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Προωθήστε σωστά την Πιστοποίηση του Οργανισμού 
σας από την BQC

Επικοινωνήστε μαζί μας 

στο 2112213726 και στο market*ng@bqc.gr

για οποιαδήποτε πληροφορία!

Το παρόν φυλλάδιο είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και βασίζεται στην παράγραφο 21 του Γενικού Κανονισμού 
Πιστοποίησης της BQC και στον κανονισμό για τη χρήση του εθνικού λογοτύπου διαπίστευσης του Ε.ΣΥ.Δ. 

Το παρόν φυλλάδιο δεν αντικαθιστά τον Κανονισμό Πιστοποίησης της BQC.
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Με την πιστοποίησή του ο Οργανισμός λαμβάνει τα λογότυπα πιστοποίησης που έχουν την παρακάτω 
μορφή:

Τα λογότυπα πιστοποίησης είναι σήματα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει 

ένας Οργανισμός για να προωθήσει την πιστοποίησή του με βάση κάποιο 
πρότυπο και μπορεί να τα χρησιμοποίησει για εμπορικούς σκοπούς.

Τα αυτοκόλλητα πιστοποίησης είναι σήματα που μπορεί να χρησιμοποιήσει 
ένας Οργανισμός για να προωθήσει την πιστοποίησή του με βάση κάποιο 

πρότυπο και μπορεί να τα χρησιμοποίησει για εμπορικούς σκοπούς, 

αναρτώντας τα σε σταθερές επιφάνειες.

Με την πιστοποίησή του ο Οργανισμός λαμβάνει αυτοκόλλητα πιστοποίησης και/ή τη μακέτα αυτών. 
Τα αυτοκόλλητα πιστοποίησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σταθερές επιφάνειες (τζάμι, 
τοίχος, επαγγελματικά οχήματα κ.λπ). Τα αυτοκόλλητα πιστοποίησης έχουν την παρακάτω μορφή:

Τα αυτοκόλλητα τυπώνονται σε διαφανές αυτοκόλλητο βινυλλίου στις διαστάσεις που παραδίδονται 
από την BQC.
Ο Οργανισμός οφείλει να χρησιμοποιεί το αυτοκόλλητο πιστοποίησης με τις συγκεκριμένες 
αναλογίες και χρωματισμούς που παραδίδονται από την BQC. 

Συγκεκριμένα o Οργανισμός παραλαμβάνει 2 αρχεία:

Αρχείο_3cm.jpg Έγχρωμο λογότυπο πιστοποίησης με βάση το Πρότυπο πιστοποίησης που είναι το 
προτεινόμενο μέγεθος για χρήση σε έντυπα μεγέθους Α4 και ιστοσελίδες.

Αρχείο_10cm.jpg Έγχρωμο λογότυπο πιστοποίησης με βάση το Πρότυπο πιστοποίησης, το οποίο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έντυπα στην επιθυμητή σμίκρυνση. Σε περίπτωση χρήσης αυτού του 
λογοτύπου, πρέπει να τηρούνται οι  αναλογίες της εικόνας. 

Ο Οργανισμός οφείλει να χρησιμοποιεί το λογότυπο πιστοποίησης με τις συγκεκριμένες αναλογίες 
και χρωματισμούς που παραδίδονται από την BQC. 
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Λογότυπο Φορέα Πιστοποίησης

Πρότυπο στο οποίο πιστοποιήθηκε ο Οργανισμός

Δήλωση ότι πιστοποιήθηκε το Σύστημα του 
Οργανισμού και όχι το/τα προϊόν/τα 

Λογότυπο Φορέα Πιστοποίησης

Πρότυπο στο οποίο πιστοποιήθηκε ο Οργανισμός

Δήλωση ότι πιστοποιήθηκε το Σύστημα 
του Οργανισμού και όχι το/τα 
προϊόν/τα 

1.

2.

Τι είναι τα λογότυπα πιστοποίησης;

Τι είναι τα αυτοκόλλητα πιστοποίησης;
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Τα λογότυπα και τα αυτοκόλλητα πιστοποίησης είναι τα σήματα που μπορεί 
να χρησιμοποιήσει ένας Οργανισμός για να προωθήσει την πιστοποίησή του 

από την BQC. Παρακάτω, αναλύεται σχεδιαγραμματικά η σωστή χρήση τους.

Το λογότυπο του Φορέα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με το 
λογότυπο της BQC από τους πιστοποιημένους πελάτες της BQC σύμφωνα με τον κανονισμό 
Λογοτύπου του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας στείλουμε 
ένα συνδυασμένο λογότυπο και να σας ενημερώσουμε για τη σωστή χρήση του.

Η BQC μπορεί να βοηθήσει έναν Οργανισμό πριν τη χρησιμοποίηση των λογοτύπων. Επικοινωνήστε 
μαζί μας για να σας βοηθήσουμε να προσαρμόσετε τα λογότυπα πιστοποίησης στις ιδιαίτερες 
ανάγκες της επιχείρησής σας. (π.χ. αφαίρεση άσπρου φόντου, μεγαλύτερο μέγεθος εικόνας κ.λπ)

Τα λογότυπα και τα αυτοκόλλητα πιστοποίησης μπορούν να τροποποιηθούν μόνο από την BQC. 

Η χρήση των λογοτύπων πιστοποίησης είναι προαιρετική.

BQC ® 2022

3.Πώς χρησιμοποιούνται τα λογότυπα και 

τα αυτοκόλλητα πιστοποίησης;

4.Τι άλλο μπορώ να κάνω;

Προωθήστε την πιστοποίησή σας! 

Ένας καλός τρόπος για να προβάλλετε την πιστοποίηση του Οργανισμού σας είναι με την 
δημοσίευση Δελτίων Τύπου. Η BQC μπορεί να σας βοηθήσει να συντάξετε ένα Δελτίου Τύπου 
σχετικό με την πιστοποίηση του Οργανισμού σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες 
πληροφορίες στο 2112213726 ή στο marketKng@bqc.gr.

Το λογότυπο της BQC δεν χρησιμοποιείται μόνο του.

Το λογότυπο του Φορέα Διαπίστευσης δεν χρησιμοποιείται μόνο του. 

Το λογότυπο του IAF δεν χρησιμοποιείται από πιστοποιημένους πελάτες, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Φορέα 

Πάνω σε 
Προϊόντα

 (που 
περιλαμβάνονται 

στα πεδία 
πιστοποίησης)

Συσκευασίες 
Μεταφοράς

Διαφημιστικά 
Έντυπα, 

Τιμολόγια, 
Διαδίκτυο, Είδη 
Αλληλογραφίας

Επαγγελματικές 
κάρτες, 

Συμβόλαια

Σταθερές 
επιφάνειες 
(παράθυρα, 

αυτοκίνητα κλπ)

Πιστοποιητικά ή 
αναφορές 

εργαστηρίων, 
διακριβώσεων ή 

ελέγχων
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5.Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω;

Ενημερωθείτε!

Το λογότυπο της BQC μαζί με το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον 
Οργανισμό για τον οποίο έχει εκδοθεί και δεν είναι μεταβιβάσιμο. 

Απαγορεύεται η χρήση του λογοτύπου της BQC επάνω σε προϊόντα του Οργανισμού έτσι ώστε να 
υποδηλώνει συμμόρφωση προϊόντων.

Χρήση του λογότυπου της BQC με τέτοιο τρόπο ώστε να δηλώνεται συμμόρφωση προϊόντων θεωρείται 
παραπλανητική, ισοδυναμεί με Μη Συμμόρφωση και μπορεί να προκαλέσει την αναστολή του 
Πιστοποιητικού. 

Το λογότυπο της BQC αποτελεί περιουσία της BQC και έχει κατοχυρωθεί στον σχετικό Κρατικό Φορέα. 
Το σήμα του Φορέα Διαπίστευσης αποτελεί περιουσία του αντίστοιχου φορέα και χρησιμοποιείται μόνο 
μετά από διαπίστευση της BQC. 

Σε περίπτωση ανάκλησης της σχετικής διαπίστευσης της BQC, η BQC ενημερώνει άμεσα όλους τους 
Πιστοποιημένους Οργανισμούς για να σταματήσουν άμεσα τη χρήση του σχετικού σήματος. 

Ο Πιστοποιημένος Οργανισμός:

Πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της BQC, όταν αναφέρεται στο καθεστώς πιστοποίησής 

του σε μέσα επικοινωνίας, όπως το Διαδίκτυο, φυλλάδια και άλλο διαφημιστικό υλικό ή άλλα έγγραφα.

Δεν θα πρέπει να κάνει ο ίδιος ή να επιτρέπει σε άλλους να προβαίνουν σε παραπλανητικές δηλώσεις 

σχετικά με την πιστοποίησή του.

Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί ή να επιτρέπει τη χρήση των εγγράφων πιστοποίησης ή τμήματος αυτών 

κατά παραπλανητικό τρόπο.

Θα πρέπει να διακόπτει τη χρήση διαφημιστικού υλικού που περιλαμβάνει αναφορά στην πιστοποίηση, 

όπως υποδεικνύεται από την BQC, σε περίπτωση αναστολής ή απόσυρσης της πιστοποίησης.

Θα πρέπει να τροποποιεί όλο το διαφημιστικό υλικό, όταν το πεδίο πιστοποίησης υφίσταται 

συρρίκνωση.

Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί την πιστοποίησή του κατά τρόπο που δυσφημεί την BQC ή/και τη 

διεργασία της πιστοποίησης και οδηγεί σε απώλεια της δημόσιας εμπιστοσύνης σε αυτή.

Μπορεί να χρησιμοποιήσει το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του ΣΔ για οποιουσδήποτε 

επαγγελματικούς σκοπούς, για σκοπούς προβολής ή για να αποδείξει τη συμμόρφωση του ΣΔ μόνο σε 

σχέση με τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Πεδίο Πιστοποίησης, αρκεί σε κάθε περίπτωση να 

τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία, ο κανονισμός πιστοποίησης, τα Πρότυπα Πιστοποίησης και οι σχετικές 

υπογεγραμμένες συμβάσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα πρέπει να υπονοείται με κανένα τρόπο 

πως η πιστοποίηση αφορά προϊόν ή διεργασία.

Υποχρεούται να χρησιμοποιεί το λογότυπο της BQC σύμφωνα με την παράγραφο 10 των Κανονισμών 

Πιστοποίησης που βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας.

Υποχρεούται σε περίπτωση ανάκλησης του Πιστοποιητικού, το αργότερα εντός πέντε (5) ημερών, να 

διακόπτει κάθε χρήση του λογοτύπου και των σημάτων της BQC και να επιστρέφει το πιστοποιητικό που 

του έχει απονεμηθεί άμεσα.

Θέλετε να προβάλλετε την πιστοποίηση της εταιρείας σας; 

Επικοινωνήστε με το τμήμα Market*ng της BQC!
T  2112213726, market-ng@bqc.gr

Θέλετε να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε σωστά τα 

λογότυπα πιστοποίησης;

Στείλτε ένα δείγμα στο τμήμα Market*ng της BQC!
T  2112213726, market-ng@bqc.gr


