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Η επισήμανση των πιστοποιημένων προϊόντων βιολογικής γεωργίας γίνεται με βάση τους κανόνες και 
τους όρους που τίθενται στους Κανονισμούς (ΕΚ) 834/2007 Άρθρο 23 έως 26 και (ΕΚ) 889/2008 Άρθρο 
57 έως 62 και το Άρθρο 8 της ΚΥΑ 245090/2006 όπως τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά και με 
την προϋπόθεση ότι οι όροι αυτοί τηρούται απόλυτα κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας 
των προϊόντων. 

Ειδικότερα, σχετικά με την χρήση του πιστοποιητικού και του σήματος της TUV HELLAS A.E. ισχύουν 
τα εξής:  

(1) Μετά την έκδοση του πιστοποιητικού, η TÜV HELLAS δίνει στον Εντολοδόχο το δικαίωμα να 
χρησιμοποιεί το σήμα πιστοποίησης αποκλειστικά και μόνο με τη μορφή που φαίνεται στο τέλος του 
παρόντος κανονισμού.  

(2) Το δικαίωμα χρήσης του σήματος πιστοποίησης αφορά αποκλειστικά και μόνο τις διαδικασίες, 
δραστηριότητες, προϊόντα/υπηρεσίες, εγκαταστάσεις, εκμεταλλεύσεις, οργανωτικές και λειτουργικές 
μονάδες που επιθεωρήθηκαν με θετικό αποτέλεσμα και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για άλλες 
πέραν αυτών.  

(3) Το σήμα πιστοποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τη μορφή που φαίνεται στο 
παράρτημα, πρέπει να είναι ευδιάκριτο και εύκολα αναγνωρίσιμο, ενώ ο Εντολοδόχος δεν έχει τη 
δικαιοδοσία να επιφέρει κανενός είδους αλλαγή σε αυτό, με εξαίρεση το μέγεθός του συνολικά. Ο 
Εντολοδόχος είναι υποχρεωμένος πριν από τη χρήση του σε επιστολόχαρτα, διαφημιστικό υλικό, 
έντυπα, ετικέτες κ.λ.π., να υποβάλει υπόδειγμα στη TÜV HELLAS για την έγγραφη προηγούμενη 
χορήγηση της συναίνεσής της.  

(4) Το σήμα πιστοποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο κοντά ή παραπλεύρως με την επωνυμία ή 
/ και το λογότυπο του Εντολοδόχου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί επί του προϊόντος του Εντολοδόχου ή 
με τρόπο ώστε να υπονοείται το προϊόν/υπηρεσία. Η χρήση του γίνεται αποκλειστικά και μόνο από 
τον Εντολοδόχο και δεν μπορεί το πιστοποιητικό, το σήμα ή το δικαίωμα χρήσης τους να 
μεταβιβαστεί, εκποιηθεί, παραχωρηθεί ή κατ’ άλλο τρόπο και για οποιαδήποτε άλλη αιτία διατεθεί εν 
όλω ή εν μέρει, με ή χωρίς αμοιβή, σε οιονδήποτε τρίτο, καθολικό, οιονεί καθολικό, ειδικό διάδοχο, 
συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση, σε διάδοχη ή οποιαδήποτε άλλη οργανωτική και 
λειτουργική δομή ή μονάδα, εγκατάσταση ή εκμετάλλευση χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση 
της TÜV HELLAS.  

(5) Το ίδιο ισχύει και αν ο Εντολοδόχος αλλάξει επωνυμία, νομική μορφή, εταιρικό τύπο ή λοιπά 
ουσιώδη στοιχεία της υπόστασης και ταυτότητάς του, όπως και αν από οποιονδήποτε λόγο παύσει να 
υπάρχει έστω και προσωρινά, και αν ακόμα έπειτα ανασυσταθεί με την ίδια ή άλλη επωνυμία, νομική 
μορφή, εταιρικό τύπο ή λοιπά ουσιώδη στοιχεία της υπόστασης και ταυτότητάς του. Αν ο 
Εντολοδόχος επιθυμεί μια τέτοια μεταβίβαση, πρέπει να απευθύνει γραπτό αίτημα στην TÜV HELLAS, 
προκειμένου να εξασφαλίσει την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή της. Αν απαιτείται, κατά την 
απόλυτη κρίση της TÜV HELLAS, μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε εκ νέου επιθεώρηση στις 
εγκαταστάσεις της δομής ή της μονάδας, στην οποία θα μεταβιβαστεί η άδεια χρήσης, ενώ το 
πιστοποιητικό και το σήμα μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε, σύμφωνα με τους όρους της 
Σύμβασης.  

(6) Αν ο Εντολοδόχος διαθέτει και άλλες εγκαταστάσεις, εκμεταλλεύσεις, οργανωτικές και 
λειτουργικές μονάδες, εκτός από εκείνες που έχουν επιθεωρηθεί και πιστοποιηθεί, δεν πρέπει η 
χρήση του σήματος πιστοποίησης να εγκυμονεί κινδύνους παραπλάνησης.  

(7) Σε περίπτωση που εγερθούν οποιεσδήποτε αξιώσεις κατά της TÜV HELLAS από οποιονδήποτε 
τρίτο, σύμφωνα με τις διατάξεις περί ευθύνης του παραγωγού ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη, επειδή ο 
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Εντολοδόχος χρησιμοποίησε το πιστοποιητικό ή το σήμα πιστοποίησης της ΤUV HELLAS με τρόπο 
αντίθετο προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή του νόμου ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, ο 
Εντολοδόχος είναι υποχρεωμένος να απαλλάξει την TÜV HΕLLAS από τις αξιώσεις αυτές, 
συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως δαπανών και εξόδων, ιδίως αυτών που αφορούν πάσης 
φύσεως οχλήσεις και γενικά διαδικασίες, τη διεξαγωγή δικών, τη δικαστική δαπάνη και το ένσημο, 
τέλη, φόρους, δικαιώματα, κρατήσεις και εύλογη δικηγορική αμοιβή, ενώ δεν αποκλείεται να εγείρει 
η TÜV HELLAS και αξιώσεις αποζημιώσεις για τυχόν θετικές ή αποθετικές ζημίες που υπέστη από 
ενέργειες του Εντολοδόχου, ιδίως σχετικά με την επωνυμία και τη φήμη της. Ο Εντολοδόχος και η 
TÜV HELLAS δεν θα διαπραγματεύονται, συμφωνούν, συναινούν, συμψηφίζουν, αναγνωρίζουν, 
αναδέχονται, αποδέχονται, ομολογούν κλπ οιαδήποτε υποχρέωση, οφειλή ή ευθύνη από τους ως 
άνω λόγους, χωρίς προηγουμένως να διαβουλεύονται μεταξύ τους, θα συνεργάζονται δε και θα 
παρέχουν αμοιβαία οιαδήποτε αναγκαία και δυνατή βοήθεια, διευκόλυνση και πληροφορία σχετικά. 
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που εγερθούν αξιώσεις τρίτων κατά της TÜV HELLAS για τη χρήση 
του σήματος εκ μέρους του Εντολοδόχου για διαφημιστικούς ή για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς.  

(8) Ο Εντολοδόχος ευθύνεται να χρησιμοποιεί το σήμα στον ανταγωνισμό και σε κάθε άλλη 
περίπτωση, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην είναι δυνατή οποιαδήποτε παρερμηνεία του πεδίου 
πιστοποίησης και πέραν αυτού να μεριμνά, ώστε να μην προκαλείται στα πλαίσια του ανταγωνισμού 
και σε κάθε περίπτωση η εντύπωση ότι η χρήση του σήματος, χορηγήθηκε κατόπιν ελέγχου από 
αρμόδια κρατική αρχή, όργανο ή φορέα.  

(9) Το πιστοποιητικό και το σήμα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με παραπλανητικό τρόπο για 
διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς και πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα κατά τους όρους της 
σύμβασης και του νόμου, άλλως η TÜV HELLAS δικαιούται να τα ανακαλεί μονομερώς οποτεδήποτε. 
Ο Εντολοδόχος δεν έχει το δικαίωμα να παραποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο το πεδίο εφαρμογής 
της πιστοποίησης, το πιστοποιητικό και το σήμα.  

(10) Σε περίπτωση που απαιτηθεί από τον Πελάτη η αναπαραγωγή αντιγράφων του πιστοποιητικού, 
αυτή πρέπει να γίνεται στο σύνολο (όλες τις σελίδες) του πιστοποιητικού. 

 Κατάργηση του δικαιώματος χρήσης  

(1) Το δικαίωμα του Εντολοδόχου να χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό και σήμα και να διατηρεί αυτά 
παύει αυτόματα, χωρίς να απαιτείται πρότερη ειδοποίηση αν:  

− Ο Εντολοδόχος δεν γνωστοποιήσει στην TÜV HELLAS όλες τις αλλαγές ή ενδείξεις αλλαγών στο 
Σύστημα Διαχείρισης στη διάρθρωση, δομή, οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας του που μπορεί 
να επηρεάζουν την ασφάλεια και την ποιότητα του προϊόντος/υπηρεσίας που παράγει ή διακινεί ,ή 
/και την περιβαλλοντική του επίδοση ή/ και την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και καθετί 
που έχει αποτελέσει, αποτελεί ή μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο επιθεώρησης και πιστοποίησης 
γενικά. Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, κατά την απόλυτη κρίση της TÜV HELLAS, θα υφίσταται 
εκ νέου επιθεώρηση.  

− Ο Εντολοδόχος παραβιάσει όρο της Σύμβασης, καταχράται το πιστοποιητικό ή το σήμα, ή τα 
χρησιμοποιεί με τρόπο αντίθετο στη Σύμβαση ή το Νόμο ή αν η χορήγηση ή διατήρησή τους 
απαγορευτούν από νόμο, διοικητική πράξη, δικαστική απόφαση ή γενικά πράξη ή απόφαση 
οποιασδήποτε αρχής, οργάνου ή φορέα, δημόσιου ή άλλου στα πλαίσια οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, 
αρμοδιότητας και διαδικασίας.  

− Το αποτέλεσμα της επιθεώρησης δεν δικαιολογεί τη διατήρηση του πιστοποιητικού και του 
σήματος ή αυτή δεν δύναται να διεξαχθεί για λόγους που δεν ανάγονται στην TÜV HELLAS, αλλά 
αφορούν τον Εντολοδόχο ή συνιστούν τυχηρό ή ανωτέρα βία.  
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− Ο Εντολοδόχος κηρυχθεί σε πτώχευση, περαιωθεί η πτωχευτική διαδικασία λόγω έλλειψης 
πτωχευτικής περιουσίας (ενεργητικού), τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, λύση, εκκαθάριση, διοριστεί 
εκκαθαριστής ή συνεκκαθαριστής, περιέλθει γενικά σε αφερεγγυότητα, παύση πληρωμών, παύση 
λειτουργίας εν όλω ή εν μέρει, ή αλλάξει αντικείμενο ή πεδίο δραστηριότητας εν όλω ή εν μέρει.  

− Ο Εντολοδόχος δεν καταβάλλει την αμοιβή και τυχόν δαπάνες της TÜV HELLAS και μάλιστα μέσα 
στην προβλεπόμενη προθεσμία που έχει ορισθεί από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή η TÜV HELLAS 
επιφυλάσσεται να επιδιώξει την ικανοποίηση των αξιώσεών της με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο, 
δικαστικά και εξώδικα.  

− Η TÜV HELLAS δικαιούται να ανακαλεί το πιστοποιητικό και το σήμα μονομερώς οποτεδήποτε, 
κατόπιν της ετήσιας τακτικής ή οποιασδήποτε έκτακτης επιθεώρησης, εφόσον διαπιστωθεί πρόβλημα 
ή ασυμφωνία αυτού που επιθεωρήθηκε και πιστοποιήθηκε με τα εφαρμοζόμενα εκάστοτε πρότυπα, 
να ενημερώνει σχετικά κάθε τρίτο, να δημοσιοποιεί αν το κρίνει σκόπιμο την ανάκληση και να 
ενημερώνει τον κατάλογο πιστοποιημένων εταιρειών.  

− Η TÜV HELLAS χορηγεί στον Εντολοδόχο αποκλειστικά και μόνο το αμεταβίβαστο και μη 
αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του πιστοποιητικού και του σήματος και όχι το δικαίωμα κυριότητας ή 
καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο ιδιοκτησίας έπ’ αυτού με βάση οποιαδήποτε διάταξη, το οποίο 
δικαίωμα κυριότητας και ιδιοκτησίας παραμένει αποκλειστικά και μόνο στην TÜV HELLAS και προς 
όφελος αυτής, ανεξαρτήτως εάν ο Εντολοδόχος έχει καταβάλει αμοιβή για το σήμα και το 
πιστοποιητικό. Το δικαίωμα χρήσης του πιστοποιητικού και του σήματος χορηγείται και ανακαλείται 
οποτεδήποτε κατά τους όρους της σύμβασης.  

− Σε κάθε περίπτωση, η λήξη της Σύμβασης λόγω, είτε καταγγελίας είτε εξάντλησης της διάρκειάς της 
και η συνακόλουθη λήξη του δικαιώματος χρήσης του πιστοποιητικού και του σήματος, συνεπάγονται 
αναγκαία την ανάκληση και ακύρωσή τους, την υποχρέωση επιστροφής τους στην TÜV HELLAS και τη 
μη επανάληψη της χρήσης τους από τον Εντολοδόχο καθ’ οιονδήποτε τρόπο, σε οιαδήποτε 
περίπτωση στο μέλλον. Στις περιπτώσεις αυτές η TÜV HELLAS δικαιούται να ενημερώνει σχετικά κάθε 
τρίτο, να δημοσιοποιεί αν το επιθυμεί την ανάκληση και ακύρωση και να ενημερώνει το σχετικό 
κατάλογο των εταιρειών που έχουν πιστοποιηθεί. Επιπροσθέτως, επιστρέφονται ή καταστρέφονται 
τα έγγραφα του Εντολοδόχου που δεν παραμένουν στην TÜV HELLAS για λόγους διατήρησης του 
αρχείου της, κατ’ επιλογή και με δαπάνες του Εντολοδόχου.  

Σήμα Πιστοποίησης 

 


