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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ    
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Αθήνα, 17/03/2022 
Αριθ. πρωτ.: 13207/368643ΠΕ 
 
 

Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 150, 
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – Καλλιθέα 
Πληροφορίες: 210 928 7209, 7168 
Email: biocides@minagric.gr 

 

 

 
ΘΕΜΑ: “Ανανέωση και τροποποίηση της άδειας διάθεσης του βιοκτόνου REDY”. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το 
άρθρο 89 παρ. 2 και 95 παρ.1. 

2. Την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) αριθ. 2020/1036 της Επιτροπής της 15ης Ιουλίου 2020 σχετικά με τη μη 
έγκριση των ουσιών πυρεθρίνες και πυρεθροειδή ως δραστικέ ουσίες, για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου 
προϊόντων 18 και 19. 

3. Τις διατάξεις του ν.721/1977 (A΄298) για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών 

φαρμάκων και ειδικότερα το άρθρο 5 παρ. 2 και 10. 
4. 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. 
5. Την υπ’ αρ. 4616/52519/2016 (Β΄1367) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού, Υγείας, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός 
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη 
χρήση βιοκτόνων». 

6. Την με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
“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). 

7. Τη με αριθ. πρωτ. 90911/26-02-2002 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε οριστική έγκριση στο 
βιοκτόνο REDY. 

8. Τη με αρ. πρωτ. 1089/11224/01-02-2017 απόφαση ανανέωσης «Ανανέωση εγκρίσεων κυκλοφορίας 
βιοκτόνων προϊόντων, που έληξαν στις 31/12/2016». 
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9. Τη με αριθ. πρωτ. 9244/256941/21-09-2021 αίτηση ανανέωσης και τα με αρ. πρωτ. 11210/308259/04-
11-2021, 13207/368643/20-12-2021 και 13476/375611/27-12-2021 έγγραφα με συμπληρωματικά 
στοιχεία, που υπέβαλε η ενδιαφερόμενη εταιρεία. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

I. Τροποποιούμε τη με αριθμ. 12402 οριστική έγκριση, που χορηγήθηκε με την με αριθ. πρωτ. 90911/26-02-
2002 απόφασή μας, στο βιοκτόνο (παρασιτοκτόνο υγειονοµικής σηµασίας) REDY ως προς την ονομασία της 
δραστικής ουσίας pyrethrins, τη διεύθυνση του παρασκευαστή και τον κάτοχο και συγκεκριμένα τα σημεία I.3, 
Ι.5 και Ι.6 αυτής που διαμορφώνονται ως κάτωθι: 
 

I.3 Εγγυημένη σύνθεση: Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of 
Tanacetum cinerariifolium obtained with hydrocarbon solvents 0,12 % β/β 
(περιεκτικότητα σε τεχνικά καθαρό 0,24 % β/β) 
Deltamethrin 0,0266% β/β (περιεκτικότητα σε τεχνικά καθαρό 0,027% β/β) 
βοηθητικές ουσίες 99,733% β/β  

  
Ι.5 Παρασκευαστής: ACTIVA s.rl., Via Feltre 32 – 20132 Milan, Ιταλία. 
I.6 Κάτοχος: ΑΓΚΡΟΖΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ, Αιτωλίας 2, 163 41 Ηλιούπολη. 

 
II. Ανανεώνουμε για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών (μέχρι 31-12-2026) και με τον ίδιο αριθμό 12402 την 

οριστική έγκριση, που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 90911/26-02-2002 απόφασή μας όπως ισχύει, στο 
βιοκτόνο (παρασιτοκτόνο υγειονοµικής σηµασίας) REDY που έληξε στις 31-12-2021, με κάτοχο έγκρισης την 
εταιρεία ΑΓΚΡΟΖΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. 
 
III. Η ανωτέρω ανανέωση έγκρισης κυκλοφορίας ισχύει με την επιφύλαξη του άρθρου 89 παρ. 2 του Καν. 

528/2012. 
 

Κοινοποίηση:  
ΑΓΚΡΟΖΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ, Αιτολίας 2, Ηλιούπολη, ΤΚ 16341. 
 

   «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας» 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

    

Δρ Α.ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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