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Οξηζκόο 

Νηόπηλγθ ζηνλ αζιεηηζκό νξίδεηαη σο ε ρνξήγεζε ή ε ρξήζε από έλα άηνκν νπνηνπδήπνηε 

παξάγνληα ή νπζίαο πνπ θπζηνινγηθά δελ εληνπίδεηαη ζην ζώκα θαη/ή όηαλ ρνξεγείηαη ζε 

αληηθαλνληθέο επηπξόζζεηεο πνζόηεηεο ή κέζσ αληηθαλνληθήο νδνύ θαη/ή κε αληηθαλνληθό 

ηξόπν, κε ζθνπό θαη απνηέιεζκα ηε ηερλεηή αύμεζε θαη κε αζέκηην ηξόπν ηεο απόδνζεο ηνπ 

αηόκνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. 

Αηηίεο Εμάπιωζεο ηνπ doping 

Έλα από ηα θύξηα αίηηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ ληόπηλγθ είλαη ε ππεξβνιηθή 

εκπνξεπκαηνπνίεζε ζην ρώξν ηνπ αζιεηηζκνύ. Η πξόζθαηε  έθξεμε ησλ ηειενπηηθώλ 

δηθαησκάησλ ζε ζπλδπαζκό κε ηα κεγάια ζπκβόιαηα ρνξεγίαο νδήγεζε ζε αύμεζε ησλ 

πηέζεσλ πξνο ηνπο αζιεηέο θαη ηνλ πεξίγπξό ηνπο σζώληαο ηνπο έηζη λα θαηαθύγνπλ ζηε 

ρξήζε απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ. Η εκπνξεπκαηνπνίεζε απηή νδήγεζε ζε πνιιαπιαζηαζκό 

ησλ αζιεηηθώλ δηνξγαλώζεσλ θαη ζε κείσζε ηνπ ρξόλνπ αλάπαπζεο ησλ αζιεηώλ, γεγνλόο  

πνπ πξνμελεί θαη κείσζε ηεο δηάξθεηαο ηεο αζιεηηθήο θαξηέξαο ηνπ επαγγεικαηία. 

 

Δίλαη επίζεο ζθόπηκν λα αλαθέξνπκε ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ ζπκβνιαίσλ πνπ 

ππνγξάθνληαη κεηαμύ νξηζκέλσλ αζιεηηθώλ νκνζπνλδηώλ θαη ησλ ρνξεγώλ ηνπο, ηα νπνία 

πξνβιέπνπλ ακνηβή αλάινγα  κε ηα απνηειέζκαηα ή ηα κεηάιιηα πνπ ζα θαηαθηήζνπλ νη 

αζιεηέο ζε κεγάιεο αζιεηηθέο δηνξγαλώζεηο. 

 

Έλα νπζηαζηηθό κέξνο ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ απηνύ αθνξά ηνπο λεαξνύο αζιεηέο. Η 

δπλαηόηεηα λα θεξδίζνπλ γξήγνξα ζεκαληηθά πνζά, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αλάγθε ησλ 

νηθνλνκηθώλ παξαγόληωλ λα "παξάγνπλ" αθαηάπαπζηα αζιεηέο κε κεγάιε πξνβνιή από ηα 

κέζα ελεκέξσζεο κπνξεί λα κεηαθξαζηεί ζε αύμεζε ηνπ πξνζσξηλνύ ραξαθηήξα ηεο 

θαξηέξαο ησλ αζιεηώλ. 

 
Άιιεο αηηίεο είλαη: 

 

 Η θαθή παξερόκελε παηδεία 

 Η αδπλακία κόξθσζεο ήζνπο, ραξαθηήξα 

 Η εηζρώξεζε ηεο πνιηηηθήο ζηνλ αζιεηηζκό 

 Η ππεξβνιηθή εκπνξεπκαηνπνίεζε ζην ρώξν ηνπ αζιεηηζκνύ 

 Η πίεζε πνπ δέρνληαη νη αζιεηέο από ηνλ πεξίγπξό ηνπο  

 Η πξνβνιή ςεπδό-ηδαληθώλ: ρξήκα, δύλακε 

 Η πξνβνιή θελώλ εηδώισλ 

 Οη δηάθνξνη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο ("παξαγσγή’’ δεκνθηιώλ αζιεηώλ από ηα 

ΜΜΔ) 

 

 



Εξαζηηερληθό doping 

Tν «εξαζηηερληθό ληόπηλγθ» πξόθεηηαη γηα κία παξάλνκε θαη επηθίλδπλε δηαδηθαζία, πνπ 

δηελεξγείηαη από αδαείο. πρλά απηνί δελ γλσξίδνπλ πώο αθξηβώο ιεηηνπξγνύλ νη νπζίεο ηηο 

νπνίεο πξνηείλνπλ, δηαθηλνύλ θαη πξνσζνύλ. Όζνλ αθνξά ηηο βαζηθέο νπζίεο πνπ 

δηαθηλνύληαη πξόθεηηαη γηα ζθεπάζκαηα, ηελ πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηνύλ θαη 

επαγγεικαηίεο αζιεηέο θαη πξσηαζιεηέο.  

Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο ην γεγνλόο όηη θαηά θαηξνύο σζηόζν έρεη αθνπζηεί όηη αζιεηέο 

ληνπάξνληαη κε νπζίεο πνπ πξννξίδνληαη γηα δώα, απιώο θαη κόλν επεηδή θάπνηνο αλεύζπλνο 

ηνπο πείζεη όηη ζα ηνπο βνεζήζνπλ. 

 

Oη απαγνξεπκέλεο νπζίεο 

 Γηεγεξηηθά (ακθεηακίλεο, θαθεΐλε, εθεδξίλεο, θνθαΐλε θ.ά.) 

 Αλαβνιηθέο (εξσίλε, κεζαδόλε, κνξθίλε, θσδεΐλε, πεζαδόλε θ.ά.) 

 Γηνπξεηηθέο 

 Ναξθσηηθέο 



 

Δηεγεξηηθέο Οπζίεο 

Οπζίεο όπσο νη ακθεηακίλεο θαη ε εθεδξίλε έρνπλ ζην ζώκα κηα δξάζε παξόκνηα κε απηή 

ηεο αδξελαιίλεο, ηελ νπνία παξάγεη ην ίδην ην ζώκα καο. Γξνπλ δειαδή ζην θεληξηθό 

λεπξηθό ζύζηεκα θαη "ελεξγνπνηνύλ" ην ζώκα ζε κεγάιν βαζκό. ε κεγάιεο πνζόηεηεο 

όκσο, ηέηνηεο νπζίεο απελεξγνπνηνύλ ηα ζπζηήκαηα ηνπ ζώκαηνο καο πνπ καο πξνεηδνπνηνύλ 

όηαλ είκαζηε γηα παξάδεηγκα πνιύ θνπξαζκέλνη θαη πξέπεη λα ζηακαηήζνπκε λα ηξέρνπκε. 

Έλαο αζιεηήο ν νπνίνο παίξλεη κεγάιεο πνζόηεηεο ηέηνησλ νπζηώλ δελ θαηαιαβαίλεη πιένλ 

πόηε θηάλεη ζηα όξηα ηνπ, πξάγκα πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππεξθόπσζε, ιηπνζπκία ή 

αθόκε θαη ηνλ ζάλαην. 

 

Αλαβνιηθέο νπζίεο 

Οη αλαβνιηθέο νπζίεο πξνέξρνληαη από ηελ αλδξηθή ζεμνπαιηθή  νξκόλε ηεζηνζηεξόλε θαη 

απμάλνπλ ηελ πνζόηεηα κπώλ ζην ζώκα ελώ  παξάιιεια κεηώλνπλ ηελ πνζόηεηα ιίπνπο. 

Απηό γηα ηνπο αζιεηέο  ζηίβνπ είλαη πξνηέξεκα, αθνύ ρξεηάδνληαη κεγάιε κπτθή δύλακε. 



 
 

 

Δηνπξεηηθέο Οπζίεο 

Οη δηνπξεηηθέο νπζίεο ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο ζε αζιήκαηα  όπνπ πξέπεη ν αζιεηήο λα έρεη 

έλα ζπγθεθξηκέλν βάξνο. Σέηνηεο νπζίεο κπνξνύλ ζε δηάζηεκα σξώλ λα επηθέξνπλ απώιεηα 

κεγάιεο  πνζόηεηαο λεξνύ πνπ ζαλ απνηέιεζκα έρεη βέβαηα θαη ηελ απώιεηα βάξνπο ηνπ 

ζώκαηνο. Σα δηνπξεηηθά είλαη όκσο πνιύ επηθίλδπλα. Από ηε ζηηγκή πνπ ράλεηαη ηόζν 

γξήγνξα ηέηνηα πνζόηεηα λεξνύ από ην ζώκα, ράλνληαη παξάιιεια πνιιέο ζξεπηηθέο νπζίεο 

ηηο νπνίεο ρξεηάδεηαη ν νξγαληζκόο. Σν ζώκα αθπδαηώλεηαη  θαη είλαη δπλαηόλ λα πάζνπλ 

κεγάιε δεκηά νη λεθξνί.  

 

Ναξθωηηθέο Οπζίεο 

Η κνξθίλε, ε εξσίλε θαη ε κεζαδόλε είλαη νη πην γλσζηέο νπζίεο από ηελ θαηεγνξία ησλ 

λαξθσηηθώλ. Έρνπλ δξάζε απαιπληηθή ελάληηα ζηνλ πόλν, αιιά θαη εξεκηζηηθή ζην ζώκα. 

ε κεγάιεο δόζεηο κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ, όκσο, αθόκε θαη ζην ζάλαην. 



  
 

Οη παξελέξγεηεο ηωλ αλαβνιηθώλ 

 ηνπο άλδξεο: 

 Αθκή 

 Απμεκέλε επηζεηηθόηεηα θαη ζεμνπαιηθή δηάζεζε 

 ηεηξόηεηα θαη αληθαλόηεηα 

 Αλαζηνιή ηεο ζπεξκαηνγέλεζεο 

 πξξίθλσζε θαη ζθιήξπλζε ησλ όξρεσλ 

 Νεθξηθή βιάβε 

 Γπλαηθνκαζηία 

 Αισπεθία 

 Τπεξηξνθία πξνζηάηε 

 Μεησκέλε παξαγσγή ελδνγελνύο ηεζηνζηεξόλεο 

 

ηηο γπλαίθεο: 

 Αθκή 

 Αλάπηπμε αλδξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, όπσο ηξηρνθπΐα ζην πξόζσπν θαη ζην ζώκα 



 Βάζπλζε ηνπ ηόλνπ ηεο θσλήο 

 Γηαηαξαρέο εκκήλνπ ξύζεσο  

 Απμεκέλε επηζεηηθόηεηα θαη ζεμνπαιηθή δηάζεζε 

 Τπεξηξνθία θιεηηνξίδαο 

 πξξίθλσζε ηνπ ζηήζνπο 

 Αισπεθία αλδξηθνύ ηύπνπ 

 Πνιύ απμεκέλα επίπεδα ηεζηνζηεξόλεο 

 Μεησκέλα επίπεδα σνζπιαθηνηξόπνπ νξκόλεο 

 

 
 

ηνπο εθήβνπο: 

 νβαξή αθκή ζην πξόζσπν θαη ζην ζώκα 

 Αλδξνγελήο ζσκαηνθαηαζθεπή ζηηο θνπέιεο 

 Αλαζηνιή ηεο ζσκαηηθήο αλάπηπμεο εμαηηίαο ηεο πξώηκεο ζύγθιηζεο ησλ επηθύζεσλ 

ησλ νζηώλ 

 Πηζαλώο κόληκεο αιιαγέο 

Καξδηαγγεηαθέο βιάβεο: ρεκαηηζκόο ζξόκβσλ, απμεκέλε πίεζε αίκαηνο, ππέξηαζε, 

ηαρπθαξδία, θαξδηαθή πξνζβνιή, ππεξηλζνπιηλαηκία. 

Δλδνθξηληθέο βηνρεκηθέο δηαηαξαρέο: Μεησκέλε αλνρή ζηε γιπθόδε, αιιαγέο ζην 

ιηπνπξσηετληθό πξνθίι, απμεκέλα επίπεδα ηξηγιπθεξηδίσλ. 

 Ηπαηηθέο βιάβεο: Ηπαηίηηδα, θαξθίλνο, ίθηεξνο, επαηνθπηηαξηθό αδέλσκα.  

Άιιεο βιάβεο: Ναληζκόο  

Ψπρνινγηθέο παξελέξγεηεο: Καηάζιηςε, εξεζηζηηθόηεηα, αδπλακία ζπγθέληξσζεο, 

επηζεηηθόηεηα, βηαηόηεηα, παξάλνηα, ππεξδηέγεξζε. 

Σν ζηεξεηηθό ζύλδξνκν 



 Όηαλ δηαθνπεί ε ρξήζε αλαβνιηθώλ-ζηεξνεηδώλ, ην άηνκν αξρίδεη λα παξνπζηάδεη 

ζπκπηώκαηα θαηάζιηςεο, άκβιπλζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνύ ηνπ θάζκαηνο κέρξη βαζκνύ 

απάζεηαο, κείσζε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ησλ ζεμνπαιηθώλ ηνπ νξκώλ, κείσζε ηεο 

ςπρνδηαλνεηηθήο ηνπ εγξήγνξζεο, απέρζεηα γηα ζπζηεκαηηθά πξνγξάκκαηα εμάζθεζεο θαη 

πξνπόλεζεο θαη ππνθεηκεληθή δηάρπηε “ηαξαρή”, πνπ απνιήγεη όρη κόλν ζε επεξεζηζηηθόηεηα 

αιιά θαη ζε ζπκπεξηθνξά επηζεηηθόηεηαο. 

 

Δηαδηθαζίεο Ειέγρνπ Νηόπηλγθ Αζιεηώλ 

Οη δηεζλείο θαη εζληθέο αζιεηηθέο αξρέο θαη νκνζπνλδίεο ειέγρνπλ ηνπο αζιεηέο ηνπο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε αζιεηηθέο δηνξγαλώζεηο κε ειέγρνπο εληόο θαη εθηόο αγώλσλ. Οη έιεγρνη 

αληη-ληόπηλγθ δηεμάγνληαη από εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό θαη πεξηιακβάλνπλ ηξία βαζηθά 

ζηάδηα: 

 Δπηινγή ηνπ αζιεηή θαη ζπιινγή βηνινγηθνύ δείγκαηνο (νύξα ή αίκα) 

 Αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο θαη αλαθνξά ησλ απνηειεζκάησλ αλάιπζεο 

 Υεηξηζκό ησλ απνηειεζκάησλ θαη επηβνιή πνηλώλ, όπνπ απαηηείηαη 

Οη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ αληη-ληόπηλγθ ζρεδηάδνληαη γηα λα πξνζηαηεύνπλ ηελ αθεξαηόηεηα 

ησλ ειέγρσλ αληη-ληόπηλγθ θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ εκπηζηνζύλε ησλ αζιεηώλ ζην ζύζηεκα. 



 

Οξγαληζκνί Καηά Σνπ Νηόπηλγθ 

 Η WADA (ν παγθόζκηνο νξγαληζκόο θαηά ηνπ ληόπηλγθ) 

 Σν Δζληθό πκβνύιην Καηαπνιέκεζεο ηνπ Νηόπηλγθ (Δ..ΚΑ.Ν.) 

 «Ο UKAD ( ν Οξγαληζκόο θαηά ηνπ Νηόπηλγθ ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ) 

 Ο ξσζηθόο νξγαληζκόο θαηά ηνπ ληόπηλγθ (RUSADA) 

 Ο Δζληθόο Οξγαληζκόο Καηαπνιέκεζεο ηνπ Νηόπηλγθ (Δ.Ο.ΚΑ.Ν.) κε έδξα ηελ 

Αζήλα 

 International Olympic Committee (IOC) 

 A.N.E.P ζηε Γαιιία (Association Nationaled Education Physique) 

ΠΗΓΕ 

 http://www.delasalle.gr/gymnasio_lykeio/projects/doping.pdf  

 http://users.sch.gr/ragian/doping_mastiga.htm  

 http://avlonitou.gr/ληόπηλγθ-θαη-ζπκπιεξώκαηα-δηαηξνθήο-2/  

 https://el.wikipedia.org/wiki/Καηεγνξία:Νηόπηλγθ_ζηνλ_αζιεηηζκό  

 https://www.slideshare.net/dembai/ss-12052178  

http://www.nsph.gr/files/011_Ygeias_Paidiou/Koinonikh_Paidiatrikh_tei_mathimata/DOPIN

G-MONOGRAFIA-PAL.KIMENO%20EPEXERGASIA.pdf 


