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Απιθμόρ 292 

Οι πεπί Απονομήρ ηος Οικολογικού ήμαηορ ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ (Καθοπιζμόρ Σελών Αίηηζηρ, 
Δηήζιος Σέλοςρ Υπήζηρ και Σέλοςρ Δπιθεώπηζηρ ηος Οικολογικού ήμαηορ ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ)    
Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Τποςπγικό ςμβούλιο δςνάμει ηος  άπθπος 6 ηος πεπί 
Απονομήρ ηος Οικολογικού ήμαηορ ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ Νόμος ηος 2011, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή 
ηων Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ 
ζύμθωνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζεωρ ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων ηων 
Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηοςρ 
Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010). 

  

Ο ΠΔΡΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΟΤ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΗΜΑΣΟ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2011 
      ________________  

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 6 
 

Πξννίκην. 
 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
ηεο Δ.Δ.: L219,  
15.8.2013, ζ.26. 

Γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ηεο πξάμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν:  

«Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 782/2013 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 14
εο

 Απγνχζηνπ 2013 γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 66/2010 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ην νηθνινγηθφ ζήκα ηεο ΔΔ (ΔU Ecolabel)»∙ 

 
 

184(Ι) ηνπ 2011. 
 

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ αξκνδίνπ θνξέα, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο 
πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ πεξί Απνλνκήο ηνπ Οηθνινγηθνχ ήκαηνο  
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Νφκνπ ηνπ 2011, εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο: 

πλνπηηθφο ηίηινο. 1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Απνλνκήο ηνπ Οηθνινγηθνχ ήκαηνο 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Καζνξηζκφο Σειψλ Αίηεζεο, Δηήζηνπ Σέινπο Υξήζεο θαη Σέινπο 
Δπηζεψξεζεο ηνπ Οηθνινγηθνχ ήκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) Καλνληζκνί ηνπ 2014. 

  
Δξκελεία. 2.-(1) ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή 

έλλνηα- 
  
 «Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 782/2013» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 782/2013 ηεο 

Δπηηξνπήο ηεο 14
εο

 Απγνχζηνπ 2013 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηνπ 
θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 66/2010 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά 
κε ην νηθνινγηθφ ζήκα ηεο ΔΔ (ΔU Ecolabel)». 

  



 
184(Ι) ηνπ 2011. 

 (2) Οπνηνζδήπνηε φξνο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο θαη δελ 
νξίδεηαη εηδηθά, έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζε απηφλ απφ ηνλ πεξί  Απνλνκήο ηνπ 
Οηθνινγηθνχ ήκαηνο  ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Νφκν ηνπ 2011, φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

  
Καζνξηζκφο ηειψλ γηα 
αηηήζεηο πνπ αθνξνχλ 
ην Οηθνινγηθφ ήκα ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

3.-(1) Καη’ εθαξκνγή ηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 782/2013:  
 

 (α) γηα θάζε αίηεζε  θαηαρψξεζεο ηελ νπνία ππνβάιιεη ν αηηεηήο, ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 9 ηνπ Καλνληζκνχ ΔΚ/66/2010, ζηνλ αξκφδην θνξέα γηα ρξήζε ηνπ 
Οηθνινγηθνχ ήκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ν αηηεηήο θαηαβάιιεη καδί κε 
ηελ αίηεζε, ην πνζφ ησλ δηαθφζησλ επξψ (€200) γηα ζθνπνχο εμέηαζεο ηεο 
αίηεζεο,   

   
 (β) γηα θάζε αίηεζε ηελ νπνία ππνβάιιεη ν αηηεηήο ζηνλ αξκφδην θνξέα, γηα 

ηξνπνπνίεζε ή επέθηαζε ηεο άδεηαο ρξήζεο ηνπ Οηθνινγηθνχ ήκαηνο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξφηππε ζχκβαζε 
ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ Οηθνινγηθνχ ήκαηνο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην Παξάξηεκα IV ηνπ Καλνληζκνχ ΔΚ/66/2010, ν 
αηηεηήο θαηαβάιιεη καδί κε ηελ αίηεζε ην πνζφ ησλ εθαηφ επξψ (€100), 

   
 (γ) γηα θάζε αίηεζε γηα αλαλέσζε ηεο πξφηππεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηνπο 

φξνπο ρξήζεο ηνπ Οηθνινγηθνχ ήκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ 
πξνβιέπεηαη ζην Παξάξηεκα IV ηνπ Καλνληζκνχ ΔΚ/66/2010, ν αηηεηήο 
θαηαβάιιεη καδί κε ηελ αίηεζε ην πνζφ ησλ δηαθφζησλ επξψ (€200). 

  
  (2) Σα ηέιε αίηεζεο δελ θαιχπηνπλ ην θφζηνο δνθηκήο θαη επαιήζεπζεο απφ ηξίηνπο θαη 

θάζε επηηφπηα επηζεψξεζε πνπ ελδέρεηαη λα απαηηεζεί  απφ ηξίηνπο ή απφ ηνλ αξκφδην 
θνξέα

.
 νη αηηεηέο θαιχπηνπλ νη ίδηνη ην θφζηνο ησλ ελ ιφγσ δνθηκψλ, επαιεζεχζεσλ θαη 

επηζεσξήζεσλ. 

Δηήζην Σέινο Υξήζεο 
Οηθνινγηθνχ ήκαηνο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

4.-(1) Σν Δηήζην Σέινο Υξήζεο ηνπ Οηθνινγηθνχ ήκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 
θαηαβάιιεηαη ζηνλ αξκφδην θνξέα, κεηά ηελ απνλνκή ηνπ Οηθνινγηθνχ ήκαηνο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηε ζπκπιήξσζε ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 
πξφηππεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ Οηθνινγηθνχ ήκαηνο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο

.
 ην Δηήζην Σέινο Υξήζεο ηνπ Οηθνινγηθνχ ήκαηνο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαηαβάιιεηαη εηεζίσο, γηα θάζε πξντφλ ή ππεξεζία θαη είλαη ππνρξεσηηθφ. 

 (2) Σν Δηήζην Σέινο Υξήζεο ηνπ Οηθνινγηθνχ ήκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δελ 
θαιχπηεη ην θφζηνο δνθηκψλ, επαιήζεπζεο θαη ηπρφλ επηηφπησλ επηζεσξήζεσλ πνπ δπλαηφ 
λα απαηηεζνχλ

. 
νη αηηεηέο θαιχπηνπλ νη ίδηνη ην θφζηνο ησλ ελ ιφγσ δνθηκψλ, ηεο 

επαιήζεπζεο θαη ησλ επηζεσξήζεσλ. 

5.-(1) Σν Δηήζην Σέινο Υξήζεο ηνπ Οηθνινγηθνχ ήκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 
ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ πάλσ ζηελ αμία ησλ εηήζησλ πσιήζεσλ ηνπ πξντφληνο ή ηεο 
ππεξεζίαο γηα ηα νπνία έρεη ιάβεη ην Οηθνινγηθφ ήκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εληφο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 0,15% ηεο ελ ιφγσ αμίαο. 
 

Τπνινγηζκφο Δηήζηνπ 
Σέινπο Υξήζεο 
Οηθνινγηθνχ ήκαηνο 
ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο. 

  (2) Σν Δηήζην Σέινο Υξήζεο ηνπ Οηθνινγηθνχ ήκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
βαζίδεηαη ζηηο ηηκέο εξγνζηαζίνπ, ελψ φηαλ ην πξντφλ πνπ έρεη ιάβεη ην Οηθνινγηθφ ήκα ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη θπζηθφ πξντφλ, θαη ζηελ ηηκή παξάδνζεο φηαλ πξφθεηηαη γηα 
ππεξεζίεο.  

Δλεκέξσζε αξκφδηνπ 
θνξέα. 

6. Κάζε αηηεηήο ν νπνίνο έρεη ιάβεη ην Οηθνινγηθφ ήκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 
ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη γξαπηψο ηνλ αξκφδην θνξέα, εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε 
ζπκπιήξσζε ηνπ έηνπο, ην νπνίν ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 
πξφηππεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ Οηθνινγηθνχ ήκαηνο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζρεηηθά κε ηηο πσιήζεηο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη εληφο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα θάζε πξντφλ ή ππεξεζία πνπ έρεη ιάβεη ην Οηθνινγηθφ ήκα ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα θάζε έηνο.  

 
Καζνξηζκφο Διάρηζηνπ 
θαη Μέγηζηνπ Δηήζηνπ 
Σέινπο Υξήζεο ηνπ 
Οηθνινγηθνχ ήκαηνο 
ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο. 

 
7.-(1) Σν Διάρηζην Δηήζην Σέινο Υξήζεο ηνπ Οηθνινγηθνχ ήκαηνο  ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο, νξίδεηαη ζηα ηξηαθφζηα επξψ (€300), αλά νκάδα πξντφλησλ αλά αηηεηή.  
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  (2) Σν Μέγηζην Δηήζην Σέινο  Υξήζεο ηνπ Οηθνινγηθνχ ήκαηνο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο, νξίδεηαη ζηηο είθνζη πέληε ρηιηάδεο επξψ (€25.000), αλά νκάδα πξντφλησλ αλά 
αηηεηή. 

  

  (3) Σν Δηήζην Σέινο Υξήζεο κεηψλεηαη θαηά είθνζη πέληε ηνηο εθαηφλ (25%) ηνπιάρηζηνλ, 
γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη γηα επηρεηξήζεηο 
αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ: 

 
 Ννείηαη φηη, ε κείσζε απηή δελ εθαξκφδεηαη ζην Διάρηζην Δηήζην Σέινο Υξήζεο. 

8.-(1) Σα Σέιε Δπηζεψξεζεο θαηαβάιινληαη ζηνλ αξκφδην θνξέα,  ν νπνίνο πξαγκαηνπνηεί 
επηζεσξήζεηο ή/θαη ειέγρνπο επαιήζεπζεο θαη δνθηκψλ

.
 ν αξκφδηνο θνξέαο ελεκεξψλεη 

γξαπηψο ηελ επηρείξεζε, γηα ηα ηέιε πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ. 

Σέιε επηζεψξεζεο. 

  

  (2) Σα ηέιε επηζεψξεζεο θαιχπηνπλ έμνδα αλαιχζεσλ, δεηγκαηνιεπηηθψλ δνθηκψλ, 
απνζηνιήο δεηγκάησλ, θσηνγξάθεζεο, θαζψο θαη  έμνδα κεηαθνξάο θαη δηακνλήο ζην 
εμσηεξηθφ, γηα έλα ή πεξηζζφηεξνπο επηζεσξεηέο ή/θαη φ,ηη άιιν ρξεηαζηεί γηα ηελ 
νινθιήξσζε ηεο επηζεψξεζεο. 
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