
 
 
 

  

 
GS1 Association-Greece            1/5 

Μέλος του διεθνούς Οργανισμού GS1 AISBL, 
νόμιμος και μοναδικός εξουσιοδοτημένος φορέας 
για την Ελλάδα 

  

 
 
 
 
 
 
 

Τακτικό        
 
Ως Τακτικά μέλη εγγράφονται νομικά πρόσωπα Δημοσίου 

ή Ιδιωτικού δικαίου, επιχειρήσεις και οργανισμοί, που 

ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν το σύστημα GS1 

καθώς και να αποκτήσουν κωδικούς αριθμούς GS1. 

Συνεργαζόμενο  
 
Ως Συνεργαζόμενα μέλη εγγράφονται νομικά πρόσωπα 

Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, επιχειρήσεις και οργανισμοί, 

που δεν κάνουν κατ’ ανάγκη χρήση του συστήματος GS1 και 

των κωδικών αριθμών GS1, αλλά ενδιαφέρονται λόγω 

αντικειμένου να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του 

Σωματείου. 

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ EΠIXEIPHΣHΣ  
 

Επωνυμία επιχείρησης:  

Διακριτικός τίτλος:  

Δραστηριότητα:  

Οδός:                                Αριθ.:  

Περιοχή:               Πόλη:               T.K.:  

Tηλ:                     Fax:  

Email:                    Website:  

ΑΦΜ:                    ΔΟΥ: 

Κύκλος εργασιών (€):            (τελευταία διαχειριστική χρήση) 

       Η επιχείρηση αποδέχεται την αποστολή των τιμολογίων με email (αρχείο pdf) αντί ταχυδρομικά. 

    

Διεύθυνση αλληλογραφίας (εάν διαφέρει από την παραπάνω) 

Οδός:                                Αριθ.:  

Περιοχή:               Πόλη:               T.K.:  

 
 

Τομέας κύριας δραστηριότητας (μόνο μία επιλογή) 

Εμπόριο (Χονδρικό-Λιανικό)   Βιομηχανία (Παραγωγή-Μεταποίηση-Κατασκευή)   Παροχή υπηρεσιών  
 

Βασική Κατηγορία προϊόντων προς κωδικοποίηση (π.χ. γαλακτοκομικά, φρούτα, απορρυπαντικά, δερμάτινα είδη)  

  

 

Αίτηση εγγραφής μέλους 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

Νόμιμος/-η (οι) εκπρόσωπος(οι)  

Επώνυμο:  Όνομα:  

Ιδιότητα:                   Email:  

Τηλ:                     Κιν.:  

(Στην περίπτωση εκπροσώπησης από κοινού, χρησιμοποιείστε και τα παρακάτω πεδία.) 

 
Επώνυμο:  Όνομα:  

Ιδιότητα:                   Email:  

Τηλ:                     Κιν.:  

Αρμόδιος/-α για επαφές με GS1  

(Στον αρμόδιο θα απευθύνουμε κάθε επικοινωνία, π.χ. ενημέρωση, προδιαγραφές, ειδοποιήσεις συνδρομών, τιμολόγια και τα 
στοιχεία του θα εμφανίζονται στο παγκόσμιο μητρώο έγκυρων κωδικών GEPIR. Σε περίπτωση που δεν μας κοινοποιηθεί email του, 
θα χρησιμοποιείται το κεντρικό email της επιχείρησης.) 
 

Επώνυμο:  Όνομα:  

Θέση:                    E-mail:  

Τηλ:                     Κιν.:  

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ GS1 
 

 
Α) ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ από Επιχειρήσεις που κωδικοποιούν για πρώτη φορά 

 
I. Κωδικοποίηση Προϊόντων 

α) Σημειώστε κατ' εκτίμηση πόσους κωδικούς θα χρειαστείτε για την κωδικοποίηση διαφορετικών προϊόντων στο 
διάστημα των επόμενων 3 ετών, προκειμένου να σας εκδώσουμε το κατάλληλο Εταιρικό Πρόθεμα. Λάβετε 
υπόψη, ότι κάθε μονάδα εμπορίας (προϊόν ή υπηρεσία) που διαφέρει στη συσκευασία ή/και το περιεχόμενο από 
μια άλλη, αποκτά έναν ξεχωριστό, μοναδικό κωδικό αριθμό GTIN (Global Trade Item Number). Ο ίδιος GTIN 
αποδίδεται σε όλες τις μονάδες εμπορίας με τα ίδια χαρακτηριστικά. 

 
      10 GTINs             100 GTINs            1.000 GTINs            10.000 GTINs            100.000 GTINs 

β) Διαθέτετε ζυγιζόμενα προϊόντα σε συσκευασίες μεταβλητού (και όχι τυποποιημένου) βάρους, που 
τιμολογούνται με αναγωγή σε τιμή κιλού και οι συσκευασίες που θα κωδικοποιήσετε προορίζονται για πώληση 
σε σημεία λιανικής;    

 
    Ναι     Όχι 

γ) Διαθέτετε προϊόντα λιανικής ιδιαίτερα μικρού μεγέθους, με μέγιστο διαθέσιμο χώρο για το barcode μικρότερο 
από 2x3 εκ.;  

 
    Ναι     Όχι   Αν ναι, επιβεβαιώστε μαζί μας ότι τα barcodes ΕΑΝ-13 μπορούν να εφαρμοστούν.  

    Διαφορετικά, ίσως χρειαστείτε κωδικό GTIN-8. 

δ) Εξάγετε σε ΗΠΑ ή/και Καναδά και σας έχει ζητηθεί κωδικός 12 ψηφίων;     

    Ναι     Όχι     Aν ναι, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. 

II. Κωδικοποίηση Θέσεων 

(Συμπληρώνεται μόνο από επιχειρήσεις που δεν χρειάζεται να κωδικοποιήσουν προϊόντα.) 

Προσδιορίστε τον αριθμό των μεμονωμένων Κωδικών Θέσης GLN που χρειάζεστε:  
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B) ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ από Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ήδη κωδικούς αριθμούς δομής GS1 

 
Αν τα παρακάτω πεδία δεν επαρκούν, τα στοιχεία μπορούν να αποσταλούν χωριστά ή ηλεκτρονικά π.χ. σε αρχείο excel. 

 

 
Εταιρικό Πρόθεμα:  

 

Μεμονωμένοι 13ψήφιοι Κωδικοί:  

 

8ψήφιοι Κωδικοί:  

 

Κωδικοί Θέσης (GLN):  

(Σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει χρήση κωδικού GLN, παρακαλούμε ορίστε έναν κωδικό που δεν 

έχει χρησιμοποιηθεί για προϊόν, από το εύρος κωδικών που χρησιμοποιείτε.)  

 

Κωδικοί Προϊόντων Μεταβλητού Βάρους:  

 

Κωδικοί Κουπονιών:  

 

Πρόθεμα 12ψήφιων Κωδικών:  

 
 
Γ) ΚΩΔΙΚΟΙ UDI 

 
Θα χρησιμοποιήσετε το GS1 εταιρικό πρόθεμα που θα σας αποδοθεί, για την ταυτοποίηση ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων που θα εξαχθούν στις ΗΠΑ (δημιουργία κωδικού UDI);  

 
Ναι     Όχι    

 
Εάν ναι, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσης και χρήσης κωδικού UDI, που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα 
www.gs1greece.org/oroi, όπως κατά καιρούς ισχύουν, τους οποίους δηλώνετε ότι γνωρίζετε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα με την 
υπογραφή της παρούσας Αίτησης. 

 

Δ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

 
Παρακαλούμε επιλέξτε την κατηγορία συνδρομής που επιθυμείτε, σύμφωνα με τον πίνακα και τις προσφερόμενες 

παροχές που περιγράφονται στη σελίδα 4.  

 

BASIC      ADVANCED      PREMIUM 

 
 

BARCODE SOFTWARE 
 

Με την εγγραφή σας, θα λάβετε άδεια χρήσης του λογισμικού “Barcode Software”, υπό τους όρους και τις 

προϋποθέσεις, που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.gs1greece.org/oroi, όπως κατά καιρούς ισχύουν, τους 

οποίους δηλώνετε ότι γνωρίζετε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα με την υπογραφή της παρούσας Αίτησης. 

 

Βεβαιώνω υπεύθυνα την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων (κατ’ άρθρο 8 του Ν. 
1599/1986, όπως ισχύει). 
 

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση του Καταστατικού, του Κώδικα Καλής Πρακτικής, των Ειδικών Όρων χρήσης των επιμέρους 
υπηρεσιών GS1, καθώς και των Πολιτικών του GS1 ASSOCIATION-GREECE (συμπεριλαμβανομένης και της Πολιτικής 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), όπως είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.gs1greece.org/oroi και κατά 
καιρούς ισχύουν και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους τους. 
 

Ο νόμιμος(οι) εκπρόσωπος(οι) 

Ημερομηνία:  

Ονοματεπώνυμο:                 Ονοματεπώνυμο:  

Υπογραφή*:                   Υπογραφή*:  

 

 

* Το πεδίο μπορεί να συμπληρωθεί με ψηφιακή υπογραφή εάν αυτή υπάρχει, διαφορετικά παρακαλούμε πολύ όπως εκτυπώσετε 
την σελίδα, την υπογράψετε και μας την στείλετε σκαναρισμένη ή με fax.  
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

Ισχύει από 1/7/2022 έως 30/6/2023 (βάσει απόφασης Γ.Σ. 4/3/2022) 
 

 
Tα ανωτέρω ποσά επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24% 

 
  

BASIC ADVANCED PREMIUM

< 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 €

50.000.000 - 100.000.000 1.040 € 1.300 € 1.560 €

> 100.000.000 1.280 € 1.600 € 1.920 €

1.200 € 1.500 € 1.800 €

έκαστος 40 € έκαστος 50 € έκαστος 60 €

έκαστος 16 € έκαστος 20 € έκαστος 24 €

160 € 200 € 240 €

BASIC ADVANCED PREMIUM

20 ετικέτες Απεριόριστα Απεριόριστα

a a a

30 σύμβολα Απεριόριστα Απεριόριστα

Λογισμικό & 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Λογισμικό & 

Απεριόριστη υποστήριξη

Λογισμικό & 

Απεριόριστη υποστήριξη

Λογισμικό & 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Λογισμικό & 

Απεριόριστη υποστήριξη

Λογισμικό & 

Απεριόριστη υποστήριξη

a a a

5 tickets 20 tickets Απεριόριστα tickets

1 παρακολούθηση με 

Απεριόριστες συμμετοχές

Απεριόριστες 

παρακολουθήσεις & 

Απεριόριστες συμμετοχές

Απεριόριστες 

παρακολουθήσεις & 

Απεριόριστες συμμετοχές

- a a

- a a

- - a

- - Εκπαίδευση & Yποστήριξη,

2 καταχωρήσεις

- - Εκπαίδευση & Yποστήριξη,

2 καταχωρήσεις

Βασική εκπαίδευση

Εξειδικευμένη εκπαίδευση

Εκπαίδευση στο χώρο του μέλους

Consulting για κωδικοποίηση και πρότυπα GS1

HellaSync DataPool

Barcode Software

GS1 Print - Λογισμικό δημιουργίας ετικετών 

παλέτας 

Τηλεφωνική Υποστήριξη υπηρεσιών

1ου επιπέδου

Τηλεφωνική Υποστήριξη υπηρεσιών

2ου επιπέδου & λογισμικού

HellasTrace

ΠΑΡΟΧΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Ποιοτικός έλεγχος barcodes (Verification)

Οπτικός έλεγχος ψηφιακών μακετών

Δημιουργία συμβόλων barcodes

ΕΓΓΡΑΦΗ

100 €

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Συνεργαζόμενα Μέλη

120 €

Τακτικά Μέλη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Εταιρικό 

Πρόθεμα

I. Βάσει ετήσιου κύκλου εργασιών

II. Δημόσιος τομέας

GTIN-8

GLN

UPC

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.  

 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 για Ζυγιζόμενα Προϊόντα και Κωδικοί Κουπονιών δεν επιβαρύνονται με συνδρομή. Προϋπόθεση για την έκδοσή 
τους είναι η προηγούμενη απόδοση Εταιρικού Προθέματος GS1 και Κωδικού GLN αντίστοιχα. 

 Xρήστες κωδικών δομής GS1 δεν επιβαρύνονται με κόστος εγγραφής. 
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Στείλτε μας την αίτηση και τα δικαιολογητικά:  

 Email: helpdesk@gs1greece.org  
 Fax: 210 9904271 
 Ταχυδρομική δ/νση: GS1 ASSOCIATION-GREECE, Αλεξιουπόλεως 32, 16452 Αργυρούπολη 

 

Στοιχεία σωματείου  

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1 
δ.τ. "GS1 ASSOCIATION-GREECE" 
Δραστηριότητες επαγγελματικών οργανώσεων 
ΑΛΕΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 32, 16452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 
ΑΦΜ 997586343 - ΔΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 
Tηλ. 210 9904260 - Fax 210 9904271 
 

Τραπεζικοί Λογαριασμοί 

ALPHA BANK 
Αρ. Λογ.: 1010 0200 2251 891 
IBAN GR55 0140 1010 1010 0200 2251 891 
Δικαιούχος: GS1 ASSOCIATION-GREECE 
 
 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Αρ. Λογ.: 086 2960 4193 
IBAN GR62 0110 0860 0000 0862 9604 193 
Δικαιούχος: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
Τα δικαιολογητικά δεν είναι απαραίτητο να αποσταλούν πρωτότυπα, επαρκούν σκαναρισμένα μέσω email ή fax. 

 
1. Νομιμοποιητικά έγγραφα 
 

Για Α.Ε. 
 Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιρίας, θεωρημένο από το Γ.Ε.ΜΗ. 
 Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. ή επίκαιρο Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. περί της ισχύουσας εκπροσώπησης της 

εταιρίας 
 Πρακτικό Δ.Σ. της εταιρίας περί ορισμού εκπροσώπου της στα όργανα του σωματείου (θα σας 

σταλεί σχετικό υπόδειγμα) 
 

Για Ο.Ε./Ε.Ε./Ι.Κ.Ε./Ε.Π.Ε. 
 Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιρίας, θεωρημένο από το Γ.Ε.ΜΗ.  
 Επίκαιρο Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. περί της ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρίας (εάν δεν προκύπτει 

από το Καταστατικό) 
 Πράξη διαχειριστών της εταιρίας περί ορισμού εκπροσώπου της στα όργανα του σωματείου (θα σας 

σταλεί σχετικό υπόδειγμα) 
 

Για λοιπά νομικά πρόσωπα  
 Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό, θεωρημένο από το Γ.Ε.ΜΗ. ή άλλο αρμόδιο Μητρώο ή από 

αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου 
 Επίκαιρο Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής ή (εάν δεν προβλέπεται) επικυρωμένο αντίγραφο 

απόφασης/πράξης αρμοδίου οργάνου του νομικού προσώπου περί της ισχύουσας εκπροσώπησής 
του 

 Απόφαση/Πράξη αρμοδίου οργάνου του νομικού προσώπου περί ορισμού εκπροσώπου του στα 
όργανα του σωματείου (θα σας σταλεί σχετικό υπόδειγμα) 
 

Για Ατομικές Επιχειρήσεις  
 Αντίγραφο Έναρξης Δραστηριότητας/Μεταβολών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή μέσω Γ.Γ.Π.Σ. 

(www.gsis.gr)  
 Πιστοποιητικό εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. 

 

2. Αποδεικτικό Κύκλου Εργασιών τελευταίας διαχειριστικής χρήσης 
 

Ισολογισμός και Κατάσταση Γενικής Εκμετάλλευσης ή εναλλακτικά έντυπο Ε3.  
Προκειμένου για νεοσύστατη επιχείρηση, αντίγραφο έναρξης δραστηριότητας. 

 
3. Αποδεικτικό πληρωμής 

 

Μετά την αποστολή των δικαιολογητικών, θα σας σταλεί email με οδηγίες για την πληρωμή.  
 
 

Τελευταία αναθεώρηση 10/02/2023 
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