
Οριςμόσ. 

Ντόπινγκ ςτον ακλθτιςμό ορίηεται ωσ θ χοριγθςθ ι θ χριςθ από ζνα άτομο 
οποιουδιποτε παράγοντα ι ουςίασ που φυςιολογικά δεν εντοπίηεται ςτο 
ςϊμα και όταν χορθγείται ςε αντικανονικζσ επιπρόςκετεσ ποςότθτεσ ι μζςω 
αντικανονικισ οδοφ και με αντικανονικό τρόπο, με ςκοπό και αποτζλεςμα τθν 
τεχνθτι αφξθςθσ και με ακζμιτο τρόπο τθσ απόδοςθσ του ατόμου κατά τθ 
διάρκεια του αγϊνα. 

 



 Η κακι παρεχόμενθ παιδεία 

 Η αδυναμία μόρφωςθσ ικουσ και χαρακτιρα 

 Η ειςχϊρθςθ τθσ πολιτικισ ςτον ακλθτιςμό 

 Η υπερβολικι εμπορευματοποίθςθ ςτο χϊρο του 

ακλθτιςμοφ 

 Η πίεςθ που δζχονται οι ακλθτζσ από τον περίγυρό τουσ  

 Η προβολι ψευδό-ιδανικϊν : χριμα, δφναμθ 

 Η προβολι κενϊν ειδϊλων  

 Οι διάφοροι οικονομικοί παράγοντεσ 

 "Παραγωγι’’ δθμοφιλϊν ακλθτϊν από τα ΜΜΕ 
 



    Tο «εραςιτεχνικό ντόπινγκ» 
πρόκειται για μία παράνομθ 
και επικίνδυνθ διαδικαςία, 
που διενεργείται από αδαείσ. 
Συχνά αυτοί δεν γνωρίηουν 
πϊσ ακριβϊσ λειτουργοφν οι 
ουςίεσ τισ οποίεσ προτείνουν, 
διακινοφν και προωκοφν. 
Όςον αφορά τισ βαςικζσ 
ουςίεσ που διακινοφνται 
πρόκειται για ςκευάςματα, τθν 
πλειοψθφία των οποίων 
χρθςιμοποιοφν και 
επαγγελματίεσ ακλθτζσ και 
πρωτακλθτζσ. 
 



Διεγερτικά (αμφεταμίνεσ, καφεΐνθ, 

εφεδρίνεσ, κοκαΐνθ κ.ά.).  

 

Αναβολικζσ (θρωίνθ, μεκαδόνθ, μορφίνθ, 

πεκαδόνθ κ.ά.).  

 

Διουρθτικζσ 

 

Ναρκωτικζσ 



    Τζτοιεσ ουςίεσ είναι οι αμφεταμίνεσ, θ κοκαΐνθ, θ 
εφεδρίνθ κ.α. οι οποίεσ “ενεργοποιοφν” το ςϊμα 
ςε μεγάλο βακμό. Ωςτόςο ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ 
απενεργοποιοφν τα προειδοποιθτικά ςυςτιματα 
του ςϊματοσ που μασ “ενθμερϊνουν” για τθν 
κατάςταςθ του ςϊματόσ μασ.  

 



     Οι αναβολικζσ ουςίεσ 
προζρχονται από τθν 
ανδρικι ςεξουαλικι 
ορμόνθ τεςτοςτερόνθ και 
αυξάνουν τθν ποςότθτα 
μυϊν ςτο ςϊμα ενϊ  
παράλλθλα μειϊνουν τθν 
ποςότθτα λίπουσ. Αυτό 
για τουσ ακλθτζσ  ςτίβου 
είναι προτζρθμα, αφοφ 
χρειάηονται μεγάλθ μυϊκι 
δφναμθ. 

 



     Οι διουρθτικζσ ουςίεσ χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ ςε  ακλιματα  
όπου πρζπει ο ακλθτισ να ζχει ζνα ςυγκεκριμζνο βάροσ. Τζτοιεσ 
ουςίεσ μποροφν ςε διάςτθμα ωρϊν να επιφζρουν απϊλεια μεγάλθσ  
ποςότθτασ νεροφ που ζχει ςαν αποτζλεςμα βζβαια και τθν απϊλεια 
βάρουσ του ςϊματοσ. Τα διουρθτικά είναι ωςτόςο πολφ επικίνδυνα. 
Με το που χάνεται τόςο γριγορα τόςο νερό από το ςϊμα, χάνονται 
και πολλζσ κρεπτικζσ ουςίεσ που χρειαηόμαςτε Το ςϊμα 
αφυδατϊνεται και μπορεί να υπάρξει μεγάλθ ηθμιά ςτουσ νεφροφσ. 

 

 



     Η μορφίνθ, θ θρωίνθ και θ μεκαδόνθ είναι οι πιο 
γνωςτζσ ουςίεσ από τθν κατθγορία των 
ναρκωτικϊν. Ζχουν δράςθ απαλυντικι ενάντια 
ςτον πόνο αλλά και θρεμιςτικι ςτο ςϊμα. Σε 
μεγάλεσ δόςεισ μποροφν να οδθγιςουν όμωσ ςε 
εγκεφαλικι βλάβθ ακόμθ και ςτο κάνατο! 

 



Στουσ άνδρεσ: 
Ακμι 
Αυξθμζνθ επικετικότθτα 
Σεξουαλικι διάκεςθ 
Στειρότθτα και ανικανότθτα 
Αναςτολι τθσ ςπερματογζνεςθσ 
Συρρίκνωςθ και ςκλιρυνςθ των όρχεων 
Νεφρικι βλάβθ 
Γυναικομαςτία 
Αλωπεκία 
Υπερτροφία προςτάτθ 
Μειωμζνθ παραγωγι ενδογενοφσ τεςτοςτερόνθσ και 

γοναδοτροπινϊν 

 

 



Στισ γυναίκεσ: 
Ακμι 
Ανάπτυξθ ανδρικϊν χαρακτθριςτικϊν:  

• Τριχοφυΐα ςτο πρόςωπο και ςτο ςϊμα 
• Βάκυνςθ του τόνου τθσ φωνισ 
• Αλωπεκία ανδρικοφ τφπου 

Διαταραχζσ εμμινου ρφςεωσ (περιόδου) 
Αυξθμζνθ επικετικότθτα και ςεξουαλικι 

διάκεςθ 
Υπερτροφία κλειτορίδασ 
Συρρίκνωςθ του ςτικουσ 
Πολφ αυξθμζνα επίπεδα τεςτοςτερόνθσ 
Μειωμζνα επίπεδα ωοκυλακιοτρόπου 

ορμόνθσ 
 



      Όταν διακοπεί θ χριςθ αναβολικϊν - 
ςτεροειδϊν , το άτομο αρχίηει να 
παρουςιάηει διάφορα ςυμπτϊματα 
κατάκλιψθσ, άμβλυνςθ του 
ςυναιςκθματικοφ του φάςματοσ 
μζχρι βακμοφ απάκειασ, μείωςθ τθσ 
αυτοπεποίκθςθσ και των 
ςεξουαλικϊν του ορμϊν, μείωςθ τθσ 
ψυχοδιανοθτικισ του εγριγορςθσ, 
απζχκεια για ςυςτθματικά 
προγράμματα εξάςκθςθσ και 
προπόνθςθσ και υποκειμενικι 
διάχυτθ “ταραχι” που απολιγει όχι 
μόνο ςε ευερεκιςτικότθτα αλλά και 
ςε ςυμπεριφορά επικετικότθτασ. 

 



       Οι διεκνείσ και εκνικζσ ακλθτικζσ αρχζσ και ομοςπονδίεσ ελζγχουν τουσ 
ακλθτζσ τουσ που ςυμμετζχουν ςε ακλθτικζσ διοργανϊςεισ με ελζγχουσ 
εντόσ ι εκτόσ αγϊνων. Οι ζλεγχοι αντι-ντόπινγκ διεξάγονται από 
εκπαιδευμζνο προςωπικό και περιλαμβάνουν τρία βαςικά ςτάδια:  

 Επιλογή του αθλητή και ςυλλογή βιολογικοφ δείγματοσ (οφρα ή αίμα)          

 Ανάλυςη του δείγματοσ και αναφορά των αποτελεςμάτων ανάλυςησ 

 Χειριςμό των αποτελεςμάτων και επιβολή ποινών, όπου απαιτείται 

 

 

 

       

       Οι διαδικαςίεσ ελζγχου αντι-ντόπινγκ ςχεδιάηονται για να 
προςτατεφουν τθν ακεραιότθτα των ελζγχων αντι-ντόπινγκ και τθν 
εμπιςτοςφνθ των ακλθτϊν ςτο ςφςτθμα 

 



Η WADA (ο παγκόςμιοσ οργανιςμόσ κατά του ντόπινγκ). 

 Το Εκνικό Συμβοφλιο Καταπολζμθςθσ του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.)  

Ο UKAD ( ο Οργανιςμόσ κατά του Ντόπινγκ του Ηνωμζνου 

Βαςιλείου).  

Ο ρωςικόσ οργανιςμόσ κατά του ντόπινγκ (RUSADA). 

Ο Εκνικόσ Οργανιςμόσ Καταπολζμθςθσ του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) 

με ζδρα τθν Ακινα 

 International Olympic Committee (IOC). 

 A.N.E.P ςτθ Γαλλία (Association Nationaled Education Physique) 

 




