Ο∆ΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ

1. Σκοπός
Η Οδηγία αυτή παρέχει το πλαίσιο άσκησης του δέοντος ελέγχου στους τρόπους και
πρακτικές που ακολουθεί ο πιστοποιηµένος πελάτης (οργανισµός-εταιρεία-επιχείρηση
κλπ), σχετικά µε τη χρήση του λογότυπου που ανήκει στο Φορέα Πιστοποίησης και του
συνδυασµένου

λογότυπου

που

περιλαµβάνει

και

το

λογότυπο

του

Φορέα

∆ιαπίστευσης.

2. Υπεύθυνος Εφαρµογής - Εµπλεκόµενα Πρόσωπα
Υπεύθυνος εφαρµογής της παρούσας Οδηγίας είναι ο Υπεύθυνος Ποιότητας της
πιστοποιηµένης επιχείρησης και τα στελέχη που απαρτίζουν τη ∆ιοίκηση του
οργανισµού/επιχείρησης που κατέχει πιστοποίηση.
3. Σχετικά Έγγραφα
Σύµβαση Έργου Πιστοποίησης µε το Φορέα Πιστοποίησης
Εγχειρίδιο για την Ποιότητα Φορέα Πιστοποίησης, Κεφάλαια 7, 15
Γενικός και Ειδικοί Κανονισµοί Πιστοποίησης Φορέα Πιστοποίησης.
ΕΣ∆-ΚΑ∆ Κανονισµός ∆ιαπίστευσης Ε.ΣΥ.∆. ΑΕ
ΕΛ∆ Κανονισµός για τη Χρήση του Εθνικού Λογότυπου ∆ιαπίστευσης, Ε.ΣΥ.∆. ΑΕ

4. Χρήση Λογότυπου και Συνδυασµένου Λογότυπου
4.1 Με την έκδοση του σχετικού Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης, ο Φορέας
Πιστοποίησης εκχωρεί στο πιστοποιηµένο προµηθευτή/επιχείρηση/οργανισµό το
δικαίωµα χρήσης για εµπορικούς λόγους, του εγκεκριµένου λογότυπου για το
αντίστοιχο πρότυπο (ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, AGRO 2.1 & 2.2) που
διαθέτει και του οποίου τα πνευµατικά δικαιώµατα του ανήκουν αποκλειστικά.
4.2 Ο πιστοποιηµένος πελάτης, βάσει συµβατικής υποχρέωσής του µόλις λάβει το
λογότυπο βάσει της προδιαγραφής για την οποία έχει πιστοποιηθεί είναι
υποχρεωµένος να αποστείλει στο Φορέα Πιστοποίησης υποδείγµατα από όλα τα
έντυπα πάνω στα οποία θα γίνει χρήση του λογοτύπου και επιπλέον να ενηµερώσει
το ΦΠ για ενδεχόµενη χρήση του σε ηλεκτρονική µορφή, διαδίκτυο κ.λπ. Ό ΦΠ θα
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εγκρίνει γραπτώς τα ανωτέρω επισυναπτόµενα και µόνο σε αυτή την περίπτωση ο
πελάτης θα έχει δικαίωµα χρήσης του λογοτύπου.

4.3 Ταυτόχρονα το εκδοθέν Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης, περιέχει και το λογότυπο του
Φορέα ∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆ ή άλλου αναγνωρισµένου Φορέα ∆ιαπίστευσης µέλους
της MLA ),

που έχει χορηγήσει την απαιτούµενη διαπίστευση στο Φορέα

Πιστοποίησης, µε τους ανάλογους όρους και υποχρεώσεις.
4.4 Τόσο η χρήση του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης και η επίκληση της χορηγηθείσας
πιστοποίησης, όσο και η χρήση του κάθε ανωτέρω λογότυπου ή/και συνδυασµού
των δύο, υπόκεινται σε αυστηρότατο, προκαθορισµένο πλαίσιο κανόνων που
περιγράφονται εκτενώς και µε σαφήνεια στο Γενικό Κανονισµό Πιστοποίησης και
στην αντίστοιχη Σύµβαση Έργου (Σύµβαση/Συµφωνητικό Πιστοποίησης).
4.5 Ειδικά επισηµαίνεται ότι ο πιστοποιηµένος πελάτης απαγορεύεται να επικολλά το
λογότυπο ή /και το συνδυασµένο λογότυπο επί των προϊόντων ή/και συσκευασιών
προϊόντων ή /και οχηµάτων µεταφοράς των σχετικών προϊόντων, καθώς και να
ενεργεί µε οποιονδήποτε τρόπο που να εξυπονοεί έγκριση διακίνησης αυτών από
το Φορέα Πιστοποίησης και το Φορέα ∆ιαπίστευσης ή/και συµµόρφωση αυτών µε
συγκεκριµένες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας χρήσης ή άλλες. Στη
περίπτωση πιστοποιηµένων οργανισµών παροχής υπηρεσιών πχ Εργαστήρια
∆οκιµών, ως ‘’προιόν’’ λογίζεται το παραδοτέο στο πελάτη πχ Έκθεση
Αποτελεσµάτων, οπότε και καθίσταται σαφές ότι δεν επιτρέπεται η χρήση του
λογότυπου του Φορέα Πιστοποίησης, καθώς και του συνδυασµένου λογότυπου επί
των εγγράφων που συνθέτουν το ανωτέρω παραδοτέο (πχ επί της Έκθεσης
Αποτελεσµάτων/∆ελτίου Αναλύσεων.
4.6 Ο πιστοποιηµένος πελάτης δύναται να χρησιµοποιεί την χορηγηθείσα πιστοποίηση
και σχετική εκχώρηση του λογότυπου για θεµιτούς λόγους προώθησης της θέσης
του στην αγορά (πχ σε διαφηµιστικά φυλλάδια, προσπέκτους κλπ), όµως πάντοτε
µε τη δέουσα προσοχή και φρασεολογία, ώστε να µην δηµιουργούνται υπόνοιες
παραπλανητικής χρήσης ή λανθασµένης ερµηνείας του αντικειµένου (πεδίου)
πιστοποίησης. Η πιστοποιηµένη επιχείρηση / οργανισµός επιτρέπεται να
επικαλείται, µέσω δηµοσιεύσεων, διαφηµιστικού υλικού ή στις συναλλαγές µε
τρίτους, µόνο την πιστοποίηση στα αντικείµενα και περιεχόµενα του πεδίου
πιστοποίησης,

τα

οποία

καλύπτονται

από

το

επίσηµο

Πιστοποιητικό

Συµµόρφωσης και είναι πιστοποιηµένα ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις των
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συγκεκριµένων διατάξεων ή / και προτύπων που αναφέρονται στο αντίστοιχο
πιστοποιητικό.
4.7 Η πιστοποιηµένη επιχείρηση / οργανισµός δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιεί την
πιστοποίηση µε τρόπο που θα µπορούσε να δυσφηµίσει τον Φορέα
Πιστοποίησης και δεν κάνει οποιαδήποτε δήλωση σε σχέση µε την Πιστοποίηση ,
την

οποία

ο

Φορέας

Πιστοποίησης

θα

µπορούσε

να

θεωρήσει

ως

παραπλανητική ή ότι στερείται συναίνεσης.
4.8 Το Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης που εκδίδεται, επιβεβαιώνει µε τεκµηριωµένο
τρόπο την ικανότητα της πιστοποιηµένης επιχείρησης / οργανισµού να εφαρµόζει
επαρκώς ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης που συµµορφώνεται µε απαιτήσεις
συγκεκριµένων προτύπων, αλλά δεν αποτελεί εξουσιοδότηση ή έγκριση για
παροχή υπηρεσιών ή παραγωγή και διακίνηση προϊόντων. Το Πιστοποιητικό
Συµµόρφωσης δεν µπορεί να αναπαραχθεί παρά µόνο στο σύνολό του , σε
απόλυτα ολοκληρωµένη

µορφή και µε τη σύµφωνη γνώµη του Φορέα

Πιστοποίησης.
5. Έλεγχος Λογότυπων
5.1 Ο Φορέας Πιστοποίησης απαιτεί από τον πιστοποιηµένο προµηθευτή να του
επιδεικνύει (κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της επιθεώρησης επιτήρησης) κάθε
διαφηµιστικό φυλλάδιο ή/και άλλο διαφηµιστικό υλικό, προσπέκτους, συνοδευτικό
εγχειρίδιο προϊόντων, ετικέτα σήµανσης, υλικό συσκευασίας, όχηµα µεταφοράς,
γραπτό υλικό που χρησιµοποιεί, ώστε να διαπιστώνεται η ορθή χρήση των
λογότυπων που περιγράφηκαν προηγούµενα και το ακριβές περιεχόµενο των
ισχυρισµών του προµηθευτή/πιστοποιηµένου πελάτη.
5.2 Ο Φορέας Πιστοποίησης βρίσκεται διαρκώς σε εγρήγορση, ώστε να εντοπίζει και
να αναγνωρίζει παραπλανητική ή εσφαλµένη χρήση της πιστοποίησης που
χορήγησε και ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήµατα διαδικτυακούς τόπους
πιστοποιηµένων προµηθευτών, καταχωρήσεις σε κλαδικά ή άλλα εµπορικά και
τεχνικά έντυπα, ενέργειες προβολής σε κλαδικές εκθέσεις όπου πιθανά συµµετέχουν
πιστοποιηµένοι προµηθευτές και τα εµπορικά σηµεία διακίνησης των προϊόντων
τους.
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5.3 Η οποιαδήποτε παρέκκλιση εντοπιστεί σηµατοδοτεί την άµεση λήψη µέτρων από το
Φορέα Πιστοποίησης. Ο Φορέας Πιστοποίησης αποστέλλει άµεσα σχετική
ενηµερωτική επιστολή στο πελάτη, υποδεικνύοντας ταυτόχρονα να προβεί στις
κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες. Η απουσία συµµόρφωσης στο συµφωνηµένο
χρονικό διάστηµα, δύναται να πυροδοτήσει αναστολή ή/και οριστική ανάκληση της
πιστοποίησης, ανάλογη δηµοσιοποίηση ή/και ενηµέρωση του Φορέα ∆ιαπίστευσης
και άλλων αρµοδίων αρχών και σε ακραία περίπτωση ακόµη και τη λήψη µέτρων
νοµικής φύσης.
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