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ΘΕΜΑ: «Ανάκληση της με αριθ. 14378 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) REBEL 10 EC (δ.ο. cypermethrin).»  

 
 
 

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 21ης 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 το 
άρθρο 44 αυτού. 

2. Το Νόμο 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. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2018/1262 της Επιτροπής της 20ης Σεπτεμβρίου 2018 για 
την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 όσον αφορά την παράταση 
των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών 1-methylcyclopropene, beta-cyfluthrin, chlorothalonil, 
chlorotoluron, clomazone, cypermethrin, daminozide, deltamethrin, dimethenamid-p, diuron, 
fludioxonil, flufenacet, flurtamone, fosthiazate, indoxacarb, MCPA, MCPB, prosulfocarb, thiophanate-
methyl και tribenuron. 

4. Τη με αριθ. 619/46787/8.3.19 (ΦΕΚ Β΄ 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. 
Αραχωβίτη, του Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ολ. Τελιγιορίδου με θέμα 
“Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού”, “με εντολή Υφυπουργού” ή “με 
εντολή Υπουργού και Υφυπουργού”, κατά περίπτωση, στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν. Γραμματέα 
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γεν. Δ/νσης, Προϊσταμένους 
Δ/νσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων” (Β΄ 988), 
όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β’ 1241) και τροποποιήθηκε 
με την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β΄ 2701) ΚΥΑ.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Ανακαλούμε από 15-01-2020 την με αριθ. 14378 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) REBEL 10 EC (cypermethrin), η οποία χορηγήθηκε με τη 
με αριθ. 103866/28.12.2011 απόφασή μας, διότι ο κάτοχος της έγκρισης δεν υπέβαλε αίτηση παράτασης 
της έγκρισης σε εφαρμογή του Κανονισμού αριθ. 2018/1262 με τον οποίο παρατάθηκε η έγκριση της 
δραστικής ουσίας cypermethrin. 

2. Απαγορεύεται από 15-01-2020 η τιμολόγηση του σκευάσματος από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα 
καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων.  

3. Απαγορεύεται από 15-01-2020 η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τα 
καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης. 

4. Απαγορεύεται από 15-01-2020 η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τους 
επαγγελματίες χρήστες.  

5. Οι τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες του σκευάσματος μετά το πέρας των 
ορισθεισών προθεσμιών, να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης για επανεξαγωγή ή καταστροφή, 
με ευθύνη και δαπάνες αυτού. 

6. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται 
από την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
 
 
 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

 
 

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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