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1.  Σκοπός 
 

1.1 Ο παρών κανονισμός περιγράφει τις προϋποθέσεις για τη χρήση σημάτων επί των βιολογικών προϊόντων 
αλλά και των εγγράφων πιστοποίησης. Οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στο παρών έντυπο προκύπτουν 
από την κοινοτική, την εθνική νομοθεσία και τις απαιτήσεις που θέτει ο φορέας Q-CERT για τη χρήση των 
σημάτων και λογοτύπων του. Όλες οι οδηγίες και περιγραφές που ακολουθούν ισχύουν με την επιφύλαξη 
των Κανονισμών της κοινοτικής νομοθεσίας και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την παραγωγή 
και επισήμανση προϊόντων βιολογικής γεωργίας, όπως αυτοί ισχύουν και τροποποιούνται. 

1.2 Η τήρηση των απαιτήσεων που περιγράφονται παρακάτω εκ μέρους της επιχείρησης αποτελούν 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη ή/και διατήρηση της πιστοποίησης. 

2.  Πεδίο 
 

2.1  Ο κανονισμός εφαρμόζεται από όλες τις επιχειρήσεις που συμβάλλονται με την Q-CERT για την παραγωγή, 
παρασκευή, εισαγωγή από τρίτες χώρες, εξαγωγή προς τρίτες χώρες, διάθεση και εμπορία προϊόντων 
βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τους Κανονισμούς 834/2007, 889/2008 και τη σχετική νομοθεσία για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων. 

3. Ορισμοί 
 

3.1  «Βιολογική παραγωγή»: η χρήση μεθόδου παραγωγής σύμφωνα με τους κανόνες που αναφέρονται στον 
Κανονισμό 834/2007 σε όλα τα στάδια παραγωγής, παρασκευής και διανομής. 

3.2 «Στάδια παραγωγής, παραγωγής και διανομής»: κάθε στάδιο από την πρωτογενή παραγωγή βιολογικού 
προϊόντος συμπεριλαμβανομένης και αυτής, έως και την αποθήκευση, τη μεταφορά, την πώληση ή τον 
εφοδιασμό του τελικού καταναλωτή. Ακόμη, συμπεριλαμβάνονται  ανάλογα με την περίπτωση οι 
περιπτώσεις επισήμανσης, διαφήμισης, εισαγωγής, εξαγωγής και υπεργολαβίας.»  

3.3 «Παρασκευή»: οι εργασίες διατήρησης ή/και μεταποίησης βιολογικών προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης 
της σφαγής και του τεμαχισμού στην περίπτωση κτηνοτροφικών προϊόντων) καθώς και η συσκευασία, η 
επισήμανση, ή/και οι μεταβολές στη σχετική με τη βιολογική μέθοδο παραγωγής επισήμανση. 

3.4 «Επισήμανση»: κάθε όρος, λέξη, σχετική ένδειξη, διακριτικό στοιχείο, εμπορικό σήμα, εμπορική επωνυμία, 
εικόνα ή σύμβολο που αφορά και τοποθετείται στη συσκευασία,  στα έγγραφα, στις επιγραφές, στις 
ετικέτες, στο περιθώριο, στους δακτυλίους ή στις στεφάνες που συνοδεύουν ένα προϊόν βιολογικής 
γεωργίας. 

3.5  «Διαφήμιση»: κάθε παρουσίαση στο κοινό με μέσα άλλα πλην της ετικέτας, η οποία έχει ως σκοπό να 
επηρεάσει και να διαμορφώσει τη στάση, τις πεποιθήσεις και τη συμπεριφορά με στόχο την άμεση ή 
έμμεση προώθηση της πώλησης βιολογικών προϊόντων. 

3.6  «Συστατικό»: κάθε ουσία, συμπεριλαμβανομένων και των προσθέτων, η οποία χρησιμοποιείται στην 
παρασκευή ή την ετοιμασία ενός τροφίμου και η οποία εξακολουθεί να υπάρχει στο τελικό προϊόν 
ενδεχομένως σε τροποποιημένη μορφή. 

3.7 «Προσυσκευασμένο τρόφιμο»: η μονάδα πωλήσεως που προορίζεται να παρουσιασθεί ως έχει στον τελικό 
καταναλωτή και η οποία αποτελείται από ένα τρόφιμο και τη συσκευασία, μέσα στην οποία έχει 
τροποποιηθεί πριν από την προσφορά του προς πώληση, εφ' όσον η συσκευασία αυτή το καλύπτει ολικά ή 
μερικά, αλλά κατά τρόπο που να μην είναι δυνατόν να τροποποιηθεί το περιεχόμενο, χωρίς να ανοιχτεί ή να 
τροποποιηθεί η συσκευασία. 
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3.8 Για κάθε έννοια ή ορισμό όρων που χρησιμοποιούνται στο παρών κείμενο γίνεται αναλυτική περιγραφή στο 
άρθρο 2 των Κανονισμών 834/2007 και 889/2008.  

4.  Γενικές απαιτήσεις επισήμανσης  
 

4.1  Τα σήματα που περιλαμβάνονται στον παρών Κανονισμό μπορούν να χρησιμοποιηθούν από επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στη φυτική ή/και ζωική παραγωγή, στην μεταποίηση συμπεριλαμβανομένης και 
της τυποποίησης  φυτικών ή/και ζωικών προϊόντων ,στην εισαγωγή προϊόντων από τρίτες χώρες και στην 
εξαγωγή προς τρίτες χώρες σύμφωνα με τον Κανονισμό 834/2007 και τη σχετική νομοθεσία για τα βιολογικά 
προϊόντα και την επισήμανση τους.  

4.2 Στην επισήμανση και τη διαφήμιση ζωντανών ή αμεταποίητων γεωργικών προϊόντων είναι δυνατό να 
χρησιμοποιούνται όροι σχετικοί με τη βιολογική γεωργία, εφόσον τηρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας 
αναφορικά με την παραγωγή/εκτροφή τους.  

4.3 Στην επισήμανση και τη διαφήμιση μεταποιημένων τροφίμων μπορούν να χρησιμοποιούνται όροι σχετικοί 
με τη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τις απαιτήσεις που περιγράφονται στη νομοθεσία.  

4.4  Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί γίνεται παραπομπή στους συγκεκριμένους Κανονισμούς και τα άρθρα αυτών 
για την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων. 

Α/Α Νομοθεσία Άρθρο 

1. Καν. 834/2007 23, «Χρήση όρων που αναφέρονται στη βιολογική παραγωγή» 

2. Καν. 834/2007 24, «Υποχρεωτικές ενδείξεις» 

3. Καν. 834/2007 25, «Λογότυπα βιολογικής παραγωγής» 

4. Καν. 834/2007 26,. «Ειδικές απαιτήσεις για την επισήμανση» 

5 Καν. 889/2008 31, «Συσκευασία και μεταφορά προϊόντων στις μονάδες επεξεργασίας» 

6 Καν. 889/2008 57, «Λογότυπος βιολογικής παραγωγής της ΕΕ» 

7 Καν. 889/2008 58, «Όροι για τη χρησιμοποίηση του κωδικού και του τόπου καταγωγής» 

8 Καν. 889/2008 59, «Πεδίο, χρησιμοποίηση εμπορικών σημάτων και ονομασίες πώλησης» 
(ειδικές απαιτήσεις ζωοτροφών) 

9 Καν. 889/2008 60, «Ενδείξεις στις μεταποιημένες ζωοτροφές» 

10 Καν. 889/2008 61, «Όροι χρησιμοποίησης ενδείξεων στις μεταποιημένες ζωοτροφές» 

11 Καν. 889/2008 62, «Προϊόντα φυτικής προέλευσης σε μετατροπή» (άλλες ειδικές απαιτήσεις 
σήμανσης) 

12 Καν. 889/2008 Παράρτημα ΧΙ, «Κοινοτικός λογότυπος που αναφέρεται στο άρθρο 57 

13 Καν. 271/2010 Όλος ο Κανονισμός 

14 Καν. 344/2011 Όλος ο Κανονισμός 

15 ΥΑ 2543/103240 13, «Επισήμανση» 

16 ΥΑ 273234 5, «Επισήμανση» 

17 ΥΑ 273234 7, «Τρόπος διάθεσης του κιμά στον τελικό καταναλωτή» 

 Πίνακας 1: Αναφορές στην Κοινοτική και Ελληνική νομοθεσία περί επισήμανσης βιολογικών προϊόντων. 

4.5 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 834/2007 η χρήση του όρου «Βιολογικό» ή «βιο» αναφέρεται στον τρόπο 
παραγωγής/παρασκευής ενός γεωργικού προϊόντος/τροφίμου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού. 

4.6 Η αναφορά των όρων «βιολογικό» ή «βιο» σε συσκευασίες, δακτυλίους, ετικέτες, σήματα ή ταινίες που 
τοποθετούνται σε ένα προϊόν πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
περιγράφονται στον πίνακα 1. Εφόσον η χρήση των όρων γίνεται σε άλλα έγγραφα όπως εμπορικά 
(τιμολόγια, δελτία αποστολής/παραλαβής) διαφημιστικά έντυπα (συμπεριλαμβανομένων και των 
ιστοσελίδων) τότε οφείλει να μην είναι παραπλανητική και να συνδέεται με συγκεκριμένα προϊόντα τα 
οποία πιστοποιεί ο φορέας. 

4.7 Εάν η επωνυμία της επιχείρησης περιλαμβάνει τον όρο Βιολογικό ή ΒΙΟ αυτό δεν αρκεί για να καλύψει τις 
προαναφερθείσες απαιτήσεις, ούτε αποτελεί ένδειξη πως τα προϊόντα που παράγει είναι βιολογικά. 
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Επιπλέον, σε περίπτωση όπου η επιχείρηση σας παράγει ή παρασκευάζει και συμβατικά προϊόντα και η  
εμπορική επωνυμία της επιχείρησης περιλαμβάνει τους όρους που αναφέρονται παραπάνω, τότε η 
εμπορική επωνυμία δεν πρέπει να τοποθετείται σε συμβατικά προϊόντα. 

4.8 Ο έλεγχος της επισήμανσης περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής, αποτελεί απαίτηση της νομοθεσίας. 
Ωστόσο, ο έλεγχος αυτός από την Q-CERT δεν αποτελεί έγκριση ετικέτας και σε καμία περίπτωση ο φορέας 
δεν φέρει ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις που διαπιστώνονται σε επισήμανση βιολογικών προϊόντων. 

4.9 Η επιχείρηση οφείλει να γνωρίζει τις συμβατικές υποχρεώσεις της σύμφωνα με την γενική νομοθεσία περί 
τροφίμων και ποτών, σύνθετων ζωοτροφών κ.α. (Κώδικας Τροφίμων και Ποτών, Κανονισμός 1169/2011, 
κλπ), ώστε να εφαρμόζει τις απαιτήσεις αυτής σε κάθε ετικέτα ή γενικότερη επισήμανση που σχετίζεται με 
τα βιολογικά προϊόντα. Ο έλεγχος από τον φορέα, αφορά τις απαιτήσεις που ορίζει η νομοθεσία για τη 
βιολογική παραγωγή.  

5. Ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης 
 

5.1 Υποχρεωτικές ενδείξεις 

 

5.1.1 Κωδικός Q-CERT: Όταν χρησιμοποιούνται οι όροι «Βιολογικό», ή «Βιο», σε προϊόντα αμεταποίητα ή 
μεταποιημένα τότε είναι υποχρεωτική η χρήση του κωδικού του φορέα Q-CERT, δηλαδή το GR-BIO-12.  

5.1.2 Λογότυπος βιολογικής παραγωγής: Σε προσυσκευασμένα τρόφιμα τα οποία παράγονται στην Ε.Ε.,  είναι 
υποχρεωτική η χρήση του Λογότυπου βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συσκευασία. 

5.1.3 Γεωγραφική ένδειξη τόπου παραγωγής: Όταν χρησιμοποιείται το Λογότυπο βιολογικής παραγωγής, τότε 
τοποθετείται, στο ίδιο οπτικό πεδίο, ένδειξη του τόπου όπου καλλιεργήθηκαν οι πρώτες ύλες.  

5.1.4 Άλλες ενδείξεις:  

 1) Η επωνυμία και η διεύθυνση της επιχείρησης και όπου διαφέρει, την επωνυμία και τη διεύθυνση του 
ιδιοκτήτη ή πωλητή του προϊόντος. 

 2) Η ονομασία πώλησης, ή η περιγραφή της σύνθετης ζωοτροφής. 
 3) Σήμα αναγνώρισης της παρτίδας όπου απαιτείται.  
 
5.1.5  Ενδείξεις που προκύπτουν από τη σχετική με τα τρόφιμα νομοθεσία: Σύμφωνα με τον Κώδικα τροφίμων και 

ποτών (άρθρο 11), είναι υποχρεωτική επιπλέον των ανωτέρω η χρήση των ακόλουθων ενδείξεων: 

 1) Ο κατάλογος των συστατικών 
 2) Η καθαρή ποσότητα (για τα προσυσκευασμένα τρόφιμα) 
 3) Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας και σε περίπτωση ευαλοίωτων από μικροβιολογική άποψη 

τροφίμων η τελική ημερομηνία ανάλωσης. 
 4) Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και χρήσης 
 5) Οδηγίες χρήσης σε περίπτωση που η παράλειψη τους δεν επιτρέπει τη σωστή χρήση του τροφίμου. 
  
 Προσοχή: Η χρήση των ανωτέρω ενδείξεων εμπίπτει στην γενική νομοθεσία περί επισήμανσης και 

παρουσίασης τροφίμων. Οι λεπτομέρειες για την ορθή χρήση αυτών περιλαμβάνονται στην σχετική 
νομοθεσία. 

 
5.1.6  Σε περιπτώσεις όπου η τελευταία δραστηριότητα (μεταποίηση, τυποποίηση, επισήμανση) πραγματοποιείται 

από άλλη επιχείρηση από αυτή στην οποία ανήκει το προϊόν (υπεργολαβική ανάθεση), τότε θα πρέπει να 
αναγράφεται ο κωδικός του φορέα που ελέγχει την επιχείρηση που πραγματοποίησε την τελευταία 
δραστηριότητα. 
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5.2 Προϊόντα φυτικής προέλευσης σε μετατροπή 

 
5.2.1 Τα προϊόντα φυτικής προέλευσης που παράγονται κατά το στάδιο μετατροπής μπορούν να φέρουν την 

ένδειξη «προϊόντα υπό μετατροπή στη βιολογική γεωργία» 

5.2.2 Ο Λογότυπος βιολογικής παραγωγής απαγορεύεται να χρησιμοποιείται σε προϊόντα υπό μετατροπή. 

 

5.3 Προϊόντα εισαγόμενα από Τρίτες χώρες 
 

5.3.1 Στα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε.) δεν είναι υποχρεωτική η χρήση του Λογοτύπου 
βιολογικής παραγωγής. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιηθεί ο Λογότυπος, τότε είναι υποχρεωτική η χρήση της 
ένδειξης του τόπου παραγωγής των πρώτων υλών. 

 

5.4 Επισήμανση κατά τη μεταφορά 

 
5.4.1 Κατά την αποστολή ή μεταφορά βιολογικών προϊόντων σε άλλη επιχείρηση για περαιτέρω επεξεργασία, 

μεταποίηση, ανασυσκευασία, πώληση, κλπ τα προϊόντα αυτά πρέπει να είναι συσκευασμένα ή 
τοποθετημένα σε περιέκτες με τέτοιο τρόπο ώστε να μην  είναι δυνατή η αντικατάστασή τους χωρίς την 
αλλοίωση της σήμανσής τους.  

5.4.2 Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο σημείο 5.1.4 μπορούν  να αναφέρονται σε έγγραφο το οποίο 
συνοδεύει το προϊόν και μπορεί να συνδεθεί με τη συσκευασία, τον περιέκτη ή το όχημα. Το έντυπο να 
περιλαμβάνει την επωνυμία του προμηθευτή ή/και του μεταφορέα. 

5.4.3 Ειδικά για τη μεταφορά προϊόντων σε ανοιχτές συσκευασίες, περιέκτες, οχήματα, ο πωλητής  οφείλει να 
συνοδεύει το/τα προϊόν/τα με έγγραφο (τιμολόγιο, δελτίο αποστολής/παραλαβή, ζυγολόγιο κλπ) στο οποίο 
να έχει σημειώσει δίπλα από τα πιστοποιημένα προϊόντα τον όρο Βιολογικό ή Βιο και τον κωδικό της Q-
CERT. Οι όροι για τη χύδην μεταφορά βιολογικών προϊόντων περιγράφονται στους Ειδικούς Κανονισμούς 
Φυτικής/Ζωικής /Παρασκευής. 

6.   Έγκριση χρήσης σήματος  
 

6.1 Όταν η επιχείρηση επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το σήμα της Q-CERT σε προϊόν της τότε θα πρέπει να 
καταθέσει για κάθε προϊόν ή ανά κατηγορία προϊόντος (σε περίπτωση όπου η ετικέτα είναι παραπλήσια) 
μια μακέτα/προσχέδιο της ετικέτας. Ο φορέας με την αξιολόγηση των στοιχείων της διεργασίας 
πιστοποίησης εκδίδει παράλληλα με το πιστοποιητικό την Άδεια χρήσης σήματος.  

6.2 Σε περίπτωση κύρωσης λόγω μη συμμορφώσεων, όπου απαιτείται η αφαίρεση των ενδείξεων για το 
βιολογικό τρόπο παραγωγής από τα προϊόντα που επηρεάζονται από τη μη συμμόρφωση, η επιχείρηση 
οφείλει να μεριμνήσει για την αφαίρεση και του σήματος της Q-CERT.  

7. Προμήθεια σημάτων 
 

7.1  Ο φορέας διαθέτει σε ηλεκτρονική μορφή και υψηλή ανάλυση τα σήματα που περιγράφονται στο 
Παράρτημα. Κάθε συμβεβλημένη επιχείρηση μπορεί να ζητήσει τα σήματα αυτά ώστε να προχωρήσει σε 
προσχέδια και στην τελική επισήμανση.  
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7.2 Η προμήθεια των σημάτων γίνεται είτε από τα γραφεία της Q-CERT είτε με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής τα έξοδα βαραίνουν τον παραλήπτη. 

8. Αποδεικτικά Έγγραφα 
 

8.1  Μετά την θετική αξιολόγησή της η επιχείρηση λαμβάνει τα προβλεπόμενα κατά το άρθρο 29, παράγραφος 1 
του Κανονισμού 834/2007, Αποδεικτικά Έγγραφα.  

8.2  Το Αποδεικτικό Έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση για να αποδείξει τη συμμόρφωση 
της με τον Κανονισμό 834/2007 και 889/2008 αλλά και για την εμπορία των προϊόντων τα οποία 
αναγράφονται σε αυτό. 

8.3 Το Αποδεικτικό Έγγραφο περιλαμβάνει πληροφορίες για την Επιχείρηση, τη δραστηριότητα της, τις 
κατηγορίες προϊόντων ή/και τα προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί, το στάδιο των προϊόντων καθώς και τη 
διάρκεια ισχύος.  

8.4 Η Q-CERT δύναται να εκδίδει συνοδευτικά έντυπα (Λίστα Προϊόντων) επί του Αποδεικτικού Εγγράφου τα 
οποία θα περιλαμβάνουν αναλυτικά τα προϊόντα που περιέχονται στις κατηγορίες που αναγράφονται στο 
Αποδεικτικό Έγγραφο. Ωστόσο, η Λίστα Προϊόντων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη 
συμμόρφωσης των προϊόντων ή για την εμπορία των προϊόντων που αναφέρει, αν δε συνοδεύεται πάντα 
από το Αποδεικτικό Έγγραφο. 

8.5  Για την επαλήθευση της εγκυρότητας του Αποδεικτικού Εγγράφου υπεύθυνος είναι ο παραλήπτης των 
προϊόντων. Η επαλήθευση μπορεί να γίνει είτε σε επικοινωνία με την Q-CERT, είτε μέσα από την ιστοσελίδα 
της (www.qmscert.com). Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου του Αποδεικτικού Έγγραφου μέσω της 
ιστοσελίδας του Υπουργείου (ΗΒΔ). 

8.6 Τα Αποδεικτικά Έγγραφα αποστέλλονται ταχυδρομικά σε πρωτότυπη έκδοση στην έδρα της επιχείρησης 
από την Q-CERT.  

 

9. Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων 

9.1 Η χρήση σημάτων και ενδείξεων αποτελεί πεδίο ελέγχου από το φορέα σε κάθε επιθεώρηση. Εκτός από την 
ορθή χρήση των παραπάνω η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη:  

1. Να εφαρμόζει τις απαιτήσεις της κοινοτικής και τις εθνικής νομοθεσίας όπως αυτή τροποποιείται και 
ισχύει κάθε φορά 

2. Να εφαρμόζει τις απαιτήσεις της Q-CERT σχετικά με την πιστοποίηση, όπως αυτή τροποποιείται και 
ισχύει κάθε φορά. 

3. Να μην χρησιμοποιεί τα σήματα και τις ενδείξεις που αναφέρονται στη βιολογική γεωργία με τρόπο που 
να υπονομεύει την αξιοπιστία και το κύρος του Φορέα, όσον αφορά την πιστοποίηση. Παρομοίως να 
λειτουργεί σε ενέργειες που αφορούν τη διαφήμιση και την προώθηση σχετικών προϊόντων. 

4. Να μην χρησιμοποιεί τα σήματα και τις ενδείξεις που αναφέρονται στη βιολογική γεωργία με τρόπο που 
να προκαλεί σύγχυση ή παραπλάνηση των καταναλωτών. 

5. Να χρησιμοποιεί τα Αποδεικτικά Έγγραφα που της έχουν χορηγηθεί μόνο για να αποδείξει ότι τα 
προϊόντα είναι πιστοποιημένα ως προς τον Κανονισμό 834/2007. 

6. Να επιδιώκει να μην χρησιμοποιεί Έγγραφα ή σήματα με τρόπο παραπλανητικό. 
 
9.2 Εάν ένας επιχειρηματίας θεωρεί ή υποπτεύεται ότι ένα προϊόν που έχει παραγάγει, παρασκευάσει, 

εισαγάγει ή παραλάβει από άλλον επιχειρηματία δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 834/2007 και 
889/2008, κινεί διαδικασίες είτε για να αφαιρεθεί από το εν λόγω προϊόν κάθε αναφορά στη βιολογική 
μέθοδο παραγωγής είτε για να διαχωρίσει και να εντοπίσει το προϊόν. Μπορεί να το μεταποιήσει ή να το 
συσκευάσει ή να το διαθέσει στην αγορά, μόνον αφού διαλυθούν οι αμφιβολίες, εκτός εάν το προϊόν 

http://www.qmscert.com/
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διατεθεί στην αγορά χωρίς ένδειξη που αναφέρεται στη βιολογική μέθοδο παραγωγής. Σε περίπτωση 
αμφιβολίας, ο επιχειρηματίας ενημερώνει αμέσως την Q-CERT.  

9.3 Σε περίπτωση όπου καταγραφεί μια μη συμμόρφωση η οποία καθιστά και το προϊόν που έχει ήδη παραχθεί 
μη συμμορφούμενο, τότε η επιχείρηση οφείλει να το ανακαλέσει ή να ενημερώσει τους αγοραστές των 
συγκεκριμένων προϊόντων ώστε να εξασφαλίσει την απαλοιφή των ενδείξεων που αναφέρονται στη 
βιολογική μέθοδο παραγωγής. Η επιχείρηση θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως την Q-CERT εντός 5 
εργάσιμων ημερών από την λήψη της οδηγίας για απόσυρση των ενδείξεων. Η ενημέρωση πρέπει να 
περιλαμβάνει γραπτή τεκμηρίωση σχετικά με τα ληπτέα μέτρα που αφορούν στην υλοποίηση της 
διαδικασίας απόσυρσης. 

9.4 Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας με την Q-CERT η επιχείρηση οφείλει να διακόψει άμεσα κάθε 
χρήση Αποδεικτικών Εγγράφων, Αδειών χρήσης Σήματος και σημάτων της Q-CERT τα οποία της έχουν 
χορηγηθεί. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Ενδεικτικός* πίνακας απαιτήσεων και προδιαγραφών χρήσης ενδείξεων 

*Με την επιφύλαξη των Κανονισμών 834/2007, 889/2008 και την εθνική νομοθεσία όπως αυτά ισχύουν και 
τροποποιούνται 

 

10.1 Όροι σχετικοί με τη βιολογική παραγωγή   
 
10.1.1 Οι όροι Βιολογικό ή Βιο μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ζωντανά, αμεταποίητα και μεταποιημένα προϊόντα που 

παράγονται/παρασκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας. 
 
10.1.2 Για τα μεταποιημένα τρόφιμα οι όροι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν: 
 1) Στην περιγραφή πώλησης  όταν το μεταποιημένο τρόφιμο είναι σύμφωνο με το άρθρο 19 (Καν. 834/2007) και 

τουλάχιστον το 95 % κατά βάρος των συστατικών του, γεωργικής προέλευσης, είναι βιολογικό. 
 2) Μόνο στον κατάλογο συστατικών εφόσον το ποσοστό των γεωργικών πρώτων υλών είναι λιγότερο από 95% κατά 

βάρος και τα προϊόντα συμμορφώνονται με το άρθρο 19, παράγρ. 1 και 2 στοιχεία α, β και δ (Καν 834/2007). 
 3) Στον κατάλογο συστατικών και στο ίδιο πεδίο με την περιγραφή πώλησης υπό την προϋπόθεση πως το βασικό 

συστατικό είναι μη εκτρεφόμενα ψάρια ή θηράματα, το υπόλοιπα συστατικά γεωργικής είναι όλα βιολογικά και το 
προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 19 παράγρ. 1 και 2 στοιχεία α, β, και δ. 

  
 Στις περιπτώσεις 2 και 3 ο κατάλογος των συστατικών προσδιορίζει τα συστατικά που είναι βιολογικά. Οι όροι βιολογικό 

ή βιο, μπορούν να εμφανίζονται μόνο σε σχέση με τα βιολογικά συστατικά, ενώ στον κατάλογο συστατικών πρέπει να 
περιλαμβάνεται και ένδειξη του συνολικού ποσοστού βιολογικών συστατικών σε σχέση με τη συνολική ποσότητα 
συστατικών γεωργικής προέλευσης. 

 
 Ο κατάλογος των συστατικών προσδιορίζει τα συστατικά που είναι βιολογικά   
 
 Όλες οι αναφερόμενες ενδείξεις στον κατάλογο συστατικών σχετικά με τη βιολογική προέλευση να είναι με το ίδιο 

χρώμα, μέγεθος και γραμματοσειρά με τις υπόλοιπες ενδείξεις 
 
10.1.3 Σε προϊόντα φυτικής προέλευσης που παράγονται κατά το στάδιο της μετατροπής μπορεί να τοποθετείται η ένδειξη 

«προϊόντα υπό μετατροπή στη βιολογική γεωργία» υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 1) έχει τηρηθεί περίοδος μετατροπής τουλάχιστον δώδεκα μηνών πριν από την εσοδεία, 
 2) το προϊόν περιέχει μόνο ένα φυτικό συστατικό γεωργικής προέλευσης, 
 

Η ένδειξη δεν παρουσιάζεται με χρώμα, σχήμα ή τύπο χαρακτήρων που την καθιστούν εμφανέστερη από την ονομασία 
πώλησης του προϊόντος, και ολόκληρη έχει το ίδιο μέγεθος χαρακτήρων· 

 
 Η ένδειξη συνοδεύεται από τον κωδικό της Q-CERT. 
 

10.1.4 Ενδείξεις στις ζωοτροφές (Δεν εφαρμόζεται σε ζωοτροφές για ζώα συντροφιάς και γουνοφόρα) 

Οι ενδείξεις Βιολογικό ή Βιο, χρησιμοποιούνται σε ζωοτροφές μόνο όταν εάν το όλα τα συστατικά φυτικής ή ζωικής 
προέλευσης λαμβάνονται με τη μέθοδο της βιολογικής παραγωγής και τουλάχιστον 95% της ξηράς ουσίας του 
προϊόντος αποτελείται από αυτά τα συστατικά. 

  
Σε μεταποιημένες ζωοτροφές οι ενδείξεις Βιολογικό ή ΒΙΟ και ο λογότυπος βιολογικών προϊόντων μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν εφόσον ισχύουν τα ακόλουθα: 
1)  Δεν χρησιμοποιούνται αυξητικοί παράγοντες και συνθετικά αμινοξέα 
2) Μη βιολογικά υλικά ζωοτροφών φυτικής προέλευσης, υλικά  ζωοτροφών ζωικής και ανόργανης προέλευσης, 
πρόσθετες ύλες ζωοτροφών, άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων και βοηθητικά μέσα 
επεξεργασίας που χρησιμοποιούνται εφόσον περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα V και VI του Κανονισμού 889/2008. 
3) Τηρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 22 του Καν. 889/2008 για τη χρήση ορισμένων προϊόντων και ουσιών στις 
ζωοτροφές, 
4) Όλα τα συστατικά φυτικής ή ζωικής προέλευσης που περιέχονται λαμβάνονται με τη μέθοδο βιολογικής παραγωγής. 
5) Τουλάχιστον το 95% της ξηράς ουσίας του προϊόντος αποτελείται από βιολογικά γεωργικά προϊόντα. 
 
 
Σε μεταποιημένες ζωοτροφές που περιέχουν μεταβαλλόμενες ποσότητες των βιολογικών πρώτων υλών ή βιολογικές 
πρώτες ύλες σε μετατροπή, ή προϊόντα του άρθρου 22 του Καν. 889/2008, και με την επιφύλαξη των απαιτήσεων 1 και 2 
της παραπάνω παραγράφου, τότε τοποθετείται η ένδειξη: 
«μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βιολογική παραγωγή σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και (ΕΚ) 
αριθ. 889/2008». 
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Οι ενδείξεις που περιγράφονται παραπάνω για τις μεταποιημένες ζωοτροφές δεν μπορούν να αναγράφεται με τρόπο, 
χρώμα, σχήμα ή τύπο χαρακτήρων που τις καθιστά εμφανέστερες από τις ενδείξεις που προβλέπει η σχετική νομοθεσία 
για την επισήμανση σύνθετων ζωοτροφών (Καν. 79/373, άρθρο 5 και οδηγία 96/25, άρθρο 5, §1 ). Επιπλέον πρέπει να 
διαχωρίζονται από τις προαναφερθείσες ενδείξεις. Επίσης, οι ενδείξεις περί βιολογικής παραγωγής πρέπει να 
σχετίζονται (στο ίδιο οπτικό πεδίο) με ένδειξη βάρους ξηράς ουσίας με τα ποσοστά πρώτων υλών βιολογικής 
παραγωγής, σε μεταβατικό στάδιο, μη βιολογικής προέλευσης και συνολικό ποσοστό ζωοτροφών γεωργικής 
προέλευσης. Τέλος, η ένδειξη περί βιολογικής παραγωγής να συνοδεύει τον κατάλογο των ονομασιών των υλικών που 
παράγονται με βιολογικό τρόπο και των υλικών που βρίσκονται υπό μετατροπή. 

 
10.2 Λογότυπο βιολογικής παραγωγής της ΕΕ 
 

   
 
10.2.1 Η επιχείρηση μπορεί να επέμβει στο σήμα αλλάζοντας μόνο το μέγεθός του. Ωστόσο, πρέπει να διατηρούνται πάντα οι 

αναλογίες του (σχέση 1:1,5). Ελάχιστο ύψος 9 χιλιοστά. Το ύψος μπορεί να μειωθεί στα 6 χιλιοστά για πολύ μικρές 
συσκευασίες. 

 
10.2.2 Ο Λογότυπος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Σε προϊόντα και τρόφιμα σε μετατροπή, 
β) Σε μεταποιημένα προϊόντα και ζωοτροφές όπου οι πρώτες ύλες γεωργικής προέλευσης είναι λιγότερο από 95% κατά 
βάρος (στις ζωοτροφές το ποσοστό υπολογίζεται επί της ξηράς ουσίας).  
γ) Σε προϊόντα που έχουν ως βασικό συστατικό μη εκτρεφόμενα ψάρια ή θηράματα.  
δ) Σε προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο του Κανονισμού, όπως τα υφάσματα, τα καλλυντικά και άλλα 
προϊόντα που πιστοποιούνται με βάση ιδιωτικά πρότυπα. 

 
10.2.3 Ο Λογότυπος βιολογικής γεωργίας χρησιμοποιείται σε έγχρωμη έκδοση όταν αυτό είναι εφικτό.  
 Στοιχεία χρώματος:  Πράσινο CMYK: 50/0/100/0 ή  Pantone 376 ή RGB: 169/201/56  
 Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό να εκτυπωθεί  έγχρωμο τότε μπορεί να τυπωθεί ως ασπρόμαυρο. 

 

    ή      ή     
 
10.3 Κωδικός φορέα πιστοποίησης: GR-BIO-12 
 
10.3.1 Υποχρεωτική είναι η χρήση του κωδικού του φορέα πιστοποίησης. Ο κωδικός της Q-CERT ΕΠΕ είναι GR-BIO-12. Η ένδειξη 

τοποθετείται στο ίδιο οπτικό πεδίο με τον λογότυπο βιολογικής παραγωγής της όταν αυτός χρησιμοποιείται.  Σε 
περίπτωση όπου το προϊόν παράγεται/τυποποιείται από άλλη επιχείρηση (υπεργολαβία/φασόν) τότε στην ετικέτα του 
προϊόντος πρέπει να τοποθετείται ο κωδικός του φορέα πιστοποίησης που ελέγχει την παραγωγή/τυποποίηση 
(τελευταία παρασκευαστική δραστηριότητα).  

 
10.4 Γεωγραφική ένδειξη 
 
10.4.1 Υποχρεωτική όταν στην επισήμανση τοποθετείται ο λογότυπος βιολογικής παραγωγής. Ο τόπος παραγωγής 

περιγράφεται ως εξής: 
 «Γεωργία ΕΕ», εφόσον η γεωργική πρώτη ύλη παράγεται στην ΕΕ. 
 «Γεωργία εκτός ΕΕ», εφόσον η γεωργική πρώτη ύλη παράγεται εκτός ΕΕ. 
 «Γεωργία ΕΕ/εκτός ΕΕ», όταν μέρος των γεωργικών πρώτων υλών έχει παραχθεί στην ΕΕ και μέρος τους σε χώρα εκτός 

ΕΕ. 
 
10.4.2 Η ένδειξη «ΕΕ» ή «εκτός ΕΕ» μπορεί να αντικατασταθεί από το όνομα μιας χώρας, όταν τουλάχιστον το 98% των 

γεωργικών πρώτων υλών  έχουν παραχθεί σε αυτή τη χώρα. Για παράδειγμα Ελληνική Γεωργία ή Greek Agriculture.  
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10.4.3 Η ένδειξη του τόπου παραγωγής πρέπει να τοποθετείται κάτω από τον κωδικό του φορέα πιστοποίησης. Για 
παράδειγμα: 

  
    

         
10.5 Προτείνεται η χρήση της γραμματοσειράς Myriad Pro ή Myriad Pro Bold. 

 
 

11.1  Σήμα του φορέα πιστοποίησης                                     

 
Περίπτωση α: Το σήμα που ακολουθεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα με το λογότυπο της Ε.Ε. (σημείο 10.2), 
οπότε ο κωδικός του φορέα (GR-BIO-12) θα τοποθετηθεί κοντά στο λογότυπο της Ε.Ε. μαζί με τη γεωγραφική ένδειξη. 

  

   
 

Περίπτωση β: Το σήμα που ακολουθεί ενδείκνυται για την περίπτωση προϊόντων που αναφέρονται στο σημείο 10.2 α-γ, 
όπου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί το λογότυπο της Ε.Ε.  και επομένως ο κωδικός του φορέα εμπεριέχεται στο 
λογότυπο της Q-CERT. 
 

  
 
11.1.1 Η χρήση του σήματος της Q-CERT ΕΠΕ είναι προαιρετική. Το σήμα παρέχεται από την Q-CERT σε όλες τις 

συνεργαζόμενες επιχειρήσεις εφόσον ζητηθεί.  
 
11.1.2 Για να χρησιμοποιηθεί το σήμα του φορέα από οποιαδήποτε επιχείρηση, πρέπει να δοθεί άδεια χρήσης σήματος από 

την Q-CERT. Η επιχείρηση πρέπει να καταθέσει προσχέδιο της μακέτας όπου θέλει να χρησιμοποιήσει το σήμα του 
φορέα, ώστε να ελεγχθεί η ορθή χρήση του.  

 
11.1.3  Το σήμα πρέπει να τοποθετηθεί στο ίδιο οπτικό πεδίο με το λογότυπο της Ε.Ε. Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, τότε το 

σήμα του φορέα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε έγχρωμη έκδοση. Ωστόσο, σε περιπτώσεις όπου υπάρχει αδυναμία 
έγχρωμης εκτύπωσης και το λογότυπο της Ε.Ε. τυπωθεί σε άσπρο/μαύρο τότε και το σήμα της Q-CERT τυπώνεται 
ασπρόμαυρο.  Ελάχιστο ύψος σήματος τα 6mm σε περίπτωση πολύ μικρών συσκευασιών. Σε περίπτωση όπου 
απαιτείται η μεταβολή του ύψους του σήματος της Q-CERT τότε πρέπει να διασφαλίζεται πως διατηρείται η αρχική 
αναλογία ύψους προς πλάτος.  

 
11.1.4 Στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_el), περιλαμβάνονται 

πληροφορίες για τον χρήστη του λογοτύπου βιολογικών προϊόντων. Ωστόσο, αυτές σύμφωνα και με την ανακοίνωση 
νομικού περιεχομένου, «Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει εγγύηση ότι τα κείμενα που παρέχονται στην ηλεκτρονική αυτή 
μορφή είναι ακριβή αντίγραφα των επίσημα θεσπισθέντων κειμένων». Η Q-CERT δεν αναγνωρίζει ως δεσμευτικό τον 
οδηγό  χρήστη για το λογότυπο βιολογικής γεωργίας που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα αυτή. Οι απαιτήσεις 
χρήσης σήματος προκύπτουν από τη σχετική νομοθεσία. 

 
 
 

GR-BIO-12 
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