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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. 8503/94606/30.7.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης
“Καθορισμός παραβόλων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τον έλεγχο των
υπολειμμάτων αυτών” (ΦΕΚ Β΄ 2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»

AΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 και του Παραρτήματος Α του Ν. 4036/2012 (Α΄ 8) «Διάθεση γεωργικών
φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα».
3. Τις διατάξεις της αριθ. 8503/94606/30.7.2013 (Β΄ 2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης “Καθορισμός
παραβόλων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τον έλεγχο των υπολειμμάτων αυτών”, όπως αυτή
ισχύει μετά την τροποποίησή της με τη με αριθ. 6946/82225/23.7.2015 (Β΄ 1674) Κοινή Υπουργική
Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
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4. Τις διατάξεις της αριθ. 10522/117908/22.9.2014 (Β΄ 2622) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που
περιέχουν Μακροοργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων
Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακροοργανισμούς ».
5. Τις διατάξεις της νομοθεσίας της Ε.Ε., ως ακολούθως:
α) Του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΚ) 396/2005 (L 70/16.03.2005) του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 «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».
β) Του άρθρου 74 του Κανονισμού (ΕΚ) 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 του
Συμβουλίου” και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου».
γ) Του άρθρου 19 της Οδηγίας 2009/128 ΕΚ (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 «σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που
αφορά τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης
των γεωργικών φαρμάκων ».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», με το οποίο ανατίθενται καθήκοντα Υπουργού
Οικονομικών στον Κο Ευκλείδη Τσακαλώτο.
7. Την αριθ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αν. Υπ. Οικ.
Γ. Χουλιαράκη” Β΄ 216.
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 88/2018 (Α΄ 160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών», με το οποίο ανατίθενται καθήκοντα Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
στον Κο Σταύρο Αραχωβίτη.
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών», με το οποίο ανατίθενται καθήκοντα Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων στον Κο Βασίλειο Κόκκαλη.
10. Τις διατάξεις της αριθ. 2428/119952/6.9.2018 (Β΄ 3936) κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη».
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού.
12. Την αριθ. 586/161355/21.11.18 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
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Άρθρο 1
(Τροποποίηση του άρθρου 1 της αριθ. 8503/94606/30.7.2013 ΚΥΑ)
Το άρθρο 1 της αριθ. 8503/94606/30.7.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με θέμα τον
καθορισμό παραβόλων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τον έλεγχο των υπολειμμάτων αυτών,
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Καθορίζουμε τα παράβολα που απαιτούνται για την αξιολόγηση δραστικών ουσιών, την χορήγηση ή
την τροποποίηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την άδεια εισαγωγής
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την άδεια παράλληλου εμπορίου φυτοπροστατευτικών προϊόντων
και άλλων σκευασμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, καθώς
και των παραβόλων για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών
προϊόντων, ως ακολούθως:»

Παράβολο
α/α

Περιγραφή Παραβόλου και άρθρο του Κανονισμού (ΕΚ)
1107/2009 στο οποίο αντιστοιχεί

Αξία
Παραβόλου
ευρώ (€)

Κατηγορία
παραβόλου
(παράρτημα Α
του Ν.
4036/2012,
ΦΕΚ Α΄ 8)

2.000

1.

50.000

6.

20.000 ανά όρο
έγκρισης

10.

140.000

2.

40.000

5.

50.000

2.

25.000

6

20.000

9.

40.000

13.

5.000

13

A. ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Άρθρο 8 και 15
1
2
3

4

5

6

7
8
9
10

Παράβολο για τον έλεγχο πληρότητας φακέλου δραστικής ουσίας
όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος-εισηγητής:
Α) Παράβολο για την αξιολόγηση δραστικών ουσιών όταν η χώρα
μας είναι κράτος μέλος συν-εισηγητής:
Παράβολο για την τροποποίηση των όρων έγκρισης δραστικών
ουσιών όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος εισηγητής:
Άρθρο 7 και 18
Α) Παράβολο για την αξιολόγηση νέων δραστικών ουσιών ή την
ανανέωση ήδη εγκεκριμένων δραστικών ουσιών όταν η χώρα μας
είναι κράτος μέλος-εισηγητής:
Άρθρο 22
Παράβολο για την αξιολόγηση δραστικών ουσιών χαμηλού
κινδύνου, όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος εισηγητής (σε
περίπτωση που από την αξιολόγηση προκύψει ότι η ουσία δεν είναι
χαμηλού κινδύνου, η ενδιαφερόμενη εταιρεία θα πρέπει να
προσκομίσει συμπληρωματικό Παράβολο για να συνεχιστεί η
εξέταση της αίτησής της):
Β) Παράβολο για την αξιολόγηση νέων δραστικών ουσιών ή την
ανανέωση ήδη εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που ανήκουν στις
κατηγορίες: μικροοργανισμοί, φυτικά ή ζωικά εκχυλίσματα,
φερομόνες, όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος εισηγητής:
Β) Παράβολο για την αξιολόγηση δραστικών ουσιών που ανήκουν
στις κατηγορίες: μικροοργανισμοί, φυτικά ή ζωικά εκχυλίσματα,
φερομόνες, όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος συν-εισηγητής:
Παράβολο για την αξιολόγηση δραστικών ουσιών χαμηλού
κινδύνου όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος συν-εισηγητής:
Α) Παράβολο για την ανανέωση έγκρισης δραστικών ουσιών
χαμηλού κινδύνου όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος εισηγητής:
Δ) Παράβολο για την τροποποίηση των όρων έγκρισης
δραστικών ουσιών χαμηλού κινδύνου όταν η χώρα μας είναι
κράτος μέλος-εισηγητής:
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11
12

Ε) Παράβολο για την αξιολόγηση επιβεβαιωτικών στοιχείων σε
συνέχεια της έγκρισης δραστικής ουσίας χαμηλού κινδύνου:
ΣΤ) Παράβολο για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών
αναφοράς (reference specifications) για ουσίες χαμηλού κινδύνου:

4.000

13

5.000

13

41.000

3.

41.000

4.

10.000

7.

10.000

8.

2.500

11.

2.500

12.

41.000

14.

41.000

15.

14.000

13.

5.000

13.

5.000

13.

5.000

13.

5.000

16.

5.000

16.

Αξία
Παραβόλου
ευρώ (€)

Κατηγορία
παραβόλου
(παράρτημα Α
του Ν.
4036/2012,
ΦΕΚ Α΄ 8)

Άρθρο 25
13
14
15
16
17
18
19
20

Παράβολο για την αξιολόγηση αντιφυτοτοξικών ουσιών όταν η
χώρα μας είναι κράτος μέλος εισηγητής:
Παράβολο για την αξιολόγηση συνεργιστικών ουσιών όταν η χώρα
μας είναι κράτος μέλος εισηγητής:
Παράβολο για την αξιολόγηση αντιφυτοτοξικών ουσιών όταν η
χώρα μας είναι κράτος μέλος συν-εισηγητής:
Παράβολο για την αξιολόγηση συνεργιστικών ουσιών όταν η χώρα
μας είναι κράτος μέλος-συν-εισηγητής:
Παράβολο για την τροποποίηση των όρων έγκρισης
αντιφυτοτοξικών ουσιών όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος
εισηγητής:
Παράβολο για την τροποποίηση των όρων έγκρισης συνεργιστικών
ουσιών όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος εισηγητής:
Παράβολο για την ανανέωση έγκρισης αντιφυτοτοξικών ουσιών
όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος εισηγητής:
Παράβολο για την ανανέωση έγκρισης συνεργιστικών ουσιών όταν
η χώρα μας είναι κράτος μέλος εισηγητής:
Άρθρο 21 και ειδικές περιπτώσεις

21
22
23
24

25

26

Β1)Παράβολο για την αξιολόγηση επιβεβαιωτικών στοιχείων σε
συνέχεια της έγκρισης δραστικής ουσίας:
Β2)Παράβολο για την αξιολόγηση επιβεβαιωτικών στοιχείων σε
συνέχεια της έγκρισης αντιφυτοτοξικής ουσίας:
Β3)Παράβολο για την αξιολόγηση επιβεβαιωτικών στοιχείων σε
συνέχεια της έγκρισης συνεργιστικής ουσίας:
Γ)Παράβολο για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών
αναφοράς (reference specifications):
Α)Παράβολο για τον έλεγχο της ισοδυναμίας της τεχνικά
καθαρής δραστικής ουσίας ήδη εγκεκριμένων δραστικών ουσιών
και δραστικών ουσιών χαμηλού κινδύνου όταν η χώρα μας είναι
κράτος μέλος εισηγητής:
Β)Παράβολο για τον έλεγχο της ισοδυναμίας των
προστατευομένων μελετών των στοιχείων ήδη εγκεκριμένων
δραστικών ουσιών και δραστικών ουσιών χαμηλού κινδύνου
όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος εισηγητής:
Το Παράβολο #25 ανωτέρω κατατίθεται σε όλες τις περιπτώσεις
ενώ το Παράβολο #26 ανωτέρω κατατίθεται μόνο στις περιπτώσεις
που αυτό απαιτείται.
Β. ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Φ/Π)
Β1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Φ/Π

Παράβολο
α/α

Περιγραφή Παραβόλου και άρθρο του Κανονισμού (ΕΚ)
1107/2009 στο οποίο αντιστοιχεί

I) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ
Άρθρο 30
Παράβολο για τη χορήγηση προσωρινής άδειας διάθεσης στην
αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία περιέχουν νέες
δραστικές ουσίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση:
27

Α. Όταν η χώρα μας είναι κράτος-μέλος εισηγητής:

4

24.
10.000
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28

Β. Όταν η χώρα μας είναι ενδιαφερόμενο κράτος-μέλος:

5.000

Άρθρο 33
Παράβολο για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν εγκεκριμένες
δραστικές ουσίες:
29

Α. Άδεια διάθεσης όταν η χώρα μας είναι κράτος-μέλος
εισηγητής:

30

>>

31

>>

32

>>

33

>>

34

Β. Άδεια διάθεσης όταν η χώρα μας είναι ενδιαφερόμενο κράτοςμέλος:

35

>>

36

>>

37

>>

38

>>

39

Ε. Άδειας διάθεσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, για τα
οποία απαιτείται η αξιολόγηση μέρους του ήδη αξιολογημένου
πακέτου μελετών σε συνέχεια των περιπτώσεων 27-38 και 42
(συμπεριλαμβανομένων ερασιτεχνικών, twin-pack κλπ.):

17.
20.000 € για 1
ομάδα
καλλιεργειών*
25.000 € για 2
ομάδες
καλλιεργειών*
30.000 € για 3
ομάδες
καλλιεργειών*
35.000 € για 4
ομάδες
καλλιεργειών*
40.000 € για 5 ή
περισσότερες
ομάδες
καλλιεργειών*
7.000€ για 1
ομάδα
καλλιεργειών*
7.700€ για 2
ομάδες
καλλιεργειών*
8.400€ για 3
ομάδες
καλλιεργειών*
9.100€ για 4
ομάδες
καλλιεργειών*
9.800€ για 5 ή
περισσότερες
ομάδες
καλλιεργειών*
2.500 ανά
τμήμα φακέλου
για το οποίο
υποβάλλονται
στοιχεία

Άρθρο 34
40

41

ΣΤ. Άδεια διάθεσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, για τα
οποία έχει λήξει τυχόν περίοδος προστασίας των δεδομένων:

Παράβολο για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, για τα οποία γίνεται αναφορά με
επιστολή πρόσβασης σε στοιχεία που έχουν ήδη κατατεθεί και
αξιολογηθεί για άλλο πανομοιότυπο σκεύασμα:

Άρθρο 40

5

5.000

17

2.000
(στην
περίπτωση
αίτησης για
“κλώνο”
αμοιβαίας
άρθρου 40, η
άδεια δίνεται
όταν η αρχική
έγκριση έχει
χορηγηθεί με
πλήρες RR)

19.
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42

Παράβολο για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά με
αμοιβαία αναγνώριση, φυτοπροστατευτικών προϊόντων που
περιέχουν εγκεκριμένες δραστικές ουσίες:

8.000

18.

II) ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Άρθρο 30
Παράβολο για τη διεύρυνση προσωρινής άδειας διάθεσης στην
αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία περιέχουν νέες
δραστικές ουσίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση:

25.

43

Α. Όταν η χώρα μας είναι κράτος-μέλος εισηγητής

2.000

44

Β. Όταν η χώρα μας είναι ενδιαφερόμενο κράτος-μέλος:

1.000

Άρθρο 33
Παράβολο για τη διεύρυνση του φάσματος δράσης άδειας
διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων που
περιέχουν εγκεκριμένες δραστικές ουσίες:

45

Α1. Όταν η χώρα μας είναι κράτος-μέλος εισηγητής:

46

6

23.
Α. 4.000 € για 1
ομάδα
καλλιεργειών*
(που
περιλαμβάνει
έστω μία major
ή minor
καλλιέργεια) +
4.000 € για
κάθε επιπλέον
ομάδα
καλλιεργειών*
(που
περιλαμβάνει
έστω από μία
major
καλλιέργεια) ή
+1.000 € για
κάθε επιπλέον
ομάδα
καλλιεργειών*
(που
περιλαμβάνει
μόνο minor
καλλιέργειες)
με μέγιστο
ποσό 20.000 €
Β. 500 € για
προσθήκη ενός
επιβλαβούς
οργανισμού
(εχθρός /
ασθένεια /
ζιζάνιο) σε ήδη
εγκεκριμένη
καλλιέργεια
+ 500 € για
προσθήκη
επιπλέον
επιβλαβούς
οργανισμού ή
προσθήκη του
ίδιου
επιβλαβούς
οργανισμού σε
2η ήδη

ΑΔΑ: Ω29Λ4653ΠΓ-6ΚΥ
εγκεκριμένη
καλλιέργεια
με μέγιστο τα
2.000 €

47

Β. Όταν η χώρα μας είναι ενδιαφερόμενο κράτος-μέλος:

7

Α. 700 € για 1
ομάδα
καλλιεργειών*
(που
περιλαμβάνει
έστω μία major
ή minor
καλλιέργεια)
+ 700 € για
κάθε επιπλέον
ομάδα
καλλιεργειών*
(που
περιλαμβάνει
έστω από μία
major
καλλιέργεια)
ή +200 € για
κάθε επιπλέον
ομάδα
καλλιεργειών*
(που
περιλαμβάνει
μόνο minor
καλλιέργειες)
με μέγιστο
ποσό 7.000 €
Α. 700 € για 1
ομάδα
καλλιεργειών*
(που
περιλαμβάνει
έστω μία major
ή minor
καλλιέργεια)

ΑΔΑ: Ω29Λ4653ΠΓ-6ΚΥ
Β. 100 € για
προσθήκη ενός
επιβλαβούς
οργανισμού
(εχθρός /
ασθένεια /
ζιζάνιο) σε ήδη
εγκεκριμένη
καλλιέργεια
+ 100 € για
προσθήκη
επιπλέον
επιβλαβούς
οργανισμού ή
προσθήκη του
ίδιου
επιβλαβούς
οργανισμού σε
2η ήδη
εγκεκριμένη
καλλιέργεια
με μέγιστο τα
700 €

48

49

Ε. Διεύρυνση φάσματος δράσης σε ήδη αξιολογημένη χρήση,
κατόπιν καθορισμού MRL και δημοσίευσης του σχετικού
Κανονισμού (αξιολόγησης από την EFSA):

300

23.

50

Άρθρο 34
Δ. Διεύρυνση φάσματος δράσης με επιστολή πρόσβασης σε
στοιχεία που έχουν ήδη κατατεθεί και αξιολογηθεί για άλλο
πανομοιότυπο φπ:
Άρθρο 40

300

23.

4.000

23.

51

Γ. Διεύρυνση με αμοιβαία αναγνώριση:
III)

52

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Άρθρο 44
Παράβολο για τον προκαταρκτικό έλεγχο και τροποποίηση
υφιστάμενης άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών
προϊόντων σε συνέχεια έγκρισης όλων των δραστικών ουσιών που
περιέχει το σκεύασμα:

53

α) χωρίς
αξιολόγηση
πειραμάτων:
300
β) με
αξιολόγηση:
2.000

22.

22.

Άρθρο 45
Παράβολο για την τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων εκτός του φάσματος δράσης, οι
οποίες απαιτούν την αξιολόγηση στοιχείων από τους αξιολογητές:
54
55
56

57

A. Όταν η αξιολόγηση γίνεται στη χώρα μας:
Β. Όταν η αξιολόγηση γίνεται σε άλλη χώρα και η χώρα μας
είναι ενδιαφερόμενο κράτος-μέλος:
Γ. Όταν γίνεται αναφορά με επιστολή πρόσβασης σε στοιχεία
που έχουν ήδη κατατεθεί και αξιολογηθεί για άλλο πανομοιότυπο
φπ:
Παράβολο για την τροποποίηση άδειας διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων εκτός του φάσματος δράσης, οι
οποίες δεν απαιτούν την αξιολόγηση στοιχείων από τους
αξιολογητές:

IV) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

8

29.
2.000
300
300

300/αίτηση

30.

ΑΔΑ: Ω29Λ4653ΠΓ-6ΚΥ

58

59

60

Άρθρο 30
Παράβολο για την παράταση προσωρινής άδειας διάθεσης στην
αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία περιέχουν νέες
δραστικές ουσίες για την ΕΕ σε συνέχεια σχετικής απόφασης της
Επιτροπής της ΕΕ:
Άρθρο 43
Παράβολο για την παράταση άδειας διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν εγκεκριμένες
δραστικές ουσίες, σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Επιτροπής
της ΕΕ:
Παράβολο για την ανανέωση άδειας διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν εγκεκριμένες
δραστικές ουσίες, μετά την παρέλευση της χρονικής ισχύος της
άδειας κυκλοφορίας (στις περιπτώσεις 60-69 που ακολουθούν, το
50% του ποσού καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης και το
υπόλοιπο 50% με την υποβολή του dRR):
Α. Όταν η χώρα μας είναι κράτος-μέλος εισηγητής (για φπ που
είναι εγκεκριμένο στη χώρα μας):

61

>>

62

>>

63

>>

64

>>

65

Β. Όταν η χώρα μας είναι κράτος-μέλος εισηγητής (για φπ που
δεν είναι εγκεκριμένο στη χώρα μας):

66

>>

67

>>

68

>>

69

>>

70
71

Σε περίπτωση μετέπειτα αίτησης για αμοιβαία αναγνώριση στη
χώρα μας, των ανωτέρω περιπτώσεων 65-69:
Γ. Όταν η χώρα μας είναι ενδιαφερόμενο κράτος-μέλος:

72

>>

73

>>

74

>>

9

300

26, 39

100

20.

21.

20.000 € για 1
ομάδα
καλλιεργειών*
25.000 € για 2
ομάδες
καλλιεργειών*
30.000 € για 3
ομάδες
καλλιεργειών*
35.000 € για 4
ομάδες
καλλιεργειών*
40.000 € για 5 ή
περισσότερες
ομάδες
καλλιεργειών*
18.000 € για 1
ομάδα
καλλιεργειών*
23.000 € για 2
ομάδες
καλλιεργειών*
28.000 € για 3
ομάδες
καλλιεργειών*
33.000 € για 4
ομάδες
καλλιεργειών*
38.000 € για 5 ή
περισσότερες
ομάδες
καλλιεργειών*
2.000 €
7.000 € για 1
ομάδα
καλλιεργειών*
7.700€ για 2
ομάδες
καλλιεργειών*
8.400€ για 3
ομάδες
καλλιεργειών*
9.100€ για 4
ομάδες

ΑΔΑ: Ω29Λ4653ΠΓ-6ΚΥ
καλλιεργειών*

75

76

9.800€ για 5 ή
περισσότερες
ομάδες
καλλιεργειών*

>>
Δ. Ανανέωση για φυτοπροστατευτικά προϊόντα τα οποία έχουν
λάβει έγκριση με επιστολή πρόσβασης σε στοιχεία που έχουν ήδη
κατατεθεί και αξιολογηθεί για άλλο πανομοιότυπο σκεύασμα και
έχουν επιστολή πρόσβασης και για τα τυχόν πρόσθετα στοιχεία που
υποβλήθηκαν για την ανανέωση της άδειας:

2.000

Β1α ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Φ/Π που περιέχουν ουσίες υποψήφιες για αντικατάσταση
I)

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ

Παράβολο για τη χορήγηση εγκρίσεων διάθεσης στην αγορά σε
σκευάσματα που περιέχουν ουσίες υποψήφιες για αντικατάσταση:
77

Α. Όταν η χώρα μας είναι κράτος-μέλος εισηγητής:

78

>>

79

>>

80

>>

81

>>

82

Β. Όταν η χώρα μας είναι ενδιαφερόμενο κράτος-μέλος:

83

>>

84

>>

85

>>

86

>>

87

Γ. Έγκριση με αμοιβαία αναγνώριση:

46.
20.000 € για 1
ομάδα
καλλιεργειών*
25.000 € για 2
ομάδες
καλλιεργειών*
30.000 € για 3
ομάδες
καλλιεργειών*
35.000 € για 4
ομάδες
καλλιεργειών*
40.000 € για 5 ή
περισσότερες
ομάδες
καλλιεργειών*
7.000€ για 1
ομάδα
καλλιεργειών*
7.700€ για 2
ομάδες
καλλιεργειών*
8.400€ για 3
ομάδες
καλλιεργειών*
9.100€ για 4
ομάδες
καλλιεργειών*
9.800€ για 5 ή
περισσότερες
ομάδες
καλλιεργειών*
8.000

Β2. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ι) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ
Άρθρα 33 & 47
Παράβολο για τη χορήγηση προσωρινής άδειας διάθεσης στην
αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν νέες
δραστικές ουσίες χαμηλού κινδύνου για την Ευρωπαϊκή Ένωση:

37.

88

Α. Όταν η χώρα μας είναι κράτος-μέλος εισηγητής:

5.000

89

Β. Όταν η χώρα μας είναι ενδιαφερόμενο κράτος-μέλος:

2.500

Άρθρο 47

10

ΑΔΑ: Ω29Λ4653ΠΓ-6ΚΥ

90

Γ. Άδεια διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων
που περιέχουν εγκεκριμένες δραστικές ουσίες χαμηλού κινδύνου,
όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος-εισηγητής:

91

>>

92

>>

93

>>

94

Δ. Άδεια διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων
που περιέχουν εγκεκριμένες δραστικές ουσίες χαμηλού κινδύνου,
όταν η χώρα μας είναι ενδιαφερόμενο κράτος-μέλος:

95

>>

96

>>

97

>>

98

Άρθρα 34 & 47
Παράβολο για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν εγκεκριμένες
δραστικές ουσίες χαμηλού κινδύνου, για τα οποία γίνεται αναφορά
με επιστολή πρόσβασης σε στοιχεία που έχουν ήδη κατατεθεί και
αξιολογηθεί για άλλο όμοιο σκεύασμα:
Άρθρα 40 & 47

99

Παράβολο για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων με αμοιβαία αναγνώριση, που
περιέχουν εγκεκριμένες δραστικές ουσίες χαμηλού κινδύνου:

5.000 € για 1
ομάδα
καλλιεργειών*
10.000 € για 2
ομάδες
καλλιεργειών*
15.000 € για 3
ομάδες
καλλιεργειών*
20.000 € για 4 ή
περισσότερες
ομάδες
καλλιεργειών*
1.000 € για 1
ομάδα
καλλιεργειών*
2.000 € για 2
ομάδες
καλλιεργειών*
3.000 € για 3
ομάδες
καλλιεργειών*
4.000 € για 4 ή
περισσότερες
ομάδες
καλλιεργειών*

17

700

32.

4.000

31.

II) ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Άρθρα 33 & 47
Παράβολο για τη διεύρυνση προσωρινής άδειας διάθεσης στην
αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν νέες
δραστικές ουσίες, χαμηλού κινδύνου για την Ευρωπαϊκή Ένωση:

38.

100

Α. Όταν η χώρα μας είναι κράτος-μέλος εισηγητής:

5.000

101

Β. Όταν η χώρα μας είναι ενδιαφερόμενο κράτος-μέλος:

2.000

102

Γ. Διεύρυνση με αμοιβαία αναγνώριση

2.000

Άρθρα 34 και 47
Παράβολο για τη διεύρυνση άδειας διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχει εγκεκριμένες
δραστικές ουσίες χαμηλού κινδύνου:
103

Α. Όταν η χώρα μας είναι κράτος-μέλος εισηγητής:

104

>>

105

>>

11

36.
2.500 € για 1
ομάδα
καλλιεργειών*
5.000 € για 2
ομάδες
καλλιεργειών*
7.500 € για 3
ομάδες
καλλιεργειών*

ΑΔΑ: Ω29Λ4653ΠΓ-6ΚΥ

106
107
108
109

110

>>
Β. Όταν η χώρα μας είναι ενδιαφερόμενο κράτος-μέλος:
Γ. Διεύρυνση με αμοιβαία αναγνώριση:
Δ. Διεύρυνση φάσματος δράσης με επιστολή πρόσβασης σε
στοιχεία που έχουν ήδη κατατεθεί και αξιολογηθεί για άλλο
πανομοιότυπο φπ:
Ε. Διεύρυνση φάσματος δράσης σε ήδη αξιολογημένη χρήση,
κατόπιν καθορισμού MRL και δημοσίευσης του σχετικού
Κανονισμού (αξιολόγησης από την EFSA):

10.000 € για 4 ή
περισσότερες
ομάδες
καλλιεργειών*
2.000
2.000
300

300

III) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

111

Άρθρα 44 & 47
Παράβολο για τον προκαταρκτικό έλεγχο και την τροποποίηση
άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε
συνέχεια έγκρισης όλων των δραστικών ουσιών χαμηλού κινδύνου
που περιέχει το σκεύασμα:

112

α) χωρίς
αξιολόγηση
πειραμάτων:
300
β) με
αξιολόγηση:
2.000

35.

35.

Άρθρα 45 & 47
113

Παράβολο για την τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων εκτός του φάσματος δράσης, οι
οποίες απαιτούν την αξιολόγηση στοιχείων από τους αξιολογητές
και περιέχουν δραστικές ουσίες χαμηλού κινδύνου:

1.000

40.

114

Παράβολο για την τροποποίηση άδειας διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων εκτός του φάσματος δράσης, οι
οποίες δεν απαιτούν την αξιολόγηση στοιχείων από τους
αξιολογητές και περιέχουν δραστικές ουσίες χαμηλού κινδύνου:

100/αίτηση

41.

700

34.

100

33.

IV) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ

115

116

Άρθρα 34 & 47
Δ. Ανανέωση για φυτοπροστατευτικά προϊόντα χαμηλού
κινδύνου τα οποία έχουν λάβει έγκριση με επιστολή πρόσβασης σε
στοιχεία που έχουν ήδη κατατεθεί και αξιολογηθεί για άλλο
πανομοιότυπο σκεύασμα και έχουν επιστολή πρόσβασης και για τα
τυχόν πρόσθετα στοιχεία που υποβλήθηκαν για την ανανέωση της
άδειας:
Άρθρα 43 και 47
Παράβολο για την παράταση άδειας διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων με δραστικές ουσίες χαμηλού
κινδύνου που έχουν εγκριθεί, για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε
συνέχεια σχετικής απόφασης της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης:
Παράβολο για την ανανέωση άδειας διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικές ουσίες
χαμηλού κινδύνου που έχουν εγκριθεί, μετά την παρέλευση της
χρονικής ισχύος της άδειας κυκλοφορίας (στις περιπτώσεις 113-120
που ακολουθούν, το 50% του ποσού καταβάλλεται με την υποβολή
της αίτησης και το υπόλοιπο 50% με την υποβολή του dRR):

117

118

Α. Όταν η χώρα μας είναι κράτος-μέλος εισηγητής (για φπ που
είναι εγκεκριμένο στη χώρα μας):
>>

12

34.

5.000 € για 1
ομάδα
καλλιεργειών*
10.000 € για 2
ομάδες
καλλιεργειών*

ΑΔΑ: Ω29Λ4653ΠΓ-6ΚΥ

119

>>

120

>>

121

Β. Όταν η χώρα μας είναι κράτος-μέλος εισηγητής (για φ.π που
δεν είναι εγκεκριμένο στη χώρα μας):

122

>>

123

>>

124

>>

125
126

Σε περίπτωση μετέπειτα αίτησης για αμοιβαία αναγνώριση στη
χώρα μας, των ανωτέρω περιπτώσεων 113-120:
Γ. Όταν η χώρα μας είναι ενδιαφερόμενο κράτος-μέλος:

127

>>

128

>>

129

>>

130

Δ. Ανανέωση για φυτοπροστατευτικά προϊόντα τα οποία έχουν
λάβει έγκριση με επιστολή πρόσβασης σε στοιχεία που έχουν ήδη
κατατεθεί και αξιολογηθεί για άλλο πανομοιότυπο σκεύασμα και
έχουν επιστολή πρόσβασης και για τα τυχόν πρόσθετα στοιχεία που
υποβλήθηκαν για την ανανέωση της άδειας:

15.000 € για 3
ομάδες
καλλιεργειών*
20.000 € για 4 ή
περισσότερες
ομάδες
καλλιεργειών*
4.000 € για 1
ομάδα
καλλιεργειών*
9.000 € για 2
ομάδες
καλλιεργειών*
14.000 € για 3
ομάδες
καλλιεργειών*
19.000 € για 4 ή
περισσότερες
ομάδες
καλλιεργειών*
1.000 €
1.000 € για 1
ομάδα
καλλιεργειών*
2.000 € για 2
ομάδες
καλλιεργειών*
3.000 € για 3
ομάδες
καλλιεργειών*
4.000 € για 4 ή
περισσότερες
ομάδες
καλλιεργειών*

2.000

Β3 ΜΙΚΡΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

131

Άρθρο 51
Παράβολο για τη διεύρυνση του φάσματος δράσης άδειας διάθεσης
στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων για χρήσεις ήσσονος
σημασίας (τοΠαράβολο αυτό κατατίθεται μόνο για τις περιπτώσεις
διεύρυνσης υφιστάμενης εν ισχύ άδειας διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικού προϊόντος):

132

>>

133

>>

500 € / χρήση
εφόσον
απαιτείται
αξιολόγηση,
300 € / χρήση
εφόσον δεν
απαιτείται
αξιολόγηση
300 € / αίτηση
(για τους
κλώνους)

28.

28.

28.

Β4 ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
Άρθρο 53
134

Παράβολο για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων για περιορισμένη και ελεγχόμενη
χρήση σε ειδικές περιπτώσεις:

13

α) Για
εγκεκριμένο
σκεύασμα ανά
minor crop: 500

27.

ΑΔΑ: Ω29Λ4653ΠΓ-6ΚΥ

135

>>

136

>>

137

>>

β) Για
εγκεκριμένο
σκεύασμα ανά
major crop:
1.000
γ) Για μη
εγκεκριμένο
σκεύασμα ανά
minor crop:
1.000
δ) Για μη
εγκεκριμένο
σκεύασμα ανά
major crop:
2.000

27.

27.

27.

Β5 ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Άρθρο 52
138

Παράβολο για τη χορήγηση άδειας παράλληλου εμπορίου
γεωργικού φαρμάκου:

4.000

42.

Β6 ΠΡΟΣΘΕΤΑ

139

Άρθρο 58
Παράβολο για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά
προσθέτων:
Α) Όταν η χώρα μας είναι κράτος-μέλος εισηγητής:

43.
3.500

140

Β) Όταν η χώρα μας είναι ενδιαφερόμενο κράτος-μέλος:

3.500

141

Γ) Έγκριση με αμοιβαία αναγνώριση:

3.500

Β7 ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ Φ/Π
142

143
144
145
146
147
148
149
150

151

Παράβολο για τον έλεγχο και την αξιολόγηση ενστάσεων σε
θέματα εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων:
Παράβολο για τη χορήγηση βεβαιώσεων, επικυρωμένων
αντιγράφων εγκρίσεων και αξιολογήσεων φυτοπροστατευτικών
προϊόντων:
α) Χορήγηση βεβαίωσης περί ισχύος της άδειας διάθεσης στην
αγορά στην ελληνική και αγγλική εκτός αυτών που εκδίδονται από
την ΣΕΑ όταν για διοικητικούς λόγους δεν έχει εκδοθεί απόφαση
παράτασης ή ανανέωσης:
β) Επικυρωμένα αντίγραφα εγκρίσεων:
γ) Αξιολόγηση φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε έντυπη ή
ηλεκτρονική μορφή (χορήγηση στην ενδιαφερόμενη εταιρεία):
δ) Βεβαίωση για την εισαγωγή φυτοπροστατευτικών προϊόντων
από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ε)Παράβολο για την εισαγωγή τεχνικά καθαρής ουσίας από
χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Παράβολο για την αναγνώριση Πειραματικών Μονάδων
διεξαγωγής πειραμάτων αγρού:
Παράβολο για την ανανέωση της αναγνώρισης Πειραματικών
Μονάδων διεξαγωγής πειραμάτων αγρού:
Παράβολο κατ’ έτος για τη διεξαγωγή πειραμάτων αγρού από τις
Πειραματικές Μονάδες:

Παράβολο για την έκδοση άδειας πειραματισμού:

14

4.000

44.
45.

50 / βεβαίωση /
σκεύασμα
----300 / ανά φπ
150 / ανά δρ.
ουσία
2.000

47.

2.000

48.

---

49.

α) Για
χορήγηση νέας
άδειας
πειραματισμού
(τριετούς
διάρκειας): 500

50.

ΑΔΑ: Ω29Λ4653ΠΓ-6ΚΥ

152

>>

153

>>

154

>>

155

156
157
158

159

160

β) Για
χορήγηση νέας
άδειας
πειραματισμού
(διάρκειας ενός
έτους): 200
γ) Για
τροποποίηση
υπάρχουσας
άδειας
πειραματισμού:
200
δ) Για
χορήγηση
προκαταρκτικής
άδειας
πειραματισμού
(διάρκειας ενός
έτους): 1.000

Παράβολο για την εγγραφή μακροβιακών σκευασμάτων, στον
Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν
Μακροοργανισμούς (ΕΚΣΦΜ), όπως αυτός ορίζεται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 48του ν. 4036/2012 (Α΄ 8) και στο άρθρο
2 της αριθ. 10522/117908/22.9.2014 απόφασης του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 2622), ανάλογα με την
προέλευση του μακροοργανισμού:
α) Για σκευάσματα που αφορούν την περίπτωση Α΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 4 της αριθ. 10522/117908/ 22.9.2014
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Και Τροφίμων (Β΄
2622):
β) Για Σκευάσματα που αφορούν την περίπτωση Β΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 4 της ως άνω όμοιας απόφασης:
γ) Για Σκευάσματα που αφορούν την περίπτωση γ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 4 της ως άνω όμοιας απόφασης:
Παράβολο για την παραγωγή μακροβιακών σκευασμάτων
φυτοπροστασίας που περιέχουν μακροοργανισμούς:
Παράβολο για την προπαρασκευαστική συνάντηση με σκοπό την
κατάθεση πρότασης προς τη Χώρα, ως κράτος − μέλος εισηγητής
που εξετάζει την αίτηση, κατά την έννοια του άρθρου 35 του
Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009/ΕΚ:

51.

100 ανά
σκεύασμα
500 ανά
σκεύασμα
2.000 ανά
σκεύασμα
500

52.

α) ΦΠ: 350 συν
350 / ομάδα
αξιολόγησης

53.

β) Δρ. ουσία:
350 συν 750 /
ομάδα
αξιολόγησης

>>

*ομάδα καλλιεργειών: σύμφωνα με το Παράρτημα I του Κανονισμού (ΕΚ) 396/2005, όπως ισχύει (ομάδα
θεωρείται το sub-group και αν δεν υπάρχουν sub-groups είναι το group).
Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που αφορούν την αδειοδότηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή
φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου (έγκριση, διεύρυνση έγκρισης, ανανέωση έγκρισης ή
τροποποίηση που απαιτεί αξιολόγηση), σε περίπτωση που το σκεύασμα προορίζεται μόνο για χρήση από
ερασιτέχνες το ποσό μειώνεται κατά 20% (στρογγυλοποιούμενο εάν απαιτείται στο αμέσως μεγαλύτερο
πολλαπλάσιο των 10 €), σε σχέση με το Παράβολο που προβλέπεται για την αντίστοιχη περίπτωση
αδειοδότησης σκευάσματος που προορίζεται για επαγγελματική χρήση ή για επαγγελματική και
ερασιτεχνική χρήση.
Για την κατηγορία 51, σε περίπτωση που εισηγητής εγγραφής ενός μακροοργανισμού είναι το αρμόδιο
Τμήμα Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, η εγγραφή γίνεται ατελώς.

Γ. ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

15
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Παράβολο
α/α

161

Περιγραφή Παραβόλου

Για τον έλεγχο πληρότητας της αίτησης:

Αξία
Παραβόλου
ευρώ (€)
500

Για την αξιολόγηση στοιχείων (μεθόδων ανάλυσης, τοξικολογίας,
υπολειμμάτων) με σκοπό τον καθορισμό ανωτάτων ορίων
υπολειμμάτων για δραστική ουσία που δεν είναι εγκεκριμένη:

Β1β)

162

i. για ορισμό Μεγίστου Ορίου Υπολειμμάτων σε 1-2 χρήσεις:

3.000

163

ii. για ορισμό Μεγίστου Ορίου Υπολειμμάτων σε 3-5 χρήσεις:
iii. για ορισμό Μεγίστου Ορίου Υπολειμμάτων σε περισσότερες
από 5 χρήσεις:
Παράβολο για την αξιολόγηση στοιχείων (μεθόδων ανάλυσης,
τοξικολογίας, υπολειμμάτων) με σκοπό τον καθορισμό ανωτάτων
ορίων υπολειμμάτων για δραστική ουσία που είναι εγκεκριμένη:

5.000

i. για ορισμό Μεγίστου Ορίου Υπολειμμάτων σε 1-2 χρήσεις:

2.000

164

165

7.000
Β1γ)

167

ii. για ορισμό Μεγίστου Ορίου Υπολειμμάτων σε 3-5 χρήσεις:
4.000
iii. για ορισμό Μεγίστου Ορίου Υπολειμμάτων σε περισσότερες
6.000
από 5 χρήσεις:
Δ. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ:

168

Παράβολο για την αναγγελία έναρξης εμπορίας λιανικής ή
χονδρικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων:

166

Κατηγορία
παραβόλου
(παράρτημα
του Ν.
4036/2012,
ΦΕΚ Α΄ 8)
Β1α)

700

Γ1)

Ε. Παράβολα που αφορούν εργασίες που πραγματοποιούνται για τις ανάγκες του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 396/2005, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και της οδηγίας 2009/128/ΕΚ:
Παράβολο
α/α

169

170

171

172

173

Κατηγορία Παραβόλου
Παράβολο για τη διενέργεια κατ’ ένσταση εργαστηριακής
ανάλυσης γεωργικών φαρμάκων (αν η δεύτερη ανάλυση αποδείξει
βάσιμους τους αναφερόμενους στην ένσταση ισχυρισμούς,
τοΠαράβολο επιστρέφεται):
Παράβολο για τη διενέργεια της ζητούμενης από ιδιώτες επίσημης
ανάλυσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, βιοκτόνων και άλλων
σκευασμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων στα αρμόδια εργαστήρια του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων:
Παράβολο για τη διενέργεια εργαστηριακής ανάλυσης γεωργικών
φαρμάκων ή χώματος για τις ανάγκες διερεύνησης καταγγελίας από
φυσικά ή νομικά πρόσωπα:
Παράβολο για τη διενέργεια κατ’ ένσταση εργαστηριακής
ανάλυσης υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε παραγόμενα ή
εισαγόμενα προϊόντα φυτικής προέλευσης στα δημητριακά, στα
όσπρια, τις ζωοτροφές και στα προϊόντα ζωικής προέλευσης (αν η
δεύτερη ανάλυση αποδείξει βάσιμους τους αναφερόμενους στην
ένσταση ισχυρισμούς, τοΠαράβολο επιστρέφεται):
Παράβολο για τη διενέργεια εργαστηριακής ανάλυσης
υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε φυτικούς ιστούς ή σε
παραγόμενα ή εισαγόμενα προϊόντα φυτικής προέλευσης στα
δημητριακά, στα όσπρια, τις ζωοτροφές και στα προϊόντα ζωικής
προέλευσης για τις ανάγκες διερεύνησης καταγγελίας από φυσικά ή
νομικά πρόσωπα:
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Αξία
Παραβόλου
ευρώ (€)

Νομική βάση

500

άρθρα 79 και 80
του
Κανονισμού
(ΕΕ) 2017/625

150

>>

500

>>

300

άρθρο 42 παρ. 1
του
Κανονισμού
(ΕΚ) 396/2005

200

>>
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Παράβολο για την διενέργεια της ζητούμενης από ιδιώτες επίσημης
ανάλυσης υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε
φυτικούς ιστούς ή σε παραγόμενα ή εισαγόμενα προϊόντα φυτικής
προέλευσης στα δημητριακά, στα όσπρια, τις ζωοτροφές και στα
προϊόντα ζωικής προέλευσης στα αρμόδια εργαστήρια του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

>>

174

i.

ανά δείγμα για κάθε πολύ-υπολειμματική μέθοδο:

160

>>

175

ii.

ανά δείγμα για κάθε μονο-υπολειμματική μέθοδο:

80

>>

176

iii. για αναλύσεις ≥ 10 δειγμάτων/πελάτη και πολύυπολειμματική μέθοδο:

120

>>

177

iv. για αναλύσεις ≥ 10 δειγμάτων/πελάτη και μονουπολειμματική μέθοδο:

60

>>

178

Παράβολο για την αρχική εγγραφή στο Μητρώο Βιομηχανιών και
Βιοτεχνιών Παρασκευής γεωργικών Φαρμάκων:

179

Παράβολο για την τροποποίηση της αρχικής εγγραφής στο Μητρώο
Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών Παρασκευής γεωργικών Φαρμάκων:

1.000

300

άρθρο 74 του
Κανονισμού
(ΕΚ) 1107/2009
και άρθρο 34
του ν.
4036/2012 (Α'
8)

>>

Άρθρο 2
(Τροποποίηση του άρθρου 2 της αριθ. 8503/94606/30.7.2013 ΚΥΑ)
Το άρθρο 2 της αριθ. 8503/94606/30.7.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«1. Τα παράβολα εισπράττονται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθ. 10775/120593/26.9.2014 (Β΄ 2658).
2. Για όλες τις κατηγορίες αιτήσεων το προβλεπόμενο παράβολο κατατίθεται και συνοδεύει τη σχετική

αίτηση.
3. Τυχόν καταβληθέντα παράβολα των οποίων δεν έγινε χρήση επιστρέφονται κατόπιν αιτήσεως της
ενδιαφερόμενης εταιρείας εντός έξι (6) μηνών, εφ’ όσων η αίτηση δεν έχει εξεταστεί. »
Άρθρο 3
(Τροποποίηση του άρθρου 3 της αριθ. 8503/94606/30.7.2013 ΚΥΑ)
Το άρθρο 3 της αριθ. 8503/94606/30.7.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«1.Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ.
17
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2.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. »

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Γ. ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΣΤ. ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

Β. ΚΟΚΚΑΛΗΣ
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