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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟ∆ΙΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΙΠΠΩΝ & ΙΠΠΕΩΝ / ΑΘΛΗΤΩΝ
Άρθρο 1ο
Εφαρµογή Ελέγχου Φαρµακοδιέγερσης
Η ∆ιεθνής Οµοσπονδία Ιππασίας (FEI) θέσπισε, και έγινε αποδεκτό από όλες τις Εθνικές
Οµοσπονδίες των κρατών µελών της, την εφαρµογή του ελέγχου χορήγησης
απαγορευµένων ουσιών στους ίππους αθλήσεως ιππασίας και τους ιππείς / αθλητές.
Οι λόγοι της εφαρµογής αυτής είναι:
1. Η επιθυµία συµµετοχής των ίππων και ιππέων σε ιππικούς αγώνες, µε ίσους όρους
ώστε να πραγµατοποιούν τις επιδόσεις τους βασιζόµενοι αποκλειστικά και µόνο στο δικό
τους δυναµικό. Είναι γνωστό ότι η χορήγηση επιλεγµένων φαρµακευτικών
παρασκευασµάτων ή χηµικών ουσιών σε έναν οργανισµό προκαλεί τη µη φυσιολογική
διέγερση και υπερλειτουργεία ή κάµψη οργάνων και συστηµάτων αυτών µε αποτέλεσµα
αυτοί οι ίπποι και οι ιππείς / αθλητές, στη διάρκεια ενός αγώνα, να ευρίσκονται σε
πλεονεκτική θέση έναντι των άλλων, δηλαδή να έχουν καλύτερες επιδόσεις και µια θέση
στην κατάταξη που δεν είναι ανάλογη των δυνατοτήτων τους, έχουµε δηλαδή αλλοίωση
των αποτελεσµάτων, µε αθέµιτο τρόπο, κάτι που είναι άδικο και αντιδεοντολογικό.
2. Η προστασία της υγείας των ίππων και ιππέων / αθλητών δεδοµένου ότι, η χορήγηση
των απαγορευµένων ουσιών, εκτός από την κάλυψη κάποιας πάθησης, µπορεί να
προκαλέσει βλάβες σε ζωτικά όργανα (ήπαρ, καρδιά, νεφρούς κλπ.)
3. Η συµβολή γενικότερα στο «ευ ζην» (well being, bien etre) των ίππων που δεν είναι
δυνατόν να επικοινωνήσουν µε τον άνθρωπο και να εκφράσουν την αδυναµία συµµετοχής
τους σε αγωνιστική δραστηριότητα.
4. Την προάσπιση της καλής φήµης και εικόνας του αθλήµατος.
Προκειµένου λοιπόν να υλοποιηθεί η απόφαση - θεσµός του ελέγχου φαρµακοδιέγερσης
(anti-doping control), η ∆ιεθνής Οµοσπονδία Ιππασίας (FEI) δια των αρµοδίων καθ’ ύλην
οργάνων της:
.
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Συνέταξε πίνακα κατηγοριών απαγορευµένων ουσιών (ΚΚ/∆ΟΙ Παραρτ. IV
11), όπως και ουσιών των οποίων η παρουσία, επιτρέπεται σε ορισµένο
ποσοστό, στο πλάσµα του αίµατος και τα ούρα (ΚΚ/∆ΟΙ Παραρτ. IV 22)
που λόγω της ταχείας ανάπτυξης νέων ναρκωτικών και φαρµακολογικών
µέσων και τις αλλαγές των µεθόδων προετοιµασίας ίππων για αγώνες
αναθεωρούνται συνεχώς και είναι δυνατόν να αλλάζουν οποτεδήποτε.

Παράρτηµα Α'-1 του παρόντος Κανονισµού.
Παράρτηµα Α'-2 του παρόντος Κανονισµού.
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∆ηµιούργησε το πρόγραµµα ελέγχου θεραπείας ουσιών µε φαρµακολογική
δράση (M edication Control System – M CP) το οποίο στελεχώνουν
κτηνίατροι και τεχνικοί, οι οποίοι κατευθύνονται και λειτουργούν
λαµβάνοντας εντολές κατ’ ευθείαν από τη ∆ιεθνή Οµοσπονδία Ιππασίας.

.

∆ιατύπωσε τη διαδικασία και τον τρόπο ελέγχου και λήψεως δειγµάτων
αίµατος και ούρων από τους επιλεγµένους ίππους και προκειµένου περί των
ιππέων / αθλητών ακολουθεί τους κανονισµούς δειγµατοληψίας της ∆ΟΕ
και τον τρέχοντα κατάλογο απαγορευµένων ουσιών του Ολυµπιακού
Κινήµατος εναντίον της φαρµακοδιέγερσης (Olympic M ovement AntiDoping Code).

Τα ανωτέρω προκειµένου να επισηµοποιηθούν και να αποκτήσουν εγκυρότητα
συµπεριλαµβάνονται στο Γενικό Κανονισµό (GENERAL REGULATION -REGLEM ENT
GENERAL) και στον Κτηνιατρικό Κανονισµό (VETERINARY REGULATIONS REGLEM ENT VETERINAIRE -) της ∆ιεθνούς Oµοσπονδίας Iππασίας και στο
παράρτηµα IV (1 & 2) του ΚΚ/∆ΟΙ.
Άρθρο 2ο
Έ λεγχος Φαρµακοδιέγερσης στο Εθνικό Αγωνιστικό Πρόγραµµα της Ε.Ο.Ι.
1. Στο εθνικό αγωνιστικό πρόγραµµα εφαρµόζεται Έλεγχος Φαρµακοδιέγερσης (antidoping control).
O έλεγχος αυτός πρέπει να χαρακτηρίζεται από πλήρη διαφάνεια κατά τα διάφορα
στάδια της τελέσεως του και να διέπεται από απόλυτη αµεροληψία.
Για τον λόγο αυτό και δεδοµένου ότι οι εθνικοί αγώνες δεν καλύπτονται από το
Πρόγραµµα Ελέγχου Θεραπειών της ∆Ο.Ι. (FΕΙ M edication Control Program),
εφαρµόζονται τα διαλαµβανόµενα και έχοντα σχέση µε το όλο θέµα, του ελέγχου
φαρµακοδιέγερσης, σχετικά άρθρα και παραρτήµατα εις τον Γενικό Κανονισµό
(κυρίως αρθρ. 146.2 και 174.5.1 & 174.5.3 & 174.10) και Κτηνιατρικούς
Κανονισµούς (κυρίως αρθρ. 1013 & του παραρτ. IV 1-2) της ∆ιεθνούς
Οµοσπονδίας Ιππασίας 20ης και 8ης εκδόσεων αντιστοίχως, όπως αυτοί εκάστοτε
τροποποιούνται, από την µετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.
Στην συνέχεια εντάσσονται τα σχετικά άρθρα από τον Γενικό Κανονισµό τής
∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας.3
Άρθρο 3ο
Υπεύθυνοι για τον ίππο 4
1. Ο Υπεύθυνος για έναν ίππο είναι νοµικά υπόλογος για τον ίππο αυτό, οφείλει να
γνωρίζει τον παρόντα κανονισµό όπως και τους ισχύοντες Γενικό Κανονισµό και
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Τά άρθρα αυτά µελλοντικά πρέπει να ενταχτούν στον ΕΚΙ επειδή δεν αφορούν µόνο τον Κτηνιατρικό
Κανονισµό, άλλωστε για τον λόγο αυτό και η ∆ΟΙ τα έχει εντάξει στον ΓΚ/∆ΟΙ.
4
σχετ. ΓΚ/∆ΟΙ Άρθρο 142 & ΚΚ/∆ΟΙ Άρθρο 1006
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Κτηνιατρικό Κανονισµό της ∆ΟΙ σε µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα και υπόκειται στις
οριζόµενες ποινές που προβλέπονται από τους κανονισµούς, ιδιαίτερα εάν βρεθούν
απαγορευµένες ουσίες κατά τον αγώνα.
2. Για την εφαρµογή τού παρόντος Κανονισµού καθώς και του Γενικού Κανονισµού καί
τού Κτηνιατρικού Κανονισµού της ∆ΟΙ, Υπεύθυνος για τον ίππο είναι κατά κανόνα ο
αθλητής, που τον ιππεύει στη διάρκεια ενός αγώνα, εκτός εάν ο ιδιοκτήτης τού ίππου έχει
δηλώσει εγγράφως ότι ο ίδιος είναι ο Υπεύθυνος για τον ίππο ή έχει εγγράφως ορίσει τρίτο
πρόσωπο. Εφόσον ο αθλητής έχει ηλικία κάτω των 18 ετών, ο Υπεύθυνος για τον ίππο του
ορίζεται εγγράφως από τον ιδιοκτήτη του ίππου και δύναται να είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης ή
ένας από τους γονείς του αθλητή ή ο αρχηγός της οµάδας ή ο προπονητής του ή κάποιος
άλλος ενήλικας που πρέπει να παρίσταται στον αγώνα και να έχει δηλωθεί εγγράφως µε
ευθύνη τού Σωµατείου του αθλητή ή τού αρχηγού οµάδος στην γραµµατεία της
οργανωτικής επιτροπής
3. Τα αθλητικά Σωµατεία έχουν την ευθύνη για την επιλογή και δήλωση ίππων πού έχουν
τα απαιτούµενα προσόντα. Για την εφαρµογή τού παρόντος Κανονισµού καθώς και του
Γενικού Κανονισµού και τού Κτηνιατρικού Κανονισµού της ∆ΟΙ αυτό θεωρείται ότι
περιλαµβάνει την φυσική κατάσταση και την ικανότητα των ίππων να λάβουν µέρος στα
αγωνίσµατα για τα οποία δηλώνονται.
4. Ο Αρχηγός Οµάδος, µαζί µε τον Υπεύθυνο για τον ίππο, είναι υπεύθυνοι για την
φυσική κατάσταση και την υγιεινή καθώς και για τις δηλώσεις συµµετοχής ή την απόσυρση
των ίππων ευθύνης τους, και πρέπει να γνωρίζουν τους σχετικούς Κανονισµούς και
∆ιατάξεις.
5. Ο Υπεύθυνος για τον ίππο είναι υπόλογος για κάθε πράξη που πραγµατοποιείται στους
στάβλους στον ίππο ευθύνης του από τον ίδιο ή από οποιονδήποτε άλλον πρόσωπο, πού
έχει εξουσιοδότηση να προσεγγίζει τον ίππο. Επίσης είναι υπεύθυνος και κατά την ώρα που
ιππεύεται ο ίππος.
6. Ο Υπεύθυνος πρέπει να φροντίζει ώστε οι ίπποι ευθύνης του να διαθέτουν έγκυρο και
ορθά συµπληρωµένο διαβατήριο, σύµφωνα µε τους εθνικούς και διεθνείς κανονισµούς
όπως και τα παραρτήµατά τους και ιδιαίτερα για τον σωστό εµβολιασµό των ίππων κατά
της γρίπης σύµφωνα µε τις τρέχουσες προδιαγραφές της ∆ΟΙ.5
Άρθρο 4ο
Βάναυση µεταχείριση ίππων6
1. Η Βάναυση Μ εταχείριση µπορεί να οριστεί ως η συνειδητή συµπεριφορά µε τρόπο πού
προκαλεί σε έναν ίππο πόνο ή χωρίς λόγο ενόχληση. Η Βάναυση Μ εταχείριση µπορεί να
καλύψει τα ακόλουθα, τιθέµενα ταύτα ως παραδείγµατα:
1.0.

Το µαστίγωµα ή χτύπηµα ενός ίππου σε υπερβολικό βαθµό

2.0. Η υποβολή ενός ίππου σε οποιοδήποτε είδους συσκευή πού προκαλεί ηλεκτρικές
εκκενώσεις (ηλεκτροδιέγερση)
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σχετ. ΚΚ/∆ΟΙ Άρθρο 1006.6
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3.0. Η χρήση σπιρουνιών κατά υπερβολικό και επίµονο τρόπο ή το “κτύπηµα” του
στόµατος µε υπερβολικά και επαναλαµβανόµενα τραβήγµατα τής στοµίδας.
4.0. Η συµµετοχή σε αγώνισµα µε έναν ίππο προφανώς εξαντληµένο, κουτσό ή
πληγωµένο
5.0. Το "κτύπηµα" (“rapping”/"barrer") ενός ίππου οπουδήποτε µέσα στον χώρο των
αγώνων ή εκτός αυτού. ("κτύπηµα" νοείται το κτύπηµα τµηµάτων του σώµατος του ίππου
πάνω σε βαλβίδες εµποδίου ή άλλα αντικείµενα όπως βέργες, σύρµα, καλώδιο κ.τ.λ.)
6.0.

Η παρά φύση ευαισθητοποίηση ή αναισθητοποίηση οποιοδήποτε µέρους τού ίππου.

7.0.

Το να αφεθεί ένας ίππος χωρίς κατάλληλη τροφή, νερό και άσκηση.

8.0.

Εδικοί Κανονισµοί µπορεί να προβλέπουν επί πλέον περιορισµούς.

2. Οποιαδήποτε περίπτωση βάναυσης συµπεριφοράς πρέπει να αναφέρεται αµέσως στον
Πρόεδρο της Αγωνοδίκου Επιτροπής.
3. Οι Επίσηµοι (παράγοντες τού αγώνα) ή κάθε άλλο πρόσωπο, πού αναφέρει περίπτωση
Βάναυσης Μ εταχείρισης ίππου πρέπει, αν είναι δυνατόν, να εξασφαλίσει έναν ή
περισσότερους µάρτυρες τού γεγονότος ή κάθε άλλο είδος απόδειξης και είτε να τούς
φέρει στην Αγωνόδικο Επιτροπή είτε να εξασφαλίσει γραπτή την µαρτυρία τους,
υπογραµµένη καθώς και τα ονόµατα και τις διευθύνσεις τους.
Άρθρο 5ο
Έ λεγχος Φαρµακοδιέγερσης και προστασία των Αθλητών7
1. Οι Αθλητές δεν επιτρέπεται να αγωνίζονται υπό την επήρεια οποιασδήποτε
Απαγορευµένης Ουσίας. Εφαρµόζονται οι Κανονισµοί ∆ειγµατοληψίας της ∆ιεθνούς
Ολυµπιακής Επιτροπής (∆.Ο.Ε.) και ο τρέχων κατάλογος Απαγορευµένων Ουσιών όπως
ορίζεται στον Κώδικα του Ολυµπιακού Κινήµατος εναντίον της φαρµακοδιέγερσης
(Olympic M ovement Anti-Doping Code).
2. Οι κανονισµοί και οι αποφάσεις της ∆.Ο.Ε. (στην Ελληνική τους Μ ετάφραση)
αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος κανονισµού.
3. Η Αγωνόδικος Επιτροπή µετά από συνεννόηση µε τον Ιατρό τού Αγώνα µπορεί
οποιαδήποτε στιγµή να εξαιρέσει από περαιτέρω συµµετοχή στο αγώνισµα και / ή τον
αγώνα κάθε αγωνιζόµενο Αθλητή, πού δεν είναι σε θέση να συνεχίσει εξ αιτίας σοβαρού ή
πιθανόν σοβαρού τραυµατισµού ή κατάστασης της υγείας του.
4. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΟΙ µπορεί να δώσει εντολή για έλεγχο
φαρµακοδιέγερσης Αθλητή κατά τη διάρκεια ενός αγώνα ή οποιαδήποτε άλλη χρονική
στιγµή.
Άρθρο 6ο
Έ λεγχος Φαρµακοδιέγερσης καί προστασία των ίππων8
1. Οι ακριβείς Κανόνες οι σχετικοί µε τις Απαγορευµένες Ουσίες και τον Έλεγχο
Φαρµαοδιέγερσης τίθενται στον Κτηνιατρικό Κανονισµό τής ∆ΟΙ.
7
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2. Κάθε ίππος, πού, σαν αποτέλεσµα Ελέγχου Φαρµαοδιέγερσης, ευρίσκεται να έχει µία
Απαγορευµένη Ουσία σε οποιοδήποτε ιστό του, ή σωµατικό υγρό ή απεκκρίσεων,
αυτόµατα αποκλείεται, µαζί µε τον αγωνιζόµενο µε αυτόν τον ίππο, από όλα τα
αγωνίσµατα αυτού του αγώνα και σαν αποτέλεσµα την ανακατάταξη των αποτελεσµάτων,
εκτός εάν η Αγωνόδικος Επιτροπή έχει επιτρέψει στον ίππο να συµµετάσχει ή να συνεχίσει
στον αγώνα σύµφωνα µε την παράγραφο 3 πιο κάτω. Εάν ο αποκλεισµένος ίππος και ο
αγωνιζόµενος αθλητής είναι µέλη µίας οµάδας, η υπόλοιπη οµάδα δεν αποκλείεται.
1.0. Σε περίπτωση επαναλαµβανόµενων παραβάσεων τού παρόντος άρθρου 6 παρ.29,
θα εφαρµόζεται πάντα το άρθρο τού ΓΚ/∆ΟΙ 174.7.2, το οποίο προσαρτάται σαν
Παράρτηµα Β στον Παρόντα Κανονισµό.
3. Εξαίρεση µπορεί να υπάρξει αν η Αγωνόδικος Επιτροπή έχει λάβει γραπτή βεβαίωση
του Κτηνιάτρου Αγώνων ότι λόγω επείγουσας ανάγκης, επέτρεψε κατά τη διάρκεια του
αγώνα να γίνει θεραπεία του ίππου και να του δοθούν φάρµακα µε απαγορευµένες ουσίες
και το γεγονός αυτό είναι σε γνώση του Προέδρου της Αγωνοδίκου Επιτροπής και εφόσον
κρίνει η Επιτροπή ότι εξασφαλίζεται η υγεία του ίππου και δεν παρέχεται στον
αγωνιζόµενο αθέµιτο πλεονέκτηµα έναντι των υπολοίπων συµµετεχόντων. Στην
περίπτωση αυτή, µετά το τέλος του αγωνίσµατος, γίνεται υποχρεωτικά έλεγχος
φαρµακοδιέγερσης στον συγκεκριµένο ίππο.
4. Σε περιπτώσεις προφανούς ασθένειας ή τραυµατισµού ίππου κατά τη διάρκεια ενός
αγώνα, η Αγωνόδικος Επιτροπή σε συνεννόηση µε τον Κτηνίατρο Αγώνων αποφασίζει αν
ο ίππος µπορεί να συνεχίσει να αγωνίζεται στο τρέχον αγώνισµα ή και στα επόµενα.
5. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΟΙ µπορεί να δώσει εντολή για έλεγχο
φαρµακοδιέγερσης ίππων κατά τη διάρκεια ενός αγώνα ή οποιαδήποτε άλλη χρονική
στιγµή
Άρθρο 7ο
Κτηνίατροι και Ορισµοί Κτηνιάτρων στους αγώνες. - Υπεύθυνοι ∆ειγµατοληψίας10
1. Κτηνίατρος θεωρείται κάθε πρόσωπο, πού κατέχει δίπλωµα κτηνιατρικής και µπορεί να
ασκήσει το επάγγελµα τού κτηνιάτρου σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία τού
Ελληνικού κράτους.
2. Κατά τους Επίσηµους Αγώνες που προκηρύσσουν είτε η ΕΟΙ, είτε οι Περιφέρειες που
έχουν την προς το σκοπό αυτό εντολή και εξουσιοδότηση από την ΕΟΙ, καθώς επίσης και
σε φιλικούς αγώνες που προκηρύσσουν τα αθλητικά σωµατεία και που έχουν λάβει για τον
λόγο αυτό, την σχετική άδεια της Ε.Ο.Ι. ορίζεται ένας Κτηνίατρος Αγώνος ο οποίος είναι
Υπεύθυνος για την τήρηση τού παρόντος κανονισµού και τού Κτηνιατρικού Κανονισµού
τής ∆.Ο.Ι. κατά την διάρκεια τού αγώνα καθώς και για την διαδικασία ελέγχου
Φαρµακοδιέγερσης.
3. Υπεύθυνος δειγµατοληψίας είναι ο ως άνω, Υπεύθυνος Κτηνίατρος Αγώνων, που
προέρχεται από τους Ορισθέντες για τους Αγώνες Κτηνιάτρους και κατά την
δειγµατοληψία παρίσταται τρίτο πρόσωπο οριζόµενο από την Ε.Ο.Ι.
9
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Στην συνέχεια ενσωµατώνονται τα σχετικά 'Άρθρα και Παραρτήµατα από τον
Κτηνιατρικό Κανονισµό τής ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας.
Άρθρο 8ο
Απαγορευµένες Ουσίες11
1. Σκοπός όλων των αγώνων είναι ΝΑ αγωνίζονται οι ίπποι και οι αθλητές έναντι
αλλήλων µε ίσους όρους και µε τις ίδιες δυνάµεις και ικανότητες. Ως εκ τούτου στόχος
του παρόντος Κανονισµού είναι να εξασφαλίσει ότι καµία δειγµατοληψία πού διενεργείται
σε ίππο κατά την διάρκεια αγώνος, δεν αποκαλύπτει την ύπαρξη Απαγορευµένης Ουσίας
στους ιστούς σωµατικά υγρά ή απεκκρίσεις του.
2. Ο όρος "Απαγορευµένη Ουσία" αναφέρεται σε µία ουσία, τον ή τούς "µεταβολίτες" και
τα ισοµερή ή βιολογικούς δείκτες αυτών των ουσιών (συµπεριλαµβανοµένων των
εξωγενών µεταβολιτών), είτε είναι είτε δεν είναι ενδογενείς στον ίππο και οι οποίες
περιλαµβάνονται στον πίνακα Απαγορευµένων Ουσιών (Παράρτηµα Α-112).
3. Οι ίπποι µπορούν να αγωνίζονται µε την παρουσία στους ιστούς, σωµατικά υγρά ή
απεκκρίσεις, τους, ορισµένων ουσιών για τις οποίες έχουν θεσπισθεί όρια ανοχής /
ποσοστά όπως προβλέπεται στο Παράρτηµα Α-213 του παρόντος Κανονισµού, υπό την
προϋπόθεση ότι η συγκέντρωση τής ουσίας δεν ξεπερνά το όριο ανοχής / ποσοστό που
αναφέρεται στο Παράρτηµα αυτό.
4. Θεωρείται ότι υπάρχει παράβαση τού παρόντος Κανονισµού καθώς και των ΓΚ/∆ΟΙ
και ΚΚ/∆ΟΙ εάν η ανάλυση δείγµατος ενός ίππου αποκαλύπτει την ύπαρξη ουσίας, πού
θεωρείται Απαγορευµένη Ουσία παρουσία στους ιστούς, σωµατικά υγρά ή απεκκρίσεις, του
(για τις εξαιρέσεις βλ. Άρθρο 6ο του παρόντος).
5. Μ ε δεδοµένη την ταχύτατη ανάπτυξη νέων ουσιών και των φαρµακολογικών τους
δράσεων, και των µεταβολών στις µεθόδους προετοιµασίας των ίππων για τους αγώνες, ο
σχετικός µε την χρήση νέων ουσιών και νέων τεχνικών Κανονισµός µπορεί να
αναθεωρείται και τροποποιείται ανά πάσα στιγµή.
Άρθρο 9ο
Υποδόριες Ενέσεις και χρήση Οξυγόνου και υποδερµικών εγχύσεων14
1. Η χορήγηση κανονικών τροφικών διαλυµάτων, ηλεκτρολυτών και γλυκονούχων
διαλυµάτων µπορεί να πραγµατοποιείται µετά τη σύµφωνη γραπτή γνώµη του Κτηνιάτρου
Αγώνων και κατόπιν συµπληρώσεως του εντύπου αδείας παροχής έκτακτης αγωγής.
2. Η χορήγηση οξυγόνου σε ίππο δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί παρά µόνο κατόπιν
διασωληνώσεως ενός και µόνο ρώθωνα. Η χρήση οποιουδήποτε τύπου µάσκας
χορηγήσεως οξυγόνου απαγορεύεται.

11
12
13
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Άρθρο 10ο
Ταυτοποίηση Ίππων 15
Πριν από τη διενέργεια της λήψης δείγµατος, γίνεται η αναγνώριση της ταυτότητος των
προς δειγµατισµό ίππων µε τη βοήθεια των διαβατηρίων τους. Οι ιππείς υποχρεούνται να
έχουν πάντοτε µαζί τους κατά τη διάρκεια των Αγώνων το ∆ιαβατήριο του ίππου τους.
Άρθρο 11ο
Επιλογή ίππου για έλεγχο Φαρµακοδιέγερσης 16
1. Κατά τη διάρκεια του αγώνα δειγµατίζονται κατ’ ελάχιστον από 1 έως 3 ίπποι, ανάλογα
µε τον αριθµό των ηµερών διεξαγωγής των αγώνων. Ο καλύτερος τρόπος επιλογής,
αδιάβλητος και διαφανής, είναι ο δια της κληρώσεως. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος
επιλογής για δειγµατοληψία πρέπει να αιτιολογηθεί εγγράφως (π.χ. καταγγελία, υπόνοια
χορήγησης κάποιας ουσίας, υπερβολική απόδοση και επίδοση)
2. Ανεξαρτήτως αυτού ο Πρόεδρος της Αγωνοδίκου Επιτροπής σε συνεργασία µε τον
Κτηνίατρο Αγώνων µπορεί να υποδείξει ορισµένους ίππους προς δειγµατισµό. Η επιλογή
αυτή µπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγµή του Αγώνος.
Άρθρο 12ο
Χρόνος ∆ειγµατοληψίας17
1. Τον χρόνο λήψεως των δειγµάτων ορίζει o Υπεύθυνος Κτηνίατρος Αγώνων. Τα
δείγµατα πρέπει να συλλεχθούν το νωρίτερο δυνατόν αλλά οπωσδήποτε εντός δύο ωρών
από την απονοµή των επάθλων της κατηγορίας στην οποία συµµετέχουν ο/οι προς
δειγµατισµό ίππος/οι. Ένας ίππος µπορεί να επιλεγεί για δειγµατοληψία περισσότερες από
µία φορά κατά τη διάρκεια του Αγώνα.
2. Σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου ενός ίππου κατά τη διάρκεια των αγώνων,
διενεργείται αµέσως δειγµατοληψία µε σκοπό τον έλεγχο φαρµακοδιέγερσης (anti-doping
control). Επίσης συνίσταται να γίνεται πλήρης νεκροψία-νεκροτοµή του ίππου. Περί του
συµβάντος πρέπει να υποβληθεί από τον Υπεύθυνο Κτηνίατρο Αγώνων αναφορά προς την
ΕΟΙ στην οποία να συµπεριληφθούν και η αιτία θανάτου ως και, εάν είναι σχετικό, και η
µέθοδος ευθανασίας πού εφαρµόστηκε.
Άρθρο 13ο
∆ιαδικασία ∆ειγµατοληψίας18
1. Μ όλις επιλεγεί ένας ίππος για δειγµατοληψία ο Κτηνίατρος Αγώνων ειδοποιεί πρώτα
τον Υπεύθυνο για τον ίππο (ή τον εκπρόσωπό του). Από εκείνη τη στιγµή ο Υπεύθυνος (ή
εκπρόσωπός του) έχει την ευθύνη για την επίβλεψη του ίππου. Ο Κτηνίατρος Αγώνων ή
ένας εντεταλµένος βοηθός του πρέπει να συνοδεύσει τον ίππο απευθείας στο σταύλο
ελέγχου.
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2. Η άρνηση ή η ηθεληµένη παρακώλυση για την υποβολή του ίππου στη διαδικασία της
δειγµατοληψίας ανακοινώνεται αµέσως στην Ελλανόδικο Επιτροπή. Αν αυτή αποφασίσει
ότι δεν υπάρχουν λόγοι για την άρνηση ή την παρακώλυση και ο Υπεύθυνος για τον ίππο
επιµένει, ο ίππος αποκλείεται από τους αγώνες. Το ζήτηµα πρέπει να αναφερθεί από τον
Πρόεδρο της Ελλανοδίκου Επιτροπής στον Γ. Γραµµατέα του ∆.Σ. της Ε.Ο.Ι. προκειµένου
το θέµα αυτό να παραπεµφθεί στη ∆ικαστική Επιτροπή από το ∆.Σ. τής Ε.Ο.Ι.
3. Η διαδικασία τής δειγµατοληψίας επιβλέπεται από τον Υπεύθυνο Κτηνίατρο Αγώνων
και κατά την δειγµατοληψία παρίσταται τρίτο πρόσωπο οριζόµενο από την Ε.Ο.Ι.. Ο
οργανωτής πρέπει να εξασφαλίσει να είναι διαθέσιµο ένα άτοµο µε κατάλληλες γνώσεις για
να βοηθήσει στην διαδικασία.
4. Ο Υπεύθυνος για τον ίππο ( ή εκπρόσωπός του) έχει δικαίωµα να παρακολουθήσει τη
δειγµατοληψία. Η άρνηση παρακολουθήσεως µετά από ειδοποίηση εκλαµβάνεται ως
συναίνεση στη διαδικασία δειγµατοληψίας.
5. Ο Κτηνίατρος που επιβλέπει τη δειγµατοληψία και ο Υπεύθυνος για τον ίππο (ή ο
εκπρόσωπός του) πρέπει να υπογράψουν το ειδικό έντυπο ελέγχου φαρµακοδιέγερσης
(FEI M edication Control Fοrm). Ο Κτηνίατρος είναι υπεύθυνος να εξασφαλίσει τις
προϋποθέσεις ώστε το δείγµα να µην επιµολυνθεί. Υπογράφοντας το έντυπο ελέγχου
φαρµακοδιέγερσης ο Υπεύθυνος για τον ίππο (ή ο εκπρόσωπός του) δέχεται την
εγκυρότητα του υλικού, που χρησιµοποιήθηκε για τη δειγµατοληψία και δεν έχει
αντίρρηση για την όλη διαδικασία της δειγµατοληψίας. Εφόσον όµως την απορρίπτει,
πρέπει να δηλώσει τους λόγους απόρριψης εγγράφως
6. Η άρνηση του Υπευθύνου για το ίππο (ή του εκπροσώπου του) να υπογράψει το
έντυπο εκλαµβάνεται ως άρνηση να υποβληθεί ο ίππος στη διαδικασία της δειγµατοληψίας
(βλ. παρ.2 πιο πάνω).
7. Ο Υπεύθυνος για τον ίππο (ή ο εκπρόσωπός του) πρέπει να βεβαιωθεί ότι στο
∆ιαβατήριο του ίππου έχουν συµπληρωθεί σωστά τα στοιχεία δειγµατοληψίας από τον
Κτηνίατρο Αγώνων.
Άρθρο 14ο
∆ειγµατοληψία Ούρων και Αίµατος19
Η παρουσία απαγορευµένης ουσίας σε ίππο µπορεί να διαπιστωθεί σε δείγµατα ιστών,
σωµατικών υγρών (κυρίως αίµα) ή απεκκρίσεων (κυρίως ούρα). Τα δείγµατα ούρων (όπου
αυτό είναι δυνατό) και, αν δεν είναι δυνατό, τα δείγµατα αίµατος πρέπει να συλλέγονται
από όλους τους ίππους που επιλέγηκαν για δειγµατοληψία Εν τούτοις στον έλεγχο
φαρµακοδιέγερσης τα ούρα είναι πιο χρήσιµα από το αίµα, διότι είναι πλουσιότερα σε
προϊόντα αποδοµήσεως διαφόρων ουσιών, και πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια
για την συλλογή ούρων από κάθε επιλεγµένο για έλεγχο ίππο. Η ανάλυση αίµατος γίνεται
µόνο σε περίπτωση πού δεν έχουν συλλεχθεί ούρα ή σε περίπτωση που απαιτείται
ποσοτικός προσδιορισµός ουσιών για τις οποίες έχει ορισθεί ποσοστό παρουσίας στο
πλάσµα.

19
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Άρθρο 15ο
Απαιτούµενα υλικά για τις δειγµατοληψίες20
Για τη δειγµατοληψία πρέπει να χρησιµοποιούνται τα εγκεκριµένα από τη ∆ΟΙ κυτία
δειγµάτων.
Στα Κυτία ∆ειγµάτων περιέχονται:
1. Οδηγίες για τον τρόπο δειγµατισµού ούρων και αίµατος στην Αγγλική και στη
Γαλλική.
2. Ένας ουροσυλλέκτης (βλ. σχήµα)
3. Ένα ζεύγος γάντια µιας χρήσεως.
4. ∆ύο (2) ευρυστόµια πλαστικά δοχεία µε τα πώµατά τους και το ειδικό σύρµα για το
κλείσιµό τους.
5. ∆ύο (2) πλαστικοί σάκοι για τη συλλογή ούρων.
6. Μ άκτρα απορροφητικού χάρτου.
7. Ειδικές πλαστικές σφραγίδες για το σφράγισµα των πλαστικών δοχείων µε
γραµµένο σε αυτές ανάγλυφα τον αριθµό ταυτότητος του δείγµατος
8. Τέσσερις (4) σύριγγες (M ONOVETTES) για την λήψη αίµατος.
9. Ετικέτες µε κωδικούς αριθµούς για τον προσδιορισµό της δειγµατοληψίας.
10. Ειδικό έντυπο ελέγχου φαρµακοδιέγερσης (FEI M edication Control Form) στο
οποίου αναγράφονται τα στοιχεία της δειγµατοληψίας (τόπος, είδος αγώνος, όνοµα
ίππου, εθνικότητα, αριθ. διαβατηρίου κλπ.)
11. Ετικέτα µε το όνοµα του αναγνωρισµένου εργαστηρίου και τη διεύθυνσή του.
Άρθρο 16ο
Οδηγίες για τη Λήψη ∆ειγµάτων 21
Η δειγµατοληψία διενεργείται από τον Κτηνίατρο Αγώνων ή υπό την εποπτεία του.

α. Συλλογή Ούρων
1. Πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε προσπάθειες για τη λήψη δειγµάτων ούρου. Ο
χρόνος αναµονής επαφίεται στον Κτηνίατρο. Συνήθως τηρείται χρόνος 60 πρώτων
λεπτών για την συλλογή δείγµατος ούρων.
2. Εάν η λήψη ούρων δεν είναι δυνατή τότε λαµβάνεται αίµα (βλ. λήψη αίµατος)
3. Συνίσταται η ουροληψία να γίνεται από πεπειραµένο άτοµο.
4. Ο ενεργών τη δειγµατοληψία πρέπει να φορά γάντια µιας χρήσεως.
5. Τοποθετεί τον πλαστικό σάκο εντός του ουροσυλλέκτη.
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6. Όταν ο ίππος ουρήσει η συλλεγείσα ποσότητα µεταγγίζεται σε ίση ποσότητα στα
δύο πλαστικά δοχεία (∆είγµα Α & ∆είγµα Β). Εάν ο όγκος των ούρων είναι
µικρότερος των 3ml. δεν επιµερίζεται, αλλά πραγµατοποιείται λήψη αίµατος.
7. Πωµατίζονται τα δοχεία πολύ καλά.
8. Η ∆ιαδικασία ολοκληρώνεται περνώντας το σύρµα του κορµού του δοχείου από τις
οπές της περιφέρειας του πώµατος και του κορµού του δοχείου και προσδένεται επί
στην κορυφή άνωθεν του πώµατος, περιελίσσοντας τα δύο ελεύθερα άκρα του
σύρµατος κατά τρόπο που να επιτρέπει την τοποθέτηση και το κλείσιµο της ειδικής
πλαστικής σφραγίδος µε τον αριθµό ταυτότητας (κωδικό) στον πεπλατυσµένο
βραχίονα.
9. Επικολλάται σε κάθε δοχείο µία µικρή ετικέτα µε τον κωδικό της, την ηµεροµηνία
και την υπογραφή του Κτηνιάτρου.
10. Επικολλούνται οι σχετικές ετικέτες µε τον κωδικό, ηµεροµηνία και υπογραφή του
κτηνιάτρου, στο ειδικό έντυπο ελέγχου φαρµακοδιέγερσης (FEI M edication
Control Form). Συµπληρώνονται οι παράγραφοι του εντύπου µε όλα τα απαραίτητα
στοιχεία και δίδεται ιδιαίτερη προσοχή να είναι υπογεγραµµένο από τον Kτηνίατρο
που προέβη στον έλεγχο, τον Υπεύθυνο για τον ίππο (ή τον εκπρόσωπό του) και
ένα µάρτυρα ορισµένο από την ΕΟΙ.
11. Τοποθετούνται στο µικρό χαρτοκιβώτιο (kit) τα δείγµατα, σφραγίζονται τα κυτία
και επικολλάται η ειδική ετικέτα µε το όνοµα και τη διεύθυνση του εργαστηρίου
προς το οποίο αποστέλλεται το χαρτοκιβώτιο.
12. Στο διαβατήριο του ίππου καταχωρείται ότι εγένετο δειγµατοληψία ούρων ή
αίµατος στη σχετική σελίδα ελέγχου φαρµακοδιέγερσης.
β. Συλλογή Αίµατος
1. Η λήψη αίµατος γίνεται από τον Κτηνίατρο και µόνο και εφ’ όσον δεν έχει ληφθεί
δείγµα ούρων.
2. Εάν δεν επιτευχθεί η λήψη ούρων, λαµβάνεται δείγµα αίµατος 100ml: δύο σύριγγες
M ONOVETTES ήτοι 50ml για το ∆είγµα Α και δύο σύριγγες M ONOVETTES
ήτοι 50ml για το ∆είγµα Β.
3. Πριν από κάθε λήψη αίµατος ο Κτηνίατρος πρέπει να διαπιστώσει την ακεραιότητα
των σφαγιτίδων φλεβών. Εάν οι προσπάθειες για τη λήψη αίµατος αποβούν
άκαρπες τότε πρέπει να επιτευχθεί λήψη ούρων έστω και εάν γι’ αυτό απαιτείται
αργοπορία.
4. Καθαρίζεται το δέρµα µε αλκοόλη 70% περιέχουσα µόνο µεθανόλη 10%
5. Αφού γίνει η αιµοληψία πωµατίζεται η σύριγγα µε το ειδικό πώµα της και
ανακινείται για την καλύτερη ανάµιξη της ηπαρίνης που περιέχεται στη σύριγγα.
6. Τοποθετούνται οι σύριγγες ανά 2 στο πλαστικό δοχείο (∆είγµα Α και ∆είγµα Β)
αφού επικολληθεί προηγουµένως σε κάθε µία η ετικέτα µε τον κωδικό, την
ηµεροµηνία λήψεως και την υπογραφή του Κτηνιάτρου.
Για τα υπόλοιπα ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως και για τα δείγµατα των ούρων.
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Άρθρο 17ο
Χειρισµός των ∆ειγµάτων22
1. Όλα τα δείγµατα που συλλέγονται για ανάλυση απαγορευµένων ουσιών φυλάσσονται
σε ψυγείο που κλειδώνει και παραδίδονται από το ορισµένο από την ΕΟΙ άτοµο σε
εργαστήριο εντός 24 ωρών από τη λήξη του Αγώνα.
2. Ο Κτηνίατρος Αγώνων είναι υπεύθυνος για την εποπτεία της ασφαλούς αποστολής
των δειγµάτων στο εργαστήριο και για τη σχετική ενηµέρωση του εργαστηρίου.
Άρθρο 18ο
Εγκεκριµένο Εργαστήριο23
1. Η ανάλυση των δειγµάτων γίνεται από το εγκεκριµένο από τη ∆ιεθνή Ολυµπιακή
Επιτροπή για τον έλεγχο φαρµακοδιέγερσης «Εργαστήριο Ελέγχου Doping του
Ολυµπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών Σπύρος Λούης».
2. Οι Υπεύθυνοι (Officials) του Εργαστηρίου, εφόσον κληθούν αρµοδίως οφείλουν να
παρουσιασθούν ως µάρτυρες, εάν προκύψει λόγω της αναλύσεως δικαστική ή πειθαρχική
δίωξη.
Άρθρο 19ο
∆ιαδικασία αναλύσεως24
1. Πραγµατοποιείται ανάλυση δείγµατος:
.

Σε ούρα, εφόσον έχουν συλλεχθεί ούρα

Γίνεται ανάλυση στα ούρα της µίας φιάλης, που ονοµάζεται ∆είγµα Α. Η άλλη φιάλη µε
ούρα που ονοµάζεται ∆είγµα Β φυλάσσεται σφραγισµένη για να χρησιµοποιηθεί σε
περίπτωση επαλήθευσης.
.

Σε αίµα εφόσον δεν έχουν συλλεχθεί ούρα

Αναλύεται αίµα από τις σύριγγες που περιέχονται σε φιάλη, που χαρακτηρίζεται ως
∆είγµα Α. Η φιάλη που αποµένει και ονοµάζεται ∆είγµα Β περιέχει 2 σύριγγες και
φυλάσσεται σφραγισµένη για να χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση ανάλυσης για
επαλήθευση.
2. Η ανάλυση του ∆είγµατος Α, από τη στιγµή που παρελήφθησαν τα δείγµατα από το
εργαστήριο, πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατό.
3. Αν το ∆είγµα Α είναι αρνητικό, το ∆είγµα Β πρέπει αµέσως να καταστραφεί από το
Εργαστήριο.
4. Εφόσον το ∆είγµα Α είναι θετικό και χρειάζεται ανάλυση του ∆είγµατος Β για την
επαλήθευση, αυτό πρέπει να ζητηθεί γραπτώς από τον Υπεύθυνο για τον ίππο, ή το
Σωµατείο του µε τη σύµφωνη γνώµη του Υπευθύνου, εντός 10 ηµερών από την λήψη του
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έγγραφου ανάλυσης του ∆είγµατος Α, που έχει σταλεί στους ενδιαφεροµένους από την
ΕΟΙ . Εάν σε αυτό το διάστηµα ο/η θιγόµενος/η από το αποτέλεσµα εξέτασης του
∆είγµατος Α δεν ζητήσει ανάλυση του ∆είγµατος Β τεκµαίρεται η αποδοχή του
αποτελέσµατος.
5. Η ανάλυση του ∆είγµατος Β πρέπει να γίνει από το ίδιο Εργαστήριο, αλλά είναι
δυνατόν να την παρακολουθήσει και άλλος Αναλυτής Επιστήµων, υπό τους όρους του
Κ.Κ (παραρτ. ΙΧ) της ∆ΟΙ (από την µετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα, που ορίζεται
από τον Υπεύθυνο για τον ίππο ή το Σωµατείο και δηλώνεται το όνοµα του στην αίτηση
αναλύσεως του ∆είγµατος Β. Η ανάλυση του ∆είγµατος Β πρέπει να αρχίσει εντός 21
ηµερών από την αίτηση των ενδιαφεροµένων.
Εάν δεν οριστεί Μ άρτυρας-Αναλυτής από τον Υπεύθυνο για τον ίππο ή το Σωµατείο
εντός της τεθείσης προθεσµίας, ή εάν ο Μ άρτυρας-Αναλυτής δεν παρίσταται εντός της
προθεσµίας, το Εργαστήριο πρέπει να προχωρήσει στην ανάλυση του ∆είγµατος Β.
6. Εάν ο Μ άρτυρας-Αναλυτής, που όρισε ο Υπεύθυνος για τον ίππο ή το Σωµατείο είναι
ικανοποιηµένος µε το αποτέλεσµα της ανάλυσης του ∆είγµατος Β, πρέπει να ειδοποιηθεί
αµέσως η Ε.Ο.Ι. µε τηλεοµοιότυπο και στη συνέχεια µε απόρρητη επιστολή.
7. Η µη ικανοποίηση του Μ άρτυρα Αναλυτή ή του Υπεύθυνου για τον ίππο δηλώνεται
εγγράφως στην Ε.Ο.Ι. µε απόρρητη έκθεση, µαζί µε τις αναλύσεις Α και Β δείγµατος. Η
Ε.Ο.Ι. υποβάλλει το υλικό στη ∆ικαστική Επιτροπή, η οποία αναλαµβάνει να λύσει τη
διαφορά.
8. Όταν η νοµική και δικαστική διαδικασία τελεσιδικίσει κάθε υπόλοιπο των δειγµάτων
πρέπει να καταστραφεί από το εργαστήριο.
Άρθρο 20ο
Ανακοίνωση Αποτελεσµάτων Ανάλυσης 25
1. Εφόσον το αποτέλεσµα της ανάλυσης του ∆είγµατος Α είναι θετικό, ανακοινώνεται
αµέσως µε απόρρητη επιστολή του εργαστηρίου στον Πρόεδρο του ∆.Σ. της ΕΟΙ µε
κοινοποίηση στον αρµόδιο για θέµατα Αθλητισµού Υπουργό.
2. Η Ε.Ο.Ι. ενηµερώνει τον Υπεύθυνο για τον ίππο και το Σωµατείο του, την Κτηνιατρική
Επιτροπή στην οποία παραδίδονται, ανωνύµως, (δηλαδή χωρίς αναφορά στον ίππο, στο
Υπεύθυνο πρόσωπο, στον αγώνα κλπ) αναλυτικά τα σχετικά έντυπα της ανάλυσης και
αφού τα µελετήσει, εισηγείται σχετικά στο ∆.Σ της ΕΟΙ, το οποίο είναι αρµόδιο να
παραπέµψει την υπόθεση στη ∆ικαστική Επιτροπή.
3. Τότε ο Γ. Γραµµατεύς του ∆.Σ. της Ε.Ο.Ι. ανακοινώνει στον Υπεύθυνο για τον ίππο
και στο ενδιαφερόµενο Σωµατείο την απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Ο.Ι. για την παραποµπή της
υπόθεσης στην ∆ικαστική Επιτροπή, αναφέροντας την ύπαρξη του ∆είγµατος Β και την
προθεσµία εξέτασής του εντός 10 ηµερών για την αίτηση εξέτασής του. Αν η ανάλυση του
∆είγµατος Β επαληθεύσει την παρουσία απαγορευµένης ουσίας ή ο Υπεύθυνος για τον ίππο
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ή το ενδιαφερόµενο Σωµατείο δεν ζητήσει να αναλυθεί το ∆είγµα Β, η υπόθεση πρέπει να
προχωρήσει στην ∆ικαστική Επιτροπή για τα περαιτέρω.
4. Αν η ανάλυση του Β-δείγµατος αποβεί αρνητική ως προς την ύπαρξη απαγορευµένης
ουσίας, ή δεν µπορεί να εκτελεσθεί αξιόπιστα, τότε η υπόθεση εγκαταλείπεται και δεν
δίδεται συνέχεια.
Άρθρο 21ο
∆απάνες Ανάλυσης26
1. Η δαπάνη ανάλυσης του ∆είγµατος Α βαρύνει την ΕΟΙ.
2. Η δαπάνη ανάλυσης του ∆είγµατος Β, στην περίπτωση που αποδειχθεί θετικό, καθώς
και η αµοιβή και τα τυχόν έξοδα του µάρτυρα αναλυτή βαρύνουν τον Υπεύθυνο για τον
ίππο ή το ενδιαφερόµενο Σωµατείο.
3. Εφόσον το ∆είγµα Β αποδειχθεί αρνητικό, η δαπάνη της ανάλυσης βαρύνει την ΕΟΙ,
όχι όµως και η δαπάνη του Μ άρτυρα Αναλυτή.
Άρθρο 22ο
Αναισθητοποίηση Άκρων των Ίππων27
1. ∆εν επιτρέπεται σε ίππο να αγωνίζεται εφόσον, µε οποιοδήποτε τρόπο, µέρος ενός
άκρου του ή ολόκληρο έχει αναισθητοποιηθεί προσωρινά ή µόνιµα.
2. Ίππος που βρεθεί στην κατάσταση αυτή θεωρείται ότι παραβιάζει τον Κανονισµό και
τιµωρείται ανάλογα ο Υπεύθυνος για τον ίππο. Το γεγονός αυτό αναφέρεται στον Γ.
Γραµµατέα για να επιληφθεί το ∆.Σ. της Ε.Ο.Ι. και να αποφανθεί για την παραποµπή της
υποθέσεως ∆ικαστική Επιτροπή.
Άρθρο 23ο
Ευαισθητοποίηση Άκρων των Ίππων28
Η ευαισθητοποίηση των άκρων των ίππων εκλαµβάνεται ως “βάναυση µεταχείριση ίππων”
(βλ. Άρθρο 4ο πιο πάνω). Στη διάρκεια αγώνων µπορεί να γίνονται περιοδικοί και στην
τύχη (µε κλήρωση) έλεγχοι των επιδέσµων, που φέρουν οι ίπποι, προκειµένου να
αξιολογηθεί τυχόν υπερβολική ευαισθητοποίηση των άκρων. Ο βαθµός τής ευαισθησίας
του δέρµατος θα κρίνεται σε βάση κλινικής εξέτασης. Η εξέταση για την
υπερευαισθητοποίηση του δέρµατος µπορεί να περιλαµβάνει και το "σκούπισµα" των
άκρων για την λήψη δειγµάτων, ή την κατάσχεση των επιδέσµων ή όποιου άλλου υλικού
εν όψει αναλύσεων. Αυτά τα δείγµατα πρέπει να αποστέλλονται στο εγκεκριµένο
εργαστήριο για την ανίχνευση Απαγορευµένων Ουσιών, για να εξεταστούν µε τις
κατάλληλες µεθόδους ανάλυσης.
Κάθε ίππος, που βρίσκεται να έχει ένα άκρο ή µέρος άκρου υπερευαισθητοποιηµένο µε
οποιοδήποτε τρόπο, πρέπει να αναφερθεί άµεσα στην Αγωνόδικο Επιτροπή. Η περίπτωση
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αυτή θα κριθεί σύµφωνα µε το Άρθρο 4ο πιο πάνω (Άρθρα 143 και 163 του ΓΚ/∆ΟΙ) και ο
ίππος θα αποκλεισθεί από την συµµετοχή.
Άρθρο 24ο
Περαιτέρω Έ ρευνα29
1. Αν το αποτέλεσµα των αναλύσεων δώσει θετικό αποτέλεσµα για µία ουσία, που είναι
δυνατό να έχει παραχθεί και ενδογενώς από τον ίππο, ο Υπεύθυνος για τον ίππο µπορεί να
ζητήσει την περαιτέρω εξέταση του ίππου µε δαπάνη, που θα βαρύνει το ίδιο αλλά µε
ευθύνη της ΕΟΙ και υπό την εποπτεία της Κτηνιατρικής Επιτροπής. Η ΕΟΙ, εφόσον έχει
βρεθεί απαγορευµένη ουσία, διατηρεί το δικαίωµα να προχωρήσει σε περαιτέρω εξετάσεις
µε δική της δαπάνη.
Άρθρο 25ο
Επιβολή Ποινών
1. Η ∆ικαστική Επιτροπή επιβάλλει ποινές στις εξής περιπτώσεις:
− βάναυσης µεταχείρισης ίππου, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισµό και το
Καταστατικό της Ε.Ο.Ι.
− ανεύρεσης απαγορευµένης ουσίας, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισµό και στους
ΓΚ και ΚΚ της ∆ΟΙ και έχει πάντοτε ως αποτέλεσµα τον αποκλεισµό του ίππου από τον
αγώνα και τη στέρηση οποιουδήποτε χρηµατικού επάθλου που κέρδισε ο ίππος αυτός στη
διάρκεια όλου του αγώνα, έστω και αν υπάρξει αλλαγή ιδιοκτήτη. Ο ιππεύς αθλητής
αποκλείεται µε τον συγκεκριµένο ίππο και µπορεί να αποκλεισθεί και ο ίδιος εντελώς.
− η ανεύρεση απαγορευµένης ουσίας σύµφωνα µε τους κανονισµούς θεωρείται µια
ηθεληµένη πράξη εκ µέρους του Υπευθύνου για τον ίππο µε σκοπό να επηρεάσει την
απόδοσή του και επισύρει την ποινή της απαγόρευσης συµµετοχής του (suspension) από 3
έως 24 µήνες σύµφωνα µε το Καταστατικό και τον Πειθαρχικό Κανονισµό της ΕΟΙ.
− εάν ο Υπεύθυνος για τον ίππο µπορεί να αποδείξει ότι δεν ήταν µια ηθεληµένη
ενέργεια για να επηρεασθεί η απόδοση του ίππου ή ότι οι ουσίες που βρέθηκαν είναι το
αποτέλεσµα νόµιµης θεραπείας του ίππου, µπορεί να επιβληθεί απαγόρευση συµµετοχής
του (suspension) από 1-3 µήνες.
2. Για την αντιστοιχία παραπτώµατος-ποινής, λαµβάνεται εκτός των άλλων υπ' όψη και
το Άρθρο 174 του Γενικού Κανονισµού της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας, το οποίο
προσαρτάται στην µετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα ως παράρτηµα στον παρόντα
κανονισµό.
Άρθρο 26ο
Ισχύς Κανονισµού
1. Για ό,τι δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισµό ή τους Κανονισµούς της
∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας (F.E.I.) ή τους Κανονισµούς της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας
Ιππασίας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες (F.R.D.I.). ή για ότι παρουσιάζει ασάφεια αποφασίζει
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το ∆.Σ. της Ε.Ο.Ι. υπό την αίρεση τής έγκρισης τής απόφασής της αυτής από τήν Γενική
Συνέλευση όπως στην επόµενη παράγραφο 2 περιγράφεται
2. Για κάθε τροποποίηση ή αλλαγή διατάξεων του παρόντος Κανονισµού Ελέγχου
Φαρµακοδιέγερσης και Προστασίας Ίππων & Ιππέων / Αθλητών απαιτείται απόφαση
Γενικής Συνέλευσης των Σωµατείων –Μ ελών της Ε.Ο.Ι. και έγκριση από τον αρµόδιο για
τον Αθλητισµό Υπουργό.
3. Ο παρών Κωδικοποιηµένος Κανονισµός αποτελούµενος από 26 (εικοσιέξη) Άρθρα και
2 (δύο) Παραρτήµατα εγκρίθηκε και ψηφίστηκε από την Γενική Συνέλευση τής Ελληνικής
Οµοσπονδίας Ιππασίας την 22-3-2001.
4. Ο Κανονισµός αυτός ισχύει από την ηµέρα εγκρίσεώς του από τον αρµόδιο για τον
αθλητισµό Υπουργό, όπως ο Ν. 2725/99 προβλέπει.
***
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' 30
ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ.
Ίπποι πού λαµβάνουν µέρος στους αγώνες πρέπει να είναι υγιείς και να αγωνίζονται µε τις
ίδιες δυνάµεις και δυνατότητες. Η χρήση Απαγορευµένης Ουσίας µπορεί να επιδράσει
στην απόδοση τού ίππου ή να καλύψει ένα υποβόσκον πρόβληµα υγείας και µπορεί να
επιδράσει απατηλά στο αποτέλεσµα ενός αγωνίσµατος. Ο πίνακας κατηγοριών
απαγορευµένων ουσιών συνετάγη µε σκοπό να συµπεριλάβει όλες τις ουσίες µε
φαρµακολογική δράση (ΚΚ/∆ΟΙ Παραρτ. ΙV 1).
1. Οι απαγορευµένες ουσίες είναι ουσίες εξωτερικής προέλευσης, έστω και εάν είναι ή όχι
ενδογενείς εις τον ίππο.
− Ουσίες µε δράση στο νευρικό σύστηµα.
− Ουσίες µε δράση στο καρδιαγγειακό σύστηµα.
− Ουσίες µε δράση στο αναπνευστικό σύστηµα.
− Ουσίες µε δράση στο πεπτικό σύστηµα.
− Ουσίες µε δράση στο ουροποιητικό σύστηµα.
− Ουσίες µε δράση στο αναπαραγωγικό σύστηµα.
− Ουσίες µε δράση στο µυοσκελετικό σύστηµα.
− Ουσίες µε δράση στο δέρµα. (π.χ. παράγοντες υπερευαισθητοποίησης)
− Ουσίες µε δράση στο αιµοποιητικό σύστηµα.
− Ουσίες µε δράση επί του ανοσοποιητικού συστήµατος διαφορετικές από τις
περιεχόµενες στα ανεγνωρισµένα εµβολιακά συστήµατα.
− Ουσίες µε δράση στο ενδοκρινικό σύστηµα, ενδοκρινείς εκκρίσεις και τα αντίστοιχα
συνθετικά τους.
− Ουσίες κατά των λοιµώξεων (συµπεριλαµβανοµένων αυτών µε αντιπαρασιτική δράση).
− Ουσίες αντιπυρετικές, αναλγητικές και αντιφλεγµονώδεις.
− Ουσίες κυτταροτοξικές.
2. Πίνακας ουσιών για τις οποίες έχουν ορισθεί µέγιστα επιτρεπόµενα ποσά ή κλάσµατα
(ΚΚ/∆ΟΙ Παραρτ. ΙV 2).
−

ACIDE SALICYLIQUE
ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟ ΟΞΥ

750 Μ ικρογραµµάρια στο χιλιοστόλιτρο (ml)
εντός των ούρων ή
6,5 Μ ικρογραµµάρια στο χιλιοστόλιτρο (ml)
εντός του πλάσµατος

30
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−

−

ARSENIC TOTAL

0,3 Μ ικρογραµµάρια στο χιλιοστόλιτρο (ml)

ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΟΛΙΚΟΣ

εντός των ούρων

DIOXIDE DE CARBONE

37 M ILLIM OLES στο λίτρο πλάσµατος

DISPONIBLE
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΑΚΑ
−

DIM ETHYLSULFOXYDE

15 Μ ικρογραµµάρια στο χιλιοστόλιτρο (ml)
εντός των ούρων ή
1 Μ ικρογραµµάριο στο χιλιοστόλιτρο (ml)
εντός του πλάσµατος

−
−

HYDROCORTISONE

1 Μ ικρογραµµάριο στο χιλιοστόλιτρο (ml)

Υ∆ΡΟΚΟΡΤΙΖΟΝΗ

εντός των ούρων

NADROLINE

Σχέση των ελευθέρων µορφών και των

ΝΑ∆ΡΟΛΙΝΗ

συνθέτων του 5a -oestrane - 3b, 17a-diol
5(10) -oestrane - 3b, 17a-diol εντός των ούρων ίση ή
κατώτερη του 1.

−

TESTOSTERONE

0,02 Μ ικρογραµµάρια στο χιλιοστόλιτρο εντός

ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ

των ούρων (σε ελεύθερες ή σύνθετες µορφές)

(ΚΗΛΩΝΕΣ)
−

TESTOSTERONE

Σχέση των ελεύθερων και σύνθετων µορφών

ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ

της Τεστοστερόνης και της Επιτεστοστερόνης

(ΠΩΛΟΙ ΘΗΛΕΙΣ ΦΟΡΒΑ∆ΕΣ) εντός των ούρων, ίση ή κατώτερη του 12.
−

ΤΗΕΟΒROM INE

2 Μ ικρογραµµάρια στο χιλιοστόλιτρο

ΘΕΟΒΡΟΜ ΙΝΗ

(ml) εντός των ούρων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
Από τον Γενικό Κανονισµό της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας (FEI)
Κεφάλαιο IX - Νοµικό Σύστηµα31
ΑΡΘΡΟ 174 – ΠΟΙΝΕΣ (Μετάφραση)
σελ.134-140

σελ.135-141

5. Κατάλληλες ποινές θα επιβάλλονται σε περιπτώσεις παραβίασης του Καταστατικού ή των
Κανονισµών ή καταπάτησης (παράβασης) των βασικών αρχών συµπεριφοράς, εντιµότητας και
αποδεκτών ορίων αθλητικής συµπεριφοράς, ειδικά στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Κάθε ενέργεια που ως αποτέλεσµα έχει άδικο πλεονέκτηµα προς όφελος του
κατηγορουµένου ή ενός αγωνιζοµένου.
Κάθε ενέργεια, που ως αποτέλεσµα έχει ουσιώδες µειονέκτηµα σε οποιοδήποτε άλλο
εµπλεκόµενο άτοµο ή νοµικό πρόσωπο.
Κάθε ενέργεια, που συνεπάγεται κακή συµπεριφορά έναντι των ίππων.
Κάθε ενέργεια, που εµπλέκει την αξιοπρέπεια ή εντιµότητα οποιουδήποτε ατόµου
σχέση έχοντα µε το άθληµα
Κάθε ενέργεια, που εµπλέκει απάτη, βία; ή κακή συµπεριφορά, ή παρόµοιες
εγκληµατικές πράξεις.
6. Άγνοια των αντιστοίχων άρθρων του Καταστατικού ή των Κανονισµών δεν αναιρεί την
ευθύνη για ενέργειες αντίθετες µε το Καταστατικό ή τους Κανονισµούς.
7. Μία γραπτή ή προφορική επίπληξη είναι κατάλληλη σε περιπτώσεις µικρών παραβάσεων ή
καταπατήσεων που διεπράχθησαν ακουσίως και χωρίς σηµαντικές επιπτώσεις.
8. Ένα πρόστιµό είναι κατάλληλο ειδικά σε περιπτώσεις όπου ο κατηγορούµενος έχει,
αντικειµενικά, κερδίσει άδικο πλεονέκτηµα ή προκάλεσε ζηµία σε άλλο άτοµο, ή καταπάτησε
το Καταστατικό ή τους Κανονισµούς από αµέλεια.
9. Ο αποκλεισµός από την συµµετοχή (disqualification) είναι κατάλληλος όταν προβλέπεται
στους κανονισµούς ή όταν οι συνθήκες απαιτούν άµεση ενέργεια.
Αποκλεισµός συµµετοχής (disqualification) σε έναν αγώνισµα σηµαίνει ότι ο
αγωνιζόµενος και οι ίπποι τους οποίους αφορά η ποινή– ακόµη και εάν αλλάξουν ιδιοκτήτη –
αφαιρούνται από τον κατάλογο των εκκινούντων και την κατάταξη και περιλαµβάνει την
κατάσχεση των χρηµατικών επάθλων που κερδήθηκαν στο συγκεκριµένο αγώνισµα
Αποκλεισµός συµµετοχής (disqualification) σε έναν αγώνα σηµαίνει ότι ο
αγωνιζόµενος και ο ίππος ή ίπποι τους οποίους αφορά η ποινή – ακόµη και εάν αλλάξουν
ιδιοκτήτη – δεν µπορούν πλέον να λάβουν µέρος στον αγώνα και µπορεί να περιλαµβάνει την
κατάσχεση των χρηµατικών επάθλων που κερδήθηκαν σε προηγούµενα αγωνίσµατα του
αγώνα όπου αυτό προβλέπεται από τους Κανονισµούς.
10. Η απαγόρευση συµµετοχής (Suspension) είναι κατάλληλη σε περιπτώσεις εκούσιας ή λόγω
βαρείας αµέλειας παραβάσεων ή καταπατήσεων του γράµµατος ή των αρχών του
Καταστατικού και των Κανονισµών, ειδικά στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 4 πιο πάνω. σε ορισµένες περιπτώσεις η απαγόρευση συµµετοχής µπορεί να είναι
αυτόµατη σύµφωνα µε το Καταστατικό και τους Κανονισµούς.
Η απαγόρευση συµµετοχής (Suspension) πρέπει να είναι για συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα και κατά την περίοδο αυτή το άτοµο ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο επεβλήθη δεν
µπορεί να λάβει µέρος σε κανένα αγώνισµα ή αγώνα σαν αγωνιζόµενος ή Επίσηµος ή στην
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οργάνωση ή να συµµετέχει σε αγώνα υπό την αιγίδα της ∆ΟΙ ή σε αγώνα υπό την αιγίδα
οποιασδήποτε Εθνικής Οµοσπονδίας σύµφωνα µε το Καταστατικό Άρθρο 062.
Στην απόφαση για την ηµεροµηνία έναρξης της απαγόρευσης συµµετοχής
(Suspension), το αρµόδιο όργανο θα πρέπει να λάβει υπ' όψη του την σοβαρότητα της
παραβίασης ώστε να εξασφαλίσει δίκαιη ποινή.
11. Παρά την οποιαδήποτε πιθανή αντίθεση µε τις παραγράφους 3-6 πιο πάνω, οι ακόλουθες
ποινές εφαρµόζονται στις πιο κάτω περιπτώσεις:
Η εύρεση µετά από ανάλυση µίας Απαγορευµένης Ουσίας όπως αυτή προσδιορίζεται
στο Άρθρο 146.2. θα επισύρει υποχρεωτικά τον αποκλεισµό από συµµετοχή του ίππου από
τον αγώνα και την κατάσχεση των χρηµατικών επάθλων που κερδήθηκαν από αυτόν τον ίππο
στο συγκεκριµένο αγώνα. Ο αγωνιζόµενος πρέπει να αποκλεισθεί από την συµµετοχή µε
αυτόν τον ίππο και µπορεί να αποκλεισθεί και ολοκληρωτικά.
Η εύρεση µετά από ανάλυση µίας Απαγορευµένης Ουσίας όπως αυτή προσδιορίζεται
στο Άρθρο 146.2 θεωρείται ότι αποτελεί µία εκούσια απόπειρα του Υπευθύνου Προσώπου να
επέµβει στις δυνατότητες του ίππου και έχει σαν αποτέλεσµα την απαγόρευση συµµετοχής
(suspension) του Υπευθύνου Προσώπου από 3 έως 24 µήνες. Ένα πρόστιµο εκ CHF. 1000 –
έως 15.000 µπορεί επίσης να επιβληθεί.
Σε περίπτωση επαναλαµβανόµενων παραβιάσεων του Άρθρου 146.2, το Άρθρο
174.7.2 θα εφαρµόζεται πάντα.
Εάν το Υπεύθυνο Πρόσωπο µπορεί να αποδείξει ότι δεν ήταν µία εκούσια απόπειρα
επέµβασης στις δυνατότητες του ίππου ή ότι τα ευρήµατα είναι αποτέλεσµα νόµιµης
θεραπείας του ίππου σε ένα ή περισσότερα τµήµατα του σώµατός του, η ποινή µπορεί να
περιλαµβάνει πρόστιµο έως CHF 15.000 – αλλά και µία απαγόρευση συµµετοχής από 1 έως 3
µήνες µπορεί επίσης να επιβληθεί.
Κατάχρηση ίππου σε οποιαδήποτε µορφή (barrage, ευαισθητοποίηση ή
απευαισθητοποίηση των άκρων, απαγορευµένες µέθοδοι προπόνησης κλπ) επισύρει πρόστιµο
εκ CHF. 200 – έως 10.000 και / ή µία απαγόρευση συµµετοχής από 3 µήνες έως οριστική.
Ανάρµοστη συµπεριφορά έναντι των Επισήµων του αγώνα ή κάθε άλλου τρίτου
προσώπου σε σχέση µε τον αγώνα (άλλος ιππέας, δηµοσιογράφος, κοινό κλπ) επισύρει
πρόστιµο εκ CHF. 200 – έως 10.000 και / ή µία απαγόρευση συµµετοχής από 3 έως 12 µήνες.
Απάτη κάθε είδους, βία ή άλλη πράξη, που ορίζεται ως εγκληµατική από το εθνικό
δίκαιο της χώρας που φιλοξενεί τον αγώνα επισύρει πρόστιµο εκ CHF. 1.000 – έως 15.000 και
/ ή µία απαγόρευση συµµετοχής από ένα µήνα έως οριστική.

12.
Στις περιπτώσεις παραπτωµάτων, που αναφέρονται στις παραγράφους 7.4 και 7.5 πιο
πάνω και εφ' όσον είναι λιγότερο σοβαρής φύσης, ο Πρόεδρος της Αγωνοδίκου Επιτροπής, ο
Πρόεδρος της Ελλανοδίκου Επιτροπής και ο Επί Κεφαλής Επόπτης, αντί να τηρήσουν τις
προβλεπόµενες από το Νοµικό Σύστηµα διαδικασίες, δύνανται να επιδώσουν στο Υπεύθυνο
Πρόσωπο µία κίτρινη προειδοποιητική κάρτα, είτε δια χειρός είτε δι' όποιου άλλου πρόσφορου
µέσου. Η αποδοχή της κίτρινης κάρτας έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα για κάθε ποινή όσο δεν
γίνονται νέες παραβιάσεις.
Τ ο Υπεύθυνο Πρόσωπο µπορεί να αποδεχτεί ή να µην αποδεχτεί την προειδοποιητική
κάρτα. Εάν το ΥΠ δεν αποδεχτεί µία κάρτα που δεν του επιδόθηκε κατά την διάρκεια του
αγώνα, πρέπει να την στείλει πίσω στο Νοµικό Τ µήµα της ∆ΟΙ εντός 48 ωρών από την λήψη,
και η υπόθεση τότε θα παραπεµφθεί στην ∆ικαστική Επιτροπή. Η µη αποδοχή της
προειδοποιητικής κάρτας που επιδόθηκε κατά τον αγώνα συνεπάγεται την άµεση
ενεργοποίηση της κανονικής διαδικασίας που προβλέπεται στο Νοµικό Σύστηµα. Εάν το ίδιο
Υπεύθυνο Πρόσωπο δεχτεί µία επί πλέον προειδοποιητική κάρτα στον ίδιο ή σε οποιοδήποτε
άλλο διεθνή αγώνα εντός έτους από την επίδοση της πρώτης κάρτας, η υπόθεση πρέπει να
παραπεµφθεί στην ∆ικαστική Επιτροπή.
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13. Σε περιπτώσεις που µία προειδοποιητική κάρτα έχει γίνει αποδεκτή, το αδίκηµα για το
οποίο επιδόθηκε θα ληφθεί υπ' όψη όταν θα αποφασίζεται η ποινή για παρόµοιο αδίκηµα που
διεπράχθη εντός των εποµένων δώδεκα µηνών.
14. Η ποινή που επιβάλλεται σε οποιαδήποτε συγκεκριµένη περίπτωση µπορεί να αποτελείται
από συνδυασµό προστίµου, αποκλεισµού συµµετοχής και απαγόρευσης συµµετοχής. το ύψος
του προστίµου και η διάρκεια της απαγόρευσης συµµετοχής θα αποφασιστεί σύµφωνα µε τις
οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο 7 πιο πάνω και τις συνθήκες της περίπτωσης.
15. Όλα τα πρόστιµα που επιβάλλονται από κάθε όργανο υπό το Νοµικό Σύστηµα
πληρώνονται στην ∆ΟΙ. ∆εν πρέπει να πληρωθούν στην Οργανωτική Επιτροπή ή άλλο όργανο,
αλλά στην ∆ΟΙ µε την λήψη της απαίτησης. Κάθε άτοµο που δεν πλήρωσε ένα πρόστιµο εντός
30 ηµερών από την λήψη της απαίτησης για πληρωµή αυτόµατα θα απαγορευτεί η συµµετοχή
του µέχρι να πληρωθεί το πρόστιµο.
16. Αποφάσεις της ∆ικαστικής Επιτροπής µπορούν επίσης να καταλογίσει στα µέρη των
οποίων η ενοχή απεδείχθη τα δικαστικά έξοδα της ∆ΟΙ, ποσού που µπορεί να είναι από CHF.
500.– έως 5.000.- Επί πλέον, ένα εκ των µερών µπορεί να υποχρεωθεί στην πληρωµή
περαιτέρω εξόδων µη υπερβαίνοντα CHF. 5.000 εάν τα έξοδα ακρόασης της ∆ΟΙ αυξήθηκαν
από το γεγονός ότι η ακρόαση έγινε σε ειδικό µέρος, µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου, ή
εξαιτίας της υπερβολικής επιµήκυνσης του χρόνου ακρόασης µε υπαιτιότητά του, ή για
οποιοδήποτε άλλο εξαιρετικό λόγο. Για λόγους εντιµότητας, το κόστος της ∆ΟΙ για κάθε
ακρόαση, η οποία γίνεται σε συνδυασµό µε άλλες ακροάσεις ή µε διοικητικές συναντήσεις της
∆ικαστικής Επιτροπής θα υπολογίζεται χωριστά.

***

