
 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ — ΣΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ 

 

▪ Θα πρέπει να καταρτίζεται κατά τρόπο σαφή και ευπρόσιτο. 

 

Δηλαδή με τη δέουσα σαφήνεια και ακρίβεια ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να κατανοήσει 

τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται για τη χρήση του σήματος πιστοποίησης της ΕΕ. 

 

▪ Πρέπει να κατατίθεται εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για 

σήμα πιστοποίησης της ΕΕ. 

 

▪ Δεν πρέπει να αντίκειται στη δημόσια τάξη και στα χρηστά ήθη. 

Π.χ. ο καταθέτης δεν δικαιούται να κινήσει τη διαδικασία πιστοποίησης (για παράδειγμα, 
λόγω μη συμμόρφωσης προς τις καταστατικές διατάξεις)· η άδεια ή οι προϋποθέσεις 
χρήσης εισάγουν διακρίσεις μεταξύ των φορέων της αγοράς χωρίς τη δέουσα αιτιολόγηση 
(όπως έλλειψη αντικειμενικών κριτηρίων ή εφαρμογή μη αποδεκτών κριτηρίων). 
 

▪ Πρέπει να συνιστά αυτοτελές έγγραφο. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός χρήσης πρέπει να 
περιέχει τις ακόλουθες υποχρεωτικές πληροφορίες, όπως απαιτείται βάσει του 
άρθρου 17 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/626 της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 
2018 (εφεξής «ΕΚΣΕΕ»), κατά προτίμηση με τη διάρθρωση που προβλέπεται στο 
άρθρο 17 του ΕΚΣΕΕ: 

 

1. Το ονοματεπώνυμο του καταθέτη. 
 

 
Το ονοματεπώνυμο του καταθέτη στον κανονισμό χρήσης πρέπει να είναι ακριβώς 
το ίδιο με εκείνο που απεικονίζεται στην αίτηση. 

 

2. Δήλωση του καταθέτη ότι δεν συνεχίζει να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που 
περιλαμβάνει την παροχή του είδους των προϊόντων ή υπηρεσιών που 
πιστοποιούνται. 
 

 
«Δηλώνω ότι δεν συνεχίζω να ασκώ επιχειρηματική δραστηριότητα που 
περιλαμβάνει την παροχή του είδους των  [προϊόντων] [υπηρεσιών] [προϊόντων και 
υπηρεσιών]» που πιστοποιούνται. 
 
Ο/Η «Ονοματεπώνυμο του καταθέτη] δηλώνει ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
του άρθρου 83 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, για το σήμα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

3. Την αναπαράσταση του σήματος πιστοποίησης της ΕΕ. 
 

 
Η αναπαράσταση του σήματος στον κανονισμό χρήσης πρέπει να είναι ακριβώς η 
ίδια με εκείνη που απεικονίζεται στην αίτηση. Π.χ., σε περίπτωση που το σήμα 
κατατίθεται στην αίτηση με χρώμα, θα πρέπει να περιέχεται έγχρωμη 
αναπαράσταση του σήματος στον κανονισμό χρήσης. 

 



 

 

4. Τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που καλύπτει το σήμα πιστοποίησης της ΕΕ. 
 

 
Ο κατάλογος των προϊόντων και/ή των υπηρεσιών στον κανονισμό χρήσης πρέπει 
να είναι ακριβώς ο ίδιος με εκείνον που περιλαμβάνεται στην αίτηση. Η παραπομπή 
στον αριθμό αίτησης για σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στον αριθμό διεθνούς 
καταχώρισης δεν αρκεί. 
 
Οποιοσδήποτε μεταγενέστερος περιορισμός στον προσδιορισμό των προϊόντων 
και/ή των υπηρεσιών θα πρέπει να απεικονίζεται κατ’ αντιστοιχία στη νέα έκδοση 
του κανονισμού χρήσης. 

 

5. Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών προς πιστοποίηση μέσω του 
σήματος πιστοποίησης της ΕΕ (π.χ. το υλικό, ο τρόπος παραγωγής των προϊόντων 
ή παροχής των υπηρεσιών, η ποιότητα ή η ακρίβεια). 

 

 
▪ Τα χαρακτηριστικά, ως προς τα οποία πιστοποιούνται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες, 

πρέπει να καθορίζονται και να επεξηγούνται με συγκεκριμένο τρόπο, ώστε να 
καθίσταται δυνατή η σαφής και ακριβής κατανόησή τους από το ενδιαφερόμενο 
κοινό. 

 
▪ Σε περίπτωση που το σήμα καλύπτει ευρύ φάσμα προϊόντων ή υπηρεσιών, με 

διαφορετικά χαρακτηριστικά προς πιστοποίηση, ανάλογα με την κατηγορία κάθε 
επιμέρους προϊόντος/υπηρεσίας, τα χαρακτηριστικά προς πιστοποίηση πρέπει να 
καθορίζονται για καθέναν από τους διαφορετικούς τύπους προϊόντων/υπηρεσιών. 

 
▪ Όσον αφορά τις υπηρεσίες, πρέπει να καθορίζονται για καθένα από τα διαφορετικά 

είδη υπηρεσιών τα χαρακτηριστικά των εν λόγω υπηρεσιών και όχι τα γνωρίσματα 
των παρόχων υπηρεσιών. 
 

▪ Η περιγραφή των χαρακτηριστικών αυτού που πράγματι πιστοποιεί ο καταθέτης 
μπορεί να έχει γενικό χαρακτήρα, χωρίς να απαιτείται λεπτομερής αναφορά όλων 
των τεχνικών παραμέτρων και προδιαγραφών. Εντούτοις, θα πρέπει να γίνει η 
ακόλουθη διάκριση: 

 
- στην περίπτωση που το σύστημα πιστοποίησης αφορά δημοσιευμένα 

πρότυπα που προέρχονται από επίσημες πηγές (π.χ. πρότυπα ISO, DIN, 
κανονισμοί και οδηγίες της ΕΕ κ.λπ.), πρέπει να ενσωματωθεί παραπομπή στον 
κανονισμό χρήσης, καθώς πρόκειται για παραμέτρους στις οποίες βασίζεται ο 
φορέας πιστοποίησης για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των χαρακτηριστικών 
των προϊόντων ή των υπηρεσιών προς πιστοποίηση· 
 

- απεναντίας, εάν το σύστημα πιστοποίησης αφορά ιδιωτικά πρότυπα (δηλαδή 
πρότυπα καθορισμένα από τον ίδιο τον καταθέτη), δεν είναι απαραίτητο η 
δημοσιοποίηση των προτύπων να έχει λεπτομερή χαρακτήρα και, συνεπώς, θα 
πρέπει να θεωρείται επαρκής μια γενική περιγραφή των αντίστοιχων που 
περιέχονται στον κανονισμό χρήσης. 

 
Επιπλέον τεχνικές πληροφορίες μπορούν απλώς να προστεθούν με παραπομπή 
στις σχετικές πηγές με τη μορφή ενεργών διαδικτυακών συνδέσμων ή 
παραρτημάτων. 

 



 

 

▪ Τα εν λόγω προϊόντα ή οι σχετικές υπηρεσίες δεν μπορούν να πιστοποιηθούν ως 
προς τη γεωγραφική τους προέλευση, όπως ορίζεται στο άρθρο 83 παράγραφος 1 
του κανονισμού για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΣΕΕ). 

 

6. Τις προϋποθέσεις χρήσης του σήματος πιστοποίησης της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κυρώσεων. 

 

 
▪ Πρέπει να περιλαμβάνονται οι ειδικές προϋποθέσεις χρήσης που επιβάλλονται 

στον δικαιούχο χρήσης: 
- το σήμα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως σήμα πιστοποίησης της ΕΕ· 
- αν προβλέπεται η καταβολή τελών σε σχέση με τη χρήση του σήματος· 
- κ.λπ. 

 
▪ Η χρήση και οι προϋποθέσεις χρήσης εντός του κανονισμού χρήσης πρέπει να 

παραπέμπουν στην αναπαράσταση του σήματος όπως αυτό κατατέθηκε στην 
αίτηση (βλ. σημείο 3). Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπονται παραλλαγές στο χρώμα, ούτε 
επίσης, στην περίπτωση εικονιστικών σημάτων, η χρήση τους ως λεκτικών 
σημάτων. 

 
▪ Είναι υποχρεωτικό να προσδιορίζονται οι ενδεδειγμένες κυρώσεις σε περίπτωση 

που δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις χρήσης. 
 

7. Τα πρόσωπα που δικαιούνται να χρησιμοποιούν το σήμα πιστοποίησης της ΕΕ. 
 

 
▪ Σαφής προσδιορισμός των προσώπων που έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν το 

σήμα πιστοποίησης της ΕΕ: 
(i) κάθε πρόσωπο το οποίο πληροί το απαιτούμενο πρότυπο των 

χαρακτηριστικών προς πιστοποίηση (σημείο 5) και τις προϋποθέσεις χρήσης 
του σήματος πιστοποίησης (σημείο 6) 

(ii) μια ειδική κατηγορία προσώπων (με σαφή καθορισμό των αντικειμενικών 
κριτηρίων) 

 
▪ Εάν ο καταθέτης σκοπεύει να καταρτίσει κατάλογο δικαιούχων χρήσης του σήματος 

πιστοποίησης της ΕΕ, μπορεί να γίνεται σχετική παραπομπή μέσω συνδέσμου 
προς τον αντίστοιχο διαδικτυακό τόπο που θα επιτρέπει τη συστηματική 
επικαιροποίηση του κανονισμού χρήσης, χωρίς να απαιτείται τροποποίησή του. 
 

▪ Τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν το σήμα πιστοποίησης της 
ΕΕ πρέπει να αναφέρονται ως «δικαιούχοι χρήσης». 
 

▪ Οι «δικαιούχοι χρήσης» δεν έχουν δικαίωμα να μεταβιβάσουν ή να παραχωρήσουν 
την άδεια χρήσης του σήματος πιστοποίησης της ΕΕ σε τρίτους. 

 
8. Τον τρόπο με τον οποίο ο φορέας πιστοποίησης ελέγχει τα χαρακτηριστικά αυτά 

και εποπτεύει τη χρήση του σήματος πιστοποίησης της ΕΕ. 
 

 
▪ Ανάγκη προσδιορισμού των χρησιμοποιούμενων μεθόδων ελέγχου και του 

εφαρμοζόμενου συστήματος εποπτείας από τον καταθέτη/κάτοχο του σήματος 
πιστοποίησης της ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες 
που φέρουν το σήμα διαθέτουν πράγματι τα πιστοποιημένα χαρακτηριστικά. Τα εν 
λόγω μέτρα (ελέγχου και εποπτείας) μπορεί να αφορούν: 



 

 

 
- τις μεθόδους και τη συχνότητα ελέγχου και εποπτείας· 
- τα επαγγελματικά προσόντα των προσώπων που διενεργούν τους ελέγχους και 

ασκούν την εποπτεία· 
- τους «παράγοντες ενεργοποίησης» συμπληρωματικών ή ενισχυμένων μέτρων 

ελέγχου ή εποπτείας· 
- κ.λπ. 
 
Τα μέτρα πρέπει να περιγράφονται με επαρκή σαφήνεια από τον καταθέτη, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το σήμα πιστοποίησης καλύπτει όντως 
πιστοποιημένα προϊόντα ή υπηρεσίες. 
 

▪ Ο καταθέτης ενδέχεται να μην χρειάζεται να διενεργεί τους ελέγχους ή να ασκεί την 
εποπτεία των προϋποθέσεων χρήσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να 
είναι απαραίτητη η συνεργασία του με πιο εξειδικευμένους εξωτερικούς ελεγκτές 
και/ή επόπτες. 

 
▪ Επιπλέον, ο έλεγχος των προϊόντων και/ή των υπηρεσιών που φέρουν το σήμα, 

καθώς και η εποπτεία των προϋποθέσεων χρήσης, είναι πιθανό να περιορίζονται 
στη διεξαγωγή δειγματοληπτικών ή τυχαίων ελέγχων και να μην απαιτείται η 
επέκτασή τους στο σύνολο των πιστοποιημένων προϊόντων ή χρηστών. 

 

 

▪ Επιπλέον παράμετροι: 
 
- Το Γραφείο συνιστά να αποφεύγεται η υποβολή πρόσθετων εγγράφων ή 

παραρτημάτων. Εντούτοις, στην περίπτωση που στον κανονισμό χρήσης γίνεται 
αναφορά σε τυχόν πρόσθετα έγγραφα (π.χ. πρότυπα που ρυθμίζονται βάσει 
προτύπων ISO, DIN…), το Γραφείο συνιστά την προσκόμιση ενεργών διαδικτυακών 
συνδέσμων, εφόσον η τελευταία τους έκδοση είναι εύκολα προσβάσιμη. Τα 
παραρτήματα συνιστούν μέρος του κανονισμού χρήσης. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε 
τροποποίηση των εγγράφων που υποβάλλονται με τη μορφή παραρτημάτων ή 
διαδικτυακών συνδέσμων θα πρέπει να κοινοποιηθεί στο Γραφείο. 
 

- Σε περίπτωση που ο καταθέτης συμπληρώνει τις υποχρεωτικές πληροφορίες που 
περιέχονται στον κανονισμό χρήσης με τη μορφή παραρτημάτων, τα εν λόγω 
παραρτήματα θα πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς μέσω αρίθμησης, τόσο στο 
κείμενο του κανονισμού χρήσης όσο και στα συνημμένα έγγραφα, ώστε να παρέχεται 
στον αναγνώστη η δυνατότητα να αναγνωρίζει με ευχέρεια τη σύνδεση μεταξύ τους και 
να εξασφαλίζεται η διατήρηση της συνέπειας. 
 

- Στην περίπτωση που ο καταθέτης τροποποιεί τον κανονισμό χρήσης προκειμένου να 
διορθώσει τυχόν ελλείψεις που διαπιστώθηκαν από το Γραφείο, πρέπει να υποβάλλει 
τον πλήρη αναθεωρημένο κανονισμό χρήσης (και όχι αποσπάσματα). 
 

- Αφού καταχωριστεί το σήμα πιστοποίησης της ΕΕ, ο δικαιούχος του σήματος 
πιστοποίησης της ΕΕ υποβάλλει στο Γραφείο κάθε τροποποιημένη έκδοση του 
κανονισμού χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 88 του ΚΣΕΕ. Κάθε τέτοια 
τροποποίηση θα υπόκειται σε επανεξέταση, με στόχο να πληρούνται οι απαιτήσεις 
του άρθρου 84 του ΚΣΕΕ και να διασφαλίζεται ότι δεν συντρέχει ένας από τους λόγους 
απόρριψης που καθορίζονται στο άρθρο 85 του ΚΣΕΕ. Η τροποποίηση του 
κανονισμού χρήσης αρχίζει να ισχύει μόνον από την ημερομηνία που καταχωρίσθηκε 
η μνεία της στο μητρώο. 



 

 

 

▪ Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εξέταση των σημάτων πιστοποίησης της ΕΕ 
διατίθενται στις κατευθυντήριες γραμμές του EUIPO: 
https://guidelines.euipo.europa.eu/1778634/1700424/κατευθυντήριες-γραμμές-για-τα-

σήματα/εισαγωγή 

 
o Μέρος Β Εξέταση, Τμήμα 2 Διατυπώσεις, Κεφάλαιο 8 Είδος σήματος, 

Παράγραφος 8.3 Σήματα πιστοποίησης 
 

o Μέρος Β Εξέταση, Τμήμα 3 Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου, Κεφάλαιο 16 Σήματα 
πιστοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

https://guidelines.euipo.europa.eu/1778634/1700424/κατευθυντήριες-γραμμές-για-τα-σήματα/εισαγωγή
https://guidelines.euipo.europa.eu/1778634/1700424/κατευθυντήριες-γραμμές-για-τα-σήματα/εισαγωγή



