ηζιςνμφκηαζ) οπάνπεζ ηαζ ιζα άθθδ υρδ ζημ ιεβάθμ πνυαθδια ηςκ κανηςηζηχκ πμο 

πενκά ζπεδυκ απαναηήνδηδ απυ ηδκ εονφηενδ ημζκή βκχιδ αθθά αλίγεζ ημκ ηυπμ κα ηδκ 

δμφιε. 

  

ΣΑ ΑΝΑΒΟΛΗΚΑ ΣΔΡΟΔΗΓΖ 

 Οζ ενεοκδηέξ πμο ακαηάθορακ ηα ακααμθζηά - ζηενμεζδή, ηζξ ζοκεεηζηέξ δδθαδή 

ιμνθέξ ηδξ ακδνζηήξ μνιυκδξ ηεζημζηενυκδξ, ηα πνμυνζγακ βζα ηαεανά εεναπεοηζημφξ 

ζημπμφξ υπςξ π.π. ζηδκ επζηάποκζδ εεναπείαξ ηναοιάηςκ μζηχκ, ηςκ ηεκυκηςκ ηαζ 

ιοχκ δ βζα πνήζδ απυ άημια πμο έπαζπακ απυ ζοκεπαηυθμοεα ζφκδνμια ημο 

οπμζζηζζιμφ, ηδξ ακαζιίαξ ηαζ ηδξ μζηεμπυνςζδξ πμο, υπςξ βκςνίγμοιε, πανμοζζάγεηαζ 

ζε ζδιακηζηυ ανζειυ βοκαζηχκ ιεηά ηδκ ηθζιαηηήνζμ. 

Πμθφ βνήβμνα υιςξ, ηαζ πανά ηζξ ακηίεεηεξ δζααεααζχζεζξ οπεφεοκςκ εζδζηχκ 

επζζηδιυκςκ υηζ ηα ακααμθζηά - ζηενμεζδή δεκ αμδεμφκ ηζξ επζδυζεζξ ζημοξ ζηίαμοξ δ ηα 

βήπεδα πμθθμί αεθδηέξ ηαζ παίηηεξ ακαηάθορακ υηζ μζ επζδυζεζξ ημοξ ιπμνμφζακ κα 

αεθηζςεμφκ ζδιακηζηά ιε ηδκ πνήζδ ακααμθζηχκ - ζηενμεζδχκ μοζζχκ. Καζ απυ ηδ 

ζηζβιή πμο δ κίηδ δ ή επίδμζδ απμθένμοκ ηζιέξ, δυλα ηαζ πθμφηδ ηαζ ζοκοπάνπεζ έκημκμ 

ημ ηίκδηνμ ζηδκ πνμζςπζηυηδηα ημο αηυιμο βζα ηαηάηηδζδ ηίηθςκ ή βζα εεαιαηζηέξ 

απμδυζεζξ ηαζ ηα ακααμθζηά - ζηενμεζδή πνάβιαηζ  "αμδεμφκ", δ πνήζδ ηαζ δ ηαηάπνδζδ 

ημοξ, ηαεζενχεδηακ ζε ζδιείμ χζηε ιεηαλφ ηςκ εζδζηχκ ζήιενα κα είκαζ απμδεηηυ υηζ 

δεηάδεξ πζθζάδεξ αεθδηχκ, αεθδηνζχκ, παζηηχκ ζε ηάεε πχνα ηδξ βδξ ηάκμοκ ιενζηή ή 
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ζοπκή πνήζδ (αηυιδ ηαζ ηαηάπνδζδ) ακααμθζηχκ - ζηενμεζδχκ μοζζχκ. οπκά ηδκ 

επζεοιία ηςκ ιειμκςιέκςκ αηυιςκ βζα ηαθφηενδ επίδμζδ ή βζα ηδκ ηαηάηηδζδ ηάπμζμο 

ηίηθμο ηδκ επζημονεί ηαζ δ επζεοιία πμθθχκ ιάκαηγεν ηεπκζηχκ ηαζ πνμπμκδηχκ πμο 

έζης ηαζ ακ δεκ εβηνίκμοκ επίζδια ηδ πνήζδ ακααμθζηχκ, ημοθάπζζημκ επζδείπκμοκ 

ζοιπενζθμνά ζηνμοεμηαιήθμο εθυζμκ ηα απμηεθέζιαηα είκαζ εοκμσηά. Γζα θυβμοξ ζακ 

ηαζ ημκ παναπάκς, αέααζα, δδιζμονβήεδηε δ ακάβηδ ζφζηαζδξ εεκζηχκ ηαζ δζεεκχκ 

επζηνμπχκ εθέβπμο πνήζδξ ακααμθζηχκ ζηενμεζδχκ απυ ιειμκςιέκμοξ αεθδηέξ ηαζ 

μιάδεξ πμο ακηαβςκίγμκηαζ ζε ζηεβκμφξ ηαζ οβνμφξ ζηίαμοξ ηαζ ζε βήπεδα.  

Καεχξ έβζκε πθέμκ ημζκή βκχζδ υηζ δ πνήζδ ακααμθζηχκ - ζηενμεζδχκ πναβιαηζηά 

αεθηζχκεζ αζζεδηά ηζξ απμδυζεζξ αεθδηχκ ηαζ παζηηχκ, ηαζ ηαεχξ ηαεζενχεδηακ ζε 

δζεεκή ηθίιαηα ελεζδζηεοιέκα ηεζη δζάβκςζδξ ηδξ πνήζδξ ημοξ (ακηί-κηυπζκβη-ημκηνυθ) 

έπμοκ πνμηφρεζ ιζα ζεζνά απυ αλζμζδιείςηα ηαζ ζδιακηζηά θαζκυιεκα. Έηζζ 

βκςνίγμοιε, πζα υηζ δ ιαηνυπνμκδ πνήζδ ακααμθζηχκ - ζηενμεζδχκ επζθένεζ ηαζ 

ιαηνυπνμκεξ αθάαεξ ηυζμ ζηδ θοζζηή ηαηάζηαζδ ημο αηυιμο ηαεχξ ιεηά ηδ εεαιαηζηή 

ηαζ ζπεηζηά εθήιενδ αεθηίςζδ ηδξ απυδμζδξ αημθμοεεί ζηαδζαηή ηαζ επίζδξ, ηεθζηά, 

εεαιαηζηή πηχζδ δζακμδηζηή υζμ ηαζ ροπμζοκαζζεδιαηζηή. Πζμ ζοβηεηνζιέκα μζ 

μνβακζηέξ αθάαεξ ζημοξ άκδνεξ εκημπίγμκηαζ ηαζ ζηδκ αηνμθία ηςκ υνπεςκ, ζηδ ιείςζδ 

ημο ανζειμφ ζπενιαημγςανίςκ ηαζ ζηδκ πανάθθδθδ αφλδζδ πζεακμηήηςκ 

ηανδζμαββεζαηχκ παεήζεςκ ηαζ ηνζπυπηςζδξ.  

Δηεί, υιςξ, υπμο παναηδνμφκηαζ μζ πθέμκ ζδιακηζηέξ αθθαβέξ είκαζ ζηδκ 

πνμζςπζηυηδηα, ημκ ροπζζιυ ηαζ ηδ ζοιπενζθμνά ημο αηυιμο. Δκυζς βίκεηαζ ηαηηζηή 

πνήζδ ακααμθζηχκ - ζηενμεζδχκ ημ άημιμ πανμοζζάγεζ ζδιακηζηά αολδιέκδ 

αοημπεπμίεδζδ, έκημκδ ζελμοαθζηή δναζηδνζυηδηα, ιεβάθδ υνελδ, δζακμδηζηή 

μλοδένηεζα ηαζ ακημπή ζημ ζςιαηζηυ ηαζ ροπζηυ πυκμ. 

 

ΣΟ ΣΔΡΖΣΗΚΟ ΤΝΓΡΟΜΟ 

Γζα υζμοξ έπμοκ ζηακμπμζδηζηά επίπεδα ειπεζνίαξ ιε "κανημιακείξ" ή παναπάκς 

πενζβναθή μνβακζηήξ ηαζ ροπμθμβζηήξ ζοιπηςιαημθμβίαξ πενζβνάθεζ ηα δεδμιέκα ηδξ 

πνήζδξ ακααμθζηχκ - ζηενμεζδχκ μοζζχκ. ηακ δζαημπεί δ πνήζδ ημοξ, ημ άημιμ ανπίγεζ 

κα πανμοζζάγεζ ζοιπηχιαηα ηαηάεθζρδξ, άιαθοκζδ ημο ζοκαζζεδιαηζημφ ημο θάζιαημξ 

ιέπνζ ααειμφ απάεεζαξ, ιείςζδ ηδξ αοημπεπμίεδζδξ ηαζ ηςκ ζελμοαθζηχκ ημο μνιχκ, 

ιείςζδ ηδξ δζακμδηζηήξ ημο, εβνήβμνζδξ, απέπεεζα βζα ζοζηδιαηζηά πνμβνάιιαηα 

ελάζηδζδξ ηαζ πνμπυκδζδξ ηαζ οπμηεζιεκζηή δζάποηδ "ηαναπή" πμο απμθήβεζ υπζ ιυκμ 

ζε εοενεεζζηζηυηδηα αθθά ηαζ ζε ζοιπενζθμνά επζεεηζηυηδηαξ. Με θίβα θυβζα, οπάνπεζ 
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ειθακέζηαηα ημ πθήνεξ ζφκδνμιμ ζηένδζδξ ή απμζηένδζδξ ηςκ θανιαηεοηζηχκ μοζζχκ.   

ε ημπζηέξ, εεκζηέξ ηαζ δζεεκείξ αεθδηζηέξ ζοκακηήζεζξ δ αολδιέκδ ζοπκυηδηα οπμαμθήξ 

αεθδηχκ ηαζ παζηηχκ ζε "ακηζ-κηυπζκβη-ημκηνυθ" ηαζ μ θυαμξ εκημπζζιμφ ημοξ απυ 

άημια ηαζ μιάδεξ πμο έπμοκ ηάκεζ πνήζδ ακααμθζηχκ- ζηενμεζδχκ  μοζζχκ έπεζ 

μδδβήζεζ ηεπκζημφξ ηαζ επζζηήιμκεξ πμο απμηεθμφκ ηδκ ηεπκζηή οπμδμιή ζοβηεηνζιέκςκ 

ζοθθυβςκ ή εεκζηχκ μιάδςκ, δοζηοπχξ, ζηδκ ηαεζένςζδ ηδξ ζηναηδβζηήξ ιεευδμο 

"ηοηθζηήξ πνήζδξ ακααμθζηχκ". Ζ ιέεμδμξ αοηή επζηνέπεζ ζε αεθδηέξ ηαζ παίηηεξ κα 

ηάκμοκ πνήζδ ακααμθζηχκ ηαεχξ εηπμκμφκ πνμβνάιιαηα εκηαηζηήξ πνμπμκδηζηήξ 

πνμεημζιαζίαξ ηαζ, ζηδ ζοκέπεζα, ηαεχξ μθμηθδνχκμοκ ηδκ πνμπυκδζδ ιε αολδιέκμοξ 

νοειμφξ, ζηαιαημφκ ηδ πνήζδ ακααμθζηχκ ιενζηά εζημζζηεηνάςνα πνζκ ηδκ αβςκζζηζηή 

διενίδα. Έηζζ, άημια ηαζ μιάδεξ ιπμνμφκ κα επζδζχλμοκ ημ ζηυπμ ημοξ πςνίξ κα 

δζαηνέπμοκ ημκ "ηίκδοκμ" απμηθεζζιμφ ηαζ ηζιςνίαξ ιζα ηαζ εθυζμκ οπμαθδεμφκ ζε 

"κηυπζκβη-ημκηνυθ" ηα ηεζη εα αβμφκε "πεκηαηάεανα". 

 

Δζνςκεία; Ακδεζηυηδηα; Διπαζβιυξ; 

Ακαιθίαμθα υθα αοηά ηαζ πμθθά πενζζζυηενα. Γζα ημκ ζοβηεηνζιέκμ αοηυ θυβμ δ 

Γζεεκήξ Οθοιπζαηή Δπζηνμπή, αθθά ηαζ άθθεξ δζεεκείξ επζηνμπέξ ζηίαμο ηαζ βδπέδςκ  

αζημφκ ημ δζηαίςια ημοξ κα οπμαάθθμοκ αεθδηέξ - αεθήηνζεξ, παίηηεξ ηαζ παίηηνζεξ ζε 

"ακηζ-κηυπζκβη-ημκηνυθ" αηυια ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πνμπμκδηζηήξ πνμεημζιαζίαξ 

ημοξ. 

      Μέπνζ ημ ζοιαμθζηυ “πεεξ” ιε ηα βκςζηά ακααμθζηά - ζηενμεζδή ηαζ ηδ δζαδεδμιέκδ 

πνήζδ ηαζ ηαηάπνδζή ημοξ ιπμνμφζαιε κα ιζθάιε βζα ηδ "ροπμθμβία ηδξ απάηδξ". Σα 

πνάβιαηα υιςξ έπμοκ πεζνμηενέρεζ ηαεχξ μζ εζδζηεοιέκμζ ενεοκδηέξ μθμηθήνςζακ ηζξ 

ενβαζηδνζαηέξ ημοξ ένεοκεξ εδχ ηαζ πνυκζα ηαζ ήδδ δζαηίεεκηαζ ζημ ειπυνζμ βζα πανμπή 

ζε ζοκακενχπμοξ ιαξ ηαζ υπζ ζε ενβαζηδνζαηά πεζναιαηυγςα ζοκεεηζηέξ μνιυκεξ  

"H.G.H" "H.G.R.F." ηαζ " Somatomedin-C" μζ μπμίεξ επεζδή ιπμνμφκ κα δμεμφκ ηαζ ζε 

παζδζά έπμοκ ηδκ δοκαηυηδηα κα δδιζμονβήζμοκ ιέζα ζε θίβα πνυκζα ημοξ αονζακμφξ 

ζμφπεν ζηαν ηςκ ζηίαςκ ηαζ ηςκ βδπέδςκ. 

 

ΓΟΞΑ, ΠΛΟΤΣΟ ΑΛΛΑ ΚΑΗ ΑΠΑΣΖ  

Έηζζ θμζπυκ, ζηδ βκςζηή θίζηα ηςκ ηαεζενςιέκςκ ηαζ απαβμνεοιέκςκ 

ακααμθζηχκ - ζηενμεζδχκ μοζζχκ, υπςξ ηαζ ηςκ πανάκμιςκ κανηςηζηχκ ηαζ 

δζεβενηζηχκ, π.π. δνςίκδξ ηαζ ημηαΐκδξ, έπμοκ πνμζηεεεί ηχνα αηυιδ πζμ εκδζαθένμοζεξ 

μοζίεξ ηεπκζηήξ αεθηίςζδξ ηςκ αεθδηζηχκ ιαξ επζδυζεςκ ηαζ μοζζαζηζηήξ πανειαμθήξ 
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ζημ ένβμ ηδξ θφζδξ πμο αθμνά ηδ ιομζηεθεηζηή ιαξ ηαηαζηεοή. 

  «Σμκ πθμφημ πμθθμί ιίζδζακ, ηδ δυλα μοδείξ» ζδιεζχκεζ ιε πενζζζή ειπεζνζηή 

ζμθία ημ θασηυ ιαξ νδηυ. Γοζηοπχξ, ζηα ζπμν ηαζ ημκ αεθδηζζιυ, υπςξ μζ ζοβηονίεξ ή 

μζ ζημπζιυηδηεξ δζαιυνθςζακ ηζξ ηαηαζηάζεζξ, ηα επζκίηζα δεκ ελακηθμφκηαζ ζηδ δυλα 

αθθά μθμηθδνχκμκηαζ ιε  "πνήια" ηαζ "πανμπέξ". Δηείκμ ημ "ανπαίμ πκεφια, μ αβκυξ 

παηέναξ..." έπαρε κα καζ "αεάκαημ" έπεζ παεεί μοζζαζηζηά πνμ πμθθμφ ζε πμθθά βήπεδα 

ηαζ πμθθμφξ ζηίαμοξ. 

ζμ ηζ ακ δπμφκ ίζςξ οπένιεηνα ζοκηδνδηζημί ηαζ ακεπίηαζνα ακαπνμκζζηζημί 

υζμζ  εηθνάγμοιε, ιαγί ιε ημκ οπμθαζκυιεκμ, θυαμοξ ημ ηάκμοιε αηνζαχξ επεζδή μζ 

πνυμδμζ πμο ζοκηεθμφκηαζ ζε ζφβπνμκα ενβαζηήνζα βεκκδηζηήξ βεκμφκ ιέζα ιαξ, ιαγί ιε 

ηζξ εθπίδεξ βζα έκα ηαθφηενμ αφνζμ ηδξ ακενςπυηδηαξ ηαζ αβκχζημοξ ηζκδφκμοξ βζα έκα 

"θνζηζαζηζηυ" αφνζμ... 

 

1.2. ΒΑΗΚΔ ΓΝΧΔΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ 

 

1.2.1. Οξηζκόο θαξκάθνπ  

 

Φάνιαηα είκαζ μζ πδιζηέξ μοζίεξ πμο πμνδβμφκηαζ ζε έκα άημιμ ιε ζημπυ ηδ 

εεναπεία, ή ηδκ πνυθδρδ, ή ηδ δζάβκςζδ ιίαξ κμζδνή ηαηάζηαζδξ ή ιε ζημπυ ηδκ 

οπμηαηάζηαζδ μοζζχκ ημο μνβακζζιμφ ηαεχξ ηαζ μζ μοζίεξ πμο ιεηααάθθμοκ ηζξ 

αζμθμβζηέξ θεζημονβίεξ ημο μνβακζζιμφ πνμξ ιία επζεοιδηή ηαηεφεοκζδ. 

 

1.2.2. Γξάζε θαξκάθσλ 

 

Ζ δνάζδ ηςκ θανιάηςκ είκαζ ζοκήεςξ πμθφιμνθδ ηαζ πμθοπμίηζθδ ηαζ δεκ είκαζ 

ιία αθθά πμθθέξ. Οζ δνάζεζξ ηςκ θανιάηςκ ιπμνμφκ βεκζηά κα ηαλζκμιδεμφκ ζε: 

 ςθέθζιεξ δνάζεζξ (θανιαημθμβζηή εκένβεζα) ηαζ 

 ακεπζεφιδηεξ δνάζεζξ  (ή πανεκένβεζεξ ή  αθααενέξ εκένβεζεξ ή ημλζηέξ 

εκένβεζεξ). 

Δζδζηυηενα δ ημλζηή δνάζδ ειθακίγεηαζ είηε ελανπήξ (αηυια ηαζ ιε ιζηνέξ δυζεζξ),   

είηε   (ζοκδεέζηενα)   ιεηά   απυ   πνυκζα   πμνήβδζδ   ιεβάθςκ  Ή ιαηνμπνυκζςκ 

δυζεςκ. 
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1.2.3. Παξελέξγεηεο 

 

Ο υνμξ "πανεκένβεζα" ακαθένεηαζ ζηδκ δεοηενμβεκή δνάζδ πμο εηδδθχκεζ ιία 

μοζία. Οζ πανεκένβεζεξ ηςκ δζαθυνςκ μοζζχκ ηαλζκμιμφκηαζ βεκζηά ζε ηέζζενζξ 

ηαηδβμνίεξ: 

 Ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ   (δνάζεζξ / εκένβεζεξ ηςκ μοζζχκ πμο δεκ είκαζ    

επζεοιδηέξ), 

 ημλζηέξ εκένβεζεξ, 

 ακηζδνάζεζξ οπενεοαζζεδζίαξ ηαζ 

 ακηζδνάζεζξ ζδζμζοβηναζίαξ. 

 

1.2.4. Δλδείμεηο - Αληελδείμεηο – Καηάρξεζε 

 

Δκδείλεζξ πμνήβδζδξ είκαζ μζ ηαηαζηάζεζξ βζα ηζξ μπμίεξ είκαζ απαναίηδηδ δ 

πμνήβδζδ ημο θανιάημο ςξ πνμθδπηζημφ ή εεναπεοηζημφ ιέζμο. Γεκ οπάνπεζ ηαιία 

πενίπηςζδ έκδεζλδξ πμνήβδζδξ απαβμνεοιέκμο θανιάημο ζε οβζή άημια! 

Ο υνμξ ηαηάπνδζδ δδθχκεζ ηδκ οπεναμθζηή ηαζ επίιμκδ πνήζδ ιίαξ μοζίαξ πςνίξ 

αοηή δ πνήζδ κα έπεζ ζπέζδ ιε απμδεηηή ζαηνζηή πνάλδ. Ακηεκδείλεζξ πμνήβδζδξ είκαζ μζ 

ηαηαζηάζεζξ ζηζξ μπμίεξ δεκ επζηνέπεηαζ δ πμνήβδζδ ημο θανιάημο, έζης ηζ ακ αοηυ 

είκαζ απμηεθεζιαηζηυ ζημ κα θφζεζ έκα "πνυαθδια" ημο πνήζηδ. Ακηεκδείλεζξ πμνήβδζδξ 

ακαθένμκηαζ ζοκήεςξ ζε πενζπηχζεζξ ακεπάνηεζαξ μνβάκςκ (κεθνά, ζοηχηζ), ζε 

πενζπηχζεζξ αθθενβίαξ, ζδζμζοβηναζίαξ, ζε πμθφ κεανέξ δθζηίεξ, η.θπ. 

 

1.2.5. Μεραληζκνί Γξάζεο 

 

Δθυζμκ ηα  θάνιαηα  απμηεθμφκηαζ  απυ  πδιζηέξ  μοζίεξ   ιε  εονφ   θάζια 

ζφζηαζδξ, είκαζ επυιεκμ μζ ιδπακζζιμί δνάζδξ ημοξ κα δζαθένμοκ.  

ε ααζζηέξ βναιιέξ μζ ηονζυηενμζ ιδπακζζιμί δνάζδξ ημοξ είκαζ: 

 μζ απθέξ πδιζηέξ ακηζδνάζεζξ, 

 δζάθμνμζ ιδπακζζιμί πμο ααζίγμκηαζ ζε θοζζημφξ κυιμοξ ηαζ 

 ιδπακζζιμί πμο ααζίγμκηαζ ζημοξ οπμδμπείξ. 
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1.2.6. Αιιειεπηδξάζεηο ζπλδπαζκνύ νπζηώλ 

 

Ηδζαίηενδ ζδιαζία έπμοκ μζ αθθδθεπζδνάζεζξ μοζζχκ πμο ζοκδοάγμκηαζ ζημ ίδζμ 

θάνιαημ ή ζηδκ ίδζα πενίμδμ πνήζδξ, βζαηί μ ζοκδοαζιυξ ημοξ ιπμνεί κα αολήζεζ ηδκ 

υπμζα ςθέθεζα ή κα δδιζμονβήζεζ πενζζζυηενεξ πζεακυηδηεξ πανεκενβεζχκ. Ζ 

αθθδθεπίδναζδ εηδδθχκεηαζ ιε ιεηααμθή ηςκ ζδζμηήηςκ ηδξ ιίαξ μοζίαξ πμο 

πνμηαθείηαζ απυ ηδκ άθθδ πμο πμνδβείηαζ ζοβπνυκςξ ηαζ μδδβεί είηε ζε εκίζποζδ, είηε ζε 

ιείςζδ ηδξ εκένβεζαξ ημο εκυξ ή ηαζ ηςκ δφμ μοζζχκ, είηε ζε ιδ ακαιεκυιεκδ 

ημλζηυηδηα. 

 Πανάβμκηεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ηαηάζηαζδ ημο πνήζηδ (δθζηία, 

ζδζμζοβηναζία, ηαηάζηαζδ οβείαξ, ηνυπμξ δζαηνμθήξ ηαζ πνμπυκδζδξ, η.ά.) ιπμνμφκ κα 

ιεηααάθθμοκ ημ απμηέθεζια ημο ζοκδοαζιμφ μοζζχκ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μ ίδζμξ 

ζοκδοαζιυξ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ ζε ηάπμζμοξ ηαζ ζε άθθμοξ 

υπζ (ηαζ ηαη' ακηζζημζπία ζε άθθμοξ κα έπεζ απμηεθέζιαηα ηαζ ζε άθθμοξ υπζ). Γζα αοηυ 

πνζκ βίκεζ ζοκδοαγυιεκδ πνήζδ θανιάηςκ είκαζ ακαβηαίμ κα βκςνίγμοιε ηδκ ηαηάζηαζδ 

οβείαξ ημο αηυιμο, ηδ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ηςκ αθθδθεπζδνάζεςκ, ηδκ δοκαηυηδηα 

πνυθδρδξ (ή ηδ ζημπζιυηδηα επζδίςλδξ) ηαζ ημ ηαηά πυζμ είκαζ ηεηιδνζςιέκδ ή υπζ δ 

ζοβηεηνζιέκδ αθθδθεπίδναζδ. 

 

 

1.2.7. Απνξξόθεζε 

 

ζμ ηαθφηενα απμννμθμφκηαζ μζ μοζίεξ πμο πενζέπεζ έκα θάνιαημ, ηυζμ 

πενζζζυηενεξ  πμζυηδηεξ ημοξ  εα  είκαζ  ηαη'  ανπήκ  δζαεέζζιεξ βζα κα ηαηακειδεμφκ ιε 

ηδκ ηοηθμθμνία ηαζ κα θεάζμοκ ζημκ ηυπμ δνάζδξ ημοξ.  Ζ απμννυθδζδ ελανηάηαζ 

ηονίςξ απυ: 

 ηδκ μδυ πμνήβδζδξ, 

 ηδ ιμνθή ημο ζδζμζηεοάζιαημξ ηαζ 

 ηδ δζαθοηυηδηα ηςκ μοζζχκ πμο ειπενζέπμκηαζ ζημ θάνιαημ 

(ακηζζηνυθςξ 

 ακάθμβδ ημο ιεβέεμοξ ηςκ ζςιαηζδίςκ ημο). 
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1.2.8. Σξόπνη ιήςεο θαξκάθσλ 

 

Οζ πζμ ζοκδεζζιέκμζ ηνυπμζ θήρδξ θανιάηςκ κημπανίζιαημξ είκαζ δ απυ ημο 

ζηυιαημξ (π.π. πάπζα ή ζζνυπζα) ηαζ δ εκέζζιδ. Λζβυηενμ ζοκδεζζιέκμζ ηνυπμζ είκαζ δ 

θήρδ ιε ηδ ιμνθή οπυεεηςκ, νζκζηχκ ζηαβυκςκ ηζ ειπθάζηνςκ. Ανηεηά ζοκδεζζιέκμξ 

ηνυπμξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα είκαζ δ ιέεμδμξ ηδξ ειθοηεοιέκδξ ζημ δένια ακηθίαξ. 

 

1.2.9. Αληνρή - Σαρπθπιαμία – εμάξηεζε 

 

Αληνρή: Δίκαζ ημ θαζκυιεκμ ηαηά ημ μπμίμ ιεηά απυ επακεζθδιιέκδ θήρδ εκυξ 

θανιάημο (διένεξ, εαδμιάδεξ, ιήκεξ) ιεζχκμκηαζ ααειζαία ηα απμηεθέζιαηα ημο. Ζ 

ακημπή ζημ ζοβηεηνζιέκμ ζοκήεςξ ελαθακίγεηαζ (ανβά ή βνήβμνα) ιε ηδ δζαημπή ηδξ 

πνήζδξ ημο. 

Σαρπθπιαμία: Δίκαζ δ ηαπφηαηδ ακάπηολδ ακημπήξ ιεηά απυ επακεζθδιιέκδ θήρδ 

εκυξ θανιάημο. Πνμηαθείηαζ ζοκήεςξ απυ- θάνιαηα πμο πενζέπμοκ μοζίεξ πμο 

ελακηθμφκ ζοβηεηνζιέκμοξ κεονμδζααζααζηέξ, βζα πανάδεζβια θάνιαηα πμο πενζέπμοκ 

εθεδνίκδ ηα μπμία ελακηθμφκ ηα απμεέιαηα κμναδνεκαθίκδξ. ε πενίπηςζδ 

ηαποθοθαλίαξ, υζμ ηαζ κα αολδεεί δ δυζδ δεκ παναηδνμφκηαζ ηα επζεοιδηά εεηζηά 

απμηεθέζιαηα (αθθά θυβς ηδξ αφλδζδξ ηδξ δυζδξ πμθθαπθαζζάγμκηαζ μζ ακεπζεφιδηεξ 

εκένβεζεξ). 

Δμάξηεζε: Δίκαζ δ πανυνιδζδ κα παίνκεζ ηάπμζμξ ηάηζ ζε ζοκεπή αάζδ ιε ζημπυ 

κα αζζεακεεί ηζξ ροπζηέξ ημο δνάζεζξ ηαζ ιενζηέξ θμνέξ βζα κα απμθφβεζ ηζξ δοζάνεζηεξ 

ζοκέπεζεξ απυ ηδ ιδ θήρδ. Γζα ηα πενζζζυηενα θάνιαηα κημπανίζιαημξ δ ροπζηή 

ελάνηδζδ ημο πνήζηδ είκαζ ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηή: Δπζεοιία βζα ζοκεπή ή 

πενζζηαζζαηή πνήζδ ηδξ μοζίαξ, πςνίξ υιςξ κα ακαπηφζζεηαζ ακημπή. Ζ πναβιαηζηή 

ζςιαηζηή ελάνηδζδ είκαζ πζμ ζπάκζα (επζηαηηζηή επζεοιία βζα πνήζδ - ακάπηολδ ακημπήξ 

- ειθάκζζδ ζοκδνυιμο ζηένδζδξ ιεηά απυ απυημιδ δζαημπή). 

 

1.2.10. Υξήζε θαξκάθσλ από πγηείο αζιεηέο 

 

Ονζζιέκμζ αεθδηέξ ηαζ αζημφιεκμζ πνδζζιμπμζμφκ θάνιαηα (ιυκα ημοξ ή ζε 

ζοκδοαζιυ) βζα κα επδνεάζμοκ ηζξ αζμθμβζηέξ θεζημονβίεξ ημο μνβακζζιμφ ημοξ ή, πζμ 
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απθά, βζαηί μνζζιέκα θάνιαηα έπμοκ ιία ζοβηεηνζιέκδ δνάζδ ηδκ μπμία επζεοιμφκ υζμζ 

ηα πνδζζιμπμζμφκ. ιςξ δ δνάζδ αοηή ηςκ θανιαηεοηζηχκ μοζζχκ δεκ είκαζ ζοκήεςξ 

ιία ηαζ ιυκδ, αθθά ιπμνεί κα πάνεζ πμθθέξ ιμνθέξ, ανκδηζηέξ ή "εεηζηέξ". 

Δίκαζ ααζζηυ κα εοιυιαζηε πςξ ηα θάνιαηα είκαζ ζπεδζαζιέκα βζα κα 

επακμνεχκμοκ ακζζμννμπίεξ ηςκ αζμπδιζηχκ ζοζηδιάηςκ, πμο έπμοκ πνμηθδεεί απυ 

ηάπμζα κυζμ. Γεκ είκαζ ζπεδζαζιέκα ηονίςξ κα επδνεάγμοκ ηα αζμπδιζηά ζοζηήιαηα ζε 

οβζή άημια. Χξ εη ημφημο δ πνήζδ θανιάηςκ βζα ηδκ πνυηθδζδ θοζζμθμβζηήξ 

ακηίδναζδξ πμο κα ιπμνεί κα αεθηζχζεζ ηδκ απυδμζδ ζηα ζπμν ιπμνεί κα είκαζ εκηεθχξ 

αηαηάθθδθδ. 

Θα ήηακ εφημθμ κα πμφιε πςξ μζ αεθδηέξ πνέπεζ κα απμθεφβμοκ ηδ θήρδ 

θανιάηςκ βζα ηάεε θυβμ, ζδίςξ ζημ πνμκζηυ δζάζηδια ηςκ αβχκςκ. Έπεζ απμδεζπηεί 

υιςξ υηζ οπάνπμοκ πμθθέξ πενζζηάζεζξ υπμο δ θήρδ θανιάηςκ εκδείηκοηαζ, ακ υπζ 

επζαάθθεηαζ, βζα ηδ βεκζηή οβεία ηαζ εοελία ημο αεθδηή. οκεπχξ, εα ήηακ θνυκζιμ μζ 

αεθδηέξ κα ζηέθημκηαζ πνμζεηηζηά ηδ ζοβηεηνζιέκδ ακάβηδ θήρδξ θανιάηςκ ηαζ υθεξ 

ηζξ ζοκέπεζεξ ηδξ δνάζδξ ημοξ. 

Μπμνεί κα οπάνπμοκ πμθθμί θυβμζ πμο ςεμφκ έκα αεθδηή κα ηάκεζ ηαηή πνήζδ 

θανιάηςκ. ηδκ πενίπηςζδ ηςκ θανιάηςκ πμο αεθηζχκμοκ ηδκ απυδμζδ μ ηφπμξ ημο 

θανιάημο πμο επζθέβεηαζ εα ελανηδεεί απυ ηδ θανιαημθμβζηή δνάζδ ημο θανιάημο ηαζ 

απυ ημ άεθδια, ζημ μπμίμ αβςκίγεηαζ μ αεθδηήξ. 

 

1.2.11. Φάξκαθα ληνπαξίζκαηνο 

 

Φάνιαημ ιε ζημπυ ημ κημπάνζζια είκαζ ιία πδιζηή μοζία (ή ζοκδοαζιυξ μοζζχκ) 

ιε έκημκδ θανιαημθμβζηή δνάζδ πμο θαιαάκεηαζ ή πμνδβείηαζ ζε έκα άημιμ, ιε ζημπυ 

ηδκ οπμηαηάζηαζδ ή ηδκ εκίζποζδ ηδξ παναβςβήξ μοζζχκ ημο μνβακζζιμφ ημο, ή ηδκ 

"εκίζποζδ" ημο μνβακζζιμφ ιε μοζίεξ πμο ιπμνμφκ κα ιεηααάθθμοκ ηζξ αζμθμβζηέξ ημο 

θεζημονβίεξ πνμξ ιία επζεοιδηή ηαηεφεοκζδ, υπςξ βζα πανάδεζβια ζηδ ιεβαθφηενδ 

ακάπηολδ δφκαιδξ ή ζηδκ αφλδζδ ηδξ ακημπήξ. ηυπμξ ημο κημπανίζιαημξ είκαζ δ 

ιεηααμθή θεζημονβζχκ ημο μνβακζζιμφ πνμξ ιία ζοβηεηνζιέκδ επζεοιδηή ηαηάζηαζδ. 
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1.3. ΝΣΟΠΗΝ 

1.3.1. Ση είλαη ην ληόπηλ 

 

Οζ πενζζζυηενεξ μοζίεξ κηυπζκβη είκαζ βκήζζα θανιαηεοηζηά παναζηεοάζιαηα. Σα 

θάνιαηα αοηά πνδζζιμπμζμφκηαζ εκ ιένεζ βζα ηδκ ζαηνζηή εεναπεία αζεεκεζχκ. φιθςκα 

ιε αοηή ηδκ άπμρδ, ηα θάνιαηα αοηά απυ ηδ ιία πθεονά έπμοκ ηα επζεοιδηά 

απμηεθέζιαηα ζηζξ αζεέκεζεξ αθθά απυ ηδκ άθθδ ηζξ ακεπζεφιδηεξ πανεκένβεζεξ. Αοηέξ 

μζ ζαηνζηέξ επζπηχζεζξ είκαζ εθεβπυιεκεξ ηαζ ελεηάγμκηαζ ηάης απυ δζάθμνεξ εζδζηέξ 

δμηζιαζίεξ επζαεααζχκμκηαξ υηζ είκαζ απμδεηηέξ ακαθμνζηά ιε ηα πνμαθήιαηα πμο 

πνμηφπημοκ απυ ηδκ ανπζηή αζεέκεζα. 

Σμ πνυαθδια ηδξ πνήζδξ ζαηνζηχκ θανιάηςκ ςξ μοζίεξ πμο αεθηζχκμοκ ηδκ 

αεθδηζηή απυδμζδ έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ οβζείξ αεθδηέξ θαιαάκμοκ θάνιαηα πςνίξ κα 

ζοκηνέπμοκ θυβμζ οβείαξ ή κα ηα πνεζάγμκηαζ πναβιαηζηά. Δπζπθέμκ, μζ πενζζζυηενεξ 

μοζίεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ θαιαάκμκηαζ ζε ηενάζηζεξ δυζεζξ (οπενθανιαημθμβζηέξ 

δυζεζξ υπςξ παναηηδνζζηζηά απμηαθμφκηαζ) ηαζ πμο μδδβμφκ ζε ζαηνζηέξ επζπηχζεζξ πμο 

ηακείξ δε ιπμνεί πναβιαηζηά κα εηηζιήζεζ. 

Σα θάνιαηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ ζαηνζηή ζημ πθαίζζμ ηςκ 

θαξκαθνινγηθώλ δυζεςκ θακενχκμοκ εεναπεοηζηά απμηεθέζιαηα, εκχ ηα θάνιαηα βζα 

ηδ αεθηίςζδ ηδξ απυδμζδξ ιπμνεί κα ειθακίζμοκ επηθίλδπλεο επζδνάζεζξ πμο 

πνμηαθμφκηαζ απυ ηδ πνήζδ ππεξθαξκαθνινγηθώλ δυζεςκ. Χξ επαηυθμοεμ, μζ 

πανεκένβεζεξ ιπμνεί κα είκαζ βξαρππξόζεζκεο, αλαζηξέςηκεο, κε αλαζηξέςηκεο ή 

έρνπλ ραξαθηήξα θαζπζηεξεκέλεο εκθάληζεο. 

φιθςκα ιε ηα αββθυθςκα βθςζζζηά θελζηά, δ θέλδ κηυπζκβη πνμένπεηαζ απυ ηδκ 

Οθθακδζηή  θέλδ “doop”, ηαζ πενζβνάθεζ έκα παπφννεοζημ οβνυ ή ζάθηζα. Απυ άθθεξ 

πδβέξ θαίκεηαζ υηζ δ θέλδ πνμένπεηαζ απυ ημοξ ζεαβεκείξ ηδξ Νμηίμο Αθνζηήξ ηαζ 

ανβυηενα πνδζζιμπμζήεδηε απυ ημοξ Οθθακδμφξ Boers βζα κα πενζβνάρεζ μπμζμδήπμηε 

δζεβενηζηυ πμηυ. ηαδζαηά μ υνμξ έθααε ιία εονφηενδ έκκμζα ηαζ, έηζζ, ακαθμνζηά ιε ημκ 

αεθδηζζιυ έβζκε βκςζηυξ ςξ κηυπζκβη. 

Σμ 1985, ημ Δονςπασηυ οιαμφθζμ υνζζε ημ κηυπζκβη ςξ ελήξ: «κηυπζκβη  είκαζ δ 

ηαηαπάηδζδ ημο κυιμο ηαζ ημο ηακμκζζιμφ πμο έπμοκ εεζπίζεζ μζ αεθδηζημί μνβακζζιμί 

ακαθμνζηά ιε ηδκ πνδζζιμπμίδζδ απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ ηαζ ιεευδςκ». 

Ο παναπάκς μνζζιυξ, ιεηά ηδκ δδιζμονβία ηδξ WADA (ημο μνβακζζιμφ πμο 

ιεηαλφ ηςκ άθθςκ έπεζ ςξ ζημπυ ηδκ εκανιυκζζδ ηςκ μνζζιχκ, εειάηςκ, δζαδζηαζζχκ 
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ηηθ ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ ηναηχκ ηαζ αεθδηζηχκ θμνέςκ) έπεζ ηνμπμπμζδεεί ςξ ελήξ 

(άνενμ 1 ημο ηχδζηα πμο δδιζμονβήεδηε ημ 2003): 

“Νηυπζκβη είκαζ δ φπανλδ εκυξ ή πενζζζμηένςκ αδζηδιάηςκ ηςκ ηακμκζζιχκ anti-

κηυπζκβη υπςξ αοημί πενζβνάθμκηαζ ζηα άνενα 2.1. έςξ 2.8. ημο Παβηυζιζμο Κχδζηα 

Ακηζ-Νηυπζκβη.» Δίκαζ δ πμνήβδζδ ζε αεθδηή ή δ πνήζδ απυ αοηυκ εκυξ απαβμνεοιέκμο 

ιέζμο, ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ φπανλδ ζημ ζχια ημο είηε απαβμνεοιέκμο ιέζμο, είηε ηςκ 

απμδείλεςκ ηδξ πνήζδξ εκυξ ηέημζμο ιέζμο. 

 

1.3.2. Οξηζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Νηνπηλ: 

Αεθδηήξ κμείηαζ, βζα ημοξ ζημπμφξ ημο εθέβπμο κηυπζκβη, υπμζμ πνυζςπμ 

ζοµµεηέπεζ ζημκ αεθδηζζµυ ζε δζεεκέξ ή εεκζηυ επίπεδμ, υπςξ ηαεμνίγεηαζ απυ ηάεε 

εεκζηυ μνβακζζµυ ηαηά ηδξ θανµαημδζέβενζδξ ηαζ βίκεηαζ απμδεηηυ απυ ηα Μένδ Κνάηδ 

ηαζ μπμζμδήπμηε πνυζεεημ πνυζςπμ πμο ζοµµεηέπεζ ζε έκα άεθδµα ή µζα εηδήθςζδ ζε 

παµδθυηενμ επίπεδμ, πμο βίκεηαζ απμδεηηυ απυ ηα Μένδ Κνάηδ. Γζα ημοξ ζημπμφξ ηςκ 

πνμβναµµάηςκ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηαηάνηζζδξ, ςξ "αεθδηήξ» κμείηαζ υπμζμ πνυζςπμ 

ζοµµεηέπεζ ζημκ αεθδηζζµυ οπυ ηδκ επμπηεία εκυξ αεθδηζημφ μνβακζζµμφ. 

Υνήζδ είκαζ ιε μπμζμδήπμηε ηνυπμ θήρδ απυ αεθδηή ηαζ δ εζζαβςβή, ζδίςξ ιε 

ηαηάπμζδ ή ιε έκεζδ, ηαεχξ ηαζ δ ιε μπμζμκδήπμηε ηνυπμ εθανιμβή απυ αοηυκ 

απαβμνεοιέκδξ ιεευδμο 

Απαβμνεοιέκμ ιέζμ: είκαζ ηάεε μοζία, ηάεε αζμθμβζηυ ή αζμηεπκμθμβζηυ οθζηυ ηαζ 

ηάεε ιέεμδμξ πμο έπεζ ηδ δοκαηυηδηα είηε κα ιεηααάθεζ ηεπκδηά ηδκ αβςκζζηζηή δζάεεζδ, 

ζηακυηδηα ή απυδμζδ εκυξ αεθδηή είηε κα ζοβηαθφρεζ ιζα ηέημζα ιεηααμθή πμο 

πενζθαιαάκεηαζ απυ ημκ 2725/1999 κυιμ ή ηδκ ημζκή απυθαζδ πμο εηδίδεηαζ ηαη‟ άνενμ 

128Γ. Δπίζδξ: 

πεηζηή μοζία είκαζ μπμζαδήπμηε μοζία έπεζ θανιαημθμβζηή δνάζδ ή πδιζηή δμιή 

πανυιμζα ιε απαβμνεοιέκδ μοζία. 

Βζμθμβζηυ κηυπζκ  είκαζ δ πμνήβδζδ ή δ πνήζδ αίιαημξ ή ενοενχκ ηοηηάνςκ ή 

ζπεηζηχκ παναβχβςκ αίιαημξ, εθυζμκ μ αεθδηήξ ζοκεπίγεζ κα ιεηέπεζ ζε αβχκεξ ή κα 

πνμπμκείηαζ είηε ζε ηαηάζηαζδ εθαηηςιέκμο υβημο αίιαημξ ή δ πμνήβδζδ άθθςκ 

ηοηηάνςκ ή ζζηχκ 

Οοζίεξ παναθθαβήξ ή πανάβμκηεξ ζοβηάθορδξ (ιάζηα) είκαζ μζ απαβμνεοιέκεξ 

μοζίεξ ηαζ ιέεμδμζ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ, ιε ζημπυ κα παναθθαπεεί, κα αθθμζςεεί ή κα 
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ειπμδζζηεί δ αηεναζυηδηα ηαζ δ αλζμπζζηία ημο δείβιαημξ ή δ ακίπκεοζδ μοζζχκ ζημ 

δείβια.. 

Φανιαηεοηζηή, πδιζηή , βεκεηζηή ή θοζζηή παναπμίδζδ είκαζ δ πμνήβδζδ ή δ 

πνήζδ μοζζχκ, ιεευδςκ ή μοζζχκ παναθθαβήξ, μζ μπμίεξ είκαζ ζηακέξ κα αθθμζχζμοκ ή 

κα ειπμδίζμοκ ηδκ αηεναζυηδηα ηαζ ηδκ αλζμπζζηία ημο δείβιαημξ. ηα ακςηένς 

πενζθαιαάκεηαζ ηαζ μ ηαεεηδνζαζιυξ, δ ακηζηαηάζηαζδ ηςκ μφνςκ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ 

ακαζημθή ηδξ απέηηνζζδξ αοηχκ. 

Νηυπζκ ίππμο είκαζ δ πμνήβδζδ ή δ πνδζζιμπμίδζδ ζε ίππμ πμο αβςκίγεηαζ ζε 

ζππζημφξ αβχκεξ ή ζππμδνμιίεξ ηάεε απαβμνεοιέκμο ιέζμο ή δθεηηνμδζέβενζδξ πμο 

είκαζ ζηακυ κα δζεβείνεζ ή κα ηάιρεζ ηζξ ζςιαηζηέξ ημο δοκάιεζξ ή κα επζθένεζ ηεπκδηή 

ιεηααμθή ηδξ θοζζηήξ αβςκζζηζηήξ ημο ζηακυηδηαξ ηαζ απυδμζδξ. 

Ονβακζζµυξ ηαηά ηδξ Φανµαημδζέβενζδξ κμείηαζ μ θμνέαξ πμο είκαζ ανµυδζμξ βζα 

ηδκ έβηνζζδ ηακυκςκ βζα ηδκ έκανλδ, εθανµμβή ή εηηέθεζδ μπμζμοδήπμηε µένμοξ ηδξ 

δζαδζηαζίαξ εθέβπμο κηυπζκβη. ε αοημφξ πενζθαµαάκμκηαζ, παναδείβµαημξ πάνζκ, δ 

Γζεεκήξ Οθοµπζαηή Δπζηνμπή, δ Γζεεκήξ Παναμθοµπζαηή Δπζηνμπή, άθθμζ μνβακζζµμί 

µεβάθςκ εηδδθχζεςκ πμο δζεκενβμφκ εθέβπμοξ ζηζξ εηδδθχζεζξ ημοξ, μ Παβηυζµζμξ 

Ονβακζζµυξ ηαηά ηδξ Φανµαημδζέβενζδξ, μζ δζεεκείξ μµμζπμκδίεξ  ηαζ μζ εεκζημί 

μνβακζζµμί ηαηά ηδξ Φανµαημδζέβενζδξ. 

οκηεθεζηήξ είκαζ ηάεε ζοκαεθδηήξ, πνμπμκδηήξ, εηπαζδεοηήξ, αεθδηζηυξ 

πανάβμκηαξ, ζαηνυξ ή πανασαηνζηυ πνμζςπζηυ , πμο ζοκενβάγεηαζ, ενβάγεηαζ ιε αεθδηέξ 

ή πνμεημζιάγεζ ή εεναπεφεζ αεθδηέξ. 

Πνμζςπζηυ οπμζηήνζλδξ αεθδηχκ κμείηαζ μπμζμζδήπμηε πνμπμκδηήξ, εηπαζδεοηήξ, 

µάκαηγεν, εηπνυζςπμξ, πνμζςπζηυ μµάδαξ, επίζδµμξ, ζαηνζηυ ή πανασαηνζηυ 

πνμζςπζηυ, πμο ενβάγεηαζ µε ημοξ αεθδηέξ ή εεναπεφεζ αοημφξ πμο ζοµµεηέπμοκ ή πμο 

πνμεημζµάγμκηαζ βζα αεθδηζημφξ αβχκεξ. 

Γείβια είκαζ αζμθμβζηυξ ζζηυξ ή αζμθμβζηά  οβνά, πμο έπμοκ ζοθθέβεζ ηαηά ηδ 

δζαδζηαζία πμο πνμαθέπεηαζ απυ ημκ πανυκηα κυιμ, ηζξ ηακμκζζηζηέξ πνάλεζξ πμο 

εηδυεδηακ ζε εηηέθεζή ημο ηαζ ημοξ ηακμκζζιμφξ ηδξ μζηείαξ  αεθδηζηήξ μιμζπμκδίαξ 

ηαζ πνμμνίγμκηαζ βζα έθεβπμ κηυπζκ αεθδηή ή ίππμο. 

Πανααίαζδ ηακυκα ακηί-κηυπζκ ζημκ αεθδηζζµυ κμείηαζ έκα ή πενζζζυηενα απυ ηα 

ελήξ: (α) δ πανμοζία µζαξ απαβμνεοµέκδξ μοζίαξ ή µεηααμθζηχκ ή δεζηηχκ ημο ζε 

ζςµαηζηυ δείβµα εκυξ αεθδηή (α) πνήζδ ή απυπεζνα πνήζδξ µζαξ απαβμνεοµέκδξ μοζίαξ 

ή µζαξ απαβμνεοµέκδξ µεευδμο (β) άνκδζδ ή απμηοπία πςνίξ ακακηίννδηδ αζηζμθυβδζδ, 

κα οπμαθδεεί ζε ζοθθμβή δείβµαημξ µεηά απυ ακαημίκςζδ υπςξ μνίγεηαζ ζημοξ 
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εθανιμζηέμοξ ηακυκεξ ακηί- κηυπζκβη ή µε άθθμ ηνυπμ απμθοβή ζοθθμβήξ δείβιαημξ (δ) 

πανααίαζδ ηςκ εθανιμζηέςκ απαζηήζεςκ ζπεηζηά µε ηδ δζαεεζζιυηδηα αεθδηή βζα εηηυξ 

αβχκςκ έθεβπμ ζοµπενζθαµαακμµέκδξ ηδξ αδοκαιίαξ ημο/ηδξ κα πανέπεζ πθδνμθμνίεξ 

ζπεηζηά µε ημ πμφ αηνζαχξ ανζζηυηακ ηαζ παµέκςκ εθέβπςκ πμο ηδνφζζμκηαζ 

ααζζζιέκμζ ζε θμβζημφξ ηακυκεξ (ε) αθθμίςζδ ή απυπεζνα αθθμίςζδξ, μπμζμοδήπμηε 

µένμοξ ημο εθέβπμο κηυπζκβη (ζη.) ηαημπή απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ ηαζ µιεευδςκ (γ) 

δζαηίκδζδ μπμζαζδήπμηε απαβμνεοιέκδξ μοζίαξ ή απαβμνεοιέκδξ µιεευδμο (δ) 

πμνήβδζδ ή απμπεζναεείζα πμνήβδζδ µζαξ απαβμνεοιέκδξ μοζίαξ ή απαβμνεοιέκδξ 

ιεευδμο ζε μπμζμδήπμηε αεθδηή, ή εκίζποζδ, εκεάννοκζδ, αμήεεζα, οπμηίκδζδ, 

ζοβηάθορδ ή μπμζμζδήπμηε άθθμξ ηφπμξ ζοκοπαζηζυηδηαξ ζε µζα πανααίαζδ ηακυκα 

ακηί-κηυπζκβη ή μπμζαδήπμηε απμπεζναεείζα πανααίαζδ. 

Έθεβπμξ Νηυπζκ κμείηαζ δ δζαδζηαζία πμο ζοιπενζθαιαάκεζ ημκ πνμβναιιαηζζιυ 

δζακμµήξ εθέβπςκ, ηδ ζοθθμβή ηαζ ηδ δζαπείνζζδ δεζβιάηςκ, ηδκ ενβαζηδνζαηή ακάθοζδ, 

ηδ δζαπείνζζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ, ηζξ αηνμάζεζξ ηαζ ηζξ πνμζθοβέξ. 

Γζεεκέξ Πνυηοπμ Δθέβπμο κμείηαζ ημ πνυηοπμ υπςξ μνίγεηαζ απυ ημκ δζεεκή 

ηχδζηα ημο Ονβακζζιυ ηαηά ημο κηυπζκ (WADA) 

Καηάθθδθα ελμοζζμδμηδµέκεξ μµάδεξ εθέβπμο κηυπζκ κμμφκηαζ μζ μµάδεξ εθέβπμο 

κηυπζκβη, πμο θεζημονβμφκ ηάης απυ ηδκ επμπηεία ηςκ δζεεκχκ ή εεκζηχκ μνβακζζµχκ 

ακηζκηυπζκ 

Θεηζηυ απμηέθεζια είκαζ ημ απμηέθεζια πμο πνμηφπηεζ απυ ακάθοζδ δείβιαημξ 

απυ ακαβκςνζζιέκμ ηαηά ημκ πανυκηα κυιμ ενβαζηήνζμ εθέβπμο κηυπζκ ηαζ αεααζχκεζ 

ηδκ φπανλδ ζημ δείβια είηε απαβμνεοιέκμο ιέζμο είηε ηςκ απμδείλεςκ ηδξ πνήζδξ εκυξ 

ηέημζμο ιέζμο. 

Απαβμνεοιέκεξ δναζηδνζυηδηεξ είκαζ πςνίξ πνμδβμφιεκδ άδεζα ηδξ ανιυδζαξ 

ανπήξ ηαζ πνμηεζιέκμο κα πμνδβδεμφκ ή κα πνδζζιμπμζδεμφκ  απαβμνεοιέκα ιέζα: 

Ζ δζαηίκδζδ, ειπμνία, ιεηαθμνά, εζζαβςβή, ελαβςβή, δζαιεηαηίκδζδ, δζακμιή, 

ιεζζηεία, πχθδζδ απμδμπή, ηαημπή, απμεήηεοζδ, πνμιήεεζα, πνμζθμνά ηαζ δ δζάεεζδ 

ιε ή πςνίξ ακηάθθαβια απαβμνεοιέκςκ ιέζςκ. Ζ ηαηαζηεοή, εηπφθζζδ, ηνμπμπμίδζδ, 

Παναζηεοή απαβμνεοιέκςκ ιέζςκ, ηαεχξ ηαζ δ έηδμζδ ζαηνζηχκ ζοκηαβχκ βζα ηα ιέζα 

αοηά πςνίξ πναβιαηζηή ηαζ ζοβηεηνζιέκδ ζαηνζηή έκδεζλδ. 

Ζ πνδιαημδυηδζδ ή δ ιεζμθάαδζδ βζα πνδιαημδυηδζδ απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ, δ 

παναηίκδζδ ιε μπμζμδήπμηε ηνυπμ ηαηακάθςζδ ή πνήζδξ ηέημζςκ μοζζχκ ή δ πνμζθμνά 

ιέζςκ βζα πνμιήεεζα ή ηαηακάθςζδ. 
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Σα απαγνξεπκέλα κέζα είλαη ηα εμήο: 

Απαβμνεοιέκεξ μοζίεξ: ηαηδβμνίεξ μοζζχκ πμο απαβμνεφμκηαζ ζε ηάεε 

πενίπηςζδ: 

Γζεβενηζηά, ακααμθζηά, δζμονζηζηά, πεπηζδζηέξ μνιμκεξ, ιζιζηζηά ηαζ ζοκαθείξ ιε αοηά 

μοζίεξ. Μπμνεί απυ ηζξ μοζίεξ αοηέξ κα απαβμνεφμκηαζ ιυκμ ακ οπενααίκμοκ μνζζιέκδ 

πμζμηζηή ζοβηέκηνςζδ. 

Καηδβμνίεξ μοζζχκ πμο απαβμνεφμκηαζ: 

ακάθμβα ιε ημ άεθδια ή ηδκ πμζμηζηή ζοβηέκηνςζδ: Αθημυθδ, ηακκααζκμεζδή, ημπζηά 

ακαζζεδηζηά, ημνηζημζηενμεζδή, α-ακαζημθείξ 

Απαβμνεοιέκεξ ιέεμδμζ: 

Νημπζκ αίιαημξ ή άθθςκ ηοηηάνςκ ή ζζηχκ, πμνήβδζδ ηεπκδηχκ θμνέςκ 

μλοβυκμο ή μοζζχκ πμο δζμβηχκμοκ ημ πθάζια, θανιαημθμβζηή, πδιζηή, θοζζηή ή 

βεκεηζηή παναπμίδζδ. ζεξ άθθεξ μοζίεξ ή ιέεμδμζ πενζθαιαάκμκηαζ ηάεε θμνά ζηδκ 

ημζκή απυθαζδ ηδξ επυιεκδξ παναβνάθμο. 

Με ημζκή απυθαζδ ηςκ οπμονβείςκ οβείαξ ηαζ πνυκμζαξ ηαζ πμθζηζζιμφ, πμο 

εηδίδεηαζ ημοθάπζζημκ ιζα θμνά ηαηά έημξ, ηαεμνίγμκηαζ μζ απαβμνεοιέκεξ μοζίεξ ή 

ιέεμδμζ ηαηά ηδκ έκκμζα ημο άνενμο 128Β κυιμο 2725/1999 , φζηενα απυ βκχιδ ημο 

Δεκζημφ οιαμοθίμο Καηαπμθέιδζδξ ημο Νηυπζκ. Ζ απυθαζδ αοηή εκανιμκίγεηαζ 

οπμπνεςηζηά ιε ημοξ ηαηαθυβμοξ απαβμνεοιέκςκ ιέζςκ πμο εηδίδεζ ηάεε θμνά δ 

Γ.Ο.Δ, μ Παβηυζιζμξ Ονβακζζιυξ Ακηζκηυπζκ (Π.Ο.Α) ηαζ δ ανιυδζα Δπζηνμπή ηδξ 

Δονςπασηήξ φιααζδξ ηαηά ημο Νηυπζκ (Ν. 2371/1996). 

Αεθδηζηή ζοκάκηδζδ κμείηαζ µία µεµμκςµέκδ ημφνζα, αβχκαξ, παζπκίδζ ή έκαξ 

µεµμκςµέκμξ αεθδηζηυξ δζαβςκζζµυξ. 

Δκηυξ αβχκα έθεβπμξ κμείηαζ, βζα θυβμοξ δζαθμνμπμίδζδξ µεηαλφ ημο εθέβπμο 

πμο βίκεηαζ "εκηυξ. ηαζ "εηηυξ αβχκα», εηηυξ ακ μνίγεηαζ δζαθμνεηζηά ζημοξ ηακυκεξ 

µζαξ δζεεκμφξ μµμζπμκδίαξ ή άθθμο ζπεηζημφ μνβακζζµμφ ακηί-κημ πζκβη, έκαξ έθεβπμξ, 

υπμο έκαξ αεθδηήξ επζθέβεηαζ κα εθεβπεεί ζε ζπέζδ µε µία ζοβηεηνζµέκδ ζοκάκηδζδ 

ακαημίκςζδξ µέπνζ ηδκ πανμπή δείβµαημξ. 
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Δηηυξ αβχκα έθεβπμξ κηυπζκβη κμείηαζ μπμζμζδήπμηε έθεβπμξ κηυπζκβη πμο δεκ 

δζεκενβείηαζ εκηυξ αβχκα. 

Απνμεζδμπμίδημξ κμείηαζ μ έθεβπμξ κηυπζκβη πμο βίκεηαζ πςνίξ πνμδβμφµεκδ 

πνμεζδμπμίδζδ ημο αεθδηή ηαζ ηαηά ημκ μπμίμ μ αεθδηήξ ζοκμδεφεηαζ δζανηχξ απυ ηδ 

ζηζβµή ηδξ 

Γζεεκέξ Πνυηοπμ Δνβαζηδνίςκ κμείηαζ ημ πνυηοπμ πμο μνίγεηαζ ζημκ δζεεκή 

ηχδζηα ημο WADA 

Γζαπζζηεοµέκα ενβαζηήνζα βζα έθεβπμ κηυπζκ κμμφκηαζ ηα ενβαζηήνζα πμο 

απμηημφκ δζαπίζηεοζδ απυ ημκ Παβηυζµζμ Ονβακζζµυ ηαηά ηδξ Φανµαημδζέβενζδξ. 

Απαβμνεοµέκμξ ηαηάθμβμξ κμείηαζ μ ηαηάθμβμξ πμο μνίγεζ ηζξ απαβμνεοµέκεξ 

μοζίεξ ηαζ απαβμνεοµέκεξ µεευδμοξ 

Οθοµπζαηυ Κίκδµα κμμφκηαζ υθμζ εηείκμζ πμο ζοµθςκμφκ κα ηαεμδδβμφκηαζ απυ 

ημκ Οθοµπζαηυ Υάνηδ ηαζ πμο ακαβκςνίγμοκ ηδ δζηαζμδμζία ηδξ Γζεεκμφξ Οθοµπζαηήξ 

Δπζηνμπήξ ζδίςξ μζ δζεεκείξ αεθδηζηέξ μµμζπμκδίεξ ημο πνμβνάµµαημξ ηςκ Οθοµπζαηχκ 

Αβχκςκ, μζ Δεκζηέξ Οθοµπζαηέξ Δπζηνμπέξ, μζ μνβακςηζηέξ Δπζηνμπέξ ηςκ Οθοµπζαηχκ 

Αβχκςκ, μζ αεθδηέξ, μζ ηνζηέξ ηαζ μζ δζαζηδηέξ, μζ βκχζεζξ ηαζ ηα ζςµαηεία, ηαεχξ 

επίζδξ ηαζ υθμζ μζ μνβακζζµμί ηαζ θμνείξ πμο είκαζ ακαβκςνζζµέκμζ απυ ηδ Γζεεκή 

Οθοµπζαηή Δπζηνμπή. 

 

1.3.3. Οη αξρέο ηνπ Αληηληόπηλ 

 

Ακδζοπχκηαξ βζα ηδ πνήζδ ημο κηυπζκ απυ αεθδηέξ ζημκ αεθδηζζµυ ηαζ ηζξ 

ζοκέπεζεξ αοημφ βζα ηδκ οβεία, ηδκ ηαηάθθδθδ ζοιπενζθμνά αάζεζ ηδξ ανπήξ ημο εο 

αβςκίγεζεαζ,  ηςκ αεθδηζηχκ εηδδθχζεςκ ηαζ κα βζα κα πνμζηαηεφζμοκ ηδκ οβεία 

εηείκςκ πμο ζοιιεηέπμοκ ζε αοηέξ ζδνφεδηακ ανιυδζμζ δζεεκείξ ηαζ εεκζημί μνβακζζιμί 

βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο κηυπζκ. Ο αεθδηζζιυξ πνέπεζ κα δζαδναµαηίζεζ ζδµακηζηυ νυθμ 

ζηδκ πνμζηαζία ηδξ οβείαξ, ηα ήεδ, ηδκ πμθζηζζηζηή ηαζ θοζζηή αβςβή ηαζ ηδκ πνμχεδζδ 

ηδξ δζεεκμφξ ηαηακυδζδξ ηαζ ηδξ εζνήκδξ. 
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Μμθμκυηζ ημ κηυπζκβη ήηακ βκςζηυ απυ ηδκ πνχηδ Οθοιπζάδα, ηαζ πανυθμ πμο 

ζηζξ Οθοιπζάδεξ ημο 1920-1930 είπε είδδ απμηηήζεζ δζαζηάζεζξ, δ αεθδηζηή ημζκυηδηα 

ιυθζξ ημ 1967 πήνε ηα πνχηα ιέηνα ακηζιεηχπζζδξ. Σδ πνμκζά αοηή δ Γζεεκήξ 

Οθοιπζαηή Δπζηνμπή δζυνζζε ιζα ζαηνζηή επζηνμπή ιε ζημπυ ημκ ηαεμνζζιυ ηςκ μοζζχκ 

ηαζ ιεευδςκ πμο δ πνήζδ ημοξ εα πνέπεζ κα απαβμνεφεηαζ ζημκ αεθδηζζιυ. Οζ 

ακηζκηυπζκβη έθεβπμζ πνςημεθανιυζηδηακ ζηδκ πεζιενζκή μθοιπζάδα ηδξ Grenoble ηαζ 

ζηδκ ηαθμηαζνζκή ημο Mexico City ημ 1968. Σμ Νμέιανζμ ημο 1999 ζδνφεδηε δ 

παβηυζιζα μνβάκςζδ ακηζκηυπζκβη (WADA) εκχ μ παβηυζιζμξ ηχδζηαξ ακηζκηυπζκβη 

ρδθίζηδηε ημκ Ηακμοάνζμ ημο 2004 βζα κα εθανιμζηεί απυ ημ 2006. Γδιζμονβήεδηακ 

επίζδξ εεκζημί μνβακζζιμί ακηζκηυπζκβη υπςξ δ USADA (ΖΠΑ), δ AADA (Αοζηναθία) 

η.η.θ. (103). ηδκ Δθθάδα έπμοιε ημοξ κυιμοξ 2725/99, 3057/2002 ηαεχξ ηαζ ημ εεκζηυ 

ζοιαμφθζμ ηαηαπμθέιδζδξ ημο κηυπζκβη (ΔΚΑΝ). 

 

1.3.3.1 Γηεζλήο Οιπκπηαθή επηηξνπή (Γ.Ο.Δ) 

 

  Ζ ΓΟΔ είκαζ έκαξ δζεεκήξ ιδ ηοαενκδηζηυξ, ιδ ηενδμζημπζημφ παναηηήνα 

μνβακζζιυξ. Ηδνφεδηε ζηζξ 23 Ημφκζμ ημ 1894 απυ ημκ Γάθθμ Βανυκμ Pierre de Coybertin, 

μ μπμίμξ μκεζνεφηδηε κα λακαγςκηακέρεζ ημοξ μθοιπζαημφξ αβχκεξ ηδξ εθθδκζηήξ 

ανπαζυηδηαξ. Ζ ΓΟΔ έπεζ ζηδκ ηαημπή ηδξ υθα ηα δζηαζχιαηα ηςκ μθοιπζαηχκ 

ζοιαυθςκ ηαζ ζδιαζχκ, μθοιπζαηχκ φικςκ, νδηχκ ηαεχξ ηαζ ημοξ μθοιπζαημφξ αβχκεξ. 

Πνςηανπζηυξ ζημπυξ ηδξ επζηνμπήξ είκαζ κα δζμζηεί ηζξ μνβακχζεζξ ηςκ πεζιενζκχκ 

ηαζ ηαθμηαζνζκχκ μθοιπζαηχκ αβχκςκ. Ο πνυεδνμξ ηδξ ΓΟΔ εηθέβεηαζ απυ ηα ιέθδ ηδξ 

επζηνμπήξ ηάεε ηέζζενα πνυκζα απυ ιοζηζηή ρδθμθμνία. Ο ηεθεοηαίμξ πνμεδνεφεζ ζε 

υθεξ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ επζηνμπήξ. 

Σμ πνχημ ιεβάθμ αήια ζημκ αβχκα ηαηά ημο κηυπζκβη έβζκε ημ 1960, υηακ ημ 

ζοιαμφθζμ ηδξ Δονχπδξ, πανμοζίαζε ιία θφζδ εκάκηζα ζηδ πνήζδ μοζζχκ κηυπζκβη ζημκ 

αεθδηζζιυ. Φαίκεηαζ υηζ μζ πνχημζ εάκαημζ ήηακ απαναίηδημζ πνμηεζιέκμο κα 

εοαζζεδημπμζδεμφκ μζ ανπέξ βζα ημ θαζκυιεκμ αοηυ. Ζ πνχηδ κμιμεεζία ακηζ κηυπζκβη 

ειθακίγεηαζ ζηδ Γαθθία ημ 1963, ηαεχξ αημθμοεεί ημ Βέθβζμ ημ 1965. Σμ 1967 δ Γ.Ο.Δ , 

εεζιμεέηδζε ηδ ζπεηζηή ζαηνζηή επζηνμπή ηδξ ΓΟΔ. 

Ζ ΓΟΔ λεηίκδζε  ημκ έθεβπμ βζα θήρδ θανιάηςκ ζε μθοιπζαημφξ  αβχκεξ ημ 1968 ζημ 

Μελζηυ (ακίπκεοζδ κανηςηζηχκ ηαζ δζεβενηζηχκ μοζζχκ έκα πνυκμ ιεηά ημ εάκαημ εκυξ 
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Βνεηακμφ  πμδδθάηδ πμο ιεηείπε ζημκ πμδδθαηζηυ βφνμ ηδξ Γαθθίαξ απυ οπεναμθζηή 

δυζδ αιθεηαιζκχκ) ηαζ ζημοξ Υεζιενζκμφξ Οθοιπζαημφξ Αβχκεξ ηδξ Γηνεκυιπθ. 

Έκαξ ηαηάθμβμξ απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ ηαζ ιεευδςκ (Απαβμνεοιέκμξ 

Καηάθμβμξ) δδιζμονβήεδηε ,ιμθμκυηζ μ ηεπκζηυξ ελμπθζζιυξ ηαζ μζ δζαδζηαζίεξ εθέβπμο 

ήηακ αηυια ακεπανηείξ. Σδ δεηαεηία ημο 1970, πανάθθδθα ιε ηδ πνήζδ ακααμθζηχκ 

ζηενμεζδχκ, ημ κηυπζκβη αίιαημξ βζκυηακ ανηεηά δδιμθζθέξ ζδζαίηενα ζηα αεθήιαηα 

ακημπήξ. Ζ Ηαηνζηή Δπζηνμπή ηδξ ΓΟΔ ήηακ οπεφεοκδ κα ακακεχκεζ ημκ ηαηάθμβμ ηςκ 

απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ απυ ημ 1967, εκχ ημ 1981, ζδνφεδηε δ Τπμεπζηνμπή Νηυπζκβη 

ηαζ Βζμπδιείαξ ηδξ ΓΟΔ πμο ακέθααε αοηυ ημ ηαεήημκ.  

απαβυνεοζε ημ κηυπζκβη αίιαημξ ςξ απαβμνεοιέκδ ιέεμδμ ημ 1986. Σμ κηυπζκβη αίιαημξ 

πνδζζιμπμζμφηακ πνμηεζιέκμο κα αολδεεί μ αζιαημηνίηδξ ηαζ δ ζοβηέκηνςζδ ηδξ 

αζιμζθαζνίκδξ. 

Λυβς εκυξ άθθμο ιεβάθμο ζηακδάθμο ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο Γφνμο ηδξ Γαθθίαξ ημ 

1998 (παναθίβμ κα δζαημπεί υηακ μζ αζηοκμιζηέξ/ ηεθςκζαηέξ ανπέξ ζηδκ πυθδ Νεαίθ ακ 

Φεννάκ (Neuville-en-Ferrain), ζηα Γάθθμ-Βεθβζηά ζφκμνα, ακαηάθορακ ζηα αοημηίκδηα 

ηδξ Γαθθζηήξ Δπαββεθιαηζηήξ Πμδδθαηζηήξ μιάδαξ Φεζηίκα (Festina) ιεβάθδ πμζυηδηα 

απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ (EPO, αολδηζηή μνιυκδ, ηεζημζηενυκδ, ημνηζημεζδή, 

αιθεηαιίκεξ η.ά). Ζ πνμζαβςβή βζα ακάηνζζδ ημο πνμζςπζημφ ηδξ μιάδαξ, ηαεχξ ηαζ 

ηςκ αεθδηχκ, έζηνερακ υθα ηα θχηα ηδξ δδιμζζυηδηαξ ζ΄ αοηυ ημ ζζημνζηυ αεθδηζηυ 

βεβμκυξ. Οζ ηαηαεέζεζξ ημο Βίθο Βυεη -Wiilly Voet- ηαεχξ ηαζ ημο Μπνμφκμ Ρμζζέθ -

Bruno Rossel,δζεοεοκηή ηδξ μιάδαξ- ηαζ ημο Δνζη Ρζηαέν-ζαηνμφ ηδξ μιάδαξ, Eric 

Ryckaert- έδεζλακ ζημ ημζκυ υηζ ημ κηυπζκβη ηςκ αεθδηχκ ήηακ ιία πμθφ ηαθά 

μνβακςιέκδ θεζημονβία, απυ ημ επζηεθείμ ηδξ μιάδαξ), δ ΓΟΔ ζοβηάθεζε ημ Παβηυζιζμ 

οκέδνζμ βζα ημ Νηυπζκβη ζημκ Αεθδηζζιυ ζηδ Λςγάκκδ, ημκ Φεανμοάνζμ ημο 1999. Σμ 

ηφνζμ απμηέθεζια ημο ζοκεδνίμο αοημφ ήηακ δ ζφζηαζδ ημο Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ 

Αληη-Νηόπηλγθ (WADA) ηδ 10δ Νμειανίμο 1999. 

Βαζζηυξ ζημπυξ ηαζ ζηυπμξ ηδξ ΓΟΔ, ιε ημ anti-doping control  πμο δμιήεδηε 

πνμηεζιέκμο κα ζηαεεί ειπυδζμ ζηδκ αφλδζδ αοημφ ημο θαζκμιέκμο, είκαζ κα 

οπεναζπζζηεί ηνεζξ ανπέξ πμο δζέπμοκ ηδκ ζδεμθμβία ημο αεθδηζζιμφ: 

1  Πνμζηαζία ηδξ οβείαξ ηςκ αεθδηχκ 

2 εααζιυξ ζημ ήεμξ ηδξ ζαηνζηήξ ηαζ ημο αεθδηζζιμφ 

3  Ηζυηδηα υθςκ ηςκ αεθδηχκ 
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1.3.3.2. Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο θαηά ηεο Φαξκαθνδηεγεξζεο (WADA) 

 

Ο WADA είκαζ μ Παβηυζιζμξ μνβακζζιυξ ηαηά ηδξ θανιαημδζεβενζδξ, δμιδιέκμξ 

ζηδ αάζδ ίζδξ εηπνμζχπδζδξ ζημ Οθοιπζαηυ Κίκδια ηαζ ηζξ Γδιυζζεξ Ανπέξ. Σμ 

δζμζηδηζηυ επζπεζνδζζαηυ ηέκηνμ ημο WADA ήηακ ανπζηά ζηδ Λςγάκκδ εκχ ηχνα 

ανίζηεηαζ ζημ Μυκηνεαθ. Ο WADA ηαεμνίγεζ εκζαία πνυηοπα βζα ημκ αβχκα ηαηά ημο 

κηυπζκβη ηαζ ζοκημκίγεζ ηζξ πνμζπάεεζεξ ηςκ αεθδηζηχκ μνβακζζιχκ ηαζ ηςκ δδιυζζςκ 

ανπχκ. Ο ζηυπμξ ημο είκαζ κα πνμςεήζεζ ηαζ κα ζοκημκίζεζ ζε δζεεκέξ επίπεδμ ημκ αβχκα 

ηαηά ημο κηυπζκβη. 

Ροειίζεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ εηπνμζχπδζδ ηςκ ηναηχκ ιεθχκ ηδξ ΔΔ ζημ δζμζηδηζηυ 

ζοιαμφθζμ ημο WADA. 

Σα ηνάηδ ιέθδ ηδξ ΔΔ ζοιθςκμφκ βζα ημ αηυθμοεμ ζφζηδια εηπνμζχπδζδξ: 

ΔΚΠΡΟΧΠΟΗ ΑΠΟ ΣΑ ΚΡΑΣΖ ΜΔΛΖ ΠΟΤ ΑΠΟΣΔΛΟΤΝ ΣΖΝ ΔΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΡΗΚΖ ΣΡΟΨΚΑ: 

 Σα ηνάηδ ιέθδ πμο απμηεθμφκ ηδκ εκ εκενβεία Πνμεδνζηή Σνυζηα επζθέβμοκ,  

ηαηυπζκ εζςηενζηήξ δζααμφθεοζδξ,  έκα απυ αοηά ςξ εηπνυζςπμ ηςκ ηναηχκ ιεθχκ ηδξ 

ΔΔ ζημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ ημο WADA. Σμ επζθεβέκ ηνάημξ ιέθμξ μνίγεζ πνμξ ημφημ 

έκακ εηπνυζςπμ ζφιθςκα ιε ηζξ εζςηενζηέξ ημο δζαδζηαζίεξ.  Ο εκ θυβς εηπνυζςπμξ 

είκαζ ημ ανιυδζμ βζα ημκ αεθδηζζιυ πνυζςπμ ζε οπμονβζηυ επίπεδμ ζημ ηνάημξ ιέθμξ. 

Σμ ηνάημξ ιέθμξ πμο έπεζ επζθεβεί κα μνίζεζ εηπνυζςπμ ηαζ ημ υκμια ημο εηπνμζχπμο 

ακαημζκχκμκηαζ ζηδ Γεκζηή Γναιιαηεία ημο οιαμοθίμο ηδξ ΔΔ. 

Δάκ μ εηπνυζςπμξ παφζεζ κα εηηεθεί οπμονβζηά ηαεήημκηα,  ημ ηνάημξ ιέθμξ οπμαάθθεζ 

πνμξ έβηνζζδ οπμρήθζμ ζε οπμονβζηυ επίπεδμ. 

 Οζ ακςηένς ηακυκεξ ζζπφμοκ επίζδξ βζα ηα ηνάηδ ιέθδ πμο απμηεθμφκ ηδ 

ιεθθμκηζηή Πνμεδνζηή Σνυζηα. 

Ζ εδηεία ηςκ πνμακαθενυιεκςκ εηπνμζχπςκ είκαζ ηνζεηήξ.  

Ο εηπνυζςπμξ απυ ηα ηνάηδ ιέθδ πμο απμηεθμφκ ηδ ιεθθμκηζηή Πνμεδνζηή 

Σνυζηα παναιέκεζ ζηδ εέζδ ημο ηαζ αθυημο αοηή ηαηαζηεί εκ εκενβεία,  ιε ζημπυ ηδ 

ζοκέπεζα ηαζ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ ηνζεημφξ εδηείαξ. Ζ εδηεία ημο εηπνμζχπμο πμο εα 

μνζζηεί απυ ηδκ Ηνθακδία, ηδ Λζεμοακία ηαζ ηδκ Δθθάδα ιεζχκεηαζ ζε 18  ιήκεξ ηαζ 

ανπίγεζ απυ ηδκ  1δ Ηακμοανίμο 2013. 

ΔΜΠΔΗΡΟΓΝΧΜΟΝΑ ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΟΤ ΔΠΗΠΔΓΟΤ,  ΟΡΗΕΟΜΔΝΟ ΑΠΟ ΚΟΗΝΟΤ ΣΑ 

ΚΡΑΣΖ ΜΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΓΚΡΗΖ ΑΠΟ ΣΑ ΚΡΑΣΖ ΜΔΛΖ ΠΟΤ ΑΠΟ ΤΝΔΡΥΟΝΣΑΗ ΣΟ 

ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 
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Ζ έβηνζζδ ημο ειπεζνμβκχιμκα ζε ηοαενκδηζηυ επίπεδμ ηαζ ηςκ ηναηχκ ιεθχκ 

πμο επζθέβμκηαζ απυ ηδκ εκ εκενβεία ηαζ ηδ ιεθθμκηζηή Πνμεδνζηή Σνυζηα βζα κα 

μνίζμοκ εηπνμζχπμοξ ζημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ ημο WADA,  πναβιαημπμζείηαζ ανηεηά 

έβηαζνα απυ ηα ηνάηδ ιέθδ πμο ζοκένπμκηαζ ζημ πθαίζζμ ημο οιαμοθίμο. 

Σα μκυιαηα υθςκ ηςκ ιεθχκ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο ημο WADA  πμο είκαζ 

εηπνυζςπμζ ηςκ ηναηχκ ιεθχκ ηδξ ΔΔ ακαημζκχκμκηαζ ζημκ WADA  ιέζς ηδξ Γεκζηήξ 

Γναιιαηείαξ ημο οιαμοθίμο ηδξ ΔΔ. 

Γε ζοιθςκμφκ αέααζα υθεξ μζ πχνεξ ιε ημ εέια ημο κηυπζκβη ζημκ αεθδηζζιυ. 

ηδκ Δονχπδ βζα πανάδεζβια, έλζ πχνεξ πνςημπυνδζακ ζηδκ οζμεέηδζδ ηδξ κμιμεεηζηήξ 

μδμφ βζα ημκ ηαεμνζζιυ ημο κμιζημφ πθαζζίμο ζημκ αβχκα ηαηαπμθέιδζδξ ημο κηυπζκβη. 

Οζ ζδέεξ ημοξ, μζ πνάλεζξ ηαζ μζ ηονχζεζξ ακαπηφπεδηακ ιε ημ πέναζια ημο πνυκμο, ακ 

ηαζ ηάπμζεξ πχνεξ αηυια ειθακίγμοκ ηεκά ζπεηζηά ιε ημ εέια ημο κηυπζκβη ηαζ ιενζηά 

πνυκζα κςνίηενα ιυκμ πέκηε πχνεξ είπακ ζοβηεηνζιέκδ κμιμεεζία βζα ημ κηυπζκβη.    

 

 

1.3.3.3 Δζληθό πκβνύιην Καηαπνιέκεζεο ηνπ Νηόπηλ (ΔΚΑΝ) 

 

Σμ Δεκζηυ οιαμφθζμ Καηαπμθέιδζδξ ημο Νηυπζκβη (Δ..ΚΑ.Ν.) είκαζ μ 

Δθθδκζηυξ Δεκζηυξ Ονβακζζιυξ Ακηζ-Νηυπζκβη. φιθςκα ιε ημκ Παβηυζιζμ Κχδζηα 

Ακηζ-Νηυπζκβη (World Anti-Doping Code), oζ Δεκζημί Ονβακζζιμί Ακηζ-Νηυπζκβη είκαζ 

μζ ανπέξ πμο ζοζηήκμκηαζ απυ ηάεε πχνα, βζα κα έπμοκ ηδκ ηφνζα εοεφκδ ηαζ 

ανιμδζυηδηα ηδξ ηαηαπμθέιδζδξ ημο κηυπζκβη ζε εεκζηυ επίπεδμ. 

Σμ Δ..ΚΑ.Ν. ζοζηάεδηε ηαζ θεζημονβεί, ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο άνενμο 128 Σ 

ημο Ν. 2725/1999, υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ηαζ ζζπφεζ, ιε ζημπυ ημ ζπεδζαζιυ, ηδκ 

παναημθμφεδζδ, ημκ έθεβπμ, ημ ζοκημκζζιυ ηαζ ηδκ εθανιμβή ηςκ δνάζεςκ ηαζ 

πνμβναιιάηςκ βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ημο κηυπζκβη ζε εεκζηυ επίπεδμ. 

Σμ Δ..ΚΑ.Ν. ζοβηνμηείηαζ ιε απυθαζδ ημο Τπμονβμφ Πμθζηζζιμφ ηαζ 

απμηεθείηαζ απυ εκκέα (9) ιέθδ, απυ ηα μπμία: 

α. Σνία (3) ιέθδ είκαζ κμιζημί ιε βκχζεζξ ηαζ ειπεζνία ζε εέιαηα αεθδηζζιμφ ή ημο 

κηυπζκβη. 

α. Σνία (3) ιέθδ είκαζ επζζηήιμκεξ απυ ημ πχνμ ηδξ Φανιαημθμβίαξ, ηδξ 

Σμλζημθμβίαξ ηαζ ηδξ Ηαηνζηήξ ιε βκχζεζξ ζε εέιαηα κηυπζκβη. Σα δφμ πνχηα ιέθδ 

επζθέβμκηαζ απυ ηαηαθυβμοξ ιεθχκ Γ.Δ.Π. ακηζζημίπςκ Δνβαζηδνίςκ, πμο οπμαάθθμοκ 
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μζ Πνυεδνμζ ηςκ Σιδιάηςκ Ηαηνζηήξ ηαζ Φανιαηεοηζηήξ ηςκ Α.Δ.Η., ηαζ ημ ηνίημ απυ 

ηαηάθμβμ, πμο οπμαάθθεζ ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ημο Πακεθθδκίμο Ηαηνζημφ 

οθθυβμο. 

β. Σνία (3) ιέθδ είκαζ πνυζςπα ηφνμοξ απυ ημ πχνμ ημο αεθδηζζιμφ. Απυ αοηά, έκα 

είκαζ ιέθμξ Γ.Δ.Π. Σ.Δ.Φ.Α.Α. ηαζ επζθέβεηαζ απυ ηαηάθμβμ πμο οπμαάθθμοκ μζ 

Πνυεδνμζ ηςκ Σ.Δ.Φ.Α.Α. ηςκ Α.Δ.Η. ηαζ δφμ οπμδεζηκφμκηαζ απυ ηδκ Οθμιέθεζα ηδξ 

Δθθδκζηήξ Οθοιπζαηήξ Δπζηνμπήξ (Δ.Ο.Δ.). Απυ ηα ηεθεοηαία ημ έκα είκαζ ιέθμξ ηδξ 

Οθμιέθεζαξ ηδξ Δ.Ο.Δ. ςξ ακηζπνυζςπμξ αεθδηζηήξ μιμζπμκδίαξ ηαζ ημ άθθμ ιδ εκ 

εκενβεία αεθδηήξ ορδθμφ επζπέδμο, ιέθμξ ηδξ Δπζηνμπήξ Αεθδηχκ ηδξ Δ.Ο.Δ. 

 Ζ εδηεία ηςκ ιεθχκ είκαζ ηνζεηήξ. 

Σα ιέθδ δεκ ακαηαθμφκηαζ ηαζ δ εδηεία ημοξ δεκ δζαηυπηεηαζ θυβμ ζοιπθδνχζεςξ 

ημο μνίμο δθζηίαξ ζηδ εέζδ εη ηδξ μπμίαξ ιεηέπμοκ ζημ ζοιαμφθζμ. Μέθμξ βζα ημ μπμίμ 

δζαπζζηχκεηαζ ηχθοια απυ ημ οιαμφθζμ, ηδνφζζεηαζ άιεζα έηπηςημ απυ αοηυ ιε 

απυθαζδ πμο θαιαάκεηαζ ιε πθεζμρδθία ηςκ δφμ ηνίηςκ ημο ζοκυθμο ηςκ ιεθχκ. 

ε πενίπηςζδ πμο ηεκςεεί δ εέζδ πάκς απυ έλζ ιήκεξ απυ ηδ θήλδ ηδξ εδηείαξ, 

δζμνίγεηαζ έκα κέμ ιέθμξ, δ εδηεία ημο μπμίμο θήβεζ ηδκ ίδζα διενμιδκία ηαηά ηδκ μπμία 

εα έθδβε δ εδηεία ημο πνμζχπμο πμο ακηζηαεζζηά. 

Σμ ζοιαμφθζμ ζοκεδνζάγεζ ιε ηδκ πανμοζία ημοθάπζζημκ έλζ απυ ηα ιέθδ ημο. Οζ 

απμθάζεζξ θαιαάκμκηαζ ιε ζπεηζηή πθεζμρδθία. Γζα ηδ θήρδ απυθαζδξ, ζε πενίπηςζδ 

ζζμρδθίαξ, οπενζζπφεζ δ ρήθμξ πνμέδνμο. Οζ ανιμδζυηδηεξ ημο Δ..ΚΑ.Ν., ζφιθςκα ιε 

ημ άνενμ 128 Σ ημο Ν. 2725/1999, είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 

α. Ζ ηαηάνηζζδ ημο βεκζημφ ζπεδζαζιμφ ηςκ εθέβπςκ κηυπζκβη, ημο εηδζίμο 

πνμβνάιιαημξ αοηχκ ηαζ δ ηαηακμιή ηςκ εθέβπςκ ζηα αεθήιαηα εκηυξ ηαζ εηηυξ 

αβχκςκ, ζε ζοκενβαζία ιε ηζξ αεθδηζηέξ μιμζπμκδίεξ ηαζ ημοξ ανιυδζμοξ θμνείξ. 

 

α. Ζ ηαηάνηζζδ, πνμχεδζδ ηαζ εθανιμβή εηπαζδεοηζηχκ πνμβναιιάηςκ εκδιένςζδξ ηαζ 

εηζηναηεζχκ πθδνμθυνδζδξ βζα ηδκ πνυθδρδ πνήζδξ απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ ηαζ 

ιεευδςκ, ζε ζοκενβαζία ιε ηζξ αεθδηζηέξ μιμζπμκδίεξ, ημοξ θμζπμφξ αεθδηζημφξ θμνείξ, 

ημοξ εηπαζδεοηζημφξ θμνείξ ηαζ ηα ιέζα εκδιένςζδξ. 

 

β. Ζ παναημθμφεδζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ-ηαηάνηζζδξ ηςκ Γεζβιαημθδπηχκ Δθέβπμο 

Νηυπζκβη ηαζ ηςκ δζαδζηαζζχκ αδζάαθδηδξ ζοθθμβήξ ηαζ ιεηαθμνάξ ηςκ δεζβιάηςκ ζε 

δζαπζζηεοιέκμ απυ ημ WADA (World Anti-Doping Agency, WADA) Δνβαζηήνζμ 

Δθέβπμο Νηυπζκβη. 
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δ. Ζ πμνήβδζδ ηαοημηήηςκ ζημοξ εκηεηαθιέκμοξ Γεζβιαημθήπηεξ. 

 

ε. Ζ παναημθμφεδζδ ηαζ εκδιένςζδ ςξ πνμξ ηζξ δζεεκείξ ελεθίλεζξ ζημκ αβχκα βζα ηδκ 

ηαηαπμθέιδζδ ημο κηυπζκβη. 

 

ζη. Ζ δζαηφπςζδ βκχιδξ πνμξ ημκ Τπμονβυ Πμθζηζζιμφ ηαζ ημκ Τπμονβυ Τβείαξ & 

Κμζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ βζα ηδκ έηδμζδ ημζκήξ απυθαζδξ πενί ηαεμνζζιμφ 

Απαβμνεοιέκςκ Οοζζχκ ηαζ Μεευδςκ. 

 

γ. Ζ εκημθή δζεκένβεζαξ εθέβπμο κηυπζκβη ζηζξ πνμαθεπυιεκεξ ζημ άνενμ 128. 

δ. Ζ παναθααή ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ ακάθοζδξ ηαζ δ δζααίααζή ημοξ, φζηενα απυ 

αλζμθυβδζδ, ζηζξ μζηείεξ αεθδηζηέξ μιμζπμκδίεξ ή επαββεθιαηζημφξ ζοκδέζιμοξ. 

 

ε. Ζ παναημθμφεδζδ ηδξ εθανιμβήξ ηςκ ηακμκζζιχκ ηςκ αεθδηζηχκ μιμζπμκδζχκ, 

ζπεηζηά ιε ηζξ δζαδζηαζίεξ πεζεανπζημφ εθέβπμο ηαζ ηδκ επζαμθή ηονχζεςκ ζε πνυζςπα 

πμο οπμπίπημοκ ζε πανααάζεζξ κηυπζκβη. 

 

ζ. Ζ ζοκενβαζία ιε ανιυδζμοξ θμνείξ βζα ημκ πενζμνζζιυ ηδξ δζαηίκδζδξ απαβμνεοιέκςκ 

μοζζχκ. 

 

ζα. Ζ οπμαμθή πνμηάζεςκ πνμξ ημκ Τπμονβυ Πμθζηζζιμφ πενί ιέηνςκ ηαζ ζπεδίςκ κυιμο 

ή ηακμκζζηζηχκ πνάλεςκ ζπεηζηχκ ιε ηδκ πνυθδρδ ή ηδκ ηαηαζημθή ηδξ πνήζδξ 

απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ ηαζ ιεευδςκ. 

 

ζα. Ζ ελέηαζδ αζηδιάηςκ έκηαλδξ άθθςκ θμνέςκ ζηα πνμβνάιιαηά ημο. 

απμδέπεηαζ αζηήιαηα έκηαλδξ ηαζ άθθςκ θμνέςκ ζηα πνμβνάιιαηά ημο ηαζ ζηζξ ελ αοηχκ 

δζαδζηαζίεξ εθέβπμο κηυπζκ, ιε ηδκ πνμτπυεεζδ μζ θμνείξ αοημί κα έπμοκ ηαηανηίζεζ 

ηακμκζζιμφξ πμο πνμαθέπμοκ δζαδζηαζίεξ εθέβπμο κηυπζκ ηαζ ηονχζεςκ βζα πανααάζεζξ 

κηυπζκ. 

Καηά ημ πνχημ δεηαήιενμ ημο Φεανμοανίμο ηάεε έημοξ οπμαάθθεζ ζημκ Τπμονβυ 

Πμθζηζζιμφ έηεεζδ δνάζδξ ιε ημκ απμθμβζζιυ ημο ένβμο ηαζ ημο πνμβναιιαηζζιμφ 
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πνμζεπχκ δναζηδνζμηήηςκ, δ μπμία δδιμζζεφεηαζ. 

ημ ζοιαμφθζμ, ιε ημκ πνυεδνμ ή ιέθδ αοημφ, εηπνμζςπεί ηδ πχνα ζηδ Γζεεκή Δπζηνμπή 

Καηαπμθέιδζδξ ημο Νηυπζκ ημο οιαμοθίμο ηδξ Δονχπδξ. Ο ηακμκζζιυξ ηδξ 

θεζημονβίαξ ημο ΔΚΑΝ ηαηανηίγεηαζ φζηενα απυ δδιμζίεοζδ  ζηδκ Δθδιενίδα ηδξ 

Κοαενκήζεςξ, ιε απυθαζδ ημο Τπμονβμφ Πμθζηζζιμφ. 

Ζ Γεκζηή Γναιιαηεία Αεθδηζζιμφ, φζηενα απυ αίηδζδ ημο πνμέδνμο ημο 

ζοιαμοθίμο, δζαεέηεζ πχνμ βζα ηδ ζηέβαζδ ημο οιαμοθίμο, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηάεε 

ακαθχζζιμ ή πάβζμ ζημζπείμ πμο είκαζ ακαβηαίμ βζα ηδ θεζημονβία ημο. 

Γζα ηδκ εηπθήνςζδ ηςκ ζημπχκ ημο, ηαηανηίγεζ εηήζζμ πνμτπμθμβζζιυ ηαζ ημκ 

οπμαάθθεζ πνμξ έηηνζζδ ζημκ Τπμονβυ Πμθζηζζιμφ. 

Με ημζκή απυθαζδ ηςκ οπμονβχκ Οζημκμιίαξ ηαζ Οζημκμιζηχκ ηαζ Πμθζηζζιμφ, 

ηαεμνίγεηαζ δ ιδκζαία απμγδιίςζδ ημο Πνμέδνμο, ημο Ακηζπνμέδνμο, ηςκ ιεθχκ ηαζ 

ηςκ βναιιαηέςκ ημο οιαμοθίμο. Οζ βναιιαηείξ ημο οιαμοθίμο μνίγμκηαζ απυ ημ 

Γεκζηυ Γναιιαηέα Αεθδηζζιμφ ηαζ είκαζ ιυκζιμζ οπάθθδθμζ ηδξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ 

Αεθδηζζιμφ. 

Οζ δαπάκεξ θεζημονβίαξ ημο οιαμοθίμο αανφκμοκ ηδ Γεκζηή Γναιιαηεία 

Αεθδηζζιμφ. Γζα ηδκ ηαθφηενδ θεζημονβία ηαζ εηηέθεζδ ημο ένβμο ημο ζημ οιαμφθζμ 

θεζημονβμφκ επζζηδιμκζηυ ηιήια, επζηνμπέξ ηαζ ηιήιαηα πναβιαημβκςιυκςκ ηαζ άθθςκ 

εζδζημηήηςκ ιε ζοβηεηνζιέκμ ένβμ. 

Σέθμξ, ημ Δ..ΚΑ.Ν. είκαζ οπεφεοκμ βζα ηδκ ηαηάνηζζδ ημο Καηαθυβμο ηςκ οπυ 

Έθεβπμ Αεθδηχκ (ΚΔΑ) ζε εεκζηυ επίπεδμ. ημ πθαίζζμ αοηυ ζοθθέβεζ πθδνμθμνίεξ 

δζαιμκήξ ηαζ πνμπυκδζδξ ηςκ εκ θυβς αεθδηχκ (whereabouts information). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΈΛΔΓΥΟ ΝΣΟΠΗΝ 

 

2.1 Έιεγρνο Νηνπηλ 
 

Ο έθεβπμξ ηςκ Οθοιπζαηχκ αεθδηχκ βζα θάνιαηα άνπζζε ημ 1968 ζημοξ 

Οθοιπζαημφξ Αβχκεξ ηδξ πυθδξ ημο Μελζημφ. 

Γζα ηδκ πνμζηαζία βκδζζυηδηαξ ηδξ αεθδηζηήξ πνμζπάεεζαξ ηαζ ημο αεθδηζημφ 

απμηεθέζιαημξ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδ δζαθφθαλδ ηςκ αεθδηχκ, δζεκενβείηαζ έθεβπμξ κηυπζκ 

ζε αεθδηέξ υθςκ ηςκ αεθδιάηςκ εθυζμκ αοηά ηαθθζενβμφκηαζ απυ αεθδηζηέξ 

μιμζπμκδίεξ ζηζξ μπμίεξ έπεζ πμνδβδεεί δ εζδζηή αεθδηζηή ακαβκχνζζδ ζφιθςκα ιε ηα 

άνενα ημο Αεθδηζημφ Νυιμο. 

Οζ αεθδηέξ είκαζ οπμπνεςιέκμζ κα δέπμκηαζ ηδ δζεκένβεζα εθέβπμο κηυπζκ, υπμηε 

ημοξ γδηδεεί απυ ημοξ ανιυδζμοξ ηαηά ημκ πανυκηα κυιμ, θμνείξ, πμο έπμοκ ηδκ 

ανιμδζυηδηα κα δχζμοκ ζπεηζηή εκημθή. Ακηίζημζπδ οπμπνεςηζηή οπέπμοκ μζ ζδζμηηήηεξ 

ηαζ μζ ακααάηεξ ίππςκ.  

 

2.1.1 Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ Νηόπηλ ζπκπεξηιακβαλεη ηα εμήο: 
 

Πνμβναιιαηζζιυ ηαηακμιήξ εθέβπςκ, ηδ θήρδ-ζοθθμβή βζα ηδκ ακίπκεοζδ ηδξ 

φπανλδξ ηοπυκ απαβμνεοιέκδξ μοζίαξ ή ηδξ πνήζδξ απαβμνεοιέκδξ ιεευδμο, δζαπείνζζδ 

ηςκ δεζβιάηςκ, ηδκ ενβαζηδνζαηή ακάθοζδ, ηδ δζαπείνζζδ απμηεθεζιάηςκ, ηζξ αηνμάζεζξ 

ηαζ ηζξ πνμζθοβέξ. 

 

 

2.2 Πξνγξακκαηηζκόο Γηαλνκήο Διέγρσλ 
 

ημ Πνυβναιια Καηακμιήξ ηςκ Δθέβπςκ (ΠΚΔ) ηαεμνίγεηαζ ηαηανπήκ έκαξ 

ζοκμθζηυξ ανζειυξ εθέβπςκ εηηυξ αβχκςκ πμο ζπεδζάγεηαζ κα πναβιαημπμζδεεί ημ 

επυιεκμ έημξ. ηδ ζοκέπεζα μ ανζειυξ αοηυξ ηςκ εθέβπςκ επζιενίγεηαζ ιεηαλφ ηςκ 

αεθδιάηςκ ιε αάζδ ηα αηυθμοεα ηνζηήνζα: 

• Σμκ ανζειυ ηςκ ακηίζημζπςκ αεθδηχκ ζημκ ΚΔΑ 
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• Σζξ θοζζηέξ απαζηήζεζξ ημο αεθήιαημξ ηαζ ηδκ εκζζποηζηή δνάζδ πμο ιπμνεί κα έπμοκ 

απαβμνεοιέκεξ μοζίεξ ζε αοηυ. 

• Σμ αβςκζζηζηυ επίπεδμ ημο αεθήιαημξ ζηδκ Δθθάδα ζε ζπέζδ ιε ημ ελςηενζηυ 

• Σμ ζζημνζηυ οπμεέζεςκ κηυπζκβη ζημ ζοβηεηνζιέκμ άεθδια 

 

ηδ ζοκέπεζα μζ έθεβπμζ ακά άεθδια ηαηακέιμκηαζ ζημοξ ακηίζημζπμοξ αεθδηέξ 

ημο ΚΔΑ θαιαακμιέκςκ οπυρδ: 

• Σμ επίπεδμ ημο αεθδηή 

• Ακ μ αεθδηήξ εθέβπεηαζ ηαζ απυ άθθμ δζεεκή θμνέα ηαηαπμθέιδζδξ ημο κηυπζκβη 

(δζεεκή μιμζπμκδία ημο αεθήιαηυξ ημο) 

• Ακ οπάνπεζ ζζημνζηυ οπμεέζεςκ κηυπζκβη (ιε ημκ ίδζμ ή ημκ πνμπμκδηή ημο) 

• Ακ δ ελέθζλδ ηςκ επζδυζεχκ ημο δδιζμονβεί οπμρίεξ πνήζδξ απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ 

• Άθθεξ πθδνμθμνίεξ 

Σμ πνμκζηυ πανάεονμ ηςκ εθέβπςκ (πυηε δδθαδή εα βίκμοκ μζ έθεβπμζ) πνμζδζμνίγεηαζ ιε 

αάζδ ημ αβςκζζηζηυ πνυβναιια ημο ηάεε αεθήιαημξ ηαζ, πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ 

αβςκζζηζηυ πνυβναιια ημο εθεβπυιεκμο αεθδηή ιε αάζδ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο δίκεζ ζηα 

whereabouts. Δπζδζχηεηαζ μ έθεβπμξ κα βίκεηαζ ζημ δζάζηδια εκηαηζηήξ πνμεημζιαζίαξ 

ημο αεθδηή. 

 

2.3.  Καηάινγνο Διεγρόκελσλ Αζιεηώλ (ΚΔΑ) 
 

Ο Καηάθμβμξ Δθεβπυιεκςκ Αεθδηχκ πενζθαιαάκεζ ημοξ αεθδηέξ αημιζηχκ ηαζ 

μιαδζηχκ αεθδιάηςκ πμο απμζηέθθμοκ ζημ ΔΚΑΝ πθδνμθμνίεξ εκημπζζιμφ 

(whereabouts), πνμηεζιέκμο κα βίκμκηαζ ζε αοημφξ αζθκζδζαζηζημί έθεβπμζ εηηυξ αβχκςκ. 

Ζ δζαδζηαζία ηαηάνηζζδξ ηαζ εκενβμπμίδζδξ ημο ΚΔΑ βίκεηαζ ζηδκ ανπή ηάεε 

πνυκμο ηαζ πενζθαιαάκεζ ηα αηυθμοεα αήιαηα: 

α. ηζξ ανπέξ Γεηειανίμο ηάεε έημοξ ημ ΔΚΑΝ γδηά απυ ηζξ μιμζπμκδίεξ ηςκ αημιζηχκ 

αεθδιάηςκ έκακ ηαηάθμβμ ιε ηζξ ζδιακηζηυηενεξ δζαηνίζεζξ ηςκ αεθδηχκ ημοξ ζε 

επίπεδμ ακδνχκ – βοκαζηχκ ηαζ εθήαςκ – κεακίδςκ. Χξ ζδιακηζηή δζάηνζζδ εεςνείηαζ δ 

ζοιιεημπή ζε Οθοιπζαημφξ Αβχκεξ ή δ επίηεολδ ιζαξ εέζδξ απυ 1-12 ζε Παβηυζιζα 

Πνςηαεθήιαηα, Παβηυζιζα Κφπεθθα ηαζ Πακεονςπασηά Πνςηαεθήιαηα (ακδνχκ-

βοκαζηχκ ηαζ εθήαςκ – κεακίδςκ). Οζ αεθδηέξ ιε ηζξ δζαηνίζεζξ αοηέξ απμηεθμφκ ιζα 

πνχηδ δελαιεκή απυ ηδκ μπμία ακηθμφκηαζ εηείκμζ πμο εα απανηίζμοκ ημκ ΚΔΑ. Ακ 
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ηαηά ηδκ πνμκζά πμο πέναζε οπήνλακ ηαζ άθθμζ ζδιακηζημί αβχκεξ πμο δεκ 

ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζηζξ ακςηένς δζμνβακχζεζξ, ζοκοπμθμβίγμκηαζ ηαζ αοημί. ηζξ 

μιμζπμκδίεξ υπμο οπάνπεζ αλζμθυβδζδ ηςκ αεθδηχκ πνδζζιμπμζμφκηαζ επίζδξ ηαζ μζ 

πθδνμθμνίεξ αοηέξ ηαεχξ, ηαζ ηάεε άθθδ δζαεέζζιδ πθδνμθυνδζδ. 

β. Έςξ ηα ιέζα Γεηειανίμο μνζζηζημπμζείηαζ μ ΚΔΑ βζα ημ επυιεκμ έημξ ηαζ 

απμζηέθθμκηαζ ζηζξ Οιμζπμκδίεξ μζ ηαηάθμβμζ ιε ημοξ αεθδηέξ ημοξ ή ηζξ εεκζηέξ μιάδεξ 

ημοξ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζημκ ΚΔΑ βζα ημ επυιεκμ έημξ. 

γ. Οζ αεθδηέξ ηςκ αηνκηθώλ αζιεκάησλ εκδιενχκμκηαζ ηαζ εββνάθςξ ιε επζζημθή απυ 

ημ ΔΚΑΝ, ιέζς ηςκ μιμζπμκδζχκ ημοξ, βζα ηδκ έκηαλή ημοξ ζημκ ΚΔΑ ηαζ βζα ηζξ 

οπμπνεχζεζξ πμο απμννέμοκ απυ αοηήκ. 

δ. Ο ΚΔΑ ιπμνεί κα ακακεχκεηαζ ακά πάζα ζηζβιή ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ, απυ ημ 

ΔΚΑΝ, ημ μπμίμ εζδμπμζεί ημοξ ακηίζημζπμοξ αεθδηέξ ιέζς ηςκ μιμζπμκδζχκ ημοξ. Με 

ηδκ οπάνπμοζα οπμδμιή ημ ΔΚΑΝ εεςνείηαζ υηζ ιπμνεί κα δζαπεζνζζηεί πενίπμο 250-

300 αεθδηέξ αημιζηχκ αεθδιάηςκ ςξ ιέθδ ημο ΚΔΑ. Oζ δοζημθίεξ ζηδ δζαπείνζζδ 

πδβάγμοκ ηονίςξ απυ ηδκ ακάβηδ ζοκεπμφξ εκδιένςζδξ ηςκ πθδνμθμνζχκ εκημπζζιμφ 

(whereabouts). 

ε. Γζα ηα νκαδηθά αζιήκαηα μ δζαπεζνζζηζηυξ θυνημξ είκαζ ζαθχξ ιζηνυηενμξ ηαευηζ μζ 

πθδνμθμνίεξ εκημπζζιμφ αθμνμφκ μιάδεξ ηαζ υπζ ιειμκςιέκμοξ αεθδηέξ. ε υηζ αθμνά 

ηα μιαδζηά αεθήιαηα, πενζθαιαάκμκηαζ ζημκ ΚΔΑ ηαηά ηφνζμ θυβμ εεκζηέξ μιάδεξ 

ακδνχκ-βοκαζηχκ ηαζ εθήαςκ – κεακίδςκ, ηαεχξ ηαζ μζ μιάδεξ πμδμζθαίνμο ηδξ Α‟ 

εεκζηήξ. Οζ μιάδεξ πμδμζθαίνμο ηδξ Α‟ εεκζηήξ πανέπμοκ ζε εαδμιαδζαία αάζδ ηζξ 

πθδνμθμνίεξ εκημπζζιμφ (whereabouts) ιέζς ηδξ ΔΠΑΔ. 

 

2.4 Γηαθνπή & επαλέλαξμε ηεο αγσληζηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

 

Αεθδηέξ ημο ΚΔΑ μζ μπμίμζ απμπςνμφκ απυ ηδκ εκενβυ δνάζδ πνέπεζ κα ημ 

δδθχκμοκ εκοπυβναθα ζημ Δ..ΚΑ.Ν. πνμηεζιέκμο κα ημοξ δζαβνάθεζ απυ ημκ ΚΔΑ. ε 

πενίπηςζδ υιςξ επζζηνμθήξ ημοξ ζηδκ εκενβυ δνάζδ πνέπεζ κα ημ δδθχκμοκ εββνάθςξ 

ζημ Δ..ΚΑ.Ν. ημοθάπζζημκ έλζ (6) ιήκεξ πνζκ απυ ηδκ πνχηδ δζμνβάκςζδ ζηδκ μπμία 

πνμηίεεκηαζ κα θάαμοκ ιένμξ, απμζηέθθμκηαξ ηαοηυπνμκα ζημ ΔΚΑΝ ηαζ πθδνμθμνίεξ 

εκημπζζιμφ ημοξ (whereabouts) πνμηεζιέκμο κα είκαζ δοκαηυξ μ έθεβπυξ ημοξ εηηυξ 

αβχκςκ. Ζ ιδ έβηαζνδ απμζημθή (6 ιήκεξ πνζκ ηδκ πνχηδ δζμνβάκςζδ) ηςκ 

πθδνμθμνζχκ αοηχκ ζοκζζηά, ιε αάζδ ηζξ μδδβίεξ ημο WADA, πανάααζδ ηςκ 
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ηακμκζζιχκ ακηζκηυπζκβη βζα ημκ αεθδηή ή ηδκ αεθήηνζα πμο επζζηνέθεζ ζηδκ εκενβυ 

δνάζδ. 

 

2.5 Έιεγρνο εληόο θαη εθηόο αγώλσλ 
 

Έθεβπμξ ζε αεθδηέξ δζεκενβείηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα αβχκςκ ηαζ εηηυξ αβχκςκ. Ζ 

δαπάκδ ημο εθέβπμο αανφκεζ ηδκ μζηεία αεθδηζηή μιμζπμκδία ή ημκ μζηείμ 

επαββεθιαηζηυ ζφκδεζιμ ή ημ θμνέα ζημκ μπμίμ ακήηεζ μ εθεβπυιεκμξ. 

 

2.5.1 Δληόο Αγώλσλ ζε νκαδηθά αγσλίζκαηα 

 

Ο έθεβπμξ κηυπζκ ζε αεθδηέξ είκαζ οπμπνεςηζηυξ ηαηά ηδ δζελαβςβή αβχκςκ 

εεκζηχκ πνςηαεθδιάηςκ ηαζ Κοπέθθμο Δθθάδαξ ζημοξ μπμίμοξ ζοιιεηέπμοκ μιάδεξ 

Ακχκοιςκ Αεθδηζηχκ Δηαζνζχκ (Α.Α.Δ) ή Σιδιάηςκ Αιεζαμιέκςκ Αεθδηχκ (Σ.Α.Α). 

Ο έθεβπμξ δζελάβεηαζ ζε δφμ ημοθάπζζημκ αεθδηέξ ηάεε μιάδαξ ηαζ εζδζηυηενα: 

ηα εεκζηά πνςηαεθήιαηα ζε έκακ ημοθάπζζημκ αβχκα, ηάεε αβςκζζηζηήξ διέναξ 

ηαζ ηάεε ηαηδβμνίαξ Πνςηαεθήιαημξ. Δζδζηά, ζε υζα Δεκζηά Πνςηαεθήιαηα 

δζελάβμκηαζ αβχκεξ ηαηάηαλδξ (play off), μ έθεβπμξ βίκεηαζ ζε έκακ ημοθάπζζημκ αβχκα 

ηάεε αβςκζζηζηήξ, ηάεε θάζδξ, ζοιπενζθαιαακμιέκμο ηαζ ημο ηεθζημφ αβχκα. 

ημ Κφπεθθμ Δθθάδαξ, ζε έκακ αβχκα ημοθάπζζημκ ηάεε αβςκζζηζηήξ ηαζ ηάεε 

θάζδξ αοημφ, ζοιπενζθαιαακμιέκμο ηαζ ημο ηεθζημφ αβχκα. 

Δπίζδξ μ έθεβπμξ είκαζ οπμπνεςηζηυξ ζε δομ ημοθάπζζημκ αεθδηέξ ηάεε μιάδαξ ζημοξ 

αβχκεξ ηδξ ακςηάηδξ εναζζηεπκζηήξ ηαηδβμνίαξ πακεθθδκίςκ ή εεκζηχκ πνςηαεθδιάηςκ 

ζηα αεθήιαηα πμο έπμοκ επαββεθιαηζηά πνςηαεθήιαηα, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζηα αεθήιαηα 

πμο ηαθθζενβμφκ ημκ εναζζηεπκζηυ αεθδηζζιυ. 

Ο έθεβπμξ ζηα μιαδζηά αεθήιαηα βίκεηαζ ημοθάπζζημκ ζε έλζ (6) αβςκζζηζηέξ ημο μζηείμο 

πνςηαεθήιαημξ ηδξ ηακμκζηήξ δζάνηεζαξ αοημφ ηαζ υπμο δζελάβμκηαζ αβχκεξ ηαηάηαλδξ 

(play off). Χξ πνμξ ημ Κφπεθθμ Δθθάδαξ, μ έθεβπμξ βίκεηαζ ημοθάπζζημκ ζημοξ αβχκεξ 

ηδξ διζηεθζηήξ ηαζ ηδξ ηεθζηήξ θάζδξ. 
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2.5.2 Δληόο αγώλσλ ζηα αηνκηθά αγσλίζκαηα 

 

Ο έθεβπμξ κηυπζκ βίκεηαζ ημοθάπζζημκ ζε ιία αβςκζζηζηή διένα δζελαβςβήξ ηςκ 

Πακεθθδκίςκ Αβχκςκ ηαζ Δεκζηχκ Πνςηαεθδιάηςκ ηδξ ακχηαηδξ ηαηδβμνίαξ. 

Δηηυξ ηςκ οπμπνεςηζηχκ εθέβπςκ πμο ηαηανηίγεζ ημ Eεκζηυ οιαμφθζμ Καηαπμθέιδζδξ 

ημο Νηυπζκ, μ έθεβπμξ κηυπζκ ιπμνεί κα επεηηείκεηαζ είηε ζε ιεβαθφηενμ ανζειυ 

εθεβπμιέκςκ αεθδηχκ είηε ζε αεθδηζηέξ δζμνβακχζεζξ πένακ ηςκ πνμακαθενμιέκςκ, 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηςκ αβχκςκ δ εκημθή δζεκένβεζαξ εθέβπμο ημο κηυπζκ δίδεηαζ απυ ηδκ 

ανιυδζα Δπζηνμπή ημο Δεκζημφ οιαμοθίμο Καηαπμθέιδζδξ ημο Νηυπζκ. 

 

2.6 Ο έιεγρνο ληνπηλ εθηόο ησλ αγώλσλ ηαζ εζδζηυηενα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

πνμεημζιαζίαξ ηςκ αεθδηχκ δζεκενβείηαζ ιε ή πςνίξ πνμεζδμπμίδζδ ηςκ αεθδηχκ. 

Ο ζπεδζαζιυξ ηςκ εθέβπςκ εηηυξ αβχκςκ βίκεηαζ ζε δφμ επίπεδα: 

ημ εηήζζμ ηαζ ημ εαδμιαδζαίμ. 

 

2.6.1 ηνλ εηήζην ζρεδηαζκό  

 

Γίκεηαζ ηαηανπάξ δ πνμκζηή ηαηακμιή ηςκ εθέβπςκ ακά άεθδια ακάθμβα ιε ημ 

αβςκζζηζηυ πνυβναιια ημο ζοβηεηνζιέκμο αεθήιαημξ ιε αάζδ ηζξ ανπέξ πμο 

ακαθένεδηακ παναπάκς. Ο εηήζζμξ ζπεδζαζιυξ πναβιαημπμζείηαζ ζηδκ ανπή ημο έημοξ. 

Παναημθμοεείηαζ δ ζςζηή ηήνδζή ημο ζε ιδκζαία αάζδ ηαζ ακαπνμζανιυγεηαζ, ακ 

πνεζαζηεί. 

 

2.6.2 ηνλ εβδνκαδηαίν ζρεδηαζκό  

 

Γίκεηαζ δ πνμκζηή ηαηακμιή ηςκ εθέβπςκ ιέζα ζηδκ εαδμιάδα βζα ηάεε 

εαδμιάδα ημο πνυκμο. Ο εαδμιαδζαίμξ ζπεδζαζιυξ βίκεηαζ ιζα θμνά ηδκ εαδμιάδα ηαζ 

ιπμνεί κα ακαπνμζανιυγεηαζ ακάθμβα. Ο εαδμιαδζαίμξ ζπεδζαζιυξ ζηδνίγεηαζ ζημκ 

εηήζζμ ζπεδζαζιυ, εκχ θαιαάκεζ οπυρδ ημο ηαζ παναιέηνμοξ, υπςξ δζαεεζζιυηδηεξ 

δεζβιαημθδπηχκ, ηοπυκ πνμδβμφιεκμζ άηανπμζ έθεβπμζ μζ μπμίμζ ηνίκεηαζ ζηυπζιμ κα 

επακαθδθεμφκ ηθπ. 
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2.7 Where abouts έιεγρνη Καηαιόγνπ ησλ ππό Έιεγρν Αζιεηώλ (ΚΔΑ) ζε εζληθό 

επίπεδν.   
 

ημ πθαίζζμ αοηυ ζοθθέβεζ πθδνμθμνίεξ δζαιμκήξ ηαζ πνμπυκδζδξ ηςκ εκ θυβς 

αεθδηχκ (whereabouts information). Σα (whereabouts) εκοπυβναθα, πθδνμθμνίεξ 

δζαιμκήξ ηαζ πνμπυκδζδξ (whereabouts information) ηςκ αεθδηχκ αημιζηχκ ηαζ 

μιαδζηχκ αβςκζζιάηςκ ζημ ΔΚΑΝ, ιέζς ηδξ μιμζπμκδίαξ ημοξ. ε πενίπηςζδ πμο 

ηάπμζμζ απυ ημοξ αεθδηέξ ή αεθήηνζεξ ημο ΚΔΑ απμζηέθθμοκ ηζξ ζπεηζηέξ πθδνμθμνίεξ 

ζηδκ ακηίζημζπδ δζεεκή μιμζπμκδία, ηζξ ημζκμπμζμφκ ζοβπνυκςξ ηαζ ζημ ΔΚΑΝ. Οζ 

πθδνμθμνίεξ βζα ημκ εκημπζζιυ αεθδηή ή μιάδςκ φιθςκα ιε ηδκ πανάβναθμ 2 ημο 

άνενμο 6 ηδξ οπ` ανζει. 19514/26.04.2005 Τπμονβζηήξ Απυθαζδξ ημο Τθοπμονβμφ 

Πμθζηζζιμφ ανιυδζμο βζα εέιαηα αεθδηζζιμφ (ΦΔΚ 648/Β/16.5.2005), μζ αεθδηέξ 

αημιζηχκ αεθδιάηςκ ηαζ μζ μιάδεξ πμο ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζημκ ΚΔΑ είκαζ 

οπμπνεςιέκμζ κα πανέπμοκ, εκοπυβναθα, πθδνμθμνίεξ δζαιμκήξ ηαζ πνμπυκδζδξ 

(whereabouts information) ζημ ΔΚΑΝ, ιέζς ηδξ μιμζπμκδίαξ ημοξ. ε πενίπηςζδ 

πμο ηάπμζμζ απυ ημοξ αεθδηέξ ή αεθήηνζεξ ημο ΚΔΑ απμζηέθθμοκ ηζξ ζπεηζηέξ 

πθδνμθμνίεξ ζηδκ ακηίζημζπδ δζεεκή μιμζπμκδία, ηζξ ημζκμπμζμφκ ζοβπνυκςξ ηαζ ζημ 

ΔΚΑΝ. 

Οζ πθδνμθμνίεξ βζα ημκ εκημπζζιυ αεθδηή ή μιάδςκ απμηεθμφκ ακαπυζπαζημ 

ιένμξ εκυξ απμηεθεζιαηζημφ ζπεδζαζιμφ εθέβπςκ εηηυξ αβχκςκ. Οζ πθδνμθμνίεξ αοηέξ 

πανέπμκηαζ ιε ηδ ιμνθή ηοπμπμζδιέκςκ εκηφπςκ πμο πανέπεζ ημ ΔΚΑΝ, ηα μπμία, 

αθμφ ζοιπθδνςεμφκ απυ ημοξ αεθδηέξ ή ηζξ μιμζπμκδίεξ, θοθάζζμκηαζ ζε εζδζηυ ανπείμ 

ημο ΔΚΑΝ. Σα έκηοπα αοηά απμζηέθθμκηαζ ζημ ΔΚΑΝ απυ ημοξ αεθδηέξ ή ηζξ 

μιμζπμκδίεξ είηε ιε fax είηε ιε e-mail υπςξ πενζβνάθεηαζ παναηάης. 

Ζ δζαπείνζζδ ηςκ whereabouts βίκεηαζ απυ ηδκ Τπδνεζία Γζαπείνζζδξ 

whereabouts ημο ΔΚΑΝ (έκαξ δζμζηδηζηυξ οπάθθδθμξ ηαζ έκα ιέθμξ ημο επζζηδιμκζημφ 

ηιήιαημξ) δ μπμία παναημθμοεεί ηδκ ειπνυεεζιδ οπμαμθή ημοξ απυ ημοξ αεθδηέξ ηαζ 

ηζξ μιάδεξ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζημκ ΚΔΑ. 

Οζ δζαδζηαζίεξ πμο αημθμοεμφκηαζ απυ ημ ΔΚΑΝ ζε πενζπηχζεζξ ιδ 

οπμαμθήξ ή εθθζπχκ whereabouts πενζβνάθμκηαζ ζε επυιεκεξ παναβνάθμοξ ημο 

πανυκημξ ηεζιέκμο. 
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2.7.1 Αηνκηθά αζιήκαηα 
 

Σα έκηοπα πθδνμθμνζχκ βζα ημκ εκημπζζιυ αεθδηή ζηα αημιζηά αεθήιαηα είκαζ 

δφμ εζδχκ: 

Σμ Έκηοπμ Πθδνμθμνζχκ βζα ημκ Δκημπζζιυ Αεθδηή πμο πενζθαιαάκεζ ημκ 

ηνζιδκζαίμ πνμβναιιαηζζιυ πνμπυκδζδξ ηαζ αβςκζζηζηχκ οπμπνεχζεςκ ηαζ ημ Έκηοπμ 

Αθθαβχκ ζηζξ Πθδνμθμνίεξ Δκημπζζιμφ Αεθδηή ημ μπμίμ πενζέπεζ ηζξ αθθαβέξ ζημκ 

ηνζιδκζαίμ πνμβναιιαηζζιυ. Σα έκηοπα αοηά έπμοκ ζπεδζαζηεί ιε αάζδ ηζξ πνμδζαβναθέξ 

ημο WADA ηαζ δζαθυνςκ δζεεκχκ μιμζπμκδζχκ (IAAF, FINA ηθπ). 

Σμ Έκηοπμ Πθδνμθμνζχκ βζα ημκ Δκημπζζιυ Αεθδηή (ΔΠΔΑ) είκαζ οπμπνεςιέκμζ 

κα ημ οπμαάθμοκ μζ αεθδηέξ πμο ανίζημκηαζ ζημκ Καηάθμβμ Δθεβπμιέκςκ Αεθδηχκ 

(ΚΔΑ) ημκ μπμίμ έπεζ ηαηανηίζεζ ημ ΔΚΑΝ. οιπθδνχκεηαζ απυ ημκ αεθδηή ιε ηδ 

αμήεεζα ημο πνμπμκδηή ημο ηαζ απμζηέθθεηαζ ζημ ΔΚΑΝ ιέζς ηςκ ακηίζημζπςκ 

μιμζπμκδζχκ ηάεε ηνίιδκμ. 

 

Σα ηέζζενα ηνίιδκα πςνίγμκηαζ ςξ ελήξ: 

Πνχημ ηνίιδκμ: Ηακμοάνζμξ, Φεανμοάνζμξ, Μάνηζμξ, 

Γεφηενμ ηνίιδκμ: Απνίθζμξ Μάσμξ, Ημφκζμξ η.μ.η. 

Ο αεθδηήξ ζηέθκεζ ημ ΔΠΔΑ ζηζξ 20 ημο πνμδβμφιεκμο ιήκα πνζκ ανπίζεζ ημ 

ζοβηεηνζιέκμ ηνίιδκμ, δδθαδή ςξ ηζξ 20 Γεηειανίμο βζα ημ πνχημ ηνίιδκμ, ςξ ηζξ 20 

Μανηίμο βζα ημ δεφηενμ ηνίιδκμ η.μ.η. 

ημ πνχημ πθαίζζμ ημο εκηφπμο εζζάβμκηαζ βεκζηέξ πθδνμθμνίεξ ημο αεθδηή, 

ηαεχξ ηαζ εκυξ πνμζχπμο πμο μνίγεζ μ αεθδηήξ ςξ εκαθθαηηζηυ πνυζςπμ επζημζκςκίαξ 

(πνμπμκδηήξ, βμκέαξ, ηθπ) 

ημ δεφηενμ πθαίζζμ μ αεθδηήξ ζοιπθδνχκεζ ηα ζημζπεία ημο ααζζημφ ηαζ εκυξ 

εκαθθαηηζημφ πχνμο πνμπυκδζδξ πμο πνδζζιμπμζεί, ηαεχξ ηαζ ηζξ χνεξ πνμπυκδζδξ ακά 

διένα ηδξ εαδμιάδαξ. 

ημ ηνίημ πθαίζζμ μ αεθδηήξ ζοιπθδνχκεζ ηζξ αβςκζζηζηέξ οπμπνεχζεζξ πμο έπεζ 

ημ ζοβηεηνζιέκμ ηνίιδκμ, δδθαδή ημ πνυκμ ηαζ ημκ ηυπμ ηςκ αβχκςκ. Ακ έπεζ 

πενζζζυηενμοξ απυ 6 αβχκεξ, ιπμνεί κα ζοιπθδνχζεζ ημοξ επζπθέμκ ζημ ηεθεοηαίμ 

πθαίζζμ ιε ηζξ παναηδνήζεζξ. 

ημ ηέηανημ πθαίζζμ ζοιπθδνχκμκηαζ πθδνμθμνίεξ βζα ηοπυκ πνμζςνζκέξ 

ζοκεήηεξ πνμπυκδζδξ (π.π. έκα ηαλίδζ πνμεημζιαζίαξ, camp ηθπ), υπμηε δδθαδή μζ πχνμζ 

πνμπυκδζδξ δζαθένμοκ απυ ημκ ηφνζμ ηαζ ημκ εκαθθαηηζηυ πχνμ πνμπυκδζδξ. Ακ έπεζ 
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πενζζζυηενμοξ απυ 3 πνμζςνζκμφξ πχνμοξ πνμπυκδζδξ, ιπμνεί κα ζοιπθδνχζεζ ημοξ 

επζπθέμκ ζημ ηεθεοηαίμ πθαίζζμ ιε ηζξ παναηδνήζεζξ. 

ημ πέιπημ πθαίζζμ ζοιπθδνχκεζ μ αεθδηήξ ημκ ηνζιδκζαίμ πνμβναιιαηζζιυ, 

ζοιπθδνχκμκηαξ ηαηανπήκ ημοξ ιήκεξ ζηδκ πνχηδ ζηήθδ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζηα 

οπυθμζπα ηεθζά ηα βνάιιαηα πμο ακηζζημζπμφκ ζε ηάεε δναζηδνζυηδηα. Γδθαδή 

ζοιπθδνχκεζ ιε „I‟ ηζξ διένεξ πμο ηάκεζ πνμπυκδζδ ζημκ ηφνζμ πχνμ πνμπυκδζδξ, ιε 

„K‟ υηακ ηάκεζ πνμπυκδζδ ζημκ εκαθθαηηζηυ πχνμ πνμπυκδζδξ, „Α’, „Β’, „C’, ακ ηάκεζ 

πνμζςνζκά πνμπυκδζδ ζηδκ „Α’, ‘Β’, ‘C’ ημπμεεζία ακηίζημζπα, „Υ‟ ηζξ διένεξ πμο 

ανίζηεηαζ ζε αβχκεξ ηαζ „Σ‟ ηζξ διένεξ πμο ηαλζδεφεζ. Με παφθα („-„) ζδιεζχκμκηαζ μζ 

διένεξ πμο μ αεθδηήξ έπεζ λεημφναζδ (νεπυ).  

Δπεζδή ιπμνεί κα οπάνπμοκ δζαθμνμπμζήζεζξ ζε ζπέζδ ιε ημ πνυβναιια πμο έπεζ 

ζηείθεζ μ αεθδηήξ ζηδκ ανπή ημο ηνζιήκμο, πνέπεζ κα ζηέθκεζ άιεζα ηζξ αθθαβέξ πμο 

επένπμκηαζ ζημκ ανπζηυ πνμβναιιαηζζιυ ιε ημ Έκηοπμ Αθθαβχκ ζηζξ Πθδνμθμνίεξ 

Δκημπζζιμφ Αεθδηή. ημ ζοβηεηνζιέκμ έκηοπμ ζοιπθδνχκμκηαζ μπμζεζδήπμηε αθθαβέξ 

έπμοκ επέθεεζ ζε ζπέζδ ιε ημ ζζπφμκ Έκηοπμ Πθδνμθμνζχκ βζα Δκημπζζιυ Αεθδηή ηαζ 

πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ βζα ιδ πνμβναιιαηζζιέκεξ αθθαβέξ ημο πνμβνάιιαημξ 

πνμπυκδζδξ (ηυπμξ ή πνυκμξ). ζα ζημζπεία δεκ ακαθένμκηαζ ζημ ζπεηζηυ έκηοπμ, αοηά 

εεςνείηαζ υηζ ζζπφμοκ ςξ έπμοκ. Σμ Έκηοπμ Αθθαβχκ ζηζξ Πθδνμθμνίεξ Δκημπζζιμφ 

Αεθδηή είκαζ ηαθυ κα απμζηέθθεηαζ απεοεείαξ ζημ ΔΚΑΝ, θυβς ημο επείβμκημξ 

παναηηήνα ημο. 

Σν Έληππν Πιεξνθνξηώλ γηα ηνλ Δληνπηζκό Αζιεηή (ΔΠΔΑ) αθμνά έκακ 

ηνίιδκμ ζπεδζαζιυ ηαζ πνέπεζ κα ζοιπθδνχκεηαζ ιε αηνίαεζα ηαζ επζιέθεζα απυ ημκ 

αεθδηή ζε ζοκενβαζία ιε ημκ πνμπμκδηή ημο. Δπεζδή πανεηηθίζεζξ απυ έκα ηνίιδκμ 

ζπεδζαζιυ είκαζ πμθφ πζεακυκ κα ζοιααίκμοκ, εα πνέπεζ ιυθζξ δζαπζζηχκμκηαζ, κα 

απμζηέθθεηαζ ημ ηαπφηενμ δοκαηυ έκα Έκηοπμ Αθθαβχκ ζηζξ Πθδνμθμνίεξ Δκημπζζιμφ 

Αεθδηή. Αοηυ είκαζ απαναίηδημ, βζα κα ιδκ βίκεηαζ άζημπδ ακαγήηδζδ ημο αεθδηή. 

 

2.7.2 Άθαξπνο έιεγρνο 

 

Με αάζδ ημοξ ηακμκζζιμφξ ημο ΔΚΑΝ («Νμιμεεζία ηαζ Κακμκζζιμί») ακ 

οπάνλμοκ 3 αδζηαζμθυβδηεξ απμοζίεξ («άηανπμζ έθεβπμζ» ή “missed tests”) ζε δζάζηδια 

12 ιδκχκ, ηαηά ηδ δζάνηεζα εθέβπμο εηηυξ αβχκςκ, μ αεθδηήξ εεςνείηαζ υηζ έπεζ 

οπμπέζεζ ζε πανάααζδ κηυπζκβη. Με ημκ υνμ «άηανπμξ έθεβπμξ» εκκμείηαζ δ απμοζία 
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ημο αεθδηή απυ ημκ ηυπμ πνμπυκδζδξ ηδ ζπεηζηή χνα ηαζ διένα πμο έπεζ δδθχζεζ ζημ 

ακηίζημζπμ whereabout. Γζα ηδ δζεοηυθοκζδ ηςκ αεθδηχκ οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα 

οπμαμθήξ έηηαηηδξ αθθαβήξ ιέζς ιδκφιαημξ SMS πνμξ ημκ ανζειυ +30 6936 901003. 

Αοηή δ δοκαηυηδηα δίκεηαζ ιυκμ ζε έηηαηηεξ πενζπηχζεζξ υηακ δεκ οπάνπεζ δ 

δοκαηυηδηα απμζημθήξ fax ή e-mail. Πενζζζυηενεξ μδδβίεξ βζα ηδ δοκαηυηδηα οπμαμθήξ 

έηηαηηδξ αθθαβήξ ιέζς SMS οπάνπμοκ ζηδκ ζζημζεθίδα www.eskan.gr ζηδκ εκυηδηα 

«εθίδα ημο Αεθδηή». 

Γζα πεζνυβναθδ οπμαμθή ηοπχκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ θυνιεξ, ζοιπθδνχκμκηαζ 

πεζνυβναθα ηα ακηίζημζπα πεδία ηαζ ζηέθκεηαζ δ θυνια ημο whereabout ιε fax ζηδκ 

μζηεία μιμζπμκδία ηαζ ζημ ΔΚΑΝ (fax: 210-6457403). 

Γζα δθεηηνμκζηή οπμαμθή πνδζζιμπμζείηαζ δ ιμνθή ηςκ ανπείςκ Microsoft Word 

(ιε ηαηάθδλδ “.doc”). Αθμφ ακμίλεζ ημ ζπεηζηυ ανπείμ, ζοιπθδνχκμκηαζ δθεηηνμκζηά ηα 

απαναίηδηα πεδία (ζδιεζχκμκηαζ ζε βαθάγζμ πθαίζζμ).. οιπθδνχκμκηαζ ηα γδημφιεκα 

ζημζπεία ζε εθθδκζηά ή αββθζηά. ηδ ζοκέπεζα αθμφ ζοιπθδνςεεί δ θυνια απμεδηεφεηαζ 

ημ ανπείμ δίκμκηαξ ημ υκμια ημο αεθδηή ςξ υκμια ημο ανπείμο ηαζ απμζηέθθεηαζ ιε e-

mail ζηδ δζεφεοκζδ: whereabouts@eskan.gr. 

Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηυ κα δίκμκηαζ πθήνδ ζημζπεία 

επζημζκςκίαξ ηυζμ ηςκ αεθδηχκ-ζοκηεθεζηχκ υζμ ηαζ ημο εκαθθαηηζημφ πνμζχπμο 

επζημζκςκίαξ χζηε κα ιπμνεί κα ένεεζ ζε επζημζκςκία δ μιάδα δεζβιαημθδρίαξ, ακ δεκ  

ανεζ ζημ δδθςιέκμ πχνμ ηαζ πνυκμ πνμπυκδζδξ ηαζ βίκεζ  απμθοβή ηοπυκ «άηανπμο 

εθέβπμο». Σμκίγεηαζ ζδζαίηενα υηζ υηακ οπάνπεζ πνμεημζιαζία ζημ ελςηενζηυ πνέπεζ 

επίζδξ κα δίκμκηαζ πθήνδ ζημζπεία (ηυπμξ πνμπυκδζδξ, χνεξ πνμπυκδζδξ, λεκμδμπείμ 

δζαιμκήξ, ηδθέθςκα επζημζκςκίαξ) έηζζ χζηε κα οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα εκημπζζιμφ ημο 

αεθδηή. Σμ ΔΚΑΝ ιπμνεί κα ελμοζζμδμηεί ημοξ ανιυδζμοξ εεκζημφξ θμνείξ βζα έθεβπμ 

ζε Έθθδκεξ αεθδηέξ. 

Σέθμξ, ημκίγεηαζ υηζ δ ιδ έβηαζνδ ή δ εθθζπήξ οπμαμθή whereabouts ζοκζζηά 

πανααίαζδ ηςκ ηακμκζζιχκ ακηζκηυπζκβη δ μπμία ιπμνεί κα επζθένεζ ζπεηζηέξ ηονχζεζξ . 

 

2.7.3 Αληηκεηώπηζε εηδηθώλ πεξηπηώζεσλ ζην πξόγξακκα ειέγρσλ εθηόο αγώλσλ 
 

Μη υποβολή τρίμηνων whereabouts 

ε πενίπηςζδ ιδ έβηαζνδξ οπμαμθήξ ηςκ ηνίιδκςκ whereabouts απυ αεθδηή ή αεθήηνζα 

πμο πενζθαιαάκεηαζ ζημκ ΚΔΑ εκενβμπμζείηαζ δ αηυθμοεδ δζαδζηαζία: 
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1. Ακ οπάνπμοκ ζημζπεία ημο αεθδηή απυ πνμδβμφιεκα whereabouts εζδμπμζείηαζ 

ηαηανπήκ ηδθεθςκζηά κα οπμαάθθεζ εκηυξ ηνζδιένμο (δδθαδή ςξ ηζξ 24 ημο 

ζοβηεηνζιέκμο ιήκα) ηα ζπεηζηά whereabouts. 

2. Ακ δεκ οπάνπμοκ ζημζπεία ημο αεθδηή (π.π. whereabouts πνχημο ηνζιήκμο) ή 

δεκ ιπμνεί κα ανεεεί ζηα ζημζπεία επζημζκςκίαξ πμο έπεζ δχζεζ, ηυηε εζδμπμζείηαζ ιε fax 

δ Ακηίζημζπδ μιμζπμκδία χζηε κα εζδμπμζήζεζ εηείκδ ημκ αεθδηή κα απμζηείθεζ εκηυξ 

πεκεδιένμο (ςξ ηζξ 26 ημο ζοβηεηνζιέκμο ιήκα) ηα ζπεηζηά whereabouts. Σαοηυπνμκα 

γδημφκηαζ απυ ηδκ μιμζπμκδία ηα ζημζπεία επζημζκςκίαξ ημο αεθδηή πμο έπεζ ζηδ 

δζάεεζή ηδξ (ηδθέθςκα επζημζκςκίαξ ηαζ δζεφεοκζδ). 

3. Ακ πανέθεμοκ ηα παναπάκς πνμκζηά πενζεχνζα πςνίξ ακηαπυηνζζδ απυ ηδ 

ιενζά ημο αεθδηή ηυηε απμζηέθθεηαζ ζοζηδιέκδ επζζημθή απυ ημ ΔΚΑΝ ζημκ αεθδηή 

(ιε ημζκμπμίδζδ ζηδκ ακηίζημζπδ μιμζπμκδία) ζηδκ μπμία ημο γδηείηαζ κα απμζηείθεζ ηα 

ζπεηζηά whereabouts ημο ηνζιήκμο εκηυξ 7 ενβάζζιςκ διενχκ. ηδκ επζζημθή αοηή 

βκςζημπμζμφκηαζ ζημκ αεθδηή ηαζ μζ ζοκέπεζεξ ηδξ ιδ ζοιιυνθςζδξ. ηακ πανέθεεζ 

ημ7ήιενμ πςνίξ απμηέθεζια ηυηε απμζηέθθεηαζ ηαζ κέα επζζημθή η.μ.η. 

4. Ζ επζζημθή πμο απμζηέθθεηαζ ζημκ αεθδηή έπεζ ημ παναηηήνα παναηήνδζδξ 

βζα ιδ ζοιιυνθςζδ ιε ημοξ ηακμκζζιμφξ οπμαμθήξ whereabouts. Ακ μ αεθδηήξ δεπηεί 

ηνεζξ παναηδνήζεζξ βζα ιδ ζοιιυνθςζδ ιε ημοξ ηακμκζζιμφξ οπμαμθήξ whereabouts 

ιέζα ζε δζάζηδια 12 ιδκχκ ηυηε εεςνείηαζ υηζ έπεζ οπμπέζεζ ζε πανάααζδ ηςκ 

ηακμκζζιχκ ακηζκηυπζκβη. Δπίζδξ, ακ ιέζα ζε δζάζηδια 12 ιδκχκ μ ανζειυξ ηςκ 

παναηδνήζεςκ βζα ιδ ζοιιυνθςζδ ιε ημοξ ηακμκζζιμφξ οπμαμθήξ whereabouts ζοκ ημκ 

ανζειυ ηςκ άηανπςκ εθέβπςκ (αθ. επυιεκδ πανάβναθμ) ζζμφηαζ ιε ηνία (3) ηυηε 

εεςνείηαζ υηζ έπεζ οπμπέζεζ ζε πανάααζδ ηςκ ηακμκζζιχκ ακηζκηυπζκβη. 

 

2.7.4 Διιηπή whereabouts 
 

ε πενίπηςζδ οπμαμθήξ whereabouts ιε εθθζπή ζημζπεία (είηε πνυηεζηαζ βζα 

ηνίιδκα whereabouts είηε βζα αθθαβέξ ζημκ πνμβναιιαηζζιυ) ηυηε εκενβμπμζείηαζ δ 

αηυθμοεδ δζαδζηαζία: 

1. Ακ οπάνπμοκ ζημζπεία ημο αεθδηή απυ πνμδβμφιεκα whereabouts εζδμπμζείηαζ 

ηαηανπήκ ηδθεθςκζηά κα οπμαάθθεζ εκηυξ δηεκέξνπ ηα ζημζπεία πμο θείπμοκ απυ ηα 

οπμαθδεέκηα whereabouts. 
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2. Ακ δεκ οπάνπμοκ ζημζπεία ημο αεθδηή (π.π. whereabouts πνχημο ηνζιήκμο) ή 

δεκ ιπμνεί κα ανεεεί ζηα ζημζπεία επζημζκςκίαξ πμο έπεζ δχζεζ, ηυηε εζδμπμζείηαζ ιε fax 

δ ακηίζημζπδ μιμζπμκδία χζηε κα εζδμπμζήζεζ εηείκδ ημκ αεθδηή κα απμζηείθεζ εκηυξ 

ηξηεκέξνπ ηα ζημζπεία πμο θείπμοκ απυ ηα οπμαθδεέκηα whereabouts. Σαοηυπνμκα 

γδημφκηαζ απυ ηδκ μιμζπμκδία ηα ζημζπεία επζημζκςκίαξ ημο αεθδηή πμο έπεζ ζηδ 

δζάεεζή ηδξ (ηδθέθςκα επζημζκςκίαξ ηαζ δζεφεοκζδ). 

3. Ακ πανέθεμοκ ηα παναπάκς πνμκζηά πενζεχνζα πςνίξ ακηαπυηνζζδ απυ ηδ 

ιενζά ημο αεθδηή ηυηε απμζηέθθεηαζ ζοζηδιέκδ επζζημθή απυ ημ ΔΚΑΝ ζημκ αεθδηή 

(ιε ημζκμπμίδζδ ζηδκ ακηίζημζπδ μιμζπμκδία) ζηδκ μπμία ημο γδηείηαζ κα απμζηείθεζ ηα 

ζπεηζηά whereabouts ζοιπθδνςιέκα ζςζηά (ιε ηα ζημζπεία πμο θείπμοκ) εκηυξ 3 

ενβάζζιςκ διενχκ. ηδκ επζζημθή αοηή βκςζημπμζμφκηαζ ζημκ αεθδηή ηαζ μζ 

ζοκέπεζεξηδξ ιδ ζοιιυνθςζδξ. ηακ πανέθεεζ ημ 3ήιενμ πςνίξ απμηέθεζια ηυηε  

απμζηέθθεηαζ ηαζ κέα επζζημθή η.μ.η. 

4. Ζ επζζημθή πμο απμζηέθθεηαζ ζημκ αεθδηή έπεζ ημ παναηηήνα παναηήνδζδξ 

βζα ιδ ζοιιυνθςζδ ιε ημοξ ηακμκζζιμφξ οπμαμθήξ whereabouts. Ακ μ αεθδηήξ δεπηεί 

ηνεζξ παναηδνήζεζξ βζα ιδ ζοιιυνθςζδ ιε ημοξ ηακμκζζιμφξ οπμαμθήξ whereabouts 

ιέζα ζε δζάζηδια 12 ιδκχκ ηυηε εεςνείηαζ υηζ έπεζ οπμπέζεζ ζε πανάααζδ ηςκ 

ηακμκζζιχκ ακηζκηυπζκβη. Δπίζδξ, ακ ιέζα ζε δζάζηδια 12 ιδκχκ μ ανζειυξ ηςκ 

παναηδνήζεςκ βζα ιδ ζοιιυνθςζδ ιε ημοξ ηακμκζζιμφξ οπμαμθήξ whereabouts ζοκ ημκ 

ανζειυ ηςκ άηανπςκ εθέβπςκ (αθ. επυιεκδ πανάβναθμ) ζζμφηαζ ιε ηνία (3) ηυηε 

εεςνείηαζ υηζ έπεζ οπμπέζεζ ζε πανάααζδ ηςκ ηακμκζζιχκ ακηζκηυπζκβη. 

 

2.8 Whereabouts γηα ηα νκαδηθά αζιήκαηα δ οπδνεζία δζαπείνζζδξ επζημζκςκεί 

απεοεείαξ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ μιμζπμκδίεξ βζα ηδκ ακάηηδζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο 

θείπμοκ. 

Απυ ημ Έκηοπμ Δηήζζα Γναζηδνζυηδηαξ ηδξ Δεκζηήξ Οιάδαξ ηαεμνίγμκηαζ μζ 

πενίμδμζ πνμεημζιαζίαξ ηαζ ηαηαβνάθμκηαζ απυ ηδκ οπδνεζίαξ δζαπείνζζδξ whereabouts 

ημο ΔΚΑΝ. Ακ απυ ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ μιμζπμκδίεξ δεκ οπμαθδεμφκ ηα ακηίζημζπα 

Δκηοπα Πθδνμθμνζχκ Πνμεημζιαζίαξ Οιάδαξ ηδκ πενίμδμ εηείκδ ηυηε βίκεηαζ 

ηδθεθςκζηή επζημζκςκία ιε ηδκ ακηίζημζπδ μιμζπμκδία. 
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2.8.1Άθαξπνη έιεγρνη 
 

Ακ απυ ηδκ έηεεζδ ηδξ μιάδαξ δεζβιαημθδρίαξ πνμηφπηεζ υηζ ηάπμζμξ έθεβπμξ δεκ 

έβζκε (είηε πςνίξ πνμεζδμπμίδζδ είηε ιε πνμεζδμπμίδζδ), ηυηε ημ ΔΚΑΝ, αθμφ ελεηάζεζ 

ηα ηεθεοηαία whereabouts πμο έπεζ ζηείθεζ μ αεθδηήξ ηαζ δζαπζζηχζεζ υηζ δεκ οπήνλε 

έβηαζνδ εκδιένςζδ απυ ιένμοξ ημο, εζδμπμζεί εββνάθςξ ημ ζοβηεηνζιέκμ αεθδηή υηζ δεκ 

ανέεδηε ζημ δδθςιέκμ ηυπμ ηαζ πνυκμ πνμπυκδζδξ ζε έθεβπμ εηηυξ αβχκςκ (άκαππορ 

έλεγσορ). Σαοηυπνμκα, ζηυπζιμ είκαζ κα πνμβναιιαηίζεζ κέμ έθεβπμ ζημκ αεθδηή ημ 

δοκαηυ ζοκημιυηενμ. 

Δάκ μ αεθδηήξ επζηαθεζηεί θυβμοξ ακςηέναξ αίαξ πμο πνμηάθεζακ ημκ άηανπμ 

έθεβπμ πνέπεζ εκηυξ επηά (7) ενβάζζιςκ διενχκ κα απμζηείθεζ βναπηχξ ηζξ αζηζάζεζξ ημο 

ζημ ΔΚΑΝ ιε υηζ απμδεζηηζηυ ζημζπείμ εεςνεί ζηυπζιμ. Αθμφ ελεηάζεζ αοηά ηα 

ζημζπεία ημ ΔΚΑΝ απμθαίκεηαζ ακ εα ηαηαθμβίζεζ ζημκ αεθδηή ημκ άηανπμ έθεβπμ. Ακ 

ημ ΔΚΑΝ εεςνήζεζ υηζ ηα ζημζπεία πμο πνμζημιίγεζ μ αεθδηήξ είκαζ επανηή ηυηε 

ιπμνεί κα ιδκ ημο ηαηαθμβίζεζ ημκ άηανπμ έθεβπμ. 

Ακ ηάπμζμξ αεθδηήξ έπεζ ηνεζξ άηανπμοξ εθέβπμοξ ζε δζάζηδια 12 ιδκχκ, ηυηε  

εεςνείηαζ υηζ έπεζ οπμπέζεζ ζε πανααίαζδ ηςκ ηακμκζζιχκ ακηζκηυπζκβη. Δπίζδξ, ακ 

ιέζα ζε δζάζηδια 12 ιδκχκ μ ανζειυξ ηςκ παναηδνήζεςκ βζα ιδ ζοιιυνθςζδ ιε ημοξ 

ηακμκζζιμφξ οπμαμθήξ whereabouts ζοκ ημκ ανζειυ ηςκ άηανπςκ εθέβπςκ  ζζμφηαζ ιε 

ηνία (3) ηυηε εεςνείηαζ υηζ έπεζ οπμπέζεζ ζε πανάααζδ ηςκ ηακμκζζιχκ ακηζκηυπζκβη. 

Ακ μ αεθδηήξ αοηυξ είκαζ ζημκ ΚΔΑ ηδξ ακηίζημζπδξ Γζεεκμφξ Οιμζπμκδίαξ, ηυηε 

ημ ΔΚΑΝ εζδμπμζεί πανάθθδθα ημ WADA ηαζ ηδκ ακηίζημζπδ δζεεκή μιμζπμκδία, 

ζπεηζηά ιε ημκ άηανπμ έθεβπμ. 

Ζ εκημθή δζεκένβεζαξ ζε πενζπηχζεζξ ηέημζςκ εθέβπςκ δίδεηαζ απυ ημ ΔΚΑΝ, απυ 

ημκ Γεκζηυ Γναιιαηέα Αεθδηζζιμφ ή  απυ ηδκ Δθθδκζηή Οθοιπζαηή Δπζηνμπή ή απυ ηδκ 

μζηεία αεθδηζηή  μιμζπμκδία. Οζ ακςηένς θμνείξ ιε βναπηή εκημθή ημοξ πνμξ ηζξ 

ανιυδζεξ οπδνεζίεξ δεζβιαημθδρίαξ ηαζ ακάθοζδξ ημο Ο.Α.Κ.Α, γδημφκ ηδ δζεκένβεζα 

εθέβπμο κημπζκ. Γεκ επζηνέπεηαζ δ δζεκένβεζα εθέβπμο κηυπζκ απυ μπμοδήπμηε θμνέα, 

διεδαπυ ή αθθμδαπυ, πςνίξ πνμδβμφιεκδ εκδιένςζδ ημο ΔΚΑΝ. 

Με απυθαζδ ημο Τπμονβμφ Πμθζηζζιμφ, πμο εηδίδεηαζ ιέζα ζε έλζ (6) ιήκεξ απυ 

ηδ δδιμζίεοζδ ημο πανυκημξ, ηαεμνίγμκηαζ δ δζαδζηαζία ηθήνςζδξ ηςκ αβχκςκ ή ηςκ 

αβςκζζιάηςκ πμο εα δζελαπεεί μ πζμ πάκς έθεβπμξ, ζφιθςκα ιε ηα ακςηένς, δ 

δζαδζηαζία βκςζημπμίδζδξ ηςκ ανιυδζςκ βζα ηδ δζελαβςβή ημο εθέβπμο πνμζχπςκ, δ 

δζαδζηαζία ηθήνςζδξ ηκ αεθδηχκ απυ ηάεε μιάδα ή αβχκζζια πμο εα οπμαθδεμφκ ζημκ 
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έθεβπμ κηυπζκ ηαζ μ ηνυπμξ ακαημίκςζδξ ζημοξ ηθδνςεέκηεξ, δ δζαδζηαζία ζοθθμβήξ, 

ζοζηεοαζίαξ ηαζ ιεηαθμνάξ ηςκ δεζβιάηςκ, μ ηνυπμξ ακαημίκςζδξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ 

ημο εθέβπμο, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ημοξ ζπεηζημφξ ηακμκζζιμφξ ηδξ Γ.Ο.Δ, ημο Π.Ο.Α ηαζ 

ηςκ Παβημζιίςκ Οιμζπμκδζχκ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηάεε άθθδ ακαβηαία θεπημιένεζα. 

 

2.9. Καη' εμαίξεζε ρξήζε γηα ζεξαπεπηηθνύο ζθνπνύο (ΔΥΘ) 
 

Ζ πνήζδ μπμζαζδήπμηε Απαβμνεοιέκδξ Οοζίαξ απυ έκακ αεθδηή βζα ζαηνζημφξ 

θυβμοξ είκαζ δοκαηή δοκάιεζ ιζαξ ηαη‟ Δλαίνεζδ Υνήζδξ βζα Θεναπεοηζημφξ ημπμφξ 

(TUE-ΔΥΘ). 

Ρςθμιζηικό πλαίζιο 

Οζ δζαδζηαζίεξ ηαη‟ ελαίνεζδξ πνήζδξ βζα εεναπεοηζημφξ ζημπμφξ νοειίγμκηαζ απυ 

ηα Γζεεκή Πνυηοπα βζα ηαη‟ Δλαίνεζδ Υνήζδ βζα Θεναπεοηζημφξ ημπμφξ (TUE-ΔΥΘ) 

ημο Παβηυζιζμο Κχδζηα Ακηί-Νηυπζκβη. Σα δζεεκή πνυηοπα βζα ηαη‟ Δλαίνεζδ Υνήζδ 

βζα Θεναπεοηζημφξ ημπμφξ ημο Παβηυζιζμο Κχδζηα Ακηζ-κηυπζκβη απμηεθμφκ 

οπμπνεςηζηά Γζεεκή Πνυηοπα (επζπέδμο 2) ηαζ ακαπηφπεδηακ ςξ ηιήια ημο Παβημζιίμο 

Πνμβνάιιαημξ Ακηζ-κηυπζκβη. φιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ βζα TUE ημο Παβηυζιζμο 

Πνμβνάιιαημξ Ακηί-Νηυπζκβη ημο WADA (Version 1.0 23.01.2007), ιζα ηαη‟ Δλαίνεζδ 

Υνήζδ βζα Θεναπεοηζημφξ ημπμφξ απμηεθεί ηδκ έβηνζζδ βζα ηδ θήρδ ιζαξ 

απαβμνεοιέκδξ  μοζίαξ οπυ ηαθά ηαεμνζζιέκμοξ ηαζ πενζμνζζιέκμοξ  υνμοξ. Μζα αίηδζδ 

βζα TUE εα πνέπεζ κα οπμαθδεεί ζφιθςκα ιε ηα δζεεκή πνυηοπα βζα TUE.  

Μία ΔΥΘ πνέπεζ κα θδθεεί βζα ηδ πνήζδ μπμζαζδήπμηε μοζίαξ ημο 

Απαβμνεοιέκμο Καηάθμβμο. Ακάθμβα ιε ηδκ ίδζα ηδκ μοζία ηαζ ημκ ηνυπμ πμνήβδζδξ 

ηδξ, είηε ιία ηοπζηή TUE είηε ιζα ζοκμπηζηή TUE (ATUE-ΔΥΘ) ιπμνεί κα πμνδβδεεί. 

θμζ μζ αεθδηέξ πμο πνεζάγμκηαζ ηάπμζα ζαηνζηή πενίεαθρδ πμο πενζθαιαάκεζ ιζα 

απαβμνεοιέκδ μοζία ή ιέεμδμ ηαζ οπυηεζκηαζ ζε έθεβπμ, πνέπεζ κα θάαμοκ έβηνζζδ TUE 

απυ ημκ ζπεηζηυ Ονβακζζιυ Ακηζ-κηυπζκβη. Πνμηεζιέκμο κα θδθεεί δ έβηνζζδ βζα ιζα 

TUE, μζ αεθδηέξ εα πνέπεζ κα θένμοκ ιζα ηαθά ηεηιδνζςιέκδ ζαηνζηή ηαηάζηαζδ ιε 

αλζυπζζηα ζπεηζηά ζαηνζηά δεδμιέκα. 

 

WADA Απαγνξεπκέλνο Καηάινγνο 2008 

http://www.doping-prevention.de/el/control-system-analytics/therapeutic-use-exemptions-tue.html
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φιθςκα ιε ημκ απαβμνεοιέκμ ηαηάθμβμ ηα αηυθμοεα ζπυθζα ακαθένμκηαζ ζημ 

πθαίζζμ ηςκ TUEs: 

- S3.Βήηα-2-Αγσληζηέο  

Ζ θμνιμηενυθδ, δ ζαθαμοηαιυθδ, δ ζαθιεηενυθδ ηαζ δ ηενιπμοηαθίκδ υηακ 

πμνδβμφκηαζ ιε εζζπκμή, απαζημφκ ιζα ζοκμπηζηή Δλαίνεζδ βζα Θεναπεοηζηή Υνήζδ. 

Πανά ηδ πμνήβδζδ μπμζαζδήπμηε ιμνθήξ Δλαίνεζδξ βζα Θεναπεοηζηή Υνήζδ, ιζα 

ζοβηέκηνςζδ ζαθαμοηαιυθδξ (εθεφεενδξ ζοκ βθοημονμκίδζμ) ιεβαθφηενδξ απυ 1000 

ng/mL εα εεςνδεεί ςξ εεηζηυ δείβια εηηυξ ακ μ αεθδηήξ απμδείλεζ υηζ ημ ιδ 

θοζζμθμβζηυ απμηέθεζια ήηακ ζοκέπεζα ηδξ εεναπεοηζηήξ πνήζδξ απυ ηδκ εζζπκευιεκδ 

ζαθαμοηαιυθδ. 

- S5. Γηνπξεηηθά θαη άιινη παξάγνληεο ζπγθάιπςεο  

Δλαίνεζδ βζα Θεναπεοηζηή Υνήζδ δεκ ζζπφεζ εάκ ηα μφνα εκυξ αεθδηή πενζέπμοκ έκα 

δζμονδηζηυ ζε ορδθυηενμ πμζυ ζοβηνζηζηά ιε ζοβηεηνζιέκμ υνζμ ή αηυιδ ηαζ ηάης απυ 

αοηυ εάκ πενζέπεζ ζοβηέκηνςζδ απαβμνεοιέκδξ μοζίαξ ή μοζζχκ. 

- Μ2.Υεκηθόο θαη θπζηθόο ρεηξηζκόο   

Ζ εκδμθθέαζα έβποζδ είκαζ απαβμνεοιέκδ. ε ιζα μλεία ζαηνζηή ηαηάζηαζδ +υπμο αοηή 

δ ιέεμδμξ ηνίκεηαζ απαναίηδηδ, δ ακαδνμιζηή Δλαίνεζδ βζα Θεναπεοηζηή Υνήζδ 

ηνίκεηαζ ακαβηαία. 

- M3. Γνληδηαθό Νηόπηλγθ  

Ζ ιδ εεναπεοηζηή πνήζδ ηςκ ηοηηάνςκ, βμκίδζςκ, βεκεηζηχκ ζημζπείςκ, ή ηδξ 

δζαιυνθςζδξ ηδξ βμκζδζαηήξ έηθναζδξ, πμο έπεζ ηδκ ζηακυηδηα κα εκζζπφζεζ ηδκ 

αεθδηζηή απυδμζδ, είκαζ απαβμνεοιέκδ. 

- S9.Γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή  

θα ηα βθοημημνηζημζηενμεζδή είκαζ απαβμνεοιέκα υηακ πμνδβμφκηαζ ζημιαηζηά, 

πνςηηζηά, εκδμθθέαζα ή εκδμιοσηά. Ζ πνήζδ ημοξ απαζηεί ιζα έβηνζζδ Δλαίνεζδξ βζα 

Θεναπεοηζηή Υνήζδ. Οζ άθθεξ μδμί πμνήβδζδξ (εβπφζεζξ εκδμανενζηά / πενζανενζηά / 

πενζηεκυκηζα / επζζηθδνίδζα / εκδμδενιζηά ηαζ εζζπκμέξ) απαζημφκ ιζα οκμπηζηή 

Δλαίνεζδ βζα Θεναπεοηζηή Υνήζδ εηηυξ απυ ηζξ πενζπηχζεζξ υπμο πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ημπζηά παναζηεοάζιαηα βζα δενιαημθμβζηέξ (ζοιπενζθαιαακμιέκμο ηδξ ζμκημθυνδζδξ / 
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θςκμθυνδζδξ), ςηζηέξ, νζκζηέξ, μθεαθιζηέξ, ζημιαηζηέξ, μοθζηέξ ηαζ πενζπνςηηζηέξ 

δζαηαναπέξ πμο δε εεςνμφκηαζ απαβμνεοιέκα ηαζ δεκ απαζημφκ μπμζαδήπμηε ιμνθή 

Δλαίνεζδξ βζα Θεναπεοηζηή Υνήζδ. Δάκ δ θανιαηεοηζηή αβςβή εκυξ αεθδηή πμο 

απαζηείηαζ βζα ηδ εεναπεία ιζαξ αζεέκεζαξ ή ηαηάζηαζδξ ηοβπάκεζ κα ειπίπηεζ ζημκ 

Απαβμνεοιέκμ Καηάθμβμ, ιζα ηαη‟ Δλαίνεζδ Υνήζδ βζα Θεναπεοηζημφξ ημπμφξ ιπμνεί 

κα δχζεζ ζε αοηυκ ημκ αεθδηή ηδκ έβηνζζδ βζα κα πάνεζ ηδκ ακαβηαία αβςβή. 

 

Έγθξηζε ηεο ΔΥΘ 

Σα ηνζηήνζα βζα ηδκ έβηνζζδ ιζαξ ΔΥΘ είκαζ: 

 Ο αεθδηήξ εα ακηζιεηχπζγε ζδιακηζηά πνμαθήιαηα οβείαξ πςνίξ ηδ θήρδ ηδξ 

απαβμνεοιέκδξ μοζίαξ ή ιεευδμο, 

 Ζ εεναπεοηζηή πνήζδ ηδξ μοζίαξ δεκ εα πανήβαβε ζδιακηζηή αφλδζδ ηδξ 

απυδμζδξ ηαζ 

 Γεκ οπάνπεζ ηαιία θμβζηή εεναπεοηζηή εκαθθαηηζηή θφζδ βζα ηδ πνήζδ ηδξ 

απαβμνεοιέκδξ μοζίαξ ή ιεευδμο. 

Με ηδ αμήεεζα ημο Παβηυζιζμο Κχδζηα Ακηί-Νηυπζκβη, μ WADA έπεζ εηδυζεζ 

έκα Γζεεκέξ Πνυηοπμ βζα ηδκ έβηνζζδ ηςκ TUEs. Σμ πνυηοπμ δδθχκεζ υηζ υθεξ μζ 

Γζεεκείξ Οιμζπμκδίεξ (IFs) ηαζ μζ Δεκζημί Ονβακζζιμί Ακηί-Νηυπζκβη (NADOs) πνέπεζ 

κα έπμοκ ιζα δζαδζηαζία ζε ζζπφ, υπμο μζ αεθδηέξ ιε ηζξ ζαηνζηά ηεηιδνζςιέκεξ 

ηαηαζηάζεζξ ιπμνμφκ κα γδηήζμοκ ιζα ΔΥΘ. Αοηυ ημ αίηδια κα ελεηάγεηαζ ηαηάθθδθα 

απυ ιζα επζηνμπή ακελάνηδηςκ ζαηνχκ πμο μκμιάγεηαζ Δπζηνμπή βζα ηαη‟ Δλαίνεζδ 

Υνήζδ βζα Θεναπεοηζημφξ ημπμφξ (TUEC). Οζ IFs ηαζ μζ NADOs, ιέζς ηςκ TUECs 

ημοξ, αημθμφεςξ είκαζ ανιυδζμζ βζα ηδκ έβηνζζδ ή άνκδζδ αοηχκ ηςκ αζηήζεςκ. Έκαξ 

αεθδηήξ δζεεκμφξ επζπέδμο ή μ αεθδηήξ πμο θαιαάκεζ ιένμξ ζε ιία δζεεκή αεθδηζηή 

δζμνβάκςζδ, πνέπεζ κα οπμαάθεζ ηδκ αίηδζδ ημο βζα ΔΥΘ ζηδ δζηή ημο IF, δ μπμία 

είκαζ ανιυδζα βζα ηδκ παναθααή ηςκ αζηήζεςκ ηαζ ηδκ έβηνζζδ ηςκ TUEs. Γζα ημοξ 

άθθμοξ αεθδηέξ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζημκ ηαηάθμβμ εθεβπμιέκςκ αεθδηχκ ιζαξ πχναξ, 

μζ αζηήζεζξ ΔΥΘ πνέπεζ κα οπμαθδεμφκ ζηα NADOs ηςκ αεθδηχκ. Οζ δζαδζηαζίεξ 

οπμαμθήξ ηαζ έβηνζζδξ ιζαξ ΔΥΘ πενζβνάθμκηαζ ζημ δζεεκέξ πνυηοπμ βζα ηζξ ελαζνέζεζξ 

βζα εεναπεοηζηή πνήζδ πμο εηδίδεηαζ απυ ημκ WADA. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ 
 

ΤΛΛΟΓΖ- ΛΖΦΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟ 

 

3.1 Σν πιάλν δεηγκαηνιεςίαο θαη ε γλσζηνπνίεζε ζηνπο αζιεηέο 
 

Έκα απμηεθεζιαηζηυ πνυβναιια ανπίγεζ ιε έκα πθάκμ ζοθθμβήξ δεζβιάηςκ, ημ 

μπμίμ πενζθαιαάκεζ εθέβπμοξ ζςζηά ζπεδζαζιέκμοξ ςξ πνμξ ημκ πνυκμ ηέθεζδξ ζε υθδ 

ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ ηαζ πςνίξ πνμδβμφιεκδ πνμεζδμπμίδζδ. Οζ μνβακζζιμί ακηζ-

κηυπζκβη δζαζθαθίγμοκ ηδ δζεκένβεζα δεζβιαημθδρίαξ ζε πενζυδμοξ αολδιέκμο ηζκδφκμο 

βζα κηυπζκβη ηαζ δνμοκ απμηνεπηζηά βζα πνήζδ ενβμβυκςκ θανιάηςκ ζε υθα ηα 

αεθήιαηα. ημοξ αβχκεξ, ηα ηνζηήνζα επζθμβήξ πμζηίθθμοκ απυ άεθδια ζε άεθδια ή απυ 

δζμνβάκςζδ ζε δζμνβάκςζδ. οκήεςξ δεκ επζθέβμκηαζ βζα έθεβπμ ζοβηεηνζιέκμζ αεθδηέξ 

αθθά μζ εέζεζξ ηαηάηαλδξ. Δηηυξ αβχκςκ, μζ επζθμβέξ πναβιαημπμζμφκηαζ ζοκήεςξ ιε ηδ 

δζαδζηαζία ιζαξ αοημιαημπμζδιέκδξ ηθήνςζδξ.   

Ζ εοεφκδ δεζβιαημθδρίαξ βζα ημκ έθεβπμ ημο κηυπζκβη ακήηεζ απμηθεζζηζηά ζημ 

Δεκζηυ οιαμφθζμ Καηαπμθέιδζδξ ημο Νηυπζκβη (ΔΚΑΝ) ημο άνενμο 128Σ΄. Ζ 

δεζβιαημθδρία εκενβείηαζ απμηθεζζηζηά απυ ημοξ δεζβιαημθήπηεξ ημο Μδηνχμο 

Γεζβιαημθδπηχκ πμο ηαηανηίγεηαζ ηαζ ηδνείηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηςκ επυιεκςκ 

παναβναθςκ. 

Σμ ΔΚΑΝ ζοβηνμηεί ζχια δεζβιαημθδπηχκ ηαζ ιε απμθάζεζξ ημο, μζ μπμίεξ 

εβηνίκμκηαζ ιε απυθαζδ ημο Τπμονβμφ Πμθζηζζιμφ ηαζ δδιμζζεφμκηαζ ζηδκ Δθδιενίδα 

ηδξ Κοαενκήζεςξ, μνίγεζ ημκ ανζειυ αοηχκ ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ημο, ηα ηοπζηά ηαζ 

μοζζαζηζηά πνμζυκηα ημοξ, ηα ηάεε είδμοξ εέιαηα πμο αθμνμφκ ζηδ δζαδζηαζία επζθμβήξ 

ημοξ, φζηενα απυ πνυζηθδζδ εηδήθςζδξ εκδζαθένμκημξ, ηδκ εηπαίδεοζδ, πζζημπμίδζδ, 

ηαεχξ ηαζ ηάεε άθθμ ζοκαθέξ εέια ή θεπημιένεζα. 

Με υιμζεξ απμθάζεζξ ημο ΔΚΑΝ, μζ μπμίεξ εβηνίκμκηαζ ιε απυθαζδ ηςκ 

Τπμονβχκ Οζημκμιίαξ ηαζ Οζημκμιζηχκ ηαζ δδιμζζεφμκηαζ ζηδκ Δθδιενίδα ηδξ 

Κοαενκήζεςξ, μνίγεηαζ δ απμγδιίςζδ ηςκ δεζβιαημθδπηχκ ηαζ δ δζαδζηαζία ηαηααμθήξ 

αοηήξ. Σμ ΔΚΑΝ ηδνεί Μδηνχμ Γεζβιαημθδπηχκ, ζημ μπμίμ εββνάθμκηαζ υζμζ έπμοκ 

πζζημπμζδεεί ζφιθςκα ιε ηδκ πνμδβμφιεκδ πανάβναθμ ηαζ ημ μπμίμ ακακεχκεηαζ ηαηά 

ιήκα Γεηέιανζμ εηάζημο έημοξ. Καηά ηδκ ηαηάνηζζδ ή ακακέςζδ ημο Μδηνχμο, ημ 

ΔΚΑΝ ιπμνεί κα δζαααειίγεζ ημοξ δεζβιαημθήπηεξ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ημο ηνζηήνζα, 
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υπςξ ηδκ ηαηάνηζζή ημοξ, ηδκ ειπεζνία ημοξ ηαζ ηδκ επζηοπή δζεκένβεζα εθέβπςκ ηαηά ημ 

πανεθευκ. Καηά ηδκ πνχηδ εθανιμβή ηςκ δζαηάλεςκ ηδξ πανμφζαξ παναβνάθμο ηα ηαηά 

ηδ δδιμζίεοζδ ημο κυιμο αοημφ ιέθδ ημο Μδηνχμο Γεζβιαημθδπηχκ ημο ΔΚΑΝ, ηα 

μπμία πνμένπμκηαζ απυ ηδκ οπδνεζία ημο Οθοιπζαημφ Αεθδηζημφ Κέκηνμο Αεδκχκ 

(ΟΑΚΑ) ή ηαζ απυ άθθμοξ θμνείξ, ηαείζηακηαζ αοημδζηαίςξ ιέθδ ημο ηαηανηζγυιεκμο 

ηαη‟ εθανιμβή ηδξ πανμφζαξ παναβνάθμο κέμο Μδηνχμο Γεζβιαημθδπηχκ.» 

Δηπαίδεοζδ Νέςκ Γεζβιαημθδπηχκ: ε πενίπηςζδ δζαπίζηςζδξ επζηείιεκδξ 

αδοκαιίαξ εηηέθεζδξ ημο πνμβνάιιαημξ Δθέβπμο Νηυπζκβη ημο Δ..ΚΑ.Ν. απυ ημ 

οιαμφθζμ, ελαζηίαξ ιείςζδξ ημο ανζειμφ ηςκ πζζημπμζδιέκςκ Γεζβιαημθδπηχκ ή 

πενζμνζζιμφ ηδξ δζαεεζζιυηδηαξ αοηχκ ή/ηαζ ζε πενίπηςζδ ηαηά ηδκ μπμία ζφιθςκα ιε 

ηζξ δζαηάλεζξ ημο άνενμο 2 (ΦΔΚ 1745/Β΄/21.8.2009 ) πενζθαιαάκεζ εεςνδηζηυ ιένμξ 

(δζαθέλεζξ) ζημ μπμίμ εζζδβδηέξ είκαζ ιέθδ ημο Δπζζηδιμκζημφ Σιήιαημξ ημο Δ..ΚΑ.Ν. 

ηαζ πναηηζηυ ιένμξ (επζδείλεζξ, πνμζμιμζχζεζξ) ημ μπμίμ δζελάβεηαζ απυ ημζκμφ απυ ημοξ 

πνμακαθενεέκηεξ εζζδβδηέξ ηαζ Γεζβιαημθήπηεξ ιε ημοθάπζζημκ πεκηαεηή ειπεζνία ζηδκ 

άζηδζδ ηαεδηυκηςκ Τ.Δ.Ν. ηαζ ααειυ επζηοπίαξ ηαηά ηζξ πθέμκ πνυζθαηεξ ελεηάζεζξ 

επακαπζζημπμίδζδξ, ημοθάπζζημκ 90%. Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ημο ηφηθμο εηπαίδεοζδξ 

ηαζ πνμ ηςκ ελεηάζεςκ, μζ οπμρήθζμζ Γεζβιαημθήπηεξ, μθείθμοκ κα παναημθμοεήζμοκ 

ιία ημοθάπζζημκ Γζαδζηαζία Γεζβιαημθδρίαξ εκηυξ ή εηηυξ αβχκςκ, πνμηεζιέκμο κα 

απμηηήζμοκ δζηαίςια ζοιιεημπήξ ζηζξ ελεηάζεζξ. Χξ ααειυξ επζηοπίαξ ζηζξ ελεηάζεζξ 

μνίγεηαζ ημ 75%. Οζ επζηοπυκηεξ οπμρήθζμζ, δζακφμοκ ελάιδκδ δμηζιαζηζηή πενίμδμ 

ηαηά ηδκ μπμία αζημφκ απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ ηαεήημκηα Β.Δ.Ν. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

πενζυδμο αοηήξ, μθείθμοκ κα ζοιιεηάζπμοκ ζε ηαη‟ εθάπζζημκ πέκηε (5) Γζαδζηαζίεξ 

οθθμβήξ Γείβιαημξ. Οζ οπμρήθζμζ μζ μπμίμζ δζαεέημοκ Πηοπίμ Ηαηνζηήξ πμθήξ ηαζ 

επζεοιμφκ ιεηά ηδ θήλδ ηδξ δμηζιαζηζηήξ πενζυδμο κα αζηήζμοκ ηαεήημκηα Τ.Δ.Ν. ζηα 

πνμαθεπυιεκα αεθήιαηα, οπμαάθθμοκ πνμξ ημ Δ..ΚΑ.Ν. ζπεηζηή αίηδζδ ηαζ μθείθμοκ 

κα δζαπεζνζζεμφκ επί ηυπμο ηαη‟ εθάπζζημκ ιία (1) Γζαδζηαζία οθθμβήξ Γείβιαημξ, 

πανμοζία πζζημπμζδιέκμο Τ.Δ.Ν., πνμ ηδξ ζπεηζηήξ δζαπίζηεοζήξ ημοξ. 

Οζ αεθδηέξ εζδμπμζμφκηαζ πνμζςπζηά βζα ηδκ επζθμβή ημοξ πνμξ ελέηαζδ απυ ημκ 

οπεφεοκμ εθέβπμο κηυπζκβη. Μεηά απυ ηδ βκςζημπμίδζδ ηυζμ βζα ημοξ εκηυξ υζμ ηαζ βζα 

ημοξ εηηυξ αβχκςκ εθέβπμοξ, μζ δεζβιαημθήπηεξ ζοκμδεφμοκ ζοκεπχξ ημκ αεθδηή έςξ 

υημο θδθεεί ηαζ ζθναβζζηεί ημ δείβια. Δκηυξ αβχκςκ, μζ αεθδηέξ εζδμπμζμφκηαζ ζοκήεςξ 

ζημκ αβςκζζηζηυ πχνμ ηαζ έπμοκ 60 θεπηά απυ ηδ ζηζβιή ηδξ ακαημίκςζδξ βζα κα 

πνμζέθεμοκ ζημ ζηαειυ εθέβπμο κηυπζκβη. Ο αεθδηήξ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζήζεζ ημ 

πνμκζηυ υνζμ ηςκ 60 θεπηχκ βζα απμεεναπεία, βζα κα πανεονεεεί ζηδκ ηεθεηή απμκμιήξ 
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επάεθςκ, βζα κα εηπθδνχζεζ ηζξ οπμπνεχζεζξ ημο πνμξ ηα ΜΜΔ, κα ανεζ έκακ 

εηπνυζςπμ ηςκ αεθδηχκ, κα ανεζ ηδ δζαπίζηεοζή ημο η.θ.π. Ζ ακαημίκςζδ βζα έθεβπμ 

εηηυξ αβχκςκ πναβιαημπμζείηαζ ζοκήεςξ ζημ ζπίηζ ή ζημ πχνμ πνμπυκδζδξ ημο αεθδηή. 

Ακηίεεηα, απυ μ,ηζ ζοιααίκεζ ζημκ έθεβπμ εκηυξ αβχκςκ, δεκ οπάνπεζ ηάπμζμ πνμκζηυ 

υνζμ πνμζέθεοζδξ ζημ ζηαειυ εθέβπμο κηυπζκβη δεδμιέκμο υηζ μ έθεβπμξ 

πναβιαημπμζείηαζ ζοκήεςξ ζημκ ηυπμ ηδξ εζδμπμίδζδξ. 

Ζ ζοκεζζθμνά ημο ενβαζηδνίμο ζημκ έθεβπμ κηυπζκβη πνμζδζμνίγεηαζ λεηάεανα 

απυ θήρδ ημο δείβιαημξ, έθεβπμξ ημο ηςδζημφ ημο δείβιαημξ ηαζ ημο ζθναβίζιαημξ, 

ακάθοζδ ημο δείβιαημξ Α, ακαημίκςζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ ακάθοζδξ ημο δείβιαημξ 

Α, ακάθοζδ ημο δείβιαημξ Β. 

 

3.2 πιινγή Γείγκαηνο 

3.2.1 Εεηήκαηα Πνιηηηθήο 

Ο ζπεδζαζιυξ ημο πνμβνάιιαημξ ακηζ-κηυπζκβη ααζίγεηαζ ζηδ δζαεεζζιυηδηα ηςκ 

απαζημοιέκςκ οπμδμιχκ (ζοθθμβή δείβιαημξ, ενβαζηδνζαηή ακάθοζδ), πνδιαημδυηδζδξ 

ηαζ πμθζηζηήξ εκακηίμκ ημο πνμαθήιαημξ ημο κηυπζκβη.  Ζ αεθδηζηή ανπή μνβακχκεζ ημ 

πνυβναιια ακηζ-κηυπζκβη, πμο δζελάβεηαζ ιε εθέβπμοξ εκηυξ αβχκςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα 

αεθδηζηχκ δζμνβακχζεςκ ή ιε εθέβπμοξ εηηυξ αβχκςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα πενζυδςκ 

πνμπυκδζδξ. Ζ επζθμβή ηςκ αεθδηχκ πμο εα εθεβπεμφκ ιπμνεί κα είκαζ ηοπαία ή κα βίκεζ 

ηαη‟ υκμια, ή ιπμνεί κα ααζίγεηαζ ζηδ ζεζνά ηαηάηαλδξ αβχκςκ. Καηά ηδ δζάνηεζα 

ιεβάθςκ αεθδηζηχκ δζμνβακχζεςκ, έκαξ αεθδηήξ ιπμνεί κα εθεβπεεί πενζζζυηενεξ απυ 

ιία θμνέξ. ημοξ εθέβπμοξ εηηυξ αβχκςκ, μζ αεθδηέξ εζδμπμζμφκηαζ κα εθεβπεμφκ ζε 

μπμζμδήπμηε εθζηηυ ηυπμ ηαζ πνυκμ. Πνζκ ημκ έθεβπμ, δίδεηαζ ζημκ αεθδηή ζφκημιδ 

εζδμπμίδζδ ή ηαευθμο εζδμπμίδζδ βναπηά ή πνμθμνζηά. ζμ πζμ ζφκημιδ πνζκ ηδ 

δεζβιαημθδρία είκαζ δ εζδμπμίδζδ, ηυζμ πζμ αλζυπζζημξ είκαζ μ έθεβπμξ ακηζ-κηυπζκβη. Ζ 

δζαδζηαζία πμο αημθμοεείηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ζοθθμβήξ ημο δείβιαημξ απυ ημκ αεθδηή 

είκαζ δ ίδζα βζα εθέβπμοξ εκηυξ ηαζ εηηυξ αβχκςκ.  

ηδκ Δθθάδα, δ πμθζηζηή ηαζ μ πεζνζζιυξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ εθέβπςκ ακηζ-

κηυπζκβη εθανιυγμκηαζ απυ ημ Δεκζηυ οιαμφθζμ Καηαπμθέιδζδξ Νηυπζκβη. Οζ κυιμζ 

2725/1999 ηαζ 3057/2002 μνίγμοκ ηδκ θεζημονβία ημο εεκζημφ θμνέα ακηζκηυπζκβη ηαζ ηζξ 

ζπέζεζξ ημο ιε ηζξ εεκζηέξ μιμζπμκδίεξ, έηζζ χζηε κα δζαπςνίγμκηαζ μζ νυθμζ ημο 

εθέβπμκημξ (ΔΚΑΝ) ηαζ εθεβπυιεκμο (μιμζπμκδίεξ, αεθδηέξ). ημκ δζαδζηηοαηυ ηυπμ 
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www.eskan.gr ιπμνμφκ κα ανεεμφκ πθήεμξ απυ αμδεήιαηα ηαζ πθδνμθμνίεξ βζα ημκ 

έθεβπμ κηυπζκβη. 

3.2.2. Γείγκαηα ζην Δξγαζηήξην  

Σα ζοθθεβιέκα δείβιαηα ιεηαθένμκηαζ ζημ ενβαζηήνζμ εθέβπμο κηυπζκβη απυ ημοξ 

δεζβιαημθήπηεξ ημο ακηζ-κηυπζκβη ή άθθδ οπεφεοκδ ηαποδνμιζηή εηαζνία. Δίκαζ 

ζδιακηζηυ πάκηα έκα ζοβηεηνζιέκμ άημιμ κα έπεζ ηδκ εοεφκδ βζα ηδκ αζθάθεζα ηδξ 

ζοζηεοαζίαξ, δ μπμία πενζέπεζ ηζξ ζθναβζζιέκεξ θζάθεξ δεζβιάηςκ. Συζμ μζ Α υζμ ηαζ μζ 

Β θζάθεξ ιεηαθένμκηαζ ζημ ενβαζηήνζμ, υπμο ιεηά ηδκ παναθααή ημοξ, ημ πνμζςπζηυ 

ημο ενβαζηδνίμο ηαείζηαηαζ οπεφεοκμ βζα ηδκ αζθάθεζά ημοξ. 

3.3 Αλάιπζε Γείγκαηνο 

3.3.1Οξγάλσζε Δξγαζηεξίνπ 

 Σα δείβιαηα εθέβπςκ κηυπζκβη ακαθφμκηαζ ζε Ακαβκςνζζιέκα Δνβαζηήνζα απυ ημ 

WADA χζηε ηα απμηεθέζιαηά ημοξ κα ακαβκςνίγμκηαζ ςξ έβηονα απυ ηζξ αεθδηζηέξ 

ανπέξ. Ζ Ακαβκχνζζδ ζηα ενβαζηήνζα πανέπεηαζ απυ ηo WADA. Πνμτπυεεζδ ηδξ 

Ακαβκχνζζδξ ημο WADA είκαζ δ Γζαπίζηεοζδ ISO 17025 βζα ηδ δζελαβςβή ηδξ 

ακάθοζδξ εθέβπμο κηυπζκβη ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ πμο ακαθένμκηαζ ζημκ 

Παβηυζιζμ Κχδζηα Ακηζ-κηυπζκβη ημο WADA (www.wada-ama.org).  

Ο ηαηάθμβμξ ηςκ Ακαβκςνζζιέκςκ απυ ηo WADA Eνβαζηδνίςκ εθέβπμο κηυπζκβη 

πανμοζζάγεηαζ ζημκ επίζδιμ δζαδζηηοαηυ ηυπμ. Σα πενζζζυηενα Ακαβκςνζζιέκα 

Eνβαζηήνζα ακήημοκ ζε εεκζημφξ δδιυζζμοξ αεθδηζημφξ μνβακζζιμφξ ή ηεπκμθμβζηά 

ζκζηζημφηα ή πακεπζζηήιζα. Μεηαλφ ηςκ Ακαβκςνζζιέκςκ Δνβαζηδνίςκ οπάνπμοκ ηαζ 

ζδζςηζηά, υπςξ ημ θζθακδζηυ. ιςξ, ηα Ακαβκςνζζιέκα Δνβαζηήνζα ημο WADA πνέπεζ 

κα οπμζηδνίγμκηαζ ζε εεκζηυ επίπεδμ απυ ηδκ ακχηενδ αεθδηζηή ανπή (ηοαένκδζδ, 

Δεκζηή Οθοιπζαηή Δπζηνμπή, εεκζηή επζηνμπή ακηζ-κηυπζκβη). Ζ οπμζηήνζλδ εηθνάγεηαζ 

ιε πνδιαημδμηήζεζξ πμο δζαζθαθίγμοκ επανηή ελμπθζζιυ ηαζ υνβακα, επζζηδιμκζηά 

εηπαζδεοιέκμ πνμζςπζηυ ηαζ επανηή ανζειυ δεζβιάηςκ εθέβπμο κηυπζκβη.  

Σα Ακαβκςνζζιέκα Δνβαζηήνζα πνδζζιμπμζμφκ υνβακα πμο πνμζθένμοκ ηδ 

ιεβαθφηενδ ακζπκεοζζιυηδηα απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ ζηα δείβιαηα ημο εθέβπμο 

κηυπζκβη. Σα ααζζηά υνβακα είκαζ υνβακα ακαθοηζηήξ πδιείαξ, ηα ίδζα υνβακα πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ημκ πμζμηζηυ έθεβπμ θανιαηεοηζηχκ, πενζααθθμκηζηχκ 

εθανιμβχκ, ηνμθίιςκ ηθπ. Μία δζαδζηαζία ακάθοζδξ έπεζ δοκαηυηδηα ακίπκεοζδξ είηε 
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εκυξ εονέςξ θάζιαημξ απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ ηαοηυπνμκα (ακάθοζδ πμθθαπθχκ ζπκχκ) 

είηε ιζηνμφ ανζειμφ μοζζχκ, δ ακίπκεοζδ ηςκ μπμίςκ δεκ ιπμνεί κα ζοκδοαζηεί ιε 

άθθεξ. Σα ενβαζηήνζα ηαηέπμοκ ζοθθμβέξ απυ οθζηά ακαθμνάξ απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ, 

πμο πςνίγμκηαζ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ:  

α) ηζξ ηαεανέξ μοζίεξ ηαζ ηα θανιαηεοηζηά πνμσυκηα ηαζ  

α) ηα δείβιαηα μφνςκ ηαζ αίιαημξ πμο πνμένπμκηαζ απυ ηθζκζηέξ ιεθέηεξ ιε εεεθμκηέξ 

πμο έπμοκ πάνεζ ζοκήεςξ ιία δυζδ ηάπμζαξ απαβμνεοιέκδξ μοζίαξ.  

ηδ δεφηενδ πενίπηςζδ οθζηχκ ακαθμνάξ, ημ δείβια μφνςκ ιπμνεί κα πενζέπεζ ημοξ 

ιεηααμθίηεξ ηδξ απαβμνεοιέκδξ μοζίαξ, μζ μπμίμζ είκαζ ηα πνμσυκηα ιεηααμθζζιμφ ημο 

ακενςπίκμο ζχιαημξ. Ζ ακαγήηδζδ ηςκ ιεηααμθζηχκ ηςκ απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ ζηα 

μφνα είκαζ έκα ζδιακηζηυ πεδίμ δναζηδνζυηδηαξ εκυξ ενβαζηδνίμο, ημ μπμίμ δζελάβεζ 

ενβαζίεξ ένεοκαξ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ ακζπκεοζζιυηδηαξ ηςκ απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ. Σμ 

WADA πνδιαημδμηεί ακηίζημζπεξ ένεοκεξ. 

Δπζζηήιμκεξ δζδαηημνζημφ επζπέδμο πενζθαιαάκμκηαζ ζημ πνμζςπζηυ ημο 

Ακαβκςνζζιέκμο ενβαζηδνίμο. Σμ πνμζςπζηυ ημο ενβαζηδνίμο είκαζ έιπεζνμ ζηζξ 

ιεευδμοξ ακάθοζδξ ημο εθέβπμο κηυπζκβη. Ζ ειπεζνία δζαπέεηαζ ιεηαλφ ηςκ 

Ακαβκςνζζιέκςκ ενβαζηδνίςκ ακά ημκ ηυζιμ ιέζς ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηςκ 

επζζηδιμκζηχκ ζοκεδνίςκ ζε ηέημζμ ααειυ, χζηε ηα Ακαβκςνζζιέκα Δνβαζηήνζα κα 

εεςνμφκηαζ εκανιμκζζιέκμ δίηηομ ζε μθυηθδνμ ημκ ηυζιμ.  

Σμ ηυζημξ ηδξ ακάθοζδξ ακά δείβια ελανηάηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηα εβπχνζα 

ηνέπμκηα ηυζηδ, υιςξ δ δζεεκήξ ηζιμθυβδζδ ηςκ δεζβιάηςκ εθέβπμο κηυπζκβη ηςκ 

Ακαβκςνζζιέκςκ ενβαζηδνίςκ ηοιαίκεηαζ ζοκήεςξ ζημ επίπεδμ ηςκ 150-200. Οζ ημπζηέξ 

αεθδηζηέξ ανπέξ ιπμνεί κα επζδμημφκ ηα πνμβνάιιαηα ακηζ-κηυπζκβη ηναηχκηαξ ηα 

εβπχνζα ηυζηδ δείβιαημξ ζε παιδθυηενα επίπεδα. 

 

 

3.3.2 Οξγάλσζε Δξγαζηεξίνπ  

To WADA μνίγεζ υηζ δ ακαημίκςζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ πνέπεζ κα βίκεηαζ ιέζα 

ζε 10 ενβάζζιεξ διένεξ απυ ηδκ παναθααή ηςκ δεζβιάηςκ, εάκ δεκ οπάνπμοκ ακαθοηζηά 

πνμαθήιαηα. ζμ ηαπφηενμξ είκαζ μ πνυκμξ ακαημίκςζδξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ, ηυζμ 

ορδθυηενμ είκαζ ημ ηυζημξ ηδξ ακάθοζδξ. Κάπμζεξ αεθδηζηέξ ανπέξ γδημφκ πνυκμοξ 24 

ςνχκ βζα ηα ανκδηζηά δείβιαηα ηαζ 48 ςνχκ βζα ηα εεηζηά, χζηε κα δζαζθαθίγεηαζ δ 
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άιεζδ απμιάηνοκζδ ηςκ εεηζηχκ αεθδηχκ απυ ημοξ δζαδμπζημφξ πνμηνζιαηζημφξ βφνμοξ 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ αεθδηζηχκ δζμνβακχζεςκ. 

  

 

3.4. Γηαδηθαζίεο Δξγαζηεξίνπ 

Α. Έλεγσορ Ακεπαιόηηηαρ Γειγμάηων 

Ζ εοεφκδ ηδξ αηεναζυηδηαξ ηςκ δεζβιάηςκ εθέβπμο κηυπζκβη ανπίγεζ απυ ηδ ζοθθμβή ηςκ 

δεζβιάηςκ, ζοκεπίγεηαζ ιε ηδκ ιεηαθμνά ηςκ δεζβιάηςκ ζημ ενβαζηήνζμ, ηδκ παναθααή, 

ηδκ ακάθοζδ ηαζ μθμηθδνχκεηαζ ζημ ηέθμξ ηδξ πενζυδμο απμεήηεοζδξ. Σμ ενβαζηήνζμ 

έπεζ δζαδζηαζίεξ εθέβπμο ηδξ αηεναζυηδηαξ ηςκ δεζβιάηςκ απυ ηδκ παναθααή ημοξ, ηαηά 

ηδκ δζάνηεζα ηδξ ακάθοζδξ ηαζ ιέπνζ ηδκ ηαηαζηνμθή ημοξ. 

Β. Παπαλαβή Γειγμάηων 

Ζ παναθααή ηςκ δεζβιάηςκ ζημ ενβαζηήνζμ πενζθαιαάκεζ ιία ζεζνά απυ εκένβεζεξ 

βζα κα εθεβπεεί δ ηαηάζηαζδ ηςκ δεζβιάηςκ ηαζ κα ζπεδζαζηεί δ πμνεία ηδξ ακάθοζδξ: 

επαθήεεοζδ ηςδζηχκ ανζειχκ, έθεβπμξ ηδξ αηεναζυηδηαξ ηςκ ζθναβίδςκ ηςκ 

δεζβιάηςκ, ζφβηνζζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ ημο επίζδιμο εκηφπμο εθέβπμο κηυπζκβη, υπμο ηα 

πεδία ηαοημπμίδζδξ ημο αεθδηή ηαθφπημκηαζ ιε ιαφνμ ιεθάκζ, ηαεζζηχκηαξ ηα εκηεθχξ 

δοζακάβκςζηα. Έκα ααζζηυ ζημζπείμ ημο εθέβπμο κηυπζκβη είκαζ δ ακςκοιία ημο 

δείβιαημξ ημο αεθδηή ή ημο αθυβμο απυ ημ ενβαζηήνζμ. Οπμζμδήπμηε πνυαθδια 

πνμηφρεζ απυ αοημφξ ημοξ εθέβπμοξ, π.π. δοζακάβκςζημζ ηςδζημί ανζειμί, αζοιθςκία 

ημοξ ιε ηζξ ζοκμδεοηζηέξ θυνιεξ, ζπαζιέκεξ ζθναβίδεξ ή ιε άθθμ ηνυπμ εθαηηςιαηζηέξ 

ζδιεζχκμκηαζ ηαζ ακαθένμκηαζ αιέζςξ ζηδκ αεθδηζηή ανπή.  

Σμ ενβαζηήνζμ ηαλζκμιεί ηα δείβιαηα ζε μιάδεξ. Ο ανζειυξ ηςκ δεζβιάηςκ ακά μιάδα 

ελανηάηαζ απυ ηδκ ακαθοηζηή ζηακυηδηα ημο ενβαζηδνίμο, ημ θυνημ ενβαζίαξ ηαζ ημκ 

πνυκμ ακαημίκςζδξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ πμο γδηά δ οπεφεοκδ αεθδηζηή ανπή.  

Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ εθέβπςκ παναθααήξ, ηςδζημί ανζειμί ημο ενβαζηδνίμο 

απμδίδμκηαζ ζηα δείβιαηα ηαζ δζελάβμκηαζ μζ δζαδζηαζίεξ πνμ ηδξ ακάθοζδξ απυ ηδκ 

ακμζβιέκδ θζάθδ Α: Μέηνδζδ pH ηαζ εζδζημφ αάνμοξ, βεκζηυηενδ ειθάκζζδ ηαζ 

ελςηενζηή υρδ Αθφζζηεξ ηζιέξ ιπμνεί κα έπμοκ ςξ απμηέθεζια αθθαβέξ ζηζξ δζαδζηαζίεξ 

ακάθοζδξ ημο δείβιαημξ. 
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Γ. Γιαδικαζίερ Ανάλςζηρ 

Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ παναθααήξ ηςκ δεζβιάηςκ, ημ ενβαζηήνζμ πνμπςνεί 

ζηδκ πνχηδ ακάθοζδ ζάνςζδξ, ηαηά ηδκ μπμία εθέβπμκηαζ υθα ηα δείβιαηα βζα 

απαβμνεοιέκεξ μοζίεξ, ιε ζημπυ ηδκ δζάηνζζδ οπυπηςκ δεζβιάηςκ απυ ηα ανκδηζηά. Σα 

ανκδηζηά δείβιαηα δεκ επελενβάγμκηαζ πενεηαίνς ιεηά ηδκ εθανιμβή ηςκ δζαδζηαζζχκ 

ακάθοζδξ ζάνςζδξ, εκχ ηα φπμπηα βζα εεηζηά απμηεθέζιαηα δείβιαηα επελενβάγμκηαζ 

εζδζηά ιε ηζξ δζαδζηαζίεξ επζαεααίςζδξ υπςξ πενζβνάθεηαζ παναηάης.  

Οζ δζαδζηαζίεξ ακάθοζδξ, πμο εθανιυγμκηαζ ζημ Ακαβκςνζζιέκμ ενβαζηήνζμ 

εζηζάγμκηαζ ζηδκ ακίπκεοζδ ηςκ απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζημκ 

ηαηάθμβμ απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ ηδξ WADA. Οζ δζαδζηαζίεξ ακάθοζδξ απμθαζίγμκηαζ 

απυ ημ ενβαζηήνζμ ιε αάζδ ηo είδμξ ημο εθέβπμο. Σα δείβιαηα πμο ζοθθέβμκηαζ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηςκ εθέβπςκ ακηζ-κηυπζκβη εηηυξ αβχκςκ ακαθφμκηαζ ιυκμ βζα ακααμθζημφξ 

πανάβμκηεξ ηαζ απαβμνεοιέκεξ ιεευδμοξ ηαζ μοζίεξ ζοβηάθορδξ, υπςξ είκαζ ηα 

δζμονδηζηά.  

Σα δείβιαηα απυ δεζβιαημθδρία ηαηά ηδκ δζάνηεζα αβχκςκ ακαθφμκηαζ βζα 

μθυηθδνμ ημ θάζια ηςκ απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ. Μία δζαδζηαζία ακάθοζδξ είκαζ 

αθζενςιέκδ ζηδκ ακίπκεοζδ εκυξ ζοβηεηνζιέκμο ανζειμφ απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ, πμο 

ζοκήεςξ ακήημοκ ζηδκ ίδζα ηαηδβμνία, υπςξ ηα ακααμθζηά ζηενμεζδή, ηα μπμία έπμοκ 

μιμζυηδηεξ ζηδκ πδιζηή ημοξ δμιή.  Σα δείβιαηα ζε ζπάκζεξ ιυκμ πενζπηχζεζξ 

ακαθφμκηαζ ζηδκ ανπζηή ημοξ ιμνθή, π.π. μφνα. πεδυκ πάκημηε οθίζηακηαζ ιία πνχηδ 

παναζηεοαζηζηή πδιζηή επελενβαζία, πνζκ ηδκ ηεθζηή ημοξ ακάθοζδ απυ ηα ακαθοηζηά 

υνβακα χζηε: α) κα αθαζνεεμφκ ζοζηαηζηά πμο ειπμδίγμοκ ηδκ ακάθοζδ, α) κα 

ζοιποηκςεμφκ ιε ζημπυ κα αολδεεί δ ζοβηέκηνςζδ ηαζ ακζπκεοζζιυηδηα ηςκ μοζζχκ 

ηαζ β) ημ ηεθζηυ εηπφθζζια ημο δείβιαημξ κα βίκεζ ζοιααηυ ιε ημκ ελμπθζζιυ ακάθοζδξ 

πμο πνδζζιμπμζείηαζ. Ζ επζαεααίςζδ φπανλδξ ηςκ απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ, ζηζξ 

πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ, απαζηεί ιυκμ ηδκ πμζμηζηή ηαοημπμίδζή ημοξ, δ μπμία 

απμδεζηκφεζ ηδκ φπανλή ημοξ ζημ δείβια ημο αεθδηή. ιςξ, βζα μνζζιέκεξ μοζίεξ, υπςξ 

ημ κανηςηζηυ ιμνθίκδ, μζ μπμίεξ ακαθένμκηαζ ςξ μοζίεξ μνίμο ζημκ ηαηάθμβμ 

απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ ημο WADA, δ πμζμηζηή ακίπκεοζδ δεκ είκαζ ημ ιμκαδζηυ 

ηνζηήνζμ βζα κα ακαθενεεί ημ δείβια ςξ εεηζηυ, αθθά απαζηείηαζ ηαζ πμζμηζηυξ 

πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ μοζίαξ ζημ δείβια μφνςκ.  

Συηε, έκα εεηζηυ απμηέθεζια ζδιαίκεζ υηζ δ ζοβηέκηνςζδ ηδξ μοζίαξ οπενααίκεζ ηδκ 

μνζαηή ηζιή πμο ακαθένεηαζ ζηδ Λίζηα ημο WADA. 
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Γ. Η Γιαδικαζία Δπιβεβαίωζηρ 

ηδκ πενίπηςζδ πμο ανεεεί έκα φπμπημ δείβια ηαηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ ακάθοζδξ 

ζάνςζδξ (Γ) υηζ πενζέπεζ ηάπμζα απαβμνεοιέκδ μοζία, ηυηε εκενβμπμζείηαζ δ ακαθοηζηή 

δζαδζηαζία επζαεααίςζδξ ημο φπμπημο εονήιαημξ. Ζ δζαδζηαζία επζαεααίςζδξ 

πενζθαιαάκεζ ιία πθήνδ ακαθοηζηή πμνεία ημο ζοβηεηνζιέκμο φπμπημο δείβιαημξ ιυκμ 

βζα ηδκ απαβμνεοιέκδ μοζία βζα ηδκ μπμία οπάνπεζ δ οπμρία.  

Έκα εεηζηυ απμηέθεζια ζηδνίγεηαζ ζηα δεδμιέκα πμο ζοθθέπηδηακ ζηδκ δζαδζηαζία 

επζαεααίςζδξ.  

Δ. Αναθοπά Αποηελεζμάηων  

Σα Ακαβκςνζζιέκα Δνβαζηήνζα ακαθένμοκ ηα ανκδηζηά απμηεθέζιαηα ηςκ δεζβιάηςκ 

ζηδκ οπεφεοκδ αεθδηζηή ανπή, πμο πανήββεζθε ημοξ εθέβπμοξ κηυπζκβη.  

Οζ ακαθμνέξ πμο πενζέπμοκ εεηζηά δείβιαηα ακαημζκχκμκηαζ ηαοηυπνμκα, εηηυξ απυ ηδκ 

οπεφεοκδ αεθδηζηή ανπή, ζημ WADA ηαζ ζηδκ ακηίζημζπδ Γζεεκή Οιμζπμκδία ημο 

αεθήιαημξ ημο εεηζημφ αεθδηή. Οζ ακαθμνέξ πενζέπμοκ μνζζιέκα είδδ πθδνμθμνζχκ: 

ηςδζηυ ακαθμνάξ απμηεθέζιαημξ, οπεφεοκδ αεθδηζηή ανπή ηαζ άεθδια, δζμνβάκςζδ, 

διενμιδκία ηαζ ηυπμ δεζβιαημθδρίαξ, διενμιδκία παναθααήξ ημο δείβιαημξ ζημ 

ενβαζηήνζμ, ηςδζημφξ ανζειμφξ δεζβιάηςκ ηθπ.  Ζ ακηζζημίπδζδ ηςκ ηςδζηχκ ηςκ 

δεζβιάηςκ ηαζ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηςκ ακαθφζεςκ ιε ηα μκυιαηα ηςκ αεθδηχκ βίκεηαζ 

απμηθεζζηζηά απυ ηδκ οπεφεοκδ αεθδηζηή ανπή, ηαευζμκ ηα δείβιαηα βζα ηα 

Ακαβκςνζζιέκα Δνβαζηήνζα είκαζ ακχκοια. 

Σ. Ανάλςζη ηος Γείγμαηορ Β 

ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ακαθμνάξ εεηζημφ δείβιαημξ, μ οπυ ηαηδβμνία αεθδηήξ ή δ 

αεθδηζηή ανπή ιπμνεί κα γδηήζεζ ηδκ ακάθοζδ ημο ακηζ-δείβιαημξ, δδθαδή ημο δείβιαημξ 

Β χζηε κα επζαεααζςεεί ημ απμηέθεζια ημο δείβιαημξ Α.  

Οθυηθδνδ δ ακάθοζδ ημο δείβιαημξ Β εηηεθείηαζ απυ ημ ίδζμ Ακαβκςνζζιέκμ 

Δνβαζηήνζμ εκχπζμκ ημο αεθδηή είηε μπμζμοδήπμηε ακηζπνμζχπμο οπμδεζηκφεζ μ 

αεθδηήξ.  Ζ ακάθοζδ ημο δείβιαημξ Β εηηεθείηαζ αηυια ηαζ πςνίξ ηδκ πανμοζία ημο 

αεθδηή ή ακηζπνμζχπμο. Δθυζμκ γδηδεεί δ ακάθοζδ ημο δείβιαημξ Β, δ επζαμθή πμζκχκ 

ακαζηέθθεηαζ ιέπνζ μθμηθήνςζδξ ηδξ δζαδζηαζίαξ. 
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3.5 Οη δηαπηζηεύζεηο θαη ν έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο 

 

3.5.1 Σν ύζηεµα Αλαγλώξηζεο Δξγαζηεξίσλ Διέγρνπ Νηόπηλγθ ηνπ WADA 

  

Σα Ακαβκςνζζιέκα Δνβαζηήνζα Δθέβπμο Νηυπζκβη ημο World AntiDoping Agency 

(WADA) εηηεθμφκ ηδκ ακάθοζδ εθέβπμο κηυπζκβη ηςκ δεζβιάηςκ πμο ζοθθέβμκηαζ εη 

ιένμοξ ηςκ αεθδηζηχκ ανπχκ ηαζ μιμζπμκδζχκ. 

 Σα Ακαβκςνζζιέκα Δνβαζηήνζα πθδνμφκ ζοβηεηνζιέκεξ πνμδζαβναθέξ ακάθοζδξ, χζηε 

ηα απμηεθέζιαηά ημοξ κα ακαβκςνίγμκηαζ απυ ηζξ αεθδηζηέξ ανπέξ.  

Ζ Ακαβκχνζζδ ενβαζηδνίμο ζημ ζφζηδια εθέβπμο κηυπζκβη εζζήπεδ ηδ δεηαεηία ημο 

1970 απυ ηδ Γζεεκή Οιμζπμκδία ηίαμο (IAAF), βζα κα πενάζεζ ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ 

ημο 1980 ζηδ δζηαζμδμζία ηδξ Ηαηνζηήξ Δπζηνμπήξ ηδξ ΓΟΔ , δ μπμία ζοκέηαλε ημ 

ηείιεκμ ηςκ πνμδζαβναθχκ ηδξ Ονεήξ Δνβαζηδνζαηήξ Πναηηζηήξ (Good Laboratory 

Practice, GLP). Σδ δεηαεηία ημο 1990, έκα κέμ ηείιεκμ απμηέθεζε ηζξ πνμδζαβναθέξ ηδξ 

Ακαβκχνζζδξ ενβαζηδνίμο: μ Ηαηνζηυξ Κχδζηαξ ηδξ ΓΟΔ, εκχ απυ ημ 2003 μ 

Παβηυζιζμξ Κχδζηαξ Ακηζ-κηυπζκβη ημο WADA  παίγεζ αοηυ ημ νυθμ.  

Ζ Ακαβκχνζζδ ενβαζηδνίμο εθανιυγεηαζ ζε ηνία ζηάδζα:  

α) ημ ζηάδζμ πνμεημζιαζίαξ ηςκ απαζηήζεςκ πνμ ηδξ Ακαβκχνζζδξ εκυξ 

οπμρδθίμο ενβαζηδνίμο,  

α) ηζξ ελεηάζεζξ Ακαβκχνζζδξ ηαζ  

β) ηδ ιαηνμπνυεεζιδ δζαηήνδζδ ηδξ Ακαβκχνζζδξ ενβαζηδνίμο ημο WADA. 

 

3.6 ηόρνη ηεο Αλαγλώξηζεο Δξγαζηεξίνπ ηνπ WADA 

Οζ ζηυπμζ ημο ζοζηήιαημξ Ακαβκχνζζδξ ενβαζηδνίμο ημο WADA είκαζ:  

1. Ζ εειεθίςζδ πνμδζαβναθχκ βζα ημοξ εθέβπμοξ κηυπζκβη ηςκ Οθοιπζαηχκ 

Αβχκςκ ηαζ δ εθανιμβή ημοξ, ιέζς ηςκ Γζεεκχκ Οιμζπμκδζχκ, ζε υθα ηα Οθοιπζαηά 

αεθήιαηα ζε υθεξ ηζξ αεθδηζηέξ δζμνβακχζεζξ ζε ηαεδιενζκή αάζδ ακά ημκ ηυζιμ.  

2. Ζ εθανιμβή ηδξ πζμ ελεθζβιέκδξ δζαεέζζιδξ ηεπκμθμβίαξ ζηδκ ακάθοζδ ημο 

εθέβπμο κηυπζκβη, χζηε κα πνμζηαηεφμκηαζ μζ αεθδηέξ απυ ααάζζιεξ ηαηδβμνίεξ ηαζ κα 
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πνμζηαηεφεηαζ δ αηεναζυηδηα ημο ζοζηήιαημξ εθέβπμο κηυπζκβη απυ εζθαθιέκα 

ανκδηζηά απμηεθέζιαηα. 

3. Ζ εκανιυκζζδ υθςκ ηςκ Ακαβκςνζζιέκςκ Δνβαζηδνίςκ ημο WADA ακά ημκ 

ηυζιμ, χζηε κα δζαηδνμφκ ηδκ ίδζα ακαθοηζηή απυδμζδ ακελάνηδηα απυ ημ δοκαιζηυ ημο 

ενβαζηδνίμο ηαζ ημκ απαζημφιεκμ πνυκμ ακαθμνάξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ. 

4. Ο έθεβπμξ ηδξ ζοιιυνθςζδξ ηςκ Ακαβκςνζζιέκςκ Δνβαζηδνίςκ ιε ηζξ 

πνμδζαβναθέξ πμο έπεζ εέζεζ μ Παβηυζιζμξ Κχδζηαξ Ακηζ-κηυπζκβη ημο WADA. Έκα 

απυ ηα ααζζηά ενβαθεία αοημφ ημο εθέβπμο είκαζ μζ ελεηάζεζξ επζζηδιμκζηήξ ηαζ 

επαββεθιαηζηήξ επάνηεζαξ ηςκ Ακαβκςνζζιέκςκ Δνβαζηδνίςκ, μζ μπμίεξ μνβακχκμκηαζ 

απυ ηδκ Δπζηνμπή Δνβαζηδνίςκ ημο WADA. ηδκ πενίπηςζδ πμο ηάπμζμ ενβαζηήνζμ 

απμηφπεζ ζηζξ ελεηάζεζξ, αοηυ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ ακάηθδζδ ηδξ Ακαβκχνζζήξ ημο. 

5. Ζ ζοιιυνθςζδ ιε ημ πνυηοπμ ISO (Γζεεκήξ Ονβακζζιυξ Πνμηφπςκ) είκαζ ιία 

ιμνθή εθέβπμο υηζ δ ηαεδιενζκή δμοθεζά νμοηίκαξ ηδξ ακάθοζδξ ηςκ Ακαβκςνζζιέκςκ 

ενβαζηδνίςκ εηηεθείηαζ αάζεζ ηςκ πνμδζαβναθχκ ISO/IEC 17025.  

6. Ζ εειεθίςζδ εκυξ Κχδζηα Ζεζηήξ βζα ηα Ακαβκςνζζιέκα Δνβαζηήνζα, χζηε κα 

δζαζθαθίγεηαζ υηζ ημ ζφζηδια εθέβπμο κηυπζκβη πνδζζιμπμζείηαζ ιυκμ βζα κα εθέβπεζ 

ημοξ αεθδηέξ ηαζ υπζ βζα κα ημοξ αμδεά ζηδ πνήζδ απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ ηαζ ζηδκ 

απμθοβή ηονχζεςκ.  

 

3.7 Απαηηήζεηο πξν ηεο Αλαγλώξηζεο  

Έκα οπμρήθζμ ενβαζηήνζμ, πμο επζεοιεί κα ηάκεζ αίηδζδ ζηo WADA βζα κα 

απμηηήζεζ ηδκ Ακαβκχνζζδ ενβαζηδνίμο ημο WADA βζα ηδκ ακάθοζδ εθέβπμο κηυπζκβη, 

μθείθεζ κα πθδνεί μνζζιέκεξ πνμτπμεέζεζξ:  

1. Σμ κέμ ενβαζηήνζμ πνέπεζ κα έπεζ ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ εεκζηχκ αεθδηζηχκ 

ανπχκ: ηοαενκδηζηή ή εεκζηή επζηνμπή ακηζ-κηυπζκβη ή Δεκζηή Οθοιπζαηή Δπζηνμπή. Ζ 

εβπχνζα οπμζηήνζλδ πνέπεζ κα πζζημπμζείηαζ ιέζς επζπμνδβήζεςκ, ιαηνμπνυεεζιδξ 

πνμμπηζηήξ θεζημονβίαξ ηαζ επανημφξ ανζειμφ δεζβιάηςκ εθέβπμο κηυπζκβη απυ ηζξ 

εβπχνζεξ αεθδηζηέξ δζμνβακχζεζξ.  
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2. Σμ πνμζςπζηυ ημο κέμο ενβαζηδνίμο πνέπεζ κα δζαεέηεζ επζζηδιμκζηή 

ηαηάνηζζδ ηαζ ειπεζνία ζημ πχνμ ηδξ ακαθοηζηήξ αζμπδιείαξ ηαζ ημκ ελμπθζζιυ πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ απυ ηα Ακαβκςνζζιέκα Δνβαζηήνζα ημο WADA. Σμ πνμζςπζηυ πνέπεζ 

κα απμηηήζεζ βκχζδ ηδξ ακάθοζδξ εθέβπμο κηυπζκβη ιε ζοιιεημπή ζε εηπαζδεοηζηά 

ιαεήιαηα πμο μνβακχκμκηαζ απυ εζδζημφξ, ηαζ ζε επζζηδιμκζηά ζειζκάνζα ηαζ 

ζοκακηήζεζξ. Ο επζηεθαθήξ ημο ενβαζηδνίμο μθείθεζ κα έπεζ δζδαηημνζηυ δίπθςια ζημκ 

επζζηδιμκζηυ πχνμ, ενεοκδηζηά εκδζαθένμκηα ηαζ δοκαηυηδηεξ κα ακηαπελένπεηαζ ζηα 

μνβακςηζηά, δζμζηδηζηά ηαζ επζζηδιμκζηά γδηήιαηα.  

3. Σμ ενβαζηήνζμ πνέπεζ κα έπεζ εβηεηνζιέκεξ βναπηέξ δζαδζηαζίεξ βζα υθςκ ηςκ 

εζδχκ ηα ηαεήημκηα: μνβακςηζηά, πμζμηζημφ εθέβπμο, ακάθοζδξ, εηπαζδεοηζηά, 

ακαθμνχκ ηθπ.  

4. Σμ ενβαζηήνζμ πνέπεζ κα έπεζ επανηή ανζειυ μνβάκςκ υθςκ ηςκ εζδχκ πμο 

πνεζάγμκηαζ βζα ηδκ εηηέθεζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ακάθοζδξ. Δηηυξ απυ ηζξ πεπηζδζηέξ 

μνιυκεξ, δ θαζιαημβναθία ιάγαξ είκαζ δ ααζζηή ηεπκζηή ακάθοζδξ. O αοημιαηζζιυξ ημο 

ακαθοηζημφ ελμπθζζιμφ δζαζθαθίγεζ υηζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ακάθοζδξ πανμοζζάγμκηαζ 

εκηυξ θμβζημφ ηαζ απμδεηημφ απυ ηζξ αεθδηζηέξ ανπέξ πνμκζημφ δζαζηήιαημξ ηαζ κα 

εθαπζζημπμζείηαζ δ ακενχπζκδ πανέιααζδ. Δβηαηαζηάζεζξ δθεηηνμκζηχκ οπμθμβζζηχκ, 

θμβζζιζηυ ηαζ εζςηενζηή δθεηηνμκζηή αάζδ δεδμιέκςκ εεςνμφκηαζ ελυπςξ ζδιακηζηά. 

5. Σμ ενβαζηήνζμ πνέπεζ κα είκαζ ζε εέζδ κα εθανιυγεζ ηζξ δζαδζηαζίεξ ακάθοζδξ 

ζηδκ ακίπκεοζδ ηςκ απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ αάζεζ ημο ηαηαθυβμο απαβμνεοιέκςκ 

μοζζχκ ημο WADA. Ζ πνήζδ ηςκ πνυηοπςκ οθζηχκ ακαθμνάξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ 

δζαδζηαζζχκ ακάθοζδξ είκαζ επζαεαθδιέκδ χζηε κα ααειμκμιείηαζ μ ελμπθζζιυξ ηδξ 

ακάθοζδξ ζηδκ ακίπκεοζδ ηςκ απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ ηαζ κα ζοβηνίκμκηαζ ηα εεηζηά 

εονήιαηα ζηα αθδεζκά δείβιαηα μφνςκ ιε ηα εθεβπυιεκα δείβιαηα πμο εημζιάγμκηαζ ζημ 

ενβαζηήνζμ απυ ηα πνυηοπα οθζηά ακαθμνάξ.  

6. Σμ ηηίνζμ ημο ενβαζηδνίμο πνέπεζ κα εββοάηαζ ηδκ αζθαθή εθανιμβή ηδξ 

ακάθοζδξ εθέβπμο κηυπζκβη: εθεβπυιεκδ πνυζααζδ ζε υθμοξ ημοξ πχνμοξ, επανηήξ 

αζθαθήξ πχνμξ απμεήηεοζδξ δεζβιάηςκ ηαζ οθζηχκ ακαθμνάξ ζε εθεβπυιεκεξ ζοκεήηεξ, 

αζθαθείξ πχνμζ ανπείμο, πχνμξ ενβαζηδνίμο βζα κα εηηεθείηαζ ακάθοζδ δείβιαημξ ηφπμο 

Β εκχπζμκ επζζηεπηχκ ηαζ ζοβηέκηνςζδ υθςκ ηςκ οπμδμιχκ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδ 

δζελαβςβή ηςκ ενβαζζχκ ακάθοζδξ εκηυξ ημο ηηζνίμο ημο ενβαζηδνίμο. Ζ ιεηαθμνά 
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ιένμοξ ηςκ δεζβιάηςκ εηηυξ ημο ηηζνίμο ημο ενβαζηδνίμο (π.π. βζα ακάθοζδ απυ 

οπενβμθααζηυ ενβαζηήνζμ) απαβμνεφεηαζ. Ζ ζοιιυνθςζδ ηςκ ηαεδιενζκχκ ενβαζζχκ 

ακάθοζδξ ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ δζαζθαθίγεηαζ απυ ηδκ εθανιμβή ημο ζοζηήιαημξ 

Γζαπίζηεοζδξ ISO (ISO 17025), δ μπμία είκαζ επίζδξ πνμτπυεεζδ.  

 

3.8 Γηαδηθαζίεο Αλαγλώξηζεο  

Ζ δζαδζηαζία ηδξ Ακαβκχνζζδξ πενζθαιαάκεζ δζάθμνα ζηάδζα, ηα μπμία ημ κέμ 

ενβαζηήνζμ μθείθεζ κα πενάζεζ επζηοπχξ πνμημφ μνζζηεί ςξ Ακαβκςνζζιέκμ Δνβαζηήνζμ 

ημο WADA. Ακάιεζα ζε αοηά ηα ζηάδζα, ημ WADA απμθαζίγεζ ηαηά πυζμ δ δζαδζηαζία 

Ακαβκχνζζδξ ελεθίζζεηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ απαζηήζεζξ ημο Παβηυζιζμο Κχδζηα Ακηζ-

κηυπζκβη. Οζ ηέζζενζξ μιάδεξ δεζβιάηςκ πνμ ηδξ Ακαβκχνζζδξ: Πνμημφ πνμπςνήζεζ ζηζξ 

ααζζηέξ ελεηάζεζξ Ακαβκχνζζδξ, ημ οπμρήθζμ ενβαζηήνζμ πνέπεζ κα ακαθφζεζ επζηοπχξ 

ηέζζενζξ μιάδεξ αβκχζηςκ δεζβιάηςκ μφνςκ ζε ζοβηεηνζιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια. Αθμφ 

ακαθφζεζ ηάεε μιάδα, ημ ενβαζηήνζμ πνέπεζ κα εημζιάζεζ πθήνδ ακαθμνά ηδξ ακάθοζδξ. 

Λεπημιένεζεξ ζπεηζηά ιε ηδκ ακαθμνά πανμοζζάγμκηαζ παναηάης.  Ζ ακαθμνά 

απμζηέθθεηαζ ζηδκ Δπζηνμπή Δνβαζηδνίςκ ημο WADA χζηε κα απμθαζζζηεί ηαηά πυζμ 

δ ζοβηεηνζιέκδ μιάδα δεζβιάηςκ ακαθφεδηε επζηοπχξ ηαζ δ ακαθμνά εημζιάζηδηε 

ζςζηά.  

Σα δείβιαηα είκαζ ηοθθά, δδθαδή θένμοκ εηζηέηα ιε ηςδζηυ ηαζ μζ απαβμνεοιέκεξ μοζίεξ 

πμο πενζέπμοκ είκαζ άβκςζηεξ ζημ ενβαζηήνζμ. οιπενζθαιαάκμκηαζ ηαζ ηαεανά 

δείβιαηα, χζηε κα εθεβπεεί δ ζηακυηδηα ημο ενβαζηδνίμο κα ιδκ ακαθένεζ εζθαθιέκα 

εεηζηά απμηεθέζιαηα.  ε μνζζιέκα δείβιαηα, ιπμνεί κα πενζέπμκηαζ πενζζζυηενεξ απυ 

ιία απαβμνεοιέκεξ μοζίεξ, χζηε μ έθεβπμξ κα πθδζζάζεζ πενζζζυηενμ ηζξ πναβιαηζηέξ 

ζοκεήηεξ, υπμο Ακαβκςνζζιέκα Δνβαζηήνζα ζοκακημφκ δείβιαηα εθέβπμο κηυπζκβη κα 

πενζέπμοκ πενζζζυηενεξ απυ ιία απαβμνεοιέκεξ μοζίεξ. 

Ζ ζοβηέκηνςζδ ηςκ απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ ιπμνεί κα είκαζ ημκηά ζημ υνζμ 

ακίπκεοζδξ, επζηνέπμκηαξ ζημ WADA κα δζαπζζηχζεζ ηδκ ζηακυηδηα ημο ενβαζηδνίμο κα 

ακζπκεφεζ ηαηάπνδζδ απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια πνζκ ηδ ζοθθμβή 

ημο δείβιαημξ. Αοηυ είκαζ ηνίζζιμ ζδζαζηένςξ βζα ηδκ ακίπκεοζδ ζηενμεζδχκ ακααμθζηχκ, 

υπμο ζε ιενζηά απυ αοηά, ηα Ακαβκςνζζιέκα Δνβαζηήνζα ημο WADA πνέπεζ κα έπμοκ 

πμθφ παιδθά υνζα ακίπκεοζδξ βζα κα ακζπκεφμοκ ηδ πνήζδ ημοξ ιεβάθμ πνμκζηυ 
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δζάζηδια πνζκ ημ πνυκμ ζοθθμβήξ.  

Σα δείβιαηα Ακαβκχνζζδξ πνμεημζιάγμκηαζ απυ ηθζκζηέξ ιεθέηεξ ηαζ ακαθφμκηαζ απυ 

ακελάνηδηα ενβαζηήνζα βζα κα εθεβπεεί δ ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ 

Ακαβκχνζζδξ.  

 

Οι εξεηάζειρ Αναγνώπιζηρ  

Οζ ελεηάζεζξ πνμ ηδξ Ακαβκχνζζδξ ηδξ πνμδβμφιεκδξ παναβνάθμο δίκμοκ ημ πνυκμ ζηδκ 

Δπζηνμπή Δνβαζηδνίςκ ημο WADA κα ηνίκεζ ηαηά ηδ δζάνηεζα εκυξ ιεβάθμο πνμκζημφ 

δζαζηήιαημξ ηαηά πυζμ ημ οπμρήθζμ ενβαζηήνζμ ιπμνεί κα πνμπςνήζεζ ζηζξ ααζζηέξ 

ελεηάζεζξ Ακαβκχνζζδξ, πμο δζελάβμκηαζ ιία θμνά, πανμοζία ακηζπνμζχπμο-

πναβιαημβκχιμκα ημο WADA. Ζ δζαδζηαζία ηςκ ελεηάζεςκ είκαζ δ ίδζα ιε αοηή ηδξ 

πνμδβμφιεκδξ παναβνάθμο ηαζ πενζθαιαάκεζ 20 ηοθθά δείβιαηα.  Ζ ακαθμνά ηδξ 

Ακαβκχνζζδξ εημζιάγεηαζ απυ ημ ενβαζηήνζμ ηαζ απμζηέθθεηαζ ζημ WADA.  Ζ ακαθμνά 

ηδξ Ακαβκχνζζδξ πνέπεζ κα πενζέπεζ υθεξ ηζξ απαναίηδηεξ πθδνμθμνίεξ βζα κα 

δδιζμονβδεεί ιζα μθμηθδνςιέκδ βκχιδ βζα ηδκ απυδμζδ ημο οπμρδθίμο ενβαζηδνίμο 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ελεηάζεςκ Ακαβκχνζζδξ, υπςξ επίζδξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ 

μνβάκςζδ, ημ πνμζςπζηυ, ημ ζφζηδια εθέβπμο πμζυηδηαξ, ηζξ δζαδζηαζίεξ ακάθοζδξ, ημκ 

ελμπθζζιυ ηθπ.. 

  

 

3.9 Μαθξνπξόζεζκε Γηαηήξεζε ηεο Αλαγλώξηζεο Δξγαζηεξίνπ ηνπ WADA  

Οζ ελεηάζεζξ δζαηήνδζδξ ηδξ Ακαβκχνζζδξ εηηεθμφκηαζ απυ υθα ηα 

Ακαβκςνζζιέκα Δνβαζηήνζα ημο WADA, ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ υπςξ μζ ελεηάζεζξ 

Ακαβκχνζζδξ παναπάκς, αθθά πςνίξ ηδκ πανμοζία ακηζπνμζχπμο ημο WADA, 4 θμνέξ 

εηδζίςξ. Αοηέξ μζ ελεηάζεζξ είκαζ ηνίζζιεξ βζα ηδκ εηήζζα θεζημονβία ημο 

Ακαβκςνζζιέκμο Δνβαζηδνίμο. Απμηοπία ζηζξ ελεηάζεζξ έπεζ ςξ απμηέθεζια απυ ιενζηή 

απχθεζα ηςκ δζηαζςιάηςκ ημο Ακαβκςνζζιέκμο Δνβαζηδνίμο κα εηηεθεί ακαθφζεζξ 

εθέβπμο κηυπζκβη έςξ μθμηθδνςηζηή ακάηθδζδ ηδξ Ακαβκχνζζδξ. Ζ ακαθμνά ηςκ 

ελεηάζεςκ εημζιάγεηαζ βζα ηάεε Ακαβκςνζζιέκμ Δνβαζηήνζμ, ζηέθκεηαζ ηαζ ελεηάγεηαζ 

ζε εζδζηή ζφζηερδ ηδξ Δπζηνμπήξ Δνβαζηδνίςκ ημο WADA ιε ηδ ζοιιεημπή 
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ελςηενζηχκ εζδζηχκ ζηδκ ακαθοηζηή αζμπδιεία ηαζ παναηδνδηχκ.  

Δηηυξ ηςκ ελεηάζεςκ δζαηήνδζδξ, ελεηάζεζξ επάνηεζαξ ακαθοηζηήξ ζηακυηδηαξ 

μνβακχκμκηαζ 5-6 θμνέξ εηδζίςξ βζα εηηίιδζδ ηδξ απυδμζδξ, εηπαίδεοζδξ ηαζ 

ακάπηολδξ κέςκ ιεευδςκ ακίπκεοζδξ, χζηε κα αεθηζχκμκηαζ μζ οπάνπμοζεξ ή κα 

επζηοβπάκεηαζ δ ακίπκεοζδ κέςκ μοζζχκ κηυπζκβη. Απυ ηζξ ελεηάζεζξ δζαηήνδζδξ ηαζ 

επάνηεζαξ ζηακμηήηςκ, πνμηφπημοκ πμθφ πνήζζια ζηαηζζηζηά ζημζπεία, ζοιπενάζιαηα 

ηαζ ζοβηνίζεζξ ιεηαλφ Ακαβκςνζζιέκςκ Δνβαζηδνίςκ, πμο αμδεμφκ ζηδκ εκανιυκζζή 

ημοξ. Ζ Δπζηνμπή Δνβαζηδνίςκ ημο WADA έπεζ ημ δζηαίςια ημο επζηυπμο εθέβπμο ηδξ 

ηαθήξ θεζημονβίαξ ηςκ Ακαβκςνζζιέκςκ Δνβαζηδνίςκ μπμζαδήπμηε πνμκζηή πενίμδμ 

αοηυ εεςνδεεί ζηυπζιμ.  

 

3.10 Απνηπρία ζηελ Αλαγλώξηζε  

Μεηά απυ ηδκ επζζηυπδζδ ηςκ ακαθμνχκ ηςκ ελεηάζεςκ, δ Δπζηνμπή 

Δνβαζηδνίςκ ημο WADA απμθαζίγεζ ηαηά πυζμ ηάεε ζοβηεηνζιέκμ Ακαβκςνζζιέκμ 

Δνβαζηήνζμ έπεζ επζηφπεζ ζηζξ ελεηάζεζξ. Γζα ημ Ακαβκςνζζιέκμ Δνβαζηήνζμ, ημ μπμίμ 

απμηοβπάκεζ κα πενάζεζ ηζξ ελεηάζεζξ (θυβς εζθαθιέκςκ ανκδηζηχκ ή εζθαθιέκςκ 

εεηζηχκ απμηεθεζιάηςκ ή θυβς ακεπάνηεζαξ ζηδκ ηεηιδνίςζδ ηδξ ακαθμνάξ) δ 

Δπζηνμπή απμθαζίγεζ βζα ηδκ ιυκζιδ ή πνμζςνζκή ακάηθδζδ ηδξ Ακαβκχνζζδξ.  Ζ 

επακαθμνά ζημ πνμδβμφιεκμ ηαεεζηχξ Ακαβκχνζζδξ, υηακ έπεζ πνμδβδεεί ακάηθδζδ, 

πνμτπμεέηεζ εηηέθεζδ ζεζνάξ δζμνεςηζηχκ εκενβεζχκ ζε ζοκενβαζία ιε ηδκ Δπζηνμπή 

Δνβαζηδνίςκ ημο WADA ιε ζημπυ ηδκ δζυνεςζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ ηαζ επακαθμνά 

ζηδκ ζςζηή θεζημονβία.  

 

3.11 Ζ Ζζηθή Γέζκεπζε ηεο Αλαγλώξηζεο Δξγαζηεξίνπ ηνπ WADA  

Σμ ζφζηδια ακηζ-κηυπζκβη είκαζ έκα ζφζηδια εθέβπμο ηαζ πνέπεζ κα 

πνδζζιμπμζείηαζ ιυκμ ζηδ ιάπδ εκακηίμκ ημο κηυπζκβη. Ακ ημ ζφζηδια ακηζ-κηυπζκβη 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα αμδεήζεζ αεθδηέξ πμο πνδζζιμπμζμφκ απαβμνεοιέκεξ μοζίεξ ηαζ 

πνεζάγμκηαζ κα λένμοκ πυηε πνέπεζ κα ζηαιαηήζμοκ ηδκ πνήζδ θανιάηςκ, ηυηε αοηή δ 

πναηηζηή είκαζ ακήεζηδ, ηαηαζηνέθεζ ηδκ αηεναζυηδηα μθυηθδνμο ημο ζοζηήιαημξ ηαζ 
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βίκεηαζ πμθφ ζζπονή ζηα πένζα αοηχκ πμο ηδ πνδζζιμπμζμφκ. Αοηυ ημ βεβμκυξ είκαζ 

ελαζνεηζηά ζδιακηζηυ βζα ηα Ακαβκςνζζιέκα Δνβαζηήνζα.  Γζα αοηυ ημ θυβμ, ημ WADA 

έπεζ ζοιπενζθάαεζ έκακ Κχδζηα Ζεζηήξ ζημκ Παβηυζιζμ Κχδζηα Ακηζ-κηυπζκβη πνμξ 

ζοιιυνθςζδ απυ ηα Ακαβκςνζζιέκα Δνβαζηήνζα. οκεπχξ, ηα Ακαβκςνζζιέκα 

Δνβαζηήνζα ακαθφμοκ δείβιαηα ηα μπμία ζοθθέβμκηαζ εη ιένμοξ ηςκ αεθδηζηχκ ανπχκ 

ηαζ ηςκ επζζήιςκ ακηζ-κηυπζκβη πνμβναιιάηςκ ημοξ, πμο δζελάβμκηαζ ζε εθέβπμοξ εκηυξ 

ή εηηυξ αβχκςκ.  θα ηα οπυθμζπα δείβιαηα πμο πνμένπμκηαζ απυ πνμζςπζηέξ ή 

ειπμνζηέξ ζοθθμβέξ δεκ βίκμκηαζ απμδεηηά. Δπζπθέμκ, ημ πνμζςπζηυ ηςκ 

Ακαβκςνζζιέκςκ Δνβαζηδνίςκ δεκ πνέπεζ κα πανέπεζ ηαιία πθδνμθμνία ή ζοιαμοθή ζε 

αεθδηέξ πμο ιπμνεί κα πνμζπαεήζμοκ κα δζαθφβμοκ ημκ έθεβπμ.  

 

3.12 Γηαπίζηεπζε ISO17025  

φιθςκα ιε ημκ Παβηυζιζμ Κχδζηα Ακηζ-κηυπζκβη, ηα Ακαβκςνζζιέκα 

Δνβαζηήνζα πνέπεζ κα θεζημονβμφκ αάζεζ ηςκ απαζηήζεςκ ηδξ Γζαπίζηεοζδξ ISO 17025 

(www.iso.org). οκεπχξ, ηάεε Ακαβκςνζζιέκμ Δνβαζηήνζμ πνέπεζ κα έπεζ ηδκ 

Ακαβκχνζζδ ημο WADA, πμο δζαζθαθίγεζ υηζ ημ ενβαζηήνζμ έπεζ ηδκ ζηακυηδηα κα 

εηηεθεί ακαθφζεζξ εθέβπμο κηυπζκβη ηαζ ηδ Γζαπίζηεοζδ ISO, πμο δζαζθαθίγεζ υηζ μζ 

πνμδζαβναθέξ ηδξ Ακαβκχνζζδξ ημο WADA εθανιυγμκηαζ ζηζξ ηαεδιενζκέξ ενβαζίεξ 

νμοηίκαξ.  

Ζ Γζαπίζηεοζδ ISO πανέπεηαζ ηαζ εθέβπεηαζ ζοκήεςξ απυ εεκζημφξ μνβακζζιμφξ 

Γζαπίζηεοζδξ, ελεζδζηεοιέκμοξ ζε αοηή ηδκ οπδνεζία, ηαζ ακαβκςνίγεηαζ αιμζααία απυ 

άθθμοξ μνβακζζιμφξ Γζαπίζηεοζδξ ακά ημκ ηυζιμ. Σμ ηεθεοηαίμ ζδιαίκεζ υηζ ιία 

Γζαπίζηεοζδ πμο πανέπεηαζ ζε ιία πχνα απυ ημκ εεκζηυ μνβακζζιυ Γζαπίζηεοζδξ είκαζ 

ζζυηζιδ ιε ηδκ Γζαπίζηεοζδ πμο πανέπεηαζ ζε άθθδ πχνα βζα πανυιμζα δναζηδνζυηδηα 

απυ ημκ ακηίζημζπμ εεκζηυ μνβακζζιυ Γζαπίζηεοζδξ.  

Ο εεκζηυξ μνβακζζιυξ Γζαπίζηεοζδξ είκαζ οπεφεοκμξ κα πανέπεζ Γζαπίζηεοζδ ζε 

υθςκ ηςκ εζδχκ ηζξ επζπεζνδιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ χζηε κα δζαζθαθίγεζ υηζ ηα 

ζοβηεηνζιέκα επζπεζνδζζαηά ηνζηή-νζα οζμεεημφκηαζ πθήνςξ.  Έκα απυ ηα 

ζδιακηζηυηενα ιένδ ηςκ απαζηήζεςκ ηδξ Γζαπίζηεοζδξ ISO είκαζ δ εηήζζα επζηυπζα 

επζεεχνδζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ απυ ημοξ ειπεζνμβκχιμκεξ ημο μνβακζζιμφ 
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Γζαπίζηεοζδξ. ηδκ πενίπηςζδ ηςκ Ακαβκςνζζιέκςκ Δνβαζηδνίςκ εθέβπμο κηυπζκβη, μζ 

ειπεζνμβκχιμκεξ ηδξ Γζαπίζηεοζδξ ISO, ιία θμνά ημ πνυκμ, επζεεςνμφκ ηάεε 

δναζηδνζυηδηα ημο Ακαβκςνζζιέκμο Δνβαζηδνίμο χζηε κα δζαζθαθίγεηαζ δ 

ζοιιυνθςζδ ιε ηα επζπεζνδζζαηά ηνζηήνζα, δδθαδή ημκ Παβηυζιζμ Κχδζηα Ακηζ-

κηυπζκβη ημο WADA. Οζ ειπεζνμβκχιμκεξ επζεεςνμφκ δζαδζηαζίεξ ακάθοζδξ, εθέβπμοξ 

πμζυηδηαξ, απμηεθέζιαηα, ακαθμνέξ, εζςηενζηέξ επζεεςνήζεζξ, ανπεία, ηδκ ηαεδιενζκή 

ηεηιδνίςζδ πμο δδιζμονβείηαζ απυ ηδ θεζημονβία ημο ενβαζηδνίμο. ε πενίπηςζδ πμο 

απμηαθοθεεί πανέηηθζζδ απυ ηζξ πνμδζαβναθέξ, οπμπνεχκμοκ ημ ενβαζηήνζμ κα θάαεζ 

δζμνεςηζηά ιέηνα. Γζα ηδκ Δθθάδα, μ εεκζηυξ θμνέαξ Γζαπίζηεοζδξ είκαζ ημ Δεκζηυ 

φζηδια Γζαπίζηεοζδξ  ημο Τπμονβείμο Ακάπηολδξ. 

 

 

3.13 Διιεληθό εξγαζηήξην ΟΑΚΑ 

Σμ Δνβαζηήνζμ ημο ΟΑΚΑ είκαζ Ακαβκςνζζιέκμ απυ ημ WADA.  

Ο έθεβπμξ ηαθήξ θεζημονβίαξ ημο Δνβαζηδνίμο ΟΑΚΑ είκαζ ζοκεπήξ, εηηεθείηαζ απυ 

ελςηενζημφξ θμνείξ αθθά ηαζ απυ εζςηενζηέξ ενβαζηδνζαηέξ δζαδζηαζίεξ ηαζ έπεζ ζακ 

ζηυπμ ηδκ ζοκεπή ηαηαβναθή ηςκ δναζηδνζμηήηςκ, ημκ έθεβπμ ηςκ ακαθοηζηχκ 

επζδυζεςκ ηαζ ηδκ απμηάθορδ ηοπυκ πνμαθδιάηςκ πνζκ αοηά πανμοζζαζημφκ ζε 

δείβιαηα εθέβπμο κηυπζκβη. 

 

3.13.1 έιεγρνο θαη δξαζηεξηόηεηεο εξγαζηεξίνπ 

Ο έθεβπμξ πενζθαιαάκεζ ημ ζφκμθμ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ημο Δνβαζηδνίμο: 

ακαθφζεζξ, απμηεθέζιαηα, οθζηά, έββναθα, πνμζςπζηυ, εηπαίδεοζδ ηθπ.  

Ηδζαίηενα ζδιακηζηή βζα ημκ έθεβπμ ηαθήξ θεζημονβίαξ είκαζ δ ζοιιεημπή ημο 

Δνβαζηδνίμο ημο ΟΑΚΑ ζε ελεηάζεζξ, μζ μπμίεξ βζα ημ 2005 έθεαζακ ηζξ 13. Οζ 

ελεηάζεζξ αοηέξ πενζθαιαάκμοκ ιεηαλφ άθθςκ ηαζ δείβιαηα εεηζηά ηα μπμία 

παναθαιαάκμκηαζ ιαγί ιε ηακμκζηά δείβιαηα εθέβπμο κηυπζκβη ηαζ ακαθφμκηαζ απυ ημ 

Δνβαζηήνζμ αβκμχκηαξ υηζ πνυηεζηαζ βζα δείβιαηα ελεηάζεςκ.  

Οζ ελεηάζεζξ ημο εθέβπμο ηαθήξ θεζημονβίαξ είκαζ πάκημηε απυθοηα επζηοπείξ βζα ημ 

Δνβαζηήνζμ ημο ΟΑΚΑ Απμηέθεζια ηδξ εθανιμβήξ ημο εθέβπμο ηαθήξ θεζημονβίαξ είκαζ 

δ ζοκεπήξ δζαηήνδζδ ηδξ απυθοηδξ αλζμπζζηίαξ ηςκ ακαθφζεςκ ηαζ δ απμοζία 
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μπμζαζδήπμηε αιθζζαήηδζδξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ.  ηδ ζοκέπεζα εα πενζβναθμφκ μζ 

πανάιεηνμζ ημο εθέβπμο ηαθήξ θεζημονβίαξ ημο Δνβαζηδνίμο ΟΑΚΑ.  Ζ Ακαβκχνζζδ 

ημο WADA δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζημ Δνβαζηήνζμ κα εηηεθεί ακαθφζεζξ δεζβιάηςκ 

επζζήιςκ πνμβναιιάηςκ εθέβπμο κηυπζκβη ηαζ ηα απμηεθέζιαηά ημο κα βίκμκηαζ 

απμδεηηά απυ ηζξ αεθδηζηέξ ανπέξ.  Ζ Ακαβκχνζζδ ημο WADA έπεζ ζημπυ ηδ 

ζοιιυνθςζδ ηαζ εκανιυκζζδ ζε έκα πθαίζζμ πνμδζαβναθχκ ηςκ 33 Ακαβκςνζζιέκςκ 

Δνβαζηδνίςκ ηαζ πενζθαιαάκεζ ιεηαλφ ηςκ άθθςκ ζοκεπείξ ελεηάζεζξ (proficiency tests) 

ηαθήξ θεζημονβίαξ.  

Σμ Δνβαζηήνζμ ημο ΟΑΚΑ είκαζ επζηονςιέκμ απυ ημ Association of Official 

Racing Chemists (AORC) βζα κα πναβιαημπμζεί ακαθφζεζξ εθέβπμο κηυπζκβη αθυβςκ 

ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ ημο. Σμ ΑORC είκαζ μ ιμκαδζηυξ παβηυζιζμξ θμνέαξ 

οπεφεοκμξ βζα ηζξ πνμδζαβναθέξ ηςκ ακαθφζεςκ ηςκ αθυβςκ ηαζ δζμνβακχκεζ ημκ εηήζζμ 

έθεβπμ ηαθήξ θεζημονβίαξ βζα υθα ηα ενβαζηήνζα ζημκ ηυζιμ, ζημκ μπμίμ ζοιιεηέπεζ ηαζ 

ημ Δνβαζηήνζμ ημο ΟΑΚΑ. Σμ Δνβαζηήνζμ ημο ΟΑΚΑ είκαζ Γζαπζζηεοιέκμ απυ 

ημ Δζληθό ύζηεκα Γηαπίζηεπζεο (ΔΤΓ) ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ ημο ISO 17025 βζα κα 

πναβιαημπμζεί ακαθφζεζξ εθέβπμο κηυπζκβη αεθδηχκ ηαζ αθυβςκ. Με ηδκ πνμδζαβναθή 

ISO 17025 εθέβπεηαζ δ ζοιιυνθςζδ ημο Δνβαζηδνίμο επί ηαεδιενζκήξ αάζδξ ζηζξ 

πνμδζαβναθέξ ημο WADA ηαζ ημο AORC βζα αεθδηέξ ηαζ άθμβα ακηίζημζπα. 

 

3.13.2 Οη αλαιπηηθέο ηερλνινγίεο  

Σμ Δνβαζηήνζμ ΟΑΚΑ είκαζ ελμπθζζιέκμ ιε ημ ζφβπνμκμ ελμπθζζιυ πμο 

απαζηείηαζ απυ ημ WADA βζα ηδκ πθήνδ ηάθορδ υθςκ ηςκ ηαηδβμνζχκ απαβμνεοιέκςκ 

μοζζχκ πμο δφκακηαζ κα ακζπκεοεμφκ. Ζ ηφνζα  ακαθοηζηή ηεπκμθμβία είκαζ δ 

θαζιαημιεηνία ιάγαξ ζοκδεδειέκδ ιε δζαθμνεηζηά ακαθοηζηά υνβακα, ακάθμβα ιε ηδκ 

πενίπηςζδ, υπςξ:  

• ηεηνάπμθμ θαζιαηυιεηνμ ιάγαξ ζοκδεδειέκμ ιε Αένζμ Υνςιαημβνάθμ (GC/MS) βζα 

ηδκ ακίπκεοζδ δζεβενηζηχκ, κανηςηζηχκ, ακααμθζηχκ ζηενμεζδχκ, δζμονδηζηχκ, α2-

αβςκζζηχκ ηθπ  
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• θαζιαηυιεηνμ ιάγαξ ορδθήξ δζαπςνζζηζηήξ ζηακυηδηαξ ζοκδεδειέκμ ιε αένζμ 

πνςιαημβνάθμ (GC/HRMS) βζα ηδκ ακίπκεοζδ ακααμθζηχκ ζηενμεζδχκ ηαζ α2-

αβςκζζηχκ ζε πμθφ ιζηνέξ πμζυηδηεξ  

• θαζιαηυιεηνμ ιάγαξ ιε παβίδα ζυκηςκ ζοκδεδειέκμ ιε οβνυ πνςιαημβνάθμ 

(LCMSMS) βζα ηδκ ακίπκεοζδ ημνηζημζηενμεζδχκ ηαζ ακααμθζηχκ ζηενμεζδχκ  

• θαζιαηυιεηνμ ιάγαξ ζζμηυπςκ ζοκδεδειέκμ ιε αένζμ πνςιαημβνάθμ ηαζ θμφνκμ 

ηαφζδξ αενίςκ (GC/C/IRMS) βζα ηδκ ακίπκεοζδ πνήζδξ εκδμβεκχκ ζηενμεζδχκ, υπςξ 

ηεζημζηενυκδ  

• θαζιαηυιεηνμ ιάγαξ ορδθήξ δζαπςνζζηζηήξ ζηακυηδηαξ πνυκμο πηήζδξ ζυκηςκ 

ζοκδεδειέκμ ιε αένζμ πνςιαημβνάθμ (GC/TOFMS) πμο πνμζθένεζ δοκαηυηδηα 

ακίπκεοζδξ πζθζάδςκ δζαθμνεηζηχκ μοζζχκ . 

Δπζπθέμκ, εηηυξ ηςκ θαζιαημιέηνςκ ιάγαξ, ημ Δνβαζηήνζμ ημο ΟΑΚΑ δζαεέηεζ:  

• αένζμ πνςιαημβνάθμ βζα ηδκ ακίπκεοζδ δζεβενηζηχκ ηαζ κανηςηζηχκ 

• οβνυ πνςιαημβνάθμ βζα ηδκ ακίπκεοζδ ζοκεεηζημφ αίιαημξ  

• ζφζηδια ακμζμπδιείαξ ELISA βζα ηδκ ακίπκεοζδ απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ ημο 

ζππμδνυιμο  

• ζφζηδια ακμζμπδιείαξ πδιεζμθςηαφβεζαξ βζα ηδκ ακίπκεοζδ πμνζαηήξ βμκαδμηνμπίκδξ  

• ζφζηδια ακμζμπδιείαξ ιε θςηυιεηνμ βζα ηδκ ακίπκεοζδ πμθοιενζηχκ ζαηπάνςκ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζακ δζμβηςηζηά πθάζιαημξ  

• ζφζηδια ακμζμπδιείαξ ιε θεμνζζιμιεηνία βζα ηδκ ακίπκεοζδ αολδηζηήξ μνιυκδξ  

• ζφζηδια δθεηηνμθυνδζδξ βζα ηδκ ακίπκεοζδ ενοενμπμζδηίκδξ  

• ηοηηανυιεηνμ νμήξ βζα ηδ ιέηνδζδ ζοζηαηζηχκ αίιαημξ ηαζ ακίπκεοζδ ιεηαββίζεςκ 

αίιαημξ  

• ζφζηδια ακμζμπδιείαξ ιε ιεηνδηή αηηζκμαμθίαξ β βζα ηδ ιέηνδζδ πνςηεσκχκ . 
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3.13.3. Ζ θαζεκεξηλή δξαζηεξηόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ ΟΑΚΑ  

Ζ ηαεδιενζκή δναζηδνζυηδηα ημο Δνβαζηδνίμο ημο ΟΑΚΑ αθμνά ηονίςξ ζε ακαθφζεζξ 

δεζβιάηςκ εθέβπμο κηυπζκβη αεθδηχκ ηαζ αθυβςκ, δ μπμία εα πενζβναθεί παναηάης. Οζ 

ακαθοηζηέξ ηαζ πμζμηζηέξ πνμδζαβναθέξ ημο ISO 17025, πμο εθανιυγμκηαζ είκαζ μζ ίδζεξ 

βζα ηα δείβιαηα αεθδηχκ ηαζ αθυβςκ.  

Α.1. Παπαλαβή και Έλεγσορ ηων Γειγμάηων  

Σα δείβιαηα ημο εθέβπμο κηυπζκβη ζοθθέβμκηαζ απυ ημ ελεζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ 

ζημοξ αεθδηζημφξ πχνμοξ ηςκ αβχκςκ ή ηδξ πνμπυκδζδξ ή αηυια ηαζ ζε ιδ αεθδηζημφξ 

πχνμοξ, υηακ πνυηεζηαζ βζα εθέβπμοξ εηηυξ ζοκαβςκζζιμφ. Σμ αζμθμβζηυ οθζηυ πμο 

ζοθθέβεηαζ είκαζ ηα μφνα, ζε ηάπμζεξ υιςξ πενζπηχζεζξ ζοθθέβεηαζ ηαζ αίια. Ο υβημξ 

ημο αζμθμβζημφ οβνμφ εκυξ δείβιαημξ αιέζςξ ιεηά ηδ ζοθθμβή ιμζνάγεηαζ ζε δφμ 

δζαθμνεηζηά ιπμοηάθζα, ηα μπμία ζθναβίγμκηαζ ακελάνηδηα: ημ Α-Γείβια, πμο ακαθφεηαζ 

απυ ημ Δνβαζηήνζμ αιέζςξ ηαζ ημ Β-Γείβια, δδθαδή ημ Ακηί-δείβια, πμο ακαθφεηαζ ζηδκ 

πενίπηςζδ αιθζζαήηδζδξ εεηζημφ απμηεθέζιαημξ ζημ Α-Γείβια. Σμ πνμζςπζηυ πμο 

εηηεθεί ηδκ ζοθθμβή ηςκ δεζβιάηςκ είκαζ ηεθείςξ ακελάνηδημ απυ αοηυ ημο 

Δνβαζηδνίμο, ηα δείβιαηα ιεηαθένμκηαζ απυ ημ πνμζςπζηυ αοηυ ζθναβζζιέκα ζημ 

Δνβαζηήνζμ ιυκμ ιε ημκ ηςδζηυ ημοξ ηαζ υπζ ιε ημ υκμια ημο αεθδηή, έηζζ χζηε κα 

δζαθοθάζζεηαζ δ ακςκοιία ηςκ δεζβιάηςκ. Καηά ηδκ παναθααή ηςκ δεζβιάηςκ, ημ 

πνμζςπζηυ ημο Δνβαζηδνίμο εθέβπεζ ηζξ ζθναβίδεξ ηςκ ελςηενζηχκ ζοζηεοαζζχκ βζα ηδκ 

αηεναζυηδηά ημοξ ηαζ απμεδηεφεζ ηα δείβιαηα ιέπνζ ηδκ ακάθοζδ.  

 

Α.2. Άνοιγμα και Κωδικοποίηζη ηων Γειγμάηων  

Ζ ακάθοζδ λεηζκάεζ ιε ηδκ παναηάης αημθμοεία αδιάηςκ:  

• Άκμζβια ηςκ ελςηενζηχκ ζοζηεοαζζχκ,  

• Έθεβπμ ηδξ αηεναζυηδηαξ ηςκ ιπμοηαθζχκ ηςκ δεζβιάηςκ  ηαζ ηδξ ζθναβίδαξ ημοξ. 

• Δζζαβςβή ηςκ δεζβιάηςκ ζηδκ δθεηηνμκζηή αάζδ δεδμιέκςκ ημο  

Δνβαζηδνίμο, υπμο ηαεμνίγμκηαζ μζ ακαθφζεζξ βζα ηζξ μπμίεξ  εα εθεβπεεί ηάεε δείβια 

ηαζ απμδίδεηαζ έκαξ ενβαζηδνζαηυξ  ηςδζηυξ ακά δείβια. Ο ενβαζηδνζαηυξ ηςδζηυξ 

ελαθακίγεζ  μπμζαδήπμηε ζφκδεζδ ημο αεθδηή ιε ημ δείβια, αθμφ δ  ακάθοζδ 
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πναβιαημπμζείηαζ ιυκμ ιε ημκ ενβαζηδνζαηυ ηςδζηυ  ηαζ υπζ ιε ημκ ηςδζηυ ηδξ 

ζοζηεοαζίαξ ηδξ ζοθθμβήξ, μ μπμίμξ  είκαζ βκςζηυξ ζημκ αεθδηή.  

• Οιαδμπμίδζδ ηςκ δεζβιάηςκ ζε πανηίδεξ, μζ μπμίεξ απμηεθμφκ ηζξ ιμκάδεξ 

ενβαζίαξ ιέζα ζημ ενβαζηήνζμ  

• Άκμζβια ημο Α-δείβιαημξ ιε ηδκ ηαηαζηνμθή ηδξ ζθναβίδαξ ηαζ ηδκ θφθαλδ 

ηςκ Β-δεζβιάηςκ, ιε, θοζζηά, αηέναζδ ηδ ζθναβίδα ηδξ θζάθδξ ημο. 

 

Οζ ακαθφζεζξ ζηζξ μπμίεξ εα οπμαθδεμφκ ηα δείβιαηα επζθέβμκηαζ:  

α) βζα ημοξ αεθδηέξ ιε αάζδ ηδκ Λίζηα ηςκ Απαβμνεοιέκςκ Οοζζχκ ημο WADA  

ηαζ  

α) βζα ηα άθμβα ιε ηδκ εθανιμβή ημο Άνενμο 6 ηδξ Γζεεκμφξ Οιμζπμκδίαξ 

Ηππμδνμιζαηχκ Ανπχκ (www.horseracingintfed.com) ή άθθδξ απαίηδζδξ ηδξ οπεφεοκδξ 

ζππμδνμιζαηήξ ανπήξ.  

 

Α.3. Παρασκευή των Δειγμάτων  

Ζ ακαθοηζηή δζαδζηαζία ζοκεπίγεηαζ ιε ηδκ παναζηεοή ηςκ δεζβιάηςκ ηαζ ηδκ 

ηεθζηή ακάθοζή ημοξ ζηα ακαθοηζηά υνβακα. Ζ παναζηεοή ηςκ δεζβιάηςκ ζημκ 

ενβαζηδνζαηυ πάβημ βίκεηαζ ιε ζημπυ ηδκ δζεοηυθοκζδ ηδξ ακάθοζδξ βζα δομ θυβμοξ:  

α) ηδκ ζοιπφηκςζδ ηςκ δεζβιάηςκ πμο επζηοβπάκεηαζ ιε ηδ ιείςζδ ημο ανπζημφ 

υβημο ημο δείβιαημξ ηαηά 25-100 θμνέξ ηαζ ζοκεπχξ ηδκ αφλδζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ 

μοζζχκ πμο ανίζημκηαζ ιέζα ζημ δείβια ζημ ηεθζηυ ζοιπφηκςια 

α) ηδκ απμιάηνοκζδ ηςκ πανειπμδίζεςκ πμο αθθμζχκμοκ ημ απμηέθεζια ηδξ 

ακάθοζδξ.  

 

Α.4. Ανάλςζη ηων Γειγμάηων 

Ζ ηεθζηή ακάθοζδ ηςκ δεζβιάηςκ βίκεηαζ ζε ελεζδζηεοιέκα ακαθοηζηά υνβακα βζα 

κα δζαπζζηςεεί ή υπζ δ φπανλδ απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ. Οζ ακαθοηζηέξ ηεπκμθμβίεξ πμο 
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πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημκ έθεβπμ κηυπζκβη, ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζε ακαθοηζηά 

ενβαζηήνζα πενζαάθθμκημξ, ηνμθίιςκ, αηυια ηαζ ζε κμζμημιεία. Ηδζαίηενδ πνμζμπή 

δίκεηαζ ζημκ αοημιαηζζιυ ηςκ ιδπακδιάηςκ, βζα κα ελαζθαθίγεηαζ δ ιέβζζηδ δοκαηή 

απμδμηζηυηδηά ημοξ ηαζ ζηδκ εοαζζεδζία ημοξ, δδθαδή κα ακζπκεφμοκ μοζίεξ ζε ιζηνέξ 

πμζυηδηεξ. Βαζζηυξ ζηυπμξ ηδξ ακαθοηζηήξ ηεπκμθμβίαξ είκαζ δ εφνεζδ ηδξ ηαοηυηδηαξ 

ηςκ μοζζχκ πμο ανίζημκηαζ ιέζα ζημ δείβια ιε πνήζδ ελεζδζηεοιέκςκ πθδνμθμνζχκ πμο 

ζοκδέμκηαζ ιε ηζξ πδιζηέξ δμιέξ ηςκ μοζζχκ. 

 

A.5. Έλεγσορ ηων Αποηελεζμάηων  

Ο έθεβπμξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ βίκεηαζ απυ ελεζδζηεοιέκα ζηεθέπδ ημο 

Δνβαζηδνίμο, ηα μπμία έπμοκ ιεβάθδ ειπεζνία ζηδκ ακίπκεοζδ ηςκ απαβμνεοιέκςκ 

μοζζχκ. ηδκ επελενβαζία ηςκ απμηεθεζιάηςκ ζοιιεηέπμοκ ημοθάπζζημκ δφμ ζηεθέπδ, 

ηα μπμία οπμβνάθμοκ ημ ηεθζηυ πυνζζια ηδξ ακάθοζδξ.  

Υνδζζιμπμζμφκηαζ πθήεμξ απυ αμδεήιαηα απυ δζάθμνεξ επζζηδιμκζηέξ πδβέξ απυ 

μθυηθδνμ ημκ ηυζιμ. ημπυξ είκαζ υπζ ιυκμ δ ακίπκεοζδ ηςκ απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ, 

πμο ανίζημκηαζ ζηζξ Λίζηεξ, αθθά ηαζ άθθςκ ζπκχκ απυ πζεακέξ κέεξ μοζίεξ ή 

παναπμίδζδ ηδξ ακάθοζδξ ηαζ ηςκ απμηεθεζιάηςκ.  

 

A.6. Χειπιζμόρ ηων Θεηικών Γειγμάηων  

ε πενίπηςζδ ακίπκεοζδξ απαβμνεοιέκδξ μοζίαξ ζε φπμπημ εεηζηυ δείβια, ηυηε 

μθυηθδνδ δ ακαθοηζηή δζαδζηαζία επακαθαιαάκεηαζ απυ ηδκ ανπή βζα επζαεααίςζδ ημο 

φπμπημο απμηεθέζιαημξ: θαιαάκεηαζ εη κέμο πμζυηδηα αζμθμβζημφ οβνμφ απυ ημ ανπζηυ 

δείβια ημο αεθδηή ή ημο αθυβμο ηαζ εηηεθείηαζ ελεζδζηεοιέκδ παναζηεοαζηζηή 

δζαδζηαζία ηαζ ηεθζηή ακάθοζδ βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ απαβμνεοιέκδ μοζία. Σα 

απμηεθέζιαηα ηδξ ακάθοζδξ ζοβηνίκμκηαζ ιε έκα δείβια «ηαεανυ» ηαζ έκα δείβια 

ηεπκδηά επζιμθοζιέκμ ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ απαβμνεοιέκδ μοζία ηα υπμζα έπμοκ 

παναζηεοαζηεί ηαζ ακαθοεεί ιαγί ιε ημ φπμπημ δείβια. Δάκ απυ ηδ ζφβηνζζδ ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ ηδξ ακάθοζδξ πθδνμφκηαζ μζ πνμδζαβναθέξ ηδξ ηαοημπμίδζδξ ηδξ 

απαβμνεοιέκδξ μοζίαξ, ηυηε ημ δείβια εεςνείηαζ υηζ είκαζ εεηζηυ.  
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A.7.  Ανακοίνωζη ηων Αποηελεζμάηων και η Ανωνςμία ηων Γειγμάηων  

Σα απμηεθέζιαηα ηςκ ακαθφζεςκ ηςκ Α-Γεζβιάηςκ, εεηζηά ηαζ ανκδηζηά, 

ακαημζκχκμκηαζ ζηδκ οπεφεοκδ αεθδηζηή ανπή, πμο πανήββεζθε ημοξ εθέβπμοξ ηαζ 

πενζθαιαάκμοκ ημκ ανπζηυ ηςδζηυ ημο αεθδηή ή ημο αθυβμο, πμο ανίζηεηαζ πάκς ζηδ 

θζάθδ ηδξ δεζβιαημθδρίαξ, ημκ ενβαζηδνζαηυ ηςδζηυ ηαζ ημ απμηέθεζια.  

Σα απμηεθέζιαηα είκαζ ακχκοια, αθμφ ημ Δνβαζηήνζμ δεκ βκςνίγεζ ηδκ ακηζζημζπία ηςκ 

ηςδζηχκ ιε ηα μκυιαηα ηςκ αεθδηχκ ή ηςκ αθυβςκ πμο ακήημοκ.  

Σμ ένβμ ηδξ απμηςδζημπμίδζδξ ακήηεζ ζηδκ οπεφεοκδ αεθδηζηή ανπή.  

Ο ιέζμξ πνυκμξ ακαημίκςζδξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ είκαζ ιζηνυηενμξ ηςκ 10 ενβαζίιςκ 

διενχκ, οπάνπεζ υιςξ δ δοκαηυηδηα ακαημίκςζδξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηαζ ζε 24 χνεξ, 

εάκ αοηυ απαζηείηαζ απυ ημοξ δζμνβακςηέξ, ζοκήεςξ ιεβάθςκ αεθδηζηχκ βεβμκυηςκ.  

 

A.8. Η Ανάλςζη ηος Ανηιδείγμαηορ: Β-Γείγμα  

ε πενίπηςζδ αιθζζαήηδζδξ ημο εεηζημφ απμηεθέζιαημξ ημο Α-δείβιαημξ ηαζ 

αζηήιαημξ ή αοηυιαηδξ ακάθοζδξ ημο ακηζδείβιαημξ, ημ Δνβαζηήνζμ επακαθαιαάκεζ ηδκ 

δζαδζηαζία ηδξ επζαεααίςζδξ, πμο έηακε ζημ Α-Γείβια, ηχνα ζημ Β-Γείβια ιε ηδκ 

πανμοζία ή υπζ ηςκ εκδζαθενμιέκςκ (αεθδηέξ, πανάβμκηεξ, πνμπμκδηέξ ηθπ).  

Σμ απμηέθεζια ημο Β-Γείβιαημξ απμζηέθθεηαζ ηαζ αοηυ ζηδκ οπεφεοκδ αεθδηζηή ανπή. 

 

3.13.4. Σν πξνζσπηθό 
 

Σμ πνμζςπζηυ ημο Δνβαζηδνίμο ΟΑΚΑ απμηεθείηαζ απυ ιυκζια ηαζ πνμζςνζκά 

ιέθδ. ηα 20 ιυκζια ιέθδ ημο πνμζςπζημφ πενζθαιαάκμκηαζ ακαθοηέξ ιε ιεηαπηοπζαηέξ 

ζπμοδέξ, ηεπκζηυ πνμζςπζηυ ηαζ πνμζςπζηυ οπμζηήνζλδξ. Σμ πνμζςνζκυ πνμζςπζηυ 

απαζπμθείηαζ βζα δζάζηδια 6-12 ιήκεξ ηαζ απμηεθείηαζ απυ πνμπηοπζαημφξ ή 

ιεηαπηοπζαημφξ θμζηδηέξ πμο μ ανζειυξ ημοξ πμζηίθεζ απυ 3 έςξ 7 ιέθδ, ακάθμβα ιε ηζξ 

ακάβηεξ ημο Δνβαζηδνίμο.  Σμ πνμζςπζηυ ημο Δνβαζηδνίμο ζοιιεηέπεζ ζηζξ 

ενβαζηδνζαηέξ δναζηδνζυηδηεξ: ακαθφζεζξ νμοηίκαξ, οπμζηήνζλδξ ημο ζοζηήιαημξ 
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πμζυηδηαξ, ένεοκαξ ηαζ ακάπηολδξ ιε μιαδζηυ πκεφια, αθμφ υθεξ μζ ενβαζηδνζαηέξ 

δζαδζηαζίεξ είκαζ ιία αθοζίδα αδιάηςκ απαναίηδηςκ βζα ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ ενβαζζχκ. 

Σμ πνμζςπζηυ ημο Δνβαζηδνίμο έπεζ απμηηήζεζ έκα ελαζνεηζηυ πνμζυκ ηαζ 

ειπεζνία: έπεζ μνβακχζεζ ηαζ εηηεθέζεζ απυ οπεφεοκεξ εέζεζξ ηζξ ακαθφζεζξ ηςκ 

Οθοιπζαηχκ δεζβιάηςκ, έκα ένβμ πμο ημ έθενε ζε πέναξ ηαηαννίπημκηαξ ηάεε 

πνμδβμφιεκμ νεηυν απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηαζ πμο έπεζ ακαβκςνζζηεί παβημζιίςξ, υπςξ 

ακαθένεηαζ παναηάης. Σμ ένβμ ηςκ ακαθφζεςκ ηςκ Οθοιπζαηχκ δεζβιάηςκ είκαζ απυ ηα 

πζμ δφζημθα πμο οπάνπμοκ παβημζιίςξ ηαζ ζε επζζηδιμκζηυ ηαζ ζε αεθδηζηυ επίπεδμ. 

Δίκαζ αηυιδ ζδιακηζηυ κα ακαθενεεί βζα ημ Δνβαζηήνζμ ημο ΟΑΚΑ ημ βεβμκυξ 

υηζ δ εζςηενζηή μνβάκςζή ημο έπεζ βίκεζ ηαηά δζαθακή ηνυπμ πμο επζηνέπεζ ηδκ 

παναημθμφεδζδ υθςκ ηςκ ακαθφζεςκ απυ ακελάνηδημοξ παναηδνδηέξ, υπςξ ζοκέαδ 

ζημοξ Οθοιπζαημφξ Αβχκεξ 2004 απυ δφμ μιάδεξ παναηδνδηχκ απυ ηδ ΓΟΔ ηαζ ημ 

WADA. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  TETAΡΣΟ 

ΠΑΡΑΒΑΔΗ-ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΔ ΚΤΡΏΔΗ ΝΣΟΠΗΝ 

 

4.1. Παξαβίαζε θαλόλα αληί-ληόπηλγθ 

Πανααίαζδ ηακυκςκ ακηζ-κηυπζκ ζημκ αεθδηζζµυ κμείηαζ έκα ή πενζζζυηενα απυ 

ηα ελήξ: 

(α) δ πανμοζία µζαξ απαβμνεοµέκδξ μοζίαξ ή µεηααμθζηχκ ή δεζηηχκ ημο ζε 

ζςµαηζηυ δείβµα εκυξ αεθδηή 

(α) πνήζδ ή απυπεζνα πνήζδξ µζαξ απαβμνεοµέκδξ μοζίαξ ή µζαξ απαβμνεοµέκδξ 

µεευδμο 

(β) άνκδζδ ή απμηοπία πςνίξ ακακηίννδηδ αζηζμθυβδζδ, κα οπμαθδεεί ζε ζοθθμβή 

δείβµαημξ µεηά απυ ακαημίκςζδ υπςξ μνίγεηαζ ζημοξ εθανµμζηέμοξ ηακυκεξ ακηί- 

κηυπζκβη ή µε άθθμ ηνυπμ απμθοβή ζοθθμβήξ δείβµαημξ 

(δ) πανααίαζδ ηςκ εθανµμζηέςκ απαζηήζεςκ ζπεηζηά µε ηδ δζαεεζζµυηδηα 

αεθδηή βζα εηηυξ αβχκςκ έθεβπμ ζοµπενζθαµαακμµέκδξ ηδξ αδοκαµίαξ ημο/ηδξ κα 

πανέπεζ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά µε ημ πμφ αηνζαχξ ανζζηυηακ ηαζ παµέκςκ εθέβπςκ πμο 

ηδνφζζμκηαζ ααζζζµέκμζ ζε θμβζημφξ ηακυκεξ 

(ε) αθθμίςζδ ή απυπεζνα αθθμίςζδξ, μπμζμοδήπμηε µένμοξ ημο εθέβπμο κηυπζκβη 

(ζη.) ηαημπή απαβμνεοµέκςκ μοζζχκ ηαζ µεευδςκ 

(γ) δζαηίκδζδ μπμζαζδήπμηε απαβμνεοµέκδξ μοζίαξ ή απαβμνεοµέκδξ µεευδμο 

(δ) πμνήβδζδ ή απμπεζναεείζα πμνήβδζδ µζαξ απαβμνεοµέκδξ μοζίαξ ή 

απαβμνεοµέκδξ µεευδμο ζε μπμζμδήπμηε αεθδηή, ή εκίζποζδ, εκεάννοκζδ, αμήεεζα, 

οπμηίκδζδ, ζοβηάθορδ ή μπμζμζδήπμηε άθθμξ ηφπμξ ζοκοπαζηζυηδηαξ ζε µζα πανααίαζδ 

ηακυκα ακηί-κηυπζκβη ή μπμζαδήπμηε απμπεζναεείζα πανααίαζδ. 

Μζα πανάααζδ ηακμκζζιμφ εθέβπμο ακηζ-κηυπζκβη πμο ζοιααίκεζ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα εκυξ αβχκα ή ζε ζπέζδ ιε ημκ αβχκα αοηυ ηαζ ιε ηδκ απυθαζδ ηδξ 

επζαθέπμοζαξ ανπήξ ημο αβχκα, μδδβεί ζημκ απμηθεζζιυ υθςκ ηςκ αημιζηχκ 
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απμηεθεζιάηςκ ημο αεθδηή πμο επζηεφπεδηακ ζημκ αβχκα ιε υθεξ ηζξ ζοκέπεζεξ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ απχθεζαξ υθςκ ηςκ ιεηαθθίςκ, ηςκ ζδιείςκ ηαζ 

επάεθςκ.  [Άνενμ 10.1 Παβηυζιζμξ Κχδζηαξ Ακηζ-κηυπζκβη] 

 

4.2. Πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο ληνπηλ 

 

Πεζεανπζηή πανάααζδ κηυπζκ είκαζ: δ ηαηά ηδ δζάνηεζα αεθδηζηχκ αβχκςκ ή εκ 

υρεζ ζοιιεημπήξ ζε αοημφξ, πμνήβδζδ ζε αεθδηή ή ηδ πνήζδ απυ αοηυκ απαβμνεοιέκμο 

ιέζμο. Ζ πνμηνμπή, πνυηαζδ, παναηίκδζδ, έβηνζζδ, δ ιδ επζαμθή πμζκήξ βζα ηδ πνήζδ ή 

ηδ δζεοηυθοκζδ ιε μπμζμκδήπμηε ιε μπμζμκδήπμηε ηνυπμ ηδξ πνήζδξ ή ηδξ πμνήβδζδξ 

μπμζμοδήπμηε απαβμνεοιέκμο ιέζμο. Ζ ηέθεζδ απαβμνεοιέκδξ δναζηδνζυηδηαξ, ζδίςξ 

ζε αεθδηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ, βοικαζηήνζα ηαζ ζε πχνμοξ άεθδζδξ, ζηα ζδζςηζηά 

βοικαζηήνζα ηαζ ζηζξ ζδζςηζηέξ ζπμθέξ. 

Δπίζδξ, πανααάζεζξ κηυπζκ ζοκζζημφκ ηαζ μζ αηυθμοεεξ πενζπηχζεζξ: 

- Ζ άνκδζδ ή μιμθμβία εββνάθςξ ή πνμθμνζηχξ ιζαξ πανάααζδξ κηυπζκ. 

- Ζ πανμπή ανςβήξ πνμξ απμθοβή ημο εθέβπμο κηυπζκ ή ηςκ δζαδζηαζζχκ αοημφ ηαζ 

εκημπζζιμφ απαβμνεοιέκςκ ιέζςκ. 

Ζ πανάααζδ κηυπζκ ηαεμνίγεηαζ: 

- Με αάζδ ημ εεηζηυ απμηέθεζια 

- φιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο κυιμο 2527/199  ηαζ ηςκ ηακμκζζηζηχκ πνάλεςκ 

πμο εηδίδμκηαζ ζε εηηέθεζή ημο. 

 

Πεζεανπζηή πανάααζδ ηεθείηαζ ιε ηδκ πνάλδ ηδξ πμνήβδζδξ ή ηδξ πνήζδξ 

απαβμνεοιέκμο ιέζμο, ακελανηήηςξ εάκ δ πνάλδ μθμηθδνχεδηε ή έιεζκε ζημ ζηάδζμ ηδξ 

απυπεζναξ ή εάκ επήθεε ημ επζδζςηυιεκμ ιε αοηήκ απμηέθεζια. 

 

4.3. Πεηζαξρηθέο θπξώζεηο 

 

1. πανάααζδ κηυπζκ ηαηά ηδ δζάνηεζα αεθδηζηήξ ζοκάκηδζδξ, βζα ημκ αεθδηή πμο 

ζοιιεηείπε ζε αημιζηυ αβχκζζια, ζοκεπάβεηαζ ηδκ αηφνςζδ ηδξ ζοιιεημπήξ ημο ζημ 
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αβχκζζια ηαζ ηςκ ζοκαηυθμοεςκ απυ αοηή ηδ ζοιιεημπή ζοκεπεζχκ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ ζηένδζδξ ανααείςκ ηαζ ιεηαθθίςκ, ακελάνηδηα απυ 

μπμζεζδήπμηε άθθεξ πνμαθεπυιεκεξ ζημκ πανυκηα κυιμ ηονχζεζξ. Ακ δ πανάααζδ 

αθμνά αεθδηή πμο ζοιιεηείπε ζε μιαδζηυ αβχκζζια αημιζημφ αεθήιαημξ ή ζε μιαδζηυ 

άεθδια, βζα ηδκ εβηονυηδηα ημο απμηεθέζιαημξ ημο μζηείμο αβχκα ή ημο μζηείμο 

μιαδζημφ αβςκίζιαημξ ακηίζημζπα, εθανιυγμκηαζ μζ ζπεηζημί ηακμκζζιμί ηδξ μζηείαξ 

Παβηυζιζαξ Αεθδηζηήξ Οιμζπμκδίαξ. Κονχζεζξ πμο επζαάθθμκηαζ βζα πανάααζδ κηυπζκ 

ακάθμβα ιε ηδκ ζδζυηδηα ηςκ οπαζηίςκ είκαζ ηαηά πενίπηςζδ μζ ελήξ: 

2.1. ζε αθληηή: 

α. έββναθδ επίπθδλδ  

α. πνμζςνζκή απαβυνεοζδ ζοιιεημπήξ ζε ηάεε είδμοξ αεθδηζηέξ ζοκακηήζεζξ ηαζ 

δζμνβακχζεζξ υθςκ ηςκ αεθδιάηςκ. 

β. ζζυαζα απαβυνεοζδ ζοιιεημπήξ ζε ηάεε είδμοξ αεθδηζηέξ ζοκακηήζεζξ ηαζ 

δζμνβακχζεζξ υθςκ ηςκ αεθδιάηςκ. 

δ. ζηένδζδ ηάεε είδμοξ πανμπχκ ηαζ εοενβδιάηςκ ηδκ Πμθζηείαξ ηαζ ηςκ 

αεθδηζηχκ μιμζπμκδζχκ ηαζ ηςκ ηοπζηχκ θμνμθμβζηχκ απαθθαβχκ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ 

δζαημπή ηοπυκ οπμηνμθίαξ πμο έπεζ πμνδβδεεί. 

ε. επζζηνμθή ηάεε μζημκμιζηήξ πανμπήξ πμο ηοπυκ ημο δυεδηε απυ ηδκ διένα ηδξ 

ηέθεζδξ ηδξ πανάααζδξ. 

ζη. πνυζηζιμ ιέπνζ 100.000 εονχ, πνμηεζιέκμο πενί επαββεθιαηζχκ αεθδηχκ. 

γ. έηπηςζδ ή απμηθεζζιυξ απυ ηδ ζοιιεημπή ζε δζμίηδζδ, υνβακμ ή 

επζηνμπή μπμζμοδήπμηε αεθδηζημφ θμνέα ή ζςιαηείςκ αεθδηχκ. 

 

 

2.2. ζε ζςνηελεζηή 

α. πνμζςνζκή απαβυνεοζδ ζοιιεημπήξ ζηδκ μνβάκςζδ ηαζ ηδ δζελαβςβή 

αεθδηζηχκ ζοκακηήζεςκ ηαζ δζμνβακχζεςκ ηαζ άζηδζδξ ηςκ ηαεδηυκηςκ ημο ηαηά ηδ 

δζελαβςβή ηςκ πζμ πάκς. 

α. ζζυαζα απαβυνεοζδ ζοιιεημπήξ ζηδκ μνβάκςζδ ηαζ ηδ δζελαβςβή αεθδηζηχκ 

ζοκακηήζεςκ ηαζ δζμνβακχζεςκ. 

β. έηπηςζδ απυ ηδ δζμζηδηζηή εέζδ πμο ηοπυκ ηαηέπεζ ζημκ αεθδηζζιυ ηαζ 

απαβυνεοζδ εηπνμζχπδζδξ μπμζμοδήπμηε αεθδηζημφ θμνέα. 

δ. πνυζηζιμ ιέπνζ 200.00 εονχ, πνμηεζιέκμο  πνμζχπςκ πμο ζοκδέμκηαζ 

επαββεθιαηζηά ιε ημκ αεθδηζζιυ. 
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ε. παναπμιπή ζηδκ Δπζηνμπή Φίθαεθμο Πκεφιαημξ ημο άνενμο 130 

 

3. Ακάθμβα ιε ημ είδμξ ηςκ απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ ζε πενζπηχζεζξ πανάααζδξ κηυπζκ μζ 

επζααθθυιεκεξ ηονχζεζξ είκαζ : 

Α’ πεξίπησζε: ακ δ απαβμνεοιέκδ μοζία είκαζ εθεδνίκδ, 

θαζκοθμπνμπακμθαιίκδ, ρεοδμεθεδνίκδ, ηαθείκδ, ζηνοπκίκδ ή ζπεηζηή ιε αοηέξ μοζία, 

επζαάθθμκηαζ: 

-ζε αεθδηή: 

Οζ πνμαθεπυιεκεξ ηονχζεζξ ηδξ παναβναθμο2.1, ιε ζημζπεία α‟ ηαζ δ‟ (ιέπνζ 2 έηδ) ηαζ 

α΄. 

-ζε ζοκηεθεζηή: 

Οζ πνμαθεπυιεκεξ ηονχζεζξ ηδξ παναβναθμο2.2, ιε ζημζπεία α‟(ιέπνζ 2 έηδ ηαζ, ακ δ 

πανάααζδ αθμνά ακήθζημ, ιέπνζ 3 έηδ) ηαζ δ‟. 

 

Β’ πεξίπησζε: ακ δ απαβμνεοιέκδ μοζία είκαζ δζαθμνεηζηή απυ ηζξ 

πνμακαθενυιεκεξ επζαάθθμκηαζ: 

-ζε αεθδηή: 

Οζ πνμαθεπυιεκεξ ηονχζεζξ ζηδκ πανάβναθμ 2.1 ιε ζημζπεία α‟, δ‟, γ‟ (ημοθάπζζημκ βζα 

2 έηδ), ε‟ ηαζ ζη‟. 

-ζε ζοκηεθεζηή: 

Οζ πνμαθεπυιεκεξ ηονχζεζξ ηδξ παναβνάθμο 2.2 ιε ζημζπεία α‟, β „ (ημοθάπζζημκ βζα 2 

έηδ), δ‟ ηαζ ε‟. ακ δ πανάααζδ αθμνά ακήθζημ, δ ηφνςζδ είκαζ ημοθάπζζημκ ηέζζενα (4) 

έηδ. 

 

4. ε πενίπηςζδ λέαο παξάβαζεο ληόπηλ (παξάβαζε θαζ’ππνηξνπή) από: 

-ΑΘΛΖΣΖ: 

α. ακ δ κέα πανάααζδ αθμνά, υπςξ ηαζ δ πνχηδ απαβμνεοιέκεξ μοζίεξ Α 

πενίπηςζδξ, επζαάθθεηαζ απαβυνεοζδ ζοιιεημπήξ ζε ηάεε είδμοξ αεθδηζηέξ ζοκακηήζεζξ 

ηαζ δζμνβακχζεζξ υθςκ ηςκ αεθδιάηςκ βζα πνμκζηυ δζάζηδια ιέπνζ 4 έηδ. 

α. ακ δ κέα πανάααζδ αθμνά απαβμνεοιέκεξ μοζίεξ ηδξ Β πενίπηςζδξ, εκχ δ 

πνχηδ πανάααζδ αθμνμφζε μοζίεξ ηδξ Α‟ πενίπηςζδξ , επζαάθθεηαζ  ηφνςζδ 

απαβυνεοζδ ζοιιεημπήξ βζα πνμκζηυ δζάζηδια ημοθάπζζημκ 5 εηχκ, ακ μ αεθδηήξ είκαζ 

ακήθζημξ ηαζ ημοθάπζζημκ 10 εηχκ ακ είκαζ εκήθζηαξ. 
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β. ακ δ κέα πανάααζδ ηεθέζεδηε βζα Σνίηδ θμνά, επζαάθθεηαζ δ ηφνςζδ ηδξ πζμ 

πάκς απαβυνεοζδξ ζοιιεημπήξ ζζμαίςξ. 

 

-ΤΝΣΔΛΔΣΖ:  

επζαάθθεηαζ δ ηφνςζδ ηδξ ζζυαζαξ απαβυνεοζδξ ζοιιεημπήξ ζηδ δζμνβάκςζδ ηαζ 

δζελαβςβή ηςκ ακςηένς αβχκςκ. 

Οζ ηαε‟ οπμηνμπή πμζκέξ επζαάθθμκηαζ ακελάνηδηα απυ ημ πνμκζηυ 

δζάζηδια πμο ιεζμθααεί ιεηαλφ ηδξ ηέθεζδξ ηςκ πενζζζυηενςκ πνάλεςκ. ηα πνυζςπα 

πμο οπμπίπημοκ ζηζξ πνμαθεπυιεκεξ α‟, α‟, β πανααάζεζξ επζαάθθμκηαζ μζ ηονχζεζξ ηδξ 

πενίπηςζδξ Β‟. Δηηυξ ηςκ ακςηένς ηονχζεςκ, ζε πενίπηςζδ πανάααζδξ κηυπζκ, ιπμνεί 

ιε απυθαζδ ημο Τπμονβμφ Πμθζηζζιμφ κα ακαηαθείηαζ πνμζςνζκά ή μνζζηζηά δ άδεζα 

άζηδζδξ επαββέθιαημξ ζε πνμπμκδηή. Ζ εθανιμβή ηςκ πζμ πάκς ακαθενυιεκςκ 

ηονχζεςκ ιπμνεί κα ζοκμδεφεηαζ απυ ηαηηζημφξ ή έηηαηημοξ εθέβπμοξ κηυπζκ ζημκ 

αεθδηή, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηζιςνίαξ ημο. πμζμξ δε ζοιιμνθχκεηαζ ιε ηδκ απυθαζδ 

ημο ανιυδζμο πεζεανπζημφ μνβάκμο ιε ηδκ μπμία επζαθήεδηε ηφνςζδ βζα πανάααζδ 

κηυπζκ ή υπμζμξ ζοκενβεί ζε αοηυ ηζιςνείηαζ ιε πνυζηζιμ 50.000 εονχ. 

Οζ μζηείεξ αεθδηζηέξ μιμζπμκδίεξ ιπμνμφκ κα πνμαθέπμοκ ζημοξ 

ηακμκζζιμφξ ημοξ αοζηδνυηενεξ ηονχζεζξ απυ ηζξ μνζγυιεκεξ ζημκ κυιμ αοηυκ. 

 

4.4. Πνηληθέο δηαηάμεηο 
 

πμζμξ πμνδβεί ζε αεθδηή θοζζηή ή πδιζηή μοζία ή αζμθμβζηυ ή αζμηεπκμθμβζηυ 

οθζηυ ή εθανιυγεζ ζε αοηυκ ιέεμδμ πμο απαβμνεφμκηαζ απυ ηδκ ημζκή απυθαζδ ημο 

άνενμο 128Γ, ιε ζημπυ ηδ αεθηίςζδ ηδξ αβςκζζηζηήξ ημο δζάεεζδξ, ζηακυηδηαξ ηαζ 

απυδμζήξ ημο, ηαηά ηδ δζάνηεζα αεθδηζηχκ  αβχκςκ ή εκ υρεζ ηδξ ζοιιεημπήξ ημο ζε 

αοημφξ, ηζιςνείηαζ ιε θοθάηζζδ ημοθάπζζημκ δομ (2 ) εηχκ ηαζ ιε πνδιαηζηή πμζκή, ακ δ 

πνάλδ δεκ ηζιςνείηαζ αανφηενα ιε άθθδ δζάηαλδ. Ζ επζαμθή ιυκμ ηδξ πνδιαηζηήξ πμζκήξ 

ιε ηδκ παναδμπή εθαθνοκηζηχκ πενζζηάζεςκ απμηθείεηαζ. ε αοηυκ πμο ηαηαδζηάζηδηε 

επζαάθθεηαζ ηαζ δ απαβυνεοζδ άζηδζδξ επαββέθιαημξ ζπεηζημφ ιε ημκ αεθδηζζιυ βζα 

πνμκζηυ δζάζηδια ίζμ ιε ηδ ζηενδηζηή ηδξ εθεοεενίαξ πμζκή πμο επζαθήεδηε. 

Ο αεθδηήξ πμο πνδζζιμπμζεί θοζζηή ή πδιζηή μοζία ή αζμθμβζηυ ή 

αζμηεπκμθμβζηυ οθζηυ ή επζηνέπεζ ηδκ εθανιμβή ζε αοηυκ ιεευδμο πμο απαβμνεφμκηαζ 

απυ ηδκ ημζκή απυθαζδ ημο άνενμο 128Γ, ιε ζημπυ ηδ αεθηίςζδ ηδξ αβςκζζηζηήξ ημο 
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δζάεεζδξ, ζηακυηδηαξ ηαζ απυδμζήξ ημο, ηαηά ηδ δζάνηεζα αεθδηζηχκ αβχκςκ ή εκ υρεζ 

ηδξ ζοιιεημπήξ ημο ζε αοημφξ, ηζιςνείηαζ ιε θοθάηζζδ ιέπνζ 2 εηχκ, ακ δ πνάλδ δεκ 

ηζιςνείηαζ ζφιθςκα ιε άθθδ δζάηαλδ 

ηδκ πενίπηςζδ ηδξ παναβνάθμο 1, υηακ μ αεθδηήξ είκαζ ακήθζημξ επζαάθθεηαζ 

ηάεεζνλδ ιέπνζ δέηα εηχκ ακ δ πνάλδ δεκ ηζιςνείηαζ αανφηενα ζφιθςκα ιε άθθδ 

δζάηαλδ, ηαζ ιε ζηένδζδ ηδξ άδεζαξ άζηδζδξ ζπεηζημφ ιε ημκ αεθδηζζιυ επαββέθιαημξ 

βζα δέηα πνυκζα, ακελάνηδηα απυ ημ ιέβεεμξ ηδξ πμζκήξ πμο ημο επζαθήεδηε. 

πμζμξ ηαηαζηεοάγεζ, εηποθίγεζ, ηνμπμπμζεί, παναζηεοάγεζ, ελάβεζ, δζαηζκεί, 

ειπμνεφεηαζ, πςθεί, πνμιδεεφεηαζ, ηαηέπεζ, πνμζθένεζ ή πνδιαημδμηεί ηδκ πνμιήεεζα 

ηςκ μοζζχκ ηαζ ιεευδςκ ηδξ παναβνάθμο 1 ιε ζημπυ ηδ αεθηίςζδξ ηδξ αβςκζζηζηήξ 

δζάεεζδξ, ζηακυηδηαξ ηαζ απυδμζδξ αεθδηχκ, ηαηά ηδ δζάνηεζα αεθδηζηχκ αβχκςκ ή εκ 

υρεζ  ηδξ ζοιιεημπήξ ημοξ ζε αοημφξ, ηζιςνείηαζ ιε ηζξ πμζκέξ ηδξ παναβνάθμο 1, ακ δ 

πνάλδ δεκ ηζιςνείηαζ αανφηενα ζφιθςκα ιε άθθδ δζάηαλδ. Ακ μ δνάζηδξ ηεθεί ηζξ 

πνάλεζξ αοηέξ ιέζα ζε αεθδηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ή ιε ζημπυ κα πμνδβδεμφκ μζ μοζίεξ ή 

κα εθανιμζημφκ ιέεμδμζ ζε ακήθζημοξ αεθδηέξ, επζαάθθμκηαζ μζ πμζκέξ ηδξ παναβνάθμο 

3, ακ δ πνάλδ δεκ ηζιςνείηαζ αανφηενα ζφιθςκα ιε άθθδ δζάηαλδ. 

Δηηυξ απυ ηζξ πζμ πάκς πμζκέξ δζαηάζζεηαζ δ δήιεοζδ ηαζ ηαηαζηνμθή ηςκ 

απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ, ηαεχξ ηαζ ηςκ ακηζηεζιέκςκ ή εββνάθςκ πμο πνδζίιεοζακ ή 

δζεοηυθοκακ ηδ δζάπναλδ ηδξ πανάααζδξ. Δπίζδξ, δζαηάζζεηαζ δ ζθνάβζζδ ηςκ 

εβηαηαζηάζεςκ ηδξ επζπείνδζδξ, πμο πνδζζιεοζε βζα ηδ δζάπναλδ ηδξ πανάααζδξ 

εθυζμκ ακήηεζ ζημ πνυζςπμ πμο ηαηαδζηάζηδηε ηαζ δ ηαηαδζηαζηζηή απυθαζδ 

δδιμζζεφεηαζ ζημκ Σφπμ. 

πμζμξ παναηςθφεζ ημοξ ανιυδζμοξ βζα ημκ έθεβπμ κηυπζκ θμνείξ ζηδκ άζηδζδ 

ημο ηαεήημκηυξ ημοξ ηζιςνείηαζ ιε θοθάηζζδ ιέπνζ εκυξ έημοξ, ακ δ πνάλδ δεκ 

ηζιςνείηαζ αανφηενα ζφιθςκα ιε άθθδ δζάηαλδ. Με ηδκ ίδζα πμζκή ηζιςνείηαζ ηαζ υπμζμξ 

φζηενα απυ δζεκένβεζα κυιζιμο εθέβπμο κηυπζκ, ηαηαζηνέθεζ, αθθμζχκεζ ή ηαεζζηά 

ακέθζηηδ ηδ πνήζδ ηςκ δεζβιάηςκ ή πθαζημβναθεί, κμεεφεζ ή αθθμζχκεζ ηδκ ηαηαβναθή 

ημο απμηεθέζιαημξ ημο εθέβπμο. 

 

4.5. Αξκόδηα πεηζαξρηθά όξγαλα 
 

Ανιυδζα πνςημαάειζα υνβακα βζα πανααάζεζξ κηυπζκ ζε πνχημ ααειυ 

είκαζ ηα πνμαθεπυιεκα ζηα άνενα 119, 127Β ηαζ 129 ημο πανυκημξ κυιμο ηςκ μζηείςκ 
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αεθδηζηχκ μιμζπμκδζχκ, ηα μπμία ελεηάγμοκ ηζξ οπμεέζεζξ, ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα 

ζημκ πεζεανπζηυ ηακμκζζιυ ηδξ μζηείαξ μιμζπμκδίαξ ηαζ ζημοξ κυιμοξ. 

 

Ζ έκανλδ ηδξ ηφνςζδξ βζα ιζα πανάααζδ κημπζκ οπμθμβίγεηαζ απυ ηδκ 

διενμιδκία θήρδξ ημο δείβιαημξ ηαζ, εάκ επζαθήεδηε βζα άνκδζδ οπμαμθήξ ζε έθεβπμ 

κηυπζκ, οπμθμβίγεηαζ απυ ηδκ διενμιδκία ηδξ άνκδζδξ ή ηδξ ιδ ζοιιυνθςζδξ. ε ηάεε 

άθθδ πενίπηςζδ δ πμζκή οπμθμβίγεηαζ απυ ηδκ διενμιδκία έηδμζδξ ηδξ απυθαζδξ απυ 

ημ μζηείμ πεζεανπζηυ υνβακμ. 

Οζ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ ηςκ Τπμονβείςκ ηαζ Ονβακζζιχκ, ηαεχξ ηαζ ημ 

Δ..Κ.Α.Ν ελμοζζμδμημφκηαζ, ιέζα ζημ πθαίζζμ ηςκ Γζαηάλεςκ ημο οκηάβιαημξ ηαζ 

ηςκ κυιςκ πμο αθμνμφκ ηδκ πθδνμθμνζηή, ηα πνμζςπζηά δεδμιέκα ηαζ ηζξ αημιζηέξ 

εθεοεενίεξ, κα ακηαθθάζμοκ ιεηαλφ ημοξ ηάεε είδμοξ πθδνμθμνίεξ, πμο θαιαάκμοκ ηαηά 

ηδ δζάνηεζα εηηέθεζδξ ημο ένβμο ημοξ ηαζ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηα απαβμνεοιέκα ιέζα, ηδκ 

ηαημπή, ηδ πνήζδ ημοξ, ηδ δζαηίκδζδ ηαζ ειπμνία αοηχκ. 

Ζ ζδζυηδηα ημο ζοκηεθεζηή είκαζ αζοιαίααζηδ ιε ηδκ άζηδζδ μπμζαζδήπμηε 

ειπμνζηήξ ή επαββεθιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, ζπεηζηήξ ιε ηδκ παναβςβή ή εζζαβςβή, 

δζαθήιζζδ, ειπμνία ηαζ δζαηίκδζδ ζηεοαζιάηςκ, δ πνήζδ ηςκ μπμίςκ απαβμνεφεηαζ 

πςνίξ ζαηνζηή ζηεοαζιάηςκ, δ πνήζδ ηςκ μπμίςκ απαβμνεφεηαζ πςνίξ ζαηνζηή ζοκηαβή, 

ηαεχξ ηαζ ζοιπθδνςιάηςκ δζαηνμθήξ ή αζηαιζκχκ βζα αεθδηέξ. 

Πνυζςπα πμο ακαπηφζζμοκ ηέημζεξ ειπμνζηέξ ή επαββεθιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, 

ηαεχξ ηαζ μζ ζφγοβμζ ηαζ μζ ζοββεκείξ πνχημο ααειμφ ηςκ πνμζχπςκ αοηχκ, 

απαβμνεφεηαζ κα ηαηέπμοκ εέζεζξ ιεθχκ ηδξ δζμίηδζδξ αεθδηζηχκ μιμζπμκδζχκ, 

μιμζπμκδζαηχκ πνμπμκδηχκ, ζοκενβαηχκ μιμζπμκδζχκ ή δζαιεζμθααδηχκ αεθδηχκ ηςκ 

εεκζηχκ μιάδςκ. 

 

4.6. Παξάβαζε θαλνληζκνύ ειέγρνπ αληη-ληόπηλγθ 

 

φιθςκα ιε ημκ Παβηυζιζμ Κχδζηα Ακηζ-κηυπζκβη, ημ κηυπζκβη μνίγεηαζ ςξ δ 

φπανλδ ιζαξ ή πενζζζμηένςκ απυ ηζξ πανααάζεζξ ηςκ ηακυκςκ εθέβπμο ακηζ-κηυπζκβη 

πμο ακαθένμκηαζ απυ ημ Άνενμ 2.1 ςξ ημ Άνενμ 2.8 ημο Κχδζηα. Γζα πανάααζδ ηάεε 

εκυξ απυ αοημφξ ημοξ ηακυκεξ πνμαθέπμκηαζ δζαθμνεηζηέξ ηονχζεζξ, μζ μπμίεξ 

πενζβνάθμκηαζ θεπημιενχξ ζημ άνενμ 10 ημο Κχδζηα. Ζ πενίμδμξ απμηθεζζιμφ βζα ηζξ 

πανααάζεζξ ηακυκςκ εθέβπμο ακηζ-κηυπζκβη είκαζ δ αηυθμοεδ: 
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- Δηηυξ απυ ηζξ μοζίεξ εζδζηήξ ακαθμνάξ βζα πανάααζδ ηςκ Άνενςκ 2.1 (Πανμοζία 

Απαβμνεοιέκδξ Οοζίαξ ή Μεηααμθζηχκ ή Γεζηηχκ ηδξ), 2.2 (Υνήζδ ή 

Απμπεζναεείζα Υνήζδ Απαβμνεοιέκδξ Οοζίαξ ή Απαβμνεοιέκδξ Μεευδμο) ηαζ 2.6 

(Καημπή Απαβμνεοιέκςκ Οοζζχκ ηαζ Μεευδςκ)   Πνχηδ πανάααζδ: 2 έηδ . 

Γεφηενδ  πανάααζδ:  Ηζυαζα  

- Γζα ηζξ μοζίεξ εζδζηήξ ακαθμνάξ, εάκ μ αεθδηήξ ιπμνεί κα απμδείλεζ υηζ δ πνήζδ ηδξ 

εζδζηήξ μοζίαξ δεκ πναβιαημπμζήεδηε ιε ζημπυ κα εκζζπφζεζ ηδκ αεθδηζηή απυδμζδ. 

Πνχηδ πανάααζδ: Σμ εθάπζζημ, ιζα πνμεζδμπμίδζδ ηαζ ιζα επίπθδλδ ηαζ ηαιία 

πενίμδμξ απμηθεζζιμφ απυ ιεθθμκηζηέξ αεθδηζηέξ δζμνβακχζεζξ ηαζ ημ ιέβζζημ, 

απμηθεζζιυξ εκυξ έημοξ.  Γεφηενδ πανάααζδ: 2 έηδ   Σνίηδ πανάααζδ: Ηζυαζα 

- Γζα ηζξ πανααάζεζξ ημο Άνενμο 2.3 (άνκδζδ ή απμηοπία οπμαμθήξ ζε 

δεζβιαημθδρία) ή ημο Άνενμο 2.5 (αθθμίςζδ ή απυπεζνα αθθμίςζδξ μπμζμοδήπμηε 

ιένμοξ ημο εθέβπμο κηυπζκβη) . Πνχηδ πανάααζδ: 2 έηδ Γεφηενδ πανάααζδ: Ηζυαζα 

- Γζα ηζξ πανααάζεζξ ηςκ Άνενςκ 2.7 (Γζαηίκδζδ) ή 2.8 (Υμνήβδζδ Απαβμνεοιέκδξ 

Οοζίαξ ή Απαβμνεοιέκδξ Μεευδμο), δ πενίμδμξ απμηθεζζιμφ πμο επζαάθθεηαζ είκαζ 

ημ εθάπζζημ 4 έηδ ιέπνζ ηαζ ζζυαζμξ απμηθεζζιυξ 

- Γζα ηζξ πανααάζεζξ ημο Άνενμο 2.4 (απμηοπία ζοιπθήνςζδξ ηςκ εκηφπςκ 

εκημπζζιμφ ή/ηαζ δζαθοβυκηεξ έθεβπμζ), δ πενίμδμξ απμηθεζζιμφ εα είκαζ 

ημοθάπζζημκ ηνεζξ ιήκεξ ηαζ ημ ιέβζζημ 2 έηδ 

 

Ζ ρξήζε απαγνξεπκέλεο νπζίαο δελ απνηειεί παξάβαζε ληόπηλ όηαλ: 

 

Ζ μοζία αοηή πνδζζιμπμζείηαζ απυ ημκ αεθδηή βζα εεναπεοηζημφξ θυβμοξ 

ή βζα έθεβπμ ιζαξ ζαηνζηήξ ηαηάζηαζδξ ηαζ εθυζμκ ζοκηνέπμοκ ζςνεοηζηά μζ αηυθμοεεξ 

πνμτπμεέζεζξ: 

Ο αεθδηήξ πνζκ απυ ημκ έθεβπμ κηυπζκ, έπεζ πνμζημιίζεζ βναπηή έβηνζζδ 

απυ ζαηνυ ημο Δ..Τ ή άθθμο δδιυζζμο θμνέα πενίεαθρδξ βζα ηδ εεναπεοηζηή πνήζδ ηδξ 

απαβμνεοιέκδξ μοζίαξ. Ζ έβηνζζδ πνέπεζ κα είκαζ μκμιαζηζηή ηαζ κα αεααζχκεηαζ ζε 

αοηή δ κυζμξ ημο πάζπμκημξ, ημ είδμξ, δ δμζμθμβία ηαζ δ δζάνηεζα ηδξ θήρδξ ημο 

θανιάημο. Ζ πνήζδ ρεοδμφξ ζαηνζηήξ έκδεζλδξ ζοκζζηά επζαανοκηζηή πενίζηαζδ. 

Σμ επίπεδμ ηδξ απαβμνεοιέκδξ μοζίαξ είκαζ ζφιθςκμ ιε ηδκ εβηεηνζιέκδ 

εεναπεοηζηή πνήζδ ηαζ 
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Ζ απαβμνεοιέκδ μοζία επζηνέπεηαζ κα πνδζζιμπμζείηαζ βζα εεναπεοηζημφξ 

θυβμοξ ζφιθςκα ιε ημοξ ηακμκζζιμφξ ηδξ Παβηυζιζαξ Αεθδηζηήξ Οιμζπμκδίαξ ημο 

μζηείμο αεθήιαημξ. 

ηακ οθίζηακηαζ ελαζνεηζηέξ πενζζηάζεζξ, μζ μπμίεξ ζοκηνέπμοκ εθυζμκ δ 

πανμοζία ηδξ απαβμνεοιέκδξ μοζίαξ ζημ αζμθμβζηυ ζζηυ ή ζηα αζμθμβζηά ζςιαηζηά οβνά 

ημο αεθδηή είκαζ πένακ ημο εθέβπμο ημο ζδίμο, υπςξ ζηζξ πενζπηχζεζξ πμο: 

Αοηυξ έπεζ εη θφζεςξ έκα επίπεδμ ηεζημζηενυκδξ πνμξ επζηεζημζηενυκδ 

ζηα μφνα ημο είκαζ ιεβαθφηενμ ημο θυβμο 6:1 ή δ ζοβηέκηνςζδ είκαζ ιεβαθφηενδ απυ 

200 κακμβναιιάνζα/ πζθζμζηυθζηνμ, πμο απμδεζηκφεηαζ φζηενα απυ ζπεηζηέξ ένεοκεξ 

ηαηά ηα πνμαθεπυιεκα ζημκ μζηείμ ηακμκζζιυ ηδξ Γ.Ο.Δ. 

  Σμο πμνδβήεδηε δ απαβμνεοιέκδ μοζία ζε κμζμημιείμ πςνίξ κα ημ βκςνίγεζ. 

Ο αεθδηήξ πμο ζζπονίγεηαζ υηζ έβζκε πνήζδ απαβμνεοιέκδξ μοζίαξ βζα 

εεναπεοηζημφξ θυβμοξ ή ζοκέηνεπακ ελαζνεηζηέξ πενζπηχζεζξ μθείθεζ κα απμδείλεζ ημοξ 

ζζπονζζιμφξ ημο. 

 

4.7. Αιιαγέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ αλαζεσξεκέλν Κώδηθα 

 

Δκχ μ ηνέπςκ Κχδζηαξ πνμαθέπεζ ηδκ πμζκή απμηθεζζιμφ 4 εηχκ βζα πνχηδ ζμαανή 

πανάααζδ ηακυκα εθέβπμο ακηζ-κηυπζκβη ιυκμ ζηζξ πενζπηχζεζξ δζαηίκδζδξ ή πμνήβδζδξ 

ιζαξ απαβμνεοιέκδξ μοζίαξ ή ιεευδμο, μ ακαεεςνδιέκμξ ηχδζηαξ, πμο εα ηεεεί ζε ζζπφ 

ηδκ 1δ Ηακμοανίμο 2009, δζεονφκεζ ημ θάζια ηςκ πανααάζεςκ ηακυκςκ εθέβπμο ακηζ-

κηυπζκβη πμο ιπμνεί κα μδδβήζμοκ απυ ηδκ πνχηδ ιυκμ ζμαανή πανάααζδ ζε 

απμηθεζζιυ 4 εηχκ. οβπνυκςξ, εζζάβεηαζ ιζα ιεβαθφηενδ εοεθζλία ακαθμνζηά 

βεκζηυηενα ιε ηζξ επζααθθυιεκεξ ηονχζεζξ ιε ζημπυ ηδκ επζαμθή αολδιέκςκ πμζκχκ, 

παναδείβιαημξ πάνζκ ζε πενζπηχζεζξ πμο αθμνμφκ επζαανοιέκεξ πενζπηχζεζξ. Χζηυζμ, δ 

επζαμθή πενζμνζζιέκςκ πμζκχκ είκαζ εθζηηή ζηδκ πενίπηςζδ πμο μ αεθδηήξ ιπμνεί κα 

απμδείλεζ υηζ δ εκ θυβς μοζία δε πνδζζιμπμζήεδηε ιε ζημπυ κα εκζζπφζεζ ηδκ απυδμζδ. 

Γζα αοηυκ ημ θυβμ, μ μνζζιυξ ηςκ "εζδζηχκ μοζζχκ" εα αθθάλεζ ιε ηδκ έκανλδ ζζπφμξ ημο 

ακαεεςνδιέκμο Κχδζηα. Ο ηνέπςκ ηχδζηαξ ακαθένεζ υηζ:  Ο Απαβμνεοιέκμξ Καηάθμβμξ 

ιπμνεί κα ακαθένεζ εζδζηέξ μοζίεξ πμο είκαζ ζδζαίηενα πζεακυ κα ειπθέημκηαζ ζε 

αημφζζεξ πανααάζεζξ ηακυκςκ εθέβπμο ακηζ-κηυπζκβη θυβς ηδξ βεκζηήξ ημοξ 

δζαεεζζιυηδηαξ ζηα ζαηνζηά πνμσυκηα ή πμο είκαζ θζβυηενμ πζεακυ κα πνδζζιμπμζδεμφκ 

ιε επζηοπία ςξ πανάβμκηεξ κηυπζκβη. 
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πμο έκαξ αεθδηήξ ιπμνεί κα απμδείλεζ υηζ δ πνήζδ ιζαξ ηέημζαξ εζδζηήξ μοζίαξ 

δεκ πναβιαημπμζήεδηε ιε ζημπυ κα εκζζπφζεζ ηδκ αεθδηζηή απυδμζδ, ιζα πανάααζδ 

ακηζ-κηυπζκβη ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ιεζςιέκδ ηφνςζδ (ημ εθάπζζημ ιζα πνμεζδμπμίδζδ 

ηαζ ιζα επίπθδλδ ηαζ ηαιία πενίμδμξ απμηθεζζιμφ ηαζ ημ ιέβζζημ απμηθεζζιυξ εκυξ 

έημοξ). Ο ακαεεςνδιέκμξ ηχδζηαξ ηχνα μνίγεζ υηζ υθεξ μζ απαβμνεοιέκεξ μοζίεξ, εηηυξ 

απυ ηζξ μοζίεξ ζηζξ ηαηδβμνίεξ ακααμθζηχκ ηαζ μνιμκχκ ηαεχξ ηαζ βζα εηείκα ηα 

δζεβενηζηά πμο μνίγμκηαζ έηζζ ζημκ Απαβμνεοιέκμ Καηάθμβμ, εα εεςνμφκηαζ "εζδζηέξ 

μοζίεξ" βζα ημοξ ζημπμφξ ηςκ ηονχζεςκ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ υηακ ιπμνεί κα απμδείλεζ 

έκαξ αεθδηήξ πχξ ιζα δζεοηνζκζζιέκδ μοζία εζζήπεδηε ζημ ζχια ημο/ηδξ ή ανέεδηε ζηδκ 

ηαημπή ημο/ηδξ ηαζ υηζ αοηή δ εζδζηή μοζία δεκ είπε ζημπυ κα εκζζπφζεζ ηδκ αεθδηζηή 

απυδμζδ, δ ηφνςζδ ιπμνεί κα ιεζςεεί ημ εθάπζζημ ζε ιζα επίπθδλδ ηαζ ηαιία πενίμδμ 

απμηθεζζιμφ ηαζ ημ ιέβζζημ ζε πμζκή απμηθεζζιμφ δφμ εηχκ.   

Δίκαζ ζδιακηζηυ κα ζδιεζςεεί υηζ μζ κέεξ μνζγυιεκεξ εζδζηέξ μοζίεξ δεκ είκαζ 

απαναζηήηςξ θζβυηενμ ζμαανμί πανάβμκηεξ βζα κηυπζκβη ζημκ αεθδηζζιυ απυ άθθεξ 

απαβμνεοιέκεξ μοζίεξ (παναδείβιαημξ πάνζκ, έκα δζεβενηζηυ πμο παναηίεεηαζ ςξ εζδζηή 

μοζία ιπμνεί κα είκαζ πνάβιαηζ απμηεθεζιαηζηή βζα έκακ αεθδηή ζημκ αβχκα). Γζα αοηυ 

ημ θυβμ, έκαξ αεθδηήξ πμο δεκ πθδνεί ηα ηνζηήνζα επζαμθήξ ιεζςιέκδξ πμζκήξ εα 

ιπμνμφζε κα θάαεζ πμζκή ιέπνζ ηαζ απμηθεζζιμφ ηεζζάνςκ εηχκ ζε πενίπηςζδ 

επζαανοιέκςκ ηαηαζηάζεςκ. Δκημφημζξ, οπάνπεζ ιζα ιεβαθφηενδ πζεακυηδηα υηζ δ 

ακίπκεοζδ ηςκ εζδζηχκ μοζζχκ, ζε ακηζδζαζημθή ιε άθθεξ απαβμνεοιέκεξ μοζίεξ, εα 

ιπμνμφζε κα μθείθεηαζ ζε ιζα αλζυπζζηδ ελήβδζδ ηαζ υπζ ζε πνμζπάεεζα βζα κηυπζκβη. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ 

ΑΠΑΓΟΡΔΤΜΔΝΔ ΟΤΗΔ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΑΤΣΧΝ 

 

θεξ μζ θανιαηεοηζηέξ μοζίεξ ημο ζφβπνμκμο αβςκζζηζημφ πχνμο ηαλζκμιμφκηαζ 

ζήιενα ζε ηνεζξ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ πμο πενζθαιαάκμοκ ενβμβεκή αμδεήιαηα πμο ιε ηδ 

πνδζζιμπμίδζή ημοξ αεθηζχκμοκ ηδκ αεθδηζηή απυδμζδ πάκς ηαζ πένα απυ ηα υνζα πμο 

ηαεμνίγμκηαζ απυ ηζξ θοζζηέξ ζηακυηδηεξ ηαζ ηδκ πνμπυκδζδ. Χξ ενβμβεκή αμδεήιαηα 

μνίγμκηαζ ηα πνμσυκηα ηδξ επζζηήιδξ πμο έπμοκ εθανιμζηεί ζε ιεβάθδ έηηαζδ απυ ημοξ 

αεθδηέξ βζα ηδκ αεθηίςζδ ηδξ απυδμζήξ ημοξ ηαζ πνμκμθμβείηαζ απυ ηδ επμπή ηδξ 

ειθάκζζδξ ηδξ πνχηδξ ιμνθήξ μνβακςιέκμο αεθδηζημφ ακηαβςκζζιμφ. 

1. Φανιαηεοηζηά ενβμβεκή αμδεήιαηα 

Α. Γζεβενηζηά 

Β. Νανηςηζηά ή δνειζζηζηά 

Γ. Μεηααζααζηζηέξ μοζίεξ ή μνιυκεξ - Ακααμθζηά 

Γ. Γζμονδηζηά 

2. Φοζζμθμβζηά ενβμβεκή αμδεήιαηα 

Α. Αθηαθζηά άθαηα 

Β. Μεηαββίζεζξ αίιαημξ 

Γ. Ολοβμκμεεναπεία 

3. Δνβμβεκή αμδεήιαηα δζαηνμθήξ 

Α. Βζηαιίκεξ 

Β. Αιζκμλέα 

Γ. Βαζζθζηυξ Πμθηυξ 
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Πίλαθαο 5.1:Καηαγξαθή θαξκάθσλ θαη ζπλήζεηο παξελέξγεηεο. 

ΣΑ ΤΝΖΘΖ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΟΤΗΔ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ "ΝΣΟΠΗΝΓΚ" 

ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΟΠΟ ΥΡΖΖ ΤΝΖΘΔΗ ΠΑΡΔΝΔΡΓΔΗΔ 

Αδξελαιίλε Γζέβενζδ, αφλδζδ δφκαιδξ 

ηζ ακημπήξ 

Καηάπηςζδ, ημφναζδ, κεονζηυηδηα, έθθεζρδ 

ζοβηέκηνςζδξ, αφλδζδ ηανδζαηήξ ζοπκυηδηαξ. 

Ακθεηακίλεο Ακημπή, δφκαιδ, ιείςζδ 

υνελδξ, αδοκάηζζια, ροπζηή 

εοθμνία. 

οπκμί ηναοιαηζζιμί, ζημημ-δίκδ, ροπζηά 

πνμαθήιαηα, εεζζιυξ, εενιμπθδλία, εάκαημξ. 

Αλαβνιηθά  θαη  αλ-

δξνγόλα 

Αφλδζδ δφκαιδξ ηαζ ιοχκ, 

βνδβμνυηενδ απμηαηάζηαζδ. 

Κανηίκμξ, πνμαθήιαηα ζε κεθνά ηαζ ζοηχηζ, 

μνιμκζηέξ δζαηαναπέξ, αννεκμπμίδζδ ζηζξ 

βοκαίηεξ, ζηαιάηδια ακάπηολδξ ζημοξ 

εθήαμοξ, εάκαημξ. 

Αλαιγεηηθά Μείςζδ ή "ζηέπαζια" πυ-

κμο. 

Τπμηνμπή ηναοιαηζζιμφ. 

Απνθξαθηήξεο 

βήηα 

Μείςζδ άβπμοξ, αεθηίςζδ 

ηνίζδξ, ζοβηέκηνςζδξ ηαζ 

ικήιδξ. 

Ναοηία, ιμφδζαζια ηςκ άηνςκ. 

Απμεηηθή νξκόλε Μοσηή ακάπηολδ, ιείςζδ θί-

πμοξ, αφλδζδ δφκαιδξ ηαζ 

ηαπφηδηαξ, αφλδζδ φρμοξ ζε 

παζδζά. 

Αηνμιεβαθία, μνιμκζηέξ δζαηαναπέξ, 

πνμαθήιαηα ζε υθα ηα γςηζηά υνβακα ηζ ζζημφξ 

ηαζ εζδζηά ζηα μζηά. 

Βαξβηηνπξηθά Ακηζιεηχπζζδ άβπμοξ ηαζ 

δεοηενμβεκχκ πανεκενβεζχκ 

ακααμθζηχκ. 

Ακαζημθή ιοσηήξ δναζηδνζυηδηαξ, οπκδθία, 

ιείςζδ μλοβυκςζδξ, εάκαημξ. 

Γηνπξεηηθά Μείςζδ αάνμοξ, "αναίςζδ" 

δείβιαημξ ζε έθεβπμ 

κηυπζκβη. 

Αθοδάηςζδ, δζαηαναπέξ δθεηηνμθοηχκ, 

ζπαζιμί, ηνάιπεξ, εάκαημξ. 

Δηθνληθό ράπη - 

πιαζέκπν(αδξαλέο/

ςεύηηθν   ράπη   πνπ 

δίλεηαη ζηνλ 

αζιεηή ιέγνληαο 

ηνπ όηη πξόθεηηαη 

γηα θάπνην 

θάξκαθν) 

Αφλδζδ επίδμζδξ ιέζς 

οπμαμθήξ. Γεκ απμηεθεί 

κηυπζκβη. 

Φοπμθμβζηά πνμαθήιαηα υηακ οπάνπμοκ δεζημί 

εκδμζαζιμί ή βίκεζ ιε θάεμξ ηνυπμ δ 

απμηάθορδ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ. 
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Δλίζρπζε    

αίκαηνο(απηνκεηάγ

γηζε). 

Αφλδζδ ανζειμφ ενοενχκ 

αζιμζθαζνίςκ ηζ ακημπήξ. 

Αφλδζδ ποηκυηδηαξ αίιαημξ, ιείςζδ 

απυδμζδξ. 

Δξπζξνπνηεηίλε 

(ΔΡΟ)   θαη   

Ομπγιν-βίλε 

Βεθηίςζδ πμζμηζηχκ πανα-

ηηδνζζηζηχκ ημο αίιαημξ, 

ιεβαθφηενδ μλοβυκςζδ, 

αφλδζδ ακημπήξ, βνδβμ-

νυηενδ ακάθδρδ ιεηά ηδκ 

πνμπυκδζδ. 

Αφλδζδ ανηδνζαηήξ πίεζδξ, επζδείκςζδ ήδδ 

οθζζηάιεκδξ οπένηαζδξ, ηαπεία αφλδζδ ημο 

αζιαημηνίηδ, οπενηαζζηή ηνίζδ (ηεθαθαθβία, 

ζοβποηζηή ηαηάζηαζδ, δζαηαναπέξ ζηδκ μιζθία 

ηαζ ζημ αάδζζια), αφλδζδ ανζειμφ αζιμπεηα-

θίςκ, ακαθοθαηημεζδείξ ακηζδνάζεζξ. 
Δθεδξίλε θαη ζπλα-

θείο νπζίεο 

Γζέβενζδ, απμζοιθυνδζδ 

ιφηδξ, ιείςζδ θίπμοξ, 

έθεβπμξ υνελδξ, αφλδζδ 

ακημπήξ, ιείςζδ ηυπςζδξ. 

Ατπκία, δζέβενζδ, κεονζηυηδηα, ηανδζαηέξ 

αννοειίεξ, αφλδζδ εενιμηναζίαξ, έκημκδ 

εθίδνςζδ. 

Δθεδξίλε + Καθεί-

λε + Αζπηξίλε (ζπλ-

δπαζκόο Δ.Ο.Α.) 

Αφλδζδ ακημπήξ ηαζ εκεν-

βδηζηυηδηαξ, ιείςζδ θίπμοξ. 

Γαζηνμνναβία, ηνέιμοθμ, κεονζηυηδηα, 

ηανδζαηή αννοειία. 

Θπξνμίλε θαη νξκό-

λεο ζπξενεηδή  (Σ3, 

Σ4, θ.ιπ.) 

Δπζηάποκζδ απχθεζαξ αά-

νμοξ. 

Απχθεζα ιοσημφ ζζημφ, μνιμκζηέξ δζαηαναπέξ, 

ιείςζδ δφκαιδξ, ηνέιμοθμ, πνμαθήιαηα ζηδκ 

ηανδζά. 

Ηλζνπιίλε θαη απμε-

ηηθνί    παξάγνληεο 

(π.ρ. ΗΟΡ-1) 

Αφλδζδ ηαζ επζηάποκζδ α-

κααμθζηχκ δζαδζηαζζχκ, 

ιοσηή ακάπηολδ, αφλδζδ 

δφκαιδξ ηαζ εκενβδηζηυηδηαξ 

Αφλδζδ θίπμοξ, πνμαθήιαηα ζημ πάβηνεαξ, 

ιείςζδ παναβυιεκδξ ζκζμοθίκδξ, αολδιέκδ 

ακεεηηζηυηδηα ζηδκ ζκζμοθίκδ, δζααήηδξ, 

οπμβθοηαζιζηυ ζμη, εάκαημξ 

Καθείλε θαη 

ζπλαθή 

Γζέβενζδ, ηυκςζδ, αφλδζδ 

ακημπήξ, ιείςζδ θίπμοξ, 

αεθηίςζδ κεονμιοσηήξ ζο-

κανιμβήξ. 

Μείςζδ ζοβηέκηνςζδξ, αφλδζδ δζμφνδζδξ, 

κεονζηυηδηα, ζπαζιμί, βαζηνεκηενζηέξ εκμ-

πθήζεζξ, ηανδζαηή αννοειία. 

Κιελβνπηεξόιε 

(ρινπκπίηεξνι) 

Γζέβενζδ,ιείςζδθίπμοξ,δζαη

ήνδζδ ιοσημφ ζζημφ ζε 

πενίπηςζδ δίαζηαξ. 

Κανδζαηή αννοειία, ηαποηανδία, κεονζηυηδηα, 

ατπκία, ακαζημθή θοζζηχκ μνίςκ 

Κνθαΐλε "Φηζάλζιμ", δζέβενζδ, ροπζ-

ηή εοθμνία, ηαηαπμθέιδζδ 

άβπμοξ, άκμδμξ θίιπζκημ, 

ακηζιεηχπζζδ ακαζημθχκ. 

ηυπςζδξ, ηναοιαηζζιμί. Φοπμζςιαηζηή       

ελάνηδζδ, οπένααζδ   μνίςκ   ηζκδφκμο, 

εάκαημξ. 
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Ομπγόλν   (εηζπλνή 

από θηάιεο) 

 

Βεθηίςζδ ακημπήξ, βνδβμ 

νυηενδ απμηαηάζηαζδ.Γεκ 

εεςνείηαζ ηεπκζηή κηυπζκβ 

Καιία ζδζαίηενδ αθθά πναηηζηά 

ακαπμηεθεζιαηζηή ηεπκζηή. 

 

Υνξηαθή γνλαδν-

ηξνθίλε θαη 

αληηνηζηξνγόλα 

 

Μείςζδ ηςκ πανεκενβεζχκ 

απυ ηδ πνήζδ ακααμθζηχκ 

 

Πνμαθήιαηα ζηδκ οπυθοζδ, βοκαζημιαζηία, 

ζοζζχνεοζδ θίπμοξ. 

 
 

ηδ ζοκέπεζα ηδξ πανμφζδξ ενβαζίαξ παναεέημοιε ακαθοηζηά ηαζ λεπςνζζηά ηα 

παναπάκς ενβμβεκή αμδεήιαηα. 

 

 

5.1 ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ ΔΡΓΟΓΔΝΖ ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ 

 

5.1.1 Γηεγεξηηθά 

Απυ ζαηνζηή άπμρδ, ηα δζεβενηζηά είκαζ μοζίεξ πμο αμδεμφκ ζηδκ αφλδζδ ηςκ 

θεζημονβζηχκ ζηακμηήηςκ, ηαζ επμιέκςξ, ηάεε μοζία πμο ιπμνεί κα αεθηζχζεζ ηζξ 

θεζημονβίεξ ημο μνβακζζιμφ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ επζηοπία ζημκ αεθδηζζιυ ςξ 

ενβμβεκεξ αμήεδια. Παναδείβιαηα δζεβενηζηχκ μοζζχκ είκαζ μζ αιθεηαιίκεξ, ηαθεΐκδ, 

ημηαΐκδ, κζημηίκδ η.α. 

 

5.1.2 Ακθεηακίλεο 

Οζ αιθεηαιίκεξ πνδζζιμπμζήεδηακ υζμ ηακέκα άθθμ ίζςξ θάνιαημ βζα ηδ 

αεθηίςζδ ηδξ αεθδηζηήξ απυδμζδξ. Οζ αιθεηαιίκεξ αζημφκ δζπθή θανιαημθμβζηή 

δνάζδ: δζεβείνμοκ ημ ηεκηνζηυ κεονζηυ ζφζηδια ηαζ ημ ζοιπαεδηζηυ, ζοιπενζθένμκηαζ 

δδθαδή ζακ ροπμηνυπα ηαζ πανάθθδθα ζακ ζοιπαεδηζημιζιδηζηά θάνιαηα. ε υηζ 

αθμνά ηδκ ηεκηνζηή ημοξ δνάζδ, αολάκμοκ ηδκ εημζιυηδηα, ηδκ εβνήβμνζδ ή 

επαβνφπκδζδ, ηδκ ζηακυηδηα ακηίθδρδξ πενζζζυηενςκ ενεεζζιάηςκ ζηδ ιμκάδα ημο 

πνυκμο. Πνμηαθμφκ επίζδξ εοθμνία, πνμάβμοκ ημ αίζεδια ηδξ εοελίαξ, ηαιζά θμνά υιςξ 

εθηφμοκ άβπμξ ηαζ πονμδμημφκ δζάθμνεξ ρεοδαζζεήζεζξ. Δπίζδξ πνμηαθμφκ ηδκ 

εηδήθςζδ επζεεηζηήξ ηάζδξ ηαζ ιεζχκμοκ ηδκ ηνζηζηή ζηακυηδηα. Απμδείπεδηε αηυια 

πςξ μζ αιθεηαιίκεξ είκαζ αλζυθμβμζ ακηζηαιαημβυκμζ πανάβμκηεξ, ιε ηδκ έκκμζα υηζ 
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οπμααειίγμοκ ημ αίζεδια ημο ιοσημφ ηάιαημο, ακααάθθμοκ ηδκ έκανλδ ηαζ ημ 

ημνφθςια ηδξ ζςιαηζηήξ ηυπςζδξ, ηαεοζηενχκηαξ έηζζ ηδ ζςιαηζηή ελάκηθδζδ ηαζ 

δίκμκηαξ ηδ δοκαηυηδηα κα εηηεθεζηεί πενζζζυηενμ ιοσηυ ένβμ, πανυθμ πμο μοζζαζηζηά 

δεκ αολάκμοκ ηδ ιέβζζηδ πνυθδρδ μλοβυκμο. Έηζζ μ αβςκζγυιεκμξ αεθδηήξ ηαηανβεί ιε 

ηα θάνιαηα αοηά μνζζιέκεξ αζθαθζζηζηέξ δζηθείδεξ ηαζ μδδβείηαζ ζηδκ οπένααζδ ηςκ 

θοζζμθμβζηχκ μνίςκ ηαζ ηδκ πθήνδ ροπμζςιαηζηή ελάκηθδζδ. Αοηή δ ακηζηαιαημβυκα 

δνάζδ ηςκ αιθεηαιζκχκ ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ αεθηζχκεζ ηδ βαθαηηζηά ακαενυαζα 

ζηακυηδηα, ιζα ηαζ ημ ιοσηυ ζφζηδια ιπμνεί ηάης απυ ηδκ επίδναζδ ημοξ κα ακεπεεί ηδκ 

παναβςβή ιεβαθφηενδξ πμζυηδηαξ βαθαηηζημφ μλέμξ. 

Μεθέηεξ πμο έβζκακ ελάθθμο, έδεζλακ υηζ δ πνήζδ αιθεηαιζκχκ αολάκεζ ηδ ιοσηή 

δφκαιδ ηαζ ηδκ ζζπφ, επζζηναηεφμκηαξ ηαθφηενα ηζξ ηζκδηζηέξ ιμκάδεξ ηαζ αολάκμκηαξ ηδ 

ιοσηή δζεβενζζιυηδηα. Απυ υηζ ημοθάπζζημκ θαίκεηαζ μζ αιθεηαιίκεξ δζεοημθφκμοκ 

πενζζζυηενμ ηζξ αεθδηζηέξ εηείκεξ δναζηδνζυηδηεξ, πμο ααζίγμκηαζ ζε ζηαεενά ηζκδηζηά 

πνυηοπα (π.π. νίρεζξ), εκχ ακηίεεηα δε εοκμμφκ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο παναηηδνίγμκηαζ 

απυ απνυαθεπηεξ ηζκδηζηέξ πνμζπάεεζεξ (π.π πμδυζθαζνμ) ή απαζημφκ ιεβάθδ 

κεονμιοζηή ζοκενβεία (π.π. πμνυξ, βοικαζηζηή). Οζ αιθεηαιίκεξ ηαζ ζήιενα αηυια 

πνδζζιμπμζμφκηαζ απυ πμθθέξ ηαηδβμνίεξ αεθδηχκ, υπςξ απυ ημοξ αημκηζζηέξ, ημοξ 

θζεμαμθζζηέξ, ημοξ ζθαζνμ-, ζθφνμ- αυθμοξ, ηαζ ημοξ παίηηεξ ημο αιενζηακζημφ 

πμδμζθαίνμο (ζυηενξ), ημο ιπέσγ-ιπυθ, ημοξ παθαζζηέξ (νέζηθενξ), ημοξ ακααάηεξ ζππζηχκ 

αβχκςκ (ηγυηετξ) πμο εέθμοκ κα δζαηδνήζμοκ ημ αάνμξ ημοξ ζηαεενυ η.ά. 

ημκ εονφηενμ ημζκςκζηυ πχνμ μζ αιθεηαιίκεξ πνδζζιμπμζήεδηακ απυ ημοξ μδδβμφξ 

θεςθμνείςκ ηαζ ηναίκςκ, ζδζαίηενα ηδξ κοηηενζκήξ αάνδζαξ, ηαεχξ ηαζ απυ πζθυημοξ ηδξ 

πμθζηζηήξ αενμπμνίαξ, βζαηί δδιζμονβμφκ ημ αίζεδια ορδθυηενδξ εβνήβμνζδξ ηαζ 

αθφπκζζδξ. Ζ ζοιπαεδηζημιζιδηζηή δνάζδ ηςκ αιθεηαιζκχκ εηδδθχκεηαζ ιε 

ηαποηανδία, αφλδζδ ηδξ ανηδνζαηήξ πίεζδξ, αολδιέκδ βθοημκυθοζδ ζημ ζοηχηζ ηαζ 

ζημοξ ιοξ, ζφζπαζδ ηςκ ανηδνζδίςκ ημο δένιαημξ ηαζ ηδξ ζπθήκαξ ηαζ πανάθθδθδ 

δζεφνοκζδ ηςκ ιοσηχκ ανηδνζδίςκ. 

Ζ εοκμσηή επίδναζδ ηδξ αιθεηαιίκδξ ζηδκ αεθδηζηή απυδμζδ οπμζηδνίγεηαζ ιε 

εονήιαηα απυ ιενζηέξ ιεθέηεξ, εκχ αιθζζαδηείηαζ απυ άθθεξ. Γζα πανάδεζβια ζε ιία 

ιεθέηδ, δ πμνήβδζδ 14 mg αιθεηαιίκδξ ηαηά 70 kg ζςιαηζημφ αάνμοξ ζε αεθδηέξ 

ορδθμφ επζπέδμο, αεθηίςζε ηδκ απυδμζδ ημοξ ζηα 75% ηςκ πενζπηχζεςκ. Οζ αημκηζζηέξ 

αεθηίςζακ ηδκ απυδμζδ ημοξ ηαηά 3-4%, μζ δνμιείξ ηαηά 1-5% ηαηά 0,6-1,2%. ε ιία 
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άθθδ ιεθέηδ δ πμνήβδζδ 10 mg ζε δφμ πμδδθάηεξ δζεεκμφξ επζπέδμο, δεκ είπε ηαιία 

επίδναζδ ζηδ ιέβζζηδ πνυζθδρδ μλοβυκμο, ζηδκ ηανδζαηή ζοπκυηδηα, ζημκ πκεοιμκζηυ 

αενζζιυ ηαζ ζηδκ παναβςβή βαθαηηζημφ μλέμξ. Χζηυζμ υιςξ δ ακημπή ηαζ ηςκ δφμ 

αεθδηχκ ήηακ ιεβαθφηενδ. Ακηίεεηα, οπάνπμοκ πμθθέξ ιεθέηεξ πμο δείπκμοκ πεζζηζηά 

πςξ δ αιθεηαιίκδ δεκ έπεζ ηαιία εοενβεηζηή επίδναζδ ζηδ ιοσηή απυδμζδ. ε ιία απυ 

ηζξ πζμ πνμζεβιέκεξ ένεοκεξ παναηδνήεδηε, υηζ πνζκ ημκ αβχκα δεκ επδνέαζε ηαευθμο 

ηδκ απυδμζδ ζημ ηνέλζιμ ηαζ ζημ ημθφιπζ ζε 50 απυ ημοξ 54 δμηζιαγυιεκμοξ. ε άθθεξ 

ιεθέηεξ παναηδνήεδηε, πςξ αεθδηέξ πμο ελεηάζεδηακ δεκ ιπμνμφζακ κα λεπςνίζμοκ ακ 

ημοξ είπε πμνδβδεεί αιθεηαιίκδ ή αδνακήξ μοζία. Αοηυ ζδιαίκεζ, πςξ δ αεθηίςζδ ηδξ 

απυδμζδξ πμο παναηδνείηαζ ζε ιενζηέξ πενζπηχζεζξ ιε ηδκ πμνήβδζδ αιθεηαιίκδξ 

ιπμνεί κα μθείθεηαζ ζε αοεοπμαμθή, δδθαδή ζε ηαεανά ροπμθμβζημφξ θυβμοξ. 

Οζ αεθδηέξ πμο κημπάνμκηαζ ιε αιθεηαιίκεξ δεκ πνδζζιμπμζμφκ ηζξ μοζίεξ αοηέξ 

ιαηνμπνυκζα, υπςξ ηα ακααμθζηά, αθθά αηνζαχξ πνζκ απυ ημκ αβχκα (1½ πενίπμο χνα 

ακ πνυηεζηαζ βζα πάπζα ηαζ ½ χνα ακ βίκεηαζ έκεζδ) ζε δυζεζξ ζοκήεςξ 3-10 θμνέξ 

ιεβαθφηενεξ απυ ηζξ ζοκήεεζξ εεναπεοηζηέξ). 

Ζ πνήζδ υιςξ ηςκ ορδθχκ αοηχκ δυζεςκ ηαζ πμθφ πενζζζυηενμ δ 

επακεζθδιιέκδ θήρδ ημο θανιάημο δεκ ζηενείηαζ πανεκενβεζχκ. Ο ηονζυηενμξ ηίκδοκμξ 

ζηδκ πενίπηςζδ αοηή είκαζ δ οπενεενιία, δδθαδή δ οπεναμθζηή αφλδζδ ημο πονήκα ημο 

ζχιαημξ, ιία πανεκένβεζα πμο πνμηαθείηαζ ηονίςξ θυβς ηδξ δενιαηζηήξ 

αββεζμζοζημθήξ, ιε απμηέθεζια κα ειπμδίγεηαζ δ απμαμθή ηδξ παναβυιεκδξ 

εενιυηδηαξ. Γζ‟ αοηυ αηνζαχξ ημκ θυβμ ζημ πανεθευκ, ανηεημί αεθδηέξ αβςκζζιάηςκ 

πμο είπακ ηάπμζα δζάνηεζα (πμδδθάηεξ ηθπ.) ηαζ πνδζζιμπμζμφζακ ορδθέξ δυζεζξ 

αιθεηαιζκχκ, πέεακακ ζημοξ αβςκζζηζημφξ πχνμοξ, ζδζαίηενα υηακ αβςκίγμκηακ ζε 

πενζαάθθμκ ιε αολδιέκδ εενιμηναζία. 

Μία άθθδ ακεπζεφιδηδ εκένβεζα ηςκ αιθεηαιζκχκ είκαζ μ ηνυιμξ πμο ζοπκά 

ζοκμδεφεζ ηδ πνήζδ ημοξ, ηάηζ πμο αζθαθχξ δοζημθεφεζ ηδκ ηζκδηζηή απυδμζδ, ηαεχξ 

ηαζ δ ατπκία, δ ακμνελία, δ δζέβενζδ ηαζ μζ ηανδζαηέξ δοζνοειίεξ. Σέθμξ, δεκ πνέπεζ κα 

παναβκςνίγεηαζ ημ βεβμκυξ υηζ μζ αιθεηαιίκεξ πνμηαθμφκ εεζζιυ ιε απμηέθεζια ηα 

άημια, πμο ηζξ πνδζζιμπμζμφκ, κα ακαβηάγμκηαζ κα αολάκμοκ πνμμδεοηζηά ηδ δυζδ ημοξ 

θηάκμκηαξ έηζζ ζε ημλζηά βζα ημκ μνβακζζιυ επίπεδα ηαεχξ ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ δ ζηένδζδ 

ημοξ πνμηαθεί θαζκυιεκα μνβακζηήξ ελάνηδζδξ (ημλζημιακία). 
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Ζ πνυκζα πμνήβδζδ αιθεηαιζκχκ ζοκδέεηαζ αηυιδ ιε ηδκ παεμθμβία ημο 

ιομηανδίμο ηαζ ιε ηδκ επζανάδοκζδ ηδξ ακάπηολδξ ζε εθήαμοξ. οκήεςξ μζ ιεηααμθέξ 

ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ πμο πνμηαθμφκηα απυ πνυκζεξ, ιζηνέξ δυζεζξ αιθεηαιίκδξ, 

ακηζζηνέθμκηαζ πνμμδεοηζηά ιεηά ηδ δζαημπή ημο θανιάημο. ιςξ, μζ ορδθέξ πνυκζεξ 

δυζεζξ ιπμνεί κα μδδβήζμοκ ζε δζάθμνεξ επίιμκεξ ιεηααμθέξ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ. 

Ζ αιθεηαιίκδ απμαάθθεηαζ απυ ημ αίια ιε κεθνζηή δζήεδζδ. Αηυιδ, ειθακίγεηαζ 

ηάπμζα έηηνζζδ αιθεηαιίκδξ ζηα μφνα. Ζ απέηηνζζδ ηδξ αιθεηαιίκδξ πνμάβεηαζ ιε ηα 

υλζκα μφνα ηαζ αβςβέξ πμο αολάκμοκ ηδκ μλφηδηα ηςκ μφνςκ, πνμάβμοκ ηδκ απχθεζα ηδξ 

αιθεηαιίκδξ, ιζα ακηίδναζδ πνήζζιδ ζηδ εεναπεοηζηή αβςβή ηδξ οπένααζδξ δμζμθμβίαξ 

αιθεηαιζκχκ. 

 

5.1.3 Καθεΐλε 
 

Γκςνίγμοιε απυ πμθφ παθζά πςξ δ ηαθεΐκδ (ηνζιεεοθμλακείκδ) δζεβείνεζ ηα 

ροπζηά ηέκηνα ημο εβηεθάθμο ακαζηέθθμκηαξ έηζζ ηδκ ηυπςζδ. Ζ ηαθεΐκδ παιδθχκεζ 

ημκ μοδυ ηδξ δζεβενζζιυηδηαξ ηςκ κεφνςκ ηαζ αολάκεζ ηδκ ηζκδημπμίδζδ ηςκ εθεφεενςκ 

θζπανχκ μλέςκ. 

Ζ ηαθεΐκδ απμννμθάηαζ εφημθα απυ ηδ βαζηνεκηενζηή μδυ ηαζ ηαηακέιεηαζ 

βνήβμνα ζε υθμοξ ημοξ ζζημφξ ηαζ ηα υνβακα. Σα ιέβζζηα επίπεδα ηδξ ζημ αίια 

επζηοβπάκμκηαζ ιέζα ζε 15-45 θεπηά ιεηά ηδ πμνήβδζδ ηδξ απυ ημ ζηυια ζημκ άκενςπμ, 

ακ ηαζ μ ηφπμξ ημο πμημφ ή ημο νμθήιαημξ ιπμνεί κα επδνεάζεζ ημ νοειυ ηδξ 

απμννυθδζδξ. Γζα πανάδεζβια, δ ηαθεΐκδ απμννμθάηαζ πζμ ανβά απυ ηδκ coca cola απ' 

υ,ηζ απυ ημ ηζάζ ή ημκ ηαθέ. Ο πνυκμξ διζγςήξ ζημ πθάζια, δδθαδή μ πνυκμξ πμο 

απαζηείηαζ βζα κα ιεζςεεί ζημ ιζζυ ιζα δεδμιέκδ ζοβηέκηνςζδ ζημ πθάζια, πμζηίθθεζ 

απυ άημιμ ζε άημιμ (ηοιαίκεηαζ απυ 3 ςξ 10 χνεξ). ημοξ ηαπκζζηέξ, δ ηαθεΐκδ 

απμιαηνφκεηαζ απυ ημ πθάζια πζμ βνήβμνα απ' υ,ηζ ζημοξ ιδ ηαπκζζηέξ εκχ ζε βοκαίηεξ 

πμο θαιαάκμοκ ακηζζοθθδπηζηά απυ ημ ζηυια, μ πνυκμξ διζγςήξ ηδξ ηαθεΐκδξ 

δζπθαζζάγεηαζ. 

Γζάθμνεξ ιεθέηεξ έδεζλακ πςξ δ πμνήβδζδ ηαθεΐκδξ ζε δυζεζξ απυ 100-500 mg) 

(έκα ηφπεθθμ ηάεε ηαθέ πενζέπεζ 150 mg) δεκ έπεζ ηαιία επίδναζδ ζηδ ιέβζζηδ 

πνυζθδρδ μλοβυκμο ηαζ ζηδ ιοσηή δφκαιδ. 
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Ακηίεεηα θαίκεηαζ πςξ δ ηαθεΐκδ αολάκεζ ηδκ ακημπή ζε παναηεηαιέκεξ ιοσηέξ 

πνμζπάεεζεξ. ε ιία ένεοκα ελεηάζεδηακ εκκέα πμδδθάηεξ, πμο ηάης απυ εθεβπυιεκεξ 

πεζναιαηζηέξ ζοκεήηεξ εηηέθεζακ ημ ηοηθμενβυιεηνμ ένβμ ζζμδφκαιμ ιε 80% ηδξ 

αημιζηήξ ημοξ ιέβζζηδξ πνυζθδρδξ μλοβυκμο. Δλήκηα θεπηά πνζκ απυ ηδκ άζηδζδ, ημοξ 

πμνδβήεδηε, ηδ ιία θμνά 200 mg πςνίξ ηαθεΐκδ ηαζ ηδκ άθθδ δ ίδζα πμζυηδηα ηαθέ πμο 

πενζείπε 300 mg ηαθεΐκδ. Ζ δζάνηεζα ηδξ πνμζπάεεζαξ πςνίξ ηαθεΐκδ έθεαζε ηα 90,2 

θεπηά, πνάβια πμο ζδιαίκεζ πςξ ιε ηδκ ηαθεΐκδ αολήεδηε δ ακημπή ηαηά ιέζμ υνμ 

19,5%. Ζ ενιδκεία ηζκδημπμζεί εθεφεενα θζπανά μλέα πμο ιε ηδκ ηαφζδ ημοξ πανάβμοκ 

εκένβεζα. Έκα πνμσυκ ηδξ ηαφζδξ ηςκ θζπανχκ μλέςκ είκαζ ημ ηζηνζηυ μλφ, πμο 

ακαζηέθθεζ ηδ δνάζδ ηδξ θςζθμθνμοηηζκάζδξ επζαναδφκμκηαξ έηζζ ημ νοειυ ηδξ 

βθοηυθοζδξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ ελμζημκμιείηαζ ημ ιοσηυ βθοημβυκμ ηαζ παναηείκεηαζ δ 

ιοσηή πνμζπάεεζα ηαζ ακημπή. Ζ αεθηίςζδ ηδξ απυδμζδξ ζ' έκα ιαναεχκζμ δνυιμ ιπμνεί 

κα λεπενάζεζ ηα 10 θεπηά. Αηυια πνέπεζ κα ζδιεζςεεί πςξ ημ οπμηεζιεκζηυ αίζεδια ηδξ 

ηυπςζδξ ήηακ ιεζςιέκμ ζημοξ πμδδθάηεξ ιεηά ηδ πμνήβδζδ ηδξ ηαθεΐκδξ. Αοηυ ιπμνεί 

κα ελδβδεεί απυ ημ βεβμκυξ υηζ δ ηαθεΐκδ οπμαζαάγεζ ημκ μοδυ ηδξ κεονζηήξ 

δζεβενζζιυηδηαξ ηςκ κεφνςκ. 

Άθθεξ ένεοκεξ εέημοκ οπυ αιθζζαήηδζδ ηδκ ενβμβυκμ επίδναζδ ηδξ ηαθεΐκδξ, 

ηαζ αηυια αηονχκμοκ ηδκ οπυεεζδ υηζ δ ηαθεΐκδ πνμηαθεί αφλδζδ ηδξ θζπυθοζδξ ηαηά 

ηδκ άζηδζδ. Αηυια ιία πνυζθαηδ ένεοκα έδεζλε υηζ δ οπενπθήνςζδ ηςκ απμεειάηςκ 

ιοσημφ βθοημβυκμο ακαζηέθθεζ ηδκ θζπυθοζδ ηαηά ηδκ άζηδζδ θυβς ηςκ αολδιέκςκ 

επζπέδςκ ζκζμοθίκδξ ζημ αίια. 

Με αάζδ ηα κέα αοηά εονήιαηα θαίκεηαζ πενζζζυηενμ αάζζιμ κα οπμζηδνζπεεί υηζ δ 

ηαθεΐκδ δνα ςξ ροπμκεονζηυ δζεβενηζηυ, υπςξ δ αιθεηαιίκδ. 

Δίκαζ βκςζηυ ελάθθμο υηζ δ ηαθεΐκδ δζεβείνεζ ηδκ ιεθχδδ μοζία ηςκ επζκεθνζδίςκ, 

απεθεοεενχκμκηαξ επζκεθνίκδ, πμο αολάκεζ ηδκ ηανδζαηή ζοπκυηδηα, ηδ ζοζημθζηή 

πίεζδ ηαζ ηδκ ζοζηαθηζηυηδηα ημο ιομηανδίμο. Οζ επζδνάζεζξ αοηέξ ιπμνμφκ κα 

μδδβήζμοκ ζε ηαποηανδία ηαζ αννοειίεξ, πμο βζα αβφικαζηα ηαζ πνμπςνδιέκδξ δθζηίαξ 

άημια είκαζ επζηίκδοκα ζοιπηχιαηα. Αηυια ιεβάθεξ δυζεζξ ηαθεΐκδξ πνμηαθμφκ ζηδκ 

ηαηάζηαζδ δνειίαξ αφλδζδ ηδξ πμθδζηενίκδξ ζημ αίια, πμο είκαζ έκαξ πανάβμκηαξ 

ηζκδφκμο ηανδζαηήξ πνμζαμθήξ. Μμθμκυηζ, ιέηνζα ηαηακάθςζδ ηαθεΐκδξ είκαζ 

αηίκδοκδ, δεκ ζοκζζηάηαζ ζημοξ αεθδηέξ. 
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5.1.4 Δθεδξίλε 
 

Ζ εθεδνίκδ δζεβείνεζ ηυζμ ημοξ α υζμ ηαζ ημοξ α οπμδμπείξ ημο ζοιπαεδηζημφ. 

Γζαθένεζ απυ ηδκ επζκεθνίκδ ζημ υηζ δνα πμνδβμφιεκδ ηαζ απυ ημ ζηυια, ζηδκ 

πενζζζυηενμ παναηεηαιέκδ δζάνηεζα δνάζδξ ηδξ, ζηδκ πενζζζυηενμ έκημκδ δζεβενηζηή 

δνάζδ ηδξ ζημ ΚΝ ηαζ ζηδκ αζεεκέζηενδ δνάζδ ηδξ ζημ ζοιπαεδηζηυ. Δπακεζθδιιέκδ 

πμνήβδζδ μδδβεί ζημ θαζκυιεκμ ηδξ ηαποθοθαλίαξ ηαζ βζα ηδκ εθεδνίκδ δεκ έπεζ 

απμδεζπεεί ιέπνζ ζήιενα υηζ εα ιπμνμφζε κα έπεζ ηάπμζα εοεβενηζηή επίδναζδ ζηδκ 

αεθδηζηή απυδμζδ εκυξ αεθδηή. 

Ζ εθεδνίκδ: 

 Έπεζ θζπμηνμπζηέξ ζδζυηδηεξ βζαηί αολάκεζ ηδ εενιμηναζία ημο 

ζχιαημξ πνμηαθχκηαξ εενιμβέκεζδ (παναβςβή εενιυηδηαξ). 

 Δπζηαπφκεζ ημ ιεηααμθζζιυ ηαζ ηζξ ηαφζεζξ, βζαηί δζεβείνεζ ημκ 

εονεμεζδή αδέκα βζα ημ  ιεηαζπδιαηζζιυ ηδξ  πζμ  αδφκαιδξ  Σ4  ζηδκ πζμ  δναζηζηή  

εονεμεζδζηή μνιυκδ Σ3. 

 Έπεζ ζζπονέξ ακηζηαηααμθζηέξ ζδζυηδηεξ  ηαζ αμδεάεζ ζηδ 

δζαηήνδζδ ημο ιοσημφ ζζημφ ζηα άημια πμο οπμαάθθμκηαζ ζε δίαζηα. 

 Έπεζ ακμνελζμβυκμ δνάζδ, δδθαδή ιεζχκεζ ηδκ πείκα. 

 Πνμηαθεί δζέβενζδ, αφλδζδ ηδξ εημζιυηδηαξ, ιείςζδ ηδξ ημφναζδξ, 

αφλδζδ ηδξ ακημπήξ ηαζ βεκζηά αζηεί δζεβενηζηή εκένβεζα. 

Ζ πνήζδ εθεδνίκδξ πνμηαθεί ηαποηανδία, αννοειίεξ, ηνέιμοθμ (εζδζηά ζηα 

δάηηοθα ηςκ πενζχκ), πμκμηεθάθμοξ, αφλδζδ ηδξ ανηδνζαηήξ πίεζδξ, ζοιπηχιαηα 

δοζακελίαξ ηδξ εενιυηδηαξ, ιείςζδ ηδξ πείκαξ, οπμβθοηαζιία, η.ά. ε ιεβάθεξ δυζεζξ ή 

ζοκεπή πνήζδ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ απχθεζα δθεηηνμθοηχκ, πκεοιμκζηή αθηάθςζδ, 

ηανδζαηά πνμαθήιαηα, αθοδάηςζδ ηαζ εενιμπθδλία ηζ μνζζιέκεξ θμνέξ, εζδζηά ζε 

ζοκεήηεξ αολδιέκδξ ιοσηήξ επζαάνοκζδξ, κα πνμηαθέζεζ εάκαημ απυ ηανδζαηή πνμζαμθή. 

 

5.1.5 Κνθαΐλε 

 

Αοηυ ημ αθηαθμεζδέξ οπάνπεζ ζηδ θφζδ ζημ θφθθμ ημο θοημφ ηυηα (erythroxylon 

coca), ημ μπμίμ ακαπηφζζεηαζ ζε ιζα ιεβάθδ πενζμπή ηδξ Κεκηνζηήξ ηαζ Νυηζαξ 
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Αιενζηήξ. Οζ Ηκδζάκμζ ηδξ Νυηζαξ Αιενζηήξ, ζδίςξ μζ Ίκηαξ, ιαζμφζακ ηα θφθθα βζα κα 

αμδεήζμοκ ηδκ πέρδ ηαζ βζα κα εκζζπφζμοκ ημοξ εαοημφξ ημοξ ζηδκ επίπμκδ ενβαζία ζηα 

ιεβάθα ορυιεηνα. Σμκ πνμδβμφιεκμ αζχκα, εηποθίζηδηε ηαζ απμιμκχεδηε ηαεανή 

ημηαΐκδ. Ζ ηαεανή μοζία δζαθδιίζηδηε απυ ημ ίβηιμοκη Φνυζκη, ακάιεζα ζε πμθθμφξ 

άθθμοξ, ςξ ιζα πνμηεζκυιεκδ πακάηεζα βζα πμθθέξ δζακμδηζηέξ ακςιαθίεξ. Μεηά απυ 

ανηεηά ηναβζηά δοζηοπήιαηα ηαζ ιεηά ημκ εεζζιυ πμθθχκ αζεεκχκ ζημ θάνιαημ, δ 

ημηαΐκδ πνδζζιμπμζήεδηε ιυκμ ζακ ημπζηυ ακαζζεδηζηυ. Σμ θάνιαημ ζοκηαβμβναθείηαζ 

ηχνα ιυκμ ζακ δζεβενηζηυ ηδξ εοθμνίαξ ιε ηαοηυπνμκδ πμνήβδζδ ιμνθίκδξ ςξ 

ηαηαπνατκηζηυ ημο πυκμο ζε εημζιμεάκαημοξ αζεεκείξ.. Μεηά ηδ πμνήβδζδ ηδξ, 

ιεηαηνέπεηαζ ζφκημια ζημ ζοηχηζ ηαζ ζημ πθάζια ζε πμζηίθμοξ οδαημδζαθοημφξ ιεηα-

αμθίηεξ, υπςξ δ εηβμκίκδ. 

ε πεζνάιαηα ζοιπενζθμνάξ γχςκ πμο θαιαάκμοκ ιυκα ημοξ ημηαΐκδ, αοηή 

απμηεθεί έκακ απυ ημοξ ζζπονυηενμοξ εκζζποηζημφξ πανάβμκηεξ. ε ακενχπμοξ, δ 

ημηαΐκδ πνμηαθεί εοθμνία, αολδιέκδ επαβνφπκδζδ ηζ έκα αίζεδια αολδιέκδξ ζζπφμξ, 

ηυζμ δζακμδηζηήξ υζμ ηαζ ζςιαηζηήξ. Λήπηεξ ηδξ ημηαΐκδξ, υηακ νςημφκηαζ ζε 

ζοκεκηεφλεζξ, θέκε πςξ δ ημηαΐκδ έπεζ βίκεζ ημ ζδιακηζηυηενμ βκχνζζια ηδξ γςήξ ημοξ. 

Χξ θοζζηή ζοκέπεζα, γχα πμο παίνκμοκ ιυκα ημοξ ημηαΐκδ δεκ πίκμοκ, δεκ ηνχκε, δεκ 

ημζιμφκηαζ, μφηε γεοβανχκμοκ πζα. 

Οζ ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ βίκμκηαζ ακηζθδπηέξ ηονίςξ ζημ Κ.Ν.. ηαζ ζημ 

ακαπκεοζηζηυ ζφζηδια. Οζ βεκζηέξ ακεπζεφιδηεξ επζδνάζεζξ πενζθαιαάκμοκ ακαζηάης-

ζδ, ακδζοπία, ατπκία ηζ άβπμξ. Μζα "ρφπςζδ ημηαΐκδξ" ζοκδέεηαζ ιε ηδ πνυκζα πνήζδ 

ηδξ ηαζ παναηηδνίγεηαζ απυ ρεοδαζζεήζεζξ, μζ μπμίεξ ιπμνεί κα είκαζ αημοζηζηέξ, 

μπηζηέξ, μζθνδηζηέξ, απηζηέξ ή πανακμσηέξ. 

Ζ εζζπκμή ημηαΐκδξ μδδβεί ζε πνυκζα νζκίηζδα ηαζ ζε άημια πμο ηάκμοκ έκημκδ 

πνήζδ ηδξ ιπμνεί κα ειθακζζηεί δζαθναβιαηζηή κέηνςζδ. Δθυζμκ δ ημηαΐκδ ζζπονμπμζεί 

ηδ δνάζδ ηδξ ΝΑ ηαζ DΑ, πμθθά απυ ηα πενζθενζηά ζοζηήιαηα πμο νοειίγμκηαζ απυ ημ 

ζοιπαεδηζηυ κεονζηυ ζφζηδια είκαζ πζεακυ κα ειπθαημφκ. Έηζζ, δ ημηαΐκδ εκζζπφεζ ηζξ 

επζδνάζεζξ ηδξ ΝΑ ζηδκ ηανδζά ηαζ ζημ αββεζαηυ ζφζηδια. 

Λυβς ηςκ ηζκδφκςκ απυ ηδ πμνήβδζδ ηδξ ημηαΐκδξ ηαζ ηδξ δφκαιδξ ηαζ ηδξ 

ηαπφηδηαξ, ιε ηδκ μπμία εηδδθχκεηαζ δ ελάνηδζδ, δεκ έπμοκ εηηεθεζηεί ιεθέηεξ ηςκ 

επζδνάζεςκ ηδξ ημηαΐκδξ ζηδκ αεθδηζηή απυδμζδ. Παν' υθα αοηά, μζ ηονζυηενεξ μιάδεξ 

ζηζξ ΖΠΑ πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ηδ πνήζδ ηδξ ημηαΐκδξ είκαζ μζ παίηηεξ πμδμζθαίνμο ηαζ 

μζ πμδδθάηεξ. 
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Οζ επζδνάζεζξ ζημ Κ.Ν.. έπμοκ ήδδ ζογδηδεεί βεκζηά. Οζ εζδζηέξ πενζθενζηέξ 

επζδνάζεζξ, μζ ζδιακηζηέξ βζα ημοξ αεθδηέξ, είκαζ δ αολδιέκδ ηανδζαηή δναζηδνζυηδηα 

ηαζ δ ηανδζαηή εοαζζεδζία ζηδ δζέβενζδ, ηαεχξ ηαζ δ ιεζςιέκδ εενιμνοειζζηζηή 

ζηακυηδηα. ε υηζ αθμνά ημ ηανδζαββεζαηυ ζφζηδια, δ ημηαΐκδ ζζπονμπμζεί ηδ δνάζδ ηδξ 

ΝΑ ηαζ ηδξ αδνεκαθίκδξ ζηδκ ηανδζά πνμηαθχκηαξ αννοειίεξ, ηαποηανδία ηαζ 

οπένηαζδ. Πζεακχξ δ πζμ δναιαηζηή ηαζ απεζθδηζηή βζα ηδ γςή πανεκένβεζα ηδξ 

ημηαΐκδξ είκαζ δ απυθναλδ ηςκ ζηεθακζαίςκ ανηδνζχκ πμο απμηέθεζε ημ αίηζμ εακάημο 

ζε δφμ πενζζηαηζηά, ηα μπμία αθμνμφζακ έκακ παίηηδ ημο ιπάζηεη ηαζ έκακ παίηηδ 

πμδμζθαίνμο ηαζ ακαθένμκηαζ θεπημιενχξ απυ ημοξ Cantwell ηαζ Rose (1981). Δπίζδξ 

πενζβνάθμοκ ηδκ ακάκδρδ εκυξ αεθδηή 21 πνμκχκ απυ απυθναλδ ηςκ ζηεθακζαίςκ 

ανηδνζχκ ιεηά ζοκδοαζιέκδ ηαηάπνδζδ αιθεηαιίκδξ ηαζ ημηαΐκδξ. 

Μζα μθμηθδνςιέκδ επζζηδιμκζηή εηηίιδζδ ηςκ επζδνάζεςκ ηδξ ημηαΐκδξ 

ζηδκ αεθδηζηή απυδμζδ είκαζ αδφκαηδ θυβς ζαηνζηχκ, δεζηχκ ηαζ κμιζηχκ πενζμνζζιχκ. 

Φαίκεηαζ πςξ υπμζα ηζ ακ εα ιπμνμφζακ κα είκαζ ηα πθεμκεηηήιαηα ζημκ αεθδηζζιυ απυ 

ηδ πνήζδ ηδξ ημηαΐκδξ, ιεζμκεηημφκ ιπνμζηά ζηζξ ζμαανέξ ηανδζαββεζαηέξ πανεκένβεζεξ, 

ηζξ μπμίεξ αοηή πνμηαθεί. 

 

5.1.6 Δθεηνλίλε 
 

Ζ πνήζδ ηδξ ζημκ αεθδηζζιυ δεκ είκαζ επζηνεπηή βζα ημοξ ίδζμοξ ιε ηδκ εθεδνίκδ 

θυβμοξ, πμο ήδδ ακαθένεδηακ παναπάκς. Σμ 1972 ζηδκ Οθοιπζάδα ημο Μμκάπμο, πάνδ 

ζ' αοηήκ μ Αιενζηακυξ αεθδηήξ Ρζη κηε Μμκη πήνε ημ πάθηζκμ ιεηάθθζμ ζηα 400 ιέηνα 

ημθφιαδζδξ. Σεθζηά υιςξ μ ημθοιαδηήξ έπαζε ημ έπαεθμ, βζαηί δ δήθςζδ ημο βζα 

εεναπεοηζηή ιυκμ πνήζδ ηδξ εθεημκίκδξ (ηαηά ηςκ αζειαηζηχκ πανμλοζιχκ) δεκ 

ζοκμδεουηακ απυ ηάπμζμ ζαηνζηυ πζζημπμζδηζηυ, απαναίηδημ βζα κα πείζεζ ηδκ Δπζηνμπή 

βζα ηδκ πάεδζδ ημο. 

 

5.1.7 ηξπρλίλε 
 

Δίκαζ αθηαθμεζδέξ πμο ελάβεηαζ απυ ηα ζπένιαηα ημο ηνφπκμο ημο 

ειεηζημφ (ειεηζηά ηάνοα) ηαζ ημο Ηβκαηίμο. 
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Πανμοζζάγεζ δνάζδ ιυκμ ηεκηνζηή ζημ Νςηζαίμ Μοεθυ (Ν.Μ.), υπμο 

πνμηαθεί ανπζηά δζέβενζδ ζε ιζηνέξ πμζυηδηεξ ηαζ ηεθζηά πανάθοζδ, υηακ αοηέξ 

αολδεμφκ. Γζ' αοηυ ζηδκ ανπζηή θάζδ παναηδνείηαζ ιυκμ αφλδζδ ηςκ ακαηθαζηζηχκ 

πςνίξ αθθμίςζδ ηςκ θοζζμθμβζηχκ ηζκήζεςκ, μζ μπμίεξ παναιέκμοκ ζηυπζιεξ ηαζ 

ζοκηεηαβιέκεξ ζημ πχνμ. Ακηίεεηα ζηδκ ηεθζηή, ηδκ παναθοηζηή θάζδ παναηδνμφκηαζ 

ηεηακζημί ζπαζιμί: ημκζημί ηςκ άκς ηαζ ηθςκζημί ηςκ ηάης άηνςκ. 

Υνδζζιμπμζήεδηε ημ 1904 ζηδκ Οθοιπζάδα ημο αζκη Λμφζξ απυ ημκ 

Συιαξ Υίηξ ηαζ ιεηαβεκέζηενα απυ άθθμοξ αεθδηέξ, αθθά ηεθζηά εβηαηαθείθεδηε απυ 

υθμοξ, βζαηί δεκ απέδςζε ηα ακαιεκυιεκα απμηεθέζιαηα. 

ηδ εεναπεοηζηή δ ζηνοπκίκδ πνδζζιμπμζείηαζ ζε αιαθοςπίεξ, ή ζηδκ 

αιαφνςζδ απυ ηαηάπνδζδ κζημηίκδξ (ημ οπεναμθζηυ ηάπκζζια), ζηδκ αηνάηεζα μφνςκ 

ηαζ ηδκ κοηηενζκή εκμφνδζδ ηςκ παζδζχκ, ζηδκ ακδνζηή ζηεζνυηδηα ηαζ ηδ δοζηαηαπμζία 

πμο αημθμοεεί ηζξ ιεηαδζθεενζηζηέξ παναθφζεζξ ημο βθςζζμθανοββζημφ κεφνμο. 

Υμνδβείηαζ επίζδξ ζε ηςιαηχδεζξ ηαηαζηάζεζξ, βζαηί δζεβείνεζ ηα ηέκηνα 

ακαπκμήξ ηαζ ηοηθμθμνίαξ ζημκ πνμιήηδ ιοεθυ. Γζ' αοηυ πνδζζιμπμζείηαζ ζε 

πενζπηχζεζξ δδθδηδνίαζδξ απυ ααναζημονζηά ηαζ ζηα εβηεθαθζηά ζφκδνμια. 

Σέθμξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ηζκίκδ, δ ζηνοπκίκδ πμνδβείηαζ αηυια ζε ηανδζαηέξ 

αννοειίεξ ηαζ ςξ μνεηηζηυ (δζεβενηζηυ ηδξ υνελδξ) ζε υθεξ ηζξ αδοκαιζηέξ ηαηαζηάζεζξ, 

ηαηά ηδκ ακάννςζδ απυ θμζιχδδ κμζήιαηα ηαζ ηδκ αδεκμπάεεζα ηςκ ηναπεζμανμβπζηχκ 

αδέκςκ. 

ε πενζπηχζεζξ μλείαξ δδθδηδνίαζδξ απυ ζηνοπκίκδ πμο ημ θάνιαημ πάνεδηε 

απυ ημ ζηυια, δζεκενβείηαζ πθφζδ ζημιάπμο ηαζ πμνδβμφκηαζ ειεηζηά θάνιαηα, υπςξ 

εεζζηυξ παθηυξ ηαζ αθεφνζ απυ ζζκάπζ. Γζα κα ιδκ απμννμθδεεί δ ζηνοπκίκδ ζημκ 

μνβακζζιυ πμνδβμφκηαζ δζάθμνα άθθα πδιζηά ακηίδμηα υπςξ είκαζ ημ οπενιαββακζηυ 

ηάθζμ, δ ηακίκδ ηαζ μ ζαηνζηυξ (γςζηυξ) άκεναηαξ, πμο πνμηαθμφκ άθθα ηδκ μλείδςζδ 

ηαζ άθθα ηδκ ηαηαηνήικζζδ ηςκ αθάηςκ ημο δδθδηδνίμο ιέζα ζημ ζημιάπζ. 

Γζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή, ηέθμξ, ηαηαπμθέιδζδ ηςκ ηεηακζηχκ ζπαζιχκ πμο μδδβμφκ ημκ 

άννςζημ ζημ εάκαημ θυβς αζθολίαξ, δζεκενβείηαζ ηθφζια έκοδνδξ πθςνάθδξ ή 

πνμααίκμοιε ζε βεκζηή κάνηςζδ ιε αζεένα ή πθςνμθυνιζμ η. ά. 
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5.1.8 Μα – Υνπαλγθ 
 

Δίκαζ ιζα ιμνθή ρεοδμεθεδνίκδξ πμο απμιμκχεδηε απυ ημ θοηυ εθέδνα 

αμοθβηάνζξ. Σμ ια-πμοάκβη δζεβείνεζ ημοξ αδνεκενβζημφξ οπμδμπείξ ζηδκ πενζθένεζα, 

πενκάεζ ημκ αζιαημεβηεθαθζηυ θναβιυ, απεθεοεενχκεζ ηαηεπμθαιίκεξ απυ ημοξ 

κεονχκεξ ημο ηεκηνζημφ κεονζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ δνα δζεβείνμκηαξ ηαηεοεείακ ημοξ 

αδνεκενβζημφξ οπμδμπείξ. 

Δίκαζ πμθφ θεδκυ, εφημθα δζαεέζζιμ ηζ επελενβάζζιμ, έπεζ δνάζδ ακάθμβδ ηδξ 

εθεδνίκδξ, πνμηαθεί ροπζηή δζέβενζδ ηφπμο αιθεηαιίκδξ ηαζ έπεζ θζβυηενεξ 

πζεακυηδηεξ κα μδδβήζεζ ζε πνυηθδζδ ελάνηδζδξ. Μπμνεί κα πνμηαθέζεζ ακελέθεβηηδ 

αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ, καοηία, ειεηυ, ηεθαθαθβία, ατπκία, ηνυιμ, ρεοδαζζεήζεζξ 

ηαζ ζοιπαεμιζιδηζηή δνάζδ (οπένηαζδ, ηαποηανδία, η.θπ.). ηακ ακαιζβκφεηαζ ιε 

άθθεξ μοζίεξ (υπςξ ζηα δζάθμνα πάπζα ηφπμο "έηζηαγζ") μζ πζεακέξ ακεπζεφιδηεξ 

εκένβεζεξ είκαζ πενζζζυηενεξ ηαζ δ πνυηθδζδ ελάνηδζδξ ζπεδυκ αέααζδ. 

Ζ αφλδζδ ηδξ ζςιαηζηήξ εενιμηναζίαξ πνμηαθεί αολδιέκδ εθίδνςζδ, 

ιεβαθφηενδ απχθεζα δθεηηνμθοηχκ (εηδδθχκεηαζ ιε γάθδ, ημηηίκζζια, θζπμεοιζηέξ 

ηάζεζξ, ηεθαθαθβίεξ, ηνάιπεξ), πενζμνίγεζ ηδκ αζιάηςζδ, ηδκ μλοβυκςζδ ηαζ ηδκ 

απυδμζδξ ηςκ ιοχκ, πνμηαθεί πκεοιμκζηυ οπεναενζζιυ (θυβς ηδξ δζέβενζδξ ηδξ 

ακαπκεοζηζηήξ θεζημονβίαξ) πμο ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε πκεοιμκζηή αθηάθςζδ ηζ 

επζαανφκεζ ημ ηανδζαηυ ένβμ ένβμο (ηαποηανδία). Ο ζοκδοαζιυξ ορδθήξ εενιμηναζίαξ 

ηζ αολδιέκμο ιοσημφ ένβμο ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε αθοδάηςζδ ηαζ εενιμπθδλία. 

 

5.1.9 Γθνπαξαλά 
 

Σμ βημοανάκα (βημοενάκα) είκαζ έκα ακαννζπδηζηυ θοηυ ηςκ ηνμπζηχκ δαζχκ. 

ημοξ ζπυνμοξ αοημφ ημο θοημφ πενζέπεηαζ ιία ελαζνεηζηά δναζηζηή δζεβενηζηή μοζία 

πμο πενζέπεζ ιεβάθα πμζμζηά ηαθεΐκδξ. Σμ βημοανάκα ηαθθζενβείηαζ ζπεδυκ 

απμηθεζζηζηά ζηζξ πχνεξ ηδξ Λαηζκζηήξ Αιενζηήξ ηζ ζδζαζηένςξ ζηδκ Βναγζθία υπμο μζ 

ιεβαθφηενεξ πμζυηδηεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε γοεμπμζίεξ μζ μπμίεξ πανάβμοκ έκα 

ακαροηηζηυ πανυιμζμ ιε ηδκ Cola. 

Οζ ηυηημζ βημοανάκα πενζέπμοκ ορδθή πμζυηδηα ηαθεΐκδξ, πενζζζυηενδ ηαηά 

3-6% απυ ηδκ ηαθεΐκδ πμο πενζέπμοκ μζ ζηεβκμί ηυηημζ ημο ηαθέ. Σμ βημοανάκα 
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υιςξ δνα εθαθνχξ πζμ ήπζα απυ υ,ηζ ηα νμθήιαηα ηαθέ ηζ έπεζ ιεβαθφηενδ δζάνηεζα 

δνάζδξ, βζαηί δ βημοενακίκδ (ζοζηαηζηυ ημο βημοανάκα) απεθεοεενχκεηαζ ζημ 

ακενχπζκμ έκηενμ ιε πζμ αναδφ νοειυ απυ υ,ηζ δ ηαθεΐκδ. 

ημκ αεθδηζζιυ ημ βημοανάκα πνδζζιμπμζείηαζ (ζε ιμνθή ζηυκδξ βζα νυθδια, 

έημζιδξ βζα πυζδ αιπμφθα, πάπζα ή ζε "πμηά δνάζδξ") βζαηί θαίκεηαζ υηζ αμδεάεζ ζηδκ 

αφλδζδ ηδξ ζςιαηζηήξ εημζιυηδηαξ, αεθηζχκεζ ηδκ πκεοιαηζηή απυδμζδ ηαζ δζεβείνεζ 

ήπζα ημκ μνβακζζιυ. Δπζπθέμκ θυβς ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ημο ζε ηαθεΐκδ αμδεάεζ ζηδκ 

ηζκδημπμίδζδ ηαζ ζηδκ απεθεοεένςζδ εκένβεζαξ ιέζς ηςκ θζπανχκ μλέςκ, ζηδκ 

ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ απυ ημ απμεδηεοιέκμ βθοημβυκμ ηαζ ζηδ ιείςζδ ημο 

αζζεήιαημξ ηδξ πείκαξ. 

Ζ πνήζδ βημοανάκα πνέπεζ κα είκαζ ζπεηζηά πενζμνζζιέκδ, βζαηί δ 

πνδζζιμπμίδζδ ηδξ ειπίπηεζ ζημοξ ηακμκζζιμφξ ημο κηυπζκβη θυβς ηδξ ορδθήξ 

πενζεηηζηυηδηαξ ηδξ ζε ηαθεΐκδ. Ζ ζοκμθζηή δυζδ δεκ εα πνέπεζ κα πενζέπεζ πάκς απυ 

100 mgr βημοανακίκδξ, ηα μπμία ακηζζημζπμφκ ζε πενίπμο 1 βναιιάνζμ εηπφθζζια ή 2-

3 βναιιάνζα ζηυκδ ηανπμφ ή πενίπμο 5 βναιιάνζα ζηυκδ θοημφ βημοανάκα. Έθδαμζ ηζ 

άημια ιε εοαζζεδζία ζηδκ ηαθεΐκδ, δεκ εα πνέπεζ κα ημ πνδζζιμπμζμφκ ζε ηαιία 

πενίπηςζδ! 

Απαβμνεφεηαζ δ ηαοηυπνμκδ πνήζδ ηαθέ ηαζ βημοανάκα ηαζ δεκ εκδείηκοηαζ δ 

ηαοηυπνμκδ θήρδ αζπζνίκδξ, αιζκμλέςκ ή ακηζθθεβιμκςδχκ μοζζχκ. Σμ βημοανάκα 

ιπμνεί κα ζοκδοαζηεί ιε L-ηανκζηίκδ (ζε δζαθμνεηζηέξ χνεξ θήρδξ) ηδξ μπμίαξ αολάκεζ 

ηδκ δνάζδ πάκς ζηα θζπανά μλέα. Ζ ζοκδοαζιέκδ θήρδ βημοανάκα ηαζ ηνεαηίκδξ 

αθθδθμακαζνεί ηα δναζηζηά απμηεθέζιαηα ηαζ ηςκ δφμ μοζζχκ ιε απμηέθεζια κα ιδκ 

οπάνπεζ ηακέκα υθεθμξ. Δπζπθέμκ δ πνήζδ βημοανάκα ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ ζμαανά 

πνμαθήιαηα εάκ ζοκδοάγεηαζ ιε μπμζαδήπμηε άθθδ θανιαηεοηζηή "εεναπεία" ηζ εζδζηά 

θήρδ αολδηζηήξ μνιυκδξ ηζ ζκζμοθίκδξ. 

Οζ πζεακέξ ακεπζεφιδηεξ δνάζεζξ ημο βημοανάκα είκαζ ακάθμβεξ ηδξ ηαθεΐκδξ 

ηαζ βζα αοηυ δεκ πνέπεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ απυ άημια πμο πάζπμοκ απυ ηαποηανδίεξ, 

ορδθή πίεζδ ή είκαζ αθθενβζηά ζηδκ ηαθεΐκδ. Σμ βημοανάκα αολάκεζ ηδ δζμφνδζδ, 

ημκ ηίκδοκμ αθοδάηςζδξ, ηδκ πζεακυηδηα ζημιαπζηχκ πνμαθδιάηςκ, πνμηαθεί 

ακμνελία, κεονζηυηδηα ηαζ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ακςιαθίεξ ζημ νοειυ θεζημονβίαξ ηδξ 

ηανδζάξ. ε εοαίζεδηα άημια ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ δζέβενζδ, θμαίεξ, κεονμθμβζηά 

πνμαθήιαηα, ηνυιμ, ιδ εθεβπυιεκδ εθίδνςζδ, παναζζεδζίεξ, ορδθυ πονεηυ ηαζ 
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οπμβθοηαζιία. Ακαροηηζηά ηα μπμία πενζέπμοκ βημοανάκα εεςνμφκηαζ αζθαθή βζαηί δ 

πενζεπυιεκδ πμζυηδηα ηαθείκδξ είκαζ ιζηνή. Απμθφβεηε υιςξ ηδκ πνδζζιμπμίδζδ 

βημοανάκα ζε ηαεανή ιμνθή θυβς ηδξ ορδθήξ πενζεηηζηυηδηαξ ηδξ ζε βημοανακίκδ. 

 

5.1.10 Κιελβνπηεξόιε 
 

Ακήηεζ ζημοξ α2 δζεβένηεξ πμο έπμοκ έκημκδ ζοιπαεμιζιδηζηή δνάζδ. Ζ εονεία 

πνήζδ ημοξ ζηδ ζφβπνμκδ εεναπεοηζηή βζα κμζήιαηα ημο ακαπκεοζηζημφ, δδιζμφνβδζε 

ζηδ Γ.Ο.Δ. ζμαανά πνμαθήιαηα θυβς ηδξ έκημκδξ πανμοζίαξ ηςκ α2 δζεβενηχκ ζημκ 

αεθδηζζιυ. 

Σμ 1992 δ ηθεκαμοηενυθδ πνδζζιμπμζήεδηε βζα πνχηδ θμνά ζηδκ Οθοιπζάδα ηδξ 

Βανηεθχκδξ απυ δνμιείξ, ζδζαίηενα υιςξ απυ ημοξ ημθοιαδηέξ βζαηί έπεζ έκημκεξ 

ανμβπμδζαζηαθηζηέξ ζδζυηδηεξ, πμο αολάκμοκ ηδκ αενμπθήεεζα ηςκ πκεοιμκζηχκ ηορεθί-

δςκ (υβημ ηςκ πκεοιυκςκ) ηαζ ηδκ άκςζδ ιέζα ζημ κενυ. 

ημκ αβςκζζηζηυ πχνμ απυ υθμοξ ημοξ α2 δζεβένηεξ επζηνεπηή είκαζ δ πνήζδ ιυκμ 

ηδξ ζαθαμοηαιυθδξ ηαζ ηδξ ηεναμοηαθίκδξ ζε εζζπκευιεκεξ ιμνθέξ (ζκεσθενξ). Γζα ηδ 

κμιζηή υιςξ ηαημπφνςζδ ημο μ αεθδηήξ πμο ηάκεζ πνήζδ αοηχκ πνέπεζ κα είκαζ 

εθμδζαζιέκμξ ιε ημ ζπεηζηυ ζαηνζηυ πζζημπμζδηζηυ, απαναίηδημ βζα κα πείζεζ ηδκ 

Δπζηνμπή Αβχκςκ βζα ηδκ πάεδζδ ημο. 

 

5.2 Ναξθσηηθά αλαιγεηηθά – θαηαζηαιηηθά 
 

πμοδαζυηενμζ εηπνυζςπμζ είκαζ εδχ δ δνςίκδ, δ ιμνθίκδ, δ 

δεληνμπνμπμθολαίκδ ηαζ αεκγμδζαγεπίκδ. Ζ πνήζδ ημοξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα έπεζ ζπεδυκ 

εβηαηαθεζθεεί, αθ' εκυξ ιεκ θυβς ηςκ ζμαανχκ ακεπζεφιδηςκ εκενβεζχκ -ζπμοδαζυηενδ 

ηςκ μπμίςκ είκαζ δ ροπζηή ή/ηαζ δ ζςιαηζηή ελάνηδζδ ηαεχξ ηαζ δ ακμπή - πμο ιπμνεί 

κα πνμηαθέζμοκ, αθ' εηένμο δε θυβς ημο υηζ δ πνήζδ ημοξ ειπίπηεζ ζηζξ δζαηάλεζξ ηδξ 

Νμιμεεζίαξ «πενί κανηςηζηχκ» πμο μζ πανααάηεξ ηδξ ηζιςνμφκηαζ μπςζδήπμηε 

αοζηδνυηενα απυ ημοξ πανααάηεξ ηδξ κμιμεεζίαξ «πενί κηυπζκβη». Θεςνείηαζ ελάθθμο 

απίεακμ έκαξ βζαηνυξ κα πνμζπαεήζεζ κα ζοβηαθφρεζ ηάπμζμ ζςιαηζηυ άθβμξ ιε 

πμνήβδζδ πνζκ απυ ημκ αβχκα εκυξ κανηςηζημφ ακαθβδηζημφ. Μεθέηεξ επίζδξ πμο 
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αθμνμφζακ ηυζμ ηδ πνήζδ ηάκκααδξ υζμ ηαζ μζκμπκεφιαημξ απέηοπακ κα απμδείλμοκ 

ηάπμζα εοενβεηζηή επίδναζδ ζηδκ απυδμζδ ηςκ αεθδηχκ. 

 

5.2.1 Σνπηθά αλαηζζεηηθά θαη θνξηηθνζηεξνεηδή 

 

Απμηεθμφκ δείβια δζαθμνεηζηχκ μνιμκχκ πμο εηηνίκμκηαζ απυ ηδ θθμζχδδ μοζία 

ηςκ επζκεθνζδίςκ. Λυβς ηδξ έκημκδξ παοζίπμκδξ ηαζ ακηζθθμβζζηζηήξ δνάζδξ ημοξ ηα 

ημνηζημζηενμεζδή ζήιενα ζδιεζχκμοκ εονεία ελάπθςζδ ζε παβηυζιζα ηθίιαηα, βεβμκυξ 

πμο δδιζμφνβδζε ζηδ ΓΟΔ ζμαανά πνμαθήιαηα θυβς ηδξ έκημκδξ πανμοζίαξ ημοξ ηαζ 

ζημ ζφβπνμκμ αεθδηζζιυ. Γζ‟ αοηυ ηαζ δ επζηνμπή ηςκ Οθοιπζαηχκ Αβχκςκ ημ 1975 

πήνε έηηαηηα ιέηνα πενζζημθήξ ηςκ ημνηζημζηενμεζδχκ ζημκ αβςκζζηζηυ πχνμ. 

Υνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα ηαθφρμοκ ηζξ εηδδθχζεζξ ιίαξ ζςιαηζηήξ ηάηςζδξ ηαζ 

κα επζηνέρμοκ ζημκ αεθδηή κα θάαεζ ιένμξ ή κα ζοκεπίζεζ έκακ αβχκα. Μία ηέημζα 

πμνήβδζδ ιπμνεί κα εεςνδεεί «έιιεζμ κηυπζκβη» ηαζ έπεζ ηαηαζηνεπηζηά απμηεθέζιαηα 

ζηδκ οβεία ημο αεθδηή, αθμφ δ ακαζημθή ηδξ εηδήθςζδξ ημο πυκμο ιπμνεί κα μδδβήζεζ 

ζε επζδείκςζδ ηδξ ηάηςζδξ. ηδ δζάνηεζα ιαηνυπνμκδξ πνήζδξ ημοξ, επεζδή 

ακαζηέθθεηαζ δ θοζζμθμβζηή έηηνζζδ ημνηζημζηενμεζδχκ απυ ηα επζκεθνίδζα, έπμοιε ηδκ 

ειθάκζζδ ημο ζοκδνυιμο Κάζζβη θυβς ηδξ αηνμθίαξ ηδξ θθμζχδμοξ μοζίαξ ηςκ 

επζκεθνζδίςκ. Δοκυδημ υηζ δ πνήζδ ημοξ εα πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ. 

 

5.2.2 Καηαζηαιηηθά ηνπ ΚΝ 

 

Γζάθμνα ηαηαζηαθηζηά ημο ΚΝ - ηονίςξ αεκγμδζαγεπίκεξ ηαζ νεγενπίκδ  - έπμοκ 

πνδζζιμπμζδεεί βζα κα ιεζχζμοκ ηδκ ροπζηή έκηαζδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο αβχκα ηαζ κα 

οπμαμδεήζμοκ ηδκ επέθεοζδ ημο πυκμο, εθαηηχκμκηαξ ημ άβπμξ ηδκ παναιμκή ημο 

αβχκα. θμζ ειθακίγμοκ ημκ ηίκδοκμ ηδξ ροπζηήξ ημοθάπζζημκ ελάνηδζδξ ηαζ 

εθαηηχκμοκ ηδκ απυδμζδ ημο αεθδηή. Μεζχκμοκ επίζδξ ημκ πνυκμ ακηίδναζδξ 

αολάκμκηαξ έηζζ ημκ ηίκδοκμ αηοπήιαημξ. Γζα ημοξ θυβμοξ αοημφξ δ πνήζδ ημοξ εα 

πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ ζημοξ αεθδηέξ. 
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Υνδζζιμπμζμφκηαζ ηονίςξ απυ ημοξ παίηηεξ ημο βημθθ, πυηετ, ζημπεοηέξ βζαηί 

ελαζθαθίγεζ ζημοξ αεθδηέξ ηδκ κεονμιοζηή πάθαζδ, ήνειμ φπκμ ηαζ ζηαεενυηδηα ζηα 

πένζα. 

ημ ζδιείμ αοηυ αλίγεζ κα ακαθενεεί δ αθημυθδ ςξ ηαηαζηαθηζηυ ημο ΚΝ βζα 

ηδ αεθηίςζδ ηδξ εοελίαξ ηαζ δζακμδηζηήξ ηαηάζηαζδξ πνζκ ημκ αβχκα, απυ ηδ ιζα, ηαζ 

ζηδκ επζδείκςζδ ηδξ απυδμζδξ θυβς δζαηαναπήξ ημο ηζκδηζημφ ζοκημκζζιμφ πμο 

ζοκμδεφεζ ηδ πνήζδ, απυ ηδκ άθθδ. Σμ απμηέθεζια ηδξ θήρδξ αθημυθδξ ελανηάηαζ απυ 

ηζξ ζοβηεκηνχζεζξ, ημ πνυκμ ηδξ ηαηάπμζδξ ηαζ ακ ηαηακαθχκεηαζ ιε άδεζμ ζημιάπζ. Ζ 

έκημκδ πκεοιαηζηή ζοβηέκηνςζδ, δ παιδθή εενιμηναζία ημο ζχιαημξ ή δ ζςιαηζηή 

πνμζπάεεζα ηείκμοκ κα επζαναδφκμοκ ημ νοειυ απμννυθδζδξ. 

Ζ πνήζδ ηδξ αθημυθδξ είκαζ επζηνεπηή απυ ηδ ΓΟΔ, ανηεί κα ιδκ 

πνμηφρεζ εέια πνμζδζμνζζιμφ ηδξ ζημ αίια ή ζηδκ ακαπκμή ημο αεθδηή. 

 

5.2.3 Αλαζηνιείο ησλ β-ππνδνρέσλ 

 

Οζ ακαζημθείξ ηςκ α-οπμδμπέςκ έπμοκ απυ πνυκζα πνμηαεεί ηαζ έπμοκ 

πνδζζιμπμζδεεί ςξ αβπμθοηζηά θάνιαηα, ηονίςξ απυ ημοξ πμδμζθαζνζζηέξ, ημοξ παίηηεξ 

ημο βημθθ, ημο πυηετ, ημοξ ζημπεοηέξ εκχ πνμηζιχκηαζ ζδζαίηενα απυ ημοξ 

πζμκμδνυιμοξ. Οζ ζηζέν πνδζζιμπμζμφκ πενζζζυηενμ ηδκ πνμπνακμθυθδ, πμο έπεζ ημ 

πθεμκέηηδια κα ακαζηέθθεζ ηδκ έκημκδ ηαποηανδία ημοξ ζηδ δζάνηεζα ηςκ ιεβάθςκ 

αθιάηςκ πάκς ζημ πζυκζ, ιε ζημπυ κα αολήζμοκ ηδκ ζηαεενυηδηα ημοξ ηαζ κα 

εθαηηχζμοκ ημ άβπμξ ημοξ. Πζζηεφεηαζ υηζ ιε ηδ ιείςζδ ημο ανζειμφ ηςκ ζθίλεςκ ηαζ 

ηδκ εθάηηςζδ ημο υβημο παθιμφ πμο πνμηαθμφκ εα ιπμνμφζακ κα αεθηζχζμοκ ηδκ 

αεθδηζηή απυδμζδ. Αοηυ υιςξ εα ιπμνμφζε κα ζοιαεί ζημκ ιδ πνμπμκδιέκμ αεθδηή, 

αθθά υπζ ζημκ πζμ ηαθά πνμπμκδιέκμ. 

Δίκαζ επζηίκδοκα θάνιαηα βζαηί πανμοζζάγμοκ πμθθέξ πανεκένβεζεξ, υπςξ 

οπυηαζδ, θζπμεοιζηέξ ηνίζεζξ, αναδοηανδία, πνμηάνδζα άθβδ ή ηαζ ηανδζαηή ηάιρδ, 

ελαζεέκζζδ ημο libido ηαζ άθθεξ ροπμζςιαηζηέξ δζαηαναπέξ. Ζ πμνήβδζή ημοξ πνέπεζ κα 

απμθεφβεηαζ ζε μνζζιέκα κμζήιαηα υπςξ ζημ ζαηπανχδδ δζααήηδ ηδ κεθνζηή 

ακεπάνηεζα, ημ ανμβπζηυ άζεια, ηαζ άθθα. 
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5.3 Μεηαβηβαζηηθέο νπζίεο ή νξκόλεο - Αλαβνιηθά 

 

Οζ μνιυκεξ εα ακαθενεμφκ πζμ ακαθοηζηά παναηάης θυβς ηδξ ζδιακηζηυηδηαξ 

βζα ημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ αθθά ηαζ ηδξ εηηεηαιέκδξ πνήζδξ ζημ ζφβπνμκμ 

αεθδηζζιυ, ηαζ υπζ ιυκμ, βζα ηδκ αφλδζδ ηδξ επίδμζδξ 

 

5.4 Γηνπξεηηθά 

 

Σα δζμονδηζηά ηαηαηάζζμκηαζ ζε ιζα μιάδα μοζζχκ πμο αολάκμοκ ηδκ απέηηνζζδ 

μφνςκ. Αοηά ιπμνμφκ είηε κα αολήζμοκ ηδ νμή ημο αίιαημξ πνμξ ημοξ κεθνμφξ 

αολάκμκηαξ έηζζ ημ νοειυ δζήεδζδξ, ή ιπμνεί κα ιεζχζμοκ ηδκ απμννυθδζδ ηςκ οβνχκ. 

Σα δζμονδηζηά πνδζζιμπμζμφκηαζ πμθφ ζοπκά απυ ημοξ οπενηαζζημφξ, αθθά ελαζηίαξ ηςκ 

ανκδηζηχκ επζδνάζεςκ ημοξ, δ πνήζδ ημοξ εθαηηχκεηαζ ζηαδζαηά. 

Έκαξ απυ ημοξ θυβμοξ βζα ημοξ μπμίμοξ μζ αεθδηέξ πνδζζιμπμζμφκ δζμονδηζηά δεκ 

είκαζ βζα ηδκ ενβμβεκή επίδναζδ ημοξ αθθά βζα κα απμθφβμοκ ηδκ ακίπκεοζδ πανάκμιςκ 

θανιαημβεκςκ μοζζχκ. Δλαζηίαξ ηδξ ζηακυηδηαξ ημοξ κα αολάκμοκ ηδκ παναβςβή ηαζ ηδκ 

απέηηνζζδ μφνςκ, μνζζιέκα απ' αοηά ιπμνεί κα αολήζμοκ ηαζ ημ νοειυ έηηνζζδξ 

ζοβηεηνζιέκςκ απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ. Ονζζιέκμζ αεθδηέξ εθπίγμοκ υηζ ηα δζμονδηζηά 

εα ημοξ αμδεήζμοκ κα απμαάθθμοκ ηζξ απαβμνεοιέκεξ μοζίεξ πνζκ απυ ηδκ ελέηαζδ 

μφνςκ πμο ηαεμνίγεζ ηδ πνήζδ ή υπζ απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ. 

Οζ αεθδηέξ ποβιαπίαξ, πάθδξ ηαζ ηγμφκημ πνδζζιμπμζμφκ δζμονδηζηά βζα κα 

πάζμοκ βνήβμνα αάνμξ ιε ζημπυ κα ζοιιεηάζπμοκ ζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ ηαηδβμνία. Οζ 

άθηεξ, μζ εκμνβακίζηεξ ηαεχξ ηαζ μζ αεθδηέξ αβςκζζιάηςκ υπμο ημ επζπθέμκ αάνμξ είκαζ 

ιεζμκέηηδια ιπμνεί επίζδξ κα πνδζζιμπμζήζμοκ δζμονδηζηά. Αοηά ιπμνεί κα επζθένμοκ 

ιζα ιείςζδ ημο ζςιαηζημφ αάνμοξ ηδξ ηάλεςξ ημο 3 ημζξ εηαηυ ή ηαζ πενζζζυηενμ ιέζα 

ζ' έκα ζπεηζηά ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια. Γζα έκακ αεθδηή 70 ηζθχκ δ απχθεζα εα είκαζ 

πενίπμο 2 ηζθά. Ακ αοηή δε ιεζχζεζ ηδκ απυδμζδ, ηυηε μ παθαζζηήξ πμο εα ιεηάζπεζ 

ζηδκ αιέζςξ ιζηνυηενδ ηαηδβμνία, μ αεθδηήξ ημο πθάβζμο ίππμο πμο εα γοβίγεζ 

θζβυηενμ, ή μ άθηδξ ημο φρμοξ πμο εα πνέπεζ κα "ζδηχζεζ" έκα ιζηνυηενμ αάνμξ, εα 

έπμοκ έκα ζπεηζηυ πθεμκέηηδια. 
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Γζα ημοξ θυβμοξ αοημφξ, δ ΓΟΔ ηαεχξ ηαζ άθθμζ μνβακζζιμί έπμοκ ηαηαηάλεζ ηα 

δζμονδηζηά ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ. Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ακ ηαζ 

ημ αθημυθ ηαζ δ ηαθεΐκδ έπμοκ απαβμνεοηεί βζα άθθμοξ θυβμοξ, ιπμνεί κα εκενβήζμοκ 

ηαζ ζα δζμονδηζηά. 

ωμαηικό βάπορ: Βαζζγυιεκμζ ζημοξ κυιμοξ ηδξ θοζζηήξ, είκαζ θμβζηυ κα 

οπμεέζμοιε υηζ έκαξ παθαζζηήξ, αεθδηήξ, ή εκμνβακίζηαξ έπεζ πθεμκέηηδια απυ ηδκ 

απχθεζα αάνμοξ. Ακ ηαζ οπάνπμοκ θίβεξ ένεοκεξ πμο οπμζηδνίγμοκ υηζ οπάνπεζ ιζα 

άιεζδ αεθηίςζδ ηδξ απυδμζδξ ιεηά απυ ηδ πμνήβδζδ δζμονδηζηχκ, ιενζηέξ πνυζθαηεξ 

ένεοκεξ ζοιθςκμφκ ιε ηα εονήιαηα αοηά. 

Γεκζηά, ένεοκεξ ιε δζμονδηζηά έπμοκ δείλεζ υηζ μδδβμφκ ζε ζδιακηζηή απχθεζα 

οβνχκ, ζοκήεςξ πενζζζυηενμ απυ 3 ημζξ εηαηυ, ηαζ δεκ επδνεάγμοκ ανκδηζηά ηδ δφκαιδ, 

ηδκ εηνδηηζηυηδηα, ή ηδκ ημπζηή ιοσηή ακημπή. Γζα ημ θυβμ αοηυ, ζηα αεθήιαηα πμο 

παναηηδνίγμκηαζ απυ ζφκημιδ ηαζ έκημκδ πνμζπάεεζα, δ απυδμζδ εκχ θαζκμιεκζηά δε 

ζοιααδίγεζ ιε ηδ πνήζδ δζμονδηζηχκ μοζζχκ, ζηδκ πναβιαηζηυηδηα αολάκεηαζ. Γζα 

πανάδεζβια, ιζα πνυζθαηδ ένεοκα απμηάθορε υηζ δ πνήζδ ηςκ δζμονδηζηχκ ή έκαξ 

ζοκδοαζιυξ δίαζηαξ ηαζ δζμονδηζηχκ, ηαζ δ απχθεζα αάνμοξ, μδδβεί ζε αεθηίςζδ ημο 

ηαηαηυνοθμο άθιαημξ. 

Αεπόβια ικανόηηηα: Ζ πνήζδ δζμονδηζηχκ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ζδιακηζηή 

ιείςζδ ηδξ αενυαζαξ ζηακυηδηαξ. Ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ υηζ ή αθοδάηςζδ πμο 

πνμηαθείηαζ απυ ηα δζμονδηζηά ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ ιζα ιείςζδ ζημκ υβημ ημο 

πθάζιαημξ απυ 8 ιέπνζ 10 ημζξ εηαηυ ακ ηαζ δ ζοκμθζηή απχθεζα αάνμοξ είκαζ ιυκμ 3 

ημζξ εηαηυ. Ζ ιείςζδ αοηή δδιζμονβεί πνμαθήιαηα ζηζξ ηανδζαββεζαηέξ θεζημονβίεξ ηαηά 

ηδκ άζηδζδ υπςξ δ ιείςζδ ζηδκ πμζυηδηα ημο αίιαημξ πμο ελςεείηαζ ζε ηάεε ηανδζαηυ 

ηηφπμ (υβημξ παθιμφ). 

 

5.5 Γηάθνξεο νπζίεο 

 

5.5.1 Αιθαινπνηεηηθνί παξάγνληεο 

 

Γζάθμνμζ ενεοκδηέξ έπμοκ ηαηά ηαζνμφξ οπμζηδνίλεζ υηζ έκα απυ ηα αίηζα ηδξ 

ηυπςζδξ είκαζ ημ παιδθυ PH (ή δ ορδθή μλφηδηα) ημο αίιαημξ πμο μθείθεηαζ ζηδκ 
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πανμοζία ημο βαθαηηζημφ μλέςξ πμο πανάβεηαζ ηαηά ηδκ έκημκδ άζηδζδ. Με αάζδ ηδ 

εεςνία αοηή δζαηοπχεδηε ή άπμρδ υηζ εάκ έκαξ αεθδηήξ έπαζνκε «αθηαθμπμζδηζημφξ» 

πανάβμκηεξ επί ιενζηέξ ιένεξ πνζκ ημκ αβχκα εα ιπμνμφζε κα οπμαμδεήζεζ ημκ 

μνβακζζιυ ζηδκ ηαπεία απαθθαβή απυ ηζξ ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ ημο βαθαηηζημφ μλέςξ, 

εθαηηχκμκηαξ ηδκ ηυπςζδ ηαζ αεθηζχκμκηαξ έηζζ ηδκ απυδμζδ ημο. Ζ άπμρδ αοηή δεκ 

έπεζ επζζηδιμκζηά ηεηιδνζςεεί ιέπνζ ζήιενα. Σα αζπανηζηά έπμοκ επίζδξ 

πνδζζιμπμζδεεί ηαηά ημ πανεθευκ ιε αάζδ ημ ζηεπηζηυ υηζ έκα απυ ηα αίηζα ηδξ ηυπςζδξ 

είκαζ ηα ορδθά επίπεδα ηδξ αιιςκίαξ πμο παναηδνμφκηαζ ηαηά ηδ αανζά άζηδζδ. Σμ 

αζπανηζηυ μλφ εα ιπμνμφζε κα αμδεήζεζ ημκ μνβακζζιυ παναβςβήξ αιιςκίαξ 

εθαηηχκμκηαξ έηζζ ηδκ ηυπςζδ. Αθθά ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ αζπανηζηχκ δεκ οπάνπεζ 

ιέπνζ ζήιενα επζζηδιμκζηή ηεηιδνίςζδ πμο κα επζαεααζχκεζ ιία ηέημζα άπμρδ. 

 

5.5.2 Γιπθνθνξηηθνεηδή 

 

Σα βθοημημνηζημεζδή (ημνηζγυθδ ή οδνμημνηζγυκδ) πνμάβμοκ ηδκ εκαπυεεζδ 

βθοημβυκμο ζημ ήπαν ηαζ ηδκ κεμβθοημβέκεζδ. Πνμηαθμφκ οπενβθοηαζιία, εοκμμφκ 

ηδκ θζπυθοζδ (επζηνέπμκηαξ ηδ δνάζδ ηδξ αδνεκαθίκδξ), αολάκμοκ ημκ ηαηααμθζζιυ ηςκ 

πνςηεσκχκ, ιεζχκμοκ ηδ δνάζδ ηδξ αολδηζηήξ μνιυκδξ, επζαναδφκμοκ ηδκ επμφθςζδ 

ηναοιάηςκ, πνμηαθμφκ θανιαημβεκή μζηεμπυνςζδ, ακαζηέθθμοκ ηδκ παναβςβή 

ακηζζςιάηςκ ηαζ, ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ, πνμηαθμφκ εοθμνία. 

5.5.3 Σξίκπνπινπο 

 

Σμ ηνίιπμοθμοξ είκαζ ημ ααζζηυ ζοζηαηζηυ ημο αμοθβάνζημο ακααμθζημφ 

ηνζιπεζηάκ. Πανυθμ πμο ηοηθμθμνεί ηαζ ιε ηδ ιμνθή ζοιπθδνχιαημξ δζαηνμθήξ, δεκ 

παφεζ κα είκαζ ιζα απαβμνεοιέκδ ακααμθζηή μοζία πμο δεκ πνέπεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ. 

5.5.4 Synthol 

 

Δίκαζ ιζα απαβμνεοιέκδ ζοκεεηζηή μοζία εθαζχδμοξ αάζδξ πμο εηπφεηαζ ημπζηά 

ζημοξ ιφεξ πνμηαθχκηαξ ηδ δζυβηςζή ημοξ. 
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5.6 Μεηαβηβαζηηθέο νπζίεο ή νξκόλεο- αλαβνιηθά 

 

5.6.1 Οξκόλεο 

 

Σμ εκδμηνζκζηυ ζφζηδια απμηεθεί ιένμξ ημο αδεκζημφ ζοζηήιαημξ. 

Δκδμηνζκείξ ηαθμφκηαζ μζ αδέκεξ μζ μπμίμζ πανάβμοκ ηζξ μνιυκεξ. Οζ εκδμηνζκείξ αδέκεξ 

δεκ έπμοκ εηθμνδηζηυ πυνμ ηζ αδεζάγμοκ ημ έηηνζια ημοξ ιέζα ζηδκ ηοηθμθμνία ημο 

αίιαημξ. 

 

5.6.2 Δλδνθξηλείο Αδέλεο 

 

Οζ ηονζυηενμζ εκδμηνζκείξ αδέκεξ είκαζ δ οπυθοζδ, μ εονεμεζδήξ, μζ 

παναεονεμεζδείξ αδέκεξ, ηα επζκεθνίδζα ηαζ μζ βεκεηζημί αδέκεξ υπςξ μζ υνπεζξ. Οζ 

εκδμηνζκείξ αδέκεξ πανάβμοκ ιυκμκ εηηνίιαηα (μνιυκεξ) ηα μπμία ζοκενβάγμκηαζ ιεηαλφ 

ημοξ, έπμοκ δζάποηδ δνάζδ ζε υθμ ημ ζχια ηαζ πανάβμκηαζ ζε εθάπζζηεξ πμζυηδηεξ 

(μθζβμδοκαιζηέξ μοζίεξ). Ονιυκεξ ηαθμφκηαζ μζ δναζηζηέξ μοζίεξ πμο εηηνίκμκηαζ ζε 

εθάπζζηεξ πμζυηδηεξ απυ ημοξ ακηίζημζπμοξ αδέκεξ ηζ μζ μπμίεξ νοειίγμοκ ημ 

ιεηααμθζζιυ ηαζ ηδ αζμθμβζηή ζζμννμπία ημο μνβακζζιμφ. 

 

5.6.3 Ο ξόινο ηνπ ελδνθξηληθνύ ζπζηήκαηνο 

 

Σμ εκδμηνζκζηυ ζφζηδια: 

 Ροειίγεζ ηζ εθέβπεζ,  ιέζς ηςκ παναβυιεκςκ μνιμκχκ,  υθεξ ηζξ 

πδιζηέξ ακηζδνάζεζξ πμο βίκμκηαζ ζημκ μνβακζζιυ. 

 Ροειίγεζ υθεξ ηζξ θεζημονβίεξ ηαζ ηδ ηαπφηδηα ημο ιεηααμθζζιμφ. 

 Ροειίγεζ, εθέβπεζ ηαζ ζοκημκίγεζ υθεξ ηζξ ηοηηανζηέξ ηαζ μνβακζηέξ 

ζπέζεζξ ηαζ ηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ ημοξ. 

 Ροειίγεζ, εθέβπεζ ηαζ ζοκημκίγεζ ημκ ηνυπμ πμο μ μνβακζζιυξ 

ακηαπμηνίκεηαζ ηαζ πνμζανιυγεηαζ ζηα δζάθμνα ελςηενζηά ή εζςηενζηά ενεείζιαηα ηα 

μπμία ηείκμοκ κα ιεηααάθθμοκ ηδκ μιμζμζηαζία (ζζμννμπία) ημο. 
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5.6.4 Οη θπξηόηεξνη ελδνθξηλείο αδέλεο 

 

Ζ ςπόθςζη ανίζηεηαζ ζηδ αάζδ ημο εβηεθάθμο, έπεζ ιέβεεμξ ιπζγεθζμφ ηαζ 

δζαηνίκεηαζ ζε ηνεζξ θμαμφξ, απυ ημοξ μπμίμοξ μ πνυζεζμξ πανάβεζ ηζξ πενζζζυηενεξ 

μνιυκεξ. Οζ μνιυκεξ ηδξ οπυθοζδξ νοειίγμοκ ηδκ θεζημονβία ηςκ άθθςκ αδέκςκ ιε 

απμηέθεζια κα εθέβπμοκ ηδκ θοζζμθμβζηή θεζημονβία ημο μνβακζζιμφ. Οζ μνιυκεξ ηδξ 

οπυθοζδξ επδνεάγμοκ ηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδ θεζημονβία ημο εονεμεζδή αδέκα, ηςκ 

επζκεθνζδίςκ, ηςκ βεκεηζηχκ αδέκςκ ηαζ ηςκ παναεονεμεζδχκ. 

Ο θςπεοειδήρ αδέναρ ανίζηεηαζ ζημ θαζιυ ηάης απυ ημ θάνοββα ηαζ απμηεθείηαζ 

απυ δφμ θμαμφξ. Ζ ηφνζα παναβυιεκδ μνιυκδ απυ αοηυκ είκαζ δ εονμλίκδ. Ζ εονμλίκδ 

νοειίγεζ ημ ιεηααμθζζιυ ηαζ ζδζαίηενα ηζξ ηαφζεζξ, ηδκ αφλδζδ ηαζ βεκζηά ηδκ ακάπηολδ 

(ζςιαηζηή ηαζ πκεοιαηζηή). 

Σα επινεθπίδια πανάβμοκ ιεηαλφ ηςκ άθθςκ μνιμκχκ ηαζ ηδκ αδνεκαθίκδ δ μπμία 

εθέβπεζ ημοξ ηανδζαημφξ παθιμφξ, ηδκ ανηδνζαηή πίεζδ ηαζ ηδκ εημζιυηδηα ζε λαθκζηά 

ηαζ βνήβμνα ζηνεζμβυκα ενεείζιαηα. Ο θθμζυξ ηςκ επζκεθνζδίςκ εηηνίκεζ ιζα μιάδα 

μνιμκχκ βκςζηή ηζ ςξ ημνηζημεζδή, ηα μπμία έπμοκ δζάθμνεξ επζδνάζεζξ υπςξ ηδ 

νφειζζδ ημο ιεηααμθζζιμφ ηςκ αθάηςκ, ηςκ οδαηακενάηςκ, ηςκ θζπχκ, ηςκ πνςηεσκχκ, 

η.θπ. 

Οζ παπαθςπεοειδείρ αδένερ πανάβμοκ ηδκ παναεμνιυκδ πμο νοειίγεζ ηδκ 

ηαηακμιή ημο αζαεζηίμο ηαζ ημο θςζθυνμο ζημκ μνβακζζιυ. 

Ζ ηεζημζηενυκδ ηαζ δ μζμηναδζυθδ πανάβμκηαζ ακηίζημζπα ζημοξ υνπεζξ ηαζ ζηζξ 

ςμεήηεξ ηάης απυ ηδκ επίδναζδ ηςκ μνιμκχκ ηδξ οπυθοζδξ. Σα δεοηενεφμκηα 

παναηηδνζζηζηά ημο θφθμο, υπςξ δ αανζά θςκή ημο άκηνα, ηα βέκζα, δ ιοσηή δζάπθαζδ, 

η.θπ., μθείθμκηαζ ζηδκ πανμοζία ηεζημζηενυκδξ, εκχ μζ ιαζημί ηζ μ έιιδκμξ ηφηθμξ ηδξ 

βοκαίηαξ μθείθμκηαζ ζηδκ επίδναζδ ηδξ μζζηναδζυθδξ. 

 

 

5.6.5 Δπίδξαζε νξκνλώλ 

 

Οζ μνιυκεξ είκαζ εζδζηέξ πδιζηέξ μοζίεξ πμο εηηνίκμκηαζ απυ ημοξ αδέκεξ. Ζ 

ηφνζα επίδναζδ ημοξ είκαζ ζοβηεηνζιέκδ, ακαθένεηαζ ζε ηφηηανα - ζηυπμοξ ηα μπμία ηαζ 

δζεβείνμοκ ζε ελεζδζηεοιέκεξ αζμπδιζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. Δπζπθέμκ μζ μνιυκεξ (ηαηά 

πενίπηςζδ ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ): 

α) Δθέβπμοκ ηδ ιεηαθμνά ηςκ ενεπηζηχκ μοζζχκ. 
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α) Γζεβείνμοκ ζοβηεηνζιέκα ηφηηανα ηζ υνβακα βζα ηδ ζφκεεζδ ηαζ ηδκ έηηνζζδ 

ιεηααμθζηά ή αζμθμβζηά πνήζζιςκ μοζζχκ. 

β) Γζεβείνμοκ ημκ ηοηηανζηυ πμθθαπθαζζαζιυ ηαζ ηδκ ηοηηανζηή δζαθμνμπμίδζδ 

δ) Γζαηδνμφκ ηδκ ζζμννμπία ηαζ ηδκ μιμζμζηαζία ημο μνβακζζιμφ. 

 

5.6.6 Απμνκείσζε επηπέδνπ νξκνλώλ 

 

Αφλδζδ ή ιείςζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ιίαξ μνιυκδξ ζημ αίια ιπμνεί κα 

ζδιαίκεζ αολδιέκμ ή ιεζςιέκμ νοειυ έηηνζζδξ ηδξ απυ ημκ ακηίζημζπμ αδέκα θυβς: 

 Φοπμθμβζημφ ζηνεξ. 

 Ζιενήζζαξ δζαηφιακζδξ ημο νοειμφ έηηνζζδξ. 

 Δθάηηςζδ ή αφλδζδ ηδξ πνυζθδρδξ ηδξ μνιυκδξ απυ ημοξ ζζημφξ / 

ζηυπμοξ. 

 Δθαηηςιέκδ ή αολδιέκδ έηηνζζδ ελαζηίαξ παεμθμβζημφ θυβμο. 

 Δθαηηςιέκδ ή αολδιέκδ έηηνζζδ ηδξ μνιυκδξ ελ'  αζηίαξ ιείςζδξ 

ή  ηαζ αφλδζδξ ημο νοειμφ έηηνζζδξ ιίαξ ζοκαβςκζζηζηήξ ή ακηαβςκζζηζηήξ, ςξ πνμξ 

αοηήκ, μνιυκδξ. 

 Απχθεζαξ οβνμφ απυ ημ πθάζια. 

 

5.6.7 Οη θπξηόηεξεο νξκόλεο θαη ε απνζηνιή ηνπο 

 

Αιδνζηεξόλε: Πνμάβεζ ηδκ ηαηαηνάηδζδ κενμφ ηαζ καηνίμο ζηα κεθνά ηαζ ηδκ 

απμαμθή ημο ηαθίμο. 

Αληηδηνπξεηηθή: Δθέβπεζ ηδκ απέηηνζζδ μφνςκ απυ ηα κεθνά. 

Απμεηηθή: Αολάκεζ ημ ιεηααμθζζιυ, δζεβείνεζ ηδκ δδιζμονβία κέςκ ζζηχκ, 

ηζκδημπμζεί ηα θζπανά μλέα. 

Γιπθαγόλε: Αολάκεζ ημ ιεηααμθζζιυ ημο θίπμοξ ηαζ πνμηαθεί οπενβθοηαζιία. 

Γνλαδνηξνθίλεο: Ροειίγμοκ ηδκ παναβςβή ηςκ μζζηνμβυκςκ ηαζ ηδξ 

πνμβεζηενυκδξ ζηζξ ςμεήηεξ. 

Δλδνξθίλεο: Διπμδίγμοκ ημκ πυκμ, πνμηαθμφκ εοθμνία, επδνεάγμοκ ηδ δζαηνμθή 

ηαζ ημκ ηφηθμ ηδξ βοκαζηείαξ πενζυδμο. 
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Δπηλεθξίλε (αδξελαιίλε) θαη λνξ-επηλεθξίλε: Αολάκμοκ ηδκ ηανδζαηή 

ζοπκυηδηα, ηδκ απεθεοεένςζδ θζπανχκ μλέςκ, ημ ιεηααμθζζιυ ημο βθοημβυκμο ηαζ 

δζεονφκμοκ ηα αββεία. 

Θπξνεηδνηξόπνο: Πνμηαθεί ηδκ παναβςβή  ηαζ ηδκ εθεοεένςζδ ηδξ εονμλίκδξ. 

Θπξνμηλε/Σ3-Σ4: Ροειίγμοκ ημ  ιεηααμθζηυ  νοειυ  ηαζ ηδ  ιεηααμθζηή 

δναζηδνζυηδηα ηςκ ηοηηάνςκ. 

Ηλζνπιίλε: Δθαηηχκεζ ημ ζάηπανμ ημο αίιαημξ, αολάκεζ ηα απμεέιαηα θίπμοξ ηαζ 

αεθηζχκεζ ηδ ιεηαθμνά ηςκ αιζκμλέςκ. Δίκαζ δ ηφνζα ακααμθζηή μνιυκδ ημο ακενχπζκμο 

ζχιαημξ. 

Κνξηηδόιε θαη θνξηηθνζηεξόλε: Πνμάβμοκ ηδ πνδζζιμπμίδζδ ηςκ θζπανχκ 

μλέςκ, ημκ ηαηααμθζζιυ ηςκ πνςηεσκχκ, έπμοκ έκημκδ ακηζθθεβιμκχδδ δνάζδ ηαζ δνμοκ 

ακηαβςκζζηζηά ςξ πνμξ ηδκ ζκζμοθίκδ πνμηαθχκηαξ εθαθνά οπενβθοηαζιία. 

Οηζηξνγόλα: Δθέβπμοκ ημκ ηφηθμ ηδξ πενζυδμο, αολάκμοκ ημ ζςιαηζηυ θίπμξ ηαζ 

πνμάβμοκ ηα βοκαζηεία παναηηδνζζηζηά. 

Παξαζνξκόλε: Υαιδθχκεζ ημ επίπεδμ θςζθαηζηχκ αθάηςκ ηζ ακεαάγεζ ηα 

επίπεδα αζαεζηίμο ζημ αίια. 

Πξνιαθηίλε: Ακαζηέθθεζ ηδκ παναβςβή ηεζημζηενυκδξ ηαζ ηζκδημπμζεί ηα 

θζπανά μλέα. 

Ρελίλε: Πνμηαθεί έηηνζζδ ηδξ αθδμζηενυκδξ. 

Σεζηνζηεξόλε: Πνμάβεζ ηδ ιοσηή ακάπηολδ, εθαηηχκεζ ημ ζπεηζηυ ζςιαηζηυ 

θίπμξ, αολάκεζ ηδ δφκαιδ ηαζ πνμάβεζ υθα ηα ακδνζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ ζδζυηδηεξ. 

Φινηνηξόπνο: Ροειίγεζ ηδκ παναβςβή ηαζ ηδκ έηηνζζδ δζαθυνςκ μνιμκχκ ημο 

θθμζμφ ηςκ επζκεθνζδίςκ, υπςξ ηδξ ημνηζγυκδξ. 

 

 

 

 

5.7 Απμεηηθή νξκόλε 

 

Ζ αολδηζηή μνιυκδ (growth hormon) ή ζςιαημηνμπίκδ (somatotropin) ακήηεζ 

ζηδκ μζημβέκεζα δέηα πεπηζδζηχκ μνιμκχκ πμο ζοκεέημκηαζ ηζ εηηνίκμκηαζ απυ ημκ 

πνυζεζμ θμαυ ηδξ οπυθοζδξ. 
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Ζ αολδηζηή μνιυκδ απμηεθείηαζ απυ 191 αιζκμλέα ηζ έπεζ ιμνζαηή ιάγα 21,5 

kDa. Ζ έηηνζζδ ηδξ οπυηεζηαζ ζε μνιμκζηυ ηαζ κεονζηυ έθεβπμ. Γζεβείνεηαζ απυ ηδκ 

μνιυκδ έηηνζζδξ αολδηζηήξ μνιυκδξ (GHRH) ηαζ ακαζηέθθεηαζ απυ ηδ ζςιαημζηαηίκδ 

(somatostatin). Καζ μζ δφμ είκαζ πεπηζδζηέξ μνιυκεξ ημο οπμεαθάιμο. Ζ έηηνζζδ 

αολδηζηήξ μνιυκδξ αολάκεηαζ ηαηά ημκ φπκμ, ζημ ζηνεξ, υηακ οπάνπεζ οπμβθοηαζιία ηαζ 

απυ μζζηνμβυκα. Δπίζδξ αολάκεηαζ ηαηά ηδκ άζηδζδ. 

Ζ αολδηζηή μνιυκδ απμηεθεί ημκ ζζπονυηενμ ακααμθζηυ πανάβμκηα ημο μνβα-

κζζιμφ. Αολάκεζ ηδκ πνυζθδρδ αιζκμλέςκ απυ ηα ηφηηανα ηαζ ηδκ πνςηεσκμζφκεεζδ. 

Δίκαζ απαναίηδηδ βζα ηδ ζςιαηζηή ακάπηολδ, βζα ηδκ αφλδζδ ηςκ μζηχκ, ημο ήπαημξ ηαζ 

άθθςκ ζζηχκ. Έθθεζρδ ηδξ πνμηαθεί κακζζιυ, εκχ πενίζζεζα ηδξ μδδβεί ζε βζβακηζζιυ. 

Άθθμηε δοζεφνεηδ, αθμφ ιυκδ πδβή ηδξ ήηακ μζ οπμθφζεζξ πηςιάηςκ, πανάβεηαζ ζήιενα 

ζε απενζυνζζηεξ πμζυηδηεξ απυ ααηηδνίδζα πάνδ ζηζξ πνμυδμοξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ημο 

ακαζοκδοαζιέκμο DΝΑ. Θεναπεοηζηά πμνδβείηαζ ζε παζδζά ιε κακζζιυ μθεζθυιεκμ ζε 

έθθεζρδ αολδηζηήξ μνιυκδξ, αμδεχκηαξ ηα κα απμηηήζμοκ ζπεδυκ ηακμκζηυ ακάζηδια. 

Ζ μνιυκδ έπεζ επίζδξ επίδναζδ ζημ ιεηααμθζζιυ οδαηακενάηςκ ηαζ θζπμεζδχκ. 

Δκενβμπμζεί ηδ θζπυθοζδ ζημ θζπχδδ ζζηυ αολάκμκηαξ έηζζ ηα θζπανά μλέα ζημ αίια. 

Δπίζδξ ηζκδημπμζεί βθοηυγδ απυ ημ βθοημβυκμ ημο ήπαημξ ηαζ πενζμνίγεζ ηδ 

κεμβθοημβέκεζδ, δδθαδή ηδκ παναβςβή βθοηυγδξ ηαζ βθοημβυκμο απυ βθοημβεκεηζηά 

αιζκμλέα. Με ημκ ηνυπμ αοηυ πνμηαθείηαζ οπενβθοηαζιία πμο ιε ηδ ζεζνά ηδξ δζεβείνεζ 

ηα α-ηφηηανα ηςκ κδζίδςκ ζημ πάβηνεαξ βζα έηηνζζδ ζκζμοθίκδξ. Κζκδημπμζεί ημ θίπμξ 

ηςκ θζπμαπμεδηχκ ιε ηδ ιμνθή ηςκ εθεφεενςκ θζπανχκ μλέςκ. Έηζζ πνμζθαίνμκηαζ βζα 

πνδζζιμπμίδζδ απυ ηα ηφηηανα ιεβαθφηενα πμζά θζπανχκ μλέςκ. Αοηυ, ζε ζοκδοαζιυ 

ιε ημ βεβμκυξ υηζ δ αολδηζηή μνιυκδ ελαζηεί ηαζ ακηζκζμοθζκζηή επίδναζδ, δδθαδή 

δοζπεναίκεζ ηδκ είζμδμ βθοηυγδξ ιέζα ζηα ηφηηανα, ζοκηεθεί ζηδκ εηηνμπή ημο 

ιεηααμθζζιμφ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ ιεβαθφηενδξ ηαηακάθςζδξ θίπμοξ ηαζ ηαηά 

ζοκέπεζα πνμξ ηδ ιεβαθφηενδ παναβςβή ηεημκμζςιάηςκ (ηεημβμκζηή επίδναζδ). 

Δπζπθέμκ θαίκεηαζ υηζ ζηθδναίκεζ ημοξ ζοκδεηζημφξ ζζημφξ ηαζ ημοξ ηέκμκηεξ ηαζ αολάκεζ 

ηδ δφκαιδ. 

Ζ αολδηζηή μνιυκδ αζηεί ηδ δνάζδ ηδξ υπζ άιεζα, αθθά ιέζς ιζαξ μιάδαξ 

πεπηζδζηχκ μνιμκχκ πμο ζοκεέημκηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζημ ήπαν ηαζ μκμιάγμκηαζ 

ζςιαημιεδίκεξ (somatomedins) ή ζκζμοθζκμεζδείξ πανάβμκηεξ ακάπηολδξ (insulin – like 

growth factors). Ζ ζφκδεζδ ηδξ αολδηζηήξ μνιυκδξ ιε εζδζημφξ οπμδμπείξ ηδξ ζηδκ 

επζθάκεζα ηςκ δπαημηοηηάνςκ δζεβείνεζ ηδ ζφκεεζδ ηαζ απεθεοεένςζδ ζςιαημιεδζκχκ 

ζηδκ ηοηθμθμνία. Αοηέξ ιε ηδκ ζεζνά ημοξ ζοκδέμκηαζ ιε εζδζημφξ οπμδμπείξ ζηζξ 
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ηοηηανμπθαζιαηζηέξ ιειανάκεξ πμθθχκ ηφπςκ ηοηηάνςκ, υπςξ δπαηζηχκ, ιοσηχκ, 

παβηνεαηζηχκ ηαζ μζηζηχκ ηαζ, ιε άβκςζημ ιέπνζ ζήιενα ιδπακζζιυ, πνμηαθμφκ 

αφλδζδ ηαζ δζαίνεζδ ηςκ ηοηηάνςκ. 

Ζ αολδηζηή μνιυκδ πνδζζιμπμζείηαζ πάκηα ζε εκέζζιδ ιμνθή ηαζ ιε οπμδυνζα 

πμνήβδζδ, ζε δζαθμνεηζηά ζδιεία ημο ζχιαημξ, χζηε κα απμθεοπεεί δ θζπμηνμθία. 

Ζ δυζδ ηαζ δ δζάνηεζα θήρδξ ελανηάηαζ απυ ηδκ μζημκμιζηή δοκαηυηδηα ημο 

αεθδηή. Μία ιέζδ εεναπεία έλζ εαδμιάδςκ ιπμνεί κα ημζηίζεζ πάκς απυ 3000 εονχ. 

Μία ζοκήεδξ εεναπεία δζανηεί απυ 6 εαδμιάδεξ ςξ ηαζ βζα ιενζημφξ ιήκεξ. Οζ 

εκέζεζξ πνέπεζ κα βίκμκηαζ πάκηα ζε δζαθμνεηζηυ ζδιείμ. Μεηά ημ ηέθμξ ηδξ πνήζδξ δ 

δνάζδ ηδξ δεκ ζηαιαηά. Δλαημθμοεεί κα οπάνπεζ αεθηίςζδ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα 

παναιέκμοκ βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια, ημοθάπζζημκ έκακ ιήκα ιεηά ηδ δζαημπή ηδξ 

εεναπείαξ. 

Ζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ αολδηζηήξ μνιυκδξ ελανηάηαζ απυ πμθθμφξ 

πανάβμκηεξ ηαζ ηονίςξ απυ ημ ηφπμ, ηδ δυζδ ηαζ ημ πνμκζηυ δζάζηδια θήρδξ ηδξ. Δπίζδξ 

θαίκεηαζ υηζ δ θήρδξ ηδξ είκαζ πενζζζυηενμ απμηεθεζιαηζηή υηακ ζοκδοάγεηαζ ιε ηδκ 

πμνήβδζδ ζκζμοθίκδξ 

Ο ζοκδοαζιυξ μοζζχκ δζεβείνεζ ημ ζοηχηζ κα πανάβεζ δζάθμνεξ αολδηζηέξ μοζίεξ 

ηζ αολάκεζ ηδκ ακηζηαηααμθζηή ηζ ακααμθζηή επίδναζδ ηδξ αολδηζηήξ μνιυκδξ. Σμ 

ααζζηυ υιςξ πνυαθδια είκαζ υηζ αολάκεηαζ ηαζ δ απμεήηεοζδ θίπμοξ ηζ υπζ ιυκμκ δ 

απμεήηεοζδ πνςηεσκχκ. 

ηακ ηάπμζμξ παίνκεζ αολδηζηή μνιυκδ πνεζάγεηαζ απαναίηδηα πενζζζυηενεξ 

εονεμεζδζηέξ μνιυκεξ, ζκζμοθίκδ, ημνηζημζηενμεζδή, βμκαδμηνμθίκεξ, μζζηνμβυκα, 

ακδνμβυκα ηαζ ακααμθζηέξ μοζίεξ. Αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο δ ιειμκςιέκδ πνήζδ 

αολδηζηήξ μνιυκδξ δεκ έπεζ πμθθά εεηζηά απμηεθέζιαηα ηαζ, ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ, 

ηακέκα απμηέθεζια. 

Οζ αεθδηέξ ακηζιεηςπίγμοκ ηδκ αφλδζδ θίπμοξ ιε ηδ πνήζδ ηζ άθθςκ μοζζχκ 

(θαφθμξ ηφηθμξ) ηαζ ζοκήεςξ εθεδνίκδξ ή clenbuterol. Ο ζοκδοαζιυξ υιςξ αοηυξ 

ιεζχκεζ ηδκ θοζζηή παναβςβή ζκζμοθίκδξ ηαζ ηνζεονμσδίκδξ (Σ3 μνιυκδξ ημο εονεμεζδή). 

Γζα αοηυ μζ πενζζζυηενμζ αεθδηέξ πανάθθδθα ιε ηδκ αολδηζηή μνιυκδ παίνκμοκ 

ζκζμοθίκδ ηαζ μνιυκεξ ημο εονεμεζδμφξ (Σ3 ή Σ4 ή ζοκδοαζιυ). 

ηδκ ανπή παίνκμοκ αολδηζηή μνιυκδ πςνίξ κα ηδ ζοκδοάγμοκ ιε άθθεξ μοζίεξ. 

Απθχξ ηάκμοκ έκα πθήνεξ βεφια ακά ηνεζξ χνεξ ηαζ 6-7 βεφιαηα ηδκ διένα. Αοηυ ηάκεζ 

ημκ μνβακζζιυ κα απεθεοεενχκεζ ζοκέπεζα ζκζμοθίκδ ηζ έηζζ ημ επίπεδμ ημο ζαηπάνμο 

ζημ αίια δεκ πέθηεζ πμθφ παιδθά. Μεηά απυ ηζξ πνχηεξ πνήζεζξ ανπίγεζ δ ηαοηυπνμκδ 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

96 
 

πμνήβδζδ εονεμεζδζηχκ μνιμκχκ, ακδνμβυκςκ ηαζ εθεδνίκδξ ή άθθςκ δζεβενηζηχκ. ε 

αοηυ ημ ζηάδζμ ανπίγεζ ηαζ δ θήρδ ζκζμοθίκδξ, βζαηί δ ηοπυκ πενζμνζζιέκδ έηηνζζδ 

ζκζμοθίκδξ πενζμνίγεζ ηδκ ακααμθζηή ζζπφ ηδξ αολδηζηήξ μνιυκδξ. 

Οζ ααζζηέξ πανεκένβεζεξ ηδξ πνήζδξ αολδηζηήξ μνιυκδξ είκαζ: οπμβθοηαζιία, 

βζβακηζζιυξ, ιεβαθαηνία, δζυβηςζδ ηανδζάξ ηαζ κεθνχκ, δζααήηδξ, πνυςνμξ εάκαημξ, 

ορδθή πίεζδ, πζεακυηδηα θεοπαζιίαξ, δζαηαναπέξ υναζδξ, η.ά. Δάκ μζ δυζεζξ ζκζμοθίκδξ 

δεκ είκαζ ζςζηέξ ηυηε ιπμνεί κα πνμηθδεεί δζααδηζηυ ηχια. 

Έπεζ βίκεζ πζα ακηζθδπηυ πςξ δ πμνήβδζδ hGH ζε θοζζμθμβζηά ακαπηοζζυιεκα 

παζδζά ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ "ηαθθςπζζηζηέξ" αολήζεζξ ημο φρμοξ, βζα πανάδεζβια, βζα 

κα είκαζ ζίβμονμ πςξ ρήθςζακ ανηεηά βζα κα έπμοκ ηα ηαηάθθδθα πνμζυκηα βζα ηδκ 

αζηοκμιία, ημοξ πεγμκαφηεξ ή ηδ ζπμθή ιπαθέημο. Μζα ηέημζα αβςβή ήηακ ανηεηά 

ακήεζηδ ιζα ηαζ απμιογμφζε ηα θζβμζηά απμεέιαηα ηδξ μνιυκδξ πμο ήζακ απαναίηδηα 

βζα ηδ εεναπεία ηςκ πναβιαηζηχκ αζεεκχκ. 

Ζ ηονζυηενδ πανεκένβεζα ηδξ οπένιεηνδξ πμνήβδζδξ ηδξ hGH είκαζ ημ ζφκμθμ 

ηςκ ζοιπηςιάηςκ πμο απμηεθμφκ ηδκ ηαηάζηαζδ πμο είκαζ βκςζηή ςξ ιεβαθαηνία. 

Αοηή δ ηαηάζηαζδ πενζθαιαάκεζ οπενβθοηαζιία, ιεβέεοκζδ ηςκ εζςηενζηχκ μνβάκςκ, 

πάποκζδ ηαζ ηναπφηδηα ημο δένιαημξ, απχθεζα οπμδμνίμο θίπμοξ, ηναπφηδηα ηςκ 

παναηηδνζζηζηχκ ημο πνμζχπμο πενζθαιαακμιέκδξ οπενπθαζίαξ ηδξ ηάης βκάεμο ηαζ 

ηςκ ημβπζηχκ μζηχκ ηαζ ιεβέεοκζδ ηδξ βθχζζαξ. Σα δάηηοθα ηςκ πενζχκ ηαζ ηςκ 

πμδζχκ αολάκμοκ ζε ιήημξ ηαζ ιπμνεί κα ειθακζζηεί ιζα αηναία ιμνθή μζηεμανενίηζδαξ. 

Αοηή δ ηαηάζηαζδ πνμηαθείηαζ ηακμκζηά απυ έκακ υβημ ηςκ ζςιαηυηνμθςκ ηοηηάνςκ 

ηδξ οπυθοζδξ πμο μδδβεί ζε οπενέηηνζζδ hGH. Ο Taylor (1985) πενζέβναρε ανηεηέξ 

πενζπηχζεζξ ιεβαθαηνίαξ ζε αεθδηέξ πμο είπακ πάνεζ hGH, πενζθαιαακμιέκμο εκυξ, ημο 

μπμίμο ημ δένια ήηακ ηυζμ παπφ πμο ακηζζηεηυηακ ζηδ δζείζδοζδ οπμδενιζηήξ αεθυκαξ. 

 

 

 

 

  5.8 Αδξελαιίλε (Δπηλεθξίλε) 

 

Ζ αδνεκαθίκδ εεςνείηαζ δ μνιυκδ ηδξ εημζιυηδηαξ. Φοζζμθμβζηά πανάβεηαζ ζε 

ιεβαθφηενεξ πμζυηδηεξ απυ ημκ μνβακζζιυ ηάης απυ ηαηαζηάζεζξ έκημκμο ζηνεξ. Ζ 

αφλδζδ ηδξ αδνεκαθίκδξ έπεζ ζακ απμηέθεζια ηδκ αολδιέκδ έηθοζδ βθοηυγδξ ζημ αίια, 

ηδκ απεθεοεένςζδ ιεβάθςκ πμζμηήηςκ θζπανχκ μλέςκ, ηδκ αφλδζδ ηδξ ιοσηήξ 
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δναζηδνζυηδηαξ, ηδκ επζηάποκζδ ημο νοειμφ ακαπκμήξ, ηδξ ηανδζαηήξ ζοπκυηδηαξ ηαζ 

ηδξ πίεζδξ ημο αίιαημξ. οκέπεζα υθςκ αοηχκ είκαζ δ   ηαηαθθδθυηενδ πνμεημζιαζία ημο 

μνβακζζιμφ πνμξ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ζηνεζμβυκμο ηαηάζηαζδξ. 

Ηαηνζηέξ εκδείλεζξ πμνήβδζδξ: Κανδζαηή ακαημπή, ζμη, ανμβπυζπαζιμξ, 

βθαφηςια ακμζπηήξ βςκίαξ. 

Ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ: Σαποηανδία, ηαποαννοειία, ημζθζαηή ιανιανοβή, 

πκεοιμκζηυ μίδδια, οπένηαζδ, ζηδεάβπδ, εβηεθαθζηή αζιμνναβία, δφζπκμζα, ηνυιμξ, 

γάθδ, καοηία, ειεημί, ηεθαθαθβία. 

Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία πμο κα δείπκμοκ υηζ ηάπμζμζ αεθδηέξ πνδζζιμπμζμφκ 

αδνεκαθίκδ. 

 

5.9 Σεζηνζηεξόλε 

 

Ζ ηεζημζηενυκδ είκαζ ιζα C-19 ζηενμεζδήξ μνιυκδ , υπςξ μκμιάγεηαζ. Οζ 

ζηενμεζδείξ μνιυκεξ πανάβμκηαζ ζημ ζχια απυ ηδκ μοζία πμθδζηενυθδ. Ζ δμιή ηδξ 

ηεζημζηενυκδξ έπεζ ζηεκή ζοββέκεζα ιε ηδ ζηενμεζδή μοζία ακδνμζηάκδ ηαζ δ δμιή ηδξ 

ακδνμζηάκδξ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ πνυηοπμ βζα ηδκ μκμιαζία ηςκ πενζζζυηενςκ εκχζεςκ 

πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ηεζημζηενυκδ ή πανάβμκηαζ απυ αοηή. 

 

5.9.1. Ζ βηνρεκεία θαη ε θπζηνινγία ηεο ηεζηνζηεξόλεο 

 

Ζ ηεζημζηενυκδ, δ ζδιακηζηυηενδ θοζζμθμβζηά ειθακζγυιεκδ έκςζδ ιε 

ακδνμβεκεηζηή ηαζ ακααμθζηή δναζηδνζυηδηα ζπδιαηίγεηαζ ζηα ηφηηανα Leydig ηςκ 

υνπεςκ, ηαεχξ ηαζ ζημ θθμζυ ηςκ επζκεθνζδίςκ. Ζ ηεζημζηενυκδ ημο θθμζμφ ηςκ 

επζκεθνζδίςκ ηαζ ηςκ ςμεδηχκ είκαζ ζδιακηζηή ζηζξ βοκαίηεξ, βζαηί είκαζ οπεφεοκδ βζα 

ιενζηά δεοηενεφμκηα παναηηδνζζηζηά ημο θφθμο, υπςξ ηδκ ακάπηολδ ηςκ ηνζπχκ ζημ 

εθδααίμ ηαζ ζηδ ιαζπάθδ ηαζ ζε ιενζηέξ πενζπηχζεζξ επδνεάγεζ ηδ ζελμοαθζηυηδηα. 

Ζ ιέζδ παναβςβή ηεζημζηενυκδξ ζημοξ άκδνεξ είκαζ πενίπμο 8 mg/ιένα, απυ ηα 

μπμία ηα 90-95% πανάβμκηαζ απυ ημοξ υνπεζξ ηαζ ημ οπυθμζπμ απυ ημ θθμζυ ηςκ 

επζκεθνζδίςκ. Μεηά ηδκ ήαδ, μζ ζοβηεκηνχζεζξ ηδξ ηεζημζηενυκδξ ζημ πθάζια είκαζ 

ηαηά πνμζέββζζδ 0,6 ιg/dl ζημοξ άννεκεξ ηαζ 0,03 ιg/dl ζηζξ βοκαίηεξ. Σμ ιεβαθφηενμ 

πμζμζηυ (95%) ηδξ ηεζημζηενυκδξ ζημ αίια δεζιεφεηαζ απυ πνςηεΐκεξ, ηονίςξ ηδ 
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θοθμδεζιεοηζηή ζθαζνίκδ (SHBG). Σμ 2-3% ηδξ ηεζημζηενυκδξ παναιέκεζ εθεφεενμ, 

δδθαδή αδέζιεοημ, εκχ ημ οπυθμζπμ δεζιεφεηαζ απυ ηδκ αθαμοιίκδ ημο μνμφ. 

 

5.9.2 Σξόπνο δξαζεο 

 

πςξ μζ πενζζζυηενεξ άθθεξ ζηενμεζδείξ μνιυκεξ, δ ηεζημζηενυκδ πνμηαθεί ημ 

απμηέθεζια ηδξ ζημοξ ζζημφξ ιεηααάθθμκηαξ ηδκ ηοηηανζηή αζμπδιεία αθθδθεπζδνχκηαξ 

ιε ημκ πονήκα ημο ηοηηάνμο. Ζ ηεζημζηενυκδ δζαπέεηαζ ιέζα ζημ ηφηηανμ βζαηί είκαζ 

θζπμδζαθοηή ηαζ, ςξ εη ημφημο, δζαπενκά εφημθα ηζξ ηοηηανζηέξ ιειανάκεξ. Δκχκεηαζ ιε 

ιζα πνςηεΐκδ δέζιεοζδξ ηδξ ηεζημζηενυκδξ, δ μπμία ηδ ιεηαθένεζ ζημκ ηοηηανζηυ πο-

νήκα. Δδχ, δ ηεζημζηενυκδ αθθδθεπζδνά ιε ιία ή πενζζζυηενεξ εζδζηέξ εέζεζξ 

δέζιεοζδξ ηαζ εκενβμπμζεί ηδ ζφκεεζδ ιζαξ ή πενζζζμηένςκ πνςηεσκχκ, μζ μπμίεξ ιπμνεί 

κα είκαζ είηε έκγοια ή δμιζηέξ πνςηεΐκεξ. ε ιενζημφξ ζζημφξ, δ ηεζημζηενυκδ 

ιεηαηνέπεηαζ πνχηα ζε 5α-δζοδνμηεζημ-ζηενυκδ (DHT) απυ ημ έκγοιμ 5α-ακαβςβάζδ. Ζ 

DHT ιεηαθένεηαζ έπεζηα ζημκ πονήκα ηαζ πνμλεκεί πανυιμζεξ αζμπδιζηέξ ιεηααμθέξ ι' 

εηείκεξ ηδξ ηεζημζηενυκδξ. Σιήιαηα ημο οπμεαθάιμο, ζε ιενζηά εδθαζηζηά, είκαζ ζηακά 

κα ιεηαηνέπμοκ ηδκ ηεζημζηενυκδ ζε μζζηναδζυθδ ιέζς ημο εκγφιμο "ανςιαηάζδ". 

Αοηυ έπεζ πνμηαεεί ςξ έκαξ ιδπακζζιυξ, ιε ημκ μπμίμ δ ηεζημζηενυκδ επδνεάγεζ ηδ 

ζελμοαθζηή δναζηδνζυηδηα ζε άννεκα ηαζ εήθεα άημια ιενζηχκ εζδχκ, υπςξ μ πμκηζηυξ. 

 

5.9.3 Μεηαβνιηζκόο 

 

Πένα απυ ηδ ιεηαηνμπή ηδξ ζε DHT ζε δζάθμνμοξ εοαίζεδημοξ ζζημφξ, δ 

ηεζημζηενυκδ ιεηααμθίγεηαζ ζημ ζοηχηζ ηονίςξ ζε ακδνμζηεκεδζυκδ ηαζ, ιεηά, είηε ζε 

ακδνμζηενυκδ ή ζ' έκα απυ ηα δφμ ζζμιενή ηδξ, ηδκ επζακδνμζηενυκδ ή ηδκ 

αζηζμπμθακυκδ. Καζ μζ ηνεζξ ιεηααμθίηεξ ειθακίγμκηαζ ζημ πθάζια ηαζ ζηα μφνα. Ζ 

ακδνμζηενυκδ ηαζ δ επζακδνμζηενυκδ έπμοκ ιζηνή ακδνμβεκεηζηή δναζηδνζυηδηα, εκχ δ 

αζηζμπμθακυκδ ηαιζά. Μένμξ ηδξ ηεζημζηενυκδξ ιεηαηνέπεηαζ ζημοξ υνπεζξ ζε μζζηνα-

δζυθδ. Πζζηεφεηαζ αηυιδ πςξ ζδιακηζηά πμζά μζζηναδζυθδξ ζπδιαηίγμκηαζ απυ ηδκ 

ηεζημζηενυκδ ζημκ εβηέθαθμ. 

 

5.9.4. Αλδξνγελεηηθέο επηδξάζεηο 
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Ζ ηεζημζηενυκδ ηαζ ηα δμιζηά-ζοββεκή ακάθμβα ηδξ ηαηέπμοκ ακδνμβεκεηζηή ηαζ 

ακααμθζηή δναζηδνζυηδηα. Ζ ηεζημζηενυκδ είκαζ οπεφεοκδ βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ 

πνςηεουκηςκ ζελμοαθζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ αννέκςκ. 

Ζ ηεζημζηενυκδ, ιαγί ι' έκακ πμθοπεπηζδζηυ πανάβμκηα, ημκ MRF (πανάβμκηαξ 

ιοθθένεζαξ οπμζηνμθήξ), δζεβείνμοκ ημ ζπδιαηζζιυ ηςκ βεκκδηζηχκ μνβάκςκ ημο 

άννεκμξ. Σα ελςηενζηά βεκκδηζηά υνβακα ακαπηφζζμκηαζ ιυκμ οπυ ηδκ επίδναζδ ηδξ 

ηεζημζηενυκδξ. Απυ ηδ βέκκδζδ ιέπνζ ηδκ ήαδ ηα ηφηηανα Laydig πμο εηηνίκμοκ 

ηεζημζηενυκδ, πανάβμοκ ιζηνέξ πμζυηδηεξ ηδξ. Απυ ηδκ δθζηία ηςκ 10 πνυκςκ πενίπμο, 

ειθακίγεηαζ αολδιέκδ έηηνζζδ ηεζημζηενυκδξ απυ ηα επζκεθνίδζα, ηαζ φζηενα, ζηδκ ήαδ 

(11-14 πνυκζα) ειθακίγεηαζ έκα ηφια έηηνζζδξ ηδξ ηεζημζηενυκδξ ηφνζα απυ ηα ηφηηανα 

Laydig ηςκ υνπεςκ. Οζ εθδαζηέξ ιεηααμθέξ πμο πνμηαθμφκηαζ απυ αοηή ηδκ αφλδζδ ηδξ 

ηεζημζηενυκδξ είκαζ ηα δεοηενεφμκηα παναηηδνζζηζηά ημο θφθμο, ηα μπμία 

πενζθαιαάκμοκ ιεηααμθέξ ζηδκ ηαηακμιή ηςκ ηνζπχκ, ζημ ιομζηεθεηζηυ ζπδιαηζζιυ, 

ζημ ιέβεεμξ ηςκ βεκκδηζηχκ μνβάκςκ, ροπζηέξ ιεηααμθέξ ηαζ έκανλδ ηδξ παναβςβήξ 

ζπένιαημξ. Ζ πνμκμθμβία ηδξ ήαδξ ηαζ ηδξ εθδαείαξ ημο άννεκμξ έπεζ πενζβναθεί 

θεπημιενχξ απυ ημκ Tanner (1962). 

 

5.9.5 Αλαβνιηθέο επηδξάζεηο 

 

Χξ ακααμθζηέξ επζδνάζεζξ ηδξ ηεζημζηενυκδξ ηαζ ηςκ ακααμθζηχκ ζηενμεζδχκ 

εεςνμφκηαζ ζοκήεςξ εηείκεξ πμο πνμάβμοκ ηδκ πνςηεσκμζφκεεζδ ηαζ ηδ ιοσηή 

ακάπηολδ, αθθά πενζθαιαάκμοκ επίζδξ ηαζ επζδνάζεζξ, υπςξ δζέβενζδ ηαζ ακαζημθή ηδξ 

ακάπηολδξ ημο ζηεθεημφ ζημοξ κέμοξ. Πνμζπάεεζεξ κα παναπεμφκ ηαεανά ακααμθζηά 

ζοκεεηζηά πανάβςβα ηδξ ηεζημζηενυκδξ απέηοπακ. 

 

 

 

5.9.6  Μεζπινηεζηνζηεξόλε 

 

Ζ ηεζημζηενυκδ είκαζ ζπεηζηά ακαπμηεθεζιαηζηή υηακ θαιαάκεηαζ ιε ηδ ιμνθή 

παπζμφ ή ηάρμοθαξ, βζαηί πάκς απυ ημ 80% ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ ιπμνεί κα ηαηαζηναθεί 

ζημ ζημιάπζ. Ζ ιεεοθμηεζημζηενμκδ υιςξ έπεζ ιζηνυηενα πμζμζηά ηαηαζηνμθήξ ηαζ 
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θαίκεηαζ κα είκαζ πενζζζυηενμ αζμδζαεέζζιδ ηζ άνα πζμ απμηεθεζιαηζηή υηακ θαιαάκεηαζ 

ζε ιμνθή παπζμφ ή οπμβθχζζζα. 

Ζ ακδνμβυκα δνάζδ ηδξ πνμηαθεί έκημκδ δζέβενζδ ηαζ επζεεηζηυηδηα. Ονζζιέκμζ 

Αιενζηακμί ενεοκδηέξ εεςνμφκ υηζ έκα ιεβάθμ πμζμζηυ ηςκ ιπαζηεηιπμθζζηχκ ημο Ν 

ΒΑ ηαζ ηςκ αεθδηχκ ημο ιπέζγιπμθ ημ πνδζζιμπμζμφκ ηαηηζηά - υιςξ δεκ οπάνπμοκ 

απμδείλεζξ βζα αοηυ, βζαηί, ςξ βκςζηυ, ζε αοηά ηα αεθήιαηα δεκ βίκεηαζ ηεζη βζα 

ακααμθζηά, αθθά ιυκμκ βζα κανηςηζηά. Ζ ιεεοθμηεζημζηενμκδ βεκζηά δεκ 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα ιαηνμπνυκζεξ "εεναπείεξ" αθθά, πενζζζυηενμ, ςξ "εκζζποηζηυ", ζε 

ζοβηεηνζιέκεξ πενζυδμοξ, βζα κα λεπεναζημφκ ζοβηεηνζιέκα "ημθθήιαηα" ηδξ 

πνμπυκδζδξ ή μζ αολδιέκεξ απαζηήζεζξ εκυξ αβχκα. Ζ ημλζηυηδηα ηδξ ηαζ μζ 

πανεκένβεζεξ ηδξ είκαζ πμθθέξ. πμο δε εα πνέπεζ ηάπμζμξ κα ααζζζηεί ζε αοηή. 

Δίκαζ ημ πζμ εφημθα ακζπκεφζζιμ ζηενμεζδέξ - αθθά, ςξ βκςζηυκ, δεκ οπάνπεζ 

έθεβπμξ ακααμθζηχκ ζημ ΝΒΑ. 

Οζ ιζηνέξ δυζεζξ δεκ έπμοκ απμηέθεζια ηζ απυ ηδκ άθθδ ιενζά αηυια ηαζ μζ 

ιζηνυηενεξ δυζεζξ ιπμνμφκ κα ακζπκεοημφκ πμθφ εφημθα. ζμ βζα ηζξ πανεκένβεζεξ, 

αοηέξ ιπμνεί κα οπάνλμοκ αηυια ηαζ ιε έκα πάπζ - ηακείξ π.π. δεκ ιπμνεί κα λένεζ εάκ 

αοηή δ μοζία ιπμνεί κα ζαξ δδιζμονβήζεζ αθθενβζηέξ ακηζδνάζεζξ. 

Δίκαζ πζεακυ υηζ έκα ιένμξ ηςκ αθθενβζηχκ ακηζδνάζεςκ μθείθεηαζ ζημ υηζ 

πνδζζιμπμζήεδηακ θάνιαηα άβκςζηδξ πνμέθεοζδξ. ηδκ ιαφνδ αβμνά οπάνπμοκ πμθθά 

κμεεοιέκα θάνιαηα ιε έκα ζςνυ άβκςζηεξ ηαζ βκςζηέξ 

 

5.10. Αληηνηζηξνγόλα 

 

Σα ακηζμζζηνμβυκα ακήημοκ ζηδκ μιάδα ηςκ βεκεηζηχκ-ζελμοαθζηχκ μνιμκχκ 

ηαζ ζαηνζηχξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοκήεςξ ζε πενζπηχζεζξ ηανηίκμο ημο ιαζημφ. Οζ 

αεθδηέξ πνδζζιμπμζμφκ ηέημζμο είδμοξ θάνιαηα ςξ "ακηίδμηα-ιάζηεξ" ζηζξ αολδιέκεξ 

θήρεζξ ακααμθζηχκ, ιε ζημπυ κα πενζμνίζμοκ ηζξ δεοηενμβεκείξ πανεκένβεζεξ ημοξ, βζαηί 

δ θήρδ ακααμθζηχκ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ αφλδζδ ηςκ επζπέδςκ μζζηνμβυκςκ ζημ 

ζχια. 

Ζ αζοκήεζζηα αολδιέκδ πμζυηδηα μζζηνμβυκςκ δζεβείνεζ ηδκ ακάπηολδ 

ηαημδεχκ υβηςκ ζηζξ πενζμπέξ πμο οπάνπμοκ αολδιέκμζ ή πζμ δεηηζημί οπμδμπείξ ημοξ, 

υπςξ ζημ ζηήεμξ. Σμ πνυαθδια ηαζ μζ πζεακυηδηεξ πνμαθήιαημξ είκαζ πενζζζυηενεξ 

ζημοξ άκηνεξ απυ υ,ηζ ζηζξ βοκαίηεξ: Ζ ανςιαημπμίδζδ ηδξ ηεζημζηενυκδξ αολάκεζ 
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ζδιακηζηά ηα επίπεδα μζζηνμβυκςκ ηαζ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ θαζκυιεκα εδθοημπμίδζδξ 

(αφλδζδ θίπμοξ ζημ ζηήεμξ, βοκαζημιαζηία, αολδιέκδ ηαηαηνάηδζδ οβνχκ, η.θπ.). 

Σα ακηζμζζηνμβυκα εεςνδηζηά δνμοκ ςξ ακηαβςκζζηέξ, δδθαδή δεκ ειπμδίγμοκ 

ηδκ ανςιαημπμίδζδ ηδξ ηεζημζηενυκδξ, αθθά ιπθμηάνμοκ ημοξ οπμδμπείξ μζζηνμβυκςκ 

ηζ ειπμδίγμοκ ηδ δδιζμονβία δεζιμφ ακάιεζα ζε αοηά ηαζ ζημοξ οπμδμπείξ. Αοηυ υιςξ 

ζδιαίκεζ υηζ ιε ηδ δζαημπή ηδξ θήρδξ ημοξ μζ οπμδμπείξ λειπθμηάνμκηαζ ηαζ ιπμνμφκ κα 

απμννμθήζμοκ ιεβαθφηενεξ πμζυηδηεξ μζζηνμβυκςκ. 

Οζ πνήζηεξ εεςνμφκ υηζ είκαζ αδφκαημκ κα παίνκεζ ηακείξ ζζπονά ακααμθζηά ηαζ 

κα ιδ ηα ζοκδοάγεζ ιε ηδ θήρδ ηαζ ζζπονχκ ακηζμζμηνμβυκςκ. 

Σα ακηζμζζηνμβυκα πνδζζιμπμζμφκηαζ είηε ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ "εεναπείαξ" ιε 

ακααμθζηά είηε, ζοκδεέζηενα, ιεηά απυ ηδκ μθμηθήνςζδ εκυξ "ηφηθμο εεναπείαξ", 

μπυηε ηα επίπεδα μζζηνμβυκςκ είκαζ πμθφ ορδθά. 

Τπάνπμοκ ακηζμζμηνμβυκα ηα μπμία πζεακχξ ιεζχκμοκ ηα επίπεδα μζζηνμβυκςκ 

ημο μνβακζζιμφ ηζ άθθα ηα μπμία έπμοκ αηνζαχξ ημ ακηίεεημ απμηέθεζια, δδθαδή ηα 

αολάκμοκ. Γζα πανάδεζβια ζε μνζζιέκα άημια ηα ακηζμζμηνμβυκα πνμςεμφκ ηδκ 

παναβςβή δζοδνμηεζημζηενυκδξ (ΟΖΔΑ). Ζ ΟΖΔΑ αολάκεζ ηυζμ ηδκ παναβςβή 

ηεζημζηενυκδξ υζμ ηζ αοηήξ ηςκ μζζηνμβυκςκ. 

Οζ ζοκήεεζξ πνήζηεξ είκαζ μζ βοκαίηεξ ηαζ μζ άκηνεξ πμο έπμοκ ορδθά επίπεδα 

μζζηνμβυκςκ ζημκ μνβακζζιυ ημοξ, είηε απυ ηδ πνήζδ ακααμθζηχκ είηε θοζζμθμβζηά. 

Ονζζιέκα ακηζμζμηνμβυκα ελαζεεκμφκ ηδ δνάζδ ηάπμζςκ ακααμθζηχκ. Αοηυ 

ζοιααίκεζ βζαηί δ ιείςζδ ηςκ επζπέδςκ μζζηνμβυκςκ δδιζμονβεί ιείςζδ ηδξ 

δναζηζηυηδηαξ ηδξ ηεζημζηενυκδξ, μπυηε ηαζ ιείςζδ ηςκ ακααμθζηχκ ζδζμηήηςκ ηδξ. 

Υαναηηδνζζηζηή είκαζ δ πενίπηςζδ αεθδηχκ πμο παίνκμοκ δζάθμνα ζοκδοαγυιεκα 

ακααμθζηά ηαζ ακηζμζμηνμβυκα (ιέεμδμξ stack ή ζημίααξ) ιε ζοκέπεζα ηδκ 

αθθδθεπίδναζδ ηςκ μοζζχκ ηζ απμηέθεζια ηδ ιείςζδ ηδξ εεηζηήξ δνάζδξ ηαζ ηδκ 

αφλδζδ ηςκ πανεκενβεζχκ. 

Κάπμζμζ αεθδηέξ έπμοκ δμηζιάζεζ ηδ πνήζδ ακηζμζμηνμβυκςκ βζα κα αολήζμοκ ηα 

επίπεδα ηδξ εκδμβεκμφξ ηεζημζηενυκδξ. ε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ ηα ακηζμζμηνμβυκα 

αολάκμοκ ηδκ απεθεοεένςζδξ βμκαδμηνμθζκχκ επεζδή επζδνμφκ άιεζα ζημκ οπμεάθαιμ. 

Ζ αφλδζδ ηςκ βμκαηνμθζκχκ ιπμνεί κα έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ αφλδζδ ηδξ παναβςβήξ 

ηεζημζηενυκδξ απυ ημοξ υνπεζξ. Χζηυζμ αοηή δ αφλδζδ δεκ είκαζ ηυζμ ζδιακηζηή χζηε μ 

αεθδηήξ κα πεηφπεζ ηα ακαιεκυιεκα ακααμθζηά απμηεθέζιαηα, εκχ ηαζ μζ πζεακέξ 

πανεκένβεζεξ είκαζ πάνα πμθθέξ. 
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Τπάνπεζ δ άπμρδ υηζ ηα ακηζμζμηνμβυκα αμδεμφκ ζηδ ιείςζδ ημο θίπμοξ βζαηί 

απυ ηδ ζηζβιή πμο ιεζχκμοκ ηα επίπεδα μζζηνμβυκςκ ιεζχκεηαζ ηαζ δ πζεακυηδηα 

εκαπμεήηεοζδξ θίπμοξ. Γζα κα επζηεοπεεί υιςξ αοηυ είκαζ ακαβηαία δ ηαηάθθδθδ 

δζαηνμθή. 

Ο μνβακζζιυξ αολάκεζ ζδιακηζηά ηδκ δέζιεοζδ μζζηνμβυκςκ ηαζ ζε ζοκδοαζιυ 

ιε ηδ ιείςζδ ηςκ απμεειάηςκ ηεζημζηενυκδξ (βζαηί ζοκήεςξ"ηυαεηαζ" ηαζ δ θήρδ 

ακααμθζηχκ), ημ ζχια ανπίγεζ κα αολάκεζ ηα απμεέιαηα θίπμοξ, κα ηαηαηναηά κενυ, κα 

πνήγεηαζ ηαζ κα απμηηά ιία πζμ εδθοηή ειθάκζζδ. 

Οζ πενζζζυηενμζ δεκ δζαηυπημοκ εκηεθχξ ηα ακααμθζηά, αθθά παίνκμοκ 

εθαθνφηενα (ηαζ ηονίςξ ακδνμβυκα), πνμζέπμοκ πενζζζυηενμ ηδ δίαζηα ημοξ ηαζ ηάκμοκ 

πενζζζυηενδ αενυαζα άζηδζδ. 

Σα ακηζζοθθδπηζηά αολάκμοκ ηα επίπεδα μζζηνμβυκςκ εκχ ηα ακηζμζζηνμβυκα ηα 

ιεζχκμοκ. Σα επίπεδα μζζηνμβυκςκ αολάκμκηαζ επίζδξ ιε ηδ πνήζδ ζζμθθααμκχκ. Οζ 

ζζμθθααίκεξ ηαζ δ πνοζίκδ (βκςζηή μοζία ιε ακηζμζζηνμβμκζηή δνάζδ) ανίζημκηαζ 

ηονίςξ ζηδ ζυβζα ηαζ ζε μνζζιέκα ζοιπθδνχιαηα δζαηνμθήξ. 

 

5.10.1 Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο 

 

Οζ ζοκήεεζεξ ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ ηςκ ακηζμζμηνμβυκςκ ελανηχκηαζ άιεζα 

απυ ηδ δυζδ ηαζ ημ πνμκζηυ δζάζηδια θήρδξ. ε παιδθέξ δμζμθμβίεξ πνμηαθμφκ καοηία, 

ειεηυ, ιμφδζαζια, εαιπή υναζδ ηαζ ιία βεκζηυηενδ αδζαεεζία ηαζ ημφναζδ. ηζξ 

βοκαίηεξ πνμηαθμφκ επίζδξ πνμαθήιαηα ζηδκ πενίμδμ πμο ιπμνεί κα θηάζμοκ ιέπνζ ηαζ 

ζηδκ αιδκυννμζα (απχθεζα πενζυδμο βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια). 

 

5.11. Αλζξώπηλε ρνξηαθή γνλαδνηξνθίλε (HCG) 

 

Ζ ακενχπεζμξ πμνζαηή βμκαδμηνμθίκδ είκαζ ιία πεπηζδζηή μνιυκδ πμο 

ζπδιαηίγεηαζ ζημκ πθαημφκηα ηςκ εβηφςκ βοκαζηχκ αιέζςξ ιεηά ηδ ζφθθδρδ, 

επζηνέπμκηαξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ πνχηςκ 6-8 εαδμιάδςκ ηδκ απνυζημπηδ ζοκέπζζδ 

ηδξ παναβςβήξ μζζηνμβυκςκ. Ζ θανιαηεοηζηή πμνζαηή βμκαδμηνμθίκδ παναζηεοάγεηαζ 

απυ ηα μφνα εβηφςκ βοκαζηχκ ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ή ιεηά απυ 

"εεναπεία" ιε ακααμθζηά ηζ ακδνμβυκα θάνιαηα, ιε ζημπυ κα ιδ ιεζςεεί ζδιακηζηά δ 

εκδμβεκήξ παναβςβή ηεζημζηενυκδξ. 
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οκήεςξ πνδζζιμπμζείηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ή ιεηά ηδ εεναπεία ιε ακααμθζηά. Ζ 

πμνζαηή βμκαδμηνμθίκδ δζεβείνεζ ημοξ υνπεζξ βζα κα αολήζμοκ ηδκ εκδμβεκή παναβςβή 

μνιμκχκ. Έηζζ, εεςνδηζηά, δ πνήζδ ηδξ επζθένεζ ηδκ απαζημφιεκδ μνιμκζηή ζζμννμπία 

ηζ επακαθένεζ ημοξ αδέκεξ ζημ θοζζηυ ημοξ ιέβεεμξ, ημ μπμίμ ιεηααάθθεηαζ ηαηά ηδ 

εεναπεία. Υνδζζιμπμζμφηακ ζε παπφζανημοξ ηαζ οπέναανμοξ μζ μπμίμζ έηακακ 

πνμζπάεεζα κα αδοκαηίζμοκ. 

Απυ ηδκ οπυθοζδ πανάβμκηαζ δζάθμνεξ μνιυκεξ πμο επζδνμφκ ζηδκ εκδμβεκή 

παναβςβή άθθςκ μνιμκχκ. ημκ άκηνα δ πνήζδ πμνζαηή βμκαδμηνμθίκδξ αολάκεζ ηδκ 

παναβςβή ηδξ ςπνζκμηνυπμο μνιυκδξ πμο ιε ηδ ζεζνά ηδξ δζεβείνεζ εζδζηά ηφηηανα ηα 

μπμία επδνεάγμοκ εεηζηά ηδκ έηηνζζδ ηεζημζηενυκδξ απυ ημοξ υνπεζξ. Γζα αοηυ ημ θυβμ 

μζ αεθδηέξ πνδζζιμπμζμφκ εκέζζιδ πμνζαηή βμκαδμηνμθίκδ βζα κα αολήζμοκ ηδκ 

εκδμβεκή παναβςβή ηδξ ηεζημζηενυκδξ. 

Υνδζζιμπμζείηαζ βζα 2-3 εαδμιάδεξ ζηδ ιέζδ ημο ηφηθμο ηςκ ζηενμεζδχκ. Ζ 

ιέβζζηδ δζάνηεζα πνήζδξ ηδξ δεκ πνέπεζ κα οπενααίκεζ ηζξ 4 εαδμιάδεξ. 

Δίκαζ απμηεθεζιαηζηή πνμζςνζκά ηαζ ιυκμκ. Μεηά ηδ πνήζδ ηδξ ελαημθμοεεί κα 

οπάνπεζ πνυαθδια πνμζανιμβήξ ημο μνβακζζιμφ ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ μζ αεθδηέξ 

πνδζζιμπμζμφκ ηζ άθθεξ μοζίεξ υπςξ ημ clenbuterol. 

 

5.11.1 Δπηπηώζεηο 

 

Ζ πμνζαηή βμκαδμηνμθίκδ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ πμο θίβμ 

ςξ πμθφ ιμζάγμοκ ιε ηζξ πανεκένβεζεξ ηςκ εκέζζιςκ ακδνμβυκςκ: Γοκαζημιαζηία, 

αφλδζδ θίπμοξ βφνς απυ ημ ζηήεμξ, ηαηαηνάηδζδ οβνχκ, "πνήλζιμ", αθθαβέξ ζημ 

θίιπζκημ ηαζ βεκζηυηενα ζηδ ζελμοαθζηή δζάεεζδ, η.ά. Οζ ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ ιπμνεί 

υιςξ κα έπμοκ ηαζ ιία "ηαθή πθεονά": Παίνκμκηαξ έκαξ άκηναξ πμνζαηή βμκαδμηνμθίκδ 

ιπμνεί πθέμκ κα ηαηαθάαεζ πςξ αζζεάκεηαζ ιία έβηομξ βοκαίηα: Ναοηία, ειεημί, 

ζφκδνμιμ "πνςζκήξ αδζαεεζίαξ", η.ά. 

Ζ πνήζδ ακααμθζηχκ ηζ ακδνμβυκςκ πνμηαθεί ιία ανκδηζηή ακαηνμθμδυηδζδ 

ζημκ μνβακζζιυ. Ο μνβακζζιυξ πζζηεφεζ υηζ "πανάβεζ" ανηεηέξ ακδνμβυκεξ μνιυκεξ ηαζ 

βζα αοηυ δίκεζ ημ ιήκοια ζημοξ αδέκεξ πμο ειπθέημκηαζ ιε ηδκ παναβςβή ημοξ κα 

ιεζχζμοκ ή κα ζηαιαηήζμοκ ηδκ έηηνζζδ "πενζζζυηενςκ" μνιμκχκ. Λαιαάκμκηαξ 

πμνζαηή βμκαδμηνμθίκδ, μ πνήζηδξ ακααμθζηχκ πνμζπαεεί κα απμηνέρεζ ημ ζηαιάηδια 

ηδξ παναβςβήξ ηςκ δζηχκ ημο μνιμκχκ. 
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Oζ άκηνεξ ζοκδοάγμοκ ηδ πμνζαηή βμκαδμηνμθίκδ ιε πνήζδ ακηζμζζηνμβυκςκ βζα 

κα απμθφβμοκ ηδκ άκμδμ ημο επζπέδμο μζζηνμβυκςκ πμο ιπμνεί κα έπεζ ζακ ζοκέπεζα ηδ 

βοκαζημιαζηία ηαζ βεκζηά ηδ εδθοημπμίδζδ ηδξ ειθάκζζδξ ημοξ. Ακ δε παίνκμοκ ορδθέξ 

δυζεζξ, ιπμνεί κα πνμηθδεεί έκημκδ αηιή, πνήλζιμ ηαζ ηαηαηνάηδζδ οβνχκ. Σα 

ακηίμζζηνμβυκα "θφκμοκ" ηάπςξ ημ πνυαθδια ηαζ δδιζμονβμφκ άθθα. 

 

 

Κνξηηθνηξνθίλε (ACTH) 

 

Ζ πμνήβδζή ηδξ ζημοξ αεθδηέξ πνμηαθεί αφλδζδ ηςκ θοζζηχκ 

ημνηζημζηενμεζδχκ ζημ αίια θυβς δζέβενζδξ ηδξ θθμζχδμοξ μοζίαξ ηςκ επζκεθνζδίςκ 

πμο ενεείγμκηαζ απυ ηδκ πανμοζία ηδξ ημνηζημηνμθίκδξ ζημκ μνβακζζιυ ημοξ. 

 

5.12 Ηλζνπιίλε 

 

Ζ ζκζμοθίκδ είκαζ δ μνιυκδ ιε ηα ζζπονυηενα ακααμθζηά απμηεθέζιαηα. Μία απυ 

ηζξ ααζζηέξ επζδνάζεζξ ηδξ είκαζ δ πανμπή αιζκμλέςκ ζημ ιοσηυ ζζηυ χζηε κα οπάνπεζ 

ακάπηολδ ηαζ ακάννςζδ. Άθθεξ εκένβεζεξ ηδξ είκαζ δ ζηαεενμπμίδζδ ημο ζαηπάνμο ημο 

αίιαημξ ηαζ δ πνμχεδζδ ηδξ θζπμβέκεζδξ, δδθαδή ηδξ απμεήηεοζδξ θίπμοξ. 

 

 

5.12.1 Ο ξόινο ηεο ηλζνπιίλεο ζηε κπτθή αλάπηπμε 

 

Ζ απεθεοεένςζδ ηδξ ζκζμοθίκδξ ανπίγεζ ιε ηδκ ιεηαηνμπή οδαηακενάηςκ ζε 

βθοηυγδ απυ ημ ζοηχηζ. ηακ δ βθοηυγδ εζζέθεεζ ζημ ηοηθμθμνζηυ, ημ πάβηνεαξ ακηζδνά 

ιε απεθεοεένςζδ ζκζμοθίκδξ. Γζα κα οπάνπεζ ιοσηή ακάπηολδ δ πανμοζία ηδξ ζκζμοθίκδξ 

ζημ ζχια εα πνέπεζ κα είκαζ ζοκεπήξ, έηζζ χζηε κα ιεηαθένμκηαζ αιζκμλέα ηαζ βθοηυγδ 

ζημ ιοσηυ ζζηυ. 

Οζ αεθδηέξ πνδζζιμπμζμφκ ζκζμοθίκδ βζαηί πνχημκ είκαζ δ πθέμκ ακααμθζηή 

μνιυκδ ημο ζχιαημξ ηαζ δεφηενμκ δ ελςβεκήξ θήρδ ηδξ δεκ ακζπκεφεηαζ ζημ 

ακηζκηυπζκβη. Βέααζα ακ ηαζ δ επίδναζδ ηδξ ζκζμοθίκδξ ζε άημια πμο κμζμφκ απυ 

δζααήηδ είκαζ βκςζηή, εθάπζζηεξ ένεοκεξ έπμοκ βίκεζ βζα ηδκ επίδναζδ ηδξ ζε απμθφηςξ 

οβζή άημια. 
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Οζ αεθδηέξ ηάκμοκ πνήζδ ζκζμοθίκδξ ηονίςξ ιαηνζάξ δζανηείαξ, ιία θμνά ηδκ 

διένα, πανάθθδθα ιε ηδ πνήζδ αολδηζηήξ μνιυκδξ ή ζοιπθδνςιάηςκ ηνεαηίκδξ. 25-30 

θεπηά ιεηά ηδ πνήζδ ζκζμοθίκδξ παίνκμοκ ηαζ ηδκ ηαηάθθδθδ πμζυηδηα βθοηυγδξ 

(δεληνυγδξ). 

Ζ ζκζμοθίκδ δεκ έπεζ ηα ίδζα απμηεθέζιαηα ζε υθμοξ ηαζ αοηυ ζοιααίκεζ ιε υθα 

ηα θάνιαηα ηζ υπζ ιυκμκ ιε ηδκ ζκζμοθίκδ. Ηδζαίηενα υιςξ ιε ηζξ πεπηζδζηέξ μνιυκεξ 

οπάνπεζ εονέςξ δ άπμρδ υηζ δεκ ιπμνμφκ κα έπμοκ ηα ακαιεκυιεκα απμηεθέζιαηα ζε 

οβζή άημια, πανά ιυκμκ εάκ ζοκδοαζημφκ ιεηαλφ ημοξ (εεηζηή αθθδθεπίδναζδ - 

ζοκενβζηυ απμηέθεζια). Δπζπθέμκ οπάνπεζ δ άπμρδ υηζ ιε ημκ ηαζνυ ημ ζχια 

πνμζανιυγεηαζ ηαζ βζα αοηυ πνεζάγεηαζ δ εκαθθαβή ηςκ πνδζζιμπμζμφιεκςκ ηφπςκ 

ζκζμοθίκδξ ή ηαζ άθθςκ πεπηζδζηχκ μνιμκχκ. 

Τπάνπεζ απυθοηδ ζπέζδ ηνεαηίκδξ ηαζ ζκζμοθίκδξ. Ζ ηνεαηίκδ θαίκεηαζ υηζ 

αεθηζχκεζ ηδ δνάζδ ηδξ ζκζμοθίκδξ ιεζχκμκηαξ ηα επίπεδα ηδξ βθοηυγδξ, εκχ δ ζκζμοθίκδ 

αμδεά ζηδκ βνδβμνυηενδ πνμχεδζδ ηαζ απμεήηεοζδ ηδξ ηνεαηίκδξ 

 

5.13 Δξπζξνπνηεηίλε (ΔΡΟ) 

 

Δίκαζ ακενχπεζμξ ή ζοκεεηζηή ιμνθή ενοενμπμζδηίκδξ. Πνςημπνδ-ζζιμπμζήεδηε 

ημ 1989, ζηδ εεναπεία κεθνμπαεχκ πμο έηακακ αζιμηάεανζδ. Ζ ενοενμπμζδηίκδ 

πανάβεηαζ απυ ηα κεθνά υηακ ηα επίπεδα μλοβυκμο ζημ ζχια είκαζ παιδθά. Ζ έηηνζζδ 

ηδξ δζεβείνεζ ημκ μνβακζζιυ κα πανάβεζ πενζζζυηενα ενοενά αζιμζθαίνζα (αζιμπμζδηζηυξ 

πανάβμκηαξ), βεβμκυξ ημ μπμίμ αολάκεζ ηδκ ζηακυηδηα ημο ζχιαημξ κα ιεηαθένεζ 

μλοβυκμ. ηακ ηα επίπεδα ημο μλοβυκμο απμηαηαζηαεμφκ ζηα θοζζμθμβζηά ημοξ επίπεδα, 

μζ οπμδμπείξ ενοενμπμζδηίκδξ δίκμοκ εκημθή κα ζηαιαηήζεζ δ παναβςβή ηδξ. 

Πανυιμζα απμηεθέζιαηα ιε αοηά ηδξ ενοενμπμζδηίκδξ έπεζ δ μλοβθμαίκδ ιε ημ 

επζπθέμκ υιςξ πθεμκέηηδια υηζ δεκ ακζπκεφεηαζ μφηε ηαζ ιε ηεζη αίιαημξ. Ζ μοζία αοηή 

πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ ςξ ηηδκζαηνζηυ θάνιαημ ζηα γχα πμο πάζπμοκ απυ ακαζιία. 

Γζεβείνεζ ηδκ παναζηεοή ενοενχκ αζιμζθαζνίςκ. Αολάκεζ ηδκ μλοβυκςζδ ηςκ 

ιοχκ. Σα ενοενά αζιμζθαίνζα ιεηαθένμοκ ημ μλοβυκμ απυ ημοξ πκεφιμκεξ ζημοξ ιοξ ηαζ 

ηάεε θίηνμ αίιαημξ έπεζ ιία δεδμιέκδ πμζυηδηα αζιμζθαζνίκδξ. Με ηδ πνήζδ ηδξ ΔΡΟ 

αολάκμκηαζ ηα επίπεδα αζιμζθαζνίκδξ ηαζ ζοκεπαηυθμοεα αολάκεηαζ δ πμζυηδηα 

μλοβυκμο ζημ αίια, ςξ ηαζ 30%. 
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Πθεμκεηηήιαηα βζα ημοξ αεθδηέξ: Μπμνεί κα αολήζεζ ηδκ ακημπή ηαζ ηδκ 

απυδμζδ ιέπνζ ηαζ 15-20%. Γεκ ακζπκεφεηαζ πανά ιυκμκ ιε ελεζδζηεοιέκμ ηεζη αίιαημξ. 

Σα "ίπκδ" ηδξ ελαθακίγμκηαζ 3-5 ιένεξ ιεηά ηδ θήρδ ηδξ, αθθά δ 

επίδναζδ ηδξ δζανηεί βζα ανηεηέξ εαδμιάδεξ. 

Δνοενμπμζδηίκδ (ΔΡΟ) πνδζζιμπμζμφκ ηονίςξ μζ αεθδηέξ πμο ηα 

αβςκίζιαηα ημοξ απαζημφκ αολδιέκδ ακημπή. Αοηυ πενζθαιαάκεζ ηονίςξ ημοξ 

πμδδθάηεξ, ημοξ ημθοιαδηέξ, ημοξ δνμιείξ ακημπήξ ηαζ διζακημπήξ ηαζ ημοξ αεθδηέξ 

μιαδζηχκ αεθδιάηςκ υπςξ ημ πμδυζθαζνμ ηαζ ημ ιπάζηεη. 

ηαηζζηζηά ηα επίπεδα αζιαημηνίηδ ηςκ αεθδηχκ δεκ λεπενκμφκ ημ 45-

46% ηαζ μ ιέζμξ υνμξ ηοιαίκεηαζ βφνς ζημ 42-43%. Δπίπεδα αζιαημηνίηδ πάκς απυ 

50% οπμδδθχκμοκ είηε παεμθμβζηή ηαηάζηαζδ, είηε πνήζδ ενοενμπμζδηίκδξ. 

Υαναηηδνζζηζηή είκαζ δ πενίπηςζδ πμδδθάηδ πμο ημ 1998, ζημ βφνμ ηδξ Γαθθίαξ, 

μκμιάζηδηε "μ ηφνζμξ 70%"! 

 

5.13.1 Ηαηξηθέο ελδείμεηο ρξήζεο 

 

Θεναπεία ηδξ ακαζιίαξ πμο ζοκμδεφεζ ηδκ πνυκζα κεθνζηή ακεπάνηεζα ζε 

αζεεκείξ οπυ αζιμηάεανζδ. Δπίζδξ βζα ηδκ εεναπεία ηδξ ζοιπηςιαηζηήξ κεθνζηήξ 

ακαζιίαξ ζε αζεεκείξ ιε πνυκζα κεθνζηή ακεπάνηεζα πμο δεκ οπμαάθθμκηαζ αηυια ζε 

αζιμηάεανζδ. 

Υνδζζιμπμζείηαζ αηυια βζα ηδκ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο αοημθυβμο αίιαημξ, 

ιε ζηυπμ ηδκ απμθοβή ηδξ πνήζδξ μιμθυβμο αίιαημξ. Ζ εεναπεία εκδείηκοηαζ ζε 

αζεεκείξ ιε ιέηνζαξ αανφηδηαξ ακαζιία (αζιαημηνίηδξ 33 - 39% πςνίξ έθθεζρδ ζζδήνμο), 

εθυζμκ δεκ οπάνπμοκ πνμτπμεέζεζξ ζοκηήνδζδξ ημο αίιαημξ ή αοηέξ είκαζ ακεπανηείξ 

υπςξ ζε πενζπηχζεζξ πνμβναιιαηζζιέκςκ ιεβάθςκ πεζνμονβζηχκ επειαάζεςκ πμο 

απαζημφκ ιεβάθμ υβημ αίιαημξ ή υηακ δ ακαβηαία πνμκζηή πενίμδμξ βζα ηδ θήρδ ηδξ 

απαζημφιεκδξ πμζυηδηαξ αοημθυβμο αίιαημξ είκαζ πμθφ αναπεία. 

 

 

5.13.2 Παξελέξγεηεο 

 

Αφλδζδ ηδξ ανηδνζαηήξ πίεζδξ ή επζδείκςζδ ιίαξ ήδδ οθζζηάιεκδξ οπένηαζδξ, 

εζδζηά ζε πενζπηχζεζξ ηαπείαξ αφλδζδξ ημο αζιαημηνίηδ. Μπμνεί επίζδξ κα παναηδνδεεί 
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οπενηαζζηή ηνίζδ ιε ζοιπηχιαηα πμο ιμζάγμοκ ιε αοηά ηδξ εβηεθαθμπάεεζαξ 

(ηεθαθαθβία, ζοβποηζηή ηαηάζηαζδ, αζζεδηζημηζκδηζηέξ δζαηαναπέξ υπςξ δζαηαναπέξ 

ζηδκ μιζθία ηαζ ζημ αάδζζια). Μεηά απυ εκδμθθέαζα πμνήβδζδ ιπμνεί κα παναηδνδεεί 

ιία δμζμελανηχιεκδ ιέηνζα αφλδζδ ημο ανζειμφ ηςκ αζιμπεηαθίςκ. ε ιειμκςιέκεξ 

πενζπηχζεζξ έπμοκ παναηδνδεεί ακαθοθαηημεζδείξ ακηζδνάζεζξ. 

 

5.14 Θπξενεηδηθέο νξκόλεο 

 

Οζ εονεμεζδζηέξ μνιυκεξ πανάβμκηαζ απυ ημκ εονεμεζδή, έκακ αδέκα πμο 

ανίζηεηαζ ηάης απυ ημκ θάνοββα ιπνμζηά απυ ηδκ ανπή ηδξ ηναπείαξ. Ο εονεμεζδήξ 

πανάβεζ ηδκ Σ4 (εονμλίκδ) ηαζ ηδκ Σ3 (ηνζςδμεονμκίκδ - καηνζμφπμξ θζμεονμκίκδ). 

Οζ εονεμεζδζηέξ μνιυκεξ πνμηαθμφκ: 

 Δπίηαζδ ημο νοειμφ ηςκ αζμθμβζηχκ μλεζδχζεςκ. 

 Αφλδζδ ηδξ δζεβενζζιυηδηαξ ημο κεονζημφ ζζημφ. 

 Αφλδζδ ημο ζχιαημξ. 

 Αφλδζδ ηδξ βθοηυγδξ ημο αίιαημξ. 

 Ακάπηολδ ημο βεκεηζημφ ζοζηήιαημξ ζηα παζδζά ηαζ ζημοξ 

εθήαμοξ. 

Τβζή άημια πνδζζιμπμζμφκ εονεμεζδζηέξ μνιυκεξ ηονίςξ βζα κα ιεζχζμοκ ημ 

ζςιαηζηυ ημοξ αάνμξ ή -εζδζηά μζ αεθδηέξ- ςξ ιένμξ ηδξ "εεναπείαξ" ημοξ ιε άθθα 

θάνιαηα. Δζδζηά μζ bodybuilders πνδζζιμπμζμφκ εονεμεζδζηέξ μνιυκεξ βζα κα 

επζηαπφκμοκ ημ ιεηααμθζζιυ ημοξ ζε πενίμδμ δίαζηαξ βζα αβχκεξ, πνμζπαεχκηαξ κα 

ηάρμοκ πενζζζυηενμ θίπμξ ηαζ κα "βναιιχζμοκ" εοημθυηενα. 

Oζ αεθδηέξ πνδζζιμπμζμφκ ζοκήεςξ ηδ ζοκεεηζηά ηαηαζηεοαζιέκδ L-εονμλίκδ 

(Σ4) ηδξ μπμίαξ δ δνάζδ είκαζ πακμιμζυηοπδ ιε αοηή ηδξ θοζζηά παναβυιεκδξ απυ ημκ 

εονεμεζδή. Ονζζιέκμζ υιςξ πνδζζιμπμζμφκ ζοκδοαζιυ Σ3 ηαζ Σ4 ιαγί ιε πνμσυκηα πμο 

πενζέπμοκ δζεβένηεξ ημο εονεμεζδή υπςξ δ βηθμοημζηενυκδ. 

Οζ αεθδηέξ πνδζζιμπμζμφκ Σ4 ηζ υπζ ηδκ Σ3 βζαηί δ Σ4 εεςνείηαζ πζμ αζεεκήξ ηαζ 

βζα αοηυκ ημκ θυβμ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα ιεβαθφηενεξ πνμκζηέξ πενζυδμοξ. Ζ 

πνήζδ υιςξ Σ4 ζε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηυζμ ηδ ιείςζδ ηδξ 

εκδμβεκμφξ ηδξ παναβςβήξ, υζμ ηαζ ηδκ ηαηαζηνμθή ημο ιοσημφ ζζημφ. 
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Ο ζοκδοαζιυξ υιςξ εονεμεζδζηχκ μνιμκχκ ηζ ακααμθζηχκ έπεζ αηυια 

ζμαανυηενεξ ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ απυ υ,ηζ δ πνήζδ ιυκμκ εονεμεζδζηχκ ή ιυκμκ 

ακααμθζηχκ. 

 

5.14.1 Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο 

 

Ζ θήρδ εονεμεζδζηχκ μνιμκχκ απυ θοζζμθμβζηά ηαζ οβζή άημια πνμηαθεί 

επζηάποκζδ ημο ιεηααμθζζιμφ, ηαηαζηνμθή ηςκ ιοσηχκ πνςηεσκχκ, ηνυιμ, ακδζοπία, 

αφλδζδ εενιμηναζίαξ ηζ εθίδνςζδξ ηαζ πνμαθήιαηα ζηδκ θεζημονβία ηδξ ηανδζάξ, 

οπενεοαζζεδζία, κεονζηυηδηα, δζάννμζα, καοηία, ηάιαημξ ηαζ ιεβάθδ απχθεζα αθανμοξ. 

Ζ ζζυαζα θήρδ εονεμεζδζηχκ μνιμκχκ - απυ έκα ζδιείμ ηζ έπεζηα μ εονεμεζδήξ 

δεκ εα ιπμνεί κα πανάβεζ ηζξ δζηέξ ημο μνιυκεξ.- 

 

5.15 Αλαβνιηθά ζηεξνεηδή αλδξνγόλα 

 

Σα ακααμθζηά ζηενμεζδή (ή ζςζηυηενα, ηα ακδνμβυκα ακααμθζηά ζηενμεζδή) 

είκαζ μζ ενβμβυκεξ μοζίεξ, πμο -ιαγί ιε ηζξ αιθεηαιίκεξ-πνδζζιμπμζήεδηακ πενζζζυηενμ 

ζημκ πχνμ ημο αεθδηζζιμφ. Γζα πανάδεζβια ζηδ μοδδία ημ 1973, 75% απυ ημοξ νίπηεξ 

πμο απάκηδζακ ζημ ζπεηζηυ ενςηδιαημθυβζμ πνδζζιμπμζμφζακ ακααμθζηά ζηενμεζδή, ηαζ 

31% απυ υθμοξ ημοξ αεθδηέξ. 

Σα ακααμθζηά ζηενμεζδή είκαζ θανιαηεοηζηά ζηεοάζιαηα, πμο έπμοκ 

παναπθήζζα πδιζηή δμιή ηαζ πανειθενείξ ζδζυηδηεξ ιε ηζξ ακδνζηέξ μνιυκεξ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδ εεναπεοηζηή ηονίςξ, πάνδ ζηζξ ακααμθζηέξ ημοξ ζδζυηδηεξ, δδθαδή 

ηδκ ζηακυηδηα ημοξ κα δζεοημθφκμοκ ηδ ζφκεεζδ πνςηεσκχκ ζε δζάθμνμοξ ζζημφξ ημο 

ακενχπζκμο μνβακζζιμφ. Σα επζζηδιμκζηά δεδμιέκα, πμο αθμνμφκ ηδκ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ακααμθζηχκ ζηενμεζδχκ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ αεθδηζηήξ απυδμζδξ 

είκαζ ακηζθαηζηά. Μενζηέξ ιεθέηεξ έπμοκ δείλεζ πςξ δ πμνήβδζδ 5 mg ακααμθζηχκ ηδκ 

διένα αολάκμοκ ηδκ ιοσηή ιάγα, ηδ ιοσηή δφκαιδ, ημ ζςιαηζηυ αάνμξ ηαζ ηδκ αενυαζα 

ζηακυηδηα. Άθθεξ υιςξ ιεθέηεξ έδεζλακ ημ ακηίεεημ. Οζ ακηζθάζεζξ αοηέξ μθείθμκηαζ ζε 

πεζναιαηζηέξ δζαθμνέξ, υπςξ είκαζ ημ είδμξ ηαζ δ δμζμθμβία ημο θανιάημο, μζ αημιζηέξ 

ακηζδνάζεζξ ζημ θάνιαημ, ημ πνυβναιια ηδξ πνμπυκδζδξ, δ δζάνηεζα ημο πεζνάιαημξ 

ηαζ μ έθεβπμξ ημο ροπμθμβζημφ πανάβμκηα ιε οπμηαηάζηαηεξ μοζίεξ ηςκ ακααμθζηχκ. 

Σμ ζοιπέναζια πμο αβαίκεζ απυ ιία πνμζεβιέκδ ζηάειζζδ ηςκ παναπάκς ενβαζζχκ 
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είκαζ, πςξ ηα ακααμθζηά δεκ επδνεάγμοκ αζζεδηά ηδ ζςιαηζηή απυδμζδ υηακ 

πμνδβμφκηαζ ζε εεναπεοηζηέξ δυζεζξ (5 mg ηδκ διένα). 

Χζηυζμ οπάνπμοκ ιανηονίεξ πςξ μζ αεθδηέξ παίνκμοκ ακααμθζηά ζε δυζεζξ πμο 

θηάκμοκ ηα 200 ή 300 mg ηδκ διένα. ε ηέημζεξ πενζπηχζεζξ παναηδνείηαζ αφλδζδ ηδξ 

ιοσηήξ ιάγαξ πμο μθείθεηαζ ηονίςξ ζε ηαηαηνάηδζδ οβνχκ. Γεκ βκςνίγμοιε υιςξ εάκ μζ 

οπεναμθζηέξ αοηέξ δυζεζξ αεθηζχκμοκ ή ακαζηέθθμοκ ηδ ζςιαηζηή απυδμζδ, βζαηί 

πεζναιαηζζιυξ ζε ακενχπμοξ ιε ηέημζεξ δυζεζξ είκαζ δεζηά απανάδεηημξ. Τπάνπμοκ 

ζαθείξ εκδείλεζξ πςξ μζ πανεκένβεζεξ ηαζ μζ ηίκδοκμζ απυ ηδ πμνήβδζδ ακααμθζηχκ 

ζηενμεζδχκ ζε ιεβάθεξ δυζεζξ είκαζ ηαηαζηνμθζημί βζα ηδκ οβεία ημο αηυιμο. 

Υνδζζιμπμζχκηαξ ιεβάθεξ δυζεζξ ζηενμεζδχκ - πμθθαπθάζζεξ απυ εηείκεξ, πμο 

ζοκζζηά βζα εεναπεοηζημφξ ζημπμφξ δ ηακμκζηή ζαηνζηή ζοκηαβμβναθία πθδεαίκμοκ ηδκ 

ιοσηή ημοξ ιάγα, ιε απμηέθεζια κα αολάκεηαζ ακάθμβα ηαζ δ ιοσηή δφκαιδ - ηάηζ πμο 

έπεζ ιεβάθδ ζδιαζία βζα ηα θεβυιεκα «αανζά αεθήιαηα» ηαζ ζδζαίηενα βζα ηδκ άνζδ 

αανχκ. Πανάθθδθα υιςξ αολάκεηαζ ηαζ δ ιοσηή ζζπφξ (δδθαδή ημ ιέβζζημ ιοσηυ ένβμ, 

πμο ιπμνεί κα εηηεθεζηεί ζηδ ιμκάδα ημο πνυκμο) ηαζ αοηυ επδνεάγεζ εεηζηά ηδκ 

ηαπφηδηα, ηδκ μνιή ή ηδκ εηνδηηζηυηδηα ηςκ ηζκήζεςκ ηαζ έπεζ ζδζαίηενδ ζδιαζία βζα 

μνζζιέκα αβςκίζιαηα ημο ζηίαμο -υπςξ π.π. μζ δνυιμζ ηαπφηδηαξ, ηα άθιαηα ηαζ μζ 

νίρεζξ - ηαεχξ ηαζ βζα ηα πενζζζυηενα μιαδζηά αεθήιαηα. 

Πένα υιςξ απυ ημκ ιοσηυ ακααμθζζιυ, ηα ακααμθζηά ζηενμεζδή έπμοκ ηαζ άθθεξ 

επζδνάζεζξ. Μία απυ αοηέξ αθμνά ημ κεονζηυ ζφζηδια. Τπάνπμοκ εδχ επζδνάζεζξ 

ηεκηνζηέξ ηαζ πενζθενεζαηέξ. Δπζδνάζεζξ δδθαδή πμο αθμνμφκ ημ ηεκηνζηυ κεονζηυ 

ζφζηδια ηαζ ηα πενζθενεζαηά κεφνα. 

Κεκηνζηέξ επζδνάζεζξ είκαζ ημ αίζεδια ηδξ ροπζηήξ εοθμνίαξ, ηδξ εοελίαξ, ηαεχξ 

ηαζ ηάπμζα ακηζηαιαημβυκα δνάζδ, ιε ηδκ έκκμζα υηζ ιπμνεί κα ιεζςεεί δ οπμηεζιεκζηή 

ακηίθδρδ ημο ααειμφ ημο ιοσημφ ηαιάημο ηαζ κα ηαεοζηενήζεζ έηζζ δ ζςιαηζηή 

ελάκηθδζδ (εκηαηζημπμίδζδ ημο πνμπμκδηζημφ πνμβνάιιαημξ) ή δ αθθαβή ημο εοιζημφ 

ηαζ δ ηνμπμπμίδζδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημο αεθδηή, πμο παίνκεζ ακααμθζηά. Φ 

Πενζθενεζαηέξ επζδνάζεζξ είκαζ δ αεθηίςζδ ηςκ ακηακαηθαζηζηχκ, πάνδ ζηδκ ζδζυηδηα 

ηςκ ακααμθζηχκ ζηενμεζδχκ κα ιεζχκμοκ ζδιακηζηά ημκ ακηακαηθαζηζηυ πνυκμ. πςξ 

ακαθέναιε ηαζ παναπάκς δ ενβμβυκα δνάζδ ηςκ ακααμθζηχκ θανιάηςκ επδνεάγεηαζ 

νζγζηά απυ μνζζιέκμοξ πανάβμκηεξ υπςξ είκαζ α) ημ είδμξ ηδξ ακααμθζηήξ μοζίαξ, δ 

δμζμθμβία ηαζ δ ζοκμθζηή δζάνηεζα πμνήβδζδξ ηδξ α) δ δζαηνμθή ημο αεθδηή ηαζ β) ημ 

είδμξ ηαζ δ πμζυηδηα ηδξ ζςιαηζηήξ άζηδζδξ. 

Τπάνπμοκ ακααμθζηά ζηενμεζδή ιε έκημκδ ηαζ άθθα ιε ζπεηζηά δπζυηενδ δνάζδ, 
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εκχ δ αολδιέκδ δμζμθμβία ηαζ δ παναηεηαιέκδ πμνήβδζδ ηςκ μοζζχκ αοηχκ αολάκμοκ 

ημ ακααμθζηυ απμηέθεζια. Απ' υηζ θαίκεηαζ, μζ ζοκδεζζιέκεξ εεναπεοηζηέξ δυζεζξ δεκ 

αεθηζχκμοκ μοζζαζηζηά ηδκ αβςκζζηζηή απυδμζδ. Αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο μζ αεθδηέξ, 

υηακ κημπάνμκηαζ ιε ακααμθζηά πνδζζιμπμζμφκ απίεακα ορδθέξ δυζεζξ, πμο υπςξ είκαζ 

θοζζηυ, δεκ ζηενμφκηαζ ηζκδφκςκ ηαζ πανεκενβεζχκ. 

Σμ είδμξ ηδξ δζαηνμθήξ έπεζ επίζδξ ζδιαζία. Σμ άημιμ πμο πνδζζιμπμζεί 

ακααμθζηά, δεκ πνέπεζ κα ανίζηεηαζ ζε ανκδηζηυ εενιζδζηυ ζζμγφβζμ ηαζ ημ ηονζυηενμ 

πνέπεζ κα παίνκεζ ανηεηέξ πνςηεΐκεξ ιε ηδκ ηνμθή ημο, βζα κα ελαζθαθίγμκηαζ μζ πνχηεξ 

φθεξ ηδξ ιοσηήξ πνςηεσκμζφκεεζδξ. 

Σέθμξ, δ ηαηάθθδθδ ζςιαηζηή άζηδζδ είκαζ πανάβμκηαξ απαναίηδημξ βζα ηδκ 

δνάζδ ηςκ ακααμθζηχκ θανιάηςκ. Μυκδ ηδξ δ άζηδζδ έπεζ πμθφ ηαθφηενα ακααμθζηά 

απμηεθέζιαηα απυ υηζ ιυκα ημοξ ηα ακααμθζηά. Ο ζοκδοαζιυξ άζηδζδξ ηαζ ακααμθζηχκ 

δνα ζοκενβζηά, δνα αενμζζηζηά. Με άθθα θυβζα, ηα ζηενμεζδή επζηαπφκμοκ ηαζ 

επαολάκμοκ ημ πνμπμκδηζηυ απμηέθεζια. 

Ζ άζηδζδ αοηή ηάεε αοηή, είκαζ ημ ηαθφηενμ θοζζηυ ακααμθζηυ ιέζμ, αζηχκηαξ 

ηδ δνάζδ ηδξ ιε έκακ ζφκεεημ ιδπακζζιυ : α) εκενβμπμζεί -υπςξ ηαζ ηα ακααμθζηά 

ζηενμεζδή - ηδκ RNA - πμθοιενάζδ ημο πονήκα ηςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ πονμδμηχκηαξ 

έηζζ ηδκ πνςηεσκμζφκεεζδ α) δζεοημθφκεζ ηδκ είζμδμ ηςκ αιζκμλέςκ απυ ημ πθάζια 

ιέζα ζηζξ ιοσηέξ ίκεξ, β) δζεοημθφκεζ, επίζδξ, ηδ δέζιεοζδ ηδξ θοζζηήξ ηεζημζηενυκδξ 

πάκς ζημοξ οπμδμπείξ ηςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ ηαζ δ) αολάκεζ ηδ ζοβηέκηνςζδ ηδξ 

ηεζημζηενυκδξ ζημ πθάζια, υπςξ επίζδξ αολάκεζ ηαζ ηδ ζοβηέκηνςζδ ηδξ αολδηζηήξ 

μνιυκδξ, ιίαξ μνιυκδξ πμο ηαζ αοηή έπεζ ακααμθζηέξ ζδζυηδηεξ. 

Ζ πνήζδ υιςξ ηςκ ακααμθζηχκ θανιάηςκ δεκ είκαζ αηίκδοκδ βζα ηδκ οβεία. 

Τπάνπμοκ πνάβιαηζ ανηεηέξ ηαζ πμζηίθεξ πανεκένβεζεξ. Πανεκένβεζεξ, πμο δ ζοπκυηδηα 

ηαζ δ ζμαανυηδηα ημοξ είκαζ ζδζαίηενα αολδιέκδ βζα ημοξ αεθδηέξ, θυβς ηδξ ηαηάπνδζδξ 

πμο βίκεηαζ απυ πθεονάξ δμζμθμβίαξ. 

Οζ ηονζυηενεξ ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ ηςκ ακααμθζηχκ ζηενμεζδχκ αθμνμφκ ημ 

αίια, ημ ζοηχηζ, ημ ηανδζαββεζαηυ ηαζ ημ μονμβεκκδηζηυ ζφζηδια. Ζ δζεεκήξ 

αζαθζμβναθία ακαθένεζ πενζπηχζεζξ μλείαξ ιοεθμβεκμφξ θεοπαζιίαξ ζε άημια, πμο βζα 

δζάθμνμοξ θυβμοξ πνδζζιμπμίδζακ ακααμθζηά ζηενμεζδή βζα εεναπεοηζημφξ ζημπμφξ. 

Ακαθένεηαζ επίζδξ, έκα μθυηθδνμ θάζια δπαηζηχκ παεήζεςκ, έκα θάζια πμο 

εηηείκεηαζ απυ ηδκ απθή δζαηαναπή ηδξ απεηηνζηζηήξ θεζημονβίαξ ημο ήπαημξ, ιέπνζ ηδκ 

πεθίςζδ (ακάπηολδ αζιμημανζεχκ ηοζηζηχκ δζεονφκζεςκ ιέζα ζημ δπαηζηυ πανέβποια, 

πμο μδδβεί ζε δπαηζηή ακεπάνηεζα ή ζε αοηυιαηδ νήλδ ηςκ ηοζηζηχκ δζεονφκζεςκ), ή ημ 
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δπαημηοηηανζηυ ηανηίκςια. 

Ζ ηαηάπνδζδ ακααμθζηχκ ζηενμεζδχκ δεκ αθήκεζ ακεπδνέαζημ ημ ηανδζαββεζαηυ 

ζφζηδια. ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ αολάκεζ ηδκ ανηδνζαηή πίεζδ ηαζ επζηαπφκεζ ηδ 

δζαδζηαζία ηδξ αεδνςιάηςζδξ. 

ε υηζ αθμνά ηδ βεκεηζηή ζθαίνα, είκαζ ελαηνζαςιέκμ υηζ δ πνήζδ ακααμθζηχκ 

επδνεάγεζ ανκδηζηά ηδ θεζημονβία ημο άλμκα «οπμεαθάιμο -απυθοζδξ - βεκκδηζηχκ 

αδέκςκ». Απμηέθεζια: απυ ηδ ιία ιενζά παφμοκ κα εηηνίκμκηαζ ακδνζηέξ μνιυκεξ 

(ηεζημζηενυκδ) ηαζ δζαηανάζζεηαζ δ ζελμοαθζηή ζηακυηδηα ηαζ δζάεεζδ εκχ ηαοηυπνμκα 

δ πνμηαθμφιεκδ αηνμθία ηςκ υνπεςκ μδδβεί ζε δζαηαναπή ηδξ παναβςβήξ ζπένιαημξ, 

ιία δζαηαναπή πμο ημ ακηίηζιμ ηδξ είκαζ δ ακδνζηή ζηεζνυηδηα. 

ηζξ βοκαίηεξ δ πνήζδ ακααμθζηχκ ζοκδέεηαζ ιε θαζκυιεκα αννεκμπμίδζδξ 

(ηνζπμθοία, θςκή ηθπ.) ηαεχξ ηαζ ιε δζαηαναπέξ ηδξ μιαθυηδηαξ ημο ειιδκμνζαημφ 

ηφηθμο. Δηεί υιςξ πμο δ πνήζδ ακααμθζηχκ απμδεζηκφεηαζ μθέενζα ηαζ εβηθδιαηζηή, 

είκαζ δ πενίπηςζδ ηςκ κεανχκ αηυιςκ (παζδζά, έθδαμζ), ηςκ αηυιςκ δδθαδή εηείκςκ 

πμο δεκ πνυθηαζακ αηυια κα μθμηθδνχζμοκ ηδκ ζςιαηζηή αφλδζδ ηαζ ςνίιακζδ ημοξ. 

ηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ ζε ιία ανπζηή θάζδ πνμηαθείηαζ απυημιδ αννεκμπμίδζδ ηαζ 

πνυςνδ ζςιαηζηή ακάπηολδ. Μία ακάπηολδ, υιςξ πμο ζφκημια δζαπέεηαζ δ πνχζιδ 

ζφβηθζζδ ηςκ εηθφζεςκ ζηα ιαηνά μζηά, ιε απμηέθεζια κα ακαζηέθθεηαζ δ παναπένα 

ηακμκζηή αφλδζδ ηαζ κα πενζμνίγεηαζ ακεπακυνεςηα ημ ακάζηδια. 

Απυ ιία εηηεκή ακαζηυπδζδ ηδξ παβηυζιζαξ αζαθζμβναθίαξ ζηδκ Ηαηνζηή, 

Φοζζμθμβία, Δκδμηνζκμθμβία ηαζ αεθδηζηή επζζηήιδ αβήηακ ηα ελήξ ζοιπενάζιαηα : 

α) Ακααμθζηά - ακδνμβυκα ζηενμεζδή ζε ζοκδοαζιυ ιε επανηή δζαηνμθή 

ιπμνμφκ κα ζοιαάθθμοκ ζηδκ αφλδζδ ημο ζςιαηζημφ αάνμοξ ηαζ ζδζαίηενα ημο άθζπμο 

αάνμοξ. 

α) Ζ αφλδζδ ιοσηήξ δφκαιδξ πμο ζοκμδεφεζ ηδκ πνμπυκδζδ ορδθήξ 

έκηαζδξ ηαζ ηδκ ηαηάθθδθδ δζαηνμθή,  ιπμνεί κα ζοιαεί ηαζ  ιε ηδ πμνήβδζδ 

ακααμθζηχκ - ακδνμβυκςκ ζηενμεζδχκ ζε ιενζηά άημια. 

β) Ακααμθζηά - ακδνμβυκα ζηενμεζδή δεκ αολάκμοκ ηδκ αενυαζα ζηακυηδηα 

ή ηδκ ζηακυηδηα βζα ιοσηυ ένβμ. 

δ) Ζ πμνήβδζδ ακααμθζηχκ - ακδνμβυκςκ ζηενμεζδχκ έπεζ ζοκδεεεί ιε 

δοζιεκείξ επζδνάζεζξ ζημ ζοηχηζ, ζημ ηανδζαββεζαηυ ζφζηδια, ζημ ακαπαναβςβζηυ 

ζφζηδια ηαζ ζηδκ ροπμθμβζηή ηαηάζηαζδ ημο αηυιμο. Σμ ζοιπέναζια αοηυ ααζίγεηαζ 

ζε ένεοκεξ πμο έβζκακ βζα εεναπεοηζημφξ ζημπμφξ ηαζ θζβυηενμ ζε αεθδηέξ. Μέπνζ κα 
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ειπθμοηζζηεί δ βκχζδ ιαξ ηαζ ιε άθθεξ ένεοκεξ, μζ δοκδηζημί κα ζοιπενζθαιαάκμοκ 

εηείκμοξ πμο παναηδνήεδηακ ζε ιεθέηεξ πμο έβζκακ βζα εεναπεοηζημφξ ζημπμφξ. 

 

5.16  Φπζηνινγηθά Δξγνγελή Βνεζήκαηα 

 

ημ ζδιείμ αοηυ εα ακαθοεμφκ δζαθμνεηζηά ενβμβεκή αμδεήιαηα υπςξ αθηαθζηά 

άθαηα, ιεηάββζζδ αίιαημξ, μλοβμκμεεναπεία, ηανκζηίκδ η.α. 

 

5.16.1 Αλαβνιηθά Μεηαιιηθά Άιαηα 

 

Σα ιεηαθθζηά άθαηα πμο αολάκμοκ ηα επίπεδα ηςκ ακααμθζηχκ μνιμκχκ είιαζ 

ιζα ηαζκμφνβζα ελέθζλδ ζημκ ηυζιμ ηςκ δζαηνμθζηχκ ζοιπθδνςιάηςκ βζα ημ body 

building. Μέπνζ ηχνα δ ένεοκα είκαζ ιζηνή αθθά ζίβμονα πμθθά οπμζπυιεκδ. Ζ πζμ 

εκδζαθένμοζα κέα ένεοκα πνμένπεηαζ απυ ημκ δυηημνα Γηάνο Ήαακξ ημο Πακεπζζηδιίμο 

Μπέιζκηγζ ηδξ Μζκεζυηα. Υνδζζιμπμζχκηαξ έκακ ηαζκμφνβζμ ηφπμ πνςιίμο πμο 

μκμιάγεηαζ «ηνυιζη πζημθζκέζη», μ Ήαακξ, δζαπίζηςζε ζδιακηζηέξ αολήζεζξ ζε ηαεανυ 

ζζηυ ζε ακενχπμοξ. Σμ Ηκζηζημφημ Κυθβηακ ηάκεζ ιζα ένεοκα πάκς ζηζξ πζεακέξ 

ακααμθζηέξ ζδζυηδηεξ ημο «ηνυιζη πζημθζκέζη». Σμ επίπεδα ημο ζοιπθδνχιαημξ 

ηοιαίκμκηαζ ακάιεζα ζηα 200 ιε 400 ιζηνμβναιιάνζα διενδζίςξ. Υνδζζιμπμζχκηαξ 

πνχιζμ ζακ ζοιπθήνςια, ιδκ οπενααίκεηαζ αοηά ηα επίπεδα βζαηί αοηυ ημ ιεηαθθζηυ 

άθαξ ιπμνεί κα είκαζ ημλζηυ. Ζ Δεκζηή Αηαδδιία Δπζζηδιχκ πνμηείκεζ ιία ιέβζζηδ θήρδ 

πνςιίμο 200 ιζηνμβναιιανίςκ ηδκ διένα. 

Έκα άθθμ ιεηαθθζηυ άθαξ πμο ιπμνεί κα είκαζ ακααμθζηυ είκαζ ημ αάνζμ. Σμ 

αυνζμ δεκ εεςνμφκηακ απαναίηδημ ιέπνζ ημ 1981, υηακ μζ ενεοκδηέξ απέδεζλακ υηζ 

ζπεηίγεηαζ ιε ημκ ιεηααμθζζιυ ημο αζαεζηίμο ηαζ ημο ιαβκδζίμο. ήιενα, ένεοκεξ απυ 

ημκ Φυνεζη Νίθζμκ ηαζ ημοξ ζοκενβάηεξ ημο ζημ ηιήια Γεςθμβίαξ, έδεζλακ υηζ δ 

πνδζζιμπμίδζδ 3mg  αμνίμο ηαεδιενζκά απυ βοκαίηεξ, ημοξ αφλδζε ηα επίπεδα 

ηεζημζηενυκδξ ηαζ ηδξ 17-Βήηα μζζηναδζυθδξ. Μέπνζ ζηζβιήξ ηακείξ δεκ έπεζ απμδείλεζ 

μπμζμδήπμηε απμηέθεζια ημο αμνίμο ζημκ ηαεανυ ιοσηυ ζζηυ, αθθά μπμζαδήπμηε μοζία 

αολάκεζ ηα επίπεδα ηεζημζηενυκδξ είκαζ ηαθυξ οπμρήθζμξ βζα ηδκ αφλδζδ ηδξ ιοσηήξ 

ιάγαξ. 
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5.16.2 Φσζθνξηθά άιαηα 

 

Σα απμηεθέζιαηα ηςκ πζμ ζφβπνμκςκ ενεοκχκ δείπκμοκ υηζ ηα θςζθμνζηά άθαηα 

ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ απυ αεθδηέξ ημο ζηίαμο ζε απμζηάζεζξ πμο ηοιαίκμκηαζ 

απυ 100 ιέηνα ιέπνζ ηαζ ζε ιαναεχκζμ δνυιμ. 

Ο θχζθμνμξ είκαζ έκα απαναίηδημ ζοζηαηζηυ ηδξ δζαηνμθήξ. ημκ ακενχπζκμ 

μνβακζζιυ οπάνπεζ ιε ηδ ιμνθή ηςκ θςζθμνζηχκ αθάηςκ. Ζ ιεβάθδ πθεζμρδθία ηςκ 

θςζθυνςκ ζοκδοαγυιεκα ιε ημ αζαέζηζμ δδιζμονβμφκ ημ θςζθμνζηυ αζαέζηζμ, ημ 

μπμίμ είκαζ έκα δμιζηυ ζοζηαηζηυ ηςκ δμκηζχκ ηαεχξ ηαζ ηςκ μζηχκ. οκδοάγμκηαζ 

επίζδξ ιε άθθεξ πδιζηέξ μοζίεξ ζημκ μνβακζζιυ, μζ μπμίεξ έπμοκ ζδιακηζηέξ θοζζμθμβζ-

ηέξ θεζημονβίεξ ζπεηζηά ιε ηδκ παναβςβή ηδξ εκένβεζαξ. 

ζμκ αθμνά ημκ πνχημ εκενβεζαηυ ιδπακζζιυ μ θχζθμνμξ ζπδιαηίγεζ δεζιμφξ 

ορδθήξ εκένβεζαξ υηακ ζοκδέεηαζ ιε ηα μνβακζηά ζοζηαηζηά ηδξ ηνζθςζθμνζηήξ 

αδεκμζίκδξ (ΑΣΡ) ηαζ ηδξ θςζθμηνεαηίκδξ (CP). Σμ θςζθμνμφπμ κάηνζμ ηαζ ηάθζμ 

πνδζζιεφμοκ ζα νοειζζηζηά δζαθφιαηα ζημκ μνβακζζιυ ηαζ θεζημονβμφκ πανυιμζα ιε ηα 

αθηαθζηά άθαηα βζα ηδ αεθηίςζδ ημο ακαενυαζμο βαθαηηζημφ ιδπακζζιμφ. Μπμνμφκ 

επίζδξ κα ςθεθήζμοκ ηαζ ημ αενυαζμ ζφζηδια ιε πμθθμφξ ηνυπμοξ. Ο θχζθμνμξ επίζδξ 

είκαζ απαναίηδημξ βζα ηδ ζςζηή θεζημονβία πμθθχκ αζηαιζκχκ ημο ζοιπθέβιαημξ Β υπςξ 

δ Β1 (εεζαιίκδ), δ μπμία παίνκεζ ιένμξ ζηδκ αενυαζα παναβςβή εκένβεζαξ απυ ημοξ 

οδαηάκεναηεξ ηαζ ηα θίπδ. Ο θχζθμνμξ επίζδξ είκαζ ιένμξ ιζαξ έκςζδξ πμο οπάνπεζ ζηα 

ενοενμηφηηανα βκςζηή ςξ 2,3 · DPG (2,3 δζθςζθμβθοηενάζδ), δ μπμία δζεοημθφκεζ ηδκ 

απεθεοεένςζδ ημο μλοβυκμο απυ ηδκ αζιμζθαζνίκδ ζηα ιοσηά ηφηηανα. 

Πζζηεφεηαζ υηζ ηα θςζθμνζηά άθαηα ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδ 

αεθηίςζδ ηδξ απυδμζδξ ζε πμθθά αβςκίζιαηα, εάκ αεθηίςκακ ηζξ δοκαηυηδηεξ ηαεεκυξ 

απυ ημοξ ηνεζξ ιδπακζζιμφξ παναβςβήξ εκένβεζαξ. Ζ πνήζδ ηςκ θςζθμνζηχκ αθάηςκ 

βζα ενβμβεκείξ ζημπμφξ μκμιάγεηαζ επίζδξ οπενπθήνςζδ θςζθυνμο. 

Ζ οπεναμθζηά ηαηακάθςζδ ηςκ θςζθμνζηχκ αθάηςκ υηακ ζοκδοάγεηαζ ιε 

παιδθά επίπεδα αζαεζηίμο ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε έθθεζρδ αζαεζηίμο. 

 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

114 
 

5.16.3 Ομπγνλνζεξαπεία 

 

Ζ εζζπκμή μλοβυκμο πνζκ απυ ημοξ αβχκεξ πμο παθαζυηενα πνδζζιμπμζμφηακ 

ανηεηά ζοπκυ, εεςνείηαζ ζήιενα λεπεναζιέκδ ηαζ δ πνδζζιυηδηα ηδξ ιεευδμο έπεζ ήδδ 

αιθζζαδηδεεί απυ πμθθμφξ εζδζημφξ. 

Παθαζυηενα είπε οπμζηδνζπεεί υηζ δ εζζπκμή μλοβυκμο πνζκ απυ ηδκ έκανλδ εκυξ 

αβχκα ημθφιαδζδξ, αεθηίςκε ζδιακηζηά ηδκ επίδμζδ, δζαπζζηχεδηε υιςξ ζφκημια, υηζ 

δ επίδναζδ αοηήξ ηδξ εζζπκμήξ ελαθακζγυηακ ιέζα ζε ηνία θεπηά. 

Αθθά ηαζ βζα ηα άθθα αβςκίζιαηα οπμζηδνίπεδηε υηζ δ πμνήβδζδ ηαεανμφ 

μλοβυκμο, πνζκ ηδκ έκανλδ ημο αβχκα, ιπμνεί κα επζηνέρεζ ζημκ αεθδηή κα ηναηήζεζ βζα 

πενζζζυηενμ πνυκμ ηδκ ακαπκμή ημο, ζδέα πμο εκεμοζίαζε ηαζ πανέζονε πμθθμφξ 

πνμπμκδηέξ, ημθοιαδηχκ ηονίςξ ηαζ δνμιέςκ ιεβάθςκ απμζηάζεςκ, κα δζαδχζμοκ ηδκ 

μλοβμκμεεναπεία, αβκμχκηαξ ααζζηά ηδκ πμθφ ζφκημιδ δζάνηεζα εκένβεζαξ ηδξ. ήιενα, 

πζζηεφεηαζ υηζ δ μλοκμεεναπεία, πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηα ιεζμδζαζηήιαηα ηςκ 

πμδμζθαζνζηχκ αβχκςκ βζα κα επζηφπεζ ηδκ ελαθάκζζδ ημο ηάιαημο ηςκ 

πμδμζθαζνζζηχκ, δεκ πνμζθένεζ ηίπμηα πενζζζυηενμ απυ ιζα εοκμσηή ροπμθμβζηή 

επίδναζδ. Μενζημί ιυκμ βζαηνμί - θίβμζ εοηοπχξ ζήιενα -επζιέκμοκ αηυια, ααεζά 

πεπεζζιέκμζ βζα ηδκ εκενβδηζηή επίδναζδ ηδξ μλοβμκμεεναπείαξ, ημοθάπζζημκ ζηζξ 

πενζυδμοξ ακάπαοζδξ ηςκ αεθδηχκ, οπμζηδνίγμκηαξ, εηηυξ ηςκ άθθςκ ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ 

δ πμνήβδζδ μλοβυκμο δεκ πνμηαθεί ηαιία ζμαανή ακεπζεφιδηδ εκένβεζα. 

Ζ μλοβμκμεεναπεία επζαάθθεηαζ ιυκμ ζηζξ πενζπηχζεζξ εηείκεξ πμο μ αεθδηήξ 

ζηαιαηά ηδκ πνμζπάεεζα ηαζ ανίζηεηαζ ζε πενζμπή ιε εθαηηςιέκδ ηάζδ μλοβυκμο ζημκ 

εζζπκευιεκμ αένα, υπςξ ζοπκά ζοιααίκεζ ζε μνζζιέκμοξ μνεζκμφξ ζηαειμφξ 

πμδδθαηζζηχκ ή ιεηά απυ ιαναεχκζμοξ δνυιμοξ ζε λενή ηαζ πςνίξ επανηή πμζυηδηα 

μλοβυκμο αηιυζθαζνα. 

 

5.16.4 Ύπλσζε 

 

Δίκαζ βεβμκυξ ηαζ πένα απυ ηάεε αιθζαμθία υηζ μ ροπμθμβζηυξ πανάβμκηαξ παίγεζ 

ζδιακηζηυ νυθμ ηαηά ηδκ άεθδζδ ηαζ επδνεάγεζ ηαηά ηνυπμ ηαεμνζζηζηυ ηδκ αβςκζζηζηή 

δζάεεζδ ημο αεθδηή. Δίκαζ επίζδξ αέααζμ υηζ ζημ «θοζζηυ» υνζμ ηςκ ζηακμηήηςκ εκυξ 
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αεθδηή πνμζεέηεηαζ ηαζ ημ «ροπζηυ» υνζμ, ημο μπμίμο ηα θοζζμθμβζηά πθαίζζα 

ηαεμνίγμκηαζ ηονίςξ απυ ηδ ζςιαηζηή δζάπθαζδ (ίζςξ ηαζ απυ ηδκ ηθδνμκμιζηυηδηα), 

πανάβμκηεξ πμο είκαζ δοκαηυκ κα επδνεαζημφκ. 

Καζ εηηυξ απυ ηα θάνιαηα, άθθμζ ιέεμδμζ έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ζε ιία 

πνμζπάεεζα επδνεαζιμφ αοημφ ημο «ροπζημφ» μνίμο. Πνμζςπζηέξ θζθμδμλίεξ, ηζκδηά 

απυ ημ πενζαάθθμκ, δ ροπζηή ημο «άζηδζδ», δ οπμζηήνζλδ ημο ημζκμφ ιε επεοθδιίεξ ηαζ 

πεζνμηνμηήιαηα ηθπ., απμηεθμφκ ζδιακηζημφξ ηνυπμοξ εκυξ ηέημζμο επδνεαζιμφ πμο 

αμδεά ζηδκ επζηοπία. 

ηα ιέζα αοηά ζοβηαηαθέβεηαζ ηαζ δ «φπκςζδ», πμο βκχνζζε ιεβάθδ άκμδμ, 

ηαηά ηδ δεηαεηία ηονίςξ ημο '60, ζε μνζζιέκμοξ αεθδηζημφξ ηφηθμοξ (ημθφιαδζδ, άνζδ 

αανχκ). Ένεοκεξ πμο έβζκακ πνζκ πεκήκηα ζπεδυκ πνυκζα οπμζηήνζγακ ηδκ άπμρδ υηζ 

«μνζζιέκμξ ααειυξ φπκςζδξ» ιπμνμφζε κα πνμηαθέζεζ πνάβιαηζ ηάπμζα αφλδζδ ηδξ 

δφκαιδξ ηαζ ηδκ ακημπήξ, ηάηζ πμο επζαεααζχεδηε ηαζ ιε κευηενεξ ιεθέηεξ. Ζ «φπκςζδ» 

αζημφζε ηάπμζα εοενβεηζηή επίδναζδ ζηδκ ροπμθμβζηή πνμεημζιαζία ηςκ αεθδηχκ ηαζ 

εηδδθςκυηακ ιε αφλδζδ 26,5% πενίπμο ηδξ ιέβζζηδξ δφκαιδξ ηςκ ηαιπηήνςκ ιοχκ ημο 

πήπδ (ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ «φπκςζδξ»), εκχ ιεηά ηδκ φπκςζδ πενίμδμ έθεακε ημ 

18,7%. Έηζζ είκαζ, ιεηά απυ αοηυ θμβζηυ κα οπμζηδνίγεηαζ υηζ μ «οπκςηζζιέκμξ» 

αεθδηήξ πνέπεζ κα είκαζ «ροπζηά δεηηζηυξ», κα είκαζ δδθαδή πεπεζζιέκμξ βζα ηα 

εοενβεηζηά απμηεθέζιαηα ηδξ ιεευδμο αοηήξ. Νευηενεξ ένεοκεξ ακαθένμοκ αεθηίςζδ 

ηδξ απυδμζδξ ηςκ αεθδηχκ πμο ηδκ πνμδβμφιεκδ ιένα είπακ οπμαθδεεί ζε ζοκεδνίεξ 

φπκςζδξ, αθθά ημφημ δεκ θαίκεηαζ κα μθείθεηαζ ηυζμ ζηδκ ιέεμδμ αοηή ηαε' αοηή, αθθά 

ζημ βεβμκυξ υηζ ηδκ πνμδβμφιεκδ ιένα μζ αεθδηέξ είπακ ακαπαοεεί απμθεφβμκηαξ 

μπμζαδήπμηε ελάκηθδζδ ιε άθθεξ δναζηδνζυηδηεξ. 

Δίκαζ βκςζηυ υηζ μ νυθμξ ημο βζαηνμφ ηαζ ημο πνμπμκδηή είκαζ κα 

επζηφπμοκ χζηε μ αεθδηήξ ημοξ κα θηάζεζ ημ ιέβζζημ ηςκ πζεακμηήηςκ απυδμζδξ ηαζ 

επζηοπίαξ ηαηά ηδ ζηζβιή ημο αβχκα. Έηζζ ιάθζζηα ελδβμφκηαζ ηαζ μνζζιέκεξ απμηοπίεξ 

αεθδηχκ, βζα ημοξ μπμίμοξ ηαεοζηένδζε δ χνα έκανλδξ ημο αβςκίζιαημξ ή ακααθήεδηε 

δ ιένα ημο αβχκα θυβς ηαζνμφ ηθπ. Ακαθένεηαζ υηζ μ Ferdinand Bracke ακαβηάζηδηε κα 

ακααάθεζ πμθθέξ θμνέξ ηδ ζηζβιή ηδξ πνμζπάεεζαξ ημο βζα κα λακαηενδίζεζ ημ 

παβηυζιζμ νεηυν ζημ άεθδια ημο ζημ Μελζηυ. Καηά ηδκ ακαιμκή ημο απυ ανμπή, ημ 

κεονζηυ ημο δοκαιζηυ ιεζχεδηε, δ ζοβηέκηνςζδ ημο ηαζ ηα «ηίκδηνα» ημο εθαηηχεδηακ 

ηαζ υηακ μ Βέθβμξ δνμιέαξ ιπήηε ζηδκ πίζηα, είπε λεπενάζεζ ηδκ πενίμδμ ιέβζζηδξ 
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απυδμζδξ ηαζ ανζζηυηακ ζηδκ πενίμδμ ημο εηκεονζζιμφ ηαζ ηδξ ακδζοπίαξ, πνμμζιίςκ 

απμηοπίαξ. 

Έκαξ αεθδηήξ ιε αζεεκή ροπζζιυ ηαζ πεζιέκμ δεζηυ πενκά εφημθα απυ ηδ 

θάζδ ηδξ άηναξ ζοβηέκηνςζδξ ζηδ θάζδ ηδξ ακδζοπίαξ, ημο άβπμοξ ηαζ ημο πακζημφ. 

Ζ φπκςζδ είκαζ ιζα ιέεμδμξ πμο πνμζπαεεί κα απεθεοεενχζεζ ημκ αεθδηή 

απυ μνζζιέκμοξ ζηνεζμβυκμοξ πανάβμκηεξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο αβχκα. ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα δδθαδή μ «οπκςηζζηήξ» έπεζ ζακ νυθμ ηαζ απμζημθή κα μδδβήζεζ ημκ 

«οπκςηζζιέκμ» αεθδηή ζηζξ ζδακζηέξ ζοκεήηεξ απυδμζδξ ηδ ζηζβιή αηνζαχξ ημο 

αβςκίζιαημξ. Αθθά αέααζα δ επίηεολδ ηδξ επζηοπίαξ εκυξ ηέημζμο ζηυπμο ιε έκα ηέημζμ 

ιέζμ - ηδκ φπκςζδ - αθήκεηαζ ζηδκ ηνίζδ ημο ηαεεκυξ. 

 

5.16.5 Μπτθή δηέγεξζε κε ειεθηξόδηα 

 

Ζ ζοκεπήξ ηαζ εκηαηζηή άζηδζδ πμο απμζημπεί ζηδκ ακάπηολδ ημο ιοσημφ 

ζοζηήιαημξ έπεζ ηαεζενςεεί ζήιενα ζε υθα ηα αεθήιαηα ηαζ πενζθαιαάκεζ ημ ζφκμθμ 

ηςκ δζαδζηαζζχκ ηαζ ιέζςκ πμο επζηνέπμοκ ζημκ αεθδηή κα αεθηζχκεζ ηδκ ιοσηή ημο ζζπφ 

ζε ζοκδοαζιυ ή υπζ ιε ηάπμζα άθθδ θοζζηή ζηακυηδηα. 

Δθυζμκ υιςξ δ ιοσηή ζζπφξ ελανηάηαζ ηονίςξ απυ ηδ ιοσηή ιάγα, είκαζ θμβζηυ μζ 

ενεοκδηέξ κα πνμζπαεμφκ κα ανμοκ μοζίεξ ηαζ «ιέζα» ζηακά κα αολήζμοκ ηδ ιοσηή 

ιάγα. Έηζζ ακαηάθορακ μοζίεξ υπςξ ηα ακααμθζηά, ηαζ «ιέζα» υπςξ δ ιοσηή δζέβενζδ, 

ιε εθανιμβή δθεηηνζζιμφ. 

Πνχημζ μζ μαζεηζημί άνπζζακ ένεοκεξ ζημκ ημιέα αοηυ, ημ 1968 ηαζ ημ 1971 δ 

ιέεμδμξ πνδζζιμπμζήεδηε ζε αεθδηέξ πμο δ αφλδζδ ηδξ ιοσηήξ ζζπφμξ ήηακ 

πνςηανπζηυξ πανάβμκηαξ επζηοπίαξ, υπςξ ζε αεθδηέξ άνζδξ αανχκ, παθαζζηέξ, παίηηεξ 

ημο πυηεσ ηαζ άθθμοξ. Ζ ιέεμδμξ ζοκίζηαηαζ ζηδκ εθανιμβή νεοιάηςκ πμο ενεείγμοκ 

έκακ ιο ή ιία μιάδα ιοχκ βζα ημοξ μπμίμοξ επζδζχηεηαζ δ πνυηθδζδ οπενηνμθίαξ. 

Υνδζζιμπμζμφκηαζ νεφιαηα ιε ζοπκυηδηεξ ζηακέξ κα πνμηαθέζμοκ ιέβζζηδ ιοσηή 

ζφζπαζδ πςνίξ υιςξ κα πνμηαθμφκ ημκ παναιζηνυ πυκμ. Ζ επακάθδρδ αοηχκ ηςκ 

ζοζπάζεςκ μδδβεί ζε ιζα ιοσηή οπενηνμθία. Έηζζ μ δθεηηνζηυξ αοηυξ ενεεζζιυξ 

επζηνέπεζ ηδκ αφλδζδ, πνμμδεοηζηά, ηδξ ιοσηήξ ζζπφμξ πςνίξ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ, 

δδθαδή πςνίξ ηδκ εθάπζζηδ ηυπςζδ. Ζ ζςζηή δε εθανιμβή ηδξ ιεευδμο αοηήξ ζε οβζείξ 
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ιοξ επζηνέπεζ ζδιακηζηή οπενηνμθία, ηοηθμθμνζηή επάνηεζα, ιε ηδκ αφλδζδ ημο εφνμοξ 

ηςκ αββείςκ ημο ιουξ, πμο έπεζ ζακ απμηέθεζια ηαζ ηδ αεθηίςζδ ημο ηοηηανζημφ 

ιεηααμθζζιμφ ηαζ αφλδζδ ηςκ ακηακαηθαζηζηχκ. Σα ηαθφηενα απμηεθέζιαηα ιπμνεί κα 

επζηεοπεμφκ ιε είημζζ ζοκεδνίεξ πμο εηηεθμφκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ζανάκηα διενχκ 

πμο πνμδβμφκηαζ ημο αβχκα. Κάεε ζοκεδνία πμο αημθμοεείηαζ απυ ιία διένα 

ακάπαοζδξ, πενζθαιαάκεζ δέηα ενεεζζιμφξ, δζάνηεζαξ δέηα δεοηενμθέπηςκ πμο 

αημθμοεμφκηαζ απυ ιία δζαημπή δζάνηεζαξ πεκήκηα δεοηενμθέπηςκ. Μεηά απυ 

δεηαηέζζενζξ ζοκεδνίεξ δ αφλδζδ ηδξ ιοσηήξ ζζπφμξ έπεζ θηάζεζ ζημ 30-35% εκχ ζημ 

ηέθμξ ηδξ εεναπείαξ θεάκεζ ζε έκα ιέβζζημ 50% πμο δεκ ιπμνεί υιςξ κα λεπεναζηεί. 

Ζ ιέεμδμξ ιπμνεί κα ζοκδοαζηεί ιε εκυνβακδ βοικαζηζηή, ηα απμηεθέζιαηα δε 

ημο ζοκδοαζιμφ αοημφ είκαζ αηυιδ ηαθφηενα. Οζ μαζεηζημί ενεοκδηέξ πζζηεφμοκ υηζ δεκ 

έπεζ επζαθααείξ επζπηχζεζξ ζηδκ οβεία ηςκ αεθδηχκ εθυζμκ αέααζα βίκεηαζ οπυ ζαηνζηή 

παναημθμφεδζδ, ακ ηαζ οπμζηδνίγεηαζ υηζ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ νήλδ ηςκ ηεκυκηςκ ηαζ 

ιοσηή απμκεφνςζδ, ιυκζιεξ ιοσηέξ ζοζπάζεζξ ηαζ επζπμθήξ θθεαίηζδα. 

 

5.17 Μεηαγγίζεηο αίκαηνο 

 

 Αοημαθαζιαλμιεηάββζζδ    ή    πνμηθδηή    ενοεναζιία    ή    αζιαηζηυ 

κημπάνζζια είκαζ δ ηεπκζηή εηείκδ, ιε ηδκ μπμία έκα άημιμ αολάκεζ πθαζιαηζηά   ηαζ   

πνυζηαζνα   ηδκ   ηζιή   ημο   αζιαημηνίηδ   ηαζ   ηδ ζοβηέκηνςζδ αζιμζθαζνίκδξ ζηα 

αίια ημο, ιε ζημπυ κα αεθηζχζεζ ηδκ επάνηεζα ημο ζοζηήιαημξ ιεηαθμνάξ μλοβυκμο ηαζ 

ηαηά ζοκέπεζα ηδκ αενυαζα ζζπφ ηαζ ηδκ ακημπή ημο. 

 Ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ υηζ ημ κημπάνζζια ιε αίια πανέπεζ ενβμβυκα ανςβή ζημκ 

αεθδηή ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ έπεζ απαβμνεοηεί δ πνήζδ ημο. Χζηυζμ δεκ οπάνπμοκ 

ιέεμδμζ ακίπκεοζδξ ηαζ εθέβπμο πθαζηήξ ενοενμηοηηανίαξ. Ζ εβηονυηδηα ηέημζςκ 

ιεευδςκ εα ήηακ πενζμνζζιέκδ βζαηί ενοεναζιία ιπμνεί κα πνμηθδεεί απυ εβηθζιαηζζιυ 

ζε ορυιεηνμ ηαζ κα επδνεαζηεί απυ ηδκ έκοδνμ ηαηάζηαζδ ημο μνβακζζιμφ ηαζ ηζξ 

θοζζμθμβζηέξ δζαηοιάκζεζξ ημο αζιαημηνίηδ. 

 Σμ πνυαθδια ημο κημπανίζιαημξ ιε αίια έπεζ δζενεοκδεεί ζε πμθθά 

ενβαζηήνζα ημκ ηεθεοηαίμ ηαζνυ, ζδζαίηενα ιεηά ηζξ εηπθδηηζηέξ επζδυζεζξ ηαζ 

μθοιπζαηέξ δζαηνίζεζξ ημο ηακδζκααμφ αεθδηή Lasse Viren ζε δνυιμοξ  ιεβάθςκ 
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απμζηάζεςκ. Σα επζηεφβιαηα αοηά ζοκέπεζακ ιε ηδ δδιμζίεοζδ πεζναιαηζηχκ ενβαζζχκ 

απυ ηακδζκααζηά ενβαζηήνζα πμο έδεζπκακ υηζ δ ιεηάββζζδ ενοενμηοηηάνςκ αολάκεζ ηδ 

ιέβζζηδ πνυζθδρδ μλοβυκμο ηαζ ηδκ ακημπή ηςκ δμηζιαγυιεκςκ. 

Οζ ενεοκδηέξ ζηδνίπηδηακ βζα ηζξ ένεοκεξ αοηέξ ζηδκ εεςνδηζηή οπυεεζδ, 

υηζ αζιμζοιπφηκςζδ ηαζ αφλδζδ ηςκ ενοενμηοηηάνςκ εα πνμηαθέζεζ αφλδζδ ημο 

ανηδνζαημφ μλοβυκμο, πμο είκαζ ημ βζκυιεκμ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ αζιμζθαζνίκδξ επί 

ημκ ημνεζιυ ηδξ ιε μλοβυκμ. Δθυζμκ δ ηανδζαηή πανμπή παναιέκεζ αιεηάαθδηδ ηαζ ηα 

ιοσηά εκγοιαηζηά ζοζηήιαηα ιπμνμφκ κα ηαηακαθχζμοκ ηδκ πνυζεεηδ πανμπή 

μλοβυκμο, δ ιέβζζηδ πνυζθδρδ μλοβυκμο πνέπεζ ηάης απυ αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ κα 

αολδεεί. Ζ οπυεεζδ αοηή πνάβιαηζ επαθδεεφηδηε. ηακ υιςξ μ αζιαημηνίηδξ λεπενκά 

ημ 50%, αολάκεζ δ βθουηδξ ημο αίιαημξ ειπμδίγμκηαξ έηζζ ηδ νμή ημο ηαζ εθαηηχκμκηαξ 

ηδκ ηανδζαηή πανμπή. ηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ δεκ παναηδνείηαζ εοενβεηζηή επίδναζδ ηδξ 

ιεηάββζζδξ ηςκ ενοενμηοηηάνςκ ζηδ ιεηαθμνά μλοβυκμο ζημοξ ζζημφξ. 

ε ένεοκεξ υπμο ηδνήεδηε ζςζηυξ πεζναιαηζηυξ ζπεδζαζιυξ (εζημκζηή 

δζαδζηαζία ςξ ιέζμ εθέβπμο, ενοενμηοηηαζιία, έθθεζρδ ακαζιίαξ, απμηαηάζηαζδ 

ενοενμηοηηάνςκ πνζκ απυ ηδ ιεηάββζζδ ηθπ.), δείπεδηε υηζ ζακ απμηέθεζια ηδξ 

ιεηάββζζδξ αολήεδηε δ ιέβζζηδ πνυζθδρδ μλοβυκμο απυ 3,9% έςξ 12,8% ηαζ δ δνμιζηή 

ακημπή απυ 2,5% έςξ 35%. 

Ζ ιέεμδμξ αοηή επζηοβπάκεηαζ ιε πμθθμφξ ηνυπμοξ. Μζα απυ αοηέξ είκαζ δ 

μιυθμβδ ιεηάββζζδ ή πανμπή αίιαημξ απυ ηάπμζμκ άθθμκ ιε ίδζα μιάδα αίιαημξ. ηδκ 

πενίπηςζδ αοηή δ αφλδζδ ηςκ ενοενμηοηηάνςκ ελανηάηαζ απυ ηδκ πμζυηδηα 

ιεηάββζζδξ. Μζα άθθδ ιέεμδμξ είκαζ βκςζηή ςξ αοηυθμβδ ιεηάββζζδ ζηδκ μπμία 

ιεηεπέεηαζ ημ ίδζμ ημ αίια ημο αεθδηή. Δδχ οπάνπεζ ιζα θήρδ πμζυηδηαξ αίιαημξ 

πενίπμο 2 ιήκεξ πνζκ ημκ αβχκα δ μπμία δζαηδνείηαζ. ημ δζάζηδια αοηυ δ μνβακζζιυξ 

πανάβεζ κέα ενοενμηφηηανα βζα κα επακέθεεζ μ ανζειυξ ημοξ ζηα θοζζμθμβζηά επίπεδα. 

Γζα κα δζαηδνδεεί ημ αίια βζα έκα ηυζμ ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια πνέπεζ κα πςνζζημφκ 

ηα ενοενμηφηηανα απυ ημ αίια ηαζ κα ροπεμφκ. Ανβυηενα λακαεκχκμκηαζ ιε ηδ αμήεεζα 

εκυξ αθαημφπμο δζαθφιαημξ πμο δζεοημθφκεζ ηδ ιεηάββζζδ. 

Ζ δζαδζηαζία αοηή είκαζ: ανηεηυ δζάζηδια πνζκ απυ ημκ αβχκα, μ αεθδηήξ 

οπμαάθθεηαζ ζε δζαδμπζηέξ αθαζιάλεζξ, ημ αίια πμο αθαζνείηαζ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ 

ζοκηδνείηαζ ηαηάθθδθα ηαζ ιεηαββίγεηαζ ζημ ίδζμ άημιμ ιία πενίπμο εαδμιάδα πνζκ ημκ 

αβχκα. 
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Ζ αθαίιαλδ ηαζ δ ιεηάββζζδ ζπεηζηά πενζμνζζιέκδξ πμζυηδηαξ δεκ   αολάκεζ   

αλζυθμβα   ηδ    ιέβζζηδ   πνυζθδρδ   μλοβυκμο. Απμηεθεζιαηζηή   είκαζ   δ   ιεηάββζζδ   

πάκς  απυ   800-900 ml αίιαημξ. 

Τπάνπμοκ δφμ ηνυπμζ ζοκηήνδζδξ ημο αθαζνμφιεκμο αίιαημξ : δ απθή ρφλδ 

ζημοξ 4 
μ
C ηαζ δ ηαηάρολδ. ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ ημ ζοκηδνδιέκμ αίια πνέπεζ κα 

πνδζζιμπμζδεεί ημ ανβυηενμ ζε 4-5 εαδμιάδεξ. Σμ πνμκζηυ υιςξ αοηυ δζάζηδια δεκ 

επανηεί βζα ηδκ πθήνδ απμηαηάζηαζδ ημο αζιαημηνίηδ ηαζ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ 

αζιμζθαζνίκδξ ημο αίιαημξ ημο αεθδηή ζηα πνμ ηδξ αθαίιαλδξ επίπεδα. Ήδδ, ηδκ πέιπηδ 

εαδμιάδα ιεηά ηδκ ηεθεοηαία αθαίιαλδ δ αζιμζθαζνίκδ ελαημθμοεεί κα είκαζ πεζιέκδ 

ηαηά 20-30% ηάης απυ ηδκ ηακμκζηή ηδξ ηζιή. Πένα απυ αοηυ δ απθή ρφλδ δεκ 

ειπμδίγεζ ηδ θοζζμθμβζηή ηαηαζηνμθή ενοενχκ αζιμζθαζνίςκ ζηα ζοκηδνμφιεκμ αίια, 

αθμφ ηαεδιενζκά αζιμθφεηαζ ημ 1% πενίπμο ηςκ ενοενμηοηηάνςκ ιε απμηέθεζια ζημ 

ηέθμξ ηδξ πέιπηδξ εαδμιάδαξ κα έπμοκ ηαηαζηναθεί βφνς ζημ 35% ηςκ ενοενχκ 

αζιμζθαζνίςκ. Ακηίεεηα δ ιέεμδμξ ηδξ ηαηάρολδξ δεκ έπεζ ηα ιεζμκεηηήιαηα αοηά. ηζξ 

πενζπηχζεζξ αοηέξ, ημ αίια πμο αθαζνείηαζ, οπμαάθθεηαζ ζε εζδζηή επελενβαζία: 

απμιμκχκμκηαζ ηα ενοενμηφηηανά ημο ηαζ ζηδ ζοκέπεζα αναζχκμκηαζ ιε βθοηενίκδ ζε 

ακαθμβία υβηςκ 9:1. Σμ ιίβια πμο πανάβεηαζ παβχκεζ ιε ηαηάρολδ ηαζ ιπμνεί κα 

ζοκηδνδεεί βζα πμθφ ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια, πςνίξ ζημ ιεηαλφ κα ηαηαζηναθμφκ ηα 

ενοενμηφηηανά ημο. 

 Ζ αθαίνεζδ ηςκ 900 ml αίιαημξ βίκεηαζ ζοκήεςξ ζε δομ δυζεζξ, πμο απέπμοκ 

ιεηαλφ ημοξ ημοθάπζζημκ 6 εαδμιάδεξ, υπςξ 6 επίζδξ εαδμιάδεξ πνέπεζ ημοθάπζζημκ κα 

ιεζμθααήζμοκ ακάιεζα ζηδκ ηεθεοηαία αθαίιαλδ ηαζ ζηδ ιεηάββζζδ. Όζηενα απυ ηάεε 

αθαίιαλδ μ αζιαημηνίηδξ ημο αεθδηή εθαηηχκεηαζ ηαηά 10% πενίπμο ηαζ απμηηά ηζξ 

ηακμκζηέξ ημο ηζιέξ ιεηά απυ 1 
1
/2 ιήκα. 

Μία πενίπμο εαδμιάδα πνζκ απυ ημκ αβχκα, βίκεηαζ δ ιεηάββζζδ ημο 

ζοκηδνδιέκμο αίιαημξ. ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ηαηάρολδξ, ημ αίια λεπαβχκεζ ιε 

ηαηάθθδθδ ηεπκζηή, πθέκεηαζ (απμιαηνφκεηαζ δ βθοηενίκδ) ηαζ αναζχκεηαζ ιε 

θοζζμθμβζηυ υνμ ζε ακαθμβία 1:1, έηζζ χζηε ηεθζηά ιεηαββίγμκηαζ ενοενμηφηηανα ιε 

ηζιή αζιαημηνίηδ 50%. 

Μεηά ηδκ ιεηάββζζδ, μ αζιαημηνίηδξ ηαζ δ ζοβηέκηνςζδ ηδξ αζιμζθαζνίκδξ δεκ 

αολάκμκηαζ αιέζςξ. Αολδιέκμξ είκαζ ιυκμ μ υβημξ ημο αίιαημξ ημο αεθδηή ηαηά 900 ml. 

Μένα υιςξ ιε ηδ ιένα, μ υβημξ ημο αίιαημξ ηείκεζ κα απμηαηαζηαεεί ζημ θοζζμθμβζηυ, 
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ιε ηδκ απμιάηνοκζδ οβνχκ απυ ημ πθάζια ηαζ ηεθζηά ηδκ έαδμιδ ιένα μ αζιαημηνίηδξ 

ηαζ δ αζιμζθαζνίκδ είκαζ 10-11% παναπάκς απυ ηζξ ακηίζημζπεξ ηζιέξ πνζκ ηδκ 

ιεηάββζζδ. 

Οζ ηονζυηενεξ πανεκένβεζεξ ηδξ ιεευδμο αοηήξ είκαζ : 

 Αφλδζδ ηδξ βθουηδηαξ ημο αίιαημξ, πνάβια πμο αολάκεζ ηζξ 

αββεζαηέξ  ακηζζηάζεζξ,   επζαναδφκεζ  ηδ   νμή  ημο   αίιαημξ, εθαηηχκεζ ηδ  θθεαζηή  

επάκμδμ ηαζ αολάκεζ ημ ένβμ ηδξ ηανδζάξ. 

 Αφλδζδ ζημ αίια ηςκ παναβυκηςκ ηδξ πήλδξ ηαηά 110-160%, 

πνάβια πμο πνμδζαεέηεζ ζε ενμιαχζεζξ ηαζ 

 Ηζπαζιζηέξ αθθμζχζεζξ ημο  δθεηηνμηανδζμβναθήιαημξ ηδξ άζηδζδξ, 

πμο παναηδνήεδηακ ζε ιενζηέξ πενζπηχζεζξ. 

Δπίζδξ οπάνπεζ ηίκδοκμξ ειθάκζζδξ θμζιχλεςκ απυ ιεηάββζζδ 

αίιαημξ, ημ μπμίμ απμηεθεί εαοιάζζμ ενεπηζηυ οπυζηνςια βζα ηδκ ακάπηολδ 

πμζηίθςκ παναβυκηςκ, ιζηνμαζαηχκ ηαζ ζμβεκχκ, υπςξ ζδραζιίεξ, 

εκδμηανδίηζδεξ Λέκηα, Ζπαηίηζδα Α. AIDS η.α. 

 

5.18 Καξληηίλε 

 

Ακαηαθφθεδηε ημ 1905 απυ Ρχζμοξ ενεοκδηέξ, εκχ μ πδιζηυξ ηδξ ηφπμξ 

δζεοηνζκίζηδηε ημ 1927. Σμ 1960 απμζαθδκίζηδηε απυ ημκ θοζζμθυβμ Φνζηγ μ νυθμξ ηδξ 

ηυζμ ζηδκ μλείδςζδ ηαζ εκενβμπμίδζδ ηςκ θζπανχκ μλέςκ υζμ ηαζ ζηδ δζαδζηαζία εζζυδμο 

ημοξ ζηα ιζημπυκδνζα ιε ηδ αμήεεζα ηδξ αηεηοθμηνακζαιζκάζδξ (ΑΚΣ). 

Ζ μλείδςζδ ηςκ θζπανχκ μλέςκ βίκεηαζ ιέζα ζηα ηφηηανα ηςκ δπαηζηχκ δμηίδςκ 

ζηα θυαζα, ημο ιομηανδίμο ηαζ ηςκ ζηεθεηζηχκ ιοχκ. Γζ' αοηυ ημ 95% ηδξ μθζηήξ ηανκζηίκδξ 

ημο μνβακζζιμφ ανίζηεηαζ ζοβηεκηνςιέκμ ζημ ήπαν, ημ ιομηάνδζμ ηαζ ημοξ ζηεθεηζημφξ ιοξ, 

ζηα ηφηηανα ηςκ μπμίςκ εθεοεενχκμκηαζ ιεβάθα πμζά εκένβεζαξ απυ ηδκ μλείδςζδ ηςκ 

θζπανχκ μλέςκ πμο ελμζημκμιμφκ άθεμκδ βθοηυγδ. 

ε πενίπηςζδ έθθεζρδξ ηανκζηίκδξ δζαηανάζζεηαζ μ ιεηααμθζζιυξ ηςκ θζπχκ, ηςκ 

θεοηςιάηςκ ηαζ ηςκ οδαηακενάηςκ (πνχηςκ οθχκ εκένβεζαξ). Αοηά ανίζημκηαζ ιεηαλφ 

ημοξ ζε ζπέζδ αθθδθελάνηδζδξ ή εκενβεζαηήξ ζφγεολδξ πμο είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδκ 

ηακμκζηή θεζημονβία ηςκ ηοηηάνςκ. 
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ηακ ιεζςεεί δ παναβςβή εκένβεζαξ, παναηδνείηαζ ζημκ μνβακζζιυ ζοζζχνεοζδ 

θζπανχκ μλέςκ (μλυκδ-δζμλεζηυ ηαζ α-μλοαμοηονζηυ μλφ) πμο είκαζ ημλζηά βζα ηδκ ηοηηανζηή 

ιειανάκδ. 

Ζ πνήζδ ηδξ ηανκζηίκδξ ζημκ αεθδηζζιυ ζηδνίγεηαζ ζηζξ ελήξ ηθζκζηέξ 

παναηδνήζεζξ: 

1. Αολάκεζ ημ νοειυ ιεηααμθζζιμφ ηςκ θζπανχκ μλέςκ ζημοξ 

βναιιςημφξ ιοξ ηαζ ημ ιομηάνδζμ χζηε κα ελμζημκμιείηαζ βθοημβυκμ ηαζ κα 

παναηείκεηαζ δ ζοκεπήξ απυδμζδ ημο ζημοξ ζζημφξ ηαηά ηδκ έκημκδ ιοσηή άζηδζδ. 

2. Αολάκεζ ηδ ιέβζζηδ ηαηακάθςζδ μλοβυκμο ηαζ ηδκ παναβςβή 

εκένβεζαξ ηαηά ηδκ εκηαηζηή άζηδζδ. 

3. Αολάκεζ ηδ θεζημονβζηή απυδμζδ, εκχ ιεζχκεζ ηδκ παναβςβή 

βαθαηηζημφ μλέμξ ζηδκ ηανδζά ηαζ πονμζηαθοθζημφ ζημοξ βναιιςημφξ ιοξ. 

Οζ ζπμοδαζυηενεξ παεήζεζξ απυ έθθεζρδ ηανκζηίκδξ είκαζ: μζ ιομπάεεζεξ, μζ ιοσηέξ 

δοζηνμθίεξ, μζ ζζπαζιζηέξ ιομηανδζμπάεεζεξ (ζηδεάβπδ ηαζ ζηθήνοκζδ ιομηανδίμο), μζ 

αννοειίεξ απυ ηνζηοηθζηά ακηζηαηαεθζπηζηά, δ ηίννςζδ ημο ήπαημξ, δ αζιμηάεανζδ, ημ βήναξ, 

μζ ακαζιίεξ απυ παναιυνθςζδ ηςκ ενοενχκ αζιμζθαζνίςκ η.ά. Ηδζαίηενα πνήζζιδ είκαζ ζηδκ 

ηανδζμθμβία, βζαηί ημ ιομηάνδζμ, ακ ηαζ πνδζζιμπμζεί ηδ βθοηυγδ βζα άκηθδζδ εκένβεζαξ, 

εκημφημζξ πνμηζιά ηα θζπανά μλέα, πμο εκενβμπμζμφκηαζ ιε ηδκ ηανκζηίκδ. 

Ζ πνήζδ ηανκζηίκδξ απυ ημοξ αεθδηέξ ζήιενα είκαζ επζηνεπηή απυ ηδ ΓΟΔ, πμο δεκ 

ηδκ έπεζ πενζθάαεζ ζηζξ απαβμνεοιέκεξ μοζίεξ. 

 

5.19  Μεζπιηξηελνιόλε 

Ζ ιεεοθηνζεκυθδ είκαζ ιζα κέα μοζία. Δίκαζ ηνμπμπμζδιέκδ ιμνθή ηδξ εκέζζιδξ 

ηνεκαμθυκδξ, βζα κα ιπμνεί κα πμνδβείηαζ απυ ημ ζηυια πςνίξ έκεζδ.  

Αοηά ηα δφμ ακααμθζηά πανμοζζάγμοκ ηδκ ζζπονυηενδ ζφκδεζδ ζημοξ οπμδμπείξ 

ακδνμβυκςκ απυ ηάεε άθθδ ακααμθζηή μοζία, ιε απμηέθεζια κα πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ζοπκά ςξ πνυηοπα ακαθμνάξ βζα ηα οπυθμζπα ακααμθζηά ςξ πνμξ αοηήκ ηδκ ζδζυηδηα. Ζ 

ηνεκαμθυκδ έπεζ ηαζ ιία άθθδ εκδζαθένμοζα ζηδκ ηηδκμηνμθία ζδζυηδηα, αολάκεζ ηδ 

δζαηνμθζηή απυδμζδ, δδθαδή ημ πμζμζηυ ηδξ ηαηακαθχιεκδξ ηνμθήξ, πμο ιεηαηνέπεηαζ 

ζε ιοσηή ιάγα, δδθαδή ηνέαξ.  
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Έηζζ, δ μοζία αοηή πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ πάποκζδ αμμεζδχκ ζε πχνεξ υπμο αοηυ 

επζηνέπεηαζ (ζηζξ πχνεξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ δ πάποκζδ ηηδκμηνμθζηχκ γχςκ ιε 

ακααμθζηά απαβμνεφεηαζ υιςξ, βζαηί ηα οπμθείιιαηά ημοξ αθάπημοκ ημκ άκενςπμ).  Ζ 

ηνεκαμθυκδ ηαζ δ ιεεοθηνζεκμθυκδ έπμοκ θοζζηά ηζξ ζοκήεεζξ πανεκένβεζεξ ηςκ 

ακααμθζηχκ, υ,ηζ ηαζ κα θέιε υιςξ δεκ είκαζ υθα ηα ακααμθζηά ίδζα.  

 Ζ ιεεοθηνζεκμθυκδ, πμο επζθέπεδηε κα πνδζζιμπμζδεεί ζημοξ αεθδηέξ , είκαζ απυ ηζξ πζμ 

επζηίκδοκεξ ακααμθζηέξ μοζίεξ πμο οπάνπμοκ, ηυζμ επζηίκδοκδ χζηε πμηέ δεκ έπεζ 

εβηνζεεί πμηέ βζα ηαιία θανιαηεοηζηή πνήζδ ζημκ άκενςπμ. Ζ πνήζδ ηδξ ζοκεπάβεηαζ 

ηαηαπυκδζδ ημο ήπαημξ, ζελμοαθζηή ακζηακυηδηα ηαζ εθάηηςζδ ηδξ θίιπζκημ ζημοξ 

άκηνεξ, ακάπηολδ ακδνζηχκ ζελμοαθζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ζηζξ βοκαίηεξ. 

Ζ ιεεοθηνζεκμθυκδ έπεζ αηυια ηδκ ζδζυηδηα κα αολάκεζ ηδ δνάζδ ηςκ μζζηνμβυκςκ, 

μπυηε ζημ ζηεφαζια ιπήηε ηαζ έκα ακηζμζζηνμβυκμ. Δπεζδή δ ηαηακάθςζδ ημο 

ζηεοάζιαημξ ζοκμδεφεηαζ απυ ελακηθδηζηή ηαζ ζδζαίηενα επίπμκδ πνμπυκδζδ βζα κα 

οπάνλεζ απμηέθεζια, ιπαίκεζ πνμθδπηζηά ηαζ έκα ζζπονυ μπζμεζδέξ ακαθβδηζηυ, δ 

αμοπνεκμνθίκδ. Δπζζηδιμκζηά, εεςνείηαζ έκα απυ ηα πζμ επζηίκδοκα ζηενμεζδή πμο 

ηοηθμθμνμφκ πανάκμια αθμφ ελαζηίαξ ηδξ ημλζηυηδηάξ ημο δεκ δυεδηε πμηέ ζε ηαιία 

πχνα ημο ηυζιμο άδεζα κυιζιδξ ηοηθμθμνίαξ, αθθά ακέηαεεκ ηοηθμθμνμφζε ζε ιζηνέξ 

πμζυηδηεξ, ιεηά απυ εζδζηή παναββεθία, ηαζ ιυκμ βζα ενεοκδηζημφξ ζημπμφξ. ηδ ιαφνδ 

αβμνά δ μοζία ηοηθμθμνεί ζοκήεςξ ζε οβνή ιμνθή ηαζ πμνδβείηαζ ιε εκδμιοσηή έκεζδ. 

Ζ δνάζδ ηδξ πενζθαιαάκεζ αφλδζδ ηδξ ιοσηήξ ιάγαξ ηαζ αολδιέκδ ηαφζδ ημο 

ζςιαηζημφ θίπμοξ.  

Κάπμζμξ, ηάπμο θμζπυκ ηάεζζε ηαζ έθηζαλε αοηυ ημ ζηεφαζια ιε απμηθεζζηζηυ ζηυπμ ημ 

κηυπζκβη αεθδηχκ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ 

ΔΡΓΟΓΔΝΖ ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ (ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ) 

 

6.1 Βηηακίλεο 

 

Ζ επίδναζδ ηςκ αζηαιζκχκ ζηδκ απυδμζδ ημο ακενχπμο έπεζ ιεθεηδεεί ιε 

δζάθμνμοξ ηνυπμοξ. ε ιενζηέξ ένεοκεξ, ηα άημια πμο πήνακ ιένμξ ζηδκ ένεοκα 

αημθμφεδζακ ιζα παιδθή ζε αζηαιίκεξ δζαηνμθή βζα κα δδιζμονβδεεί έθθεζιια 

αζηαιζκχκ. ε άθθεξ δυεδηακ ζοιπθδνςιαηζηέξ πμζυηδηεξ αζηαιζκχκ ζε άημια πμο 

είπακ έθθεζρδ. Σέθμξ, ζε άθθεξ, δυεδηακ ζοιπθδνχιαηα ζε αεθδηέξ πμο είπακ ιζα ζ-

ζμννμπδιέκδ δζαηνμθή ηαζ ήδδ αημθμοεμφζακ ηζξ πνμηάζεζξ ημο RDA βζα ηάεε 

αζηαιίκδ. 

ημ ζδιείμ αοηυ παναεέημοιε έκα πίκαηα ιε ηζξ ζδιακηζηυηενεξ αζηαιίκεξ υπμο 

ακαθένεηαζ δ δνάζδ ημοξ, δ διενήζζα ζοκζζηχιεκδ πμζυηδηα ηαεχξ ηαζ ηζ πνμηαθεί δ 

έθθεζρδ αοηχκ. 

 

Πίλαθαο 6.1: Καηαγξαθή βηηακηλώλ θαη εκεξήζηα ιήςε 

 

ΒΗΣΑΜΗΝΖ Απαξαίηεηε γηα: Ζ έιιεηςε 

πξνθαιεί: 

Αθαξηαία Ζκεξήζηα 

Πνζόηεηα 

Α

Α 

Σδκ ακάπηολδ ημο 

μνβακζζιμφ ζημ 

ζημηάδί. 

Καπελία, παιδθή μ-

ναηυηδηα ζημ ζημ-

ηάδζ. 

0,7 mg 

D Σμ ιεηααμθζζιυ ημο 

αζαεζηίμο ηαζ ημο 

θςζθυνμο. 

Ραπίηζδα ζηα παζδζά, 

μζηεμιαθάηοκζδ 

ζημοξ ιεβάθμοξ. 

0,01 mg (10ιg) 

Δ Σδκ βμκζιυηδηα, 

ακαπαναβςβή. 

Απμαμθέξ, ζηείνςζδ. 20-25 MG 

Κ Σδκ ηακμκζηή πήλδ ημο 

αίιαημξ. 

Πανάηαζδ ημο πνυ-

κμο πήλεςξ ημο αί-

ιαημξ. 

0,1 mg 
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6.1.1 Έιιεηςε βηηακηλώλ θαη αζιεηηθή απόδνζε 

 

C Σδκ ζςζηή μλείδςζδ ηςκ 

ηοηηάνςκ, ηδκ άιοκα ημο 

μνβακζζιμφ ζε ειπφνεηεξ 

ηαηαζηάζεζξ. 

ημναμφημ 

αζιμνναβίεξ, 

μοθίηζδεξ, δυκηζα πμο 

ημοκζμφκηαζ. 

40 mg 

Β1 Σμκ ιεηααμθζζιυ ηςκ 

οδαηακενάηςκ, ηδκ 

ακάπηολδ. 

Απχθεζα αάνμοξ, 

πμθοκεονίηζδα. 

1,5 mg 

Δ2 Σμκ ιεηααμθζζιυ ηςκ 

οδαηακενάηςκ, ηζξ 

μλεζδχζεζξ ηςκ 

ηοηηάνςκ. 

Ακαζιία. 17 mg 

Β6 Σμκ ιεηααμθζζιυ ημο 

θίπμοξ ηαζ ηςκ 

αιζκμλέςκ. 

Ακαζιία. 2 mg 

Β12 Σμκ ζπδιαηζζιυ ηςκ 

ενοενχκ αζιμζθαζνίςκ. 

Ακαζιία ηαζ ηαπεηηζηή 

ακάπηολδ, 

5-6 mg 
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Ακ ηαζ βζα ζπεδυκ υθεξ ηζξ αζηαιίκεξ ελεηάζηδηε δ ζπέζδ ημοξ ιε ηδ θοζζηή 

απυδμζδ, μζ πενζζζυηενεξ ένεοκεξ επζηεκηνχεδηακ ζηζξ αζηαιίκεξ ημο ζοιπθέβιαημξ Β 

ηαεχξ ηαζ ζηζξ αζηαιίκεξ C ηαζ Δ. Ζ αζηαιίκδ C ηαεχξ ηαζ μζ αζηαιίκεξ ημο 

ζοιπθέβιαημξ Β είκαζ οδνμδζαθοηέξ ηαζ ζοκεπχξ εηηνίκμκηαζ εοημθυηενα απυ ημκ 

ακενχπζκμ μνβακζζιυ. Σμ ζχια έπεζ επίζδξ ζδιακηζηή πμζυηδηα θζπμδζαθοηχκ 

αζηαιζκχκ (Α, D, Δ ,Κ) έηζζ αοηέξ ελακηθμφκηαζ δοζημθυηενα. 

Σα απμηεθέζιαηα ηςκ ενεοκχκ ζηζξ πενζπηχζεζξ έθθεζρδξ αζηαιζκχκ έδεζλακ υηζ 

δ θοζζηή απυδμζδ ιπμνεί κα ιεζςεεί ανηεηά αηυια ηαζ ζε ιζηνέξ πνμκζηέξ πενζυδμοξ (2-

4 εαδμιάδεξ) υηακ οπάνπεζ έθθεζρδ ηςκ αζηαιζκχκ Β. Ζ ακημπή, αενυαζα ηαζ ακαενυαζα, 

ιεζχκεηαζ ηαζ αοηυ μθείθεηαζ είηε ζηδκ αδοκαιία ημο μνβακζζιμφ κα ιεηααμθίγεζ 

ζηακμπμζδηζηά ημοξ οδαηάκεναηεξ, είηε θυβς ηδξ δζαηαναπήξ ζηδ θεζημονβία ημο 

ηεκηνζημφ κεονζημφ ζοζηήιαημξ. 

Έπεζ επζαεααζςεεί επίζδξ ιέζα απυ επζζηδιμκζηέξ ένεοκεξ υηζ δ ηάθορδ ηδξ 

έθθεζρδξ αζηαιζκχκ εα αεθηζχζεζ ηδκ απυδμζδ. Πμθθέξ απ' αοηέξ έβζκακ ιε παζδζά πμο ηα 

πνμδβμφιεκα πνυκζα είπακ θηςπή ζε αζηαιίκδ δζαηνμθή θυβς ηονίςξ ηςκ 

πενζααθθμκημθμβζηχκ ζοκεδηχκ, ζε μνζζιέκεξ πχνεξ. ε άθθεξ ένεοκεξ πμο 

δδιζμονβήεδηε ηεπκδηά ιζα έθθεζρδ αζηαιζκχκ ζε εκήθζηεξ, δυεδηακ ανβυηενα ζοιπθδ-

νςιαηζηέξ πμζυηδηεξ βζα κα επακέθεμοκ ζηα θοζζμθμβζηά επίπεδα. 

ηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ δ απυδμζδ αεθηζχεδηε αθθά δεκ αολήεδηε πάκς απυ ημ 

επίπεδμ απυδμζδξ πμο οπήνπε πνζκ δδιζμονβδεεί δ έθθεζρδ αζηαιζκχκ. Με άθθα θυβζα, δ 

πμνήβδζδ αζηαιζκχκ επακέθενε ηδκ απυδμζδ ζηα θοζζμθμβζηά επίπεδα αθθά δεκ ηδκ 

αφλδζε πενζζζυηενμ. 

 

6.1.2 πκπιεξώκαηα βηηακηλώλ θαη αζιεηηθή απόδνζε 

 

Γεκζηά, μζ ένεοκεξ πμο έβζκακ ηα ηεθεοηαία 50 πνυκζα ιε άημια πμο αημθμοεμφ-

ζακ ιζα ζζμννμπδιέκδ δζαηνμθή δεκ έδεζλακ κα οπάνπεζ υθεθμξ ζηδ θοζζηή απυδμζδ 

απυ ηδκ πνυζεεηδ πμνήβδζδ αζηαιζκχκ. Πνυζθαηεξ ένεοκεξ έδεζλακ ηάπμζα 

απμηεθέζιαηα αθθά αοηέξ δεκ ήηακ ζςζηά ζπεδζαζιέκεξ. 

ε μνζζιέκεξ ένεοκεξ απυ ηδ Ρςζία, ηδκ Πμθςκία ηαεχξ ηαζ απυ άθθα ηνάηδ ηδξ 

πνχδκ ακαημθζηήξ Δονχπδξ, ηα εεηζηά απμηεθέζιαηα ιπμνεί κα μθείθμκηαζ ζηδκ 

ηάθορδ ηςκ εθθείρεςκ ζε αζηαιίκεξ. Ζ ιεβάθδ πθεζμρδθία ηςκ ζφβπνμκςκ ενεοκχκ 
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απμηάθορακ υηζ δ πνυζεεηδ πμνήβδζδ αζηαιζκχκ είηε ιε απθή είηε ιε ζφκεεηδ ιμνθή, δε 

αεθηζχκεζ ηδκ απυδμζδ ζε άημια πμο αημθμοεμφζακ ιζα ζζμννμπδιέκδ δζαηνμθή. 

Μζα πζεακή ελαίνεζδ είκαζ δ πνήζδ ηδξ αζηαιίκδξ Δ ζε ιεβάθμ ορυιεηνμ. Μζα 

ηαθά ζπεδζαζιέκδ ένεοκα ηαηέθδλε ζημ ζοιπέναζια υηζ δ αζηαιίκδ Δ αμδεά ζηδκ 

αφλδζδ ηδξ ιέβζζηδξ πνυζθδρδξ μλοβυκμο ηαζ ιεζχκεζ ηδκ παναβςβή βαθαηηζημφ μλέμξ 

ζε αζηήζεζξ (μζ μπμίεξ δδιζμονβμφκ ιζα αολδιέκδ απαίηδζδ μλοβυκμο απυ ηα ιοσηά 

ηφηηανα) ζε ορυιεηνμ απυ 1.500-4.500 ιέηνα. Θεςνδηζηά, δ ακηζμλεζδςηζηή επίδναζδ 

ηδξ αζηαιίκδξ Δ εα ιπμνμφζε κα ειπμδίζεζ ηδκ μλείδςζδ ηςκ ιειανακχκ ηςκ ενοενχκ 

αζιμζθαζνίςκ πμο πνμηθήεδηακ απυ ημ υγμκ ζε ιεβάθμ ορυιεηνμ. Αηυιδ, ιενζηέξ 

κευηενεξ ένεοκεξ πνμηείκμοκ ηδ πμνήβδζδ πνυζεεηδξ πμζυηδηαξ αζηαιζκχκ ημο 

ζοιπθέβιαημξ Β (Β1, Β6 ηαζ Β12) βζαηί υπςξ οπμζηδνίγμοκ ιπμνμφκ κα αεθηζχζμοκ ηδκ 

ζηακυηδηα εθέβπμο ηςκ εηθεπηοζιέκςκ ηζκήζεςκ ζημοξ αεθδηέξ ζημπμαμθήξ. Σα 

εονήιαηα αοηά ένπμκηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ πθεζμρδθία ηςκ άθθςκ ενεοκχκ βζα ημ θυβμ 

αοηυ, πνεζάγεηαζ πεναζηένς ένεοκα βζα επαθήεεοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ. 

Γοζηοπχξ, βζα θυβμοξ ζοκημιίαξ, δεκ ιπμνμφιε κα ηάκμοιε ιζα θεπημιενή 

πανμοζίαζδ υθςκ ηςκ ενεοκχκ πμο οπάνπμοκ, αθθά ένεοκεξ ιειμκςιέκςκ επζζηδιυκςκ 

ιε αεθδηέξ αενυαζαξ ακημπήξ υπςξ ημθοιαδηέξ ηαζ δνμιείξ ακςιάθμο δνυιμο δεκ 

έδεζλακ ηάπμζα αεθηίςζδ ζηζξ ενβαζηδνζαηέξ ιεηνήζεζξ βζα ηδ θοζζηή απυδμζδ, υπςξ 

βζα ηδ ιέβζζηδ πνυζθδρδ μλοβυκμο ή ηδκ απυδμζδ ηςκ αεθδηχκ ζε ιεβάθεξ απμζηάζεζξ, 

αηυια ηαζ φζηενα απυ ιαηνμπνυκζα πμνήβδζδ ιεβάθςκ πμζμηήηςκ δζαθυνςκ αζηαιζκχκ 

ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ηδξ C, Δ ηαζ αοηχκ ημο ζοιπθέβιαημξ Β. 

Μζα πνυζθαηδ ένεοκα ιε βοικαζιέκμοξ αεθδηέξ έδεζλε υηζ δεκ οπάνπεζ αεθηίςζδ 

ζηδ ιέβζζηδ πνυζθδρδ μλοβυκμο, ζημ ακαενυαζμ ηαηχθθζ, δ ζηδκ απυδμζδ ζε δνυιμοξ 

ακημπήξ φζηενα απυ ηεηνάιδκδ πμνήβδζδ αζηαιζκχκ υθςκ ηςκ ηφπςκ (εηηυξ ηδξ Κ) 

ηαεχξ ηαζ ζζδήνμο ζε πμζυηδηεξ 10 θμνέξ ιεβαθφηενεξ απυ ηζξ πνμηεζκυιεκεξ πμζυηδηεξ 

ημο RDA. 

ηδκ πναβιαηζηυηδηα, δ πμνήβδζδ επζπθέμκ πμζυηδηαξ κζημηζκζημφ μλέμξ ιπμνεί 

κα ιεζχζεζ ηδκ απυδμζδ ζε αβςκίζιαηα ακημπήξ ελαζηίαξ ημο βεβμκυημξ υηζ ειπμδίγεηαζ 

δ απεθεοεένςζδ ηςκ εθεφεενςκ θζπανχκ μλέςκ ηα μπμία-είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηά βζα 

ηδκ παναβςβή εκένβεζαξ υηακ ελακηθδεμφκ ηα απμεέιαηα ημο ιοσημφ βθοημβυκμο. 

Μενζημί αεθδηέξ υπςξ μζ παθαζζηέξ, μζ δνμιείξ ακημπήξ, μζ εκμνβακίζηεξ ηαζ μζ 

πμνεοηέξ ιπαθέημο μζ μπμίμζ ιεζχκμοκ ηδκ ηαηακάθςζδ ηνμθήξ βζα κα πάζμοκ αάνμξ βζα 

ημκ αβχκα πζεακυκ κα ιδκ παίνκμοκ υθεξ ηζξ απαναίηδηεξ αζηαιίκεξ πμο πνεζάγμκηαζ (ακ 
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ηαζ υπςξ ιυθζξ ακαθένεδηε ιζα πνμζεηηζηή επζθμβή ηδξ ηνμθήξ ιπμνεί κα ελαζθαθίζεζ 

υθεξ ηζξ αζηαιίκεξ ηαζ θίβεξ εενιίδεξ). 

Οζ αεθδηέξ πμο πζζηεφμοκ υηζ δ δζαηνμθή ημοξ δεκ ημοξ ελαζθαθίγεζ ιζα επανηή 

πμζυηδηα αζηαιζκχκ ιπμνμφκ κα αεααζςεμφκ υηζ ηνέθμκηαζ ζςζηά εάκ απθά πάνμοκ ημκ 

πίκαηα ιε ηδκ διενήζζα πμζυηδηα ηςκ αζηαιζκχκ πμο απαζημφκηαζ ηαζ ηδκ μπμία 

ζοιπενζθαιαάκεζ ημ RDA. Απμθφβεηε ηα αηνζαά ηαζ πμθοδζαθδιζγυιεκα εζδζηά βζα 

αεθδηέξ ζοιπθδνχιαηα αζηαιζκχκ ηαζ απθά αβμνάζηε ηα πζμ θεδκά πνμσυκηα. Γεκ 

οπάνπεζ απαναζηήηςξ ηάπμζα δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ δφμ, εηηυξ απυ ηδκ ηζιή. 

Γοζηοπχξ, μνζζιέκμζ αεθδηέξ πζζηεφμοκ υηζ επεζδή δ έθθεζρδ αζηαιζκχκ ιεζχκεζ 

ηδκ απυδμζδ, ημ πθευκαζια εα αμδεήζεζ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ απυδμζδξ. Έηζζ, 

ηαηακαθχκμοκ οπεναμθζηέξ πμζυηδηεξ ή ιεηαδυζεζξ, μνζζιέκεξ θμνέξ 1000 θμνέξ πάκς 

απυ ηζξ οπμδείλεζξ ημο RDA. Αοηέξ μζ δυζεζξ δεκ εεςνμφκηαζ πανάκμιεξ αθθά ιπμνεί κα 

δδιζμονβήζμοκ ζμαανέξ αθάαεξ ζηδκ οβεία. 

Χξ ιζα ιεηάδμζδ αζηαιίκδξ μνίγεηαζ δ πμζυηδηα πμο είκαζ 10 θμνέξ ιεβαθφηενδ 

απυ ηδκ πνμηεζκυιεκδ, ακ ηαζ βζα ηζξ αζηαιίκεξ Α ηαζ Ο είκαζ ιζηνυηενδ. Οζ πενζζζυηενεξ 

οδνμδζαθοηέξ αζηαιίκεξ ζ' αοηήκ ηδκ πμζυηδηα δεκ ειπενζέπμοκ ηάπμζμ ηίκδοκμ βζα ηδκ 

οβεία επεζδή απμαάθθμκηαζ απυ ηα μφνα. Χζηυζμ, ιεβαθφηενεξ πμζυηδηεξ ιπμνεί κα 

δδιζμονβήζμοκ πνμαθήιαηα ζηα πζμ εοαίζεδηα άημια. Γζα πανάδεζβια, οπεναμθζηή 

πμζυηδηα αζηαιίκδξ Β6 ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ κεονμθμβζηά πνμαθήιαηα, εκχ ιεβάθεξ 

πμζυηδηεξ αζηαιίκδξ Ο ιπμνεί κα δδιζμονβήζμοκ πέηνα ζηα κεθνά. 

ζμκ αθμνά ηζξ θζπμδζαθοηέξ αζηαιίκεξ, δ Δ ζε πμζυηδηα 10 θμνέξ ιεβαθφηενδ 

απυ ηζξ πνμηάζεζξ ημο RDA θαίκεηαζ κα είκαζ αζθαθήξ. Μεβάθα πνμαθήιαηα ζηδκ οβεία 

ζπεηίγμκηαζ μνζζιέκεξ θμνέξ ιε ιεηαδυζεζξ αζηαιζκχκ Α ηαζ C. 

Μαηνμπνυκζα ηαηακάθςζδ ηδξ αζηαιίκδξ Α ζε πμζυηδηεξ ιέπνζ ηαζ 5 θμνέξ 

ιεβαθφηενεξ ιπμνεί κα μδδβήζμοκ ζε αδοκαιία, πμκμηέθαθμ, καοηία, πυκμ ζηζξ 

ανενχζεζξ ηαζ πνμαθήιαηα ζημ ήπαν. Πανυιμζεξ δυζεζξ αζηαιίκδξ Ο πνμηαθμφκ καοηία, 

ειεηυ, δζάννμζα, ηαζ πνμαθήιαηα ζημοξ ιαθαημφξ ζζημφξ υπςξ ημ κεθνυ, δ ηανδζά, ηαζ 

ηα αζιμθυνα αββεία ελαζηίαξ ηδξ οπεναμθζηήξ εκαπυεεζδξ ημο αζαεζηίμο. 

 

6.2 Αλαβνιηθά Ακηλνμέα 

 

Έκαξ ηνυπμξ βζα κα αολδεεί μ ακααμθζζιυξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα δ ιοσηή ακάπηολδ, 

είκαζ κα αολδεεί δ έηηνζζδ αολδηζηήξ μνιυκδξ απυ ηδκ οπυθοζδ. Ζ αολδηζηή μνιυκδ 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

128 
 

είκαζ μ πζμ ζζπονυξ ακααμθζηυξ πανάβμκηαξ ημο ζχιαημξ. Ζ έηηνζζδ αολδηζηήξ μνιυκδξ 

απαζηεί ιζα άθθδ μνιυκδ δ μπμία μκμιάγεηαζ ζςιαηέη - νζιιαηίκδ. Σα επίπεδα ηςκ 

κεονμδζααζααζηχκ ηςκ πδιζηχκ δδθαδή ημο εβηεθάθμο πμο ιεηαδίδμοκ ηα κεονζηά 

ενεείζιαηα, ζοκδέμκηαζ ιε ηα επίπεδα ηδξ ζςιαηεηνζιιαηίκδξ. Οζ μοζίεξ πμο αολάκμοκ 

ημοξ κεονμδζααζααζηέξ ημο εβηεθάθμο αολάκμοκ ηα επίπεδα ηδξ ζςιαηεηνζιιαηίκδξ ηαζ 

ηαηά ζοκέπεζα αολάκμοκ ηδκ έηηνζζδ αολδηζηήξ μνιυκδξ. 

Μία μοζία πμο έπεζ αοηυ ημ απμηέθεζια είκαζ ημ αιζκμλφ ηνοπημθάκδ. Ζ 

ηνοπημθάκδ είκαζ μ πνυδνμιμξ ημο εβηεθαθζημφ κεονμδζααζααζηή πμο μκμιάγεηαζ 

αενμπζκίκδ. Καηά ηδ δζάνηεζα ημο φπκμο, ιία ιεβάθδ έηηνζζδ αενμημκίκδξ απυ ημ 

εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ πνμηαθεί ιία ιεβάθδ έηηνζζδ αολδηζηήξ μνιυκδξ. Σμ επίπεδμ ηδξ 

αενμημκίκδξ πμο εηηνίκεηαζ θαίκεηαζ κα ηαεμνίγεζ ημ επίπεδμ ηδξ αολδηζηήξ μνιυκδξ πμο 

εηηνίκεηαζ ιε ηδ ζεζνά ηδξ. 

Ένεοκεξ ζημ Ηκζηζημφημ ηδξ Μαζαπμοζέηδξ, πμο έβζκακ απυ ημκ δυηημνα 

Ρίηζανκη Βμφνηιακ, δείπκμοκ υηζ δ εβηεθαθζηή αενμημκίκδ ιπμνεί κα αολδεεί εφημθα ιε 

ηδ πνήζδ ζημιαπζηχκ δζαηνμθζηχκ ζοιπθδνςιάηςκ L-ηνοπημθάκδξ, ζε πμζυηδηεξ πμο 

ηοιαίκμκηαζ ακάιεζα ζημ 1 ιε 6 βναιιάνζα ηαεδιενζκά, πνζκ ημκ φπκμ. Γζα κα 

δζεοημθοκεεί δ είζμδμξ ηδξ ηνοπημθάκδξ ζημκ εβηέθαθμ, ιέζς ημο αζιάηζκμο 

εβηεθαθζημφ θνάβιαημξ, πνέπεζ κα πνδζζιμπμζδεεί εκ απμοζία ακηαβςκζζηζηχκ 

αιζκμλέςκ.Καθυ εα είκαζ κα απμθεοπεεί δ ηαηακάθςζδ πνςηεσκζηχκ ηνμθχκ ηνεζξ χνεξ 

πνζκ ηαζ ηνεζξ χνεξ ιεηά ηδκ θήρδ ηνοπημθάκδξ. 

Μπμνεί κα ζοιπενζθδθεεί δ L-ανβζκίκδ ηαζ δ L-μνεζκίκδ ιε ηδκ ηνοπημθάκδ βζαηί 

αοηά ηα δφμ είκαζ ααζζηά αιζκμλέα ηαζ δεκ ακηαβςκίγμκηαζ ηδκ ηνοπημθάκδ, δ μπμία 

είκαζ έκα ιεβάθμ μοδέηενμ αιζκμλφ. Ζ ανβζκίκδ ηαζ δ μνεζκίκδ πνμηαθμφκ αφλδζδ ηδξ 

έηηνζζδξ αολδηζηήξ μνιυκδξ, αθθά πνέπεζ κα θδθεμφκ ζε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ. ε 

πεζναιαηζηέξ ένεοκεξ πνδζζιμπμζήεδηακ 250 mg ακά ηζθυ ζςιαηζημφ αάνμοξ βζα ηδκ 

επίηεολδ ζδιακηζηχκ απμηεθεζιάηςκ. Γε ζοκίζηαηαζ ηδκ πνδζζιμπμίδζδ ηέημζςκ 

ιεβάθςκ πμζμηήηςκ, ζδζαίηενα ανβζκίκδξ, μζ μπμίεξ ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ ηδκ 

ακάπηολδ ζχκ, ζδζαίηενα ένπδημξ. 

Μενζηά δζαηνμθζηά ζοιπθδνχιαηα αάγμοκ θοζίκδ ιαγί ιε ηδκ ανβζκίκδ βζα κα 

λεπενάζμοκ ημ πνυαθδια ακάπηολδξ ζχκ. ιςξ δ θοζίκδ είκαζ ααζζηυ αιζκμλφ πςνίξ 

ακααμθζηή δνάζδ, ημ μπμίμ υιςξ ακηαβςκίγεηαζ ηδκ ανβζκίκδ, αηονχκμκηαξ ηδκ 

πνδζζιυηδηα ηδξ. Ζ μνεζκίκδ είκαζ ηαθφηενδ. Γεκ πνμηαθεί ακάπηολδ ζχκ ηαζ έπεζ 

δζπθάζζα ζζπφ απυ ηδκ ανβζκίκδ. Καζ αοηή υιςξ, απαζηείηαζ ζε πμθθά βναιιάνζα βζα κα 

είκαζ απμηεθεζιαηζηή. 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

129 
 

Ζ ηονμζίκδ είκαζ έκα άθθμ αιζκμλφ, ημ μπμίμ έπεζ απμδεζπηεί απυ ηζξ πεζναιαηζηέξ 

ένεοκεξ υηζ δζεβείνεζ ηδκ έηηνζζδ αολδηζηήξ μνιυκδξ ελαζηίαξ ηδξ ιεηαηνμπήξ ηδξ ιέζα 

ζημκ εβηέθαθμ, ζημοξ κεονμδζααζααζηέξ, κημπαιίκδ ηαζ κμνεδνεκαθίκδ (ανηενεκυθδ). 

Πνμημφ ιεηαηναπεί ζε κημπαιίκδ, δ ηονμζίκδ ιεηαηνέπεηαζ πνχηα ζημκ εβηέθαθμ ζε L-

κηυπα (Δθ-δζμλοθαζκοθαθακίκδ). 

Μενζηέξ εηαζνίεξ δζαηνμθζηχκ ζοιπθδνςιάηςκ ζζπονίγμκηαζ υηζ πμοθάκε ηδκ 

πνμζπδιαηζζιέκδ L-κηυπα, ζοκήεςξ ζακ εηπφθζζια θαζμθζχκ. 

Θεςνδηζηά, δ πνμζπδιαηζζιέκδ L-κηυπα πνέπεζ κα είκαζ πζμ απμηεθεζιαηζηή απυ 

ηδκ ηονμζίκδ. Πάκηςξ δ L-κηυπα είκαζ θάνιαημ πμο πνεζάγεηαζ ζοκηαβή βζαηνμφ βζα κα 

αβμναζηεί. Γεκ ιπμνεί κα πμοθδεεί κυιζια ζακ δζαηνμθζηυ ζοιπθήνςια. Γεκ πνέπεζ κα 

πνδζζιμπμζείηαζ ιε ζημπυ ηδκ δζέβενζδ ιοσηήξ ακάπηολδξ. Δίκαζ έκα ζζπονυ θάνιαημ ιε 

ζοβηεηνζιέκεξ ζαηνζηέξ πνήζεζξ βζα ροπαζεέκεζεξ ηαζ έπεζ ακανίειδηεξ πανεκένβεζεξ, 

ιενζηέξ απυ ηζξ μπμίεξ είκαζ αιεηάαθδηεξ. 

Σμ Ηκζηζημφημ Κυθβηακ ελέηαζε δφμ απυ ηα δζαηνμθζηά ζοιπθδνχιαηα «L-

κηυπα» απυ εηπφθζζια θαζμθζχκ. Κακέκα απυ ηα δφμ δεκ ήηακ ζζπονυ, πνάβια πμο 

δζηαζμθμβεί ημ βζαηί δ Αιενζηακζηή Γζμίηδζδ Σνμθίιςκ ηαζ Φανιάηςκ δεκ ηαηέηαλε 

ηακέκα απυ ηα δφμ ζηα πανάκμια θάνιαηα. Ζ ηονμζίκδ είκαζ πμθφ πνμηζιυηενδ ζακ 

πζεακυ ιέζμ αφλδζδξ ηςκ επζπέδςκ ηςκ εβηεθαθζηχκ κεονμδζααζααζηχκ. Καζ πάθζ μζ 

πεζναιαηζηέξ ένεοκεξ δείπκμοκ ηδκ ακάβηδ πμζμηήηςκ ζε βναιιάνζα, θαιαακμιέκςκ ιε 

απυζηαζδ ηνζχκ ςνχκ απυ ακηαβςκζζηζηέξ πνςηεΐκεξ. Ζ ηονμζίκδ ιπμνεί κα θδθεεί ιε 

μνεζκίκδ, πάκηςξ απυ ηδ ζηζβιή πμο αοηά ηα δφμ δεκ ακηαβςκίγμκηαζ ημ έκα ημ άθθμ βζα 

ιεηαθμνά ζημκ εβηέθαθμ. 

 

6.3 Πξσηεΐλεο 

 

Σνμθέξ πθμφζζεξ ζε πνςηεΐκεξ. Μζα βεκζηή ζφζηαζδ βζα ημοξ αεθδηέξ είκαζ κα 

παίνκμοκ ηζξ πνςηεΐκεξ πμο πνεζάγμκηαζ ιέζα απυ ηδκ ηνμθή. Ακ ηαζ ηα 

πμθοδζαθδιζγυιεκα ζοιπθδνχιαηα ιε πνςηεΐκεξ βζα ημοξ αεθδηέξ πενζέπμοκ ορδθήξ 

πμζυηδηαξ πνςηεΐκδ, είκαζ πμθφ αηνζαά. 

Ζ ηαηακάθςζδ ηνμθχκ πμο πενζέπμοκ πνςηεΐκεξ ορδθήξ πμζυηδηαξ είκαζ 

παιδθέξ ζε θίπμξ ηαζ ελαζθαθίγμοκ ζημκ μνβακζζιυ ηζξ ηαηάθθδθεξ πνςηεΐκεξ. Ο 

πίκαηαξ 3.5 πανμοζζάγεζ ηδκ πμζυηδηα ηςκ πνςηεσκχκ ακά ιενίδα ζηζξ ααζζηυηενεξ 

ηαηδβμνίεξ ηνμθήξ ηαεχξ επίζδξ ηαζ ανζειυ ηςκ εενιίδςκ μζ οπυθμζπεξ πνςηεΐκεξ 
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πνμένπμκηαζ απυ ημοξ οδαηάκεναηεξ ηαζ/ή ημ θίπμξ πμο οπάνπεζ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ 

ηνμθή. 

Οζ πθμφζζεξ ζε πνςηεΐκεξ ηνμθέξ ζοκακηχκηαζ ζηα βαθαηημημιζηά πνμσυκηα ηαζ 

ζημ ηνέαξ. Γοζηοπχξ, υιςξ, αοηά πενζέπμοκ ηαζ ζδιακηζηέξ πμζυηδηεξ θίπμοξ έηζζ, 

πνέπεζ κα επζθέλεζξ πνμζεηηζηά εηείκα πμο πενζέπμοκ υζμ ημ δοκαηυκ θζβυηενμ θίπμξ βζα 

κα πενζμνζζημφκ ηαοηυπνμκα ηαζ μζ εενιίδεξ. Σμ ράνζ, ημ άζπνμ ηνέαξ απυ ημ 

ημηυπμοθμ ηαζ ηδ βαθμπμφθα, ημ άπαπμ ηνέαξ ηαζ ημ άπαπμ βάθα είκαζ μνζζιέκεξ απυ 

ηζξ πζμ ηαθέξ επζθμβέξ. Σμ αζπνάδζ ημο αοβμφ έπεζ πμθθή πνςηεΐκδ ηαζ ηαευθμο θίπμξ. 

ηα άπαπα ηνέαηα, ημ 50 ημζξ εηαηυ ηςκ εενιίδςκ πνμένπμκηαζ απυ ηζξ πνςηεΐκεξ, ζημ 

άπαπμ βάθα ημ 40 ημζξ εηαηυ, ζηα θαπακζηά ημ 30 ηαζ ζηα δδιδηνζαηά ημ 15 ημζξ εηαηυ. 

Ζ δζαηνμθή ημο ιέζμο Αιενζηάκμο πενζέπεζ πενίπμο 15 ημζξ εηαηυ πνςηεΐκεξ. 

Ηαηνζηά γδηήιαηα. ηακ ημ πμζμζηυ ηςκ πνςηεσκχκ ζηδ δζαηνμθή είκαζ πενίπμο 

15-20 ημζξ εηαηυ δεκ οπάνπμοκ ζμαανμί ηίκδοκμζ βζα ηδκ οβεία, ζε ιεβαθφηενα υιςξ 

πμζμζηά αοημί είκαζ πζεακμί. Ο ακενχπζκμξ μνβακζζιυξ δεκ ιπμνεί κα απμεδηεφζεζ 

ιεβάθεξ πμζυηδηεξ πνςηεσκχκ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ιζα ιεβάθδ πμζυηδηα αγχημο πνέπεζ 

κα απμαθδεεί απυ ηα κεθνά. 

Τπάνπεζ ηάπμζμξ πνμαθδιαηζζιυξ βζα ημ ακ ιζα ιεβάθδ πμζυηδηα πνςηεσκχκ 

ιπμνεί κα επζαανφκεζ ηα κεθνά, βεβμκυξ πμο απμηεθεί έκακ θυβμ απυ ημοξ ααζζηυηενμοξ 

βζα ημοξ μπμίμοξ είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηυ βζα ημοξ αεθδηέξ κα ηαηακαθχζμοκ ιεβάθεξ 

πμζυηδηεξ οβνχκ υηακ αημθμοεμφκ ηέημζα δζαηνμθή. 

Δπίζδξ, μνζζιέκεξ μοζίεξ βκςζηέξ ςξ πμονίκεξ οπάνπμοκ ζοπκά ζηζξ ηνμθέξ ιε 

ορδθυ πμζμζηυ πνςηεσκχκ ηαζ υηακ αοηέξ ιεηααμθίγμκηαζ, μνζζιέκα απυ ηα 

οπμπνμσυκηα ημοξ εκαπμηίεεκηαζ ζηζξ ανενχζεζξ ηαζ δδιζμονβμφκ ηδκ μονζηή ανενίηζδα. 

Ζ ηαηακάθςζδ ιεβάθςκ πμζμηήηςκ αιζκμλέςκ ιπμνεί κα πανειαθδεεί ζηδκ 

απμννυθδζδ ηαζ ημ ιεηααμθζζιυ άθθςκ αιζκμλέςκ ηαζ ζοκεπχξ κα ειπμδίζεζ ηδ 

θοζζμθμβζηή θεζημονβία ημοξ. 

ζμκ αθμνά ηδκ απυδμζδ, δ οπεναμθζηή ηαηακάθςζδ πνςηεσκχκ ιπμνεί κα 

πνμδζαεέζεζ ημκ αεθδηή βζα αθοδάηςζδ ελαζηίαξ ημο υηζ ηα οβνά ημο ζχιαημξ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ απμιάηνοκζδ ημο αγχημο. 

Έπεζ επίζδξ ανεεεί υηζ δ πθμφζζα ζε πνςηεΐκεξ δζαηνμθή αολάκεζ ηδκ παναβςβή 

εενιυηδηαξ ζημ ιεηααμθζζιυ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, μζ αεθδηέξ πμο αημθμοεμφκ αοηυκ ημ 

ηνυπμ δζαηνμθήξ ηαζ αβςκίγμκηαζ ζε εενιυ πενζαάθθμκ ιπμνεί κα έπμοκ ηάπμζα 

πνμαθήιαηα ζπεηζηά ιε ηδ εενιμνφειζζδ. 
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6.3.1 Κξεαηίλε 

 

Ζ ηνεαηίκδ είκαζ ζοζηαηζηυ ηδξ θςζθμηνεαηζκδξ, ηδξ πζμ άιεζδξ αθθά ηαζ πζμ 

ιζηνήξ πδβήξ ΑΣΡ ζημοξ ιφεξ. Πνμένπεηαζ είηε απυ ηδκ ηνμθή (αθεμκεί ζημ ηνέαξ) είηε 

απυ ημ ήπαν, ημ μπμίμ ηδ ζοκεέηεζ απυ ηα αιζκμλέα βθκηίκδ ηαζ ανβζκίκδ. Δίκαζ έκα απυ 

ηα πζμ δδιμθζθή αμδεήιαηα ηςκ ηεθεοηαίςκ πνυκςκ πάνδ ζε έβηονεξ ιεθέηεξ πμο 

έδεζλακ αφλδζδ ηδξ απυδμζδξ ζε επακαθαιαακυιεκεξ ζφκημιεξ ιέβζζηεξ πνμζπάεεζεξ, 

υπςξ πμδδθάηδζδ βζα 6 sec. Δπυιεκα, μζ αεθδηέξ πμο ιπμνμφκ κα ςθεθδεμφκ απυ αοηήκ 

είκαζ, ηαηά ηφνζμ θυβμ, μζ αεθδηέξ αβςκζζιάηςκ ηαπφηδηαξ ηαζ δφκαιδξ πμο ακηθμφκ ημ 

ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ εκένβεζαξ ημοξ απυ ημ ζφζηδια ΑΣΡ ηαζ θςζθμηνεαηζκδξ. 

Ζ πνυζθδρδ ζοιπθδνςιάηςκ ηνεαηίκδξ αολάκεζ ηδ ζοβηέκηνςζδ ηνεαηίκδξ ηαζ 

θςζθμηνεαηζκδξ ζημοξ ιφεξ. Αολδιέκδ ζοβηέκηνςζδ θςζθμηνεαηζκδξ ζδιαίκεζ 

αολδιέκδ πνχηδ φθδ βζα ηδκ ακαζφκεεζδ ηδξ ΑΣΡ ζηδ δζάνηεζα ηδξ ιέβζζηδξ άζηδζδξ, 

εκχ αολδιέκδ ζοβηέκηνςζδ ηνεαηίκδξ ζδιαίκεζ αολδιέκδ πνχηδ φθδ βζα ηδκ 

ακαζφκεεζδ ηδξ θςζθμηνεαηίκδξ ζηα δζαθείιιαηα πμο ιεζμθααμφκ ακάιεζα ζηζξ 

πνμζπάεεζεξ. Αοηά ηα δφμ ελδβμφκ ηα ενβμβυκα απμηεθέζιαηα ηςκ ζοιπθδνςιάηςκ 

ηνεαηίκδξ, ακ ηαζ μ ιδπακζζιυξ δνάζδξ ημοξ δεκ είκαζ βκςζηυξ ιε αεααζυηδηα. Ζ 

εθάπζζηδ απμηεθεζιαηζηή δυζδ είκαζ 20 gr ηδκ διένα βζα πέκηε ιένεξ ηαζ επακάθδρδ 

αοημφ ημο δμζμθμβζημφ ζπήιαημξ ηάεε ιήκα. 

 

6.4 Ζιεθηξνιύηεο θαη αζιεηηθή απόδνζε 

 

Καηά ηδκ άζηδζδ ζε γεζηυ ή πμθφ γεζηυ πενζαάθθμκ, μ ζδνχηαξ ελαηιίγεηαζ απυ 

ημ δένια βζα κα δζαηδνδεεί ζε θοζζμθμβζηά επίπεδα δ εενιμηναζία ημο ζχιαημξ. Ο 

ζδνχηαξ απμηεθείηαζ ηονίςξ απυ κενυ ιε ιζηνέξ πμζυηδηεξ καηνίμο, πθςνίμο ηαζ ηαθίμο. 

Ζ ζοβηέκηνςζδ αοηχκ ζημκ ζδνχηα είκαζ ιζηνυηενδ απυ αοηή ζηα οβνά ημο ζχιαημξ 

απυ ηα μπμία πνμένπεηαζ μ ζδνχηαξ. Καηά ζοκέπεζα, ή ζοβηέκηνςζδ ημοξ ζημ αίια ηαζ 

ζηα οβνά ημο ζχιαημξ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα αολάκεηαζ ηαηά ηδκ άζηδζδ. Γζα ημ θυβμ 

αοηυ, ζηδκ άζηδζδ ζε γεζηυ πενζαάθθμκ, αηυιδ ηαζ ζε απμζηάζεζξ υπςξ μ ιαναεχκζμξ, 

ή επακαπθήνςζδ ηςκ δθεηηνμθοηχκ δεκ είκαζ απαναίηδημ κα βίκεζ ηαηά ηδκ άζηδζδ ή 

ημκ αβχκα. Δπεζδή αηνζαχξ μζ δθεηηνμθφηεξ αοημί είκαζ ελαζνεηζηά ζδιακηζημί βζα 

πμθθέξ γςηζηέξ θοζζμθμβζηέξ θεζημονβίεξ, υπςξ δ ζςζηή θεζημονβία ηδξ ηανδζάξ, μ 

μνβακζζιυξ έπεζ πμθθμφξ απμηεθεζιαηζημφξ ιδπακζζιμφξ βζα κα απμηνέρεζ ηδκ απχθεζα 

ημοξ ηαζ ημοξ ακαπθδνχκεζ ηαεδιενζκά. 
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Χζηυζμ, ζε παναηεηαιέκδ άζηδζδ, υπςξ μζ οπενιαναεχκζεξ απμζηάζεζξ πμο 

δζανημφκ πενζζζυηενμ απυ 6-7 χνεξ, ηα ζοιπθδνχιαηα δθεηηνμθοηχκ είκαζ απαναίηδηα. 

Πμθθέξ ζαηνζηέξ ένεοκεξ έπμοκ απμηαθφρεζ υηζ δ ηαηακάθςζδ ιυκμ κενμφ ζηα 

αβςκίζιαηα ηέημζμο είδμοξ πνμηαθεί αναίςζδ ημο καηνίμο ζημκ μνβακζζιυ ηαζ δδ-

ιζμονβεί κεονμθμβζηέξ επζπθμηέξ πμο μδδβμφκ ζε αζθκίδζα πνμζαμθή ηαζ εζζαβςβή ζημ 

κμζμημιείμ. Ζ ηαηάζηαζδ ζηδκ μπμία οπάνπμοκ παιδθά επίπεδα καηνίμο ζημ αίια 

μκμιάγεηαζ οπμκαηνζαζιία. 

 

6.5 ίδεξνο θαη αζιεηηθή απόδνζε 

 

Σμ ιέηαθθμ πμο εκδζαθένεζ ημοξ αεθδηέξ ηαζ ζδζαίηενα ημοξ αεθδηέξ ακημπήξ 

είκαζ μ ζίδδνμξ. Αοηυξ είκαζ έκα ζοζηαηζηυ ηδξ αζιμζθαζνίκδξ ζηα ενοενά αζιμζθαίνζα, 

ηδξ ιομζθαζνίκδξ ζηα ιοσηά ηφηηανα ηαζ μνζζιέκςκ μλεζδςηζηχκ εκγφιςκ ιέζα ζηα 

ιζημπυκδνζα. Ζ αζιμζθαζνίκδ ηαζ δ ιομζθαζνίκδ πενζέπμοκ ζίδδνμ. Δάκ ηα επίπεδα ηδξ 

αζιμζθαζνίκδξ είκαζ ηάης ημο θοζζμθμβζημφ, δ έθθεζρδ ζζδήνμο ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε 

δζαηαναπή ηδξ ιεηαθμνάξ μλοβυκμο ηαζ ακ δ ιομζθαζνίκδ ηαζ ηα μλεζδςηζηά έκγοια 

είκαζ παιδθά, δδιζμονβμφκηαζ πνμαθήιαηα ζηδκ παναβςβή εκένβεζαξ ιέζα ζημ ιοσηυ 

ηφηηανμ. 

Δπζδδιζμθμβζηέξ ένεοκεξ ζπεηζηά ιε ημκ ζίδδνμ ζημοξ αεθδηέξ απμηάθορακ ηνεζξ 

δζαθμνεηζηέξ ηαηαζηάζεζξ. Οζ πενζζζυηενμζ αεθδηέξ ηαζ αεθήηνζεξ έπμοκ θοζζμθμβζηά 

επίπεδα αζιμζθαζνίκδξ ηαζ ζζδήνμο. Ονζζιέκμζ αεθδηέξ ακημπήξ, μνζζιέκεξ αεθήηνζεξ 

βεκζηά ηαζ εζδζηά πμθθέξ αεθήηνζεξ ακημπήξ έπμοκ θοζζμθμβζηά επίπεδα αζιμζθαζνίκδξ 

ηαζ παιδθά επίπεδα ζζδήνμο απμεδηεοιέκα ζημ ζχια, ιζα ηαηάζηαζδ πμο είκαζ βκςζηή 

ςξ έθθεζρδ ζζδήνμο πςνίξ ακαζιία. 

Έκαξ ιζηνυξ ανζειυξ αεθδηνζχκ ακημπήξ, ηαζ εζδζηά αοηέξ πμο αζπμθμφκηαζ ιε 

ηζξ ιεβάθεξ απμζηάζεζξ πανμοζζάγμοκ ηαζ ηάης απυ ηα θοζζμθμβζηά υνζα αζιμζθαζνίκδ 

ηαζ ζίδδνμ ιζα ηαηάζηαζδ βκςζηή ςξ ζζδδνμπεκζηή ακαζιία. 

Ζ πμνήβδζδ ζοιπθδνςιαηζηχκ πμζμηήηςκ ζζδήνμο έπεζ πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδ 

αεθηίςζδ ηδξ απυδμζδξ ηαζ ζηζξ ηνεζξ παναπάκς ηαηαζηάζεζξ. πςξ είκαζ ακαιεκυιεκμ, 

δ εεναπεία ηδξ ζζδδνμπεκζηήξ ακαζιίαξ πμο επακέθενε ημ ζίδδνμ ζηα θοζζμθμβζηά 

επίπεδα αμήεδζε ηαζ ζηδκ επακαθμνά ηδξ απυδμζδξ ζηα θοζζμθμβζηά επίπεδα. Απυ ηδκ 

άθθδ πθεονά, δ πμνήβδζδ ζζδήνμο ζημοξ αεθδηέξ εηείκμοξ πμο είπακ θοζζμθμβζηά 

επίπεδα αζιμζθαζνίκδξ δεκ είπε ηαιζά επίδναζδ ζηδκ απυδμζδ ζε αβςκίζιαηα ακημπήξ. 
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Σα απμηεθέζιαηα ενεοκχκ ιε άημια πμο είπακ έθθεζρδ ζζδήνμο πςνίξ ακαζιία 

είκαζ ακηζθαηζηά. Οζ πενζζζυηενεξ ένεοκεξ δεκ δείπκμοκ αεθηίςζδ ζηδ ιέβζζηδ ζηακυηδηα 

πνυζθδρδξ μλοβυκμο αθθά μζ μλεζδςηζηέξ δζαδζηαζίεξ ζημ ιοσηυ ηφηηανμ ιπμνμφκ κα 

αεθηζςεμφκ ιε απμηέθεζια ηδκ αφλδζδ ηδξ απυδμζδξ. Γζα πανάδεζβια, ιζα πνυζθαηδ 

ηαθά ζπεδζαζιέκδ ένεοκα ζε αεθήηνζεξ θοηείμο πμο αζπμθμφκηακ ιε ημκ ακχιαθμ 

δνυιμ ηαζ είπακ έθθεζρδ ζζδήνμο πςνίξ ακαζιία έδεζλε υηζ αοηέξ ζηζξ μπμίεξ 

πμνδβήεδηακ επζπθέμκ πμζυηδηεξ ζζδήνμο αεθηίςζακ ημ πνυκμ ημοξ ζημ 

δαπεδμενβυιεηνμ. ηζξ οπυθμζπεξ δεκ οπήνλε ηαιία αεθηίςζδ. 

 
 

6.6 Βαζηιηθόο πνιηόο 

 

Ο ααζζθζηυξ πμθηυξ έπεζ ακαθοεεί πδιζηά ηαζ έπεζ ανεεεί υηζ είκαζ έκα ιείβια 

δζαθυνςκ αζηαιζκχκ, ιεηάθθςκ, αιζκμλέςκ ηαεχξ ηαζ άθθςκ μνβακζηχκ ζοζηαηζηχκ. 

Υνδζζιμπμζείηαζ ςξ ζοιπθήνςια αζηαιζκχκ ηαζ ιεηάθθςκ. Οζ δζαθδιζζηέξ δίκμοκ έιθα-

ζδ ζηδκ ζηακυηδηα ημο κα αμδεά ημοξ αεθδηέξ κα ακαθαιαάκμοκ βνδβμνυηενα ιεηαλφ 

ηςκ πνμζπαεεζχκ, ηαζ επμιέκςξ αμδεά ζηδ αεθηίςζδ ηδξ απυδμζδξ ζηδκ πνμπυκδζδ ηαζ 

ημκ αβχκα. 

Σα επζζηδιμκζηά εονήιαηα πμο πνδζζιμπμζήεδηακ απυ ηζξ εηαζνίεξ πμο 

δζαηζκμφζακ ημ ααζζθζηυ πμθηυ βζα κα οπμζηδνίλμοκ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο, 

πνμένπμκηαζ απυ ιζα πζεακά ιδ έβηονδ ιεθέηδ ιε αεθδηέξ ημο ζηίαμο. Ακ ηαζ δ ένεοκα 

αοηή 8ε δδιμζζεφηδηε πμηέ ζ' έκα επζζηδιμκζηυ πενζμδζηυ, μζ δζαθδιίζεζξ ακέθενακ υηζ 

αεθηζχκεηαζ μ πνυκμξ απμηαηάζηαζδξ ηςκ αεθδηχκ ημο ζηίαμο. Καιζά ένεοκα ζπεηζηά ιε 

ημ πχξ μ ααζζθζηυξ πμθηυξ οπμηίεεηαζ υηζ αεθηζχκεζ ηδκ απυδμζδ δεκ έπεζ δεζ ημ θςξ ηδξ 

δδιμζζυηδηαξ. ηδκ πναβιαηζηυηδηα, πάκς απυ έλζ έβηονεξ ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ υηζ μ 

ααζζθζηυξ πμθηυξ δεκ αεθηζχκεζ ηδ ιέβζζηδ πνυζθδρδ μλοβυκμο ή άθθεξ θοζζμθμβζηέξ 

πνμζανιμβέξ ζηδκ άζηδζδ ή ηέθμξ ακ αεθηζχκεζ άθθα παναηηδνζζηζηά ημο αίιαημξ πμο 

είκαζ ζδιακηζηά βζα ηδκ απυδμζδ. 

 

6.7 Οθηαθνδαλόιε 

 

Αοηή έπεζ ανεεεί ζε πνμσυκηα υπςξ δ μηηαηυθδ 4, πμο πνμένπεηαζ απυ ημ θάδζ, 

απυ ζπυνμοξ δδιδηνζαηχκ ηαζ είκαζ ιζα θδιζζιέκδ ενβμβεκήξ μοζία δ μπμία 30 πνυκζα 
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πνζκ εεςνμφκηακ ζακ ιζα κέα πδβή εκένβεζαξ. Ζ μηηαημγακυθδ, ιζα θεοηή αθημυθδ, πζ-

ζηεφμκηακ υηζ ήηακ ημ εκενβυ ζοζηαηζηυ ημο θαδζμφ απυ ηα δδιδηνζαηά. Οζ δζαθδιίζεζξ 

ακέθενακ υηζ αολάκεζ ηδκ εκένβεζα ηαζ ημ ζεέκμξ, ηονίςξ ιέζς ηδξ αφλδζδξ ηδξ 

πνυζθδρδξ μλοβυκμο ηαζ ημο ιεηααμθζζιμφ ημο βθοημβυκμο ζημ ιο. 

Καιζά ένεοκα δεκ έπεζ οπμζηδνίλεζ ηδκ άπμρδ υηζ δ μηηαημγακυθδ 

αεθηζχκεζ ημ ιεηααμθζζιυ ημο βθοημβυκμο, ηδκ πνυζθδρδ μλοβυκμο ή άθθςκ 

θοζζμθμβζηχκ θεζημονβζχκ πμο αολάκμοκ ηδκ απυδμζδ ημο ακενχπμο. Μζα πνμζεηηζηή 

ακάθοζδ 35 ηαζ πθέμκ ενεοκχκ ιε θάδζ απυ ζπυνμοξ δδιδηνζαηχκ, πμο πενζέπεζ μ-

ηηαημγακυθδ, μδήβδζε ζημ ζοιπέναζια υηζ αοηή δεκ είκαζ έκα απμηεθεζιαηζηυ 

ενβμβεκέξ αμήεδια. Πνυζθαηα, δ μιμζπμκδζαηή επζηνμπή ειπμνίμο πνδζζιμπμίδζε αοηή 

ηδκ ακάθοζδ ςξ αάζδ βζα κα απαβμνεφζεζ ηζξ παναπθακδηζηέξ δζαθδιίζεζξ εκυξ 

ηαηαζηεοαζηή θαδζμφ απυ ζπυνμοξ δδιδηνζαηχκ ζπεηζηά ιε ηδ αεθηίςζδ ηδξ αεθδηζηήξ 

απυδμζδξ. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΒΓΟΜΟ 

ΖΜΔΗΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΑΝΔΠΗΘΤΜΖΣΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ 
 

Δίκαζ βεκζηυηενα ζήιενα παναδεηηυ υηζ δ ιαηνυπνμκδ θήρδ ακααμθζηχκ μοζζχκ 

απυ έκακ αεθδηή βζα επδνεαζιυ ηδξ αβςκζζηζηήξ ημο δζάεεζδξ, πνμηαθεί ιία ζεζνά απυ 

ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ θζβυηενμ ή πενζζζυηενμ ζμαανέξ ακ ηζ αηυιδ ηαζ ζήιενα δ 

ζαηνζηή ημζκυηδηα δεκ είκαζ απμθφηςξ αέααζδ μφηε βζα ηδκ έκηαζδ μφηε βζα ηδ 

ιμκζιυηδηα ηςκ ακεπζεφιδηςκ δνάζεςκ πμο πνμηαθμφκ. 

Έπμοκ οπάνλεζ δζάθμνεξ ακαθμνέξ ζπεηζηά ιε  ηδκ ημλζηυηδηα ηςκ ακααμθζηχκ 

ζηενμεζδχκ ζε δζάθμνα υνβακα, αθθά δ πθεζμρδθία ηδξ αζαθζμβναθίαξ απμηεθείηαζ απυ 

πενζπηςζζμθμβζηέξ ακαθμνέξ (case reports) ηαζ επζδδιζμθμβζηέξ ιεθέηεξ, ηςκ μπμίςκ δ 

αλζμπζζηία εθέβπεηαζ. 

Οζ αθαπηζηέξ δνάζεζξ ζημ ηανδζαββεζαηυ ζφζηδια, μζ ιεηααμθέξ ημο θζπζδαζιζημφ 

πνμθίθ ηαζ πνμαθήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ ακδνμβμκζηυ δοκαιζηυ ηςκ ακααμθζηχκ 

ζηενμεζδχκ απμηεθμφκ ηζξ ιυκεξ ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ  πμο είκαζ ημζκά απμδεηηέξ. Έκα 

ζδιείμ ημ μπμίμ πνέπεζ κα ημκζζηεί είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ ηα πενζζζυηενα απυ αοηά ηα 
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πνμαθήιαηα είκαζ ελανηχιεκα απυ ηδ πμνδβμφιεκδ δυζδ ηαζ ηδκ πενίμδμ θήρδξ. Δίκαζ 

πενζζζυηενμ απυ αέααζμ υηζ μζ οπενθοζζμθμβζηέξ δυζεζξ πμο θαιαάκμοκ μζ πνήζηεξ, μζ 

μπμίεξ ιπμνεί κα είκαζ 10–100 θμνέξ ιεβαθφηενεξ απυ ηζξ εεναπεοηζηέξ, βζα ιεβάθμ 

πνμκζηυ δζάζηδια ηείκμοκ κα εκζζπφμοκ ηδ δναζηζηυηδηα ηςκ ακααμθζηχκ ζηενμεζδχκ, 

έηζζ χζηε κα οπενηαθφπημκηαζ ηα εεηζηά απμηεθέζιαηα ηδξ πνήζδξ ημοξ. Οζ 

πανεκένβεζεξ αοηέξ εηδδθχκμκηαζ ιε ιία πμζηζθία ζοιπηςιάηςκ, πμθθά απυ ηα μπμία 

ιάθζζηα ειθακίγμκηαζ πνυδνμια ηαζ ιπμνεί κα απμηεθέζμοκ ιία πνχηδ εεηζηή έκδεζλδ 

ηδξ αθάαδξ πμο έπεζ ζοκηεθεζηεί ηαζ εζδζηυηενα ακαθένμκηαζ παναηάης. 

 

7.1 Γεξκαηνινγηθέο Γηαηαξαρέο 

Αθκή θαη δηάηαζε δέξκαηνο (ξαγάδεο) 

Ζ ακδνμβυκμξ δνάζδ ηςκ ακααμθζηχκ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ αφλδζδ ηδξ 

έηηνζζδξ ζιήβιαημξ απυ ημοξ ζιδβιαημβυκμοξ αδέκεξ ημο δένιαημξ, ιε απμηέθεζια ηδ 

δδιζμονβία θαβεζχνςκ. Αημθμοεεί δ ειθάκζζδ ηςκ δζαθυνςκ ζημζπεζςδχκ αθααχκ ηδξ 

ημζκήξ αηιήξ (αθαηίδεξ, θθφηηαζκεξ, απμζηήιαηα ηθπ.) ζε δζάθμνεξ πενζμπέξ ημο 

δένιαημξ, ιε ιεβαθφηενδ ζοπκυηδηα ηαηακμιήξ ζηδκ πθάηδ. Καεχξ μζ αθάαεξ αοηέξ 

δζμβηχκμκηαζ ηαζ νήβκοκηαζ επένπεηαζ θφζδ ηδξ ζοκέπεζαξ ημο δένιαημξ ηαζ ειθάκζζδ 

δεοηενμβεκχκ ιμθφκζεςκ ημο δένιαημξ πμο απαζημφκ δζαημπή ηδξ θήρδξ ακααμθζηχκ 

ηαζ ηαηάθθδθδ ζαηνζηή αβςβή. 

 

Ζ δζάηαζδ ημο δένιαημξ πνμηαθείηαζ απυ ηδκ απυημιδ αφλδζδ ηδξ ιοσηήξ ιάγαξ, 

δ μπμία δεκ ιπμνεί κα αημθμοεδεεί απυ ηζξ δενιαηζηέξ δμιέξ, ηαεχξ ηαζ θυβς ηςκ 

δνάζεςκ ηςκ ακααμθζηχκ ζηενμεζδχκ ζημ ιεηααμθζζιυ ημο ημθθαβυκμο. Σα ακααμθζηά 

ζηενμεζδή εκδέπεηαζ επίζδξ κα πνμηαθέζμοκ  ηδκ έλανζδ δενιαηζηχκ παεήζεςκ, υπςξ δ 

ρςνίαζδ. 

 

7.2 Τπεξβεζηηαηκία 

 

Έπεζ απμδεζπεεί υηζ ηα ακααμθζηά δζαηανάζζμοκ ηδκ μιμζμζηαζία ημο αζαεζηίμο 

ακαζηέθθμκηαξ ηδκ απέηηνζζδ ημο Ca δζα ηςκ μφνςκ ηαζ αολάκμοκ ηζξ ζοβηεκηνχζεζξ 

ημο ζημκ μνυ. Μία ηέημζα αφλδζδ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ζημκ αεθδηή ιενζηά απυ ηα 
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ζοκήεδ ζοιπηχιαηα ηδξ οπεναεζηζαζιίαξ, υπςξ αδοκαιία, εφημθδ ηυπςζδ, αφλδζδ ηδξ 

πίεζδξ ημο αίιαημξ ηαζ πζεακή ειθάκζζδ ζοιπηςιάηςκ οπένηαζδξ. 

μαανή οπεναεζηζαζιία δοκαηυκ κα μδδβήζεζ ζε ζπδιαηζζιυ θίεςκ ζημοξ 

κεθνμφξ, πεπηζηυ έθημξ, ιεηααμθέξ ζηδκ ζοιπενζθμνά ηαζ ζε ακχιαθδ εκαπυεεζδ 

αζαεζηίμο ζηζξ ανενχζεζξ, ζημοξ μθεαθιμφξ ηαζ ζημ δένια. 

Ζ κεθνμθζείαζδ απμηεθεί ζμαανυ πνυαθδια αθμφ είκαζ δοκαηυκ κα μδδβήζεζ ζε 

ιυκζιδ αθάαδ ης κεθνχκ. Μεηαλφ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ηδξ κεθνζηήξ αθάαδξ 

πενζθαιαάκμκηαζ αθεκυξ μ πυκμξ ζηδκ κεθνζηή πχνα ιε πμζηίθδ επέηηαζδ ηαζ 

ακηακάηθαζδ ηαζ αθεηένμο ειθάκζζδ αίιαημξ ζηα μφνα. 

Ζ επζηίκδοκδ πενίμδμξ βζα ηδ δδιζμονβία κεθνμθζείαζδξ δεκ πενζμνίγεηαζ ιυκμ 

ζηδκ πενίμδμ πμνήβδζδξ ηςκ ακααμθζηχκ ζηενμεζδχκ, αθθά ηαζ ζηδκ πενίμδμ πμο 

αημθμοεεί ιεηά ηδ δζαημπή ηδξ θήλδξ ηςκ θανιάηςκ αοηχκ, μπυηε παναηδνείηαζ δ 

δζέθεοζδ ηδξ ιέβζζηδξ ζοβηέκηνςζδξ αζαεζηίμο ιέζς ηςκ κεθνχκ. Δπζπθέμκ δ 

πζεακυηδηα δδιζμονβίαξ κεθνμθζείαζδξ αολάκεζ εάκ μ αεθδηήξ πενζμνίζεζ ηδ θήρδ 

οβνχκ, ή ακ δ δζαηνμθή ημο είκαζ πθμφζζα ζε πνςηεΐκεξ. Καζ μζ δφμ αοημί πανάβμκηεξ 

εοκμμφκ ηδ κεθνμθζείαζδ ιε ηδ δδιζμονβία υλζκςκ μφνςκ. 

Ζ οπενπθςνζδία ημο ζημιάπμο πμο πνμηαθείηαζ απυ ηα ορδθά επίπεδα αζαεζηίμο 

ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζηδ δδιζμονβία πεπηζημφ έθημοξ, πμο ακαβκςνίγεηαζ απυ ηδκ 

ειθάκζζδ ιέθαζκαξ, αζιαηέιεζδξ ή πυκμο ζηδκ άκς ημζθζαηή πχνα, πμο ακαημοθίγεηαζ 

ιεηά ηδ θήρδ ηδξ ηνμθήξ. ζμ μζ ζοβηεκηνχζεζξ ημο αζαεζηίμο αολάκμκηαζ ηυζμ ηαζ 

παναηδνμφκηαζ δζαηαναπέξ ζηδ ζοιπενζθμνά ημο αεθδηή πμο βίκμκηαζ ακηζθδπηέξ ηαζ 

απυ ημκ ίδζμ ηαζ απυ ημ πενζαάθθμκ ημο. Ο αεθδηήξ βίκεηαζ κςενυξ, κοζηαθέμξ, απαεήξ, 

ηαηαθαιαάκεηαζ απυ ηαηάεθζρδ ηαζ αναδφκμζα. 

Ζ οπεναζαεζηζαζιία μδδβεί ζε ακχιαθδ εκαπυεεζδ αζαεζηίμο πμο πνμηαθεί 

ενεεζζιυ ηαζ ενοενυηδηα ηςκ μθεαθιχκ, ηκδζιυ ηαζ μίδδια ημο δένιαημξ, 

«ιμφδζαζια» ηαζ πυκμ ζηζξ ανενχζεζξ. Ζ ειθάκζζδ εκυξ ή πενζζζυηενςκ απυ ηα 

ζοιπηχιαηα αοηά απαζηεί ηδ θήρδ άθεμκςκ οβνχκ, δζαημπή ηδξ θήρδξ ακααμθζηχκ 

ζηενμεζδχκ ηαζ ηαπεία ζαηνζηή αμήεεζα. 

 

7.3 Απμεκέλεο ζπγθεληξώζεηο θνξηηδόιεο αίκαηνο 
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Σα ακααμθζηά πνμηαθμφκ αφλδζδ ηςκ επζπέδςκ ηδξ ημνηζγυθδξ ημο αίιαημξ ζε 

άημια πμο αεθμφκηαζ. Αοηή δε δ αφλδζδ απμδίδεηαζ ζηδκ εθάηηςζδ ηδξ δζάζπαζδξ ηδξ 

ημνηζγυθδξ ζημ ήπαν. 

Σα ακααμθζηά ζηενμεζδή ηαζ δ ημνηζγυθδ, θυβς μιμζυηδηαξ ζηδ δμιή ημοξ, δνμοκ 

ακηαβςκζζηζηά ζημ ήπαν βζα ημ έκγοιμ εηείκμ πμο αδνακμπμζεί ηαζ ηζξ δφμ αοηέξ μοζίεξ. 

Πενζζζυηενμ ζοβηεηνζιέκα ηα ζηενμεζδή πμο θένμοκ αθηφηζμ ζημ C17 ακαζηέθθμοκ 

άιεζα ημ έκγοιμ αοηυ, ιε απμηέθεζια κα ακαζηέθθεηαζ ηαζ μ ιεηααμθζζιυξ ηδξ 

ημνηζγυθδξ ζημ ήπαν. 

Ζ ημνηζγυθδ επδνεάγεζ, υπςξ είκαζ βκςζηυ, ζδιακηζηέξ θεζημονβίεξ ημο 

μνβακζζιμφ. Πνμηαθεί ηαηαηνάηδζδ δθεηηνμθοηχκ ηαζ φδαημξ απυ ημοξ κεθνμφξ πμο 

μδδβεί ζε αφλδζδ ηδξ ανηδνζαηήξ πίεζδξ ηαζ μίδδια. Δπδνεάγεζ αηυια ημ ΚΝ 

πνμηαθχκηαξ δζαηαναπέξ ημο εοιζημφ πμο ηοιαίκμκηαζ απυ ηαηάεθζρδ ιέπνζ ρφπςζδ. 

Πνμηαθεί ηέθμξ ιεηααμθζηέξ δζαηαναπέξ ζημ οπμδυνζμ θίπμξ ηαζ ζημ ημθθαβυκμ ημο 

δένιαημξ, ιε απμηέθεζια ηδ ιδ θοζζμθμβζηή εκαπυεεζδ θίπμοξ ηαζ ηδκ ελαζεέκδζδ ή 

νήλδ ημο πμνίμο, πμο μδδβμφκ ζε πακζεθδκμεζδέξ ή ελμζδδιέκμ πνυζςπμ, ηεηαιέκμ 

δένια ηαζ ζηδ δδιζμονβία ιςθχπςκ. 

Ακ ηα ζοιπηχιαηα αοηυ ιπμνεί κα πνμηθδεμφκ ηαζ απυ ηαηαζηάζεζξ πμο δεκ 

έπμοκ ζπέζδ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ ημνηζγυθδξ ημο αίιαημξ, εκ ημφημζξ, εεςνμφκηαζ ςξ 

παναηηδνζζηζηά ζδιεία ιζαξ αολδιέκδξ ζηάειδξ ημνηζγυθδξ ημο αίιαημξ ηαζ απαζημφκ 

ζαηνζηή παναημθμφεδζδ. 

 

7.4 Δπίδξαζε ζηνλ κεηαβνιηζκό ησλ πδαηαλζξάθσλ 

 

ε δζααδηζηά ή ζε πνμδζααδηζηά άημια (άημια ιε πνμδζάεεζδ βζα δζααήηδ) ηα 

ακααμθζηά ζηενμεζδή πνμηαθμφκ ιείςζδ ηδξ βθοηυγδξ ημο μνμφ ηαζ ζε ιδ δζααδηζηά 

άημια θυβς - πνμθακχξ - ηδξ ιεηααμθήξ ηδξ ζηακυηδηαξ ημο ήπαημξ κα αδνακμπμζεί ηδκ 

ζκζμοθίκδ απυ ηδ δνάζδ ηςκ μοζζχκ αοηχκ, ηα ζοιπηχιαηα ηδξ οπμβθοηαζιίαξ 

ακαβκςνίγμκηαζ απυ ημκ αεθδηή, ηα ζπμοδαζυηενα δε απυ αοηά είκαζ ζδνχηαξ, ηνυιμξ, 

αίζεδια παθιχκ, πμκμηέθαθμξ, εθαθνυξ ίθζββμξ ηαζ εμθή υναζδ. 

ηδκ οπμβθοηαζιία - υπςξ είκαζ βκςζηυ - μ μνβακζζιυξ πνδζζιμπμζεί θίπμξ ζακ 

πδβή εκένβεζαξ. ηδκ πενίπηςζδ θήρδξ ακααμθζηχκ εθυζμκ οπάνλεζ δζαηαναπή ηδξ 

δπαηζηήξ θεζημονβίαξ εοκμείηαζ δ αφλδζδ ηςκ ζοβηεκηνχζεςκ ηςκ εθεφεενςκ θζπανχκ 

μλέςκ ζημκ μνυ, ηα μπμία υιςξ ζε ακηίεεηδ πενίπηςζδ ιεηαηνέπμκηαζ ζε πμθδζηενυθδ 
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ηαζ ηεημκζηά ζχιαηα. Ζ αφλδζδ πμθδζηενυθδξ ημο μνμφ αολάκεζ ηαοηυπνμκα ηδκ 

πζεακυηδηα δδιζμονβία πμθυθζεςκ πμο πνμηαθμφκ δοζθμνία ζηδκ άκς ημζθζαηή πχνα 

ιεηά ηδκ ηαηακάθςζδ θζπανχκ ηνμθχκ ηαζ πμθμζηαηζηυ ίηηενμ. 

Σα ηεημκζηά ζχιαηα είκαζ δοκαηυκ κα πνμηαθμφκ επχδοκεξ ιοσηέξ ζοζημθέξ 

(ηνάιπεξ) ηαζ ακζπκεφμκηαζ ζηα μφνα. 

 

7.5 θαξδηαγγεηαθό ζύζηεκα (αξηεξηαθή πίεζε, ππεξηξνθία θνηιηώλ θαξδηάο, 

ιηπηδαηκηα) 

 

Σα ακααμθζηά ζχιαηα είκαζ δοκαηυκ κα πνμηαθέζμοκ αφλδζδ ηδξ ανηδνζαηήξ 

πίεζδξ ηαηά ιδπακζζιυ πμο δεκ έπεζ πθήνςξ δζεοηνζκζζηεί. Δίκαζ πζεακυκ ζδιακηζηυ 

νυθμ κα παίγμοκ δ οπεναζαεζηζαζιία ηαζ δ αφλδζδ ηδξ ημνηζγυθδξ ημο αίιαημξ. ημοξ 

πενζζζυηενμοξ αεααίςξ αεθδηέξ πνμηαθείηαζ ιζηνή ιυκμ αφλδζδ ηδξ πίεζδξ, αθθά εκ 

ημφημζξ έπμοκ ακαθενεεί ηαζ πενζζηαηζηά πμο αεθδηέξ απμπςνμφκ απυ ηδκ αεθδηζζιυ 

θυβς οπένηαζδξ. 

Οζ αεθδηέξ πνέπεζ κα εθέβπμοκ ζοπκά ηδκ ανηδνζαηή πίεζδ ηαζ κα ιπμνμφκ κα 

ακαβκςνίγμοκ ηα ζοιπηχιαηα ηδξ οπένηαζδξ, πμο ζοκμρίγμκηαζ ζε πνςζκμφξ 

πμκμηεθάθμοξ, αίζεδια παθιχκ, αζθκίδζεξ νζκμνναβίεξ, εμθή υναζδ, γάθδ ηαζ 

θζπμεοιίεξ. Ακ πανμοζζαζηεί ηάπμζμ ή ιενζηά απυ ηα ακςηένς ζοιπηχιαηα, δ 

ανηδνζαηή πίεζδ πνέπεζ κα θδθεεί εκ δνειία υκημξ ημο αηυιμο ηαζ κα ζοβηνζεεί ιε ηδκ 

πίεζδ ημο πνζκ απυ ηδ θήρδ ημο ακααμθζημφ ζηενμεζδμφξ. Ακ παναηδνδεεί αφλδζδ ηδξ 

δζαζημθζηήξ έζης ηαζ 10 mg Hg ή πενζζζυηενμ, αφλδζδ ηδξ ζοζημθζηήξ ηαηά 20 mm Hg 

ή πενζζζυηενμ, πνέπεζ κα δζαημπεί αιέζςξ δ θήρδ ακααμθζηχκ ηαζ κα γδηδεεί ζαηνζηή 

αμήεεζα. 

Τπεξηξνθία ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο, πμο μδδβεί ζηδ ιείςζδ ημο 

ηεθμδζαζημθζημφ υβημο, δεκ είκαζ ζπάκζμ εφνδια ζε άημια πμο έπμοκ ηαηακαθχζεζ 

ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ακααμθζηχκ ζηενμεζδχκ. Ζ παναηεηαιέκδ ακααμθζηή ηαηάζηαζδ 

μδδβεί ηαζ ζε άθθεξ ηαηαζηάζεζξ, υπςξ δ ενοενμηοηηάνςζδ ηαζ δ αολδιέκδ ανηδνζαηή 

πίεζδ.61 Γνζιεία είκαζ επίζδξ δ δνάζδ ηςκ ακααμθζηχκ ζηενμεζδχκ ζηδκ αζιυζηαζδ, 

ηαεχξ ακαπηφζζεηαζ ενμιαςηζηή πνμδζάεεζδ.62 Δπζπνυζεεηα, θαίκεηαζ υηζ εκδεπμιέκςξ  

ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ αννοειίεξ.63  Οζ ειαζμιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ  ηςκ αββείςκ επίζδξ 

ιεηααάθθμκηαζ, ηαεχξ δ πνήζδ ακααμθζηχκ ζηενμεζδχκ έπεζ ςξ απμηέθεζια ιζα πζμ 

ζηθδνή αμνηή. 
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ζμκ αθμνά ζημ θζπζδαζιζηυ πνμθίθ, παναηδνείηαζ ιείςζδ ηδξ HDL (high-

density lipoprotein). 

θεξ μζ παναπάκς ιεηααμθέξ ιπμνμφκ κα μδδβήζμοκ ζε πνμδζάεεζδ βζα 

ηανδζαββεζαηέξ κυζμοξ, υπςξ ημ έιθναβια ημο ιομηανδίμο. ςζηυζμ, μ αηνζαήξ ηίκδοκμξ 

πμο δζαηνέπμοκ μζ πνήζηεξ δεκ έπεζ οπμθμβζζηεί αηυιδ. 

 

7.6 Ζπαηηθέο δπζιεηηνπξγίεο 

 

πεδυκ υθα ηα ακααμθζηά ζηενμεζδή πμο πμνδβμφκηαζ απυ ημ ζηυια θένμοκ 

αθηφθζμ ζημκ (C17 ημ μπμίμ αολάκεζ ηδκ απμννυθδζδ ημοξ απυ ημ έκηενμ ηαζ ειπμδίγεζ 

ηδκ αδνακμπμίδζδ ημοξ ζημ ήπαν. Ανπζηά αοηή δ ηνμπμπμίδζδ ηδξ δμιήξ εεςνήεδηε 

επίηεοβια ζηδκ απυ ημο ζηυιαημξ εεναπεία ιε ακααμθζηά, αθθά ηα πμθθά πενζζηαηζηά 

δπαημλζηήξ αθάαδξ πμο έπμοκ πενζβναθεί, έπμοκ ζδιακηζηά πενζμνίζεζ ή/ηαζ ελαθακίζεζ 

ηδ εεναπεοηζηή ημοξ πνήζδ. 

Σα απυ ημ ζηυιαημξ πμνδβμφιεκα ακααμθζηά έπμοκ ημλζηή δνάζδ ζηα δπαηζηά 

ηφηηανα ιε απμηέθεζια ηδ δοκαηυηδηα ειθάκζζδξ ίηηενμο ιε υθα ηα ηθζκζηά ηαζ 

ενβαζηδνζαηά πανεπυιεκα. Παναηεηαιέκδ θήρδ ηςκ θανιάηςκ αοηχκ ιπμνεί κα 

μδδβήζεζ ζηδ κέηνςζδ ηςκ δπαηζηχκ ηοηηάνςκ ηαζ ζε ηίννςζδ. Δπδνεάγεηαζ αηυιδ 

ιέπνζ ακαζημθήξ δ αζμζφκεεζδ ηςκ παναβυκηςκ πήλεςξ ημο αίιαημξ, ιε απμηέθεζια ηδκ 

εθάηηςζδ ηδξ πδηηζηυηδηαξ ημο αίιαημξ ηαζ ηδκ πνυηθδζδ παναηεηαιέκςκ αζιμνναβζχκ 

(νζκμνναβζχκ, ιςθχπςκ ηθπ.). Πανααθάπηεηαζ αηυια δ αδνακμπμίδζδ ηςκ μζζηνμβυκςκ 

πμο πανάβμκηαζ απυ ηα επζκεθνίδζα, ιε απμηέθεζια ηδκ ειθάκζζδ βοκαζημιαζηίαξ ζημοξ 

άκδνεξ. 

Ζ παναηχθοζδ ηςκ δπαηζηχκ θεζημονβζχκ βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια 

πνμηαθεί ηίννςζδ ζμαανμφ ααειμφ, ιε απμηέθεζια ηδ ζοιθυνδζδ ηςκ δπαηζηχκ 

αζιμθυνςκ αββείςκ, ηδ δζυβηςζδ ημο ήπαημξ ηαζ ημο ζπθδκυξ, ηδ δδιζμονβία ηζνζςδχκ 

ακεονζζιάηςκ (ζοπκά ημο ηάης ζζμθαβζημφ πθέβιαημξ) ηαζ βεκζηυηενα ζοιπηςιάηςκ 

ποθαίαξ οπένηαζδξ. 

Σμ δπάηςια (δπαημηοηηανζηυ ηανηίκςια) είκαζ δοκαηυκ κα ιδ βίκεζ ακηζθδπηυ ιε 

ηζξ δπαηζηέξ δμηζιαζίεξ, αθθά μ αεθδηήξ εα αζζεάκεηαζ πυκμ ηαζ εα ρδθαθεί ιζα ιάγα 

ζηδ δελζά ημζθζαηή πχνα. Ζ αζαθζμβναθία ακαθένεζ πμθθά πενζζηαηζηά δπαηςιάηςκ ζε 

αζεεκείξ πμο έπαζνκακ απυ ημ ζηυια ακααμθζηά ηαεχξ ηαζ πεθίςζδξ, δδιζμονβίαξ 
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δδθαδή δπαηζηχκ ηφζηεςκ πθήνςκ αίιαημξ, πμο έπμοκ πνμέθεεζ απυ ηδκ απυθναλδ 

ιζηνχκ δπαηζηχκ θθεαχκ απυ ηα κεηνά δπαηζηά ηφηηανα ηαζ ηδ ζοζζχνεοζδ αίιαημξ. 

Οζ ηφζηεξ αοηέξ είκαζ δοκαηυκ ηάπμζα ζηζβιή κα ναβμφκ ηαζ κα πνμηαθέζμοκ επχδοκεξ 

ημζθζαηέξ αζιμνναβίεξ, αθθά αηυιδ ηαζ ημ εάκαημ. 

οβηεηνζιέκδ ένεοκα βζα ηδκ δπαημημλζηυηδηα πμο μθείθεηαζ ζηα ακδνμβυκα 

ακααμθζηά ζηενμεζδή (AAS) ηοπζηά ζοιααίκεζ απυ ηδκ ηαηάπνδζδ C-17 αθηοθζςιέκςκ 

παναβυκηςκ απυ ημ ζηυια απυ άημια πμο αζημφκηαζ, ζε ηθζκζηά πνμηεζκυιεκεξ δυζεζξ. 

Σα εκέζζια ζηεοάζιαηα θαίκεηαζ κα πανμοζζάγμοκ ημκ ίδζμ ηίκδοκμ δπαημημλζηυηδηαξ, 

αθθά εθανιυγμκηαζ ζε δυζεζξ 3 έςξ 6 θμνέξ ορδθυηενεξ απυ ηζξ ηθζκζηά πνμηεζκυιεκεξ. 

Οζ πνήζηεξ AAS πενζζηαζζαηά πνμζπαεμφκ κα απμθφβμοκ ηζξ βκςζηέξ πανεκένβεζεξ 

δπαημημλζηυηδηαξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ηαηάπνδζδ δζαθυνςκ AAS παναβυκηςκ 

πνδζζιμπμζχκηαξ ημκ θανιαηεοηζηυ πανάβμκηα «Compound Ν» πμο είκαζ ζφιπθμημ 

πμθοαζηαιζκχκ ηαζ θςζθμθζπζδίςκ. Κφνζμξ ζημπυξ: Ζ δζενεφκδζδ ηδξ πναβιαηζηήξ 

δπαημπνμζηαηεοηζηήξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ημο «Compound Ν» ζηδκ δπαημημλζηυηδηα 

πμο πνμηαθμφκ ηα AAS. Μεεμδμθμβία: Ζ ιεθέηδ αοηή ζπεδζάζηδηε ςξ ιζα ιεθέηδ 

παναηήνδζδξ ζεζνάξ 320 αεθδηχκ. Οζ 160 αεθδηέξ ήηακ πνήζηεξ AAS ηαζ μζ οπυθμζπμζ 

160 δε πνδζζιμπμζμφζακ ηαευθμο μοζίεξ. Απυ ημοξ 160 πνήζηεξ, 44 πνδζζιμπμζμφζακ 

AAS ηαζ ημ «Compound Ν» (μιάδα Α) ηαζ μζ 116 πνδζζιμπμζμφζακ ιυκμ AAS (μιάδα 

Β). Οζ 160 αεθδηέξ πμο δεκ έηακακ πνήζδ μοζζχκ πνδζζιμπμζήεδηακ ςξ ιάνηονεξ 

(μιάδα C). θμζ μζ αεθδηέξ εθέπεδζακ βζα ιεηααμθέξ ζηα επίπεδα ηςκ δπαηζηχκ 

εκγφιςκ ζημκ μνυ. Σα επίπεδα εκγφιςκ ηαηά ηδκ έκανλδ ηδξ ιεθέηδξ ηαζ ιεηά ημ ηέθμξ 

ηςκ 8 εαδμιάδςκ ζοβηνίεδηακ ακάιεζα ζηζξ ηνεζξ μιάδεξ, ιε ζημπυ κα εηηζιήζμοιε ημ 

δπαημπνμζηαηεοηζηυ απμηέθεζια ημο «Compound Ν». 

Απμηεθέζιαηα: ηδ δεζβιαημθδρία πμο έβζκε ηαηά ηδκ έκανλδ ηδξ ιεθέηδξ, 

ιεηνήεδηακ μζ θοζζμθμβζηέξ ηζιέξ υθςκ ηςκ δπαηζηχκ εκγφιςκ, εηηυξ απυ ηδκ 

ηνεαηζκζηή ηζκάζδ (CK). Μεηά απυ ιζα πενίμδμ 8 εαδμιάδςκ, ηα επίπεδα CK ήηακ 

εθάπζζηα παιδθυηενα ζηδκ μιάδα Α, αθθά πςνίξ δζαθμνά ζηζξ μιάδεξ Β ηαζ C. Σα 

επίπεδα ηδξ βGT πανέιεζκακ θοζζμθμβζηά. Οζ μιάδεξ Α ηαζ C δεκ είπακ δζαηοιάκζεζξ ζε 

ηακέκα έκγοιμ, εηηυξ απυ ηδ (CK), εκχ ζηδκ μιάδα Β υθεξ μζ ηζιέξ ηςκ εκγφιςκ 

ηοιάκεδηακ πάκς απυ ηα θοζζμθμβζηά υνζα. Ο ιυκμξ πανάβμκηαξ πμο δζαθμνμπμίδζε 

ημοξ πνήζηεξ ΑΑS ηδξ μιάδαξ Α απυ αοημφξ ηδξ μιάδαξ Β ήηακ δ πνήζδ ημο 

«Compound Ν», ηζ έηζζ ηα απμηεθέζιαηα οπμδδθχκμοκ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο 

Compound N. Ζ ζμαανυηδηα ηδξ ηαηάπνδζδξ AAS ζοζπεηίζηδηε εεηζηά ιε ημ επίπεδμ 

δπαηζηχκ εκγφιςκ,εηηυξ απυ ηδ βGT ηαζ ηδ CK. 
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οιπενάζιαηα: Πνμδβμφιεκεξ οπμεέζεζξ υηζ ηα επίπεδα ηςκ δπαηζηχκ εκγφιςκ 

ζημκ μνυ ζε αζημφιεκα άημια πμο ηάκμοκ ηαηάπνδζδ AAS ζοκδέμκηαζ ιε αθάαεξ ζημ 

ιοσηυ ζζηυ πανά ιε ηδκ ίδζα ηδκ ηαηάπνδζδ, ένπμκηαζ ζε ακηζπανάεεζδ ιε ηα δζηά ιαξ 

απμηεθέζιαηα. Δθυζμκ υθμζ μζ αεθδηέξ πμο ηάκμοκ πνήζδ AAS είκαζ επζννεπείξ κα 

πανμοζζάζμοκ ιεηααμθέξ ζηζξ ηζιέξ ηςκ δπαηζηχκ εκγφιςκ (CK), δ ιέζδ ηζιή ζηδκ 

μιάδα Α ήηακ πανυιμζα ιε αοηή πμο ιεηνήεδηε ζηδκ μιάδα Β, οπενααίκμκηαξ ηζξ 

θοζζμθμβζηέξ ηζιέξ. Οζ ηζιέξ ηςκ δπαηζηχκ εκγφιςκ ηδξ μιάδαξ Β ήηακ ζδιακηζηά 

ορδθυηενεξ απυ αοηέξ ηδξ μιάδαξ C (control). Αλζμζδιείςηα, δ μιάδα Α δεκ είπε ηαιζά 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζηζξ ηζιέξ ηςκ δπαηζηχκ εκγφιςκ ζοβηνζκυιεκα ιε ηδκ 

μιάδα C. Ζ επίδναζδ ηδξ άζηδζδξ ζηδκ αφλδζδ ηςκ εκγφιςκ απμηθείζεδηε απυ ηδ 

ζοβηνζζζιυηδηα ημο πνμβνάιιαημξ αφλδζδξ ζηζξ δζάθμνεξ μιάδεξ ηαεχξ ηαζ ιε ημ υηζ δ 

ημλζηυηδηα ηςκ AAS ζοζπεηίζεδηε ιε ηδ ζμαανυηδηα ηδξ ηαηάπνδζδξ ημοAAS. 

Ζ ακάπηολδ δπαηζηήξ παεμθμβίαξ ζπεηίγεηαζ πενζζζυηενμ ιε ηδ θήρδ απυ ημο 

ζηυιαημξ πμνδβμφιεκςκ  θανιαηεοηζηχκ πνμσυκηςκ, ηα μπμία ιεηααμθίγμκηαζ ζημ ήπαν. 

Ζ αφλδζδ ηςκ δπαηζηχκ εκγφιςκ (ALT ηαζ AST), δ δπαηζηή ίκςζδ ηαζ μ πμθμζηαηζηυξ 

ίηηενμξ ιπμνεί κα πνμηθδεμφκ απυ ηδ πνήζδ ακααμθζηχκ ζηενμεζδχκ. Ζ  ζοζπέηζζδ 

ιεηαλφ ηδξ πνήζδξ ακααμθζηχκ ηαζ ακάπηολδξ  δπαηζηχκ υβηςκ, ηαθμήεςκ ηαζ 

ηαημήεςκ, έπεζ ακαθενεεί  ζε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ, ακ ηαζ μ ζζπονζζιυξ αοηυξ πνέπεζ κα 

δζενεοκδεεί πεναζηένς. 

 

7.7 Γηαηαξαρέο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

 

Έπμοκ επίζδξ απμδμεεί ζηδ πνήζδ ακααμθζηχκ ηα μπμία πνμηαθμφκ αφλδζδ ηςκ 

κεονμδζααζααζηζηχκ μοζζχκ ζημ ΚΝ. Ζ αφλδζδ αοηή πζεακυκ κα έπεζ δζεβενηζηή δνάζδ 

ηαζ κα εοεφκεηαζ βζα ηδκ αολδιέκδ ζελμοαθζηυηδηα, εοενεεζζηυηδηα, δζέβενζδ ηαζ 

ατπκία πμο παναηηδνίγμοκ ηα άημια πμο παίνκμοκ ακααμθζηά ζηενμεζδή. 

Ακ ηα επίπεδα ηδξ ημνηζγυθδξ είκαζ ορδθά, είκαζ δοκαηυκ κα παναηδνδεμφκ 

ζμαανυηενεξ δζαηαναπέξ ημο ζοκαζζεήιαημξ ηαζ μ αεθδηήξ κα αζζεάκεηαζ ιεηααμθέξ ημο 

εοιζημφ πμο ηοιαίκμκηαζ απυ απθή ηαηάεθζρδ ιέπνζ ιακζμηαηαεθζπηζηή ρφπςζδ. 

Ζ οπεναζαεζηζαζιία επίζδξ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ δζαηαναπέξ ημο 

ζοκαζζεήιαημξ, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ πενζθαιαάκμκηαζ αημκία, οπκδθία, ηυπςζδ ηαζ 

ηαηάεθζρδ. 
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Δίκαζ αοημκυδημ υηζ ηάεε ζμαανή δζαηαναπή ημο ζοκαζζεήιαημξ ημο αεθδηή εα 

πνέπεζ κα ακαθένεηαζ αιέζςξ ζημ βζαηνυ βζα ηδκ ηαηάθθδθδ εεναπεοηζηή ακηζιεηχπζζδ. 

 

7.8 Πνιπθπηηαξαηκία 

 

Σα ακααμθζηά ζηενμεζδή πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδ εεναπεία δζαθυνςκ ακαζιζχκ 

βζαηί δζεβείνμοκ ημκ ιοεθυ ηςκ μζηχκ πνμξ παναβςβή ενοενχκ αζιμζθαζνίςκ. 

Υμνδβμφιεκα ζημοξ αεθδηέξ πμο είκαζ οβζή άημια, πνμηαθμφκ αφλδζδ ηςκ ενοενχκ 

αζιμζθαζνίςκ, μ ανζειυξ ηςκ μπμίςκ λεπενκά ηαηά πμθφ ηζξ θοζζμθμβζηέξ ηζιέξ. Ζ 

δεοηενμβεκήξ αοηή πμθοενοεναζιία είκαζ δοκαηυ κα πνμηαθέζεζ ενοενυηδηα ημο 

δένιαημξ ηαζ αίζεδια ηκδζιμφ ιεηά απυ γεζηυ ιπάκζμ, ζοιπηχιαηα πμο απαζημφκ 

αιέζςξ πθήνδ ηαζ θεπημιενεζαηυ αζιαημθμβζηυ έθεβπμ. 

 

 

 

 

7.9 Γηόγθσζε ηνπ πξνζηάηνπ 

 

Ζ δζεεκή αζαθζμβναθία οπμζηδνίγεζ υηζ δ ακδνμβυκμξ δνάζδ ης ακααμθζηχκ 

ζηενμεζδχκ είκαζ δοκαηυκ κα πνμηαθέζεζ οπενηνμθία ημο πνμζηάηδ (ηαθμήεδ), εκχ δ 

ζπέζδ ηςκ θανιάηςκ αοηχκ ιε ημκ ηανηίκμ δεκ έπεζ αηυια ηεηιδνζςεεί. 

Ζ οπενηνμθία ημο πνμζηάηδ ελανηάηαζ απυ ηδ δυζδ ηςκ ακααμθζηχκ ηαζ 

ειθακίγεηαζ ιε ανηεηά παναηηδνζζηζηά ζοιπηχιαηα. Ο αζεεκήξ αζζεάκεηαζ πυκμ ηαηά 

ηδκ μφνδζδ, ζοπκμονία, εθάηηςζδ ηδξ δζαιέηνμο ημο νεφιαημξ ηςκ απμααθθυιεκςκ 

μφνςκ ηαζ ζοπκή επζεοιία βζα μφνδζδ πμο μδδβεί ζε ζοπκέξ, επχδοκεξ ηαζ ιζηνμφ υβημο 

μονήζεζξ. Ζ ηαθμήεδξ οπενηνμθία ημο πνμζηάηδ έπεζ απμδεζπεεί υηζ είκαζ ακαηάλζιδ 

υηακ πνμηαθείηαζ απυ ακααμθζηά, υιςξ δεκ ζοιααίκεζ ημ ίδζμ ηαζ ιε ημκ ηανηίκμ. 

 

7.10 Αηξνθία ησλ όξρεσλ 

 

Σα επίπεδα ηδξ ηεζημζηενυκδξ ζημ αίια δζαηδνμφκηαζ ζηαεενά ιε ημκ ιδπακζζιυ 

ηδξ παθίκδνμιδξ νφειζζδξ, πμο ανίζηεηαζ ηάης απυ ημκ έθεβπμ ημο οπμεαθάιμο. Ακ μ 

οπμεάθαιμξ δζαπζζηχκεζ ηδκ φπανλδ ορδθήξ ζοβηέκηνςζδξ ηεζημζηενυκδξ ζημ αίια, 
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υπςξ ζοιααίκεζ ιε ημοξ αεθδηέξ ζε πενίπηςζδ ελςβεκμφξ θήρδξ, ηυηε εθαηηχκεηαζ δ 

παναβςβή ηςκ βμκαδμηνμθίκςκ LH ηαζ FSH ιε άιεζεξ δοζιεκείξ επζπηχζεζξ ζηδ 

θοζζμθμβζηή θεζημονβία ηςκ υνπεςκ ηαζ ζηδκ παναβςβή ζπένιαημξ. Έηζζ, μζ αεθδηέξ 

πμο πνδζζιμπμζμφκ ακααμθζηά ζηενμεζδή οθίζηακηαζ ηδκ επίδναζδ ηςκ ακδνμβυκςκ ζε 

υθμ ημ ζχια ημοξ, πθδκ ηςκ υνπεςκ, μζ μπμίμζ αηνμθμφκ ζοννζηκμφκηαζ, πνμηαθείηαζ δε 

ηαζ ζδιακηζηή ιείςζδ ημο υβημο ημο ζπένιαημξ ηαηά ηδκ εηζπενιάηςζδ. Οζ αεθδηέξ 

πνέπεζ κα βκςνίγμοκ υηζ μζ αθάαεξ αοηέξ δεκ είκαζ ακαηάλζιεξ. 

 

7.11 Μπνζθειεηηθέο δηαηαξαρέο 

 

Οζ ηφνζεξ δνάζεζξ ηςκ ακααμθζηχκ ζηενμεζδχκ ζημ ιομζηεθεηζηυ ζφζηδια 

αζημφκηαζ ηαηά ηδκ παζδζηή δθζηία, ηαεχξ ηα παζδζά ηα μπμία θαιαάκμοκ ακααμθζηά 

ηζκδοκεφμοκ απυ πνχζιδ ζφβηθεζζδ ηςκ επζθφζεςκ, ιε απμηέθεζια ζηεθεηζηέξ 

παναιμνθχζεζξ.  Ανηεημί ενεοκδηέξ έπμοκ ακαθένεζ ηδκ αολδιέκδ ζοπκυηδηα ηαηχ-

ζεςκ ηςκ ηεκυκηςκ ζε αεθδηέξ πμο θαιαάκμοκ ακααμθζηά ζηενμεζδή. Αοηυ ημ θαζκυιεκμ 

έπεζ ελδβδεεί ιε ηνεζξ ημοθάπζζημκ δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ. Πνχημκ, πςξ δ αφλδζδ ηδξ 

ιοσηήξ δφκαιδξ πμο απμηηάηαζ απυ ηδ θήρδ ζηενμεζδχκ, ιαγί ιε ηδκ πνμπυκδζδ, 

πνμηαθεί ιεβαθφηενδ αφλδζδ ηδξ ιοσηήξ ζζπφμξ απ' υ,ηζ ηδξ δφκαιδξ ηςκ ηεκυκηςκ, ιζα 

ηαζ μζ ηέκμκηεξ ακηζδνμφκ ανβά ζε πνμβνάιιαηα δφκαιδξ ηαζ η' ακααμθζηά ζηενμεζδή έ-

πμοκ ιζηνή ή ηαευθμο επίδναζδ ζηδ δφκαιδ ηςκ ηεκυκηςκ. Αηυιδ, πζζηεφεηαζ πςξ ηα 

ακααμθζηά ζηενμεζδή έπμοκ, απυ ημζκμφ ιε ηα ημνηζημζηενμεζδή (υπςξ δ ημνηζγυθδ), ηδκ 

ζηακυηδηα κ' ακαζηέθθμοκ ημ ζπδιαηζζιυ ημθθαβυκμο, εκυξ ζδιακηζημφ ζοζηαηζημφ ηςκ 

ηεκυκηςκ ηαζ ηςκ ζοκδέζιςκ. Οζ ανζζαανίζηεξ πμο παίνκμοκ ακααμθζηά ζηενμεζδή 

θαίκεηαζ πςξ είκαζ ζδζαίηενα επζννεπείξ ζε ηαηχζεζξ ηςκ ιοχκ ηαζ ηςκ ηεκυκηςκ. Αοηυ 

έπεζ ενιδκεοεεί απυ απμθμβδηέξ ηδξ πνήζδξ ακααμθζηχκ ζηενμεζδχκ ςξ ιανηονία ηςκ 

ιεβαθοηένςκ αανχκ πμο ζδηχκμκηαζ. Οζ αεθδηίαηνμζ θέκε πςξ μθείθεηαζ ζηζξ αζμπδιζηέξ 

επζδνάζεζξ ηςκ ακααμθζηχκ ζηενμεζδχκ πμο ζογδηήεδηακ πνζκ, εκχ άθθμζ ζζπονίγμκηαζ 

πςξ δ αολδιέκδ επζεεηζηυηδηα ηαζ ακηαβςκζζηζηυηδηα πμο πνμηαθείηαζ απυ ηδ πμνήβδζδ 

ακααμθζηχκ ζηενμεζδχκ μδδβεί ημοξ αεθδηέξ κα πνμζπαεμφκ κα εηηεθέζμοκ 

πενζζζυηενεξ ηαζ ιεβαθφηενεξ άνζεζξ ιε ιζα πζμ απενίζηεπηδ ζηάζδ απέκακηζ ζηδκ 

πναβιαηζηή ιδπακζηή ηδξ άνζδξ.  
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7.12 Καξθηλώκαηα 

 

Ζ ζπέζδ ιεηαλφ πμνήβδζδξ ακααμθζηχκ ζηενμεζδχκ ηαζ ζπδιαηζζιμφ υβηςκ, 

ζδίςξ ζημ ζοηχηζ ηαζ ζημ κεθνυ, έπεζ πζα απμδεζπηεί. Έπμοκ ανεεεί ζδιακηζηέξ ιεηααμθέξ 

ζηδ αζμπδιεία ημο ζοηςηζμφ ζημ 80% ηαηά η' άθθα οβζχκ αεθδηχκ πμο εθάιαακακ 

ακααμθζηά ζηενμεζδή, αθθά πςνίξ ζοιπηχιαηα δπαημπάεεζαξ. Σμ 1965, δδιμζζεφηδηε 

ιζα θεπημιενήξ ιεθέηδ πενζζηαηζημφ πμο ζοκέδεε ημ εάκαημ εκυξ αεθδηή πμο θάιαακε 

ακααμθζηά ζηενμεζδή ιε ηδκ ειθάκζζδ δπαημηοηηανζημφ ηανηίκμο. Απυ ηυηε, άθθμζ 13 

αεθδηέξ πμο έπαζνκακ ακααμθζηά ζηενμεζδή ανέεδηακ κα έπμοκ δπαημηοηηανζηυ ηανηίκμ 

ηαζ υθμζ ημοξ έπαζνκακ 17-αθηοθζςιέκα ακδνμβυκα. Μζα δεφηενδ, πζμ φπμοθδ πάεδζδ 

ημο ήπαημξ, δ πεθίςζδ ζπεηίζηδηε ιε η' ακααμθζηά ζηενμεζδή. ε αοηήκ ηδκ πάεδζδ, μ 

δπαηζηυξ ζζηυξ εηθοθίγεηαζ ηαζ ακηζηαείζηαηαζ απυ ηφζηεξ πθήνεζξ αίιαημξ. 

Τπάνπμοκ επίζδξ οπμρίεξ πςξ η' ακααμθζηά ζηενμεζδή πνμηάθεζακ ημ εάκαημ 

δφμ εκδθίηςκ αεθδηχκ απυ υβημ ημο \κί1ζδ ζημ κεθνυ. Ο υβημξ είκαζ πμθφ ζπάκζμξ ζε 

άημια ιεηά ηδκ εθδαεία. 

 

7.13 Καηαθξάηεζε αιάησλ θαη λεξνύ 

 

ηδκ πνμδβμφιεκδ εκυηδηα ζογδηήεδηε δ επίδναζδ ηςκ ακααμθζηχκ ζηενμεζδχκ 

ζηδκ ηαηαηνάηδζδ αθάηςκ ηαζ κενμφ ζε ζπέζδ ιε ηζξ πνμηαθμφιεκεξ απυ ηα ζηενμεζδή 

αολήζεζξ ζημ ζςιαηζηυ αάνμξ ηαζ ζηδ ιοσηή ιάγα. Ζ αολδιέκδ ηαηαηνάηδζδ αθάηςκ 

ηαζ κενμφ πμο εοεφκεηαζ βζ' αοηέξ ηζξ ιεηααμθέξ έπεζ επζαθααή επίδναζδ ζημ 

ηανδζαββεζαηυ ζφζηδια. Έηζζ, δ αολδιέκδ ζοβηέκηνςζδ καηνίμο ζημ αίια πνμηαθεί 

ακφρςζδ ηδξ ςζιςηζηήξ πίεζδξ ημο αίιαημξ. Δπεζδή ηα ζυκηα καηνίμο δεκ ιπμνμφκ κα 

δζαποεμφκ ζηα ηφηηανα, παναιέκμοκ ζημ ελςηοηηανζηυ οβνυ ηαζ ζημ αίια, εηηυξ ακ 

απεηηνζεμφκ ιέζς ημο κεθνμφ, αολάκμκηαξ έηζζ ηδκ ςζιςηζηή πίεζδ ηαζ απμννμθχκηαξ 

κενυ απυ ημοξ ζζημφξ. Συηε ειθακίγεηαζ ιζα αφλδζδ ημο υβημο ημο αίιαημξ, δ μπμία 

επζαάθθεζ αολδιέκμ θυνημ ενβαζίαξ ζηδκ ηανδζά. Ζ ηανδζά αολάκεζ ηδκ πανμπή ηδξ ηαζ 

δ πίεζδ ημο αίιαημξ ακεααίκεζ. Ζ αολδιέκδ ζοβηέκηνςζδ καηνίμο ιπμνεί επίζδξ κα δζε-

βείνεζ άιεζα ηδκ αββεζμζοζημθή, εκζζπφμκηαξ έηζζ ηδκ οπενηαζζηή επίδναζδ ημο 

αολδιέκμο υβημο ημο αίιαημξ. Καζ πάθζ, είκαζ βκςζηή δ αολδιέκδ ζοπκυηδηα δοκδηζηά 

εακαηδθυνμο οπένηαζδξ ζε αεθδηέξ πμο ηάκμοκ πνήζδ ακααμθζηχκ ζηενμεζδχκ. 
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7.14 Δλδνθξηληθέο θαη αλαπαξαγσγηθέο δηαηαξαρέο 

 

Ζ πμνήβδζδ ακααμθζηχκ ζηενμεζδχκ πνμηάθεζε ηδκ ακαζημθή ηδξ έηηνζζδξ 

βμκαδμ-ηνμθζκχκ ιε επαηυθμοεμ ηδκ ακαζημθή ηδξ ηεζημζηενυκδξ. Όζηενα απυ ιεθέηδ 

πμο πμνήβδεδηε 15mg ιεεακδζεκυκδξ ζε 15 ηαθά πνμπμκδιέκμοξ αεθδηέξ βζα 2 ιήκεξ. 

Καηά ηδκ πενίμδμ πμνήβδζδξ μ ανζειυξ ζπενιαημγςανίςκ έπεζε ηαηά 73% ηαζ ζε ηνία 

άημια πανμοζζάζηδηε αγςμζπενιία (πθήνδξ απμοζία ζπενιαημγςανίςκ). Αηυιδ ηαζ ζε 

εηείκα ηα άημια ιε πανμοζία ζπενιαημγςανίςκ, οπήνπε ιζα αφλδζδ 10% ζημκ ανζειυ 

ηςκ αηίκδηςκ ηαζ ιζα ιείςζδ 30% ζημκ ανζειυ ηςκ ηζκμφιεκςκ ζπενιαημγςανίςκ. 

Δπμιέκςξ, δ βμκζιυηδηα ιεζχεδηε ζδιακηζηά ζημοξ άκηνεξ ζε αοηή ηδ ιεθέηδ, δ μπμία 

επζαεααζχκεζ πμθθέξ ηθζκζηέξ ακαθμνέξ ηςκ ίδζςκ θαζκμιέκςκ. Ακ ηαζ είκαζ πνμθακχξ 

ακήεζημ κα εθεβπεεί ηάηζ ηέημζμ, πμθθά ηθζκζηά δεδμιέκα δείπκμοκ πςξ δ ιαηνυπνμκδ 

αβςβή ιε ακααμθζηά ζηενμεζδή ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ιδ ακηζζηνεπηή αηνμθία ημο 

μνπζημφ ζζημφ, βεβμκυξ πμο οπμδεζηκφεζ πςξ δ ζηεζνυηδηα πμο πνμηαθείηαζ απυ ηα 

ακααμθζηά ζηενμεζδή ιπμνεί κα είκαζ ιυκζιδ. 

Ζ εζηυκα ζηζξ βοκαίηεξ είκαζ πενζζζυηενμ δναιαηζηή. ημ ηφνζμ πνυαθδια είκαζ δ 

ακδνμπμίδζδ πμο ειθακίγμοκ, δ μπμία ζοκμδεφεηαζ απυ ιείγμκεξ θοζζμθμβζηέξ ηαζ 

ημζκςκζηέξ ζοκέπεζεξ. αάεοκζδ ηδξ πνμζάξ ηδξ θςκήξ, ηνζπμθοΐα, δζαηαναπέξ ηδξ 

ειιήκμο νφζδξ ή αηυια ηαζ αιδκυννμζα, αφλδζδ ημο ιεβέεμοξ ηδξ ηθεζημνίδαξ ηαζ 

ακάπηολδ ακδνζημφ ηφπμο αθςπεηίαξ είκαζ ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ έκημκεξ ηαζ ζοπκά ιδ 

ακαζηνέρζιεξ. 

Δπίζδξ, ηα παζδζά οπμθένμοκ απυ ακχιαθδ εθδαεία, ηαεχξ δ πνήζδ ακααμθζηχκ 

ζηενμεζδχκ ιπμνεί κα έπεζ ςξ απμηέθεζια ακαπηολζαηέξ δζαηαναπέξ. Υαναηηδνζζηζηά 

παναδείβιαηα ηςκ παναπάκς ζοκακηχκηαζ ζε ιεβάθμ ανζειυ αεθδηχκ απυ ηδκ 

ακαημθζηή Γενιακία, μζ μπμίμζ έθααακ ηενάζηζεξ πμζυηδηεξ ακααμθζηχκ ζηενμεζδχκ ηζξ 

πνμδβμφιεκεξ  δεηαεηίεξ. 

Μζα ηεθεοηαία εκδμηνζκζηή δζαηαναπή, ημζκή ηαζ βζα ηα δφμ θφθα, είκαζ δ 

δζαηαναπή ηδξ εοαζζεδζίαξ ζηδκ ζκζμοθίκδ πμο ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε δοζακελία ζηδ 

βθοηυγδ, πανά ημ βεβμκυξ υηζ ιέπνζ ζήιενα δεκ έπεζ ζοζπεηζζηεί εοεέςξ ηάπμζα 

πενίπηςζδ ζαηπανχδμοξ δζααήηδ ιε ηδ πνήζδ ακααμθζηχκ ζηενμεζδχκ. 
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7.15 Φπρηθέο δηαηαξαρέο 
 

Τπάνπμοκ πμθθέξ ακαθμνέξ πμο ζοζπεηίγμοκ ηα ακααμθζηά ζηενμεζδή ιε 

δζάθμνεξ παεμθμβζηέξ ηαηαζηάζεζξ απυ ηδ ζθαίνα ημο ροπζζιμφ. Ζ πεπμίεδζδ υηζ ηα 

ακααμθζηά ζηενμεζδή ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ εεζζιυ πανυιμζμ ιε αοηυκ ημο 

μζκμπκεφιαημξ ή ηαζ άθθα δζεβενηζηά κανηςηζηά εδναζχκεηαζ απυ πνυζθαηεξ 

πεζναιαηζηέξ ηαζ επζδδιζμθμβζηέξ ιεθέηεξ. ςζηυζμ, θαίκεηαζ υηζ βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ 

παναπάκς παεμθμβζηχκ  ηαηαζηάζεςκ ζε ανηεηά ιεβάθεξ δυζεζξ. 

Γζπμθζηέξ δζαηαναπέξ, αολδιέκδ επζεεηζηυηδηα, ηνίζεζξ πακζημφ, ζοπκέξ 

ζοκαζζεδιαηζηέξ  ιεηαπηχζεζξ ηαζ ζφκδνμιμ ζηένδζδξ είκαζ ιενζηέξ απυ ηζξ πθέμκ 

ζοπκά ζοκακηυιεκεξ δζαηαναπέξ.  Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, δ ηάζδ πνμξ ηδκ πμθοθανιαηία 

πμο ειθακίγμοκ μζ πνήζηεξ ηαζ δ ζφβπνμκδ πνήζδ «ημζκςκζηχκ»  θανιάηςκ, υπςξ ημ 

μζκυπκεοια ηαζ δ ημηαΐκδ, ηαεχξ ηαζ μζ επζδνάζεζξ ημο ημζκςκζημφ πενίβονμο, δεκ 

επζηνέπμοκ ηδκ αηνζαή εηηίιδζδ ηδξ δνάζδξ ηάεε θανιαηεοηζημφ πνμσυκημξ ζημκ 

ροπζζιυ ηςκ πνδζηχκ. 

7.16 Σν ζύλδξνκν ζηέξεζεο ησλ ζηεξνεηδώλ 
 

Ζ πνδζζιμπμίδζδ θανιάηςκ, υπςξ δ δνςίκδ ή ημ αθημυθ, επδνεάγεζ 

αλζμζδιείςηα ηδκ ηαηακάθςζδ εκυξ πδιζημφ ημο εβηεθάθμο πμο μκμιάγεηαζ 

κμναδνεκαθίκδ (.Σ.Μ: μνιυκδ ηδξ ιοεθμεζδμφξ μοζίαξ ηςκ επζκεθνζδίςκ, δ μπμία 

δζαθένεζ απυ ηδκ αδνεκαθίκδ ζημ υηζ ζηενείηαζ ηδξ Ν-ιεεοθζηήξ μιάδαξ). Σα θάνιαηα ημ 

ηάκμοκ αοηυ ιεζχκμκηαξ ηδ δναζηδνζυηδηα ηςκ οπμδμπέςκ ηςκ εβηεθαθζηχκ ηοηηάνςκ. 

Ζ κμναδνεκαθίκδ βζα κα επζηεθέζεζ ηδκ θεζημονβία ηδξ πμο είκαζ δ ιεηαθμνά κεονζηχκ 

ιδκοιάηςκ ζημκ εβηέθαθμ, πνέπεζ κα πνμζημθθδεεί ζημοξ οπμδμπείξ ηςκ ηοηηάνςκ. Ακ 

έκα εεζζιέκμ άημιμ έπαοε λαθκζηά κα θαιαάκεζ αθημυθ ή δνςίκδ, μ εβηέθαθμξ ζπεδυκ 

εα πθδιιφνζγε απυ κμναδνεκαθίκδ ελαζηίαξ ηδξ αολδιέκδξ αθμιμίςζδξ ηαζ ζφκεεζδξ 

ηςκ οπμδμπέςκ ηςκ ηοηηάνςκ. ακ απμηέθεζια εα ειθακίγμκηακ ηα βκςζηά 

ζοιπηχιαηα ζηένδζδξ: άβπμξ, μλοεοιία, ατπκία, ελάρεζξ ηαζ νίβδ, εθίδνςζδ, απχθεζα 

ηδξ υνελδξ, ιοσημί πυκμζ, ειεημί ηθπ. 

Πανυιμζα ζοιπηχιαηα ειθακίγμκηαζ ιε ηδ ζηένδζδ ηςκ ζηενμεζδχκ, ακ ηαζ είκαζ 

πμθφ θζβυηενμ έκημκα. ηα παναδείβιαηα πενζθαιαάκεηαζ ηαζ δ πενίπηςζδ ηαηά ηδκ 
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μπμία ηενάζηζεξ πμζυηδηεξ βοκαζηείςκ ζελμοαθζηχκ μνιμκχκ παφμοκ απυημια, υπςξ 

ζηδ πεζνμονβζηή επζθενυιεκδ ειιδκυπαοζδ (ιε οζηενεηημιή). 

 

Πνμηαηανηηζηέξ ένεοκεξ  δείπκμοκ ζοιπηχιαηα πανυιμζα ιε εηείκα πμο αζχκμοκ 

μζ πνήζηεξ άθθςκ επζεεηζηχκ θανιάηςκ υηακ ζηαιαημφκ ηδ θήρδ. 

Τπαίηζα βζα ηα ζοιπηχιαηα ζηένδζδξ ηςκ ακααμθζηχκ ζηενμεζδχκ είκαζ δ 

οπεναμθζηή δναζηδνζυηδηα ηδξ κμναδνεκαθίκδξ ζημκ εβηέθαθμ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ιία 

απυημιδ ιείςζδ ηςκ θοζζηχκ «πδιζηχκ εοθμνίαξ» ημο εβηεθάθμο, ηςκ εκδμνθζκχκ. Οζ 

ζελμοαθζηέξ μνιυκεξ αολάκμοκ δναζηζηά ηα επίπεδα εκδμνθζκχκ ημο εβηεθάθμο. Αοηυξ 

ίζςξ είκαζ μ θυβμξ εηείκμο ημο «αζζεήιαημξ εοελίαξ» πμο κζχεμοκ ηυζμζ πμθθμί πνήζηεξ 

ζηενμεζδχκ. Σμ πνυαθδια είκαζ υηζ υηακ έκαξ πνήζηδξ παφεζ κα πνδζζιμπμζεί ζηενμεζδή, 

ηα επίπεδα εκδμνθζκχκ ιεζχκμκηαζ, πνάβια πμο ζοκεζζθένεζ ζηδκ οπεναμθζηή 

δναζηδνζυηδηα ηδξ κμναδνεκαθίκδξ ηαζ έπεζ ζακ απμηέθεζια ηα ζοιπηχιαηα ζηένδζδξ. 

Σα ιεζςιέκα επίπεδα κμναδνεκαθίκδξ ζημκ εβηέθαθμ πνμηαθμφκ ηαηάεθζρδ. 

Έηζζ θμζπυκ δεκ είκαζ κα απμνεί ηακείξ πμο ημ δεφηενμ ιένμξ ημο ζοκδνυιμο ζηένδζδξ 

απυ ζηενμεζδή, απμηεθείηαζ απυ δζακμδηζηή ηαηάεθζρδ ηαζ αμοθζιία βζα αηυια 

πενζζζυηενμ θάνιαημ, βζα ακαημφθζζδ απυ ηδκ ηαηάεθζρδ. 

Καζ πάθζ, πανυιμζεξ ειθακίγμκηαζ ιε ηζξ βοκαζηείεξ μνιυκεξ. Καηά ηδ δζάνηεζα 

ηδξ εβηοιμζφκδξ ημ αίια πανάβεζ ηενάζηζεξ πμζυηδηεξ μζζηνμβυκςκ ηαζ πνμβεζηενυκδξ. 

Λίβμ ιεηά ηδ βέκκα, ηα επίπεδα αοηχκ ηςκ μνιμκχκ ζηδ βοκαίηα, πέθημοκ ηαηαηυνοθα. 

ημ 10% ηςκ βοκαζηχκ, ειθακίγεηαζ ιζα ζμαανή ιμνθή ηαηάεθζρδξ, πμο μκμιάγεηαζ 

ηαηάεθζρδ ιεηά ημκ ημηεηυ. Διθακίγεηαζ ζοκήεςξ έλζ εαδμιάδεξ έςξ ηέζζενζξ ιήκεξ 

ιεηά ηδ βέκκα ηαζ ιπμνεί κα δζανηέζεζ απυ έλζ ιήκεξ έςξ έκα πνυκμ. Άθθεξ βοκαίηεξ 

αζχκμοκ ιία δπζυηενδ ιμνθή ηαηάεθζρδξ ηάεε ιήκα, πμο έπεζ ζπέζδ ιε ημ 

πνμειιδκμννμσηυ ζηνεξ. Καζ αοηή πνμηαθείηαζ απυ ιείςζδ μνιμκχκ, ζηδ ζοβηεηνζιέκδ 

πενίπηςζδ απυ ιείςζδ ηδξ πνμβεζηενυκδξ. 

ε ιία ένεοκα πμο έβζκε ζε πνήζηεξ ακααμθζηχκ ζηενμεζδχκ ακαηαθφθεδηε υηζ 

ημ 12,2% απυ αοημφξ πθδνμφζακ ηα ηνζηήνζα βζα αανζά ηαηάεθζρδ, ιεηά ηδκ απμπή 

ηνζχκ ιδκχκ απυ ηα ζηενμεζδή. Άθθεξ ιεθέηεξ έδεζλακ υηζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ 

εθεφεενςκ απυ ζηενμεζδή πενζυδςκ πμθθμί πνήζηεξ ζηνέθμκηαζ ζηδ πνήζδ άθθςκ 

θανιάηςκ βζα ηδκ ακαημφθζζδ απυ ηα ζοιπηχιαηα αανζάξ ηαηάεθζρδξ. Παίνκμοκ 

θάνιαηα βζα κα αολήζμοκ ηα θοζζηά επίπεδα ηεζημζηενυκδξ ημοξ υηακ ζηαιαημφκ ηα 

ζηενμεζδή. Παναδείβιαηα ηέημζςκ θανιάηςκ είκαζ δ ακενχπζκδ βμκαδμηνυπμξ μνιυκδ 

ημο πθαημφκηα ηαζ ημ ηθμιζθαζκζηυ άθαξ (Κθμιίδδ). Οζ Κυζηζκ ηαζ Κθέιπεν θέκε πςξ ημ 
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πνυαθδια είκαζ υηζ απυ ηδ ζηζβιή πμο πνδζζιμπμζείξ ιεβάθεξ δυζεζξ ζηενμεζδχκ, είκαζ 

δφζημθμ κα ηα ζηαιαηήζεζξ. 

 

Άθθεξ δζαηαναπέξ πένα απυ ηζξ ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ πμο ακαθένεδηακ πζμ 

πάκς βζα ηδ πνήζδ ηςκ ακααμθζηχκ ζηενμεζδχκ, οπάνπμοκ ηαζ ανηεηέξ αηυια. Μζα 

ζπεηζηά ζπάκζα ακεπζεφιδηδ εκένβεζα ηςκ ακααμθζηχκ ζηενμεζδχκ είκαζ δ 

νααδμιουθοζδ  απυ οπεναμθζηή πνήζδ. Οζ πζμ επζηίκδοκεξ απυ αοηέξ θαίκεηαζ υηζ 

ζπεηίγμκηαζ ιε ιδ αζθαθείξ πναηηζηέξ ηαηά ηδκ αοημπμνήβδζδ ηςκ ζηεοαζιάηςκ. 

Ζ επακεζθδιιέκδ πνήζδ ιδ απμζηεζνςιέκδξ ζφνζββαξ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζηδκ 

ακάπηολδ απμζηδιάηςκ, θθεβιμκήξ, ζδπηζημφ shock ηαζ ζδπηζηήξ ανενίηζδαξ, εκχ δ 

πνδζζιμπμίδζδ ηδξ ίδζαξ  ζφνζββαξ απυ δφμ ή ηαζ πενζζζυηενμοξ πνήζηεξ εκέπεζ ημκ 

ηίκδοκμ ιεηάδμζδξ θμζιςδχκ κμζδιάηςκ, υπςξ δ δπαηίηζδα α ηαζ C ηαζ δ θμίιςλδ απυ 

ημκ ζυ HIV. Δπζπνυζεεηα, δ επακεζθδιιέκδ εκδμιοσηή έκεζδ ζημ ίδζμ ζδιείμ ιπμνεί κα 

μδδβήζεζ ζε ιοσηή θθεβιμκή, ιοσηή ίκςζδ ηαεχξ ηαζ κεονμθμβζηή αθάαδ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΟΓΓΟΟ 

ΚΗΝΖΣΡΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΜΗΑ ΑΘΛΖΣΧΝ 

 

8.1 Κίλεηξα 

 

Καεχξ δ αεθηίςζδ ηδξ απυδμζδξ ιε ηδκ ηαηάπνδζδ θανιάηςκ ζημκ αεθδηζζιυ 

μνίγεηαζ λεηάεανα ςξ κηυπζκβη εκχ μνίγεηαζ ζφιθςκα ηαζ ιε ημκ απαβμνεοιέκμ 

ηαηάθμβμ μοζζχκ ηαζ ιεευδςκ, ημ πνυαθδια ιε ηδκ ηαηάπνδζδ θανιάηςκ εζδζηυηενα 

ζηα αεθήιαηα ακαροπήξ έπεζ ανεεεί ηαηά αάζδ ζε δεφηενδ ιμίνα. ηδκ ορδθήξ 

ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ημζκςκία ιαξ, δ αεθηίςζδ ηδξ απυδμζδξ ιε ηδ πνήζδ θανιάηςκ 

παναηδνείηαζ ζε έκα ιεβάθμ ανζειυ αηυιςκ ηαζ υπζ ιυκμ ιεηαλφ αοηχκ πμο ζοιιεηέπμοκ 

ζε επαββεθιαηζημφ επζπέδμο αεθδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. Δλαζηίαξ ηδξ 

απμηεθεζιαηζηυηδηάξ ημοξ, δζάθμνεξ μοζίεξ πμο είκαζ απαβμνεοιέκεξ ζημ πεδίμ ημο 

ακηαβςκζζηζημφ αεθδηζζιμφ πνδζζιμπμζμφκηαζ επίζδξ ζε αεθήιαηα ακαροπήξ. 
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Σμ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ απμηαθμφιεκςκ «αεθμοιέκςκ» αθμνά άημια πμο 

αζπμθμφκηαζ ιε παιδθυηενμο επζπέδμο αεθήιαηα ακαροπήξ ηαζ μζ μπμίμζ έπμοκ άθθμοξ 

θυβμοξ κα πνμααίκμοκ ζε πνήζδ θανιάηςκ υπςξ ηονίςξ βζα κα αεθηζχζμοκ ηδ θοζζηή 

ημοξ ειθάκζζδ. Απμηεθέζιαηα επζζηδιμκζηχκ ιεθεηχκ επζαεααζχκμοκ έκα ορδθυ 

πμζμζηυ ηαηάπνδζδξ θανιάηςκ ζημκ ακηαβςκζζηζηυ αεθδηζζιυ ηαεχξ ηαζ ζε αεθήιαηα 

ιε ροπαβςβζηυ παναηηήνα ή πμο ζημπεφμοκ απθά ζηδ αεθηίςζδ ηδξ θοζζηήξ 

ηαηάζηαζδξ. Δπζπθέμκ, δ ηαηάπνδζδ θανιάηςκ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ απυδμζδξ δεκ 

απμηεθεί απθά έκα πνυαθδια ημο αεθδηζζιμφ: δ ηαηάπνδζδ θανιάηςκ ςξ ηνυπμξ γςήξ 

ιεηαλφ ηςκ ιαεδηχκ, εθήαςκ ηθπ. ηαεζζηά αοηυ ημ γήηδια έκα κέμ παβηυζιζμ 

πνυαθδια δδιυζζαξ οβείαξ. Έηζζ, είκαζ πθέμκ βκςζηυ υηζ ζοβηεηνζιέκεξ μιάδεξ 

ενβαγμιέκςκ ηάκμοκ πνήζδ ζοβηεηνζιέκςκ θανιάηςκ χζηε κα ακηαπελέθεμοκ ζημ 

θυνημ ενβαζίαξ ημοξ. 

 

Καηάπνδζδ θανιάηςκ : ημ κηυπζκβη δεκ απμηεθεί πνυαθδια ιυκμ ημο αεθδηζζιμφ αθθά 

ηαζ ηδξ ημζκςκίαξ! 

 

8.2 Πηζαλνί ιόγνη θαη θίλεηξα ρξήζεο ληόπηλγθ 
 

Δίκαζ εφθμβμ κα ακαγδηήζεζ ηάπμζμξ ημοξ θυβμοξ ηαζ ηα ηίκδηνα πμο ςεμφκ ημοξ 

αεθδηέξ ζηδ πνήζδ ηςκ απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ. Οζ θυβμζ πμο ιπμνεί κα εκημπίζεζ 

ηάπμζμξ εφημθα (ηάπμζμζ ακαβνάθμκηαζ ζηδκ αζαθζμβναθία, εκχ άθθμζ πνμηφπημοκ απυ 

πνμζςπζηή ένεοκα ) είκαζ μζ ελήξ: 

•    Οζημκμιζηά μθέθδ, πνδιαηζηά έπαεθα ζημοξ αβχκεξ, οπμβναθή ζοιαμθαίςκ 

ιε πμνδβμφξ, μδμζπμνζηά απυ αεθδηζηέξ μιμζπμκδίεξ, μδμζπμνζηά ηαζ πνδιαηζηά έπαεθα 

απυ ηα ηνάηδ ηαζ ηζξ Δεκζηέξ Οθοιπζαηέξ Δπζηνμπέξ. Τπάνπμοκ πμθθμί πμο 

οπμζηδνίγμοκ υηζ δ πθήνδξ επαββεθιαημπμίδζδ ημο αεθδηζζιμφ ηαεζζηά αδφκαηδ ηδκ 

ηαηαπμθέιδζδ ημο κηυπζκβη, ηαεχξ, ηα μζημκμιζηά ηίκδηνα είκαζ ιεβάθα ηαζ 

θεζημονβμφκ δεθεαζηζηά πνμξ υθμοξ ημοξ αεθδηέξ. 

•    Μεθθμκηζηή επαββεθιαηζηή απμηαηάζηαζδ, εζζαβςβή ζηζξ έκμπθεξ δοκάιεζξ, 

ζχιαηα αζθαθείαξ, μιμζπμκδίεξ, οπμονβεία αεθδηζζιμφ. Πένα απυ ηα μζημκμιζηά μθέθδ 

μζ αεθδηέξ έπμοκ ηαζ άθθα ηίκδηνα, υπςξ ηδ ιεηαεθδηζηή ημοξ επαββεθιαηζηή 
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απμηαηάζηαζδ. Τπάνπεζ ιία έκημκδ ακδζοπία ζημοξ αεθδηέξ ζπεηζηά ιε ημ ηζ εα ηάκμοκ 

ιεηά ημ ηέθμξ ηδξ αεθδηζηήξ ημοξ ηανζέναξ. Αθμζζςιέκμζ απυ ιζηνή δθζηία ζημκ 

πνςηαεθδηζζιυ έπμοκ ιείκεζ πίζς ζε επίπεδμ ζπμοδχκ υζμ ηαζ επαββεθιαηζηήξ 

πνμτπδνεζίαξ ζε ηάπμζμ, εηηυξ αεθδηζζιμφ, ημιέα. οκεπχξ, εέθμοκ κα ελαζθαθίζμοκ 

πνζκ ημ ηέθμξ ηδξ αεθδηζηήξ ημοξ ηανζέναξ ιζα «ζίβμονδ» ενβαζία. 

•    Πνμζςπζηή αιθζζαήηδζδ ηςκ αεθδηζηχκ ημοξ δοκαημηήηςκ. Καεχξ μ πνυκμξ 

πμο ιεζμθααεί ιέπνζ ημοξ αβχκεξ ιζηναίκεζ ηαζ δ πνυμδμξ, δεκ ήηακ ή δεκ είκαζ δ 

ακαιεκυιεκδ, ανπίγμοκ κα αιθζζαδημφκ ηζξ πνμζςπζηέξ ημοξ δοκαηυηδηεξ ηαζ ζοκεπχξ, 

εεςνμφκ υηζ πνεζάγμκηαζ κα θάαμοκ μοζίεξ βζα κα αεθηζςεμφκ ηαζ κα πεηφπμοκ ημ ζηυπμ 

ημοξ. 

•    Ο θυαμξ απμηοπίαξ. Ο Βέθβμξ αεθδηήξ ηδξ μνεζκήξ πμδδθαζίαξ Φζθίπ 

Μενπάβηε (Philip Maerhagge) ήηακ έκα απυ ηα ιεβαθφηενα θααμνί βζα ημ πνοζυ 

ιεηάθθζμ ζημοξ Οθοιπζαημφξ Αβχκεξ ηδξ Αεήκαξ. ε έθεβπμ πμο ημο έβζκε, πνζκ απυ ηδκ 

ζοιιεημπή ημο ζε αβχκα ημο Παβημζιίμο Κοπέθθμο, δζαπζζηχεδηε υηζ είπε ηάκεζ πνήζδ 

EPO. ηακ ακαημζκχεδηε ημ απμηέθεζια ημο ενβαζηδνζαημφ εθέβπμο μ ίδζμξ 

παναδέπεδηε ημ βεβμκυξ ηαζ δήθςζε υηζ επζεοιμφζε πανά πμθφ ημ ιεηάθθζμ ηαζ έηακε 

θήρδ EPO δζυηζ “θμαυηακ ιδκ απμηφπεζ”. 

•    Πίεζδ Υμνδβχκ, ζοιαυθαζα ιε εζδζηά Μπυκμοξ (bonus) βζα ζοβηεηνζιέκεξ επζηοπίεξ. 

Οζ αεθδηέξ ζοκάπημοκ ζοιαυθαζα ιε Υμνδβμφξ πμο ζε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ πνμαθέπμοκ 

εζδζηέξ πνδιαηζηέξ απμθααέξ ακάθμβα ιε ηδ εέζδ πμο εα ηαηαθάαμοκ ζημοξ αβχκεξ. 

οκεπχξ, μζ αεθδηέξ πνεζάγεηαζ κα ελαζθαθίζμοκ ζοβηεηνζιέκδ εέζδ χζηε κα θάαμοκ ηα 

πνήιαηα απυ ηδ Υμνδβία. 

•    Δεκζηέξ πνμζδμηίεξ, αεθδηέξ ςξ αεθδηζηά ζφιαμθα. Οζ πνςηαεθδηέξ ιε δζαηνίζεζξ ζε 

παβηυζιζα πνςηαεθήιαηα ηαζ Οθοιπζαημφξ Αβχκεξ ακηζιεηςπίγμκηαζ ςξ εεκζημί ήνςεξ 

ή αηυιδ, ηαζ ςξ εεκζηά ζφιαμθα. ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ μθυηθδνμ ημ έεκμξ αζπμθείηαζ 

ιε ηδκ πνμεημζιαζία εκυξ ζοβηεηνζιέκμο αεθδηή ή ιζαξ μιάδαξ ηαζ oζ πνμζδμηίεξ ηδξ 

πχναξ απμηεθμφκ έκα θμνηίμ αζήηςημ βζα ημοξ αεθδηέξ πμο θμαμφκηαζ ιήπςξ 

απμβμδηεφζμοκ ημοξ ζοιπαηνζχηεξ ημοξ. 

•    Πίεζδ απυ πνμπμκδηέξ. Oζ πνμπμκδηέξ πνμηείκμοκ, επίιμκα πμθθέξ θμνέξ, ηδ θήρδ 

απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ απυ ημοξ αεθδηέξ ημοξ. ε άθθεξ πενζπηχζεζξ μζ πνμπμκδηέξ 
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πνμπμκμφκ ζηθδνά ημοξ αεθδηέξ ηαζ ημοξ μδδβμφκ ζηδ θήρδ απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ 

χζηε κα ιπμνμφκ κα ακηαπελέθεμοκ. 

•    Δπζεοιία βζα βνήβμνμ απμηέθεζια ηαζ επζηοπία. To κηυπζκβη έπεζ ακαηνέρεζ ηδκ 

πνμπμκδηζηή δζαδζηαζία ηαζ ιεηαλφ ηςκ άθθςκ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζημοξ αεθδηέξ κα 

έπμοκ ιία ηαπφηενδ αεθδηζηή ελέθζλδ, ηαεχξ, ιεηαλφ ηςκ άθθςκ, μοζίεξ υπςξ ηα 

ζηενμεζδή πνμζθένμοκ πζμ βνήβμνδ απμηαηάζηαζδ ιεηαλφ ηςκ πνμπμκήζεςκ. ε πμθθά 

αεθήιαηα μζ ηαιπφθεξ αεθδηζηήξ ελέθζλδξ πανμοζζάγμοκ ιεβάθεξ απμηθίζεζξ, μζ μπμίεξ 

δδιζμονβμφκ οπυκμζεξ βζα πνήζδ απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ. 

•    «θμζ πνδζζιμπμζμφκ, βζαηί υπζ ηαζ εβχ». 

•    Έθθεζρδ μνβακςιέκδξ αεθδηζαηνζηήξ ηαζ πνμπμκδηζηήξ οπμζηήνζλδξ. ηακ δεκ 

οπάνπεζ αεθδηζαηνζηή ηαζ πνμπμκδηζηή οπμζηήνζλδ ζημοξ αεθδηέξ, μ αεθδηήξ πζζηεφεζ 

υηζ δεκ έπεζ δοκαηυηδηα κα δζαηνζεεί ζε δζεεκέξ επίπεδμ δίπςξ ηδ πνήζδ απαβμνεοιέκςκ 

μοζζχκ. Ζ ζςζηή οπμζηήνζλδ ημο αεθδηή, ηυζμ πνμπμκδηζηά υζμ ηαζ αεθδηζαηνζηά, 

ζοκηεθεί ζημ κα απμαθδεεί δ ζηυπζια οπάνπμοζα πεπμίεδζδ υηζ δίπςξ κηυπζκβη δεκ 

ιπμνεί ηάπμζμξ κα δζαηνζεεί ζε παβηυζιζμ επίπεδμ. 

•    Ονβακςιέκμ ηναηζηυ ζφζηδια θανιαηεοηζηήξ οπμζηήνζλδξ. Ακαθένεδηε δ 

πενίπηςζδ ηδξ ακαημθζηήξ Γενιακίαξ, υιςξ δεκ είκαζ δ ιμκαδζηή. Μπμνεί ηδ δεηαεηία 

ημο 1970 κα ιζθμφζακ υθμζ βζα ηδκ Ακαημθζηή Γενιακία ( θεζημφνβδζε έκα ζοζηδιαηζηυ 

πνυβναιια πνδζζιμπμίδζδξ επζηίκδοκςκ ενβμβεκχκ μοζζχκ ιε ηδκ ηςδζηή μκμιαζία 

Δεκζηυ πνυβναιια 1425 -State Program 1425-. Σμ πνυβναιια αοηυ εζζήβαβε πενίπμο 

10.000 αεθδηέξ, ζηζξ αηαδδιίεξ υπμο έηακακ «πνμπυκδζδ», ζηζξ θανιαηεοηζηέξ μοζίεξ, 

ιε ζημπυ κα αεθηζχζμοκ ηζξ επζδυζεζξ ημοξ. ηακ δζαθφεδηε ημ ηνάημξ ηδξ Ακαημθζηήξ 

Γενιακίαξ μζ απμηαθφρεζξ ήηακ ζοκηαναηηζηέξ. οβηζκδηζηή ήηακ δ αθήβδζδ πνχδκ 

αεθήηνζαξ, πμο ακέθενε υηζ, εκχ ήηακ αηυιδ ζημ δδιμηζηυ, ηδκ οπμπνέςκακ κα θαιαάκεζ 

ηα ιπθε παπάηζα- εζηάγεηαζ υηζ ήηακ ζηενμεζδή- ηαζ θοζζηά κα αημθμοεεί έκα ελμκηςηζηυ 

πνυβναιια πνμπυκδζδξ. ηακ δ αεθήηνζα εέθδζε κα ζηαιαηήζεζ ημκ αεθδηζζιυ ηαζ κα 

αβεζ απυ ημ εεκζηυ πνυβναιια, ηάθεζακ ζημ ζπμθείμ ημοξ βμκείξ ηδξ βζα κα ημοξ 

ελδβήζμοκ υηζ εάκ δ ηυνδ ημοξ ζηαιαηήζεζ αοημί εα πάζμοκ υθα ηα πνμκυιζα πμο ημοξ 

είπακ δμεεί. Δλαζηίαξ ηςκ πζέζεςκ ημ κεανυ ημνίηζζ ακαβηάζηδηε κα ζοκεπίζεζ ηυζμ κα 

πνμπμκείηαζ υζμ ηαζ κα παίνκεζ ηα παπάηζα) ηδ δεηαεηία ημο 1980 βζα ηδκ Κμφαα, αθθά 

ηδ δεηαεηία ημο 1990, δ Κίκα ζοβηέκηνςκε ηζξ πενζζζυηενεξ οπμρίεξ. Σα ηνάηδ πμο 
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έπμοκ μνβακςιέκμ ζφζηδια θανιαηεοηζηήξ οπμζηήνζλδξ οπμπνεχκμοκ ημοξ αεθδηέξ 

ημοξ κα εκηαπεμφκ ζημ πνυβναιια ηαζ κα θάαμοκ ζοβηεηνζιέκεξ μοζίεξ. 

 

•    Ακελέθεβηηδ θήρδ ζοιπθδνςιάηςκ. Οζ αεθδηέξ, επδνεαζιέκμζ απυ δζαθδιίζεζξ 

ηαεχξ ηαζ απυ ηδκ, ζηυια ιε ζηυια, πνμχεδζδ ζηεοαζιάηςκ δζαηνμθήξ ή αεθδηζηχκ 

ζοιπθδνςιάηςκ, υπςξ μκμιάγμκηαζ, ακάθμβα ιε ηδκ πενίπηςζδ, ηαηαθήβμοκ κα 

πνδζζιμπμζμφκ απαβμνεοιέκεξ μοζίεξ. ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ ηα ζηεοάζιαηα 

ακαβνάθμοκ ηδκ φπανλδ μοζίαξ πμο ειπενζέπμοκ ηαζ δ μπμία ανίζηεηαζ ζηδ θίζηα ηςκ 

απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ, οπάνπμοκ υιςξ ηαζ πενζπηχζεζξ πμο δ πναβιαηζηή ζφκεεζδ ημο 

ζηεοάζιαημξ  δεκ ακαβνάθεηαζ, ιε απμηέθεζια μ αεθδηήξ, εκ αβκμία ημο, κα 

πνδζζιμπμζεί απαβμνεοιέκεξ μοζίεξ. 

•    Ακελέθεβηηδ θήρδ θανιάηςκ. ημοξ Οθοιπζαημφξ Αβχκεξ ημο ίδκεΰ δ Ρμοιάκα 

κζηήηνζα ημο ζοκεέημο ηδξ εκυνβακδξ βοικαζηζηήξ, ανέεδηε εεηζηή βζα ηδκ μοζία 

ρεοημεθεδνίκδ, ηαεχξ μ πνμπμκδηήξ ηδξ πμνήβδζε ζζνυπζ, βζα ζαηνζημφξ θυβμοξ, δίπςξ 

κα πνμζέλεζ υηζ ζηδ ζφκεεζδ ημο ζηεοάζιαημξ ειπενζείπεημ απαβμνεοιέκδ μοζία, ιε 

απμηέθεζια δ αεθήηνζα κα εκμπμπμζδεεί. 

•    Πζμ «αεθδηζηυ» ζχια. ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ, μζ άκενςπμζ πνδζζιμπμζμφκ 

απαβμνεοιέκεξ μοζίεξ απθά ηαζ ιυκμ βζα κα έπμοκ θζβυηενμ θίπμξ ή βεκζηυηενα βζα κα 

«ηηίζμοκ» αεθδηζηυ ζχια, αηυιδ ηαζ εάκ αοηυ δεκ ζοκεζζθένεζ ζηδ αεθηζζημπμίδζδ ηδξ 

αεθδηζηήξ ημοξ επίδμζδξ. 

•    Nα επζζπεφζμοκ ηδκ απμηαηάζηαζδ. Σδκ απμηαηάζηαζδ, δδθαδή, ηυζμ ιεηαλφ ηςκ 

πνμπμκήζεςκ υζμ ηαζ ιεηά ημοξ αβχκεξ. 

•    Να πνμπμκδεμφκ ηαζ κα αβςκζζημφκ ηναοιαηζζιέκμζ. To θαζκυιεκμ είκαζ πμθφ έκημκμ 

ζηα μιαδζηά αεθήιαηα υπμο μζ πνμπμκδηέξ δίκμοκ εκημθέξ ζημ ζαηνζηυ επζηεθείμ ηδξ 

μιάδαξ κα «ηάκεζ ηα αδφκαηα δοκαηά βζα κα εημζιάζεζ ημκ ηναοιαηζζιέκμ αεθδηή» βζα 

ημκ επυιεκμ ζδιακηζηυ αβχκα ηδξ μιάδαξ. 

•    Δζςηενζηή επζεοιία βζα δζάηνζζδ ηαζ πνςηζά. Τπάνπμοκ ζημζπεία ενεοκχκ πμο 

δείπκμοκ υηζ ζοπκά μζ αεθδηέξ πνδζζιμπμζμφκ απαβμνεοιέκεξ μοζίεξ απθά βζα κα 
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δζαηνζεμφκ. Καηαβεβναιιέκα πενζζηαηζηά ακαθένμοκ πνήζδ μοζζχκ βζα ζοιιεημπή ζε 

ημπζημφξ ηαζ εναζζηεπκζημφξ αβχκεξ. 

 

8.3 Πηζαλά θίλεηξα θαη ιόγνη ρξήζεο ληόπηλγθ από λεαξνύο αλήιηθνπο αζιεηέο 

 

•    Δζζαβςβή ζε ΑΔΗ/ ΣΔΗ. ηδκ Δθθάδα οπάνπεζ κμιμεεηζηή πνυαθερδ βζα πνζιμδυηδζδ 

ηςκ αεθδηχκ ζηδκ εζζαβςβή ημοξ ζηα ΑΔΗ/ ΣΔΗ, ακάθμβα ιε ηζξ αεθδηζηέξ ημοξ 

επζηοπίεξ, ζε πακεθθήκζα ζπμθζηά πνςηαεθήιαηα, ζε παβηυζιζα ζπμθζηά πνςηαεθήιαηα 

ηαζ ζε πακεθθήκζμοξ αβχκεξ. ε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ έπμοιε απεοεείαξ εζζαβςβή ηςκ 

αεθδηχκ ζε πακεπζζηδιζαηέξ ζπμθέξ, δίπςξ ηδκ ακάβηδ ζοιιεημπήξ ζηζξ εζζαβςβζηέξ 

ελεηάζεζξ. 

•    Οζημκμιζηά ηίκδηνα. πςξ μζ εκήθζηεξ αεθδηέξ έηζζ ηαζ μζ κεανμί δεθεάγμκηαζ απυ 

ηζξ μζημκμιζηέξ απμθααέξ πμο πνμηφπημοκ απυ ηζξ αεθδηζηέξ επζηοπίεξ. 

•    οκαζζεδιαηζηή ακαβκχνζζδ ηαζ δδιυζζα ακαβκςνζζζιυηδηα. Οζ κεανμί αεθδηέξ 

επζγδημφκ ηαζ ανέζημκηαζ κα είκαζ εονέςξ ακαβκςνίζζιμζ. 

•    Πνμαθήιαηα ζηδκ πνμζςπζηή ημοξ γςή. Οζ δοζημθίεξ ζηζξ ζπέζεζξ ημοξ ιε ημ άθθμ 

θφθμ, ημοξ βμκείξ, ημοξ δαζηάθμοξ, ημοξ ςεμφκ κα εζηζάγμοκ υθδ ημοξ ηδκ πνμζπάεεζα 

ζημκ αεθδηζζιυ ηαζ κα εεςνμφκ υηζ ιυκμ ιέζα απυ ημκ αεθδηζζιυ «απμηηά κυδια δ ίδζα 

ημοξ δ φπανλδ». 

•    Υαθανή απυδμζδ ζηα ιαεήιαηα. οπκά μζ κεανμί αεθδηέξ εεςνμφκ (οπμζοκείδδηα ή 

ηαζ ζοκεζδδηά) υηζ δεκ έπμοκ ηαιία άθθδ δοκαηυηδηα κα επζηφπμοκ ηάηζ ηαθυ ζηδ γςή 

ημοξ πανά ιυκμ δζά ημο αεθδηζζιμφ. Έηζζ, δεκ έπμοκ ηακέκα θναβιυ κα 

πνδζζιμπμζήζμοκ μηζδήπμηε, πνμηεζιέκμο κα πεηφπμοκ ηδκ αεθδηζηή δζάηνζζδ. 

•    Να ιμζάζμοκ ζηα είδςθά ημοξ. ηζξ ελςζπμθζηέξ πνμπμκήζεζξ ημοξ ιαεαίκμοκ υηζ μζ 

πνςηαεθδηέξ πμο εαοιάγμοκ, πνδζζιμπμζμφκ απαβμνεοιέκεξ μοζίεξ ηαζ έηζζ μζ 

μπμζμζδήπμηε εκδμζαζιμί ημοξ ηαηαννέμοκ. 

•    Δθθζπή βκχζδ ηαζ ζοκαίζεδζδ ηδξ επζηζκδοκυηδηαξ ηςκ μοζζχκ. Γεκ οπάνπεζ 

ζοζηδιαηζηυ εηπαζδεοηζηυ πνυβναιια πμο κα πνμαάθθεζ ηζξ επζπηχζεζξ ζηδκ οβεία, απυ 
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ηδ πνήζδ ηςκ απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ, ιε απμηέθεζια πμθθμί κα εεςνμφκ υηζ πνυηεζηαζ 

βζα μοζίεξ πμο αμδεμφκ ηδκ αεθδηζηή επίδμζδ ηαζ θηζάπκμοκ ςναία ζχιαηα. 

 

•    Απυθοηδ ειπζζημζφκδ ζημκ πνμπμκδηή. Οζ αεθδηέξ ακαπηφζζμοκ ζοκαζζεδιαηζηυ 

δεζιυ ιε ημοξ πνμπμκδηέξ ημοξ. Οηζδήπμηε ημοξ πνμηείκμοκ ημ δέπμκηαζ, ζηζξ 

πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ, ακεπζθφθαπηα. 

•    Ακελέθεβηηδ θήρδ δζαηνμθζηχκ ζοιπθδνςιάηςκ. πςξ ηαζ μζ εκήθζηεξ αεθδηέξ, 

θαιαάκμοκ ζοιπθδνχιαηα δίπςξ κα ελαζθαθίγμοκ υηζ δεκ πενζέπμοκ απαβμνεοιέκεξ 

μοζίεξ. 

 

8.4 Πξνλόκηα αζιεηώλ: 
 

Αηυιδ ηαζ ζηδκ ανπαία Δθθάδα μζ αεθδηέξ ηδξ πνχηδξ βναιιήξ απμθάιαακακ 

πνμκυιζα, υπςξ δ εθ' υνμο γςήξ ζίηζζδ ζημ Πνοηακείμ. ηζξ δεηαεηίεξ ημο 1960 ηαζ ημο 

1970, υηακ δ Δθθάδα ηαιάνςκε βζα ηζξ Οθοιπζαηέξ δζαηνίζεζξ ημο Γαθαηηυπμοθμο ή ημο 

Μδβζάηδ ζηδκ πάθδ, ημο Παπαβεςνβυπμοθμο ζημ ζηίαμ ηαζ ημο Ηαηχαμο ζηδκ άνζδ 

αανχκ, δ ακηαιμζαή ημο ηνάημοξ βζα ημοξ εθίη αεθδηέξ ήηακ ζοκήεςξ έκαξ δζμνζζιυξ 

ζηδ ΓΔΖ ή ιία άδεζα βζα αεκγζκάδζημ. Μεηά ημοξ Οθοιπζαημφξ Αβχκεξ ηδξ Βανηεθχκδξ, 

ημ 1992 ηα πνάβιαηα άθθαλακ πνμξ ημ ηαθφηενμ βζα ημοξ αεθδηέξ, ιε κμιμζπέδζμ πμο 

επελενβάζηδηε μ ηυηε οθοπμονβυξ Αεθδηζζιμφ, Βαββέθδξ Μεσιανάηδξ. Αημθμφεδζε μ 

κυιμξ 2725/99 πμο ζοιπθήνςζε ηάπμζεξ δζαηάλεζξ ηαζ ηα πνμκυιζα παβζχεδηακ 

ζφιθςκα ιε ημ Άνενμ 34 κ. 2725/1999 (ΦΔΚ 121 Α΄), υπςξ αοηυ ηνμπμπμζήεδηε ιε ηζξ 

παναβνάθμοξ 5, 6 ηαζ 7 ημο άνενμο 75 ηαζ ηδκ πανάβναθμ 8 ημο άνενμο 78 ημο κ. 3057/ 

2002 (ΦΔΚ 239 Α΄) ηαζ ηζξ πενζπηχζεζξ δ΄, γ΄, ε΄ηαζ ζ΄ ηδξ παναβνάθμο 15 ημο άνενμο 8 

ημο κ. 3207/2003 

(ΦΔΚ 302 Α΄), ακηζηαείζηαηαζ ςξ ελήξ: 

 

8.4.1 Παξνρέο ζε δηαθξηλόκελνπο αζιεηέο 
 

1. ε αεθδηέξ πμο ζδιεζχκμοκ ελαζνεηζηέξ αβςκζζηζηέξ δζαηνίζεζξ ζε αημιζηά ή μιαδζηά 

αεθήιαηα πμνδβμφκηαζ μζ μζημκμιζηέξ πανμπέξ, ηα εοενβεηήιαηα ηαζ μζ  δζεοημθφκζεζξ 

πμο μνίγμκηαζ ζηζξ επυιεκεξ παναβνάθμοξ. 
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2. Δλαζνεηζηή αβςκζζηζηή δζάηνζζδ ηαηά ηδκ έκκμζα ηδξ παναβνάθμο 1 ημο πανυκημξ 

είκαζ: 

α) δ ηαηάηηδζδ 1δξ έςξ 8δξ κίηδξ ζε εενζκμφξ ή πεζιενζκμφξ Οθοιπζαημφξ Αβχκεξ, 

α) δ ηαηάηηδζδ 1δξ έςξ 6δξ κίηδξ ζε Παβηυζιζα Πνςηαεθήιαηα ακδνχκ−βοκαζηχκ, 

κέςκ ακδνχκ−βοκαζηχκ, εθήαςκ−κεακίδςκ, παίδςκ−ημναζίδςκ ζε άεθδια ή αβχκζζια 

αεθήιαημξ πμο ηαθθζενβείηαζ απυ ακαβκςνζζιέκεξ ηαηά ημκ πανυκηα κυιμ μιμζπμκδίεξ 

οπυ ηδκ απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ ηδξ ζοιιεημπήξ ζηδ δζμνβάκςζδ εεκζηχκ μιάδςκ απυ 

δεηαμηηχ (18) ημοθάπζζημκ πχνεξ ηαζ ηαοηυπνμκδ ζοιιεημπή αεθδηχκ απυ δέηα (10) 

ημοθάπζζημκ πχνεξ ζημ αβχκζζια πμο ζδιεζχεδηε δ δζάηνζζδ, 

β) δ ηαηάηηδζδ 1δξ έςξ 6δξ κίηδξ ζε Δονςπασηά Πνςηαεθήιαηα ακδνχκ−βοκαζηχκ, 

κέςκ ακδνχκ−βοκαζηχκ, εθήαςκ−κεακίδςκ, παίδςκ−ημναζίδςκ ζε άεθδια ή 

αβχκζζια αεθήιαημξ πμο ηαθθζενβείηαζ απυ ακαβκςνζζιέκεξ ηαηά ημκ πανυκηα κυιμ 

μιμζπμκδίεξ οπυ ηδκ απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ ζοιιεημπήξ ζηδ δζμνβάκςζδ εεκζηχκ 

μιάδςκ απυ δεηαπέκηε (15) ημοθάπζζημκ πχνεξ ηαζ ηαοηυπνμκδ ζοιιεημπή αεθδηχκ απυ 

μηηχ (8) ημοθάπζζημκ πχνεξ ζημ αβχκζζια υπμο ζδιεζχεδηε δ δζάηνζζδ, 

δ) δ ηαηάηηδζδ 1δξ έςξ 3δξ κίηδξ ζε Μεζμβεζαημφξ Αβχκεξ, 

ε) δ ηαηάηηδζδ 1δξ έςξ 3δξ κίηδξ ζε Πακεθθήκζμοξ 

Αβχκεξ ακδνχκ−βοκαζηχκ ηαζ 1δ κίηδ ζε Πακεθθήκζμοξ Αβχκεξ κέςκ 

ακδνχκ−βοκαζηχκ, εθήαςκ−κεακίδςκ, παίδςκ−ημναζίδςκ, 

ζη) δ ηαηάηηδζδ 1δξ κίηδξ ζε Πακεθθήκζμοξ Μαεδηζημφξ−πμθζημφξ Αβχκεξ, 

γ) δ επίηεολδ ή δ ζζμθάνζζδ παβηυζιζαξ ή εονςπασηήξ επίδμζδξ ακδνχκ−βοκαζηχκ ζε 

άεθδια ή αβχκζζια αεθήιαημξ πμο ηαθθζενβείηαζ απυ ακαβκςνζζιέκεξ 

ηαηά ημκ πανυκηα κυιμ μιμζπμκδίεξ. 

 

3. Οζ αεθδηέξ πμο ζδιεζχκμοκ ηζξ δζαηνίζεζξ ηςκ παναβνάθςκ α ηαζ ε  ημο πανυκημξ 

εββνάθμκηαζ ζε εζδζηυ πίκαηα πμο ηδνείηαζ ζηδ Γεκζηή Γναιιαηεία Αεθδηζζιμφ, 

ζφιθςκα ιε ηδ ζεζνά πνμηεναζυηδηαξ ηςκ δζαηνίζεςκ αοηχκ, δ μπμία ηαεμνίγεηαζ ιέζα 

ζε πνμεεζιία ηνζχκ (3) ιδκχκ απυ ηδ δδιμζίεοζδ ημο πανυκημξ κυιμο ιε 

απυθαζδ ημο ανιυδζμο βζα ημκ αεθδηζζιυ Τπμονβμφ. 

Με ηδκ ίδζα απυθαζδ μνίγμκηαζ ηα ζημζπεία πμο πενζθαιαάκεζ μ πίκαηαξ ημο 

πνμδβμφιεκμο εδαθίμο ηαζ υθα υζα αθμνμφκ ηδκ εββναθή αεθδηχκ ζημκ πίκαηα 

αοηυκ. 

4. ε αεθδηέξ πμο ηαηαηημφκ 1δ έςξ ηαζ 3δ κίηδ ζε εενζκμφξ ή πεζιενζκμφξ Οθοιπζαημφξ 

Αβχκεξ, ζε Παβηυζιζμοξ ηαζ ζε Δονςπασημφξ Αβχκεξ ακδνχκ− βοκαζηχκ, ηαεχξ ηαζ ζε 
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υζμοξ επζηοβπάκμοκ ή ζζμθανίγμοκ παβηυζιζα ή εονςπασηή επίδμζδ ηδξ ηαηδβμνίαξ 

ακδνχκ−βοκαζηχκ, ηαηά ηα μνζγυιεκα ζηδκ πανάβναθμ 2 ημο πανυκημξ άνενμο, 

πανέπεηαζ μζημκμιζηή επζανάαεοζδ, ημ φρμξ ηδξ μπμίαξ βζα ηάεε δζάηνζζδ ηαεμνίγεηαζ 

ιε απυθαζδ ημο ανιυδζμο βζα ημκ αεθδηζζιυ Τπμονβμφ. 

Ζ απυθαζδ αοηή εηδίδεηαζ ιέζα ζε πνμεεζιία έλζ (6) ιδκχκ πνζκ απυ ηδκ ηέθεζδ ηςκ 

Οθοιπζαηχκ Αβχκςκ ηαζ ζζπφεζ βζα ηέζζενα (4) ημοθάπζζημκ έηδ. Με ηδκ ίδζα 

απυθαζδ μνίγμκηαζ μζ πνμτπμεέζεζξ, ηα απαζημφιεκα δζηαζμθμβδηζηά, δ δζαδζηαζία ηαζ 

ηάεε άθθμ ζοκαθέξ εέια βζα ηδκ εηηαεάνζζδ ηαζ ηδκ ηαηααμθή ηδξ μζημκμιζηήξ 

επζανάαεοζδξ. 

5. ημοξ αεθδηέξ ηςκ μιαδζηχκ αεθδιάηςκ πθδκ ημο beach volley ηαζ ζημοξ αεθδηέξ 

ηςκ ζηοηαθμδνμιζχκ δ μζημκμιζηή επζανάαεοζδ είκαζ ίζδ ιε ημ 60% ηδξ ακηίζημζπδξ 

αημιζημφ αεθήιαημξ ή αημιζημφ αβςκίζιαημξ επί ημκ ανζειυ υζςκ δζηαζμφκηαζ 

ζοιιεημπήξ ζημοξ αβχκεξ ηαζ επζιενίγεηαζ ζημοξ αεθδηέξ πμο πήνακ ιένμξ ζε αοημφξ, 

ζφιθςκα ιε υζα πνμαθέπμκηαζ απυ ημκ ηακμκζζιυ εεκζηχκ μιάδςκ ηδξ μζηείαξ 

αεθδηζηήξ μιμζπμκδίαξ. 

6. ε αεθδηή ή μιάδα πμο ζδιεζχκεζ πενζζζυηενεξ απυ ιία δζαηνίζεζξ ιέζα ζημ ίδζμ 

διενμθμβζαηυ έημξ πμνδβείηαζ δ μζημκμιζηή επζανάαεοζδ ηδξ ιεβαθφηενδξ 

δζάηνζζδξ πνμζαολδιέκδ ιε πμζμζηυ είημζζ ημζξ εηαηυ_ (20%) ηδξ μζημκμιζηήξ 

επζανάαεοζδξ πμο ακηζζημζπεί ζε ηαεειία απυ ηζξ άθθεξ δζαηνίζεζξ. 

7. Οζ μζημκμιζηέξ επζανααεφζεζξ πμο ακαθένμκηαζ ζηζξ πνμδβμφιεκεξ παναβνάθμοξ 

πμνδβμφκηαζ ζε ηάεε αεθδηή ιε ημζκή απυθαζδ ημο Τπμονβμφ Οζημκμιίαξ 

ηαζ Οζημκμιζηχκ ηαζ ημο ανιυδζμο βζα ημκ αεθδηζζιυ Τπμονβμφ ή άθθμο απυ αοηυκ 

ελμοζζμδμηδιέκμο μνβάκμο απυ ηα εζδζηά έζμδα ηδξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ 

Αεθδηζζιμφ. Ζ απυθαζδ αοηή εηδίδεηαζ εκηυξ ημο πνχημο δζιήκμο ηάεε έημοξ ηαζ 

αθμνά ηζξ δζαηνίζεζξ ημο πνμδβμφιεκμο έημοξ. 

8. Πανέπεηαζ δ δοκαηυηδηα εζζαβςβήξ δζαηνζεέκηςκ ηαηά ηδκ έκκμζα ημο πανυκημξ 

αεθδηχκ ζηα ΣΔΦΑΑ ή ζε άθθδ ζπμθή ή ηιήια ΑΔΗ ή ΣΔΗ, ζφιθςκα ιε ηδ ζεζνά 

πνμηίιδζήξ ημοξ ζημ ιδπακμβναθζηυ ημοξ δεθηίμ ηαηά θείκμοζα ζεζνά ιμνίςκ ηαζ 

εθυζμκ ζοβηεκηνχκμοκ ανζειυ ιμνίςκ ημοθάπζζημκ ίζμ ιε ηα ιυνζα ημο ηεθεοηαίμο 

εζζαπεέκημξ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ ζπμθή ζημ ίδζμ αηαδδιασηυ έημξ, ηαηά ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ 

παναβνάθμο 3 ημο άνενμο 2 ημο κ. 2525/1997, ιεηά απυ 

πνμζαφλδζδ ημο ζοκυθμο ηςκ ιμνίςκ ςξ αημθμφεςξ: 

1) Γζα 1δ έςξ 3δ κίηδ ζε εενζκμφξ ή πεζιενζκμφξ Οθοιπζαημφξ Αβχκεξ πανέπεηαζ 50% 

πνμζαφλδζδ βζα εζζαβςβή ζηα ΣΔΦΑΑ ηαζ 20% πνμζαφλδζδ βζα εζζαβςβή 
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ζε άθθδ ζπμθή ή ηιήια ΑΔΗ ή ΣΔΗ. 

2) Γζα 4δ έςξ 8δ κίηδ ζε εενζκμφξ ή πεζιενζκμφξ Οθοιπζαημφξ Αβχκεξ πανέπεηαζ 40% 

πνμζαφλδζδ βζα εζζαβςβή ζηα ΣΔΦΑΑ ηαζ 20% βζα εζζαβςβή ζε άθθδ ζπμθή 

ή ηιήια ΑΔΗ ή ΣΔΗ. 

3) Γζα 1δ έςξ 3δ κίηδ ζε Παβηυζιζα Πνςηαεθήιαηα 

ακδνχκ−βοκαζηχκ, ηαηά ηα μνζγυιεκα ζηδκ πανάβναθμ 2 ημο πανυκημξ, πανέπεηαζ 40% 

πνμζαφλδζδ βζα εζζαβςβή ζηα ΣΔΦΑΑ ηαζ 20% βζα εζζαβςβή ζε άθθδ 

ζπμθή ή ηιήια ΑΔΗ ή ΣΔΗ. 

4) Γζα 4δ έςξ 6δ κίηδ ζε Παβηυζιζα Πνςηαεθήιαηα ακδνχκ−βοκαζηχκ, ηαηά ηα 

μνζγυιεκα ζηδκ πανάβνα θμ 2 ημο πανυκημξ, πανέπεηαζ 30% πνμζαφλδζδ βζα εζζαβςβή 

ζηα ΣΔΦΑΑ ηαζ 20% βζα εζζαβςβή ζε άθθδ ζπμθή ή ηιήια ΑΔΗ ή ΣΔΗ. 

5) Γζα 1δ έςξ 3δ κίηδ ζε Δονςπασημφξ Αβχκεξ ακδνχκ−βοκαζηχκ, ηαηά ηα μνζγυιεκα 

ζηδκ πανάβναθμ 2 ημο πανυκημξ, πανέπεηαζ 35% πνμζαφλδζδ βζα εζζαβςβή ζηα ΣΔΦΑΑ 

ηαζ 20% βζα εζζαβςβή ζε άθθδ ζπμθή ή 

ηιήια ΑΔΗ ή ΣΔΗ. 

6) Γζα 4δ έςξ 6δ κίηδ ζε Δονςπασημφξ Αβχκεξ ακδνχκ−βοκαζηχκ, ηαηά ηα μνζγυιεκα 

ζηδκ πανάβναθμ 2 ημο πανυκημξ, πανέπεηαζ 30% πνμζαφλδζδ βζα εζζαβςβή ζηα ΣΔΦΑΑ 

ηαζ 20% βζα εζζαβςβή ζε άθθδ ζπμθή ή ηιήια ΑΔΗ ή ΣΔΗ. 

7) Γζα 1δ έςξ 3δ κίηδ ζε Μεζμβεζαημφξ Αβχκεξ πανέπεηαζ 30% πνμζαφλδζδ βζα 

εζζαβςβή ζηα ΣΔΦΑΑ ηαζ 15% βζα εζζαβςβή ζε άθθδ ζπμθή ή ηιήια ΑΔΗ ή ΣΔΗ. 

8) α. Γζα 1δ κίηδ ζε Πακεθθήκζμοξ Αβχκεξ ακδνχκ−βοκαζηχκ πανέπεηαζ 15% 

πνμζαφλδζδ βζα εζζαβςβή ζηα ΣΔΦΑΑ ηαζ 10% βζα εζζαβςβή ζε άθθδ ζπμθή ή ηιήια 

ΑΔΗ ή ΣΔΗ. 

α. Γζα 2δ κίηδ ζε Πακεθθήκζμοξ Αβχκεξ ακδνχκ−βοκαζηχκ πανέπεηαζ 14% πνμζαφλδζδ 

βζα εζζαβςβή ζηα ΣΔΦΑΑ ηαζ 8% βζα εζζαβςβή ζε άθθδ ζπμθή ή ηιήια ζηα ΑΔΗ ή ΣΔΗ. 

β. Γζα 3δ κίηδ ζε Πακεθθήκζμοξ Αβχκεξ ακδνχκ−βοκαζηχκ πανέπεηαζ 13% πνμζαφλδζδ 

βζα εζζαβςβή ζηα_ ΣΔΦΑΑ ηαζ 7% βζα εζζαβςβή ζε άθθδ ζπμθή ή ηιήια ΑΔΗ ή ΣΔΗ. 

Απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα ηδκ ακαβκχνζζδ δζάηνζζδξ ζημοξ Πακεθθήκζμοξ Αβχκεξ 

ακδνχκ−βοκαζηχκ είκαζ δ ζοιιεημπή ζημοξ αβχκεξ δεηαέλζ (16) ημοθάπζζημκ 

ζςιαηείςκ ή υπμο οπάνπμοκ υνζα πνυηνζζδξ δ ζοιιεημπή μηηχ (8) ημοθάπζζημκ 

ζςιαηείςκ, ηαεχξ ηαζ δ δζάηνζζδ κα αθμνά άεθδια ή αβχκζζια αεθήιαημξ πμο 

ηαθθζενβείηαζ απυ ακαβκςνζζιέκεξ ηαηά ημκ πανυκηα κυιμ μιμζπμκδίεξ. 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

158 
 

9) α. Γζα 1δ έςξ 3δ κίηδ ζε Παβηυζιζμοξ Αβχκεξ κέςκ ακδνχκ−βοκαζηχκ, 

εθήαςκ−κεακίδςκ, παίδςκ−ημναζίδςκ πανέπεηαζ 35% πνμζαφλδζδ βζα εζζαβςβή ζηα 

ΣΔΦΑΑ ηαζ 20% βζα εζζαβςβή ζε άθθδ ζπμθή ή ηιήια ΑΔΗ ή ΣΔΗ. 

α. Γζα 4δ έςξ 6δ κίηδ ζε Παβηυζιζμοξ Αβχκεξ κέςκ ακδνχκ−βοκαζηχκ, 

εθήαςκ−κεακίδςκ, παίδςκ−ημναζίδςκ πανέπεηαζ 30% πνμζαφλδζδ βζα εζζαβςβή ζηα 

ΣΔΦΑΑ ηαζ 15% βζα εζζαβςβή ζε άθθδ ζπμθή ή ηιήια ΑΔΗ ή ΣΔΗ. 

β. Γζα 1δ έςξ 3δ κίηδ ζε Δονςπασημφξ Αβχκεξ κέςκ ακδνχκ−βοκαζηχκ, 

εθήαςκ−κεακίδςκ, παίδςκ−ημναζίδςκ πανέπεηαζ 30% πνμζαφλδζδ βζα εζζαβςβή ζηα 

ΣΔΦΑΑ ηαζ 18% βζα εζζαβςβή ζε άθθδ ζπμθή ή ηιήια ΑΔΗ ή ΣΔΗ. 

δ. Γζα 4δ έςξ 6δ κίηδ ζε Δονςπασημφξ Αβχκεξ κέςκ ακδνχκ−βοκαζηχκ, 

εθήαςκ−κεακίδςκ, παίδςκ−ημναζίδςκ πανέπεηαζ 25% πνμζαφλδζδ βζα εζζαβςβή ζηα 

ΣΔΦΑΑ ηαζ 15% βζα εζζαβςβή ζε άθθδ ζπμθή ή ηιήια ΑΔΗ ή ΣΔΗ. 

θεξ μζ ακςηένς δζαηνίζεζξ ηςκ οπμπενζπηχζεςκ α΄ έςξ ηαζ δ΄ ηδξ πανμφζαξ 

πενίπηςζδξ αθμνμφκ αεθήιαηα ή αβςκίζιαηα πμο ηαθθζενβμφκηαζ απυ ακαβκςνζζιέκεξ 

ηαηά ημκ πανυκηα κυιμ μιμζπμκδίεξ ηαζ απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα κα ακαβκςνζζεμφκ 

ςξ δζαηνίζεζξ είκαζ κα ζζπφμοκ μζ πνμτπμεέζεζξ πμο ζζπφμοκ βζα ηζξ ακηίζημζπεξ 

δζμνβακχζεζξ ηδξ ηαηδβμνίαξ ακδνχκ−βοκαζηχκ, ηαηά ηα μνζγυιεκα ζηδκ πανάβναθμ 2 

ημο πανυκημξ άνενμο. 

10) α. Γζα 1δ Πακεθθήκζα κίηδ ζε αβχκεξ ηαηδβμνίαξ κέςκ ακδνχκ − βοκαζηχκ, 

εθήαςκ−κεακίδςκ ηαζ παίδςκ− ημναζίδςκ πανέπεηαζ 20% πνμζαφλδζδ βζα εζζαβςβή 

ζηα ΣΔΦΑΑ ηαζ 10% βζα εζζαβςβή ζε άθθδ ζπμθή ή ηιήια ΑΔΗ ή ΣΔΗ. 

α. Γζα 2δ Πακεθθήκζα κίηδ ζε αβχκεξ ηαηδβμνίαξ κέςκ 

ακδνχκ − βοκαζηχκ, εθήαςκ − κεακίδςκ ηαζ παίδςκ − ημναζίδςκ πανέπεηαζ 20% 

πνμζαφλδζδ βζα εζζαβςβή ζηα ΣΔΦΑΑ ηαζ 8% βζα εζζαβςβή ζε άθθδ ζπμθή ή 

ηιήια ΑΔΗ ή ΣΔΗ. 

β. Γζα 3δ Πακεθθήκζα κίηδ ζε αβχκεξ ηαηδβμνίαξ κέςκ ακδνχκ − βοκαζηχκ, εθήαςκ − 

κεακίδςκ ηαζ παίδςκ −ημναζίδςκ πανέπεηαζ 20% πνμζαφλδζδ βζα εζζαβςβή 

ζηα ΣΔΦΑΑ ηαζ 7% βζα εζζαβςβή ζε άθθδ ζπμθή ή ηιήια ΑΔΗ ή ΣΔΗ. 

Απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα κα ακαβκςνζζημφκ μζ δζαηνίζεζξ ηςκ οπμπενζπηχζεςκ α΄, α΄ 

ηαζ β΄ ηδξ πανμφζαξ πενίπηςζδξ είκαζ κα ζζπφμοκ βζα ηδ δζμνβάκςζδ υπμο επζηεφπεδηε δ 

δζάηνζζδ μζ πνμτπμεέζεζξ πμο ζζπφμοκ βζα ημοξ Πακεθθήκζμοξ Αβχκεξ 

ακδνχκ−βοκαζηχκ, ηαηά ηα μνζγυιεκα ζηδκ πενίπηςζδ 8 ηδξ πανμφζαξ παναβνάθμο. 

11) Γζα 1δ κίηδ ζε Πακεθθήκζμοξ Μαεδηζημφξ−πμθζημφξ Αβχκεξ πανέπεηαζ 15% 

πνμζαφλδζδ βζα εζζαβςβή__ ΣΔΦΑΑ ηαζ 10% βζα εζζαβςβή ζε άθθδ ζπμθή ή ηιήια 
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ΑΔΗ ή ΣΔΗ, οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ ζζπφμοκ βζα ηδ δζμνβάκςζδ πμο επζηεφπεδηε δ 

επζηοπία μζ πνμτπμεέζεζξ πμο ζζπφμοκ βζα ημοξ Πακεθθήκζμοξ Αβχκεξ ακδνχκ− 

βοκαζηχκ, ηαηά ηα μνζγυιεκα ζηδκ πενίπηςζδ 8 ηδξ πανμφζαξ παναβνάθμο. 

Δπζπθέμκ, βζα ηδκ ακαβκχνζζδ δζάηνζζδξ ζε Πακεθθήκζμοξ Μαεδηζημφξ−πμθζημφξ 

Αβχκεξ πνέπεζ κα πθδνμφκηαζ ηαζ μζ ελήξ εζδζηυηενεξ πνμτπμεέζεζξ: 

α) ε μιαδζηά αεθήιαηα μ ιαεδηήξ−αεθδηήξ εα πνέπεζ κα έπεζ ζοιιεημπή ζημ 50% ηαζ 

άκς ηςκ αβχκςκ ηδξ δζμνβάκςζδξ. 

α) Γεκ ακαβκςνίγεηαζ δζάηνζζδ δ μπμία ζδιεζχκεηαζ απυ ιαεδηή−αεθδηή, μ μπμίμξ 

ιεηεββνάθεηαζ είηε απυ έκα Λφηεζμ ηδξ διεδαπήξ ζε άθθμ είηε ζε Λφηεζμ ηδξ 

διεδαπήξ απυ Λφηεζμ ηδξ αθθμδαπήξ. Ζ απαβυνεοζδ ημο πνμδβμφιεκμο εδαθίμο δεκ 

ζζπφεζ, υηακ αθμνά ιαεδηή−αεθδηή πμο ήηακ ιυκζιμξ ηάημζημξ αθθμδαπήξ ηαζ 

βζα πνχηδ θμνά ιεηαβνάθεηαζ ζε Λφηεζμ ηδξ διεδαπήξ ή ζε ιαεδηή−αεθδηή πμο μ 

αζηχκ ηδκ επζιέθεζά ημο εβηαείζηαηαζ θυβς απμδεδεζβιέκςκ επαββεθιαηζηχκ 

ημο οπμπνεχζεςκ ζε άθθδ πενζμπή. 

ε πενίπηςζδ πμο ιαεδηήξ−αεθδηήξ ζδιεζχζεζ ελαζνεηζηή αβςκζζηζηή δζάηνζζδ ηαζ ζε 

ιαεδηζημφξ−ζπμθζημφξ αβχκεξ ηαζ ζε πακεθθήκζμοξ αβχκεξ ηυηε ηα πνμαθεπυιεκα ηαηά 

ηα ακςηένς πμζμζηά πνμζαφλδζδξ βζα ηδκ εζζαβςβή ζηα ΣΔΦΑΑ ή ζε άθθδ ζπμθή ή 

ηιήια ΑΔΗ ή ΣΔΗ πνμζαολάκμκηαζ ηαηά πμζμζηυ 1%. 

12) Αεθδηήξ ή αεθήηνζα πμο επζηοβπάκεζ ή ζζμθανίγεζ  Παβηυζιζα, Δονςπασηή ή 

Πακεθθήκζα επίδμζδ ηαηδβμνίαξ ακδνχκ−βοκαζηχκ ή κέςκ ακδνχκ−βοκαζηχκ 

ή εθήαςκ−κεακίδςκ ή παίδςκ−ημναζίδςκ θαιαάκεζ ημ ακηίζημζπμ πμζμζηυ 

πνμζαφλδζδξ βζα εζζαβςβή ζηα ΣΔΦΑΑ ή ζε άθθδ ζπμθή ή ηιήια ΑΔΗ ή ΣΔΗ πμο 

πανέπεηαζ ζημκ αεθδηή ή ηδκ αεθήηνζα πμο ηαηαηηά 1δ κίηδ ζηδκ ακηίζημζπδ ηαηδβμνία, 

ηαηά ηα ακςηένς μνζγυιεκα ζηδκ πανμφζα πανάβναθμ. 

θμζ μζ αεθδηέξ πμο έπμοκ ηαηαηηήζεζ ιία ημοθάπζζημκ κίηδ απυ ηζξ ακαθενυιεκεξ ζηζξ 

πενζπηχζεζξ 1 έςξ ηαζ 12 ηδξ πανμφζαξ παναβνάθμο εζζάβμκηαζ ζηα ΣΔΦΑΑ ζε 

πμζμζηυ 10% επζπθέμκ ημο εηάζημηε ανζειμφ ηςκ εζζαηηέςκ ζηα ΣΔΦΑΑ ηαζ ζε 

πμζμζηυ 1% επζπθέμκ ημο εηάζημηε ανζειμφ ηςκ εζζαηηέςκ ζε μπμζαδήπμηε άθθδ ζπμθή 

ή ηιήια ΑΔΗ ή ΣΔΗ. 

Οζ αεθδηέξ πμο εζζάβμκηαζ ζηα ΣΔΦΑΑ ηαηά ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ πανμφζαξ παναβνάθμο 

οπμπνεμφκηαζ κα αημθμοεήζμοκ ηδκ εζδζηυηδηα ημο αεθήιαημξ, ζημ μπμίμ ζδιείςζακ ηδ 

δζάηνζζδ, εθυζμκ ημ ηιήια εζζαβςβήξ ημο πμνδβεί 

ηδκ εζδζηυηδηα αοηή. Καηά ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ εέζεςκ πμο ακηζζημζπμφκ ζηα πμζμζηά 

πμο ακαθένμκηαζ ζηζξ πενζπηχζεζξ 1 έςξ ηαζ 11 ηδξ παναβνάθμο αοηήξ, βίκεηαζ 
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ζηνμββοθμπμίδζδ ζηδκ αιέζςξ επυιεκδ αηέναζδ ιμκάδα, ακ πνμηφπηεζ δεηαδζηυ 

οπυθμζπμ ίζμ ή ιεβαθφηενμ απυ ημ ιζζυ ηδξ αηέναζδξ ιμκάδαξ. Ακ ημ δεηαδζηυ οπυθμζπμ 

είκαζ ιζηνυηενμ απυ ημ ιζζυ ηδξ αηέναζδξ ιμκάδαξ, δεκ θαιαάκεηαζ οπυρδ, εηηυξ ακ 

ιδδεκίγεηαζ δ εέζδ, μπυηε βίκεηαζ ζηνμββοθμπμίδζδ ζηδκ αηέναζδ ιμκάδα, χζηε ζε ηάεε 

πενίπηςζδ κα οπάνπεζ ιία ημοθάπζζημκ εέζδ βζα ηάεε ηιήια ΑΔΗ ή ΣΔΗ. 

9. Αεθδηέξ πμο ηαηαηημφκ ηδκ 1δ έςξ ηαζ ηδκ 3
δ
 κίηδ ζε εενζκμφξ ή πεζιενζκμφξ 

Οθοιπζαημφξ Αβχκεξ επζηνέπεηαζ κα δζμνίγμκηαζ, ηαηά πανέηηθζζδ ηςκ ζζπομοζχκ 

δζαηάλεςκ, ζε ηεκέξ εέζεζξ είηε ηδξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Αεθδηζζιμφ ηαζ ηςκ 

επμπηεουιεκςκ απυ αοηήκ θμνέςκ είηε ζε μνβακζζιμφξ, θμνείξ, βναθεία ή οπδνεζίεξ 

αεθδηζημφ ακηζηεζιέκμο ηςκ μνβακζζιχκ ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ (ΟΣΑ) Α΄ ηαζ Β΄ 

ααειμφ. Οζ εκδζαθενυιεκμζ δζμνίγμκηαζ ζε ηεκέξ εέζεζξ ηςκ θμνέςκ ημο πνμδβμφιεκμο 

εδαθίμο, φζηενα απυ αίηδζή ημοξ, εθυζμκ έπμοκ ηα απαζημφιεκα βζα ηζξ εέζεζξ, ζηζξ 

μπμίεξ επζεοιμφκ κα δζμνζζημφκ, βεκζηά ηαζ εζδζηά ηοπζηά 

πνμζυκηα. Με ημζκή απυθαζδ ημο Τπμονβμφ Δζςηενζηχκ ηαζ ημο ανιυδζμο βζα ημκ 

αεθδηζζιυ Τπμονβμφ, πμο εηδίδεηαζ ιέζα ζε πνμεεζιία έλζ (6) ιδκχκ απυ ηδ 

δδιμζίεοζδ ημο πανυκημξ, μνίγμκηαζ μζ πνμτπμεέζεζξ, ηα απαζημφιεκα δζηαζμθμβδηζηά 

ηαζ μ πνυκμξ οπμαμθήξ ημοξ, δ δζαδζηαζία ηαζ βεκζηά ηάεε εέια πμο αθμνά ημ δζμνζζιυ. 

Ο δζμνζζιυξ βίκεηαζ ζημκ εζζαβςβζηυ ααειυ ιε ημζκή απυθαζδ ημο Τπμονβμφ 

Δζςηενζηχκ ηαζ ημο ανιυδζμο βζα ημκ αεθδηζζιυ Τπμονβμφ. Απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ 

βζα ημ δζμνζζιυ ηςκ αεθδηχκ, πένακ ηςκ υζςκ ακαθένμκηαζ ζηα πνμδβμφιεκα εδάθζα 

ηδξ παναβνάθμο αοηήξ, είκαζ κα έπμοκ δζαηυρεζ απμδεδεζβιέκα ηδκ αβςκζζηζηή ημοξ 

δναζηδνζυηδηα ηαηά ημ πνυκμ οπμαμθήξ ηδξ αίηδζδξ βζα δζμνζζιυ. Γζα ημ ζημπυ αοηυκ 

ιαγί ιε ηδ ζπεηζηή αίηδζδ βζα ημ δζμνζζιυ ηαζ ηα θμζπά δζηαζμθμβδηζηά, ηαηά ηα 

ακςηένς μνζγυιεκα, ζοκοπμαάθθμοκ οπεφεοκδ δήθςζδ πενί δζαημπήξ ηδξ αβςκζζηζηήξ 

ημοξ δναζηδνζυηδηαξ ςξ ηαζ ζπεηζηή πενί ημφημο αεααίςζδ ηδξ μζηείαξ μιμζπμκδίαξ. Ζ 

πνμεεζιία βζα κα 

αζηήζμοκ μζ αεθδηέξ ημ δζηαίςια πμο ημοξ πανέπεηαζ ιε ηδκ πανάβναθμ αοηή μνίγεηαζ 

ζε έκα (1) έημξ απυ ηδ δζαημπή ηδξ αβςκζζηζηήξ ημοξ δναζηδνζυηδηαξ. ε 

πενίπηςζδ πμο απμηαθοθεεί εη ηςκ οζηένςκ δ ακαηνίαεζα ηςκ υζςκ ακαθένμκηαζ ζηδκ 

οπεφεοκδ δήθςζδ, ακαηαθείηαζ οπμπνεςηζηά μ δζμνζζιυξ ημοξ, επζθοθαζζμιέκδξ ηδξ 

πμζκζηήξ ηαζ αζηζηήξ εοεφκδξ ημοξ βζα ηδκ οπμαμθή ακαηνζαμφξ ή ακαθδεμφξ δήθςζδξ. 

 

8.4.2 Αζιεηέο κε αλαπεξίεο  
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Δπζηνέπεηαζ, ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζηδκ πανμφζα πανάβναθμ, κα δζμνίγμκηαζ 

ηαζ ζε ζοκζζηχιεκεξ πνμζςνζκά εέζεζξ είηε ηδξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Αεθδηζζιμφ (ΓΓΑ) 

ηαζ ηςκ επμπηεουιεκςκ απυ αοηήκ θμνέςκ είηε ζε μνβακζζιμφξ, θμνείξ, βναθεία ή 

οπδνεζίεξ ηςκ μνβακζζιχκ ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ (ΟΣΑ) Α΄ ηαζ Β΄ ααειμφ. 

Οζ Έθθδκεξ Παναμθοιπζμκίηεξ πμο οπδνεημφκ ζηδ ΓΓΑ ηαζ ημοξ επμπηεουιεκμοξ απυ 

αοηήκ θμνείξ ημο εονφηενμο δδιυζζμο ημιέα, ηαεχξ ηαζ ζημοξ μνβακζζιμφξ ημπζηήξ 

αοημδζμίηδζδξ Α΄ ηαζ Β΄ ααειμφ ηαηαηάζζμκηαζ ζημ ηαηαθδηηζηυ ιζζεμθμβζηυ ηθζιάηζμ 

ηδξ ηαηδβμνίαξ ημοξ ιε ηνζαημκηαπεκηαεηή οπδνεζία ζημ Γδιυζζμ ηαζ εονφηενμ δδιυζζμ 

ημιέα ηαζ ζημοξ ΟΣΑ Α΄ ηαζ Β΄ ααειμφ. 

10. Γζα ηδκ εθανιμβή ηςκ δζαηάλεςκ ηςκ παναβνάθςκ 2 έςξ ηαζ 9 ημο πανυκημξ άνενμο 

ζζπφμοκ πεναζηένς μζ αηυθμοεεξ νοειίζεζξ: 

α) ηα μιαδζηά αεθήιαηα μ αεθδηήξ πνέπεζ κα έπεζ ζοιιεηάζπεζ ζε πενζζζυηενμοξ απυ 

ημοξ ιζζμφξ αβχκεξ ηδξ δζμνβάκςζδξ. ε δζμνβακχζεζξ πμο δζελάβμκηαζ ηαηά θάζεζξ μζ 

ζοιιεημπέξ ζημοξ αβχκεξ οπμθμβίγμκηαζ ιε αάζδ ημ άενμζζια ηςκ αβχκςκ υθςκ ηςκ 

θάζεςκ. 

α) Χξ Πακεθθήκζμζ Αβχκεξ ή Πακεθθήκζμ Πνςηάεθδια εεςνμφκηαζ ιία ηαζ ιυκμ εεκζημφ 

ή εναζζηεπκζημφ επζπέδμο δζμνβάκςζδ ηάεε πνυκμ, πμο μνίγεηαζ απυ ηδκ 

μζηεία αεθδηζηή μιμζπμκδία ηαζ πάκηα ηδξ ακχηαηδξ ηαηδβμνίαξ βζα ηάεε άεθδια ή 

αβχκζζια. Οζ δζμνβακχζεζξ ηοπέθθμο δεκ εεςνμφκηαζ Πακεθθήκζμζ Αβχκεξ 

ή Πακεθθήκζμ Πνςηάεθδια. ηακ ζε ηάπμζα ηαηδβμνία δθζηζχκ ηαζ θφθμο βίκμκηαζ δφμ 

ή πενζζζυηενα Πακεθθήκζα Πνςηαεθήιαηα ζε ηάεε ηαηδβμνία, θαιαάκεηαζ 

οπυρδ ιυκμ ημ Πακεθθήκζμ Πνςηάεθδια ή μζ Πακεθθήκζμζ Αβχκεξ ηδξ ιεβαθφηενδξ 

δθζηίαξ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ ηαηδβμνία. Γζα ηδκ εθανιμβή ηδξ δζάηαλδξ ημο εδαθίμο 

αοημφ, δ μζηεία αεθδηζηή μιμζπμκδία μθείθεζ κα εκδιενχκεζ ζπεηζηά ηδ Γεκζηή 

Γναιιαηεία Αεθδηζζιμφ, πνζκ απυ ηδκ έκανλδ ηδξ αβςκζζηζηήξ πενζυδμο. 

Χξ Παβηυζιζμ ή Δονςπασηυ Πνςηάεθδια εεςνείηαζ ιία ηαζ ιυκμ δζμνβάκςζδ πμο 

δζελάβεηαζ πενζμδζηά, ζφιθςκα ιε ημοξ ζζπφμκηεξ δζεεκείξ ηακμκζζιμφξ ημο μζηείμο 

αεθήιαημξ. ηακ ζε ηάπμζα ηαηδβμνία δθζηζχκ ηαζ θφθμο βίκμκηαζ δφμ ή πενζζζυηενα 

πνςηαεθήιαηα,  θαιαάκεηαζ οπυρδ δ ζδιακηζηυηενδ δζμνβάκςζδ πμο μνίγεηαζ απυ ηδκ 

μζηεία μιμζπμκδία. 

β) ηα αημιζηά αεθήιαηα δεκ θαιαάκεηαζ οπυρδ δ μιαδζηή ααειμθμβία ή ηαηάηαλδ. Χξ 

αημιζηά αεθήιαηα κμμφκηαζ ηαζ ηα μιαδζηά αβςκίζιαηα αοηχκ. Οζ ακαθενυιεκεξ 

δζαηνίζεζξ, πθδκ ηςκ Οθοιπζαηχκ, Παβηυζιζςκ ηαζ Πακεονςπασηχκ Αβχκςκ, πνέπεζ κα 

έπμοκ ηαηαηηδεεί απυ ημοξ αεθδηέξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ηεζζάνςκ 
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(4) ηεθεοηαίςκ εηχκ, πνζκ απυ ημ αηαδδιασηυ έημξ βζα ημ μπμίμ μ αεθδηήξ οπμαάθθεζ 

αίηδζδ εζζαβςβήξ. 

δ) Οζ αεθδηέξ πμο ειπίπημοκ ζηζξ δζαηάλεζξ ηδξ παναβνάθμο 9 ημο πανυκημξ άνενμο 

ιπμνμφκ κα αζηήζμοκ ημ δζηαίςιά ημοξ ηαζ ηα αιέζςξ επυιεκα δφμ αηαδδιασηά έηδ 

απυ αοηυ πμο οπέααθακ βζα πνχηδ θμνά αίηδζδ εζζαβςβήξ αάζεζ ηςκ δζαηάλεςκ αοηχκ. 

11. Ακ μ ανζειυξ ηςκ εκδζαθενυιεκςκ αεθδηχκ είκαζ ιεβαθφηενμξ απυ ημκ ανζειυ 

εηείκςκ πμο δζηαζμφκηαζ ηζξ πανμπέξ, ηα εοενβεηήιαηα ηαζ ηζξ δζεοημθφκζεζξ ημο 

πανυκημξ άνενμο, δ ζεζνά πνμηεναζυηδηαξ δζαιμνθχκεηαζ ιε ηα ελήξ ηνζηήνζα: 

α) δζάηνζζδ ζε άεθδια ή αβχκζζια πμο πενζθαιαάκεηαζ ζημ επίζδιμ πνυβναιια ηςκ 

Οθοιπζαηχκ Αβχκςκ, 

α) κίηδ ζηδκ ακχηαηδ ηαηδβμνία ημο αεθήιαημξ ή ημο αβςκίζιαημξ, 

β) ζεζνά πνμηεναζυηδηαξ ηςκ δζαηνίζεςκ πμο ηαεμνίγεηαζ ιε απυθαζδ ημο ανιυδζμο βζα 

ημκ αεθδηζζιυ Τπμονβμφ, ζφιθςκα ιε ηδκ πανάβναθμ 3 ημο πανυκημξ άνενμο, 

δ) ααειυξ ημο ηίηθμο ζπμοδχκ. ε πενίπηςζδ ζζμααειίαξ δζεκενβείηαζ δδιυζζα 

ηθήνςζδ. 

12. Αεθδηέξ ή αεθήηνζεξ αημιζημφ ή μιαδζημφ αεθήιαημξ πμο ηαηέηηδζακ πνχηδ, 

δεφηενδ ή ηνίηδ κίηδ ζε εενζκμφξ ή πεζιενζκμφξ Οθοιπζαημφξ Αβχκεξ ηοβπάκμοκ ηαζ ημο 

εοενβεηήιαημξ ηδξ απμκμιήξ πνοζμφ ιεηαθθίμο απυ ημκ Πνυεδνμ ηδξ Γδιμηναηίαξ. 

13. Αεθδηέξ ή αεθήηνζεξ αημιζημφ ή μιαδζημφ αεθήιαημξ πμο ηαηέηηδζακ ηέηανηδ, 

πέιπηδ ή έηηδ κίηδ ζε εενζκμφξ ή πεζιενζκμφξ Οθοιπζαημφξ Αβχκεξ ηοβπάκμοκ ηαζ ημο 

εοενβεηήιαημξ ηδξ απμκμιήξ δδιυζζμο επαίκμο ιεηά δζπθχιαημξ απυ ημκ ανιυδζμ βζα 

ημκ αεθδηζζιυ Τπμονβυ. 

14. Οζ δζαηάλεζξ ημο πανυκημξ άνενμο εθανιυγμκηαζ ακάθμβα ηαζ ζηα άημια ιε 

ακαπδνίεξ (ΑΜΔΑ), ηα μπμία έπμοκ παναηηδνζζεεί αεθδηέξ απυ ηδκ εζδζηή επζηνμπή 

ηδξ παναβνάθμο 5 ημο άνενμο 29 ημο πανυκημξ κυιμο, πθδκ ηςκ δζαηάλεςκ ηδξ 

παναβνάθμο 9 ηαηά ημ ιένμξ πμο αθμνμφκ ηα ΣΔΦΑΑ ηαζ ηα θμζπά ηιήιαηα 

ηνζημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ζηα μπμία, θυβς ηδξ θφζδξ ηδξ επζζηήιδξ, είκαζ δοζπενήξ βζα 

ηα άημια αοηά δ παναημθμφεδζδ, ζφιθςκα ιε αζηζμθμβδιέκδ απυθαζδ ημο ηιήιαημξ. 

Δζδζηά ζημοξ αεθδηέξ ιε ακαπδνία πμο ηαηαηημφκ 4δ έςξ 6δ κίηδ ζε εενζκμφξ ή 

πεζιενζκμφξ Παναμθοιπζαημφξ Αβχκεξ ή 1δ έςξ 6δ κίηδ ζε Παβηυζιζμοξ Αβχκεξ 

ακδνχκ−βοκαζηχκ ή 1δ έςξ 6δ κίηδ ζε Πακεονςπασημφξ Αβχκεξ ακδνχκ−βοκαζηχκ 

πμνδβμφκηαζ υθεξ μζ πανμπέξ πμο θαιαάκμοκ μζ αεθδηέξ ιε ακαπδνία πμο ηαηαηημφκ 1δ 

έςξ 3δ κίηδ ζε εενζκμφξ ή πεζιενζκμφξ Παναμθοιπζαημφξ Αβχκεξ ηαηά ηα μνζγυιεκα ζημ 

πνμδβμφιεκμ εδάθζμ ηδξ πανμφζαξ. 
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15. Γεκ επζηνέπεηαζ πμνήβδζδ δδιυζζαξ οπμηνμθίαξ ζε πνυζςπα πμο έπμοκ 

ηαηαδζηαζεεί αιεηάηθδηα βζα πανάααζδ ηςκ δζαηάλεςκ ημο πανυκημξ κυιμο. Τπμηνμθία 

πμο ηοπυκ πμνδβήεδηε ζηα πνυζςπα αοηά δζαηυπηεηαζ. 

6. Γζα ηδκ εηπθήνςζδ ηςκ ζημπχκ ημο Παβηυζιζμο οθθυβμο Οθοιπζμκζηχκ 

ηαεζενχκεηαζ ηαζ ςξ έζμδυ ημο επζπμνήβδζδ απυ ηδ ΓΓΑ ζε εηήζζα αάζδ, ηαη‟ ακάθμβδ 

εθανιμβή ηςκ δζαηάλεςκ ημο πανυκημξ κυιμο πμο ζζπφμοκ βζα ηζξ αεθδηζηέξ 

μιμζπμκδίεξ. 

17. Γζα ηδκ εθανιμβή ημο πανυκημξ: 

α. Ζ δζάηνζζδ ηςκ αεθδηχκ ζηζξ ηαηδβμνίεξ (ακδνχκ− βοκαζηχκ, κέςκ ακδνχκ-

βοκαζηχκ, εθήαςκ − κεακίδςκ, παίδςκ − ημναζίδςκ) βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ημοξ 

ηακμκζζιμφξ ηδξ Γζεεκμφξ Οιμζπμκδίαξ ημο μζηείμο αεθήιαημξ. Με απυθαζδ ημο 

Τπμονβμφ Πμθζηζζιμφ μνίγμκηαζ ηα ακχηενα ή ηαζ ηαηχηενα υνζα δθζηίαξ βζα ηάεε 

ηαηδβμνία, ακά άεθδια. 

α. Χξ αβςκίζιαηα αημιζηχκ αεθδιάηςκ ή μιαδζηά αεθήιαηα πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζημ 

εηάζημηε ζζπφμκ επίζδιμ πνυβναιια ηςκ Οθοιπζαηχκ Αβχκςκ κμμφκηαζ υζα 

δζελάβμκηαζ ιε ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηδξ μζηείαξ δζεεκμφξ μιμζπμκδίαξ ζημοξ 

Οθοιπζαημφξ Αβχκεξ. 

18. Καη‟ ελαίνεζδ ηςκ ακςηένς δζαηάλεςκ, ιε απυθαζδ ημο Τπμονβμφ Πμθζηζζιμφ, 

ιπμνεί κα πανέπεηαζ μζημκμιζηή επζανάαεοζδ ζε πνυζςπα ηα μπμία έπμοκ 

οπμαθδεεί ζε ιεηαιυζπεοζδ ή οπμαάθθμκηαζ ζε αζιμηάεανζδ, εθυζμκ είκαζ αεθδηέξ 

αεθδηζηχκ ζςιαηείςκ, ακαβκςνζζιέκςκ ηαηά ηζξ δζαηάλεζξ ημο πανυκημξ ηαζ 

έπμοκ πεηφπεζ ελαζνεηζηέξ πακεονςπασηέξ ή παβηυζιζεξ δζαηνίζεζξ ζε αβχκεξ πμο 

δζμνβακχκμοκ ακηίζημζπεξ δζεεκείξ μιμζπμκδίεξ, ηαεχξ ηαζ ζε ηςθμφξ αεθδηέξ, πμο 

ζδιεζχκμοκ δζαηνίζεζξ ζε αεθήιαηα πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζημ πνυβναιια αβχκςκ ηδξ 

Γζεεκμφξ Δπζηνμπήξ Αεθδηχκ Κςθχκ (C.I.S.S.). Με ηδκ ίδζα οπμονβζηή απυθαζδ 

νοειίγμκηαζ μζ πνμτπμεέζεζξ πμνήβδζδξ ηδξ ςξ άκς μζημκμιζηήξ επζανάαεοζδξ, ημ φρμξ 

αοηήξ, ηαεχξ ηαζ ηάεε άθθμ ζοκαθέξ εέια, ηαη‟ ακάθμβδ εθανιμβή ηςκ δζαηάλεςκ ημο 

πανυκημξ άνενμο, ιε αάζδ ημ είδμξ ημο αεθήιαημξ, ηδκ ηαηααθδεείζα πνμζπάεεζα ηαζ 

ημκ ανζειυ ηςκ ζοιιεημπχκ. 

Ζ Γζεεκήξ Δπζηνμπή Αεθδηχκ Κςθχκ (C.I.S.S.) ιεημκμιάγεηαζ ζε Γζεεκή Δπζηνμπή 

Αεθδηζζιμφ Κςθχκ (C.I.S.S.). Οζ μζημκμιζηέξ επζανααεφζεζξ πμο πνμαθέπμκηαζ βζα ημοξ 

αεθδηέξ ιε ακαπδνίεξ ζζπφμοκ ηαζ βζα ημοξ ηςθμφξ αεθδηέξ. 

19. Γζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ θεζημονβζηχκ ακαβηχκ ηαζ ηδκ εηπθήνςζδ ηςκ ζημπχκ 

ημοξ, μ φθθμβμξ Δθθήκςκ Οθοιπζμκζηχκ ηαζ μ φθθμβμξ Δθθήκςκ Παναμθοιπζμκζηχκ 
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επζπμνδβμφκηαζ απυ ηδ Γεκζηή Γναιιαηεία Αεθδηζζιμφ ζε εηήζζα αάζδ, ηαη‟ ακάθμβδ 

εθανιμβή ηςκ δζαηάλεςκ ημο πανυκημξ κυιμο πμο ζζπφμοκ βζα ηζξ αεθδηζηέξ 

μιμζπμκδίεξ. 

20. ημκ ζοκμδυ − αεθδηή ηςκ ηοθθχκ παναμθοιπζμκζηχκ πμο αβςκίγμκηαζ ιαγί υπμο 

απαζηείηαζ ζημ αβχκζζιά ημοξ ηαζ ζδιεζχκμοκ δζάηνζζδ απυ ηζξ πνμαθεπυιεκεξ ζηδκ 

πανάβναθμ 4 ημο άνενμο 34 πμνδβείηαζ ημ 30% ηδξ μζημκμιζηήξ επζανάαεοζδξ πμο 

πνμαθέπεηαζ βζα ημκ ηοθθυ παναμθοιπζμκίηδ αεθδηή. Γζηαίςια δζμνζζιμφ ηαηά ηα 

μνζγυιεκα ζηα πνμδβμφιεκα εδάθζα ηδξ πανμφζαξ παναβνάθμο δζηαζμφκηαζ ηαζ αεθδηέξ 

πμο εκηυξ πνμκζημφ δζαζηήιαημξ δέηα (10) εηχκ ζδιεζχκμοκ πέκηε ημοθάπζζημκ απυ ηζξ 

αηυθμοεεξ αβςκζζηζηέξ δζαηνίζεζξ: 

− 4δ έςξ 8δ κίηδ ζε εενζκμφξ ή πεζιενζκμφξ Οθοιπζαημφξ Αβχκεξ 

− 1δ έςξ 6δ κίηδ ζε Παβηυζιζμοξ Αβχκεξ ακδνχκ− βοκαζηχκ 

− 1δ έςξ 6δ κίηδ ζε Πακεονςπασημφξ Αβχκεξ ακδνχκ− βοκαζηχκ. 

12.α. Αεθδηέξ πμο πέηοπακ ηζξ αβςκζζηζηέξ δζαηνίζεζξ οπυ ημ ηαεεζηχξ ηςκ νοειίζεςκ 

ημο άνενμο 34 ημο κ. 2725/1999, υπςξ ίζποε έςξ ηαζ ηδκ ηνμπμπμίδζή ημο ιε ημκ 

πανυκηα κυιμ, δζηαζμφκηαζ κα αζηήζμοκ υθα ηα δζηαζχιαηα πμο αοηυ ημοξ πανείπε εκηυξ 

απμηθεζζηζηήξ πνμεεζιίαξ δφμ (2) εηχκ απυ ηδκ έκανλδ ζζπφμξ ημο πανυκημξ άνενμο ή, 

εάκ είκαζ ακήθζημζ, εκηυξ απμηθεζζηζηήξ πνμεεζιίαξ δφμ (2) εηχκ απυ ηδκ εκδθζηίςζή 

ημοξ. 

 

      Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ Δθθάδα είκαζ «ζην πςειόηεξν ζεκείν ησλ ρσξώλ πνπ 

δίλνπλ θίλεηξα» βζα πνςηαεθδηζζιυ ηαζ υηζ ιαξ πενκάεζ ιυκμ ημ Νημοιπάζ!  

Σα ηνμφζιαηα κηυπζκβη πμο πανμοζζάζηδηακ ηα ηεθεοηαία πνυκζα ζηδκ Δθθάδα δεκ είκαζ 

αεθδηζηή οπυεεζδ. Πνυηεζηαζ βζα έκα ηαεανά πμθζηζηυ γήηδια, ζημ μπμίμ δοζηοπχξ 

οπάνπεζ δζαημιιαηζηή ζοιθςκία.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΝΑΣΟ 

ΣΟ ΝΣΟΠΗΝΓΚ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΚΑΗ ΔΦΖΒΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ 
 

Μεθέηεξ πμο έπμοκ βίκεζ ζηδκ Δθθάδα βζα ηδ πνήζδ ακααμθζηχκ, ηαηαβνάθμοκ 

πναβιαηζηά ζοβηθμκζζηζηά ζημζπεία. φιθςκα ιε αοηά πενίπμο ημ 3% ηςκ εθήαςκ ζηδκ 

Δθθάδα ηαζ ημ 4,3% ηςκ αεθμφιεκςκ ηνζημεηχκ θμζηδηχκ ηάκμοκ πνήζδ απαβμνεοιέκςκ 

μοζζχκ. 

Ζ πνχηδ ιεθέηδ έβζκε ζε εθήαμοξ 15 ηαζ 16 εηχκ ζε 30 πχνεξ, εκχ δ δεφηενδ 

ιεηαλφ θμζηδηχκ δθζηίαξ άκς ηςκ 21 εηχκ ζε έλζ πχνεξ (Φζκθακδία, Γαθθία, Γενιακία, 

Δθθάδα, Ηηαθία ηαζ Ηζναήθ). πςξ πνμηφπηεζ απυ ηζξ ιεθέηεξ, ημ πνυαθδια αθμνά 

πενζζζυηενμ ηα αβυνζα πανά ηα ημνίηζζα, εκχ – εζδζηά ζημοξ θμζηδηέξ – ζδιακηζηυ νυθμ 

ζηδ πνήζδ ακααμθζηχκ μοζζχκ παίγεζ ημ ακ έπμοκ έκα θίθμ πμο παίνκεζ ακααμθζηά ηαζ ημ 

ακ μζ ίδζμζ ήζακ πάκημηε πνυεοιμζ κα ηάκμοκ πνήζδ ζοιπθδνςιάηςκ βζα κα ημκχζμοκ 

ημκ μνβακζζιυ ημοξ ηαζ κα αεθηζχζμοκ ηζξ επζδυζεζξ ημοξ. 

      φιθςκα ιε ιζα ένεοκα ηδξ εηπαζδεοηζημφ ηαξ Υμοπθζμονμο, ημ 2004, ιε ζημπυ ηδ  

δζενεφκδζδ ηςκ βκχζεςκ, ζηάζδξ ηαζ ζοιπενζθμνάξ ηςκ ιαεδηχκ ηςκ Λοηείςκ ημο 1μο, 

2μο Δκζαίμο (δείβια: 865 ιαεδηέξ) ηαζ ημο 2μο ΣΔΔ (δείβια: 238 ιαεδηέξ) βφνς απυ ηα 

ακααμθζηά.  
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ύλνιν δείγκαηνο 1103 καζεηέο. Γζακειήεδηε ακχκοιμ – απυννδημ ενςηδιαημθυβζμ, 

ζε 1103 ιαεδηέξ ιε Μ.Ο. δθζηίαξ ηα 16.8   έηδ (εφνμξ: 15-29 έηδ). 

Έκα ιεβάθμ πμζμζηυ ηςκ ιαεδηχκ 67,3 % αζπμθμφκηακ ιε ημκ αεθδηζζιυ ιε ζδζαίηενδ 

πνμηίιδζδ ζημ πμδυζθαζνμ 62,2%, ζημ Basketball 55 %, Volleyball 32,2 %, Handball   

21,3%, ζηίαμ 15,6 % ηαζ άθθα αεθήιαηα   18%. 

Ο πνυκμξ εκαζπυθδζδξ ιε ημκ αεθδηζζιυ ήηακ απυ 5 ιήκεξ έςξ 12 έηδ (ι.μ. 4,3 έηδ) ιε 

ζοπκυηδηα 1 ιε 8 πνμπμκήζεζξ ηδκ εαδμιάδα (ι.μ. 4,6 πνμπμκήζεζξ/εαδμιάδα). 

Απυ ηδκ επελενβαζία ηςκ απμηεθεζιάηςκ ζηδκ ενχηδζδ πμζα απυ ηα παναηάης εεςνμφκ 

υηζ είκαζ απαβμνεοιέκεξ μοζίεξ (Doping) βζα ημοξ αεθδηέξ απάκηδζακ: α) Γζεβενηζηά ημο 

ηεκηνζημφ κεονζημφ ζοζηήιαημξ 910/1103 (82,5%), α) Νανηςηζηά ακαθβδηζηά   

995/1103 (90,2%), β) Ακδνμβυκα ακααμθζηά ζηενμεζδή 937/1103 (84,9%), δ) Ακαζημθείξ 

ηςκ α αδνεκενβζηχκ οπμδμπέςκ   622/1103 (56,4%). 

Tμ 83,9% (926/1103) δεκ εα έπαζνκακ βζα ηακέκα θυβμ, εκχ ημ 10,5% (116/1103) 

εα έπαζνκακ βζα θυβμοξ δζάηνζζδξ, ημ 14% (155/1103) βζα μζημκμιζημφξ θυβμοξ ηαζ ημ 

15,1% (167/1103) βζα θυβμοξ πνμαμθήξ. Σμ 0,09% (10/1103) δεκ απάκηδζε ζηδκ 

παναπάκς ενχηδζδ.  

Σμ 45,9% (507/1103) δεκ βκςνίγμοκ ηζ πνμαθέπεζ δ Δθθδκζηή κμιμεεζία 

βζα ηδκ πνήζδ ηςκ απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ απυ ημοξ αεθδηέξ, ημ 13,6% (150/1103) 

βκςνίγεζ θίβα πνάβιαηα εκχ ημ 59,5% (657/1103) εεςνεί υηζ βκςνίγεζ. Σμ 62,8% 

(693/1103) εεςνμφκ υηζ δ εκδιένςζή ημοξ είκαζ ακεπανηήξ, ημ 25% (276/1103) ιέηνζα 

ηαζ ημ 12,1% (134/1103) επανηήξ. 

πκπεξαζκαηηθά, μζ βκχζεζξ ηςκ ιαεδηχκ βφνς απυ πμζεξ μοζίεξ 

εεςνμφκηαζ ακααμθζηέξ (doping) βζα ημοξ αεθδηέξ θαίκεηαζ κα είκαζ πενζμνζζιέκεξ. 

πεδυκ ζημ ζφκμθυ ημοξ μζ ιαεδηέξ βκςνίγμοκ ηζξ ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ πμο είκαζ υθεξ 

μζ ακαβναθυιεκεξ ζημ ενςηδιαημθυβζμ. Τπάνπεζ ζφβποζδ απυ ημοξ ιαεδηέξ ιεηαλφ ηςκ 

ακααμθζηχκ μοζζχκ (doping) ηαζ ηςκ κανηςηζηχκ μοζζχκ. Ζ εκδιένςζή ημοξ εεςνμφκ 

υηζ είκαζ επανηήξ ιυκμ ημ 12,1% ηαζ πζζηεφμοκ υηζ αοηή πνέπεζ κα βίκεηαζ απυ ηζξ 

μιμζπμκδίεξ (59,4%) πανά ζηα ζπμθεία (32,1%) ηαζ απυ ημοξ ζαηνζημφξ θμνείξ (22%). 

ηδ πχνα ιαξ, ζηα παζδζά ημο κδπζαβςβείμο δεκ οπάνπεζ κηυπζκβη. ηα παζδζά ημο 

δδιμηζημφ, πενζμνίγεηαζ ιυκμ ζε ιζα ιζηνή μιάδα ηδκ μπμία απμηεθμφκ αοηά πμο 

αζπμθμφκηαζ ζε επίπεδμ πνςηαεθδηζζιμφ, ιε ζοβηεηνζιέκα αεθήιαηα υπςξ π.π. δ 

εκυνβακδ βοικαζηζηή, δ ημθφιαδζδ. Γζα κα δμεεί έιθαζδ ανηεί κα ακαθενεεί υηζ ζηα 

αεθήιαηα αοηά μζ πνςηαεθδηέξ ηαζ μζ μθοιπζμκίηεξ έπμοκ δθζηίεξ πμο ηοιαίκμκηαζ 

ιεηαλφ ηςκ 13-14 εηχκ. Γίκεηαζ δε θοζζηά ακηζθδπηυ υηζ μζ δζαηνίζεζξ είκαζ απμηέθεζια 
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πνμπμκήζεςκ πμο έπμοκ ανπίζεζ πνζκ απυ ιενζηά πνυκζα. ημοξ εθήαμοξ ηαζ ημοξ 

κεανμφξ εκήθζηεξ είκαζ αέααζμ πνεζάγεηαζ ζδζαίηενδ πνμζμπή. 

Οζ πζεακυηδηεξ ημο κηυπζκβη αολάκμκηαζ, ακάθμβα ιε ημ άεθδια ηαζ ημ ααειυ 

εκαζπυθδζδξ ιε ημκ αεθδηζζιυ. Παναηδνείηαζ ηονίςξ ζηα παζδζά πμο εημζιάγμκηαζ βζα 

επαββεθιαηζηυ πνςηαεθδηζζιυ, ζε αοηά πμο ηάκμοκ οπέν-πνςηαεθδηζζιυ, ηαεχξ ηαζ ζε 

εηείκα πμο μζ επζδυζεζξ ημοξ οπυζπμκηαζ ιεθθμκηζημφξ πνςηαεθδηέξ . ηα παζδζά πμο 

απθά αεθμφκηαζ ζημ ζπμθείμ ή ζε ηάπμζμ υιζθμ ή μιάδα (πμδυζθαζνμ, ιπάζηεη, ηέκζξ, 

πμθειζηέξ ηέπκεξ η.η.θ.) έζης ηαζ ηάπςξ εκηαηζηά, μζ πνζιμδυηδζδ βζα εζζαβςβή ζηδκ 

ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ. ακ πανάδεζβια ιπμνμφκ κα ακαθενεμφκ ηα μιαδζηά αεθήιαηα 

υπμο μ κέμξ δεκ είκαζ απαναίηδημ κα ζοιιεηάζπεζ ζημκ αβχκα αθθά ανηεί ημ υκμια ημο 

κα ακαβνάθεηαζ ζηδ θίζηα ηδξ μιάδαξ. Πανυιμζμ πανάδεζβια απμηεθεί ηαζ μ κεανυξ πμο 

ζοιιεηάζπεζ ζημ πθήνςια ζζηζμπθμσημφ υπμο δ δζάηνζζδ είκαζ μοζζαζηζηά ένβμ ημο 

έιπονμο ανπδβμφ ή άθθςκ ιεθχκ ημο πθδνχιαημξ. Ζ επζηοπία, δ κίηδ ημο ακηζπάθμο, 

πνεζάγεηαζ αολδιέκδ δφκαιδ, ακημπή, αοημζοβηέκηνςζδ, ακμπή ζημκ πυκμ η.η.θ. ηαζ 

υηακ υθα αοηά δεκ είκαζ εθζηηά ιε ηζξ θοζζηέξ δοκάιεζξ ημο αεθδηή, δ πνδζζιμπμίδζδ 

ηάπμζαξ αεέιζηδξ ιεευδμο απμηεθεί ιεβάθδ πζεακυηδηα. Φοζζηά ιε ημκ ηνυπμ αοηυ ημ 

πκεφια ημο εο αβςκίγεζεε απμηεθεί ζηέρδ ιυκμ βζα νμιακηζημφξ. 

 

πμζα ηαζ ακ είκαζ υιςξ δ αθήεεζα βζα ηδκ πναβιαηζηή ζοπκυηδηα ημο κηυπζκβη 

ζηδκ παζδζηή δθζηία, είκαζ ιεβάθμ θάεμξ κα δδθδηδνζάγεηαζ μ εκεμοζζαζιυξ ηαζ δ αβάπδ 

ηςκ παζδζχκ βζα ημκ αεθδηζζιυ. Γεκ πνέπεζ δε πμηέ κα λεπκάιε υηζ αεθδηζζιυξ ζδιαίκεζ 

ζςιαηζηή ηαζ ροπζηή οβεία, ζοθθμβζηυ πκεφια, πεζεανπία, αοημπεζεανπία, εοβεκή 

άιζθθα, απμθοβή αθααενχκ ζοκδεεζχκ ηαζ πενζζζυηενμ απυ υθα ροπαβςβία ηαζ πανά. 

Γζα υθα αοηά μπμζαδήπμηε πεναζηένς ακάθοζδ εα απμηεθμφζε πζεακυηαηα ημζκυ ηυπμ. 

Ζ πνήζδ απαβμνεοιέκςκ ηαζ ιδ μοζζχκ απυ ηα παζδζά, είκαζ δοκαηυ κα 

ακηζιεηςπζζεεί ηονίςξ ιε ηδκ εκδιένςζδ ηαζ εηπαίδεοζδ ηςκ ίδζςκ ηςκ παζδζχκ, αθθά 

επίζδξ ηαζ ηςκ βμκέςκ, ηςκ πνμπμκδηχκ, ηςκ παζδζάηνςκ, ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαεχξ ηαζ 

υθςκ ηςκ άθθςκ θμνέςκ πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ημ εέια αοηυ . Θα πνέπεζ υθμζ, 

ημοθάπζζημκ πάνα πμθφ ηαθά κα λένμοκ υηζ βζα ηδ κίηδ δεκ είκαζ ανηεηυ ιυκμ ημ 

κηυπζκβη. Οπςζδήπμηε απαναίηδηεξ είκαζ ηαζ άθθεξ πνμτπμεέζεζξ υπςξ δ επζθμβή ημο 

αεθήιαημξ ακάθμβα ιε ημκ ζςιαηυηοπμ, μζ δοκαηυηδηεξ ημο ζχιαημξ αηυια ηαζ ζηδ 

ζςζηή επζθμβή, δ βκχζδ ημο υηζ ζε πμθθά αεθήιαηα δ πνήζδ ηςκ δζαθυνςκ μοζζχκ δεκ 

παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ η.η.θ.. 
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 Κάηζ άθθμ πμο επίζδξ πνέπεζ κα βίκεζ βκςζηυ είκαζ υηζ μζ ελακηθδηζηέξ ηαζ 

πμθφςνεξ πνμπμκήζεζξ, ιε ζοκεπέξ ζηνεξ, απμηυπημοκ ημ παζδί απυ ημ ημζκςκζηυ ημο 

πενζαάθθμκ, ημ ηάκμοκ απμζοκάβςβμ, ιμκμιενίγμοκ ηα εκδζαθένμκηα ημο ηαζ 

αθθμζχκμοκ ημκ παναηηήνα ημο. 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΚΑΣΟ 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

Απυ υθα υζα ακαθένεδηακ, ηα μπμία πνμέηορακ απυ εονεία ακαζηυπδζδ ηδξ 

δζεεκμφξ αζαθζμβναθίαξ, αθθά ηαζ απυ πνμθμνζηέξ ζογδηήζεζξ (υπμο είκαζ δοκαηυ κα 

θέβμκηαζ πνάβιαηα πμο δεκ βνάθμκηαζ) ιε αοημφξ πμο βκςνίγμοκ ηαθά ημ εέια, ιυκμ έκα 

ιζηνυ ιένμξ ημο ηενάζηζμο πξνβιήκαηνο δεκόζηαο πγείαο πμο θέβεηαζ κηυπζκ ιπμνεί κα 

βίκεζ ακηζθδπηυ. 

Κφνζμξ ζημπυξ ηδξ ενβαζίαξ αοηήξ είκαζ δ εκδιένςζδ ηςκ αεθδηχκ, ηςκ 

πνμπμκδηχκ, ηςκ βμκέςκ, ηαζ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαεχξ ηαζ δ πθδνμθυνδζδ ημοξ βζα ιζα 

πναβιαηζηυηδηα πμο ιπμνεί κα αάθεζ ζε ηίκδοκμ ηδκ οβεία ημο αηυιμο απυ πμθφ κεανή 

δθζηία. πςξ θαίκεηαζ υθμζ υζμζ αζπμθμφκηαζ ιε ημκ πχνμ ημο αεθδηζζιμφ ηαζ ηδξ 

ζαηνζηήξ (ηαζ υπζ ιυκμ αοημί) ηαεοζηένδζακ ζε πμθφ ιεβάθμ ααειυ κα ιάεμοκ βζα 

πναηηζηέξ πμο είκαζ απυ πμθφ ηαζνυ βκςζηέξ ζε αοημφξ πμο αζπμθμφκηαζ ιε ημκ 

πνςηαεθδηζζιυ. Οζ πενζζζυηενμζ ακηζθήθεδηακ ηζξ δζαζηάζεζξ ημο κηυπζκβη απυ ηα 

παεήιαηα ηςκ Δθθήκςκ αεθδηχκ ζηδκ Οθοιπζάδα ηδξ Αεήκαξ, ίζςξ ηαζ κηνάπδηακ, 

πςνίξ κα βκςνίγμοκ υηζ πνζκ απυ ημοξ αβχκεξ δ ιζζή μιάδα ζηίαμο ηςκ ΖΠΑ είπε ανεεεί 

κημπανζζιέκδ ηαζ απμηθείζηδηε. Γίκεηαζ δε ζδζαίηενδ έιθαζδ ζηδκ παζδζηή δθζηία βζαηί 

υπςξ θαίκεηαζ μζ δθζηίεξ ηςκ αεθδηχκ ηαζ πνςηαεθδηχκ, ηονίςξ ζε ζοβηεηνζιέκα, 

αβαπδηά ζηα παζδζά αεθήιαηα, βίκμκηαζ υθμ ηαζ πζμ ιζηνέξ. ιςξ ηαζ ζηα αεθήιαηα πμο 
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ηα νεηυν επζηοβπάκμκηαζ ζε ιεβαθφηενεξ δθζηίεξ μζ πνμπμκήζεζξ ανπίγμοκ πμθφ 

κςνίηενα, οπάνπεζ δε κηυπζκβη ηαζ ζηζξ πνμπμκήζεζξ. 

Γζα κα μνβακςεεί ιζα απμηεθεζιαηζηή παβηυζιζα ζηναηδβζηή ακηζιεηχπζζδξ ημο 

κηυπζκβη ίζςξ εα πνέπεζ κα θδθεμφκ οπ‟ υρδ ηα παναηάης. 

Α: πςξ είκαζ βκςζηυ, ζμαανυ κηυπζκβη πςνίξ ηδ ζοιιεημπή, ζοκηαβμβνάθδζδ 

ηαζ ηαεμδήβδζδ ηςκ βζαηνχκ δεκ ιπμνεί κα οπάνλεζ. 

 Γζα ημκ θυβμ αοηυ πνχηα απ‟ υθα πνέπεζ κα εκδιενςεμφκ υθμζ μζ βζαηνμί ςξ πνμξ ημ 

ιέβεεμξ ημο πνμαθήιαημξ, ηζξ δζαζηάζεζξ πμο έπεζ πάνεζ, ημοξ ηζκδφκμοξ βζα ηα παζδζά 

αθθά ηαζ ημοξ αεθδηέξ ηαζ πνςηαεθδηέξ. Σμ κηυπζκβη εα πνέπεζ κα ακηζιεηςπίγεηαζ ζακ 

ηάεε άθθμ πνυαθδια δδιυζζαξ οβείαξ, υπςξ ημ ηάπκζζια, ηα μζκμπκεοιαηχδδ, ηα 

κανηςηζηά η.η.θ. Ο βζαηνυξ πμο βκςνίγεζ ηζξ επζπθμηέξ ηδξ πνδζζιμπμίδζδξ ηςκ 

δζαθυνςκ ιεευδςκ ηαζ μοζζχκ εα πνέπεζ κα είκαζ μ πνχημξ πμο εα ηάκεζ ηδ ζςζηή 

εκδιένςζδ. Παβίδεξ υπςξ μζ παναηθήζεζξ απυ ημκ πνςηαεθδηή ή αηυιδ ηαζ ημ αηναίμ 

θαζκυιεκμ ηδξ πανάηθδζδξ απυ βμκείξ βζα κημπάνζζια ημο παζδζμφ ημοξ ιε ζημπυ ηδκ 

επζηοπία, ζίβμονα είκαζ εφημθμ κα απμθεοπεμφκ απυ ημοξ βζαηνμφξ. Ζ ζςζηή εκδιένςζδ 

ηαζ δ εηπαίδεοζδ ηονίςξ ηςκ εθήαςκ ηαζ κεανχκ εκδθίηςκ, θαίκεηαζ υηζ πνάβιαηζ 

απμδίδεζ, αθμφ ζε έκα ζδιακηζηυ πμζμζηυ δ πνήζδ βίκεηαζ πςνίξ ηδ βκχζδ ηςκ 

ζοκεπεζχκ . 

Β : Πνέπεζ ιαγί ιε ημοξ βζαηνμφξ κα ζοκεκκμδεμφκ υθμζ μζ εκδζαθενυιεκμζ, υπςξ 

μζ αεθδηέξ, πνμπμκδηέξ, ζφθθμβμζ, μιμζπμκδίεξ, δάζηαθμζ, βμκείξ αθθά ηαζ κμιζημί, 

πμθζηζημί η.η.θ., βζα ημ ακ εέθμοκ ημ κηυπζκβη ζημκ αεθδηζζιυ ή υπζ. Δίκαζ δε απαναίηδημ 

δ ζοκεκκυδζδ κα είκαζ απυθοηδ, βζαηί ακ άθθμζ ηάκμοκ κηυπζκβη ηαζ άθθμζ υπζ ηυηε μ 

αεθδηήξ πμο δεκ ηάκεζ είκαζ ζπεδυκ ηαηαδζηαζιέκμξ ζηδκ απμηοπία (θέβεηαζ υηζ 

ηενδίγμοκ μζ ηαθφηενα κημπανζζιέκμζ ή μζ ηαθφηενμζ απυ ημοξ κημπανζζιέκμοξ). 

Γοζηοπχξ, οπάνπμοκ αεθδηέξ, πανάβμκηεξ, αηυιδ ηαζ βζαηνμί πμο οπμζηδνίγμοκ ηδκ 

πνδζζιμπμίδζδ ηςκ δζαθυνςκ αεέιζηςκ ιεευδςκ ηαζ μοζζχκ ζημκ αεθδηζζιυ ζηα 

πθαίζζα ηδξ εθεοεενίαξ ζηδκ επζθμβή ηαζ ηδξ αημιζηήξ εοεφκδξ  Δπίζδξ ζε ένεοκα βζα ηζξ 

απυρεζξ ημοξ, 10,3 % ηςκ πνμπμκδηχκ, απήκηδζακ υηζ ιε ηδ αμήεεζα ηςκ βζαηνχκ 

πζζηεφμοκ υηζ ιπμνεί κα βίκεζ πνήζδ απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ πςνίξ κα αθάπηεηαζ δ οβεία 

ηςκ αεθδηχκ. 

 Φαίκεηαζ δε υηζ απυ πμθθμφξ, πεηοπδιέκμζ αεθδηέξ εεςνμφκηαζ αοημί πμο ηάκμοκ 

“έλοπκμ κηυπζκβη” βζα ιζηνυ δζάζηδια. Έηζζ υιςξ άζπεηα ιε ημ πυζμ αθάπημκηαζ μζ 

πνςηαεθδηέξ, αθάπηεηαζ ηονίςξ ημ αεθδηζηυ πκεφια. 
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Γ: ε άηνςξ ακηαβςκζζηζηέξ ημζκςκίεξ, (ορδθήξ απυδμζδξ-ορδθμφ ηζκδφκμο) 

υπμο ζημπυξ είκαζ δ επζηοπία, ημ πνήια, δ δυλα, άζπεηα ιε ημ ηίιδια (ημζκςκίεξ 

κηυπζκβη), μπμζμδήπμηε απαβμνεοηζηυ ιέζμ δεκ έπεζ ιεβάθα πενζεχνζα επζηοπίαξ. 

Ακαθένεηαζ υηζ 15% ηςκ ενβαγμιέκςκ, πνδζζιμπμζμφκ ηάπμζμο είδμοξ κηυπζκβη. βζα ηδκ 

αφλδζδ ηδξ επαββεθιαηζηήξ ημοξ απυδμζδξ. 

Ηδακζηυξ ζηυπμξ εα πνέπεζ κα είκαζ δ φπανλδ ηαεανμφ αεθδηζζιμφ. Ζ επίηεολή 

ημο υιςξ υπςξ θαίκεηαζ πνμξ ημ πανυκ είκαζ δφζημθδ δζυηζ πνχηα απ‟ υθα πνεζάγεηαζ 

αθθαβή κμμηνμπίαξ απέκακηζ ζηδ γςή (υπζ κμμηνμπία κηυπζκβη). Δπίζδξ, πνεζάγεηαζ 

αθθαβή κμμηνμπίαξ ηαζ ζε υηζ αθμνά ημκ αεθδηζζιυ ιε ηονζυηενμ ζδιείμ ηδκ 

απμζφκδεζδ ημο απυ ηα μζημκμιζηά ή άθθα μθέθδ. Ο αεθδηήξ εα πνέπεζ κα παίνεηαζ ιε 

αοηυ πμο ηάκεζ βζα ηδκ οβεία ηαζ ημ πκεφια ημο. Δάκ ημ ζχια ημο, δζαεέηεζ ηζξ 

απαναίηδηεξ δοκάιεζξ ηαζ ακημπέξ βζα δζάηνζζδ ηαζ επζηοπίεξ, ηυζμ ημ ηαθφηενμ, ζηδκ 

ακηίεεηδ πενίπηςζδ εα πνέπεζ κα ανηείηαζ ζε υθα υζα είκαζ βκςζηυ υηζ πνμζθένεζ δ 

ζςιαηζηή άζηδζδ, αθθζχξ δεκ εα είκαζ αεθδηήξ, αθθά δζαζηεδαζηήξ. 

Γζα κα γήζμοιε πνέπεζ κα αεθμφιαζηε ζοζηδιαηζηά. Αοηυ είκαζ πμθφ ηαθά 

βκςζηυ ζημοξ ηανδζμθυβμοξ αθθά ηαζ ζε υζμοξ έπμοκ επζζηεθηεί βζαηνυ.  

 Ζ βοικαζηζηή ηαζ ηα αεθδηζηά πνέπεζ κα ανπίγμοκ απυ ηδ ιζηνή παζδζηή δθζηία . Γζα κα 

βίκεζ αοηυ εθζηηυ εα πνέπεζ κα δμεεί έιθαζδ ζηνλ καδηθό αζιεηηζκό ηαζ όρη ζηνλ 

πξσηαζιεηηζκό. Δπίζδξ εα πνέπεζ κα βίκεζ απυθοηα ηαηακμδηή δ δζαθμνά ιεηαλφ 

αεθδηζζιμφ ηαζ πνςηαεθδηζζιμφ. Ίζςξ αηυια ηαζ δ πμθζηεία ακηί κα πνμζθένεζ 

πθμοζζμπάνμπα, πνήιαηα, εέζεζξ, επαββεθιαηζηή απμηαηάζηαζδ ηαζ ηζιέξ, ζημ ααειυ 

πμο ηα πνμζθένεζ (ηδθεβναθήιαηα απυ πνςεοπμονβμφξ, επζζηέρεζξ ζε πνμέδνμοξ 

δδιμηναηίαξ) ζε αοημφξ πμο θένκμοκ ηα ιεηάθθζα, εα πνέπεζ κα θνμκηίγεζ ημοξ πμθθμφξ 

(εάκ ιπμνεί κα ηάκεζ ηαζ ηα δφμ ηυζμ ημ ηαθφηενμ). Οζ πμιπέξ ηςκ πνοζμζηεθακςιέκςκ 

(ζκδαθιάηςκ, πνμηφπςκ εαοιαζιμφ βζα ηα παζδζά) κζηδηχκ ηαζ μζ οπεναμθζημί 

πακδβονζζιμί ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ εζηυκα αοηχκ πμο ηάκμοκ ηγυβηζκβη ζημοξ 

ζημκζζιέκμοξ δνυιμοξ ηςκ ιεβαθμοπυθεςκ, ιέζα ζημ ηαοζαένζμ, ιάθθμκ δεκ ιμζάγεζ 

ζςζηή. Γζαηί, εκ ηέθεζ, μ πνςηαεθδηζζιυξ είκαζ ιζα αθθμηνζςηζηή δζαδζηαζία πμο 

παναηζκεί ημοξ αεθδηέξ ζε πνάλεζξ οπεναμθήξ, πςνίξ κα θμβανζάγεζ ηζξ ζοκέπεζεξ ζε 

αάνμξ ηδξ οβείαξ ηαζ ηδξ γςήξ ηςκ αεθμοιέκςκ. Μζα δζαδζηαζία πμο εκ ιένεζ ζηδνίγεζ 

ηαζ οπμεάθπεζ ημ ηνάημξ, αθθά ηαοηυπνμκα ηδκ μζηεζμπμζείηαζ βζα κα πνμαάθθμοκ μζ 

εηάζημηε πμθζηζημί, ημ αίζεδια οπενμπήξ. Μζα δναζηδνζυηδηα ηςκ μθίβςκ ζε αάνμξ ηςκ 

πμθθχκ. Κζ αοηή δ "μθζβανπζηή" θεζημονβία ημο πνςηαεθδηζζιμφ είκαζ ηναηζημδίαζηδ, 

ζηενχκηαξ απυ ημοξ πμθίηεξ ημ δζηαίςια ηδξ θοζζηήξ άζηδζδξ, ηδξ πνμζςπζηήξ 
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εοπανίζηδζδξ, ηδξ επαθήξ ιε ηδ θφζδ ηαζ ηδξ ζοκαηυθμοεδξ εζςηενζηήξ πναβιάηςζδξ 

ηάεε ακενχπμο. Γζ' αοηυ ηαζ εα πνέπεζ ημ δζηαίςια ζηδκ άεθδζδ κα ημ δζεηδζημφιε 

ηαεδιενζκά απυ αοημφξ πμο ιαξ ημ ζηενμφκ. Θα έπνεπε ςξ ηνάημξ κα ελαζθαθίγμοιε 

ζημοξ πμθίηεξ ηάεε βςκζάξ ηδξ Δθθάδαξ ημ δζηαίςιά ημοξ ζηδκ εθεφεενδ άεθδζδ, ακηί κα 

λμδεφμοιε πνήιαηα βζα "αιθζαμθζηά" (ή πενζμνζζιέκδξ) πνδζζιυηδηαξ δναζηδνζυηδηεξ.  

Θα ήηακ πζμ πνήζζιμ κα ακμίλμοιε ηα ζηάδζα βζα υθμοξ, ηζ υπζ κα έπμοιε ηθεζζηέξ ηζξ 

μθοιπζαηέξ εβηαηαζηάζεζξ;  

Κζ αηυια, ακηί κα ηζζιεκημπμζμφιε ηάεε βςκζά ηςκ πυθεςκ,  κα δδιζμονβμφκηαζ ιζηνέξ 

εβηαηαζηάζεζξ, πμθθαπθχκ πνήζεςκ, βζα ημοξ πμθίηεξ. Γδιζμονβία πάνηςκ, πχνςκ 

πναζίκμο, βοικαζηδνίςκ, ημθοιαδηδνίςκ, ζηαδίςκ, πμδδθαημδνμιίςκ ηηθ. ιε υθμοξ 

ημοξ ζφβπνμκμοξ υνμοξ αζθαθείαξ, ζίβμονα εα ζοιαάθθεζ ζηδκ αφλδζδ υθςκ υζςκ 

(ηονίςξ ηςκ παζδζχκ) αζπμθμφκηαζ ιε ηδκ οβεία ημο ζχιαημξ ημοξ, ηάηζ πμο απμηεθεί ηαζ 

ημκ πναβιαηζηυ ζημπυ ηαζ κυδια ημο αεθδηζζιμφ. Γζα υθα αοηά βίκεηαζ εφημθα 

ακηζθδπηυξ ηαζ μ ζδζαίηενα ζδιακηζηυξ νυθμξ ηςκ ιέζςκ ιαγζηήξ εκδιένςζδξ. 

Σέθμξ βζα υζμοξ έπμοκ ζηδ ζηέρδ ημοξ ημκ εθίη πνςηαεθδηζζιυ (παζδζά ηαζ 

βμκείξ), ακηί βζα εοπμθυβζα ηαεανμφ αεθδηζζιμφ, παν υθμ πμο εα πνέπεζ πάκηα κα 

απμηεθεί ημκ απχηενμ παβηυζιζμ ζηυπμ, ίζςξ δ ενβαζία  αοηή κα είκαζ πζμ πνήζζιδ, 

αμδεχκηαξ ημοξ κα βκςνίζμοκ ηαθφηενα ηζ έπμοκ κα ακηζιεηςπίζμοκ. Θα πνέπεζ κα 

βίκμοιε οπενήθακμζ ζακ πχνα υπζ βζα ηα ιεηάθθζα θίβςκ Οθοιπζμκζηχκ αθθά βζα ηδκ 

ηαηάνβδζδ ηδξ παποζανηίαξ ηςκ παζδζχκ ιαξ ιέζς ηδξ άζηδζδξ, βζα ηδ ιείςζδ ηςκ 

κμζδιάηςκ ιέζς ηδξ άζηδζδξ, βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ θυνιαξ ιαξ ιέζς ηδξ άζηδζδξ ηαζ 

βζα ηδκ εκαζπυθδζδ υθμ ηαζ πενζζζυηενςκ Δθθήκςκ ιε ηδκ άζηδζδ ζακ πνμτπυεεζδ βζα 

ηδκ εοδιενία. Ζ αθθαβή ηςκ πναβιάηςκ ζημ εββφξ ιέθθμκ, ιε ηδκ απμημπή ημο 

πνςηαεθδηζζιμφ απυ ημοξ πμνδβμφξ, ηδ δζαθήιζζδ, ηδκ οπενεηηίιδζδ, ηδ δυλα ηαζ ημ 

πνήια, ιάθθμκ απμηεθεί μοημπζηή ζηέρδ, μφηε θοζζηά ηαζ ηα νεηυν πμο έπμοκ λεπενάζεζ 

ηα ακενχπζκα υνζα ιπμνμφκ κα βονίζμοκ πίζς. Γζ‟ αοηυ ηαζ πζεακυηαηα εα πνεζαζηεί 

πμθφξ πνυκμξ ιέπνζ κα επζζηνέρμοιε ζημ ανπαίμ αεάκαημ πκεφια ημο αβκμφ παηένα ημο 

Οθοιπζζιμφ… 

 

“Γζα κα πανμοζζαζηείξ ηαζ κα αβςκζζηείξ ζημ ζηάδζμ ηδξ Οθοιπίαξ πνέπεζ κα 

είζαζ ηέθεζμξ. -Σζ εα πεζ δάζηαθε ηέθεζμξ ; νςηά μ αεθδηήξ Φζθίκμξ. 

-Σμ ζχια, Φζθίκε, ημ ηαθθζενβμφκ ιε ηδ βοικαζηζηή, ηδκ ροπή ιε ηδ ιμοζζηή ηαζ ημ 

πκεφια ιε ηδ βκχζδ. Μυκμ έηζζ ιπμνεί κα δδιζμονβδεεί ημ ηάθθμξ. Μέζα ζημ ηάθθμξ 

ηθείκεηαζ ζθζπηά δ ζδέα ημο ακενχπμο. Άκενςπμξ δεκ είκαζ αοηυξ πμο έπεζ ιυκμ δοκαηυ 
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ζχια, άθθα αοηυξ πμο ζοβπνυκςξ έπεζ ηαζ υιμνθδ ροπή ηαζ πκεφια. Σμ ηάθθμξ, θμζπυκ, 

είκαζ δ έηθναζδ αοηήξ ηδξ πθδνυηδηαξ, ηαζ αοηή δ ηεθεζυηδηα είκαζ δ ανεηή. πμζμξ 

ηαηέπεζ ηδκ ανεηή είκαζ ηέθεζμξ.” Πίκδανμξ. 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ: 

 

ΦΔΚ 215_2006, 13 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 

ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΑΠΑΓΟΡΔΤΜΔΝΧΝ ΟΤΗΧΝ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΧΝ ΝΣΟΠΗΝ ΚΑΣΑ 

ΣΖΝ ΔΝΝΟΗΑ ΣΧΝ ΑΡΘΡΧΝ 128Β ΚΑΗ  
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

1. Φανιαημδζαηνμθζηή: Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ ΥΔΖ ΦΑΡΜΑΚΟΤ-ΓΗΑΣΡΟΦΖ, Μ. ΜΗΣΑΚΖ 

 

2. Ηαηνζηή Φανιαημθμβία ιε ιζα  ιαηζά οββναθέαξ: Neal M. 2003, εηδυζεζξ 

Πανζγζάκμο 

 

3. Βαζζηή Δκδμηνζκμθμβία , οββναθείξ: Brooks C. / Marshall N.J., 2004, εηδυζεζξ 

Πανζγζάκμο Α.Δ 

 

4. Doping in competition or doping in sport Giuseppe Lippi*†, Massimo Franchini‡, 

and Gian Cesare Guidi††Sezione di Chimica Clinica, Universita` di Verona, Italy, and 

‡Servizio di Immunoematologia e Trasfusione, Azienda Ospedaliera di Verona, Italy, 

2008, April 

 

5. ARTICLES The United States and International Response to the Problem of 

Doping in Sports Edward H. Jurith* and Mark W. Beddoes**, 2002 (pages 463-467,472-

473, 485) 

 

6.  The world Anti-doping code, international standar laboratories, 2008, world 

anti;doping agency (pages 15-68) 

 

7. The word Anti-doping code, MEDICAL INFORMATION TO SUPPORT THE 

DECISIONS OF THERAPEUTIC USE 

EXEMPTION COMMITTEES (insulin medical condition, page 15, growth hormone-

page 19, male hypogonatism page 27, musculoskeletar conditions page 31-32) 

 

8.  BIOMEDICAL SIDE EFFECTS OF DOPING 

International Symposium October 21st, 2006 

Munich, Germany , editors: Hande Sarikaya, Christiane Peters, Thorsten Schulz, Martin 

Schönfelder, Horst Michna (pages 35,37,39,46,60, 66, 67, 70,82, 83,86,112, 136, 140, 

208, 273, 275, 283,305,312)  

 

9. ΝΣΟΠΗΝ:Ζ ΥΖΜΔΗΑ ΣΟΝ ΑΘΛΖΣΗΜΟ, .ΓΔΓΟΤΚΟ, εηδυζεζξ: ΑΘΛΟΣΤΠΟ, 

Ημφκζμξ, 2001 (ζεθ 29, 97,102,111,119) 

 

10. ΦΑΡΜΑΚΑ & ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ΤΠΔΡΘΔΑΜΑ Γν ΠΑΤΛΟ Δ. ΓΟΣΑ UNIVERSITY 

STUDIO PRESS ,1995 (ζεθ 9-108) 

 

11. TA ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΟΝ ΑΘΛΖΣΗΜΟ DR MOTTRAM, ΔΚΓΟΔΗ ΑΛΣΟ, 1994 (ζεθ 

29-202) 

 

12. NOMO .2725/1999 (ΦΔΚ 121 Α΄) 
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13. ΝΟΜΟ 3057/2002 άνενμ 57, ΔΚΑΝ 

 

14. Άνενμ 17, πανάβναθμξ 3 ημο άνενμο 128 Γ΄ ημο κ. 2725/ 1999, υπςξ αοηυ 

πνμζηέεδηε ιε ημ άνενμ 55 ημο κ. 3057/2002, ακηζηαείζηαηαζ ςξ ελήξ, πνμζηίεεκηαζ κέεξ 

πανάβναθμζ 4 ηαζ 5, εκχ μζ ζζπφμοζεξ πανάβναθμζ 4, 5, 6 ηαζ 7 ακανζειμφκηαζ ζε 6, 7, 8 

ηαζ 9 ακηίζημζπα 128Β η 128Γ ημο Ν. 2725/1999. Καεμνζζιυξ απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ 

ηαζ ιεευδςκ κηυπζκβη, ηαηά ηδκ έκκμζα ηςκ άνενςκ 

 

ΑΡΘΡΑ: 

 

15. ΓΔΚΑΓΔ ΘΑΝΑΣΟΗ ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗΚΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ, ΔΘΝΟ 13/04/2008 

Γ. ΚΡΖΣΗΚΟ 

 

16. Ζ ΓΗΦΑ ΓΗΑ ΓΟΞΑ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΕΔΗ ΣΖ ΝΔΟΛΑΗΑ. ΔΤΘΤΝΔ 

ΣΖ ΠΟΛΗΣΔΗΑ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ, 8/04/2008 ΣΟ ΒΖΜΑ 

 

17. ΦΑΛΗΓΗ ΣΑ ΠΡΟΝΟΜΗΑ ΣΧΝ (ΠΡΧΣ)ΑΘΛΖΣΧΝ, 23/04/2008 ΣΟ ΒΖΜΑ 

 

18.  Ζ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΠΑΡΑΓΔΗΟ ΣΔΡΔΟΔΗΓΧΝ, 

 Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΧΝ ΑΝΑΒΟΛΗΚΧΝ, 11/05/2008  ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ  

 

 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΗ ΗΣΟΣΟΠΟΗ: 

 

19.World Anti-Doping Code ,2009 (pdf, page 128-132) 

20. www.wada.ama.org 

21 www.eskan.gr 

22.www.oaka.com.gr 

23.  www.doping-prevention.de  

24. www.ifet.gr/es2003/home_ES.htm (6.5.1, 8.7.1    ακδνμβυκα,      7.1 βεκεηζηέξ 

μνιυκεξ, 9.2 αζηαιίκεξ, 15.2.6 ιομπαθανςηζηά) 

25. WWW.USADA.ORG 

 

  

http://www.wada.ama.org/
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http://www.oaka.com.gr/
http://www.doping-prevention.de/
http://www.ifet.gr/es2003/home_ES.htm
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127Γ ΣΟΤ κ.2527/1999 
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ΣΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 3170
30 Δεκεμβρίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων 

ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 
128Γ του Ν. 2725/1999. ................................................................. 1

Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτι−
κής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλελέρ: 
επέκταση της περιοχής αρμοδιότητας της επιχεί−
ρησης στα όρια του νέου Καλλικρατικού Δήμου 
Κιλελέρ. .................................................................................................. 2 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    Αριθμ. 34912 (1)
Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντό−

πινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ 
του Ν. 2725/1999.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ −

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 1558/85, άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών Γραμμα−

τειών» παρ. 2ε, περ. iv «Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» 
(ΦΕΚ 137/Α/85).

β) Του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/2005) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

γ) Του Π.Δ. 77/1985 (Φ.Ε.Κ. 28/Α΄/1985) «Οργανισμός της 
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού».

δ) Του άρθρου 128 Γ του Ν. 2725/1999 (Φ.Ε.Κ. 121/Α΄/1999) 
«Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλ−
λες διατάξεις», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 54 
του Ν. 3057/2002 (Φ.Ε.Κ. 239/Α΄/2002) «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουρ−
γείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις».

ε) Του Π.Δ. 186/09 Συγχώνευση των Υπουργείων Πο−
λιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης. 

(Φ.Ε.Κ. 213/Α΄/7−10−09).
στ) Του Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 243/11−11−2011).

2. Την υπ’ αριθμ. 28056/25−06−2009 (ΦΕΚ 277/ΥΟΔΔ/ 
29−6−2009) απόφαση περί Συγκρότησης του Εθνικού 
Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.), 
όπως τροποποιήθηκε  με την υπ’ αριθμ. 12053/27−3−2009 
(ΦΕΚ 172/ΥΟΔΔ/21−4−2009) απόφαση.

3. Την υπ’ αριθμ. 5387/5.2.2004 (Φ.Ε.Κ. 309/Β΄/2004) από−
φαση του Υφυπουργού Πολιτισμού περί «Κατάρτισης 
λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης 
του Ντόπινγκ, κατ’ άρθρο 128ΣΤ του Ν. 2725/1999, το 
οποίο προστέθηκε με το άρθρο 57 του Ν. 3057/2002».

4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1966/30−11−2011έγγραφο του 
Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ 
(Ε.Σ.ΚΑ. Ν), με το οποίο διατυπώνεται η γνώμη του.

5. Το διεθνές πρότυπο για το 2012 του καταλόγου 
απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων, του Παγκοσμίου 
Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA), καθώς επίσης και 
το διεθνές πρότυπο του WADA για την κατ΄ εξαίρεση 
χρήση απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων για θερα−
πευτικούς σκοπούς.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε ως εξής τα απαγορευμένα μέσα (ουσίες 
και μεθόδους ), κατά την έννοια των άρθρων 128 Β και 
128 Γ του Ν. 2725/1999, τα οποία έχουν τη δυνατότητα 
να μεταβάλουν τεχνητά την αγωνιστική διάθεση, ικα−
νότητα ή απόδοση ενός αθλητή είτε να συγκαλύψουν 
μια τέτοια μεταβολή.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 2012
Σύμφωνα με το άρθρο 4.2.2. του Παγκόσμιου Κώδικα 

Αντιντόπινγκ, όλες οι Απαγορευμένες Ουσίες θα θεω−
ρούνται ως «Ουσίες Ειδικής Αναφοράς» εκτός από τις 
Ουσίες των τάξεων O1, O2, Ο4.4 και Ο.4.5, καθώς και 
Ο6.α, και των Απαγορευμένων μεθόδων Μ1, Μ2, Μ3. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ)

Α. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Ο0. ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Οποιαδήποτε φαρμακευτική ουσία η οποία δεν πε−

ριλαμβάνεται σε κάποιο από τα επόμενα τμήματα του 
Καταλόγου και η οποία δεν έχει μέχρι στιγμής εγκριθεί 
από οποιαδήποτε κυβερνητική ρυθμιστική αρχή υγείας 
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για θεραπευτική χρήση σε ανθρώπους (για παράδειγμα φάρμακα σε στάδιο προκλινικών ή κλινικών μελετών ή 
αποσυρθέντα από την κυκλοφορία, «φάρμακα των σχεδιαστών», κτηνιατρικά φάρμακα) απαγορεύονται σε κάθε 
περίπτωση.

Ο1. ΑΝΑΒΟΛΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Απαγορεύονται οι αναβολικοί παράγοντες.
1. Ανδρογόνα Αναβολικά Στεροειδή (Α.Α.Σ.) 
α. Εξωγενή Α.Α.Σ. (ουσίες που δεν είναι δυνατό να παραχθούν από τον οργανισμό υπό φυσιολογικές συνθήκες), 

συμπεριλαμβανομένων των εξής:

αιθυλοιστρενόλη (19−νορ−17α−πρεγν−4−εν−17−όλη) ethylestrenol (19−nor−17α−pregn−4−en−17−ol)

1−ανδροστενεδιόλη (5α−ανδροστ−1−εν−3β,17β−διόλη) 1−androstenediol (5α−androst−1−ene−3β,17β−diol)

1−ανδροστενεδιόνη (5α−ανδροστ−1−εν−3,17−διόλη) 1−androstenedione (5α−androst−1−ene−3,17−dione)

γεστρινόνη gestrinone 

δαναζόλη (17α−αιθυνυλ−17β−υδροξυανδροστ−4− ενο[2,3−
d]ισοξαζόλη)

danazol
(17α−ethynyl−17β−hydroxyandrost−4−eno[2,3−d]isoxazole)

δεϋδροχλωρομεθυλoτεστοστερόνη (4−χλωρο−17β−υδρο−
ξυ−17α−μεθυλανδροστα−1,4− διεν−3−όνη)

dehydrochlormethyltestosterone (4−chloro−17β−hydroxy−
17α−methylandrosta−1,4−dien−3−one)

δεσοξυμεθυλοτεστοστερόνη
(17α−μεθυλ−5α−ανδροστ−2−εν−17β−όλη)

desoxymethyltestosterone
(17α−methyl−5α− androst−2−ene−17β−ol)

δροστανολόνη drostanolone 

Καλουστερόνη calusterone

Κινμπολόνη quinbolone 

Κλοστεμπόλη clostebol 

Μεθαινολόνη metenolone 

μεθανδιενόνη
(17β−υδροξυ−17α−μεθυλανδροστα−1,4− διεν−3−όνη)

methandienone
(17β−hydroxy−17α−methylandrosta−1,4−dien−3−one) 

μεθανδριόλη methandriol 

μεθαστερόνη
(2α,17α−διμεθυλ−5α−ανδροσταν−3−όνη−17β−όλη)

methasterone
(2α,17α−dimethyl−5α−androstane−3−one−17β−ol)

μεθυλδιενολόνη
(17β−υδροξυ−17α−μεθυλοιστρα−4,9− διεν−3−όνη)

methyldienolone
(17β−hydroxy−17a−methylestra−4,9− dien−3−one)

μεθυλoνορτεστοστερόνη
(17β−υδροξυ−17α− μεθυλοιστρ−4−εν−3−όνη)

methylnortestosterone
(17β−hydroxy−17α− methylestr−4−en−3−one)

μεθυλo−1−τεστοστερόνη
(17β−υδροξυ−17α−μεθυλ−5α− ανδροστ−1−εν−3−όνη)

methyl−1−testosterone
(17β−hydroxy−17α−methyl−5α−androst−1−en−3−one)

μεθυλoτεστοστερόνη methyltestosterone

μεστανολόνη mestanolone

μεστερολόνη mesterolone 

μιμπολερόνη mibolerone

μετριμπολόνη (μεθυλoτριενολόνη, 17β−υδροξυ−17α−
μεθυλοιστρ−4,9,11−τριεν−3−όνη)

metribolone (methyltrienolone, 17β−hydroxy−17α− methylestr− 
4,9,11−trien−3−one)

μπολανδιόλη (οιστρ−4 εν−3β, 17β διόλη) bolandiol estr−4ene−3b, 17b−diol)

μπολαστερόνη bolasterone 

μπολδενόνη Boldenone

μπολδιόνη (ανδροστα−1,4−διεν−3,17−διόνη) boldione (androsta−1,4−diene−3,17−dione) 

νανδρολόνη Nandrolone

19−νορανδροστενεδιόνη (οιστρ−4−εν−3,17−διόνη) 19−norandrostenedione (estr−4−ene−3,17−dione)
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νορκλοστεμπόλη Norclostebol

νορμπολεθόνη norboletone 

νοραιθανδρολόνη norethandrolone

οξαμπολόνη oxabolone 

οξανδρολόνη oxandrolone 

οξυμεθολόνη Oxymetholone

οξυμεστερόνη oxymesterone 

προστανοζόλη
(17β−υδροξυ−5α−ανδροστανο[3,2−c]πυραζόλιο)

prostanozol
(17β−hydroxy−5α−androstano [3,2−c] pyrazole)

στανοζολόλη Stanozolol

στενμπολόνη Stenbolone

τετραϋδρογεστρινόνη
(18α−ομο−πρεγνα−4,9,11− τριεν−17β−ολ−3−όνη)

tetrahydrogestrinone
(18α−homo−pregna−4,9,11− trien−17β−ol−3−one

1−τεστοστερόνη (17β−υδροξυ−5α−ανδροστ−1−εν−3− όνη) 1−testosterone (17β−hydroxy−5α−androst−1−en−3−one)

τρενμπολόνη Trenbolone

4−υδροξυτεστοστερόνη
(4,17β−διυδροξυανδροστ−4−εν−3όνη) 

4−hydroxytestosterone
(4,17β−dihydroxyandrost−4− en−3−one)

φθοριοξυμεστερόνη fluoxymesterone

φορμεμπολόνη Formebolone

φουραζαμπόλη
(17β−υδροξυ−17α−μεθυλ−5α− ανδροστανο−[2,3−c]−φουραζάνιο)

furazabol
(17β−hydroxy−17α−methyl−5α− androstano[2,3−c]−furazan)

και κάθε ουσία με παρόμοια χημική δομή ή παρόμοια(ες) βιολογική(ες) δράση(εις). 

β. Ενδογενή Α.Α.Σ. (ουσίες που είναι δυνατό να παραχθούν από τον οργανισμό υπό φυσιολογικές συνθήκες), 
όταν χορηγούνται εξωγενώς:

ανδροστενεδιόλη (ανδροστ−5−εν−3β,17β−διόλη) androstenediol (androst−5−ene−3β,17β−diol) 

ανδροστενεδιόνη (ανδροστ−4−εν−3,17−διόνη) androstenedione (androst−4−ene−3,17−dione)

διυδροτεστοστερόνη dihydrotestosterone

πραστερόνη (δεϋδροεπιανδροστερόνη) prasterone (dehydroepiandrosterone, DHEA) 

τεστοστερόνη testosterone

και οι ακόλουθοι μεταβολίτες και ισομερή, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριζομένων στα ακόλουθα:

5α−ανδροσταν−3α,17α−διόλη 5α−androstane−3α,17α−diol

5α−ανδροσταν−3α,17β−διόλη 5α−androstane−3α,17β−diol

5α−ανδροσταν−3β,17α−διόλη 5α−androstane−3β,17α−diol

5α−ανδροσταν−3β,17β−διόλη 5α−androstane−3β,17β−diol

ανδροστ−4−εν−3α,17α−διόλη androst−4−ene−3α,17α−diol

ανδροστ−4−εν−3α,17β−διόλη androst−4−ene−3α,17β−diol

ανδροστ−4−εν−3β,17α−διόλη androst−4−ene−3β,17α−diol

ανδροστ−5−εν−3α,17α−διόλη androst−5−ene−3α,17α−diol

ανδροστ−5−εν−3α,17β−διόλη androst−5−ene−3α,17β−diol

ανδροστ−5−εν−3β,17α−διόλη androst−5−ene−3β,17α−diol

4−ανδροστενεδιόλη (ανδροστ−4−εν−3β,17β−διόλη) 4−androstenediol (androst−4−ene−3β,17β−diol)

5−ανδροστενεδιόνη (ανδροστ−5−εν−3,17−διόνη) 5−androstenedione (androst−5−ene−3,17−dione)
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επιδιϋδροτεστοστερόνη epi−dihydrotestosterone

επιτεστοστερόνη Epitestosterone

19−νορανδροστερόνη 19−norandrosterone

19−νορετιοχολανολόνη 19−noretiocholanolone

3α−υδροξυ−5α−ανδροσταν−17−όνη 3α−hydroxy−5α−androstan−17−one

3β−υδροξυ−5α−ανδροσταν−17−όνη 3β−hydroxy−5α−androstan−17−one

7α−υδροξυ−DHEA 7a−hydroxy−DHEA

7β−υδροξυ−DHEA 7b−hydroxy−DHEA

7κετο−DHEA 7keto−DHEA

2. Άλλοι Αναβολικοί Παράγοντες συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριζομένων στα:

εκλεκτικοί τροποποιητές υποδοχέα ανδρογόνων selective androgen receptor modulators (SARMs)

Ζερανόλη Zeranol

Ζιλπατερόλη Zilpaterol

κλενβουτερόλη Clenbuterol

τιμπολόνη Tibolone

Ο2. ΠΕΠΤΙΔΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ, ΑΥΞΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Απαγορεύονται οι παρακάτω ουσίες, συμπεριλαμβανο−
μένων και των αποδεσμευτικών τους παραγόντων:

1. Παράγοντες που Διεγείρουν την Eρυθροποίηση 
(Erythropoiesis−Stimulating Agents) όπως η Ερυθροποιη−
τίνη (Erythropoietin − EPO), Δαρβεποιητίνη (Darbepoietin − 
dEPO), σταθεροποιητές του παράγοντα του επαγόμε−
νου από υποξία (hypoxia−inducible factor (HIF) stabilizers), 
μεθοξυ−πολυαιθυλεν−γλυκολ−εποετίνη βήτα (methoxy 
polyethylene glycol−epoetin beta − CERA), πεγινεσατίδη − 
Αιματίδη (peginesatide − Hematide),

2. Χοριονική Γοναδοτροπίνη (Chorionic Gonadotrophin − 
CG) και Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (Luteinizing Hormone − 
LH) στους άνδρες.

3. Ινσουλίνες (Insulins).
4. Κορτικοτροπίνες (Corticotrophins).
5. Αυξητική Ορμόνη (Growth Hormone – GH), Αυξητικός 

Παράγωv τύπου Ινσουλίνης−1 (Ιnsulin like Growth Factor−
1), Αυξητικοί Παράγοντες Ινοβλαστών (Fibroblast Growth 
Factors − FGFs), Αυξητικός Παράγων Ηπατοκυττάρων 
(Hepatocyte Growth Factor − HGF), Μηχανο−Αυξητικοί 
Παράγοντες (Mechano Growth Factors – MGFs), Αιμοπε−
ταλιακός Αυξητικός Παράγων (Platelet−Derived Growth 
Factor − PGDF), Αυξητικός Παράγων Αγγειακού−Ενδο−
θηλίου (Vascular−Endothelial Growth Factor – VEGF) και, 
όπως επίσης και κάθε άλλος αυξητικός παράγων ο οποί−
ος επιδρά στη σύνθεση/αποσύνθεση πρωτεϊνών μυών, 
τενόντων ή συνδέσμων, αγγειογένεση, χρήση ενέργειας, 
αναγεννητική ικανότητα ή εναλλαγή τύπου ινών.

και άλλες ουσίες με παρόμοια χημική δομή ή παρό−
μοια(ες) βιολογική(ες) δράση(εις). 

Ο3. Β2−ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Απαγορεύονται όλοι οι β2−αγωνιστές, συμπεριλαμβα−
νομένων αμφοτέρων των οπτικών (D− και L−) ισομερών 
τους όταν αυτά υπάρχουν, εκτός από τη σαλβουταμό−
λη – salbutamol (μέγιστο 1600 μικρογραμμάρια ανά 24 
ώρες, τη φορμοτερόλη (μέγιστο 36 μικρογραμμάρια ανά 
24 ώρες) και τη σαλμετερόλη δι’ εισπνοής, λαμβανομέ−
νων σύμφωνα με το προτεινόμενο θεραπευτικό σχήμα 
του παρασκευαστή.

Η παρουσία της σαλβουταμόλης στα ούρα σε συγκέ−
ντρωση μεγαλύτερη των 1000 νανογραμμαρίων ανά 
χιλιοστόλιτρο (ng/mL) ή της φορμοτερόλης σε συγκέ−
ντρωση μεγαλύτερη των 30 νανογραμμαρίων ανά χι−
λιοστόλιτρο (ng/mL) θεωρείται ότι δεν προκύπτει από 
θεραπευτική χρήση της ουσίας και θα θεωρείται ως 
Αντικανονικό Αναλυτικό Εύρημα εκτός εάν ο αθλητής 
αποδείξει, μέσω ελεγχόμενης φαρμακοκινητικής μελέ−
της, ότι το αποτέλεσμα τούτο ήταν συνέπεια μιας θε−
ραπευτικής δόσης δι’ εισπνοής, μέχρι τη μέγιστη δόση 
που αναφέρεται παραπάνω.

Ο4. ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΕΣ 

Απαγορεύονται οι ακόλουθες κατηγορίες:
1. Αναστολείς της αρωματάσης (aromatase inhibitors) 

συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιοριζόμενων 
στους:
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αναστροζόλη anastrozole

ανδροστα−1,4,6−τριεν−3,17−διόνη (ανδροστατριενδιόνη) androsta−1,4,6−triene−3,17−dione (androstatrienedione)

4−ανδροστεν−3,6,17−τριόνη (6−οξο) 4−androstene−3,6,17−trione (6−oxo)

αμινογλουτεθιμίδιο aminoglutethimide

εξεμεστάνη exemestane

λετροζόλη Letrozole

τεστολακτόνη testolactone

φορμεστάνη formestane

2. Εκλεκτικοί Τροποποιητές Υποδοχέων Οιστρογόνων (Selective Estrogen Receptor Modulators − SERMs) συμπε−
ριλαμβανομένων, αλλά μη περιοριζόμενων στους:

ραλοξιφαίνη Raloxifene

ταμοξιφαίνη Tamoxifen

τορεμιφαίνη toremifene

3. Άλλες ουσίες με αντι−οιστρογονική δράση συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιοριζόμενων στις:

κλομιφαίνη clomiphene 

κυκλοφαινύλιο Cyclofenil

φουλβεστράντ fulvestrant

4. Παράγοντες που τροποποιούν τη(ις) λειτουργία(ες) της μυοστατίνης συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περι−
οριζόμενων στους: αναστολείς μυοστατίνης (myostatin inhibitors).

5. Μεταβολικοί τροποποιητές: PPARδ αγωνιστές (π.χ. GW 1516), PPARδ−ΑΜΡ−ενεργοποιημένη πρωτεϊνο−κινάση 
(ΑΜΡΚ) αγωνιστές του άξονα (π.χ. AICAR).

Ο5. ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ
Απαγορεύονται οι παράγοντες απόκρυψης. Οι παράγοντες απόκρυψης περιλαμβάνουν:

διογκωτές πλάσματος (π.χ. γλυκερίνη, ενδοφλέβια χο−
ρήγηση αλβουμίνης, δεξτράνης, υδροξυαιθυλ–αμύλου 
και μαννιτόλης)

plasma expanders (e.g. glycerol, intravenous administration 
of albumin, dextran, hydroxyethyl starch and mannitol)

δεσμοπρεσσίνη Desmopressin

διουρητικά Diuretics

προβενεσίδη probenecid

και άλλες ουσίες με παρόμοια (ες) βιολογική (ές) δράση (εις).

Τα διουρητικά περιλαμβάνουν:

αιθακρινικό οξύ etacrynic acid 

ακεταζολαμίδιο Acetazolamide

αμιλορίδη amiloride 

βουμετανίδη Bumetanide

θειαζιδικά παράγωγα (π.χ. βενδροφθορομεθειαζίδη, 
χλωροθειαζίδη, υδροχλωροθειαζίδη)

thiazides (e.g. bendroflumethiazide, chlorothiazide, 
hydrochlorothiazide)

ινδαπαμίδη indapamide 

κανρενόνη Canrenone

μετολαζόνη metolazone

σπιρονολακτόνη spironolactone 

τριαμτερένιο triamterene 

φουροσεμίδη furosemide 

χλωρθαλιδόνη chlortalidone
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και άλλες ουσίες με παρόμοια χημική δομή ή παρό−
μοια(ες) βιολογική(ες) δράση(εις) (εκτός της δροσπερι−
νόνης – drosperinone, του παμαβρωμίου − pamabrom και 
τοπικής χρήσης δορζολαμίδης − dorzolamide και βρινζο−
λαμίδης − brinzolamide τα οποία δεν απαγορεύονται).

 Η χρήση Εντός και Εκτός Αγώνων οποιασδήποτε 
ποσότητας ουσίας υποκείμενης σε ελάχιστα απαι−
τούμενες αναλυτικές προδιαγραφές (όπως σαλβου−
ταμόλης− salbutamol, φορμοτερόλης−formoterol, μορ−
φίνης−morphine, καθίνης−cathine, εφεδρίνης−ephedrine, 
μεθυλεφεδρίνης− methylephedrine, ψευδοεφεδρίνης− 
pseudoephedrine) σε συνδυασμό με διουρητικό ή άλλον 
παράγοντα απόκρυψης, απαιτεί την παροχή ειδικής Κατ’ 
Εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς για την 
ουσία αυτή, επιπροσθέτως της χορηγούμενης για το 
διουρητικό ή άλλον παράγοντα απόκρυψης.

Β. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
M1. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Απαγορεύονται: 
α. To ντόπινγκ αίματος συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 

αυτόλογου, ομόλογου ή ετερόλογου αίματος ή προϊόντων 
ερυθρών αιμοσφαιρίων οποιασδήποτε προέλευσης.

β. Η τεχνητή αύξηση της πρόσληψης, μεταφοράς ή 
απόδοσης οξυγόνου, συμπεριλαμβανομένης αλλά όχι 
περιοριζομένης της χρήσης υπερφθοριο−χημικών ενώ−
σεων − perfluorochemicals, εφαπροξιράλ − efaproxiral 
(RSR13), και τροποποιημένων προϊόντων αιμοσφαιρίνης 
(υποκατάστατα αίματος βασισμένα στην αιμοσφαιρίνη, 
προϊόντα μικροενκαψυλιωμένης αιμοσφαιρίνης), με την 
εξαίρεση του συμπληρωματικού οξυγόνου. 

M2. ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ

α. Απαγορεύεται η αλλοίωση ή η απόπειρα αλλοίω−
σης με σκοπό τη μεταβολή της ακεραιότητας και της 
εγκυρότητας των δειγμάτων που συλλέγονται σε ελέγ−

χους ντόπινγκ. Οι χειρισμοί περιλαμβάνουν αλλά δεν 
περιορίζονται σε αντικατάσταση και/ή νόθευση ούρων 
(π.χ. πρωτεάσες). 

β. Οι ενδοφλέβιες εγχύσεις και/ή ενέσεις περισσοτέ−
ρων από 50 κ.εκ. ανά 6ωρο απαγορεύονται εκτός από 
αυτές οι οποίες χορηγήθηκαν νομίμως λόγω νοσηλείας 
σε νοσοκομείο ή κλινικών εξετάσεων.

γ. Απαγορεύεται η διαδοχική αφαίρεση, χειρισμός 
και επανεισαγωγή ολικού αίματος στο κυκλοφορικό 
σύστημα.

M3. ΓΟΝΙΔΙΑΚΟ ΝΤΟΠΙΝΓΚ 

Απαγορεύονται τα ακόλουθα, τα οποία είναι δυνατόν 
να βελτιώσουν την αθλητική απόδοση: 

1. Η μεταφορά νουκλεϊνικών οξέων ή αλληλουχιών 
νουκλεϊνικών οξέων.

2. Η χρήση φυσιολογικών ή γενετικώς τροποποιημένων 
κυττάρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΙΙ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΜΟΝΟΝ ΕΝΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ

Επιπλέον των κατηγοριών Ο0 έως Ο5 και Μ1 έως Μ3, 
όπως καθορίζονται παραπάνω, εντός αγώνων απαγο−
ρεύονται και οι ακόλουθες κατηγορίες:

Ο6. ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ − STIMULANTS

Aπαγορεύονται όλα τα διεγερτικά (συμπεριλαμβα−
νομένων αμφοτέρων των οπτικών (D− και L−) ισομερών 
τους, εκτός των παραγώγων ιμιδαζολίου για τοπική χρή−
ση και των διεγερτικών εκείνων που περιλαμβάνονται 
στο Πρόγραμμα Παρακολούθησης του 2012*.

Τα διεγερτικά περιλαμβάνουν:
α. Διεγερτικά μη εμπίπτοντα στις ουσίες Eιδικής Aνα−

φοράς: 

αδραφινίλη Adrafinil

αιθυλαμφεταμίνη etilamphetamine 

αμφεπραμόνη Amfepramone

αμιφαιναζόλη amiphenazole 

αμφεταμίνη Amphetamine

αμφεταμινίλη Amphetaminil

βενζαμφεταμίνη Benzphetamine

βενζυλπιπεραζίνη Benzylpiperazine

βενφθορέξ Benfluorex

βρωμαντάνη bromantan 

διμεθυλαμφεταμίνη dimethylamphetamine

κοκαΐνη Cocaine

κροπροπαμίδιο Cropropamide

κροτεταμίδιο Crotetamide

μεθαμφεταμίνη (D−) methamphetamine (D−)

p−μεθυλαμφεταμίνη p−methylamphetamine 

μεθυλενοδιοξυαμφεταμίνη methylenedioxyamphetamine
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μεθυλενοδιοξυμεθαμφεταμίνη methylenedioxymethamphetamine

μεσοκάρμπ mesocarb 

μεφαινορέξ mefenorex 

μεφαιντερμίνη Mephentermine

μοδαφινίλη modafinil 

νορφαινφλουραμίνη Norfenfluramine

προλιντάνη Prolintane

πρενυλαμίνη Prenylamine

φαινδιμετραζίνη phendimetrazine 

φαινετυλλίνη Fenetylline

φαινκαμίνη fencamine 

φαινμετραζίνη phenmetrazine 

φαινπροπορέξ fenproporex 

φαιντερμίνη phentermine 

φαινφλουραμίνη fenfluramine 

4−φαινυλπιρακετάμη (καρφεδόνη) 4−phenylpiracetam (carphedon) 

φαμπροφαζόνη Famprofazone

φουρφαινορέξ furfenorex 

χλωβενζορέξ Clobenzorex

Ένα διεγερτικό το οποίο δεν αναφέρεται ρητά σε αυτό το εδάφιο, θεωρείται Ουσία Ειδικής Αναφοράς.

β. Διεγερτικά εμπίπτοντα στις ουσίες Eιδικής Aναφοράς:

αδρεναλίνη** adrenaline**

αιθαμιβάνη Etamivan

αιθυλεφρίνη Etilefrine

επταμινόλη Heptaminol

εφεδρίνη**** ephedrine****

ισομεθεπτένιο Isometheptene

καθίνη*** cathine***

λεβμεθαμφεταμίνη levmethamfetamine

μεθυλεξαναμίνη (διμεθυλπεντυλαμίνη) methylhexaneamine (dimethylpentylamine)

μεθυλεφεδρίνη**** methylephedrine****

μεθυλφαινιδάτη methylphenidate 

μεκλοφαινοξάτη meclofenoxate 

νικεταμίδιο Nikethamide

νορφαινεφρίνη norfenefrine 

οκτοπαμίνη Octopamine

οξιλοφρίνη Oxilofrine

παραϋδροξυαμφεταμίνη parahydroxyamphetamine 

πεμολίνη Pemoline

πεντετραζόλη Pentetrazole

προπυλεξεδρίνη propylhexedrine 
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σελεγιλίνη Selegiline 

σιβουτραμίνη sibutramine 

στρυχνίνη Strychnine

τουαμινοεπτάνιο Tuaminoheptane

φαινβουτραζάτη fenbutrazate 

φαινκαμφαμίνη fencamfamin 

φαινπρομεθαμίνη Phenpromethamine

ψευδοεφεδρίνη***** pseudoephedrine*****

και άλλες ουσίες με παρόμοια χημική δομή ή παρό−
μοια(ες) βιολογική(ές) δράση(εις).

* Δεν θεωρούνται Aπαγορευμένες Oυσίες οι ουσίες 
που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Παρακολούθη−
σης του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντι−Ντόπινγκ για 
το 2011 (βουπροπιόνη − bupropion, καφεΐνη − caffeine, 
φαινυλεφρίνη − phenylephrine, φαινυλο−προπανολαμίνη − 
phenylpropanolamine, πιπραδόλη − pipradol, συνεφρίνη − 
synephrine).

** Δεν απαγορεύεται η αδρεναλίνη ως συστατικό 
ιδιοσκευασμάτων για τοπική αναισθησία ή για τοπική 
χορήγηση (π.χ. ρινική, οφθαλμική). 

*** Η ουσία καθίνη−cathine απαγορεύεται, όταν η 
συγκέντρωσή της στα ούρα είναι μεγαλύτερη από 5 
μικρογραμμάρια ανά χιλιοστόλιτρο.

**** Οι ουσίες εφεδρίνη − ephedrine και μεθυλεφεδρί−
νη − methylephedrine απαγορεύονται, όταν η συγκέντρω−
σή τους στα ούρα είναι μεγαλύτερη από 10 μικρογραμ−
μάρια ανά χιλιοστόλιτρο.

***** Η ουσία ψευδοεφεδρίνη − pseudoephedrine απα−
γορεύεται, όταν η συγκέντρωσή της στα ούρα είναι με−
γαλύτερη από 150 μικρογραμμάρια ανά χιλιοστόλιτρο.

Ο7. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ − NARCOTICS
Απαγορεύονται τα παρακάτω ναρκωτικά:

βουπρενορφίνη buprenorphine 

δεξτρομοραμίδιο dextromoramide 

διακετυλομορφίνη− διαμορφίνη (ηρωίνη) diamorphine (heroin) 

μεθαδόνη methadone 

μορφίνη morphine 

οξυκωδόνη oxycodone 

οξυμορφόνη oxymorphone 

πενταζοκίνη pentazocine 

πεθιδίνη Pethidine

υδρομορφόνη hydromorphone

φεντανύλη και παράγωγά της fentanyl and its derivatives

Ο8. ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΗ – CANNABINOIDS
Απαγορεύονται η φυσική (π.χ. κάνναβις, χασίς, μαρι−

χουάνα) ή συνθετική Δ9−τετραϋδροκανναβινόλη (Δ9−
tetrahydrocannabinol – THC) και τα κανναβιμιμητικά [π.χ. 
“Spice” (περιέχον JWH018, JWH073), HU−210].

Ο9. ΓΛΥΚΟΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ
Απαγορεύονται όλα τα γλυκοκορτικοστεροειδή, όταν 

χορηγούνται από το στόμα, το ορθό, ενδοφλεβίως ή 
ενδομυϊκώς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΙΙΙ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Σ1. ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ
Η αιθυλική αλκοόλη (αιθανόλη) απαγορεύεται μόνον 

Εντός Αγώνων, στα παρακάτω αθλήματα. Η ανίχνευση 
θα γίνεται με ανάλυση του εκπνεόμενου αέρα και/ή 
αίματος. To όριο συγκέντρωσης αλκοόλης (στο αίμα), 
υπέρβαση του οποίου συνιστά παράβαση ντόπινγκ είναι 
0,10 γραμμάρια ανά λίτρο (g/L). 

Αεροναυτική (Διεθνής Αεραθλητική Ομοσπονδία − FAI)
Αυτοκίνητo (Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου − FIA)
Καράτε (Παγκόσμια Ομοσπονδία Καράτε − WKF)
Τοξοβολία (Διεθνής Ομοσπονδία Τοξοβολίας − FITA) 
Μοτοσυκλετισμός (Διεθνής Ομοσπονδία Μοτοσυκλε−

τισμού − FIM)
Powerboating (Διεθνής Ομοσπονδία Powerboating − UIM)
Σ2. β − ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ
Οι β−αναστολείς απαγορεύονται μόνον Εντός Αγώ−

νων, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά, στα παρακάτω 
αθλήματα.

Αεροναυτική (Διεθνής Αεραθλητική Ομοσπονδία − FAI)
Τοξοβολία (Διεθνής Ομοσπονδία Τοξοβολίας − FITA)

(απαγορεύεται επίσης Εκτός Αγώνων)
Αυτοκίνητο (Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου − FIA)
Μπιλιάρδο (Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπιλιάρδου − WCBS)
Μπόουλινγκ (Διεθνής Ομοσπονδία Μπόουλινγκ − FIQ)
Boules (CMSB)
Μπριτζ (Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπριτζ − FMB)
Βέλη (Παγκόσμια Ομοσπονδία Darts – WDF)
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Γκολφ (Διεθνής Ομοσπονδία Γκολφ − IGF)
Powerboating (Διεθνής Ομοσπονδία Powerboating − UIM)
Σκοποβολή (Διεθνής Σκοπευτική Ομοσπονδία – ISSF, 

Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή − IPC)
(απαγορεύεται επίσης Εκτός αγώνων)

Σκι σε χιόνι (Διεθνής Ομοσπονδία Χιονοδρομίας − FIS) 

άλμα σκι, ελεύθερες και χιονοσανίδα 

Οι β –αναστολείς περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορί−

ζονται σε, τα παρακάτω:

ακεβουτολόλη acebutolol

αλπρενολόλη alprenolol

ατενολόλη atenolol

βηταξολόλη betaxolol

βισοπρολόλη bisoprolol

βουνολόλη bunolol

εσμολόλη esmolol

καρτεολόλη carteolol

καρβεδιλόλη carvedilol

κελιπρολόλη celiprolol

λαβηταλόλη labetalol

λεβοβουνόλη levobunolol

μετιπρανολόλη metipranolol

μετοπρολόλη metoprolol

ναδολόλη nadolol

οξπρενολόλη oxprenolol

πινδολόλη pindolol

προπρανολόλη propranolol

σοταλόλη sotalol

τιμολόλη timolol

Η παρούσα ισχύει από 01.01.2012, οπότε και παύει η 
ισχύς της υπ’ αριθμ. 3851/08.02.2011 (Φ.Ε.Κ. 320/Β΄/2011) 
κοινής υπουργικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

    F 
 Αριθμ. 21927/133623 (2)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτι−

κής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλελέρ: 
επέκταση της περιοχής αρμοδιότητας της επιχεί−
ρησης στα όρια του νέου Καλλικρατικού Δήμου 
Κιλελέρ. 

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α) Των άρθρων 1, 6, 107, 214 και 280 του Ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/Α΄/7−6−2010).

Β) Του άρθρου 2 παρ.2 Ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191/Α΄/1980) 
«Περί κινήτρων διά την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Ύδρευ−
σης και Αποχέτευσης», όπως αντικαταστάθηκαν με τις 
όμοιες του άρθρου 8 παρ.7 του Ν.2839/2000 (ΦΕΚ 196/
Α΄/2000).

2. Το με αριθμό 138/2010 Προεδρικό Διάταγμα «Οργα−
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας  − 
Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/Α΄/27−12−2010).

3. Τη υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 2990/18604/25−2−2011 απόφα−
ση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας περί «Μεταβίβα−
σης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς 
Ελλάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους Δι−
ευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διεύ−
θυνσης» (ΦΕΚ 385/Β΄/11−3−2011).

4. Τη με αριθμό 37/2011 απόφαση του Δήμου Κιλε−
λέρ περί «συγχώνευσης των δημοτικών επιχειρήσεων 
ύδρευσης − αποχέτευσης του Δήμου Κιλελέρ Λάρισας 
και σύστασης νέας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης−
Αποχέτευσης με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ−ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ, σύμφωνα 
με το άρθρο 109 του Ν.3852/2010», η οποία κρίθηκε νό−
μιμη με την αριθμ. 5058/28911/29−4−2011 απόφαση της 
Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας−Στερεάς Ελλάδας και δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 1055/Β΄/30−5−2011.
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5. Την υπ’ αριθμ. 241/2011 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Κιλελέρ, αναφορικά με την «Τρο−
ποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επι−
χείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κιλελέρ ως προς 
την περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης».

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την επέκταση της περιοχής αρμοδι−
ότητας της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Κιλελέρ στις εδαφικές 
περιφέρειες των δημοτικών ενοτήτων Αρμενίου, Κιλελέρ 
και Κραννώνα του δήμου Κιλελέρ.

Β. Τροποποιούμε τη συστατική πράξη της ΔΕΥΑ Κι−
λελέρ (αριθμ. 37/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Κιλελέρ, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1055/Β΄/ 
30−5−2011), ως προς την περιοχή αρμοδιότητας της επι−
χείρησης, ως εξής:

«3. Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η 
διοικητική περιφέρεια του Δήμου Κιλελέρ, όπως προ−
έκυψε έπειτα από τη συνένωση των τέως δήμων Νί−
καιας, Πλατυκάμπου, Αρμενίου, Κιλελέρ και Κραννώ−
να, στα πλαίσια της διοικητικής μεταρρύθμισης του 
Ν.3852/2010».

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 37/2011 απόφα−
ση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλελέρ (ΦΕΚ1055/Β΄/ 
30−5−2011).

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως 

  Λάρισα, 20 Δεκεμβρίου 2011 

Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02031703012110012*
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