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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ GS1 
(Κώδικας Καλής Πρακτικής του Σωματείου “GS1 ASSOCIATION-GREECE”) 

1. Ισχύς
1.1 Οι κωδικοί αριθμοί GS1 τίθενται σε ισχύ την ημέρα, κατά την οποία το GS1

ASSOCIATION-GREECE επιβεβαιώνει εγγράφως στον χρήστη τη χορήγησή 
τους. 

1.2 Παράλληλα και σύμφωνα με τα στοιχεία της παρούσας Αίτησης το GS1 
ASSOCIATION-GREECE αναρτά τους χορηγούμενους αριθμούς GS1 στις βάσεις 
δεδομένων και τα μητρώα GS1, που κατά καιρούς υφίστανται και υπό τους 
όρους, που τα διέπουν. Σε περίπτωση, που ο χρήστης δεν επιθυμεί για 
οιονδήποτε νόμιμο λόγο την πραγματοποίηση της ως άνω ανάρτησης, οφείλει 
να το δηλώσει εγκαίρως και εγγράφως στο GS1 ASSOCIATION-GREECE, το 
οποίο εξ αυτού του λόγου δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για τις συνέπειες της μη 
ανάρτησής τους. 

1.3 Η ιδιότητα του μέλους του GS1 ASSOCIATION-GREECE αποκτάται κατόπιν 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας εγγραφής, που προβλέπεται από το Καταστατικό 
του GS1 ASSOCIATION-GREECE και τις κατά καιρούς αποφάσεις των αρμοδίων 
οργάνων του. Μέχρι τότε, η χρήση των κωδικών αριθμών GS1 από τον χρήστη 
επιτρέπεται μόνο, εφόσον έχει εκπληρωθεί ο όρος 1.1. 

1.4 Οι κωδικοί αριθμοί GS1 παραμένουν σε ισχύ για αόριστο χρόνο, εκτός εάν 
συντρέξει κάποιο γεγονός, από τα προβλεπόμενα στον όρο 4. 

2. Χρήση
2.1 Ο χρήστης δικαιούται να χρησιμοποιεί τους χορηγηθέντες κωδικούς αριθμούς 

GS1 αποκλειστικά για την αναγνώριση και σήμανση των 
παραγόμενων/διακινούμενων από τον ίδιο προϊόντων, των παρεχόμενων 
υπηρεσιών και των θέσεων της επιχείρησής του. Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιεί με οιονδήποτε τρόπο κωδικούς αριθμούς GS1, που έχουν 
αποδοθεί σε άλλο χρήστη από το GS1 ASSOCIATION-GREECE ή άλλο εθνικό 
φορέα GS1 ανά τον κόσμο. 

2.2 Ο χρήστης δεν δικαιούται να μεταβιβάζει τη χρήση των κωδικών αριθμών GS1 
σε τρίτους, με ή χωρίς αντάλλαγμα, να κάνει κοινή χρήση αυτών με τρίτα 
πρόσωπα και να τους τροποποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο. 

2.3 Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί κωδικούς αριθμούς, που συνιστούν 
απομίμηση ή αντιγραφή των κωδικών αριθμών και εν γένει των προτύπων GS1 
ή που προσομοιάζουν σε αυτά. 

2.4 Ο χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ορθή χρήση των 
κωδικών αριθμών GS1 από το προσωπικό, συνεργάτες και προστηθέντες του 
και για την αποτροπή της καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραποίησης ή εν γένει 
απαγορευμένης χρήσης τους. 

2.5 Ο χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους χρήσης, τους 
κανόνες και τις προδιαγραφές του συστήματος GS1, όπως αυτές 
περιλαμβάνονται σε εγχειρίδια ή/και εγκυκλίους του GS1 ASSOCIATION-
GREECE, καθώς και με τις εκάστοτε οδηγίες του GS1 ASSOCIATION-GREECE, 
οι οποίες θα γνωστοποιούνται στον χρήστη. 

2.6 Η παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας του συστήματος GS1 προς τον χρήστη είτε 
απευθείας από το GS1 ASSOCIATION-GREECE ή τρίτους 
(συμπεριλαμβανομένου και του διεθνούς φορέα GS1 AISBL) προϋποθέτει την 
εκπλήρωση των αντίστοιχων οικονομικών υποχρεώσεων από την πλευρά του 
χρήστη και την τήρηση από αυτόν των τυχόν ειδικότερων όρων και 
προϋποθέσεων, που διέπουν κάθε υπηρεσία. 

2.7 Ο χρήστης αναγνωρίζει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η χορήγηση σε αυτόν άδειας 
χρήσης κωδικών αριθμών GS1 από το GS1 ASSOCIATION-GREECE, σύμφωνα 
με τα ανωτέρω, δεν συνεπάγεται την απόκτηση από τον ίδιο οιουδήποτε 
δικαιώματος πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί των χορηγούμενων 
σε αυτόν κωδικών αριθμών GS1 κι εν γένει επί του συστήματος προτύπων GS1, 
όπως εκάστοτε διαμορφώνεται και λειτουργεί, καθώς και επί των σημάτων, 
διακριτικών γνωρισμάτων και της τεχνογνωσίας του GS1 ASSOCIATION-
GREECE. Επίσης, ο χρήστης δεν επιτρέπεται να αμφισβητεί τα δικαιώματα του 
διεθνούς φορέα GS1 AISBL επί του συστήματος προτύπων GS1 (πρώην ΕΑΝ), 
δικαιούχος διαχείρισης του οποίου στην Ελλάδα είναι αποκλειστικά το GS1 
ASSOCIATION-GREECE. 

2.8 Οιαδήποτε μεταβολή στα δηλωθέντα στοιχεία του χρήστη (ενδεικτικά 
επωνυμία, εταιρικός τύπος, έδρα, δραστηριότητα, ετήσιος κύκλος εργασιών, 
κ.ο.κ.) πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα και εγγράφως από τον χρήστη στο GS1 
ASSOCIATION-GREECE, προσκομίζοντας ταυτόχρονα τα σχετικά κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά  έγγραφα (π.χ. ανακοινώσεις Γ.Ε.ΜΗ., 
δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, φορολογικές δηλώσεις). Το GS1 
ASSOCIATION-GREECE επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να ζητεί από τον 
χρήστη, σε τακτά χρονικά διαστήματα, Επικαιροποίηση των στοιχείων του, με 
τον ίδιο ως άνω τρόπο. 

3. Συνδρομή
3.1 Με σκοπό την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του GS1 ASSOCIATION-

GREECE, καταβάλλεται από τον υποψήφιο χρήστη-μέλος, ταυτόχρονα με την 
υποβολή της Αίτησης εγγραφής, εφάπαξ εγγραφή καθώς και η πρώτη ετήσια 
συνδρομή για περίοδο ενός (1) έτους κυλιόμενου από την ημερομηνία 
εγγραφής. 

3.2 Το ύψος των εκάστοτε ισχυουσών συνδρομών καθορίζεται με απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου του GS1 ASSOCIATION-GREECE, εξοφλούνται δε εντός της 
προθεσμίας που αναγράφεται στη σχετική ειδοποίηση πληρωμής, η οποία θα 
αποστέλλεται στον χρήστη από το GS1 ASSOCIATION-GREECE. 

3.3 Η έκδοση κωδικών αριθμών GS1 πλέον των 100.000 προϋποθέτει πρόσθετη 
ετήσια συνδρομή. 

3.4 Η ετήσια συνδρομή εξακολουθεί να οφείλεται για όσο χρονικό διάστημα ο 
χρήστης διατηρεί την ιδιότητα του μέλους του GS1 ASSOCIATION-GREECE, 
ανεξάρτητα της πραγματικής χρήσης των κωδικών αριθμών GS1, που του 
έχουν αποδοθεί. 

3.5 Το GS1 ASSOCIATION-GREECE διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει προσωρινά 
ή οριστικά την ανάρτηση των στοιχείων του χρήστη και των χορηγηθέντων σε 
αυτόν κωδικών αριθμών GS1 στις βάσεις δεδομένων και τα μητρώα GS1 και να 
περιορίσει ή να απαγορεύσει την πρόσβασή του στις υπηρεσίες του συστήματος 
GS1 και του GS1 ASSOCIATION-GREECE, εφόσον ο χρήστης δεν καταβάλλει 
εμπροθέσμως τις εκάστοτε ισχύουσες συνδρομές. 

4. Διακοπή χρήσης 
4.1 Το GS1 ASSOCIATION-GREECE δικαιούται να ζητήσει από τον χρήστη την

άμεση διακοπή της χρήσης των κωδικών αριθμών και των υπηρεσιών του 
συστήματος GS1 στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α. Σε περίπτωση που ο χρήστης παύσει να είναι μέλος του GS1 

ASSOCIATION-GREECE για οιονδήποτε λόγο. 
β. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής της ετήσιας συνδρομής από τον 

χρήστη. 
γ. Σε περίπτωση παράβασης από τον χρήστη οιουδήποτε από τους παρόντες 

όρους, που στο σύνολό τους θεωρούνται ουσιώδεις. 
4.2 Η διακοπή χρήσης των κωδικών αριθμών και υπηρεσιών GS1 ως συνέπεια των 

ανωτέρω γεγονότων, δεν απαλλάσσει τον χρήστη από την υποχρέωση 
καταβολής των οφειλόμενων συνδρομών προς το GS1 ASSOCIATION-GREECE, 
καθώς και τυχόν αποζημίωσης του τελευταίου ως συνέπεια της αντισυμβατικής 
του συμπεριφοράς. 

4.3 Σε περίπτωση που συντρέξει οιοδήποτε από τα ανωτέρω γεγονότα και το GS1 
ASSOCIATION-GREECE ειδοποιήσει σχετικά τον χρήστη περί της υποχρέωσής 
του να παύσει τη χρήση των κωδικών αριθμών GS1, ο χρήστης οφείλει να 
διακόψει άμεσα την καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση τους στα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες του και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξάντληση του 
υπάρχοντος αποθέματος προϊόντων, τα οποία έχουν επισημανθεί με αυτούς. 

5. Γενικές Διατάξεις
5.1 Το GS1 ASSOCIATION-GREECE δεσμεύεται να τηρεί τον Ευρωπαϊκό Γενικό 

Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (ΓΚΠΔ) και την 
εκάστοτε ισχύουσα συναφή ελληνική νομοθεσία. Με την υποβολή της αίτησης 
εγγραφής και την αποστολή των στοιχείων του στο GS1 ASSOCIATION-
GREECE, ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί στη συλλογή και επεξεργασία των 
προσωπικών του δεδομένων από το σωματείο, που γίνεται σύννομα, δυνάμει 
του άρθρου 6 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, ήτοι για την εκτέλεση σύμβασης και ως έννομη 
υποχρέωση του GS1 ASSOCIATION-GREECE ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας. Στο 
πλαίσιο του σωματειακού του σκοπού, το GS1 ASSOCIATION-GREECE 
διαχειρίζεται αρχεία και συνδρομές μελών, ενώ παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης 
και εκπαίδευσης προς τα μέλη του και το κοινό για ζητήματα εφαρμογής 
προτύπων, τεχνικών προδιαγραφών προϊόντων, barcodes, προσκλήσεις 
συμμετοχής σε εκδηλώσεις, σύνδεσης σε διεθνή μητρώα προϊόντων, 
επιχειρήσεων και εφαρμογών (λ.χ. HellaSync, GEPIR), κλπ. Το GS1 
ASSOCIATION-GREECE τηρεί τις αρχές κάθε επιμέρους επεξεργασίας 
(νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, 
ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, 
ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία), με στόχο να προστατεύσει τα 
δικαιώματα του χρήστη (ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, 
περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη 
λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ), σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, τη νομοθεσία, τις 
αποφάσεις της ΑΠΔΠΧ και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
του GS1 ASSOCIATION-GREECE. 

5.2 Όλες οι αναφερόμενες στους παρόντες όρους κοινοποιήσεις και σχετικές 
επικοινωνίες μεταξύ GS1 ASSOCIATION-GREECE και χρήστη 
πραγματοποιούνται νομίμως στα πλαίσια του ΓΚΠΔ και αποδεικνύονται 
αποκλειστικά και μόνο εγγράφως. 

5.3 Το GS1 ASSOCIATION-GREECE δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους 
παρόντες όρους χρήσης των κωδικών αριθμών και υπηρεσιών GS1 και θα 
ενημερώνει σχετικά τους χρήστες τους, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν 
την έναρξη ισχύος των νέων όρων. 

5.4 Οι όροι χρήσης των κωδικών αριθμών και των υπηρεσιών GS1 διέπονται από 
το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά σχετική με την ερμηνεία και 
εφαρμογή των παρόντων όρων θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια 
της Αθήνας.
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ “BARCODE SOFTWARE’’ 
1. Εισαγωγή 
1.1 Το παρόν έγγραφο περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παροχή

από το Σωματείο µε την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1” και µε δ.τ. “GS1 
ASSOCIATION-GREECE” (εφεξής ο “GS1 ASSOCIATION-GREECE”) της άδειας 
χρήσης λογισµικού δημιουργίας γραμμικών κωδικών “barcode” (εφεξής «το 
λογισμικό») προς τους δικαιούχους χρήσης αυτού. Το λογισμικό δημιουργήθηκε 
ή/και τροποποιήθηκε από την εταιρία Agamik ltd για λογαριασμό του GS1 
ASSOCIATION-GREECE. Οι ειδικότεροι κανόνες και προδιαγραφές χρήσης του 
λογισµικού αυτού περιγράφονται παρακάτω και ο χρήστης δηλώνει ότι έλαβε 
γνώση κατά την υπογραφή και υποβολή της παρούσας Αίτησης. 

1.2 Η άδεια χρήσης του λογισµικού προσφέρεται δωρεάν προς τα µέλη του GS1 
ASSOCIATION-GREECE. Το λογισμικό δίνει τη δυνατότητα στα µέλη του GS1 
ASSOCIATION-GREECE να δημιουργούν το σύνολο των GS1 barcodes 
(γραµµικά αλλά και δυο διαστάσεων “2D”) για χρήση στα προϊόντα τους 
(συσκευασίες, χαρτοκιβώτια, παλέτες, κλπ.), ακολουθώντας τις διεθνείς και 
παγκοσµίως αποδεκτές προδιαγραφές του συστήµατος προτύπων GS1. 

2. Χρήστης του λογισµικού
2.1 Χρήστης του λογισµικού μπορεί να γίνει κάθε µέλος του GS1 ASSOCIATION-

GREECE, το οποίο έχει συμπληρώσει και υποβάλει νομίμως στον GS1 
ASSOCIATION-GREECE την Αίτηση εγγραφής, αποδεχόμενο ανεπιφύλακτα τους 
κανόνες λειτουργίας και χρήσης του. Κάθε µέλος του GS1 ASSOCIATION-
GREECE δικαιούται μόνο µία (1) άδεια χρήσης του λογισµικού, η οποία είναι 
δωρεάν, µη αποκλειστική και µη μεταβιβάσιμη. 

2.2 Το GS1 ASSOCIATION-GREECE δικαιούται να ορίζει, κατά καιρούς, ειδικότερες 
προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση ή/και διατήρηση της χρήσης του λογισµικού 
από τους υποψήφιους ή/και ενεργούς χρήστες του. 

2.3 Ο χρήστης υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους κανόνες λειτουργίας και 
χρήσης του λογισµικού, καθώς και τις προδιαγραφές GS1, όπως κάθε φορά 
ισχύουν, συμμορφούμενος και στις σχετικές οδηγίες, που θα λαμβάνει από το 
GS1 ASSOCIATION-GREECE. 

2.4 Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το λογισμικό µόνο για τους σκοπούς 
λειτουργίας του, όπως περιγράφονται στον όρο 1.2., κι εν γένει µόνο για 
νόμιμους σκοπούς. 

2.5 Κάθε χρήστης του λογισµικού φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια 
και την πληρότητα των πληροφοριών που εισάγει στο λογισμικό, ενώ οφείλει 
να χρησιμοποιεί µόνο έγκυρους κωδικούς αριθμούς GS1, όπως αυτοί 
πιστοποιούνται από το διεθνές μητρώο GS1 GEPIR (www.gepir.org). 

2.6 Ο χρήστης του λογισµικού οφείλει να ενημερώνει άμεσα το GS1 ASSOCIATION-
GREECE για κάθε τυχόν αλλαγή στην επωνυμία του, την νομική του μορφή, τα 
στοιχεία επικοινωνίας, την εκπροσώπησή του, τα φορολογικά του στοιχεία κι εν 
γένει για κάθε πληροφορία, που είναι αναγκαία και χρήσιμη για τη χρήση του 
λογισµικού. 

2.7 Ο χρήστης δεν δύναται να εκχωρεί, εν όλω ή εν µέρει, τα δικαιώματα χρήσης 
του λογισµικού, που απορρέουν από τους παρόντες όρους προς οιονδήποτε 
τρίτο. Επιπλέον, οφείλει να διαφυλάσσει ως εμπιστευτικά και να µην 
αποκαλύπτει σε τρίτους τα στοιχεία και πληροφορίες, που χορηγούνται σε 
αυτόν για αποκλειστική χρήση από το GS1 ASSOCIATION-GREECE (όπως 
κωδικοί πρόσβασης στο λογισμικό, προδιαγραφές, µη δημόσιες οδηγίες 
χρήσης και κανόνες λειτουργίας κ.ο.κ.), ειδοποιώντας άμεσα το GS1 
ASSOCIATION-GREECE, σε περίπτωση αποκάλυψής τους. 

3. Το “GS1 ASSOCIATION-GREECE”
3.1 Το GS1 ASSOCIATION-GREECE δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια, 

την πληρότητα, την νομιμότητα και την αλήθεια των πληροφοριών, που 
εισάγονται στο λογισμικό. 

3.2 Το GS1 ASSOCIATION-GREECE διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε αλλαγές 
στις μεθόδους λειτουργίας, τις τεχνικές προδιαγραφές, τη διαθεσιμότητα, 
λειτουργικότητα, και εμφάνιση του λογισµικού. Οι αλλαγές αυτές θα 
γνωστοποιούνται εγκαίρως στους χρήστες και θα δημοσιεύονται στην 
ιστοσελίδα www.gs1greece.org. 

3.3 Το GS1 ASSOCIATION-GREECE δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση αναφορικά 
µε την αποτελεσματικότητα και καταλληλότητα του λογισµικού σε σχέση µε 
τους εκάστοτε επιδιωκόμενους σκοπούς κάθε χρήστη. 

3.4 Το GS1 ASSOCIATION-GREECE δεν ευθύνεται για οιαδήποτε δαπάνη, ζημία 
(άμεση και έμμεση) και ευθύνη, οιασδήποτε φύσεως και αιτίας ή/και για τυχόν 
απώλεια δεδομένων, που θα προκληθεί στους χρήστες του λογισµικού, 
εφόσον δεν συναρτάται, άμεσα και αιτιωδώς, µε υπαίτια και αντισυμβατική 
πράξη ή παράλειψη του“GS1 ASSOCIATION-GREECE. 

3.5 Το GS1 ASSOCIATION-GREECE δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τυχόν ιό, 
σφάλμα ή παράλειψη, που εμφανίστηκε στο λογισμικό, ούτε για οιεσδήποτε 
συνέπειες, τις οποίες ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο χρήστης ως αποτέλεσμα 
της χρήσης του λογισµικού. 

3.6 Όπου είναι δυνατό, το GS1 ASSOCIATION-GREECE θα προβεί στις αναγκαίες 
ενέργειες για να βελτιώσει το λογισμικό και να ενσωματώσει νέες απαιτήσεις 
κωδικοποίησης µέσω barcodes, καθώς και να αφαιρέσει τυχόν σφάλματα, τα 
οποία ενδέχεται να εντοπιστούν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι χρήστες θα 
λάβουν αναβάθμιση του λογισµικού, χωρίς χρέωση. 

4. Συνδροµές και κωδικοί πρόσβασης για την χρήση του λογισµικού
4.1 Το GS1 ASSOCIATION-GREECE θα παρέχει, δωρεάν και σε ετήσια βάση την

άδεια χρήσης του λογισµικού προς τους χρήστες του µε αντίστοιχη ανανέωση 
των σχετικών κωδικών πρόσβασης. Τυχόν μεταβολή στην υποχρέωση ή µη 
καταβολής συνδρομής για την χρήση του λογισµικού θα γνωστοποιείται 
εγκαίρως στον χρήστη. 

4.2 Οι κωδικοί πρόσβασης στο λογισμικό θα είναι μοναδικοί για κάθε χρήστη. Ο 
χρήστης είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας των 
κωδικών του και της µη χρήσης τους από τρίτους. Σε κάθε περίπτωση το GS1 
ASSOCIATION-GREECE δεν ευθύνεται για την ζημία, που ενδέχεται να υποστεί 
ο χρήστης από την αποκάλυψη ή απώλεια ή κακή χρήση των κωδικών 
πρόσβασής του. 

4.3 Με την λήξη των ετησίων κωδικών πρόσβασης όλοι οι χρήστες του λογισµικού, 
υπό την προϋπόθεση ότι παραμένουν µέλη του GS1 ASSOCIATION-GREECE, 

θα λαμβάνουν τους νέους κωδικούς. Σε περίπτωση, που ο χρήστης αποφασίσει 
να µην κάνει πλέον χρήση του λογισµικού, οφείλει να το γνωστοποιήσει 
εγγράφως στο GS1 ASSOCIATION-GREECE, κατά τα αναφερόμενα στον όρο 
5.1., ο οποίος θα μεριμνήσει για την ακύρωση ή απενεργοποίηση των κωδικών 
πρόσβασής του. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητηθεί οποτεδήποτε η εκ 
νέου έκδοση νέων κωδικών πρόσβασης. 

5. ∆ιάρκεια της σύµβασης και λόγοι λύσης της
5.1 Η παροχή της άδειας χρήσης του λογισµικού προς τον χρήστη του εκκινεί από 

την στιγμή της ολοκλήρωσης της εγγραφής ως μέλος του σωματείου. 
Παρέχεται δε, για αόριστο χρόνο µε ετήσια ανανέωση των κωδικών πρόσβασης, 
εκτός αν είτε το GS1 ASSOCIATION-GREECE είτε ο χρήστης γνωστοποιήσουν 
εκατέρωθεν, σχετική έγγραφη ειδοποίηση, περί καταγγελίας του παρόντος, 
τουλάχιστον προ ενός (1) μηνός. 

5.2 Ρητώς συμφωνείται ότι η απώλεια της ιδιότητας του µέλους στο GS1 
ASSOCIATION-GREECE για οιαδήποτε αιτία συνεπάγεται αυτοδικαίως την 
απώλεια της ιδιότητας του χρήστη του λογισµικού, χωρίς να απαιτείται 
οιαδήποτε άλλη ενέργεια ή ειδικότερη γνωστοποίηση από την πλευρά του GS1 
ASSOCIATION-GREECE. 

5.3 Επιπλέον, λόγους καταγγελίας του παρόντος από το GS1 ASSOCIATION-
GREECE συνιστούν: 
α. Η µη τήρηση από τον χρήστη των κανόνων λειτουργίας και χρήσης του 

λογισµικού, καθώς και των προδιαγραφών GS1, όπως κατά καιρούς 
γνωστοποιούνται από το GS1 ASSOCIATION-GREECE, εφόσον 
προηγουμένως το GS1 ASSOCIATION-GREECE τάξει στον χρήστη 
προθεσμία συμμόρφωσης τριάντα (30) ημερών, η οποία παρέλθει άπρακτη. 

β. Η κήρυξη του χρήστη σε κατάσταση πτώχευσης ή παύσης πληρωμών ή 
υπαγωγής του σε αναγκαστική διαχείριση, ή σε διαδικασία εξυγίανσης ή/και 
σε άλλες διαδικασίες αφερεγγυότητας (ακόμα και προ-πτωχευτικού 
χαρακτήρα). 

γ. Η χρήση του λογισµικού κατά τρόπο αντίθετο στην καλή πίστη και τα 
συναλλακτικά ήθη και για την εξυπηρέτηση παράνομων σκοπών, 
ανεξάρτητα από την βλάβη που τυχόν υποστεί το GS1 ASSOCIATION-
GREECE ή/και τρίτοι από τη συμπεριφορά αυτή του χρήστη. 

5.4  Η απώλεια της ιδιότητας του χρήστη του λογισµικού από οιαδήποτε αιτία 
συνεπάγεται την άμεση παύση πρόσβασης αυτού σε όλες τις υπηρεσίες του 
λογισµικού. 

6. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
6.1 Τόσο το GS1 ASSOCIATION-GREECE όσο και ο χρήστης του λογισµικού, 

διατηρούν στο ακέραιο και οφείλουν να σέβονται εκατέρωθεν όλα τα δικαιώματα 
πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τους (ενδεικτικά, σήματα, 
ευρεσιτεχνίες, know-how, δικαιώματα επί πνευματικών έργων και βάσεων 
δεδομένων), των οποίων τυγχάνουν δικαιούχοι ή αδειούχοι κατά την υπογραφή 
των παρόντων όρων κι εν γένει καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας τους στα 
πλαίσια χρήσης του λογισµικού. 

6.2 Με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στους παρόντες όρους, η χρήση του 
λογισµικού δεν συνεπάγεται την παραχώρηση οιουδήποτε δικαιώματος 
πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή άδειας χρήσης αυτού, από το GS1 
ASSOCIATION-GREECE προς τον χρήστη και αντίστροφα, εκτός αν υπάρξει 
ειδικότερη, έγγραφη συμφωνία μεταξύ των μερών. 

6.3 Το GS1 ASSOCIATION-GREECE δεν φέρει ευθύνη για οιαδήποτε τυχόν 
προσβολή δικαιώματος πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του χρήστη, 
η οποία θα λάβει χώρα στα πλαίσια λειτουργίας του λογισµικού ή από την χρήση 
αυτού, προερχόμενη από άλλον χρήστη της ή/και τρίτον. 

7. Τελικές διατάξεις
7.1 Οι παρόντες όροι, μαζί µε τα κατά παραπομπή έγγραφα και πληροφορίες,

αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του GS1 ASSOCIATION-GREECE και 
του χρήστη και υπερισχύουν οιωνδήποτε, προηγούμενων, προφορικών και 
έγγραφων συζητήσεων, συνεννοήσεων και συμφωνιών μεταξύ των ως άνω 
μερών. 

7.2 Το GS1 ASSOCIATION-GREECE διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει, 
οποτεδήποτε, τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης του λογισµικού, 
γνωστοποιώντας κάθε ουσιώδη μεταβολή τους στους χρήστες, τουλάχιστον 
εξήντα (60) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος τους. Σε περίπτωση διαφωνίας 
του χρήστη µε τους νέους όρους, εφόσον πρόκειται για ουσιώδη μεταβολή 
τους, ο χρήστης θα δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως το παρόν, µε 
ειδοποίηση προς το GS1 ASSOCIATION-GREECE εντός τριάντα (30) ημερών 
από την γνωστοποίησή τους σε αυτόν. Κατά τα λοιπά, θα ισχύει ο όρος 5.4. 

7.3 Ο χρήστης, µε την υποβολή της παρούσας Αίτησης και την αποστολή των 
στοιχείων του στο GS1 ASSOCIATION-GREECE, συμφωνεί και αποδέχεται την 
επεξεργασία των δεδομένων του από το GS1 ASSOCIATION-GREECE. Σε κάθε 
περίπτωση, ο χρήστης διατηρεί τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία 
δικαιώματά του περί πρόσβασης και αντίρρησης. 

7.4 Κανένα από τα μέρη δεν θα θεωρείται ότι παραβιάζει τους όρους του 
παρόντος, εφόσον η µη συμμόρφωσή του σε αυτούς οφείλεται σε γεγονός 
ανωτέρας βίας (ενδεικτικά ο πόλεμος, η ένοπλη σύρραξη οποιασδήποτε 
μορφής, η στάση ή η εξέγερση, οι τρομοκρατικές ενέργειες, οι θεομηνίες, οι 
σεισμοί, οι πλημμύρες, οι απεργίες, οι διακοπές ηλ. ρεύματος). Στην 
περίπτωση αυτή, το μέρος, που αντιμετωπίζει το γεγονός ανωτέρας βίας, 
οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα τον αντισυμβαλλόμενό του και να λάβει όλα τα 
αναγκαία μέτρα για την κατά δυνατόν ταχύτερη εκπλήρωση των συμβατικών 
του υποχρεώσεων. 

7.5 Κάθε ειδοποίηση και γνωστοποίηση σε σχέση µε την εφαρμογή των παρόντων 
όρων θα γίνεται και αποδεικνύεται αποκλειστικά εγγράφως, θα θεωρείται δε 
ότι έγινε νόμιμα, εφόσον κοινοποιείται στα στοιχεία επικοινωνίας, που ο 
χρήστης συμπληρώνει στην Αίτησή του ή σε περίπτωση μεταβολής τους, έχει 
αποδεδειγμένα γνωστοποιήσει εγγράφως στο GS1 ASSOCIATION-GREECE. 

7.6 Οι παρόντες όροι και η εν γένει συνεργασία του GS1 ASSOCIATION-GREECE 
και του χρήστη αναφορικά µε το λογισμικό διέπονται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 
Κάθε διαφορά σχετικά µε την ερμηνεία και εφαρμογή τους θα επιλύεται 
αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας (Ελλάδα).

http://www.gepir.org/
http://www.gs1greece.org/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΩΝ GS1 ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (UDI) 
1. Το μέλος κατανοεί ότι το GS1 ASSOCIATION–GREECE είναι μέλος του

παγκόσμιου οργανισμού GS1 ("GS1 AISBL"), ο οποίος έχει διαπιστευθεί από
ορισμένες ρυθμιστικές αρχές ως οργανισμός έκδοσης κωδικών UDI και, υπό
αυτήν την ιδιότητα, και οι δύο υπόκεινται σε ορισμένες κανονιστικές
υποχρεώσεις (π.χ. υποβολή αναφορών για τις εταιρίες που χρησιμοποιούν τα
πρότυπα GS1 για την μοναδική ταυτοποίηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων). 

2. Το μέλος κατανοεί ότι όταν χρησιμοποιεί κωδικό GS1 για την αναγνώριση
προϊόντος το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως ιατροτεχνολογικό προϊόν βάσει
της νομοθεσίας της χώρας, στην οποία ένα τέτοιο προϊόν διακινείται, οι
παρακάτω κανόνες εφαρμόζονται:

2.1 Κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής, το μέλος πρέπει να ενημερώσει το 
GS1 ASSOCIATION-GREECE εάν κάποιος κωδικός GS1 θα χρησιμοποιηθεί για 
την ταυτοποίηση ιατροτεχνολογικού προϊόντος και σε ποια χώρα θα διακινηθεί 
το σχετικό προϊόν. 

2.2 Το μέλος είναι και θα παραμείνει κατά πάντα χρόνο αποκλειστικά υπεύθυνο για 
τις πληροφορίες που θα κοινοποιήσει στο GS1 ASSOCIATION-GREECE 
αναφορικά με το ιατροτεχνολογικό προϊόν, όπως επίσης και για τη συμμόρφωσή 
του με οποιαδήποτε σχετική κανονιστική υποχρέωση, ενώ οφείλει να 
διασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στο GS1 ASSOCIATION-
GREECE είναι ακριβείς και παραμένουν επίκαιρες ανά πάσα στιγμή. 

2.3 Το GS1 ASSOCIATION-GREECE μπορεί να εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των 
GS1 Προτύπων από το μέλος. 

2.4 Σε περίπτωση που το GS1 ASSOCIATION–GREECE εντοπίσει Έλλειψη (όπως 
ορίζεται παρακάτω στην ενότητα 3), το GS1 ASSOCIATION–GREECE μπορεί να 
ενημερώσει γραπτώς το μέλος (απευθυνόμενο στο αρμόδιο άτομο επικοινωνίας 
που έχει ορίσει το μέλος) για την εν λόγω Έλλειψη, προτείνοντας έναν τρόπο 
διόρθωσης της Έλλειψης και να ζητήσει από το μέλος να διορθώσει την εν λόγω 
Έλλειψη εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της 
κοινοποίησης («Περίοδος Διόρθωσης»). 

2.5 Το GS1 ASSOCIATION-GREECE μπορεί να παρακολουθεί, εάν το μέλος έχει 
διορθώσει μια Έλλειψη εντός της Περιόδου Διόρθωσης. Σε περίπτωση μη 
διόρθωσης, το αργότερο σε οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες μετά τη λήξη της 

Περιόδου Διόρθωσης, το GS1 ASSOCIATION-GREECE μπορεί να επικοινωνήσει 
ξανά με το μέλος και να επιδιώξει φιλικά την επίλυση της Έλλειψης. 

2.6 Εάν η Έλλειψη δεν διορθωθεί εντός μίας πρόσθετης περιόδου ενενήντα (90) 
ημερών από τη λήξη της Περιόδου Διόρθωσης και αφορά σε επανειλημμένη 
ή/και εκ προθέσεως κακή χρήση των Προτύπων GS1, που σχετίζονται με την 
"Μοναδική Ταυτοποίηση Ιατροτεχνολογικού Προϊόντος (UDI-Unique Device 
Identifier)", ο GS1 AISBL, σε συνεργασία με το GS1 ASSOCIATION-GREECE, 
μπορεί να ενημερώσει τη ρυθμιστική αρχή και να τροποποιήσει τη χρήση 
(συμπεριλαμβανομένης της αναστολής και ανάκλησης) του Εταιρικού 
Προθέματος GS1 της επιχείρησης για την εφαρμογή της "Μοναδικής 
Ταυτοποίησης Ιατροτεχνολογικού Προϊόντος (UDI-Unique Device Identifier)" 
στη σχετική δικαιοδοσία, ως επακόλουθο μέτρο που λαμβάνεται σε συνεργασία 
με την αρμόδια ρυθμιστική αρχή. 

2.7 Το μέλος αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι το GS1 ASSOCIATION-GREECE πρέπει, 
στο πλαίσιο των ρυθμιστικών του υποχρεώσεων, να κοινοποιεί ορισμένες 
πληροφορίες στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές είτε απευθείας είτε μέσω του GS1 
AISBL, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: του γεγονότος ότι το μέλος 
χρησιμοποιεί τoν κωδικό GS1 για την ταυτοποίηση ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων που διατίθενται στην αγορά της χώρας της ρυθμιστικής αρχής, του 
κωδικού GS1, της επωνυμίας της επιχείρησης του μέλους, καθώς και των τυχόν 
προσδιορισμένων και μη διορθωμένων Ελλείψεων. Το μέλος κατανοεί ότι ούτε 
το GS1 ASSOCIATION-GREECE ούτε o GS1 AISBL μπορούν να θεωρηθούν 
υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες συνέπειες, απώλειες ή ζημίες 
που προκύπτουν από την παροχή των πληροφοριών αυτών σε μια ρυθμιστική 
αρχή, από το GS1 ASSOCIATION-GREECE ή/και το GS1 AISBL. 

3. Για τον σκοπό της παρούσας ενότητας, ως «Έλλειψη» νοείται οποιοδήποτε από
τα ακόλουθα: εσφαλμένη δομή του GS1 κωδικού αναγνώρισης, αναντιστοιχία
μεταξύ της επωνυμίας της επιχείρησης που κατέχει την άδεια χρήσης για τον
κωδικό GS1 και της επιχείρησης που χρησιμοποιεί τον κωδικό GS1 ή
οποιεσδήποτε άλλες ανακριβείς, ελλιπείς ή ανεπίκαιρες πληροφορίες.

Upd. 10/06/2021 


