
  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   01.11.2016 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. πρωτ: 10345/112999 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

  

 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: INDUSTRIAS AFRASA, S.A. 
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Pol. Ind. Fuente del Jarro 

Πληροφορίες: Δ. Πιταροκοίλη, Ο. Μελιτά                                   Ciudad de Sevilla, 53 

Τηλέφωνο:  
e-mail: 

210 92 87 254, 210 92 87 244 
dpitarokili@minagric.gr 

 E46988 – Paterna, Valencia, 

Ισπανία 

 omelita@minagric.gr  (διά του υπεύθυνου επικοινωνίας 

Τουτουτζιδάκη Αντωνίου και ΣΙΑ 

Ε.Ε. 

   Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα) 
    

ΘΕΜΑ: 
 
 

«Τροποποίηση της με αριθμό έγκρισης 2190 άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ακαρεοκτόνο) DIABLO SC (δ.ο. hexythiazox 24%), ως προς 
τις οδηγίες χρήσης και τα εικονογράμματα κινδύνου» 

 
AΠΟΦΑΣΗ 

 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
      Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 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 το άρθρο 45 αυτού. 

2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση 

αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Κανονισμό με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16
ης

 

Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των 

μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και 

την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006. 

4. Τη με αριθμ. πρωτ. 1334/15184/12.05.2016 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 

2190 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ακαρεοκτόνο) DIABLO SC (δ.ο. 

hexythiazox 24%). 

5. Τη με αριθμ. Υ26/6.10.2015 (ΦΕΚ2144/Β/06.10.2015) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη. 

6. Τη με αριθμ. πρωτ. 9379/119137/02/11/2015 (ΦΕΚ 2367/Β/04.11.2015) Απόφαση 

Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό 

Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και 

Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

7. Τη με αριθμ. πρωτ. 10345/112999/12.10.2016 αίτηση της εταιρείας INDUSTRIAS AFRASA, S.A., 

διά του υπεύθυνου επικοινωνίας Τουτουτζιδάκη Αντωνίου. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθμό 2190 οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(ακαρεοκτόνο) DIABLO SC (δ.ο. hexythiazox 24%), που χορηγήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 

1334/15184/12.05.2016 απόφασή μας, ως προς τις οδηγίες χρήσης και τα εικονογράμματα 

κινδύνου (απαλοιφή προειδοποιητικής λέξης). 

 

    Συγκεκριμένα τα σημεία 3 και 9 διαμορφώνονται ως εξής: 
 

3  Οδηγίες 

χρήσης: 

 

Προορίζεται για επαγγελματίες  χρήστες.  

 

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος. 

 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:  

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. 

Αραιώστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα 

νερού και προσθέστε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε 

με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.  

 

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό 

βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. 

Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του  ψεκαστικού, τρεις (3) φορές 

με καθαρό νερό. 

 

Συνδυαστικότητα: -- 

 

       Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία 
συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό 
ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και 
στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη 
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν σε σημεία 
συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

 
 

9  Εικονογράμματα 

κινδύνου 

 
 GHS09 

 
 
ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 1334/15184/12.05.2016 απόφασή μας. 

 
 
 

                                                                            Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
                                                                                            
                             Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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