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Γιατί Πληροφορίες Εντοπισμού;
Η παροχή πληροφοριών εντοπισμού αφορά στην προστασία του δικαιώματός σας για 
καθαρό αθλητισμό. Οι πληροφορίες εντοπισμού δίνουν στον Οργανισμό Αντι-Ντόπινγκ 
(ΟΑΝ) την ικανότητα να εντοπίζει αθλητές χωρίς προειδοποίηση, κάτι ζωτικό στον έλεγχο 
αθλητών που επιλέγουν να εξαπατούν εαυτούς με ντόπινγκ.

Η γνώση του πού μπορεί να βρεθούν οι αθλητές για έλεγχο  είναι κρίσιμη για τη 
διασφάλιση αποτελεσματικών προγραμμάτων αντι-ντόπινγκ.

Ποιος Περιλαμβάνεται;
Πολύ λίγοι αθλητές βρίσκονται στον Κατάλογο Ελεγχομένων 
Αθλητών (ΚΕΑ) και χρειάζεται να παρέχουν ακριβείς και τρέχουσες
πληροφορίες εντοπισμού.

Οι Διεθνείς Ομοσπονδίες και οι Εθνικοί Οργανισμοί Αντι-
Ντόπινγκ είναι υπεύθυνοι για να καθορίσουν εάν απαιτείται να 
παρέχετε πληροφορίες εντοπισμού ή όχι.  

Τι Χρειάζεται να Παρέχω;
Εάν σας ζητηθεί να παρέχετε πληροφορίες εντοπισμού από τον ΟΑΝ σας,  
μπορεί να απαιτηθεί να παρέχετε πληροφορίες όπως: 

• διεύθυνση κατοικίας
• πληροφορίες και τοποθεσία προπόνησης
• αγωνιστικά προγράμματα
• συνήθεις προσωπικές δραστηριότητες όπως εργασία ή σχολείο
• Για αυτούς τους λίγους αθλητές που περιλαμβάνονται σε έναν ΚΕΑ, πρέπει 
 επίσης να παρέχεται μια χρονική  περίοδος 60 λεπτών την ημέρα κατά την 
 οποία θα είστε διαθέσιμος προς έλεγχο. 

Θυμηθείτε ότι όλοι οι αθλητές μπορούν να ελεγχθούν οποτεδήποτε και οπουδήποτε. 
Εντούτοις, για αθλητές ΚΕΑ, μπορεί να καταλογιστεί ένας άκαρπος έλεγχος εάν δεν 
είστε διαθέσιμος κατά τη διάρκεια του δηλωθέντος παραθύρου των 60 λεπτών.

Οι αθλητές είναι πρεσβευτές και υποδείγματα. ‘Εχουν σημαντική ευθύνη για την 
προστασία της ακεραιότητας του αθλήματός τους. Μέρος αυτής της υποχρέωσης 
σημαίνει ότι θα πρέπει τώρα να παρέχετε πληροφορίες εντοπισμού ώστε οι αρχές 
αντι-ντόπινγκ να διασφαλίζουν το ευ αγωνίζεσθαι για όλους τους αθλητές.
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Μερικά σύντομα στοιχεία για την επικαιροποίηση των

Πληροφοριών Εντοπισμού 
• Μπορείτε να επικαιροποιήσετε τις 

πληροφορίες εντοπισμού σας στέλνοντας 
απλώς ένα SMS στον οικείο σας ΟΑΝ ή 
χρησιμοποιώντας την εφαρμογή κινητού 
του WADA. 

• Μπορεί να υπάρξουν συνέπειες εάν δεν 
είστε παρών χωρίς βάσιμο λόγο. Εάν δεν 
μπορείτε να εντοπιστείτε για έλεγχο έχετε 
την ευκαιρία να εξηγήσετε γιατί. 

• Μπορείτε να επιλέξετε ο ατζέντης σας 
ή άλλος εκπρόσωπος να υποβάλει τις 
πληροφορίες εντοπισμού σας εκ μέρους 
σας, αλλά έχετε υπόψη ότι είστε ακόμα 
υπεύθυνος για αυτήν την πληροφορία. 

• Εάν είστε μέλος ομάδας, οι πληροφορίες 
εντοπισμού σας μπορεί να υποβάλλονται 
από έναν προπονητή ή ένα στέλεχος της 
ομάδας ως μέρος της συλλογικής υποβολής 
της ομάδας.

Το Σύστημα Διαχείρισης και Διοίκησης Αντι-Ντόπινγκ του WADA 
(ADAMS), είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο στο οποίο οι αθλητές 

μπορούν να έχουν πρόσβαση οποτεδήποτε και οπουδήποτε ώστε 
να επικαιροποιούν τις πληροφορίες εντοπισμού τους, και μέσω 
SMS. Το ADAMS είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, 

Αραβικά, Ολλανδικά, Φινλανδικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Γιαπωνέζικα, 
και Ρώσικα. 

Το ADAMS είναι ελεύθερο, εύκολο σε χρήση, και ο πολυεπίπεδος 
έλεγχος πρόσβασης σε αυτό διασφαλίζει την ιδιωτικότητα 

και ασφάλεια των πληροφοριών σας. Ρωτήστε τον οικείο 
σας οργανισμό αντι-ντόπινγκ εάν το ADAMS είναι κάτι που 

χρησιμοποιούν ή σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν στο μέλλον.

Η επικαιροποίηση 
των πληροφοριών 
εντοπισμού σας είναι 
εύκολη με το
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Μην Ξεχνάτε!
Οι πληροφορίες εντοπισμού αθλητή είναι ένα 
κρίσιμο βήμα για τη διασφάλιση ότι στο άθλημά 
σας υφίσταται ανταγωνισμός επί ίσοις όροις.

•  ΕΣΕΙΣ, και μόνο εσείς, είστε υπεύθυνος για τις πληροφορίες εντοπισμού σας. 

•  ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΔΩΣΕΤΕ ΕΥΘΥΝΗ στον εκπρόσωπό σας ή τον   
 ατζέντη σας για ανακριβή συμπλήρωση ή γιατί ξέχασε να επικαιροποιήσει τις  
 πληροφορίες εντοπισμού σας.

•  Εάν περιλαμβάνεστε σε έναν ΚΕΑ, πρέπει να παρέχετε τις πληροφορίες   
 εντοπισμού σας ΚΑΘΕ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ώστε να εντοπίζεστε για έλεγχο.

•  Εάν περιλαμβάνεστε σε έναν ΚΕΑ, ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ,  
 ότι μπορεί να υπάρξουν συνέπειες για την αποτυχία   
 παροχής ακριβών πληροφοριών εντοπισμού. Η ΔΟ 
 σας ή ο ΕΟΑΝ σας θα σας παρέχουν περισσότερο
 λεπτομερείς πληροφορίες για τις απαιτήσεις τους. 

• Οι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ είναι
 ένα κρίσιμο στοιχείο υποστήριξης
 του δικαιώματός σας σε καθαρό
 αθλητισμό.

Σε περίπτωση όποιας ασυμφωνίας μεταξύ αυτών των πληροφοριών και του Παγκόσμιου Κώδικα
Αντι-Ντόπινγκ, επικρατεί ο Κώδικας. Οι πληροφορίες αυτές υπόκεινται σε αλλαγές οποτεδήποτε.
Ελέγχετε πάντα με τη Διεθνή Ομοσπονδία σας, τον Εθνικό Οργανισμό Αντι-Ντόπινγκ ή την 
Εθνική Ομοσπονδία για τους πλέον επικαιροποιημένους κανονισμούς αντι-ντόπινγκ.                                                             
                              Ιανουάριος 2015 

wada-ama.org  •  info@wada-ama.org
facebook.com/wada.ama  •  twitter.com/wada_ama

Κεντρικά Γραφεία 800 Place Victoria, Suite 1700, P.O. Box 120, Montreal, QC, H4Z 1B7,
  Canada  •  Tel.: +1.514.904.9232  •  Fax: +1.514.904.8650

Αφρική  Protea Assurance Building, 8th Floor, Greenmarket Square, Cape Town, 8001,
  South Africa  •  Tel.: +27.21.483.9790  •  Fax: +27.21.483.9791

Ασία/Ωκεανία  C/O Japan Institute of Sports Sciences, 3-15-1 Nishigaoka, Kita-Ku, Tokyo, 115-0056,
  Japan  •  Tel.: +81.3.5963.4321  •  Fax: +81.3.5963.4320

Ευρώπη  Maison du Sport International, Avenue de Rhodanie 54, 1007 Lausanne, 
  Switzerland  •  Tel.: +41.21.343.43.40  •  Fax: +41.21.343.43.41

Λατινική Αμερική World Trade Center Montevideo, Tower II, Unit 712, Calle Luis A De Herrera 1248, 
  Montevideo, Uruguay  •  Tel.: +598.2.623.5206  •  Fax: +598.2.623.5207


