
 
 
 

Ενημέρωση για τον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών και Μεθόδων του 2011 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντί-Ντόπινγκ κυκλοφόρησε τον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών και 
Μεθόδων που τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2011.  

Το σημείωμα αυτό αποσκοπεί στο να επισημάνει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τον αντίστοιχο 
Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών και Μεθόδων του 2010.  

Μια νέα κατηγορία με την επωνυμία Μη Εγκεκριμένες Ουσίες (Ο0) απαγορεύει με αποτελεσματικό 
τρόπο κάθε ουσία που δεν κατέχει έγκριση από οποιαδήποτε κυβερνητική ρυθμιστική αρχή υγείας 
για θεραπευτική χρήση σε ανθρώπους (για παράδειγμα φάρμακα σε στάδιο προκλινικής ή κλινικής 
δοκιμής ή φάρμακα των οποίων η έγκριση έχει ανακληθεί). 
Στην κλάση Πεπτιδικές Ορμόνες, Αυξητικοί Παράγοντες και Σχετικές Ουσίες (Ο2), έχουν 
περιληφθεί οι σταθεροποιητές επαγόμενου από υποξία παράγοντα (HIF) ως παράδειγμα 
Παραγόντων που Διεγείρουν την Eρυθροποίηση.  

Στην ίδια κλάση, η ενδομυική χορήγηση Σκευασμάτων Παραγόμενων από Αιμοπετάλια (π.χ. 
Πλάσμα Εμπλουτισμένο σε Αιμοπετάλια, “στροβιλισμός αίματος”) χορηγούμενα ενδομυϊκός 
στο εξής δεν απαγορεύονται. 

Στην τελευταία παράγραφο της κλάσης Διουρητικά και άλλοι Παράγοντες Απόκρυψης (Ο5) 
επεξηγείται ότι η  χρήση Εντός και Εκτός Αγώνων οποιασδήποτε ποσότητας ουσίας υποκείμενης σε 
ελάχιστα απαιτούμενες αναλυτικές προδιαγραφές (όπως σαλβουταμόλης, μορφίνης, καθίνης, 
εφεδρίνης, μεθυλεφεδρίνης,και ψευδοεφεδρίνης) σε συνδυασμό με διουρητικό ή άλλον παράγοντα 
απόκρυψης απαιτεί την εξασφάλιση Εξαίρεσης Χρήσης για Θεραπευτικό Σκοπό για την ουσία αυτή, 
επιπρόσθετα από αυτήν που έχει χορηγηθεί για το διουρητικό ή άλλον παράγοντα απόκρυψης. 

Ο ορισμός των κανναβινοειδών (Ο8) έχει επαναδιατυπωθεί για να διευκρινιστεί ότι όλα τα 
κανναβινομιμητικά απαγορεύονται Εντός-Αγώνα. 

Η διαδοχική αφαίρεση, χειρισμός και επανεισαγωγή ολικού αίματος στο κυκλοφορικό σύστημα στο 
εξής περιλαμβάνεται στις απαγορευμένες μεθόδους (Μ2. Παραποίηση με χημικό και φυσικό 
τρόπο). 

Η αιθυλική αλκοόλη (Σ1) στο εξής δεν απαγορεύεται στο μοντέρνο πένταθλον για αγωνίσματα 
που περιλαμβάνουν σκοποβολή. Οι β-αναστολείς (Σ2) στο εξής δεν απαγορεύονται στη 
γυμναστική, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2011 απαγορεύονται στη σαΐτα. 

Από το 2011, οι αθλητές δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση Χρήσης [όπως ίσχυε για 
ορισμένους β2-αγωνιστές (Ο3), συγκεκριμένες οδούς χορήγησης των γλυκοκορτικοστεροειδών (Ο9) 
και για τα σκευάσματα παραγόμενα από αιμοπετάλλια (Ο2)]. Η αλλαγή αυτή φαίνεται στις Διεθνείς 
Προδιαγραφές για τις Εξαιρέσεις Χρήσης για Θεραπευτικό Σκοπό του 2011. Στο εξής οι Αθλητές θα 
δηλώνουν όλα τα φάρμακα και τα συμπληρώματα διατροφής που έκαμαν χρήση στο πρωτόκολλο 
ελέγχου ντόπινγκ κατά τον Έλεγχο Ντόπινγκ. Επίσης, οι αθλητές θα πρέπει να εξασφαλίζουν 
Εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικό Σκοπό πριν από την χρήση οποιασδήποτε απαγορευμένης 
ουσίας.    

 



 
 
 

 

Ο Κατάλογος Απαγορευμένων Ουσιών και Μεθόδων για το 2011, στα ελληνικά και τα αγγλικά, 
διατίθεται στην ιστοσελίδα της CyADA (www.cyada.org.cy). Επίσης, στην ιστοσελίδα της CyADA 
διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τις Εξαιρέσεις Χρήσης για Θεραπευτικό Σκοπό. Οι Αθλητές και το 
Προσωπικό Υποστήριξης των Αθλητών μπορούν να εξακριβώνουν στο καθεστώς των ουσιών 
επικοινωνώντας με την CyADA, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (tue@cyada.org.cy) ή στο τηλέφωνο 
+357-22353204 ή μέσω της ιστοσελίδα (www.cyada.org.cy).  
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