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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,     27.08.2020 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 356/11191 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ      
 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: FINCHIMICA S.p.A., Ιταλίας 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (δια του υπευθύνου επικοινωνίας,  
TELEFAX: 210 9212090  της εταιρίας 
Πληροφορίες: Δ. Kαραμάνου   Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. 
Τηλέφωνο: 210 9287228  – «AGRIBIZ» 
e-mail: dkaramanou@minagric.gr   Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα) 
  e-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr 

 
     
    
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60835 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) BOTREFIN PLUS (cyprodinil 37,5% β/β + 
fludioxonil 25% β/β) ως προς την περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας 
cyprodinil σε καθαρή ουσία, τα εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας cyprodinil, 
τις τεχνικές προδιαγραφές τις δραστικής ουσίας cyprodinil και την εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος» 

 
 

 
 

AΠΟΦΑΣΗ  
 

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
 

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 45 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. Τις διατάξεις του 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. 

4. Τη με αριθ. πρωτ. 4933/75184/25-05-2018 απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης 
Γεωργίας. 

5. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει. 

6. Τη με αριθ. πρωτ. 356/11191/14.01.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60835 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (μυκητοκτόνο) BOTREFIN PLUS (cyprodinil 37,5% β/β + fludioxonil 25% β/β), η οποία 
χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 9372/123373/07.02.2019 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί 
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και ισχύει, ως προς την περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας cyprodinil σε καθαρή 
ουσία, τα εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας cyprodinil, τις τεχνικές προδιαγραφές τις 
δραστικής ουσίας cyprodinil και την εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος. 

Τα σημεία 1.3 και 1.4στ διαμορφώνονται ως εξής: 

 
1.3 Δραστικές ουσίες  
Δραστική ουσία 1   

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO cyprodinil  

   

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

min 98,9 % β/β  

   

Χημική ομάδα ανιλινοπυριμιδίνες  

 

Παρασκευαστής  Finchimica S.p.A. 
Via Lazio 13, 25025 Manerbio (BS), Ιταλία 
Contact Person: Carlotta Casalegno 
Τηλ.: +39 02 3569961 
Fax: +39 02 38201446  
e-mail: Regulatory.manager@finchimica.it   

 

   

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων:  
 
1. Zhejiang Bosst CropScience Co., Ltd 
no.1, Fangjiadai Road, 
Haiyan Economic 
Development Zone 
Haiyan, Zhejiang, Κίνα 
 
2. Shaanxi Hengrun Chemical Industry Co. Ltd 
Industrial Park Xiyang Town, 
Sanyuan County 713807, Shaanxi Province, 
Κίνα 

 

 

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας: Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής 
ουσίας Cyprodinil όπως αυτές κατατέθηκαν με 
το με αριθ. πρωτ. 969/15526/30.01.2018 
έγγραφο και τροποποιήθηκαν με την με 
αριθμό πρωτ 356/11191/14.01.2020 αίτηση 
της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι 
εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα 
αρχεία της ΣΕΑ.   

 

 
 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος:  

Δραστικές ουσίες:   cyprodinil  37,5% β/β 
fludioxonil  25% β/β 

Βοηθητικές ουσίες  36,84 % β/β 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος 
όπως αυτή κατατέθηκε με τo με αριθμό πρωτ. 
969/15526/30.01.2018  έγγραφο; όπως 
τροποποιήθηκε με την με αριθμό πρωτ.. 
356/11191/14.01.2020  αίτηση της 
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ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική 
πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 
II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 9372/123373/07.02.2019 απόφασή μας, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 
 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ κ.α.α 

 
 
 
 

 
Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ 
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