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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε. (GR-BIO-08) 

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
 

1. Το ετήσιο κόστος έλεγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων για τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις με τον 

Οργανισμό, αποτελείται από: 

     ●  το πάγιο κόστος όπως αναφέρεται παρακάτω 

     ● την επιπλέον χρέωση ανά στρέμμα / ανά ζώο / ανά είδος και κατηγορία δραστηριότητας / ανά μονάδα επιχείρησης 

κατηγορία προϊόντων ανάλογα για επιχειρήσεις Φ.Π, Ζ.Π, μεταποίησης, τυποποίησης, εισαγωγών-εξαγωγών χονδρικού 

εμπορίου, λιανικού εμπορίου και αποθήκευσης, όπως αναφέρεται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες.  

     ● Τις επιπλέον χρεώσεις που προκύπτουν τον όγκο των εργασιών της επιθεώρησης, τροποποιήσεις συμβάσεων, 

τροποποιήσεις καλλιεργητικών σχεδίων, σχεδίων εκτροφής, παραγωγικής διαδικασίας, τις επιπλέον δραστηριότητες και 

κατηγορίες προϊόντων λαμβάνοντας υπόψιν τις εκπτώσεις όπως αναφέρονται στον παρών τιμοκατάλογο,  Το κόστος για 

την εξέταση προσφυγών και ενστάσεων των επιχειρήσεων επί των αποφάσεων του Οργανισμού. 
 

2.  Το ετήσιο κόστος περιλαμβάνει: 
●  Τις ετήσιες επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων και των παραγωγικών μονάδων των επιχειρήσεων 

●  Την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων, την έκδοση πιστοποιητικών προϊόντων και των βεβαιώσεων    

συμμόρφωσης. 

●  Το κόστος για τις εργαστηριακές αναλύσεις, όπως αυτές καθορίζονται από τον οργανισμό για τις ανάγκες της 

πιστοποίησης.  
 

Α.   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  ΦΥΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  (Φ.Π.) 

       
● Το ετήσιο κόστος υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία καλλιεργειών και τα επιμέρους κόστη από κάθε 

κατηγορία προστίθενται για τον υπολογισμό του συνολικού κόστους της επιχείρησης. Το κόστος κάθε κατηγορίας   

υπολογίζεται από: α) το άθροισμα του πάγιου κόστους 200 € για την πρώτη κατηγορία και κάθε επιπλέον κατηγορία 

χρεώνεται με πάγιο κόστος 100 €  β) την επιπλέον χρέωση ανά στρέμμα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα καλλιεργειών 

της κατηγορίας.  

●  Επιπλέον 100 € για κάθε ξεχωριστό δήμο πέραν του πρώτου εφόσον τα αγροτεμάχια βρίσκονται σε περισσότερους από 

ένας δήμους. 

●  Μονάδες φυτικής παραγωγής που μεταποιούν-τυποποιούν υπεργολαβικά σε πιστοποιημένα εργαστήρια τα πρωτογενή 

προϊόντα τους, επιβαρύνονται με πάγιο κόστος 50 € ανά δραστηριότητα-κατηγορία προϊόντος. 

   ● Το κόστος για τις επιπλέον ημέρες επιθεώρησης (150 € / ημέρα) που προκύπτει από: τον όγκο των εργασιών της 

επιθεώρησης, τροποποιήσεις συμβάσεων, τροποποιήσεις καλλιεργητικών σχεδίων, σχεδίων εκτροφής, παραγωγικής 

διαδικασίας κλπ. 

●  Το κόστος για την εξέταση προσφυγών και ενστάσεων των επιχειρήσεων επί των αποφάσεων του Οργανισμού 200 €. 

Το κόστος αυτό επιστρέφεται στην επιχείρηση σε περίπτωση δικαίωσής της. 

● Tο κόστος πιστοποίησης για την Φ.Π. μετά από τις εκπτώσεις δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 200 €. 
 

   Ο Φ.Π.Α. δεν συμπεριλαμβάνεται στις παραπάνω χρεώσεις.  
 

 

 

 

 

1. Κατηγορία: Ετήσιες Αροτραίες, Μεγάλες καλλιέργειες και Μηδική (€ / Στρ.) 

 

 

 
 

2. Κατηγορία: Πολυετείς καλλιέργειες, Δενδρώδεις, Θαμνώδεις, Αρωματικά – Φαρμακευτικά Φυτά (€ / Στρ.) 

 

 

 

3. Κατηγορία: Κηπευτικά υπαίθρου ή χαμηλής κάλυψης ή θερμοκηπίου (€ / Στρ.) 

 

 

 

4. Κατηγορία: Ελαιώνες (€ / Στρ.) 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός στρεμμάτων 1-30 31-60 61-80 81-160  161-200 201-240 > 240 

Κόστος / Στρέμμα 0 € 2,00 € 1,50 € 1,00 € 0,75 € 0,50 € Προσφορά 

Αριθμός στρεμμάτων 1-15 16-30 31-45 46-60  61-75 76-90 91-120 >120 

Κόστος / Στρέμμα 0 € 7 € 6 € 5 € 4 € 3  € 2 € Προσφορά 

Αριθμός στρεμμάτων 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 > 30 

Κόστος / Στρέμμα 0  € 10 € 9 € 8 € 7 € 6 € Προσφορά 

Αριθμός στρεμμάτων 1-30 31-45 46-60 61-75  76-90 91-120 > 120 

Κόστος / Στρέμμα 0 € 5 € 4 € 3 € 2 € 1  € Προσφορά 
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Β.   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠ/ΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 

Το κόστος πιστοποίησης υπολογίζεται σύμφωνα με το κόστος της δραστηριότητας φυτικής παραγωγής. 

 

Γ.  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  ΖΩΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  (Ζ.Π.) 
 

●  Το ετήσιο κόστος υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία ζωικού κεφαλαίου και τα επιμέρους κόστη από κάθε 

κατηγορία προστίθενται για τον υπολογισμό του συνολικού κόστους της επιχείρησης. Το κόστος κάθε ζωικού κεφαλαίου 

υπολογίζεται από: α) το άθροισμα του πάγιου κόστους 200 € για την πρώτη κατηγορία ζωικού κεφαλαίου και κάθε 

επιπλέον κατηγορία ζωικού κεφαλαίου χρεώνεται με πάγιο κόστος 100 €  β) την επιπλέον χρέωση ανά ζώο σύμφωνα με 

τον παρακάτω πίνακα ζωικού κεφαλαίου της κατηγορίας.  

●  Επιπλέον 100 € για κάθε ξεχωριστό δήμο πέραν του πρώτου εφόσον τα ζωικά κεφάλαια βρίσκονται σε περισσότερους 

από ένας δήμους.  

●  Μονάδες ζωικής παραγωγής που μεταποιούν-τυποποιούν υπεργολαβικά σε πιστοποιημένα εργαστήρια τα πρωτογενή 

προϊόντα τους, επιβαρύνονται με πάγιο κόστος 50 € ανά δραστηριότητα - κατηγορία προϊόντος. 

●  Το κόστος για τις επιπλέον ημέρες επιθεώρησης (150 € / ημέρα) που προκύπτει από: τον όγκο των εργασιών της 

επιθεώρησης, τροποποιήσεις συμβάσεων, τροποποιήσεις καλλιεργητικών σχεδίων, σχεδίων εκτροφής, παραγωγικής 

διαδικασίας κλπ. 

●   Το κόστος για την εξέταση προσφυγών και ενστάσεων των επιχειρήσεων επί των αποφάσεων του Οργανισμού 200 €. 

Το κόστος αυτό επιστρέφεται στην επιχείρηση σε περίπτωση δικαίωσής της. 

●   Tο κόστος πιστοποίησης για την Ζ.Π. μετά από τις εκπτώσεις δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 200 €.  

●   Οι βοσκότοποι δεν επιβαρύνονται με επιπλέον κόστος.   
 

Ο Φ.Π.Α. δεν συμπεριλαμβάνεται στις παραπάνω χρεώσεις. 
 

  1. Κατηγορία: Βοοειδή (€ / Ενήλικο Ζώο) 
 

Αριθμός Ζώων 1-25 26-50 51-75 76-100 101-125 > 125 

Κόστος / Ζώο 0 € 6 € 5 € 4 € 3 € 2,00 € 
 

2. Κατηγορία: Χοιρομητέρες (€ / Χοιρομητέρα) 
 

Αριθμός Ζώων 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 > 60 

Κόστος / Ζώο 0 € 10 € 8 € 6 € 4 € 3 € 2 € 
 

3. Κατηγορία: Αιγοπρόβατα (€ / Ενήλικο  Ζώο) 
 

 

 
 

4.  Κατηγορία: Μελισσοκομία (€ /Κυψέλη) 
 

 

 

 

5. Κατηγορία: Πουλερικά Κρεοπαραγωγής (€ / Πτηνό) 
 

Αριθμός Πτηνών 1-250 251-1000 1001-2.000  2.000-5.000 > 5.000 

Κόστος / Πτηνό 0 0,30 0,20 0,10 0,05 
 

6.  Κατηγορία: Ωοπαραγωγές Όρνιθες (€ / Ζώο) 
 

Αριθμ. Ωοπαρ. ορνίθων 1-75 76-150 151-225 226-300 > 300 

Κόστος / Πτηνό 0 1,00 0,75 0,50 0,30 

Αριθμός Ζώων 1-100 101-125 126-175 176-225 226-325 > 325 

Κόστος / Ζώο 0 € 2,00 € 1,75 € 1,50 € 1,25  € 1,00  € 

Αριθμός Κυψελών 1-70 71-100 101-150 151-200 > 200 

Κόστος / Κυψέλη 0 € 2,00  € 1,75 € 1,5  € 1 € 
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Δ.  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

Το ετήσιο κόστος υπολογίζεται από το άθροισμα του πάγιου κόστους και την επιπλέον χρέωση ανά είδος μεταποίησης, ανά 

κατηγορία προϊόντων και ανά μονάδα επιχείρησης, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω: 
 

Πάγιο κόστος: 
 

●  Για μονάδες παραγωγής και διάθεσης μεταποιημένων & τυποποιημένων προϊόντων με αποθήκευση, πάγιο κόστος 500 €.  

●  Για μονάδες παραγωγής και διάθεσης μεταποιημένων προϊόντων με αποθήκευση, πάγιο κόστος 400 €. 

●   Για μονάδες παραγωγής και διάθεσης τυποποιημένων προϊόντων με αποθήκευση, πάγιο κόστος 300 €. 

●   Για ελαιοτριβεία-έκθλιψη ελαιοκάρπου πάγιο κόστος 250 €, με αποθήκευση πάγιο κόστος 300 €, εφόσον 

συμπεριλαμβάνεται και τυποποίηση ελαιολάδου πάγιο κόστος 500 €. 

●   Οι οικοτεχνίες  σε πιστοποιημένες επιχειρήσεις φυτικής ή ζωικής παραγωγής χρεώνονται 100 € ανά είδος μεταποίησης-

κατηγορία προϊόντων. Κάθε επιπλέον είδος μεταποίησης-κατηγορία προϊόντων χρεώνεται με 100 €. 

● Μονάδες μεταποίησης-τυποποίησης που μεταποιούν-τυποποιούν υπεργολαβικά σε πιστοποιημένα εργαστήρια τα 

πρωτογενή προϊόντα τους, επιβαρύνονται με πάγιο κόστος 50 € ανά είδος μεταποίησης-κατηγορία προϊόντων. 
 
 

Επιπλέον χρεώσεις:  
 

●   Για τις μονάδες μεταποίησης-τυποποίησης χρέωση 50 € ανά κατηγορία προϊόντων πέραν της πρώτης, όπως περιγράφεται 

στον παρακάτω πίνακα. 

   ●   Επιπλέον χρέωση 200 €/μονάδα επιχείρησης πέραν της πρώτης μονάδας. 

   ●  Το κόστος για τις επιπλέον ημέρες επιθεώρησης (150 € / ημέρα) που προκύπτει από: τον όγκο των εργασιών της 

επιθεώρησης, τροποποιήσεις συμβάσεων, τροποποιήσεις καλλιεργητικών σχεδίων, σχεδίων εκτροφής, παραγωγικής 

διαδικασίας κλπ. 

●   Το κόστος για την εξέταση προσφυγών και ενστάσεων των επιχειρήσεων επί των αποφάσεων του Οργανισμού 200 €. Το  

κόστος αυτό επιστρέφεται στην επιχείρηση σε περίπτωση δικαίωσής της. 

●  Tο κόστος πιστοπ. για την μεταποίηση-τυποποίηση μετά από τις εκπτώσεις δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 200 €.  
 

Ο Φ.Π.Α. δεν συμπεριλαμβάνεται στις παραπάνω χρεώσεις.  
 
 

α/α ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

1 Παραγωγή & Συντήρηση  Κρέατος 17 Παρασκευή Παγωτού 

2 Παραγωγή & Συντήρηση  Κρέατος Πουλερικών  18 Παρασκευή Ζάχαρης  

3 Παραγωγή Προϊόντων από Κρέας & Κρέας Πουλερικών 19 Μεταποίηση &  Συντήρηση Πατάτας 

4 Παραγωγή Κακάο, Σοκολάτας & Ζάχαρης Ζαχαροπλαστικής 20 Παρασκευή Ζυμαρικών 

5 Παραγωγή Αιθυλικής Αλκοόλης από Υλικά Ζύμωσης 21 Μεταποίηση Τσαγιού και Καφέ 

6 Μεταπ. & Συντήρ. Φρούτων & Λαχανικών (που δεν αντιστοιχούν παραπάνω) 22 Παρασκευή Προϊόντων Αλευροποιίας 

7 Παραγωγή Άλλων Προϊόντων (που δεν αντιστοιχούν παραπάνω) 23 Παρ/γη Αρτυμάτων & Καρυκευμάτων 

8 Παρασκευή Αποσταγμένων Ποσίμων Αλκοολούχων Ποτών 24 Παρασκευή Ακατέργαστων Λιπών και Ελαίων 

9 Παρασκευή Μαργαρίνης & Συναφών Βρωσίμων Λιπών 25 Παρασκευή Εξευγενισμένων Λιπών & Ελαίων 

10 Μονάδες Παραγωγής Γαλακτοκομικών Προϊόντων & Τυριού 26 Παραγωγή Χυμών Φρούτων & Λαχανικών 

11 Παραγωγή Παξιμαδιών, Μπισκότων & Συντ. Ειδών Ζαχαροπλαστικής 27 Παραγωγή Οίνου 

12 Παρασκευή Ομογενοποιημένων & Διαιτητικών Προϊόντων 28 Παραγωγή Οίνου & Άλλων Οίνων από Φρούτα 

13 Παρασκευή Αμύλου και Αμυλούχων Προϊόντων 29 Παρασκευή Ζωοτροφών για Αγροτικά Ζώα 

14 Παραγωγή Άλλων μη Αποσταγμένων Ποτών που προέρχονται. από Ζύμωση  30 Παραγωγή Μπύρας 

15 Παρασκευή Ζωοτροφών για Κατοικίδια Ζώα 31 Παραγωγή Βύνης 

16 Παρασκευή Ψωμιού & Φρέσκων Ειδών Ζαχαροπλαστικής 32 Άλλη Δραστηριότητα  

 

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

1 Κρέας και προϊόντα κρέατος 5 Οπωροκηπευτικά 9 Δημητριακά και προϊόντα εξ αυτών 

2 Κρέας πουλερικών 6 Όσπρια και ξηροί καρποί 10 Αλκοολούχα ποτά 

3 Ιχθυηρά και προϊόντα τους 7 Φυτικά έλαια και λίπη 11 Χυμοί και ροφήματα 

4 Γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά 8 Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής 12 Αρωματικά φυτά, βότανα και καρυκεύματα 

 

 



 

ΦΔ 3.1/19/ΛΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.                                                             Σελ. 4/4 

 

 

Ε.  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

●   Πάγιο κόστος 200 €.  

●   Επιπλέον χρέωση 200 € ανά μονάδα επιχείρησης πέραν της πρώτης μονάδος. 

●   Επιπλέον χρέωση για κάθε ξεχωριστή κατηγορία προϊόντων πέραν της πρώτης, 50 €, όπως προβλέπεται παραπάνω. 

●   Επιπλέον χρέωση 200 € για τις επιχειρήσεις που εισάγουν προϊόντα από τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε..  

●  Το κόστος για τις επιπλέον ημέρες επιθεώρησης (150 € / ημέρα) που προκύπτει από: τον όγκο των εργασιών της 

επιθεώρησης, τροποποιήσεις συμβάσεων, τροποποιήσεις καλλιεργητικών σχεδίων, σχεδίων εκτροφής, παραγωγικής 

διαδικασίας κλπ. 

●   Το κόστος για την εξέταση προσφυγών και ενστάσεων των επιχειρήσεων επί των αποφάσεων του Οργανισμού 200 €. Το 

κόστος αυτό επιστρέφεται στην επιχείρηση σε περίπτωση δικαίωσής της. 

   ●  Tο κόστος πιστοποίησης για την Αποθήκευση Χονδρικού Εμπορίου μετά από τις εκπτώσεις δεν μπορεί να είναι 

μικρότερο από 200 €.  
 

Ο Φ.Π.Α. δεν συμπεριλαμβάνεται στις παραπάνω χρεώσεις. 
 

ΣΤ.  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  ΛΙΑΝΙΚΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

 

●  Πάγιο κόστος 200 €. 

●  Επιπλέον χρέωση 200 € ανά ξεχωριστή μονάδα επιχείρησης. 

●  Επιπλέον χρέωση ανά ξεχωριστή κατηγορία προϊόντων 10 € όπως αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα  

●  Το κόστος για τις επιπλέον ημέρες επιθεώρησης (150 € / ημέρα) που προκύπτει από: τον όγκο των εργασιών της 

επιθεώρησης, τροποποιήσεις συμβάσεων, τροποποιήσεις καλλιεργητικών σχεδίων, σχεδίων εκτροφής, παραγωγικής 

διαδικασίας κλπ. 

●   Το κόστος για την εξέταση προσφυγών και ενστάσεων των επιχειρήσεων επί των αποφάσεων του Οργανισμού 200 €. Το 

κόστος αυτό επιστρέφεται στην επιχείρηση σε περίπτωση δικαίωσής της. 

●  Tο κόστος πιστοποίησης για την Αποθήκευση Λιανικού Εμπορίου μετά από τις εκπτώσεις δεν μπορεί να είναι μικρότερο 

από 200 €. 
 

Ο Φ.Π.Α. δεν συμπεριλαμβάνεται στις παραπάνω χρεώσεις. 
 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
 

●  Στις επιχειρήσεις που εντάσσουν παράλληλα μονάδες με δύο ή περισσότερες διαφορετικές δραστηριότητες, γίνεται 

έκπτωση 25% στο κόστος κάθε επιπλέον δραστηριότητας πέραν της πρώτης. 

●    Σε σμίκτες, πολύτεκνους, οικογένειες (συζύγους, παιδιά) γίνεται έκπτωση 15% στο συνολικό κόστος πιστοποίησης. 

●   Σε παραγωγούς που αποτελούν αναγνωρισμένη ομάδα με 7 ή περισσότερα μέλη, με κοινό σύμβουλο μελετητή για τη 

διαχείριση της παραγωγής, της πιστοποίησης και των εγγράφων που απαιτούνται γίνεται ειδική προσφορά. 

●  Σε περιπτώσεις καταστροφών όπως παγετοί, πλημμύρες πυρκαγιές, γίνεται ειδική έκπτωση το μέγεθος της οποίας 

αποφασίζεται από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης κατόπιν αιτήσεως με τεκμηρίωση από τον παραγωγό.   

●   Οι επιχειρήσεις, κατά την ανανέωση των συμβάσεων που γίνεται για λόγους τροποποίησης τιμοκαταλόγου, μπορούν να 

αιτούνται τη διατήρηση του ετήσιου κόστους πιστοποίησης στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη σύμβαση, και ανάλογα 

αποφασίζει ο Διευθυντής Πιστοποίησης. 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

●   Το ετήσιο κόστος πιστοποίησης που προκύπτει μετά τις εκπτώσεις, όπως αυτές ισχύουν, επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 

●   Η εξόφληση γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό όψεως του ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.  

●   Ο παρόν τιμοκατάλογος ακυρώνει τον προηγούμενο. 
  

ΔΙΑΚΟΠΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

●   Η επιχείρηση έχει δικαίωμα μονομερούς διακοπής της σύμβασής της με το ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε., όπως 

προβλέπεται στην υπογραφείσα σύμβαση. Για μονομερή διακοπή της σύμβασης έχει δικαίωμα και το ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε., σε περίπτωση τεκμηριωμένης αθέτησης των όρων της σύμβασης. 

●   Σε περίπτωση διακοπής των συμβάσεων πιστοποίησης και εφόσον έχει γίνει η ετήσια επιθεώρηση, δεν επιστρέφεται το 

κόστος πιστοποίησης. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει ο ετήσιος έλεγχος επιστρέφεται το 50%. 

●  Σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης, μετά την ετήσια τακτική επιθεώρηση και την έκδοση των αποδεικτικών 

εγγράφων, η επιχείρηση έχει την υποχρέωση να καταβάλει το συνολικό ετήσιο κόστος πιστοποίησης όπως προβλέπεται. 
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