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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 
 

1. Ο παρών τιμοκατάλογος αφορά τις επιχειρήσεις που εισάγουν βιολογικά προϊόντα σύμφωνα 
με τον Κανονισμό 2092/91 από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

2.  Ετήσιο Κόστος:  
 • Είναι το ποσό που καλείται να καταβάλει η επιχείρηση που επιθυμεί να ενταχθεί 

στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης της a Cert Α.Ε.. 
 • Καλύπτει την περίοδο από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού μέχρι την 

αντίστοιχη ημερομηνία του επόμενου ημερολογιακού έτους.  
 • Αποτελείται από:  
 o το πάγιο κόστος των:   350€ για δραστηριότητες συσκευασίας 

                                           450€ για δραστηριότητες μεταποίησης 
 o  χρέωση   30€ για κάθε προϊόν (κωδικό) 
 o  χρέωση 100€ για κάθε μονάδα της επιχείρησης 
 • Η ανάλυση της χρέωσης και οι όροι πληρωμής για κάθε επιχείρηση καταγράφονται 

στο έντυπο Ανάλυση Οικονομικών Υποχρεώσεων. Το έντυπο παραλαμβάνει η 
επιχείρηση κατά την υπογραφή του συμφωνητικού. Κάθε έτος και ένα μήνα πριν 
την αντίστοιχη ημερομηνία, το έντυπο αποστέλλεται στην επιχείρηση.   

 • Το ετήσιο κόστος περιλαμβάνει: 
 o Τις ετήσιες επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων  και των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης 
 o Την αμοιβή και τα έξοδα της ομάδας επιθεώρησης 
 o Την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων 
 o Τη διαδικασία πιστοποίησης 
 o Το κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων που αποφασίζει η a Cert 
 o Την έγκριση επισήμανσης 
 o Την αποστολή αλληλογραφίας 
 o Την έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης και προϊόντος 
 o Τη χορήγηση βεβαιώσεων για κάθε νόμιμη χρήση 
 o Την αποστολή του Τριμηνιαίου Περιοδικού της a Cert  
 o Την καταχώρηση των στοιχείων της επιχείρησης στην ιστοσελίδα της a 

Cert. 
 • Το ετήσιο κόστος δεν περιλαμβάνει: 
 o Το κόστος επιθεωρήσεων που προκύπτουν από σημαντικές αλλαγές στην 

επιχείρηση: 120€ ανά ημέρα 
 o Το κόστος επιθεωρήσεων που προκύπτουν, λόγω μη πραγματοποίησης της 

προγραμματισμένης, με υπαιτιότητα της επιχείρησης: 120€ ανά ημέρα 
 o Το κόστος που προκύπτει από την ανάγκη αξιολόγησης των διορθωτικών 

ενεργειών με επιτόπια επίσκεψη, μετά από τη διαπίστωση κύριας μη 
συμμόρφωσης: 120€ ανά ημέρα 

 o Το κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων που πραγματοποιούνται με 
επιθυμία της επιχείρησης: αναλόγως με την επιθυμητή ανάλυση 

 o Την εξέταση ενστάσεων και προσφυγών από την Επιτροπή Ενστάσεων και 
Προσφυγών του Φορέα: 200€ (επιστρέφονται σε περίπτωση δικαίωσης της 
επιχείρησης) 

 o Την έκδοση πιστοποιητικού ποσότητας: 5€  
 o Το κόστος τροποποίησης της σύμβασης: 20€ 
 • Όροι πληρωμής: 
 o Η επιχείρηση καταβάλει με την υπογραφή του συμφωνητικού 200€.  
 o Εντός τριών (3) μηνών και οπωσδήποτε πριν την πραγματοποίηση 

επιθεώρησης καταβάλλει το υπόλοιπο ποσό 
 o Κάθε έτος καταβάλλεται το ποσό που αναφέρεται στο έντυπο Ανάλυση 

Οικονομικών Υποχρεώσεων, οπωσδήποτε πριν την ετήσια επιθεώρηση και 
την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων 

 
3 Πιστοποίηση περισσότερων της μίας  δραστηριοτήτων: 
 Σε περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση εντάσσει επιπλέον προς πιστοποίηση (παραγωγή 



 

ICS-BIO-D1.31/04/091007 σ.2.2 
 

 
  

πρωτογενούς προϊόντος):  
 • μείωση του συνολικού κόστους κατά 20%  αν η μεταποίηση  αφορά τουλάχιστον 50%  

ιδιοπαραγόμενες πρώτες ύλες επί του συνολικού όγκου πρώτων υλών 
 • μείωση του συνολικού κόστους κατά 10%  αν η μεταποίηση  αφορά λιγότερο από 

50%  ιδιοπαραγόμενες πρώτες ύλες επί του συνολικού όγκου πρώτων υλών 
 

4 Διακοπή συνεργασίας: 
 
 

• Αν η επιχείρηση διακόψει τη συνεργασία της με την a Cert πριν τη χορήγηση 
πιστοποίησης,  δεν επιστρέφεται το καταβληθέν ποσό 

 • Αν η διακοπή συνεργασίας προέλθει από επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τον 
Κανονισμό Πιστοποίησης, τότε η επιχείρηση  οφείλει να καταβάλει το σύνολο του 
ποσού για το τρέχον έτος 

 • Σε όλες τις παραπάνω τιμές προστίθεται Φ.Π.Α. 19% 


