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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 γραμμωτών 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 κατωτέρω και ο χρήστης δηλώνει ότι έλαβε γνώση αυτών μέσω της ιστοσελίδας 
www.gs1greece.org/oroi, όπως κατά καιρούς αναρτώνται και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

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, εφόσον αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα τους κανόνες λειτουργίας και χρήσης του, όπως εκάστοτε ισχύουν. 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 Ο 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 τον 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 τα εκάστοτε υφιστάμενα διεθνή μητρώα GS1 (π.χ. GEPIR, Registry). 

2.6 Ο χρήστης του λογισµικού οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον 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 τον GS1 ASSOCIATION-GREECE (όπως κωδικοί πρόσβασης στο λογισμικό, προδιαγραφές, µη δημόσιες 
οδηγίες χρήσης και κανόνες λειτουργίας κ.ο.κ.), ειδοποιώντας άμεσα τον GS1 ASSOCIATION-GREECE, σε 
περίπτωση αποκάλυψής τους. 

3. Ο «GS1 ASSOCIATION-GREECE» 

3.1 Ο 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 Ο 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/oroi. 

3.3 Ο GS1 ASSOCIATION-GREECE δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση αναφορικά µε την αποτελεσματικότητα και 
καταλληλότητα του λογισµικού σε σχέση µε τους εκάστοτε επιδιωκόμενους σκοπούς κάθε χρήστη. 
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3.4 Ο 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 Ο 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, ο 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 Ο 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 
ο 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 
στον 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 του ως μέλους του σωματείου. Παρέχεται δε, για αόριστο χρόνο µε ετήσια ανανέωση των 
κωδικών πρόσβασης, εκτός αν είτε ο 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 στον 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 τον 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 μέσω 
της ιστοσελίδας www.gs1greece.org/oroi, εφόσον προηγουμένως ο 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 ο 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 ο 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 καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας τους στα πλαίσια χρήσης του 
λογισµικού. 
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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 
τον GS1 ASSOCIATION-GREECE προς τον χρήστη και αντίστροφα, εκτός αν υπάρξει ειδικότερη, έγγραφη 
συμφωνία μεταξύ των μερών. 

6.3 Ο 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 Ο 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 τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος τους με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα 
www.gs1greece.org/oroi. Η μη εναντίωση του χρήστη στο περιεχόμενο των νέων όρων εντός του ανωτέρω 
χρονικού διαστήματος θα θεωρείται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών από τον χρήστη. Σε αντίθετη 
περίπτωση, κατά την οποία ο χρήστης υποβάλλει εμπροθέσμως στον GS1 ASSOCIATION – GREECE  έγγραφη 
δήλωση εναντίωσης, θα υποχρεούται να παύσει τη χρήση του λογισμικού από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
των νέων όρων κι εφεξής, ενώ ο GS1 ASSOCIATION – GREECE θα προβεί κατά την ίδια ημερομηνία στην 
απενεργοποίηση των κωδικών πρόσβασης του χρήστη σε αυτό. 

7.2 Για ό,τι δεν ρυθμίζεται ειδικότερα στο παρόν, ισχύουν οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης των κωδικών 
αριθμών και υπηρεσιών GS1 (Κώδικας Καλής Πρακτικής του GS1 ASSOCIATION – GREECE) και οι Πολιτικές 
του GS1 ASSOCIATION – GREECE, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.gs1greece.org/oroi, όπως 
εκάστοτε τροποποιούνται και ισχύουν. 

 

Τελευταία αναθεώρηση 10/02/2023 –  
Σε ισχύ από 13/03/2023 


