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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,         16.02.2022 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 12956/361344 π.ε. 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ      
 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Sharda Cropchem España S.L., Ισπανίας 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (δια του υπεύθυνου επικοινωνίας 

Πληροφορίες: Δ. Κοτσαρίνη  Παναγιώτη Σπαράγγη, 
Τηλέφωνο: 210 9287256  Φλέμινγκ 69, 18452 Νίκαια, Αθήνα) 

e-mail: dkotsarini@minagric.gr e-mail: p.sparangis@shardaintl.com 
    

    

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 70257 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) RiNiDi (rimsulfuron 2,3% β/β, dicamba, ως άλας Νατρίου 55% β/β και 
nicosulfuron 9,2% β/β) ως προς την ημερομηνία λήξης» 

 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

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 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 τα άρθρα 45 

και 32.1 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. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2021/566 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση 

του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των 

δραστικών ουσιών abamectin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) στέλεχος QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. 

Aizawai στελέχη ABTS-1857 και GC-91, Bacillus thuringiensis subsp.Israeliensis (ορότυπος H-14) στέλεχος 

AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki στελέχη ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 και EG 2348, Beauveria 

bassiana στελέχη ATCC 74040 και GHA, clodinafop, clopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), 

cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroximate, fosetyl, mepanipyrim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) 

στέλεχος BIPESCO 5/F52, metconazole, metrafenone, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis στέλεχος 

MA342, pyrimethanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (πρώην «S. 

griseoviridis»), Trichoderma asperellum (πρώην «T. harzianum») στελέχη ICC012, T25 και TV1, Trichoderma 

atroviride (πρώην «T. harzianum») στέλεχος T11, Trichoderma gamsii (πρώην «T. viride») στέλεχος ICC080, 

Trichoderma harzianum στελέχη T-22 και ITEM 908, triclopyr, trinexapac, triticonazole και ziram. 

4. Τον Εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/1449 της Επιτροπής της 3
ης

 Σεπτεμβρίου 2021 για την τροποποίηση 

του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των 

δραστικών ουσιών 2-phenylphenol (συμπεριλαμβανομένων των αλάτων της, όπως του άλατος νατρίου), 8-

hydroxyquinoline, amidosulfuron, bifenox, chlormequat, chlorotoluron, clofentezine, clomazone, 

cypermethrin, daminozide, deltamethrin, dicamba, difenoconazole, diflufenican, dimethachlor, etofenprox, 

fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazate, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, 

nicosulfuron, παραφινέλαια, παραφινέλαιο, penconazole, picloram, propaquizafop, prosulfocarb, 
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quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl, sulphur, tetraconazole, tri-allate, triflusulfuron και tritosulfuron. 

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

6. 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. 

7. 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). 
8. Το με αριθ. πρωτ. 12862/330936/07.12.2020 «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών 

διάθεσης στην αγορά» έγγραφο της Υπηρεσίας. 

9. Τη με αριθ. πρωτ. 7398/72081/05.12.2017 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 70257 άδεια 

διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) RiNiDi (rimsulfuron 2,3% β/β, 

dicamba, ως άλας Νατρίου 55% β/β και nicosulfuron 9,2% β/β). 

10. Τη με αριθ. πρωτ. 12956/361344/14.12.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 70257 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(ζιζανιοκτόνο) RiNiDi (rimsulfuron 2,3% β/β, dicamba, ως άλας Νατρίου 55% β/β και nicosulfuron 9,2% β/β) 

που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 7398/72081/05.12.2017 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει ως προς την ημερομηνία λήξης. 

 

Το σημείο 1.1.β διαμορφώνεται ως εξής: 

 

 1  Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) 70257 

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 05.12.2017 

1.1.β Ημερομηνία λήξης 30.04.2023 

 

 
II. Διάθεση αποθεμάτων 

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση. 

2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται 

η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας. 

3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες 

του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα. 

 

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 7398/72081/05.12.2017 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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