
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ — ΣΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ 

 

 Θα πρέπει να καταρτίζεται κατά τρόπο σαφή και ευπρόσιτο. 
 

Δηλαδή με τη δέουσα σαφήνεια και ακρίβεια ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να 

κατανοήσει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται για τη χρήση του σήματος 

πιστοποίησης της ΕΕ. 

 

 Πρέπει να υποβάλλεται εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

για σήμα πιστοποίησης της ΕΕ. 

 

 Δεν πρέπει να αντίκειται στη δημόσια τάξη και στα χρηστά ήθη. 

Π.χ. ο καταθέτης δεν δικαιούται να κινήσει τη διαδικασία πιστοποίησης (για παράδειγμα, 
λόγω μη συμμόρφωσης προς τις κανονιστικές διατάξεις)· η άδεια ή οι προϋποθέσεις 
χρήσης εισάγουν διακρίσεις μεταξύ των φορέων της αγοράς χωρίς τη δέουσα 
αιτιολόγηση (όπως έλλειψη αντικειμενικών κριτηρίων ή εφαρμογή μη αποδεκτών 
κριτηρίων). 
 

 Πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες υποχρεωτικές πληροφορίες, όπως απαιτείται βάσει 

του άρθρου 17 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1431 της Επιτροπής, της 

18ης Μαΐου 2017: 

 

 
1. Ονοματεπώνυμο του καταθέτη. 
 

 

 
2. Δήλωση του καταθέτη ότι δεν συνεχίζει να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που 

περιλαμβάνει την παροχή ανάλογου του προς πιστοποίηση είδους προϊόντων ή 
υπηρεσιών. 

 

 
«Δηλώνω ότι δεν ασκώ επιχειρηματική δραστηριότητα που περιλαμβάνει την 
παροχή του είδους των [προϊόντων] [υπηρεσιών] [προϊόντων και υπηρεσιών] που 
πιστοποιούνται».  

3. Αναπαράσταση του σήματος πιστοποίησης της ΕΕ. 
 

 
Η αναπαράσταση του σήματος πρέπει να είναι ακριβώς η ίδια με εκείνη που 
απεικονίζεται στην αίτηση. 

 

4. Προϊόντα ή υπηρεσίες που καλύπτει το σήμα πιστοποίησης της ΕΕ. 
 

 
Ο κατάλογος των προϊόντων και/ή των υπηρεσιών πρέπει να είναι ακριβώς ο ίδιος 
με εκείνον που περιλαμβάνεται στην αίτηση. 

 

5. Χαρακτηριστικά των προϊόντων και/ή των υπηρεσιών προς πιστοποίηση μέσω του 
σήματος πιστοποίησης της ΕΕ (όπως π.χ. το υλικό, ο τρόπος παραγωγής των 



προϊόντων ή παροχής των υπηρεσιών, η ποιότητα ή η ακρίβεια). 
 

 
 Τα χαρακτηριστικά πρέπει να αναφέρονται και να επεξηγούνται σαφώς σε σχέση με 

τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο πιστοποίησης, 
λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να γίνονται κατανοητά με σαφήνεια και ακρίβεια 
από το ενδιαφερόμενο κοινό. 

 
 Σε περίπτωση που το σήμα καλύπτει ευρύ φάσμα προϊόντων, με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά προς πιστοποίηση, ανάλογα με την κατηγορία κάθε επιμέρους 
προϊόντος, τα πρότυπα προς πιστοποίηση πρέπει να καθορίζονται για καθέναν από 
τους διαφορετικούς τύπους προϊόντων. 

 
 Όσον αφορά τις υπηρεσίες, πρέπει να καθορίζονται για καθένα από τα διαφορετικά 

είδη υπηρεσιών τα χαρακτηριστικά των εν λόγω υπηρεσιών και όχι τα γνωρίσματα 
των παρόχων υπηρεσιών. 
 

 Η περιγραφή των χαρακτηριστικών μπορεί να είναι γενική, χωρίς να είναι 
απαραίτητο να αναλύονται όλες οι τεχνικές πτυχές και προδιαγραφές, και μπορεί να 
συμπληρώνεται απλώς από παραπομπές σε επίσημες (δηλαδή φορείς του ιδιωτικού 
ή του δημόσιου τομέα) ή ευρέως διαθέσιμες πηγές (π.χ. από τον ίδιο τον καταθέτη) 
μέσω παραρτημάτων ή άμεσων συνδέσμων προς τον αντίστοιχο δικτυακό τόπο. 

 
 Τα εν λόγω προϊόντα ή οι σχετικές υπηρεσίες δεν μπορούν να πιστοποιηθούν ως 

προς τη γεωγραφική τους προέλευση, όπως ορίζεται στο άρθρο 83 παράγραφος 1 
του κανονισμού για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

6. Προϋποθέσεις χρήσης του σήματος πιστοποίησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
των σχετικών κυρώσεων. 

 

 
 Πρέπει να περιλαμβάνονται οι ειδικές προϋποθέσεις χρήσης που επιβάλλονται στον 

δικαιούχο χρήσης: 
- εάν το σήμα πρέπει να χρησιμοποιείται ως σήμα πιστοποίησης της ΕΕ· 
- αν προβλέπεται η καταβολή τελών σε σχέση με τη χρήση του σήματος· 
- κ.λπ. 

 
 Είναι υποχρεωτικό να προσδιορίζονται οι ενδεδειγμένες κυρώσεις που επιβάλλονται 

στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
- εάν δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις χρήσης· και  
- εάν γίνεται κατάχρηση του σήματος πιστοποίησης της ΕΕ. 
 

7. Πρόσωπα που δικαιούνται να χρησιμοποιούν το σήμα πιστοποίησης της ΕΕ. 
 

 
 Σαφής προσδιορισμός των προσώπων που έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν το 

σήμα πιστοποίησης της ΕΕ: 
(i) κάθε πρόσωπο το οποίο πληροί το απαιτούμενο πρότυπο (όπως καθορίζεται 

στα σημεία 5 και 6) 
(ii) μια ειδική κατηγορία προσώπων (με σαφή καθορισμό των αντικειμενικών 

κριτηρίων) 
 
 Εάν ο καταθέτης σκοπεύει να καταρτίσει κατάλογο δικαιούχων χρήσης του σήματος 



πιστοποίησης της ΕΕ, πρέπει να γίνεται σχετική παραπομπή μέσω συνδέσμου προς 
τον αντίστοιχο δικτυακό τόπο που θα επιτρέπει τη συστηματική επικαιροποίηση του 
κανονισμού χρήσης, χωρίς να απαιτείται τροποποίησή του. 

 

8. Τρόπος με τον οποίο ο φορέας πιστοποίησης ελέγχει τα χαρακτηριστικά αυτά και 
εποπτεύει τη χρήση του σήματος πιστοποίησης της ΕΕ. 

 

 
 Ανάγκη προσδιορισμού των χρησιμοποιούμενων μεθόδων ελέγχου και του 

εφαρμοζόμενου συστήματος εποπτείας από τον καταθέτη/κάτοχο του σήματος 
πιστοποίησης της ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες που 
φέρουν το σήμα διαθέτουν πράγματι τα πιστοποιημένα χαρακτηριστικά: 
 

- μέθοδοι και συχνότητα ελέγχου και εποπτείας· 
- επαγγελματικά προσόντα των προσώπων που διενεργούν τους ελέγχους και 

ασκούν την εποπτεία· 
- «παράγοντες ενεργοποίησης» συμπληρωματικών ή ενισχυμένων μέτρων 

ελέγχου ή εποπτείας· 
- κ.λπ. 
 
Αμφότερες οι δέσμες μέτρων (ελέγχου και εποπτείας) πρέπει να περιγράφονται από 
τον καταθέτη με τη δέουσα σαφήνεια ώστε τόσο το Γραφείο όσο και οι φορείς της 
αγοράς να μπορούν να πειστούν ότι επαρκούν για να διασφαλιστεί ότι το σήμα 
πιστοποίησης καλύπτει όντως τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες που λαμβάνουν 
πράγματι πιστοποίηση. 
 

 Ο καταθέτης ενδέχεται να μην χρειάζεται να διενεργεί τους ελέγχους ή να ασκεί την 
εποπτεία των προϋποθέσεων χρήσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να είναι 
απαραίτητη η συνεργασία του με πιο εξειδικευμένους εξωτερικούς ελεγκτές και/ή 
επόπτες. 

 
 Επιπλέον, ο έλεγχος των προϊόντων και/ή των υπηρεσιών που φέρουν το σήμα, 

καθώς και η εποπτεία τήρησης των προϋποθέσεων χρήσης, είναι πιθανό να 
περιορίζονται στη διεξαγωγή δειγματοληπτικών ή τυχαίων ελέγχων και να μην 
απαιτείται η επέκτασή τους στο σύνολο των πιστοποιημένων προϊόντων ή χρηστών. 

 

Σημείωση: Σε περίπτωση που ο καταθέτης συμπληρώνει τις υποχρεωτικές πληροφορίες 

που περιέχονται στον κανονισμό χρήσης με τη μορφή παραρτημάτων, τα εν λόγω 

παραρτήματα θα πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς μέσω αρίθμησης, τόσο στο κείμενο του 

κανονισμού χρήσης όσο και στα συνημμένα έγγραφα, ώστε να παρέχεται στον αναγνώστη η 

δυνατότητα να αναγνωρίζει με ευχέρεια τη σύνδεση μεταξύ τους και να εξασφαλίζεται η 

διατήρηση της συνέπειας. 

 




