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QMSCERT
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 834/2007

O παρών τιμοκατάλογος ισχύει από 01/03/2016

1. Ο παρών τιμοκατάλογος αφορά τις επιχειρήσεις που παράγουν, παρασκευάζουν, αποθηκεύουν, εισάγουν από Τρίτες
Χώρες προϊόντα βιολογικής γεωργίας και συμβάλλονται με τον φορέα QMSCERT για τον έλεγχο και την πιστοποίηση
προϊόντων βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 834/2007.

2. Ετήσιο κόστος πιστοποίησης
Είναι το ποσό που καταβάλλει η επιχείρηση κάθε έτος για την ένταξη της δραστηριότητάς της στο σύστημα ελέγχου και
πιστοποίησης του Φορέα και καλύπτει το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου
πιστοποίησης μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία του επομένου έτους και αποτελείται από:
 το πάγιο κόστος,
 το αναλογικό κόστος και
 τις επιπλέον χρεώσεις.

3. Το ετήσιο κόστος πιστοποίησης περιλαμβάνει:
 Τις επιθεωρήσεις που προγραμματίζονται από τον φορέα,
 Τα έξοδα και την αμοιβή των επιθεωρητών,
 Τη διαδικασία αξιολόγησης
 Τη διαδικασία πιστοποίησης,
 Το κόστος εργαστηριακών αναλύσεων που προγραμματίζονται ή πραγματοποιούνται από το φορέα,
 Την έκδοση πιστοποιητικών προϊόντος
 Την έκδοση βεβαιώσεων για κάθε νόμιμη χρήση
 Την άδεια χρήσης σημάτων
 Την αποστολή της σχετικής αλληλογραφίας μέσω ΕΛΤΑ

4. Το ετήσιο κόστος πιστοποίησης δεν περιλαμβάνει:
 Την αποζημίωση για την μη πραγματοποίηση προγραμματισμένης επιθεώρησης, η οποία προκύπτει με υπαιτιότητα

της επιχείρησης (ανύπαρκτη τεκμηρίωση, αδικαιολόγητη απουσία του υπευθύνου). Η αποζημίωση αυτή ορίζεται στο
ποσό των 200 €.

 Την αποζημίωση για τον κάθε επιπλέον έλεγχο που θα απαιτηθεί με υπαιτιότητα της επιχείρησης (ελλιπής τεκμηρίωση,
παρατυπίες, παραβάσεις, καταγγελίες). Η αποζημίωση αυτή ορίζεται στο ποσό των 150 €.

 Την επιπλέον αμοιβή που προκύπτει από επιθεωρήσεις που θα απαιτηθούν μετά από σημαντικές αλλαγές στην
επιχείρηση (επέκταση αντικειμένου, νέα δραστηριότητα ή κατηγορία προϊόντος, αλλαγή θέσης). Εφόσον αυτό συμβεί
μετά την ετήσια τακτική επιθεώρηση, η αμοιβή αυτή ορίζεται στο ποσό των 150 €.

 Το επιπλέον κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων για την περίπτωση που ζητηθεί ανάλυση για την επίλυση
ένστασης. Εάν  η επιχείρηση δικαιωθεί, τότε το κόστος αυτό καταβάλλεται από τον φορέα.

 Το κόστος εξέτασης ένστασης ή προσφυγής της επιχείρησης, το οποίο καταβάλλεται από την επιχείρηση πριν την
έναρξη της διαδικασίας και είναι 200 €. Το ποσό αυτό επιστρέφεται σε περίπτωση που δικαιωθεί η επιχείρηση.

 Την αποστολή αλληλογραφίας με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς

5. Πάγιο κόστος
Το πάγιο κόστος επιβαρύνει την επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας και ορίζεται στο ποσό των 200 €.
Το πάγιο κόστος αποτελεί και την ελάχιστη αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Φορέα.

6. Αναλογικό κόστος
Το αναλογικό κόστος προκύπτει με βάση την έκταση των ενταγμένων παραγωγικών συντελεστών και δραστηριοτήτων της
επιχείρησης και υπολογίζεται σύμφωνα με τα Παραρτήματα Α, Β και Γ του παρόντος τιμοκαταλόγου.

7. Επιπλέον χρεώσεις
 Το κόστος τροποποίησης του συμβολαίου (μεταβολή στοιχείων, παραγωγικών συντελεστών ή δραστηριοτήτων)

ορίζεται σε 15€
 Το κόστος της ένταξης στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης, του κάθε υπεργολάβου, για την περίπτωση που η

επιχείρηση χρησιμοποιεί υπεργολάβους κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της. Η αμοιβή αυτή ορίζεται στο
ποσό των 300€/έτος.

 Όλα τα σημεία της παραγράφου 4, του παρόντος τιμοκαταλόγου.



Number: F-2507.1 Issue Date: August, 2011

Revision No: 1 Revision Date: 01/03/2016 Page 2 of 4

8. Οικονομικές Υποχρεώσεις
 Το ετήσιο κόστος πιστοποίησης καταβάλλεται από την επιχείρηση ανεξάρτητα από την χορήγηση πιστοποίησης, ή την

ένταξη σε προγράμματα επιδοτήσεων.
 Με την υπογραφή του συμβολαίου πιστοποίησης η επιχείρηση οφείλει να καταβάλει στο Φορέα το ποσό των 200€

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
 Σχετικά με το ποσό που υπολείπεται από το κόστος πιστοποίησης, η επιχείρηση καλείται να το καταβάλει στο Φορέα

εντός διαστήματος 6 μηνών από την υπογραφή του συμβολαίου.
 Ο Φορέας δύναται να μην εκδώσει βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, να μην παρέχει εκπτώσεις και τέλος να διακόψει

μονομερώς το συμβόλαιο πιστοποίησης στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν εκπληρώνει τις οικονομικές της
υποχρεώσεις.

 Με την τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων αποστέλλεται στην επιχείρηση το σχετικό τιμολόγιο.
 Κάθε έτος το ετήσιο κόστος πιστοποίησης καταβάλλεται άπαξ από την επιχείρηση το αργότερο εντός 15 ημερών από

την αρχική ημερομηνία έκδοσης του συμβολαίου πιστοποίησης. Για το λόγο αυτό, η επιχείρηση λαμβάνει κάθε χρόνο
και τουλάχιστον 40 ημέρες πριν από την αρχική ημερομηνία έκδοσης του συμβολαίου, αναλυτική κατάσταση με την
χρέωση του επόμενου έτους. Στην περίπτωση που η επιχείρηση δε συμφωνεί με τη χρέωση, μπορεί να ενημερώνει το
Φορέα εντός 20 ημερών ώστε να διακόψει τη συνεργασία της.

9. Εκπτώσεις
 Δωρεάν παροχή υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης σε:

α. Ερευνητικά, ακαδημαϊκά ή κοινωφελή ιδρύματα.
β. Επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα για τη δραστηριότητα της συσκευασίας και διάθεσης αποκλειστικά και μόνο

των προϊόντων τους με τη δική τους επισήμανση, σε χονδρική πώληση ή στον τελικό καταναλωτή.
 Έκπτωση 30% παρέχεται σε:

α. Περιπτώσεις καταστροφής της παραγωγής, του φυτικού ή του ζωικού κεφαλαίου λόγω αβιοτικών παραγόντων.
β. Τρίτεκνους ή πολύτεκνους επιχειρηματίες του πρωτογενή τομέα.
γ. Αναγνωρισμένες ομάδες ή ομάδες παραγωγών 100 ατόμων και άνω.

 Έκπτωση 20% παρέχεται σε:
α. Επιχειρήσεις με παράλληλη ένταξη φυτικής και ζωικής παραγωγής, στο συνολικό κόστος της πρωτογενούς

δραστηριότητας.
β. Αναγνωρισμένες ομάδες ή ομάδες παραγωγών 50 ατόμων και άνω.
γ. Επιχειρήσεις που παρασκευάζουν προϊόντα κάνοντας χρήση ιδιοπαραγόμενων πρώτων υλών, με την

προϋπόθεση να έχει προηγηθεί η ένταξη της πρωτογενούς παραγωγής στο Φορέα.
 Έκπτωση 10% παρέχεται σε:

α. Επιχειρήσεις που εντάσσονται ταυτόχρονα και τα μέλη τους έχουν συγγένεια πρώτου βαθμού μεταξύ τους.
β. Ομάδες παραγωγών 25 ατόμων και άνω

 Ειδικές εκπτώσεις σε:
α. Επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής με περιπτώσεις εντάξεων περισσοτέρων της μιας κατηγορίας

καλλιεργειών ή εκτροφών δέχονται έκπτωση 50% στο πάγιο κόστος της κάθε επιπλέον κατηγορίας.
β. Επιχειρήσεις φυτικής παραγωγής με περιπτώσεις συγκαλλιεργειών ή/και διαδοχικών καλλιεργειών στα ίδια

αγροτεμάχια χρεώνονται για τον κάθε επιπλέον έλεγχο, το ποσό των 150€.
γ. Ελαιοτριβεία τα οποία δεν πραγματοποιούν τυποποίηση ή/και εμπορία βιολογικού ελαιολάδου, χρεώνονται για

τη δραστηριότητα της μεταποίησης μόνο 100€.
 Τα ποσοστά των εκπτώσεων δεν αθροίζονται.

Εξαίρεση αποτελούν i) το σημείο α για παροχή έκπτωσης 20% και ii) το σημείο α για παροχή έκπτωσης 10%.

10. Πιστώσεις
 Πίστωση έως και έξι μήνες στην περίπτωση εξόφλησης με προσωπική επιταγή.

11. Διακοπή συνεργασίας
 Κατά τη διακοπή της συνεργασίας πριν την πραγματοποίηση επιθεώρησης, χρεώνεται μόνο η ημερήσια αναλογία του

ετήσιου κόστους πιστοποίησης για το διάστημα από τη γενέθλια ημερομηνία ένταξης και μέχρι τη διακοπή.
 Κατά τη διακοπή της συνεργασίας μετά την πραγματοποίηση της επιθεώρησης, χρεώνεται στο ακέραιο το ετήσιο

κόστος πιστοποίησης.

Σε όλες τις αναγραφόμενες τιμές προστίθεται ο νόμιμος ΦΠΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Αναλογικό κόστος για επιχειρήσεις φυτικής παραγωγής

Είδος καλλιέργειας Αριθμός Στρεμμάτων
Αροτραίες1 1-50 51-100 101-300 301-500 > 501
€/στρέμμα Πάγιο 2,00 1,00 0,50 0,25

Είδος καλλιέργειας Αριθμός Στρεμμάτων
Δενδρώδεις / Θαμνώδεις 1-20 21-50 51-100 101-300 301-500 > 501
€/στρέμμα Πάγιο 3,00 2,00 1,50 1,00 0,50

Είδος καλλιέργειας Αριθμός Στρεμμάτων
Κηπευτικά υπαίθρια 1-10 11-20 21-30 31-40 > 41
€/στρέμμα Πάγιο 8,00 7,00 5,00 4,00

Είδος καλλιέργειας Αριθμός Στρεμμάτων
Θερμοκήπια / Φυτώρια 1-10 11-20 21-40 > 41
€/στρέμμα 40,00 30,00 20,00 10,00

Είδος καλλιέργειας Αριθμός Στρεμμάτων
Σποροπαραγωγή 1-10 11-20 21-30 31-40 > 41
€/στρέμμα 5,00 4,00 3,00 2,00 1,20

Είδος καλλιέργειας Ανεξαρτήτως έκτασης
Μανιτάρια 200€ ανά ημέρα επιθεώρησης
Συλλογή αυτοφυών ειδών 200€ ανά ημέρα επιθεώρησης
Φύκια 200€ ανά ημέρα επιθεώρησης
Αγρανάπαυση 0,50 € / στρέμμα

Το κάθε ενταγμένο αγροτεμάχιο χρεώνεται 1€.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Αναλογικό κόστος για επιχειρήσεις ζωικής παραγωγής

Είδος εκτροφής Αριθμός ζώων
Αιγοπρόβατα 1-50 51-100 101-150 151-300 > 301
€/ζώο Πάγιο 2,50 2,00 1,80 1,50

Είδος εκτροφής Αριθμός ζώων
Βοοειδή 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-100 >101
€/ζώο Πάγιο 10,00 8,00 6,00 5,00 4,00 3,00

Είδος εκτροφής Αριθμός ζώων
Χοιρομητέρες 1-10 11-20 21-30 31-50 > 51
€/ζώο Πάγιο 16,00 8,00 6,00 3,00

Είδος εκτροφής Αριθμός κυψελών
Μελισσοκομία 1-25 26-50 51-75 76-100 101-200 >201
€/ζώο Πάγιο 2,20 2,00 1,50 1,00 0,70

Είδος εκτροφής Αριθμός ζώων
Κονικλομητέρες 1-250 251-500 501-750 751-1000 >1001
€/ζώο Πάγιο 0,40 0,35 0,20 0,15

Είδος εκτροφής Αριθμός ζώων
Όρνιθες και λοιπά πτηνά 1-500 501-1000 1001-2000 2001-3000 >3001
Ωοπαραγωγής2 €/ζώο Πάγιο 0,30 0,25 0,10 0,05
Κρεατοπαραγωγής €/ζώο Πάγιο 0,35 0,30 0,15 0,10

Είδος εκτροφής Για κάθε θέση επιχείρησης ανεξαρτήτως αριθμού παραγωγικών μονάδων
Προϊόντα υδατοκαλλιέργειας 200€ ανά ημέρα επιθεώρησης

Σε όλες τις αναγραφόμενες τιμές προστίθεται ο νόμιμος ΦΠΑ

1 Συμπεριλαμβάνονται  εκτατικές καλλιέργειες όπως αρωματικά/φαρμακευτικά φυτά, όσπρια, είδη για ζωοτροφές, πατάτες, βιομηχανική
τομάτα, τεχνητοί λειμώνες, ενεργειακές καλλιέργειες, κρόκος κλπ.
2 Για κάθε εισαγωγή σμήνους μη βιολογικών πουλάδων από συμβατική μονάδα παραγωγής υπάρχει επιπλέον χρέωση 150 € / σμήνος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Αναλογικό κόστος για τις παρασκευαστικές επιχειρήσεις

1. Το αναλογικό κόστος για τις παρασκευαστικές επιχειρήσεις αποτελείται από τις χρεώσεις:
 της δραστηριότητας
 των κατηγοριών προϊόντων και
 των θέσεων/μονάδων επιχείρησης

2. Κατηγορίες δραστηριοτήτων
Οι κατηγορίες στις οποίες εντάσσεται κάθε παραγωγική δραστηριότητα (πλην της πρωτογενούς παραγωγής)
αναφέρονται στον Πίνακα Α με την αντίστοιχη χρέωση ανά κατηγορία.

Πίνακας Α
α/α Δραστηριότητα Χρέωση ανά κατηγορία (€)
1. Αποθήκευση, Χονδρεμπόριο, Σημεία λιανικής πώλησης 150,00
2. Τυποποίηση, Συσκευασία 200,00
3. Μεταποίηση, Εισαγωγή από τρίτες χώρες 250,00

3. Κατηγορίες προϊόντων
 Η πρώτη κατηγορία προϊόντων δε χρεώνεται.
 Για κάθε επιπλέον της μίας κατηγορίας προϊόντων, υπολογίζεται επιπλέον χρέωση 50€ ανά κατηγορία. Στον

Πίνακα Β ορίζονται οι κατηγορίες προϊόντος.
 Η χρέωση αυτή δεν αφορά στις δραστηριότητες αποθήκευση, χονδρεμπόριο και σημεία λιανικής πώλησης.

Πίνακας Β
α/α Κατηγορία προϊόντος
1. Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος
2. Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
3. Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών
4. Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων
5. Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων – παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου
6. Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων
7. Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής
8. Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών
9. Ποτοποιία

4. Μονάδες επιχείρησης
 Η πρώτη μονάδα / θέση επιχείρησης δε χρεώνεται.
 Για κάθε επιπλέον μονάδα που εμπλέκεται στη διαδικασία που πιστοποιεί ο φορέας και ανήκει στην επιχείρηση

υπολογίζεται επιπλέον χρέωση 100 €.

Σε όλες τις αναγραφόμενες τιμές προστίθεται ο νόμιμος ΦΠΑ
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0 01/08/2011 Αρχική έκδοση (Αντικαθιστά τα έντυπα F-2506 & F-2507) LDK/FV
1 01/03/2016 Προσθήκη στο αναλογικό κόστος για: α) τις επιχειρήσεις φυτικής

παραγωγής το είδος καλλιέργειας: Φύκια και β) τις επιχειρήσεις
ζωικής παραγωγής, το είδος εκτροφής: Προϊόντα υδατοκαλλιέρ-
γειας

LDK/FV


