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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ 
 
 

Άπθπο 1 
Ανηικείμενο  

 
Ο παξψλ Καλνληζκφο αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ζεκάησλ ηα νπνία ρνξεγεί ε A CERT A.E. ζε επηρεηξήζεηο γηα ηελ 

επηζήκαλζε θαη ηε δηαθήκηζε ησλ πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ ηνπο. 
 

Άπθπο 2 
Πεδίο εθαπμογήρ 

 
Όιεο νη εηηθέηεο ηξνθίκσλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηνλ φξν βηνινγηθφ ή ζε παξάγσγά ηνπ 

φπσο «πξντφλ βηνινγηθήο γεσξγίαο» θαιχπηνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 848/2018 θαη πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ). Οη ζπκβεβιεκέλεο κε ηελ A CERT επηρεηξήζεηο νη νπνίεο παξάγνπλ ή/θαη, 
παξαζθεπάδνπλ ή/θαη εηζάγνπλ βηνινγηθά πξντφληα ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 848/2018 θαη πηζηνπνηνχληαη γηα 
ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο απηή, ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ρνξεγεζέληα απφ ηελ A CERT ζήκαηα ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα 
Καλνληζκφ θαη κφλν γηα πξντφληα γηα ηα νπνία έρεη ρνξεγεζεί ε αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε. 
 

Άπθπο 3 
Επιζήμανζη βιολογικών πποϊόνηων-Κανονιζμόρ (ΕΕ) 848/2018 

 
ηελ επηζήκαλζε θαη δηαθήκηζε πξντφλησλ πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 848/2018 

πεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ην φλνκα θαη ν Κσδηθφο ηνπ Φνξέα (GR-BIO-05). 
 

Η A CERT παξαρσξεί ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ Ολφκαηνο, ηνπ Κσδηθνχ θαη ηνπ ζήκαηνο  ηεο, ηα νπνία απνηεινχλ 
απνθιεηζηηθή ηδηνθηεζία ηνπ Φνξέα, ζε επηρεηξήζεηο πνπ πηζηνπνηεί θαη κφλν γηα ηελ επηζήκαλζε θαη δηαθήκηζε 

πξντφλησλ ηα νπνία έρνπλ πηζηνπνηεζεί  ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 848/2018. 
ηελ επηζήκαλζε πξντφλησλ πνπ δηαηίζεληαη ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, ηα ζηνηρεία ηνπ Φνξέα ζα πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη ζηε κνξθή πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ, ελψ, αλ ην πξντφλ δηαηίζεηαη ζηε ρνλδξηθή, κπνξεί 
λα αλαθέξεηαη κε απιά ηππνγξαθηθά ζηνηρεία. 

Γηα ηα ελ ιφγσ πξντφληα ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρεη εθδνζεί ην Πηζηνπνηεηηθφ ηεο επηρείξεζεο.  
Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ θνηλνηηθνχ ζήκαηνο, ή νπνηνλδήπνηε ζηνηρείσλ ηνπ Φνξέα ζηελ επηζήκαλζε ή 

δηαθήκηζε πξντφλησλ ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ζην Πηζηνπνηεηηθφ.  
 

Άπθπο 4 
Ενδείξειρ  

 
1. ηελ επηζήκαλζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 30 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 848/2018, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη 
αθφινπζεο ελδείμεηο κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη: 
  
«Πξντφλ Βηνινγηθήο Γεσξγίαο»: Υξήζε φξσλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα IV ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 848/2018, θαη 
ηα παξάγσγα ή ηα ππνθνξηζηηθά ηνπο, φπσο «βην» («bio») θαη «νηθν» («eco»), κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη, κφλα ή 
ζε ζπλδπαζκφ, ζην ζχλνιν ηεο Έλσζεο θαη ζε νπνηαδήπνηε γιψζζα πεξηιακβάλεηαη ζην ελ ιφγσ παξάξηεκα γηα ηελ 
επηζήκαλζε θαη ηε δηαθήκηζε πξντφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 848/2018 
θαη πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 848/2018. 

 Σν πξντφλ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ζηάδην πιήξσο βηνινγηθφ  
 Σν πξντφλ λα έρεη παξαρζεί ζχκθσλα ή λα έρεη εηζαρζεί απφ ηξίηεο ρψξεο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 

848/2018,   
Δπηπιένλ, εάλ πξφθεηηαη γηα κεηαπνηεκέλα γεσξγηθά θπηηθά θαη θηελνηξνθηθά πξντφληα, πξέπεη  
 Σνπιάρηζηνλ ην 95% ησλ γεσξγηθήο πξνέιεπζεο ζπζηαηηθψλ ηνπ λα είλαη πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ηνλ 

Καλνληζκφ (ΔΔ) 848/2018  
 Όια ηα ππφινηπα ζπζηαηηθά γεσξγηθήο ή κε πξνέιεπζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηα παξαξηήκαηα ησλ 

Καλνληζκψλ (ΔΔ) 848/2018 & 1165/2021 ή λα έρνπλ επηηξαπεί πξνζσξηλά απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο   
 Σν πξντφλ λα πεξηέρεη κφλνλ νπζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο Καλνληζκνχο (ΔΔ) 848/2018 & 1165/2021 σο 

ζπζηαηηθά κε γεσξγηθήο πξνέιεπζεο. 
 Σν πξντφλ ή ηα ζπζηαηηθά ηνπ δελ έρνπλ ππνβιεζεί ζε επεμεξγαζία κε ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο. 
 Σν πξντφλ ή ηα ζπζηαηηθά ηνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε επεμεξγαζία κφλν κε νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηα 

παξαξηήκαηα ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 848/2018. 
 
β) Πξντφλ ππφ Μεηαηξνπή ζηελ Βηνινγηθή Γεσξγία 

 Σν πξντφλ πεξηέρεη κφλν έλα θπηηθφ ζπζηαηηθφ γεσξγηθήο πξνέιεπζεο 
 Σν πξντφλ βξίζθεηαη ζε ζηάδην κεηαηξνπήο 
 Tν ρξψκα, ην κέγεζνο θαη ν ηχπνο γξακκάησλ ησλ ελδείμεσλ απηψλ δελ πξέπεη λα είλαη εκθαλέζηεξα απφ ηελ 

νλνκαζία πψιεζεο ηνπ πξντφληνο 
 ε απηή ηελ έλδεημε, νη ιέμεηο «βηνινγηθή γεσξγία» δελ πξέπεη λα είλαη εµθαλέζηεξεο απφ ηηο ιέμεηο «ππφ 

Μεηαηξνπή». 
 
Οη παξαπάλσ φξνη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πξντφληα γηα ηα νπνία ε λνκνζεζία ηεο Έλσζεο απαηηεί λα δειψλεηαη ζηελ 
επηζήκαλζε ή ζηε δηαθήκηζε φηη ην πξντφλ πεξηέρεη ΓΣΟ, απνηειείηαη απφ ΓΣΟ ή παξάγεηαη απφ ΓΣΟ. 
 
 

2. Όζνλ αθνξά ηα κεηαπνηεκέλα ηξφθηκα, νη φξνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη: 
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α. ζηελ πεξηγξαθή πψιεζεο θαη ζηνλ θαηάινγν ησλ ζπζηαηηθψλ, εθφζνλ ν ελ ιφγσ θαηάινγνο είλαη 
ππνρξεσηηθφο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο Έλσζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη: 

i. ην κεηαπνηεκέλν ηξφθηκν ηεξεί ηνπο θαλφλεο παξαγσγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV ηνπ 
παξαξηήκαηνο II θαη ηνπο θαλφλεο πνπ ζεζπίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 παξάγξαθνο 3 ηνπ 
Καλνληζκνχ (ΔΔ) 848/2018· 

ii. ηνπιάρηζηνλ ην 95 % ηα γεσξγηθά ζπζηαηηθά ηνπ πξντφληνο θαηά βάξνο είλαη βηνινγηθά· θαη 
iii. ζηελ πεξίπησζε αξσκαηηθψλ πιψλ, ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα θπζηθέο αξσκαηηθέο νπζίεο ή θπζηθά 

αξσκαηηθά παξαζθεπάζκαηα ησλ νπνίσλ ε επηζήκαλζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 παξάγξαθνη 
2, 3 θαη 4 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1334/2008 θαη εθφζνλ φια ηα αξσκαηηθά ζπζηαηηθά θαη νη 
θνξείο αξσκαηηθψλ ζπζηαηηθψλ ζην ελ ιφγσ αξσκαηηθφ ζπζηαηηθφ είλαη βηνινγηθά· 

 
β. κφλνλ ζηνλ θαηάινγν ζπζηαηηθψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη: 

i. ιηγφηεξν απφ ην 95 % ησλ γεσξγηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ πξντφληνο θαηά βάξνο είλαη βηνινγηθά θαη ππφ 
ηνλ φξν φηη ηα ελ ιφγσ ζπζηαηηθά είλαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο παξαγσγήο πνπ ζεζπίδνληαη ζηνλ 
Καλνληζκφ (ΔΔ) 848/2018· θαη· 

ii. ην κεηαπνηεκέλν ηξφθηκν πιεξνί ηνπο θαλφλεο παξαγσγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην ζεκείν 1.5, ζην 
ζεκείν 2.1 ζηνηρείν α), ζην ζεκείν 2.1 ζηνηρείν β) θαη ζην ζεκείν 2.2.1 ηνπ κέξνπο IV ηνπ 
παξαξηήκαηνο II ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 848/2018, κε εμαίξεζε ηνπο θαλφλεο γηα ηελ πεξηνξηζκέλε 
ρξήζε ησλ κε βηνινγηθψλ γεσξγηθψλ ζπζηαηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 2.2.1 ηνπ κέξνπο IV 
ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙ, θαη πιεξνί ηνπο εηδηθνχο θαλφλεο πνπ ζεζπίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 
παξάγξαθνο 3 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 848/2018· 

 
γ. ζηελ πεξηγξαθή πψιεζεο θαη ζηνλ θαηάινγν ησλ ζπζηαηηθψλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη:: 

i. ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ είλαη κε εθηξεθφκελα ζεξάκαηα ή ςάξηα· 
ii. ν φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 αθνξά ζαθψο ζηελ πεξηγξαθή πψιεζεο άιιν ζπζηαηηθφ 

πνπ είλαη βηνινγηθφ θαη δηαθνξεηηθφ απφ ην θχξην ζπζηαηηθφ· 
iii. φια ηα άιια γεσξγηθά ζπζηαηηθά είλαη βηνινγηθά· θαη 
iv. ην κεηαπνηεκέλν ηξφθηκν πιεξνί ηνπο θαλφλεο παξαγσγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα ζεκεία 1.5, 2.1 

ζηνηρείν α), 2.1 ζηνηρείν β) θαη 2.2.1 ηνπ κέξνπο IV ηνπ παξαξηήκαηνο II ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 
848/2018, κε εμαίξεζε ηνπο θαλφλεο γηα ηελ πεξηνξηζκέλε ρξήζε ησλ κε βηνινγηθψλ γεσξγηθψλ 
ζπζηαηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 2.2.1 ηνπ κέξνπο IV ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙ, θαη πιεξνί ηνπο 
εηδηθνχο θαλφλεο πνπ ζεζπίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 παξάγξαθνο 3 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 
848/2018. 

 

ηνλ θαηάινγν ησλ ζπζηαηηθψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηα ζηνηρεία 2(α), 2(β) θαη 2(γ) επηζεκαίλνληαη ηα ζπζηαηηθά πνπ είλαη 
βηνινγηθά. Η αλαθνξά ζηε βηνινγηθή παξαγσγή κπνξεί λα εκθαίλεηαη κφλν ζε ζρέζε κε ηα βηνινγηθά ζπζηαηηθά κε ην 
ίδην ρξψκα, ην ίδην κέγεζνο θαη γξακκαηνζεηξά κε ηηο άιιεο ελδείμεηο. 
 
ηνλ θαηάινγν ζπζηαηηθψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηα ζηνηρεία 2(β) θαη 2(γ) πεξηιακβάλεηαη έλδεημε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ 
βηνινγηθψλ ζπζηαηηθψλ ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα γεσξγηθψλ ζπζηαηηθψλ κε ην ίδην ρξψκα, ην ίδην κέγεζνο θαη 
γξακκαηνζεηξά κε ηηο άιιεο ελδείμεηο. 
 
 

3. Δηδηθά γηα ηηο δσνηξνθέο, ζχλζεηεο δσνηξνθέο θαη πξψηεο χιεο δσνηξνθψλ, ζηελ επηζήκαλζε, ή ζηα εκπνξηθά 
έγγξαθα, κπνξεί λα γίλεη αλαθνξά ζην βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο κε ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: 

α) ε κεηαπνηεκέλε δσνηξνθή πιεξνί ηνπο θαλφλεο παξαγσγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα κέξε II, ΙΙΙ θαη V ηνπ 
παξαξηήκαηνο II ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 848/2018 θαη ηνπο εηδηθνχο θαλφλεο πνπ ζεζπίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 
παξάγξαθνο 3 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 848/2018. 

β) ηα πξντφληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξψησλ πιψλ ηνπο θαη θάζε άιιεο νπζίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 
παξαζθεπή ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ, δελ έρνπλ ππνβιεζεί ζε επεμεξγαζία κε ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία. 

γ) φια ηα ζπζηαηηθά γεσξγηθήο πξνέιεπζεο πνπ πεξηέρεη ε κεηαπνηεκέλε δσνηξνθή είλαη βηνινγηθά· θαη 
δ) ηνπιάρηζηνλ ην 95 % ηεο μεξάο νπζίαο ηνπ πξντφληνο είλαη βηνινγηθφ. 
 
 

4.  Οη επηρεηξήζεηο κεξηκλνχλ ψζηε νη ζχλζεηεο δσνηξνθέο πνπ επηηξέπνληαη ζην πιαίζην ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο θαη 
νη νπνίεο κεηαθέξνληαη ζε άιιεο επηρεηξήζεηο ή εθκεηαιιεχζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ρνλδξηθνχ θαη 
ιηαληθνχ εκπνξίνπ, λα δηαζέηνπλ εηηθέηα ζηελ νπνία αλαθέξνληαη, πέξαλ φισλ ησλ άιισλ ελδείμεσλ πνπ απαηηνχληαη 
απφ ην ελσζηαθφ δίθαην: 

α. Οη παξαθάησ γεληθέο πιεξνθνξίεο 
i. ηελ επσλπκία θαη δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο θαη, εάλ δηαθέξεη, ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ πσιεηή ηνπ 

πξντφληνο· 
ii. ηελ νλνκαζία ηνπ πξντφληνο· 
iii. ηελ επσλπκία ή ηνλ θσδηθφ ηεο αξρήο ειέγρνπ ή ηνπ θνξέα ειέγρνπ, ζηελ/ζηνλ νπνία/-ν ππάγεηαη ε 

επηρείξεζε, θαη 
iv. θαηά πεξίπησζε, ην ζήκα ηαπηνπνίεζεο ηεο παξηίδαο, ζχκθσλα κε ζχζηεκα ζήκαλζεο ην νπνίν 

εγθξίλεηαη είηε ζε εζληθφ επίπεδν είηε ζπκθσλείηαη κε ηελ αξρή ειέγρνπ ή ηνλ θνξέα ειέγρνπ θαη 
επηηξέπεη ηε ζπζρέηηζε ηεο παξηίδαο κε  ην αλαθεξφκελν ζην άξζξν 34 παξάγξαθνο 5 αξρείν. 

β. θαηά πεξίπησζε, θαηά βάξνο μεξάο νπζίαο: 
i. ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ βηνινγηθψλ πξψησλ πιψλ δσνηξνθψλ· 
ii. ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ ππφ κεηαηξνπή πξψησλ πιψλ δσνηξνθψλ· 
iii. ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ πξψησλ πιψλ δσνηξνθψλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηα ζεκεία i) θαη ii)· 
iv. ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ δσνηξνθψλ γεσξγηθήο πξνέιεπζεο 

γ. θαηά πεξίπησζε, νη νλνκαζίεο ησλ βηνινγηθψλ πξψησλ πιψλ δσνηξνθψλ· 
δ. θαηά πεξίπησζε, νη νλνκαζίεο ησλ ππφ κεηαηξνπή πξψησλ πιψλ δσνηξνθψλ, θαη 
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ε. γηα ζχλζεηεο δσνηξνθέο πνπ δελ κπνξνχλ λα θέξνπλ επηζήκαλζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 30 παξάγξαθνο 6 ηνπ 
Καλνληζκνχ (ΔΔ) 848/2018, έλδεημε φηη νη δσνηξνθέο απηέο επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο 
βηνινγηθήο παξαγσγήο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 848/2018. 
 

 
5. Με ηελ επηθχιαμε ηεο νδεγίαο 66/401/ΔΟΚ, νη επηρεηξήζεηο δηαζθαιίδνπλ φηη ζηελ εηηθέηα ηεο ζπζθεπαζίαο κείγκαηνο 
ζπφξσλ θηελνηξνθηθψλ θπηψλ πνπ πεξηέρεη βηνινγηθνχο θαη ππφ κεηαηξνπή ή κε βηνινγηθνχο ζπφξνπο νξηζκέλσλ 
δηαθνξεηηθψλ θπηηθψλ εηδψλ, γηα ηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί άδεηα ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα II κέξνο I ζεκείν 1.8.5 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 848/2018, παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 
κε ηα αθξηβή ζπζηαηηθά ηνπ κείγκαηνο, ηα νπνία αλαθέξνληαη σο πνζνζηφ θαηά βάξνο θάζε είδνπο θαη, θαηά πεξίπησζε, 
πνηθηιίαο πνπ πεξηέρεηαη ζην κείγκα. 
 
Δπηπιένλ ησλ ζρεηηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ παξαξηήκαηνο IV ηεο νδεγίαο 66/401/ΔΟΚ, ζηηο πιεξνθνξίεο απηέο  
πεξηιακβάλεηαη, πέξαλ ησλ ελδείμεσλ πνπ απαηηνχληαη ζηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ παξφληνο ζεκείνπ, θαη θαηάινγνο 
ησλ ζπζηαηηθψλ εηδψλ ηνπ κείγκαηνο πνπ επηζεκαίλνληαη σο βηνινγηθά ή ππφ κεηαηξνπή. Σν ειάρηζην ζπλνιηθφ πνζνζηφ 
θαηά βάξνο ησλ βηνινγηθψλ θαη ησλ ππφ κεηαηξνπή ζπφξσλ ηνπ κείγκαηνο νξίδεηαη ζην 70 %. 
 
ε πεξίπησζε πνπ ην κείγκα πεξηέρεη κε βηνινγηθνχο ζπφξνπο, ε εηηθέηα πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αθφινπζε δήισζε: “Η 
ρξήζε ηνπ κείγκαηνο επηηξέπεηαη κφλν εληφο ηνπ πεδίνπ ηεο άδεηαο θαη ζην έδαθνο ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο αξκφδηαο  
αξρήο πνπ ρνξήγεζε ηελ άδεηα ρξήζεο ηνπ παξφληνο κείγκαηνο ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα II ζεκείν 1.8.5 ηνπ  
θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2018/848 γηα ηε βηνινγηθή παξαγσγή θαη ηελ επηζήκαλζε ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ”. 
 
 

Άπθπο 5 
Απαιηήζειρ ζσεηικά με ηη ζςζκεςαζία και ηην επιζήμανζη θςηικού αναπαπαγωγικού ςλικού από βιολογικό εηεπογενέρ 

ςλικό 
  

1. Σν θπηηθφ αλαπαξαγσγηθφ πιηθφ απφ βηνινγηθφ εηεξνγελέο πιηθφ πνπ δελ πεξηέρεηαη ζε κηθξέο ζπζθεπαζίεο πξέπεη λα 
πεξηέρεηαη ζε ζπζθεπαζίεο ή πεξηέθηεο πνπ θιείλνπλ θαηά ηξφπν ψζηε λα κελ κπνξνχλ λα αλνηρηνχλ ρσξίο ε 
ζπζθεπαζία ή ν πεξηέθηεο λα θέξνπλ ίρλε επέκβαζεο. 
 
2. Η επηρείξεζε ηνπνζεηεί ζηηο ζπζθεπαζίεο ή ζηνπο πεξηέθηεο ζπφξσλ ή θπηηθνχ αλαπαξαγσγηθνχ πιηθνχ απφ 
βηνινγηθφ εηεξνγελέο πιηθφ εηηθέηα ζε ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο Έλσζεο. 
 

Η ελ ιφγσ εηηθέηα: 
α) είλαη επαλάγλσζηε, ηππσκέλε ή γξακκέλε ζηε κία πιεπξά, αρξεζηκνπνίεηε θαη επδηάθξηηε· 
β) πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα I ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ· 
γ) είλαη θίηξηλε κε πξάζηλν δηαγψλην ζηαπξφ. 
 
3. Αληί ηεο εηηθέηαο, ηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα I ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1189/2021 κπνξνχλ λα 
ηππψλνληαη ή λα αλαγξάθνληαη απεπζείαο ζηε ζπζθεπαζία ή ζηνλ πεξηέθηε. ηελ πεξίπησζε απηή, δελ εθαξκφδεηαη ην 
ζεκείν 2 ζηνηρείν γ). 
 
4. ηελ πεξίπησζε κηθξψλ, δηαθαλψλ ζπζθεπαζηψλ, ε εηηθέηα κπνξεί λα ηνπνζεηείηαη κέζα ζηε ζπζθεπαζία, ππφ ηνλ 
φξν φηη είλαη επαλάγλσζηε. 
 
5. Καηά παξέθθιηζε απφ ηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 4, νη ζπφξνη βηνινγηθνχ εηεξνγελνχο πιηθνχ πνπ πεξηέρνληαη ζε 
θιεηζηέο θαη επηζεκαζκέλεο ζπζθεπαζίεο θαη πεξηέθηεο κπνξνχλ λα πσινχληαη ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ζε κε 
επηζεκαζκέλεο θαη 
απνζθξαγηζκέλεο ζπζθεπαζίεο κέρξη ηηο κέγηζηεο πνζφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξάξηεκα II ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 
1189/2021, ππφ ηνλ φξν φηη, θαηφπηλ αηηήκαηνο, ν αγνξαζηήο ελεκεξψλεηαη γξαπηψο θαηά ηε ζηηγκή ηεο παξάδνζεο 
ζρεηηθά κε ην είδνο, ηελ νλνκαζία ηνπ πιηθνχ θαη ηνλ αξηζκφ αλαθνξάο ηεο παξηίδαο 
 
6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΣΑΙ ΣΗΝ εηηθέηα ησλ ζπζθεπαζηψλ ΟΠΩ ΠΡΟΒΛΔΠΔΣΑΙ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 7 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2 ΣΟΙΥΔΙΟ β) ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΔΔ) 1189/2021 
 
Α. Η εηηθέηα πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

1. ηελ νλνκαζία ηνπ εηεξνγελνχο πιηθνχ, θαζψο θαη ηε θξάζε «Βηνινγηθφ εηεξνγελέο πιηθφ»· 
2. «θαλφλεο θαη πξφηππα ηεο Έλσζεο»· 
3. ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ επαγγεικαηία πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επηθφιιεζε ηεο εηηθέηαο ή ηνλ 

θσδηθφ θαηαρψξηζήο ηνπ· 
4. ηε ρψξα παξαγσγήο· 
5. ηνλ αξηζκφ αλαθνξάο πνπ δίλεηαη απφ ηνλ επαγγεικαηία πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επηθφιιεζε ησλ 

εηηθεηψλ· 
6. ηνλ κήλα θαη ην έηνο θιεηζίκαηνο, κεηά ηελ έλδεημε: «έθιεηζε»· 
7. ηα είδε, αλαθεξφκελα ηνπιάρηζηνλ κε ηε βνηαληθή ηνπο νλνκαζία, ε νπνία κπνξεί λα δίλεηαη ζπληεηκεκέλα θαη 

ρσξίο ηα νλφκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ, κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο· 
8. δεισκέλν θαζαξφ ή κεηθηφ βάξνο ή δεισκέλνο αξηζκφο ζπφξσλ πξνο ζπνξά, εθηφο απφ ηηο κηθξέο 

ζπζθεπαζίεο· 
9. φηαλ αλαγξάθεηαη ην βάξνο θαη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πιηθά επηθάιπςεο ή άιια ζηεξεά πξφζζεηα, έλδεημε ηεο 

θχζεο ηνπ πξνζζέηνπ θαη επίζεο θαηά πξνζέγγηζε ζρέζε κεηαμχ ηνπ βάξνπο θαζαξψλ ζπφξσλ θαη ηνπ 
ζπλνιηθνχ βάξνπο· 

10. πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα πνπ εθαξκφδνληαη ζην θπηηθφ αλαπαξαγσγηθφ πιηθφ, 
φπσο απαηηείηαη απφ ην άξζξν 49 παξάγξαθνο 4 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1107/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ 
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Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (1)·11. ην πνζνζηφ βιαζηηθφηεηαο φηαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 
παξάγξαθνο 13 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ην βηνινγηθφ εηεξνγελέο πιηθφ δελ πιεξνί ηνπο φξνπο ζρεηηθά κε ηε 
βιαζηηθφηεηα. 

Β. Η νλνκαζία πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν Α παξάγξαθνο 1 δελ πξνθαιεί ζηνπο ρξήζηεο ηνπ πιηθνχ δπζθνιίεο φζνλ 
αθνξά ηελ αλαγλψξηζε ή ηελ αλαπαξαγσγή θαη: 

α. δελ είλαη ηαπηφζεκε νχηε ζπγρέεηαη κε νλνκαζία ππφ ηελ νπνία άιιε πνηθηιία ή βηνινγηθφ εηεξνγελέο πιηθφ 
ηνπ ίδηνπ ή ζηελά ζπγγελνχο είδνπο θαηαρσξίδεηαη ζε επίζεκν κεηξψν θπηηθψλ πνηθηιηψλ ή ζε θαηάινγν 
βηνινγηθνχ εηεξνγελνχο πιηθνχ· 

β. δελ είλαη ηαπηφζεκε νχηε ζπγρέεηαη κε άιινπο ραξαθηεξηζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα ηε δηάζεζε 
ζηελ αγνξά εκπνξεπκάησλ ή πνπ πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ ειεχζεξνη ζχκθσλα κε άιιεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο· 

γ. δελ παξαπιαλεί νχηε πξνθαιεί ζχγρπζε φζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηελ αμία ή ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 
βηνινγηθνχ εηεξνγελνχο πιηθνχ ή ηελ ηαπηφηεηα ηνπ δεκηνπξγνχ. 

 
Άπθπο 6 

Μοπθή Ονόμαηορ, Κωδικού και Σήμα  
 

1. Η επσλπκία ηνπ Φνξέα θαζψο θαη ν θσδηθφο ηνπ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα αλαγξάθνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηα εμήο 
ζηνηρεία: 
α) Γξακκαηνζεηξά:    «a Cert» Century θαη «European Organization for Certification» Arial    
β) Υξψκα γξακκαηνζεηξάο: γηα ην a: πνξηνθαιί (R:255, G:102, B:0),   θαη γηα ηα ππφινηπα γξάκκαηα: Μαχξν (R:0, 
G:0, B:0), 
γ) Υξψκα ινγφηππνπ ΔΔ φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Άξζξν 6 ηεο παξνχζαο. 

2. Σν ζήκα ηνπ Φνξέα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηαζηάζεηο νη νπνίεο λα ηεξνχλ ηελ αλαινγία ηνπ δείγκαηνο 
(2,5 πιάηνο/1 χςνο  γηα ηελ νξηδφληηα έθδνζε & 1 πιάηνο/1,31 χςνο γηα ηελ θαηαθφξπθε έθδνζε) 

3. Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ πειαηψλ αιιά θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο ρξήζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηνχκελσλ 
ελδείμεσλ ε A CERT AE αλέπηπμε θαη παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηεο εληαία επηζήκαλζε πνπ πεξηιακβάλεη ην ινγφηππν ηνπ 
θνξέα, ηνλ επίζεκν θσδηθφ ηνπ φπσο απηφο απνλεκήζεθε απφ ην ΤΠΑΑΣ θαη ην Δπξσπατθφ ζήκα ζε θάζεηε θαη 
νξηδφληηα δηάηαμε, ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή γιψζζα, ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα πνπ αθνινπζνχλ: 

 

 
 
3. Σα αλσηέξσ ζήκαηα παξέρνληαη ζε δηάθνξεο δηαζηάζεηο. Δθφζνλ, ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζήκαηνο ζε δηάθνξα είδε 

θαζηζηά απαξαίηεηε ηε ζκίθξπλζε, ην ειάρηζην χςνο είλαη 1,6 εθ γηα ηελ θαηαθφξπθε έθδνζε θαη 0,64 γηα ηελ 
νξηδφληηα. 
 

4. Η ρξήζε κνλφρξσκνπ ζήκαηνο (αζπξφκαπξν) ζπληζηάηαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε ρξήζε ρξψκαηνο 
απνδεηθλχεηαη δπζρεξήο γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο.  

 
5. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο ε επηρείξεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζήκα ηνπ Φνξέα κε άιιε κνξθή ή δηαζηάζεηο 

κφλν θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπ Γηεπζπληή Πηζηνπνίεζεο. 
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Άπθπο 7 

Κοινοηικόρ Λογόηςπορ 
 

Η ρξήζε ηνπ θνηλνηηθνχ ινγφηππνπ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ επηζήκαλζε θαη δηαθήκηζε πξντφλησλ πνπ έρνπλ 
πηζηνπνηεζεί σο πξνο απηφλ. 

Σν ινγφηππν βηνινγηθήο παξαγσγήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ζχκθσλν κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα 

 
Έγσπυμορ Λογότςπορ βιολογικήρ παπαγυγήρ τηρ ΕΕ 

 
 
Σν ρξψκα αλαθνξάο Pantone είλαη πξάζηλν Pantone αξηζ. 376 θαη πξάζηλν [50 % θπαλφ + 100 % θίηξηλν] φηαλ 
ρξεζηκνπνηείηαη ηεηξαρξσκία. 
 
Σν ινγφηππν βηνινγηθήο παξαγσγήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε καπξφαζπξν θαηά ηελ 
θάησζη εηθφλα, κφλν φηαλ δελ είλαη πξαθηηθά δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ην έγρξσκν: 

 

 
Ασππόμαςπορ Λογότςπορ βιολογικήρ παπαγυγήρ τηρ ΕΕ 

 
 
Δάλ ε ζπζθεπαζία ή ε εηηθέηα έρεη ζθνηεηλφρξσκν θφλην, ηα ζχκβνια κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε αξλεηηθφ σο 
πξνο ην ρξψκα ηεο ζπζθεπαζίαο ή ηεο εηηθέηαο. 
 
Δάλ ρξεζηκνπνηείηαη ινγφηππν έγρξσκν ζε έγρξσκν θφλην, κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη δπζδηάθξηην, κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηείηαη έλαο εμσηεξηθφο θχθινο σο πεξίγξακκα γχξσ απφ ην ινγφηππν, ψζηε λα επηηπγράλεηαη εληνλφηεξε 
αληίζεζε κε ην θφλην. 
 
Όηαλ κηα ζπζθεπαζία θέξεη ελδείμεηο ζε έλα κφλν ρξψκα, ην ινγφηππν βηνινγηθήο παξαγσγήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ζην ίδην ρξψκα. 
 
Το λογότςπο βιολογικήρ παπαγυγήρ τηρ Εςπυπαφκήρ Ένυσηρ έσει ύτορ 9 mm τοςλάσιστον και πλάτορ 13,5 
mm τοςλάσιστον· η αναλογία ύτοςρ/ πλάτοςρ είναι πάντα 1:1,5. Κατ’ εξαίπεση το ελάσιστο ύτορ μποπεί να 
μειυθεί σε 6 mm για τιρ πολύ μικπέρ σςσκεςασίερ. 
 
Σν ινγφηππν βηνινγηθήο παξαγσγήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε γξαθηθά ζηνηρεία ή ζηνηρεία 

θεηκέλνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηνινγηθή παξαγσγή ππφ ηνλ φξν φηη δελ ηξνπνπνηνχλ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ ινγφηππνπ 
βηνινγηθήο παξαγσγήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή θάπνηεο απφ ηηο ελδείμεηο πνπ νξίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ 
Καλνληζκνχ (ΔΚ) 848/2018. Όηαλ ζπλδπάδεηαη κε εζληθά ή ηδησηηθά ινγφηππα πξάζηλνπ ρξψκαηνο δηαθνξεηηθνχ απφ ην 
ρξψκα αλαθνξάο, ην ινγφηππν βηνινγηθήο παξαγσγήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ζην ελ ιφγσ 
ρξψκα. 
 
Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ην θνηλνηηθφ ινγφηππν, έλδεημε ηνπ ηφπνπ φπνπ θαιιηεξγήζεθαλ νη γεσξγηθέο πξψηεο χιεο απφ 
ηηο νπνίεο απνηειείηαη ην πξντφλ, εκθαίλεηαη επίζεο ζην ίδην νπηηθφ πεδίν κε ην ινγφηππν θαη ιακβάλεη κηα απφ ηηο 
αθφινπζεο κνξθέο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε: 

— «Γεσξγία ΔΔ», εθφζνλ ε γεσξγηθή πξψηε χιε έρεη παξαρζεί ζηελ ΔΔ, 
— «Γεσξγία εθηφο ΔΔ», εθφζνλ ε γεσξγηθή πξψηε χιε έρεη παξαρζεί ζε ηξίηεο ρψξεο, 
— «Γεσξγία ΔΔ / εθηφο ΔΔ», φηαλ κέξνο ησλ γεσξγηθψλ πξψησλ πιψλ έρεη παξαρζεί ζηελ Κνηλφηεηα θαη κέξνο 

ηνπο έρεη παξαρζεί ζε ηξίηε ρψξα (>5%). 
Η πξναλαθεξζείζα έλδεημε «ΔΔ» ή «εθηφο ΔΔ» κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη ή λα ζπκπιεξψλεηαη απφ ην φλνκα κηαο ρψξαο 
ζηελ πεξίπησζε πνπ φιεο νη γεσξγηθέο πξψηεο χιεο απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη ην πξντφλ έρνπλ παξαρζεί ζηε 
ζπγθεθξηκέλε ρψξα. 
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Άπθπο 8 
Υποσπεώζειρ όζον αθοπά ηη σπήζη ηων ενδείξεων και ζημάηων  

 
Η ζπκβεβιεκέλε κε ηελ A CERT επηρείξεζε, δχλαηαη λα θάλεη ρξήζε ησλ ελδείμεσλ θαη ζεκάησλ κε ηνπο φξνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ, θαη επηπιένλ ηεξψληαο ηηο παξαθάησ δεζκεχζεηο νη νπνίεο ζπλάγνληαη απφ ηελ 
εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία: 

1. Να εθαξκφδεη ζπλερψο θαη νξζά ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 848/2018. 
2. Να εθαξκφδεη ζπλερψο θαη νξζά ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ Πηζηνπνίεζεο ηεο A CERT θαζψο θαη ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ. 
3. Να κελ ρξεζηκνπνηεί ηηο ελδείμεηο θαη ηα ζήκαηα (θνηλνηηθφ, θαη απηφ ηνπ Φνξέα) κε ηξφπν πνπ λα 

πξνθαιεί ζχγρπζε ζηνπο θαηαλαισηέο σο πξνο ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ή παξαζθεπήο ηνπο.  
4. Να κελ ρξεζηκνπνηεί ηηο ελδείμεηο θαη ηα ζήκαηα κε ηξφπν πνπ λα ππνλνκεχεη ηελ αμηνπηζηία θαη ην θχξνο 

ηνπ Φνξέα, φζνλ αθνξά ηελ πηζηνπνίεζε. ην ίδην πλεχκα νθείινπλ λα θηλνχληαη άπαζεο νη ελέξγεηεο ηεο 
επηρείξεζεο, είηε αθνξνχλ ζε εκπνξηθέο είηε ζε δηαθεκηζηηθέο πξάμεηο θαη νπσζδήπνηε ζε νπνηαδήπνηε 
πξάμε ζπληζηά θνηλνπνίεζε ησλ πξνεγνπκέλσλ.  

5. Να κελ ρξεζηκνπνηεί ηηο ελδείμεηο θαη ηα ζήκαηα ζηελ επηζήκαλζε ή ηελ δηαθήκηζε ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ 
ή θάζε άιιν ηζρπξηζκφ πνπ λα δεκηνπξγεί ζηνλ αγνξαζηή ηελ εληχπσζε φηη νη αλαθεξφκελεο ελδείμεηο, 
ζήκαηα θαη ινγφηππνη απνηεινχλ εγγχεζε φηη απηά είλαη αλσηέξαο πνηφηεηαο απφ άπνςε νξγαλνιεπηηθψλ 
θξηηεξίσλ, ζξεπηηθήο αμίαο θαη πγηεηλήο δηαηξνθήο. 

6. Να δηαηεξεί θαη λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ Οξγαληζκνχ νπνηνδήπνηε δηαθεκηζηηθφ πιηθφ παξάγεη ν ίδηνο, κε 
αλαθνξά ζηνλ Οξγαληζκφ Διέγρνπ θαη ηε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε. ηελ πεξίπησζε αλάθιεζεο ησλ 
πηζηνπνηεηηθψλ λα δηαθφπηεη πάξαπηα ηε ρξήζε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν πεξηέρεη νπνηαδήπνηε 
αλαθνξά ζε απηά θαη επηζηξέθεη φια ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηεο πηζηνπνίεζεο ζηνλ Οξγαληζκφ. 

7. ε πεξίπησζε πνπ ηα πηζηνπνηεκέλα πξντφληα δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ, λα ελεκεξψλεη 
άκεζα ηνλ Φνξέα. 

8. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Φνξέαο απαηηήζεη ηελ δηαθνπή ρξήζεο ησλ ελδείμεσλ θαη ζεκάησλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζην παξφλ, λα ην πξάμεη άκεζα. 

9. Να γλσζηνπνηεί ην αξγφηεξν 10 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ εθηχπσζε δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ ή 
επηζήκαλζεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο, ή αλ πξφθεηηαη γηα πιηθφ ηζηνζειίδαο 5 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ 
ηνπνζέηεζή ηνπ ζε απηήλ, ηα αληίζηνηρα ζρέδηα, ψζηε λα ιακβάλεη ηελ έγθξηζε ηνπ Φνξέα. 

10. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ε κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζπκβεβιεκέλεο επηρείξεζεο, ε A CERT 
δχλαηαη λα πξνρσξήζεη ζηε δηαδηθαζία επηβνιήο θπξψζεσλ, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Πηζηνπνίεζεο. 

 
 

Άπθπο 9 
Ππομήθεια Σημάηων 

 
Η A CERT δηαζέηεη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ πηζηνπνηεί φια ηα πξναλαθεξζέληα ζήκαηα ζε ειεθηξνληθή ή έληππε 

κνξθή. Η επηρείξεζε κπνξεί λα παξαιάβεη ηα ζήκαηα είηε απφ ηα γξαθεία ηεο εηαηξίαο, είηε κέζσ ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ. ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο ην θφζηνο επηβαξχλεη ηελ επηρείξεζε. 
 


