
________________________________________________________________ 
Δ/νση: Στ. Δέλτα 8, 145 61 Κηφισιά Αττικής, Τηλ.: 210-8180210, Fax: 210-8077506, Ε-mail: a.romantza@bpi.gr 

      
ΑΔΑ:  

 

 

      
         Κηφισιά, 9/6/2017 

Τμήμα: Διοικητικού 
Πληροφορίες: Α. Ρωμαντζά                      Αρ.Πρωτ. 3142 
 
 

Απόφαση αρ. ΙΙ/4ης Συνεδριάσεως/24.5.2017 της Διοικητικής Επιτροπής του Ινστιτούτου 
 
 

Θέμα 2ο: Έγκριση της επέκτασης της εφαρμογής χρέωσης και απόδοσης ιδίων εσόδων 

από παροχή υπηρεσιών και εξέταση δειγμάτων ασθενών φυτών για όλα τα 

Εργαστήρια του Ινστιτούτου. 

 

Α π ό φ α σ η  ΙΙ 

 

Η Διοικητική Επιτροπή του Ινστιτούτου, έχοντας υπόψη:  

1. Τον Ιδρυτικό Νόμο 4160/1929 του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 198 Α΄), 

2. Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 1155 Β΄/04.11.1998) και των 

σχετικών τροποποιήσεων του, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32Α΄) «Διοικητικά μέτρα, 

διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους 

τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και 

άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων», 

4. Την απόφασή της αρ. IV/7ης Συνεδριάσεως/22.7.2014 σχετικά με την χρέωση – 

είσπραξη και απόδοση ιδίων εσόδων από παροχή υπηρεσιών και δείγματα, για τα 

Εργαστήρια Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων, Τοξικολογικού Ελέγχου Γεωργικών 

Φαρμάκων και Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων του Τμήματος Ελέγχου 

Γεωργικών Φαρμάκων & Φυτ/κής, από 1ης Νοεμβρίου 2014, 

5. Την απόφασή της αρ. IΙ/10ης Συνεδριάσεως/30.10.2015 σχετικά με την χρέωση – 

είσπραξη και απόδοση ιδίων εσόδων από παροχή υπηρεσιών και δείγματα για τα 

Εργαστήρια Νηματωδολογίας, Βιολογικής Καταπολέμησης, Ακαρολογίας και Γεωργικής 

Ζωολογίας και Μη Παρασιτικών Ασθενειών, από 1ης Δεκεμβρίου 2015, 

6. Την απόφασή της αρ. IV/11ης Συνεδριάσεως/30.11.2015 σχετικά με την χρέωση νέων 

παρεχόμενων υπηρεσιών για εξετάσεις νερού για το Εργαστήριο Μη Παρασιτικών 

Ασθενειών, από 1ης Ιανουαρίου 2016, 

7. Τη με Αρ. Πρωτ. 3142/15.5.2017 αναφορά του Δρος Π. Μυλωνά, Αναπληρωτή 

Διευθυντή του Ινστιτούτου, με την οποία εισηγείται την έγκριση χρέωσης και απόδοσης 

ιδίων εσόδων από παροχή υπηρεσιών και εξέταση δειγμάτων ασθενών φυτών για όλα 

τα Εργαστήρια του Ινστιτούτου, σύμφωνα με το συνημμένο αναλυτικό τιμοκατάλογο, 

8. Τη σύμφωνη γνώμη της Δρος Κ. Μαχαίρα, Διευθύντριας του Ινστιτούτου, 

9. Τη σχετική διεξοδική συζήτηση, 

 



________________________________________________________________ 
Δ/νση: Στ. Δέλτα 8, 145 61 Κηφισιά Αττικής, Τηλ.: 210-8180210, Fax: 210-8077506, Ε-mail: a.romantza@bpi.gr 

αποφασίζει ομόφωνα: 

την επέκταση της εφαρμογής χρέωσης και απόδοσης ιδίων εσόδων από παροχή 

υπηρεσιών και εξέταση δειγμάτων ασθενών φυτών για όλα τα Εργαστήρια του Μπενακείου 

Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου. 

Η απόφασή της αρ. IV/11ης Συνεδριάσεως/30.11.2015 σχετικά με την χρέωση νέων 

παρεχόμενων υπηρεσιών για εξετάσεις νερού για το Εργαστήριο Μη Παρασιτικών 

Ασθενειών παραμένει σε ισχύ. 

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών εγκρίνεται όπως ο συνημμένος τιμοκατάλογος 

και ημερομηνία έναρξης των πρόσθετων εξετάσεων ορίζεται η 3η Ιουλίου 2017. 

Ο αναλυτικός τιμοκατάλογος χρέωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της εξέτασης 

δειγμάτων για όλα τα Εργαστήρια του Ινστιτούτου να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του 

Ινστιτούτου για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.  

 

 

            Η Διευθύντρια 
 
 
 

      Δρ Κ. Μαχαίρα 
 

Εσωτερική διανομή: 
Τμήμα Οικονομικού 


