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ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Αναφορικά µε το πρόθεµα 520 και σχετικά ζητήµατα
Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2012
1.

Τι είναι το πρόθεµα 520;
Το πρόθεµα 520 είναι ένα από τα προθέµατα χωρών του διεθνούς συστήµατος αναγνώρισης GS1 και έχει δεσµευθεί,
µαζί µε το πρόθεµα 521, από τον GS1 για την Ελλάδα. Άλλα προθέµατα έχουν δεσµευθεί για άλλες χώρες. Για
παράδειγµα, το πρόθεµα 529 έχει δεσµευθεί για την Κύπρο και το πρόθεµα 380 έχει δεσµευθεί για την Βουλγαρία.

2.

Ποιός διαχειρίζεται το πρόθεµα 520;
Τα προθέµατα χωρών GS1 τα διαχειρίζονται οι Οργανισµοί Μέλη του GS1. Το Σωµατείο GS1 Association Greece,
µοναδικός Οργανισµός Μέλος του GS1 για την Ελλάδα, διαχειρίζεται τα προθέµατα 520 και 521. Τα GS1 προθέµατα
χωρών δεν µπορούν να τα διαχειρίζονται φορείς που δεν είναι µέλη του GS1.

3.

Μπορεί η ‘520 Barcode Hellas’ (GS1 Ελλάς Α.Ε.) να διαχειρίζεται το πρόθεµα 520 για την Ελλάδα;
Όχι. Η 520 Barcode Hellas (GS1 Ελλάς Α.Ε.) δεν είναι Οργανισµός Μέλος του GS1 και εποµένως δεν µπορεί να
διαχειρίζεται το πρόθεµα 520.

4.

Η ‘520 Barcode Hellas’ (GS1 Ελλάς Α.Ε.) δηµιούργησε το πρόθεµα 520;
Όχι. Η 520 Barcode Hellas δεν δηµιούργησε το πρόθεµα 520. Το 1985, ο GS1 (τότε ΕΑΝ) είχε παραχωρήσει την άδεια
χρήσης του προθέµατος 520 στο Ελληνικό Κέντρο Σήµανσης Προϊόντων (ΕΛΚΕΣΗΠ), µια αστική µη κερδοσκοπική
εταιρεία που είχε ιδρυθεί από δύο ελληνικούς µη κερδοσκοπικούς φορείς, εκπροσώπους της βιοµηχανίας και του
εµπορίου. Η άδεια χρήσης του προθέµατος 520 είχε παραχωρηθεί στο ΕΛΚΕΣΗΠ όταν αυτό έγινε Οργανισµός Μέλος
του GS1.

5.

Υπάρχει οποιαδήποτε νοµική σχέση µεταξύ του ΕΛΚΕΣΗΠ και της ‘520 Barcode Hellas’ (GS1 Ελλάς Α.Ε.);
Όχι. ∆εν υπήρξε ποτέ νοµικός δεσµός µεταξύ του ΕΛΚΕΣΗΠ και της GS1 Ελλάς Α.Ε. Η Πρόεδρος της GS1 Ελλάς Α.Ε.,
κα. Ευανθία ∆ήµου, είναι πρώην υψηλόβαθµο στέλεχος ενός από τα ιδρυτικά µέλη του ΕΛΚΕΣΗΠ.

6.

Γιατί αποβλήθηκε η GS1 Ελλάς Α.Ε. από τον GS1;
Η GS1 Ελλάς Α.Ε. αποβλήθηκε από τον GS1, κατόπιν ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευσή του, διότι παραβίαζε το
καταστατικό του GS1. Αποδείχθηκε ότι δεν λειτουργούσε σε µη κερδοσκοπική βάση και ότι στο ∆ιοικητικό της
Συµβούλιο δεν υπήρχε εκπροσώπηση των χρηστών.

7.

Οι εταιρείες στην Ελλάδα θα πρέπει να αλλάξουν τους αριθµούς barcode (γραµµωτό κώδικα) εάν
αποφασίσουν να εγγραφούν στο GS1 Association Greece;
Όχι. Οι επιχειρήσεις που εγγράφονται ως µέλη στο GS1 Association Greece και έχουν τακτοποιηµένη την ετήσια
συνδροµή τους µπορούν να συνεχίσουν κανονικά τη χρήση των αριθµών barcode για την ταυτοποίηση των προϊόντων
τους στην αγορά.

8.

Ποιά είναι τα πλεονεκτήµατα της εγγραφής ως µέλος στο GS1 Association Greece;
Κατ’ αρχήν, οι αριθµοί barcode των επιχειρήσεων που θα εγγραφούν ως µέλη στο GS1 Association Greece θα
καταχωρηθούν στο επίσηµο διεθνές µητρώο αριθµών barcode, που ονοµάζεται ‘GEPIR’. Το GEPIR χρησιµοποιείται
όλο και περισσότερο από τους διεθνείς εµπορικούς εταίρους για τον έλεγχο της ισχύος των αριθµών barcode. Επίσης,
το µητρώο GEPIR διευκολύνει την ιχνηλασιµότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα και στο µέλλον θα παίξει πρωταρχικό
ρόλο στις εµπορικές εφαρµογές µέσω κινητής τηλεφωνίας. Εκτός αυτού, οι επιχειρήσεις που εγγράφονται ως µέλη στο
GS1 Association Greece, µπορούν να είναι σίγουρες ότι το προσωπικό του είναι άρτια εκπαιδευµένο κι ενηµερωµένο
για τις εξελίξεις σχετικά µε τα πρότυπα GS1. Τέλος, οι ελληνικές επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα συµµετοχής στις
διεθνείς διαδικασίες ανάπτυξης των προτύπων GS1, είτε απευθείας είτε µέσω των τοπικών οµάδων εργασίας του GS1
Association Greece.

9.

Οι αριθµοί barcode των επιχειρήσεων που είναι πελάτες της ‘520 Barcode Hellas’ θα είναι καταχωρηµένοι στο
GEPIR;
Όχι. Μόνο οι αριθµοί barcode των επιχειρήσεων που είναι µέλη του GS1 Association Greece θα είναι καταχωρηµένοι
στο GEPIR.
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TO WHOM IT MAY CONCERN
Regarding Prefix 520 and related issues

Brussels, 30 March 2012
1.

What is prefix 520?
Prefix 520 is one of the country prefixes in the international GS1 identification system and has been reserved, together
with 521, by GS1 for Greece. Other prefixes are reserved for other countries. For example, prefix 529 is reserved for
Cyprus and prefix 380 is reserved for Bulgaria.

2.

Who administers prefix 520?
GS1 country prefixes are administered by GS1 Member Organisations. GS1 Association Greece, GS1’s sole Member
Organisation for Greece, administers prefix 520 and prefix 521. GS1 country prefixes cannot be administered by an
organisation which is not part of GS1.

3.

Can ‘520 Barcode Hellas’ (GS1 Hellas S.A.) administer prefix 520 for Greece?
No. ‘520 Barcode Hellas’ (GS1 Hellas S.A.) is not a Member Organisation of GS1 and therefore cannot administer
prefix 520.

4.

Did ‘520 Barcode Hellas’ (GS1 Hellas S.A.) create prefix 520?
No. ‘520 Barcode Hellas’ did not create prefix 520. In 1985, GS1 (at that time called ‘EAN’) licensed prefix 520 to the
‘Hellenic Centre for Article Numbering’ (HELCAN), a non-profit association founded by two Greek not-for-profit bodies
representing trade and industry. Prefix 520 was licensed to HELCAN when it became a Member Organisation of GS1.

5.

Is there any legal connection between HELCAN and ‘520 Barcode Hellas’ (GS1 Hellas S.A.)?
No. There has never been a legal link between HELCAN and GS1 Hellas S.A. The President of GS1 Hellas S.A., Mrs
Evanthia Dimou, is a former Executive of one of the founding bodies of HELCAN.

6.

Why was GS1 Hellas S.A. expelled from GS1?
GS1 Hellas S.A. was expelled from GS1, following a vote of the GS1 General Assembly, because it was in breach of
the GS1 statutes. It was found to be not operating on a not-for-profit basis and had no representation for users on its
Management Board.

7.

Will companies in Greece have to change their barcode numbers if they decide to register with GS1
Association Greece?
No. Companies that take out a membership with GS1 Association Greece and are in order with their annual
membership fees can continue to use their barcode numbers in the normal way for the identification of their products in
the market.

8.

What are the advantages of registering with GS1 Association Greece?
Firstly, the barcode numbers of the companies that register as members of GS1 Association Greece will be listed in the
official international barcode number registry called ‘GEPIR’. GEPIR is increasingly used by international trading
partners to check the validity of barcode numbers. The GEPIR registry also facilitates traceability in the supply chain
and in future will drive mobile commerce applications. Secondly, companies that register with GS1 Association Greece
can feel confident that its staff is fully trained and up-to-date on the latest developments in GS1 standards. Lastly,
Greek companies will be able to participate in the global process for developing GS1 standards either directly or via
local GS1 working groups run by GS1 Association Greece.

9.

Will companies that are registered with ‘520 Barcode Hellas’ have their barcode numbers listed in GEPIR?
No. Only companies that are members of GS1 Association Greece will have their barcode numbers listed in GEPIR.
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