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Εισαγωγή
Το οικολογικό σήμα της ΕΕ (Ecolabel) είναι ένα προαιρετικό σύστημα, το οποίο θεσπίστηκε το 1992 με σκοπό
να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να παράγουν και να διαθέτουν στην αγορά προϊόντα και υπηρεσίες που είναι
φιλικότερα για το περιβάλλον. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες στα οποία απονέμεται το οικολογικό σήμα της
ΕΕ φέρουν τον λογότυπό του, χάρη στον οποίο οι καταναλωτές – μεταξύ αυτών και οι αγοραστές από τον
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα – μπορούν εύκολα να τα αναγνωρίζουν. Το οικολογικό σήμα της ΕΕ καλύπτει
σήμερα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, στο οποίο προστίθενται τακτικά νέες ομάδες προϊόντων.
Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης αφορά τη χρήση του πληροφορικού συστήματος διαχείρισης του καταλόγου του
οικολογικού σήματος της ΕΕ (ECAT_Admin), ενός ανοικτού διαδικτυακού εργαλείου που δημιουργήθηκε για
τη διαχείριση των αδειών και των προϊόντων οικολογικού σήματος της ΕΕ.
Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με τον λογαριασμό σας στο ECAT_Admin, απευθυνθείτε στην
υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης (helpdesk) για το οικολογικό σήμα της ΕΕ ή στον αρμόδιο φορέα σας:
ecolabel@bio.deloitte.fr
Αρμόδιος φορέας

Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε:
 σαφή περιγραφή του προβλήματος
 τους αριθμούς άδειας και αίτησης που αφορά το πρόβλημα
 το όνομα χρήστη ECAT_Admin που χρησιμοποιείτε
 στιγμιότυπο οθόνης του προβλήματος
 Επειδή τα τεχνικά ζητήματα ενδέχεται να διαβιβαστούν στο Τμήμα Πληροφορικής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λάβετε υπόψη ότι για την επίλυση του προβλήματος θα απαιτηθεί
χρονικό διάστημα 3-5 ημερών, ενώ για την επίλυση ορισμένων προβλημάτων η περίοδος
αναμονής μπορεί να είναι μεγαλύτερη.
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Κεφάλαιο 1: Βασικά βήματα
1.1 Δημιουργία λογαριασμού ECAT_Admin (πρώτη
σύνδεση)
Αποκτήστε πρόσβαση στο σύστημα ECAT_Admin κάνοντας αντιγραφή/επικόλληση της παρακάτω
διεύθυνσης στη γραμμή διευθύνσεων ιστού:
https://webgate.ec.europa.eu/ecat_admin




Μην δημιουργήσετε σελιδοδείκτη για την παραπάνω ιστοσελίδα. Χρησιμοποιείτε τον ανωτέρω
σύνδεσμο κάθε φορά που επιθυμείτε να συνδεθείτε.
Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται στην οθόνη σας η φράση «ECAT_Admin Η ταυτοποίηση είναι
υποχρεωτική» (κόκκινο πλαίσιο στο σχήμα 1).
Εάν η φράση δεν εμφανίζεται, διαγράψτε το ιστορικό του προγράμματος περιήγησης, τα cookies και
τα προσωρινά αρχεία, και χρησιμοποιήστε την παραπάνω διαδικτυακή διεύθυνση για να αποκτήσετε
πρόσβαση στο σύστημα ECAT_Admin.
ΣΧΗΜΑ 1: ΣΥΝΔΕΣΗ



Στην ίδια σελίδα, στο γκρίζο πλαίσιο με τίτλο «Είναι σωστός ο επιλεγμένος τομέας;» (μοβ πλαίσιο στο
σχήμα 1) πρέπει να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο τομέα «Ευρωπαϊκή Επιτροπή» σε «Εξωτερικός». Για
να αλλάξετε τον τομέα, κάντε κλικ στον σύνδεσμο με την ένδειξη «Αλλαγή» που βρίσκεται στο ίδιο
γκρίζο πλαίσιο.
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Στη συνέχεια, το σύστημα σας μεταφέρει σε νέα σελίδα με τίτλο «Από πού προέρχεστε;». Επιλέξτε τον
τομέα «Εξωτερικός» (σχήμα 2).
ΣΧΗΜΑ 2: ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΣΤΕ




Αφού επιλέξετε «Εξωτερικός», το σύστημα σας επαναφέρει στην αρχική σελίδα σύνδεσης.
 Ανάλογα με το πώς είναι διαμορφωμένη η σελίδα σας, εμφανίζεται πρώτο το σχήμα 1 ή το σχήμα
2.
Στην αρχική σελίδα σύνδεσης, κάντε κλικ στο σύνδεσμο «Create an account» (κόκκινο πλαίσιο στο
σχήμα 3) για να δημιουργήσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο ECAS για πρώτη φορά.
ΣΧΗΜΑ 3: ΣΥΝΔΕΣΜΟ «CREATE AN ACCOUNT»
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Στη σελίδα «Create an account» (σχήμα 4), πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
 Η επιλογή ονόματος χρήστη στο πρώτο πεδίο είναι προαιρετική. Εάν το πεδίο δεν συμπληρωθεί,
το σύστημα δημιουργεί αυτόματα ένα όνομα χρήστη χρησιμοποιώντας γράμματα από το όνομα
και το επώνυμο που συμπληρώνονται στα αντίστοιχα υποχρεωτικά πεδία.



Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία, κάντε κλικ στο μπλε κουμπί «Υπογραφή».
ΣΧΗΜΑ 4: «CREATE AN ACCOUNT»

 Μόλις υποβάλετε τα στοιχεία χρήστη στη σελίδα «Create an account», αποστέλλεται
αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε
ορίσει σε αυτή τη σελίδα. Αφού λάβετε το ηλεκτρονικό αυτό μήνυμα, έχετε στη διάθεσή σας 1 ½ ώρα
για να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο που εμφανίζεται στο μήνυμα και να δημιουργήσετε κωδικό
πρόσβασης.


Αφού λάβετε το αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε κλικ στον σύνδεσμο
που βρίσκεται σε αυτό για να μεταφερθείτε στη σελίδα «Νέος κωδικός πρόσβασης». Ενώ το όνομα
χρήστη είναι προσυμπληρωμένο, πρέπει να δημιουργήσετε και να επιβεβαιώσετε τον κωδικό
πρόσβασης.
ΣΧΗΜΑ 5: ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
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Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί «Υποβολή», το σύστημα σας ζητεί να πατήσετε «Συνέχεια».
ΣΧΗΜΑ 6: Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ

 Φυλάξτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σε ασφαλές μέρος, καθώς είναι δύσκολη η
ανάκτησή τους σε περίπτωση απώλειας.
 Κάθε επιχείρηση/οργανισμός που κατέχει άδεια μπορεί να δημιουργήσει μόνον έναν λογαριασμό
ECAS.
 Εάν εσείς, ως κάτοχος του λογαριασμού ECAS, παραιτηθείτε των δικαιωμάτων σας όσον αφορά τη
διαχείριση του λογαριασμού (δηλαδή σε περίπτωση αλλαγής αρμοδιοτήτων ή αποχώρησης από
την εταιρεία), πρέπει να διαβιβάσετε τα στοιχεία του λογαριασμού (όνομα χρήστη και
ηλεκτρονική διεύθυνση που συνδέεται με τον λογαριασμό) στο άτομο που θα είναι πλέον
υπεύθυνο για τον λογαριασμό πριν εκχωρήσετε τα σχετικά δικαιώματα. Εάν δεν προβείτε στην
ενέργεια αυτή, μπορεί να είναι πολύ δύσκολη ή ακόμη και αδύνατη η ανάκτηση των στοιχείων
του λογαριασμού της εταιρείας ή του οργανισμού σας.
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1.2 Στοιχεία επικοινωνίας ECAT_Admin


Αφού δημιουργήσετε τον λογαριασμό ECAS και πατήσετε «Συνέχεια» (σχήμα 6), το σύστημα σας
μεταφέρει στη σελίδα «Ο λογαριασμός μου» (σχήμα 7), όπου θα εισαγάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας
της εταιρείας σας που θα συνδέονται με τον λογαριασμό σας στο σύστημα ECAT_Admin.
ΣΧΗΜΑ 7: ΣΕΛΙΔΑ «Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ»



Είναι σημαντικό να συμπληρώσετε σωστά τις σχετικές πληροφορίες, διότι δεν μπορείτε να
τροποποιήσετε τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη σελίδα αυτή προτού σας χορηγηθεί πρόσβαση
στον λογαριασμό σας.
 Σε ολόκληρο το σύστημα ECAT_Admin, όλοι οι κόκκινοι αστερίσκοι «*» υποδεικνύουν ότι τα
αντίστοιχα πεδία είναι υποχρεωτικά.
 Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Αποστολή για επικύρωση» (κόκκινο πλαίσιο στο σχήμα 7), το αίτημά
σας αποστέλλεται στην υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για επικύρωση. Κάνοντας κλικ στο κουμπί
«Αποθήκευση» (μοβ πλαίσιο στο σχήμα 7), μπορείτε να διακόψετε τη σύνδεσή σας και να
ξανασυνδεθείτε αργότερα για να προβείτε σε τυχόν τροποποιήσεις πριν από την αποστολή του
αιτήματός σας. Δεν θα έχετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας μέχρις ότου η υπηρεσία τεχνικής
υποστήριξης επικυρώσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας.
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1.3 Σύνδεση (με όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης που
έχετε ήδη δημιουργήσει)
Αποκτήστε πρόσβαση στο σύστημα ECAT_Admin κάνοντας αντιγραφή/επικόλληση της παρακάτω
διεύθυνσης στη γραμμή διευθύνσεων ιστού:
https://webgate.ec.europa.eu/ecat_admin




Μην δημιουργήσετε σελιδοδείκτη για την παραπάνω ιστοσελίδα. Χρησιμοποιείτε τον ανωτέρω
σύνδεσμο κάθε φορά που επιθυμείτε να συνδεθείτε.
Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται στην οθόνη σας η φράση «ECAT_Admin Η ταυτοποίηση είναι
υποχρεωτική» (κόκκινο πλαίσιο στο σχήμα 8).
Εάν η φράση δεν εμφανίζεται, διαγράψτε το ιστορικό του προγράμματος περιήγησης, τα cookies και
τα προσωρινά αρχεία, και χρησιμοποιήστε την παραπάνω διαδικτυακή διεύθυνση για να αποκτήσετε
πρόσβαση στο σύστημα ECAT_Admin.
ΣΧΗΜΑ 8: ΣΕΛΙΔΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ECAT_ADMIN



Στην ίδια σελίδα, στο γκρίζο πλαίσιο με τίτλο «Είναι σωστός ο επιλεγμένος τομέας;» (μοβ πλαίσιο στο
σχήμα 8) πρέπει να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο τομέα «Ευρωπαϊκή Επιτροπή» σε «Εξωτερικός». Για
να αλλάξετε τον τομέα, κάντε κλικ στον σύνδεσμο με την ένδειξη «Αλλαγή» που βρίσκεται στο ίδιο
γκρίζο πλαίσιο.
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Στη συνέχεια, το σύστημα σας μεταφέρει σε νέα σελίδα με τίτλο «Από πού προέρχεστε;». Επιλέξτε τον
τομέα «Εξωτερικός» (σχήμα 9).
ΣΧΗΜΑ 9: ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΜΕΑ




Αφού επιλέξετε «Εξωτερικός», το σύστημα σας επαναφέρει στην αρχική σελίδα σύνδεσης.
 Ανάλογα με το πώς είναι διαμορφωμένη η σελίδα σας, εμφανίζεται πρώτο το σχήμα 8 ή το σχήμα
9.
Προτού κάνετε κλικ στο κουμπί «Σύνδεση» που εμφανίζεται στην αρχική σελίδα σύνδεσης (σχήμα
10), συμπληρώστε το όνομα χρήστη ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνδέεται με
τον λογαριασμό σας, καθώς και τον κωδικό πρόσβασης.
ΣΧΗΜΑ 10: ΚΟΥΜΠΙ «ΣΥΝΔΕΣΗ»
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1.4 Ξεχάσατε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (διεύθυνση
ηλεκτρικού ταχυδρομείου, όνομα χρήστη ή κωδικό
πρόσβασης);
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή όνομα χρήστη:
 Εάν ξεχάσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το όνομα χρήστη που συνδέεται με τον
λογαριασμό σας στο ECAS, στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στην υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης,
αναφέροντας ένα ή όλα τα ακόλουθα στοιχεία: χώρα παραγωγής, όνομα χρήστη, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επωνυμία της εταιρείας.
 Η υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης θα αναζητήσει τον λογαριασμό σας στην πύλη «Διαχείριση
χρηστών» και θα σας υποδείξει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το όνομα χρήστη που
συνδέεται με τον λογαριασμό ECAS.
Κωδικός πρόσβασης:
 Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης που συνδέεται με τον λογαριασμό σας στο ECAS, κάντε κλικ στο
κουμπί «Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης;», δίπλα από το κουμπί «Σύνδεση» (κόκκινο πλαίσιο στο
σχήμα 11).
ΣΧΗΜΑ 11: ΞΕΧΑΣΑΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Η σελίδα «Νέος κωδικός πρόσβασης» σας ζητεί να συμπληρώσετε το όνομα χρήστη ή τη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του λογαριασμού ECAT, καθώς και έναν κωδικό ασφαλείας, όπως φαίνεται στο
σχήμα 12.
 Αφού συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία, κάντε κλικ στο κουμπί «Αποκτήστε κωδικό πρόσβασης»
(κόκκινο πλαίσιο στο σχήμα 12) για να αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που
συνδέεται με τον λογαριασμό ECAT αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον
νέο κωδικό πρόσβασης.
ΣΧΗΜΑ 12: ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
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1.5 Αρχική σελίδα του Ecat_admin
ΣΧΗΜΑ 13: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ECOLABEL



Στην αρχική σελίδα του συστήματος ECAT_Admin (σχήμα 13), μπορείτε να εκτελέσετε πολλές
ενέργειες:







να υποβάλετε αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης του οικολογικού σήματος της ΕΕ
να συμβουλευτείτε και να διαχειριστείτε αιτήσεις σε εξέλιξη
να τροποποιήσετε τα στοιχεία του λογαριασμού
να αλλάξετε τη γλώσσα της διεπαφής

Στα επόμενα κεφάλαια περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος εκτέλεσης των βασικών ενεργειών στο
σύστημα Ecat_Admin:







Υποβολή αίτησης για νέα άδεια
Επισκόπηση αιτήσεων σε εξέλιξη
Τροποποίηση αιτήσεων
Αίτηση για επέκταση άδειας
Αίτηση για ανανέωση άδειας
Ακύρωση άδειας
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Κεφάλαιο 2: Αίτηση για νέα άδεια



Εάν υποβάλλετε αίτηση για νέα άδεια για πρώτη φορά, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο φορέα πριν
ξεκινήσετε την αίτησή σας στο σύστημα ECAT.
Στην αρχική σελίδα του ECAT_Admin, κάντε κλικ στον σύνδεσμο «Υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας
Ecolabel» ώστε να δημιουργηθεί μια νέα κενή αίτηση, της οποίας η κατάσταση ορίζεται αυτόματα ως
«σχέδιο», που σημαίνει ότι έχετε τη δυνατότητα τροποποίησης της αίτησής σας μέχρι την οριστική
υποβολή της στον αρμόδιο φορέα.
ΣΧΗΜΑ 14: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ECOLABEL

Η διαδικασία υποβολής αίτησης περιλαμβάνει 5 βήματα, τα οποία εμφανίζονται στην κορυφή του
υποδείγματος αίτησης (πράσινη γραμμή στο σχήμα 15):
1. Αιτούσα εταιρεία
2. Στοιχεία της αίτησης
3. Προϊόντα/Υπηρεσίες
4. Υπογραφή
5. Υποβολή
ΣΧΗΜΑ 15: ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Σημαντική πληροφορία
 Κατά τη διαδικασία των 5 βημάτων, κάθε φορά που περνάτε σε επόμενο βήμα, δεν έχετε πλέον
τη δυνατότητα να τροποποιήσετε τις πληροφορίες που καταχωρίσατε στο προηγούμενο. Ωστόσο,
εάν αποσυνδεθείτε στο βήμα 3 (έχοντας αποθηκεύσει τις πληροφορίες του προϊόντος ή της
υπηρεσίας), στο βήμα 4 ή στο βήμα 5 (πριν από την υποβολή της αίτησης), μπορείτε να
επεξεργαστείτε τα στοιχεία που έχετε συμπληρώσει σε όλα τα βήματα και να οριστικοποιήσετε
την αίτηση όταν επανασυνδεθείτε. Για να επεξεργαστείτε την αίτησή σας, επιλέξτε την καρτέλα
«Συμβουλευτείτε και διαχειριστείτε τις αιτήσεις Ecolabel» και κάντε κλικ στο κουμπί
«Επεξεργασία» που βρίσκεται δίπλα στην κατάσταση της αίτησης.
 Εάν θελήσετε να ακυρώσετε την αίτησή σας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή πριν από την
«Υποβολή» της, επιλέξτε «Ακύρωση της αίτησης» (κόκκινο πλαίσιο στο σχήμα 15).
 Μόλις ολοκληρωθεί η αίτηση στο βήμα 5 και υποβληθεί, αποστέλλεται στον αρμόδιο φορέα για
επικύρωση, ενώ η κατάστασή της ορίζεται ως «Αίτηση σε εξέλιξη» και δεν μπορεί πλέον να
τροποποιηθεί.
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2.1 Βήμα 1 της αίτησης: Αιτούσα εταιρεία
Στο πρώτο βήμα της διαδικασίας υποβολής της αίτησής σας πρέπει να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία που
εισαγάγατε προηγουμένως στην καρτέλα «Ο λογαριασμός μου» (βλέπε κεφάλαιο 1.2 για περισσότερες
λεπτομέρειες).
 Εάν τα δεδομένα που εμφανίζονται είναι σωστά, κάντε κλικ στο κουμπί «Επιβεβαιώστε και
συνεχίστε» (κόκκινο πλαίσιο στο στιγμιότυπο οθόνης που ακολουθεί).
 Σε περίπτωση που τα δεδομένα είναι εσφαλμένα, τροποποιήστε τα στοιχεία της εταιρείας σας
επιλέγοντας «Ο λογαριασμός μου» (μοβ πλαίσιο στο σχήμα 16). Αφού υποβάλετε εκ νέου την αίτησή
σας, η υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης θα επικυρώσει/απορρίψει τον λογαριασμό σας. Μόλις ο
λογαριασμός σας επικυρωθεί, μπορείτε να συνεχίσετε την επεξεργασία της αίτησης.
ΣΧΗΜΑ 16: ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

13
Ecat_Admin – Εγχειρίδιο χρήσης για κατόχους άδειας

2.2 Βήμα 2 της αίτησης: Στοιχεία της αίτησης
Στο δεύτερο βήμα της διαδικασίας υποβολής της αίτησης σας ζητούνται διάφορα στοιχεία σχετικά με την
αίτηση, όπως:
 Η εσωτερική και η εξωτερική γλώσσα της αίτησης:
o Η εσωτερική γλώσσα διαχείρισης (internal administrative language) την οποία θα επιλέξετε
είναι η βασική γλώσσα διαχείρισης που θα χρησιμοποιείτε και θα βλέπετε μόνον εσείς εντός
του λογαριασμού σας στο σύστημα ECAT_Admin.
o Η εξωτερική γλώσσα περιγραφής ομάδας προϊόντων/υπηρεσιών (external product/service
group description language) που θα επιλέξετε, τροποποιεί τη γλώσσα περιγραφής της ομάδας
προϊόντων/υπηρεσιών σας στο δημόσιο σύστημα ECAT. Δεδομένου ότι το υπόλοιπο δημόσιο
σύστημα ECAT εμφανίζεται στα αγγλικά ώστε να είναι προσβάσιμο από τη μεγαλύτερη μερίδα
του κοινού, σας συμβουλεύουμε να επιλέξετε τα αγγλικά ως εξωτερική γλώσσα περιγραφής
της ομάδας προϊόντων ή υπηρεσιών. Παρακαλείστε να σημειώσετε τη συγκεκριμένη επιλογή
γλώσσας, καθώς θα τη χρειαστείτε για το βήμα 2.3.
 Είναι δυνατή η χρήση της ίδιας γλώσσας τόσο για την εσωτερική όσο και για την εξωτερική
επικοινωνία.
 Η επιλεγείσα ομάδα προϊόντων/υπηρεσιών.
 Ο αρμόδιος φορέας στον οποίο θα αποσταλεί η αίτηση.
ΣΧΗΜΑ 17: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ



Αφού επαληθεύσετε ότι οι πληροφορίες είναι σωστές, επιλέξτε τον αντίστοιχο αρμόδιο φορέα από το
αναπτυσσόμενο μενού και πατήστε «Αποθηκεύστε και συνεχίστε» (κόκκινο πλαίσιο στο σχήμα 17).
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2.3 Βήμα 3 της αίτησης: Προϊόντα/Υπηρεσίες
Στο τρίτο βήμα της διαδικασίας υποβολής αίτησης μπορείτε να προσθέσετε απεριόριστο αριθμό
προϊόντων και υπηρεσιών που εντάσσονται στην ίδια ομάδα προϊόντων/υπηρεσιών.



 Να έχετε εκ των προτέρων διαθέσιμες όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τα προϊόντα ή
τις υπηρεσίες σας και μην αφήσετε τον υπολογιστή σας να αδρανοποιηθεί, διότι υπάρχει
κίνδυνος να χαθούν οι πληροφορίες σας.
Για να προσθέσετε στην αίτησή σας προϊόντα ή υπηρεσίες, κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη
προϊόντος» ή «Προσθέστε υπηρεσία» αντίστοιχα (κόκκινο πλαίσιο στο σχήμα 18).
ΣΧΗΜΑ 18: ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ



Για κάθε προϊόν που προστίθεται, θα σας ζητηθούν οι ακόλουθες πληροφορίες:
 Γενικές πληροφορίες (υποχρεωτικό πεδίο):
ΣΧΗΜΑ 19: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

 Εξωτερική περιγραφή (ομάδα προϊόντος) (υποχρεωτικό πεδίο):
ΣΧΗΜΑ 20: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

 Εδώ συμπληρώνετε την περιγραφή της ομάδας προϊόντων στη γλώσσα που επιλέξατε στο
κεφάλαιο 2.2, στο δεύτερο βήμα της αίτησης, στο πεδίο «εξωτερική γλώσσα περιγραφής ομάδας
προϊόντων/υπηρεσιών» («external product/service group description language»).
 Επαναλαμβάνοντας το βήμα αυτό, μπορείτε να προσθέσετε περιγραφές ομάδας
προϊόντων/υπηρεσιών σε διάφορες γλώσσες.
 Διαθεσιμότητα προϊόντος (υποχρεωτικό πεδίο):
 Είναι σημαντικό να επιλέξετε με προσοχή κάθε χώρα στην οποία είναι διαθέσιμο το προϊόν σας, μέσω
του αντίστοιχου εμπόρου λιανικής, καθώς η αναζήτηση για τη «χώρα διαθεσιμότητας» αποτελεί τη
βασική αναζήτηση του κοινού στο σύστημα ECAT.
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Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε μια χώρα από τον κατάλογο που βρίσκεται στα αριστερά και κάντε
κλικ στην εντολή «Προσθέστε τα στοιχεία που επιλέξατε». Εάν το προϊόν σας διατίθεται στη φυσική
του μορφή παγκοσμίως ή εάν πωλείται στο διαδίκτυο και είναι διαθέσιμο προς αγορά σε ολόκληρο
τον κόσμο, επιλέξτε όλες τις χώρες.
 Για όλες τις υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα «Υπηρεσίες τουριστικών καταλυμάτων» και
«Υπηρεσίες κατασκηνώσεων/κάμπινγκ», είναι σημαντικό να συμπεριλαμβάνεται μόνο η χώρα
στην οποία παρέχεται η υπηρεσία. Δεν πρέπει να επιλέγονται περισσότερες χώρες.
ΣΧΗΜΑ 21: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

 Άλλες πληροφορίες: προσθέστε την εκτίμηση ετήσιων πωλήσεων της εταιρείας σας
(προαιρετικό πεδίο):
ΣΧΗΜΑ 22: ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 Φωτογραφία του προϊόντος: (πρόκειται για προαιρετικό πεδίο, αλλά συνιστάται ιδιαίτερα,
ώστε να αυξηθεί η αναγνωρισιμότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας στο σύστημα ECAT). Το
μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος είναι 175 x 200 σε μορφή jpeg (76 dpi).
ΣΧΗΜΑ 23: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΙΚΟΝΑΣ

 Πληροφορίες σχετικά με την εμπορία (προαιρετικό πεδίο):
ΣΧΗΜΑ 24: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ

 Ένα προϊόν για εκθεσιακό χώρο είναι ένα προϊόν που οι εταιρείες χρησιμοποιούν για
προωθητικούς ή εκθεσιακούς σκοπούς. Εάν επιλέξετε αυτό το τετραγωνίδιο, δεν μπορείτε να
προσθέσετε εμπόρους λιανικής.
 Έλεγχος απορρήτου της επωνυμίας της εταιρείας (προαιρετικό πεδίο):
ΣΧΗΜΑ 25: ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (COMPANY NAME PRIVACY CONTROLS)

 Μπορείτε να επιλέξετε το τετραγωνίδιο «Απόκρυψη του κατόχου της άδειας», ώστε να μην
εμφανίζεται δημόσια η επωνυμία της εταιρείας σας στο σύστημα ECAT, αλλά να επιτρέπεται η
δημόσια προβολή των πληροφοριών του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
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 Εάν επιλέξετε το τετραγωνίδιο «Απόκρυψη του κατόχου της άδειας», πρέπει να αναφέρετε έναν
έμπορο λιανικής.
 Πληροφορίες σχετικά με τον έμπορο λιανικής (προαιρετικό πεδίο):
ΣΧΗΜΑ 26: ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΕΜΠΟΡΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 1




Κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθέστε έμπορο λιανικής» (σχήμα 26), για να εισαγάγετε την επωνυμία
του εμπόρου λιανικής (σχήμα 27).
Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερους από έναν εμπόρους λιανικής και να τους αποθηκεύσετε σε
αυτή τη σελίδα (σχήμα 27).
ΣΧΗΜΑ 27: ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΕΜΠΟΡΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 2



Αφού συμπληρώσετε τις «Πληροφορίες για τον έμπορο λιανικής», πατήστε «Αποθήκευση» για να
αποθηκεύσετε τις πληροφορίες για ένα προϊόν/μία υπηρεσία. Στο σημείο αυτό, μπορείτε να
αποσυνδεθείτε και να συνδεθείτε εκ νέου χωρίς να χάσετε τις πληροφορίες που έχετε αποθηκεύσει.
ΣΧΗΜΑ 28: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ Η ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



Εάν δεν έχετε αποσυνδεθεί και συνεχίζετε εντός της ίδιας περιόδου λειτουργίας, μπορείτε να
πατήσετε απευθείας το κουμπί «Τροποποίηση/Διαγραφή» (μπλε πλαίσιο στο σχήμα 28) για να
τροποποιήσετε τα στοιχεία του προϊόντος/της υπηρεσίας. Επαναλάβετε τα βήματα όπως
περιγράφονται στα κεφάλαια 2.1 -2.3.
 Για να τροποποιήσετε την αίτηση στο πλαίσιο νέας σύνδεσης, επιλέξτε την καρτέλα
«Συμβουλευθείτε και διαχειριστείτε τις αιτήσεις Ecolabel» και κάντε κλικ στο κουμπί
«Επεξεργασία» δίπλα από την κατάσταση της αίτησης. (Βλέπε κεφάλαιο 3 για λεπτομερείς
οδηγίες).
 Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου λειτουργίας, ή σε οποιαδήποτε επόμενη περίοδο
λειτουργίας, αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων σχετικά με το προϊόν/την
υπηρεσία σας, πατήστε το κουμπί «Αποθηκεύστε και συνεχίστε» (μοβ πλαίσιο στο σχήμα 28).
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2.4 Υπογραφή
Στο τέταρτο βήμα πρέπει να επιβεβαιώσετε την ταυτότητα του κύριου αρμόδιου επικοινωνίας της
εταιρείας σας (υποχρεωτικό πεδίο).



Η προσθήκη δευτερεύοντος αρμόδιου επικοινωνίας είναι προαιρετική. Παρότι στην περίπτωση όπου
ο κύριος υπεύθυνος επικοινωνίας δεν είναι διαθέσιμος ειδοποιείται ο δευτερεύων αρμόδιος, ο
τελευταίος δεν έχει δικαιώματα πρόσβασης στο σύστημα ECAT_Admin.
Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία, πατήστε «Αποθηκεύστε και συνεχίστε» (κόκκινο πλαίσιο στο σχήμα
29).
ΣΧΗΜΑ 29: ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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2.5 Υποβολή
Στο τελευταίο βήμα σας δίνονται δύο επιλογές: είτε να αποθηκεύστε την αίτησή σας ως σχέδιο ή να
επιλέξετε «Έναρξη της διαδικασίας της αίτησης».



Εάν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε την αίτηση ως σχέδιο ώστε να μπορείτε να επανέλθετε με
τροποποιήσεις αργότερα, αποσυνδεθείτε χωρίς να υποβάλετε την αίτηση.
Για να υποβάλετε την αίτηση στον αρμόδιο φορέα προς επικύρωση, επιλέξτε το τετραγωνίδιο
(κόκκινο πλαίσιο στο σχήμα 30) και πατήστε «Έναρξη της διαδικασίας της αίτησης» (μοβ πλαίσιο στο
σχήμα 30).
ΣΧΗΜΑ 30: ΥΠΟΒΟΛΗ

 Υπενθυμίζεται ότι αφού συμπληρωθεί η αίτηση έως και το βήμα 5 και υποβληθεί, αποστέλλεται
στον αρμόδιο φορέα προς επικύρωση, ενώ η κατάστασή της ορίζεται ως «Αίτηση σε εξέλιξη» και
δεν μπορεί πλέον να τροποποιηθεί.
 Έχετε υπόψη ότι εάν η αίτησή σας απορριφθεί, θα πρέπει να ξεκινήσετε την αίτηση από την αρχή
και να την υποβάλετε εκ νέου στον αρμόδιο φορέα.
 Η αίτησή σας θα εμφανίζεται στο ECAT μόνο αφού επικυρωθεί από τον αρμόδιο φορέα.


Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί «Έναρξη της διαδικασίας της αίτησης», μεταφέρεστε σε σελίδα στην
οποία επιβεβαιώνεται η επιτυχής καταχώριση της αίτησής σας.
ΣΧΗΜΑ 31: ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ




Εκτυπώστε και υπογράψτε την αίτηση, όπως υποδεικνύεται στη σελίδα αυτή και επικοινωνήστε με
τον αρμόδιο φορέα σας για να πληροφορηθείτε εάν επιθυμεί να του αποστείλετε αντίγραφο της
αίτησης.
Ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης της υποβολής της αίτησης αποστέλλεται επίσης στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει στη σελίδα «Ο λογαριασμός μου».
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Κεφάλαιο 3: Επισκόπηση αιτήσεων


Για να δείτε την κατάσταση των αιτήσεών σας, μεταβείτε στην αρχική σελίδα του συστήματος
ECAT_Admin και πατήστε το κουμπί «Συμβουλευθείτε και διαχειριστείτε τις αιτήσεις Ecolabel»
(κόκκινο πλαίσιο στο σχήμα 32).
ΣΧΗΜΑ 32: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ



Μόλις κάνετε κλικ στο κουμπί, εμφανίζεται μια σελίδα όπως αυτή του σχήματος 33, που
περιλαμβάνει κατάλογο με όλες τις αιτήσεις σας: σχέδια αίτησης, επικυρωμένες αιτήσεις,
απορριφθείσες αιτήσεις.
ΣΧΗΜΑ 33: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ






Εάν μια αίτηση αναφέρεται ως «Σχέδιο αίτησης» (κόκκινο πλαίσιο στο σχήμα 33), μπορεί ακόμη να
τροποποιηθεί και δεν έχει ακόμη αποσταλεί στον αρμόδιο φορέα προς επικύρωση. (Για οδηγίες
σχετικά με τον τρόπο υποβολής σχεδίων αιτήσεων, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 2.5).
Εάν μία αίτηση αναφέρεται ως «Αίτηση σε εξέλιξη» (κόκκινο πλαίσιο στο σχήμα 33), αυτό σημαίνει
ότι έχετε ήδη υποβάλει την αίτησή σας στον αρμόδιο φορέα και αναμένετε την επικύρωση ή την
απόρριψή της.
Εάν μια αίτηση αναφέρεται ως «Η αίτηση έγινε αποδεκτή» (κόκκινο πλαίσιο στο σχέδιο 33), αυτό
σημαίνει ότι η αίτησή σας έχει επικυρωθεί και τα προϊόντα που σχετίζονται με την άδεια
εμφανίζονται στο δημόσιο σύστημα ECAT.
Εάν μια αίτηση αναφέρεται ως «Η αίτηση ακυρώθηκε» (κόκκινο πλαίσιο στο σχέδιο 33), αυτό
σημαίνει ότι η αίτησή σας έχει ανακληθεί.
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Κεφάλαιο 4: Τροποποίηση αδειών
Η τροποποίηση αδειών χρησιμοποιείται για την τροποποίηση προηγουμένως υποβληθέντων στοιχείων
σχετικά με προϊόν/υπηρεσία σε χορηγηθείσες άδειες που σημαίνονται ως «Η αίτηση έγινε αποδεκτή» στο
ECAT.
 Από την αρχική σελίδα του συστήματος ECAT_Admin, κάντε κλικ στον σύνδεσμο «Συμβουλευτείτε και
διαχειριστείτε τις αιτήσεις Ecolabel» (κόκκινο πλαίσιο στο σχήμα 34).
ΣΧΗΜΑ 34: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ




Για να τροποποιηθεί μια άδεια, πρέπει να έχει σημανθεί ως «Η αίτηση έγινε αποδεκτή» (κόκκινο
πλαίσιο στο σχέδιο 35).
Κάντε κλικ στο κουμπί «Τροποποίηση» δίπλα στην κατάσταση της αίτησης (μοβ πλαίσιο στο σχήμα
35).
ΣΧΗΜΑ 35: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ



Κάντε κλικ στο βήμα αίτησης 3 «Προϊόντα/Υπηρεσίες» (κόκκινο πλαίσιο στο σχήμα 36) για να
τροποποιήσετε τα προϊόντα σας κάνοντας κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι που βρίσκεται μέσα στο
πλαίσιο «Τροποποίηση/Διαγραφή» (μοβ πλαίσιο στο σχήμα 36).
ΣΧΗΜΑ 36: ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ



Κατά την επεξεργασία της αίτησης, ακολουθείτε τα ίδια βήματα με αυτά που απαιτούνται για τη
δημιουργία της αίτησης. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 2.3 για οδηγίες.
 Αφού υποβάλετε τροποποίηση αίτησης στον αρμόδιο φορέα, η αίτησή σας εμφανίζεται ως
«Αίτηση σε εξέλιξη» και, ως εκ τούτου, τα προϊόντα που σχετίζονται με την άδεια δεν
εμφανίζονται πλέον στο δημόσιο σύστημα ECAT μέχρι την επικύρωσή της από τον αρμόδιο
φορέα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 2.5 για οδηγίες σχετικά με την υποβολή αίτησης.
 Αφού υποβάλετε τροποποίηση μιας αίτησης για οποιοδήποτε προϊόν, το κουμπί «Τροποποίηση»
αποκρύπτεται στη δική σας πύλη ECAT_Admin, ώστε να μην μπορείτε να προβείτε σε περαιτέρω
τροποποιήσεις της άδειας. (Το σύστημα δεν επιτρέπει τη διενέργεια περισσότερων της μίας
τροποποιήσεων ή επεκτάσεων ανά άδεια ταυτόχρονα). Μετά την αποδοχή ή την απόρριψη της
αίτησής σας από τον αρμόδιο φορέα, το κουμπί «Τροποποίηση» θα επανεμφανιστεί.
21

Ecat_Admin – Εγχειρίδιο χρήσης για κατόχους άδειας

Κεφάλαιο 5: Επέκταση αδειών
Η επέκταση αδειών χρησιμοποιείται για την προσθήκη συμπληρωματικών πληροφοριών για τα προϊόντα
σε χορηγηθείσες άδειες που έχουν σημανθεί ως «Η αίτηση έγινε αποδεκτή» στο ECAT. Συμβουλευτείτε τον
αρμόδιο φορέα σας προτού προβείτε σε επέκταση προκειμένου να αποφασίσετε αν θα πρέπει να
υποβάλετε αίτηση για επέκταση ή για νέο προϊόν (Βήμα 1).


Από την αρχική σελίδα του συστήματος ECAT_Admin, κάντε κλικ στον σύνδεσμο «Συμβουλευτείτε και
διαχειριστείτε τις αιτήσεις Ecolabel» (κόκκινο πλαίσιο στο σχήμα 37).
ΣΧΗΜΑ 37: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ




Επιβεβαιώστε ότι η άδειά σας έχει σημανθεί ως «Η αίτηση έγινε αποδεκτή» (κόκκινο πλαίσιο στο
σχήμα 38).
Κάντε κλικ στο κουμπί «Τροποποίηση» δίπλα στην κατάσταση της αίτησης (μοβ πλαίσιο στο σχήμα
38).
ΣΧΗΜΑ 38: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ



Αρχικά κάντε κλικ στο κουμπί «4 Επεκτάσεις» (κόκκινο πλαίσιο στο σχήμα 39), και έπειτα στο κουμπί
«Αίτηση επέκτασης» (Request Extension) (μοβ πλαίσιο στο σχήμα 39).
ΣΧΗΜΑ 39: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ



Εμφανίζεται η ίδια οθόνη που περιγράφεται στο κεφάλαιο 2.3· ακολουθήστε τις οδηγίες αυτού του
κεφαλαίου σχετικά με τον τρόπο προσθήκης νέων προϊόντων σε άδεια.
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Αφού προστεθούν οι περιγραφές του (των) νέου(-ων) προϊόντος(-όντων), πατήστε το κουμπί
«Αποθήκευση» για να επιστρέψετε στον κατάλογο με τις αιτήσεις επέκτασης.



Αφού υποβάλετε και αποθηκεύσετε την επέκταση, πατήστε το κουμπί «Υποβολή επέκτασης» (κόκκινο
πλαίσιο στο σχήμα 40) με το οποίο αποστέλλεται η αίτηση επέκτασης στον αρμόδιο φορέα και η
άδειά σας σημαίνεται ως «Αίτηση σε εξέλιξη».
 Οι επεκτάσεις θα εμφανίζονται στο δημόσιο σύστημα ECAT μόνον αφού ο αρμόδιος φορέας
επικυρώσει την αίτησή σας.
ΣΧΗΜΑ 40: ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
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Κεφάλαιο 6: Ανανέωση αδειών
Αιτήσεις ανανέωσης άδειας μπορούν να υποβληθούν μόνον εάν τα κριτήρια της ομάδας
προϊόντων/υπηρεσιών στην οποία αντιστοιχεί η άδεια ενός κατόχου θα παύσουν να ισχύουν σύντομα.



Κατά περίπτωση, ο κάτοχος άδειας λαμβάνει ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά
με την επικείμενη λήξη ισχύος τυχόν υπάρχουσας άδειας για την αντίστοιχη ομάδα προϊόντων.
Από την αρχική σελίδα του συστήματος ECAT_Admin, κάντε κλικ στον σύνδεσμο «Συμβουλευτείτε και
διαχειριστείτε τις αιτήσεις Ecolabel» (κόκκινο πλαίσιο στο σχήμα 41).
ΣΧΗΜΑ 41: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ



Κάντε κλικ στο κουμπί «Ανανέωση» δίπλα στην άδεια για να προβείτε στην ανανέωσή της.



Κάντε κλικ στο βήμα 3 της αίτησης «Προϊόντα/Υπηρεσίες» για να προβείτε σε αλλαγές στα προϊόντα,
εάν απαιτούνται. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 4 για οδηγίες σχετικά με τις τροποποιήσεις αίτησης.
Αφού προβείτε στις απαραίτητες τροποποιήσεις της άδειας, κάντε κλικ στο βήμα «6 Ανανέωση» για
να ζητήσετε ανανέωση της άδειας.





Επιλέξτε το τετραγωνίδιο για να επιβεβαιώσετε ότι όλα τα στοιχεία που υποβλήθηκαν είναι ορθά και
πατήστε «Αίτηση ανανέωσης» (βλέπε σχήμα 42). Η αίτηση ανανέωσης αποστέλλεται στον αρμόδιο
φορέα προς επικύρωση.
 Οι άδειες τις οποίες αφορούν οι αιτήσεις ανανέωσης θα εμφανίζονται στο δημόσιο σύστημα
ECAT μόνον αφού ο αρμόδιος φορέας επικυρώσει την αίτησή σας.
ΣΧΗΜΑ 42: ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ

 Σημειώστε ότι τυχόν τροποποιήσεις, επεκτάσεις και ανακλήσεις που χρειάζεται να γίνουν σε μια
άδεια η οποία πρέπει επίσης να ανανεωθεί πραγματοποιούνται αφού ολοκληρωθεί η ανανέωση.
Επειδή είναι δυνατή η τροποποίηση μόνο ολοκληρωμένων αδειών, επικοινωνήστε με την
υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης εάν μεμονωμένα προϊόντα/υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην
ανανεωμένη άδεια πρέπει να τροποποιηθούν, να επεκταθούν ή να ανακληθούν.
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Κεφάλαιο 7: Ανάκληση αδειών
Οι ανακλήσεις αδειών χρησιμοποιούνται για τη διαγραφή ή την ανάκληση πληροφοριών σχετικά με την
άδεια σε χορηγηθείσες άδειες που έχουν σημανθεί ως «Εγκριθείσες αιτήσεις».


Από την αρχική σελίδα του συστήματος ECAT_Admin, κάντε κλικ στον σύνδεσμο «Συμβουλευτείτε και
διαχειριστείτε τις αιτήσεις Ecolabel» (κόκκινο πλαίσιο στο σχήμα 43).
ΣΧΗΜΑ 43: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ



Μόνο οι αιτήσεις που έχουν σημανθεί ως «Η αίτηση έγινε αποδεκτή» μπορούν να ανακληθούν. Κάντε
κλικ στο κουμπί «Ανάκληση» (μοβ πλαίσιο στο σχήμα 44) για να ανακαλέσετε την αίτηση που
επιθυμείτε.
ΣΧΗΜΑ 44: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ




Για να ολοκληρώσετε την ανάκληση της άδειάς σας, είναι υποχρεωτικό να επισυνάψετε αιτιολογικό
σημείωμα στη σελίδα αυτή. Το αιτιολογικό σημείωμα πρέπει να είναι σε μορφότυπο PDF και να
συντάσσεται από τον αιτούντα.
Αφού επισυναφθεί το αιτιολογικό σημείωμα, κάντε κλικ στο κουμπί «Επιβεβαίωση» (κόκκινο πλαίσιο
στο σχήμα 45).
ΣΧΗΜΑ 45: ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ



Μόλις ο αρμόδιος φορέας κάνει δεκτό το αίτημα ανάκλησης, το σύνολο των προϊόντων που
συνδέονται με την άδεια παύει να εμφανίζεται στο δημόσιο σύστημα ECAT.
 Συμβουλευτείτε τον αρμόδιο φορέα σας για να διευκρινίσετε αν απαιτείται η αποστολή μέσω
ταχυδρομείου πρόσθετων δικαιολογητικών εγγράφων για την ανάκληση.
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