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ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ        Aκινα,  9-10-2014 
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΓΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ & ΤΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΑΑΓΩΓΗΣ      Αρικ. Ρρωτ: 11322/127216 
Δ/ΝΣΗ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΑΑΓΩΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ 

Ταχ . Δ/νςθ: Λ. Συγγροφ 150 
Ταχ. Κώδικασ: 176 71 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
TELEFAX:  210 92 12 090 
Ρλθροφορίεσ: Διον. Βλάχοσ 
Τθλζφωνο: 210 928.72.38 
Email: syg032@minagric.gr 

Ρροσ: 1. Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ 
Δ/νςεισ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ 
Τμιματα Ροιοτικοφ και Φυτοχγειονομικοφ 
Ελζγχου 
ΖΔΕΣ ΤΟΥΣ  
 

2. Ρ.Κ.Ρ.Φ. & Ρ.Ε. 
ΖΔΕΣ ΤΟΥΣ 
 

3. Εταιρείεσ φυτοπροςτατευτικών προϊόντων  
 
4. Ε.ΣΥ.Φ. 

Ρατθςίων 53, 104 33 – Ακινα 
(Fax: 210-52.21.542) 
 

Κοιν.: Μπενάκειο Φυτοπακολογικό Ινςτιτοφτο 
Στ. Δζλτα 8, 
145 61 – ΚΗΦΙΣΙΑ 

 
Εςωτερικι Διανομι: Πλοι οι υπάλλθλοι τθσ Δ/νςθσ Ρροςταςίασ 

Φυτικισ Ραραγωγισ του ΥΡ.Α.Α.Τ. 
 
ΘΕΜΑ: «Ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν ζκδοςθ τθσ υπ’ αρικ. 10775/120593/26-9-2014 Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργών 

Οικονομικών και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων με κζμα: «Ρυθμίςεισ παραβόλων του άρθρου 6 του 
ν.4036/2012 (Α΄8)»». 

Σασ γνωρίηουμε ότι εκδόκθκε θ υπ’ αρικ. 10775/120593/26-9-2014 (ΦΕΚ Β΄2658/8-10-2014) Κοινι Απόφαςθ των 
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων με κζμα: «Ρυθμίςεισ παραβόλων του άρθρου 6 του 
ν.4036/2012 (Α΄8)» (ΑΔΑ: 61Κ1Β-1Ρ). 

Σφμφωνα με τθν απόφαςθ, καταργείται θ μζχρι ςιμερα διαδικαςία είςπραξθσ παραβόλων που αφοροφν κζματα 
φυτοπροςτατευτικών προϊόντων, που ειςπράττονται ςφμφωνα με τθν Κ.Υ.Α. 334133/2006 (Β΄ 1829) και 
αντικακίςταται από τθν παρακάτω διαδικαςία, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 6 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), 
όπωσ τροποποιικθκε με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 44 του ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α΄32): 

1. Τα ποςά των παραβόλων που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 6 του ν. 4036/2012, όπωσ 
αντικαταςτάκθκε με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 44 του ν. 4235/2014, ειςπράττονται από το Μπενάκειο 

Φυτοπακολογικό Ινςτιτοφτο, με κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό και ςυγκεκριμζνα ςτο λογαριαςμό τθσ 
Εκνικισ Τράπεηασ με αρικμό ΙΒΑΝ GR7601100400000004048638524.  

2. Απόδειξθ είςπραξθσ του παραβόλου ςυνιςτά το τραπεηικό αποδεικτικό ζγγραφο τθσ κατάκεςθσ, ςτο οποίο  κα 
πρζπει να αναφζρονται  τα εξισ:  
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Α) Τα ςτοιχεία αυτοφ που το καταβάλει: Eπωνυμία Εταιρείασ ι ονοματεπώνυμο υπεφκυνου  φυςικοφ πρόςωπου 
για τθ διάκεςθ ςτθν αγορά του προϊόντοσ και το αντίςτοιχο Α.Φ.Μ.  

Β) Στοιχεία παραβόλου : Kωδικόσ παραβόλου όπωσ αναγράφεται ςτο ςυνθμμζνο πίνακα Ι και τα ςτοιχεία τθσ 
υπθρεςίασ που κα κατατεκεί θ ςχετικι αίτθςθ. 

3. Ο ενδιαφερόμενοσ αποςτζλλει, με φαξ  ςτο 2106209588 ι με e-mail ςτο paravolo@bpi.gr, αντίγραφο του 
κατακετθρίου , θ  οικονομικι υπθρεςία του Μπενακείου Φυτοπακολογικοφ Ινςτιτοφτου  εκδίδει το ειδικό ζντυπο 
παραβόλου, ςτο οποίο αναφζρονται θ αιτιολογία, το είδοσ του παραβόλου και τα πλιρθ ςτοιχεία του υπόχρεου 
που το καταβάλλει και το αποςτζλλει ςτον ενδιαφερόμενο και ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ εξζταςθσ του ςχετικοφ 
αιτιματοσ .   

Ωσ εκ τοφτου για τα παράβολα που αφοροφν, ςφμφωνα με το άρκρο 1 τθσ υπ’ αρικ. 10775/120593/26-9-2014 Κοινισ 
Απόφαςθσ των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων: 

 αξιολόγθςθ δραςτικών ουςιών και φυτοπροςτατευτικών προϊόντων,  

 χοριγθςθ ι τθν τροποποίθςθ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά φυτοπροςτατευτικών προϊόντων,  

 άδεια ειςαγωγισ φυτοπροςτατευτικών προϊόντων,  

 εργαςτθριακό χθμικό ζλεγχο των φυτοπροςτατευτικών προϊόντων,  

 άδεια παράλλθλου εμπορίου φυτοπροςτατευτικών προϊόντων και άλλων ςκευαςμάτων φυτοπροςτατευτικών 
αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων,  

 τθν αξιολόγθςθ και τον ζλεγχο των υπολειμμάτων των φυτοπροςτατευτικών προϊόντων,  

 κακώσ και των άλλων κατθγοριών παραβόλων του ν.4036/2012 (Α΄) 

οι ενδιαφερόμενοι κα προςκομίηουν ςτθν εκάςτοτε αρμόδια υπθρεςία αντίγραφο τραπεηικισ κατάκεςθσ του ποςοφ 
που ορίηεται ςτθ με αρικ. 8503/94606/2013 (Β΄2016) Κ.Υ.Α. περί «κακοριςμοφ παραβόλων για τα φυτοπροςτατευτικά 
προϊόντα και τον ζλεγχο των υπολειμμάτων αυτών» ςτο λογαριαςμό που αναφζρεται ςτθν υπ. αρικ. 
10775/120593/26-9-2014 Κοινι Απόφαςθ των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων και το 
ειδικό ζντυπο παραβόλου ζκδοςθσ Μπενακείου Φυτοπακολογικοφ Ινςτιτοφτου.  

Τα μζχρι ςιμερα κατατεκζντα παράβολα που ςυνοδεφουν τισ αιτιςεισ κεωροφνται επαρκι. 

Το παρόν αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων για τθν ενθμζρωςθ των 
ενδιαφερομζνων. 

 
Ο ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α. 

 
 
 

Α. ΙΩΑΝΝΟΥ 
 

 
Συνθμμζνα: 
1. Λίςτα παραβόλων του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) 
2. Ραράδειγμα εντφπου παραβόλου άρκρου 6 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) 

mailto:paravolo@bpi.gr


ΚΩΔΙΚΟΣ Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

ΠΟΣΟ
Αρμόδια Υπηρεσία 

εξέτασης αιτήματος
Α. ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Α.1 ΧΗΜΙΚΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

A1.1 1) Παράβολο για την αξιολόγηση δραστικών ουσιών όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος-εισηγητής 82.000

A1.2
2) Παράβολο για την αξιολόγηση αντιφυτοτοξικών ουσιών όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος-εισηγητής: 41.000

Α1.3 3) Παράβολο για την αξιολόγηση συνεργιστικών ουσιών όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος-εισηγητής: 41.000

Α1.4 4) Παράβολο για την αξιολόγηση δραστικών ουσιών όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος-συν-εισηγητής 30.000

Α1.5
5) Παράβολο για την αξιολόγηση αντιφυτοτοξικών ουσιών όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος-συν-εισηγητής 10.000

Α1.6
6) Παράβολο για την αξιολόγηση συνεργιστικών ουσιών όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος-συν-εισηγητής: 10.000

Α1.7
7) Παράβολο για την τροποποίηση των όρων έγκρισης δραστικών ουσιών όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος-εισηγητής 20.000

Α1.8

8) Παράβολο για την τροποποίηση των όρων έγκρισης αντιφυτοτοξικών ουσιών όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος-

εισηγητής
2.500

Α1.9

9) Παράβολο για την τροποποίηση των όρων έγκρισης συνεργιστικών ουσιών όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος-

εισηγητής
2.500

Α1.10

10) Παράβολο για την αξιολόγηση επιβεβαιωτικών στοιχείων σε συνέχεια της έγκρισης δραστικής, αντιφυτοτοξικής ή 

συνεργιστικής ουσίας
2.500

Α1.11 11) Παράβολο για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών αναφοράς (referencespecifications) 2.000

Α1.12

12) Παράβολο για τον έλεγχο της ισοδυναμίας της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας και /ή για τον έλεγχο της 

ισοδυναμίας των προστατευομένων μελετών των στοιχείων ήδη εγκεκριμένων δραστικών ουσιών όταν η χώρα μας είναι 

κράτος μέλος-εισηγητής:

Α1.12α
α) Για τον έλεγχο της ισοδυναμίας της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας ( κατατίθεται σε όλες τις περιπτώσεις ) 2.000

Α1.12β

β) Για τον έλεγχο της ισοδυναμίας των προστατευομένων μελετών (κατατίθεται μόνο στις περιπτώσεις που αυτό 

απαιτείταi)
2.000

Α1.13

13) Παράβολο για τη χορήγηση, την τροποποίηση (διεύρυνση φάσματος δράσης), την ανανέωσηοριστικής άδειας 

διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν εγκεκριμένες δραστικές, ή συνεργιστικές ή 

αντιφυτοτοξικές ουσίες ή ουσίες υποψήφιες για αντικατάσταση όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος-εισηγητής

20.000

Α1.14

14) Παράβολο για την επαναξιολόγηση με σκοπό την χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων που περιέχουν εγκεκριμένες δραστικές ουσίες όταν για το εν λόγω σκεύασμα η μόνη ενδιαφερόμενη χώρα 

είναι η Ελλάδα (το σκεύασμα δεν έχει άδεια διάθεσης στην αγορά άλλης χώρας της ΕΕ) 

15.000

Α1.15

15) Παράβολο για την χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος που περιέχει μόνο 

δραστικές ουσίες από τις ακόλουθες κατηγορίες α) Μικρο-οργανισμούς και ιούς, β) Φυτικά ή ζωϊκά εκχυλίσματα, γ) 

Φερομόνες για μαζική καταπολέμηση,  όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος-εισηγητής:

2000                                   

( για κάθε τμήμα 

του φακέλου για το 

οποίο 

υποβάλλονται 

στοιχεία)

Α1.16

16) Παράβολο για την επαναξιολόγηση με σκοπό την χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος που περιέχει μόνο δραστικές ουσίες από τις ακόλουθες κατηγορίες : α) Μικρο-

οργανισμούς και ιούς β) Φυτικά ή ζωϊκά εκχυλίσματα,γ) Φερομόνες για μαζική καταπολέμησηόταν για το εν λόγω 

σκεύασμα η μόνη ενδιαφερόμενη χώρα είναι η Ελλάδα (το σκεύασμα δεν έχει άδεια διάθεσης στην αγορά άλλης χώρας 

της ΕΕ  

2000                                   

( για κάθε τμήμα 

του φακέλου για το 

οποίο 

υποβάλλονται 

στοιχεία)

Α1.17

17) Παράβολο για την χορήγηση, την τροποποίηση (διεύρυνση φάσματος δράσης), την ανανέωσηοριστικής άδειας 

διάθεσης στην αγορά με αμοιβαία αναγνώριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν εγκεκριμένες δραστικές ή 

συνεργιστικές ή αντιφυτοτοξικές ουσίες ή ουσίες υποψήφιες για αντικατάσταση: 

7.000

Α1.18

18) Παράβολο για τη χορήγηση εγκρίσεων διάθεσης στην αγορά σε σκευάσματα που περιέχουν ουσίες οι οποίες είναι 

απαραίτητες
10.000

Α1.19

19) Παράβολο για την χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν 

εγκεκριμένες δραστικές ουσίες για τα οποία απαιτείται η αξιολόγηση μέρους του συνολικού πακέτου μελετών

2500                                    

(για κάθε  μέρος 

του φακέλου)

Α1.20

20) Παράβολο για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν 

εγκεκριμένες δραστικές ουσίες, για τα οποία γίνεται αναφορά με επιστολή πρόσβασης στα στοιχεία που έχουν ήδη 

κατατεθεί και αξιολογηθεί για άλλο πανομοιότυπο σκεύασμα: δύο χιλιάδες (2.000) €,

2.000

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι .   ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ αρ.6 Ν. 4036/2012 σύμφωνα με την απόφαση 

αριθ.8503/94606 30.7.2013 ΦΕΚ Β2016/ 16.8.2014
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Α1.21

21) Παράβολο για την παράταση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν 

εγκεκριμένες δραστικές ουσίες, σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης: εξακόσια (600) 

€,

600

Α1.22

22) 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: 

τριακόσια (300) €,

300

Α1.23

23) Παράβολο για την παράταση προσωρινής άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία 

περιέχουν νέες δραστικές ουσίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Επιτροπής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης: εξακόσια (600) €,

600

Α1.24

24) Παράβολο για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων για περιορισμένη και 

ελεγχόμενη χρήση σε ειδικές περιπτώσεις: χίλια (1.000) €,
1.000

Α1.25

25) Παράβολο για τη διεύρυνση του φάσματος δράσης άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων για 

χρήσεις ήσσονος σημασίας (Το παράβολο αυτό κατατίθεται μόνο για τις περιπτώσεις διεύρυνσης υφιστάμενης εν ισχύ 

άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος.) 

500

Α1.25α
α) εφόσον απαιτείται αξιολόγηση

500                            

για κάθε χρήση

Α1.25β
β) εφόσον δεν απαιτείται αξιολόγηση.

300                         

(για κάθε χρήση)

Α1.26

26) Παράβολο για την τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων εκτός του φάσματος 

δράσης, οι οποίες απαιτούν την αξιολόγηση στοιχείων από τους αξιολογητές
2.000

Α1.27

27) Παράβολο για την τροποποίηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων εκτός του φάσματος 

δράσης, οι οποίες δεν απαιτούν την αξιολόγηση στοιχείων από τους αξιολογητές

300                         

(για κάθε αίτηση)

Α1.28

28) Παράβολο για την αξιολόγηση συμπληρωματικών στοιχείων που αναφέρονται στην άδεια διάθεσης στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος
1.000

Α1.29
29) Παράβολο για τη χορήγηση άδειας παράλληλου εμπορίου φυτοπροστατευτικών προϊόντων: 2.000

Α1.30
30) Παράβολο για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά προσθέτων 3.500

Α1.31
31) Παράβολο για τον έλεγχο και την αξιολόγηση ενστάσεων σε θέματα εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων 4.000

Α1.32

32) Παράβολο για τη χορήγηση βεβαιώσεων, επικυρωμένων αντιγράφων εγκρίσεων και  αξιολογήσεων 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

Α1.32α

α) Χορήγηση βεβαίωσης περί ισχύος της άδειας διάθεσης στην αγορά στην ελληνική και αγγλική  εκτός αυτών που 

εκδίδονται από την Συντονιστική Εθνική Αρχή όταν για διοικητικούς λόγους δεν  έχει εκδοθεί απόφαση παράτασης ή 

ανανέωσης : πενήντα (50) €/βεβαίωση/σκεύασμα

50

Α1.32β
β) Επικυρωμένα αντίγραφα εγκρίσεων: είκοσι (20) €/αντίγραφο έγκρισης 20

Α1.32γ

γ) Αξιολόγηση φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή: εκατό (100)

100                                 

(για κάθε 

φυτοπροστατευτικ

ό προϊόν)

Α1.33
33). Παράβολο για την εισαγωγή φυτοπροστατευτικών προϊόντων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής  Ένωσης 300

Α1.34

34) Παράβολο για την εισαγωγή τεχνικά καθαρής ουσίας από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης:  ε/δραστική ουσία

150                                 

για κάθε δραστική 

ουσία
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Α.2 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1107/2009

Α2.1
1) Παράβολο για την αξιολόγηση δραστικών ουσιών χαμηλού κινδύνου όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος-εισηγητής 20.500

Α2.2

2) Παράβολο για την αξιολόγηση δραστικών ουσιών χαμηλού κινδύνου όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος-συν-

εισηγητής
7.500

Α2.3

3) Παράβολο για την τροποποίηση των όρων έγκρισης δραστικών ουσιών χαμηλού κινδύνου όταν  η χώρα μας είναι 

κράτος μέλος-εισηγητής
5.000

Α2.4

4) Παράβολο για την αξιολόγηση επιβεβαιωτικών στοιχείων σε συνέχεια της έγκρισης δραστικής,  ουσίας χαμηλού 

κινδύνου
1.500

Α2.5 5) Παράβολο για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών αναφοράς (reference specifications) 600

Α2.6

6) Παράβολο για τη χορήγηση την τροποποίηση (διεύρυνση φάσματος δράσης), την ανανέωση  προσωρινής ή οριστικής 

άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων που  περιέχουν εγκεκριμένες δραστικές ουσίες χαμηλού 

κινδύνου όταν η χώρα μας είναι κράτος  μέλος-εισηγητής

5.000

Α2.7

7) Παράβολο για τη χορήγηση, την τροποποίηση (διεύρυνση φάσματος δράσης), την ανανέωση προσωρινής ή οριστικής 

άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων με αμοιβαία αναγνώριση, που περιέχουν εγκεκριμένες 

δραστικές ουσίες χαμηλού κινδύνου

2.000

Α2.8

8) Παράβολο για την χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων  που περιέχουν 

εγκεκριμένες δραστικές ουσίες χαμηλού κινδύνου, για τα οποία γίνεται αναφορά με επιστολή πρόσβασης στα στοιχεία 

που έχουν ήδη κατατεθεί και αξιολογηθεί για άλλο  πανομοιότυπο σκεύασμα

200

Α2.9

9) 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

200

Α2.10

10) 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 
50

Α2.11

11) Παράβολο για την παράταση προσωρινής άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών  προϊόντων, τα οποία 

περιέχουν νέες δραστικές ουσίες χαμηλού κινδύνου για την Ευρωπαϊκή  Ένωση στη συνέχεια σχετικής απόφασης της 

Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

100

Α2.12

12) Παράβολο για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων  χαμηλού κινδύνου για 

περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση σε ειδικές περιπτώσεις
300

Α2.13

13) Παράβολο για τη διεύρυνση του φάσματος δράσης άδειας διάθεσης στην αγορά  φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

χαμηλού κινδύνου για χρήσεις ήσσονος σημασίας
50

Α2.14

14) Παράβολο για την τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών  προϊόντων χαμηλού κινδύνου 

εκτός του φάσματος δράσης, οι οποίες απαιτούν την αξιολόγηση  στοιχείων από τους αξιολογητές
1.000

Α2.15

15) Παράβολο για την τροποποίηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου 

εκτός του φάσματος δράσης, οι οποίες δεν απαιτούν την αξιολόγηση στοιχείων από τους αξιολογητές

50                                           

για κάθε αίτηση

Α2.16

16) Παράβολο για την αξιολόγηση συμπληρωματικών στοιχείων που αναφέρονται στην άδεια διάθεσης στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος
300

Α2.17
17) Παράβολο για τη χορήγηση άδειας παράλληλου εμπορίου φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου 500

Α2.18

18) Παράβολο για τον έλεγχο και την αξιολόγηση ενστάσεων σε θέματα εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 

περιέχουν ουσίες χαμηλού κινδύνου
1.000

Α2.19

19) Παράβολο για τη χορήγηση βεβαιώσεων, επικυρωμένων αντιγράφων εγκρίσεων και αξιολογήσεων 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν ουσίες χαμηλού κινδύνου

Α2.19α

α) Χορήγηση βεβαίωσης στην ελληνική και αγγλική εκτός αυτών που εκδίδονται από την Συντονιστική Εθνική Αρχή όταν 

για διοικητικούς λόγους δεν έχει εκδοθεί απόφαση παράτασης ή ανανέωσης περί ισχύος της άδειας διάθεσης στην 

αγορά

50                                     

για κάθε  

βεβαίωση               

/σκεύασμα

Α2.19β

β) Επικυρωμένα αντίγραφα εγκρίσεων

20                             

για κάθε αντίγραφο 

έγκρισης

Α2.19γ

γ) Αξιολόγηση φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή

100                                     

για κάθε 

φυτοπροστατευτικ

ό προϊόν

Α2.20

20). Παράβολο για την εισαγωγή φυτοπροστατευτικού προϊόντος χαμηλού κινδύνου από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής 

Ένωσης

200                         

για κάθε σκεύασμα

Α2.21

21) Παράβολο για την εισαγωγή τεχνικά καθαρής ουσίας χαμηλού κινδύνου από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

150                                  

για κάθε δραστική 
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Β. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΑΚΡΟ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Άρθρο 48 του ν.4036/2012)

Β1.1 1) Παράβολο για την εγγραφή μακροβιακών σκευασμάτων στον εθνικό κατάλογο:

Β1.1α α) Για τον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου 100

Β1.1β β) Για την αξιολόγηση των στοιχείων του φακέλου 1.000

Β1.2 2) Παράβολο για την παραγωγή μακροβιακών σκευασμάτων 1.000

Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Γ.1
1) Παράβολο για την αναγνώριση Πειραματικών Μονάδων διεξαγωγής πειραμάτων αγρού 2.000

Γ.2
2) Παράβολο για την ανανέωση της αναγνώρισης Πειραματικών Μονάδων διεξαγωγής  πειραμάτων αγρού 600

Γ.3
3) Παράβολο κατ έτος για την διεξαγωγή πειραμάτων αγρού από τις Πειραματικές Μονάδες 1.000

Γ.4
4) Παράβολο για την έκδοση άδειας πειραματισμού 500

Δ. ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Δ.1

1) Παράβολο για την αξιολόγηση στοιχείων (μεθόδων ανάλυσης, τοξικολογίας, υπολειμμάτων) με σκοπό τον καθορισμό 

ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων για δραστική ουσία που δεν έχει εγκριθεί:

Δ.1α
α) Για τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου 500

Δ.1β
β) Για την αξιολόγηση των στοιχείων του φακέλου:

Δ.1βi
i για ορισμό Μεγίστου Ορίου Υπολειμμάτων σε 1-2 χρήσεις 2.000

Δ.1βii
ii. για ορισμό Μεγίστου Ορίου Υπολειμμάτων σε 3-5 χρήσεις 4.000

Δ.1βiii
iii. για ορισμό Μεγίστου Ορίου Υπολειμμάτων σε περισσότερες από 5 χρήσεις 6.000

Δ.2

2) Παράβολο για την αξιολόγηση στοιχείων (μεθόδων ανάλυσης, τοξικολογίας, υπολειμμάτων) με σκοπό τον καθορισμό 

ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων για δραστική ουσία που έχει εγκριθεί:

Δ.2α
α) Για τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου 500

Δ.2β
β) Για την αξιολόγηση των στοιχείων του φακέλου 2.000

Ε. ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ

Ε.1

1) Παράβολο για την αναγγελία έναρξης εμπορίας λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων: 700

Ε.2

2) Παράβολο για την αναγγελία έναρξης εμπορίας χονδρικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων: 1.500

Ε.3

3) Παράβολο για τη διενέργεια κατ’ ένσταση εργαστηριακής ανάλυσης γεωργικών φαρμάκων: (Στην περίπτωση αυτή το 

παράβολο επιστρέφεται, αν η δεύτερη ανάλυση αποδείξει βάσιμους τους αναφερόμενους στην ένσταση ισχυρισμούς)
500

Ε.4

4) Παράβολο για τη διενέργεια κατ’ ένσταση εργαστηριακής ανάλυσης υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε 

παραγόμενα ή εισαγόμενα προϊόντα φυτικής προέλευσης (Στην περίπτωση αυτή το παράβολο επιστρέφεται, αν η 

δεύτερη ανάλυση αποδείξει βάσιμους τους αναφερόμενους στην ένσταση ισχυρισμούς)

300

Ε.5

5) Παράβολο για την αρχική εγγραφή στο Μητρώο Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών Παρασκευής γεωργικών Φαρμάκων 1.000 Διεύθυνση Προστασίας 

Φυτικής Παραγωγής ΥΠΑΑΤ

Ε.6

6) Παράβολο για την τροποποίηση της αρχικής εγγραφής στο Μητρώο Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών Παρασκευής 

γεωργικών Φαρμάκων
300 Διεύθυνση Προστασίας 

Φυτικής Παραγωγής ΥΠΑΑΤ

Ε.7

7) Παράβολο για την διενέργεια της ζητούμενης από ιδιώτες επίσημης ανάλυσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 

βιοκτόνων και άλλων σκευασμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στα αρμόδια 

εργαστήρια

200 Αρμόδιο Εργαστήριο 

Ελέγχου

Ε.8

8) Παράβολο για την διενέργεια της ζητούμενης από ιδιώτες επίσημης ανάλυσης υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων σε γεωργικά προϊόντα στα αρμόδια εργαστήρια (ανά δείγμα για όλα τα σκευάσματα που μπορεί να 

χρησιμοποιήθηκαν)

100 Αρμόδιο Εργαστήριο 

Ελέγχου

Δ/νση Αγροτικής 

Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής της αρμόδιας 

Περιφερειακής Ενότητας ή 

το αρμόδιο Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.

Δ/νση Αγροτικής 

Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής της αρμόδιας 

Περιφερειακής Ενότητας
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Διεύθυνση Προστασίας 

Φυτικής Παραγωγής ΥΠΑΑΤ

Διεύθυνση Προστασίας 

Φυτικής Παραγωγής ΥΠΑΑΤ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                                                                                                 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
Συγγρού 150 
Ταχ.Κωδ.:17671 Αθήνα 

 
Αίτηση για  την άδεια παράλληλου εμπορίου εισαγόμενου φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος  όμοιου  με  ένα  που  έχει  ήδη  λάβει  προσωρινή  ή  οριστική  έγκριση 
σύμφωνα με τo άρθρο 52 του Κανονισμού 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V 
ΥΠΟΚΑΤ. Γ 
• Εάν  έχετε  οποιοδήποτε πρόβλημα στην  συμπλήρωση 

του  παρόντος  εντύπου,  παρακαλούμε  όπως 
επικοινωνήσετε με την αρμόδια αρχή στην παραπάνω 
διεύθυνση  

• Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε  την αίτηση 
με  ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΓΡΑΜΜΑΤΑ  και  την  αποστείλετε 
στην παραπάνω διεύθυνση 

ΤΜΗΜΑ Α – Στοιχεία του αιτούντος  
 
Ονομ/πώνυμο                                                                                                                                  Τίτλος  
                              

 

 
Ταχ. Δ/νση                            
                          
 
 
                                                        
 
 
Τηλέφωνο                                                                                          Fax 
 
  
ΤΜΗΜΑ B – Λεπτομέρειες για το προς εισαγωγή προϊόν 
 
1. Χώρα προέλευσης στην αγορά                                                          

της οποίας διατίθεται το σκεύασμα                                                                          
             

3.  Εμπορικό όνομα του σκευάσματος 
στην χώρα που διατίθεται στην  
αγορά 
 

4.  Δραστική ουσία(ες) και 
       περιεκτικότητα στο σκεύασμα 
 
 

5.  Τύπος σκευάσματος 
  (π.χ. βρέξιμη σκόνη κ.λ.π.) 
 
6.  Παρασκευαστής 
 
                         
7.  Αριθμός Άδειας διάθεσης στην αγορά και ημερομηνία λήξης 
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• Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε ένα δείγμα της αρχικής ετικέτας  
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ΤΜΗΜΑ Γ – Πληροφορίες για το εγκεκριμένο σκεύασμα με το οποίο ζητείται ομοιότητα 
 
1.  Εμπορικό όνομα  

 
 
2. Όνομα του παρασκευαστή/ 

Διανομέα 
 

3. Αριθμός Άδειας διάθεσης στην αγορά 
 
 
ΤΜΗΜΑ Δ – Απόδειξη της ομοιότητας  
 
ΣΗΜ.: Συμπληρωματικές πληροφορίες για την απόδειξη της ομοιότητας μπορεί να ζητηθούν σε οποιαδήποτε χρονική 
στιγμή.  
Παρακαλείσθε όπως εκθέσετε τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε ότι το σκεύασμα που περιγράφετε στο Τμήμα 
Β είναι όμοιο με το σκεύασμα στο Τμήμα Γ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΜΗΜΑ Ε – Πληροφορίες σχετικά με την συσκευασία και την σήμανση  
 
 
1.  Το προϊόν θα διατίθεται στην Ελλάδα στην:   Αρχική συσκευασία                           Νέα συσκευασία   
 
  Πληροφορίες για το μέγεθος(η) 
  του περιέκτη, τύπος(οι),  
  σύνθεση, διάμετρος του  
  στομίου κ.λ.π. 
 
2.  Εάν το προϊόν ανασυσκευάζεται/υποσυσκευάζεται παρακαλούμε να αναφέρετε 

α) γιατί η ανασυσκευασία/υποσυσκευασία είναι απαραίτητη 
 
 
 
 
 
 

3.  β) Πλήρη στοιχεία του εργοστασίου στο οποίο θα γίνει η ανασυσκευασία/υποσυσκευασία 
 
 
 
 

• Παρακαλούμε να επισυνάψετε 1 σχέδιο ετικέτας του σκευάσματος όπως αυτό θα διατεθεί στην αγορά της 
Ελλάδας 
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ΤΜΗΜΑ ΣΤ –  Υπεύθυνη Δήλωση 
 
 
• Δηλώνω υπεύθυνα ότι το προϊόν που θα διαθέσω στην αγορά δεν θα είναι άλλο από αυτό που περιγράφεται στο 

Τμήμα Β παραπάνω. 
• Επίσης δηλώνω ότι αναλαμβάνω να προσκομίσω άμεσα οποιαδήποτε στοιχεία περί δυσμενών επιπτώσεων στον 

άνθρωπο, τα ζώα, τις καλλιέργειες ή το περιβάλλον. 
 

Υπογραφή                                                                                            Ημερομηνία 
 
 

                                                                                      ΠΡΟΣΟΧΗ 
Εάν εν γνώσει σας ή δηλώσετε ανακριβή στοιχεία, ή εκ προθέσεως δεν αναφέρετε πληροφορίες σχετικές με 
την αίτησή σας, μπορεί να υποστείτε τις συνέπειες του Νόμου  

  
 
Παρακαλούμε όπως επιστρέψετε την αίτηση συμπληρωμένη, μαζί με ένα διαβιβαστικό, δείγμα της αρχικής 
ετικέτας και 3 σχέδια ετικέτας στην αρμόδια αρχή στην διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω. 
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