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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Αθήνα,

09 -9-2015

Αριθ. πρωτ.: 8535/97284
ΠΡΟΣ:
Εταιρείες εµπορίας σκευασµάτων
φυτοπροστασίας που περιέχουν µακροοργανισµούς
ΚΟΙΝ:
1. Γραφείο Αναπλήρωτη Υπουργού
κ. ∆. Μελά
2. Γραφείο Γεν, Γραµµατέα κ. Χ. Κασίµη
3. Γραφείο Προϊσταµένης Γενικής
∆ιεύθυνσης Βιώσιµης Φυτικής
Παραγωγής κ. Ε. Αθανασοπούλου
4. Γραφείο Προϊσταµένου Γενικής
∆ιεύθυνσης Βιώσιµης Αγροτικής
Ανάπτυξης κ. Κ. Αγγελάκη
5. ∆/νσης Συστηµάτων Ποιότητας,
Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών
Ενδείξεων
Τµήµα Βιολογικών Προϊόντων
Φυτικής Προέλευσης
Αχαρνών 2
6. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
ι.Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέµησης
ιι. Τµήµα Οικονοµικού
Στ. ∆έλτα 8, 14561 Κηφισιά
7. ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας &
Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων
Έδρες τους
8. Π.Κ.Π.Φ.& Π.Ε.
Έδρες τους
9. Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός
«∆ΗΜΗΤΡΑ»
Πατησίων & Άνδρου 1, 11257 Αθήνα
10. ΕΣΥΦ
Πατησίων 53, 10433 Αθήνα
11. Τµήµατα Γ1,Γ2 της Υπηρεσίας µας

ΘΕΜΑ: «Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά µε λεπτοµέρειες για την υποβολή των αιτήσεων και τη
διαδικασία είσπραξης παραβόλων για την εγγραφή σκευασµάτων στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ σε
εφαρµογή της αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β΄2622)Υπ. Απόφασης»

Με το παρόν δίδονται κατευθυντήριες οδηγίες για την ορθή συµπλήρωση και υποβολή
των αιτήσεων καθώς και την διαδικασία είσπραξης των παραβόλων για την εγγραφή
σκευασµάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν µακρο-οργανισµούς στον Εθνικό Κατάλογο
Σκευασµάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισµούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ) σε
εφαρµογή της αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β΄2622) Απόφασης Υπουργού Αγροτικής
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Ανάπτυξης και Τροφίµων µε θέµα «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασµάτων
Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισµούς και αδειοδότηση εγχώριων µονάδων
παρασκευής Σκευασµάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν µακρο-οργανισµούς»
Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ Ε.Κ.Σ.Φ.Μ
Οι αιτήσεις εγγραφής σκευασµάτων που περιέχουν µακρο-οργανισµούς στον
Ε.Κ.Σ.Φ.Μ υποβάλλονται σύµφωνα µε την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3 της
αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β΄2622) Υπ. Απόφασης για τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στο άρθρο 4 της ίδιας Υ.Α. ανάλογα την προέλευση του µάκρο-οργανισµού, και σύµφωνα µε
τα Υποδείγµατα 1,2,3,4 του Παραρτήµατος Γ΄ της αναφερόµενης Υ.Α. Tα υποδείγµατα των
αιτήσεων βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minagric.gr µε
διαδροµή: Αγρότης-Επιχειρηµατίας> Γεωργία> Φυτοπροστασία> Σκευάσµατα που περιέχουν
Μακρο-οργανισµούς> Ε. Υποδείγµατα Αιτήσεων-Παράβολα) σε µορφή word για εύκολη
χρήση και συµπλήρωση τους µε ηλεκτρονικό τρόπο.
Οι αιτήσεις συνοδευόµενες από τα κατά περίπτωση στοιχεία -δικαιολογητικά
υποβάλλονται στην ∆ιεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής (∆ΠΦΠ) σε έντυπη και σε
ηλεκτρονική µορφή. Η ηλεκτρονική µορφή περιλαµβάνει υποχρεωτικά όλα τα έγγραφα της
έντυπης υποβολής σε µορφή αρχείων pdf.
Οι αιτήσεις πρέπει να είναι πλήρως συµπληρωµένες σε όλα τα πεδία και
λεπτοµερειακά όταν αυτό από το είδος των αναφεροµένων στοιχείων απαιτείται. Σύµφωνα µε
την παρ. 4 του άρθρου 4 της σχετικής Υ.Α. οι αρµόδιες αρχές αξιολόγησης της αίτησης
µπορεί να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε την υποβληθείσα αίτηση.
Ειδικότερα διευκρινίζονται τα παρακάτω:
1. Στο σηµείο της αίτησης Γ (Στοιχεία παρασκευαστή) θα αναφέρονται ξεχωριστά τα
στοιχεία της µονάδας παραγωγής (µακρο-οργανισµού) και της µονάδας παρασκευής του
σκευάσµατος στην περίπτωση που αυτές οι δύο διαφοροποιούνται.
2. Στο σηµείο της αίτησης Ζ (εχθρός στόχος) η συµπλήρωση των πεδίων της αίτησης
πρέπει να είναι πλήρης για κάθε έναν διαφορετικό εχθρό στόχο για τον οποίο αιτείται η
εγγραφή του σκευάσµατος στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ. Αυτό θα γίνεται µε αναπαραγωγή του
συγκεκριµένου σηµείου Ζ όσες φορές απαιτείται.
3. Στο σηµείο της αίτησης Η (Καλλιέργεια/ες που προορίζεται το σκεύασµα) θα πρέπει να
αναφέρονται αναλυτικά η/οι καλλιέργεια/ες για τις οποίες αιτείται η εγγραφή του
σκευάσµατος στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ . Η αναγραφή των φυτικών ειδών πρέπει να γίνεται µε την
κοινή τους ονοµασία και µε την επιστηµονική τουλάχιστον σε επίπεδο γένους.
4. Στο σηµείο της αίτησης ΙΑ [Τυποποίηση (είδος συσκευασίας)] αναφέρονται αναλυτικά
όλα τα είδη συσκευασίας του σκευάσµατος (υλικό συσκευασίας, όγκος, αριθµός ατόµων
που περιέχουν) καθώς και πληροφορίες για το προϊόν πάνω στο οποίο τρέφεται ο µακροοργανισµός µε διευκρίνιση εάν αυτό έχει παραχθεί από ή µε Γενετικά Τροποποιηµένους
Οργανισµούς.
5. Στο σηµείο της αίτησης Ι∆ (Τρόπος εφαρµογής) αναφέρονται αναλυτικά ο τρόπος
εφαρµογής του σκευάσµατος µε τις δοσολογίες εφαρµογής και τις τυχόν
διαφοροποιήσεις που µπορεί να υπάρχουν ανά καλλιέργεια ή στάδιο ανάπτυξης αυτών.
6. Στο έγγραφο της παρασκευάστριας εταιρίας του σκευάσµατος (άρθρο 4 παρ.2 σηµείο δ)
εκτός από την πιστοποίηση του είδους του οργανισµού του συγκεκριµένου σκευάσµατος
(αναφορά εµπορικού ονόµατος) θα πρέπει να αναφέρεται και ο αιτών της παραγράφου 1
του άρθρου 3 της σχετικής Υ.Α. ο οποίος αιτείται την εγγραφή του σκευάσµατος στον
Ε.Κ.Σ.Φ.Μ..
Β. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ
Η αίτηση της παρ.1 του άρθρου 2 της αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β΄2622)Υπ.
Απόφασης συνοδεύεται µεταξύ άλλων και από το κατά περίπτωση παράβολο, όπως αυτό
καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις της παραγράφου Β, του άρθρου 1 της
αριθ.8503/94606/30-7-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την
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6946/82225/23-7-2015 (Β΄1674) ΚΥΑ. Οι κατηγορίες παραβόλων, η κωδικοποίησή τους και
τα ποσά αυτών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ

Β.1α
Β.1β
Β.1γ
Β.2

Β. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΑΚΡΟ−ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Άρθρο 48
του ν. 4036/2012)
Παράβολο για την εγγραφή µακροβιακών σκευασµάτων,
στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασµάτων Φυτοπροστασίας που
περιέχουν Μακρο-οργανισµούς (ΕΚΣΦΜ), όπως αυτός
ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 48 του ν.4036/2012
(Α΄ 8) και στο άρθρο 2 της αριθ. 10522/117908/22-09-2014
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Και
Τροφίµων (Β΄2622), ανάλογα µε την προέλευση του
µακρο-οργανισµού ως εξής:
Για Σκευάσµατα που αφορούν την περίπτωση α΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 4 της αριθ.10522/117908/22-092014 Υπ. Απόφασης (Β΄2622)
Για Σκευάσµατα που αφορούν την περίπτωση β΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 4 της αριθ.10522/117908/22-092014 Υπ. Απόφασης (Β΄2622)
Για Σκευάσµατα που αφορούν την περίπτωση γ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 4 της αριθ.10522/117908/22-092014 Υπ. Απόφασης (Β΄2622)
Παράβολο για την παραγωγή µακροβιακών σκευασµάτων
φυτοπροστασίας που περιέχουν µακρο-οργανισµούς

ΠΟΣΟ (€)

ΑΡΜΟ∆ΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

100

500

2.000

∆ιεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής

Β.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

500

Η διαδικασία είσπραξης των παραβόλων του άρθρου 6 του ν. 4036/2012(Α΄8) όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του ν. 4235/2014/(Α΄32),
καθορίστηκε µε την αριθ.10775/120593/26-9-2014 (Β΄2658) ΚΥΑ µε θέµα «Ρυθµίσεις
παραβόλων του άρθρου 6 του ν.4036/2012 (Α΄8)».
Για την εγγραφή των σκευασµάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν µακροοργανισµούς στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
1. Τα ποσά των παραβόλων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του
ν.40362012 όπως αυτό τροποποιήθηκε, εισπράττονται από το Μπενάκειο
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο µε κατάθεση στο λογαριασµό της Εθνικής Τράπεζας µε
αριθµό IBAN GR7601100400000004048638524.
Το τραπεζικό αποδεικτικό έγγραφο της κατάθεσης συνιστά απόδειξη είσπραξης του
παραβόλου και θα πρέπει να αναφέρει:
1.1 Τα στοιχεία αυτού που το καταβάλει τα οποία είναι αυτά του νοµικού ή φυσικού
προσώπου του άρθρο 3 παρ. 1 της αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β΄2622)Υ.Α που
υποβάλλει την αίτηση για εγγραφή του σκευάσµατος στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ, και τον
αντίστοιχο ΑΦΜ.
1.2 Το κωδικό παραβόλου όπως αναγράφεται στον παραπάνω πίνακα, και το εµπορικό
όνοµα του σκευάσµατος που αιτείται η εγγραφή του στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ.
1.3 Τη ∆ιεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής (∆ΠΦΠ) ως αρµόδια υπηρεσία
εξέτασης του σχετικού αιτήµατος.
2. Ο ενδιαφερόµενος αποστέλλει µε φαξ στο 2106209588 ή µε e-mail στο paravolo@bpi.gr
αντίγραφο του καταθετηρίου. Η οικονοµική υπηρεσία του Μπενάκειου
Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου εκδίδει το ειδικό έντυπο παραβόλου στο οποίο
αναφέρονται το είδος του παραβόλου και τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου που το
καταβάλλει και το αποστέλλει στον ενδιαφερόµενο και στην ∆/νση Προστασίας Φυτικής
Παραγωγής.
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Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτηση εγγραφής του σκευάσµατος στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ θα
προσκοµίζουν στην ∆ΠΦΠ και το ειδικό έντυπο παραβόλου έκδοσης Μπενακείου
Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου ή θα αναγράφουν ευκρινώς τον Αριθµό Παραβόλου του
ειδικού εντύπου παραβόλου και την ηµεροµηνία έκδοσής του στο τέλος της αίτησης πριν την
ηµεροµηνία και την υπογραφή της αίτησης.
Το παρόν αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ

ΣΠ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

