
Σε απάντηση του από 27/11/2018 4:25:22 μμ μηνύματός σας, σχετικά με την καταχώριση προϊόντων 
της εταιρείας RENOVAT ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΕ στο Ε.Μ.Χ.Π., σας γνωρίζουμε ότι από την Υπηρεσία 
μας έχουν παραληφθεί και εισαχθεί στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων, οι ηλεκτρονικές φόρμες 
με τα στοιχεία των προϊόντων που μας αποστείλατε. Παρακάτω αναγράφονται τα εγγεγραμμένα 
προϊόντα της εταιρείας σας: 

Εμπορική Ονομασία Προϊόντος (Product Name) 

VELOSIT CA 112  

Η καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων δεν συνεπάγεται την ορθότητα της 
ταξινόμησης των καταχωρημένων προϊόντων και των Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας αυτών. Σε 
περίπτωση αλλαγής της σύστασης ή/και της ταξινόμησης/επισήμανσης εγγεγραμμένου προϊόντος 
σας, θα πρέπει κατά την νέα εγγραφή, η εμπορική ονομασία να συνοδεύεται από έναν χαρακτηρισμό, 
που θα επιτρέπει τη διαφοροποίησή του από την προηγούμενη εγγραφή (πχ Εμπορική 
Ονομασία/2018 ή Εμπορική Ονομασία/Β κ.α.). Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Δρ ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΗΜΑ 
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We hereby inform you that the electronic data of the products of company RENOVAT ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
ΕΠΕ sent to us have been uploaded in the National Register of Chemical Products. Please find below 
the registered product(s): 

Εμπορική Ονομασία Προϊόντος (Product Name) 

VELOSIT CA 112  

Registration in the NRCP does not entail either correct classification of the registered products or 
compliance of Safety Data Sheets with current legislation. In case of any changes in the trade name, 
the composition and/or classification of registered products, NEW REGISTRATION is required for 
each product that bears respective change. Please use a proper suffix (eg/2018) at the end of the 
product’s name, to distinguish the new entry from the previous one.Please do not hesitate to contact 
us in case you need further information.  
Head of Directorate 
Dr E. Dima 
Hellenic Republic 
Independent Authority for Public Revenue 
D.G. of the General Chemical State Laboratory 
Directorate of Energy, Industrial and Chemical Products 
Address: 16 An. Tsocha Str., 
Athens, 11521, Greece 
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