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Η πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία απνθηάηαη ρσξίο θακία δηαηχπσζε θαη ρσξίο ηελ αλάγθε ξήηξαο απαγνξεπηηθήο ησλ 

πξνζβνιψλ ηεο. Δπηζεκαίλεηαη πάλησο φηη θαηά ηνλ Ν. 2121/93 θαη θαηά ηε Γηεζλή χκβαζε Βέξλεο (πνπ έρεη 

θπξσζεί κε ην Ν. 100/75), απαγνξεχεηαη ε αλαδεκνζίεπζε, θαζψο θαη ε αλαπαξαγσγή ηνπ παξφληνο έξγνπ, 

κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ηκεκαηηθά ή πεξηιεπηηθά, ζην πξσηφηππν ή ζε κεηάθξαζε ή  ζε άιιε δηαζθεπή, ρσξίο 

ηε γξαπηή άδεηα ηνπ εθδφηε. 
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Ειζαγωγή 

 

Ο παξψλ θαλνληζκφο εθπνλήζεθε απφ ηνλ «ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔΧΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ – ΓΗΜΗΣΡΑ»                               

(ελ ζπληνκία «ΔΛΓΟ – ΓΗΜΗΣΡΑ»), ν νπνίνο είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ (Ν.Π.Ι.Γ.) θαη 

ιεηηνπξγεί ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ.  

 

Καζνξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηε ρξήζε ηνπ εζληθνχ ζήκαηνο πηζηνπνίεζεο AGRO 7 

ζηελ επηζήκαλζε ησλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ παξαρζεί θαη πηζηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πξνηχπνπ AGRO 7.  

 

Η ρξήζε ησλ εζληθψλ ζεκάησλ πηζηνπνίεζεο θαη ε αλαγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ελδείμεσλ ζηελ επηζήκαλζε 

ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ είλαη ππνρξεσηηθέο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 13 ηεο K.Τ.Α 267623/28.08.2007 (ΦΔΚ 

1723 Β΄/29.08.2007), κε ζηφρν λα γίλνπλ επξχηεξα γλσζηά ζηνπο θαηαλαισηέο ηα πηζηνπνηεκέλα 

πξντφληα θαη νη εγγπήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε απηά θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα επηηεπρζεί ε αλαγλψξηζε 

θαη ε δηάθξηζή ηνπο ζηελ αγνξά.   

 

Ο παξψλ θαλνληζκφο, εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 014/12ε/31.10.2012 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ «ΔΛΓΟ – ΓΗΜΗΣΡΑ» θαη δηαηίζεηαη δσξεάλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 
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1.      κοπόρ – Πεδίο Εθαπμογήρ 

 

θνπφο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ είλαη ε παξνρή θαηεπζχλζεσλ θαη νδεγηψλ γηα ηε δηαρείξηζε θαη 

ρξήζε ηνπ εζληθνχ ζήκαηνο πηζηνπνίεζεο AGRO 7.  

 

Ο παξψλ θαλνληζκφο αθνξά: 

α) ηηο πηζηνπνηεκέλεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηo εζληθφ ζήκα πηζηνπνίεζεο θαη ηηο 

ζρεηηθέο ελδείμεηο ζηελ επηζήκαλζε ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

 

β) ηνπο Φνξείο Πηζηνπνίεζεο, ζην πιαίζην ηεο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο ζηελ πηζηνπνίεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν AGRO 7.  

 

γ) ηηο αξρέο δηαπίζηεπζεο ησλ Φνξέσλ Πηζηνπνίεζεο, ζην πιαίζην ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο γηα ηε  

δηαπίζηεπζε ησλ Φνξέσλ πνπ πηζηνπνηνχλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν AGRO 7. 

 

δ) ηελ εζληθή αξρή αλαγλψξηζεο θαη επίβιεςεο ησλ Φνξέσλ Πηζηνπνίεζεο («ΔΛΓΟ – ΓΗΜΗΣΡΑ»), 

ζην πιαίζην ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη επίβιεςε ησλ Φνξέσλ πνπ πηζηνπνηνχλ 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν AGRO 7.  

 

2.     Οπιζμοί 

2.1    Εθνικό ήμα Πιζηοποίηζηρ AGRO 7 

Ννείηαη ην θαηνρπξσκέλν ζήκα πνπ εθπνλείηαη απφ ηνλ «ΔΛΓΟ – ΓΗΜΗΣΡΑ» θαη βεβαηψλεη φηη ηα 

πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ δψα/πνπιεξηθά/ςάξηα πνπ δελ εθηξέθνληαη κε γελεηηθά 

ηξνπνπνηεκέλεο δσνηξνθέο ζπκκνξθψλνληαη ζπζηεκαηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7 

θαη ησλ ζρεηηθψλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ. 

 

3. Επιζήμανζη πποϊόνηων 

3.1 ηελ επηζήκαλζε ησλ πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ θαη κε ηελ επηθχιαμε ηήξεζεο ηεο ηζρχνπζαο 

Κνηλνηηθήο θαη Δζληθήο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε, ηελ παξνπζίαζε θαη ηε δηαθήκηζε 

ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ, θαζηεξψλεηαη ε ππνρξεσηηθή ρξήζε ησλ Εθνικών 

ημάηων Πιζηοποίηζηρ Γεωπγικών Πποϊόνηων, ηα νπνία εθπνλνχληαη απφ ηνλ «ΔΛΓΟ – 

ΓΗΜΗΣΡΑ» και ειδικόηεπα ηος ζήμαηορ AGRO 7, βάζεη ηνπ άξζξνπ 13 ηεο K.Τ.Α 
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267623/28.08.2007 (ΦΔΚ 1723 Β΄/29.08.2007) θαη φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 

Δπηπιένλ, είλαη δπλαηή ε αλαγξαθή ησλ ζρεηηθψλ κε ην πεδίν έγθξηζεο ελδείμεσλ, φπσο 

πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ, θαζψο θαη ε αλαγξαθή ηεο επωνςμίαρ/λογοηύπος ηος 

Φοπέα Πιζηοποίηζηρ ηεο επηρείξεζεο. 

 

3.2 Σν ζήκα AGRO 7 αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία ρνξεγείηαη θαη δελ επηηξέπεηαη ε 

κεηαβίβαζε απηνχ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν. 

 

3.3 Σν ζήκα AGRO 7 δελ απνηειεί, νχηε ππνθξχπηεη ζπκβαηηθή ή άιιε λνκηθή εγγχεζε ή έγθξηζε 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

 

4.      Διασείπιζη και σπήζη ηος εθνικού ζήμαηορ πιζηοποίηζηρ AGRO 7 και ζσεηικέρ ενδείξειρ 

 

4.1    Η ρξήζε ηνπ ζήκαηνο επηηξέπεηαη κφλν ζηηο: 

α) ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηππνπνηνχλ/ζπζθεπάδνπλ πξντφληα (γάια, θξέαο, απγά, ςάξηα ηρζπνθαι-

ιηέξγεηαο) πνπ έρνπλ παξαρζεί ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7 είηε: 

     - γηα ινγαξηαζκφ ηνπο (πξντφληα ηδησηηθήο ηνπο εηηθέηαο)  

     - γηα ινγαξηαζκφ πηζηνπνηεκέλσλ (σο πξνο ην πξφηππν AGRO 7) εθκεηαιιεχζεσλ σο 

ππεξγνιαβία (δηαδηθαζίεο θαζφλ),  

 - γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηαθηλνχλ/εκπνξεχνληαη πηζηνπνηεκέλα πξντφληα σο 

πξνο ην πξφηππν AGRO 7 σο ππεξγνιαβία (δηαδηθαζίεο θαζφλ).  

 

ημείωζη: ηηο επηρεηξήζεηο απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη επηρεηξήζεηο πνπ ππνζπζθεπάδνπλ 

ζπζθεπαζκέλα πξντφληα πηζηνπνηεκέλα σο πξνο ην πξφηππν AGRO 7. 

 

β) ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά πηζηνπνηεκέλα πξντφληα σο πξνο ην πξφηππν                            

AGRO 7, ηδησηηθήο ηνπο εηηθέηαο. 

 

γ) ζηα ζεκεία ιηαληθήο πψιεζεο θξέαηνο απφ δψα/πνπιεξηθά πνπ δελ εθηξέθνληαη κε γελεηηθά 

ηξνπνπνηεκέλεο δσνηξνθέο, αλεμάξηεηα ή πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ππεξαγνξάο απνθιεηζηηθά 

θξέαηνο ή θαη άιισλ ηξνθίκσλ. 
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4.2    Ενδείξειρ 

    Οη επηρεηξήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 4.4.1 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, δχλαηαη* λα ρξεζηκνπνηνχλ επί 

ηεο ζπζθεπαζίαο ή ζην έληππν θαη δηαθεκηζηηθφ πιηθφ ηνπο ηελ έλδεημε πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ, 

απαγνξεπκέλεο ηεο ρξήζεο ζπληκήζεσλ ή άιισλ δηαηππψζεσλ πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ αλά 

θαηεγνξία πξντφλησλ:  

 Γάια:  «Γάλα από ζώα (ή αλαθνξά ζην είδνο δψσλ) πος δεν εκηπέθονηαι με γενεηικά 

ηποποποιημένερ ζωοηποθέρ ζύμθωνα με ηο ππόηςπο ΑGRO 7» ή «Γάλα από ζώα                

(ή αλαθνξά ζην είδνο δψσλ) πος δεν εκηπέθονηαι με γενεηικά ηποποποιημένερ 

ζωοηποθέρ - Ππόηςπο ΑGRO 7». 

 Κξέαο: «Κπέαρ από ζώα/ποςλεπικά (ή αλαθνξά ζην είδνο δψσλ/πνπιεξηθψλ) πος δεν              

εκηπέθονηαι με γενεηικά ηποποποιημένερ ζωοηποθέρ  ζύμθωνα με ηο ππόηςπο 

ΑGRO 7» ή «Κπέαρ (ή αλαθνξά ζην είδνο θξέαηνο)  από ζώα πος δεν εκηπέθονηαι με 

γενεηικά ηποποποιημένερ ζωοηποθέρ - Ππόηςπο ΑGRO 7». 

 Απγά: «Αςγά από κοηόποςλα πος δεν εκηπέθονηαι με γενεηικά ηποποποιημένερ 

ζωοηποθέρ  ζύμθωνα με ηο ππόηςπο ΑGRO 7» ή «Αςγά από κοηόποςλα πος δεν 

εκηπέθονηαι με γενεηικά ηποποποιημένερ ζωοηποθέρ - Ππόηςπο ΑGRO 7». 

 Φάξηα: «Φάπια πος δεν εκηπέθονηαι με γενεηικά ηποποποιημένερ ισθςοηποθέρ  

ζύμθωνα με ηο ππόηςπο ΑGRO 7» ή «Φάπια πος δεν εκηπέθονηαι με γενεηικά 

ηποποποιημένερ ισθςοηποθέρ - Ππόηςπο ΑGRO 7». 

 

                                              
* εκείσζε: ηελ επηζήκαλζε ησλ πξντφλησλ θαηά παξέθθιηζε ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζην πξφηππν AGRO 7 (παξ. 

4.2.3, 6.2.3, 7.2.3, 8.2.3) δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε αλαγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ελδείμεσλ αιιά κφλν ε ηνπνζέηεζε ηνπ 
ζήκαηνο, γηα ιφγνπο αδπλακίαο αλαγξαθήο πνιιψλ πιεξνθνξηψλ επί ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ θαη 
δεδνκέλνπ φηη ην ζήκα εκπεξηέρεη ηελ αλαγξαθή ησλ απαξαίηεησλ ελδείμεσλ. 
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ηελ αγγιηθή γιψζζα ε έλδεημε είλαη:  

 Milk: «Milk from animals (or reference to the species of animals) not fed by genetically 

modified (or GM) feeds according to the standard AGRO 7» or «Milk from animals     

(or reference to the species of animals) not fed by genetically modified (or GM) feeds - 

Standard AGRO 7». 

 Meat: «Meat from animals/poultry (or reference to the species of animals/poultry) not fed 

by genetically modified (or GM) feeds according to the standard AGRO 7» or «Meat 

from animals/poultry (or reference to the species of animals/poultry) not fed by 

genetically modified (or GM) feeds - Standard AGRO 7». 

 Eggs: «Eggs from chickens not fed by genetically modified (or GM) feeds according 

to the standard AGRO 7» or «Eggs from chickens not fed by genetically modified  

(or GM) feeds - Standard AGRO 7». 

 Mariculture fish: «Mariculture fish not fed by genetically modified (or GM) feeds 

according to the standard AGRO 7» or «Mariculture fish not fed by genetically 

modified (or GM) feeds - Standard AGRO 7». 

 

5.       Τποσπεώζειρ ηος «ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΣΡΑ» 

5.1     Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαγλψξηζεο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο πξνβιεπφκελεο ζχκβαζεο 

επίβιεςεο κεηαμχ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο θαη «ΔΛΓΟ – ΓΗΜΗΣΡΑ», ν δεχηεξνο παξέρεη, ζην πιαίζην 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ ζήκαηνο ζηνπο αλαγλσξηζκέλνπο Φνξείο 

Πηζηνπνίεζεο θαη ηνπο εθρσξεί ην δηθαίσκα δηαρείξηζεο απηνχ, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (Άξζξν 8, K.Τ.Α 267623/28.08.2007, 

ΦΔΚ 1723 Β΄/29.08.2007). 

 

5.2 Σν ζήκα ρνξεγείηαη απφ ηνλ «ΔΛΓΟ – ΓΗΜΗΣΡΑ» ζηνπο αλαγλσξηζκέλνπο Φνξείο Πηζηνπνίεζεο ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή, νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε ηεο ρνξήγεζήο ηνπ ζηηο πηζηνπνηεκέλεο 

απφ απηνχο επηρεηξήζεηο.  

 

5.3  Ο «ΔΛΓΟ – ΓΗΜΗΣΡΑ» ειέγρεη ηελ νξζή δηαρείξηζε θαη ρξήζε ηνπ ζήκαηνο, ηφζν απφ ηνπο Φνξείο 

Πηζηνπνίεζεο, φζν θαη απφ ηηο πηζηνπνηεκέλεο απφ απηνχο επηρεηξήζεηο. Ο έιεγρνο 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο επίβιεςεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ K.Τ.Α 267623/28.08.2007 
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(ΦΔΚ 1723 Β΄/29.08.2007), ζηνπο Φνξείο Πηζηνπνίεζεο, ζηηο πηζηνπνηεκέλεο απφ ηνπο Φνξείο 

Πηζηνπνίεζεο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ζηνπο ρψξνπο εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηνπο.  

 

5.4 Ο «ΔΛΓΟ – ΓΗΜΗΣΡΑ» ζα πξνβάιεη θαη ζα γλσζηνπνηεί ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, ζην πιαίζην ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ, κε ηνλ εθάζηνηε πξνζθεξφηεξν ηξφπν, ην εζληθφ ζήκα πηζηνπνίεζεο AGRO 7.  

 

5.5 Ο «ΔΛΓΟ – ΓΗΜΗΣΡΑ» ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηνπο αλαγλσξηζκέλνπο Φνξείο Πηζηνπνίεζεο 

αλαζεσξήζεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, φηαλ πξνθχπηνπλ. 

 

6.      Τποσπεώζειρ ηων Φοπέων Πιζηοποίηζηρ 

6.1   Ο Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο ππνρξενχηαη λα ειέγρεη ηελ νξζή ρξήζε ηνπ ζήκαηνο, θαζψο θαη ησλ 

ελδείμεσλ απφ ηηο πηζηνπνηεκέλεο απφ απηφλ επηρεηξήζεηο. Ο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη ηφζν θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ επηζεσξήζεσλ θαη ειέγρσλ πνπ δηελεξγεί ν Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο ζηηο επηρεηξήζεηο, 

φζν θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε ρξνληθή ζηηγκή ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή ηνπ παξαπιαλεηηθή ρξήζε 

απηψλ (θαηά ηελ πψιεζε θαη δηαθήκηζε ηνπ πξντφληνο, απφ αλαθνξά ηξίηνπ, απφ έιεγρν αξκφδηαο 

αξρήο, θιπ).   

 

6.2    Ο Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο νθείιεη λα πξνβαίλεη ζε άξζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ ζήκαηνο θαη 

ησλ ζρεηηθψλ ελδείμεσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο, ζε πεξίπησζε αλάθιεζεο ηνπ ρνξεγεζέληνο 

Πηζηνπνηεηηθνχ.  

 

7.     Τποσπεώζειρ ηων επισειπήζεων 

7.1 Κάζε επηρείξεζε πνπ ζέηεη ζε εκπνξία πηζηνπνηεκέλα πξντφληα, κε ελδείμεηο πεξί ζπκκφξθσζήο 

ηνπο κε ην πξφηππν AGRO 7, νθείιεη ππνρξεσηηθά λα ζέηεη επί ησλ πξντφλησλ ηνπ πεδίνπ 

πηζηνπνίεζεο, ην ζήκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ.  

 

7.2 Η δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ ζήκαηνο απφ ηελ επηρείξεζε ζπλαξηάηαη απνιχησο απφ ηε δηάξθεηα ηζρχνο 

ηνπ ρνξεγεζέληνο Πηζηνπνηεηηθνχ. Μεηά ηε ιήμε ηζρχνο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ, ε επηρείξεζε 

ππνρξενχηαη λα δηαθφςεη άκεζα θάζε ρξήζε ή δηαθήκηζε ή αλαθνξά ζηε ζρεηηθή επηζήκαλζε. 
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Πξντφληα ηα νπνία έρνπλ παξαρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ, κπνξνχλ λα 

δηαηεζνχλ ζηελ αγνξά κε ηε ζρεηηθή επηζήκαλζε κέρξη ηελ εμάληιεζε ησλ απνζεκάησλ ηνπο.               

ε πεξίπησζε αλάθιεζεο ηνπ ρνξεγεζέληνο Πηζηνπνηεηηθνχ, ε επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα δηαθφςεη 

άκεζα θάζε ρξήζε ή δηαθήκηζε ή αλαθνξά ζηε ζρεηηθή επηζήκαλζε θαη λα απνζχξεη άκεζα ηα 

πξντφληα πνπ θέξνπλ ηελ επηζήκαλζε απηή. Η επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο 

ην Φνξέα Πηζηνπνίεζεο γηα ηελ απφζπξζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ αλαθνξψλ ζηε ζρεηηθή επηζήκαλζε.  

 

7.3 Η επηρείξεζε δεζκεχεηαη λα δηαθφςεη άκεζα ηε ρξήζε ηνπ ζήκαηνο θαη ησλ ζρεηηθψλ ελδείμεσλ, 

εάλ αηηηνινγεκέλα ην επηβάιινπλ νη αξκφδηεο αξρέο ή ν Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο. 

 

8.     Ειδικοί όποι για ηη σπήζη ηος εθνικού ζήμαηορ πιζηοποίηζηρ AGRO 7 και ηων ζσεηικών            

ενδείξεων 

8.1 Σν ζήκα θαη νη ζρεηηθέο ελδείμεηο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ειιεληθή ή ζηελ αγγιηθή γιψζζα.  

 

8.2 Σν ζήκα πξέπεη λα: 

 ηνπνζεηείηαη ζε εκθαλέο κέξνο, ζην ίδην νπηηθφ πεδίν κε ηελ έλδεημε ηεο εκπνξηθήο νλνκαζίαο 

πψιεζεο ηνπ πξντφληνο  

 είλαη επθξηλψο εθηππσκέλν ζε ρξψκαηα αλαθνξάο (Pantone πνξηνθαιί 130 C, πξάζηλν 362 C 

θαη κπιε 661 C) ή ηεηξαρξσκία (CMYK: γηα ην πνξηνθαιί C: 0%, M: 30%, Y: 100%, Κ: 0%,            

γηα ην πξάζηλν C: 76%, M: 0%, Y: 100%, Κ: 11% θαη γηα ην κπιε C: 100%, M: 72%, Y: 0%, Κ: 6%) 

 ρξεζηκνπνηείηαη ρσξίο επεκβάζεηο, ζε αλαινγηθέο δηαζηάζεηο θαη ζε θάζε πεξίπησζε φρη 

κηθξφηεξεο ησλ 15mm πιάηνο Υ 15mm χςνο. 

 

8.3     Οη ελδείμεηο πξέπεη λα: 

 είλαη επαλάγλσζηεο, επδηάθξηηεο θαη αλεμίηειεο 

 κελ είλαη πην εκθαλείο σο πξνο ην ρξψκα, ην κέγεζνο θαη ηε γξακκαηνζεηξά απφ ηελ εκπνξηθή 

νλνκαζία πψιεζεο ηνπ πξντφληνο. 

 

8.4   Τπφρξεε γηα ηελ αλαγξαθή ηνπ ζήκαηνο θαη ησλ ζρεηηθψλ ελδείμεσλ είλαη ε επηρείξεζε πνπ ηα 

ζηνηρεία ηεο αλαγξάθνληαη πάλσ ζην πξντφλ θαη πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηάζεζή ηνπ ζηελ αγνξά.  
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8.5   Τπεχζπλνο γηα ηελ έιιεηςε απηψλ είλαη θαη νπνηνζδήπνηε θαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζπκκεηέρεη 

ζηελ αιπζίδα δηαλνκήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο (ελδηάκεζνη πσιεηέο, ηειηθνί πσιεηέο θιπ). 

 

8.6   ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα πξντφληα πξνζθέξνληαη ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή ππφ κνξθή «ρχκα», 

πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νη απαηηήζεηο γηα ηε ρξήζε ηνπ ζήκαηνο θαη ησλ ζρεηηθψλ ελδείμεσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην πξφηππν AGRO 7 θαη ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 

 

8.7  Δηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ πηζηνπνηεκέλα ζπζθεπαζκέλα πξντφληα πξνζθέξνληαη αθνχ 

απνζπζθεπαζηνχλ, ζηε θαηαλάισζε ιηαληθψο, κε ηκεκαηηθή δχγηζή ηνπο, ν ιηαλνπσιεηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ηεθκεξηψλεη κέζσ ησλ παξαζηαηηθψλ πψιεζεο (ηηκνιφγηα ή/θαη απνδείμεηο 

ηακεηαθήο κεραλήο) ηελ αληηζηνηρία ησλ πνζνηήησλ πνπ πνπιήζεθαλ κε ηηο πνζφηεηεο ησλ 

πξντφλησλ πνπ πξνκεζεχηεθε. 

 

8.8   Απαγνξεχεηαη απφ νπνηνδήπνηε πσιεηή ε δηάζεζε ζηελ θαηαλάισζε πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν AGRO 7, θαζψο θαη ε ρξήζε ηνπ ζήκαηνο θαη ζρεηηθψλ ελδείμεσλ φηαλ 

δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.   

 

8.9     Σν ζήκα απνηειεί θαηνρπξσκέλε απνθιεηζηηθή ηδηνθηεζία ηνπ «ΔΛΓΟ – ΓΗΜΗΣΡΑ». 

 

8.10  Γηα νπνηαδήπνηε παξάηππε ρξήζε ηνπ θαηνρπξσκέλνπ ζήκαηνο θαη ησλ ζρεηηθψλ ελδείμεσλ, ν 

«ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ» πέξαλ ησλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην, 

επηθπιάζζεηαη γηα ηελ άζθεζε ησλ εθ ηνπ λφκνπ δηθαησκάησλ ηνπ. 


