
 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 2018 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4.2.2. του Παγκόσμιου Κώδικα Αντιντόπινγκ, όλες οι 

Απαγορευμένες Ουσίες θα θεωρούνται ως «Ουσίες Ειδικής Αναφοράς» 

εκτός από τις Ουσίες των τάξεων O1, O2, Ο4.4 και Ο.4.5, καθώς και Ο6.α, και 

των Απαγορευμένων μεθόδων Μ1, Μ2, Μ3.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ) 

 

 

Α. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

 

Ο0. ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

 

Οποιαδήποτε φαρµακευτική ουσία η οποία δεν περιλαµβάνεται σε κάποιο από τα επόµενα 

τµήµατα του Καταλόγου και η οποία δεν έχει µέχρι στιγµής εγκριθεί από οποιαδήποτε κυβερνητική 

ρυθµιστική Αρχή Υγείας για θεραπευτική χρήση σε ανθρώπους (για παράδειγµα φάρµακα σε 

στάδιο προκλινικών ή κλινικών µελετών ή αποσυρθέντα από την κυκλοφορία, νέες ψυχοδραστικές 

ουσίες (συνθετικά ναρκωτικά, designer drugs), φάρµακα που έχουν εγκριθεί µόνο για κτηνιατρική 

χρήση) απαγορεύονται σε κάθε περίπτωση. 

 

Ο1. ΑΝΑΒΟΛΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 

Απαγορεύονται οι αναβολικοί παράγοντες. 

 

1. Ανδρογόνα Αναβολικά Στεροειδή (Α.Α.Σ.)  

 

α. Εξωγενή Α.Α.Σ. (ουσίες που δεν είναι δυνατό να παραχθούν από τον οργανισµό υπό 

φυσιολογικές συνθήκες), συµπεριλαµβανοµένων των εξής: 

 

αιθυλοιστρενόλη (19-νορ-17α-πρεγν-4-εν-17-

όλη) 

ethylestrenol (19-nor-17α-pregn-4-en-17-ol) 
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1-ανδροστενεδιόλη (5α-ανδροστ-1-εν-3β,17β-

διόλη)  

1-androstenediol (5α-androst-1-ene-3β,17β-

diol) 

1-ανδροστενεδιόνη (5α-ανδροστ-1-εν-3,17-

διόνη)  

1-androstenedione (5α-androst-1-ene-3,17-

dione) 

1-ανδροστερόνη (3α-υδροξυ-5α-ανδροστ-1-εν-

17-όνη) 

1-Androsterone (3α-hydroxy-5α-androst-1-ene-

17-one) 

γεστρινόνη  gestrinone    

δαναζόλη  ([1,2]οξαζολο[4',5':2,3]πρεγνα-4-εν-

20-υν-17α-όλη) 

danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-

yn-17α-ol) 

δεϋδροχλωροµεθυλoτεστοστερόνη (4-χλωρο-

17β-υδροξυ-17α-µεθυλανδροστα-1,4-διεν-3-όνη) 

dehydrochlormethyltestosterone (4-chloro-

17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one) 

δεσοξυµεθυλοτεστοστερόνη (17α-µεθυλ-5α-

ανδροστ-2-εν-17β-όλη) 

desoxymethyltestosterone (17α-methyl-5α- 

androst-2-ene-17β-ol) 

δροστανολόνη  drostanolone    

καλουστερόνη calusterone 

κινµπολόνη quinbolone   

κλοστεµπόλη clostebol    

µεθαινολόνη metenolone  

µεθανδιενόνη (17β-υδροξυ-17α-

µεθυλανδροστα-1,4-διεν-3-όνη) 

methandienone (17β-hydroxy-17α-

methylandrosta-1,4-dien-3-one)   

µεθανδριόλη  methandriol    

µεθαστερόνη (17β-υδροξυ-2α,17α-διµεθυλο-5α- 

ανδροσταν-3-όνη) 

methasterone (17β-hydroxy-2α,17α-dimethyl-

5α- 

androstan-3-one) 

µεθυλδιενολόνη (17β-υδροξυ-17α-µεθυλοιστρα-

4,9- διεν-3-όνη) 

methyldienolone (17β-hydroxy-17a-methylestra-

4,9- dien-3-one) 

µεθυλoνορτεστοστερόνη (17β-υδροξυ-17α- 

µεθυλοιστρ-4-εν-3-όνη) 

methylnortestosterone (17β-hydroxy-17α- 

methylestr-4-en-3-one) 

µεθυλo-1-τεστοστερόνη (17β-υδροξυ-17α-

µεθυλ-5α- ανδροστ-1-εν-3-όνη) 

methyl-1-testosterone (17β-hydroxy-17α-

methyl-5α-androst-1-en-3-one) 

µεθυλoτεστοστερόνη  methyltestosterone 

µεστανολόνη mestanolone 

µεστερολόνη  mesterolone    

µιµπολερόνη  mibolerone 

µετριµπολόνη (µεθυλoτριενολόνη, 17β-υδροξυ-

17α- µεθυλοιστρα-4,9,11-τριεν-3-όνη) 

 

metribolone (methyltrienolone, 17β-hydroxy-

17α- methylestr-4,9,11-trien-3-one) 

 

µπολανδιόλη (οιστρ-4 ενο-3β, 17β-διόλη) bolandiol estr-4ene-3b, 17b-diol) 
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µπολαστερόνη  bolasterone    

νορκλοστεµπόλη   norclostebol 

νορµπολεθόνη norboletone    

νοραιθανδρολόνη norethandrolone 

οξαµπολόνη oxabolone    

οξανδρολόνη  oxandrolone    

οξυµεθολόνη oxymetholone 

οξυµεστερόνη  oxymesterone    

προστανοζόλη (17β-[(τετραϋδροπυραν-2-

υλ)οξυ]-1'Hπυραζολο[ 

3,4:2,3]-5α-ανδροστανιο) 

prostanozol (17β-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-

1'Hpyrazolo[ 

3,4:2,3]-5α-androstane) 

στανοζολόλη stanozolol 

στενµπολόνη stenbolone 

τετραϋδρογεστρινόνη (17-υδροξυ-18α-οµο-19-

νορ-17α- 

πρεγνα-4,9,11-τριεν-3-όνη) 

tetrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-

19-nor-17α- 

pregna-4,9,11-trien-3-one) 

1-τεστοστερόνη (17β-υδροξυ-5α-ανδροστ-1-εν-

3- όνη) 

1-testosterone (17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-

one) 

τρενµπολόνη (17β-υδροξυοιστρα-4,9,11-τριεν-

3-όνη) 

trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-trien-3-one) 

4-υδροξυτεστοστερόνη (4,17β-

διυδροξυανδροστ-4-εν-3-όνη)  

4-hydroxytestosterone (4,17β-

dihydroxyandrost-4- en-3-one) 

φθοροξυµεστερόνη  fluoxymesterone 

φορµεµπολόνη  formebolone 

φουραζαµπόλη (17α-µεθυλο 

[1,2,5]οξαδιαζολο[3',4':2,3]-5α- 

ανδροσταν-17β-όλη) 

furazabol (17α-methyl 

[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α- 

androstan-17β-ol) 

και κάθε ουσία µε παρόµοια χηµική δοµή ή παρόµοια(ες) βιολογική(ες) δράση(εις).  

 

β. Ενδογενή Α.Α.Σ. (ουσίες που είναι δυνατό να παραχθούν από τον οργανισµό υπό φυσιολογικές 

συνθήκες), όταν χορηγούνται εξωγενώς: 

 

ανδροστανολόνη  (5α-διυδροτεστοστερόνη, 

17β-υδροξυ-5α- 

ανδροσταν-3-όνη) 

androstanolone (5α-dihydrotestosterone, 17β-

hydroxy-5α- 

androstan-3-one) 

ανδροστενεδιόλη (ανδροστ-5-ενο-3β,17β-

διόλη) 

androstenediol (androst-5-ene-3β,17β-diol)   

ανδροστενεδιόνη (ανδροστ-4-ενο-3,17-διόνη) androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione) 
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µπολδενόνη  boldenone 

µπολδιόνη (ανδροστα-1,4-διενο-3,17-διόνη) boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione)    

νανδρολόνη nandrolone 

19-νορανδροστενεδιόλη (οιστρ-4-ενο-3,17-

διόλη) 

19-norandrostenediol (estr-4-ene-3,17-diol) 

19-νορανδροστενεδιόνη (οιστρ-4-ενο-3,17-

διόνη) 

19-norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-

dione) 

πραστερόνη (δεϋδροεπιανδροστερόνη, 3β-

υδροξυανδροστ-5-εν-17-όνη)  

prasterone (dehydroepiandrosterone, 3β-

hydroxyandrost-5-en-17-one, DHEA)    

τεστοστερόνη testosterone  

 

και οι ακόλουθοι µεταβολίτες και ισοµερή, συµπεριλαµβανοµένων αλλά όχι περιοριζοµένων στα 

ακόλουθα: 

5α-ανδροστανο-3α,17α-διόλη 5α-androstane-3α,17α-diol 

5α-ανδροστανο-3α,17β-διόλη 5α-androstane-3α,17β-diol 

5α-ανδροστανο-3β,17α-διόλη 5α-androstane-3β,17α-diol 

5α-ανδροστανο-3β,17β-διόλη 5α-androstane-3β,17β-diol 

5β-ανδροστανο-3α,17β-διόλη 5β-Androstane-3α,17β-diol 

ανδροστ-4-ενο-3α,17α-διόλη androst-4-ene-3α,17α-diol 

ανδροστ-4-ενο-3α,17β-διόλη  androst-4-ene-3α,17β-diol 

ανδροστ-4-ενο-3β,17α-διόλη androst-4-ene-3β,17α-diol 

ανδροστ-5-ενο-3α,17α-διόλη androst-5-ene-3α,17α-diol 

ανδροστ-5-ενο-3α,17β-διόλη  androst-5-ene-3α,17β-diol 

ανδροστ-5-ενο-3β,17α-διόλη androst-5-ene-3β,17α-diol 

5α-ανδροστ-2-εν-17-όνη 5α-Androst-2-ene-17-one 

4-ανδροστενοδιόλη (ανδροστ-4-ενο-3β,17β-

διόλη) 

4-androstenediol (androst-4-ene-3β,17β-diol) 

5-ανδροστενοδιόνη (ανδροστ-5-ενο-3,17-

διόνη) 

5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione) 

ανδροστερόνη  androsterone 

επιδιϋδροτεστοστερόνη epi-dihydrotestosterone 

επιτεστοστερόνη  epitestosterone    

ετιοχολανολόνη etiocholanolone 

19-νορανδροστερόνη 19-norandrosterone 

19-νορετιοχολανολόνη 19-noretiocholanolone 

3β-υδροξυ-5α-ανδροσταν-17-όνη 3β-hydroxy-5α-androstan-17-one 

7α-υδροξυ-DHEA               7a-hydroxy-DHEA 
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7β-υδροξυ-DHEA               7b-hydroxy-DHEA  

7-κετο-DHEA                7-keto-DHEA 

 

2. Άλλοι Αναβολικοί Παράγοντες συµπεριλαµβανοµένων αλλά όχι περιοριζοµένων στα: 

 

εκλεκτικοί τροποποιητές υποδοχέα 

ανδρογόνων (π.χ. ανδαρίνη, LGD-4033, 

οσταρίνη, RAD140) 

selective androgen receptor modulators 

(SARMs e.g. andarine, LGD-4033, ostarine and 

RAD140) 

ζερανόλη  zeranol 

ζιλπατερόλη zilpaterol 

κλενβουτερόλη  clenbuterol 

τιµπολόνη tibolone 

 

Ο2. ΠΕΠΤΙ∆ΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ, ΑΥΞΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΜΗΤΕΣ 

 

Απαγορεύονται οι παρακάτω ουσίες και άλλες ουσίες µε παρόµοια χηµική δοµή ή παρόµοια(ες) 

βιολογική(ες) δράση(εις): 

 

1. Ερυθροποιητίνες (ΕΠΟ) και παράγοντες που επηρεάζουν την ερυθροποίηση 

συµπεριλαµβανοµένων αλλά όχι περιοριζοµένων στα: 

1.1 Αγωνιστές υποδοχέων ερυθροποιητίνης, π.χ. 

∆αρβεποιητίνες (Darbepoietins - dEPO),  

Ερυθροποιητίνες (ΕΠΟ) (Erythropoietins (EPO)) 

∆οµές βασιζόµενες σε Ερυθροποιητίνη (π.χ. EPO-Fc, µεθοξυ πολυαιθυλενο γλυκολ-εποιητίνη 

βήτα (methoxy polyethylene glycol-epoetin beta (CERA)] 

Ουσίες µιµητές ερυθροποιητινών  και ανάλογες δοµές (EPO-mimetic agents and their constructs 

Π.χ. CNTO-530, πεγινεσατίδη  (e.g. CNTO-530, peginesatide). 

1.2 ενεργοποιητές του παράγοντα του επαγόµενου από υποξία (hypoxia-inducible factor (HIF) 

activating agents),π.χ. 

Αργό, κοβάλτιο, µολιδουστάτιο (Molidustat), ροξαδουστάτιο (Roxadustat (FG-4592)),  ξένον 

1.3 GATA αναστολείς, π.χ. K-11706. 

1.4 TGF-beta (TGF-β) αναστολείς, π.χ. λουσπατερσέπτη (Luspatercept), σοτατερσέπτη 

(Sotatercept) 

1.5 αγωνιστές υποδοχέων εγγενούς επιδιόρθωσης (Innate repair receptor agonists), π.χ. 

Αποσιαλυλοµένη EΠO (Asialo EPO) 

Καρβαµόυλο-ΕΠΟ (Carbamylated EPO) (CEPO). 

2. Πεπτιδικές ορµόνες και τροποποιητές ορµονών, 
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2.1 Χοριακή Γοναδοτροπίνη (Chorionic Gonadotrophin - CG) και Ωχρινοτρόπος Ορµόνη 

(Luteinizing Hormone - LH) και παράγοντες απελευθέρωσής τους, π.χ. βουσερελίνη (buserelin), 

δεσλορελίνη (deslorelin), γοναδορελίνη (gonadorelin), γοσερελίνη (goserelin), λευπρορελίνη 

(leuprorelin), ναφαρελίνη (nafarelin) και τριπτορελίνη (triptorelin), σε άρρενες 

2.2 Κορτικοτροπίνες (Corticotrophins) και παράγοντες απελευθέρωσης τους, π.χ. κορτικορελίνη 

(Corticorelin) 

2.3 Αυξητική Ορµόνη (Growth Hormone (GH)), θραύσµατα αυτής και παράγοντες απελευθέρωσής 

της,  συµπεριλαµβανοµένων αλλά όχι περιοριζοµένων σε: 

Θραύσµατα Αυξητικής Ορµόνης (Growth Hormone fragments), π.χ. AOD-9604 και hGH 176-191, 

Ορµόνη απελευθέρωσης Αυξητικής Ορµόνης (Growth Hormone Releasing Hormone (GHRH)) και 

τα ανάλογά της, π.χ. CJC-1293, CJC-1295, σερµορελίνη (sermorelin) και τεσαµορελίνη 

(tesamorelin) 

Ουσίες που διεγείρουν την έκκριση Αυξητικής ορµόνης (Growth Hormone Secretagogues (GHS)), 

π.χ. γκρελίνη (ghrelin) και µιµητές της (ghrelin mimetics), π.χ. αναµορελίνη (anamorelin), 

ιπαµορελίνη (ipamorelin) και ταβιµορελίνη (tabimorelin), 

Πεπτίδια απελευθέρωσης Αυξητικής Ορµόνης (GH-Releasing Peptides (GHRPs)), π.χ. 

αλεξαµορελίνη (alexamorelin), GHRP-1, GHRP-2 (πραλοµορελίνη (pralmorelin)), 

GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6, και εξαρελίνη (hexarelin). 

3. Αυξητικοί Παράγοντες (Growth Factors) και τροποποιητές τους (Growth Factor Modulators), 

συµπεριλαµβανοµένων αλλά όχι περιοριζοµένων στα: 

Αυξητικοί Παράγοντες Ινοβλαστών (Fibroblast Growth Factors - FGFs) 

Αυξητικός Παράγων Ηπατοκυττάρων (Hepatocyte Growth Factor - HGF) 

Αυξητικός Παράγωv τύπου Ινσουλίνης-1 (Ιnsulin like Growth Factor-1) και ανάλογα του 

Μηχανο-Αυξητικοί Παράγοντες (Mechano Growth Factors – MGFs) 

Αιµοπεταλιακός Αυξητικός Παράγων (Platelet-Derived Growth Factor - PGDF)  

Θυµοσίνη-β4 (Thymosin-β4) και παράγωγά της π.χ. TB-500 

Αυξητικός Παράγων Αγγειακού-Ενδοθηλίου (Vascular-Endothelial Growth Factor – VEGF)  

 

Όπως επίσης και κάθε άλλος αυξητικός παράγων ή τροποποιητής αυτού ο οποίος επιδρά στη 

σύνθεση/αποσύνθεση πρωτεϊνών µυών, τενόντων ή συνδέσµων, στην αγγειογένεση, στη χρήση 

ενέργειας, στην αναγεννητική ικανότητα ή την εναλλαγή τύπου ινών. 

 

 

Ο3. Β2-ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

 

Απαγορεύονται όλοι οι εκλεκτικοί και µη εκλεκτικοί β2-αγωνιστές, συµπεριλαµβανοµένων όλων 

των οπτικών ισοµερών τους, συµπεριλαµβανοµένων αλλά όχι περιοριζοµένων στα 

φαινοτερόλη  fenoterol 
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φορµοτερόλη formoterol 

ιγεναµίνη higenamine 

ινδακατερόλη indacaterol 

ολοδατερόλη olodaterol 

προκατερόλη procaterol 

ρεπροτερόλη reproterol 

σαλβουταµόλη salbutamol 

σαλµετερόλη salmeterol 

τερβουταλίνη terbutaline 

τουλοβουτερόλη tulobuterol 

βιλαντερόλη vilanterol 

 

 

εκτός από  

- την εισπνεόµενη σαλβουταµόλη- salbutamol: µέγιστο 1600 µικρογραµµάρια ανά 24 ώρες σε 

διηρηµένες δόσεις που δεν ξεπερνούν τα 800 µικρογραµµάρια ανά 12 ώρες εκκινώντας από 

οποιαδήποτε δόση 

- την εισπνεόµενη φορµοτερόλη- formoterol: µέγιστη δόση 54 µικρογραµµάρια ανά 24 ώρες  

-  την εισπνεόµενη σαλµετερόλη- salmeterol: µέγιστη δόση 200 µικρογραµµάρια ανά 24 ώρες 

Η παρουσία της σαλβουταµόλης στα ούρα σε συγκέντρωση µεγαλύτερη των 1000 

νανογραµµαρίων ανά χιλιοστόλιτρο (ng/mL) ή της φορµοτερόλης σε συγκέντρωση µεγαλύτερη των 

40 νανογραµµαρίων ανά χιλιοστόλιτρο (ng/mL) θεωρείται ότι δεν προκύπτει από θεραπευτική 

χρήση της ουσίας και θα θεωρείται ως Αντικανονικό Αναλυτικό Εύρηµα εκτός εάν ο αθλητής 

αποδείξει, µέσω ελεγχόµενης φαρµακοκινητικής µελέτης, ότι το αποτέλεσµα τούτο ήταν συνέπεια 

µιας θεραπευτικής δόσης δι’ εισπνοής, µέχρι τη µέγιστη δόση που αναφέρεται παραπάνω. 

  

Ο4. ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΕΣ  

 Απαγορεύονται οι ακόλουθες ορµόνες και τροποποιητές µεταβολισµού: 

 

1. Αναστολείς της αρωµατάσης (aromatase inhibitors) συµπεριλαµβανοµένων, αλλά µη 

περιοριζοµένων στους: 

αναστροζόλιο anastrozole 

ανδροστα-3,5-διενο-7,17-διόνη 

(αριµιστάνιο) 

androsta-3,5-diene-7,17-dione (arimistane) 

ανδροστα-1,4,6-τριενο-3,17-διόνη 

(ανδροστατριενοδιόνη) 

androsta-1,4,6-triene-3,17-dione 

(androstatrienedione) 

4-ανδροστενο-3,6,17-τριόνη (6-οξο) 4-androstene-3,6,17-trione (6-oxo) 

αµινογλουτεθιµίδιο aminoglutethimide 



8 

εξεµεστάνη exemestane  

λετροζόλιο letrozole 

Τεστολακτόνη  testolactone  

φορµεστάνη formestane  

     

2. Εκλεκτικοί Τροποποιητές Υποδοχέων Οιστρογόνων (Selective Estrogen Receptor 

Modulators - SERMs) συµπεριλαµβανοµένων, αλλά µη περιοριζόµενων στους: 

ραλοξιφαίνη raloxifene 

ταµοξιφαίνη  tamoxifen 

τορεµιφαίνη  toremifene  

 

3. Άλλες ουσίες µε αντι-οιστρογονική δράση συµπεριλαµβανοµένων, αλλά µη περιοριζόµενων 

στις: 

κλοµιφαίνη  clomiphene    

κυκλοφαινύλιο cyclofenil 

φουλβεστράντη fulvestrant     

 

4. Παράγοντες που τροποποιούν τη(ις) λειτουργία(ες) της µυοστατίνης 

συµπεριλαµβανοµένων, αλλά µη περιοριζόµενων στους:  αναστολείς µυοστατίνης (myostatin 

inhibitors). 

 

5. Μεταβολικοί τροποποιητές:  

 

5.1 Ενεργοποιητές της ΑΜΡ-ενεργοποιούµενης πρωτεϊνικής κινάσης (Activators of the AMP-

activated protein kinase (AMPK)), π.χ. AICAR, SR9009, και αγωνιστές των ενεργοποιούµενων 

από τους πολλαπλασιαστές των υπεροξεισωµάτων υποδοχέων δ (PPARδ)  (Peroxisome 

Proliferator Activated Receptor δ (PPARδ) agonists), π.χ. 2-(2-µεθυλο-4-((4-µεθυλο-2-(4-

(τριφθοροµεθυλο) φαινυλο)θειαζολ-5-υλο)µεθυλοθειο)φαινοξυ) οξικό οξύ (2-(2-methyl-4-((4-methyl-

2-(4-(trifluoromethyl) phenyl)thiazol-5-yl)methylthio)phenoxy) acetic acid) (GW1516, GW501516) 

5.2 Ινσουλίνες (Insulins) και µιµητές τους 

5.3 Μελδόνιο (Meldonium) 

5.4 Τριµεταζιδίνη (Trimetazidine) 

 

 

Ο5.  ∆ΙΟΥΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ 

 

Απαγορεύονται τα κάτωθι διουρητικά και παράγοντες απόκρυψης καθώς και άλλες ουσίες µε 

παρόµοια(ες) χηµική(ές) δοµή(ές) και βιολογική(ές) δράση(εις):  
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διογκωτές  πλάσµατος (π.χ. γλυκερόλη, 

ενδοφλέβια χορήγηση αλβουµίνης, 

δεξτράνης, υδροξυαιθυλιωµένου–αµύλου 

και µαννιτόλης) 

plasma expanders  (e.g. glycerol, intravenous 

administration of albumin, dextran, 

hydroxyethyl starch and mannitol) 

δεσµοπρεσσίνη desmopressin 

προβενεσίδιο probenecid      

 

 

αιθακρυνικό οξύ     etacrynic acid           

ακεταζολαµίδιο acetazolamide 

αµιλορίδιο      amiloride          

βουµετανίδιο bumetanide 

θειαζιδικά παράγωγα (π.χ. 

βενδροφθοροµεθειαζίδιο, χλωροθειαζίδιο, 

υδροχλωροθειαζίδιο) 

thiazides  (e.g. bendroflumethiazide,  

chlorothiazide, hydrochlorothiazide) 

ινδαπαµίδιο    indapamide            

κανρενόνη canrenone 

µετολαζόνη     metolazone  

σπειρονολακτόνη spironolactone     

τριαµτερένη και βαπτάνια  π.χ. τολβαπτάνιο triamterene   & vaptans, e.g. tolvaptan 

φουροσεµίδιο furosemide     

χλωροθαλιδόνη  chlortalidone   

 

εκτός της δροσπειρενόνης – Drospirenone, του παµαβρωµίου - pamabrom και οφθαλµικής χρήσης 

αναστολείς της καρβονικής ανυδράσης π.χ. δορσολαµίδιο - dorzolamide και βρινσολαµίδιο - brinzolamide 

τα οποία δεν απαγορεύονται. 

 

Η τοπική χορήγηση φαιλυπρεσσίνης (felypressin) στην οδοντιατρική για αναισθησία, δεν 

απαγορεύεται. 

  

Η ανίχνευση σε δείγµα αθλητή ανά πάσα χρονική στιγµή ή κατά τον αγώνα, όπως εφαρµόζεται,  

οποιασδήποτε ποσότητας ουσίας υποκείµενης σε ελάχιστα απαιτούµενες αναλυτικές 

προδιαγραφές όπως σαλβουταµόλης- salbutamol, φορµοτερόλης-formoterol, καθίνης-cathine, 

εφεδρίνης-ephedrine, µεθυλεφεδρίνης- methylephedrine, ψευδοεφεδρίνης- pseudoephedrine σε 

συνδυασµό µε διουρητικό ή άλλον παράγοντα απόκρυψης, θα θεωρηθεί ως Αντικανονικό 

Αναλυτικό Εύρηµα, εκτός εάν ο αθλητής διαθέτει δυνατότητα εγκεκριµένης Κατ’ Εξαίρεση Χρήσης 
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για Θεραπευτικούς Σκοπούς για την ουσία αυτή, επιπροσθέτως της χορηγούµενης για το 

διουρητικό ή άλλον παράγοντα απόκρυψης. 

 

 

 

 

 

Β. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

 

M1. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 

 

Απαγορεύονται:  

α. Η χορήγηση ή επανα-εισαγωγή οποιασδήποτε ποσότητας αίµατος, αυτόλογου, οµόλογου ή 

ετερόλογου ή προϊόντων ερυθρών αιµοσφαιρίων οποιασδήποτε προέλευσης στο κυκλοφορικό 

σύστηµα.   

β. Η τεχνητή αύξηση της πρόσληψης, µεταφοράς ή απόδοσης οξυγόνου, 

συµπεριλαµβανοµένης αλλά όχι περιοριζοµένης της χρήσης υπερφθοριωµένων-χηµικών ενώσεων 

- perfluorochemicals,  εφαπροξιράλιο - efaproxiral (RSR13), και τροποποιηµένων προϊόντων 

αιµοσφαιρίνης (υποκατάστατα αίµατος βασισµένα στην αιµοσφαιρίνη, προϊόντα 

µικροενκαψυλιωµένης αιµοσφαιρίνης), µε την εξαίρεση του συµπληρωµατικού οξυγόνου δι’ 

εισπνοής.  

γ. Κάθε µορφή ενδοαγγειακού χειρισµού του αίµατος ή των συστατικών του αίµατος µε φυσικά ή 

χηµικά µέσα. 

 

 

M2. ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ 

 

α. Απαγορεύεται η αλλοίωση ή η απόπειρα αλλοίωσης µε σκοπό τη µεταβολή της ακεραιότητας και της 

εγκυρότητας των δειγµάτων που συλλέγονται σε ελέγχους ντόπινγκ. Οι χειρισµοί περιλαµβάνουν αλλά δεν 

περιορίζονται σε αντικατάσταση και/ή νόθευση ούρων (π.χ. πρωτεάσες).  

  

β. Οι ενδοφλέβιες εγχύσεις και/ή ενέσεις περισσοτέρων από 100 κ.εκ. ανά 12ωρο απαγορεύονται εκτός από 

αυτές οι οποίες χορηγήθηκαν νοµίµως λόγω νοσηλείας σε νοσοκοµείο, χειρουργικών επεµβάσεων ή 

κλινικών εξετάσεων. 

 

M3. ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΟ ΝΤΟΠΙΝΓΚ  

 

Απαγορεύονται τα ακόλουθα, τα οποία είναι δυνατόν να βελτιώσουν την αθλητική απόδοση:  
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1. Η χρήση πολυµερών των νουκλεϊνικών οξέων ή αναλόγων των νουκλεϊνικών οξέων. 

2. Η χρήση µέσων επεξεργασίας γονιδίων σχεδιασµένα να µεταβάλουν τις αλληλουχίες του 

γονιδιώµατος και/ή µεταγραφική ή επιγενετική ρύθµιση της έκφρασης γονιδίων 

3.  Η χρήση φυσιολογικών ή γενετικώς τροποποιηµένων κυττάρων. 

  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

 

ΙΙ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

ΜΟΝΟΝ ΕΝΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Επιπλέον των κατηγοριών Ο0 έως Ο5 και Μ1 έως Μ3, όπως καθορίζονται παραπάνω, εντός 

αγώνων απαγορεύονται και οι ακόλουθες κατηγορίες: 

 

 

Ο6. ∆ΙΕΓΕΡΤΙΚΑ - STIMULANTS 

 

Aπαγορεύονται όλα τα διεγερτικά συµπεριλαµβανοµένων των οπτικών ισοµερών τους π.χ. D- και 

L- όπου υπάρχουν. 

 

Τα διεγερτικά περιλαµβάνουν: 

 

α. ∆ιεγερτικά µη εµπίπτοντα στις ουσίες Eιδικής Aναφοράς:  

αδραφινίλιο adrafinil  

αµιφαιναζόλιο amiphenazole     

αµφεπραµόνη  amfepramone  

αµφεταµίνη  amfetamine 

αµφεταµινίλιο amfetaminil 

βενζυλοπιπεραζίνη  benzylpiperazine 

βενφθορέξιο benfluorex 

βρωµαντάνιο  bromantan    

χλωβενζορέξη clobenzorex 

κοκαΐνη  cocaine 

κροπροπαµίδιο cropropamide 

κροτεταµίδιο crotetamide 

λυσδεξαµφεταµίνη lisdexamfetamine 

µεθαµφεταµίνη(d-) metamfetamine(d-) 

µεθυλαµφεταµίνη p- methylamfetamine   p- 
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µεσοκάρβιο mesocarb     

µεφαινορέξη mefenorex    

µεφαιντερµίνη  mephentermine 

µοδαφινίλιο  modafinil     

νορφαινοφθοραµίνη  norfenfluramine 

πρενυλαµίνη prenylamine 

προλιντάνη  prolintane 

φαινεθυλλίνη  fenetylline 

φαινοδιµετραζίνη  phendimetrazine    

φαινοκαµίνη fencamine    

φαινοπροπορέξη  fenproporex   

φαιντερµίνη  phentermine     

φαινοφθοραµίνη fenfluramine    

φοντουρακετάµη [4-φαινυλοπιρακετάµη 

(καρφεδόνη)] 

fonturacetam [4-phenylpiracetam 

(carphedon)]  

φουρφαινορέξη furfenorex    

 

∆ιεγερτικό το οποίο δεν αναφέρεται ρητά σε αυτό το εδάφιο, θεωρείται Ουσία Ειδικής Αναφοράς. 

 

β. ∆ιεγερτικά εµπίπτοντα στις ουσίες Eιδικής Aναφοράς: 

 

αδρεναλίνη (επινεφρίνη)**** adrenaline (epinephrine)**** 

αιθαµιβάνιο etamivan 

αιθυλαµφεταµίνη  etilamphetamine   

αιθυλεφρίνη  etilefrine 

βενζαµφεταµίνη  benzphetamine 

διµεθυλαµφεταµίνη  dimethylamphetamine 

διµεθυλοβουτυλαµίνη 1,3- dimethylbutylamine1,3- 

επταµινόλη heptaminol 

εφεδρίνη*** ephedrine *** 

ισοµεθεπτένιο isometheptene 

καθίνη** cathine ** 

καθινόνη και παράγωγά της, π.χ. 

µεφαιδρόνη, µεθεδρόνη και α-

πυρρολιδινοβαλεροφαινόνη 

cathinone and its analogues, e.g. 

mephedrone, 

methedrone, and α - 

pyrrolidinovalerophenone 

λεβοµεθαµφεταµίνη levmethamfetamine 
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µεθυλενοδιοξυαµφεταµίνη (τεναµφεταµίνη) methylenedioxyamphetamine 

(Tenamfetamine) 

µεθυλενοδιοξυµεθαµφεταµίνη  methylenedioxymethamphetamine  

µεθυλεξαναµίνη (4-µεθυλεξαν-2-αµίνη) methylhexaneamine  (4-Methylhexan-2-amine) 

µεθυλεφεδρίνη*** methylephedrine *** 

µεθυλοφαινιδάτη  methylphenidate   

µεκλοφαινοξάτη  meclofenoxate   

νικαιθαµίδιο  nikethamide 

νορφαινεφρίνη  norfenefrine    

οκτοπαµίνη octopamine 

οξιλοφρίνη (µεθυλοσυνεφρίνη) oxilofrine (methylsynephrine) 

παραϋδροξυαµφεταµίνη 

(υδροξυαµφεταµίνη) 

parahydroxyamphetamine   

(Hydroxyamfetamine) 

πεµολίνη  pemoline 

πεντετραζόλη pentetrazole 

προπυλεξεδρίνη propylhexedrine   

σελεγιλίνη selegiline   

σιβουτραµίνη sibutramine   

στρυχνίνη  strychnine 

τουαµινοεπτάνιο tuaminoheptane 

φαιναιθυλαµίνη και παράγωγά της phenethylamine and its derivatives 

φαινοβουτραζάτη  fenbutrazate    

φαινοκαµφαµίνη  fencamfamin     

φαινοµετραζίνη  phenmetrazine  

φαινοπροµεθαµίνη  phenpromethamine 

φαµπροφαζόνη famprofazone 

ψευδοεφεδρίνη***** pseudoephedrine*****  

 

και άλλες ουσίες µε παρόµοια χηµική δοµή ή παρόµοια(ες) βιολογική(ές)  δράση(εις). 

Εκτός από: 

- κλονιδίνη 

- παράγωγα ιµιδαζολίου για τοπική/οφθαλµική χρήση και  αυτές οι ουσίες που 

περιλαµβάνονται στο Πρόγραµµα Παρακολούθησης του Παγκόσµιου Οργανισµού Αντι-Ντόπινγκ 

για το 2018: βουπροπιόνη - bupropion, καφεΐνη - caffeine, νικοτίνη-nicotine, φαινυλεφρίνη - 

phenylephrine, φαινυλο-προπανολαµίνη - phenylpropanolamine, πιπραδόλη - pipradol, συνεφρίνη 

– synephrine (µη απαγορευµένες ουσίες). 

** Η ουσία καθίνη-cathine απαγορεύεται, όταν η συγκέντρωσή της στα ούρα είναι µεγαλύτερη από 

5 µικρογραµµάρια ανά χιλιοστόλιτρο. 
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*** Οι ουσίες εφεδρίνη - ephedrine και µεθυλεφεδρίνη - methylephedrine απαγορεύονται, όταν 

η συγκέντρωσή τους στα ούρα είναι µεγαλύτερη από 10 µικρογραµµάρια ανά χιλιοστόλιτρο. 

**** ∆εν απαγορεύεται η αδρεναλίνη ως συστατικό σκευασµάτων για τοπική αναισθησία ή για 

τοπική χορήγηση (π.χ. ρινική, οφθαλµική).  

 

***** Η ουσία ψευδοεφεδρίνη - pseudoephedrine απαγορεύεται, όταν η συγκέντρωσή της στα 

ούρα είναι µεγαλύτερη από 150 µικρογραµµάρια ανά χιλιοστόλιτρο. 

 

Ο7. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ - NARCOTICS 

 

Απαγορεύονται τα παρακάτω ναρκωτικά: 

 

βουπρενορφίνη  buprenorphine    

δεξτροµοραµίδιο dextromoramide    

διαµορφίνη (ηρωίνη) diamorphine (heroin)    

µεθαδόνη methadone    

µορφίνη  morphine    

νικοµορφίνη nicomorphine 

οξυκωδόνη  oxycodone    

οξυµορφόνη  oxymorphone    

πενταζοκίνη  pentazocine    

πεθιδίνη pethidine 

υδροµορφόνη  hydromorphone 

φαιντανύλη  και παράγωγά της fentanyl and its derivatives 

  

Ο8. ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙ∆Η – CANNABINOIDS 

 

Απαγορεύονται τα ακόλουθα κανναβινοειδή: 

 τα φυσικά κανναβινοειδή π.χ. κάνναβις, χασίς, µαριχουάνα 

τα συνθετικά κανναβινοειδή π.χ.  ∆9-τετραϋδροκανναβινόλη (∆9-tetrahydrocannabinol – THC) και 

τα κανναβιµιµητικά. 

Εκτός από κανναβιδιόλη 

 

Ο9. ΓΛΥΚΟΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙ∆Η 

 

 Απαγορεύονται όλα τα γλυκοκορτικοστεροειδή, όταν χορηγούνται από το στόµα, το ορθό, 

ενδοφλεβίως ή ενδοµυϊκώς.   

Συµπεριλαµβανοµένων, αλλά µη περιοριζόµενων σε: 
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βηταµεθαζόνη betamethasone 

βουδεσονίδη budesonide 

κορτιζόνη cortisone 

δεφλαζακόρτη deflazacort 

δεξαµεθαζόνη dexamethasone 

φλουτικαζόνη  fluticasone 

υδροκορτιζόνη hydrocortisone 

µεθυλοπρεδνιζολόνη methylprednisolone 

πρεδνιζολόνη prednisolone 

πρεδνιζόνη prednisone 

τριαµκινολόνη triamcinolone 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

 

ΙΙΙ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ 

 

Σ1. β - ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ 

 

Οι β-αναστολείς απαγορεύονται µόνον Εντός Αγώνων, καθώς και Εκτός Αγώνων όπου 

καθορίζεται, για τα παρακάτω αθλήµατα. 

  

Τοξοβολία* (∆ιεθνής Όργανο ∆ιοίκησης Τοξοβολίας - WA)   

Αυτοκίνητο (∆ιεθνής Οµοσπονδία Αυτοκινήτου -  FIA) 

Μπιλιάρδο (Παγκόσµια Οµοσπονδία Μπιλιάρδου -  WCBS) 

Βέλη (Παγκόσµια Οµοσπονδία Darts – WDF) 

Γκολφ (∆ιεθνής Οµοσπονδία Γκολφ -  IGF) 

Σκοποβολή* (∆ιεθνής Σκοπευτική Οµοσπονδία – ISSF, ∆ιεθνής Παραολυµπιακή Επιτροπή - IPC)  

Σκι/σκι σε χιόνι (∆ιεθνής  Οµοσπονδία Χιονοδροµίας - FIS) άλµα σκι, ελεύθερες και χιονοσανίδα  

Υποβρύχια αθλήµατα (Παγκόσµια Οµοσπονδία Υποβρυχίων Αθληµάτων (CMAS))  σε άπνοια 

σταθερού βάρους µε ή χωρίς πτερύγια, δυναµική άπνοια µε και χωρίς πτερύγια, άπνοια ελεύθερης 

κατάδυσης, άπνοια Jump Blue, σπορ αλιείας, στατική άπνοια, στοχοβολή και µεταβλητού 

βάρους άπνοια. 

 

*απαγορεύεται επίσης Εκτός Αγώνων 

 

Συµπεριλαµβανοµένων, αλλά µη περιοριζοµένων σε: 
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ακεβουτολόλη acebutolol 

αλπρενολόλη     alprenolol 

ατενολόλη      atenolol 

βηταξολόλη     betaxolol 

βισοπρολόλη bisoprolol    

βουνολόλη     bunolol 

εσµολόλη     esmolol 

καρτεολόλη carteolol 

καρβεδιλόλη carvedilol 

κελιπρολόλη celiprolol 

λαβηταλόλη labetalol 

λεβοβουνόλη levobunolol  

µετιπρανολόλη metipranolol  

µετοπρολόλη metoprolol  

ναδολόλη nadolol 

οξπρενολόλη   oxprenolol 

πινδολόλη pindolol 

προπρανολόλη propranolol 

σοταλόλη sotalol 

τιµολόλη timolol  

 

 

          

 

 

 

 

 


