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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01.07.2020  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ   Αριθμ. πρωτ: 299/8865  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150   Προς: Globachem n.v. 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Brustem Industriepark, 
Πληροφορίες: Ο. Μελιτά  Lichtenberglaan 2019,  
TELEFAX: 210 92 12 090  3800 Sint-Truiden, Βέλγιο 
Τηλέφωνο: 210 92 87 244  (δια του υπεύθυνου επικοινωνίας  
e-mail: omelita@minagric.gr  ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε.  

Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα 
   e-mail: info@anorgachim.com) 

 
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 60406 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (μυκητοκτόνο) AGRIZOLE 250 EC (difenoconazole 25% β/o) ως προς την 
περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία, τα 
εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας, τις τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο., τον 
υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά και την εγγυημένη σύνθεση» 

 
AΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 

      Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 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. 

3. Τη με αριθμό πρωτ. 2188/26896/13.03.2014 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την 
οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60406 άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 
(μυκητοκτόνο) AGRIZOLE 250 EC (difenoconazole 25% β/o). 

4. Τη με αριθμό πρωτ. 4933/75184/25-05-2018 (Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) 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. 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. 

7. Τις με αριθμό πρωτ. 299/8865/13.01.2020 και 5814/157652/16.06.2020 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης 
εταιρείας.  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Ι. Τροποποιούμε τη με αριθμό 60406 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(μυκητοκτόνο) AGRIZOLE 250 EC (difenoconazole 25% β/o), που χορηγήθηκε με τη με αριθμό πρωτ. 
2188/26896/13.03.2014 απόφασή μας ως προς την περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
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ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία, τα εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας, τις τεχνικές 
προδιαγραφές της δ.ο., τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά και την εγγυημένη σύνθεση. 

 
Συγκεκριμένα τα σημεία 1.3, 1.4β και 1.4στ διαμορφώνονται ως εξής: 
 
1.3 Δραστική ουσία 
 
Δραστική ουσία  
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών 
κατά ISO 

Difenoconazole 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

96 % (β/β) min 

Χημική ομάδα Τριαζόλες (Triazole) 
Παρασκευαστής Globachem NV 

Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 
20193800 Sint-Truiden, Belgium 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων: 

1. HANGZHOU UDRAGON CHEMICAL CO., LTD 
Tangxi Industry Area, Yuhang 311106, 
Hangzhou, Κίνα 

2. Zhejiang Bosst Crop Science Co., Ltd. 
         No.1 Fangjiadai Road, Haiyan Economic    

Development Zone, Haiyan, Zhejiang, Κίνα 
Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 
difenoconazole όπως κατατέθηκαν κατά την 
διαδικασία συμμόρφωσης με την οδηγία 
καταχώρησης με ημερομηνία 31/12/2012 (Α.Π. 
Υ.Α.Α.Τ. 125804) και τροποποιήθηκαν με τη με 
αριθμό πρωτ. 5814/157652/16.06.2020 αίτηση 
της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι 
εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα 
αρχεία της ΣΕΑ. 

 
 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα 
 

 

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην 
αγορά  

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. 
1o χλμ. Λ. Παιανίας Μαρκοπούλου, 19002 
Παιανία  
Τηλ.: 210 6800900 
Fax: 210 6833488 
E-mail: info@hellafarm.gr 
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στ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος: 

Difenoconazole: 25% β/ο 
βοηθητικές ουσίες:  75,4 % β/β 
 
Περιέχει ως διαλύτη αρωματικούς 
υδρογονάνθρακες. 
 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με τη με 
αριθμό πρωτ. 2188/26896/26.02.2014 αίτηση 
και τροποποιήθηκε με τη με αριθμό πρωτ. 
5814/157652/16.06.2020 αίτηση της 
ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική 
πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της 
ΣΕΑ. 

 

 
 
ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 2188/26896/13.03.2014 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

 
 

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