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      Έχοντας υ̟όψη: 
1. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά µε τη διάθεση φυτο̟ροστατευτικών ̟ροϊόντων στην 
αγορά και ειδικότερα τo άρθρo 45 αυτού. 

2. Το Νόµο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση 
αυτών και συναφείς διατάξεις και συναφείς διατάξεις, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Κανονισµό 396/2005 του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης 
Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοί̟ων φυτοφαρµάκων µέσα η ̟άνω στα τρόφιµα και 
τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής ̟ροέλευσης και για την τρο̟ο̟οίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ 
του Συµβουλίου, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει. 

4. Τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/1822 της Ε̟ιτρο̟ής της 13ης Οκτωβρίου 2016 για την τρο̟ο̟οίηση των 
̟αραρτηµάτων II, III και V του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοί̟ων για τις ουσίες aclonifen, 
deltamethrin, fluazinam, methomyl, sulcotrione και thiodicarb µέσα ή ̟άνω σε ορισµένα ̟ροϊόντα. 

5. Την υ̟’ αριθ. ̟ρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β’/1-03-2017) Α̟όφαση µε θέµα 
"Μεταβίβαση του δικαιώµατος υ̟ογραφής «µε εντολή Υ̟ουργού και Υφυ̟ουργού» στους: Γενικό 
Γραµµατέα, Γενικό Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, 
Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους Τµήµατος και 
Υ̟εύθυνους Γραφείου του Υ̟ουργείου Αγροτικής Ανά̟τυξης και Τροφίµων ". 

6. To εισηγητικό σηµείωµα της Υ̟ηρεσίας 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

A. Τρο̟ο̟οιούµε τα σηµεία 5 και 13.2 της µε αριθ. 14.465 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά 
του φυτο̟ροστατευτικού ̟ροϊόντος DELTATHRIN, ̟ου χορηγήθηκε µε την αριθ. ̟ρωτ. 
11439/132027/21-11-2013 Α̟όφασή µας, ό̟ως έχει µέχρι σήµερα τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύει, 
σύµφωνα µε τα ̟αρακάτω: 
 

5  5.1 Φάσµα δράσης 
 
 
Πεδίο 
Εφαρµογής 

Στόχοι 

Κ.εκ. 
Σκευάσµατος 
/ 100 λίτρα 
ψεκ. Υγρό 

Όγκος 
ψεκ. 
Υγρού 
 (λίτρα / 
στρέµµα) 

Κ.εκ. 
σκευά-

σµατος/ 
στρέµµα 

Τρό̟ος και  
χρόνος 
εφαρµογής / 
µεσοδιαστήµατα 
ε̟εµβάσεων 
(ηµέρες) 

Μέγιστος 
αριθµός 
εφαρµογών 
ανά  
Καλλιεργη-
τική ̟ερίοδο 
 

Εσ̟εριδοειδή 
-Πορτοκαλιά 
-Λεµονιά 
-Μανταρινιά 
-Γκρέι̟-φρούτ 
-Νεραντζιά 

Αφίδες  
(Myzus persicae) 

30-50 100 
 

(30-50) 
 

Ψεκασµός µε 
την εµφάνιση 
των ̟ροσβολών 
 
 

1 
 

Λεκάνιο 
(Saissetia oleae), 
Μύγα της 
Μεσογείου 
(Ceratitis capitata) 

50 
 

100 
 
 

(50) 
 

Ακρόδρυα 
-Αµυγδαλιά 
-Φιστικιά 
-Φουντουκιά 
-Καρυδιά 
-Καστανιά 
 

Αφίδες  
(Hyalopterus spp.) 
 

30 
 
 

140  
 
 

(42-50) Ψεκασµός µε 
την εµφάνιση 
των ̟ροσβολών 
µε 
µεσοδιαστήµατα 
14 ηµερών 

2 

Καρ̟όκαψα 
Καρυδιάς 
(Laspeyresia 
pomonella) 
Καρ̟όκαψα 
Καστανιάς 
(Laspayresia 
splendana) 

50 100 

Ευρύτοµο 
(Eurytoma 
plotnicovi) 

50 100 (50) Με την έναρξη 
των ̟τήσεων 
των ακµαίων µε 
µεσοδιαστήµατα 
14 ηµερών 

Μηλοειδή 
-Μηλιά 
-Αχλαδιά 
-Κυδωνιά 
-Μουσµουλιά 
 

Καρ̟όκαψα, 
(Laspeyresia 
pomonella),  
Αφίδες (Aphis 
pomi,  Dysaphis 
plantaginea), 
Ψύλλα µηλιάς 
(Psylla mali) 

30-50* 
 
 

100-140 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(30-50) 
 
 
 
 
 
 

Ψεκασµός µε 
την εµφάνιση 
των ̟ροσβολών 
µε 
µεσοδιαστήµατα 
14 ηµερών  
 

2 
 

Φυλλοδέτες 
(Adoxophyes 
orana, Archips 
rosanus) 

35 (35-50) 
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Ψύλλα αχλαδιάς 
(Psylla pyri) 
 

50 100 (50) 

Πυρηνόκαρ̟α 
-Ροδακινιά 
-Νεκταρινιά 
-Βερικοκιά 
-∆αµασκηνιά 
-Κερασιά 
-Βυσσινιά 

Φυλλοδέτες 
(Adoxophyes 
orana), Archips 
rosanus), 
Ανάρσια 
(Anarsia 
lineatella) 

35 
 
 

100-140 
 
 

 (35-49) 
 

Ψεκασµός µε 
την εµφάνιση 
των ̟ροσβολών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

Ραγολέτιδα 
(Rhagoletis cerasi) 

40-50 (40-70) 

Μύγα της 
Μεσογείου 
(Ceratitis capitata) 

50 (50-70) 

Αφίδες  (Myzus 
persicae, Myzus 
cerasi, 
Hyalopterus 
pruni),  
Καρ̟όκαψα της 
∆αµασκηνιάς 
(Laspeyresia 
funebrana) 

30-50 (30-70) 

Αµ̟έλι** 
 

Ευδεµίδα  
(Lobesia botrana) 
 
 

50 (1η γενεά)  
 
50-70  
(2η  και 3η 
γενεά) 

100 
 
 
 
 

(50 - 70) 
 
 
 

Ψεκασµός µε 
την εµφάνιση 
των ̟ροσβολών 
µε 
µεσοδιαστήµατα 
14 ηµερών  
 
 

3 
 
 

Κοχυλίδα  
(Clysia 
ambiguella)  
 

50-70 (50 - 70) 

Τζιτζικάκια 
(Empoasca spp.) 

50 (50) 

Φράουλα 
(Υ̟αίθρου και 
Θερµοκη̟ίου) 

Αφίδες 
(Aphis spp.) 
 

50 50-100 (25-50) Ψεκασµός µε 
την εµφάνιση 
των ̟ροσβολών 
µε 
µεσοδιαστήµατα 
14 ηµερών  

3 

Ελιά ∆άκος [Bactrocera 
(Dacus) oleae] 
 

50 
 

100-140 
 
 

(50 -70) 
 
 

Σύµφωνα µε τις 
συλλήψεις των 
ακµαίων στις 
̟αγίδες 

1 
 

Λεκάνιο  
(Saissetia oleae) 
 

50 (50 - 70) 
 

Mε την 
εµφάνιση των 
̟ροσβολών 
 Βαµβακάδα 

(Euphyllura spp.) 
30-50 
 

(30 - 70) 
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Πυρηνοτρήτης  
(Prays oleae) 
 

30 (ανθοβ.) 
50 (καρ̟οβ.) 
 
 

100-140 
 

(30 -70) 
 

Στην έναρξη της 
άνθησης 
(ανθόβια γενεά) 
και αµέσως µετά 
την καρ̟όδεση 
(καρ̟όβια 
γενεά) µεταξύ 
ωοθεσίας και 
εκκόλαψης των 
ωών και 
σύµφωνα µε τις 
συλλήψεις των 
ακµαίων στις 
φεροµονικές 
̟αγίδες 

Κρεµµύδι,  
Πράσο, 
Σκόρδο 

Θρί̟ας (Thrips 
tabaci) 
Κοφτοσκούληκα 
(Agrotis sp). 

- 
 
 

40-50 
 
 

30-50 
 

Ψεκασµός µε 
την εµφάνιση 
των ̟ροσβολών 
µε 
µεσοδιαστήµατα 
14 ηµερών 

3 
 

Σολανώδη 
-Τοµάτα 
-Πι̟εριά 
-Μελιτζάνα 
(Υ̟αίθρου)  
 
Πι̟εριά 
(Θερµοκη̟ίου) 

Πράσινο 
σκουλήκι 
(Helicoverpa 
armigera), 
Σ̟οντό̟τερα 
(Spodoptera spp.), 
∆ορυφόρος 
(Leptinotarsa 
decemlineata),  
Αφίδες (Myzus 
persicae, Aphis 
gossypii, 
Anuraphis 
cardui, 
Hyperomyzus 
lactucae) 
 

50 
 
 

60-100 
(Y) 
60-140 
(Θ) 
 

(30 - 50) 
(Υ) 
(30 - 70) 
(Θ) 
 

Υ̟αίθρου 
Ψεκασµός µε 
την εµφάνιση 
των ̟ροσβολών 
µε 
µεσοδιαστήµατα  
14  ηµερών 
 
Θερµοκη̟ίου 
Ψεκασµός µε 
την εµφάνιση 
των ̟ροσβολών 
µε 
µεσοδιαστήµατα  
7 ηµερών 
 

Υ̟αίθρου: 3 
 
 
Θερµοκη̟ίου: 
4 

 

Βρωµούσα 
(Nezara viridula)  
 

30 60-100 
(Y) 
60-140 
(Θ) 
 

(18-30) 
(Υ) 
(18-42) 
(Θ) 
 

Αλευρώδης 
(Trialeurodes 
vaporariorum) 
 

70 (Θ) 
 

60-100 
(Θ) 
 

(42-70) 
(Θ) 
 

Κοφτοσκούληκα 
(Agrotis sp). 

- 60-100 
(Y) 

30-50 (Y) 
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Σολανώδη 
-Τοµάτα 
-Μελιτζάνα 
(Θερµοκη̟ίου) 
 

Πράσινο 
σκουλήκι 
(Helicoverpa 
armigera), 
Σ̟οντό̟τερα 
(Spodoptera spp.), 
∆ορυφόρος 
(Leptinotarsa 
decemlineata),  
Αφίδες (Myzus 
persicae, Aphis 
gossypii, 
Anuraphis 
cardui, 
Hyperomyzus 
lactucae) 
 

50 60-100 
(Θ) 

(30-50) 
(Θ) 

Ψεκασµός µε 
την εµφάνιση 
των ̟ροσβολών 
µε 
µεσοδιαστήµατα 
7 ηµερών 

4  

Βρωµούσα 
(Nezara viridula)  
 

30 60-140 
(Θ) 
 

(18-42) 
(Θ) 
 

Κολοκυνθοειδή 
-Αγγούρι 
-Αγγουράκι 
-Κολοκύθι 
-Πε̟όνι 
-Καρ̟ούζι 
(Υ̟αίθρου και 
Θερµοκη̟ίου) 

Πράσινο 
σκουλήκι 
(Helicoverpa 
armigera), 
Σ̟οντό̟τερα 
(Spodoptera spp.), 
 Αφίδες (Aphis 
spp., 
Hyperomyzus 
lactucae) 

50 
 
 
 

60-100 
(Υ) 
60-140 
(Θ) 
 
 

(30-50) 
(Y) 
(30-70) 
(Θ) 
 
 

Ψεκασµός µε 
την εµφάνιση 
των ̟ροσβολών 
µε 
µεσοδιαστήµατα 
7 ηµερών 

3 

Κοφτοσκούληκα 
(Agrotis sp). 

- 60-100 
(Y) 

30-50 (Y) 

Λάχανο (εκτός 
α̟ό το 
κινέζικο), 
Κουνου̟ίδι, 
Μ̟ρόκολο 

Πιερίδα (Pieris 
spp.), Μαµέστρα 
(Mamestra 
brassicae),  
Πλούζια (Plusia 
gamma),  
Πράσινο 
σκουλήκι 
(Helicoverpa 
armigera), 
Σ̟οντό̟τερα 
(Spodoptera 
littoralis),   
Αφίδες  
(Myzus persicae, 
Brevicoryne 
brassicae) 
Κοφτοσκούληκα 
(Agrotis spp). 

- 
 

50 
 

30-50 Ψεκασµός µε 
την εµφάνιση 
των ̟ροσβολών 
µε 
µεσοδιαστήµατα 
14 ηµερών 

2 
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Πλουτέλλα 
(Plutella 
xylostella) 

- 50 50 

Μαρούλι 
(Υ̟αίθρου) 

Πράσινο 
σκουλήκι 
(Helicoverpa 
armigera), 
Σ̟οντό̟τερα 
(Spodoptera 
exigua),  Άλτης 
(Chrysodeixis 
chalcites),  
Αφίδες 
(Hyperomyzus 
lactucae, Aphis 
spp., Nasonovia 
ribis-nigri) 

50 
 
 

50-100 
 
 

(25-50) 
 
 

Ψεκασµός µε 
την εµφάνιση 
των ̟ροσβολών 
µε 
µεσοδιαστήµατα 
7 ηµερών 

3 
 
 

Κοφτοσκούληκα 
(Agrotis spp.) 

- 30-50  

Μαϊντανός, 
Φύλλα σέλινου, 
Ρόκα 

Αφίδες (Aphis 
sp.), 
Σ̟οντό̟τερα 
(Spodoptera 
exigua), 
Μαµέστρα 
(Mamestra spp.),  
Άλτης 
(Chrysodeixis 
chalcites) 

50 
 
 

70 
 
 
 

(35) 
 
 

Ψεκασµός µε 
την εµφάνιση 
των ̟ροσβολών 
µε 
µεσοδιαστήµατα 
14 ηµερών 

2 
 
 

Κοφτοσκούληκα 
(Agrotis s.p) 

- 30-50 

Ψυχανθή 
(όσ̟ρια) 
Φασόλια,  
-Κουκιά, 
-Φακή, 
-Ρεβίθια  

Πράσινο 
σκουλήκι 
(Helicoverpa 
armigera) 
Αφίδες  
(Myzus persicae, 
Aphis spp.) 
Κοφτοσκούληκα 
(Agrotis spp). 

- 
 
 

50-100 
 
 

30-50 
 
 

Ψεκασµός µε 
την εµφάνιση 
των ̟ροσβολών 
µε 
µεσοδιαστήµατα 
14 ηµερών  

2 

Μ̟ιζέλια 
Φρέσκα 
(αρακάς)  

Αφίδα των 
µ̟ιζελιών 
(Acyrthosiphon 
pisum), 
Σιτόνα (Sitona 
spp.) 

- 
 
 

100 
 
 

25 
 
 

Ψεκασµός µε 
την εµφάνιση 
των ̟ροσβολών 
µε 
µεσοδιαστήµατα 

2  
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Αφίδα των 
κουκιών (Aphis 
fabae), 
Κάµ̟ια των 
µ̟ιζελιών 
(Laspeyresia 
nigricana),  
Θρί̟ας  
(Thrips 
angusticeps), 
Κοφτοσκούληκα 
(Agrotis spp.) 
 

- 
 

30-50 
 

14 ηµερών. 

Αγκινάρα Κασσίδα (Cassida 
spp.) 

- 100 
 

50 Ψεκασµός µε 
την εµφάνιση 
των ̟ροσβολών 
µε 
µεσοδιαστήµατα 
7 ηµερών 

3 

Προντένια  
(Spodoptera 
litura), 
Αφίδες 
(Anuraphis 
cardui, Myzus 
persicae) 

- 30-50 

Πατάτα ∆ορυφόρος 
(Leptinotarsa 
decemlineata) 

- 
 
 

60 
 

50 
 

Ψεκασµός µε 
την εµφάνιση 
των ̟ροσβολών 
µε 
µεσοδιαστήµατα 
14 ηµερών. 

3 

Σ̟οντό̟τερα 
(Spodoptera 
littoralis) 

- 30-50 

Βαµβάκι Ρόδινο σκουλήκι 
(Pectinophora 
gossypiella),  
Πράσινο 
σκουλήκι 
(Helicoverpa 
armigera) 

- 
 

30-50 
 

50-70 
 

Ψεκασµός µε 
την εµφάνιση 
των ̟ροσβολών 
µε µεσοδιαστή-
µατα 14 
ηµερών. 

2 

Αλευρώδης  
(Bemisia tabaci), 
Τζιτζικάκια  
(Empoasca spp.) 

- 50 

Σ̟οντό̟τερα 
(Spodoptera spp.), 
Αφίδα (Aphis 
gossypii), 
Κοφτοσκούληκα 
Agrotis spp.) 
 

- 30-50 
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Κα̟νός Θρί̟ας (Thrips 
tabaci), 
Κοφτοσκούληκα 
(Agrotis spp.) 

- 50-100 30-50 Ψεκασµός µε 
την εµφάνιση 
των ̟ροσβολών 
µε 
µεσοδιαστήµατα 
7 ηµερών 

3 

Ζαχαρότευτλα, 
Παντζάρι 

Αφίδες (Aphis 
fabae, Myzus 
persicae),  
Μύγα των 
τεύτλων 
(Pegomya spp.), 
 Άλτης  
(Chaetocnema 
tibialis), 
Κοφτοσκούληκα 
(Agrotis spp.) 
Σ̟οντό̟τερα 
Spodoptera spp 

- 
 
 

50 
 
 

30-50 
 
 

Ψεκασµός µε 
την εµφάνιση 
των ̟ροσβολών 

1 

Κασσίδα  
(Cassida nebulosa)  

- 
 

50 
 

50 
 

Αραβόσιτος*** Πυραλίδα  
(Ostrinia 
nubilalis), 
Σεζάµια (Sesamia 
nonagrioides), 
Πράσινο 
σκουλήκι 
(Helicoverpa 
armigera), 
Σ̟οντό̟τερα 
(Spodoptera spp.),  
Αφίδες 
(Rhopalosiphum 
padi, Sitobion 
avenae),  
Κοφτοσκούληκα 
(Agrotis spp.) 

- 
 

60 
 

30-50 
 

Ψεκασµός µε 
την εµφάνιση 
των ̟ροσβολών 
µε 
µεσοδιαστήµατα 
14-21 ηµερών. 

3 
 
 

Diabrotica 
virgifera  
 

- 50 Ψεκασµός µε 
την εµφάνιση 
των ̟ροσβολών 
µε 
µεσοδιαστήµατα 
7-14 ηµερών. 

Σιτηρά 
(Σιτάρι, 
Κριθάρι, 
Βρώµη, Σίκαλη) 

Αφίδες 
(Rhopalosiphum 
padi, Sitobion 
avenae),  
Κοφτοσκούληκα  
(Agrotis spp.) 
 

- 
 

40-60 
 

30-50 
 

Ψεκασµός µε 
την εµφάνιση 
των ̟ροσβολών 

1 
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Μηδική Αφίδα των 
µ̟ιζελιών 
(Acyrthosiphon 
pisum), Σκαθάρι 
των µ̟ιζελιών 
(Apion pisi), 
Φυτονόµος 
(Hypera postica) 
 

- 
 
 
 
 

40 
 
 
 

25 
 
 
 

Ψεκασµός µε 
την εµφάνιση 
των ̟ροσβολών 
µε 
µεσοδιαστήµατα 
14 ηµερών. 

2  

Καλλω̟ιστικά 
(Υ̟αίθρου και 
Θερµοκη̟ίου) 

Αφίδες (Myzus 
spp.), 
Θρί̟ες (Thrips 
tabaci) 
 
 

50 
 
 

50-100 
 
 
 

(25-50) 
 
 

Ψεκασµός µε 
την εµφάνιση 
των ̟ροσβολών 
µε 
µεσοδιαστήµατα 
7 ηµερών. 
 
 

3 
 

Φυλλοδέτες 
(Archips spp., 
Adoxophyes spp., 
Pandemis spp.) 
 

35 
 

(17,5-35) 
 

Αλευρώδης 
(Trialeurodes 
vaporariorum) 
 

70 70 (50) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
• * ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα µηλοειδή η δόση των 50 κ.εκ. σκευάσµατος/hl ̟ρέ̟ει να χρησιµο̟οιείται ̟άντα µε 

τον µικρό όγκο ψεκαστικού υγρού (100 lt/στρέµµα) έτσι ώστε η τελική δόση να µην ξε̟ερνάει τα 50 
κ.εκ. σκευάσµατος στο στρέµµα. 

• ** ∆εν ε̟ιτρέ̟εται η συγκοµιδή αµ̟ελόφυλλων στα ο̟οία έχει γίνει χρήση µε το φυτο̟ροστατευτικό 
̟ροϊόν. 

• *** Η εφαρµογή του DELTATHRIN στο καλαµ̟όκι οδηγεί στη µείωση των ε̟ι̟έδων των µυκοτοξινών, 
ως α̟οτέλεσµα της ε̟ιτυχούς αντιµετώ̟ισης των εντόµων Ostrinia spp. και Sesamia spp. 

 

 
 

13 Προστασία των καταναλωτών  
   

13.2 Τελευταία  ε̟έµβαση 
̟ριν τη συγκοµιδή ή ̟ριν 
τη διάθεση στην αγορά 
όταν ̟ρόκειται για 
µετασυλλεκτικές χρήσεις 

Καλλιέργειες PHI (ηµέρες) 

 Βαµβάκι, Ζαχαρότευτλα, Παντζάρι,  Πορτοκαλιά, 
Λεµονιά, Μανταρινιά, Γκρέι̟-φρούτ, Νεραντζιά, 
Αµυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, 
Καστανιά, Αραβόσιτος, Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώµη, 
Σίκαλη 

30 

 Μηδική 14 
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 Αµ̟έλι, Ελιά, Πατάτα, Κρεµµύδι, Πράσο, Σκόρδο, 
Λάχανο (εκτός α̟ό το κινέζικο), Κουνου̟ίδι, 
Μ̟ρόκολο, Μ̟ιζέλια, Κα̟νός, Μηλιά, Αχλαδιά, 
Κυδωνιά, Μουσµουλιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, 
Βερικοκιά, ∆αµασκηνιά, Κερασιά, Βυσσινιά, Φύλλα 
Σέλινου, Mαϊντανός, Φασόλια, Κουκιά, Φακή, 
Ρεβίθια 

7 

 Τοµάτα, Πι̟εριά, Μελιτζάνα, Μαρούλι,  Φράουλα, 
Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι, Πε̟όνι, Καρ̟ούζι,  
Ρόκα, Αγκινάρα. 

3 

 
 
 
 
 
 

 Β. 1. Για τα υ̟άρχοντα α̟οθέµατα του σκευάσµατος, ε̟ιτρέ̟εται η διάθεση σε καταστήµατα 
εµ̟ορίας γεωργικών φαρµάκων µε ετικέτα ̟ου να είναι σύµφωνη µε την ισχύουσα έγκριση για 
χρονικό διάστηµα µέχρι δύο (2) µηνών α̟ό την υ̟ογραφή της ̟αρούσας α̟όφασης. 

2. Για τις ̟οσότητες του σκευάσµατος ̟ου έχουν διατεθεί σε καταστήµατα χονδρικής ή λιανικής 
̟ώλησης, ο υ̟εύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά, οφείλει να χρησιµο̟οιεί κάθε 
̟ρόσφορο µέσο ε̟ιδεχόµενο ελέγχου, ώστε να ειδο̟οιεί για τις τρο̟ο̟οιήσεις ̟ου αναφέρονται 
στην ̟αρούσα α̟όφαση, τα εν λόγω καταστήµατα. 

3. Κατά την ̟ώληση συσκευασιών µε ̟αλαιές ετικέτες, ο υ̟εύθυνος ε̟ιστήµονας των 
καταστηµάτων χονδρικής ή λιανικής ̟ώλησης οφείλει αφ΄ ενός να ενηµερώνει για την ̟αρούσα 
α̟όφαση τους ε̟αγγελµατίες χρήστες και αφ΄ ετέρου να το αναγράφει στο ̟εδίο στο ̟εδίο των 
̟αρατηρήσεων του εντύ̟ου ηλεκτρονικής καταγραφής της ̟ώλησης.  

4. Οι ε̟αγγελµατίες χρήστες ̟ου έχουν ήδη ̟ροµηθευτεί ̟οσότητες του σκευάσµατος οφείλουν να 
συµµορφώνονται µε την ̟αρούσα α̟όφαση.  

 

             
Γ.  Ως ̟ρος τα λοι̟ά στοιχεία ισχύει η µε αριθ. 11439/132027/21-11-2013 α̟όφασή µας ό̟ως 
τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει. 

 
 
 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
 

 
 
 

Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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