“ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ” (GR-BIO-02)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ KAI
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Α) Όροι αµοιβής των υπηρεσιών της “ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ”
• Ο Επιχειρηµατίας καταβάλλει για κάθε «διαχειριστική περίοδο» στη “ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ” αµοιβή ανάλογη µε
την έκταση των ελεγχόµενων και πιστοποιούµενων παραγωγικών συντελεστών και δραστηριοτήτων,
όπως φαίνεται στους παρακάτω συνηµµένους πίνακες.
• Ως «διαχειριστική περίοδος» νοείται εδώ η 12-µηνη χρονική περίοδος από την ηµεροµηνία υπογραφής
της συµφωνίας ένταξης του Επιχειρηµατία στο Σύστηµα Ελέγχου-Πιστοποίησης, µέχρι την ίδια
ηµεροµηνία του εποµένου έτους.
• Η καταβολή της πρώτης αµοιβής γίνεται αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης µεταξύ της
“ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ” και του Επιχειρηµατία.
• Οµοίως, κάθε επόµενη αµοιβή της “ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ” θα καταβάλλεται στην έναρξη της νέας διαχειριστικής
περιόδου και το πολύ µέσα στο πρώτο 2-µηνο αυτής, εκτός και αν για λόγους συγκεκριµένους γίνεται
κοινά αποδεκτός ένας άλλος διακανονισµός.
• Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας για οποιονδήποτε λόγο και εφόσον ο Επιχειρηµατίας έχει
καταβάλλει κανονικά το σύνολο της 12-µηνης αµοιβής στη “ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ” όπως εδώ προβλέπεται, η
τελευταία µπορεί να του επιστρέψει το ½ αυτής, όταν η λύση της συνεργασίας λαµβάνει χώρα στο
πρώτο εξάµηνο της «διαχειριστικής περιόδου».
• Η “ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ” δεν επιστρέφει στον Επιχειρηµατία τίποτε, σε περίπτωση που η διακοπή της
συµφωνίας λαµβάνει χώρα στο δεύτερο εξάµηνο της «διαχειριστικής περιόδου».
• Η «ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ» έχει δικαίωµα να µην εξυπηρετεί επιχειρηµατίες που συστηµατικά δεν τηρούν τα
συµφωνηµένα και ζητούν πάραυτα την συνέχιση της παροχής υπηρεσιών εκ µέρους της.
• Σε περιπτώσεις συνεχιζόµενης αδιαφορίας και συµπεριφοράς που αντίκειται στα χρηστά συναλλακτικά
ήθη, η “ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ” µπορεί να προβεί σε µονοµερή καταγγελία της σύµβασης συνεργασίας µε το
συγκεκριµένο Επιχειρηµατία, επιφυλασσόµενη να διεκδικήσει τα απαιτούµενα ποσά και µε ένδικα µέσα .
• Αποχώρηση του Επιχειρηµατία από την Βιολογική Γεωργία ή αίτηµα µεταγραφής του από την
«ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ» σε άλλο οργανισµό δεν είναι εφικτή χωρίς την προηγούµενη εξόφληση όλων των
οικονοµικών εκκρεµοτήτων.
*Οι τιµές των τιµοκαταλόγων είναι ενιαίες. Σε αυτές συµπεριλαµβάνουν ΟΛΕΣ οι προκύπτουσες
κατά την παροχή των υπηρεσιών δαπάνες της ‘’ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ’’.

Β) Οι συνηµµένες τιµές αµείβουν και εξασφαλίζουν:
Την οικονοµική επιβίωση και την µε συνέχεια και συνέπεια οµαλή λειτουργία της «ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ»
καλύπτοντας το κόστος που προξενεί η «παραγωγή» των παρεχόµενων εκ µέρους της υπηρεσιών.
(Π.χ. την διενέργεια τακτικών και εκτάκτων ελέγχων, το κόστος της ανάλυσης των δειγµάτων που οι ελεγκτές
παραλαµβάνουν από τους ενταγµένους Επιχειρηµατίες, την έκδοση των ζητούµενων από τον Επιχειρηµατία
νοµίµων πιστοποιητικών κλπ. κλπ.)
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Γ ) Οι ενιαίες τιµές των τιµοκαταλόγων δεν αµείβουν:
-Το κόστος ανάλυσης του «δείγµατος» που βρέθηκε «θετικό» καθώς και το κόστος κάθε επαναληπτικής
ανάλυσης, «αντιδείγµατος» ή άλλου δείγµατος, που ενδεχοµένως θα απαιτηθεί. Επίσης :
-Το κόστος εκτάκτων επιθεωρήσεων κατόπιν επωνύµων και ενδεχοµένως και ανωνύµων καταγγελιών.
-Το κόστος που προκαλούν οι οποιεσδήποτε επιπλέον διαδικασίες πρόσθετων εκτάκτων επιβεβαιωτικών
ελέγχων, η προσφυγή σε εµπειρογνώµονες, ειδικούς, (επιδιαιτητές κλπ. όπως η διαπίστωση
αποκατάστασης των παρατυπιών και παραβάσεων.
Η αποζηµίωση των υπηρεσιών αυτών ορίζεται σε 200,00 € /ανθρωπο-ηµέρα).

∆) Εκπτώσεις & Pro Bono Έλεγχος – Πιστοποίηση κλπ.
Η “ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ” µπορεί να προβεί σε έκπτωση των τιµών του παρόντος τιµοκαταλόγου στις εξής
περιπτώσεις:
α) Όταν ο επιχειρηµατίας εντάσσει τόσο µονοετείς όσο και πολυετείς παραγωγικούς συντελεστές, ως πάγια
επιβάρυνση στο κόστος ελέγχου υπολογίζεται µόνο εκείνη που αντιστοιχεί στις πολυετείς καλλιέργειες.
β) Έκπτωση 10% των τιµών τιµοκαταλόγου, όταν ο επιχειρηµατίας εντάσσει περισσότερους του ενός
κλάδους παραγωγής.
«Κλάδοι παραγωγής»
τιµοκατάλογο.

θεωρούνται οι παραγωγικές δραστηριότητες που αναφέρονται στον παρόντα

Παράδειγµα: Μία επιχείρηση που πέρα από µεγάλες καλλιέργειες, εντάσσει επιπλέον αιγοπρόβατα και
µελισσοσµήνη θα καταβάλλει το άθροισµα των προβλεπόµενων από τον παρόντα τιµοκατάλογο αµοιβών,
µειωµένο κατά 10% + 10% = 20%.
γ) Οι παρασκευαστικές (µεταποιητικές) επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν τουλάχιστον 50% δικές τους
πρώτες ύλες, έκπτωση 20% επί του συνολικού κόστους των δύο βαθµίδων.
δ) Σε περίπτωση οµαδικής ένταξης τουλάχιστον 10 (δέκα) επιχειρηµατιών µε µορφή άτυπης ή τυπικής
οµάδας παραγωγών ή συνεταιρισµού, έκπτωση 30% επί του αθροίσµατος
των ατοµικών
επιβαρύνσεων.
Ειδικότερα, για την περίπτωση συνεταιρισµού ελαιοπαραγωγών, βλ. παρακάτω (ετήσιο κόστος ελέγχου
πολυετών καλλιεργειών).
ε) Έκπτωση 20% επί του προβλεπόµενου από τον τιµοκατάλογο ατοµικού κόστους σε επιχειρηµατίες που
είναι συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας και σε συγκεκριµένη περιοχή (αγρόκτηµα) συνιστούν είδος
άτυπης «οµάδας» από 5 µέλη και άνω.
στ) Σε περίπτωση οµαδικής ένταξης επιχειρηµατιών από 10 µέλη και πάνω µε οµοειδές αντικείµενο
παραγωγής που σε συγκεκριµένη περιοχή (αγρόκτηµα) συνιστούν είδος άτυπης «οµάδας» (χωρίς να
έχουν κάποια συγγένεια µεταξύ τους), η χρέωση θα καθορίζεται κατά περίπτωση βάσει κρίσιµων
κριτηρίων όπως αριθµός επιχειρηµατιών, απόσταση των εκµεταλλεύσεων κλπ, τα οποία και θα
διευκρινίζονται πάνω στην οικονοµική συµφωνία
στ) Pro Bono έκπτωση µέχρι και 50% άπαξ, σε περιπτώσεις που αποδειγµένα ο επιχειρηµατίας έχει
υποστεί ζηµίες από βιοτικούς ή αβιοτικούς παράγοντες στην παραγωγή του. Πειστικά τεκµήρια και
βεβαιώσεις των απωλειών της παραγωγής που φυλάσσονται στο φάκελο του Επιχειρηµατία είναι
απαραίτητα για την παροχή αυτής της έκπτωσης.
ζ) Σε ερευνητικά ιδρύµατα, εταιρίες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µονές, συλλόγους υποδειγµατικού,
πολιτιστικού, οικολογικού, κοινωνικού σκοπού, που κατέχουν και εντάσσουν στο Σύστηµα ΕλέγχουΠιστοποίησης παραγωγικούς συντελεστές, είναι δυνατόν, ύστερα από αίτηµα τους και σχετική απόφαση της
γενικής συνέλευσης της ΕΠΕ να απαλλάσσονται κατά ένα ποσοστό ή και έως 100% της σχετικής δαπάνης
για τον έλεγχο και την πιστοποίηση.
*Στις παρακάτω τιµές που ισχύουν από 25-01-2013, θα πρέπει να προστίθεται και 23% ΦΠΑ
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ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
ΜΟΝΟΕΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΜΕΣΗ ΑΝΑ ΚΛΑΣΗ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ (€/στρ.)

ΑΝΑ ΚΛΑΣΗ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ (σε €)

0-50

ΠΑΓΙΟ

300,00

51-100

2,00 є/στρ.

µέγιστο

101 - 500

1,50 є/στρ.

µέγιστο 1000,00

501 - 2000

0,80 є/στρ.

µέγιστο 2200,00

2001 και άνω

0,50 є/στρ.)

2200 + (στρ. Χ 0,50 є/στρ.)
• Σιτηρά
• Όσπρια
• Πατάτες
• Ηλίανθοι
• Βιοµηχανικά φυτά
• Σανοδοτικά και Καρποδοτικά Κτηνοτροφικά
φυτά κλπ.

Πεδίο Εφαρµογής

400,00

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΜΕΣΗ ΑΝΑ ΚΛΑΣΗ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ (€/στρ.)

ΑΝΑ ΚΛΑΣΗ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ (σε €)

έως 20

ΠΑΓΙΟ

300,00

21-30

10,00є/στρ.

µέγιστο

400,00

31-100

8.00€/στρ

µέγιστο

960,00

101 - 200

5,00 є/στρ.

µέγιστο 1460,00

201 – 500

2,00 є/στρ.

µέγιστο 2060,00

501 και άνω

1,00 є/στρ.

2060 + (στρ. Χ 1,00 є/στρ.)

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΟΜΑ∆Α ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΜΕΣΗ ΑΝΑ ΚΛΑΣΗ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ (€/στρ.)

έως 20

8,00є/στρ.

21 και άνω

5,00 є/στρ.

Υπεύθυνος Έγκρισης: Γενικός ∆ιευθυντής
Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος Ποιότητας

ΑΝΑ ΚΛΑΣΗ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ (σε €)

Μέγιστο 160 €

Έκδοση 9η / Έγκριση: 22/03/2016

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΟΜΑ∆Α – ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΡΟΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΚΡΟΚΟΥ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΜΕΣΗ ΑΝΑ ΚΛΑΣΗ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ (€/στρ.)

ΑΝΑ ΚΛΑΣΗ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ (σε €)

έως 30

ΠΑΓΙΟ

µέγιστο

400,00

31-100

7,00€/στρ

µέγιστο

960,00

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟ ΑΠΛΗ ΚΑΛΥΨΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΚΩΝ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΜΕΣΗ
ΑΝΑ
ΚΛΑΣΗ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ (€/στρ.)

ΑΝΑ ΚΛΑΣΗ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ (σε €)

έως 5

πάγιο

500,00

6 - 10

80,00 є/στρ.

µέγιστο 900,00

11-50

30,00 є/στρ.

µέγιστο 2100,00

51και άνω

10,00 є/στρ.

2100,00 + ( στρ…Χ 10,00 )

ΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ (ΗΛΙΑΚΗ, ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑϊΚΑ…)

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΜΕΣΗ
ΑΝΑ
ΚΛΑΣΗ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ (€/στρ.)

ΑΝΑ ΚΛΑΣΗ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ (σε €)

έως 5

150,00 є/στρ.

µέγιστο 750,00 є

6 - 20

80,00 є/στρ.

µέγιστο 1950,00 є

21-50

30,00 є/στρ.

µέγιστο 2850,00 є

101και άνω

10,00 є/στρ.

(*) Για θερµοκήπια µε µη ανανεώσιµους ενεργειακούς πόρους (πετρέλαιο, υγραέριο, βιοµάζα…),
ισχύουν οι παραπάνω τιµές επιβαρυµένες κατά 10% .

Υπεύθυνος Έγκρισης: Γενικός ∆ιευθυντής
Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος Ποιότητας
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ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΒΟΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
ΕΙ∆ΟΣ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

€/κεφαλή

Πρόβατα-Αίγες 6 µηνών και άνω

3

Αγελάδες θηλάζουσες & γαλακτοπαραγωγής

30

Μοσχίδες και µόσχοι αναπαραγωγής και κρεατοπαραγωγής
µηνών

> 6

15

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
€ / κεφαλή
Μέχρι 50 χοιροµητέρες

30 є / χοιροµητέρα

Από την 51 η χοιροµητέρα

20 є / χοιροµητέρα

Από την 101η

10 є/ χοιροµητέρα

ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΦΑΓΗΣ Η/ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ


Βοοειδή:

Σφαγή 4 €/κεφ. Τεµαχισµός 2 € / σφάγιο.



Χοίροι:

Σφαγή 2 €/κεφ Tεµαχισµός 1 € / σφάγιο



Αιγοπρόβατα:

Σφαγή 1 €/κεφ. Τεµαχισµός 1€ / σφάγιο



Κοτόπουλα:

µόνο σφαγή 10€/100-άδα



Κοτόπουλα:

µε τεµαχισµό 15€/100-άδα

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΚΡΕΩΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
ΕΚΑΤΟΝΤΑ∆ΕΣ
ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
µέχρι

€/εκατοντάδα
πτηνά

10

ΑΝΑ ΚΛΑΣΗ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ (σε є)
700,00 є/έτος

από 11-50

40,00

µέγιστο 2300,00 є/έτος

από 51 και άνω

10,00

2300 + ( 10є Χ Εκατοντάδες)

Υπεύθυνος Έγκρισης: Γενικός ∆ιευθυντής
Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος Ποιότητας

Έκδοση 9η / Έγκριση: 22/03/2016

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ (πρωτογενής παραγωγή και κατεργασία)

ΚΛΑΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

ΜΕΣΗ
ΑΝΑ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

ΚΛΑΣΗ

ΑΝΑ
ΚΛΑΣΗ
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ (σε є)

Μέχρι 100 κυψέλες

πάγιο

500,00 є/έτος

από

101- 300 κυψέλες

3 є/κυψέλη

µέγιστο 1100,00 є/έτος

από

301 και άνω

1 є/κυψέλη

1100 + (κυψ. Χ 1,00 )…

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
(ΕΜΠΟΡΙΑ, ∆ΙΑΝΟΜΕΣ, ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ & ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ,
ΚΡΑΣΟΣΤΑΦΥΛΩΝ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΡΠΩΝ,
∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ, ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ,
ΚΡΕΑΤΟΣ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ)
ΠΡΟΣΟΧΗ! Προκειµένου να αποφεύγονται στρεβλώσεις σε βάρος του επιχειρηµατία κυρίως λόγω
µεγάλου όγκου πρώτων υλών, δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει αυτός τον ένα από τους παρακάτω
δύο τρόπους υπολογισµού κόστους παροχής υπηρεσιών της ‘’ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ’’

Α’ τρόπος
(Με βάση τον
όγκο εισροών)

ΜΕΣΗ
ΑΝΑ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

ΚΛΑΣΗ

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΚΛΑΣΗ (σε є)

Μέχρι 100 τον.

20,00(є/τόνο)

2.000,00

από 101-500

10,00(є/τόνο)

6.000,00

από 501 και άνω

2,00(є/τόνο)

6.000,00 + (τόνοι Χ 2,00 є)

Β’ τρόπος
(Με βάση τους
κωδικούς)

¾

Οι τρεις πρώτοι κωδικοί (ετικέτες) από 300 є /έτος ο ένας

¾

Οι επόµενοι 7 κωδικοί, από 200 є /έτος ο ένας

* Κάθε πέραν των 10 ‘’κωδικός’’ (ετικέτα), 100 є /έτος ο ένας

* Σε περιπτώσεις που ο µεταποιητής διατηρεί µηδενική δραστηριότητα στη
συγκεκριµένη διαχειριστική περίοδο, καταβάλει ένα πάγιο 1000,00 €.

.

Υπεύθυνος Έγκρισης: Γενικός ∆ιευθυντής
Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος Ποιότητας
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