ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ANAKOINΩΣΗ

ΘΕΜΑ:

Ενημέρωση σχετικά με την χρέωση – είσπραξη και απόδοση ιδίων
εσόδων από παροχή υπηρεσιών και δείγματα για τα Εργαστήρια
Νηματωδολογίας, Ακαρολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας, Βιολογικής
Καταπολέμησης και Μη Παρασιτικών Ασθενειών.

Σας γνωρίζουμε ότι σε συνέχεια 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» και της απόφασης αρ. IΙ/10ης Συνεδριάσεως/30.10.2015
της Διοικητικής Επιτροπής του Ινστιτούτου, σχετικά με τη χρέωση – είσπραξη και
απόδοση ιδίων εσόδων από παροχή υπηρεσιών και δείγματα στο Μπενάκειο
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο,
Ημερομηνία έναρξης της χρέωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της εξέτασης
δειγμάτων για τα Εργαστήρια Νηματωδολογίας, Ακαρολογίας και Γεωργικής
Ζωολογίας, Βιολογικής Καταπολέμησης και Μη Παρασιτικών Ασθενειών του
Ινστιτούτου, ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου 2015.
Το δείγμα που αποστέλλεται στο Ινστιτούτο, θα πρέπει να συνοδεύεται από το
σχετικό πληροφοριακό έντυπο που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του
Ινστιτούτου, στο οποίο θα πρέπει να αναφέρεται η αιτούμενη ανάλυση.
Το δείγμα παραλαμβάνεται, εξετάζεται από τους αρμόδιους επιστήμονες και
κοστολογείται ανάλογα με τις αιτούμενες εξετάσεις.
Ο αποστολέας ενημερώνεται από υπάλληλο του Ινστιτούτου για το συνολικό ποσό
χρέωσης και η απάντηση αποστέλλεται αμέσως μετά την εξόφληση του ποσού, που
πραγματοποιείται ως ακολούθως:
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1. Τα ποσά που αντιστοιχούν στην εκάστοτε αιτούμενη υπηρεσία, όπως
καθορίζονται στον αναλυτικό τιμοκατάλογο, εισπράττονται από το
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, με κατάθεση σε τραπεζικό
λογαριασμό και συγκεκριμένα στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας με
αριθμό ΙΒΑΝ GR78 0110 0400 0000 0404 8505 210.
2. Απόδειξη κατάθεσης του αντιστοίχου ποσού συνιστά το τραπεζικό έγγραφο,
στο οποίο θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής:
- Τα στοιχεία αυτού που το καταβάλει: Επωνυμία Εταιρείας ή
ονοματεπώνυμο φυσικού πρόσωπου που επιθυμεί την εξέταση των
δειγμάτων και το αντίστοιχο Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.
- Στοιχεία καταθετηρίου: Kωδικός αιτούμενης εξέτασης, όπως
αναγράφεται στο συνημμένο αναλυτικό τιμοκατάλογο.
3. Ο ενδιαφερόμενος αποστέλλει, αντίγραφο του καταθετηρίου στο Ινστιτούτο
(Fax 210 6209588), ώστε να εκδοθεί και να αποσταλεί ταχυδρομικά, από την
Οικονομική υπηρεσία του Ινστιτούτου, το αντίστοιχο φορολογικό
παραστατικό.
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