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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,     30.03.2021 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. πρωτ:   1053/33188 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   
Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: ASCENZA AGRO S.A., Πορτογαλία 
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (δια του υπεύθυνου επικοινωνίας 
Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο: 

Β. Ευσταθίου  
210 92 87 164 

 
 

ΣΙΑ Ε.Ε.– «AGRIBIZ» 
Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα) 

e-mail: veustathiou@minagric.gr 
 

e-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr 
 

 
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 14.533 άδειας διάθεσης στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) CORDOBA 10SC  (lambda cyhalothrin 10% 
β/ο) ως προς τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά, τα εργοστάσια 
συσκευασίας του σκευάσματος, τις οδηγίες χρήσης και τις δηλώσεις προφύλαξης» 

 

Α Π ΟΦ ΑΣ Η   

O  Π Ρ ΟΪ ΣΤΑ Μ ΕΝ Ο Σ ΤΗΣ  ΓΕ ΝΙ Κ ΗΣ  ΔΙ ΕΥ ΘΥ ΝΣΗ Σ  ΓΕΩ ΡΓ ΙΑ Σ  

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 21ης 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 τo 
άρθρo 45 αυτού. 

2. Το 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. 

3. Τη με αριθ. πρωτ. 12429/140553/02.09.2015 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 
14.533 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) CORDOBA 10SC  
(lambda cyhalothrin 10% β/ο). 

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

5. Τις διατάξεις 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. 

6. 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΄4612/19.10.2020). 

7. Τη με αριθ. πρωτ. 1053/33188/02.02.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 14.533 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
(εντομοκτόνο) CORDOBA 10SC (lambda cyhalothrin 10% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 
12429/140553/02.09.2015 απόφασή μας, ως προς τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά, τα 
εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος, τις οδηγίες χρήσης και τις δηλώσεις προφύλαξης. 

Συγκεκριμένα, τα σημεία 1.4.β, 1.4.ε, 3 & 11 διαμορφώνονται ως εξής: 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα 
  
  
β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην 
αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα) 

AEGEAN FIRST COMPANY AFCO SA 
Δορυλαίου 12, Αθήνα 115 21 
Τηλ.: 21 0364 1010 
Fax: 210-3613305 
E-mail: info@afco.gr 

 

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος 1. ASCENZA AGRO S.A. 
Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias, 
Setúbal, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  

 
2. AGROTECHNICA ΟΒΕΕ 

ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης (Σίνδου) (Τ.Θ. 1112) 
 

3. AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ 
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Τ.Θ. 1089, 
Τ.Κ. 570 22 

 

3 Οδηγίες χρήσης:  Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες 
 
Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:  
Ανακινήστε καλά την φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίζετε το ψεκαστικό δοχείο με τη 
μισή ποσότητα νερού από την απαιτούμενη. Αραιώνετε την απαιτούμενη δόση 
σκευάσματος με μία μικρή ποσότητα νερού αναδεύοντας και κατόπιν ρίχνετε το 
διάλυμα στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώνετε με το υπόλοιπο νερό ενώ 
αναδεύετε συνεχώς. 
 
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, τρείς (3) φορές με καθαρό νερό και 
απορρυπαντικό. 
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της 
συσκευασίας: 
Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται 
τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και 
στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη 

 

mailto:info@afco.gr
ΑΔΑ: 9Ο2Κ4653ΠΓ-805



      

\\Dpfp-srv-1\zonal\AS-PPP\CORDOBA 10 CS_Lambda Cyhalothrin _51385\trop CORDOBA 02 21\trop. CORDOBA 10CS 02 21.docx 

διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για 
ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.  

 

11 ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ  

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
Sp1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν η τη συσκευασία του.  
Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν 
αψέκαστη ζώνη προστασίας από επιφανειακά ύδατα:  
5 μέτρων σε λαχανικά, καλαμπόκι και σιτηρά,  
10 μέτρων σε αμπέλι και πατάτα,  
20 μέτρων σε μηλιά και πυρηνόκαρπα 
40 μέτρων σε αχλάδια.  
SPe3: Για να προστατέψετε τα μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μίαν 
αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από την μη γεωργική γη για τις 
δενδρώδεις καλλιέργειες.  
Spe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα 
έντομα επικονίασης μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την 
ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και 
καταστρέψετε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείται το 
προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Εφαρμόστε το σκεύασμα σε 
ώρες κατά τις οποίες οι μέλισσες δεν βρίσκονται στο χώρο (αργά το απόγευμα).  
Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμείνουν στις κυψέλες για μία 
ημέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι 
κυψέλες.  
Πολύ τοξικό σε βομβίνους και σε ωφέλιμα έντομα και ακάρεα που 
χρησιμοποιούνται στα θερμοκήπια.  
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης 

 
 
ΙΙ.  Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 12429/140553/02.09.2015 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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