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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Για την εναρμόνιση με τον Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 ψηφίστηκε ο περί 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμος του 2011 (Ν. 141(Ι)/2011) και οι περί 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Τέλη) Κανονισμοί του 2011 (Κ.∆.Π. 456/2011). Το 
Παράρτημα IV των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Τέλη) Κανονισμών του 2011 
τροποποιήθηκε με το περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Τέλη) ∆ιάταγμα του 
2011(Κ.∆.Π. 5360/2011).  
 
Στην πιο πάνω νομοθεσία καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι διαδικασίες χορήγησης άδειας 
σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα, διαδικασίες για ανανέωση ή τροποποίηση αυτών των 
αδειών και τα τέλη που θα πρέπει να καταβάλλονται κατά την υποβολή των διαφόρων 
αιτήσεων. 
 
∆εδομένων των δυνατοτήτων της αρμόδιας Αρχής της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, οι 
διάφορες αιτήσεις που υποβάλλονται εξετάζονται σχεδόν αποκλειστικά λαμβάνοντας 
υπόψη την αξιολόγηση και τα συμπεράσματα επί των αντίστοιχων αιτήσεων, άλλων 
κρατών μελών, με τη διαδικασία της αμοιβαίας αναγνώρισης.  
 
Τα έντυπα των αιτήσεων δύναται να τροποποιούνται υπό το φώς της απόκτησης 
εμπειριών. 
 
 
 
2. ΑΙΤΗΣΕΙΣ  
 
 
2.1 Αιτήσεις για χορήγηση άδειας 
 
2.1.1 Έντυπο 1 - Αίτηση για χορήγηση άδειας ή προσωρινής άδειας 
 
Με το παρόν έντυπο, υποβάλλεται αίτηση για χορήγηση άδειας ή προσωρινής άδειας σε 
φυτοπροστατευτικό προϊόν με τη διαδικασία της αμοιβαίας αναγνώρισης. 
 
Με την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να υποβάλλεται δείγμα του τελικού προϊόντος και 
του πιστοποιημένου αναλυτικού προτύπου. 
 
Τα τέλη για την αίτηση είναι 700 Ευρώ για την άδεια και 400 Ευρώ για την προσωρινή 
άδεια (το ύψος του  τέλους περιορίζεται στο 50% όταν το προϊόν περιέχει ουσία χαμηλού 
κινδύνου). 
 
 
2.1.2 Έντυπο 2 - Αίτηση για χορήγηση άδειας για περιορισμένη χρήση 
 
Με το παρόν έντυπο, υποβάλλεται αίτηση για χορήγηση άδειας σε φυτοπροστατευτικό 
προϊόν για επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας σύμφωνα με το άρθρο 53 του 
Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009. 
 
Τα τέλη για την αίτηση είναι 50 Ευρώ όταν υποβάλλονται πληροφορίες για άλλα κράτη 
μέλη που ήδη χορήγησαν την ίδια παρέκκλιση. 

                       



2.1.3 Έντυπο 3 - Αίτηση για χορήγηση άδειας παράλληλου εμπορίου 
 
Με το παρόν έντυπο, υποβάλλεται αίτηση για χορήγηση άδειας παράλληλου εμπορίου σε 
φυτοπροστατευτικό προϊόν. 
 
Τα τέλη για την αίτηση είναι 200 Ευρώ. 
 
 
2.1.4 Έντυπο 4 - Αίτηση για χορήγηση άδειας πανομοιότυπου προϊόντος 
 
Με το παρόν έντυπο, υποβάλλεται αίτηση για χορήγηση άδειας σε φυτοπροστατευτικό 
προϊόν για το οποίο υποβάλλεται επιστολή πρόσβασης στα στοιχεία που υποβλήθηκαν 
για πανομοιότυπο αδειοδοτημένο προϊόν. 
 
Τα τέλη για την αίτηση είναι 200 Ευρώ (100 Ευρώ όταν το προϊόν περιέχει ουσία 
χαμηλού κινδύνου). 
 
 
 
2.2 Αιτήσεις για ανανέωση άδειας 
 
 
2.2.1 Έντυπο 5 - Αίτηση για ανανέωση άδειας μετά από ανανέωση δραστικής ουσίας 
 
Με το παρόν έντυπο, υποβάλλεται αίτηση για την ανανέωση της άδειας 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος μετά την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας. 
 
Τα τέλη για την αίτηση είναι 200 Ευρώ (100 Ευρώ όταν το προϊόν περιέχει ουσία 
χαμηλού κινδύνου). 
 
 
2.2.2 Έντυπο 6 - Αίτηση για ανανέωση υφιστάμενης άδειας  
 
Με το παρόν έντυπο, υποβάλλεται αίτηση για την ανανέωση υφιστάμενης άδειας 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος, σύμφωνα με το Άρθρο 24 (5) του Νόμου.  
 
Τα τέλη για την αίτηση είναι 100 Ευρώ. 
 
 
2.2.3 Έντυπο 7 - Αίτηση για ανανέωση άδειας παράλληλου εμπορίου  
 
Με το παρόν έντυπο, υποβάλλεται αίτηση για την ανανέωση άδειας παράλληλου 
εμπορίου φυτοπροστατευτικού προϊόντος.  
 
Τα τέλη για την αίτηση είναι 100 Ευρώ. 
 
 
 
 
 

                       



2.3 Αίτηση για παράταση άδειας 
 
Έντυπο 8 - Αίτηση για παράταση άδειας ή προσωρινής άδειας  
 
Με το παρόν έντυπο, υποβάλλεται αίτηση για την παράταση άδειας ή προσωρινής άδειας 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος μετά την έκδοση σχετικού Κανονισμού για την αναβολή 
της λήξης περιόδου της δραστικής ουσίας που περιέχεται στο φυτοπροστατευτικό 
προϊόν.  
 
Τα τέλη για την αίτηση είναι 200 Ευρώ (100 Ευρώ όταν το προϊόν περιέχει ουσία 
χαμηλού κινδύνου). 
 
 
 
2.4 Αιτήσεις για τροποποίηση άδειας 
 
 
2.4.1 Έντυπο 9 - Αίτηση για τροποποίηση ή απόσυρση άδειας  
 
Με το παρόν έντυπο, υποβάλλεται αίτηση για την τροποποίηση ή απόσυρση άδειας 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Οι τροποποιήσεις για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση 
δεν απαιτούν αξιολόγηση από τους αξιολογητές. Επιπλέον, σε αυτή την αίτηση μπορεί να 
υποβληθεί αίτημα της εταιρείας για εθελοντική απόσυρση της εγγραφής του προϊόντος. 
 
Τα τέλη για την αίτηση είναι 50 Ευρώ για οποιαδήποτε ή όλες τις τροποποιήσεις και 50 
Ευρώ για την ανάκληση της άδειας (25 Ευρώ όταν το προϊόν περιέχει ουσία χαμηλού 
κινδύνου).  
 
 
2.4.2 Έντυπο 10 - Αίτηση για τροποποίηση ή διεύρυνση άδειας  
 
Με το παρόν έντυπο, υποβάλλεται αίτηση για την τροποποίηση ή διεύρυνση της άδειας ή 
προσωρινής άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Οι τροποποιήσεις για τις οποίες 
υποβάλλεται η αίτηση απαιτούν αξιολόγηση από τους αξιολογητές. Επιπλέον, σε αυτή 
την αίτηση μπορεί να υποβληθεί αίτημα για διεύρυνση της προσωρινής άδειας 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος μετά την καταχώριση της δραστικής ουσίας / ουσιών που 
περιέχονται σε αυτό. 
 
Τα τέλη για την αίτηση είναι 50 Ευρώ για οποιαδήποτε ή όλες τις τροποποιήσεις και 50 
Ευρώ για τη διεύρυνση της προσωρινής άδειας (25 Ευρώ όταν το προϊόν περιέχει ουσία 
χαμηλού κινδύνου).  
 
 
2.4.3 Έντυπο 11 - Αίτηση για διεύρυνση άδειας σε χρήσεις ήσσονος σημασίας  
 
Με το παρόν έντυπο, υποβάλλεται αίτηση για τη διεύρυνση της άδειας 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε χρήσεις ήσσονος σημασίας.  
 
Τα τέλη για την αίτηση είναι 20 Ευρώ (10 Ευρώ όταν το προϊόν περιέχει ουσία χαμηλού 
κινδύνου). 

                       



 
2.4.4 Έντυπο 12 - Αίτηση για τροποποίηση μετά την έγκριση δραστικής ουσίας  
 
Με το παρόν έντυπο, υποβάλλεται αίτηση για την τροποποίηση υφιστάμενης άδειας 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος μετά την έγκριση όλων των δραστικών ουσιών που 
περιέχονται στο προϊόν, με τη διαδικασία της αμοιβαίας αναγνώρισης. Αφορά τη 
διαδικασία του δεύτερου σταδίου συμμόρφωσης (υποβολή και αξιολόγηση του 
Παραρτήματος ΙΙΙ) μετά την καταχώριση / έγκριση της δραστικής ουσίας. 
 
Τα τέλη για την αίτηση είναι 100 Ευρώ (50 Ευρώ όταν το προϊόν περιέχει ουσία χαμηλού 
κινδύνου). 
 
 
 
2.5 Άλλες Αιτήσεις  
 
 
2.5.1 Έντυπο 13 - Αίτηση για επανασυσκευασία φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
 
Με το παρόν έντυπο, υποβάλλεται αίτηση για την επανασυσκευασία φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 12 (6) (β) του Νόμου.  
 
∆εν απαιτείται η υποβολή οποιουδήποτε τέλους.  
 
 
2.5.2 Έντυπο 14 - Αίτηση για εισαγωγή με σκοπό την επανεξαγωγή σε τρίτη χώρα  
 
Με το παρόν έντυπο, υποβάλλεται αίτηση για την εισαγωγή δραστικής ουσίας ή 
σκευάσματος με σκοπό την επανεξαγωγή φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε Τρίτη 
χώρα.  
 
∆εν απαιτείται η υποβολή οποιουδήποτε τέλους.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       



3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ 
 
 
3.1 Υποβολή Αιτήσεων 
 
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην πιο κάτω διεύθυνση: 
 
∆ιευθύντρια Τμήματος Γεωργίας 
(Κλάδος Ελέγχου Αγροχημικών) 
 
Τμήμα Γεωργίας 
Λεωφόρος Λουκή Ακρίτα, 
1412 Λευκωσία 
 
 
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τους πιο κάτω 
Λειτουργούς: 
 
Λύσανδρος Λυσανδρίδης  
Αρ. τηλ. 22408643 
Αρ. φαξ. 22408645 
Ηλ. Ταχ. llyssandrides@da.moa.gov.cy 
 
Χρίστος Κασκίρης  
Αρ. τηλ. 22408642 
Αρ. φαξ. 22408645 
Ηλ. Ταχ. ckaskires@da.moa.gov.cy 

 
 
 
3.2 Καταβολή Τελών 
 
Τα τέλη καταβάλλονται σε ευρώ και η αίτηση υποβάλλεται μαζί με την απόδειξη της 
πληρωμής.  
∆εν θα εξετάζετε καμία αίτηση εφόσον δεν καταβάλλονται τα αντίστοιχα τέλη. 
 
Τα τέλη δύναται να καταβάλλονται με τους ακόλουθους δύο τρόπους 
 
Α) Για την ευκολότερη και ταχύτερη διεκπεραίωση της πληρωμής των τελών, 
προτείνεται να καταβάλλονται τα τέλη απ’ ευθείας στο Ταμείο του Τμήματος 
Γεωργίας αφού συμπληρωθεί το κατάλληλο έντυπο στον Κλάδο Ελέγχου Αγροχημικών. 
Τα τέλη μπορεί να καταβάλλονται της μετρητοίς ή με επιταγή (Τράπεζας στην Κύπρο) 
που εκδίδεται προς «∆ιευθύντρια του Τμήματος Γεωργίας». 
  
Στην περίπτωση που ο αιτητής δεν είναι εγκατεστημένος στην Κύπρο, τα τέλη θα πρέπει 
να καταβάλλονται από την εταιρεία που έχει την ευθύνη για τη διάθεση στην τοπική 
αγορά εφόσον υποβληθεί η σχετική πρωτότυπη εξουσιοδότηση από τον αιτητή όπως 
αναγράφεται στην αίτηση. 
 

                       



Β) Για άμεσες πληρωμές από το εξωτερικό η πληρωμή θα πρέπει να γίνει με μεταφορά 
σύμφωνα με τα ακόλουθα στοιχεία 

 
EUR THROUGH TARGET 2 
SWIFT CODE : CBCYCY2NFBU 
CENTRAL BANK OF CYPRUS 
CY 1395, NICOSIA 
 
Please remit to the Central bank of Cyprus (SWIFT CODE: CBCYCY2NFBU) the amount 
of EUR …………………… through TARGET 2 for the credit of the Government General 
Account, A/C No. CY 16001000010000000006001010 
In favour of the Department of Agriculture, Agrochemicals Control Section  
Product Name …………………………….. 

 
 
 

 
 

                       


