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1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Ο Κανονισμός Χρήσης Σημάτων αναφέρεται στα είδη της επισήμανσης, καθώς και 
στον τρόπο με τον οποίο χορηγούνται και χρησιμοποιούνται ο λογότυπος βιολογικής 
παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα σήματα, η επωνυμία και ο κωδικός του 
Οργανισμού ΔΗΩ στην επισήμανση των πιστοποιημένων προϊόντων και σε 
διαφημιστικό υλικό, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές των Κανονισμών (ΕΚ) 834/2007, 
(ΕΚ) 889/2008, (ΕΚ) 271/2010 και των τροποποιήσεών τους.  

 

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ 

2.1  Γενικά  

Βασικός στόχος της επισήμανσης είναι να δοθεί στον καταναλωτή σαφής και 
ασφαλής πληροφόρηση ότι το συγκεκριμένο προϊόν είναι πιστοποιημένο 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κανονισμού (ΕΚ) 834/2007. Επιπλέον κάνει 
ευκολότερο τον εντοπισμό των πιστοποιημένων προϊόντων και συμβάλλει στην 
ενίσχυση της αξιοπιστίας τους στους καταναλωτές.  
 
Το δικαίωμα της χρήσης του σήματος και της επωνυμίας του Οργανισμού ΔΗΩ 
ανήκει αποκλειστικά στις ενταγμένες επιχειρήσεις. Ο κωδικός ΔΗΩ 
χρησιμοποιείται υποχρεωτικά εφόσον ο επιχειρηματίας που διενήργησε την 
τελευταία εργασία στο προϊόν πιστοποιείται από τον Οργανισμό ΔΗΩ. 
 
Τα  σήματα, η επωνυμία και ο κωδικός του Οργανισμού ΔΗΩ:  

 Αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του Οργανισμού  

 Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προκαθορισμένη μορφή μόνο από 
ενταγμένες επιχειρήσεις. 

 Πρέπει να χρησιμοποιούνται με τρόπο ώστε να μην παραπλανάται ο 
καταναλωτής.  

 Πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό  με την επωνυμία της 
πιστοποιημένης επιχείρησης.  

   
2.2  Επισήμανση Προϊόντων 

Η σήμανση περιλαμβάνει υποχρεωτικά:  

α. Τον κωδικό του ΟΕΠ στον οποίο είναι ενταγμένος ο επιχειρηματίας που 
διενήργησε την τελευταία εργασία στο προϊόν.  

β. Για πλήρως βιολογικά προϊόντα το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των υποχρεωτικών ενδείξεων που 
προϋποθέτει η χρήση του και αναφέρονται στη συνέχεια. 

γ. Τα στοιχεία επισήμανσης των τροφίμων που προβλέπονται από την  Εθνική 
και Κοινοτική Νομοθεσία.  

δ. το στάδιο του προϊόντος  
 

Για την επισήμανση των προϊόντων με αναφορά στο βιολογικό τρόπο 
παραγωγής θα πρέπει να έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι που αναφέρονται στα 
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άρθρα 23 έως 26 του Κανονισμού (ΕΚ) 834/2007 και 57 έως 62 του 
Κανονισμού (ΕΚ) 889/2008.  

 
2.3  Άλλες Χρήσεις 

Η επωνυμία σε συνδυασμό με τον κωδικό και τα σήματα του Οργανισμού ΔΗΩ 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους δικαιούχους σε διαφημιστικό υλικό, 
επιστολόχαρτα, φακέλους, καταχωρήσεις, εταιρικές κάρτες, εταιρικά αυτοκίνητα 
και ιστοσελίδες,  υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται ότι  το διαφημιστικό 
υλικό αναφέρεται αποκλειστικά και χωρίς παραπλανητικό τρόπο στις 
δραστηριότητες ή στα προϊόντα στα οποία έχει χορηγηθεί Πιστοποίηση. 
  
Εάν η πιστοποίηση που έχει χορηγηθεί δεν καλύπτει όλες τις δραστηριότητες 
της επιχείρησης, η χρήση των σημάτων και των ενδείξεων του Οργανισμού 
ΔΗΩ στο διαφημιστικό υλικό πρέπει να γίνεται με τρόπο που να προσδιορίζεται 
σαφώς το πεδίο για το οποίο ισχύει η Πιστοποίηση.  
 

3 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

3.1  Μορφή  

Το χρώμα, το μέγεθος και ο τύπος των γραμμάτων των ενδείξεων που 
αφορούν στο βιολογικό τρόπο παραγωγής δεν πρέπει να είναι εμφανέστερα 
από αυτά που χρησιμοποιούνται για την ονομασία του προϊόντος.  
 

3.2  Ενδείξεις  

Στην επισήμανση μπορούν να συμπεριληφθούν οι παρακάτω ενδείξεις:  
 
3.2.1   Προϊόν Βιολογικής Γεωργίας  

Η επισήμανση για τα πιστοποιημένα προϊόντα που βρίσκονται στο 
πλήρες  βιολογικό στάδιο έχει την ακόλουθη μορφή:  

 Βιολογικό Προϊόν (Ελληνικά) καθώς και τα παράγωγα και 
συνώνυμά του ή οποιαδήποτε φράση που να παραπέμπει στη 
βιολογικότητα των προϊόντων  

 Organic Product (Αγγλικά) καθώς και τα παράγωγα και 
συνώνυμά του ή οποιαδήποτε φράση που να παραπέμπει στη 
βιολογικότητα των προϊόντων  

 
3.2.2   Προϊόν υπό Μετατροπή στη Βιολογική Γεωργία  

Η επισήμανση για τα  προϊόντα που βρίσκονται σε μετατροπή έχει την 
ακόλουθη μορφή:  

 Προϊόν υπό Μετατροπή στη Βιολογική Γεωργία (Ελληνικά)  

 Product  under Conversion to  Organic Farming (Αγγλικά)  
 
Στην περίπτωση των προϊόντων υπό μετατροπή στη Βιολογική Γεωργία 
θα πρέπει:  

α. Το προϊόν να περιέχει μόνο ένα φυτικό συστατικό γεωργικής 
προέλευσης  

β. Η επισήμανση να είναι μια ενιαία συνεχής φράση  
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γ. Η ένδειξη να μην παρουσιάζεται με χρώμα, σχήμα ή τύπο 
χαρακτήρων που την καθιστούν εμφανέστερη από την ονομασία 
πώλησης του προϊόντος και ολόκληρη να έχει το ίδιο μέγεθος 
χαρακτήρων.  

 
3.2.3   Ζωοτροφές  

Για τις σύνθετες ζωοτροφές αναφέρεται:  

 Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βιολογική παραγωγή 
σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και (ΕΚ) 
αριθ. 889/2008 (Ελληνικά)  

 May be used in organic production in accordance with 
Regulations (EC) 834/2007 and (EC) 889/2008 (Αγγλικά)  

 
3.2.4   Κατάλογος Συστατικών  

Στην  επισήμανση  ενός προϊόντος μπορεί να περιλαμβάνεται κατάλογος 
των συστατικών, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΚ) 
834/2007.  
 
Στην περίπτωση αυτή η αναφορά στη μέθοδο βιολογικής παραγωγής 
μπορεί να εμφανίζεται μόνο σε σχέση με τα βιολογικά συστατικά και 
στον κατάλογο συστατικών περιλαμβάνεται η ένδειξη του συνολικού 
ποσοστού βιολογικών συστατικών σε σχέση με τη συνολική ποσότητα 
συστατικών γεωργικής προέλευσης.  

 
3.3  Χρήση Λογοτύπου Βιολογικής Παραγωγής  της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

3.3.1    Λογότυπος Βιολογικής Παραγωγής  της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Ακολουθεί υπόδειγμα του Λογότυπου Βιολογικής Παραγωγής της ΕΕ σε 
έγχρωμη μορφή. 

 

Οι ακριβείς όροι χρήσης του περιγράφονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 
271/2010 (Παράρτημα ΙΧ). Ισχύουν επίσης περιορισμοί όσον αφορά στο 
χρώμα, φόντο, μέγεθος κτλ, όπως αυτοί αναφέρονται στον εν λόγω 
Κανονισμό και όλες τις σχετικές Κατευθυντήριες Οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
 

3.3.2    Εφαρμογή  

Η χρήση του Λογοτύπου Βιολογικής Παραγωγής της ΕΕ είναι 
υποχρεωτική στην επισήμανση Βιολογικών συσκευασμένων προϊόντων 
που παράγονται εντός της ΕΕ. 
 

3.3.3   Χρήση  

Ο Λογότυπος Βιολογικής Παραγωγής της ΕΕ: 
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Πρέπει να χρησιμοποιείται στην επισήμανση συσκευασμένων 
προϊόντων αλλά και για τη διαφήμιση βιολογικών προϊόντων 
 
Μπορεί να χρησιμοποιείται σε προϊόντα που εισάγονται από τρίτες 
χώρες 
 
Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται 

1. Σε προϊόντα υπό μετατροπή  

2. Σε μεταποιημένα προϊόντα τα οποία αποτελούνται από βιολογικά 
συστατικά σε ποσοστό μικρότερο από 95%  

3. Σε προϊόντα που προέρχονται από μη εκτρεφόμενα ψάρια ή 
θηράματα και περιέχουν βιολογικά συστατικά  

4. Σε προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του 
Καν. (ΕΚ) 834/2007 και πιστοποιούνται με ιδιωτικά πρότυπα π.χ. 
θηράματα, υφάσματα, καλλυντικά.  

 
3.3.4    Υποχρεωτικές ενδείξεις  

Όταν χρησιμοποιείται ο Λογότυπος Βιολογικής Παραγωγής της ΕΕ 
υποχρεωτικές ενδείξεις αποτελούν ο κωδικός του Φορέα Ελέγχου και 
Πιστοποίησης και η χώρα προέλευσης.  
 

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ  

4.1   Επωνυμία και Κωδικός  

Η επωνυμία και ο Κωδικός του Οργανισμού ΔΗΩ είναι:  
ΔΗΩ (ή DIO στα Αγγλικά) GR-BIO-001  
 

4.2   Χώρα Προέλευσης  

Μπορεί να δηλωθεί με μία από τις ακόλουθες μορφές:  

α. «Γεωργία ΕΕ» ή «ΕU Agriculture»: εφ΄ όσον το 98%  της γεωργικής 
πρώτης ύλης έχει παραχθεί στην ΕΕ  

β. «Γεωργία εκτός ΕΕ» ή «Νon-ΕU Agriculture»: εφ΄ όσον το 98%  της 
γεωργικής πρώτης ύλης έχει παραχθεί σε τρίτες χώρες  

γ. «Γεωργία ΕΕ/εκτός ΕΕ» ή «ΕU/Νon-ΕU Agriculture»: όταν μέρος των 
γεωργικών πρώτων υλών έχει παραχθεί εντός ΕΕ και μέρος αυτών εκτός.  

δ. «Γεωργία Ελλάδα» ή «Greece Agriculture» (ή οποιαδήποτε άλλη χώρα): 
όταν το σύνολο των συστατικών γεωργικής προέλευσης έχουν παραχθεί στη 
συγκεκριμένη χώρα. 

 
4.3   Προδιαγραφές Πιστοποίησης  

Προαιρετική αναγραφή σχετικής ένδειξης όσον αφορά στις προδιαγραφές 
σύμφωνα με τις οποίες έχει πιστοποιηθεί το προϊόν και τα στοιχεία του 
Οργανισμού ΔΗΩ, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας σε κάθε 
ενδιαφερόμενο.  
 
Ενδεικτικές αναφορές είναι:  
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 Πιστοποιείται  από τον Οργανισμό ΔΗΩ σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 
834/2007 www.dionet.gr   (Ελληνικά)  

 Certified by DIO Organization in accordance with Reg. (EC) 834/2007 
www.dionet.gr  (Αγγλικά)  

 
4.4  Σήματα ΔΗΩ  

Τα σήματα ΔΗΩ που αναφέρονται στην επισήμανση των προϊόντων μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με τις παρακάτω 
μορφές, προσθέτοντας τον κωδικό του Οργανισμού με τρόπο που να μην 
αναιρείται η αισθητική εικόνα του σήματος. Τα σήματα είναι διαθέσιμα στην 
ιστοσελίδα του Οργανισμού σε μορφές jpg και PDFpress. Σε περίπτωση που οι 
διαθέσιμες μορφές δεν ικανοποιούν τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις είναι 
δυνατό να αποσταλούν άλλες μορφές, μετά από επικοινωνία με τον 
Οργανισμό.  

   
4.4.1    Ασπρόμαυρη  Μορφή  

Όταν τα σήματα ΔΗΩ χρησιμοποιούνται σε ασπρόμαυρη μορφή θα 
πρέπει να εμφανίζονται με τον ακόλουθο τρόπο (Ελληνικά ή Αγγλικά):  

   

 
   

4.4.2   Έγχρωμη Μορφή  

Όταν τα σήματα ΔΗΩ  χρησιμοποιούνται  σε έγχρωμη μορφή 
χρησιμοποιούνται άμεσα χρώματα (Pantone) ή τετραχρωμία, δηλ.  

α. Χρήση  σε  Pantone (555 C & 555 U)  

β. Χρήση  Σήματος  σε τετραχρωμία Πράσινο  (C 100%, M 40%, Y 80%, 
K 0%)  

   

 
 

4.4.3   Μέγεθος και Φόντο Σήματος  

Το μέγεθος των σημάτων ΔΗΩ σε οποιοδήποτε είδος επισήμανσης είναι 
μεταβλητό ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο. Το ελάχιστο μέγεθος δεν 
επιτρέπεται να είναι μικρότερο των 20 χιλιοστόμετρων.  

http://www.dionet.gr/
http://www.dionet.gr/
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Το μέγεθος που χρησιμοποιείται δεν θα πρέπει να είναι τόσο μεγάλο 
ώστε να δημιουργεί σύγχυση και να εκλαμβάνεται ως η εμπορική 
ονομασία του προϊόντος.   
   
Ο φόντος των σημάτων ΔΗΩ μπορεί να είναι είτε λευκός είτε άλλου 
χρώματος, ώστε  να δημιουργεί αντίθεση με τα υπόλοιπα χρώματα της 
επισήμανσης.  

   
4.4.4   Εξαιρέσεις  

Σε ειδικές περιπτώσεις που το μέγεθος, η μορφή,  και η συσκευασία του 
προϊόντος ή άλλοι λόγοι το επιβάλλουν, τα σήματα, η επωνυμία και ο 
κωδικός του Οργανισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλη μορφή 
ή σε άλλες διαστάσεις μόνο μετά από έγκριση του  Τμήματος 
Πιστοποίησης Παρασκευαστικής Δραστηριότητας.  

 

5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ  

5.1  Σήματα Οργανισμού ΔΗΩ και Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την επωνυμία και τον κωδικό ή/και τα 
σήματα του Οργανισμού ΔΗΩ και το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της ΕΕ 
υποχρεούνται:   

 Να εφαρμόζουν συνεχώς στα  προϊόντα που έχει χορηγηθεί Πιστοποίηση τις 
διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 834/2007 και των τροποποιήσεών του, 
καθώς και τους Κανονισμούς του Οργανισμού ΔΗΩ.  

 Να χρησιμοποιούν τις ενδείξεις και τα σήματα του Οργανισμού ΔΗΩ σε 
συνδυασμό με το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της ΕΕ μόνο όταν 
υπάρχουν έγκυρα και ισχύοντα αντίστοιχα έγγραφα πιστοποίησης.  

 Να μη χρησιμοποιούν την επωνυμία, τον κωδικό ή και τα σήματα του 
Οργανισμού ΔΗΩ σε συνδυασμό με το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της 
ΕΕ με τρόπο που διασύρει και υπονομεύει τη δημόσια εικόνα του 
Οργανισμού και να μην προβαίνουν σε δηλώσεις σχετικά με την  
πιστοποίηση του προϊόντος οι οποίες μπορεί να θεωρηθούν ως 
παραπλανητικές.  

 Να διακόψουν κάθε χρήση ή και αναφορά στην επωνυμία και τον κωδικό ή / 
και στα σήματα του Οργανισμού, αν ο Οργανισμός ΔΗΩ το απαιτήσει.  

 Να γνωστοποιούν, να διατηρούν και να θέτουν στην διάθεση του 
Οργανισμού οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό χρησιμοποιούν στο οποίο 
υπάρχει αναφορά στον Οργανισμό ΔΗΩ και την σχετική πιστοποίηση.   

 
Σε περίπτωση μη ορθής ή / και παραπλανητικής χρήσης της επωνυμίας, του 
κωδικού ή / και των σημάτων του Οργανισμού ΔΗΩ σε συνδυασμό με το 
λογότυπο βιολογικής παραγωγής της ΕΕ, η επιχείρηση υπόκειται στις σε 
κυρώσεις, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης.  

 
5.2  Χρήση άλλων Σημάτων  

Η χρήση άλλων σημάτων που προβλέπονται από την Εθνική και την Κοινοτική 
νομοθεσία, ταυτόχρονα με την επωνυμία, τον κωδικό ή και τα σήματα του 
Οργανισμού ΔΗΩ σε συνδυασμό με το λογότυπο βιολογικής παραγωγής 
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πραγματοποιείται  σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς οι οποίοι 
προβλέπονται γι’ αυτά.  

 

6 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ  

Για την χρήση της επωνυμίας, του κωδικού ή / και των σημάτων του Οργανισμού 
ΔΗΩ, η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει εκ των προτέρων στο Τμήμα  Πιστοποίησης 
Παρασκευαστικής Δραστηριότητας τη σχετική επισήμανση ή διαφημιστικό υλικό για το 
οποίο θα ζητήσει να του χορηγηθεί η σχετική έγκριση.  
 
Το Τμήμα Πιστοποίησης Παρασκευαστικής Δραστηριότητας εξετάζει την επισήμανση 
που υποβάλλεται και αποστέλλει σχετική έγκριση στην επιχείρηση. Κάθε εγκεκριμένη 
επισήμανση θα πρέπει να είναι διαθέσιμη στους ελεγκτές του Οργανισμού ΔΗΩ κατά 
την πραγματοποίηση των ελέγχων.  
 
Αν οι αρμόδιοι αξιολογητές του Τμήματος Πιστοποίησης Παρασκευαστικής 
Δραστηριότητας εντοπίσουν αποκλίσεις της επισήμανσης από τις προδιαγραφές  της 
Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας, τις επισημαίνουν στις επιχειρήσεις ώστε να 
υλοποιήσουν τις απαραίτητες αλλαγές.  
 
Τα  θέματα που δεν καλύπτονται από τον παρόντα Κανονισμό επιλύονται με 
απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού ΔΗΩ.    

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Αρχεία σημάτων σε pdf μορφές:   
LogoDIO_Bw ,  LogoDIO_CMYK ,  LogoDIO_En_A4_P555 ,  LogoDIO_En_BW , LogoDIO_En_CMYK 
, LogoDIO_En_P555  , LogoDIO_Gr_A4_BW ,  LogoDIO_Gr_A4_CMYK , LogoDIO_Gr_A4_P555  

   

   
 

 

http://www.dionet.gr/eidikoi_k/sima/new_09/LogoDIO_En_A4_BW.pdf
http://www.dionet.gr/eidikoi_k/sima/new_09/LogoDIO_En_A4_CMYK.pdf
http://www.dionet.gr/eidikoi_k/sima/new_09/LogoDIO_En_A4_P555.pdf
http://www.dionet.gr/eidikoi_k/sima/new_09/LogoDIO_En_BW.pdf
http://www.dionet.gr/eidikoi_k/sima/new_09/LogoDIO_En_CMYK.pdf
http://www.dionet.gr/eidikoi_k/sima/new_09/LogoDIO_En_CMYK.pdf
http://www.dionet.gr/eidikoi_k/sima/new_09/LogoDIO_En_P555.pdf
http://www.dionet.gr/eidikoi_k/sima/new_09/LogoDIO_Gr_A4_BW.pdf
http://www.dionet.gr/eidikoi_k/sima/new_09/LogoDIO_Gr_A4_CMYK.pdf
http://www.dionet.gr/eidikoi_k/sima/new_09/LogoDIO_Gr_A4_P555.pdf

