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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αθήνα, 04/09/2019 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ      Αριθ.Πρωτ.: 7729/187077 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 150 
Ταχ.Κώδικας:176 71,  Καλλιθέα, Αθήνα 
TELEFAX: 210 9212 090 
Πληροφορίες: biocides@minagric.gr 
Τηλέφωνο:  210 9287202  
 

 
ΠΡΟΣ: ORMA S.r.l. 

Via Umberto Saba 4,  
10028 Trofarello (TO), Ιταλία 
(Δια της Τουτουτζιδάκης Αντώνιος  
και Σια Ε.Ε. “AGRIBIZ”)  

 
 

  
ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο βιοκτόνο (απωθητικό) REPEL FLY». 
 
 

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 Μαϊου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων 
και ειδικότερα το αρθρ. 89  παρ.2. 

2. Τη με αριθ. 132428/7.9.2009 (ΦΕΚ Β΄/2110/29-9-2009) Απόφασή μας για τoν «καθορισμό 
απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (A΄ 160) 
ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 23». 

3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία 
μειγμάτων» όπως ισχύει. 

4. Τη με αριθ. 4616/52519 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1367/Β/16-05-2016) 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». 

5. Τη με αρ. πρωτ. 896/13469/23-01-2019 αίτηση της εταιρείας ΟR.MA. S.r.l τα συμπληρωματικά 
στοιχεία με αρ. πρωτ. 7066/169347/09-07-2019 καθώς και το αρ. πρωτ. 7729/187077/24-07-
2019 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 
Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό TΠ19-0312  στο βιοκτόνο  με τα ακόλουθα στοιχεία: 
 

1. Εμπορικό όνομα: REPEL FLY 
2. Μορφή: Αερόλυμα (ΑΕ) 
3. Εγγυημένη σύνθεση: Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature 
flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with hydrocarbon solvents 1,925 % β/β 

βοηθ.ουσίες  96,15 % β/β 
4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 50% 

min. 
5. Παρασκευαστής της δ.ο.: Sumitomo Chemical (UK) 
6. Κάτοχος της έγκρισης: ORMA S.r.l., Ιταλία 
7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: ORMA S.r.l., Ιταλία 
8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: ORMA S.r.l., Ιταλία 
9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: ORMA S.r.l., Ιταλία 
10. Συσκευασία: Είδος – Μέγεθος: φιάλη αεροζόλ των 250 κ.εκ. 

Υλικό συσκευασίας: φιάλη από λευκοσίδηρο 
 

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση: 
« ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ» 

 
11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης: 

 Απωθητικό ιπταμένων εντόμων (μύγες, κουνούπια, ασιατικό κουνούπι τίγρης, σκνίπες) σε 
κλειστούς χώρους. 

  

12. Τρόπος εφαρμογής: 
 

α. Για χρήση με τη συμβατική μέθοδο (χειροκίνητη βαλβίδα ψεκασμού): 
ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ. Κατά τη χρήση κρατάτε όρθια τη φιάλη και 
ψεκάστε κατευθύνοντας το εκνέφωμα προς τα επάνω, προς το κέντρο του δωματίου. Για ένα 
μετρίου μεγέθους δωμάτιο, μην ψεκάζετε παραπάνω από 5-6 δευτερόλεπτα. 

 
β. Για χρήση με την αυτόματη συσκευή ψεκασμού: 
ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΤΗ ΦΙΑΛΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 
ΨΕΚΑΣΜΟΥ. Τοποθετείστε τη φιάλη στη συσκευή αυτόματου ψεκασμού. Για καλύτερα 
αποτελέσματα, τοποθετείστε τη συσκευή σε τοίχο ή πάνω σε ντουλάπι σε απόσταση 
τουλάχιστον 2 μέτρα από το έδαφος και 30 εκατοστά από το ταβάνι. Η συσκευή ψεκάζει σε 
τακτά διαστήματα, που μπορούν να οριστούν μεταξύ 7,5 και 30 λεπτών, σε μικρές ποσότητες 
για να εξασφαλιστεί η συνεχής προστασία εναντίον των εντόμων. Μία φιάλη 250 κ.εκ. διαρκεί 
για 4 εβδομάδες όταν ψεκάζει κάθε 15 λεπτά, για 24 ώρες. Το σύστημα αρκεί για να 
προστατέψει έναν χώρο έως 45 τ.μ. 
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13. Φάσμα δράσης: 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Οικιακοί και 
επαγγελματικοί χώροι  
 

Ιπτάμενα έντομα 
(μύγες, κουνούπια, 
ασιατικό κουνούπι 
τίγρης, σκνίπες) 
 

0,075mL ανά 
ψεκασμό 

Καθ’ όλη τη διάρκεια 
του χρόνου  
 

 
Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 
 

14. Εικονογράμματα κινδύνου: 

 
 

15. Προειδοποιητική λέξη : ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
 

16. Δηλώσεις επικινδυνότητας: 
Η222: Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. 
Η229: Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. 
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 

17. Δηλώσεις προφύλαξης  
P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την 
ετικέτα. 
Ρ102: Μακριά από παιδιά.  
P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. 
P210:Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Μην 
καπνίζετε. 
P211 Μην ψεκάζετε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης 
P251 Περιέκτης υπό πίεση: Να μη τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση 
P270 Μην τρώτε πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. 
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 
P410+P412: Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες 
που υπερβαίνουν τους 50°C. 
 
Συμπληρωματικές πληροφορίες 
Αποφύγετε τη χρήση κοντά σε εξοπλισμό που παράγει σπίθες. Μακριά από πηγές 
ανάφλεξης. Μη μολύνετε τρόφιμα, ποτά ή δοχεία. Αποφύγετε την απευθείας εισπνοή του 
προϊόντος ή τον ψεκασμό στα μάτια. Μην ψεκάζετε σε ανθρώπους, κατοικίδια, τρόφιμα ή 
περιοχές ετοιμασία τροφίμων. Μην το εφαρμόζετε κοντά σε ενυδρεία ή κλουβιά ζώων. 
Εκτεθειμένα τρόφιμα σε οποιαδήποτε μορφή θα πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 3 
μέτρα μακριά από τη συσκευή. 
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18. Πρώτες Βοήθειες:  

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. 

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. 

Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή  

Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Ζητείστε ιατρική 

συμβουλή αν χρειαστεί. 

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. 

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0  7 7 9 3 7 7 7   

 
19. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: 

Σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, προστατευμένο από θερμότητα (να μην 
εκτίθεται σε θερμοκρασία ανώτερη των 50oC) και άμεσο ηλιακό φως, διατηρείται σταθερό 
για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής. 
 

20. Καταστήματα πώλησης: 
 

ΙΙ. Κείμενο Ετικέτας: 
 

α. Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 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. 

 
ΙII. Mε την επιφύλαξη του αρθ. 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα 

έγκριση ισχύει: 

 

Α) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία  Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and 
mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with hydrocarbon solvents που 
περιέχεται στο REPEL FLY για ΤΠ19 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής τους που 
θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 528/2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΣΨΡ4653ΠΓ-6ΕΣ



 5 

 
Β) μέχρι να εκδοθεί η έγκριση του προϊόντος, σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση 

συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού. 
 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 
 
 
 

Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ 
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