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ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

1.0 ΣΚΟΠΟΣ 

Να καθορίσει τη διαδικασία για τη χρήση του πιστοποιητικού του συστήµατος διαχείρισης ή/και 
του προϊόντος και τους λογότυπους της QMSCERT και ΕΣΥ∆. Να καθορίσει τους όρους της 
χρήσης των λογοτύπων και των εγγράφων της πιστοποίησης. 
2.0 ΠΕ∆ΙΟ 

Αυτή η διαδικασία ισχύει για όλους τους οργανισµούς που πιστοποιούνται από την QMSCERT 
Ltd. 
3.0 ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 

3.1 Ο ∆ιευθυντής Πιστοποίησης είναι αρµόδιος για την επίβλεψη της διαδικασίας για την παροχή 
στον οργανισµό του πιστοποιητικού και των λογότυπων. 

3.2 Ο πιστοποιηµένος οργανισµός είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή αυτής της διαδικασίας. 
4.0 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

 
4.1 Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης, ο οργανισµός λαµβάνει ένα 
πιστοποιητικό του συστήµατος διαχείρισης ή του προϊόντος το οποίο τυπικά περιγράφει το 
πεδίο εφαρµογής, η τοποθεσία και τα εφαρµοζόµενα πρότυπα.  Αυτό το πιστοποιητικό και το 
σχετικό λογότυπο πιστοποίησης υπόκεινται στους παρακάτω όρους: 

 α) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Ο οργανισµός έχει δικαίωµα να 
δηµοσιεύσει και να επιδείξει το πιστοποιητικό της συµµόρφωσης ή/και του λογότυπου σε 
διαφηµιστικά προωθητικά υλικά, έντυπα αλληλογραφίας και σε διαφήµιση µε αναφορά στο 
πεδίο εφαρµογής, και της φυσικής θέσης που διευκρινίζεται στο πιστοποιητικό του συστήµατος 
διαχείρισης. Τα πιστοποιητικά και τα λογότυπα θα περιγράφουν την πιστοποίηση του 
συστήµατος διαχείρισης της οργάνωσης και σε καµία περίπτωση δεν θα υπονοούν ή προτείνουν 
ότι η QMSCERT ή/και το ΕΣΥ∆ έχει πιστοποιήσει προϊόν ή υπηρεσία του οργανισµού. Τα 
πιστοποιητικά και τα λογότυπα δεν θα τυπώνονται ποτέ στην συσκευασία την οποία αγοράζει ο 
καταναλωτής. Τα πιστοποιητικά και  τα λογότυπα δεν θα τυπώνονται σε εκθέσεις εργαστηρίων, 
διακριβώσεων, ή δοκιµών.  

 β) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Ο οργανισµός έχει δικαίωµα να δηµοσιεύσει και να 
επιδείξει το πιστοποιητικό της συµµόρφωσης ή/και του λογότυπου προϊόντων στα προϊόντα ή 
τα υλικά συσκευασίας, στα διαφηµιστικά υλικά, την αλληλογραφία και τη διαφήµιση µε 
αναφορά στο πεδίο εφαρµογής, και της φυσικής θέσης που διευκρινίζεται στο πιστοποιητικό 
της συµµόρφωσης προϊόντων.  Όπου ο ιδιοκτήτης του προτύπου πιστοποίησης ορίζει 
διαφορετικά την χρήση του λογοτύπου ή του πιστοποιητικού, τότε ο πιστοποιηµένος 
οργανισµός θα ειδοποιηθεί ανάλογα από τον Τεχνικό ∆ιευθυντή. Ο αριθµός κοινοποίησης NB 
1617 δεν θα συνοδεύει πιστοποιητικά µε πεδία για τα οποία δεν έχει κοινοποιηθεί η QMSCERT 
ή δεν το απαιτεί η νοµοθεσία. 

 Τα παρακάτω ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις προαναφερθείσες στο α, β 
· Το πιστοποιητικό του συστήµατος διαχείρισης ισχύει για µια περίοδο τριών ετών 

υποθέτοντας την επιτυχή ολοκλήρωση των επιθεωρήσεων επιτήρησης. Ο Υπεύθυνος 
Πιστοποίησης µετά από εισήγηση του Επικεφαλής Επιθεωρητή ή/και µε απόφαση του 
µπορεί να διαφοροποιήσει την περίοδο πιστοποίησης µε τεκµηρίωση στο πρακτικό της 
απόφασης πιστοποίησης. 

Το πιστοποιητικό του προϊόντος/διεργασίας ισχύει για την περίοδο  που καθορίζεται από 
την νοµοθετική απαίτηση ή από τον ιδιοκτήτη του σχήµατος πιστοποίησης. Ο Τεχνικός 
∆ιευθυντής µετά από εισήγηση του Επικεφαλής Επιθεωρητή ή/και µε απόφαση του 
µπορεί να διαφοροποιήσει την περίοδο πιστοποίησης µε τεκµηρίωση στο πρακτικό της 
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απόφασης πιστοποίησης χωρίς να επεκτείνει το χρόνο τον οποίο ορίζει η νοµοθεσία ή ο 
ιδιοκτήτης του σχήµατος πιστοποίησης.  

· Το πιστοποιητικό του συστήµατος διαχείρισης ή του προϊόντος δεν απαλλάσσει τον 
πελάτη από τις νοµικές υποχρεώσεις. 

δ)  Ο εγγεγραµµένος οργανισµός µε την QMSCERT σε οποιοδήποτε σύστηµα, προϊόν ή άλλη 
πιστοποίηση δύναται να χρησιµοποιεί τον λογότυπο Q-CERT Registered Supplier. Ο 
λογότυπος θα διατίθεται στον κάθε εγγεγραµµένο πελάτη µε την QMSCERT όπου 
απαιτείται. ∆εν υπάρχουν περιορισµοί ως προς την χρήση αυτού του λογοτύπου. 
4.2 Στον πιστοποιηµένο οργανισµό θα παρασχεθούν λογότυποι QMSCERT ή/και 
QMSCERT και ΕΣΥ∆ όπου απαιτείται. Ο ΛΟΓΌΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΕΣΥ∆ ∆ΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΧΘΕΊ ΧΩΡΊΣ ΤΟΝ ΛΟΓΌΤΥΠΟ QMSCERT. Οι 
λογότυπα θα αναπαραχθούν:   
α) Από κοινού µε το όνοµα του πιστοποιηµένου οργανισµού, και τον αριθµό πιστοποίησης 
β) Σε ένα σαφώς καθαρό φόντο 
γ) Στο σύνολο τους, συµπεριλαµβανοµένων όλων των ορίων και των χρωµάτων 
δ)  Σε µέγεθος που καθιστούν όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του λογοτύπου σαφώς 
διακριτά σε σχέση µε το φόντο ή µέγεθος της επιφάνειας. Στην περίπτωση των µη-
διαπιστευµένων πιστοποιητικών, στον πελάτη δεν θα παρασχεθεί ο λογότυπος του ΕΣΥ∆. 

 4.3 Η QMSCERT θα λάβει κατάλληλα µέτρα απέναντι σε έναν οργανισµό όταν η χρήση 
του πιστοποιητικού ή/και του λογότυπου του συστήµατος διαχείρισης ή των προϊόντων δεν 
είναι σύµφωνη µε αυτήν την διαδικασία 
4.4 Με τη λήξη, διακοπή, ή αναβολή της συµφωνίας για την πιστοποίηση, ο οργανισµός 
πρέπει να διακόψει την οποιαδήποτε χρήση του πιστοποιητικού ή/και των λογότυπων του 
συστήµατος διαχείρισης ή των προϊόντων. Το πιστοποιητικό και οι λογότυποι θα 
επιστραφούν άµεσα στην QMSCERT. Ιδιοκτήτης όλων των πιστοποιητικών και 

λογοτύπων είναι η QMSCERT και οι φορείς που παρέχουν το δικαίωµα χρήσης των 

λογοτύπων τους όπως το ΕΣΥ∆. 

5.0 ΑΡΧΕΙΑ 

 

Κωδ. Εγγράφου Τίτλος 

F-2522.* 

F-2523.* 

Πιστοποιητικό Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

Πιστοποιητικό Προϊόντος 
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Revision 

No: 

Revision 

Date 

Nature of Change Review and 

Approval 

0 19/7/2001 Original Issue LDK 
1 30/10/01 Changed records section and added statements for product 

and system certification to fit HACCP, AGRO, OHSAS, 
EUREP requirements  

LDK 

2 6/8/02 Added under purpose the limitations defined LDK 
3 24/09/02 Changed OHAE to OHA (E stands for EUREP) LDK 
4 April 24, 

2003 
Added EMAS specific reqs for Logo use. Renumbered 

paragraphs 
LDK 

5 March 26th, 
2008 

Updated for ISO 17021 reqs LDK 

6 Oct 20, 2009 Added par 4.1 d) for Q CERT registered supplier logo LDK 
7 Aug 6, 2010 ESYD driven for clarification purposes during closing 

meeting 
LDK 

8 Sep 9 2010 Revised syntax, rewrote parts for clarification of many parts 
of the document 

LDK 

9 March 11, 
2014 

Removed EMAS LDK 

 
 
 


