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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα, 26-2-2002 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   Αριθ. πρωτ.: 90911 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Ταχ. Δ/νση:        Ιπποκράτους 3-5 

Ταχ. Κώδικας:  101 64 - ΑΘΗΝΑ 

TELEFAX:       36 17 103 

Πληροφορίες:   Μ. Φουντουλάκης 

Τηλέφωνο:        21 24 507 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης 

κυκλοφορίας στο παρασιτοκτό- 

νο υγειονομικής σημασίας 

«REDY» 

ΠΡΟΣ: 1. ΑΓΚΡΟΖΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ 

Αιτωλίας 2 & Ελ. Βενιζέλου, 

163 41 Ηλιούπολη-Αθήνα 

(Με απόδειξη) 

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

α) Δ/νσεις Γεωργίας 

   ΄Εδρες τους 

β) Δ/νσεις Εμπορίου 

   Έδρες τους 

3. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 

Ινστιτούτο 

Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών 

Φαρμάκων 

Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά 

4. Τμήματα Β, Γ, Ε της Δνσης μας 

 

 ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  Π.Δ. 

  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 

    Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 «για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών 

φαρμάκων» και ειδικότερα τα άρθρα 2 (παρ. 2) και 5 (παρ. 2 και 8) και το άρθρο 30 όπως 

αντικαταστάθηκε με το Ν. 2538/97. 

2. Τη με αριθ. 85418/24-8-88 ( ΦΕΚ 674/Β/13-9-88 ) απόφασή μας «για την τεχνική και τις 

μεθόδους ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων», Κεφ. Β., παρ. 5. 

3. Τη με αριθ. 83345/28/7/88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον 

καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών 

φαρμάκων», καθώς και το με αριθ. 205/16-7-2001 (ΦΕΚ A/160) Προεδρικό Διάταγμα. 

4. Τη με αριθ. 161216/21-3-85 απόφασή μας όσον αφορά «οδηγίες για τη σύνταξη του 

κειμένου ετικέτας των παρασιτοκτόνων υγειονομικής σημασίας». 

5. Την με αριθμό 167251/6991/14-8-91 απόφαση μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 

12114 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο παρασιτοκτόνο υγειονομικής σημασίας 

Κ.OTHRIN WP καθώς και την με αριθμό 135365/45/11-1-82 απόφαση μας με την οποία 

χορηγήθηκε η με αριθμό 12115 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο παρασιτοκτόνο 

υγειονομικής σημασίας ΖΑΝΖΑRIN BPD καπνογόνες σπείρες. 

6. Τα από 2-10-01, 30-11-01 έγγραφα του Μ.Φ.Ι. με τα σημειώματα του εργαστηρίου. 



 
2 

7. Τη με αριθ.  399580/30.10.2001  (ΦΕΚ 1479/Β/31.10.2001)  κοινή Απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους 

Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη . 

8. Την από 4-10-2000 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 6/2/01 

πρωτόκολλο πληρότητας. 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

 

 Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό    12402    στο παρασιτοκτόνο  

     υγειονομικής σημασίας με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

1. Εμπορικό όνομα: REDY. 

2. Μορφή: Υγρό ετοιμόχρηστο εναιώρημα σε νερό (SE). 

3. Εγγυημένη Σύνθεση: : deltamethrin 0,027 % β/β + pyrethrins I+II 0,120% β/β 

Βοηθητικές ουσίες:  99,492 β/β 

4. Καθαρότητα technicals από τα οποία παρασκευάζεται: deltamethrin 98% min,      

pyrethrins I+II  25% min. 

5. Παρασκευαστής: ACTIVA s.rl., Viale Lombardia, 22 – 20131 Milano, Ιταλία 

6.   Αντιπρόσωπος: ΑΓΚΡΟΖΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ, Αιτωλίας 2, 163 41 Ηλιούπολη. 

7. Τυποποιητής: Althaller Italy s.r.l., S.Colombano al Lambro, 20078 (Mi). 

8. Συσκευαστής : ο Τυποποιητής 

9. Συσκευασία: 9α.Είδος-Μέγεθος: Φιάλες με καθαρό περιεχόμενο  

250, 500, 750 κ.εκ., 1, 2, 3, 5, 10 λίτρα 

9β. Υλικό: :             Πλαστικές φιάλες COEX ή DE 

 

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας του κουτιού να υπάρχει  η φράση:  

«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ» 

 

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται: 

Καταπολέμηση βαδιστικών και ιπτάμενων εντόμων: μύγες, κουνούπια, φλεβοτόμοι, 

κατσαρίδες, μυρμήγκια, ακάρεων της σκόνης των σπιτιών, ψαράκια, ψύλλους, 

σκόρους,  μυριάποδα, αράχνες και ψαλίδες.  

 

11. Φάσμα δράσης, οδηγίες χρήσης και τρόπος εφαρμογής: 

 

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 

ΑΝΑΚΙΝΕΙΣΤΕ ΚΑΛΑ ΤΗ ΦΙΑΛΗ ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΕΡΙΚΕΣ  

ΦΟΡΕΣ 

Το προϊόν χρησιμοποιείται στη δόση των 5γρ./m
2
. 

 

- Ψεκάστε μόνο επιφάνειες και ποτέ στον αέρα  

- Βάλτε την αναγκαία ποσότητα στον ψεκαστήρα και ψεκάστε από μικρή 

απόσταση μέχρι να διαβραχούν καλά, χωρίς να τρέχουν σταγόνες, όλα τα 

σημεία στα οποία είναι πιθανόν να κρύβονται ή να περπατήσουν τα έντομα. Σε 

όσες επιφάνειες είναι δυνατόν να γίνει, αντί για ψεκασμό μπορείτε να κάνετε 

επάλειψη με πινέλο χρησιμοποιώντας το ίδιο διάλυμα. Ο εντοπισμός των 

σημείων εφαρμογής αυξάνει την αποτελεσματικότητα και μειώνει τους 

κινδύνους και την άσκοπη δαπάνη. Τα σημεία αυτά είναι:  

- Κουνούπια: 
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Οι εσωτερικοί τοίχοι και οι οροφές των μόνιμων ή εποχιακών κατοικιών, 

στάβλων, μανδριών, αποθήκες κλπ. Είναι τα σημεία εφαρμογής ανάλογα με τις 

προτιμήσεις των τοπικών ειδών κουνουπιών. Ανάλογα επίσης με το που 

συνηθίζουν να κάθονται τα είδη αυτά, ο ψεκασμός περιορίζεται στο κατώτερο 

μέρος των τοίχων ή στο ανώτερο και την οροφή ή ακόμη γίνεται γενικός 

ψεκασμός. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι ανάγκη να γίνει 

ψεκασμός στην κάτω επιφάνεια των επίπλων ή τις εξωτερικές προεκτάσεις της 

στέγης. 

- Μύγες: 

Οι εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες των καταλυμάτων των ζώων 

(στάβλοι κλπ.), των κατοικιών και άλλων κτισμάτων, με ιδιαίτερη προσοχή 

στις γωνιές. Όταν η μέση θερμοκρασία είναι υψηλή, οι μύγες παραμένουν σε 

μεγάλο ποσοστό στις εξωτερικές επιφάνειες των οικημάτων, σε φράχτες κλπ. 

- Φλεβοτόμοι: 

Οι εσωτερικές επιφάνειες των εισόδων και των υπνοδωματίων των κατοικιών 

και ιδιαίτερα στις γωνίες, οι εξωτερικές επιφάνειες των κατοικιών γύρω από 

τις πόρτες και τα παράθυρα, όπως και στα οικήματα των ζώων και τους 

πέτρινους μανδρότοιχους. 

- Κατσαρίδες: 
     Σκοτεινά και υγρά σημεία σε υπόγεια, σοφίτες και αποθήκες, κατά μήκος των     

     σοβατεπιών, γύρω από σωληνώσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, μέσα και κάτω    

     από ντουλάπια ή άλλα μεγάλα αντικείμενα, γύρω και κάτω από τις ηλεκτρικές 

      συσκευές, στις τουαλέτες. 

- Μυρμήγκια: 
Γύρω από τις πόρτες και τα παράθυρα, κατά μήκος των σοβατεπιών, στα κενά 

ξύλινων επενδύσεων των τοίχων και του πατώματος, πίσω και κάτω από 

ντουλάπια, κάτω και πίσω από ηλεκτρικές συσκευές και μεγάλα αντικείμενα, 

κάτω από τον νεροχύτη, γύρω από το σιφώνιο της τουαλέτας και γενικά σε 

κάθε σημείο που περπατούν μυρμήγκια 

- Ψαράκια: 
Πίσω από ράφια ή ντουλάπια, στα ράφια των βιβλιοθηκών, πίσω από 

ξεκολλημένες ταπετσαρίες, στα σημεία εξόδου των αγωγών ύδρευσης, 

αποχέτευσης και θέρμανσης, όπως και κάθε σημείο στο οποίο παρατηρείται 

συγκέντρωση αυτών των εντόμων. 

- Ψύλλους ανθρώπου: 
Στα στρώματα και στα κενά ξύλινων επενδύσεων των τοίχων και του 

πατώματος 

- Σκόρους: 
Στις εσωτερικές επιφάνειες των ντουλαπιών ιδίως στις γωνίες και στην κάτω 

επιφάνεια χαλιών. 

- Ακάρεων της σκόνης των σπιτιών: 
Στα κενά των ξύλινων επενδύσεων των τοίχων και του πατώματος καθώς και 

στα σημεία που συνήθως κάθονται σκύλοι. 

- Ψαλίδες, μυριάποδα: 
Στις εισόδους, στα σοβατεπιά, σε σκοτεινά και υγρά σημεία, κάτω από το 

νεροχύτη, γύρω από τους αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης, σε σκοτεινά 

ντουλάπια. Ιδιαίτερη προσοχή στα υπόγεια, στις αποθήκες και τις σοφίτες. 

Εξωτερικά, σε κάθε σημείο της οικοδομής που έρχεται σε επαφή με το έδαφος 

μέχρι ύψους 60 εκατοστών και ιδιαίτερα στις κοιλότητες των τοίχων. Επίσης 

σε σωρούς από πέτρες, χόρτα και καυσόξυλα και στις κοιλότητες των 

μαντρότοιχων. 
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- Κατά τον ψεκασμό έχετε ανοιχτά παράθυρα και τις πόρτες και 

απομακρυνθείτε από το δωμάτιο αμέσως μετά τον ψεκασμό μέχρι να 

στεγνώσουν οι επιφάνειες και να αεριστεί ο χώρος. 

- Η διάρκεια δράσης του φαρμάκου εξαρτάται από τις κλιματολογικές 

συνθήκες, την απορροφητικότητα των ψεκασμένων επιφανειών και την 

συχνότητα καθαρισμού τους. 

- Επαναλάβετε τον ψεκασμό μόνο όταν μειωθεί η δραστηριότητα του 

φαρμάκου, δηλαδή μόνο όταν αρχίσουν να εμφανίζονται ξανά ζωντανά 

έντομα. 

 

12. Σημάνσεις Τοξικότητας: Xi-Ερεθιστικό 

 

13. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο: (R φράσεις): 

R38 Ερεθίζει το δέρμα 

Το REDY περιέχει βενζοϊκό ντενατόνιο, την πικραντική ουσία για μείωση των  

κινδύνων τυχαίας κατάποσης του υγρού. 

 

14. Κίνδυνοι για το Οικοσύστημα (RO φράσεις):--- 

 

  15. Προφυλάξεις 

Σε εμφανές σημείο της φιάλης να υπάρχει  η φράση:  

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 

- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. 

- Αποφεύγετε την παρατεταμένη εισπνοή των σταγονιδίων ή την επαφή τους με 

το δέρμα και ειδικότερα με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα. 

- Μη τρώτε, μη καπνίζετε και μη βάζετε τα χέρια σας στα μάτια, τη μύτη και το 

στόμα, την ώρα που ψεκάζετε. 

- Μη πιάνετε με γυμνά χέρια στις ψεκασμένες επιφάνειες, ιδίως τα παιδιά,. 

- Μικρά παιδιά, γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή θηλασμού, άτομα που 

πάσχουν από ηπατικές διαταραχές και γενικά άρρωστοι, κατοικίδια ζώα, ωδικά 

πουλιά και γυάλες με ψάρια, πρέπει να απομακρύνονται από τους 

ψεκασμένους χώρους. 

- Μη ψεκάζετε επάνω σε τρόφιμα και μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες που 

παρασκευάζονται τρόφιμα. 

- Μη ψεκάζετε επάνω σε φλόγα ή πυρακτωμένες επιφάνειες θερμαντικών ή 

μαγειρικών συσκευών, καθώς και σε καλώδια ή συνδέσεις ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων. 

- Μετά από κάθε εφαρμογή πλένετε καλά με νερό και σαπούνι τα χέρια και το 

πρόσωπο σας, καθώς και τα σημεία του σώματος σας που έχουν ρυπανθεί. 

- Μη πιάνετε με τα χέρια σας τις ψεκασμένες επιφάνειες και ιδίως τα παιδιά. 

- Μη παρασκευάζετε ψεκαστικό υγρό περισσότερο από αυτό που θα  

χρειασθείτε. 

- Μην αφήνετε τη φιάλη σε μέρη που τα βλέπει ήλιος. 

- ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΤΗ ΦΙΑΛΗ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ 

ΣΚΕΥΗ, ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΦΘΑΝΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ. 

- Μην τρυπάτε τη φιάλη ακόμη και όταν είναι άδεια αλλά καταστρέψτε την με 

πίεση. 

 

16. Προφυλάξεις για το Οικοσύστημα (SO φράσεις) 
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 Μην ρυπαίνετε το περιβάλλον και κυρίως, τα ενυδρεία, τα ύδατα επιφάνειας 

(συμπεριλαμβανομένων ποταμών, λιμνών και θαλασσίων υδάτων), τα υπόγεια 

ύδατα και το πόσιμο νερό, με το σκεύασμα ή την συσκευασία του.  

 

17. Πρώτες Βοήθειες: 

- Σε περίπτωση εισπνοής βάλτε τον ασθενή να αναπνεύσει καθαρό αέρα, και 

χαλαρώστε τα ρούχα του. Εάν παρουσιαστεί πρόβλημα καλέστε γιατρό. 

- Σε περίπτωση λήψης από το στόμα μην προκαλέσετε εμετό στον ασθενή και 

καλέστε γιατρό. 

Γιατρό καλέστε και σε κάθε περίπτωση συμπτωμάτων (ζάλη, δύσπνοια, κλπ), 

ακόμη και ελαφριάς μορφής. 

- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα βγάλτε τα λερωμένα ρούχα και παπούτσια, 

πλυθείτε με νερό και σαπούνι. Ο ερεθισμός του δέρματος μπορεί να 

αντιμετωπισθεί με λιπαρές κρέμες και τοπικές αναισθητικές αλοιφές. Εάν ο 

ερεθισμός επιμείνει, ζητήστε ιατρική συμβουλή. 

- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για 15 

λεπτά τουλάχιστον. Εάν η φλόγωση επιμείνει, ζητήστε τη συμβουλή οφθαλμίατρο. 

 

Μπορεί να παρατηρηθεί ένα παροδικό αίσθημα καψίματος ή κεντρίσματος, στο 

πρόσωπο και στους βλεννογόνους χωρίς να προκαλέσει βλάβες. 

 

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 7793777 

 

18. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης: 

Διατηρείται σε μέρος δροσερό και ξηρό στην αρχική του κλειστή συσκευασία, μακριά 

από πηγές θερμότητας μεγαλύτερες από 40
ο
 C και το άμεσο ηλιακό φως. Στις 

συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για τρία (3) χρόνια. 

 

19. Καταστήματα πώλησης: 

Επιτρέπεται η πώλησή του από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους 

χώρους (ράφια, προθήκες, κλπ) μαζί με απορρυπαντικά, αλλά μακριά από τρόφιμα, 

καλλυντικά και φάρμακα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΙ. Ετικέτα: 
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α. Να είναι σύμφωνο με το άρθρο  22, παρ. 1  του  Ν. 721/77  και με την παρούσα απόφαση. 

β. Για   κάθε   συσκευασία,   πριν   από   τη   διάθεσή   της   στην   Ελληνική   αγορά,   να 

προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της. 

 

 

 ΙΙΙ. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι  31-12-2006 

β. Εντός  του  τελευταίου  εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί 

από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης. 

 

 

 

 

         Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 

 

 

               Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ 


