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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    Αριθμ. 34912 (1)
Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντό−

πινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ 
του Ν. 2725/1999.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ −

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 1558/85, άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών Γραμμα−

τειών» παρ. 2ε, περ. iv «Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» 
(ΦΕΚ 137/Α/85).

β) Του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/2005) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

γ) Του Π.Δ. 77/1985 (Φ.Ε.Κ. 28/Α΄/1985) «Οργανισμός της 
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού».

δ) Του άρθρου 128 Γ του Ν. 2725/1999 (Φ.Ε.Κ. 121/Α΄/1999) 
«Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλ−
λες διατάξεις», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 54 
του Ν. 3057/2002 (Φ.Ε.Κ. 239/Α΄/2002) «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουρ−
γείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις».

ε) Του Π.Δ. 186/09 Συγχώνευση των Υπουργείων Πο−
λιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης. 

(Φ.Ε.Κ. 213/Α΄/7−10−09).
στ) Του Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 243/11−11−2011).

2. Την υπ’ αριθμ. 28056/25−06−2009 (ΦΕΚ 277/ΥΟΔΔ/ 
29−6−2009) απόφαση περί Συγκρότησης του Εθνικού 
Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.), 
όπως τροποποιήθηκε  με την υπ’ αριθμ. 12053/27−3−2009 
(ΦΕΚ 172/ΥΟΔΔ/21−4−2009) απόφαση.

3. Την υπ’ αριθμ. 5387/5.2.2004 (Φ.Ε.Κ. 309/Β΄/2004) από−
φαση του Υφυπουργού Πολιτισμού περί «Κατάρτισης 
λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης 
του Ντόπινγκ, κατ’ άρθρο 128ΣΤ του Ν. 2725/1999, το 
οποίο προστέθηκε με το άρθρο 57 του Ν. 3057/2002».

4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1966/30−11−2011έγγραφο του 
Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ 
(Ε.Σ.ΚΑ. Ν), με το οποίο διατυπώνεται η γνώμη του.

5. Το διεθνές πρότυπο για το 2012 του καταλόγου 
απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων, του Παγκοσμίου 
Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA), καθώς επίσης και 
το διεθνές πρότυπο του WADA για την κατ΄ εξαίρεση 
χρήση απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων για θερα−
πευτικούς σκοπούς.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε ως εξής τα απαγορευμένα μέσα (ουσίες 
και μεθόδους ), κατά την έννοια των άρθρων 128 Β και 
128 Γ του Ν. 2725/1999, τα οποία έχουν τη δυνατότητα 
να μεταβάλουν τεχνητά την αγωνιστική διάθεση, ικα−
νότητα ή απόδοση ενός αθλητή είτε να συγκαλύψουν 
μια τέτοια μεταβολή.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 2012
Σύμφωνα με το άρθρο 4.2.2. του Παγκόσμιου Κώδικα 

Αντιντόπινγκ, όλες οι Απαγορευμένες Ουσίες θα θεω−
ρούνται 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 πε−

ριλαμβάνεται σε κάποιο από τα επόμενα τμήματα του 
Καταλόγου και η οποία δεν έχει μέχρι στιγμής εγκριθεί 
από οποιαδήποτε κυβερνητική ρυθμιστική αρχή υγείας 
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για θεραπευτική χρήση σε ανθρώπους (για παράδειγμα φάρμακα σε στάδιο προκλινικών ή κλινικών μελετών ή 
αποσυρθέντα από την κυκλοφορία, «φάρμακα των σχεδιαστών», κτηνιατρικά φάρμακα) 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)

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−διόλη) 1−androstenedione (5α−androst−1−ene−3,17−dione)

γεστρινόνη gestrinone 

δαναζόλη (17α−αιθυνυλ−17β−υδροξυανδροστ−4− ενο[2,3−
d]ισοξαζόλη)

danazol
(17α−ethynyl−17β−hydroxyandrost−4−eno[2,3−d]isoxazole)

δεϋδροχλωρομεθυλoτεστοστερόνη (4−χλωρο−17β−υδρο−
ξυ−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
(2α,17α−διμεθυλ−5α−ανδροσταν−3−όνη−17β−όλη)

methasterone
(2α,17α−dimethyl−5α−androstane−3−one−17β−ol)

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−
μεθυλοιστρ−4,9,11−τριεν−3−όνη)

metribolone (methyltrienolone, 17β−hydroxy−17α− methylestr− 
4,9,11−trien−3−one)

μπολανδιόλη (οιστρ−4 εν−3β, 17β διόλη) bolandiol estr−4ene−3b, 17b−diol)

μπολαστερόνη bolasterone 

μπολδενόνη Boldenone

μπολδιόνη (ανδροστα−1,4−διεν−3,17−διόνη) boldione (androsta−1,4−diene−3,17−dione) 

νανδρολόνη Nandrolone

19−νορανδροστενεδιόνη (οιστρ−4−εν−3,17−διόνη) 19−norandrostenedione (estr−4−ene−3,17−dione)
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νορκλοστεμπόλη Norclostebol

νορμπολεθόνη norboletone 

νοραιθανδρολόνη norethandrolone

οξαμπολόνη oxabolone 

οξανδρολόνη oxandrolone 

οξυμεθολόνη Oxymetholone

οξυμεστερόνη oxymesterone 

προστανοζόλη
(17β−υδροξυ−5α−ανδροστανο[3,2−c]πυραζόλιο)

prostanozol
(17β−hydroxy−5α−androstano [3,2−c] pyrazole)

στανοζολόλη Stanozolol

στενμπολόνη Stenbolone

τετραϋδρογεστρινόνη
(18α−ομο−πρεγνα−4,9,11− τριεν−17β−ολ−3−όνη)

tetrahydrogestrinone
(18α−homo−pregna−4,9,11− trien−17β−ol−3−one

1−τεστοστερόνη (17β−υδροξυ−5α−ανδροστ−1−εν−3− όνη) 1−testosterone (17β−hydroxy−5α−androst−1−en−3−one)

τρενμπολόνη Trenbolone

4−υδροξυτεστοστερόνη
(4,17β−διυδροξυανδροστ−4−εν−3όνη) 

4−hydroxytestosterone
(4,17β−dihydroxyandrost−4− en−3−one)

φθοριοξυμεστερόνη fluoxymesterone

φορμεμπολόνη Formebolone

φουραζαμπόλη
(17β−υδροξυ−17α−μεθυλ−5α− ανδροστανο−[2,3−c]−φουραζάνιο)

furazabol
(17β−hydroxy−17α−methyl−5α− androstano[2,3−c]−furazan)

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:

ανδροστενεδιόλη (ανδροστ−5−εν−3β,17β−διόλη) androstenediol (androst−5−ene−3β,17β−diol) 

ανδροστενεδιόνη (ανδροστ−4−εν−3,17−διόνη) androstenedione (androst−4−ene−3,17−dione)

διυδροτεστοστερόνη dihydrotestosterone

πραστερόνη (δεϋδροεπιανδροστερόνη) prasterone (dehydroepiandrosterone, DHEA) 

τεστοστερόνη testosterone

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

5α−ανδροσταν−3α,17α−διόλη 5α−androstane−3α,17α−diol

5α−ανδροσταν−3α,17β−διόλη 5α−androstane−3α,17β−diol

5α−ανδροσταν−3β,17α−διόλη 5α−androstane−3β,17α−diol

5α−ανδροσταν−3β,17β−διόλη 5α−androstane−3β,17β−diol

ανδροστ−4−εν−3α,17α−διόλη androst−4−ene−3α,17α−diol

ανδροστ−4−εν−3α,17β−διόλη androst−4−ene−3α,17β−diol

ανδροστ−4−εν−3β,17α−διόλη androst−4−ene−3β,17α−diol

ανδροστ−5−εν−3α,17α−διόλη androst−5−ene−3α,17α−diol

ανδροστ−5−εν−3α,17β−διόλη androst−5−ene−3α,17β−diol

ανδροστ−5−εν−3β,17α−διόλη androst−5−ene−3β,17α−diol

4−ανδροστενεδιόλη (ανδροστ−4−εν−3β,17β−διόλη) 4−androstenediol (androst−4−ene−3β,17β−diol)

5−ανδροστενεδιόνη (ανδροστ−5−εν−3,17−διόνη) 5−androstenedione (androst−5−ene−3,17−dione)
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επιδιϋδροτεστοστερόνη epi−dihydrotestosterone

επιτεστοστερόνη Epitestosterone

19−νορανδροστερόνη 19−norandrosterone

19−νορετιοχολανολόνη 19−noretiocholanolone

3α−υδροξυ−5α−ανδροσταν−17−όνη 3α−hydroxy−5α−androstan−17−one

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

7α−υδροξυ−DHEA 7a−hydroxy−DHEA

7β−υδροξυ−DHEA 7b−hydroxy−DHEA

7κετο−DHEA 7keto−DHEA

2. Άλλοι Αναβολικοί Παράγοντες συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριζομένων στα:

εκλεκτικοί τροποποιητές υποδοχέα ανδρογόνων selective androgen receptor modulators (SARMs)

Ζερανόλη Zeranol

Ζιλπατερόλη Zilpaterol

κλενβουτερόλη Clenbuterol

τιμπολόνη Tibolone

Ο2. ΠΕΠΤΙΔΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ, ΑΥΞΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Απαγορεύονται οι παρακάτω ουσίες, συμπεριλαμβανο−
μένων και των αποδεσμευτικών τους παραγόντων:

1. Παράγοντες που Διεγείρουν την Eρυθροποίηση 
(Erythropoiesis−Stimulating Agents) όπως η Ερυθροποιη−
τίνη (Erythropoietin − EPO), Δαρβεποιητίνη (Darbepoietin − 
dEPO), σταθεροποιητές του παράγοντα του επαγόμε−
νου από υποξία (hypoxia−inducible factor (HIF) stabilizers), 
μεθοξυ−πολυαιθυλεν−γλυκολ−εποετίνη βήτα (methoxy 
polyethylene glycol−epoetin beta − CERA), πεγινεσατίδη − 
Αιματίδη (peginesatide − Hematide),

2. Χοριονική Γοναδοτροπίνη (Chorionic Gonadotrophin − 
CG) και Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (Luteinizing Hormone − 
LH) στους άνδρες.

3. Ινσουλίνες (Insulins).
4. Κορτικοτροπίνες (Corticotrophins).
5. Αυξητική Ορμόνη (Growth Hormone – GH), Αυξητικός 

Παράγωv τύπου Ινσουλίνης−1 (Ιnsulin like Growth Factor−
1), Αυξητικοί Παράγοντες Ινοβλαστών (Fibroblast Growth 
Factors − FGFs), Αυξητικός Παράγων Ηπατοκυττάρων 
(Hepatocyte Growth Factor − HGF), Μηχανο−Αυξητικοί 
Παράγοντες (Mechano Growth Factors – MGFs), Αιμοπε−
ταλιακός Αυξητικός Παράγων (Platelet−Derived Growth 
Factor − PGDF), Αυξητικός Παράγων Αγγειακού−Ενδο−
θηλίου (Vascular−Endothelial Growth Factor – VEGF) και, 
όπως επίσης και κάθε άλλος αυξητικός παράγων ο οποί−
ος επιδρά στη σύνθεση/αποσύνθεση πρωτεϊνών μυών, 
τενόντων ή συνδέσμων, αγγειογένεση, χρήση ενέργειας, 
αναγεννητική ικανότητα ή εναλλαγή τύπου ινών.

και άλλες ουσίες με παρόμοια χημική δομή ή παρό−
μοια(ες) βιολογική(ες) δράση(εις). 

Ο3. Β2−ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Απαγορεύονται όλοι οι β2−αγωνιστές, συμπεριλαμβα−
νομένων αμφοτέρων των οπτικών (D− και L−) ισομερών 
τους όταν αυτά υπάρχουν, εκτός από τη σαλβουταμό−
λη – salbutamol (μέγιστο 1600 μικρογραμμάρια ανά 24 
ώρες, τη φορμοτερόλη (μέγιστο 36 μικρογραμμάρια ανά 
24 ώρες) και τη σαλμετερόλη δι’ εισπνοής, λαμβανομέ−
νων σύμφωνα με το προτεινόμενο θεραπευτικό σχήμα 
του παρασκευαστή.

Η παρουσία της σαλβουταμόλης στα ούρα σε συγκέ−
ντρωση μεγαλύτερη των 1000 νανογραμμαρίων ανά 
χιλιοστόλιτρο (ng/mL) ή της φορμοτερόλης σε συγκέ−
ντρωση μεγαλύτερη των 30 νανογραμμαρίων ανά χι−
λιοστόλιτρο (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 μελέ−
της, ότι το αποτέλεσμα τούτο ήταν συνέπεια μιας θε−
ραπευτικής δόσης δι’ εισπνοής, μέχρι τη μέγιστη δόση 
που αναφέρεται παραπάνω.

Ο4. ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΕΣ 

Απαγορεύονται οι ακόλουθες κατηγορίες:
1. Αναστολείς της αρωματάσης (aromatase inhibitors) 

συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιοριζόμενων 
στους:
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αναστροζόλη anastrozole

ανδροστα−1,4,6−τριεν−3,17−διόνη (ανδροστατριενδιόνη) androsta−1,4,6−triene−3,17−dione (androstatrienedione)

4−ανδροστεν−3,6,17−τριόνη (6−οξο) 4−androstene−3,6,17−trione (6−oxo)

αμινογλουτεθιμίδιο aminoglutethimide

εξεμεστάνη exemestane

λετροζόλη Letrozole

τεστολακτόνη testolactone

φορμεστάνη formestane

2. Εκλεκτικοί Τροποποιητές Υποδοχέων Οιστρογόνων (Selective Estrogen Receptor Modulators − SERMs) συμπε−
ριλαμβανομένων, 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

φουλβεστράντ fulvestrant

4. Παράγοντες που τροποποιούν τη(ις) λειτουργία(ες) της μυοστατίνης συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περι−
οριζόμενων στους: αναστολείς μυοστατίνης (myostatin inhibitors).

5. Μεταβολικοί τροποποιητές: PPARδ αγωνιστές (π.χ. GW 1516), PPARδ−ΑΜΡ−ενεργοποιημένη πρωτεϊνο−κινάση 
(ΑΜΡΚ) αγωνιστές του άξονα (π.χ. AICAR).

Ο5. ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ
Απαγορεύονται οι παράγοντες απόκρυψης. Οι παράγοντες απόκρυψης περιλαμβάνουν:

διογκωτές πλάσματος (π.χ. γλυκερίνη, ενδοφλέβια χο−
ρήγηση αλβουμίνης, δεξτράνης, υδροξυαιθυλ–αμύλου 
και μαννιτόλης)

plasma expanders (e.g. glycerol, intravenous administration 
of albumin, dextran, hydroxyethyl starch and mannitol)

δεσμοπρεσσίνη Desmopressin

διουρητικά Diuretics

προβενεσίδη probenecid

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

Τα διουρητικά περιλαμβάνουν:

αιθακρινικό οξύ etacrynic acid 

ακεταζολαμίδιο Acetazolamide

αμιλορίδη amiloride 

βουμετανίδη Bumetanide

θειαζιδικά παράγωγα (π.χ. βενδροφθορομεθειαζίδη, 
χλωροθειαζίδη, υδροχλωροθειαζίδη)

thiazides (e.g. bendroflumethiazide, chlorothiazide, 
hydrochlorothiazide)

ινδαπαμίδη indapamide 

κανρενόνη Canrenone

μετολαζόνη metolazone

σπιρονολακτόνη spironolactone 

τριαμτερένιο triamterene 

φουροσεμίδη furosemide 

χλωρθαλιδόνη chlortalidone



45126 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

και άλλες ουσίες με παρόμοια χημική δομή ή παρό−
μοια(ες) βιολογική(ες) δράση(εις) (εκτός της δροσπερι−
νόνης – drosperinone, του παμαβρωμίου − pamabrom και 
τοπικής χρήσης δορζολαμίδης − dorzolamide και βρινζο−
λαμίδης − brinzolamide τα οποία δεν απαγορεύονται).

 Η χρήση Εντός και Εκτός Αγώνων οποιασδήποτε 
ποσότητας ουσίας υποκείμενης σε ελάχιστα απαι−
τούμενες αναλυτικές προδιαγραφές (όπως σαλβου−
ταμόλης− salbutamol, φορμοτερόλης−formoterol, μορ−
φίνης−morphine, καθίνης−cathine, εφεδρίνης−ephedrine, 
μεθυλεφεδρίνης− methylephedrine, ψευδοεφεδρίνης− 
pseudoephedrine) σε συνδυασμό με διουρητικό ή άλλον 
παράγοντα απόκρυψης, απαιτεί την παροχή ειδικής Κατ’ 
Εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς για την 
ουσία αυτή, επιπροσθέτως της χορηγούμενης για το 
διουρητικό ή άλλον παράγοντα απόκρυψης.

Β. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
M1. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Απαγορεύονται: 
α. To ντόπινγκ αίματος συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 

αυτόλογου, ομόλογου ή ετερόλογου αίματος ή προϊόντων 
ερυθρών αιμοσφαιρίων οποιασδήποτε προέλευσης.

β. Η τεχνητή αύξηση της πρόσληψης, μεταφοράς ή 
απόδοσης οξυγόνου, συμπεριλαμβανομένης αλλά όχι 
περιοριζομένης της χρήσης υπερφθοριο−χημικών ενώ−
σεων − perfluorochemicals, εφαπροξιράλ − efaproxiral 
(RSR13), και τροποποιημένων προϊόντων αιμοσφαιρίνης 
(υποκατάστατα αίματος βασισμένα στην αιμοσφαιρίνη, 
προϊόντα μικροενκαψυλιωμένης αιμοσφαιρίνης), με την 
εξαίρεση του συμπληρωματικού οξυγόνου. 

M2. ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ

α. Απαγορεύεται η αλλοίωση ή η απόπειρα αλλοίω−
σης με σκοπό τη μεταβολή της ακεραιότητας και της 
εγκυρότητας των δειγμάτων που συλλέγονται σε ελέγ−

χους ντόπινγκ. Οι χειρισμοί περιλαμβάνουν αλλά δεν 
περιορίζονται σε αντικατάσταση και/ή νόθευση ούρων 
(π.χ. πρωτεάσες). 

β. Οι ενδοφλέβιες εγχύσεις και/ή ενέσεις περισσοτέ−
ρων από 50 κ.εκ. ανά 6ωρο απαγορεύονται εκτός από 
αυτές οι οποίες χορηγήθηκαν νομίμως λόγω νοσηλείας 
σε νοσοκομείο ή κλινικών εξετάσεων.

γ. Απαγορεύεται η διαδοχική αφαίρεση, χειρισμός 
και επανεισαγωγή ολικού αίματος στο κυκλοφορικό 
σύστημα.

M3. ΓΟΝΙΔΙΑΚΟ ΝΤΟΠΙΝΓΚ 

Απαγορεύονται τα ακόλουθα, τα οποία είναι δυνατόν 
να βελτιώσουν την αθλητική απόδοση: 

1. Η μεταφορά νουκλεϊνικών οξέων ή αλληλουχιών 
νουκλεϊνικών οξέων.

2. 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 απαγο−
ρεύονται και οι ακόλουθες κατηγορίες:

Ο6. ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ − STIMULANTS

Aπαγορεύονται όλα τα διεγερτικά (συμπεριλαμβα−
νομένων αμφοτέρων των οπτικών (D− και L−) ισομερών 
τους, εκτός των παραγώγων ιμιδαζολίου για τοπική χρή−
ση και των διεγερτικών εκείνων που περιλαμβάνονται 
στο Πρόγραμμα Παρακολούθησης του 2012*.

Τα διεγερτικά περιλαμβάνουν:
α. Διεγερτικά μη εμπίπτοντα στις ουσίες Eιδικής Aνα−

φοράς: 

αδραφινίλη Adrafinil

αιθυλαμφεταμίνη etilamphetamine 

αμφεπραμόνη Amfepramone

αμιφαιναζόλη amiphenazole 

αμφεταμίνη Amphetamine

αμφεταμινίλη Amphetaminil

βενζαμφεταμίνη Benzphetamine

βενζυλπιπεραζίνη Benzylpiperazine

βενφθορέξ Benfluorex

βρωμαντάνη bromantan 

διμεθυλαμφεταμίνη dimethylamphetamine

κοκαΐνη Cocaine

κροπροπαμίδιο Cropropamide

κροτεταμίδιο Crotetamide

μεθαμφεταμίνη (D−) methamphetamine (D−)

p−μεθυλαμφεταμίνη p−methylamphetamine 

μεθυλενοδιοξυαμφεταμίνη methylenedioxyamphetamine
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μεθυλενοδιοξυμεθαμφεταμίνη methylenedioxymethamphetamine

μεσοκάρμπ mesocarb 

μεφαινορέξ mefenorex 

μεφαιντερμίνη Mephentermine

μοδαφινίλη modafinil 

νορφαινφλουραμίνη Norfenfluramine

προλιντάνη Prolintane

πρενυλαμίνη Prenylamine

φαινδιμετραζίνη phendimetrazine 

φαινετυλλίνη Fenetylline

φαινκαμίνη fencamine 

φαινμετραζίνη phenmetrazine 

φαινπροπορέξ fenproporex 

φαιντερμίνη phentermine 

φαινφλουραμίνη fenfluramine 

4−φαινυλπιρακετάμη (καρφεδόνη) 4−phenylpiracetam (carphedon) 

φαμπροφαζόνη Famprofazone

φουρφαινορέξ furfenorex 

χλωβενζορέξ Clobenzorex

Ένα διεγερτικό το οποίο δεν αναφέρεται ρητά σε αυτό το εδάφιο, θεωρείται Ουσία Ειδικής Αναφοράς.

β. Διεγερτικά εμπίπτοντα στις ουσίες Eιδικής Aναφοράς:

αδρεναλίνη** adrenaline**

αιθαμιβάνη Etamivan

αιθυλεφρίνη Etilefrine

επταμινόλη Heptaminol

εφεδρίνη**** ephedrine****

ισομεθεπτένιο Isometheptene

καθίνη*** cathine***

λεβμεθαμφεταμίνη levmethamfetamine

μεθυλεξαναμίνη (διμεθυλπεντυλαμίνη) methylhexaneamine (dimethylpentylamine)

μεθυλεφεδρίνη**** methylephedrine****

μεθυλφαινιδάτη methylphenidate 

μεκλοφαινοξάτη meclofenoxate 

νικεταμίδιο Nikethamide

νορφαινεφρίνη norfenefrine 

οκτοπαμίνη Octopamine

οξιλοφρίνη Oxilofrine

παραϋδροξυαμφεταμίνη parahydroxyamphetamine 

πεμολίνη Pemoline

πεντετραζόλη Pentetrazole

προπυλεξεδρίνη propylhexedrine 
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σελεγιλίνη Selegiline 

σιβουτραμίνη sibutramine 

στρυχνίνη Strychnine

τουαμινοεπτάνιο Tuaminoheptane

φαινβουτραζάτη fenbutrazate 

φαινκαμφαμίνη fencamfamin 

φαινπρομεθαμίνη Phenpromethamine

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

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

* Δεν θεωρούνται Aπαγορευμένες Oυσίες οι ουσίες 
που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Παρακολούθη−
σης του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντι−Ντόπινγκ για 
το 2011 (βουπροπιόνη − bupropion, καφεΐνη − caffeine, 
φαινυλεφρίνη − phenylephrine, φαινυλο−προπανολαμίνη − 
phenylpropanolamine, πιπραδόλη − pipradol, συνεφρίνη − 
synephrine).

** Δεν απαγορεύεται η αδρεναλίνη ως συστατικό 
ιδιοσκευασμάτων για τοπική αναισθησία ή για τοπική 
χορήγηση (π.χ. ρινική, οφθαλμική). 

*** Η ουσία καθίνη−cathine απαγορεύεται, όταν η 
συγκέντρωσή της στα ούρα είναι μεγαλύτερη από 5 
μικρογραμμάρια ανά χιλιοστόλιτρο.

**** Οι ουσίες εφεδρίνη − ephedrine και μεθυλεφεδρί−
νη − methylephedrine απαγορεύονται, όταν η συγκέντρω−
σή τους στα ούρα είναι μεγαλύτερη από 10 μικρογραμ−
μάρια ανά χιλιοστόλιτρο.

***** Η ουσία ψευδοεφεδρίνη − pseudoephedrine απα−
γορεύεται, όταν η συγκέντρωσή της στα ούρα είναι με−
γαλύτερη από 150 μικρογραμμάρια ανά χιλιοστόλιτρο.

Ο7. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ − NARCOTICS
Απαγορεύονται τα παρακάτω ναρκωτικά:

βουπρενορφίνη buprenorphine 

δεξτρομοραμίδιο dextromoramide 

διακετυλομορφίνη− διαμορφίνη (ηρωίνη) diamorphine (heroin) 

μεθαδόνη methadone 

μορφίνη morphine 

οξυκωδόνη oxycodone 

οξυμορφόνη oxymorphone 

πενταζοκίνη pentazocine 

πεθιδίνη Pethidine

υδρομορφόνη hydromorphone

φεντανύλη και παράγωγά της fentanyl and its derivatives

Ο8. ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΗ – CANNABINOIDS
Απαγορεύονται η φυσική (π.χ. κάνναβις, χασίς, μαρι−

χουάνα) ή συνθετική Δ9−τετραϋδροκανναβινόλη (Δ9−
tetrahydrocannabinol – THC) και τα κανναβιμιμητικά [π.χ. 
“Spice” (περιέχον JWH018, JWH073), HU−210].

Ο9. ΓΛΥΚΟΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ
Απαγορεύονται όλα τα γλυκοκορτικοστεροειδή, όταν 

χορηγούνται από το στόμα, το ορθό, ενδοφλεβίως ή 
ενδομυϊκώς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΙΙΙ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Σ1. ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ
Η αιθυλική αλκοόλη (αιθανόλη) απαγορεύεται μόνον 

Εντός Αγώνων, στα παρακάτω αθλήματα. Η ανίχνευση 
θα γίνεται με ανάλυση του εκπνεόμενου αέρα και/ή 
αίματος. To όριο συγκέντρωσης αλκοόλης (στο αίμα), 
υπέρβαση του οποίου συνιστά παράβαση ντόπινγκ είναι 
0,10 γραμμάρια ανά λίτρο (g/L). 

Αεροναυτική (Διεθνής Αεραθλητική Ομοσπονδία − FAI)
Αυτοκίνητo (Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου − FIA)
Καράτε (Παγκόσμια Ομοσπονδία Καράτε − WKF)
Τοξοβολία (Διεθνής Ομοσπονδία Τοξοβολίας − FITA) 
Μοτοσυκλετισμός (Διεθνής Ομοσπονδία Μοτοσυκλε−

τισμού − FIM)
Powerboating (Διεθνής Ομοσπονδία Powerboating − UIM)
Σ2. β − ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ
Οι β−αναστολείς απαγορεύονται μόνον Εντός Αγώ−

νων, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά, στα παρακάτω 
αθλήματα.

Αεροναυτική (Διεθνής Αεραθλητική Ομοσπονδία − FAI)
Τοξοβολία (Διεθνής Ομοσπονδία Τοξοβολίας − FITA)

(απαγορεύεται επίσης Εκτός Αγώνων)
Αυτοκίνητο (Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου − FIA)
Μπιλιάρδο (Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπιλιάρδου − WCBS)
Μπόουλινγκ (Διεθνής Ομοσπονδία Μπόουλινγκ − FIQ)
Boules (CMSB)
Μπριτζ (Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπριτζ − FMB)
Βέλη (Παγκόσμια Ομοσπονδία Darts – WDF)
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Γκολφ (Διεθνής Ομοσπονδία Γκολφ − IGF)
Powerboating (Διεθνής Ομοσπονδία Powerboating − UIM)
Σκοποβολή (Διεθνής Σκοπευτική Ομοσπονδία – ISSF, 

Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή − IPC)
(απαγορεύεται επίσης Εκτός αγώνων)

Σκι σε χιόνι (Διεθνής Ομοσπονδία Χιονοδρομίας − FIS) 

άλμα σκι, ελεύθερες και χιονοσανίδα 

Οι β –αναστολείς περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορί−

ζονται σε, τα παρακάτω:

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

Η παρούσα ισχύει από 01.01.2012, οπότε και παύει η 
ισχύς της υπ’ αριθμ. 3851/08.02.2011 (Φ.Ε.Κ. 320/Β΄/2011) 
κοινής υπουργικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

    F 
 Αριθμ. 21927/133623 (2)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτι−

κής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλελέρ: 
επέκταση της περιοχής αρμοδιότητας της επιχεί−
ρησης στα όρια του νέου Καλλικρατικού Δήμου 
Κιλελέρ. 

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α) Των άρθρων 1, 6, 107, 214 και 280 του Ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/Α΄/7−6−2010).

Β) Του άρθρου 2 παρ.2 Ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191/Α΄/1980) 
«Περί κινήτρων διά την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Ύδρευ−
σης και Αποχέτευσης», όπως αντικαταστάθηκαν με τις 
όμοιες του άρθρου 8 παρ.7 του Ν.2839/2000 (ΦΕΚ 196/
Α΄/2000).

2. Το με αριθμό 138/2010 Προεδρικό Διάταγμα «Οργα−
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας  − 
Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/Α΄/27−12−2010).

3. Τη υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 2990/18604/25−2−2011 απόφα−
ση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας περί «Μεταβίβα−
σης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς 
Ελλάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους Δι−
ευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διεύ−
θυνσης» (ΦΕΚ 385/Β΄/11−3−2011).

4. Τη με αριθμό 37/2011 απόφαση του Δήμου Κιλε−
λέρ περί «συγχώνευσης των δημοτικών επιχειρήσεων 
ύδρευσης − αποχέτευσης του Δήμου Κιλελέρ Λάρισας 
και σύστασης νέας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης−
Αποχέτευσης με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ−ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ, σύμφωνα 
με το άρθρο 109 του Ν.3852/2010», η οποία κρίθηκε νό−
μιμη με την αριθμ. 5058/28911/29−4−2011 απόφαση της 
Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας−Στερεάς Ελλάδας και δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 1055/Β΄/30−5−2011.
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5. Την υπ’ αριθμ. 241/2011 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Κιλελέρ, αναφορικά με την «Τρο−
ποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επι−
χείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κιλελέρ ως προς 
την περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης».

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την επέκταση της περιοχής αρμοδι−
ότητας της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Κιλελέρ στις εδαφικές 
περιφέρειες των δημοτικών ενοτήτων Αρμενίου, Κιλελέρ 
και Κραννώνα του δήμου Κιλελέρ.

Β. Τροποποιούμε τη συστατική πράξη της ΔΕΥΑ Κι−
λελέρ (αριθμ. 37/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Κιλελέρ, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1055/Β΄/ 
30−5−2011), ως προς την περιοχή αρμοδιότητας της επι−
χείρησης, ως εξής:

«3. Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η 
διοικητική περιφέρεια του Δήμου Κιλελέρ, όπως προ−
έκυψε έπειτα από τη συνένωση των τέως δήμων Νί−
καιας, Πλατυκάμπου, Αρμενίου, Κιλελέρ και Κραννώ−
να, στα πλαίσια της διοικητικής μεταρρύθμισης του 
Ν.3852/2010».

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 37/2011 απόφα−
ση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλελέρ (ΦΕΚ1055/Β΄/ 
30−5−2011).

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως 

  Λάρισα, 20 Δεκεμβρίου 2011 

Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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