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1. ΓΕΝΙΚΑ για την Επισήμανση 

 

Το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της ΕΕ: 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ χρησιμοποιείται ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ χρησιμοποιείται ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να χρησιμοποιείται 

1. Στην επισήμανση, παρουσίαση, 

διαφήμιση βιολογικών 

προσυσκευασμένων προϊόντων 

που παράγονται εντός ΕΕ 

 

1. Σε προϊόντα που εισάγονται από τρίτες 

χώρες και εφόσον αυτό προβλέπεται 

από τις εκάστοτε διακρατικές 

συμφωνίες περί πιστοποίησης 

βιολογικών προϊόντων 

2. Σε χύδην προϊόντα που παράγονται 

εντός της ΕΕ ή εισάγονται από τρίτες 

χώρες όπως περιγράφεται παραπάνω 

1. Σε προϊόντα υπό μετατροπή 

2. Σε μεταποιημένα προϊόντα τα οποία 

αποτελούνται από βιολογικά συστατικά 

σε ποσοστό μικρότερο από 95% 

3. Σε προϊόντα που προέρχονται από 

μη εκτρεφόμενα ψάρια ή θηράματα 

και περιέχουν βιολογικά συστατικά 

4. Σε προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στο 
πεδίο εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) 2018/848 
και πιστοποιούνται με ιδιωτικά πρότυπα 
π.χ. υφάσματα, καλλυντικά 

 
 

 

 
Το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της ΕΕ θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που φαίνεται. 

Το χρώμα αναφοράς σε Pantone είναι το Light Green 376, CMYK:50/0/100/ 0 and RGB: 169/201/56. 

Το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της ΕΕ δύναται να χρησιμοποιείται σε μαυρόασπρο μόνον όταν δεν είναι 

δυνατόν να χρησιμοποιείται έγχρωμο. 
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Εάν η συσκευασία ή η ετικέτα έχει σκοτεινόχρωμο φόντο, τα σύμβολα μπορούν να χρησιμοποιούνται σε αρνητικό ως προς το χρώμα της συσκευασίας 

ή της ετικέτας όπως φαίνεται παρακάτω: 
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Εάν ένα σύμβολο χρησιμοποιείται έγχρωμο σε έγχρωμο φόντο, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσδιάκριτο, μπορεί να χρησιμοποιείται ένα εξωτερικό 

περίγραμμα γύρω από το σύμβολο, ώστε να επιτυγχάνεται εντονότερη αντίθεση με το φόντο.  
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Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, όταν μια συσκευασία φέρει ενδείξεις σε ένα μόνο χρώμα, το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της ΕΕ μπορεί να 

χρησιμοποιείται στο ίδιο χρώμα όπως φαίνεται στο παράδειγμα: 
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Το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της ΕΕ πρέπει να έχει ελάχιστο ύψος 9 mm και ελάχιστο πλάτος 13,5 mm· η αναλογία ύψους/πλάτους είναι πάντα 

1:1,5. Κατ’ εξαίρεση, για πολύ μικρές συσκευασίες, το ελάχιστο ύψος είναι 6 mm και το ελάχιστο πλάτος είναι 9 mm 
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To λογότυπο βιολογικής παραγωγής της ΕΕ είναι υποχρεωτικό στα προϊόντα που περιέχουν τουλάχιστον 95% συστατικά βιολογικής γεωργίας. Το 

λογότυπο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προϊόντα των οποίων τα συστατικά περιέχουν λιγότερο του 95% βιολογικών συστατικών. 

 

Το λογότυπο και το εγχειρίδιο χρήσης του μπορείτε να τα κατεβάσετε από: 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/downloads/logo/index_en.htm 
 

2. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ όταν γίνεται χρήση του λογότυπου 

Κωδικός του Φορέα Ελέγχου & Πιστοποίησης 

✓ Όλα τα βιολογικά προϊόντα συσκευασμένα ή/και με επισήμανση εντός της ΕΕ θα πρέπει να αναγράφουν υποχρεωτικά τον κωδικό του σχετικού 
Φορέα 

✓ Για την COSMOCERT ο κωδικός αυτός είναι GR-BIO-18 

✓ Ο Κωδικός θα πρέπει να εμφανίζεται στο ίδιο οπτικό πεδίο με τον λογότυπο βιολογικής παραγωγής της ΕΕ 

Ένδειξη του τόπου παραγωγής 

Θα πρέπει να υπάρχει σαφής αναφορά στον τόπο παραγωγής των γεωργικών πρώτων υλών από τις οποίες αποτελούνται τα προϊόντα. Η ένδειξη αυτή 

τοποθετείται ακριβώς κάτω από τον κωδικό του Φορέα. Συγκεκριμένα: 

✓ Όταν τα συστατικά (95%) προέρχονται από την ΕΕ το προϊόν θα πρέπει να επισημαίνεται ως ‘’Γεωργία ΕΕ’’ ( EU Agriculture) 

✓ Όταν τα συστατικά (95%) προέρχονται χώρες εκτός της ΕΕ το προϊόν θα πρέπει να επισημαίνεται ως ‘’Γεωργία εκτός ΕΕ’’ ( Non-EU Agriculture) 

✓ Όταν τα συστατικά προέρχονται εκτός και εντός της ΕΕ το προϊόν θα πρέπει να επισημαίνεται ως ‘’Γεωργία ΕΕ/εκτός ΕΕ’’ ( EU/Non-EU Agriculture) 

Η αναφορά σε ‘’ΕΕ’’ ή ‘’εκτός ΕΕ’’ μπορεί να αντικατασταθεί από την χώρα του τόπου παραγωγής στην περίπτωση που όλες οι γεωργικές πρώτες ύλες, 

από τις οποίες παρασκευάζεται το προϊόν, προέρχονται από αυτήν την χώρα. Για τις ενδείξεις ‘’ΕΕ’’ ή ‘’εκτός ΕΕ’’, μικρές ποσότητες κατά βάρος των 

συστατικών μπορούν να αγνοηθούν υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική ποσότητα των συστατικών που αγνοήθηκαν δεν υπερβαίνει το πέντε (5%) 

τοις εκατό της συνολικής ποσότητας κατά βάρος των γεωργικών πρώτων υλών. 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/downloads/logo/index_en.htm
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Παράδειγμα 1: 

 

Παράδειγμα 2: 

 

 

GR-BIO-18 

EU Agriculture 

GR-BIO-18 

Non-EU Agriculture 

GR-BIO-18 

EU/Non-EU Agriculture 

GR-BIO-18 

Greece Agriculture 
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3. Λοιποί Κανόνες Επισήμανσης για την χρήση του λογότυπο βιολογικής παραγωγής της ΕΕ 

 

 
✓ Το λογότυπο πρέπει να έχει αναλογία ύψους/πλάτος 1:1,5, με ελάχιστο ύψος 

9 mm και ελάχιστο πλάτος 13.5 mm 

✓ Πρέπει να υπάρχει καθαρό κενό (clear space) γύρω από το λογότυπο ίσο με 

το 1/10 του ύψους του λογοτύπου, όπως φαίνεται στο σχήμα (δεν 

επιτρέπεται γραφή ή σχεδίαση σε αυτό το καθαρό κενό) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
✓ Μπορεί να συνδυαστεί με γραφικά στοιχεία ή στοιχεία κειμένου για 

τη βιολογική γεωργία, υπό τον όρο ότι δεν τροποποιούν το 

χαρακτήρα του λογότυπου ή κάποιες από τις ενδείξεις (κωδικός και 

τόπος παραγωγής). 

✓ Όταν συνδυάζεται με εθνικά ή ιδιωτικά λογότυπα πράσινης 

απόχρωσης, το λογότυπο μπορεί να χρησιμοποιείται στο εν λόγω 

χρώμα. 

✓ Το χρώμα, το μέγεθος και ο τύπος των γραμμάτων των ενδείξεων (κωδικός και τόπος παραγωγής) δεν πρέπει να είναι εμφανέστερα από την ονομασία 

του προϊόντος 



Επισήμανση βιολογικών προϊόντων σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2018/848 

και Οδηγίες χρήσης του σήματος της COSMOCERT μαζί με το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

LABELLING SUMMARY Issued by COSMOCERT 01/11/2022 

10 | P a g e 

 

 

 
 

✓ Το λογότυπο της COSMOCERT δεν μπορεί να έχει δεσπόζουσα θέση συγκριτικά με το 

λογότυπο βιολογικής παραγωγής της ΕΕ (βλέπε εικόνα). 

✓ Σε συνδυασμό με την ονομασία πώλησης του προϊόντος αναγράφεται 

η ένδειξη «βιολογικό καθώς και τα παράγωγά ή τα υποκοριστικά του. 

✓ Η ένδειξη «προϊόν υπό μετατροπή στη βιολογική γεωργία» αναγράφεται μόνο σε 

προϊόντα φυτικής προέλευσης, σε συνδυασμό με την ονομασία πώλησης προϊόντος. 

 
 

 
 

 
 

 

 

✓ Στον κατάλογο των συστατικών πρέπει να γίνεται αναφορά στη βιολογικότητα των βιολογικών πρώτων υλών 

✓ Η ένδειξη του συνολικού ποσοστού των βιολογικών συστατικών «Χ% των συστατικών γεωργικής προέλευσης είναι βιολογικής προέλευσης» πρέπει να 

αναγράφεται στον κατάλογο των συστατικών. 

✓ Η αναγραφή των συστατικών θα πρέπει να γίνεται κατά φθίνουσα σειρά περιεκτικότητας ως προς το βάρος, όπως καταγράφηκαν κατά τη στιγμή της 

χρησιμοποίησής τους στην παρασκευή του προϊόντος. 

✓ Ο κωδικός αριθμός του Φορέα Ελέγχου & Πιστοποίησης της επιχείρησης που έχει πραγματοποιήσει την πλέον πρόσφατη εργασία παραγωγής ή 

παρασκευής πρέπει να είναι αναγράφεται στις ετικέτες. (Σημείωση: συσκευασία και επισήμανση θεωρούνται, επίσης, εργασίες παρασκευής). Η αναφορά 

μπορεί να συμπληρώνεται με το όνομα και τη διεύθυνση του Φορέα Ελέγχου & Πιστοποίησης, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις ο κωδικός αριθμός του 

Φορέα είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται. 

✓ Στην περίπτωση που μία επιχείρηση ελέγχεται από άλλο Φορέα από αυτόν που είναι ο τελευταίος επεξεργαστής του προϊόντος μπορεί να επίσης να 

αναγραφεί ο δικός του Φορέας με την προϋπόθεση ότι αναγράφονται το είδος των δραστηριοτήτων που ελέγχονται από τον Φορέα και συγκεκριμένα: 

Π.χ: «η μεταποίηση του προϊόντος πιστοποιείται από τον ‘’κωδικό αριθμό του Φορέα’’ του παρασκευαστή» και «η διανομή του προϊόντος πιστοποιείται 

από τον’’ κωδικό αριθμό του Φορέα’’ ή/και το όνομα του πωλητή». 
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Παράδειγμα : Παρασκευάζεται στην Γαλλία (με πρώτες ύλες προερχόμενες από την ΕΕ) και πιστοποιείται από την 
COSMOCERT Α.Ε. Με πράσινο εμφανίζονται οι υποχρεωτικές ενδείξεις. 

 

 

✓ Μπορεί να γίνεται αναφορά του Κανονισμού βάση του οποίου χορηγείται η πιστοποίηση. Συγκεκριμένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η φράση «Πιστοποιείται 

από την COSMOCERT σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2018/848» ή μόνο «Καν. (ΕΕ) 2018/848» ή αντίστοιχα «Certified by COSMOCERT in accordance with 

Reg. (EU) 2018/848» (ή «Reg. (EU) 2018/848»). 
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Παράδειγμα : Για προϊόντα υπό μετατροπή στη βιολογική γεωργία 
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✓ Η COSMOCERT δεν απαιτεί την υποχρεωτική χρήση του λογοτύπου της. Παρόλα αυτά εάν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε θα πρέπει να ισχύουν τα 

παρακάτω: 

➢ Το λογότυπο της COSMOCERT μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασπρόμαυρη ή έγχρωμη μορφή. Το μέγιστο του μεγέθους δεν πρέπει να είναι τέτοιο 

έτσι ώστε να δημιουργείται σύγχυση και να εκλαμβάνεται ως εμπορική ονομασία του προϊόντος. Τα λογότυπα της COSMOCERT μπορείτε να 

κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας ή να επικοινωνήστε στο email: info@cosmocert.gr 

 

 

✓ Προτείνεται η αναγραφή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της COSMOCERT: www.cosmocert.gr 
 

 
 
 

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ισχύει και η ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία που αφορά 

στην επισήμανση των τροφίμων και ζωοτροφών (π.χ. Καν. (ΕΚ) 1169/2011, Κώδικας Τροφίμων & Ποτών, Καν. (ΕΚ) 

767/2009, Καν. (ΕΕ) 68/2013) 

mailto:info@cosmocert.gr
http://www.cosmocert.gr/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2011%3A304%3A0018%3A0063%3AEL%3APDF
http://www.gcsl.gr/media/trofima/11-iss1.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02009R0767-20100901&amp%3Bqid=1401648816606&amp%3Bfrom=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02009R0767-20100901&amp%3Bqid=1401648816606&amp%3Bfrom=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32013R0068&amp%3Bqid=1401648908804&amp%3Bfrom=EL
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4. Το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να παραμορφωθεί ή να αλλαχτεί: 
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Να σημειωθεί ότι τυχόν χρήση του λογότυπου ή του κωδικού της COSMOCERT ή του λογοτύπου της βιολογικής παραγωγής της ΕΕ σε 

ετικέτες βιολογικών προϊόντων θα πρέπει να προηγείται έγκριση από την COSMOCERT πριν την εκτύπωση. Παρακαλώ στείλτε pdf 

αντίγραφα των ετικετών σας στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που φαίνεται παρακάτω. 

 

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, παρακαλώ καλέστε μας στο +30 210 6712855 ή γράψτε μας στο email info@cosmocert.gr 

mailto:info@cosmocert.gr

