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Όξνη έγθξηζεο ηνπ ζθεπάζκαηνο  Steward 30WG  κε αξηζκό εγγξαθήο 2289    
 

 29 επηεκβξίνπ 2011 
 

 

 

Κάηνρνο εγγξαθήο:  ΝΣΤ ΠΟΝΣ ΑΓΚΡΟ ΕΛΛΑ Α.Ε.       
 
 
Δκπνξηθό Όλνκα:  Steward 30WG          
 
 
Μνξθή:    Ελαησξεκαηνπνηήζηκνη θόθθνη (WG)     
 
 
Δγγπεκέλε ζύλζεζε:  indoxacarb 30 % β/β       

 

    βνεζεηηθέο νπζίεο  57,7% β/β      

 

 

 

Πεξηεθηηθόηεηα ηεο ηερληθά θαζαξήο δξαζηηθήο νπζίαο ζε θαζαξή δξαζηηθή 
νπζία:     indoxacarb 62,8% w/w min.           
 

 
Παξαζθεπαζηήο δξαζηηθήο νπζίαο:    E.I. DuPont de Nemours & Co Inc U.S.A.  

 
 
Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο:   DuPont International Operations    
 
 
Γηαλνκέαο:    πύξνο ηαπξηλίδεο Κέκηθαιο Ληδ.                                                            
 
 
ηόρνο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη: 

Εληνκνθηόλν επαθήο θαη ζηνκάρνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε Λεπηδνπηέξσλ. Δξα ζην 

θεληξηθό λεπξηθό ζύζηεκα ησλ εληόκσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο δηαύινπο Na+ ζηνπο 

λεπξάμνλεο ησλ λεπξηθώλ θπηηάξσλ. Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ηα έληνκα ζηακαηνύλ 

θάζε θίλεζε θαη πξόζιεςε ηξνθήο. Σα επαίζζεηα έληνκα ζαλαηώλνληαη κέζα ζε 24-

60 ώξεο από ηελ εθαξκνγή.           

Έρεη δξάζε ζε όια ηα πξνλπκθηθά ζηάδηα ησλ ιεπηδνπηέξσλ. Παξακέλεη δξαζηηθό θαη 

ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο.           

 
 
Σξόπνο εθαξκνγήο:  Ψεθαζκόο θαιύςεσο θπιιώκαηνο     



Σξόπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνύ δηαιύκαηνο: 
  Γεκίδεηε ηε ςεθαζηήξα κε ηε κηζή πνζόηεηα λεξνύ. Πξνζζέζηε ηελ απαηηνύκελε 
δόζε ζθεπάζκαηνο θαη αξρίζηε ηελ αλάδεπζε. πκπιεξώζηε ηε ςεθαζηήξα κε ην 
ππόινηπν λεξό. πλερίζηε ηελ αλάδεπζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ςεθαζκνύ. ε 
πεξίπησζε αλάκημεο κε άιια ζθεπάζκαηα, ην Steward πξέπεη λα ξίρλεηαη πξώην ζηε 
ςεθαζηήξα              
 
 
Φάζκα δξάζεο 
 
 

Καιιηέξγεηεο Δρζξόο 
Γόζε 

(γξ. / 100 ι. 
λεξό) 

Σξόπνο θαη ρξόλνο εθαξκνγήο/ Μέγηζηνο 
αξηζκόο εθαξκνγώλ αλά θαιιηεξγεηηθή 

πεξίνδν 

Όγθνο ςεθ. 
πγξνύ  

ιίηξα/δεθάξ. 

Aκπέιη* 
(επηηξαπέδηα 
θαη 
νηλνπνηήζηκα) 

Επδεκίδα  
(Lobesia botrana)  
 
Ππξαιίδα 
(Sparganothis 
pilleriana)  
 
Σδηηδηθάθη 
(Εmpoasca vitis) 

15 

Γηα ηελ επδεκίδα, ε έλαξμε ησλ εθαξκνγώλ ζα 
πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηηο γεσξγηθέο 
πξνεηδνπνηήζεηο. Σα θαιύηεξα απνηειέζκαηα 
επηηπγράλνληαη όηαλ ν ςεθαζκόο γίλεηαη θαηά 
ηελ εθθόιαςε ησλ απγώλ ζηελ 1ε γεληά θαη 
ιίγν πξηλ ηελ εθθόιαςε ησλ απγώλ γηα ηηο 
επόκελεο γεληέο. Οη ςεθαζκνί ζα πξέπεη λα 
επαλαιακβάλνληαη αλά 10-14 κέξεο ζε 
πεξίπησζε πνπ ε πηήζε ησλ αθκαίσλ ηνπ 
εληόκνπ είλαη παξαηεηακέλε. Γηα ηα άιια 
έληνκα, ην ζθεύαζκα κπνξεί λα εθαξκνζηεί 
ζαλ πξνλπκθνθηόλν κεηά ηελ εθθόιαςε ησλ 
απγώλ θάζε γεληάο. 

50-150 

Ρνδαθηληά, 
Νεθηαξηληά, 
Βεξηθνθηά 
 

Φπιινδέηεο 
(Adoxophyes orana) 

16,5 
 

Δηαρεηκάδνπζεο πξνλύκθεο: Επέκβαζε όηαλ 
νη δηαρεηκάδνπζεο πξνλύκθεο αλαιακβάλνπλ 
ηελ ηξνθηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα θαηά ηελ 
θάζε πξηλ ή κεηά ηελ άλζηζε. 
Θεξηλέο Γεληέο: πληζηάηαη λα εθηηκεζεί ε 
έληαζε ηεο πξνζβνιήο κε ηελ βνήζεηα εηδηθώλ 
παγίδσλ θεξνκόλεο επεκβαίλνληαο ζε θάζε 
γεληά κεηά πεξίπνπ 6-8 κέξεο από ην κέγηζην 
ηεο πηήζεο, αθόκε θαιύηεξα θαηά ηελ 
εθθόιαςε ησλ απγώλ-έμνδν ησλ πξώησλ 
πξνλπκθώλ ζύκθσλα κε ηηο γεσξγηθέο 
πξνεηδνπνηήζεηο. ε πεξίπησζε ηζρπξήο 
πξνζβνιήο ή παξαηεηακέλεο παξνπζίαο 
πξνλπκθώλ λα γίλνπλ 2 εθαξκνγέο κε 
κεζνδηάζηεκα 10-14 εκεξώλ. ε πεξίπησζε 
κέηξησλ - ειαθξώλ πξνζβνιώλ, ην έληνκν 
κπνξεί λα ειεγρζεί κε κία κνλαδηθή επέκβαζε 
πνπ γίλεηαη κε ηελ εκθάληζε ησλ πξώησλ 
πξνλπκθώλ. 

100-200 

Aλάξζηα  
(Anarsia lineatella) 

Εθαξκνγή θνληά ζηελ εθθόιαςε ησλ 
πξώησλ απγώλ. 
ε θαηαζηάζεηο παξαηεηακέλεο πξνζβνιήο, 
ζπληζηάηαη ε εθαξκνγή ηνπ STEWARD ζε έλα 
πξόγξακκα επεκβάζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη ηε 
ρξήζε θαη άιισλ πξντόλησλ (σνθηόλσλ ή θαη 
πξνλπκθνθηόλσλ), πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθό 
ηξόπν δξάζεο κε ζηόρν ηνλ έιεγρν ηνπ 
εληόκνπ ζε όιεο ηηο θάζεηο αλάπηπμήο ηνπ. 
Μεζνδηαζηήκαηα εθαξκνγώλ: 10-14 κέξεο 
εθόζνλ απαηηείηαη 
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Ρνδαθηληά, 
Νεθηαξηληά, 
Βεξηθνθηά 

Καξπόθαςα  
(Cydia molesta) 

16,5 

Εθαξκνγή ηνπ πξηλ ηελ εθθόιαςε ησλ απγώλ 
ηεο πξώηεο γεληάο θαη ιίγν πξηλ ηελ 
εθθόιαςε ησλ απγώλ γηα ηηο επόκελεο γεληέο.  
Μεζνδηάζηεκα ςεθαζκώλ: 10-14 κέξεο εθόζνλ 
απαηηείηαη 
ε θαηαζηάζεηο παξαηεηακέλεο πξνζβνιήο, 
ζπληζηάηαη ε εθαξκνγή ηνπ STEW ARD  ζε 
έλα πξόγξακκα επεκβάζεσλ πνπ 
πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε θαη άιισλ πξντόλησλ 
(σνθηόλσλ ή θαη πξνλπκθνθηόλσλ), πνπ 
έρνπλ δηαθνξεηηθό ηξόπν δξάζεο κε ζηόρν 
ηνλ έιεγρν ηνπ εληόκνπ ζε όιεο ηηο θάζεηο 
αλάπηπμήο ηνπ 

100-200 

Μειηά, 
Αριαδηά 

Καρπόκαψα 
(Cydia pomonella) 

16,5 

Όπσο ζηα Ππξελόθαξπα 

100-200 

Φπιινδέηεο 
(Adoxophyes orana, 
Archips rosanus) 

Δηαρεηκάδνπζεο πξνλύκθεο: Επέκβαζε όηαλ 
νη δηαρεηκάδνπζεο πξνλύκθεο αλαιακβάλνπλ 
ηελ ηξνθηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα θαηά ηελ 
θάζε πξηλ ή κεηά ηελ άλζηζε γηα ην 
Adoxophyes orana, θαη ελαληίνλ ησλ 
εμεξρνκέλσλ πξνλπκθώλ από ηηο εμώπιαθεο 
γηα ην , Archips rosanus. Θεξηλέο Γεληέο: 
πληζηάηαη λα εθηηκεζεί ε έληαζε ηεο 
πξνζβνιήο κε ηελ βνήζεηα εηδηθώλ παγίδσλ 
θεξνκόλεο επεκβαίλνληαο ζε θάζε γεληά κεηά 
πεξίπνπ 6-8 κέξεο από ην κέγηζην ηεο πηήζεο, 
αθόκε θαιύηεξα θαηά ηελ εθθόιαςε ησλ 
απγώλ-έμνδν ησλ πξώησλ πξνλπκθώλ 
ζύκθσλα κε ηηο γεσξγηθέο πξνεηδνπνηήζεηο. 
ε πεξίπησζε ηζρπξήο πξνζβνιήο ή 
παξαηεηακέλεο παξνπζίαο πξνλπκθώλ λα 
γίλνπλ 2 εθαξκνγέο κε κεζνδηάζηεκα 10-14 
εκεξώλ. ε πεξίπησζε κέηξησλ - ειαθξώλ 
πξνζβνιώλ, ην έληνκν κπνξεί λα ειεγρζεί κε 
κία κνλαδηθή επέκβαζε πνπ γίλεηαη κε ηελ 
εκθάληζε ησλ πξώησλ πξνλπκθώλ. 

 

Πηπεξηά, 
Μειηηδάλα 
(αγξνύ θαη 
ζεξκνθεπίνπ) 

Πξάζηλν ζθνπιήθη 
(Ηelicoverpa armigera)  
 
πνληόπηεξα 
(Spodoptera sp)  
 
Πινύζηα  
(Plusia gamma) 
 
Chrisodeixis chalcites 

12,5 

πληζηώληαη ςεθαζκνί κε ηελ εκθάληζε ηεο 
πξνζβνιήο.  
Μεζνδηάζηεκα ςεθαζκώλ: 10-14 κέξεο 
εθόζνλ απαηηείηαη. 

50-100 

Aγγνύξη, 
Καξπνύδη, 
Πεπόλη, 
Κνινθύζη 
(αγξνύ θαη 
ζεξκνθεπίνπ) 

Πξάζηλν ζθνπιήθη 
(Ηelicoverpa armigera)  
 
πνληόπηεξα 
(Spodoptera sp)  
 
Πινύδηα  
(Plusia gamma)  
 
Chrisodeixis chalcites  
 
Trichoplusia ni 

12,5 

πληζηώληαη ςεθαζκνί κε ηελ εκθάληζε ηεο 
πξνζβνιήο.  
Μεζνδηάζηεκα ςεθαζκώλ: 10-14 κέξεο 
εθόζνλ απαηηείηαη. 

50-100 
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Μαξνύιη 
(αγξνύ), 
Ραδίθη, 
θαξόια-
Πηθξίδα, 
Αληίδη, 
Ματληαλόο 

πνληόπηεξα 
(Spodoptera sp.)  
 
Πινύδηα  
(Plusia gamma)  
Πξάζηλν ζθνπιήθη 
(Helicoverpa armigera) 

12,5 

πληζηώληαη ςεθαζκνί κε ηελ εκθάληζε ηεο 
πξνζβνιήο.  
Μεζνδηάζηεκα ςεθαζκώλ: 7-10 κέξεο εθόζνλ 
απαηηείηαη. 30-70 

παλάθη 

πνληόπηεξα 
(Spodoptera sp.),  
 
Πινύδηα  
(Plusia gamma)  
 
Πξάζηλν ζθνπιήθη 
(Helicoverpa armigera) 

12,5 

πληζηώληαη ςεθαζκνί κε ηελ εκθάληζε ηεο 
πξνζβνιήο. 
Μεζνδηάζηεκα ςεθαζκώλ: 10-14 κέξεο 
εθόζνλ απαηηείηαη. 

50-60 

Κξακπί, 
Κνπλνππίδη, 
Μπξόθνιν, 
Λαραλάθηα 
Βξπμειιώλ 

Πηεξίδα 
(Pieris brassicae, 
Pieris rapae),  
 
Μακέζηξα  
(Mamestra brassicae)  
 
Πινπηέιια  
(Plutella xylostella) 

8,5 

πληζηώληαη ςεθαζκνί κε ηελ εκθάληζε ηεο 
πξνζβνιήο.  
Μεζνδηάζηεκα ςεθαζκώλ: 10-14 κέξεο 
εθόζνλ απαηηείηαη. 

50-100 

Καιακπόθη - 
Γιπθό 
θαιακπόθη 

εδάκηα  
(Sesamia 
nonagrioides),  
 
Ππξαιίδα  
(Ostrinia nubilalis)  
 
πνληόπηεξα 
(Spodoptera sp) 

12,5 

πληζηώληαη ςεθαζκνί κε ηελ εκθάληζε ηεο 
πξνζβνιήο, ή εθόζνλ ππάξρνπλ παγίδεο, κε 
ηηο πξώηεο ζπιιήςεηο αθκαίσλ. 
Μεζνδηάζηεκα ςεθαζκώλ: 10-14 κέξεο 
εθόζνλ απαηηείηαη. 50-100 

Αγθηλάξα 
έιηλν 

πνληόπηεξα 
(Spodoptera spp),  
 
Μακέζηξα 
(Mamestra spp) 

12,5 

πληζηώληαη ςεθαζκνί κε ηελ εκθάληζε ηεο 
πξνζβνιήο. 

50-100 

Σνκάηα 
(αγξνύ θαη 
ζεξκνθεπίνπ) 

Πξάζηλν ζθνπιήθη 
(Ηelicoverpa armigera)  
 
πνληόπηεξα 
(Spodoptera sp)  
 
Πινύζηα  
(Plusia gamma) 
 
Chrisodeixis chalcites 
 

12,5 πληζηώληαη ςεθαζκνί κε ηελ εκθάληζε ηεο 
πξνζβνιήο.  
Μεζνδηάζηεκα ςεθαζκώλ: 10-14 κέξεο 
εθόζνλ απαηηείηαη. 

50-100 

Tuta absoluta 12,5 

* ηελ θαιιηέξγεηα επηηξαπέδηα ζηαθύιηα λα ιακβάλεηαη ππόςε θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ςεθαζηηθνύ 

δηαιύκαηνο όηη δελ πξέπεη λα μεπεξαζηεί ην όξην ησλ 15 γξ. ζθεπάζκαηνο STEWARD 30 WG ζην 

δεθάξην, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ηνπ θαηαλαισηή 

 

Μέγηζηνο αξηζκόο εθαξκνγώλ / θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν: 3 εθαξκνγέο 
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Χξόλνο Αζθάιεηαο: 
 
Μειηά, Αριαδηά, Ρνδαθηληά, Βεξηθνθηά, Νεθηαξηληά, Ακπέιη, Αγθηλάξα, έιηλν, 
παλάθη: 10 κέξεο 
 

Σνκάηα, Πηπεξηά, Μειηηδάλα, Αγγνύξη, Καξπνύδη, Κνινθύζη, Πεπόλη, Μαξνύιη, Ραδίθη, 
θαξόια-Πηθξίδα, Αληίδη, Ματληαλόο, Κξακπί: 1 κέξα 
 

Μπξόθνιν, Κνπλνππίδη: 3 κέξεο 
 

Λαρ. Βξπμειιώλ: 28 κέξεο 
 

Καιακπόθη: 14 κέξεο 
 

Γιπθό Καιακπόθη: 7 κέξεο 
Γηαρείξηζε αλζεθηηθόηεηαο: Οκάδα Σξόπνπ Γξάζεο: 22A   

- Εθαξκνγή πξαθηηθώλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ σθειίκσλ 
αξζξνπόδσλ, ώζηε λα πεξηνξηζηνύλ νη επεκβάζεηο ζηηο απνιύησο απαξαίηεηεο. 
- Παξαθνινύζεζε ησλ πιεζπζκώλ ηνπηθά θαη επέκβαζε όηαλ θηάζνπλ ηα όξηα 
νηθνλνκηθήο δεκηάο. 
- Εθαξκνγέο ζηηο ζπληζηώκελεο δόζεηο θαη κεζνδηαζηήκαηα. 
- Επεκβάζεηο ζε ελαιιαγή κε εληνκνθηόλα πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ρεκηθέο 
νκάδεο θαη έρνπλ δηαθνξεηηθό ηξόπν δξάζεο από απηόλ ηνπ indoxacarb. 
- Μέγηζηνο αξηζκόο εθαξκνγώλ / θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν γηα όιεο ηηο θαιιηέξγεηεο: 3 

Γηα ηνπο βνκβίλνπο ζπληζηάηαη ε θπςέιε λα δηαηεξείηαη θιεηζηή θαη λα απνκαθξύλεηαη 
από ην ζεξκνθήπην γηα ηνπιάρηζηνλ 72 ώξεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζθεπάζκαηνο 
 

 

Φπηνηνμηθόηεηα:    Δελ είλαη θπηνηνμηθό ζηηο πξνηεηλόκελεο θαιιηέξγεηεο θαη  

δόζεηο εθαξκνγήο           

 

ήκαλζε ηνμηθόηεηαο:   Xn-Επηβιαβέο, Ν-Επηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ     

 
Φξάζεηο θηλδύλνπ: 

  R22 Επηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο       

  R43 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη επαηζζεηνπνίεζε ζε επαθή κε ην δέξκα   

  R50/53 Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη   

  καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ     

 
 
Φξάζεηο αζθάιεηαο 
 

  S1/2 Φπιάμηε ην θιεηδσκέλν θαη καθξηά από παηδηά      

  S13 Φπιάμηε ην καθξηά από ηξόθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο     

  S20/21 Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε κελ ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε     
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  S23 Μελ αλαπλέεηαη εθλεθώκαηα         

  S24 Απνθεύγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα       

  S37   Φνξάηε θαηάιιεια γάληηα         

  S60/61 Σν πιηθό θαη ν πεξηέθηεο ηνπ λα ζεσξεζνύλ θαηά ηε δηάζεζή ηνπο, επηθίλδπλα  

 απόβιεηα. Απνθεύγεηε ηελ ειεπζέξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Αλαθεξζείηε  

                ζε εηδηθέο νδεγίεο / δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο.            

  SP1 Μελ ξππαίλεηε ην λεξό κε ην πξντόλ ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ    

 

Spe8  Επηθίλδπλν γηα ηηο κέιηζζεο. Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηηο κέιηζζεο θαη άιια 

έληνκα επηθνλίαζεο κελ ρξεζηκνπνηείηε ην πξντόλ ζε θαιιηέξγεηεο θαηά ηελ 

αλζνθνξία ή θαηά ηελ πεξίνδν αλζνθνξίαο δηδαλίσλ. Απνκαθξύλεηε ηα δηδάληα πξηλ 

ηελ αλζνθνξία ηνπο. Η εθαξκνγή ηνπ ζθεπάζκαηνο λα γίλεηαη όηαλ νη κέιηζζεο 

δελ έρνπλ δξαζηεξηόηεηα (λσξίο ην πξσί ή αξγά ην απόγεπκα) θαη κεηά από 

πξνεηδνπνίεζε ησλ κειηζζνθόκσλ.         

 

SPe3 Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο λα αθήζεηε κηαλ αςέθαζηε 

δώλε πξνζηαζίαο 10 κέηξσλ από ηα επηθαλεηαθά ύδαηα γηα ηηο δελδξώδεηο 

θαιιηέξγεηεο           

 

   Γηα λα απνθύγεηε θηλδύλνπο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, 

αθνινπζείζηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο         

 
 
 
Πξώηεο βνήζεηεο – Αληίδνην 

ε πεξίπησζε εηζπλνήο: Μεηαθέξεηε ηνλ παζόληα ζε θαζαξό αέξα. Αλ δελ αλαπλέεη 

λα γίλεη ηερλεηή αλαπλνή. Καιέζηε γηαηξό.         

ε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα: Αθαηξέζηε ηα ιεξσκέλα ξνύρα εξγαζίαο θαη 

μεπιπζείηε θαιά κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη.        

ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα, μεπιύλεηε ακέζσο κε θαζαξό λεξό γηα 

ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά, δηαηεξώληαο αλνηθηά ηα βιέθαξα. Αλ ν εξεζηζκόο επηκέλεη 

ζπκβνπιεπηείηε γηαηξό.            

ε πεξίπησζε θαηάπνζεο: λα ρνξεγεζνύλ 1-2 πνηήξηα λεξό θαη λα πξνθιεζεί εκεηόο 

κε ην δάθηπιν. ε πεξίπησζε πνπ ην άηνκν είλαη αλαίζζεην λα κελ πξνθιεζεί εκεηόο. 

Καιέζηε ακέζσο γηαηξό θαη δείμηε ηνπ ην δνρείν ή ηελ εηηθέηα.     
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Δελ ππάξρεη εηδηθό αληίδνην. Αθνινπζείζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία.    

 
 
Σει. Κέληξνπ δειεηεξηάζεσλ: 1401 
 

 

 

Οδεγίεο γηα ηελ αζθαιή απόζπξζε ηεο ζπζθεπαζίαο 
  
Οη άδεηεο ζπζθεπαζίεο μεπιέλνληαη ππό πίεζε ή γίλεηαη ηξηπιό μέπιπκα. Σα λεξά ηνπ 

μεπιύκαηνο πξνζηίζεληαη ζην ςεθαζηηθό δηάιπκα. ηε ζπλέρεηα, αθνύ νη άδεηεο 

ζπζθεπαζίεο θαηαζηξαθνύλ πξνεγνπκέλσο κε ηξύπεκα ή ζθίζηκν, ελαπνηίζεληαη ζε 

εηδηθά ζεκεία ζπιινγήο γηα αλαθύθισζε ή αλάθηεζε ελέξγεηαο.      

 

Αλάθιεζε ηεο έγθξηζεο 
 
 Η έγθξηζε κπνξεί λα αλαθιεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ 

πξνλνηώλ ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, ιακβαλνκέλσλ ππόςε θαη ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ 

πξνθύπηνπλ γηα ηνλ θάηνρν εγγξαθήο από ηνπο όξνπο θαηαρώξηζεο ηεο δξαζηηθήο 

νπζίαο ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ πεξί Γεσξγηθώλ Φαξκάθσλ Νόκνπ ηνπ 1993 θαη 2004.   
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