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                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,            18/07/2022  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 6984/204022 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ      
 
Ταχ . Δ/νση: 
Ταχ.  Κώδικας: 

Λ. Συγγρού 150 
176 71 - ΑΘΗΝΑ 

Προς: INDUSTRIAS AFRASA S.A. (δια του 
υπεύθυνου επικοινωνίας 

Πληροφορίες: Μ. Γάσπαρη  ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ  
Τηλέφωνο: 210 9287250  Ε.Ε. – AGRIBIZ 
e-mail: mgaspari@minagric.gr  e-mail: info@agribiz.gr ) 

    

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 2190 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (ακαρεοκτόνο) DIABLO SC (δ.ο. hexythiazox) ως προς το φάσμα δράσης, τις 
δηλώσεις προφύλαξης, την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή και την κατάθεση 

συμπληρωματικών στοιχείων αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων (Μrls).»   

 
 

 

AΠΟΦΑΣΗ 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις : 

α)του 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. 

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

γ)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. 

2. 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 το άρθρο 45 αυτού. 

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2022/78 της Επιτροπής της 19
ης 

Ιανουαρίου 2022 για την 

τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες 

dazomet, hexythiazox, metam, methylisothiocyanate μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα. 

4. 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). 

5. Τη με αριθ. πρωτ. 1334/15184/12-5-2016 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 

2190 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ακαρεοκτόνο) DIABLO SC 
(δ.ο. hexythiazox), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

6. Την από 15-7-2022 εισήγηση της αρμόδιας αρχής αξιολόγησης 
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7. Τη με αριθ. πρωτ. 6984/204022/14-07-2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

A. Τροποποιούμε τη με αριθ. 2190 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(ακαρεοκτόνο) DIABLO SC (δ.ο. hexythiazox), που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 1334/15184/12-5-2016 

απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης, 
την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων.  

Συγκεκριμένα, τα σημεία  5, 11, 13 και 17 διαμορφώνονται ως εξής: 

5  

Πεδίο Εφαρμογής Στόχος Δόσεις Τρόπος και 

χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά καλ. 

περίοδο 

κ.εκ. / 

στρ. 

γρ. / 100 

λίτρα 

ψεκ. 

υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

Υγρού 

λίτρα/στρ. 

Εσπεριδοειδή 
(Πορτοκαλιά 

- CIDSI, 

Μανταρινιά 

- CIDRE, 

Λεμονιά 

- CIDLI, 

Γκρεϊπ φρούτ 

- CIDPA) 

Κóκκινος τετράνυχος 
Panonychus citri – 

METTCI 

Κίτρινος τετράνυχος 
Tetranychus urticae – 

TETRUR 

Eotetranychus carpini 

– EOTECA 

6 – 15 6 100 – 250 Με την εμφάνιση 

της προσβολής 

1 

Χρήσεις ήσσονος 

σημασίας**:  
Αμυγδαλιά,  
(PRNDU) 
Φιστικιά, 
(PIAVE),  
Καρυδιά,  
(IUGRE) Καστανιά,  
(CONSVA), Φουντουκιά 
(CYLAV), 
Kουκουναριά (PIUPN) 

Κίτρινος τετράνυχος 
Tetranychus urticae 

TETRUR 

 

15 15 100 Μέχρι το τέλος 
της άνθισης και 
πριν το 
σχηματισμό του 
καρπού  

1 

Μηλοειδή, 

(Μηλιά 

- MABSD, 

Αχλαδιά 

- PYUCO) 

Κίτρινος τετράνυχος 
Tetranychus urticae – 

TETRUR  

16 - 20 20 80 – 100 Με την εμφάνιση 

της προσβολής, 

από την έναρξη 

της εκκόλαψης 

των χειμερινών 

αυγών, στο 

στάδιο της  

ρόδινης κορυφής 

1 

Χρήσεις ήσσονος 

σημασίας **: Κυδωνιά 

(CYDOB) Μουσμουλιά 

(MSPGE) 

Ιαπωνική μουσμουλιά 

(EIOJA) 

Αχλαδόμηλα (nashi) 

(PYUPC) 

Κίτρινος τετράνυχος 
Tetranychus urticae – 

TETRUR  

16 - 20 20 80 – 100 Με την εμφάνιση 

της προσβολής, 

από την έναρξη 

της εκκόλαψης 

των χειμερινών 

αυγών, στο 

στάδιο της  

ρόδινης κορυφής 

1 

Χρήσεις ήσσονος 

σημασίας**:  

Κερασιά  

(PRNAV) 

Δαμασκηνιά  

(PRNDO) 

Κίτρινος τετράνυχος 
Tetranychus urticae – 

TETRUR  

15 15 100 Με την εμφάνιση 

της προσβολής 

1 

ΑΔΑ: 91664653ΠΓ-Ι4Χ



   

       3/5 
 

 

Αμπέλι 

(οινοποιήσιμα και 

επιτραπέζια σταφύλια) 

Κίτρινος τετράνυχος 
Tetranychus urticae – 

TETRUR  

10 – 20 20 50 – 100 2-3 εβδομάδες 

μετά την άνθιση 

μόλις φανούν οι 

πρώτες κινητές 

μορφές 

ακάρεων. 

1 

Τριανταφυλλιά ROSSS 

(θερμοκήπιο)* 

Κίτρινος τετράνυχος 
Tetranychus urticae – 

TETRUR 

10 - 20 20 50 – 100 Με την εμφάνιση 

της προσβολής 

1 

Δρεπτά άνθη* Κίτρινος τετράνυχος 
Tetranychus urticae – 

TETRUR  

10 - 20 20 50 – 100 Με την εμφάνιση 

της προσβολής 

1 

Καλλωπιστικά/ 

Ανθοκομικά 

NNNZZ 

(θερμοκήπιο)** 

Κίτρινος τετράνυχος 
Tetranychus urticae – 

TETRUR 

10 - 20 20 50 – 100 Με την εμφάνιση 

της προσβολής 

1 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Να χρησιμοποιείται πριν φτάσουν τα ακάρεα στο στάδιο του ακμαίου. 

2. Έχει μακρά υπολειμματική διάρκεια, δύο μηνών και δεν απαιτείται περισσότερο από μια εφαρμογή το χρόνο. 

 

*Το σκεύασμα έχει δοκιμαστεί στις ποικιλίες τριαντάφυλλων (Sunki, Samurai, Electron, Parade). Για την 

αποφυγή ανεπιθύμητων επιπτώσεων σε άλλες ποικιλίες τριανταφυλλιάς καθώς και στα υπόλοιπα δρεπτά άνθη 

συνίσταται η δοκιμή σε ένα μικρό αριθμό φυτών, πριν τη γενικευμένη χρήση του. 

** Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις 

στις χρήσεις ήσσονος σημασίας: Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Καρυδιά, Καστανιά, Φουντουκιά, Kουκουναριά, Κυδωνιά, 

Μουσμουλιά, Ιαπωνική μουσμουλιά, Αχλαδομηλιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά και καλλωπιστικών/ανθοκομικών 

φυτών από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της 

άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα 

από τη χρήση του επομένως η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη. 

 

11 Δηλώσεις 

προφύλαξης 

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.  

P270: η τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  

P280: Να φοράτε κατάλληλα γάντια και προστατευτικά ενδύματα 

 

«Να φοράτε γάντια κατά τη διάρκεια της ανάμιξης/φόρτωσης». 

«Να φοράτε γάντια, μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο και ανθεκτικά 

υποδήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής». 

Σε περίπτωση επανεισόδου να φοράτε γάντια, μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο 

πουκάμισο.  
Συνιστάται η εφαρμογή να γίνεται με τρακτέρ με κλειστή καμπίνα.  

 

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία.  

 

SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.  

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν 

αψέκαστη ζώνη προστασίας  από τα επιφανειακά ύδατα:  

8 μέτρων σε  καλλιέργεια εσπεριδοειδών,  

25 μέτρων σε καλλιέργεια μηλιάς, αχλαδιάς, αμυγδαλιάς, φιστικιάς, καρυδιάς, 

καστανιάς, φουντουκιάς, κουκουναριάς, κυδωνιάς, μουσμουλιάς, Ιαπωνικής 

μουσμουλιάς, αχλαδομηλιάς, κερασιάς, δαμασκηνιάς (πρώιμη εφαρμογή),  

15 μέτρων σε καλλιέργεια μηλιάς, αχλαδιάς, αμυγδαλιάς, φιστικιάς, καρυδιάς, 

καστανιάς, φουντουκιάς, κουκουναριάς, κυδωνιάς, μουσμουλιάς, Ιαπωνικής 

μουσμουλιάς, αχλαδομηλιάς, κερασιάς, δαμασκηνιάς (όψιμη εφαρμογή),  

7 μέτρων σε καλλιέργεια αμπελιού (όψιμη εφαρμογή). Στην καλλιέργεια αμπελιού 

(πρώιμη εφαρμογή) δεν απαιτείται αψέκαστη ζώνη προστασίας.  
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SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη 

προστασίας 3 μέτρων από ακαλλιέργητη γη, όταν η καλλιέργεια υπερβαίνει σε 

ύψος τα 50 εκ.  

 

EUH210: Δελτίο δεδομένων ασφάλειας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.  

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης 

 
 
 
13 Προστασία των καταναλωτών 

 
13.2 Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή πριν 

τη διάθεση στην αγορά 

όταν πρόκειται για 

μετασυλλεκτικές χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα (Κωδικός με βάση τον 

κανονισμό (ΕΚ) 2018/62) 
Ημέρες 

 Πορτοκάλια (0110020)  

Μανταρίνια (0110050) 

Λεμόνια (0110030) 

Γκρέιπ Φρουτ (0110010) 

Κεράσια (0140020) 

Δαμάσκηνα (0140040) 

14 

 Αμύγδαλα 0120010) 
Φιστίκια (0120100) 
Καρύδια (0120110) 
Κάστανα,(0120040) 
Φουντούκια (0120060) 
Kουκουναρόσπορος (0120090) 

Kαθορίζεται από τον χρόνο 
εφαρμογής του σκευάσματος 

 Μήλα (0130010) 

Αχλάδια (0130020) 

Κυδώνια (0130030) 

Μουσμουλιά (0130040) 

Ιαπωνικά μούσμουλα (0130050) 

Αχλαδόμηλο (nashi) (0130020-001) 

28 

 Σταφύλια Επιτραπέζια (0151010) 

Σταφύλια Οινοποιήσιμα (0151020) 
21 

 
 
 
 
 
 

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών 

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 

απόφασης να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα: 

- Υποβολή επιβεβαιωτικών πειραμάτων υπολειμμάτων στα ακρόδρυα.   
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Β. 1) Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή 

λιανικής πώλησης, ο υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά, οφείλει να χρησιμοποιεί 

κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, ώστε να ειδοποιεί για τις τροποποιήσεις που 

αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, τα εν λόγω καταστήματα. 

2) Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των 

καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει αφενός να ενημερώνει για την παρούσα 

απόφαση τους επαγγελματίες χρήστες και αφετέρου να αναγράφει ότι πραγματοποιήθηκε η 

ενημέρωση αυτή στο αντίστοιχο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής 

καταγραφής της πώλησης.  

3) Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος 

οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση τροποποίησης του φάσματος 

δράσης. 

 

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 1334/15184/12-5-2016 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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