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         Κηφισιά, 29/10/2014 

Τμήμα: Διοικητικού 
Πληροφορίες: Α. Ρωμαντζά                     Αρ.Πρωτ. 6386 
 
 
 

Απόφαση αρ. I/9ης Συνεδριάσεως/20.10.2014 της Διοικητικής Επιτροπής του Ινστιτούτου 
 
 
 
 

Θέμα 1o: Έγκριση της διαδικασίας που απαιτείται για την έναρξη της καταβολής του 

οριζόμενου ποσού παραβόλου υπέρ του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού 

Ινστιτούτου. 

 

Α π ό φ α σ η  Ι 

 

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),  

3. Το Ν. 4036/2012 «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση 

αυτών και συναφείς διατάξεις», 

4. Το άρθρο 44 του Ν. 4235/2014 «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», 

5. Την απόφασή της αρ. ΙΙ/3ης Συνεδριάσεως/18.3.2014 «Διαδικασία είσπραξης από το 

Ινστιτούτο παραβόλου για την εξέταση αιτημάτων χορήγησης άδειας γεωργικών 

φαρμάκων», 

6. Την υπ’ αριθ. 10775/120593/26-9-2014 (ΦΕΚ 2658Β΄/8-10-2014) Κοινή Απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Ρυθμίσεις 

παραβόλων του άρθρου 6 του ν.4036/2012 (Α΄8)»,  

7. Σχετική διεξοδική συζήτηση, 

 

αποφασίζει ομόφωνα: 

την έγκριση της διαδικασίας που απαιτείται για την έναρξη της καταβολής του 

οριζόμενου ποσού παραβόλου υπέρ του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, ως 

ακολούθως: 

1. Τα ποσά που αντιστοιχούν στην εκάστοτε αιτούμενη υπηρεσία, όπως καθορίζονται 

στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 4036/2012, όπως αντικαταστάθηκε με την 

παράγραφο 1 του άρθρου 44 του ν. 4235/2014, εισπράττονται από το Μπενάκειο 

Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό και 
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συγκεκριμένα στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας με αριθμό ΙΒΑΝ 

GR7601100400000004048638524.  

2. Απόδειξη κατάθεσης του αντίστοιχου ποσού συνιστά το τραπεζικό αποδεικτικό 

έγγραφο της κατάθεσης, στο οποίο θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής:  

- Επωνυμία Εταιρείας ή ονοματεπώνυμο υπεύθυνου φυσικού πρόσωπου ή 

νομικού προσώπου για τη διάθεση στην αγορά του προϊόντος ή του υπευθύνου 

επικοινωνίας στην Ελλάδα και το αντίστοιχο Α.Φ.Μ.  

- Αιτιολογία κατάθεσης που θα περιλαμβάνει: 

i) τα στοιχεία του σκευάσματος ή της δραστικής ουσίας που αφορά,  

ii) τον κωδικό παραβόλου όπως αναγράφεται στο συνημμένο Πίνακα Ι και  

iii) τα στοιχεία της υπηρεσίας που θα κατατεθεί η σχετική αίτηση. 

3. Ο ενδιαφερόμενος αποστέλλει το αντίγραφο του τραπεζικού αποδεικτικού 

εγγράφου της κατάθεσης, στο Τμήμα Οικονομικού του Μπενακείου 

Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, με φαξ στο 2106209588 ή με e-mail στο 

paravolo@bpi.gr. 

4. Το Τμήμα Οικονομικού του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου εκδίδει το 

ειδικό έντυπο παραβόλου, στο οποίο αναφέρονται: 

- Η αιτιολογία κατάθεσης και τα στοιχεία του σκευάσματος ή της δραστικής 

ουσίας,  

- Ο κωδικός του παραβόλου και  

- Τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου που το καταβάλλει.  

 

Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο αποστέλλει το ειδικό έντυπο παραβόλου στον 

ενδιαφερόμενο και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες υπηρεσίες εξέτασης του αιτήματος.   

 

Ως εκ τούτου για τις υπηρεσίες που αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ’ αριθ. 

10775/120593/26-9-2014 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων σε: 

 Αξιολόγηση δραστικών ουσιών και φυτοπροστατευτικών προϊόντων,  

 Χορήγηση ή τροποποίηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων,  

 Άδεια εισαγωγής φυτοπροστατευτικών προϊόντων,  

 Εργαστηριακό χημικό έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων,  

 Άδεια παράλληλου εμπορίου φυτοπροστατευτικών προϊόντων και άλλων 

σκευασμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,  

 Αξιολόγηση και τον έλεγχο των υπολειμμάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων,  

 Άλλων κατηγοριών παραβόλων του ν.4036/2012 (Α΄), 

 

οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίζουν στην εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία εξέτασης του 

αιτήματός τους (Πίνακας Ι) τα εξής: 

- Αντίγραφο του τραπεζικού αποδεικτικού εγγράφου της κατάθεσης του ποσού που 

ορίζεται στη με αριθ. 8503/94606/2013 (Β΄2016) Κ.Υ.Α. περί «καθορισμού 

mailto:paravolo@bpi.gr
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παραβόλων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τον έλεγχο των υπολειμμάτων 

αυτών», στο λογαριασμό που αναφέρεται στο ΦΕΚ 2658 Β΄/8.10.2014 (σημείο 2) και  

- Ειδικό έντυπο παραβόλου, έκδοσης Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου 

(σημείο 4).  

 

Η Διοικητική Επιτροπή εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικού για 

την υπογραφή του συνημμένου σχετικού παραβόλου έκδοσης Μπενακείου 

Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου. 

 

Οι ως άνω οδηγίες για την έναρξη της καταβολής του οριζόμενου ποσού παραβόλου 

υπέρ του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του 

Ινστιτούτου, σε μορφή ανακοίνωσης. 

 

 

Η Διευθύντρια 
 
 
 

Δρ Κ. Μαχαίρα 
 
 
 
 

Εσωτερική διανομή: 
Τμήμα Οικονομικού 


