
   

      1/2 
 

                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,      24/06/2021 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 6078/158846 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ      
 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 
TELEFAX: 210 9212090  151 25 Μαρούσι 
Πληροφορίες: Μ.Γάσπαρη   dimitris.theodosiou@basf.com 

Τηλέφωνο: 210 9287250    

e-mail: mgaspari@minagric.gr    

    

    

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60245 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνου) CABRIO TEAM 6.7/12 WG (pyraclostrobin 
6.7% και dimethomorph 12%) ως προς την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή, λόγω 
αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας pyraclostrobin». 

 
 

 
AΠΟΦΑΣΗ 

Ο 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
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 τo 

άρθρo  45 αυτού. 

2. Το ν. 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. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45). 

4. Το 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. 

5. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με 

εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική 

Διεύθυνση” (Β΄4612/19-10-20). 

6. Tον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/1633 της Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου 2020 για την 

τροποποίηση των παραρτημάτων II, III, IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών azinphos-

methyl, bentazone, dimethomorph, fludioxonil, flufenoxuron, oxadiazon, phosalone, pyraclostrobin, 

απωθητικών: tall oil και της ουσίας teflubenzuron μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα. 

7. Tην έκθεση αξιολόγησης της Iταλίας (Evaluation Report 20-12-2018).  

8. Τη με αριθ. πρωτ. 126211/23.12.2008 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60245 

οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CABRIO 

TEAM 6.7/12 WG, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

9. Τη με αριθ. πρωτ. 6078/158846/16-6-2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και τα από 23-6-

2021 συμπληρωματικά στοιχεία.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60245 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (μηκυτοκτόνο) CABRIO TEAM 6.7/12 WG, που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 

126211/23.12.2008 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την τελευταία 

επέμβαση πριν τη συγκομιδή. 

Συγκεκριμένα το σημείο 13.2  διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  
 

 

 

13.2 Τελευταία επέμβαση 

 πριν τη συγκομιδή  
Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 Αμπέλι επιτραπέζιο 48 

 Αμπέλι οινοποιήσιμο 35 

 

 

 
Β. 1) Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής 

πώλησης, ο υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά, οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο 

μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, ώστε να ειδοποιεί για τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στην παρούσα 

απόφαση, τα εν λόγω καταστήματα. 

2) Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων 

χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει αφενός να ενημερώνει για την παρούσα απόφαση τους 

επαγγελματίες χρήστες και αφετέρου να αναγράφει ότι πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση αυτή στο 

αντίστοιχο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.  

3) Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να 

συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση τροποποίησης.  

 

 

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 126211/23.12.2008 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

 
        «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας» 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 
 
                        Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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