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Λακβάλνληαο ππφςε: 

 

 

 

 

 

 

ηροποποιείηαι η άδεια για διάθεζη ζηην αγορά και τρήζη ηοσ θσηοπροζηαηεσηικού 

προχόνηος    VOLARE 687,5SC  φς ακολούθφς: 

 

Α) Γενικά ζηοιτεία άδειας 

 

1. Αξηζκφο Άδεηαο: 

 

Ζκεξνκελία ηξνπνπνίεζεο άδεηαο:  

 

Ζκεξνκελία ιήμεο άδεηαο:  

 

2. Κάηνρνο ηεο άδεηαο:  

 

 

 

 

3. Υπεχζπλνο γηα ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά:   

(εθφζνλ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ  

θάηνρν άδεηαο)  

 

4. Γηαλνκέαο / Γηαλνκείο:  

 

 

 

 

 

Τελ αίηεζε κε αξ.10, εκεξνκελίαο 09/08/2012 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελεο άδεηαο 
θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο κεηά ηελ έγθξηζε φισλ ησλ δξαζηηθψλ νπζηψλ πνπ 
πεξηέρνληαη ζην πξντφλ θαη 
 
ηελ επηζηνιή ηνπ αηηεηή κε εκ. 19/06/2012 γηα ηξνπνπνίεζε ηεο άδεηαο κε βάζε ηελ 
ακνηβαία αλαγλψξηζε ηεο αμηνιφγεζεο πνπ δηελεξγήζεθε γηα ρνξήγεζε ηεο νξηζηηθήο 
άδεηαο ηνπ ίδηνπ ζθεπάζκαηνο ζηελ Διιαδά,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2762 

20/08/2012 
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Bayer CropScience AG 
(Bayer Διιάο ΑΒΔΔ)  
Σσξνχ 18-20  

Τ.Κ. 151 25 Μαξνχζη) 
 

Spyros Stavrinides Chemicals Ltd 

Spyros Stavrinides Chemicals Ltd 
 



 

Β) Σασηόηηηα ηοσ Φσηοπροζηαηεσηικού Προχόνηος 

 

1. Δκπνξηθφ Όλνκα:            

 

2. Μνξθή:  

 

3. Δγγπεκέλε ζχλζεζε ηνπ ζθεπάζκαηνο:   

 

 

 

4. Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο:  

 

 

5. Δξγνζηάζην παξαζθεπήο ηνπ ζθεπάζκαηνο:  

 

 

6. Δξγνζηάζην ζπζθεπαζίαο ηνπ ζθεπάζκαηνο:  

 

7. Σπζθεπαζίεο κε ηηο νπνίεο ην πξντφλ ζα δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά: 

 

Α/Α Δίδνο Μέγεζνο Υιηθφ 

1. Φηάιεο 

300θ.εθ., 500θ.εθ., 700θ.εθ., 750θ.εθ., 

800θ.εθ., 1 ιίηξν, 1.4 ιίηξα, 1.5 ιίηξα, 1.6 

ιίηξα, 3 ιίηξα θαη 4.8 ιίηξα   

HDPE  

 

 Γ) Γραζηική οσζία  

          

1. Κνηλή Ολνκαζία:   

 

 

2. Πεξηεθηηθφηεηα ηεο ηερληθά θαζαξήο δξαζηηθήο νπζίαο ζε θαζαξή δξαζηηθή νπζία:  

 

 

3. Παξαζθεπαζηήο ησλ δ.ν.:  

 

4. Δξγνζηάζην παξαζθεπήο ηεο δ.ν.:  

  

 

 

 

Volare 687,5SC   

Σπκππθλσκέλν ελαηψξεκα (SC)  

fluopicolide : 6,25% β/ν 
propamocarb hydrochloride: 62,5% β/ν 
βοηθητικζς ουσίες: 34,18% β/β  

 

Bayer S.A.S., Bayer CropScience, France  

1. Bayer CropScience France, France  
2. Bayer CropScience Ltd, Brazil  

 

1. fluopicolide  
2. propamocarb hydrochloride 

 1. 970 g/kg 
 2. 920 g/kg 

 
 

Bayer CropScience AG, Germany  
 

 
fluopicolide: 
1. Bayer CropScience AG, Germany  
2.Bayer (Schweiz) AG, , Switzerland  
3. Bayer CropScience Limited, India  
propamocarb hydrochloride:  
1. Bayer CropScience AG, Germany  
2. Bayer CropScience, USA  

Bayer CropScience S.L., Spain 

 



 

Γ) ηοιτεία για ηη Υρήζη ηοσ Φσηοπροζηαηεσηικού Προχόνηος 

 

1. Καηεγνξία θαη Τξφπνο Γξάζεο:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Πξννξίδεηαη γηα:  επαγγεικαηίεο ρξήζηεο 

 εξαζηηέρλεο ρξήζηεο 

 

 

3. Τξφπνο Δθαξκνγήο:  

 

 

4. Τξφπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο:  

 

 

√ 

 

Μπθεηνθηφλν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πεξνλφζπνξνπ ζηελ παηάηα, ζην αγγνχξη, ζην 
θνινθπζάθη, ζηελ θνινθχζα, ζην πεπφλη, ζην θαξπνχδη, ζην καξνχιη (ζηξνγγπιφ), ζην 
ιάραλν, ζην κπξφθνιν θαη ζην θνπλνππίδη  
Τν fluopicolide είλαη έλα λέν κπθεηνθηφλν κε δηειαζκαηηθή δξάζε θαη απνπιαζηηθή θίλεζε, 
αλήθεη ζε κηα λέα ρεκηθή νκάδα (αθπινπηθνιίδηα) θαη δξα ζε πνιιά ζηάδηα ηνπ βηνινγηθνχ 
θχθινπ ηνπ πεξνλφζπνξνπ.  
Τν propamocarb hydrochloride παξνπζηάδεη κηθξή δηαζπζηεκαηηθή θίλεζε θαη ε δξάζε ηνπ 
θαίλεηαη λα επεξεάδεη ην ζρεκαηηζκφ ησλ θπηηαξηθψλ κεκβξαλψλ κε ζπλέπεηα ηελ 
παξεκπφδηζε ηεο κπθειηαθήο αλάπηπμεο θαζψο θαη ηεο παξαγσγήο θαη βιάζηεζεο ησλ 
ζπνξίσλ ηνπ πεξνλφζπνξνπ.  

Χεθαζκφο θαιχςεσο θπιιψκαηνο  
 

Γεκίδνπκε ην δνρείν ηνπ ςεθαζηήξα κε λεξφ κέρξη ηε κέζε θαη πξνζζέηνπκε αλαδεχνληαο ηελ 
ζπληζηψκελε δφζε ηνπ ζθεπάζκαηνο.  
Σπκπιεξψλνπκε κε ην ππφινηπν λεξφ αλαδεχνληαο ζπλερψο.  
 

 
 



5. Φάζκα Γξάζεο 

Πεδίο 
Δθαρμογής 

Δτθρός ποσ ελέγτεηαι 

Γόζεις 

Σρόπος και Υρόνος εθαρμογής 
Μέγιζηος αρ. 

εθαρμογών / καλλιεργ. 
περίοδο 

κ.εκ. /100 
λίηρα υεκ. 

σγρού 

Όγκος υεκ. 
σγρού 

(λίηρα / δεκ.) 

κ.εκ. 
ζκ./δεκ. 
μέγιζηη 

Παηάηα 
Πεξνλφζπνξνο 

(Phytophthora infestans) 
120-160 100 120-160 

Πξνιεπηηθέο εθαξκνγέο. Ζ κηθξή 
δφζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλζήθεο 
ρακειήο πίεζεο πξνζβνιήο.  
Απφ ηελ εκθάληζε ηνπ πξψηνπ 
πιεπξηθνχ βιαζηνχ ζηε βάζε κέρξη 
ηελ έλαξμε ηεο σξίκαλζεο ηνπ 
θαξπνχ 

4 εθαξκνγέο κε 
κεζνδηάζηεκα  
7 – 12  εκέξεο 

Αγγούρι, 
κολοκύθι, 
κολοκύθα 

(σπαίθροσ) 

Πεξνλφζπνξνο 
(Pseudoperonospora 

cubensis) 
120-160 100 120-160 

Ζ κηθξή δφζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε 
ζπλζήθεο ρακειήο πίεζεο 
πξνζβνιήο.  
Απφ ηελ εκθάληζε ηνπ πξψηνπ 
πιεπξηθνχ βιαζηνχ κέρξη ηελ 
σξίκαλζε ηνπ 30% ησλ θξνχησλ   

2 εθαξκνγέο κε 
κεζνδηάζηεκα  
7 – 12  εκέξεο 

Αγγούρι, 
κολοκύθι 

(θερμοκηπίοσ) 

Πεξνλφζπνξνο 
(Pseudoperonospora 

cubensis) 
120-128 100-125 120-160 

Ζ κηθξή δφζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε 
ζπλζήθεο ρακειήο πίεζεο 
πξνζβνιήο.  
Απφ ηελ εκθάληζε ηνπ πξψηνπ 
πιεπξηθνχ βιαζηνχ κέρξη ηελ 
σξίκαλζε ηνπ 30% ησλ θξνχησλ   

3 εθαξκνγέο κε 
κεζνδηάζηεκα  
7 – 12  εκέξεο 

Πεπόνι, 
Καρπούζι 

(σπαίθροσ) 

Πεξνλφζπνξνο 
(Pseudoperonospora 

cubensis) 
140-160 100 140-160 

Απφ ηελ εκθάληζε ηνπ πξψηνπ 
πιεπξηθνχ βιαζηνχ κέρξη ηελ 
σξίκαλζε ηνπ 60% ησλ θξνχησλ   

2 εθαξκνγέο κε 
κεζνδηάζηεκα  
7 – 12  εκέξεο 

Πεπόνι, 
Καρπούζι  

(Θερμοκηπίοσ) 

Πεξνλφζπνξνο 
(Pseudoperonospora 

cubensis) 
140-160 100 140-160 

Απφ ηελ εκθάληζε ηνπ πξψηνπ 
πιεπξηθνχ βιαζηνχ κέρξη ηελ 
σξίκαλζε ηνπ 60% ησλ θξνχησλ   

3 εθαξκνγέο κε 
κεζνδηάζηεκα  
7 – 12  εκέξεο 

 
 
 
 
 



Πεδίο 
Δθαρμογής 

Δτθρός ποσ ελέγτεηαι 

Γόζεις 

Σρόπος και Υρόνος εθαρμογής 
Μέγιζηος αρ. 

εθαρμογών / καλλιεργ. 
περίοδο 

κ.εκ. /100 
λίηρα υεκ. 

σγρού 

Όγκος υεκ. 
σγρού 

(λίηρα / δεκ.) 

κ.εκ. 
ζκ./δεκ. 
μέγιζηη 

Μαρούλι (Τ) 
(πνηθηιίεο 

ζηξνγγπινχ 
καξνπιηνχ) 

Πεξνλφζπνξνο 
 (Bremia lactucae) 

140-160 100 140-160 
Δθαξκνγή κεηά ην ηξίην πξαγκαηηθφ 
θχιιν 

1 

Μαρούλι (Θ) 
(πνηθηιίεο 

ζηξνγγπινχ 
καξνπιηνχ) 

Πεξνλφζπνξνο  
(Bremia lactucae) 

140-160 100 140-160 
Δθαξκνγή κεηά ην ηξίην πξαγκαηηθφ 
θχιιν κέρξη ηελ πιήξε αλάπηπμε ηεο, 
πξνο ζπγθνκηδή, βιάζηεζεο.  

1 – 3 εθαξκνγέο κε 
κεζνδηάζηεκα  
7 – 12  εκέξεο 

Κραμπί λεσκό, 
Κραμπί 
κόκκινο, 

(σπαίθροσ) 

Πεξνλφζπνξνο 
(Peronospora spp.) 

160 100 160 
Δθαξκνγή κεηά ην ηξίην πξαγκαηηθφ 
θχιιν κέρξη ηελ πιήξε αλάπηπμε ηνπ, 
πξνο ζπγθνκηδή, θπηηθνχ κέξνπο. 

3 εθαξκνγέο κε 
κεζνδηάζηεκα 
7 – 12  εκέξεο 

Κοσνοσπίδι 
Μπρόκολο 

Πεξνλφζπνξνο 
(Pseudoperonospora 

cubensis) 
160 100 160 

Δθαξκνγή κεηά ην ηξίην πξαγκαηηθφ 
θχιιν κέρξη ηελ πιήξε αλάπηπμε ηνπ, 
πξνο ζπγθνκηδή, θπηηθνχ κέξνπο. 

Παραηηρήζεις:  
1. Ζ δφζε ησλ 120 θ.εθ/ δεθ. ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη πξνιεπηηθά ελψ ε δφζε ησλ 160 θ.εθ/ δεθ. ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη πξνιεπηηθά ζε πεξίπησζε πνπ 
ν θίλδπλνο εκθάληζεο ηεο πξνζβνιήο είλαη πςειφο ή ζεξαπεπηηθά ζηα αξρηθά ζηάδηα έλαξμεο ηεο πξνζβνιήο.  
2. Γηα φγθνπο λεξνχ κεγαιχηεξνπο ησλ 100 ιίηξα / δεθ., ε κέγηζηε δφζε δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα 160 θ.εθ/ δεθ.  



 

6. Τειεπηαία επέκβαζε πξηλ ηε ζπγθνκηδή ή πξηλ ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά φηαλ πξφθεηηαη γηα 

κεηαζπιιεθηηθέο ρξήζεηο: 

Καλλιέργειες Υρόνος Αζθάλειας 

Λάραλν ιεπθφ, Λάραλν θφθθηλν, Μπξφθνιν, 
Κνπλνππίδη (Υ), 
Μαξνχιη (πνηθηιίεο ζηξνγγπινχ καξνπιηνχ) (Θ) 

14 εκέξεο 

Παηάηα , 
Μαξνχιη (πνηθηιίεο ζηξνγγπινχ καξνπιηνχ) (Υ) 

7 εκέξεο 

Αγγνχξη, Κνινθχζη, θνινθχζα (Υ), Πεπφλη, 
Καξπνχδη (Υ+Θ) 

3 εκέξεο 

Αγγνχξη, Κνινθχζη(Θ) 1 εκέξα 

 

7. Δηδηθέο ζπλζήθεο γεσξγηθέο, θπηνυγείαο ή πεξηβαληνιινγηθέο ππφ ηηο νπνίεο ην 

θπηνπξνζηαηεπηηθφ πξντφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ή λα απνθιεηζηεί: 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Φξνληθφ δηάζηεκα αζθαιείαο κεηαμχ εθαξκνγήο θαη - 

α) ζπνξάο ή θχηεπζεο ηεο πξνζηαηεπφκελεο θαιιηέξγεηαο:  

 

β) ζπνξάο ή θχηεπζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ πνπ αθνινπζνχλ:  

 

γ) ηεο πξφζβαζεο ηνπ αλζξψπνπ ή ησλ δψσλ ζηελ θαιιηέξγεηα ζηελ νπνία έρεη εθαξκνζηεί ην 

θπηνπξνζηαηεπηηθφ πξντφλ:  

 

 

9. Σηνηρεία θπηνηνμηθφηεηαο, επαηζζεζίαο πνηθηιηψλ θαη θάζε άιιεο παξελέξγεηαο ζηα θπηά ή ηα 

πξντφληα ηνπο: 

 

 

 

10. Σπλδπαζηηθφηεηα:   

 

 

11. Σήκαλζε θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο:  

 

Γιατείριζη ανθεκηικόηηηας: Ομάδα Σρόποσ Γράζης: -  fluopicolide: 43  
         -  propamocarb hydrochloride: 28                                        
   

- Τν πξντφλ λα κελ εθαξκφδεηαη ζε πεξηνρέο κε πςειή βξνρφπησζε θαη ακκψδε εδάθε.  
 
- Πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ν θίλδπλνο αλάπηπμεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ παζνγφλσλ ζην Volare 
687,5 SC ζπληζηάηαη νη εθαξκνγέο λα γίλνληαη ζε ελαιιαγή κε κπθεηνθηφλα άιισλ νκάδσλ 
δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ δξάζεο κε ηα νπνία δελ εκθαλίδεηαη δηαζηαπξσηή αλζεθηηθφηεηα.  

---- 

---- 

---- 

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιζργειες και δόσεις εφαρμογής  
 

---- 

Xi – Δξεζηζηηθφ ,  Ν - Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ 
 

 



12. Φξάζεηο θηλδχλνπ:  

 

 

 

 

13. Φξάζεηο αζθάιεηαο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Πξψηεο Βνήζεηεο - Αληίδνην: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R43  Μπνξεί λα πξνθαιέζεη επαηζζεηνπνίεζε ζε επαθή κε ην δέξκα. 
 

R50/53  Πνιχ ηνμηθφ γηα ηνχο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξφληεο     
 δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ 
 

 

Σε πεξίπησζε εηζπλνήο: Μεηαθέξεηε ηνλ παζφληα ζηνλ θαζαξφ αέξα θαη θξαηήζηε ηνλ δεζηφ θαη 
ζε εξεκία. Δάλ ηα ζπκπηψκαηα επηκέλνπλ, θαιέζηε γηαηξφ.  
Σε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα: Αθαηξέζηε ηα εκπνηηζκέλα κε ην ςεθαζηηθφ πγξφ ξνχρα 
ακέζσο θαη πιχλεηε θαιά ηα πξνζβεβιεκέλα κέξε ηνπ ζψκαηνο κε λεξφ θαη ζαπνχλη. Δάλ ηα 
ζπκπηψκαηα επηκέλνπλ, θαιέζηε γηαηξφ.  
Σε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα: Απνκαθξχλεηε ηνπο θαθνχο επαθήο θαη πιχλεηε ηα κάηηα 
ακέζσο κε άθζνλν λεξφ, αθφκα θαη θάησ απφ ηα βιέθαξα, γηα ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά. 
Πξνζηαηέςηε ηνλ πγηή νθζαικφ. Εεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν εξεζηζκφο 
επηκέλεη θαη αλαπηχζζεηαη.  
Σε πεξίπησζε θαηάπνζεο: Μελ πξνθαιείηε εκεηφ. Ξεπιχλεηε ην ζηφκα θαη ρνξεγήζηε ελεξγφ 
άλζξαθα. Καιέζηε ακέζσο γηαηξφ.  
 
Πληροθορίες για ηο γιαηρό:  
Σπκπηψκαηα: ιήζαξγνο, αηαμία, ζπζπάζεηο  
Κίλδπλνο: Τν ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, παξφιν πνπ είλαη θαξβακηδηθφ, δελ είλαη παξεκπνδηζηήο ηεο 
ρνιελεζηεξάζεο.  
 
Θεξαπεία: Αξρηθή ζεξαπεία ζπκπησκαηηθή. 
Γελ ππάξρεη εηδηθφ αληίδνην.  
Αληέλδεημε: Αηξνπίλε.  
Σπλήζσο δελ απαηηείηαη γαζηξηθή απφπιπζε. Δάλ θαηαπνζεί αξθεηή πνζφηεηα ζθεπάζκαηνο 
(πεξηζζφηεξε απφ κία γνπιηά) ρνξεγείζηε ελεξγφ άλζξαθα θαη ζεηηθφ Νάηξην.  
 
Σηλ. Κένηροσ δηληηηριάζεφν: 1401 
 
 

S1/2  Φπιάμηε ην θιεηδσκέλν θαη καθξηά απφ παηδηά  

     

S13  Φπιάμηε ην καθξηά απφ ηξφθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο 
 

S20/21  Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε κελ ηξψηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε 
 

S24    Απνθεχγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα  
 

S37  Φνξάηε θαηάιιεια γάληηα. 
 

S46 Σε πεξίπησζε θαηάπνζεο, δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε ηνπ ην δνρείν ή  
 ηελ εηηθέηα 
 

SP1 Με ξππαίλεηε ηα λεξά κε ην πξντφλ ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ. 
 

S60/61  Τν πιηθφ θαη ν πεξηέθηεο ηνπ λα ζεσξεζνχλ θαηά ηε δηάζεζή ηνπο επηθίλδπλα απφβιεηα.  
 Απνθεχγεηε ηελ ειεπζέξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Αλαθεξζείηε ζε εηδηθέο νδεγίεο / δειηίν  
 δεδνκέλσλ αζθαιείαο 
 

«Σπζηήλεηαη ν ρξήζηεο λα θνξάεη αδηαπέξαζηε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαηά ηελ εθαξκνγή»  
 
«Να κελ εηζέξρεζηε ζηνπο ςεθαζκέλνπο αγξνχο πξηλ ηα θχιια λα έρνπλ πιήξσο ζηεγλψζεη. Σε 
πεξίπησζε πνπ νη εξγάηεο ρξεηαζηεί λα εηζέιζνπλ ζηνπο ςεθαζκέλνπο αγξνχο ακέζσο κεηά ηνλ 
ςεθαζκφ απηνί ζα πξέπεη λα θνξάλε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία»  
 
“Γηα λα απνθχγεηε θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζείζηε ηηο 
νδεγίεο ρξήζεο” 
 
 
 
 



 

Δ. σνθήκες αποθήκεσζης, τρονική ζηαθερόηηηα ηοσ θσηοπροζηαηεσηικού προχόνηος: 

 

 

 

 

Σ. Οδηγίες για ηην αζθαλή απόζσρζη ηοσ θσηοπροζηαηεσηικού προχόνηος και ηης 

ζσζκεσαζίας: 

 

 

 

 

 

Ε. Άλλες πληροθορίες / σποτρεώζεις: 

 

 

 

 

 

 

Ζκεξνκελία:        20/08/2012   

 

 

 

                      

         (Αλδξνχια Γεσξγίνπ) 
                 Γηεπζχληξηα  
           Τκήκαηνο Γεσξγίαο 
       Σθξαγίδα 

Τν ζθεχαζκα παξακέλεη ζηαζεξφ γηα δπν (2) ρξφληα ζηελ αξρηθή απαξαβίαζηε  ζπζθεπαζία ζε 
ρψξν μεξφ, δξνζεξφ, θαιά αεξηδφκελν 

 
 

Τα θελά πιηθά ζπζθεπαζίαο μεπιέλνληαη ππφ πίεζε ή γίλεηαη ηξηπιφ μέπιπκα. Τα λεξά ηνπ 
μεπιχκαηνο πξνζηίζεληαη ζην ςεθαζηηθφ δηάιπκα. Σηε ζπλέρεηα, αθνχ νη άδεηεο ζπζθεπαζίεο 
θαηαζηξαθνχλ κε ζθίζηκν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο κε πεξαηηέξσ ρξήζεο, ελαπνηίζεληαη ζε εηδηθά 
ζεκεία ζπιινγήο γηα αλαθχθισζε ή αλάθηεζε ελέξγεηαο. 
 
 

Ζ παξνχζα άδεηα κπνξεί λα αλαθιεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ 
πξνλνηψλ ηνπ πεξί Φπηνπξνζηαηεπηηθψλ Πξντφλησλ ηνπ 2011. 

 
 
 
 


