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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ 
 
 

Άρθρο 1 
Αντικείµενο  

 
Ο παρών Κανονισµός αναφέρεται στη χρήση σηµάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την 

επισήµανση και τη διαφήµιση των πιστοποιηµένων προϊόντων τους. 
 

Άρθρο 2 
Πεδίο εφαρµογής 

 
Όλες οι ετικέτες τροφίµων και υλικών συσκευασίας οι οποίες αναφέρονται στον όρο ″βιολογικό″ ή σε παράγωγά του 

όπως «προϊόν βιολογικής γεωργίας» καλύπτονται από τον Κανονισµό 834/2007. Οι συµβεβληµένες µε την a Cert 
επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν ή/και, παρασκευάζουν ή/και εισάγουν προϊόντα σύµφωνα µε τους Κανονισµούς 
834/2007 & 889/2008  και πιστοποιούνται για τη δραστηριότητά τους αυτή, θα χρησιµοποιούν τα χορηγηθέντα από την 
a Cert σήµατα σύµφωνα  µε τον παρόντα Κανονισµό και µόνο για προϊόντα για τα οποία έχει χορηγηθεί η αντίστοιχη 
πιστοποίηση. 
 

Άρθρο 3 
Επισήµανση βιολογικών προϊόντων-Κανονισµός 834/2007 

 
Στην επισήµανση και διαφήµιση προϊόντων που έχουν πιστοποιηθεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό 834/2007 

περιλαµβάνεται υποχρεωτικά το όνοµα και ο Κωδικός του Φορέα (GR-BIO-05). 
 

Η a Cert παραχωρεί το δικαίωµα χρήσης του Ονόµατος, του Κωδικού και του σήµατος  της, τα οποία αποτελούν 
αποκλειστική ιδιοκτησία του Φορέα, σε επιχειρήσεις που πιστοποιεί και µόνο για την επισήµανση και διαφήµιση 
προϊόντων τα οποία έχουν πιστοποιηθεί  σύµφωνα µε τον Κανονισµό 834/2007. 

Στην επισήµανση προϊόντων που διατίθενται στον τελικό καταναλωτή, τα στοιχεία του Φορέα θα πρέπει να 
διατηρούνται στη µορφή που περιγράφεται στον παρόντα Κανονισµό, ενώ, αν το προϊόν διατίθεται στη χονδρική, µπορεί 
να αναφέρεται µε απλά τυπογραφικά στοιχεία.  

Για τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει προηγουµένως να έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης ή/και Πιστοποιητικό 
Ποσότητας.  

Απαγορεύεται η χρήση του εθνικού και του κοινοτικού σήµατος, ή οποιονδήποτε στοιχείων του Φορέα στην 
επισήµανση ή διαφήµιση προϊόντων τα οποία δεν περιλαµβάνονται σε Πιστοποιητικό Προϊόντος.  

 
Άρθρο 4 
Ενδείξεις  

 
1. Στην επισήµανση, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Κανονισµού 834/2007, µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι 

ακόλουθες ενδείξεις µε τους όρους που περιγράφονται: 
  
α) «Προϊόν Βιολογικής Γεωργίας» 

� Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε στάδιο πλήρως βιολογικό  
� Το προϊόν να έχει παραχθεί σύµφωνα ή να έχει εισαχθεί από τρίτες χώρες σύµφωνα µε τους Κανονισµούς 

834/2007 & 889/2008,   
Επιπλέον, εάν πρόκειται για µεταποιηµένα γεωργικά φυτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, πρέπει  
� Τουλάχιστον το 95% των γεωργικής προέλευσης συστατικών του να είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τους 

Κανονισµούς 834/2007 & 889/2008  
� Όλα τα υπόλοιπα συστατικά γεωργικής ή µη προέλευσης πρέπει να περιλαµβάνονται στα παραρτήµατα του 

Κανονισµού 889/2008 ή να έχουν επιτραπεί προσωρινά από την αρµόδια αρχή του κράτους   
� Το προϊόν να περιέχει µόνον ουσίες που αναφέρονται στον Κανονισµό 889/2008 (Παράρτηµα VΙΙI, τµήµα Α) 

ως συστατικά µη γεωργικής προέλευσης. 
� Το προϊόν ή τα συστατικά του δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία µε ιοντίζουσες ακτινοβολίες. 
� Το προϊόν ή τα συστατικά του έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία µόνο µε ουσίες που περιέχονται στο παράρτηµα 

VΙΙI τµήµα Β  του Κανονισµού 889/2008.  
 
β) Προϊόν υπό Μετατροπή στην Βιολογική Γεωργία 

� Το προϊόν περιέχει µόνο ένα φυτικό συστατικό γεωργικής προέλευσης 
� Το προϊόν βρίσκεται σε στάδιο µετατροπής 
� Tο χρώµα, το µέγεθος και ο τύπος γραµµάτων των ενδείξεων αυτών δεν πρέπει να είναι εµφανέστερα από την 

ονοµασία πώλησης του προϊόντος 
� Σε αυτή την ένδειξη, οι λέξεις «βιολογική γεωργία» δεν πρέπει να είναι εµφανέστερες από τις λέξεις «υπό 

Μετατροπή». 
 

2. Στην επισήµανση και διαφήµιση µεταποιηµένων προϊόντων είναι δυνατόν να περιέχονται  ενδείξεις σχετικά µε το 
βιολογικό τρόπο παραγωγής τους υπό τους εξής όρους: 

� Τουλάχιστον το 95% των γεωργικής προέλευσης συστατικών του προϊόντος είναι ή προέρχονται από βιολογικά 
προϊόντα. 

� Όλα τα υπόλοιπα γεωργικής προέλευσης συστατικά του προϊόντος να περιέχονται στο παράρτηµα ΙΧ του 
Κανονισµού ή να έχουν επιτραπεί προσωρινά από την αρµόδια αρχή του κράτους 
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� Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο βιολογικό τρόπο παραγωγής  στον κατάλογο συστατικών πρέπει να αφορούν 
σαφώς µόνο τα συστατικά που παράγονται ή εισάγονται σύµφωνα µε τον Κανονισµό.  

� Οι ενδείξεις αυτές πρέπει επίσης να εµφανίζονται χωριστά, στο ίδιο οπτικό πεδίο µε την ονοµασία πώλησης και 
να έχουν τη µορφή «χ% των συστατικών γεωργικής προέλευσης είναι βιολογικής παραγωγής».  Η ένδειξη 
αυτή δεν πρέπει να είναι χρώµατος, µεγέθους ή τύπου γραµµάτων που να την καθιστούν εµφανέστερη από την 
ονοµασία πώλησης του προϊόντος. 

� Τα συστατικά (βιολογικά και µη) πρέπει να αναγράφονται σε φθίνουσα σειρά ως προς την επί τοις εκατό 
περιεκτικότητά τους σε βάρος. Επίσης, πρέπει όλα να αναγράφονται µε τον ίδιο τύπο, χρώµα και µέγεθος 
γραµµάτων. 

 
3. Ειδικά για τις ζωοτροφές, σύνθετες ζωοτροφές και πρώτες ύλες ζωοτροφών, στην επισήµανση, ή στα εµπορικά 

έγγραφα, µπορεί να γίνει αναφορά στο βιολογικό τρόπο παραγωγής µε τις εξής προϋποθέσεις: 
α) τα προϊόντα έχουν παραχθεί, παρασκευασθεί ή εισαχθεί από επιχείρηση που ελέγχεται σύµφωνα µε τους 

Κανονισµούς 834/2007 & 889/2008. 
β) τα προϊόντα, συµπεριλαµβανοµένων των πρώτων υλών τους και κάθε άλλης ουσίας που χρησιµοποιείται για την 

παρασκευή των εν λόγω προϊόντων, δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία µε ιοντίζουσα ακτινοβολία. 
γ) πληρούνται, εφόσον χρειάζεται, οι όροι που αναφέρονται στα άρθρα 21 & 22 του Κανονισµού  889/2008 
δ) πρώτες ύλες ζωοτροφών προερχόµενες από τη βιολογική γεωργία δεν εισέρχονται ταυτόχρονα µε τις ίδιες 

πρώτες ύλες συµβατικής παραγωγής στη σύνθεση του προϊόντος 
ε) πρώτες ύλες ζωοτροφών προερχόµενες από προϊόντα βιολογικής γεωργίας σε µεταβατικό στάδιο, δεν 

εισέρχονται ταυτόχρονα µε τις ίδιες πρώτες ύλες συµβατικής παραγωγής στη σύνθεση του προϊόντος. 
4.  Η αναφορά στο βιολογικό τρόπο παραγωγής, για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, σηµείο 3, 

γίνεται µόνο µε την ακόλουθη ένδειξη: 
α) «Προϊόν Βιολογικής Γεωργίας», όταν τουλάχιστον το 95 % επί της ξηράς ουσίας του προϊόντος αποτελείται από 

πρώτες ύλες ζωοτροφών προερχόµενες από τη βιολογική γεωργία� 
β) «Μπορεί να χρησιµοποιηθεί στη βιολογική γεωργία σύµφωνα µε τον Κανονισµό  834/2007», για τα προϊόντα που 

περιλαµβάνουν πρώτες ύλες προερχόµενες από τη βιολογική γεωργία ή/και πρώτες ύλες προερχόµενες από προϊόντα 
βιολογικής γεωργίας σε µεταβατικό στάδιο ή/και πρώτες ύλες συµβατικής παραγωγής σε διάφορες ποσότητες. 

Οι ενδείξεις αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν σύµφωνα µε τους εξής όρους  
α) πρέπει να διαχωρίζεται από τις µνείες που αναφέρονται στο άρθρο 5 της οδηγίας 79/373/ΕΟΚ ή στο άρθρο 5 

παράγραφος 1 της οδηγίας 96/25/ΕΚ� 
β) δεν µπορεί να εµφανίζεται µε χρώµα, σχήµα ή τύπο χαρακτήρων που την καθιστούν εµφανέστερη από την 

περιγραφή ή την ονοµασία της ζωοτροφής  
γ) πρέπει να συνοδεύεται, στο ίδιο οπτικό πεδίο, από µνεία εκφραζόµενη σε βάρος ξηράς ουσίας, η οποία 

αναφέρεται: 
i) στο περιεχόµενο σε πρώτη(-ες) ύλη(-ες) ζωοτροφών προερχόµενες από τη βιολογική γεωργία, 
ii) στο περιεχόµενο σε πρώτη(-ες) ύλη(-ες) ζωοτροφών προερχόµενες από προϊόντα βιολογικής γεωργίας σε 

µεταβατικό στάδιο, 
iii) στο συνολικό περιεχόµενο των ζωοτροφών γεωργικής προέλευσης, 
δ) πρέπει να συνοδεύεται την επωνυµία ή/και τον κωδικό του Φορέα,  
ε) πρέπει να συνοδεύεται από κατάλογο των ονοµασιών των πρώτων υλών για ζωοτροφές που προέρχονται από τη 

βιολογική γεωργία, 
στ) πρέπει να συνοδεύεται από κατάλογο των ονοµασιών των πρώτων υλών για ζωοτροφές που προέρχονται από 

προϊόντα βιολογικής γεωργίας σε µεταβατικό στάδιο. 
 

Άρθρο 5 
Μορφή Ονόµατος, Κωδικού και Σήµα 

 
1. Η επωνυµία του Φορέα καθώς και ο κωδικός του πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται χρησιµοποιώντας τα εξής 

στοιχεία: 
α) Γραµµατοσειρά:    «a Cert» Century και «European Organization for Certification» Arial    
β) Χρώµα γραµµατοσειράς: για το a: πορτοκαλί (R:255, G:102, B:0),   και για τα υπόλοιπα γράµµατα: Μαύρο (R:0, 
G:0, B:0), 
γ) Χρώµα λογότυπου ΕΕ όπως περιγράφεται στο Άρθρο 6 της παρούσας. 

2. Το σήµα του Φορέα µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε διαστάσεις οι οποίες να τηρούν την αναλογία του δείγµατος 
(2,5 πλάτος/1 ύψος  για την οριζόντια έκδοση & 1 πλάτος/1,31 ύψος για την κατακόρυφη έκδοση) 

3. Για την διευκόλυνση των πελατών αλλά και την διασφάλιση της χρήσης του συνόλου των απαιτούµενων 
ενδείξεων η A Cert AE ανέπτυξε και παρέχει στους πελάτες της ενιαία επισήµανση που περιλαµβάνει το λογότυπο του 
φορέα, τον επίσηµο κωδικό του όπως αυτός απονεµήθηκε από το ΥΠΑΑΤ και το Ευρωπαϊκό σήµα σε κάθετη και 
οριζόντια διάταξη, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα που ακολουθούν: 
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3. Τα ανωτέρω σήµατα παρέχονται σε διάφορες διαστάσεις. Εφόσον, η χρησιµοποίηση του σήµατος σε διάφορα είδη 

καθιστά απαραίτητη τη σµίκρυνση, το ελάχιστο ύψος είναι 1,6 εκ για την κατακόρυφη έκδοση και 0,64 για την 
οριζόντια. 
 

4. Η χρήση µονόχρωµου σήµατος (ασπρόµαυρο) συνιστάται µόνο σε περιπτώσεις που η χρήση χρώµατος 
αποδεικνύεται δυσχερής για πρακτικούς λόγους.  

 
5. Σε ειδικές περιπτώσεις η επιχείρηση µπορεί να χρησιµοποιήσει το σήµα του Φορέα µε άλλη µορφή ή διαστάσεις 

µόνο κατόπιν έγκρισης του ∆ιευθυντή Πιστοποίησης.  
 

Άρθρο 6 
Κοινοτικός Λογότυπος 

 
Η χρήση του κοινοτικού λογότυπου είναι υποχρεωτική από 01/07/2010 σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΕ)  271/2010 για 

την επισήµανση και διαφήµιση προϊόντων που έχουν πιστοποιηθεί ως προς αυτόν. Επιτρέπεται να συνεχιστεί η διάθεση 
στην αγορά αποθεµάτων προϊόντων που έχουν παραχθεί, συσκευαστεί και σηµανθεί πριν από την 1η Ιουλίου 2010, 
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ή τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 834/2007, µε ενδείξεις που αναφέρονται 
στη µέθοδο βιολογικής παραγωγής µέχρι την εξάντληση των αποθεµάτων. Το χρώµα αναφοράς Pantone είναι πράσινο 
Pantone αριθ. 376 και πράσινο [50 % κυανούν + 100 % κίτρινο] όταν χρησιµοποιείται τετραχρωµία. 

 

 
Έγχρωµος Λογότυπος βιολογικής παραγωγής της ΕΕ 

 
Ο λογότυπος βιολογικής παραγωγής της ΕΕ δύναται να χρησιµοποιείται σε ασπρόµαυρο µόνον όταν δεν είναι δυνατόν 
να χρησιµοποιείται έγχρωµος, ως εξής: 

 

 
Ασπρόµαυρος Λογότυπος βιολογικής παραγωγής της ΕΕ 
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Όταν χρησιµοποιείται το κοινοτικό λογότυπο, ένδειξη του τόπου όπου καλλιεργήθηκαν οι γεωργικές πρώτες ύλες από 
τις οποίες αποτελείται το προϊόν, εµφαίνεται επίσης στο ίδιο οπτικό πεδίο µε το λογότυπο και λαµβάνει µια από τις 
ακόλουθες µορφές, ανάλογα µε την περίπτωση: 

— «Γεωργία ΕΕ», εφόσον η γεωργική πρώτη ύλη έχει παραχθεί στην ΕΕ, 
— «Γεωργία εκτός ΕΕ», εφόσον η γεωργική πρώτη ύλη έχει παραχθεί σε τρίτες χώρες, 
— «Γεωργία ΕΕ / εκτός ΕΕ», όταν µέρος των γεωργικών πρώτων υλών έχει παραχθεί στην Κοινότητα και µέρος 

τους έχει παραχθεί σε τρίτη χώρα. 
Η προαναφερθείσα ένδειξη «ΕΕ» ή «εκτός ΕΕ» µπορεί να αντικαθίσταται ή να συµπληρώνεται από το όνοµα µιας χώρας 
στην περίπτωση που όλες οι γεωργικές πρώτες ύλες από τις οποίες αποτελείται το προϊόν έχουν παραχθεί στη 
συγκεκριµένη χώρα. 

 
Άρθρο 7 

Υποχρεώσεις όσον αφορά τη χρήση των ενδείξεων και σηµάτων  
 

Η συµβεβληµένη µε την a Cert επιχείρηση, δύναται να κάνει χρήση των ενδείξεων και σηµάτων µε τους όρους που 
αναφέρονται στον παρόντα κανονισµό, και επιπλέον τηρώντας τις παρακάτω δεσµεύσεις οι οποίες συνάγονται από την 
εθνική και κοινοτική νοµοθεσία: 

1. Να εφαρµόζει συνεχώς και ορθά τις απαιτήσεις των Κανονισµών 834/2007 & 889/2008, καθώς και των 
τροποποιήσεων αυτών. 

2. Να εφαρµόζει συνεχώς και ορθά τις απαιτήσεις του Κανονισµού Πιστοποίησης της a Cert καθώς και των 
τροποποιήσεων αυτού. 

3. Να µην χρησιµοποιεί τις ενδείξεις και τα σήµατα (κοινοτικό, και αυτό του Φορέα) µε τρόπο που να 
προκαλεί σύγχυση στους καταναλωτές ως προς τον τρόπο παραγωγής ή παρασκευής τους.  

4. Να µην χρησιµοποιεί τις ενδείξεις και τα σήµατα µε τρόπο που να υπονοµεύει την αξιοπιστία και το κύρος 
του Φορέα, όσον αφορά την πιστοποίηση. Στο ίδιο πνεύµα οφείλουν να κινούνται άπασες οι ενέργειες της 
επιχείρησης, είτε αφορούν σε εµπορικές είτε σε διαφηµιστικές πράξεις και οπωσδήποτε σε οποιαδήποτε 
πράξη συνιστά κοινοποίηση των προηγουµένων.  

5. Να µην χρησιµοποιεί τις ενδείξεις και τα σήµατα στην επισήµανση ή την διαφήµιση των εν λόγω προϊόντων 
ή κάθε άλλο ισχυρισµό που να δηµιουργεί στον αγοραστή την εντύπωση ότι οι αναφερόµενες ενδείξεις, 
σήµατα και λογότυποι αποτελούν εγγύηση ότι αυτά είναι ανωτέρας ποιότητας από άποψη οργανοληπτικών 
κριτηρίων, θρεπτικής αξίας και υγιεινής διατροφής. 

6. Να διατηρεί και να θέτει στη διάθεση του Οργανισµού οποιοδήποτε διαφηµιστικό υλικό παράγει ο ίδιος, µε 
αναφορά στον Οργανισµό Ελέγχου και τη σχετική πιστοποίηση. Στην περίπτωση ανάκλησης των 
πιστοποιητικών να διακόπτει πάραυτα τη χρήση του διαφηµιστικού υλικού, το οποίο περιέχει οποιαδήποτε 
αναφορά σε αυτά και επιστρέφει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα της πιστοποίησης στον Οργανισµό. 

7. Σε περίπτωση που τα πιστοποιηµένα προϊόντα δεν πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισµού, να ενηµερώνει 
άµεσα τον Φορέα. 

8. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Φορέας απαιτήσει την διακοπή χρήσης των ενδείξεων και σηµάτων που 
αναφέρονται στο παρόν, να το πράξει άµεσα. 

9. Να γνωστοποιεί το αργότερο 15 ηµέρες πριν την εκτύπωση διαφηµιστικού υλικού ή επισήµανσης 
οποιασδήποτε µορφής, ή αν πρόκειται για υλικό ιστοσελίδας 15 ηµέρες πριν την τοποθέτησή του σε αυτήν, 
τα αντίστοιχα σχέδια, ώστε να λαµβάνει την έγκριση του Φορέα. 

10. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η µη τήρηση των υποχρεώσεων της συµβεβληµένης επιχείρησης, η a Cert 
δύναται να προχωρήσει στη διαδικασία επιβολής κυρώσεων, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Πιστοποίησης.  

 
 

Άρθρο 8 
Προµήθεια Σηµάτων 

 
Η a Cert διαθέτει στις επιχειρήσεις που πιστοποιεί όλα τα προαναφερθέντα σήµατα σε ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή. 

Η επιχείρηση µπορεί να παραλάβει τα σήµατα είτε από τα γραφεία της εταιρίας, είτε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής τους το κόστος επιβαρύνει την επιχείρηση.  

  


