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  Διάγραμμα Μαθήματος 

 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS 

SPSC-113G 
Φαρμακοδιέγερση και Ηθική 
στον Αθλητισμό 

6 

Προ-απαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο 

SPSC-240G Επιστημών Ζωής Εαρινό 

Κατηγορία Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 

Επιλογής Άσκηση και Υγεία Ελληνικά 

Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 

1ος Κύκλος Δρ. Νίκος Αγγελίδης 3ο - 4ο  

Τρόπος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συν-απαιτούμενα 

Δια ζώσης - - 

 

Στόχοι του Μαθήματος: 

 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 
1. η κατανόηση από τον φοιτητή των συνεπειών της χρήσης απαγορευμένων ουσιών και 

μεθόδων.  
2. η διεξοδική ανάλυση της μεθοδολογίας εξέτασης των ούρων αθλητών και οι ποινές οι 

οποίες επιβάλλονται επί θετικών αποτελεσμάτων.  
3. η λεπτομερειακή μελέτη της σημασίας των νομικών πτυχών, οι οποίες διέπουν το 

πρόβλημα της φαρμακοδιέγερσης και γίνεται ανάλυση των άρθρων του ισχύοντος Διεθνούς 
Αντιντόπινγκ Κώδικα και των άλλων Διεθνών Αντιντόπινγκ Συνθηκών με παγκόσμια 
εμβέλεια.  

4. η ανάλυση της ιστορική διαδρομής του προβλήματος και η εξοικείωση του φοιτητή με 
διλήμματα, τα οποία αφορούν τους αθλητές και τις ομάδες.  

5. η σκιαγράφηση Διεθνών Οργανισμών και του έργου το οποίο επιτελούν στο χώρο της 
φαρμακοδιέγερσης και της διατήρησης των ηθικών αρχών του αθλητισμού 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

1. έχει μια σφαιρική εικόνα για τη σημασία του ντόπινγκ, και γενικά σε θέση να 

επιχειρηματολογήσει για τους λόγους αποτροπής και καταπολέμησής του.  

2. κατέχει λεπτομερώς τα άρθρα του αντιντόπινγκ Κώδικα και μπορεί εύκολα να ανατρέξει σε 

αυτά οποτεδήποτε χρειασθεί τούτο. 

 

 

 



 

Σ ε λ ί δ α  2 | 3 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

Μέρος Α 

1. εισαγωγή στη φαρμακοδιέγερση, ανάλυση του προβλήματος με αναφορά στην εμφάνιση 

του φαινομένου και στους λόγους που το προκαλούν και ανάλυση της έκτασης του 

φαινομένου και των τρόπων αντιμετώπισής του διαχρονικά.  

2. λεπτομερής αναφορά στις απαγορευμένες ουσίες και μεθόδους  

3. λεπτομερής αναφορά στις παρενέργειες και τις επιπτώσεις που ασκούν επί της υγείας των 

αθλητών.  

4. Ανάλυση η εντός και εκτός αγώνος δειγματοληψία ούρων αθλητών, ο τρόπος ανάλυσης 

τους και οι προδιαγραφές των εγκεκριμένων εργαστηρίων και των μεθόδων ανάλυσης.  

5. Αναλύεται εμπεριστατωμένα το αντιντόπινγκ κοντρόλ και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις 

σύγχρονες μορφές γονιδιακού ντόπινγκ.  

 

Μέρος Β  

6. Ανάλυση της Αντιντόπινγκ Συνθήκης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Διεθνούς 

αντιντόπινγκ Κώδικα ως και των άρθρων που περιέχουν.  

7. Αναγκαιότητα απόλυτης συμμόρφωσης προς τα άρθρα τόσο των αθλητών όσο και των 

εθνικών και των διεθνών αθλητικών οργανισμών και των Χωρών, οι οποίες 

προσυπογράφουν τον Κώδικα.  

8. Αναφορά σε άλλες διεθνείς αντιντόπινγκ συνθήκες και οι λόγοι που έγιναν.  

9. Αποκλίσεις από τα άρθρα επιφέρουν συγκεκριμένες ποινές επί όλων των παρανομούντων, 

οι οποίες επίσης αναλύονται.  

10. Ιστορική αναδρομή των μεγάλων διεθνών αντιντόπινγκ οργανισμών και του έργου που 

επιτελούν, και μια ανάλυση των νόμιμων εργογόνων βοηθημάτων αλλά και των 

παρενεργειών που αυτά επιφέρουν σε περίπτωση κατάχρησης 

 

Μαθησιακές Δραστηριότητες/Διδακτικές Μέθοδοι: 
 

Διαλέξεις, Συζητήσεις, Περιπτώσεις παρατήρησης (case studies), Παρουσιάσεις φοιτητών 

 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

Ενδιάμεση Εξέταση, Αυτόνομη μελέτη, Συμμετοχή στα μαθήματα, Τελική εξέταση 

 

Διδακτικά Εγχειρίδια – Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδόσεις Έτος ISBN 

Φαρμακοδιέγερση 

(1η έκδοση) 
Δρ Ν. Αγγελίδης Παν Λευκωσίας 2013 9789963208500 
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Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:  

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 

Drugs in Sport David R. Mottram 
(Editor) 

Routledge; 5 edition 2010 10:0415550874 
13:9780415550871 

  


