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1 Αντικείμενο 

Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση του αποδεικτικού εγγράφου και του σήματος, το οποίο 

χορηγεί η COSMOCERT σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων 

βιολογικών προϊόντων τους. 

 

2 Γενικοί όροι για την επισήμανση βιολογικών προϊόντων 

Η επισήμανση των πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που 

καθορίζονται στους Κανονισμούς (ΕΚ) 834/2007 (Άρθρα 23 έως 26) και (ΕΚ) 889/2008 (Άρθρα 57 

έως 62), όπως τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά, λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 4 του άρθρου 

1 του Κανονισμού (ΕΚ) 834/20007, με την προϋπόθεση ότι οι απαιτήσεις αυτές τηρούνται απόλυτα 

κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας των προϊόντων. 

Οι υποχρεωτικές ενδείξεις στην επισήμανση των προσυσκευασμένων βιολογικών προϊόντων 

σύμφωνα με την παραπάνω νομοθεσία είναι: 

 το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της Ε.Ε., το οποίο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το 

υπόδειγμα του Παραρτήματος ΧΙ μέρος Α του Καν. (ΕΚ) 889/2008 

 η ένδειξη του τόπου παραγωγής των γεωργικών πρώτων υλών από τις οποίες αποτελείται 

το Προϊόν 

 ο κωδικός αριθμός της COSMOCERT (GR-BIO-18) 

 

Η Επιτροπή της Ε.Ε. έχει ήδη διαθέσει ένα εγχειρίδιο σχετικά με το σχεδιασμό και τη χρήση του 

λογότυπου βιολογικής παραγωγής της Ε.Ε. Το εγχειρίδιο αυτό είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 

https://ec.europa.eu/agriculture/organic/downloads/logo_el  

 

3 Σήμα πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων της COSMOCERT 

Η COSMOCERT κατέχει την αποκλειστική ιδιοκτησία του διακριτικού σήματος πιστοποίησης για τα 

βιολογικά προϊόντα. Οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σήμα 

πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων της COSMOCERT στα πιστοποιημένα προϊόντα τους, σε όλους 

τους χρωματισμούς που ορίζονται στα παρακάτω υποδείγματα. Οι διαστάσεις του θα πρέπει να είναι 

τέτοιες ώστε, αφενός να είναι διακριτό από τους καταναλωτές και αφετέρου να μην δημιουργεί 

φαινόμενα παραπλάνησης και εξαπάτησης. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το 

σήμα πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων της COSMOCERT, υποχρεούνται να ακολουθήσουν και 

https://ec.europa.eu/agriculture/organic/downloads/logo_el
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τις λοιπές διατάξεις για την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων που απορρέουν από την 

ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία. 

Τα Σήματα COSMOCERT που αναφέρονται στην επισήμανση των προϊόντων, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν με τις παρακάτω μορφές, προσθέτοντας τον Κωδικό αριθμό της COSMOCERT (GR-

BIO-18) με τρόπο που να μην αναιρείται η αισθητική εικόνα του σήματος. Τα σήματα είναι διαθέσιμα 

στην ιστοσελίδα της COSMOCERT (http://www.cosmocert.gr/doc/Cosmocert-logo.pdf). Σε 

περίπτωση που οι διαθέσιμες μορφές δεν ικανοποιούν τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις, είναι δυνατό 

να αποσταλούν άλλες μορφές, μετά από επικοινωνία με την COSMOCERT στο info@cosmocert.gr. 

 

3.1. α) Ασπρόμαυρη μορφή 

Όταν τα Σήματα COSMOCERT χρησιμοποιούνται σε ασπρόμαυρη μορφή θα πρέπει να 

εμφανίζονται με τον ακόλουθο τρόπο: 

 

    

 

3.1. β) Έγχρωμη μορφή 

Όταν τα Σήματα COSMOCERT χρησιμοποιούνται σε έγχρωμη μορφή θα πρέπει να 

εμφανίζονται με τον ακόλουθο τρόπο: 

 

α. Χρήση σε Pantone (355 C & 355 U) 

β. Χρήση Σήματος σε τετραχρωμία Πράσινο (C 95%, M 0%, Y 100%, K 5%) 

 

    

 

  

http://www.cosmocert.gr/doc/Cosmocert-logo.pdf
mailto:info@cosmocert.gr
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3.1. γ) Μέγεθος και Φόντο Σήματος 

 Η χρησιμοποίηση των Σημάτων COSMOCERT σε διάφορα είδη επισήμανσης, μπορεί να γίνει 

σε διάφορα μεγέθη ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο, όμως το ελάχιστο μέγεθος, δεν 

επιτρέπεται να είναι μικρότερο των 10 χιλιοστόμετρων. 

 Το μέγιστο του μεγέθους, δε θα πρέπει να είναι τέτοιο που να δημιουργεί σύγχυση και να 

εκλαμβάνεται ως η εμπορική ονομασία του προϊόντος. 

 Το φόντο των Σημάτων COSMOCERT μπορεί να είναι είτε λευκό, είτε άλλο κατάλληλο 

φόντο ώστε να δημιουργεί αντίθεση με τα υπόλοιπα χρώματα της επισήμανσης.  

 Σε ειδικές περιπτώσεις αν το μέγεθος, η μορφή, η υφή του προϊόντος ή άλλοι λόγοι το 

επιβάλουν τα Σήματα, το Όνομα και ο Κωδικός της COSMOCERT μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε άλλη μορφή ή σε άλλες διαστάσεις από τις αναφερόμενες στον 

παρόντα Κανονισμό, μόνο μετά από έγκριση από την COSMOCERT. 

 

4  Λογότυπο βιολογικής γεωργίας της Ε.Ε. σε συνδυασμό με το σήμα Πιστοποίησης 

Βιολογικών Προϊόντων της COSMOCERT 

Σε προϊόντα με ένα συστατικό ή σε προϊόντα με περισσότερα συστατικά όπου τουλάχιστον το 95% 

κατά βάρος των γεωργικής προέλευσης συστατικών του είναι βιολογικό. 

4.1. To λογότυπο βιολογικής γεωργίας της Ε.Ε. σε συνδυασμό με τον κωδικό και το σήμα 

πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων της COSMOCERT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Μόνο με τον κωδικό της COSMOCERT: 

Σε προϊόντα με ένα συστατικό υπό μετατροπή στην βιολογική γεωργία ή σε προϊόντα με 

περισσότερα συστατικά όπου το ποσοστό κατά βάρος των γεωργικής προέλευσης βιολογικών 

συστατικών του είναι μικρότερο του 95%. 

«Πιστοποιείται από την COSMOCERT- GR-BIO-18» 
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5. Όροι χρήσης εγγράφων πιστοποίησης και σήματος πιστοποίησης βιολογικών 

προϊόντων της COSMOCERT 

1. Μετά τη χορήγηση του αποδεικτικού εγγράφου, η COSMOCERT δίνει το δικαίωμα στην επιχείρηση 

να χρησιμοποιεί το σήμα του Φορέα για την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων αποκλειστικά και 

μόνο με τις μορφές που απεικονίζονται στο παρόν έντυπο. 

2. Το δικαίωμα για τη χρήση του σήματος πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων της COSMOCERT 

ισχύει αποκλειστικά για τα προϊόντα, τις διαδικασίες, διεργασίες και μονάδες που ελέγχθηκαν από 

το Φορέα και για τα οποία έχει εκδοθεί αποδεικτικό έγγραφο και το οποίο είναι σε ισχύ. Δεν 

επιτρέπεται η χρήση του σήματος για οποιαδήποτε άλλα προϊόντα, διαδικασίες, διεργασίες ή/και 

μονάδες που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο αποδεικτικό έγγραφο. 

3. Το σήμα πρέπει να είναι ευανάγνωστο και να μπορεί να διακρίνεται καθαρά. Η επιχείρηση δεν 

έχει το δικαίωμα να επιφέρει κανενός είδους αλλαγή στο σήμα και είναι υποχρεωμένη πριν από τη 

χρήση του σε ετικέτες, διαφημιστικό υλικό, επιστολόχαρτα, έντυπα κ.λπ. να υποβάλλει τα προσχέδια 

στην COSMOCERT, προκειμένου αυτά να εγκριθούν, στο email: info@cosmocert.gr ή να επικοινωνεί 

στο τηλέφωνο 210-6712855. 

4. Το σήμα της COSMOCERT επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο από την επιχείρηση στην οποία 

έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης και μόνο σε άμεση σχέση με την επωνυμία της επιχείρησης 

ή με το σήμα αυτής. Η χρήση του σήματος δεν μπορεί να μεταβιβασθεί σε τρίτον ή σε διάδοχο 

αυτού, χωρίς τη ρητή άδεια του Φορέα Πιστοποίησης. 

5. Σε περίπτωση που εγερθούν αξιώσεις κατά του Φορέα Πιστοποίησης εξ’ αιτίας αντίθετης, στις 

διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, χρήσης του σήματος πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων ή/και 

του πιστοποιητικού της COSMOCERT από την επιχείρηση, η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να 

απαλλάξει το Φορέα Πιστοποίησης από κάθε αξίωση τρίτων. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που 

εγερθούν αξιώσεις τρίτων κατά του Φορέα Πιστοποίησης για ισχυρισμούς που έγιναν για 

διαφημιστικούς λόγους εκ μέρους της επιχείρησης. 

6. Η επιχείρηση έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί το σήμα πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων 

της COSMOCERT στον ανταγωνισμό κατά τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή κάθε είδους 

παρερμηνεία του πεδίου πιστοποίησης. 

7. Η επιχείρηση αποκτά το αμεταβίβαστο και όχι αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα 

απεικονιζόμενα σήματα πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων της COSMOCERT, σύμφωνα με τα πιο 

πάνω οριζόμενα. 

 
 

 
 

8. Η επιχείρηση δεν δικαιούται να διενεργεί αλλαγές επί των πιστοποιητικών ή/και του σήματος. 

mailto:info@cosmocert.gr
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6. Λήξη του δικαιώματος χρήσης του αποδεικτικού εγγράφου και του σήματος 

πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων της COSMOCERT 

1. Το δικαίωμα της επιχείρησης να χρησιμοποιεί το σήμα πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων της 

COSMOCERT και να διατηρεί το Αποδεικτικό Έγγραφο παύει με άμεση ενέργεια, χωρίς να απαιτείται 

καταγγελία εάν: 

 η επιχείρηση δεν γνωστοποιήσει τις σημαντικές αλλαγές στη δομή της ή ενδείξεις τέτοιων 

αλλαγών που έχουν άμεση επίδραση στην πιστοποίηση (π.χ. αλλαγή στη νομική μορφή, στην 

έδρα, στη δομή και οργάνωση της επιχείρησης, στις διεργασίες που μπορεί να επηρεάζουν τα 

προϊόντα που παράγει ή διακινεί η επιχείρηση), 

 καταχράζεται το Αποδεικτικό Έγγραφο ή/και το σήμα 

 το αποτέλεσμα της επιθεώρησης δεν δικαιολογεί τη διατήρηση του Αποδεικτικού Εγγράφου και 

του σήματος, 

 η επιχείρηση κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε περίπτωση παύσης των εργασιών της 

πτώχευσης ενώπιον του δικαστηρίου λόγω έλλειψης πτωχευτικής περιουσίας. 

 δεν καταβάλει την αμοιβή του Φορέα Πιστοποίησης μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία που 

έχει ορισθεί από το Φορέα Πιστοποίησης, 

 οι Επιθεωρήσεις Επιτήρησης δεν δύνανται να διεξαχθούν για λόγους, οι οποίοι ανάγονται στην 

επιχείρηση, 

 η Πιστοποίηση ή η διατήρηση του Αποδεικτικού Έγγραφού απαγορευτεί από κρατική ή 

δικαστική αρχή. 

2. Το δικαίωμα της επιχείρησης να χρησιμοποιεί το σήμα πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων της 

COSMOCERT και να διατηρεί το Αποδεικτικό Έγγραφο παύει με άμεση ισχύ, χωρίς να χρειάζεται 

καταγγελία, όταν η επιχείρηση χρησιμοποιεί το σήμα COSMOCERT με τρόπο που αντίκειται στις 

διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος ή με τρόπο που αντίκειται στις διατάξεις της Σύμβασης. Ο 

Φορέας Πιστοποίησης έχει το δικαίωμα σε περίπτωση μη ικανοποίησης των απαιτήσεων του άρθρου 

5 να προβεί στην αφαίρεση του Αποδεικτικού Έγγραφού και στην ακύρωσή του. 

3. Σε κάθε περίπτωση, η λήξη της Σύμβασης λόγω, είτε καταγγελίας είτε εξάντλησης της διάρκειάς 

της και η συνακόλουθη λήξη του δικαιώματος χρήσης του Αποδεικτικού Έγγραφού και του σήματος, 

συνεπάγονται αναγκαία την ανάκληση και ακύρωσή τους, την υποχρέωση επιστροφής τους στην 

COSMOCERT και τη μη επανάληψη της χρήσης τους από την επιχείρηση καθ’ οιονδήποτε τρόπο, σε 

οιαδήποτε περίπτωση στο μέλλον. 

Για την αποστολή του σήματος σε υψηλή ανάλυση παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την 

COSMOCERT στο 210-6712855. Για περαιτέρω διευκρίνισες, παρακαλούμε ενημερωθείτε από  

ενημερωθείτε από τον οδηγό μας για τις ετικέτες βιολογικών προϊόντων ή επικοινωνήσετε 

ηλεκτρονικά στο email: info@cosmocert.gr στο τηλέφωνο 210-6712855. 
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