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ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ (ΣΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ UNICERT A.E. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ UNICERT A.E., ΒΑΣΕΙ 

ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΕΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ. ΤΟ 

ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ UNICERT A.E. ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΥΠΟ ΑΔΕΙΑ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ UNICERT 

A.E. 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ UNICERT A.E. 

Το λογότυπο μπορεί να εφαρμοστεί σε χαρτικά και διαφημιστικό υλικό και σχετίζεται με το 

πεδίο εφαρμογής της πιστοποιημένης εταιρείας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ιστοσελίδες, 

φυλλάδια, κάρτες προϊόντων, τοίχους, εκθεσιακά περίπτερα, διαφημίσεις κλπ, και μπορεί 

επίσης να καλύπτει αντικείμενα όπως σημαίες της εταιρείας και οχήματα. Το σήμα δεν 

πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα σε προϊόν ή σε συσκευασία πρωτογενή ή δευτερογενή, ή να 

χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο που μπορεί να ερμηνευθεί ότι δηλώνει τη 

συμμόρφωση/πιστοποίηση  του προϊόντος. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε εργαστηριακές 

δοκιμές/αποτελέσματα, εκθέσεις διακρίβωσης ή επιθεώρησης. Το σήμα μπορεί να 

αναπαραχθεί σε ένα μόνο χρώμα, απεριόριστα,  αλλά εφόσον είναι πρακτικό θα πρέπει να 

συμμορφώνεται με τα ισχύοντα προτυπωμένα χαρτικά, φυλλάδια, επιστολόχαρτα ή άλλο 

διαφημιστικό υλικό της εταιρείας. Όπου το πιστοποιητικό της Unicert A.E. εκδίδεται κάτω 

από ένα Εθνικό Πλαίσιο διαπίστευσης, ένα πρόσθετο λογότυπο (σήμα) διαπίστευσης 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το λογότυπο (σήμα) της Unicert A.E.  

 

 

ΣΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 

Το λογότυπο (σήμα) διαπίστευσης πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με το 
εγκεκριμένο λογότυπο της Unicert A.E., σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει εκδοθεί, για 
την εταιρία μαζί με το πιστοποιητικό πιστοποίησης, και περιορίζεται σε χαρτικά, εσωτερικά 
τοιχώματα , εκθεσιακά περίπτερα. 
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Το συνδυαστικό λογότυπο Unicert θα πρέπει να ξεχωρίζει όταν γειτνιάζει με άλλα σήματα ή 

λογότυπα, γραφικά και κείμενα, ώστε να μην συγχέεται με αυτά. Γι’ αυτό το λόγο 

απαιτείται, είτε η χρήση κατάλληλου περιγράμματος σε αυτό, ή η χρήση δέκα (10) 

χιλιοστών ως ελάχιστη απόσταση αυτού από οτιδήποτε το περικλείει. 

Δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε οχήματα της εταιρίας ή σημαίες και δεν πρέπει να 

εφαρμοστεί άμεσα στο προϊόν ή τη συσκευασία, πρωτογενή ή δευτερογενή, ή να 

χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο που μπορεί να ερμηνευθεί ότι δηλώνει τη 

συμμόρφωση / πιστοποίηση του προϊόντος. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε εργαστηριακές 

δοκιμές/αποτελέσματα, εκθέσεις διακρίβωσης ή επιθεώρησης. 

Όπου είναι εφικτό το λογότυπο (σήμα) πρέπει να αναπαράγεται σε ένα μόνο χρώμα και να 

συμμορφώνεται με τα ισχύοντα προτυπωμένα χαρτικά, φυλλάδια, επιστολόχαρτα ή άλλο 

διαφημιστικό υλικό της εταιρείας. Είναι επιτρεπτό να εκτυπώσετε το λογότυπο (σήμα) 

διαπίστευσης σε πλήρες χρώμα, αλλά πρέπει να συμμορφώνεται με το συνδυασμό 

χρωμάτων που υποδεικνύεται παρακάτω και κανένας άλλος συνδυασμός χρωμάτων δεν 

επιτρέπεται, σύμφωνα με τις αποφάσεις του φορέα διαπίστευσης.  

 RGB CMYK 

 Red Green Blue Cyan Magenta Yellow Black 

«UNICERT» 5 73 137 99% 68% 14% 10% 

«Universal Certification Solutions» 203 203 203 24% 16% 16% 1% 

Περιφέρεια Σφαίρας (διαβάθμιση) 203 203 203 24% 16% 16% 1% 

Κέντρο Σφαίρας (διαβάθμιση) 254 253 252 1% 1% 1% 0% 

Λωρίδες (3) 96 169 190 66% 12% 20% 4% 

 

Όταν το λογότυπο (σήμα) είναι τυπωμένο σε μια σελίδα Α4, πρέπει να είναι το ανώτερο 

30mm σε ύψος. Για μεγαλύτερο μέγεθος σελίδας, το λογότυπο (σήμα) μπορεί να είναι 

μεγαλύτερο αλλά η αύξηση πρέπει να είναι ανάλογη.  

Υπό κανονικές συνθήκες το λογότυπο (σήμα) δεν θα εκτυπωθεί σε λιγότερο από 20mm σε 

ύψος, ωστόσο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου ο χώρος είναι περιορισμένος (για 

παράδειγμα σε επαγγελματικές κάρτες), το λογότυπο (σήμα) μπορεί να είναι ιστοσελίδες, 

βιβλιογραφία και άλλο γραπτό διαφημιστικό υλικό. 

Το λογότυπο (σήμα) διαπίστευσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με τέτοιο τρόπο που 

υποδηλώνει πως ο φορέας διαπίστευσης ή κυβερνητική οργάνωση που εκπροσωπεί, έχουν 

πιστοποιήσει ή εγκρίνει τις δραστηριότητες της εταιρείας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 

που μπορεί να παραπλανήσει. 
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Μη εγκεκριμένες μορφές 

Το συνδυαστικό λογότυπο Unicert απαγορεύεται να χρησιμοποιείται μαζί με άλλο κείμενο ή 

γραφικό αντικείμενο ως πρόθεμα, κατάληξη ή τμήμα του και να έχει υποστεί οποιαδήποτε 

μερική ή ολική αλλοίωση, όπως: 

 αποκοπή ενός εκ των δύο λογοτύπων/σημάτων για αυτόνομη χρήση 

 εφαρμογή τρισδιάστατου εφέ (3D effect) ή/και εφέ σκίασης (drop shadow effect), 

 προσθήκη προοπτικής, 

 χρήση χρωματικών συνδυασμών διαφορετικών από τους προαναφερόμενους, 

 προσθήκη κειμένου ή αφαίρεση του υπάρχοντος, 

 χρήση χρώματος στο φόντο του, 

 χρήση οποιασδήποτε κλίσης/κατεύθυνσης πέραν της οριζόντιας κ.ά. 

Συγκεκριμένα, ο Πελάτης απαγορεύεται να: 

 επικολλά το λογότυπο ή/και το συνδυαστικό λογότυπο επί των αγαθών ή/και 

συσκευασιών αυτών, καθώς και να ενεργεί με οποιονδήποτε τρόπο που να 

εξυπονοεί έγκριση διακίνησης αυτών από το Φορέα Πιστοποίησης και το Φορέα 

Διαπίστευσης ή/και συμμόρφωση αυτών με συγκεκριμένες προδιαγραφές 

ποιότητας, ασφάλειας χρήσης ή άλλες, 

 χρησιμοποιεί το λογότυπο ή/και το συνδυαστικό λογότυπο επί επαγγελματικών 

καρτών και συμβάσεων/συμφωνητικών του οργανισμού με τρίτα μέρη (πελάτες, 

προμηθευτές κ.λπ.), 

 χρησιμοποιεί την χορηγηθείσα πιστοποίηση και σχετική εκχώρηση του λογοτύπου 

με τέτοιο τρόπο που να δημιουργούνται υπόνοιες παραπλανητικής χρήσης ή 

λανθασμένης ερμηνείας του αντικειμένου (πεδίου) πιστοποίησης, 

 επικαλείται, μέσω δημοσιεύσεων, διαφημιστικού υλικού ή στις συναλλαγές με 

τρίτους, την πιστοποίηση σε αντικείμενα, δραστηριότητες, εγκαταστάσεις και 

περιεχόμενα πέραν του πεδίου πιστοποίησης, που δεν καλύπτονται δηλαδή από 

το επίσημο Πιστοποιητικό ΣΔ, 

 χρησιμοποιεί την πιστοποίηση με τρόπο που θα μπορούσε να δυσφημίσει τον 

Φορέα Πιστοποίησης και να κάνει οποιαδήποτε δήλωση σε σχέση με την 

Πιστοποίηση, την οποία ο Φορέας Πιστοποίησης θα μπορούσε να θεωρήσει ως 

παραπλανητική ή ότι στερείται συναίνεσης. 

Χαρακτηρισμοί 

Οι μοναδικοί επιτρεπτοί χαρακτηρισμοί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους Πελάτες 

του Φορέα Πιστοποίησης Unicert στα κείμενα των προωθητικών ή/και επικοινωνιακών τους 

ενεργειών είναι οι ακόλουθοι (παρατίθενται αυτοί που αφορούν την Πιστοποίηση 

Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015, ενώ ανάλογοι ισχύουν 

και για άλλα ΣΔ):  

 

 Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης κατά ISO 9001:2015 

 από το Φορέα Πιστοποίησης Unicert 
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ΚΑΚΗ XΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ (ΣΗΜΑΤΩΝ), ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ (ΣΗΜΑΤΩΝ), ΘΑ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΑΜΕ ΝΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ UNICERT A.E. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ. ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ.  

 

 


