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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 60522 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (μυκητοκτόνο) EQUATION PRO WG (famoxadone 22.5 % β/β + cymoxanil 30 % β/β), 
ως προς τα στοιχεία του κατόχου, τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τον υπεύθυνο για την τελική 
διάθεση στην αγορά καθώς επίσης και τις οδηγίες χρήσης του σκευάσματος» 

 

 

AΠΟΦΑΣΗ 
Ο 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 

      Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21
ης

 Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά 

και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 

αυτού. 

2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική 

χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) “Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης” και ειδικότερα το άρθρο 

109 αυτού. 

4. Τη με αριθμό πρωτ. 4933/75184/25.05.2018 (ΑΔΑ:Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του 

Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας.  

5. Tο άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων ΝΠΔΔ». 

6. Τις με αριθμό πρωτ. 2914/75277/06.03.2020 και 3450/93139/31.03.2020 αιτήσεις της εταιρείας ΝΤΥ 

ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., δια της αντιπροσώπου εταιρείας, ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
I. Τροποποιούμε τη με αριθμό 60522 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(μυκητοκτόνο) EQUATION PRO WG (famoxadone 22.5 % β/β + cymoxanil 30 % β/β), που χορηγήθηκε με 

την υπ. αριθμό πρωτ. 3557/41054/05.04.2016 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως 

προς τα στοιχεία του κατόχου,  τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην 

αγορά καθώς επίσης και τις οδηγίες χρήσης του σκευάσματος. 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   07.04.2020 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 2914/75277 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 

  

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (διά του υπεύθυνου επικοινωνίας, 

FAX: 210 92 12 090  της εταιρείας 

Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης   ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 
Τηλέφωνο: 210 92 87 224  Λ. Μεσογείων 335,15231- Χαλάνδρι  

e-mail: navramidis@minagric.gr  e-mail: kdimizas@elanco.gr) 
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Τα σημεία 1.4 α), 1.4β) και 3 του σκευάσματος διαμορφώνονται ως εξής: 

 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα 
 

α) Κάτοχος της άδειας ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Ύδρας 2 & Λ. Κηφισίας 280, Χαλάνδρι 

Τ.Κ. 152 32  

Τηλ.: 210 688 9700, 

Fax:   210 688 9799 

e-mail: fotini.tsali@corteva.com  

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.  
Λ. Μεσογείων 335, Χαλάνδρι  
Τ.Κ. 152 31  
Τηλ.: 213 0065070  
Fax:   210 6749514  
e-mail: kdimizas@elanco.gr   

  

β) Υπεύθυνος για την τελική  

διάθεση στην αγορά  

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.  
Λ. Μεσογείων 335, Χαλάνδρι  
Τ.Κ.152 31  
Τηλ.: 213 0065070  
Fax:   210 6749514  
e-mail: kdimizas@elanco.gr    
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Οδηγίες χρήσης 

 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 
Τρόπος εφαρμογής:  
Ψεκασμός καλύψεως με τα συνήθη ψεκαστικά μέσα. 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:  
Το Equation Pro διαλύεται εύκολα σε νερό. Γεμίστε το δοχείο έως τα 

2/3 της χωρητικότητά του με νερό. Προσθέστε το Equation Pro WG με 

τον αναδευτήρα σε λειτουργία. Ολοκληρώστε την πλήρωση του 

δοχείου με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση. 

Χρησιμοποιήστε το ψεκαστικό υγρό το συντομότερο δυνατόν. 

Καθαρισμός ψεκαστήρα:  

Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. 

Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά µε άφθονο νερό τα μπεκ και τα 

φίλτρα. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του  ψεκαστικού 

τρεις (3) φορές με καθαρό νερό αφαιρώντας όλα τα ορατά 

υπολείμματα.  

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.  

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος και της συσκευασίας:  
Οι σακούλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό 

ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό υγρό) και 

στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή 

σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται 

σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

Συνδυαστικότητα: -- 
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ΙΙ.  Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 3557/41054/05.04.2016 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει, σήμερα.  

 
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
                     κ.α.α. 
 
 
 

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ 
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