Φορεάς Δημοσίου: Αγροτικής Ανάπτυξης / Προστασία Φυτικής Παραγωγής
Κατηγορία Παραβόλου
Ποσό (€)
Τύπος Παραβόλου

α/α

Περιγραφή Παραβόλου

1 Βιοκτόνα προϊόντα ΚΥΑ 4829/52048

Έγκριση για την περ. 3 του άρθρ. 5

3200

2

Έγκριση για τις περ. 1, 2 και 4 του άρθρ. 5

1300

Παράβολο για αίτηση έγκρισης σύμφωνα με την περίπτωση 3 του άρθρου 5 της
ΚΥΑ 4829/52048
Παράβολο για αίτηση έγκρισης σύμφωνα με τις περιπτώσεις 1, 2 και 4 του
άρθρου 5 της ΚΥΑ 4829/52048

3

Τροποποίηση δεδομένων (αρθρ. 6)

300

Παράβολο για αίτηση τροποποίησης των δεδομένων εγκεκριμένων
σκευασμάτων σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 4829/52048

4 Βιοκτόνα προϊόντα ΥΑ 132428/2009

Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 1

200

5

Τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 5

100

6 Βιοκτόνα προϊόντα Ν 2538/1997

Προσωρινή έγκριση (αρθ.1 παρ.4)

7 Βιοκτόνα προϊόντα ΠΔ 205/2001

Αμοιβαία αναγνώριση (άρθρ.4)

2000

Παράβολο για αίτηση τροποποίησης των δεδομένων εγκεκριμένων
σκευασμάτων σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΥΑ 132428/2009
Παράβολο για αίτηση προσωρινής έγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4
του Ν.2538/1997 . Το παράβολο αυτό εκδίδεται συμπληρωματικά με το
παράβολο για αίτηση έγκρισης σύμφωνα με την περίπτωση 3 του άρθρου 5
της ΚΥΑ 4829/52048 .
Παράβολο για την αμοιβαία αναγνώριση εγκρίσεων κυκλοφορίας βιοκτόνων
προϊόντων (π.δ. 205/2001, άρθρο 4)

8

Αμοιβαία αναγνώριση «περιορισμένου κινδύνου»

1000

Παράβολο για την αμοιβαία αναγνώριση εγκρίσεων κυκλοφορίας βιοκτόνων
προϊόντων «περιορισμένου κινδύνου» (π.δ. 205/2001, άρθρο 4)

2934.7

9

Ανανέωση έγκρισης με δ.ο. καταχ.στο Παρ/μα Ι

2000

10

Ανανέωση έγκρισης με δ.ο.καταχ.στο Παρ/μα ΙΑ

1200

11

Αξιολόγηση τοξικολ/κών στοιχείων και υπολειμμάτων

3000

12

Αξιολόγηση φακ. δ.ο. (άρθρ.11, παρ.2)

50000

13

Αξιολόγηση φακ. δ.ο.(άρθρ. 11 παρ. 2).

14

Αξιολόγηση φακ.για άδεια πειραμ. (άρθρ.17)

500

15

Έγκριση (essential use)

2000

16

17

18

Έγκριση (αρθρ.13 παρ.1)

Έγκριση (άρθρ.15 παρ.1)

Έγκριση (άρθρ.3 παρ.1)

80000

2000

1000

Παράβολο για αίτηση έγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΥΑ 132428/2009

Παράβολο για την ανανέωση οριστικής έγκρισης κυκλοφορίαςβιοκτόνων
προϊόντων με δραστικές ουσίες που έχουνκαταχωρηθεί στο Παρ/μα Ι, μετά από
αξιολόγηση σύμφωνα με τις «Κοινές Αρχές», (π.δ. 205/2001, άρθρο 3 παρ. 6)
και παρέλευση της χρονικής διάρκειας της έγκρισης
Παράβολο για την ανανέωση οριστικής έγκρισης (καταχώρησης) κυκλοφορίας
βιοκτόνων προϊόντων με δραστικές ουσίες που έχουν καταχωρηθεί στο Παρ/μα
ΙΑ μετά από αξιολόγηση σύμφωνα με τις «ΚοινέςΑρχές», (π.δ. 205/2001, άρθρο
3 παρ. 6) και παρέλευση της χρονικής διάρκειας της έγκρισης
Παράβολο για την αξιολόγηση των τοξικολογικών στοιχείωνκαθώς και
υπολειμμάτων (εάν χρειάζονται) όταν η χώρα μας αναλαμβάνει εισηγητής για
τον καθορισμό importtolerances.
Παράβολο για την αξιολόγηση των στοιχείων των φακέλων δραστικών ουσιών,
όταν η χώρα μας ορίζεται Εισηγητής, προκειμένου μία δραστική ουσία με
μειωμένες απαιτήσεις δεδομένων, (Συνεργιστής, Φερομόνη, SCLPs,
Σημειοχημικό SC, Αλληλοχημικό, Μικροοργανισμός (συμπεριλαμβανομένου ιού
& μύκητος) κ.λπ.), να καταχωρηθεί στα Παρ/ματα Ι, ΙΑ, ΙΒ με την δημιουργία
πλήρους φακέλου, σύμφωνα με το π.δ. 205/2001, άρθρο 11, παρ.2
(υποβάλλεται μετά τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου).
Παράβολο για την αξιολόγηση των στοιχείων των φακέλων δραστικών ουσιών,
όταν η χώρα μας ορίζεται Εισηγητής, προκειμένου μία δραστική ουσία να
καταχωρηθεί στα Παρ/ματα Ι, ΙΑ, ΙΒ, σύμφωνα με το π.δ. 205/2001, άρθρο
11, παρ. 2 (υποβάλλεται μετά τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου).
Παράβολο για την αξιολόγηση των στοιχείων των φακέλων για χορήγηση
άδειας πειραματισμού με σκοπό την έρευνα και ανάπτυξη βιοκτόνων
προϊόντων (π.δ. 205/2001, άρθρο 17)
Παράβολο για την έγκριση κυκλοφορίας ήδη εγκεκριμένουβιοκτόνου προϊόντος
ως βασική χρήση (essential use) (π.δ. 205/2001)
Παράβολο για την χορήγηση οριστικής έγκρισης κυκλοφορίας με την
διαδικασία του άρθρου 13 παρ. 1 του π.δ. 205/2001, μετά την λήξη της
περιόδου προστασίας των στοιχείων (αιτήσεις για τις οποίες γίνεται αναφορά
σε άλλη έγκριση)
Παράβολο για την έγκριση κυκλοφορίας βιοκτόνων προϊόντων για
περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση σε ειδικές περιπτώσεις, (π.δ. 205/2001,
άρθρο 15 παρ.1)

10000

Παράβολο για την χορήγηση οριστικής έγκρισης κυκλοφορίας βιοκτόνων
προϊόντων με δραστικές ουσίες που έχουν καταχωρηθεί στο Παρ/μα Ι μετά από
αξιολόγηση σύμφωνα με τις «Κοινές Αρχές», (π.δ. 205/2001, άρθρο 3, παρ.1)

19

Έγκριση (άρθρ.3 παρ.2)

5000

Παράβολο για την χορήγηση οριστικής έγκρισης (καταχώρησης) κυκλοφορίας
βιοκτόνων προϊόντων «περιορισμένου κινδύνου», με δραστικές ουσίες που
έχουν καταχωρηθεί στο Παρ/μα ΙΑ, μετά από αξιολόγηση σύμφωνα με τις
«Κοινές Αρχές» (π.δ. 205/2001, άρθρο 3, παρ. 2)

20

Έγκριση (άρθρο 3 παρ.4)

1000

Παράβολο για την χορήγηση έγκρισης κυκλοφορίας βιοκτόνων προϊόντων, τα
οποία βασίζονται σε Ομαδική Τυποποίηση, ( π.δ. 205/2001, άρθρο 3 παρ.4)

2000

Παράβολο για την χορήγηση οριστικής έγκρισης κυκλοφοριας με δραστικές
ουσίες που έχουν καταχωρηθεί στο Παρ/μα Ι και για τα οποία γίνεται αναφορά
(επιστολή πρόσβασης) στα στοιχεία που έχουν ήδη κατατεθεί και αξιολογηθεί
για άλλο όμοιο σκεύασμα (π.δ. 205/2001, άρθρο 3)

21

Έγκριση με δ.ο.καταχ. στο Παρ/μα Ι

Παράβολο για την χορήγηση οριστικής έγκρισης (καταχώρησης) κυκλοφορίας
με δραστικές ουσίες που έχουν καταχωρηθεί στο Παρ/μα ΙΑ και για τα οποία
γίνεται αναφορά (επιστολή πρόσβασης) στα στοιχεία που έχουν ήδη κατατεθεί
και αξιολογηθεί για άλλο όμοιο σκεύασμα (π.δ. 205/2001, άρθρο 3)

22

Έγκριση με δ.ο.καταχ. στο Παρ/μα ΙΑ

1000

23

Έλεγχος ισοδυναμίας προστατευομένων μελετών

2000

Παράβολο για τον έλεγχο της ισοδυναμίας των προστατευομένων μελετών
(κατατίθεται μόνο στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται)

24

Έλεγχος ισοδυναμίας της τεχνικά καθαρής ουσίας

2000

Παράβολο για τον έλεγχο της ισοδυναμίας της τεχνικά καθαρής ουσίας
(κατατίθεται σε όλες τις περιπτώσεις)

25

26

27

28

29

30

Έλεγχος πληρότητας φακ. δ.ο. (άρθρ 11, παρ. 1β)

Έλεγχος πληρότητας φακ.(άρθρ.1, παρ. 1)

Επέκταση έγκρισης με δ.ο. καταχ.στο Παρ/μα Ι

Επέκταση έγκρισης με δ.ο.καταχ.στο Παρ/μα ΙΑ

Παράταση έγκρισης με δ.ο. καταχ.στο Παρ/μα ΙΑ

Παράταση έγκρισης με δ.ο.καταχ.στο Παρ/μα Ι

2000

Παράβολο για τον έλεγχο πληρότητας φακέλου που υποβάλλεται όταν η χώρα
μας ορίζεται Εισηγητής, προκειμένου μία δραστική ουσία, να καταχωρηθεί στα
Παρ/ματα Ι, ΙΑ, ΙΒ σύμφωνα με το π.δ. 205/2001, άρθρο 11, παρ. 1β

1000

Παράβολο για τον έλεγχο πληρότητας φακέλου που υποβάλλεται όταν η χώρα
μας ορίζεται Εισηγητής, προκειμένου για μία δραστική ουσία, όπως ακριβώς
περιγράφεται παραπάνω, για να καταχωρηθεί στα Παρ/ματα Ι, ΙΑ, ΙΒ σύμφωνα
με το π.δ. 205/2001, άρθρο 11, παρ. 1β

20000

Παράβολο για επέκταση της έγκρισης κυκλοφορίας βιοκτόνων προϊόντων σε
διαφορετικούς Τύπους Προϊόντων, όπωςορίζονται στο Παρ/μα V, με δραστικές
ουσίες που έχουν καταχωρηθεί στο Παρ/μα Ι (π.δ. 205/2001)

10000

Παράβολο για επέκταση της έγκρισης κυκλοφορίας βιοκτόνων προϊόντων σε
διαφορετικούς Τύπους Προϊόντων όπως ορίζονται στο Παρ/μα V, με δραστικές
ουσίες πουέχουν καταχωρηθεί στο Παρ/μα ΙΑ (π.δ. 205/2001)

600

Παράβολο για την παράταση οριστικής έγκρισης (καταχώρησης) κυκλοφορίας
βιοκτόνων προϊόντων με δραστικέςουσίες που έχουν καταχωρηθεί στο Παρ/μα
ΙΑ μετάαπό αξιολόγηση σύμφωνα με τις «Κοινές Αρχές», (π.δ. 205/2001, άρθρο
3)

600

Παράβολο για την παράταση οριστικής έγκρισης κυκλοφορίας βιοκτόνων
προϊόντων με δραστικές ουσίες που έχουνκαταχωρηθεί στο Παρ/μα Ι, μετά από
αξιολόγηση σύμφωνα με τις «Κοινές Αρχές», (π.δ. 205/2001, άρθρο 3)

31

32

33

34

Παράταση έγκρισης μίγματος

Παράταση προσωρ. έγκρ.με δ.ο.καταχ.στο Παρ/μα Ι

Παράταση προσωρ. έγκρ.με δ.ο.καταχ.στο Παρ/μα ΙΑ

Προκαταρκτικός έλεγχος -η χώρα μας εισηγητής

500

Παράβολο για την παράταση έγκρισης κυκλοφορίας μίγματος του οποίου η μια
δραστική ουσία έχει καταχωρηθεί στοΠαρ/μα Ι, ΙΑ ενώ η άλλη δεν έχει ακόμα
καταχωρηθεί (π.δ. 205/2001)

600

Παράβολο για την παράταση προσωρινής έγκρισης κυκλοφορίας βιοκτόνων
προϊόντων (Παραρτήματος Ι) τα οποία περιέχουν νέες δραστικές ουσίες για την
ΕυρωπαϊκήΈνωση (π.δ. 205/2001, άρθρο 15 παρ. 2)

600

Παράβολο για την παράταση προσωρινής έγκρισης κυκλοφορίας βιοκτόνων
προϊόντων «περιορισμένου κινδύνου» (Παραρτήματος ΙΑ), τα οποία περιέχουν
νέες δραστικέςουσίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση (π.δ. 205/2001, άρθρο 15 παρ.
2)

2000

Παράβολο για τον προκαταρκτικό έλεγχο (ταυτότητα της δραστικής ουσίας
κ.λπ.) των στοιχείων ήδη εγκεκριμένων βιοκτόνων προϊόντων με τον ν.
721/1977 ή με το π.δ. 205/2001 (άρθρο 13, παρ. 1) μετά την καταχώρηση στο
Παρ/μα Ι, ΙΑ και η χώρα μας είναι εισηγητής όταν απαιτείται αξιολόγηση

35

Προκαταρκτικός έλεγχος -η χώρα μας όχι εισηγητής

1000

Παράβολο για τον προκαταρκτικό έλεγχο (ταυτότητα της δραστικής ουσίας
κ.λπ.) των στοιχείων ήδη εγκεκριμένων βιοκτόνων προϊόντων με τον ν.
721/1977 ή με το π.δ. 205/2001 ( άρθρο 13, παρ. 1) μετά την καταχώρηση της
δραστικής ουσίας στο Παρ/μα Ι, ΙΑ, όταν απαιτείται αξιολόγηση (η χώρα μας
δεν είναι εισηγητής)

36

Προσωρινή έγκριση «περιορισμένου κινδύνου»

2000

Παράβολο για την χορήγηση προσωρινής έγκρισης κυκλοφορίας βιοκτόνων
προϊόντων «περιορισμένου κινδύνου», ταοποία περιέχουν νέες δραστικές
ουσίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση (π.δ. 205/2001, άρθρο 15 παρ. 2).

37

Σύσταση Ομαδικής Τυποποίησης (άρθρο 3, παρ. 4)

500

Παράβολο για την σύσταση (κατόπιν αιτήσεως του αιτούντος)Ομαδικής
Τυποποίησης βιοκτόνων προϊόντων, (π.δ. 205/2001, άρθρο 3, παρ. 4)

38

Τροποποίηση που απαιτεί αξιολόγηση στοιχείων

1000

Παράβολο για την τροποποίηση υφιστάμενης εν ισχύ έγκρισης (εκτός της
αλλαγής του Τύπου Προϊόντος) η οποία απαιτεί την αξιολόγηση στοιχείων από
τους αξιολογητές
Παράβολο για την τροποποίηση υφιστάμενης εν ισχύ έγκρισης (εκτός της
αλλαγής του Τύπου Προϊόντος) η οποίαδεν απαιτεί την αξιολόγηση στοιχείων
από τους αξιολογητές

39

Τροποποίηση που δεν απαιτεί αξιολόγηση στοιχείων

300

40 Βιοκτόνα προϊόντα Ν 721/77

Άδεια εισαγωγής δείγματος δ.ο ή σκευάσματος

70

41

Άδεια εισαγωγής ετοίμων σκευασμάτων

350

Παράβολο για την χορήγηση άδειας εισαγωγής ετοίμων σκευασμάτων
βιοκτόνων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,
από χώρες εκτός Ε.Ε.: .

Χορήγηση άδειας εισαγωγής ενός δείγματος δραστικής ουσίας ή σκευάσματος

42

Άδεια εισαγωγής πρώτης ύλης και β.ο.

150

Παράβολο για την χορήγηση άδειας εισαγωγής Πρώτης ύλης και βοηθητικών
ουσιών για βιοκτόνα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων, από χώρες εκτός Ε.Ε.

43

Ανανέωση έγκρισης

650

Παράβολο για την ανανέωση σκευασμάτων βιοκτόνων προϊόντων
(παρασιτοκτόνων υγειονομικής σημασίας και τρωκτικοκτόνων) (ν.721/77
αρθρ.5 παρ.10)

44 Βιοκτόνα προϊόντα ΥΑ 85418/1988

Αξιολόγηση φακ. για άδεια πειραμ.(κεφ. Γ΄: ε)

150

Παράβολο για την αξιολόγηση των στοιχείων των φακέλων για χορήγηση
άδειας πειραματισμού ( ΥΑ 85418/1988, κεφ. γ΄: ε)

