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Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 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 το άρθρο 74 αυτού.
2. Τον ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄/8) σχετικά με την «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά,
ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 6 καθώς και το
Παράρτημα Α αυτού.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 546/2011 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» και ειδικότερα το άρθρο 42 αυτού
4. Το ΠΔ με αριθ. 86/21.6.2012 (Α΄ 141) για «Διορισμό Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» με το οποίο ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων στον κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων στον κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο.
5. Το ΠΔ με αριθ. 90/5-7-2012 (Α΄144) για τον «Διορισμό Υπουργού και Υφυπουργών» με το οποίο
ανατίθενται καθήκοντα Υπουργού Οικονομικών στον κο Ιωάννη Στουρνάρα
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6. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ44 (ΦΕΚ 2094/Β/6-7-2012) για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων Χαρακόπουλο»
7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως
κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (Α΄98)
8. Την με αριθ. 9158/92269/7-9-2012 (ΦΕΚ 2535/Β΄) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός παραβόλων για τα
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τον έλεγχο των υπολειμμάτων αυτών»
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
(Κατηγορίες παραβόλων και ύψος αυτών)
1. 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:
Α. ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α.1 ΧΗΜΙΚΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
1) Παράβολο για την αξιολόγηση δραστικών ουσιών όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλοςεισηγητής: ογδόντα δύο χιλιάδες (82.000) €,
2) Παράβολο για την αξιολόγηση αντιφυτοτοξικών ουσιών όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλοςεισηγητής: σαράντα μία χιλιάδες (41.000) €,
3) Παράβολο για την αξιολόγηση συνεργιστικών ουσιών όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλοςεισηγητής: σαράντα μία χιλιάδες (41.000) €,
4) Παράβολο για την αξιολόγηση δραστικών ουσιών όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος-συνεισηγητής: τριάντα χιλιάδες (30.000) €,
5) Παράβολο για την αξιολόγηση αντιφυτοτοξικών ουσιών όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλοςσυν-εισηγητής: δέκα χιλιάδες (10.000) €,
6) Παράβολο για την αξιολόγηση συνεργιστικών ουσιών όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος-συνεισηγητής: δέκα χιλιάδες (10.000) €,
7) Παράβολο για την τροποποίηση των όρων έγκρισης δραστικών ουσιών όταν η χώρα μας είναι
κράτος μέλος-εισηγητής: είκοσι χιλιάδες (20.000) €,
8) Παράβολο για την τροποποίηση των όρων έγκρισης αντιφυτοτοξικών ουσιών όταν η χώρα μας
είναι κράτος μέλος-εισηγητής: δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) €,
9) Παράβολο για την τροποποίηση των όρων έγκρισης συνεργιστικών ουσιών όταν η χώρα μας
είναι κράτος μέλος-εισηγητής: δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) €,
10) Παράβολο για την αξιολόγηση επιβεβαιωτικών στοιχείων σε συνέχεια της έγκρισης
δραστικής, αντιφυτοτοξικής ή συνεργιστικής ουσίας: πέντε χιλιάδες (5.000) €
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11) Παράβολο για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών αναφοράς (reference
specifications): δύο χιλιάδες (2000) €
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:
α) Για τον έλεγχο της ισοδυναμίας της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας: δύο χιλιάδες (2.000) €,
β) Για τον έλεγχο της ισοδυναμίας των προστατευομένων μελετών : δύο χιλιάδες (2.000) €
Το παράβολο 12α ανωτέρω κατατίθεται σε όλες τις περιπτώσεις ενώ το παράβολο 12β ανωτέρω
κατατίθεται μόνο στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται,
13) Παράβολο για τη χορήγηση, την τροποποίηση (διεύρυνση φάσματος δράσης), την ανανέωση
οριστικής 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: είκοσι χιλιάδες (20.000) €,
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) : δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) €,
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: δύο χιλιάδες (2.000) € / τμήμα του φακέλου για
το οποίο υποβάλλονται στοιχεία
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 καταπολέμηση
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): δύο χιλιάδες (2.000) € / τμήμα του
φακέλου για το οποίο υποβάλλονται στοιχεία
17) Παράβολο για την χορήγηση, την τροποποίηση (διεύρυνση φάσματος δράσης), την ανανέωση
οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά με αμοιβαία αναγνώριση φυτοπροστατευτικών
προϊόντων που περιέχουν εγκεκριμένες δραστικές ή συνεργιστικές ή αντιφυτοτοξικές ουσίες ή
ουσίες υποψήφιες για αντικατάσταση: επτά χιλιάδες (7.000) €,
18) Παράβολο για τη χορήγηση εγκρίσεων διάθεσης στην αγορά σε σκευάσματα που περιέχουν
ουσίες οι οποίες είναι απαραίτητες: δέκα χιλιάδες (10.000) €
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: δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) €/μέρος του φακέλου
20) Παράβολο για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων
που περιέχουν εγκεκριμένες δραστικές ουσίες, για τα οποία γίνεται αναφορά με επιστολή
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πρόσβασης στα στοιχεία που έχουν ήδη κατατεθεί και αξιολογηθεί για άλλο πανομοιότυπο
σκεύασμα: δύο χιλιάδες (2.000) €,
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) €,
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) €,
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) €,
24) Παράβολο για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων για
περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση σε ειδικές περιπτώσεις: χίλια (1.000) €,
25) Παράβολο για τη διεύρυνση του φάσματος δράσης άδειας διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων για χρήσεις ήσσονος σημασίας: πεντακόσια (500) €/χρήση
εφόσον απαιτείται αξιολόγηση και τριακόσια (300) €/χρήση εφόσον δεν απαιτείται αξιολόγηση.
Το παράβολο αυτό κατατίθεται μόνο για τις περιπτώσεις διεύρυνσης υφιστάμενης εν ισχύ άδειας
διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος.
26) Παράβολο για την τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών
προϊόντων εκτός του φάσματος δράσης, οι οποίες απαιτούν την αξιολόγηση στοιχείων από τους
αξιολογητές: δύο χιλιάδες (2.000) €,
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: τριακόσια (300) €/αίτηση,
28) Παράβολο για την αξιολόγηση συμπληρωματικών στοιχείων που αναφέρονται στην άδεια
διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος: χίλια (1.000) €
29) Παράβολο για τη χορήγηση άδειας παράλληλου εμπορίου φυτοπροστατευτικών προϊόντων:
δύο χιλιάδες (2.000) €,
30) Παράβολο για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά προσθέτων: τρεις χιλιάδες
πεντακόσια (3.500) €
31) Παράβολο για τον έλεγχο και την αξιολόγηση ενστάσεων σε θέματα εγκρίσεων
φυτοπροστατευτικών προϊόντων: τέσσερεις χιλιάδες (4.000) €
32) 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 Συντονιστική Εθνική Αρχή όταν για διοικητικούς λόγους δεν
έχει εκδοθεί απόφαση παράτασης ή ανανέωσης : πενήντα (50) €/βεβαίωση/σκεύασμα
β) Επικυρωμένα αντίγραφα εγκρίσεων: είκοσι (20) €/αντίγραφο έγκρισης
γ) Αξιολόγηση φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή: εκατό (100)
€/φυτοπροστατευτικό προϊόν
33). Παράβολο για την εισαγωγή φυτοπροστατευτικών προϊόντων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης: τριακόσια (300) €/σκεύασμα
34) Παράβολο για την εισαγωγή τεχνικά καθαρής ουσίας από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης:
εκατόν πενήντα (150) €/δραστική ουσία
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Α.2 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1107/2009
1) Παράβολο για την αξιολόγηση δραστικών ουσιών χαμηλού κινδύνου όταν η χώρα μας είναι
κράτος μέλος-εισηγητής: είκοσι χιλιάδες πεντακόσια (20.500) €
2) Παράβολο για την αξιολόγηση δραστικών ουσιών χαμηλού κινδύνου όταν η χώρα μας είναι
κράτος μέλος-συν-εισηγητής: επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) €,
3) Παράβολο για την τροποποίηση των όρων έγκρισης δραστικών ουσιών χαμηλού κινδύνου όταν
η χώρα μας είναι κράτος μέλος-εισηγητής: πέντε χιλιάδες (5.000) €
4) Παράβολο για την αξιολόγηση επιβεβαιωτικών στοιχείων σε συνέχεια της έγκρισης δραστικής,
ουσίας χαμηλού κινδύνου: χίλια πεντακόσια (1.500) €
5) Παράβολο για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών αναφοράς (reference
specifications): εξακόσια (600) €
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: πέντε χιλιάδες (5.000) €
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: δύο
χιλιάδες (2000) €,
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: διακόσια (200) €,
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: διακόσια (200) €,
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: πενήντα (50) €,
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: εκατό (100) €,
12) Παράβολο για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων
χαμηλού κινδύνου για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση σε ειδικές περιπτώσεις: τριακόσια
(300) €,
13) Παράβολο για τη διεύρυνση του φάσματος δράσης άδειας διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου για χρήσεις ήσσονος σημασίας: πενήντα (50)
€,
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: χίλια (1.000) €,
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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: πενήντα (50) €/αίτηση,
16) Παράβολο για την αξιολόγηση συμπληρωματικών στοιχείων που αναφέρονται στην άδεια
διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος: τριακόσια (300) €
17) Παράβολο για τη χορήγηση άδειας παράλληλου εμπορίου φυτοπροστατευτικών προϊόντων
χαμηλού κινδύνου: πεντακόσια (500) €,
18) Παράβολο για τον έλεγχο και την αξιολόγηση ενστάσεων σε θέματα εγκρίσεων
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν ουσίες χαμηλού κινδύνου: χίλια (1.000) €
19) Παράβολο για τη χορήγηση βεβαιώσεων, επικυρωμένων αντιγράφων εγκρίσεων και
αξιολογήσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν ουσίες χαμηλού κινδύνου:
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: πενήντα (50) €/βεβαίωση/σκεύασμα
β) Επικυρωμένα αντίγραφα εγκρίσεων: είκοσι (20) €/αντίγραφο έγκρισης
γ) Αξιολόγηση φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή: εκατό (100)
€/φυτοπροστατευτικό προϊόν
20). Παράβολο για την εισαγωγή φυτοπροστατευτικού προϊόντος χαμηλού κινδύνου από χώρες
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης: διακόσια (200) €/σκεύασμα
21) Παράβολο για την εισαγωγή τεχνικά καθαρής ουσίας χαμηλού κινδύνου από χώρες εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης: εκατόν πενήντα (150) €/δραστική ουσία
Β. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΑΚΡΟ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Άρθρο 48 του ν.
4036/2012)
1) Παράβολο για την εγγραφή μακροβιακών σκευασμάτων στον εθνικό κατάλογο:
α) Για τον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου: εκατό (100) €
β) Για την αξιολόγηση των στοιχείων του φακέλου: χίλια (1.000) €
2) Παράβολο για την παραγωγή μακροβιακών σκευασμάτων: χίλια (1.000) €
Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
1) Παράβολο για την αναγνώριση Πειραματικών Μονάδων διεξαγωγής πειραμάτων αγρού: δύο
χιλιάδες (2.000) €
2) Παράβολο για την ανανέωση της αναγνώρισης Πειραματικών Μονάδων διεξαγωγής
πειραμάτων αγρού: εξακόσια (600) €
3) Παράβολο κατ έτος για την διεξαγωγή πειραμάτων αγρού από τις Πειραματικές Μονάδες: χίλια
(1.000) €
4) Παράβολο για την έκδοση άδειας πειραματισμού: πεντακόσια (500) €
Δ. ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1) Παράβολο για την αξιολόγηση στοιχείων (μεθόδων ανάλυσης, τοξικολογίας, υπολειμμάτων) με
σκοπό τον καθορισμό ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων για δραστική ουσία που δεν έχει εγκριθεί:
α) Για τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου: πεντακόσια (500) €
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β) Για την αξιολόγηση των στοιχείων του φακέλου:
i για ορισμό Μεγίστου Ορίου Υπολειμμάτων σε 1-2 χρήσεις: δύο χιλιάδες (2.000) €,
ii. για ορισμό Μεγίστου Ορίου Υπολειμμάτων σε 3-5 χρήσεις: τέσσερις χιλιάδες (4.000) €,
iii. για ορισμό Μεγίστου Ορίου Υπολειμμάτων σε περισσότερες από 5 χρήσεις: έξη χιλιάδες
(6.000) €,
2) Παράβολο για την αξιολόγηση στοιχείων (μεθόδων ανάλυσης, τοξικολογίας, υπολειμμάτων) με
σκοπό τον καθορισμό ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων για δραστική ουσία που έχει εγκριθεί:
α) Για τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου: πεντακόσια (500) €
β) Για την αξιολόγηση των στοιχείων του φακέλου: δύο χιλιάδες (2.000) €,
Ε. ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ
1) Παράβολο για την αναγγελία έναρξης εμπορίας λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων:
επτακόσια (700) €
2) Παράβολο για την αναγγελία έναρξης εμπορίας χονδρικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων:
χίλια πεντακόσια (1.500) €
3) Παράβολο για τη διενέργεια κατ’ ένσταση εργαστηριακής ανάλυσης γεωργικών φαρμάκων:
πεντακόσια (500) €. Στην περίπτωση αυτή το παράβολο επιστρέφεται, αν η δεύτερη ανάλυση
αποδείξει βάσιμους τους αναφερόμενους στην ένσταση ισχυρισμούς
4) Παράβολο για τη διενέργεια κατ’ ένσταση εργαστηριακής ανάλυσης υπολειμμάτων γεωργικών
φαρμάκων σε παραγόμενα ή εισαγόμενα προϊόντα φυτικής προέλευσης: τριακόσια (300) €. Στην
περίπτωση αυτή το παράβολο επιστρέφεται, αν η δεύτερη ανάλυση αποδείξει βάσιμους τους
αναφερόμενους στην ένσταση ισχυρισμούς
5) Παράβολο για την αρχική εγγραφή στο Μητρώο Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών Παρασκευής
γεωργικών Φαρμάκων: χίλια (1.000) €
6) Παράβολο για την τροποποίηση της αρχικής εγγραφής στο Μητρώο Βιομηχανιών και
Βιοτεχνιών Παρασκευής γεωργικών Φαρμάκων: τριακόσια (300) ευρώ
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: διακόσια (200) €.
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): εκατό (100) €.

Άρθρο 2
(Διαδικασία καταβολής παραβόλων)
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1. Τα παράβολα εισπράττονται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 334133/2006 (Β΄1829).
2. Για όλες τις κατηγορίες αιτήσεων το προβλεπόμενο παράβολο κατατίθεται και συνοδεύει την
σχετική αίτηση
3. Αιτήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται από το σχετικό παράβολο απορρίπτονται και δεν
εξετάζονται.
4. Τυχόν καταβληθέντα παράβολα των οποίων δεν έγινε χρήση επιστρέφονται.
Άρθρο 3
(Λοιπές διατάξεις)
1. Τα μέχρι σήμερα κατατεθέντα παράβολα που συνοδεύουν τις αιτήσεις θεωρούνται επαρκή.
Από της δημοσιεύσεως της παρούσας καταργείται κάθε άλλη σχετική απόφαση μας που ρυθμίζει
το θέμα .
2. Από της δημοσιεύσεως της παρούσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης καταργείται η
με αριθ. 9158/92269/7-9-2012 (ΦΕΚ 2535/Β΄) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ι. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Μ. ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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