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ΣΗΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ
1. Σο εηήζιο κόζηορ έιεγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ γηα ηηο ζπκβεβιεκέλεο επηρεηξήζεηο κε ηνλ
Οξγαληζκφ, απνηειείηαη απφ:
● ην πάγην θφζηνο φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ
● ηελ επηπιένλ ρξέσζε αλά ζηξέκκα / αλά δψν / αλά είδνο θαη θαηεγνξία δξαζηεξηφηεηαο / αλά κνλάδα επηρείξεζεο
θαηεγνξία πξντφλησλ αλάινγα γηα επηρεηξήζεηο Φ.Π, Ε.Π, κεηαπνίεζεο, ηππνπνίεζεο, εηζαγσγψλ-εμαγσγψλ ρνλδξηθνχ
εκπνξίνπ, ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη απνζήθεπζεο, φπσο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο.
2. Σο εηήζιο κόζηορ πεπιλαμβάνει:
● Σηο εηήζηεο επηζεσξήζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ παξαγ/θψλ κνλάδσλ ησλ επηρ/ζεσλ
● Σελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ επηζεσξήζεσλ, ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ βεβαηψζεσλ
ζπκκφξθσζεο.
● Σν θφζηνο γηα ηηο εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ γηα ηηο αλάγθεο ηεο
πηζηνπνίεζεο.
Α. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ (Φ.Π.)
● Σν εηήζην θφζηνο ππνινγίδεηαη μερσξηζηά γηα θάζε θαηεγνξία θαιιηεξγεηψλ θαη ηα επηκέξνπο θφζηε απφ θάζε
θαηεγνξία πξνζηίζεληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο επηρείξεζεο. Σν θφζηνο θάζε θαηεγνξίαο
ππνινγίδεηαη απφ: α) ην άζξνηζκα ηνπ πάγηνπ θφζηνπο 200 € γηα θάζε θαηεγνξία β) ηελ επηπιένλ ρξέσζε αλά ζηξέκκα
ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαιιηεξγεηψλ ηεο θαηεγνξίαο
● Δπηπιένλ 150€ γηα θάζε μερσξηζηφ δήκν πέξαλ ηνπ πξψηνπ εθφζνλ ηα αγξνηεκάρηα βξίζθνληαη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ
έλαο δήκνπο. Tν θφζηνο πηζηνπνίεζεο γηα ηελ Φ.Π. κεηά απφ ηηο εθπηψζεηο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ 200 €, ζπλ
Φ.Π.Α.
1. Καηηγοπία: Δηήζιερ Αποηπαίερ, Μεγάλερ καλλιέπγειερ και Μηδική (€ / ηπ)
Αξηζκφο ζηξεκκάησλ
Κφζηνο / ηξέκκα

1-40
0€

41-60
1,50 €

61-80
1,25 €

81-160
1,00 €

161-200
0,75 €

201-240
0,50 €

> 240
Πξνζθνξά

2. Καηηγοπία: Πολςεηείρ καλλιέπγειερ, Γενδπώδειρ, Θαμνώδειρ, Απυμαηικά – Φαπμακεςηικά Φςηά (€ / ηπ)
Αξηζκφο ζηξεκκάησλ
Κφζηνο / ηξέκκα

1-20
0€

21-60
4€

61-80
3€

81-100
2€

101-120
1,5 €

> 120
Πξνζθνξά

26-30
4€

> 30
Πξνζθνξά

3. Καηηγοπία: Κηπεςηικά ςπαίθπος ή σαμηλήρ κάλςτηρ ή θεπμοκηπίος (€ / ηπ)
Αξηζκφο ζηξεκκάησλ
Κφζηνο / ηξέκκα

1-5
0 €

6-10
8€

11-15
7€

16-20
6€

21-25
5€

Β. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ
Σν Πάγην θφζηνο 200 €, γηα θάζε θαηεγνξία θαιιηέξγεηαο ζπλ ηελ επηπιένλ ρξέσζε αλά ζηξέκκα. ηηο επηρεηξήζεηο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζηηο 2 θαηεγνξίεο πξνζηίζεληαη ηα θφζηε ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ
ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο επηρείξεζεο.
1. Καηηγοπία: Δηήζιερ Αποηπαίερ, Μεγάλερ καλλιέπγειερ και Μηδική (€ / ηπ)
Αξηζκφο ζηξεκκάησλ
Κφζηνο / ηξέκκα

1-30
0€

31-60
2,00 €

61-120
1,50 €

121-160
1,25 €

161-200
1,00 €

201-240
0,75 €

> 240
Πξνζθνξά

2. Καηηγοπία: Πολςεηείρ καλλιέπγειερ, Γενδπώδειρ, Θαμνώδειρ, Απυμαηικά – Φαπμακεςηικά Φςηά (€ / ηπ)
Αξηζκφο ζηξεκκάησλ
Κφζηνο / ηξέκκα

1-15
0€

16-30
6€

31-60
5€

61-80
4€

81-100
3€
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101-120
2€

> 120
Πξνζθνξά
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Γ. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ (Ε.Π.)
● Σν εηήζην θφζηνο ππνινγίδεηαη μερσξηζηά γηα θάζε θαηεγνξία δσηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηα επηκέξνπο θφζηε απφ θάζε
θαηεγνξία πξνζηίζεληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο επηρείξεζεο. Σν θφζηνο θάζε δσηθνχ θεθαιαίνπ
ππνινγίδεηαη απφ: α) ην άζξνηζκα ηνπ πάγηνπ θφζηνπο 200 € γηα θάζε θαηεγνξία δσηθνχ θεθαιαίνπ β) ηελ επηπιένλ
ρξέσζε αλά δψν ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα δσηθνχ θεθαιαίνπ ηεο θαηεγνξίαο
● Δπηπιένλ 150 € γηα θάζε μερσξηζηφ δήκν πέξαλ ηνπ πξψηνπ εθφζνλ ηα δσηθά θεθάιαηα βξίζθνληαη ζε πεξηζζφηεξνπο
απφ έλαο δήκνπο. Tν θφζηνο πηζηνπνίεζεο γηα ηελ Ε.Π. κεηά απφ ηηο εθπηψζεηο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ 200 €,
ζπλ Φ.Π.Α. Οη βνζθφηνπνη δελ επηβαξχλνληαη κε επηπιένλ θφζηνο.
1. Καηηγοπία: Βοοειδή

( €/Δνήλικο Εώο)

Αξηζκφο Εψσλ
Κφζηνο / Εψν

1-25
0€

26-50
6€

51-75
5€

76-100
4€

101-125
3€

> 126
2,00 €

21-30
8€

31-40
6€

41-50
4€

51-60
3€

126-175
1,75 €

176-225
1,50 €

226-325
1,25 €

> 326
1,00 €

101-150
1,75 €

151-200
1,5 €

> 200
1€

2. Καηηγοπία: Υοιπομηηέπερ ( €/ Υοιπομηηέπα)
Αξηζκφο Εψσλ
Κφζηνο / Εψν

1-10
0€

11-20
10 €

> 61
2€

3. Καηηγοπία: Αιγοππόβαηα ( €/ Δνήλικο Εώο)
Αξηζκφο Εψσλ
Κφζηνο / Εψν

1-100
0€

101-125
2,00 €

4. Καηηγοπία: Μελιζζοκομία ( €/Κςτέλη)
Αξ Κπςειψλ
Κφζηνο / Κπςέιε

1-70
0€

71-100
2,00 €

5. Καηηγοπία: Ποςλεπικά Κπεοπαπαγυγήρ ( €/ Πηηνό)
Αξηζκφο Πηελψλ
Κφζηνο / Πηελφ

1-250
0

251-1000
0,30

1001-2.000
0,20

2.000-5.000
0,10

> 5.001
0,05

151-225
0,75

226-300
0,50

> 301
0,30

6. Καηηγοπία: Ωοπαπαγυγέρ Όπνιθερ ( €/ Ευο)
Αξ. Χνπαξ. νξλίζσλ
Κφζηνο / Πηελφ

1-75
0

76-150
1,00

Γ. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ - ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ΑΓΡΟΣΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ
Σν εηήζην θφζηνο ππνινγίδεηαη απφ ην άζξνηζκα ηνπ πάγηνπ θφζηνπο θαη ηελ επηπιένλ ρξέσζε αλά είδνο
δξαζηεξηφηεηαο, αλά θαηεγνξία πξντφλησλ θαη αλά κνλάδα επηρείξεζεο, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη παξαθάησ:
Πάγιο κόζηορ:
● Γηα κνλάδεο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο κεηαπνηεκέλσλ & ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ
● Γηα κνλάδεο ππεξγνιαβηθήο κεηαπνίεζεο-ηππνπνίεζεο, πάγην θφζηνο 300 €.
● Γηα ειαηνηξηβεία ππεξγνιαβηθή έθζιηςε ειαηνθάξπνπ, 200 €.
● Γηα ειαηνηξηβεία ππεξγνιαβηθή έθζιηςε ειαηνθάξπνπ κε απνζήθεπζε, 250 €.

κε απνζήθεπζε, πάγην θφζηνο 500 €.

Δπιπλέον σπεώζειρ:
● Γηα ηηο κνλάδεο κεηαπνίεζεο - ηππνπνίεζεο ρξέσζε 50 € αλά θαηεγνξία πξντφλησλ πέξαλ ηεο πξψηεο, φπσο
πεξηγξάθεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα
● Δπηπιένλ ρξέσζε 200 €/κνλάδα επηρείξεζεο πέξαλ ηεο πξψηεο κνλάδαο.
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α/α ΔΗΓΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ
1

Παξαγσγε & πληεξεζε Κξεαηνο

17 Παξαζθεπε Παγσηνπ

2

Παξαγσγε & πληεξεζε Κξεαηνο Πνπιεξηθσλ

18 Παξαζθεπε Εαραξεο

3

Παξ/Γε Πξντνλησλ Απν Κξεαο & Κξεαο Πνπιεξηθσλ

19 Μεηαπνηεζε & πληεξεζε Παηαηαο

4

Παξ/Γε Καθαν, νθνιαηαο & Εαραξεο Εαραξνπιαζηηθεο

20 Παξαζθεπε Επκαξηθσλ

5

Παξαγσγε Αηζπιηθεο Αιθννιεο Απν Τιηθα Επκσζεο

21 Μεηαπνηεζε Σζαγηνπ Καη Καθε

6

Μεη/ε & πλη/Ζζε Φξνπησλ & Λαρ/Κσλ (Πνπ Γελ Αλη/Υνπλ Παξαπ)

22 Παξαζθεπε Πξνηνλησλ Αιεπξνπνηηαο

7

23 Παξ/Τε Αξηπκαησλ & Καξεθεπκαησλ

8

Παξαγσγε Άιισλ Πξνηνλησλ (Πνπ Γελ Αλη/Υνπλ Παξαπαλσ)
ΠΑΠΠΠΠΑΠΠΠΠΑΡΑΑΝΣ/ΥΟΤΝ
Παξαζθεπε Απνζηαγκελσλ Πνζηκσλ Αιθννινπρσλ Πνησλ

24 Παξαζθεπε Αθαηεξγαζησλ Ληπσλ Καη Διαησλ

9

Παξαζθεπε Μαξγαξηλεο & πλαθσλ Βξσζηκσλ Ληπσλ

25 Παξαζθεπε Δμεπγεληζκελσλ Ληπσλ & Διαησλ

10

Μνλαδεο Παξαγσγεο Γαιαθηνθνκηθσλ Πξνηνλησλ & Σπξηνπ

11

Παξ/Γε Παμηκαδησλ, Μπηζθνησλ & πλη. Δηδσλ Εαρ/Κεο

26 Παξαγσγε Υπκσλ Φξνπησλ & Λαραληθσλ
&Καειαησλ
27 Παξαγσγε Οηλνπ

12

Παξαζθεπε Οκνγελνπνηεκελσλ & Γηαηηεηηθσλ Πξνηνλησλ

28 Παξ/Γε Οηλνπ & Άιισλ Οηλσλ Απν Φξνπηα

13

Παξαζθεπε Ακπινπ Καη Ακπινπρσλ Πξνηνλησλ

29 Παξαζθεπε Εσνηξνθσλ Γηα Αγξνηηθα Εσα

14

Παξ/Γε Άιισλ Με Απνζη/Νσλ Πνησλ Πνπ Πξνεξ. Απν Επκσζε

30 Παξαγσγε Μππξαο

15

Παξαζθεπε Εσνηξνθσλ Γηα Καηνηθηδηα Εσα

31 Παξαγσγε Βπλεο

16

Παξαζθεπε Φσκηνπ & Φξεζθσλ Δηδσλ Εαραξνπιαζηηθεο

32 Άιιε Γξαζηεξηνηεηα

Α/Α

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

1

Κξέαο θαη πξντφληα θξέαηνο

5

Οπσξνθεπεπηηθά

9

Γεκεηξηαθά θαη πξντφληα εμ απηψλ

2

Κξέαο πνπιεξηθψλ

6

Όζπξηα θαη μεξνί θαξπνί

10

Αιθννινχρα πνηά

3

Ηρζπεξά θαη πξντφληα ηνπο

7

Φπηηθά έιαηα θαη ιίπε

11

Υπκνί θαη ξνθήκαηα

4

Γαιαθηνθνκηθά πξντφληα θαη Απγά

8

Αξηνπνηίαο θαη Εαραξνπιαζηηθήο

12

Αξσκαηηθά θπηά, βφηαλα θαη θαξπθεχκαηα

Δ. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΥΟΝΓΡΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ





Πάγην θφζηνο 200 €.
Δπηπιένλ ρξέσζε 200 € αλά κνλάδα επηρείξεζεο πέξαλ ηεο πξψηεο κνλάδνο.
Δπηπιένλ ρξέσζε γηα θάζε μερσξηζηή θαηεγνξία πξντφλησλ πέξαλ ηεο πξψηεο, 50 €, φπσο πξνβιέπεηαη παξαπάλσ.
Δπηπιένλ ρξέσζε 200 € γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εηζάγνπλ πξντφληα απφ ηξίηεο ρψξεο εθηφο Δ.Δ..
Σ. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΛΗΑΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ

 Πάγην θφζηνο 200 €.
 Δπηπιένλ ρξέσζε 200 € αλά μερσξηζηή κνλάδα επηρείξεζεο.
 Δπηπιένλ ρξέσζε αλά μερσξηζηή θαηεγνξία πξντφλησλ 10 € φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα
ΣΟ ΔΣΖΗΟ ΚΟΣΟ ΓΔΝ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ:
Σν θφζηνο γηα ηηο επηπιένλ εκέξεο επηζεψξεζεο (150 € / εκέξα) πνπ πξνθχπηεη απφ:
ηνλ φγθν ησλ εξγαζηψλ ηεο επηζεψξεζεο, ηξνπνπνηήζεηο ζπκβάζεσλ, ηξνπνπνηήζεηο θαιιηεξγεηηθψλ ζρεδίσλ, ζρεδίσλ
εθηξνθήο, παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θιπ.
● Σν θφζηνο γηα ηελ εμέηαζε πξνζθπγψλ θαη ελζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ επί ησλ απνθάζεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ (200 € +
Φ.Π.Α.). Σν θφζηνο απηφ επηζηξέθεηαη ζηελ επηρείξεζε ζε πεξίπησζε δηθαίσζήο ηεο.
●
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ΔΗΓΗΚΔ ΔΚΠΣΩΔΗ
ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εληάζζνπλ παξάιιεια κνλάδεο κε 2 δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, γίλεηαη έθπησζε 25%.
Μνλάδεο θπηηθήο ή θαη δσηθήο παξαγσγήο πνπ κεηαπνηνχλ-ηππνπνηνχλ ππεξγνιαβηθά ζε πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα ηα
πξσηνγελή πξντφληα ηνπο, επηβαξχλνληαη κε πάγην θφζηνο 100 €, εθηφο απφ ηνπο ειαηνπαξαγσγνχο πνπ κεηαπνηνχληππνπνηνχλ ππεξγνιαβηθά ην ειαηφιαδν νη φπνηνη δελ επηβαξχλνληαη κε επηπιένλ ρξέσζε .
● Μνλάδεο θπηηθήο ή θαη δσηθήο παξαγσγήο πνπ κεηαπνηνχλ ή θαη ηππνπνηνχλ νη ίδηνη απνθιεηζηηθά ηα παξαγφκελα
πξντφληα ηνπο, επηβαξχλνληαη κε πάγην θφζηνο 100 € κε επηπιένλ ρξέσζε γηα θάζε μερσξηζηή θαηεγνξία πξντφλησλ πέξαλ
ηεο πξψηεο 20 €.
● ε ζκίθηεο, πνιχηεθλνπο, νηθνγέλεηεο (ζπδχγνπο, παηδηά) γίλεηαη έθπησζε 25% ζηελ επηρείξεζε κε ην κεγαιχηεξν
θφζηνο πηζηνπνίεζεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη βξίζθνληαη ζηελ ίδηα έδξα θαη ε έθπησζε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ έθδνζε
ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ.
● ε παξαγσγνχο πνπ απνηεινχλ πάλσ απφ 7 κέιε νκάδσλ, ζπλεηαηξηζκψλ, ελψζεσλ θαη αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, κε θνηλφ
ζχκβνπιν κειεηεηή γηα ηε δηαρείξηζε ηεο παξαγσγήο, ηεο πηζηνπνίεζεο θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ απαηηνχληαη γίλεηαη εηδηθή
πξνζθνξά.
● ε πεξηπηψζεηο θαηαζηξνθψλ φπσο παγεηνί, πιεκκχξεο ππξθαγηέο, γίλεηαη εηδηθή έθπησζε ην κέγεζνο ηεο νπνίαο
απνθαζίδεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Πηζηνπνίεζεο θαηφπηλ αηηήζεσο κε ηεθκεξίσζε απφ ηνλ παξαγσγφ.
● Οη επηρεηξήζεηο, θαηά ηελ αλαλέσζε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ γίλεηαη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο
νπζηαζηηθήο ηξνπνπνίεζεο ηνπ πεδίνπ πηζηνπνίεζεο, κπνξνχλ λα αηηνχληαη ηε δηαηήξεζε ηνπ εηήζηνπ θφζηνπο
πηζηνπνίεζεο ζηα ίδηα επίπεδα κε ηελ πξνεγνχκελε ζχκβαζε, θαη αλάινγα απνθαζίδεη ν Γηεπζπληήο Πηζηνπνίεζεο.
● ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εληάζζνπλ παξάιιεια δχν δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο θαιιηεξγεηψλ, θαη ηα αγξνηεκάρηα βξίζθνληαη
ζηελ ίδηα πεξηνρή θαη ε έθηαζή ηνπο θαιχπηεηαη κε κία εκέξα εξγαζίαο, ε πξψηε θαηεγνξία ρξεψλεηαη κε ην θαλνληθφ
πάγην θαη ε δεχηεξε θαηεγνξία ρξεψλεηαη κε ην 50% ηνπ παγίνπ.
●
●

ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ - ΌΡΟΗ ΠΛΖΡΩΜΖ

• Σν εηήζην θφζηνο πηζηνπνίεζεο πνπ πξνθχπηεη κεηά ηηο εθπηψζεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ, επηβαξχλεηαη κε ΦΠΑ.
• Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε θαηάζεζε ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ φςεσο ηνπ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Α.Δ.
• Ο παξφλ ηηκνθαηάινγνο αθπξψλεη ηνλ πξνεγνχκελν.
ΓΗΑΚΟΠΖ ΤΜΒΑΖ

• Ζ επηρείξεζε έρεη δηθαίσκα κνλνκεξνχο δηαθνπήο ηεο ζχκβαζήο ηεο κε ην ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Α.Δ., φπσο
πξνβιέπεηαη ζηελ ππνγξαθείζα ζχκβαζε. Γηα κνλνκεξή δηαθνπή ηεο ζχκβαζεο έρεη δηθαίσκα θαη ην ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΟ
ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Α.Δ., ζε πεξίπησζε ηεθκεξησκέλεο αζέηεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο.
• ε πεξίπησζε δηαθνπήο ησλ ζπκβάζεσλ πηζηνπνίεζεο θαη εθφζνλ έρεη γίλεη ε εηήζηα επηζεψξεζε, δελ επηζηξέθεηαη ην
πνζφλ πνπ έρεη θαηαβιεζεί (ην 50% ηνπ εηήζηνπ θφζηνπο) θαη πνπ είλαη ππνρξεσκέλεο λα θαηαβάινπλ νη επηρεηξήζεηο, κε
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πξηλ ηνλ εηήζην έιεγρν.
• ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο, κεηά ηελ εηήζηα ηαθηηθή επηζεψξεζε θαη ηελ έθδνζε ησλ απνδεηθηηθψλ
εγγξάθσλ, ε επηρείξεζε έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ην ζπλνιηθφ εηήζην θφζηνο πηζηνπνίεζεο φπσο πξνβιέπεηαη.

Ζμεπομηνία έκδοζηρ: 14/06/2019
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