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AΠΟΦΑΣΗ 
Ο 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
      Έχοντας υπόψη1: 
1. Τις διατάξεις του  Π.Δ.  115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) με τίτλο  «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  8 παρ. 1 αυτής. 

2. Την Απόφαση του Υπ. Γεωργίας με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) όσον αφορά «τον 
καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων» 
η οποία ισχύει σήμερα και την Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών με αριθ. 265/3-9-
2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) περί « Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των 
επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 
30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της Οδ. 2001/60/ΕΚ (ΕΕ L 226 της 
22.8.2002) της Επιτροπής της Ευ. Κοινότητας η οποία θα αντικαταστήσει την προηγούμενη από 
30.7.2004. 

3. Την Απόφαση του Υπ. Γεωργίας με αριθ. 98923/29-6-2000 με την οποία χορηγήθηκε προσωρινή 
έγκριση διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν EQUATION CONTACT WG. 

4. Την Απόφασή του Υπ. Γεωργίας με αριθ. 90366/22-1-2004 (ΦΕΚ 196/Β/4-2-2004) όσον αφορά 
την «διαδικασία έγκρισης μιγμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν μια νέα για 
την ΕΕ δραστική ουσία που έχει καταχωρηθεί στο Παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και 
τουλάχιστον μια παλαιά για την οποία δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση καταχώρησης ή μη στο 
Παρ/μα I της οδηγίας αυτής από την Επιτροπή της ΕΕ». 

5. Την Απόφαση του Υπ. Γεωργίας 114726/4-11-2003 (ΦΕΚ 1739/Β/26-11-2003) με την οποία 
τροποποιήθηκαν οι εγκρίσεις κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν 
σαν δραστική ουσία mancozeb, ως προς το φάσμα δράσης. 

6. Την υπ. αριθ. 98938/26-9-2000 εγκύκλιο με την οποία καθορίζεται η διαδικασία και τα 
δικαιολογητικά για την χορήγηση εγκρίσεων κυκλοφορίας. 

7. Την υπ. αριθ. 102838/2-6-2003 εγκύκλιο με την οποία καθορίζεται η νέα μορφή των Υπουργικών 
Αποφάσεων για χορήγηση εγκρίσεων σε φυτοπροστατευτικό προϊόν σύμφωνα με το Π.Δ. 115/97. 

8. Τη με αριθ. 230642/15-3-2004 (ΦΕΚ 525/23-3-2004) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και την τροποποίηση και 
συμπλήρωσή της, για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων Ευάγγελο Μπασιάκο και Αλέξανδρο Κοντό». 

9. Τις με αριθ. πρωτ 96032/18-2-2004 και 99019/19-3-2004 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
Τροποποιούμε την Υπ. Αριθ 98923/29-6-2000. Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας με την οποία 
χορηγήθηκε η με αριθ. 6809 προσωρινή  έγκριση διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος με τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
1 Νομοθεσία και σκοπός   

 
Α. Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)2/Ημερομηνία 
λήξης3 

ΤΡ(1)/ 6809/-  

                                                
1 Μπορούν να μεταβάλλονται ανάλογα με την περίπτωση 
2 Προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής όλων των τροποποιήσεων ο ΑΕΚ θα συμπληρώνεται με τον 
κωδικό ΤΡ (1), (2), (3) κ.λ.π. ανάλογα με τον αύξοντα αριθμό της τροποποίησης. 



 

 
Β. Η παρούσα χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 4 (5) του ΠΔ 115/1997  
 
2 Ταυτότητα του σκευάσματος   

 
2.1 Εμπορικό όνομα EQUATION CONTACT WG 
2.2 Σκεύασμα 
(α) Μορφή του σκευάσματος: 1)κατά GIFAP WG  

2)ολογράφως4 Βρέξιμοι κόκκοι 
(β) Κοινή ονομασία της/των δραστικής(ών) ουσίας (ών) 

ή κατά IUPAC, CAS: 
famoxadone (χημική ομάδα δρώντος 
οξαζολιδινιδιόνες) :  6,25% β/β 
mancozeb (χημική ομάδα δρώντος 
διθειοκαρβαμιδική) :  62,5% β/β 

3 Τροποποίηση της έγκρισης ως προς5:   

 
3.1 Εμπορικό σήμα   
3.2 Κάτοχο της έγκρισης   
3.3 Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.   
3.4 Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.   
3.5 Εργοστάσιο συσκευασίας και τυποποίησης του 

σκευάσματος 
  

3.6 Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος   
3.7 Ορθή γεωργική πρακτική Παράρτημα II (συνημμένο GAP)  
3.8 Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)   
3.9 Συσκευασία:   
 -μέγεθος   
 -υλικό   
 -είδος   
3.12 Άλλες (θα πρέπει να διευκρινιστεί) 1.Παράταση ημερομηνίας λήξης 

2. Σημείο ιγ 
 

 

Παράταση ημερομηνίας λήξης 

Παράταση της ημερομηνίας λήξης τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία που τίθεται σε ισχύ η 
Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταχώρησης στο Παράρτημα I της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ της 
τελευταίας εκ των δραστικών ουσιών του σκευάσματος με δυνατότητα παράτασης αυτής 
προκειμένου να γίνει αξιολόγηση σύμφωνα με τις Ενιαίες Αρχές και λαμβάνοντας υπόψη τους 
όρους και προϋποθέσεις καταχώρησης στο Παρ/μα I των δραστικών ουσιών του μίγματος. 
 
Το σημείο ιγ διαμορφώνεται ως εξής: 
 

Τελευταία ασφαλής επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 
Αμπέλι:  28 ημέρες 
Τομάτα (υπαίθρου):  14 ημέρες 

                                                                                                                                                            
3 Η έγκριση χορηγείται μέχρι την ημερομηνία καταχώρησης της δραστικής ουσίας στο Παρ/μα Ι της Οδηγίας 
91/414/ΕΟΚ. Προκειμένου για μείγματα δύο ή περισσοτέρων δραστικών ουσιών η ημερομηνία λήξης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει την ημερομηνία λήξης της καταχώρησης στο Παρ/μα Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ που είναι νωρίτερα. 
4 π.χ. υδατοδιαλυτή σκόνη, υγρο γαλακτοποιήσιμο κ.λ.π. 
5 Η απόφαση θα συμπληρώνεται ανάλογα με την τροποποίηση που γίνεται στην έγκριση (π.χ. εάν αλλάζει το φάσμα 
δράσης, θα πρέπει να επισυνάπτεται το GAP, θα πρέπει να προστίθεται η πληροφορία η σχετική με την ασφάλεια του  
καταναλωτή κ.λ.π.) 



 

 
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 98923/29-6-2000 Απόφαση του Υπ. Γεωργίας με την οποία 
χορηγήθηκε η με  αριθ. 6809 προσωρινή  έγκριση κυκλοφορίας. 
 
4 Υποβληθέντα στοιχεία-μελέτες6   

  
4.1 Η Αρμόδια Αρχή προκειμένου να χορηγήσει την παρούσα έγκριση στηρίχθηκε στον 

κατάλογο των μελετών που αναφέρονται στο Παρ/μα Ι το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας. Οι μελέτες αυτές, παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής στην 
διάθεση των ενδιαφερομένων, πλην των εμπιστευτικών. 

 
4.2 Δεν έχουν υποβληθεί νέα στοιχεία που να εμπίπτουν στο άρθρο 13  +  
 
5  Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης   

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν λόγοι ασφάλειας για τον 
άνθρωπο ή/και το περιβάλλον το επιβάλλουν. 
Η διάρκεια ισχύος της παρούσας έγκρισης μπορεί να παραταθεί εάν με την λήξη της δεν έχει 
ληφθεί ακόμη απόφαση από την Επιτροπή και υπάρχει σχετική απόφαση της Επιτροπής για 
παράταση των εγκρίσεων σκευασμάτων που περιέχουν την εν λόγω δραστική ουσία. 
 
6 Γενικές υποχρεώσεις    

 6.1 Οι κάτοχοι των εγκρίσεων είναι υποχρεωμένοι σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να 
ενημερώσουν την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο 
ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν 
απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ 
παράλληλα ανακαλείται η έγκριση. 

6.2 Ο φάκελος θα πρέπει να διατηρείται συνεχώς ενημερωμένος με βάση τα νεότερα 
επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση 

 
 
 
 
        Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
        ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
 
             Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ 

                                                
6 Σημειώνεται κατά περίπτωση 
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Δ – 7 (GAP) 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
Ημερομ: 

Εμπορική ονομασία:    EQUATION CONTACT WG 
EEC, CIPAC, and CCPR No (s)     : famoxadone  (1) 

  mancozeb       (2) 
       Σελίδα: 1 

Κύριες χρήσεις π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο   :Μυκητοκτόνο       Χώρα: Ελλάδα  
1 2 3 4 5 6 

 
7 
 

8 9 10 

Καλλιέργεια 
και/ή 
συνθήκες 
χρήσης 

 

Κράτος 
Μέλος 
ή  

Χώρα 

Εμπορικό 
Όνομα του 

σκευάσματος 

(Α) 
(Θ) 
ή 

(Κ) 
 

Εχθρός,ομάδα 
εχθρών ή  
ασθενειών ή 

ζιζανίων που 
ελέγχονται  

Σκεύασμα Eφαρμογή  Δοσολογία ανά επέμβαση  Τελευταία  
επέμβαση  
πριν τη 

συγκομιδή 
(ημέρες) 

Παρατηρήσεις 
 

 
 
 
 
 
 
 

(α) 

   
 
 
 
 
 
 

(β) 

 
 
 
 
 
 
 

(γ) 

Μορφή 
 
 
 
 
 
 

(δ) 

Περιεκτι-
κότητα 
σε δ.ο 

 
 
 
 

(θ) 

Μέθοδος/ 
Τρόπος 

 
 
 
 
 

(η) 
 

στάδιο 
ανάπτυξης 
και εποχή 

 
 
 
 

(ι) 

αριθμός 
εφαρμογών 
ελαχ. μεγ. 

 
 
 
 

(κ) 

χρονικό 
μεσοδια- 
στημα 
μεταξύ 
των 

εφαρμογών
(ελαχ) 

 

χλγ δ.ο/ 
εκατόλιτρο 
ελαχ. μεγ. 

Λίτρα 
ψεκαστ. 
Υγρού/ 
εκτάριο 
ελαχ.μεγ. 

χλγ.δ.ο 
/εκτάριο 
ελαχ.μεγ 

 
 
 
 
 
 
 

(λ) 

 
 
 
 
 
 
 

(μ) 

Αμπέλι 
(επιτραπέζια & 
οινοποιήσιμα 
σταφύλια) 

ΕΛΛΑΣ EQUATION 
CONTACT 
WG 

A -Περονόσπορος 
(Plasmopara 
viticola) 

WG 62,5 g/kg  
+  

625 g/kg 

Ψεκασμός 
καλύψεως 
μέχρι 

απορροής 

Στάδιο 
πλήρους 
ανάπτυξης 

των 
τσαμπιών 

1-4 7-10 0,005+0,05 800-1000 0,05+0,5 28  

Τομάτα 
(υπαίθρου) 

ΕΛΛΑΣ EQUATION 
CONTACT 
WG 

A -Περονόσπορος 
(Phytophthora  
infestans) 
-Αλτερναρίωση 
(Alternaria 
solani) 

WG 62,5 g/kg  
+  

625 g/kg 

Ψεκασμός 
καλύψεως 
μέχρι 

απορροής 

Πριν τη 
συγκομιδή 

1-4 7-8 0,005+0,05 500-1000 0,05+0,5 14  

 
Παρατηρήσεις: (α) Για τις καλλιέργειες η ταξινόμηση της ΕΕ και του Codex (και τα δύο)                                       (η) Τρόπος, π.χ. σε όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραμμές, ατομικά φυτά- 
                              θα πρέπει να χρησιμοποιόυνται. Οπου βρίσκει εφαρμογή, οι συνθήκες                                          ο τύπος του  ψεκαστικού μηχανήματος θα πρέπει να προσδιορίζεται  
                               χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισμός των κατασκευών)                                (θ) g/kg ή g/l 
                         (β)  Ανοιχτού αγρού (Α), εφαρμογές στα θερμοκήπια (Θ) ή σε κλειστούς χώρους (Κ)                   (i ) Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρμογή (BBCH Monograph, Growth 
                         (γ)  π.χ. μασητικά και μυζητικά έντομα, έντομα εδάφους, έντομα φυλλώματος, ζιζάνια                       Stages of Plants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-315 2-4), περιλαμβάνοντας όπου 
                         (δ)  π.χ. βρέξιμη σκόνη (WP), γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα (ΕC)                                             βρίσκει εφαρμογή, πληροφορίες σχετικά με την εποχή κατά τον χρόνο εφαρμογής 
                         (ε)  GCPF  Κώδιδικες - GIFAP Technical Monograph No 2, 1989                                                  (κ) Ο ελάχιστος και ο μέγιστος δυνατόν αριθμός εφαρμογών υπό πρακτικές συνθήκες  
                 (στ) Ολες οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται                                   (λ) Ελαχιστο χρονικό μεσοδιάστημα πριν τη συγκομιδή  (PHI) 
                         (ζ)  Μέθοδος π.χ. ψεκασμός υψηλού όγκου, χαμηλού όγκου, σκονισμός                                      (μ) Οι παρατηρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν:οικονομική σημασία/ περιορισμούς στη χρήση 


