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1            ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
 

1.1 Το   παρόν   έγγραφο   έχει   γραφτεί   υπό   μορφή   Κανονισμού   σύμφωνα   με   τις 
εσωτερικές διαδικασίες που εφαρμόζει η Toorbee Technologies και δύναται μετά από 
αίτημα η διάθεσή του στο κοινό. 

 
1.2 Ο  παρόν  Κανονισμός  καθορίζει  τις  προϋποθέσεις  χρήσης  των  λογοτύπων  της 

Toorbee Technologies και πως αυτοί συνδυάζονται, όπου απαιτείται, με λογότυπους 
άλλων οργανισμών. 

 
2           ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΤΗΣ TOORBEE TECHNOLOGIES 

 
 

2.1 Η Toorbee Technologies παραχωρεί το δικαίωμα χρήσης του λογοτύπου της σε 
εταιρίες που έχουν λάβει και διατηρούν σε ισχύ πιστοποιητικά συστημάτων 
διαχείρισης, για διαφημιστικούς λόγους σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα με τις 
ακόλουθες μορφές και μόνο: 

 
 

 
 

CERT-ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
 
 

Όπου ΧΧΧXXXXXXX ο αύξων μοναδικός αριθμός πιστοποιητικού 
 

 
2.2 Ο λογότυπος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παραποιείται ή να  μεταβάλλεται 

σε μορφή και οι διαστάσεις κειμένου και σήματος πρέπει κατ’ αναλογία να 
παραμένουν σταθερές. 

 
2.3 Το  μέγεθος  του  λογοτύπου  δεν  ορίζεται  να  έχει  κάποια  ελάχιστη  ή  μέγιστη 

διάσταση ως δεσμευτική, αρκεί οι αναλογίες του σχήματος να μην παραποιούνται και 
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το τελικό μέγεθος να μην προσβάλλει επιπλέον κανονισμούς ή νομοθεσία όταν 
χρησιμοποιείται μαζί με άλλους λογοτύπους. 

 
2.4 Τα χρώματα του λογοτύπου (στην έγχρωμη έκδοσή του) δύνανται να ακολουθούν 

το υπόδειγμα που η Toorbee Technologies παραχωρεί στους χρήστες σε ηλεκτρονική 
μορφή. 

 
2.5 Σε περιπτώσεις που οι χρήστες αιτούνται αλλαγή στη μορφή του, προκειμένου να 

συνάδει με την εικαστική της υπόλοιπης μακέτας, είτε σε χρώμα είτε σε σχήμα, 
είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν προς έγκριση στη Toorbee Technologies τη 
μακέτα πριν την εκτύπωση ή ανάρτησή της. 

 
2.6 Ο λογότυπος της Toorbee Technologies θα πρέπει να χρησιμοποιείται αυτούσιος και 

με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να παραπέμπει στην πιστοποίηση του συστήματος 
διαχείρισης της εταιρείας και όχι των προϊόντων της. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει 
να συνοδεύεται από το ως ανωτέρω σχετικό κατά περίπτωση κείμενο προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι δεν προκαλείται παραποίησή του ή/και παραπλάνηση του 
αποδέκτη του και του ευρύτερου καταναλωτικού κοινού. 

 
2.7 Η  χρήση  του  δε,    απαγορεύεται  ρητά  στις  περιπτώσεις  που  κανονισμοί  άλλων 

συναφών με την χορηγηθείσα πιστοποίηση διεθνών προτύπων ή νομοθεσία 
απαγορεύουν   τη  χρήση  κάθε   λογοτύπου  επί  του  προϊόντος  ή   συσκευασίας 
προϊόντος πλην του κατασκευαστή ή συσκευαστή κατά περίπτωση. 

 
 

2.8 Σε κάθε επιθεώρηση, οι επιθεωρητές της Toorbee Technologies θα ελέγχουν τις 
εταιρίες για την ορθή χρήση του λογοτύπου. Σε περιπτώσεις που διαπιστώσουν μη 
ορθή χρήση του λογοτύπου της, η Toorbee Technologies διατηρεί το δικαίωμα να 
προβεί σε απαραίτητες ενέργειες είτε συστημικές είτε νομικές προς αποκατάστασή 
του. Στην περίπτωση αυτή είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο (διαφημιστικό υλικό, 
καταγγελία, κ.α.) εντοπισθεί μη ορθή χρήση ή παραποίηση του λογοτύπου, η Toorbee 
Technologies θα ενημερώσει  εγγράφως  την  πιστοποιημένη  εταιρία  η  οποία  έχει  
την  υποχρέωση εντός 15 εργάσιμων ημερών να αποσύρει το σχετικό υλικό. 

 
 

2.9 Στις   περιπτώσεις   που   το   πεδίο   εφαρμογής   του   ΠΔ   δεν   καλύπτει   όλες   τις 
δραστηριότητες της εταιρίας τότε ο λογότυπος θα πρέπει να συνοδεύεται και από 
ένδειξη που θα προσδιορίζει τις ακριβείς δραστηριότητες που πιστοποιούνται. 
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2.10     Ο λογότυπος είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Toorbee Technologies και αφορά 
αποκλειστικά την εταιρία στην οποία έχει χορηγηθεί και δεν επιτρέπεται η 
μεταβίβασή του για οποιοδήποτε λόγο. 

 
 

2.11     Η  χρήση  των  λογοτύπων  των  φορέων  διαπίστευσης  ή  έγκρισης  θα  πρέπει  να 
ικανοποιεί τους σχετικούς κανονισμούς χρήσης τους. Σε κάθε περίπτωση η εταιρία 
οφείλει να ενημερώνει τη Toorbee Technologies για τη χρήση τους υποβάλλοντας 
προκαταβολικά και σχετική μακέτα προς έγκριση. 

 
 

2.12     Ο λογότυπος της Toorbee Technologies διατίθεται από το τμήμα Marketing της 
TOORBEE TECHNOLOGIES στις πιστοποιημένες εταιρίες σε κατάλληλη ηλεκτρονική 
μορφή και ανάλυση. 

 


