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Ο παρών Κώδικας αφορά τη χρήση του πιστοποιητικού που εκδίδεται από το ΤΕΕ-ΦΠΠ σε όλα τα
πιστοποιηµένα πρόσωπα, µε βάση τις απαιτήσεις των Κανονισµών Πιστοποίησης Προσώπων και του
Συστήµατος ∆ιαχείρισης σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012 που διατηρεί το
ΤΕΕ-ΦΠΠ.
Αναφορικά µε τη χρήση των πιστοποιητικών και των σηµάτων/ λογοτύπων του ΤΕΕ-ΦΠΠ ισχύουν τα
εξής:
1. Μετά την έκδοση του πιστοποιητικού, το ΤΕΕ-ΦΠΠ δίνει στον/στην κάτοχό του το δικαίωµα να
χρησιµοποιεί το σήµα πιστοποίησης αποκλειστικά και µόνο στη µορφή που εκδόθηκε.
2. Το δικαίωµα χρήσης του ‘Πιστοποιητικού’ και του σήµατος πιστοποίησης αφορά αποκλειστικά και
µόνο την πιστοποίηση του κατόχου στο εκάστοτε σχήµα πιστοποίησης, όπως αναγράφεται στο
πιστοποιητικό και δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί πέραν αυτού.
3. Το σήµα πιστοποίησης µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο µε τη µορφή που φαίνεται στο
“Πιστοποιητικό”, πρέπει να είναι ευδιάκριτο και εύκολα αναγνωρίσιµο. Ο/η κάτοχός του δεν έχει τη
δικαιοδοσία να επιφέρει κανενός είδους αλλαγή σε αυτό, µε εξαίρεση το µέγεθός του συνολικά (ως
προς όλες τις διαστάσεις του).
4. Ο/η κάτοχος του ‘Πιστοποιητικού’ είναι υποχρεωµένος, πριν από τη χρήση του σήµατος/
λογοτύπου σε επιστολόχαρτα, διαφηµιστικό υλικό, έντυπα, ετικέτες κλπ., να υποβάλει υπόδειγµα
στο ΤΕΕ-ΦΠΠ για την προηγούµενη έγγραφη χορήγηση της συναίνεσής του, εκτός αν έχει ήδη το
ΤΕΕ-ΦΠΠ εκδώσει για κάποιο σχήµα πιστοποίησης ειδικό σήµα/ λογότυπο το οποίο πρέπει να
χρησιµοποιεί ο/η πιστοποιηµένος/η.
5. Η χρήση του σήµατος/ λογοτύπου πιστοποίησης γίνεται αποκλειστικά και µόνο από τον/την
κάτοχό του και δεν µπορεί το “Πιστοποιητικό”, το σήµα/ λογότυπο ή το δικαίωµα χρήσης τους να
µεταβιβαστεί µε ή χωρίς αµοιβή, σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό πρόσωπο.
6. Σε περίπτωση που εγερθούν οποιεσδήποτε αξιώσεις κατά του ΤΕΕ-ΦΠΠ από οποιονδήποτε
τρίτο, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί ευθύνης του παραγωγού ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη,
επειδή ο κάτοχος χρησιµοποίησε το “Πιστοποιητικό” ή το σήµα/ λογότυπο πιστοποίησης του ΤΕΕΦΠΠ µε τρόπο αντίθετο προς τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα ή της ισχύουσας νοµοθεσίας ή
από οποιαδήποτε άλλη αιτία, ο/η κάτοχος είναι υποχρεωµένος/η να απαλλάξει το ΤΕΕ-ΦΠΠ από
τις αξιώσεις αυτές, συµπεριλαµβανοµένων των πάσης φύσεως δαπανών και εξόδων, ιδίως αυτών
που αφορούν πάσης φύσεως οχλήσεις και γενικά διαδικασίες, τη διεξαγωγή δικών, τη δικαστική
δαπάνη και τα ένσηµα, τέλη, φόρους, δικαιώµατα, κρατήσεις και εύλογη δικηγορική αµοιβή, ενώ
δεν αποκλείεται να εγείρει το ΤΕΕ-ΦΠΠ και αξιώσεις αποζηµιώσεων για τυχόν θετικές ή
αποθετικές ζηµίες που υπέστη από ενέργειες του/της κατόχου, ιδίως σχετικά µε την επωνυµία και
τη φήµη του. Ο κάτοχος “Πιστοποιητικού” ή σήµατος/ λογοτύπου πιστοποίησης του ΤΕΕ-ΦΠΠ και
το ΤΕΕ-ΦΠΠ δεν θα διαπραγµατεύονται, συµφωνούν, συναινούν, συµψηφίζουν, αναγνωρίζουν,
αναδέχονται, αποδέχονται, οµολογούν κλπ. οποιαδήποτε υποχρέωση, οφειλή ή ευθύνη από τους
ως άνω λόγους, χωρίς προηγουµένως να διαβουλεύονται µεταξύ τους, συνεργάζονται και
παρέχουν, αµοιβαία, οποιαδήποτε αναγκαία και δυνατή βοήθεια, διευκόλυνση και πληροφορία
σχετικά. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που εγερθούν αξιώσεις τρίτων κατά του ΤΕΕ-ΦΠΠ για
τη χρήση του σήµατος/ λογοτύπου, εκ µέρους του/της κατόχου, για διαφηµιστικούς ή για
οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς.
7. Ο/η κάτοχος ευθύνεται να χρησιµοποιεί το σήµα/ λογότυπο πιστοποίησης στον ανταγωνισµό και
σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µην είναι δυνατή οποιαδήποτε παρερµηνεία
του γνωστικού αντικειµένου στο οποίο πιστοποιήθηκε και πέραν αυτού να µεριµνά, ώστε να µην
προκαλείται, στα πλαίσια του ανταγωνισµού και σε κάθε περίπτωση, η εντύπωση ότι η χρήση του
σήµατος/ λογοτύπου χορηγήθηκε κατόπιν ελέγχου από αρµόδια κρατική αρχή.
8. Το “Πιστοποιητικό” και το σήµα/ λογότυπο πιστοποίησης δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε
παραπλανητικό τρόπο για διαφηµιστικούς ή άλλους σκοπούς. Ο/η κάτοχος δεν έχει το δικαίωµα να
παραποιήσει µε οποιονδήποτε τρόπο το γνωστικό αντικείµενο πιστοποίησης, το πιστοποιητικό και
το σήµα/λογότυπο πιστοποίησης. Το “Πιστοποιητικό” και το σήµα/ λογότυπο πιστοποίησης πρέπει
να χρησιµοποιούνται πάντα κατά τους όρους του εκάστοτε ισχύοντος Κώδικα ∆εοντολογίας και της
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ισχύουσας νοµοθεσίας, διαφορετικά το ΤΕΕ-ΦΠΠ δικαιούται να τα ανακαλεί µονοµερώς
οποτεδήποτε.
9. Ο/η κάτοχος του σήµατος/ λογοτύπου πιστοποίησης οφείλει να δηλώνει την πιστοποίησή του/της
ή να κάνει σχετικές δηλώσεις µόνο για το γνωστικό αντικείµενο (syllabus) για το οποίο του έχει
εκδοθεί το αντίστοιχο “Πιστοποιητικό”.
10. Ο/η κάτοχος του σήµατος/ λογοτύπου πιστοποίησης δεν πρέπει να χρησιµοποιεί την πιστοποίησή
του/της µε τρόπο που να δηµιουργείται ανυπολογία για το ΤΕΕ-ΦΠΠ και να µην κάνει καµία
δήλωση σχετικά µε την πιστοποίηση που θεωρείται από το ΤΕΕ-ΦΠΠ παραπλανητική ή µη
εξουσιοδοτηµένη.
11. Ο/η κάτοχος του σήµατος/ λογοτύπου πιστοποίησης δεν πρέπει να χρησιµοποιεί την πιστοποίηση
ή το σήµα/ λογότυπο πιστοποίησης µε παραπλανητικό τρόπο ή να δηµιουργεί αναληθείς
εντυπώσεις.
Το δικαίωµα του/της κατόχου να χρησιµοποιεί το “Πιστοποιητικό” και το σήµα/ λογότυπο πιστοποίησης
και να διατηρεί αυτά παύει αυτόµατα να ισχύει χωρίς να απαιτείται πρότερη ειδοποίηση, όταν:
• Ο/η κάτοχος παραβιάσει όρο της συνεργασίας, καταχράται το “Πιστοποιητικό” ή το σήµα/
λογότυπο πιστοποίησης, ή τα χρησιµοποιεί µε τρόπο αντίθετο στον εκάστοτε Κώδικα
Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας ή την ισχύουσα νοµοθεσία, ή αν η χορήγηση ή διατήρησή τους
απαγορευτούν από νόµο, διοικητική πράξη, δικαστική απόφαση ή γενικά πράξη ή απόφαση
οποιασδήποτε αρχής, οργάνου ή φορέα, δηµοσίου ή άλλου, στα πλαίσια οποιασδήποτε
δικαιοδοσίας, αρµοδιότητας και διαδικασίας.
• Το αποτέλεσµα της επαναξιολόγησης ή ανανέωσης δεν δικαιολογεί τη διατήρηση του
“Πιστοποιητικού” και του σήµατος/ λογοτύπου πιστοποίησης, εάν αυτή δεν δύναται να
διεξαχθεί για λόγους που δεν ανάγονται στο ΤΕΕ-ΦΠΠ, αλλά αφορούν στον/στην κάτοχο ή
συνιστούν ανωτέρα βία.
• Ο/η κάτοχος του “Πιστοποιητικού” και του σήµατος/ λογοτύπου πιστοποίησης δεν καταβάλλει
την αµοιβή και τυχόν δαπάνες του ΤΕΕ-ΦΠΠ και µάλιστα µέσα στην προβλεπόµενη προθεσµία
που έχει ορισθεί. Στην περίπτωση αυτή το ΤΕΕ-ΦΠΠ επιφυλάσσεται να επιδιώξει την
ικανοποίηση των αξιώσεών του µε κάθε νόµιµο τρόπο και µέσο, δικαστικά ή/ και εξώδικα.
• Ο/η κάτοχος του “Πιστοποιητικού” και του σήµατος/ λογοτύπου πιστοποίησης περιέλθει γενικά
σε αφερεγγυότητα, παύση πληρωµών, εν όλω ή εν µέρει.
• Το ΤΕΕ-ΦΠΠ δικαιούται να ενηµερώνει σχετικά κάθε τρίτο, να δηµοσιοποιεί αν το κρίνει
σκόπιµο την ανάκληση του εκάστοτε πιστοποιητικού και να ενηµερώνει τους αντίστοιχους
καταλόγους πιστοποιηµένων προσώπων που διατηρεί.
• Το ΤΕΕ-ΦΠΠ χορηγεί στον/στην κάτοχο αποκλειστικά και µόνο το αµεταβίβαστο και µη
αποκλειστικό δικαίωµα χρήσης του σχετικού “Πιστοποιητικού” και του αντίστοιχου σήµατος/
λογοτύπου πιστοποίησης και όχι το δικαίωµα κυριότητας ή καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο
ιδιοκτησίας έπ’ αυτού µε βάση οποιαδήποτε διάταξη. Το δικαίωµα κυριότητας και ιδιοκτησίας
παραµένει αποκλειστικά και µόνο στο ΤΕΕ-ΦΠΠ και προς όφελος αυτού, ανεξαρτήτως εάν ο/η
κάτοχος έχει καταβάλει αµοιβή για το “Πιστοποιητικό” και το σήµα/ λογότυπο πιστοποίησης. Το
δικαίωµα χρήσης του “Πιστοποιητικού” και του σήµατος/ λογοτύπου πιστοποίησης ανακαλείται
οποτεδήποτε κατά τους όρους του παρόντος και του εκάστοτε Κώδικα ∆εοντολογίας.
Σε κάθε περίπτωση, η λήξη της πιστοποίησης λόγω, είτε καταγγελίας, είτε εξάντλησης της διάρκειάς
της και η συνακόλουθη λήξη του δικαιώµατος χρήσης του “Πιστοποιητικού” και του σήµατος/
λογοτύπου πιστοποίησης, συνεπάγονται αναγκαία την ανάκληση και ακύρωσή τους, την υποχρέωση
επιστροφής τους στο ΤΕΕ-ΦΠΠ και τη µη επανάληψη της χρήσης τους από τον/την κάτοχο καθ’
οποιονδήποτε τρόπο, σε οποιαδήποτε περίπτωση στο µέλλον. Στις περιπτώσεις αυτές το ΤΕΕ-ΦΠΠ
δικαιούται να ενηµερώνει σχετικά κάθε τρίτο, να δηµοσιοποιεί αν το επιθυµεί την ανάκληση και
ακύρωση και να ενηµερώνει τους σχετικούς καταλόγους πιστοποιηµένων προσώπων. Επιπροσθέτως,
επιστρέφονται ή καταστρέφονται τα έγγραφα του/της κατόχου που δεν παραµένουν στο ΤΕΕ-ΦΠΠ για
λόγους διατήρησης των αρχείου του, κατ’ επιλογή και µε δαπάνες του/της κατόχου.
Έκδοση 02 / 01-10-2018

Σελ. 2 από 2

