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«Τροποποίηση της  µε αριθµό 6809 

Απόφασης προσωρινής έγκρισης   

διάθεσης στην  αγορά στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν  

EQUATION CONTACT WG 

(µυκητοκτόνο) ως προς  τον κάτοχο  

της έγκρισης, την συνδιαστικότητα 

και την ηµεροµηνία λήξης   

 8. Εσωτερική διανοµή: 

-Τµήµατα Β΄, Γ΄ & Ε΄ της 

    ∆/νσής µας 

-Γραµµατεία της ∆/νσής µας 

   9. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων 

    ∆ιδότου 26, Αθήνα 

 



AΠΟΦΑΣΗ 

Ο 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
      Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του  Π.∆.  115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συµµόρφωση προς  την οδηγία  91/414/ΕΟΚ  του 

Συµβουλίου», όπως έχει συµπληρωθεί και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ..6 

2. Την Απόφαση του Υπ. Γεωργίας 98923/29-6-2000 µε την οποία χορηγήθηκε η µε αριθ.6809 

προσωρινή έγκριση διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν EQUATION 

CONTACT WG (µυκητοκτόνο) καθώς και τις Αποφάσεις του Υπ  Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίµων 105282/4-6-2004 και µε την οποία αυτή τροποποιήθηκε. 

3. Την Απόφαση των Υπ. Γεωργίας 101382/27.05.03 (ΦΕΚ Β/736/10-6-2003) µε την οποία 

ενσωµατώθηκε η Οδηγία 2002/64/ΕΚ της Επιτροπής της 10
ης

 /7/ 2002 για καταχώρηση στο 

Παρ/µα Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ της  δραστικής ουσίας Famoxadone  

4. Την Απόφαση των Υπ. Οικονοµίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 116180/22.02.06( 

ΦΕΚ Β/303/14-3-2006) µε την οποία ενσωµατώθηκε η Οδηγία 2005/72/ΕΚ της Επιτροπής της 

21
ης

 -10- 2005 για καταχώρηση στο Παρ/µα Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ της  δραστικής ουσίας 

mancozeb. 

5. Το Π.∆. 206/2007, ∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών, (ΦΕΚ 232
Α
/19.9.2007). 

6. Τη µε αριθ.263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47Β’/18.1.2008) απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων για «µεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Ειδικό Γραµµατέα, Προϊσταµένους 

Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και Προϊσταµένους Τµήµατος της εξουσίας να 

υπογράφουν µε “Εντολή Υπουργού”». 

7. Την 3-7-2008 αίτηση της εταιρείας  ΝΤΥ ΠΟΝΤ  ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  

 



Αποφασίζουµε 

 

 Τροποποιούµε µε αριθ. 6809 προσωρινή έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

EQUATION CONTACT WG που χορηγήθηκε µε την Υπ. Αριθ. 98923/29-6-2000 Απόφαση του 

Υπ. Γεωργίας και έχει τροποποιηθεί µε την 105282/4-6-2004   Απόφαση του Υπ  Αγροτικής 

Ανάπτυξης και τροφίµων  ως προς τον κατόχου της έγκρισης , τη συνδιαστικότητα και την 

ηµεροµηνία λήξης   

και η οποία διαµορφώνεται ως εξής  

 

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

1.1 Αριθµός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ) 

1.1.α Ηµεροµηνία χορήγησης 

1.1.β Ηµεροµηνία λήξης 

6809 

29-6-2000 

30-6-2010 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εµπορικό όνοµα EQUATION CONTACT WG 

1.2.β Μορφή
1
:  BΡΕΞΙΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG) 

 

1.3 ∆ραστικές ουσίες 

α) Κοινή ονοµασία των δραστικών ουσίών κατά ISO Famoxadone 

(Οµάδα  οξαζόλινιδιόνες ) 

Mancozeb 

(Οµάδα διθειοκαρβαµιδικά) 

 

 

 

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 

ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 
Famoxadone: 96% min 

Mancozeb: 91% min 

 

 

 

γ) Παρασκευαστής των δ.ο .: 

* 

Mancozeb 

Dow AgroSciences  

European Development Centre  

2nd Floor, 3 Milton Park  

Abingdon  Oxon  OX14 4RN  UK  

 

Famoxadone 

E.I. DuPont de Nemours & Co inc U.S.A 
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 Κατά GIFAP π.χ. υδατοδιαλυτή σκόνη, (SP), υγρό γαλακτωµατοποιήσιµο (EC) κ.λ.π. 



δ) Εργοστάσιο παρασκευής των  δ.ο.  Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης: 

mancozeb  Dow  AgroSciences, USA 

 

Famoxadone: DuPont Iberica S.A., 

Ισπανίας 

 

(οι ∆/νσεις των εργοστασίων είναι 

εµπιστευτικές πληροφορίες και βρίσκονται 

στο Παράρτηµα Ι της παρούσας).  

 

 

ε) Τεχνικές προδιαγραφές των  

δραστικών ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής 

ουσίας famoxadone έχουν κατατεθεί µε την 

µε αρ. πρωτ (69245/18.3.97) αίτηση και της 

δραστικής ουσίας mancozeb όπως 

προσδιορίζονται στην αίτηση µε αρ. πρωτ. 

120307-27/6/2008 και παραµένουν στα 

αρχεία της Αρµόδιας Αρχής. 

 

 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα  

   

α) Κάτοχος της έγκρισης
2
: ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Σολωµού 12 & Βασ. Γεωργίου 

Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι-Αθήνα 

Τηλ.: 210 688 9700 

Fax: 210 688 9799 

E-mail:Yannis.Diokarantos@grc.dupont.com 

 

   

β) Υπεύθυνος για την τελική 

συσκευασία και σήµανση (εφόσον είναι 

διαφορετικός από τον κάτοχο της 

έγκρισης) 

Ο κάτοχος της έγκρισης  

   

γ) Παρασκευαστής σκευάσµατος: DuPont International Operations Sarl 

2, Chemin du Pavillon 

CH-1218 Le Grand Saconnex, Geneva 

Switzerland 

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 

σκευάσµατος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης: DuPont de Nemours (FRANCE) 

  

(η ∆/νση του εργοστασίου είναι  εµπιστευτική 

πληροφορία και βρίσκεται στο  Παράρτηµα Ι 

της παρούσας) 

 

   

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του 

σκευάσµατος 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης: DuPont de Nemours (FRANCE)  

 

 

                                                 
2
 Είναι ο αιτών και έχει έδρα σε κάποιο ΚΜ της ΕΕ.  



στ) Εγγυηµένη σύνθεση του 

σκευάσµατος: 

∆ραστική ουσία  

Famoxadone  6.25% (β/β) 

mancozeb     62,5%  (β/β) 

Βοηθητικές ουσίες: 15,42 β/β  

Η πλήρης εγγυηµένη σύνθεση του 

σκευάσµατος υποβάλλεται στην αίτηση  µε 

αρ. πρωτ.120282-24/7/2008  

 

 

2 Συσκευασίες 

2.2 Συσκευασίες:5 (πέντε) 

 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Βάζο 400 γρ., 1600 γρ, 6400γρ. Βάζο από πολυαιθυλένιο υψηλής 

πυκνότητας (HDPE)  

  Σακούλα 80  γραµµάρια  Σακούλα από σύµµικτο υλικό 

PET/AL/LDPE  

2  Σακκούλες Χ10 

σε κουτί, Χ10 σε 

χαρτ/ο 

160  γραµµάρια σε κουτί  Σακούλα από σύµµικτο υλικό 

PET/AL/LDPE  
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Οδηγίες 

Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες / ερασιτέχνες χρήστες. 

 



 χρήσης: 

 

Τρόπος εφαρµογής: Tο σκεύασµα διαλύεται σε νερό και γίνεται ψεκασµός 

καλύψεως µέχρις απορροής.  

 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:  

Προστίθεται η απαιτούµενη ποσότητα σκευάσµατος σε λίγο νερό σε χωριστό 

δοχείο και ρίχνεται µε συνεχή ανάδευση στο µισογεµισµένο µε νερό βυτίο. 

Απογεµίζουµε το βυτίο µε νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. 

 

Καθαρισµός ψεκαστήρα: 

- Αµέσως µετά την εφαρµογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. 

- Ξεπλύντε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα µέρη του ψεκαστικού µε καθαρό 

νερό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείµµατα. 

- Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά µε καθαρό νερό τα µπεκ και τα φίλτρα. 

- Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό 

µηχάνηµα. 

- Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισµό και µη ρίχνετε τα νερά του 

καθαρισµού κοντά σε πηγάδια ή σε υδάτινες επιφάνειες. 

 

Συνδιαστικότητα: 

Συνδυάζεται µε το σκευάσµα LANNATE 20 SL (methomyl).  

 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και 

της συσκευασίας:  
.  

Τα υλικά συσκευασίας  ξεπλένονται υπό πίεση µε κατάλληλο µηχανισµό ή 

γίνεται τριπλό ξέπλυµα (τα νερά του ξεπλύµατος ρίχνονται στο ψεκαστικό 

δοχείο) και αφού καταστραφούν προηγουµένως µε σκίσιµο ή τρύπηµα , για τη 

διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σηµεία συλλογής 

για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
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Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 

Το EQUATION CONTACT WG είναι µίγµα του famoxadone & του 

mancozeb. 

Το famoxadone (οξαζολιδινιδιόνες) είναι εκλεκτικό µυκητοκτόνο 

επαφής µε προληπτική κυρίως δράση. 

∆εν είναι διασυστηµατικό ούτε µετακινείται διελασµατικά στα φύλλα. 

∆ρα παρεµποδίζοντας το σχηµατισµό και τη βλάστηση των ζωοσπορίων 

καθώς και την ανάπτυξη του µυκηλίου, παρεµποδίζοντας τη 

µιτοχονδριακή αναπνοή. 

Το mancozeb (διθειοκαρβαµιδική) που είναι µη εκλεκτικό µυκητοκτόνο 

µε προληπτική και εξ επαφής δράση συµβάλλει κυρίως στην πρόληψη 

φαινοµένων ανθεκτικότητας και επιπλέον βελτιώνει τη δράση του 

famoxadone, στις περιπτώσεις όπου η µόλυνση γίνεται αµέσως µετά την 

εφαρµογή του σκευάσµατος. 

 



 

 

5  5.1 Φάσµα δράσης 

∆όσεις σκευάσµατος 

 

Πεδίο 

Εφαρµογής 
Στόχος 

γρ/ στρέµµα 

(max) 

γρ/ 100 

λίτρα 

ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος ψεκ. 

υγρού λιτρα 

/ στρέµµα 

Τρόπος και χρόνος 

εφαρµογής 

Μέγιστος 

αριθµός 

εφαρµογών 

ανά 

καλλιεργη-

τική περίοδο 

Αµπέλι  

(επιτραπέζια 

&  

οινοποιή-

σιµα 

σταφύλια) 

 

Περονό-

σπορος 

(Plasmo-

para 

viticola) 

80  80-100 Οι εφαρµογές είναι 

προληπτικές και 

γίνονται εφόσον οι 

συνθήκες ευνοούν 

την ανάπτυξη της 

ασθένειας ή σύµφωνα 

µε τις γεωργικές 

προειδοποιήσεις. Σε 

περίπτωση που δεν 

υπάρχουν γεωργικές 

προειδοποιήσεις η 

πρώτη εφαρµογή 

συνιστάται να γίνεται 

στα αρχικά στάδια 

ανάπτυξης της 

καλλιέργειας (5-6 

φύλλα) µέχρι το 

στάδιο της πλήρους 

ανάπτυξης των 

τσαµπιών.  

4 

Τοµάτα  

(υπαίθρου) 

Περονό-

σπορος 

(Phyto-

phthora 

infestans) 

 

Αλτερνά-

ρια 

(Alterna-

ria solani) 

 

80 

 

 

 

 

 

 

80 

 50-100 

 

 

 

 

 

 

50-100 

Συνιστώνται προλη-

πτικοί ψεκασµοί που 

αρχίζουν στο στάδιο 

των νεαρών σπορο- 

φύτων εφόσον οι 

συνθήκες ευνοούν 

την ανάπτυξη της 

ασθένειας.  

Οι ψεκασµοί µπορεί 

να γίνουν σε 

οποιαδήποτε φάση 

 ανάπτυξης της 

 καλλιέργειας.  

4 
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Ειδικές συνθήκες 

γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή 

περιβαντολλογικές 

υπό τις οποίες το 

σκεύασµα µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί 

ή να αποκλειστεί 

-Να µην εφαρµόζετε το σκεύασµα σε περίπτωση επικείµενης βροχής. 

-Σε περίπτωση βροχής µεγαλύτερης των  20  χιλιοστών  που  

σηµειώθηκε εντός  2  ωρών από την εφαρµογή του σκευάσµατος, 

συνιστάται επανάληψη του ψεκασµού. 

 

- Μην ψεκάζετε αντίθετα από τον άνεµο 

 



 

 
 

7. Χρονικό διάστηµα ασφαλείας  

 µεταξύ εφαρµογής και:  

 - σποράς ή φύτευσης της προσ-  

 τατευόµενης καλλιέργειας   

 - σποράς ή φύτευσης των  

 καλλιεργειών που ακολουθούν   

 - της πρόσβασης του ανθρώπου   

 ή των ζώων στην καλλιέργεια   

 στην οποία έχει εφαρµοστεί το   

 σκεύασµα   
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Στοιχεία φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας ποικιλιών και 

κάθε άλλης παρενέργειας στα 

φυτά ή τα προϊόντα τους. 

Το σκεύασµα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώµενες 

χρήσεις και δόσεις στις Ελληνικές εδαφοκλιµατικές 

συνθήκες.  

 

 

 

9  Σήµανση 

σκευάσµατος: 
Xi ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ 

Ν-ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

 

 

10  Φράσεις R R37: Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστηµα 

R43: Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή µε το 

δέρµα.  

R50/53: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να 

προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο 

περιβάλλον 

 

 



11  Φράσεις S Προσοχή: περιέχει mancozeb, µπορεί να προκαλέσει αλλεργική 

αντίδραση 

S1/2  Φυλάξτε το κλειδωµένο µακριά απο παιδιά. 

S13 Φυλάξτε το µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. 

S20/21 Όταν το χρησιµοποιείτε, µην τρώτε, µην πίνετε ή καπνίζετε 

S24  Αποφεύγετε επαφή µε το δέρµα  

S36/37/39    Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία, γάντια και 

συσκευή προστασίας µατιών/προσώπου 

S60  Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους 

επικίνδυνα απόβλητα 

S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε 

ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδοµένου ασφαλείας. 

 

Sp1 Μην ρυπαίνετε το νερό µε το προϊόν ή τη συσκευασία του. 

SPe3 Για τον περιορισµό του κινδύνου για τους υδρόβιους 

οργανισµούς κρατείστε απόσταση ασφαλείας  3 µέτρων από τα όρια 

επιφανειακών υδάτων 

 

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης. 
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Πρώτες βοήθειες - 

Αντίδοτο 
∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ  ΑΝΤΙ∆ΟΤΟ: 

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. 

Χορηγήστε οξυγόνο και εάν χρειάζεται να γίνει τεχνητή αναπνοή. 

Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα: Πλύντε αµέσως καλά µε άφθονο 

νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια: Ξεπλύντε αµέσως 

µε άφθονο νερό, κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αν ο 

ερεθισµός επιµένει, συµβουλευτείτε γιατρό.Σε περίπτωση κατάποσης: 

Να χορηγηθούν 1-2 ποτήρια νερό εφόσον ο ασθενής έχει τις αισθήσεις 

του. Να µην προκληθεί εµετός χωρίς ιατρική συµβουλή. Καλέστε 

αµέσως γιατρό. Να µην χορηγηθεί τίποτε σε αναίσθητο άτοµο. 

ΑΝΤΙ∆ΟΤΟ: Συµπτωµατική θεραπεία. Σε περίπτωση ανάµιξης µε  το 

σκεύασµα µε το οποίο συνδυάζεται, ενηµερώστε τον γιατρό για το 

µίγµα που χρησιµοποιήθηκε. 

 Πληροφορίες για τον γιατρό: 

Πιθανή επικινδυνότητα για άτοµα µε µεσογειακή αναιµία µε 

ανεπάρκεια αφυδρογονάσης της 6-φωσφορικής γλυκόζης. Τo mancozeb 

προκαλεί τα παρακάτω συµτώµατα:  

∆έρµα: Ερύθηµα, δερµατίτιδα, ευαισθησία. 

Μάτια: Ερεθιστική επιπεφυκήτης, ευαισθησία.  

Αναπνευστικό σύστηµα: Ερεθισµό των κύριων αναπνευστικών οδών, 

ασθµατοειδή βρογχοπάθεια, ευαισθησία. 

Κεντρικό νευρικό σύστηµα: Αταξία, κεφαλαλγία, σύγχιση, υπόταση, 

µειωµένα αντανακλαστικά. Σε περίπτωση ταυτόχρονης ή 

προηγούµενης λήψης αλκοόλ µπορεί να παρουσιαστεί ναυτία, εµετός, 

εφίδρωση, έντονη δίψα, άλγος του προκαρδίου, ταχυκαρδία, διαταραχή 

της όρασης, ίλιγγοι, ορθοστατική υπόταση. Μετά από κάποια ώρα το 

πρόσωπο από πελιδνό γίνεται ωχρό και η υπόταση επιδεινώνεται µέχρι 

την κατάρρευση και την απώλεια της συνείδησης. 

 

ΤΗΛ: ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777 

 

 

 



 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  

   

13.1 Μέγιστα Όρια  

Υπολειµµάτων 

(MRLs) 

Φυτικά προϊόντα Προσωρινά 

σε mg/kg  
 

Famoxadone  

  

Mancozeb  

 

Εχουν οριστεί µε τον κανονισµό 396/2005 της 

Επιτροπής  

 

 

13.2 Τελευταία επέµβαση 

πριν τη συγκοµιδή ή πριν τη διάθεση 

στην αγορά όταν πρόκειται για 

µετασυλλεκτικές χρήσεις 

 

 

 

 

 

 

 

Φυτικά προϊόντα 

Αµπέλι 

Τοµάτα 

 

Ηµέρες 

28 

14 

 

 

14  

 

 

Συνθήκες αποθήκευσης, 

χρονική σταθερότητα του 

σκευάσµατος
3
. 

Το σκεύασµα παραµένει σταθερό για 2 χρόνια καλά κλειστό 

στην αρχική του συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και σε 

κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. 

 

 

15  Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης 

Η παρούσα έγκριση µπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγµή εάν οι όροι για την απόκτηση 

της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή 

παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή. 

 

 

 

 

                                                 
 



 

Β Γενικές υποχρεώσεις    

 1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωµένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή να 

ενηµερώσει την Αρµόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσµενείς επιπτώσεις στον 

άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του 

προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη µιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκηµα και 

διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση. 

2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενηµερωµένους τους 

φακέλους του σκευάσµατος που τηρούνται στην Αρµόδια Αρχή µε βάση τα 

νεότερα επιστηµονικά δεδοµένα για οποιαδήποτε µελλοντική επανεξέταση. 

3. Η ετικέτα του σκευάσµατος θα είναι σύµφωνη µε το άρθρο 16 του Π∆ 115/1997 

και την παρούσα απόφαση. 

4. Η διαφήµιση του σκευάσµατος επιτρέπεται µόνο εφ’ όσον είναι σύµφωνη µε 

τους όρους της έγκρισης του σκευάσµατος και την ισχύουσα νοµοθεσία. 

5. Για κάθε εγκεκριµένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρµόδια Αρχή τελική 

ετικέτα πριν το προϊόν µε την συγκεκριµένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά. 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 

Κ. ΣΚΙΑ∆ΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 


