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Πως μπορούν οι προπονητές να προάγουν μια νοοτροπία κατά του ντόπινγκ
στηνομάδα τους και στο άθλημα τους:

1.    Προώθηση του δίκαιου παιχνιδιού (fair play) και τη ηθικής
α.   Να γνωρίζουν και να μεταδίδουν στους αθλητές/τριες τους τις αξίες του
αθλητισμού.
β.    Να εξηγούν γιατί η χρήση ουσιών ντόπινγκ είναι ενάντια στις βασικές αρχές του
αθλητισμού.

2.  Βοηθώντας τους αθλητές/τριες να αποφεύγουν τις δικαιολογίες για χρήση
ουσιών ντόπινγκ

α.   Να εξηγούν στους αθλητές πως λειτουργούν αυτές οι δικαιολογίες.
β.    Να εξηγούν στους αθλητές γιατί αυτές οι δικαιολογίες είναι σημαντικές για τη
απόφαση για χρήση ουσιών ντόπινγκ.

3. Ανάπτυξη ενός ασφαλούς προπονητικού περιβάλλοντος κατά του ντόπινγκ
α. Ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων.
β.  Αποτελεσματική διαχείριση της πίεσης.
γ.  Προαγωγή εσωτερικών κινήτρων.

 Εισαγωγή
Οι προπονητές είναι σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη ζωή των

αθλητών/τριών. «Καλλιεργούν» και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της
προσωπικότητας,

των πεποιθήσεων και της συμπεριφοράς των αθλητών/τριών τους. 

Οι προπονητές θα πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο
στην εκπαίδευση των αθλητών/τριών ενάντια στο ντόπινγκ στον αθλητισμό

και να δρουν
ως πρεσβευτές του καθαρού αθλητισμού.

Είναι ευθύνη των προπονητών να δημιουργήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον
προπόνησης.



4. Εκπαίδευση των αθλητών/τριών για τις διαδικασίες των ελέγχων 
 ντόπινγκ, τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους

α.   Να εξηγούν στους αθλητές/τριες τις αρχές της «Αποκλειστικής
Ευθύνης»  (Strict Liability).
β.   Να εξηγούν στους αθλητές/τριες το δικαίωμα τους για
«Εξαίρεση χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς» (Therapeutic Use
Exemption).
γ.   Να εξηγούν στους αθλητές/τριες τις διαδικασίες των ελέγχων 
 ντόπινγκ.

5.   Εκπαίδευση των αθλητών/τριών για την ασφαλή χρήση των
συμπληρωμάτων διατροφής

α. Πληροφόρηση των αθλητών/τριών για τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα της χρήσης συμπληρωμάτων διατροφής.
β.   Εκπαίδευση των αθλητών/τριών για το πώς να ελέγχουν τα
συμπληρώματα και την φαρμακευτική τους αγωγή.

 Εισαγωγή

6. Δημιουργία καλής σχέσης με τους αθλητές τους
α.  Ανάπτυξη καλών προσωπικών σχέσεων με τους αθλητές/τριες.
β.   Υποστήριξη  των αθλητών/τριών εντός και εκτός γηπέδου.

7. Υποστήριξη στους αθλητές/τριες για την ανάπτυξη θετικών
πεποιθήσεων για   τους εαυτούς τους

α.  Δημιουργία θετικών πεποιθήσεων για το σώμα και την απόδοση
των αθλητών/τριών.
β.    Υποστήριξη στους αθλητές/τριες να αποκτήσουν θετική
αυτοεκτίμηση.

8.  Πληροφόρηση των αθλητών/τριών για τις παρενέργειες του ντόπινγκ
στην υγεία

α.   Πληροφόρηση  για τις αρνητικές επιπτώσεις του ντόπινγκ στο
σώμα.
β.    Πληροφόρηση  για τις ψυχολογικές επιπτώσεις του ντόπινγκ.



ΑΝΤΙ-ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΣΗΜΕΙΑ
ΚΛΕΙΔΙΑ

Π Ε Ρ ΙΜ ΕΝ Τ Ε  Ε Ν Α  Λ Ε Π ΤΟ !  Α Σ  ΑΝΑ Κ ΕΦΑ Λ Α Ι Ω ΣΟ ΥΜ Ε !

 Το
Αθλητικό
Ιδεώδες 

Ηθικά
ζητήματα  

 Παραβάσεις
κανόνων  Αντι-

ντόπινγκ  

Εικόνα
σώματος  και
Στερεότυπα
σώματος  

 Η
αποκλειστική

ευθύνη 

 Πως να
εκπαιδευτούν οι
ερασιτέχνες

ποδοσφαιριστές;

Έλεγχος
φαρμάκων  

Παρενέργειες
στην  υγεία  



01
Σημεία Κλειδιά:

"ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ
ΙΔΕΩΔΕΣ"



02
Σημεία Κλειδιά:

"ΗΘΙΚΑ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ"



"ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΑΜΑΤΑ"



"ΛΙΣΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ
ΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ WADA
ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΥΓΕΙΑ"

03
Σημεία Κλειδιά:



ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ  ΟΥΣΙΕΣ
ΚΑΙ

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΣΤΗΝ  ΥΓΕΙΑ

ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΥΠΟΨΗ ΣΟΥ

Αναβολικά στεροειδή:

Η ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΟΥ!

Ηπατικές και καρδιαγγειακές
παθήσεις

Πτώση λίμπιντο 

Γυναικομαστία

Ακμή

Επιθετικότητα και άγχος



ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ  ΟΥΣΙΕΣ
ΚΑΙ

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΣΤΗΝ  ΥΓΕΙΑ

ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΥΠΟΨΗ ΣΟΥ

Ερυθροποιητίνη
(EPO):

Η ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΟΥ!

Πήξη του αίματος

Έμφραγμα

Εγκεφαλικό



ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ  ΟΥΣΙΕΣ
ΚΑΙ

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΣΤΗΝ  ΥΓΕΙΑ

Η ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΟΥ!

ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΥΠΟΨΗ ΣΟΥ 

Κοκαΐνη:

Διαταραχές ύπνου

Αφυδάτωση

Απώλεια βάρους

Τρέμουλο

Υψηλή αρτηριακή πίεση

Εθισμός



Η ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΟΥ!

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ  ΟΥΣΙΕΣ
ΚΑΙ

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΣΤΗΝ  ΥΓΕΙΑ

ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΥΠΟΨΗ ΣΟΥ

Αυξητική ορμόνη: Ισχυροί πονοκέφαλοι

Καρδιακές διαταραχές

Αφυδάτωση, μυϊκές κράμπες

Απώλεια συντονισμού και
ισορροπίας

Πήξη του αίματος

Διόγκωση των οστών και των
εσωτερικών οργάνων

 Διουρητικά:

Ντόπινγκ αίματος:

Διαταραχές της καρδιάς και του
εγκεφάλου



Η ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΟΥ!

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ  ΟΥΣΙΕΣ
ΚΑΙ

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΣΤΗΝ  ΥΓΕΙΑ

ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΥΠΟΨΗ ΣΟΥ 

Μαριχουάνα: Θόλωση της μνήμης

Αδύνατο ανοσοποιητικό

Έλλειψη συγκέντρωσης

Εθισμός

Οποιαδήποτε ουσία της
λίστας απαγορευμένων
ουσιών μπορεί να βλάψει την
υγεία του αθλητή.

ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ:



"ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ"

04
Βασικά σημεία:



"ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΣΤΕΡEΟΤΥΠΑ

ΣΩΜΑΤΟΣ"

05
Βασικά σημεία:



 Θυμήσου!
Το ντόπινγκ δεν
είναι η λύση και
θα μπορούσε
μόνο να βλάψει
τους αθλητές 
 που κυνηγούν
τους στόχους
τους!

ΕΙΚΟΝΑ  ΤΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ  ΚΑΙ  ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ
ΣΩΜΑΤΟΣ



"Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ"
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Βασικά σημεία:



"Η Αποκλειστική Ευθύνη"
ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ:

Είναι προσωπική
ευθύνη του παίκτη
να διασφαλίσει ότι

καμία
απαγορευμένη

ουσία δεν
εισέρχεται στο
σώμα του.

Τα  συμπληρώματα
διατροφής  αποτελούν

μεγάλο  κίνδυνο  για  τους
παίκτες ,  επειδή  είναι  συχνά
μολυσμένα  ή  περιέχουν

«κρυφά  συστατικά».  Ωστόσο ,
εάν  επιλέξετε  να  τα  πάρετε ,

τότε  καλό  θα  είναι  να
βεβαιωθείτε  ότι  είστε

ασφαλείς .

Εάν  μια  ουσία  βρεθεί  στο
σώμα  ενός

παίκτη ,  θα  τιμωρηθεί ,  ακόμα
κι  αν  δεν  το  έκανε  σκόπιμα .

Ο  παίκτης  έχει  τη
δυνατότητα  να  αποφύγει  ή
να  μειώσει  τις  κυρώσεις  εάν

εξηγήσει  πώς  η  ουσία
είχε  εισέλθει  στον

οργανισμό  του/της ,  και
αποδείξει  ότι  δεν  ήταν
εκούσια  η  χρήση  ή  σε

ορισμένες  περιπτώσεις  δεν
σκόπευε  να  βελτιώσει  την
αθλητική  του  απόδοση .   

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το  μήνυμα  που  πρέπει  να
μεταδώσουμε  είναι  ότι
εάν  ο  παίκτης  ακολουθεί

μια  ισορροπημένη
διατροφή  και
προπονείται

καλά ,  αυτός/αυτή  δεν
πρέπει  να  χρειάζεται

συμπληρώματα .  Ωστόσο ,
εάν  ο  παίκτης

επιλέξει  να  τα  πάρει ,  τότε
να  το  κάνει  με  ασφαλή

τρόπο .

Κρατήστε το
ποδόσφαιρο καθαρό!



"ΕΛΕΓΧΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ"
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Βασικά σημεία:



08
Βασικά σημεία:

"ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ

ΝΤΟΠΙΝΓΚ"



ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ  ΚΑΝΟΝΩΝ  ΚΑΤΑ  ΤΟΥ
ΝΤΟΠΙΝΓΚ

Χρήση  /
απόπειρα
χρήσης

απαγορευμένης
ουσίας  ή
μεθόδου

Αποφυγή ,
άρνηση  ή
αποτυχία
υποβολής  
 δείγματος

Παρουσία
απαγορευ
μένης
ουσίας

ή  μεθόδου
στο

δείγμα
ενός

αθλητή

Κατοχή
απαγορευ-

μένης
ουσίας

Αποτυχία  στη
διαδικασία
εντοπισμού  

Αλλοίωση  ή
απόπειρα
αλλοίωσης

με
οποιοδήποτε
τρόπο  ενός  

 ελέγχου
ντόπινγκ



ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ  ΚΑΝΟΝΩΝ  ΚΑΤΑ  ΤΟΥ
ΝΤΟΠΙΓΚ

Παροχή  σε
οποιονδήποτε

αθλητή  
μιας

απαγορευμένης
ουσίας  ή
μεθόδουΕμπορία  ή

απόπειρα
εμπορίας
οποιασδή-

ποτε
απαγορευ
μένης
ουσίας

Συνενοχή-
βοήθεια ,

ενθάρρυνση ,
βοήθεια ,

συνέργεια  και
κ .λπ .

Σχέση  με
άτομο  που

έχει  τιμωρηθεί
για  παράβαση

κανόνων
ντόπινγκ  

Νέος  κανόνας
από  το  2021:
Αποθάρρυνση
ή  αντίποινα
κατά  της
αναφοράς
στις  αρχές



Ακολουθήστε τους συνδέσμους:
www. globaldro.com 

www.informed-sport.com

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΚΑΘΑΡΟ!

Πώς να ελέγξετε τα φάρμακα και τα
συμπληρώματα διατροφής σας;



"Πώς  να  προσελκύσετε
ερασιτέχνες

 ποδοσφαιριστές  στην
εκπαίδευση  κατά  του

ντόπινγκ"

LEO TOLSTOY

Παρουσίαση
του  
 εκπαιδευτικο
ύ  υλικού

Ατομικές
συνεδρίες

Ομαδικές
συνεδρίες

Συζητήσεις
Παιχνίδια



ΑΣ
ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ

ΤΟ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΚΑΘΑΡΟ!

PROJECT

ΑΝΤΙ-ΝΤΟΠΙΓΚ
ΣΤΟ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ


