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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,               05.10.2020  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. πρωτ: 9691/259027  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Galenika-Fitofarmacija d.o.o 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Brezovica pri Ljubljani, Σλοβενία 
Πληροφορίες: Ο. Μελιτά   (δια του υπευθύνου επικοινωνίας  
FAX:  
Τηλέφωνο: 

210 92 12 090                                                                
210 92 87 244 

  Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.  
 –“AGRIBIZ” Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα 

e-mail: omelita@minagric.gr     a.toutoutzidakis@agribiz.gr) 
 
 

  

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 70212 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) TALISMAN (δ.ο. nicosulfuron 4% β/ο) ως προς τις δηλώσεις 
προφύλαξης» 

 
AΠΟΦΑΣΗ  

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  

 
      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 τα 
άρθρα 33 και 45 αυτού. 

2. Το Νόμο 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. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

4. Τη με αριθμό πρωτ. 6274/61246/06.06.2017 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 
70212 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) TALISMAN (δ.ο. nicosulfuron 4% 
β/ο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Την αξιολόγηση (Registration Report) της ΑΑΑ (αριθμ. πρωτ. 9691/259027/18.09.2020). 
6. Τη με αριθμό πρωτ. 4933/75184/25-05-2018 (Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του 

Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας. 
7. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει. 
8. 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. 

9. Τη με αριθμό πρωτ. 4069/108655/24.04.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

I. Τροποποιούμε τη με αριθμό 70212 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
(ζιζανιοκτόνο) TALISMAN (δ.ο. nicosulfuron 4% β/ο), που χορηγήθηκε με τη με αριθμό πρωτ. 
6274/61246/06.06.2017 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τις δηλώσεις 
προφύλαξης. 
 

Συγκεκριμένα το σημείο  11 διαμορφώνεται ως εξής: 
 

11  Δηλώσεις 
προφύλαξης 

 

 

 

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του 
προϊόντος ή την ετικέτα. 
P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα 
μάτια. 
 
Σε περίπτωση επανεισόδου να φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο 
πουκάμισο. 
 
Sp1: Μη ρυπαίνεται το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.  
 
SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη 
ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τη μη γεωργική γη ή να χρησιμοποιήσετε 
ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% ή να 
αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη σε 
συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού 
νέφους κατά 50%. 
 
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια 
φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. 
 

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

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.  
 
 

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 6274/61246/06.06.2017 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

 
                                                                                           

                                                                                   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ κ.α.α. 
 
      
 

               
 

                                       Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ  
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