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ΟΔΗΓΙΑ ΟΡΘΗ ΥΡΗΗ ΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ 

 

Η Α CERT Επξσπατθόο Οξγαληζκόο Πηζηνπνίεζεο AE ρνξήγεζε, κεηά από επηηπρή επηζεώξεζε ηνπ 

Σπζηήκαηνο Πνηόηεηαο πνπ εθαξκόδεη ε επηρείξεζή ζαο, ηα εμήο: 

 

α) Τν Πηζηνπνηεηηθό Σπκκόξθσζεο Σπζηήκαηνο Πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ην πξόηππν ISO 9001:2015  

θαζώο θαη ην δηθαίσκα ρξήζεο απηνύ. 

  

β) Τν Σήκα Πηζηνπνίεζεο απνθιεηζηηθά θαη κόλν κε ηε κνξθή πνπ θαίλεηαη ζην ηέινο ηεο παξνύζαο 

νδεγίαο.  

 

Η πνιηηηθή ηνπ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο A CERT όζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ησλ ζεκάησλ θαη ησλ 

πηζηνπνηεηηθώλ πνπ εθδίδεη, είλαη: 

 

Τν δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ζήκαηνο πηζηνπνίεζεο ή νπνηαδήπνηε ιεθηηθή αλαθνξά ζηελ πηζηνπνίεζε 

αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηηο δξαζηεξηόηεηεο (πεδίν εθαξκνγήο), εγθαηαζηάζεηο, εθκεηαιιεύζεηο, 

νξγαλσηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο πνπ επηζεσξήζεθαλ κε ζεηηθό απνηέιεζκα θαη δελ επηηξέπεηαη 

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα άιιεο πέξαλ απηώλ.  

 

Τν Σήκα Πηζηνπνίεζεο ή νπνηαδήπνηε ιεθηηθή αλαθνξά ζηελ πηζηνπνίεζε δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί 

από ηελ επηρείξεζε ζην έληππν θαη δηαθεκηζηηθό ηεο πιηθό, ελώ δελ επηηξέπεηαη ε θαζ' νηνλδήπνηε 

ηξόπν ρξεζε ηνπ πάλσ ζε πξντόληα ή ζπζθεπαζίεο, έηζη ώζηε λα είλαη δπλαηό λα εθιεθζεί όηη ηα 

πξντόληα απηά έρνπλ πηζηνπνηεζεί θαη θαιύπηνληαη από ηo αλσηέξσ ζήκα πνπ ρνξεγείηαη από ηελ A 

CERT Επξσπατθόο Οξγαληζκόο Πηζηνπνίεζεο AE. Επίζεο, απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ηνπ ζήκαηνο 

πηζηνπνίεζεο ζε αλαθνξέο εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ, δηαθξηβώζεσλ ή ειέγρσλ. 

 

Η επηρείξεζε ππνρξενύηαη, επνκέλσο, λα απόζρεη από νπνηαδήπνηε ζρεηηθή παξαπιαλεηηθή ελέξγεηα. Η 

επηρείξεζε ππνρξενύηαη λα ζέηεη ππόςε ηεο A CERT AE, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ηελ ζρεηηθή έγθξηζή ηεο, 

όια ηα έγγξαθα/ έληππα θαη ηηο ζέζεηο, επί ησλ νπνίσλ πξνηίζεηαη λα επηζέζεη ην ζήκα ή λα θάλεη 

νπνηαδήπνηε ιεθηηθή αλαθνξά ζηελ πηζηνπνίεζε, θαζώο θαη ην δηαθεκηζηηθό πιηθό ηεο, ην νπνίν 

αλαθέξεηαη ζην ζήκα απηό θαη ζην Πηζηνπνηεηηθό. Η γλσζηνπνίεζε απηή ζα γίλεηαη πξηλ από ηελ θαζ' 

νηνλδήπνηε ηξόπν ρξεζηκνπνίεζε ή ζέζε ζε θπθινθνξία ηνπ εληύπνπ θαη δηαθεκηζηηθνύ ελ γέλεη 

πιηθνύ ηεο επηρείξεζεο. 

 

Εάλ ε επηρείξεζε αιιάμεη επσλπκία, λνκηθή κνξθή, εηαηξηθό ηύπν ή ινηπά νπζηώδε ζηνηρεία ηεο 

ππόζηαζεο θαη ηαπηόηεηαο ηεο ή επεθηείλεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο  θαη ελ γέλεη ζηνηρεία, ηα νπνία 

ηξνπνπνηνύλ ην πηζηνπνηεηηθό πνπ ηεο έρεη ρνξεγεζεί, πξέπεη λα απεπζύλεη γξαπηό αίηεκα ζηελ A 

CERT AE πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ πξνεγνύκελε έγγξαθε ζπλαίλεζή ηεο (ICS-ISO 9001-D1.1). 

 

Σε πεξίπησζε αλαζηνιήο ή απόζπξζεο ηεο πηζηνπνίεζεο ε επηρείξεζε ππνρξενύηαη λα δηαθόςεη ηε 

ρξήζε ηνπ δηαθεκηζηηθνύ πιηθνύ πνπ παξαπέκπεη ζηελ πηζηνπνίεζή ηεο. Σε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε 

ηνπ δηαθεκηζηηθνύ πιηθνύ ππνρξενύηαη λα πξνβεί θαη ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ πεδίνπ 

πηζηνπνίεζεο, ώζηε λα κελ ππνλνείηαη πηζηνπνίεζε γηα εθηόο πεδίνπ δξαζηεξηόηεηεο. Τέινο, ε 

πηζηνπνίεζε δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε ηξόπν πνπ ζα δπζθήκηδε ηνλ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο ή 

ηε δηεξγαζία Πηζηνπνίεζεο.  
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Η ρνξήγεζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Σπκκόξθσζεο ζηελ επηρείξεζε δελ απνθιείεη ζε θακία πεξίπησζε ηελ 

επζύλε πνπ έρεη ε ίδηα θαηά ην λόκν γηα ηπρόλ ειαηηώκαηα ησλ πξντόλησλ πνπ παξάγεη, ησλ 

ππεξεζηώλ πνπ παξέρεη ή ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηύζζεη. 

 

Τα ζήκαηα θαη ην πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθσζεο απνηεινύλ ηδηνθηεζία ηνπ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο θαη ε 

επηρείξεζε ζε πεξίπησζε παξαπιαλεηηθήο ρξήζεο ππνρξενύηαη θαηώπηλ απαίηεζεο ηνπ Φνξέα λα 

πξνβεί ζε δηνξζώζεηο θαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη ν Φνξέαο αλάινγα λα πξνβεί ζηελ αλαζηνιή, ηελ 

αλάθιεζε ηεο πηζηνπνίεζεο, ζηε δεκνζηνπνίεζε ηεο παξαβίαζεο θαη αλ είλαη απαξαίηεην ζηηο 

απαξαίηεηεο λόκηκεο ελέξγεηεο.  

 

 

ΛΟΓΟΣΤΠΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ A CERT 

 

 
 

 

 


