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                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   29.03.2022  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 6737/177052 Π.Ε.  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ      
 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Sharda Cropchem España S.L. 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας, 

Πληροφορίες: Γ. Τσολομύτη   κ. Παναγιώτης Σπαράγγης 
Τηλέφωνο: 210 9287247  Φλέμινγκ 69, 184 52 Νίκαια 

e-mail: gtsolomiti@minagric.gr  e-mail: p.sparangis@shardaintl.com 

    
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60464 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (μυκητοκτόνο) FOLLOW 80 WG (folpet 80 % β/β) ως προς το φάσμα δράσης του 
σκευάσματος, τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης, τις πρώτες 
βοήθειες, την τελευταία επέμβαση του σκευάσματος πριν τη συγκομιδή καθώς επίσης την 
κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών» 

 
 

 

 

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 21
ης

 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 το 

άρθρο 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. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 546/2011 της Επιτροπής της 10
ης 

Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις 

ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

4. 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. 

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 

Φεβρουαρίου 2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων 

φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για 

την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 

6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2022/93 της επιτροπής της 20ής Ιανουαρίου 2022 για την 

τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες 

acrinathrin, fluvalinate, folpet, fosetyl, isofetamid, «Pepino Mosaic Virus, στέλεχος EU, ήπιο 

απομονωθέν στέλεχος Abp1», «Pepino Mosaic Virus, στέλεχος CH2, ήπιο απομονωθέν στέλεχος 

Abp2», spinetoram και spirotetramat μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα. 
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7. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 

Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των 

μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την 

τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) με αριθ. 1907/2006. 

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

9. 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. 

10. 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΄4612/19-10-20). 

11. Τη με αριθ. πρωτ. 4104/48066/29.06.2015 άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(μυκητοκτόνο) FOLLOW 80 WG (δ.ο. Folpet), με ΑΑΔΑ 60464, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

12. Tην από τον Δεκέμβριο του 2021 έκθεση αξιολόγησης των αρμόδιων αρχών της Ελλάδας στα πλαίσια 

αξιολόγησης της διεύρυνσης της έγκρισης κυκλοφορίας στη Νότια Ζώνη της ΕΕ του προϊόντος FOLLOW 

80 WG (κωδικός προϊόντος: SHA2000A).  

13. Τη με αριθ. 7807/207777/05.08.2021 Απόφασή Υπουργού με θέμα «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια 

του Κανονισμού(ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης 

Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης 

Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας» 

(Β΄3972/30-08-21).  

14. Τη με αριθ. πρωτ. 6737/177052/07.07.2021 αίτηση που κατέθεσε η ενδιαφερόμενη εταιρεία. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

 

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60464 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(μυκητοκτόνο) FOLLOW 80 WG που χορηγήθηκε με τη με αριθ. 4104/48066/29.06.2015 απόφασή μας, 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης του σκευάσματος, τις δηλώσεις 

επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης, τις πρώτες βοήθειες, την τελευταία επέμβαση του 

σκευάσματος πριν τη συγκομιδή καθώς επίσης την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών. 

 

 

Συγκεκριμένα, τα σημεία 5, 10, 11, 12, 13 και 17 διαμορφώνονται ως εξής: 
  

ΑΔΑ: ΨΛ7Ξ4653ΠΓ-Γ6Φ



3 / 7 
 

   

 

5 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγ. 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιεργη-

τική 

περίοδο./ 

Μεσοδιά-

στημα 

εφαρμογών 

σε ημέρες 

γρ. σκ. 

max / 100 

λίτρα ψεκ. 

υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

(λίτρα / 

στρ.) 

γρ. σκ. 

max / 

στρ. 

Αμπέλι  

VITVI 

οινοποιήσιμα 

σταφύλια 

Φόμοψη 

Phomopsis 

viticola 

- PHOPVI 

120 – 187,5 40 – 100 187,5 Εφαρμογές που 

ξεκινούν  από 

την αρχή της 

βλάστησης, 

πριν  από τα 

πρώτα 

συμπτώματα, 

όταν οι 

συνθήκες 

ευνοούν την 

ανάπτυξη των 

ασθενειών 

 

8 / 10 – 14 

Περονόσπορος 

Plasmopara 

viticola - PLASVI 

1
η
 εφαρμογή: 

Όταν οι βλαστοί  

έχουν μήκος 8-

10 εκ. 

2
η
: Μετά από 10 

ημέρες 

3
η:

 Λίγο πριν την 

άνθηση 

4
η:

 Λίγο μετά τη 

γονιμοποίηση 

 

Βοτρύτης 

Botrytis cinerea 

- BOTRCI 

Μαύρη σήψη 

Guignardia 

bidwellii - 

GUIGBI 

Coniella 

diplodiella – 

CONLDI 

 

1
η
: Τέλος της 

άνθησης  

2
η
: Αρχή της 

καρπόδεσης  

3
η
: Πριν το 

κλείσιμο των 

σταφυλιών  

4
η
: Αρχή 

ωρίμανσης 
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Αμπέλι VITVI 
επιτραπέζια 
σταφύλια 

Περονόσπορος 
Plasmopara 

viticola  

PLASVI 
 

150 100 150 Εφαρμογές 
όταν οι 
συνθήκες 
ευνοούν την 
ανάπτυξη των 
ασθενειών, από 
την αρχή της 
βλάστησης,  
μέχρι το 
κλείσιμο των 
σταφυλιών 
(BBCH 14-79) 

4 / 7-10 

Τομάτα  
LYPES 
(Θ) 

Περονόσπορος 
Phytophthora 

infestans 
PHYTIN 
 
 

150 100 150 Εφαρμογές 
όταν οι 
συνθήκες 
ευνοούν την 
ανάπτυξη των 
ασθενειών πριν 
την εμφάνιση 
της προσβολής 
από όταν οι 
πρώτοι καρποί 
έχουν φτάσει 
το τυπικό τους 
μέγεθος (από 
BBCH 71) 
 

3 / 7 

Τομάτα  
LYPES 
(Υ) 

Περονόσπορος 
Phytophthora 

infestans  
PHYTIN 
 
 

100 100 100 Εφαρμογές 
όταν οι 
συνθήκες 
ευνοούν την 
ανάπτυξη των 
ασθενειών πριν 
την εμφάνιση 
της προσβολής  
από όταν οι 
πρώτοι καρποί 
έχουν φτάσει 
το τυπικό τους 
μέγεθος (από  
BBCH 71) 
 

4 / 7 

Παρατηρήσεις:  

1. Εφαρμόζεται προληπτικά.  
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10  Δηλώσεις 

επικινδυνότητας: 

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει 

phthalic anhydride. 

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  

H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. 

H334: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή 

δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής. 

H351: Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. 

H400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.  

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

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 

11  Δηλώσεις 

προφύλαξης: 

 

P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. 
P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.  

P261: Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ 

ατμούς/ εκνεφώματα. 

P264: Πλυθείτε σχολαστικά μετά το χειρισμό 

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα 

ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. 

«Για εφαρμογή στις υπαίθριες καλλιέργειες φοράτε ολόσωμη φόρμα 

εργασίας, γάντια, γυαλιά και μάσκα κατά την ανάμειξη φόρτωση και 

ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την εφαρμογή. 

Για εφαρμογή στην τομάτα θερμοκηπίου, φοράτε ολόσωμη 

προστατευτική ενδυμασία, γάντια, μάσκα και γυαλιά κατά την ανάμειξη/ 

φόρτωση και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την 

εφαρμογή του σκευάσματος».  

«Φοράτε γάντια, μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι σε 

περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό» 

 

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία. 

 

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Μην 

πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να 
αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις 
λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. 
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς αφήστε από τα 
επιφανειακά ύδατα: 

- για πρώιμη εφαρμογή στην καλλιέργεια αμπέλου 5 μέτρα 
αψέκαστη ζώνη προστασίας σε συνδυασμό με ακροφύσια 
μείωσης του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή 10 μέτρα αψέκαστη 
ζώνη προστασίας. 

- για όψιμη εφαρμογή στην καλλιέργεια αμπέλου 10 μέτρα 
αψέκαστη ζώνη προστασίας σε συνδυασμό με ακροφύσια 
μείωσης του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή 5 μέτρα αψέκαστη 
ζώνη προστασίας σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης του 
ψεκαστικού νέφους κατά 90% ή 20 μέτρα αψέκαστη ζώνη 
προστασίας. 

- για την καλλιέργεια τομάτας 20 μέτρα αψέκαστη ζώνη 
προστασίας. 
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  SPe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους αφήστε: 

- για την καλλιέργεια αμπέλου μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 
μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης του ψεκαστικού 
νέφους κατά 50% ή μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή 
χρησιμοποιείστε ακροφύσια μείωσης του ψεκαστικού νέφους 
κατά 75%. 

 

 

12  Πρώτες βοήθειες – 

Αντίδοτο: 

P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης:: Συμβουλευθείτε / 

Επισκεφθείτε γιατρό.  
P304+P340+P342+P311: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον 
παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που 
διευκολύνει την αναπνοή. Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά 

συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.  

P305+P351+P338+P337+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 

Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί 

επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν 

δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε 

γιατρό. 
P302+P352+P333+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε 
με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος 
ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. 
P362+P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα 
ξαναχρησιμοποιήσετε. 
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα. Ζητήστε ιατρική 

συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό χωρίς ιατρική υπόδειξη.  

 

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική 

θεραπεία. 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777 

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  

Τελευταία επέμβαση  

πριν τη συγκομιδή: 
Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 Αμπέλι (επιτραπέζιες ποικιλίες) (0151010) 56 

 Αμπέλι (οινοποιήσιμες ποικιλίες) (0151020) 28 

 Τομάτα (Y+Θ) (0231010) 7 

 

17  Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών 

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα : 

- από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης με αριθ. πρωτ. 6144/167429/27.08.2021, 

τουλάχιστον δύο πειράματα θερμοκηπίου για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της 

φυτόφθορας της τομάτας (Phytophthora infestans) 
- από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, τουλάχιστον 2 πειράματα 

φυτοτοξικότητας στις ποικιλίες αμπέλου «Σουλτανίνα» ή «Κορνιθιακή» σταφίδα σύμφωνα με 
τις εθνικές απαιτήσεις. 
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II. Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αριθ. πρωτ. 4104/48066/29.06.2015 απόφασή μας, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

 
 

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας» 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  

 
 
 

 
 

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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