Αργυρούπολη Αττικής, 28 Ιουλίου 2021

Θέμα: Νέα Πολιτική Συνδρομών του GS1 ASSOCIATION – GREECE από 1/9/2021
Αγαπητό μέλος,
Από 1/9/2021 εγκαινιάζεται νέο σύστημα κατηγοριοποίησης της ετήσιας συνδρομής των τακτικών
μελών του Σωματείου μας, όπως αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του,
που έλαβε χώρα την 18η/6/2021, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Δ.Σ. του Σωματείου.
Οι νέες κατηγορίες των ετήσιων συνδρομών των τακτικών μελών του Σωματείου, οι οποίες
παρουσιάζονται παρακάτω, λαμβάνουν πλέον υπόψη όχι μόνο τον ετήσιο κύκλο εργασιών του
μέλους, αλλά και τις υπηρεσίες υποστήριξής του από το Σωματείο βάσει των αναγκών του. Με τον
τρόπο αυτό η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Σωματείου, η οποία βασίζεται σχεδόν εξ
ολοκλήρου στις ετήσιες συνδρομές των μελών του, επιμερίζεται στα μέλη κατά τρόπο πιο δίκαιο και
ανάλογο, αφού λαμβάνονται πλέον υπόψη οι υπηρεσίες που απολαμβάνει κάθε επιχείρηση ως μέλος
του Σωματείου για τον καθορισμό της ετήσιας συνδρομής του.
Για την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα συνδρομών του Σωματείου από την 1η/9/2021, κάθε
τακτικό μέλος, του οποίου η ετήσια συνδρομή ανανεώνεται μετά την παραπάνω ημερομηνία, θα
ενταχθεί αυτόματα στην 1η κατηγορία συνδρομών (Basic) και θα δικαιούται τις αντίστοιχες παροχές,
που περιγράφονται στη συνέχεια.
Εάν το μέλος επιθυμεί πρόσθετες υπηρεσίες, που δεν περιλαμβάνονται στην 1η κατηγορία
συνδρομών (Basic), μπορεί να ενημερώνει ανά πάσα στιγμή το Σωματείο, προκειμένου να ενταχθεί
στην 2η (Advanced) ή στην 3η κατηγορία συνδρομών (Premium) καταβάλλοντας την αντίστοιχη
διαφορά στο ποσό της συνδρομής του. Ο χρόνος έναρξης και λήξης της ετήσιας συνδρομής του δεν
θα επηρεαστεί.
Μέλη του Σωματείου που κάνουν ήδη χρήση του Data Pool του Σωματείου «HellaSync», από την
επόμενη ανανέωση της συνδρομής τους, μετά την 1η/9/2021, θα ενταχθούν αυτόματα στην 3η
κατηγορία συνδρομής (Premium), εκτός εάν ενημερώσουν μέχρι την ως άνω ημερομηνία το
Σωματείο ότι δεν θα συνεχίσουν τη χρήση του Data Pool και διακόψουν πράγματι τη χρήση του
έκτοτε.
Εφόσον η επιχείρησή σας είναι συνεργαζόμενο μέλος του Σωματείου, το ποσό της ετήσιας
συνδρομής παραμένει αμετάβλητο.
Ακολουθεί πίνακας με τα ποσά των ετήσιων συνδρομών των τακτικών μελών του Σωματείου, όπως
διαμορφώνονται ανά κατηγορία και με τις αντίστοιχες προσφερόμενες παροχές.
Η ομάδα του GS1 ASSOCIATION – GREECE παραμένει πάντα στη διάθεσή σας για οιαδήποτε
περαιτέρω διευκρίνιση τυχόν χρειαστείτε.
Με τιμή,
Για το Σωματείο
Μαρία Κόντου
Πρόεδρος Δ.Σ.
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ΝΕΑ Πολιτική Συνδρομών 2021
ΕΓΓΡΑΦΗ

100 €
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Συνεργαζόμενα Μέλη

120 €
Τακτικά Μέλη
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

BASIC

ADVANCED

PREMIUM

I. Βάσει ετήσιου κύκλου εργασιών
<

200.000

40 €

50 €

60 €

200.000

-

500.000

80 €

100 €

120 €

500.000

-

1.000.000

160 €

200 €

240 €

1.000.000

-

5.000.000

240 €

300 €

360 €

5.000.000

-

10.000.000

480 €

600 €

720 €

10.000.000

-

50.000.000

800 €

1.000 €

1.200 €

Εταιρικό
Πρόθεμα

-

100.000.000

1.040 €

1.300 €

1.560 €

>

100.000.000

1.280 €

1.600 €

1.920 €

1.200 €

1.500 €

1.800 €

GTIN-8

έκαστος 40 €

έκαστος 50 €

έκαστος 60 €

GLN

έκαστος 16 €

έκαστος 20 €

έκαστος 24 €

UPC

160 €

200 €

240 €

BASIC

ADVANCED

PREMIUM

20 ετικέτες

Απεριόριστα

Απεριόριστα

a

a

a

30 σύμβολα

Απεριόριστα

Απεριόριστα

Barcode Software

Λογισμικό &
Εκπαιδευτικό Υλικό

Λογισμικό &
Απεριόριστη υποστήριξη

Λογισμικό &
Απεριόριστη υποστήριξη

GS1 Print - Λογισμικό δημιουργίας ετικετών
παλέτας

Λογισμικό &
Εκπαιδευτικό Υλικό

Λογισμικό &
Απεριόριστη υποστήριξη

Λογισμικό &
Απεριόριστη υποστήριξη

Τηλεφωνική Υποστήριξη υπηρεσιών
1ου επιπέδου

a

a

a

Τηλεφωνική Υποστήριξη υπηρεσιών
2ου επιπέδου & λογισμικού

5 tic kets

20 tic kets

Απεριόριστα tic kets

1 παρακολούθηση με
Απεριόριστες συμμετοχές

Απεριόριστες
παρακολουθήσεις &
Απεριόριστες συμμετοχές

Απεριόριστες
παρακολουθήσεις &
Απεριόριστες συμμετοχές

a

a

a

a

-

Εκπαίδευση & Yποστήριξη,
2 καταχωρήσεις

50.000.000

II. Δημόσιος τομέας

ΠΑΡΟΧΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Barcode Verific ation
Οπτικός έλεγχος ψηφιακών μακετών
Δημιουργία συμβόλων barc odes

Βασική εκπαίδευση

Εξειδικευμένη εκπαίδευση
Εκπαίδευση στο χώρο του μέλους
Consulting γ ια κωδικοποίηση και πρότυπα GS1
HellaSync DataPool
Υπηρεσίες EPCIS

-

a

Εκπαίδευση & Yποστήριξη,
2 καταχωρήσεις

Τα ανωτέρω ποσά επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%

Ισχύς νέας πολιτικής συνδρομών:

1/9/2021 – 30/6/2022

Σημειώσεις:



Η πρώτη ετήσια συνδρομή καταβάλλεται ταυτόχρονα με την εγγραφή και καλύπτει χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία εγγραφής
καθώς και τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο διάστημα αυτό.



Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κάθε κατηγορίας αναλώνονται εντός του χρόνου της συνδρομής και δεν μεταφέρονται σε επόμενο διάστημα. Η
υπέρβαση των καλυπτόμενων υπηρεσιών κάθε κατηγορίας, συνεπάγεται τη μετάβαση στην επόμενη κατηγορία.






Κάθε επόμενη ετήσια συνδρομή καταβάλλεται το αργότερο, κατά την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης.



Xρήστες κωδικών δομής GS1 δεν επιβαρύνονται με κόστος εγγραφής.

Κάθε ετήσια συνδρομή για Εταιρικό Πρόθεμα καλύπτει την έκδοση μέχρι 100.000 κωδικών (GTINs).
Κάθε επιπλέον συνδρομή για Εταιρικό Πρόθεμα εντάσσεται στη Βασική κατηγορία, μειωμένη κατά 30%.
Κωδικοί Κουπονιών και Κωδικοί για Ζυγιζόμενα Προϊόντα δεν επιβαρύνονται με συνδρομή. Προϋπόθεση για την έκδοσή τους, η προηγούμενη
απόδοση Εταιρικού Προθέματος GS1.

www.gs1greece.org

