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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 

1. Ο παρών τιµοκατάλογος αφορά τις επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής ζωικής 
κατεύθυνσης. 
 

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 100€, και επιπλέον 
 o τη χρέωση ανά είδος και αριθµό ζώων σύµφωνα µε τον πίνακα Α  
 • 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 πρώτης επισήµανσης (επισήµανση πρωτογενούς προϊόντος 

που λαµβάνει χώρα εντός της επιχείρησης) 
 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 150€. Εάν 

η συνολική χρέωση είναι µικρότερη των 150€, τότε καταβάλλεται το 
σύνολο του ποσού. 

 o Εντός πέντε (5) µηνών καταβάλλει το υπόλοιπο ποσό 
 o Κάθε έτος καταβάλλεται εφάπαξ το ποσό που αναφέρεται στο έντυπο 

Ανάλυση Οικονοµικών Υποχρεώσεων, οπωσδήποτε πριν την ετήσια 
επιθεώρηση και την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων 
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3. Εκπτώσεις: 
 • Η a Cert δύναται να κάνει εκπτώσεις: 
 o Σε περιπτώσεις που το συνολικό ποσό του ετήσιου κόστους πιστοποίησης 

εξοφληθεί µε την υπογραφή του συµφωνητικού 10%, 
 o Σε περιπτώσεις που το συνολικό ποσό του ετήσιου κόστους πιστοποίησης 

εξοφληθεί µέχρι και 15 ηµέρες από τη γενέθλια ηµεροµηνία ένταξης της 
επιχείρησης στο σύστηµα ελέγχου και πιστοποίησης της a Cert 10%, 

 o Σε περιπτώσεις καταστροφής της παραγωγής λόγω αβιοτικών παραγόντων 
30%, 

 o Σε αναγνωρισµένες οµάδες παραγωγών ή οµάδες παραγωγών 50 ατόµων 
και άνω 20%. 

 • Η a Cert παρέχει δωρεάν υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης: 
 o Σε περιπτώσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικών, ερευνητικών και 

ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων για εκπαιδευτικούς σκοπούς και 
 o Σε Κοινωφελή Ιδρύµατα. 
 • Η a Cert παρέχει πιστώσεις : 
 o Έως και έξι µήνες στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης µε προσωπική 

επιταγή, 
 o Έως και 12 άτοκες δόσεις στην περίπτωση εξόφλησης µε οποιαδήποτε 

πιστωτική κάρτα visa ή master card. 

4. Πιστοποίηση περισσότερων της µίας  δραστηριοτήτων: 
 Σε περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση εντάσσει επιπλέον προς πιστοποίηση:  
 • Γεωργική εκµετάλλευση: το συνολικό κόστος µειώνεται κατά 20%  
 • Μονάδα παρασκευής (µεταποιητική) 
 o µείωση του συνολικού κόστους κατά 30%  αν η µεταποίηση αφορά 

αποκλειστικά ιδιοπαραγόµενες πρώτες ύλες  
 o µείωση του συνολικού κόστους κατά 20%  αν η µεταποίηση  αφορά 

τουλάχιστον 50%  ιδιοπαραγόµενες πρώτες ύλες επί του συνολικού όγκου 
πρώτων υλών 

 o µείωση του συνολικού κόστους κατά  10%  αν η µεταποίηση  αφορά 
λιγότερο από 50%  ιδιοπαραγόµενες πρώτες ύλες επί του συνολικού 
όγκου πρώτων υλών 

 
5. ∆ιακοπή 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 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

 

α/α Είδος και  
Κατηγορία Ζώων 

Αριθµός 

Αιγοπρόβατα 1-50 51-100 101-150 151-200 201-400 >400 
1 

 2,6€ 2,35€ 2,1€ 1,85€ 1,6€ 1,35€ 

 
Βοοειδή: 1-5 6-15 16-30 31-40 41-50 51-60 >60 

2  
15€ 10€ 7€ 6€ 5€ 4€ 3€ 

  
Χοίροι 

 1-25 26-70 70 
3  

 25€ 8€ 5€ 

  

Πουλερικά 
1 
-   

1000 

1001 
- 

2000 

2001    
-    

4000 

> 4001 
 

κοτόπουλα 
αυγοπαραγωγής 

 
0,4€ 0,3€ 0,15€ 0,05 € 

κοτόπουλα 
κρεοπαραγωγής 0,3€ 0,25 0,1€ 0,05 € 

4 

άλλα είδη 
πουλερικών 0,4€ 0,3€ 0,15€ 0,05 € 

 
 

Μελίσσια 
 

1-20 21-40 41-60 61-80 81-200  >200 
5 

 
 3€ 2,8 € 2,4€ 2,2 € 2  € 0,8 € 

 
 

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

 
 
 


