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ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ χρήσης των υπηρεσιών του Data Pool «HellaSync»  
του Σωματείου «GS1 Association-Greece» 

 
1. Εισαγωγή 

1.1 Το παρόν έγγραφο περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παροχή από το Σωματείο με την 
επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1» 
και με δ.τ. «GS1 ASSOCIATION – GREECE» (εφεξής ο «GS1 ASSOCIATION – GREECE») των υπηρεσιών του 
Data Pool, υπό την ονομασία «ΗellaSync» (εφεξής «HellaSync»), προς τους δικαιούχους χρήσης αυτού. Οι 
επιμέρους υπηρεσίες του «HellaSync», καθώς και οι ειδικότεροι κανόνες και προδιαγραφές χρήσης του 
περιγράφονται αναλυτικά, στην ιστοσελίδα www.hellasync.org, των οποίων ο χρήστης δηλώνει ότι έλαβε 
γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

1.2 Ταυτόχρονα, με την αποδοχή του παρόντος εγγράφου, γίνονται δεκτοί, ως συμφωνημένοι, και οι «GDSN 
Όροι Σύμβασης Συμμετοχής για Εμπορικούς Συνεργάτες εκτός των Η.Π.Α.» του φορέα “GS1 Data Excellence, 
Inc.” (“GDSN Terms of Participation Agreement for non U.S. Trading Partners”), όπως είναι αναρτημένοι 
στην ιστοσελίδα www.gs1greece.org/oroi και εκάστοτε ισχύουν.  

1.3 Σκοπός του «HellaSync» είναι να εξασφαλίσει την εύχρηστη, αδιάκοπη και ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ προμηθευτών και εμπόρων για κάθε είδους προϊόντα, που διακινούνται στην εγχώρια και παγκόσμια 
αγορά, οι οποίες, με δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη, εισάγονται στην πλατφόρμα δεδομένων (Data Pool) 
«HellaSync».  

2. Χρήστης του «HellaSync» 

2.1 Χρήστης του «HellaSync» είναι κάθε μέλος του GS1 ASSOCIATION – GREECE, καθώς και οποιουδήποτε 
άλλου Οργανισμού GS1 ανά τον κόσμο, το οποίο έχει συμπληρώσει και υποβάλει νομίμως στον GS1 
ASSOCIATION – GREECE την Αίτηση εγγραφής στο «HellaSync», αποδεχόμενο ανεπιφύλακτα τους κανόνες 
λειτουργίας και χρήσης του, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.gs1greece.org/oroi.  και το 
οποίο ταυτόχρονα έχει καταβάλλει τις συνδρομές εγγραφής και χρήσης του «HellaSync», όπως εκάστοτε 
ισχύουν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 4 του παρόντος. 

2.2 Περαιτέρω λεπτομέρειες για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις εγγραφής στο «HellaSync» αναφέρονται 
στην ιστοσελίδα www.hellasync.org. Επισημαίνεται ότι αρχικά ο χρήστης λειτουργεί σε «τεστ περιβάλλον», 
για χρονική περίοδο ενός (1) μηνός από την εγγραφή του στο «HellaSync», δυνάμενη να παραταθεί, κατόπιν 
σχετικού αιτήματός του.  Ο «GS1 ASSOCIATION – GREECE» δικαιούται να ορίζει, κατά καιρούς, ειδικότερες 
προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση ή/και διατήρηση της χρήσης του «HellaSync» από τους υποψήφιους 
ή/και ενεργούς χρήστες του.  

2.3 Ο χρήστης υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους κανόνες λειτουργίας και χρήσης του «HellaSync», καθώς 
και τις προδιαγραφές GS1, όπως κάθε φορά ισχύουν και είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα 
www.hellasync.org, συμμορφούμενος και στις σχετικές οδηγίες, που θα λαμβάνει από τον GS1 
ASSOCIATION – GREECE. Επίσης, ο χρήστης αναλαμβάνει, με δικό του κόστος, την προμήθεια του 
κατάλληλου εξοπλισμού (hardware και software) για την χρήση του «HellaSync», κατά τους ως άνω κανόνες 
και προδιαγραφές. 

2.4 Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το «HellaSync» μόνο για τους σκοπούς λειτουργίας του, όπως 
περιγράφονται στον όρο 1.3., κι εν γένει μόνο για νόμιμους σκοπούς. Οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια 
ή παράλειψη, που δύναται να εμποδίσει – έστω και προσωρινά – τη λειτουργία και χρήση του «HellaSync» 
από τον GS1 ASSOCIATION – GREECE και άλλους χρήστες του ή/και να βλάψει δικαιώματα και έννομα 
συμφέροντα των ανωτέρω, λαμβάνοντας, για τον σκοπό αυτό, όλα τα μέτρα της δέουσας επιμέλειας. 

2.5 Κάθε χρήστης του «HellaSync» φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, πληρότητα και νομιμότητα 
των πληροφοριών των προϊόντων, που αναρτά στην πλατφόρμα δεδομένων (Data Pool) «HellaSync», ενώ 
οφείλει να εισάγει στο «HellaSync» μόνο έγκυρους κωδικούς αριθμούς GS1, όπως αυτοί πιστοποιούνται από 
τα εκάστοτε υφιστάμενα διεθνή μητρώα GS1 (π.χ. GEPIR, Registry).  

2.6 Ο χρήστης του «HellaSync» 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 την χρήση 
του «HellaSync», βεβαιώνοντας ταυτόχρονα την πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών αυτών.  

2.7 Ο χρήστης δεν δύναται να εκχωρεί, εν όλω ή εν μέρει, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν 
από τους παρόντες όρους ή/και εν γένει από την παροχή του «HellaSync», 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 
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πρόσβασης στο «HellaSync», προδιαγραφές ασφαλείας, 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 είναι ο αποκλειστικός διαχειριστής του Data Pool «HellaSync».  Δικαιούται 
δε, να χρησιμοποιεί τρίτους, υπεργολάβους, για την παροχή των υπηρεσιών του «HellaSync» στους χρήστες 
του. 

3.2 Ο GS1 ASSOCIATION – GREECE δικαιούται να αποθηκεύει και να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες, που οι 
χρήστες του «HellaSync» έχουν εισαγάγει/αναρτήσει στην πλατφόρμα δεδομένων του «HellaSync», για κάθε 
νόμιμη και σύμφωνη με τους κανόνες «GDSN» χρήση, όπως για λόγους ασφαλείας, στατιστικούς σκοπούς 
του GS1 ASSOCIATION – GREECE κ.ο.κ.. 

3.3 Ο GS1 ASSOCIATION – GREECE θα προβαίνει σε ελέγχους εγκυρότητας των αναρτημένων κωδικών αριθμών 
GS1, προκειμένου να επιβεβαιώνει την τήρηση από τους χρήστες της υπό 2.5. υποχρέωσής τους. Γενικά, 
δικαιούται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία και νόμιμα μέτρα –  ακόμα και προληπτικά – για την εξασφάλιση 
της εύρυθμης λειτουργίας του «HellaSync», ιδίως όταν διαπιστώνεται παράβαση των κανόνων και 
προδιαγραφών του από κάποιον χρήστη και ανεξάρτητα από την επέλευση ζημίας σε βάρος του GS1 
ASSOCIATION – GREECE, των προστηθέντων του, καθώς και οιουδήποτε χρήστη ή/και τρίτου. 

3.4 Ο GS1 ASSOCIATION – GREECE διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύει στη ιστοσελίδα του «HellaSync» 
(www.hellasync.org) τα ονόματα/επωνυμίες των χρηστών του, εκτός αν ο χρήστης γνωστοποιήσει εγγράφως 
στον GS1 ASSOCIATION – GREECE την αντίρρησή του. 

3.5 Το «HellaSync» θα είναι προσβάσιμο στους χρήστες του 24 ώρες/ημέρα για 7 ημέρες/εβδομάδα. Σε 
περιπτώσεις προγραμματισμένης διακοπής των λειτουργιών του «HellaSync», ο GS1 ASSOCIATION – 
GREECE θα εκδίδει σχετική ανακοίνωση προ ευλόγου χρόνου, χωρίς να αποκλείονται και έκτακτες ή/και 
απρόβλεπτες διακοπές λειτουργίας τoυ, λόγω της μη συνεχούς παρακολούθησης του συστήματος στο σύνολο 
των ωρών λειτουργίας του, λόγω αντιμετώπισης έκτακτων τεχνικών προβλημάτων ή/ και άλλων συναφών 
ενεργειών (αποκατάσταση βλαβών κ.ο.κ.). 

3.6 Πληροφορίες για τις ώρες παροχής υποστήριξης (help desk) προς τους χρήστες του «HellaSync» καθώς και 
για τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας παρέχονται στην ιστοσελίδα www.hellasync.org. 

3.7 Ο GS1 ASSOCIATION – GREECE δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα, την 
νομιμότητα και την αλήθεια των πληροφοριών, που εισάγονται στην πλατφόρμα δεδομένων του «HellaSync» 
από τους χρήστες του. Η δε ποιότητα των υπηρεσιών, που παρέχει ο  GS1 ASSOCIATION – GREECE προς 
τους χρήστες του «HellaSync» συναρτάται άμεσα με την ποιότητα των εισαγόμενων σε αυτό πληροφοριών, 
καθώς και με την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων των χρηστών. 

3.8 Ο GS1 ASSOCIATION – GREECE διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε αλλαγές στις μεθόδους λειτουργίας, 
τις τεχνικές προδιαγραφές, τη διαθεσιμότητα, λειτουργικότητα, την εμφάνιση του «ΗellaSync» κ.λπ.. Οι 
αλλαγές αυτές θα γνωστοποιούνται εγκαίρως στους χρήστες μέσω της ιστοσελίδας www.hellasync.org  

3.9 Ο GS1 ASSOCIATION – GREECE δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση αναφορικά με την αποτελεσματικότητα και 
καταλληλότητα των υπηρεσιών του «ΗellaSync» σε σχέση με τους εκάστοτε επιδιωκόμενους σκοπούς κάθε 
χρήστη. 

3.10 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 
«ΗellaSync», εφόσον δεν συναρτάται, άμεσα και αιτιωδώς, με υπαίτια και αντισυμβατική πράξη ή παράλειψη 
του GS1 ASSOCIATION – GREECE.  

4. Συνδρομές για την χρήση του “ΗellaSync” 

4.1 Το ύψος των συνδρομών εγγραφής ή/και χρήσης των υπηρεσιών του Data Pool «ΗellaSync» καθώς και ο 
χρόνος/τρόπος καταβολής τους από τους χρήστες του «ΗellaSync» θα αποφασίζονται από τη Γενική 
Συνέλευση των μελών του GS1 ASSOCIATION – GREECE ή από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού κατόπιν 
σχετικής εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση. 

4.2 Οι ως άνω συνδρομές δύνανται να εντάσσονται/ενσωματώνονται στις κατηγορίες των ετήσιων συνδρομών 
των μελών του Σωματείου, που κατά καιρούς καθορίζει η Γενική Συνέλευση των μελών του. 

5. Διάρκεια της σύμβασης και λόγοι λύσης της 

5.1 Η παροχή των υπηρεσιών του «HellaSync» προς τον χρήστη του εκκινεί από την στιγμή, που θα 
εκπληρωθούν οι υπό 2.1 και 2.2. προϋποθέσεις, και εν γένει τα αναφερόμενα στην ιστοσελίδα 
www.hellasync.org προαπαιτούμενα. Παρέχονται δε, για αόριστο χρόνο, εκτός αν είτε ο GS1 ASSOCIATION 
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– 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 ή σε 
οιονδήποτε άλλο Οργανισμό GS1 ανά τον κόσμο για οιαδήποτε αιτία συνεπάγεται αυτοδικαίως την απώλεια 
της ιδιότητας του χρήστη του «HellaSync», 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 καθυστέρηση καταβολής από τον χρήστη της συνδρομής χρήσης του «HellaSync» ή της ετήσιας 
συνδρομής του χρήστη ως μέλους του GS1 ASSOCIATION – GREECE, στην οποία αυτή εντάσσεται. 

β) Η μη τήρηση από τον χρήστη των κανόνων λειτουργίας και χρήσης του «HellaSync», καθώς και των 
προδιαγραφών GS1, όπως κατά καιρούς γνωστοποιούνται από τον GS1 ASSOCIATION – GREECE μέσω 
της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα www.gs1greece.org/oroi, εφόσον προηγουμένως ο GS1 
ASSOCIATION – GREECE τάξει στον χρήστη προθεσμία συμμόρφωσης τριάντα (30) ημερών, η οποία 
παρέλθει άπρακτη. 

γ) 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). 

δ) Η χρήση του «HellaSync» 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 «HellaSync» από οιαδήποτε αιτία συνεπάγεται την άμεση παύση 
πρόσβασης αυτού σε όλες τις υπηρεσίες του «HellaSync». Τυχόν καταβληθείσες συνδρομές, για χρονική 
περίοδο μεταγενέστερη της απώλειας αυτής, δεν επιστρέφονται. Τα δεδομένα του πρώην χρήστη του 
«HellaSync» α επιστρέφονται σε αυτόν, με τον πλέον πρόσφορο τρόπο, κατόπιν σχετικού αιτήματός του προς 
τον “GS1 ASSOCIATION – GREECE.  

6. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας 

6.1 Τόσο ο GS1 ASSOCIATION – GREECE όσο και ο χρήστης του «HellaSync», 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 του 
«HellaSync». 

6.2 Η χρήση κι εν γένει η συνεργασία στα πλαίσια του «HellaSync» δεν συνεπάγεται την παραχώρηση οιουδήποτε 
δικαιώματος πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή άδειας χρήσης αυτού, 

6.3 από τον GS1 ASSOCIATION – GREECE προς τον χρήστη και αντίστροφα, εκτός αν υπάρξει ειδικότερη, 
έγγραφη συμφωνία μεταξύ των μερών. 

6.4 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 «HellaSync» 
ή από την χρήση αυτού, προερχόμενη από άλλον χρήστη του 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 «HellaSync», 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 «HellaSync» 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 
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GDSN ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ 

Η.Π.Α. 
(Ελεύθερη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα των «GS1 TERMS OF PARTICIPATION AGREEMENT FOR NON 
U.S. TRADING PARTNERS», που ακολουθούν.) 

 
Αυτοί οι όροι της Σύμβασης Συμμετοχής στο GDSN («Σύμβαση Συμμετοχής»), συμφωνούνται και 
συνομολογούνται μεταξύ του «GS1 GDSN Inc.», ενός μη κερδοσκοπικού σωματείου, εδρεύοντος στο Delaware 
(«GS1 GDSN») και του (-ων) προσώπου (-ων) ή οντότητας (οντοτήτων), που ορίζεται κατωτέρω ως Εμπορικός 
Συνεργάτης. 
 
1. Ορισμοί: Τα μέρη συμφώνησαν τους ακόλουθους ορισμούς, που θα εφαρμόζονται σε αυτή τη Σύμβαση 

Συμμετοχής. 
 

[Data Pool (s)]» σημαίνει εκείνα τα πρόσωπα ή οντότητες, που έχουν υπογράψει μια Σύμβαση άδειας 
χρήσης και πρόσβασης στο παγκόσμιο μητρώο («Global Registry Access and License Agreement» - «GRALA») 
με το GS1 GDSN, δυνάμει της οποίας έχουν πρόσβαση να χρησιμοποιούν το GDSN και το Παγκόσμιο Μητρώο 
GS1 («GS1 Global Registry»), για λογαριασμό συνδρομητών πελατών. Κατάλογος των πιστοποιημένων data 
pools μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα GDSN, www.gs1.org.  
 
«Παγκόσμιο Δίκτυο Συγχρονισμού Δεδομένων» («Global Data Synchronization Network») ή 
«GDSN» σημαίνει το δίκτυο των διασυνδεδεμένων Data Pools και του GS1 Global Registry, που επιτρέπει 
τον συγχρονισμό δεδομένων με βάση τα Πρότυπα του Συστήματος GS1. 
 
«GDSN Δεδομένα» σημαίνει οιαδήποτε και όλα τα δεδομένα του Εμπορικού Συνεργάτη ή τις πληροφορίες 
που ανταλλάσσονται εντός ή διαμέσω του GDSN και/ή είναι καταχωρημένες στο GS1 Global Registry, 
συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των Αποκλειστικών Πληροφοριών (κυριότητας) του 
Εμπορικού Συνεργάτη. 
 
«GDSN Συμμετέχοντες» σημαίνει οιοδήποτε Data Pool(s) και/ή Εμπορικό (-ούς) Συνεργάτη (-ες), όπως 
ορίζονται εδώ. 
 
«Παγκόσμιο Μητρώο GS1» («GS1 Global Registry») σημαίνει ένα παγκόσμιο μητρώο που περιλαμβάνει 
τα βασικά δεδομένα των ειδών και των συμβαλλομένων, προσβάσιμο από τα Data Pools, που είναι 
πιστοποιημένα, ως σύμφωνα με τα Πρότυπα του Συστήματος GS1. 
 
«Πρότυπα Συστήματος GS1» («GS1 System Standards»), σημαίνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
παγκόσμιων προτύπων, που παρέχουν τη δυνατότητα για ακριβή ταυτοποίηση/αναγνώριση και επικοινωνία 
πληροφοριών, αναφορικά με προϊόντα, πάγια, υπηρεσίες και θέσεις. 
 
«Μη Μέλος GDSN» σημαίνει κάθε τρίτο πρόσωπο, μέρος ή οντότητα, που δεν είναι Εμπορικός Συνεργάτης 
ούτε Data Pool, όπως ορίζονται στο παρόν. 
 
«Εμπορικός Συνεργάτης (Προμηθευτής)» («Source Trading Partner») σημαίνει τον δικαιούχο 
(κύριο) των Δεδομένων GDSN. 
 
«Εμπορικός (οί) Συνεργάτης (ες)», θα σημαίνει τον παραγωγό, προμηθευτή, χονδρέμπορο, διανομέα, 
λιανέμπορο ή άλλο μέλος της παγκόσμιας αλυσίδας προσφοράς και ζήτησης, το οποίο συμφώνησε και 
αποδέχτηκε γραπτώς τη Σύμβαση Συμμετοχής, σύμφωνα με την οποία ο Εμπορικός Συνεργάτης νομιμοποιείται 
να συμμετέχει στο GDSN, υπό τον όρο συμμόρφωσης του Data Pool, που έχει επιλέξει, με τις υποχρεώσεις 
του, προς το GS1 GDSN.  
 
«Αποκλειστικές Πληροφορίες (κυριότητας) του Εμπορικού Συνεργάτη» σημαίνει οιεσδήποτε και όλες 
τις πληροφορίες που σχετίζονται με τα προϊόντα του Εμπορικού Συνεργάτη, τις μορφές προϊόντων, την 
τιμολόγηση, τα δεδομένα κόστους, τις μεθόδους, τις διαδικασίες, τα σχέδια, τα μυστικά, τις τεχνικές, τις 
δυνατότητες, τις άδειες, τις οδηγίες, τις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις, τις παραγγελίες, τις αποστολές, τα 
στοιχεία της επιχείρησης ή της περιγραφής του έργου, πληροφορίες προώθησης (marketing), πληροφορίες 
για τους πελάτες και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, που ανήκουν ή των οποίων έχει νόμιμο δικαίωμα 
χρήσης ο Εμπορικός Συνεργάτης, και χρησιμοποιούνται από τον ίδιο, με σκοπό να διευκολύνουν τη συμμετοχή 
του στο GDSN, οι οποίες δεν είναι με άλλο τρόπο δημόσιες και οι οποίες αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές 
από τον Εμπορικό Συνεργάτη. 

 
2. Εγγραφή στο GDSN. Με την γραπτή αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων αυτού του παραρτήματος και 

με την καταβολή από το Data Pool που επέλεξε η Εταιρία, της εφαρμοστέας συνδρομής Data Pool προς το 
GS1 GDSN, θεωρείται ότι χορηγείται η άδεια στον Εμπορικό Συνεργάτη από το GS1 GDSN, με την οποία θα 
έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στο GDSN και κατά συνέπεια να χρησιμοποιεί το GS1 Global Registry. O 
Εμπορικός Συνεργάτης αναγνωρίζει ότι δεν αποκτά κάποια άδεια χρήσης ή κυριότητα στο GS1 Global Registry 
ή σε οποιαδήποτε αποκλειστική τεχνολογία, διαδικασίες, ιδέες ή άλλα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας ή εμπιστευτικές πληροφορίες του GS1 GDSN, που αναφέρονται στο GDSN ή στο GS1 Global 
Registry. Τα δικαιώματα του Εμπορικού Συνεργάτη περιορίζονται στη συμμετοχή στο GDSN σύμφωνα με τους 
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όρους και τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται στο παρόν. Ο Εμπορικός Συνεργάτης μπορεί να καταχωρήσει 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στο GS1 Global Registry, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό: (i) του 
Global Trade Item Number («GTIN»), (ii) του Global Location Number («GLN») της προέλευσης των 
δεδομένων, (iii) του κωδικού χώρας της στοχευόμενης αγοράς, (iv) του κωδικού περιοχής της στοχευόμενης 
αγοράς, (v) της κατηγοριοποίησης του είδους, (vi) του GLN του Source Data Pool, (vii) της κατάστασης 
καταλόγου του μητρώου για το είδος και (viii) της κατάστασης του είδους. Παρόλα αυτά, ο Εμπορικός 
Συνεργάτης αναγνωρίζει και κατανοεί ότι η καταχώρηση, δημοσίευση, εγγραφή και οι λειτουργίες 
συγχρονισμού του GS1 Global Registry θα πραγματοποιούνται από τα Data Pools, που έχει επιλέξει ο ίδιος.  

 
3. Προϋποθέσεις εγγραφής. Ο Εμπορικός Συνεργάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η μη συμμόρφωσή του 

προς οιαδήποτε από τις κατωτέρω ουσιώδεις δεσμεύσεις, προϋποθέσεις και υποχρεώσεις, ή οιουσδήποτε 
άλλους όρους και προϋποθέσεις, που περιέχονται σε αυτό το παράρτημα, θα συνιστά παραβίαση του παρόντος 
και θα αποτελεί λόγο για τον άμεσο τερματισμό από το GS1 GDSN της συμμετοχής του στο GDSN. 

 
A. Πρόσβαση και συμμετοχή στο GS1 Global Registry/GDSN. Ο Εμπορικός Συνεργάτης θα συμμετέχει στο 

GDSN και θα έχει πρόσβαση στο GS1 Global Registry μέσω ενός Data Pool, το οποίο πληροί όλες τις 
εφαρμοστέες απαιτήσεις πιστοποίησης του GS1 GDSN. Παρόλα αυτά, ανάλογα με τις επιχειρηματικές 
ανάγκες του, ο  Εμπορικός Συνεργάτης, μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερα του ενός Data Pools 
προκειμένου να αποκτά πρόσβαση στο GS1 Global Registry και στο GDSN. Εάν ο Εμπορικός Συνεργάτης 
αναλαμβάνει να γίνει ένα Data Pool, θα πρέπει να υπογράψει χωριστά Σύμβαση άδειας χρήσης και 
πρόσβασης στο παγκόσμιο μητρώο («Global Registry Access and License Agreement») με το GS1 
GDSN. 

Β. GDSN Δεδομένα. Όλα τα Δεδομένα GDSN πρέπει να είναι σύμφωνα με τα Πρότυπα του Συστήματος 
GS1, είτε απευθείας είτε με συγχρονισμό δεδομένων από τρίτο μέρος μέσω ενός GDSN Data Pool. 

Γ. Πρότυπα και Πολιτικές.  Ο Εμπορικός Συνεργάτης θα συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα και πολιτικές, 
που υιοθετούνται ή/και εφαρμόζονται από το GS1 GDSN, από καιρό σε καιρό, διέπουσες το GDSN και 
το GS1 Global Registry, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των προτύπων 
πρόσβασης και επιπέδου υπηρεσιών, των αποδεκτών πολιτικών χρήσης, της αναπτυξιακής και τεχνικής 
λειτουργικότητας, της πιστοποίησης και προώθησης, των πολιτικών και προτύπων επιμόρφωσης και 
εκπαίδευσης. Ο Εμπορικός Συνεργάτης αναγνωρίζει ότι το GS1 GDSN επιφυλάσσεται του δικαιώματός 
του να μεταβάλλει και να τροποποιήσει αυτά τα πρότυπα και πολιτικές και μπορεί να εισάγει 
τροποποιήσεις, αλλαγές, ενισχύσεις, νέες εκδοχές και νέες εκδόσεις σε όλα ή μέρος του GDSN, από 
καιρό σε καιρό. Το GS1 GDSN συμφωνεί ότι κάθε πολιτική και πρότυπο θα δημοσιεύεται και θα είναι 
διαθέσιμο στo Data Pool του Εμπορικού Συνεργάτη, τουλάχιστον 120 ημέρες πριν την ημερομηνία 
ισχύος, και περαιτέρω αναγνωρίζει ότι τέτοια μεταβολή, τροποποίηση, αλλαγές κλπ. θα ισχύουν έναντι 
ενός τέτοιου Εμπορικού Συνεργάτη από την εν λόγω ημερομηνία ισχύος. Ο Εμπορικός Συνεργάτης 
συμφωνεί ότι σε περίπτωση οιασδήποτε ασάφειας, ανακολουθίας ή άλλου ερωτήματος ερμηνείας, 
αναφορικά με οιοδήποτε πρότυπο ή πολιτική, που έχει υιοθετήσει το GS1 GDSN, ο καθορισμός από το 
Διοικητικό Συμβούλιο του GS1 GDSN θα είναι αδιαμφισβήτητος και δεσμευτικός. 

Δ. Σύμβαση Συμμετοχής.  Ο Εμπορικός Συνεργάτης αναγνωρίζει ότι το GS1 GDSN επιφυλάσσεται του 
δικαιώματός του να μεταβάλλει, τροποποιήσει ή αλλάξει αυτή τη Σύμβαση Συμμετοχής, από καιρό σε 
καιρό.  Το GS1 GDSN συμφωνεί ότι αυτή η μεταβληθείσα,  τροποποιημένη, ή αλλαγμένη Σύμβαση 
Συμμετοχής θα είναι διαθέσιμη στο Data Pool του Εμπορικού Συνεργάτη  τουλάχιστον 120 ημέρες πριν 
την ημερομηνία ισχύος, για υποβολή στον Εμπορικό Συνεργάτη και ο Εμπορικός Συνεργάτης συμφωνεί 
ότι αυτή η μεταβληθείσα,  τροποποιημένη, ή αλλαγμένη Σύμβαση Συμμετοχής θα ισχύει έναντι του 
Εμπορικού Συνεργάτη κατά την ως άνω ημερομηνία ισχύος, θα λειτουργεί ως γραπτή αποδοχή από τον 
Εμπορικό Συνεργάτη από την ως άνω ημερομηνία ισχύος, και θα υπερισχύει και αντικαθιστά όλες τις 
προηγούμενες Συμβάσεις Συμμετοχής μεταξύ του GS1 GDSN και του Εμπορικού Συνεργάτη. 

Ε.  Συνδρομές.  Το GS1 GDSN δεν χρεώνει τον Εμπορικό Συνεργάτη με χωριστή συνδρομή εγγραφής, 
προκειμένου να συμμετέχει στο GDSN. Το GS1 GDSN συλλέγει τις ετήσιες συνδρομές του απευθείας 
από το Data Pool, επιτρέποντας στο Data Pool να παράσχει κάλυψη προς όλους τους Εμπορικούς του 
Συνεργάτες, προκειμένου να συμμετέχουν στο GDSN. Το  Data Pool που έχει επιλέξει ο Εμπορικός 
Συνεργάτης διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να χρεώνει τους Εμπορικούς του Συνεργάτες και να 
επιμερίζει τα έξοδά του σε αυτούς, όπως θεωρεί αναγκαίο. 

ΣΤ. Υποστήριξη (Help Desk).  Ο Εμπορικός Συνεργάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι το GS1 GDSN δεν 
είναι υπεύθυνο να παράσχει βοήθεια ή άλλη υποστήριξη ή υπηρεσίες στον Εμπορικό Συνεργάτη και ότι 
τέτοιες υπηρεσίες και υποστήριξη θα παρέχονται αποκλειστικά από ή για λογαριασμό του Data Pool, 
που έχει επιλέξει ο Εμπορικός Συνεργάτης. 

Ζ. Αποκάλυψη Δεδομένων GDSN.  

α) Ο Εμπορικός Συνεργάτης αναγνωρίζει ότι δεν θα αποκαλύψει, διαδώσει, παράσχει ή καταστήσει 
διαθέσιμα τα GDSN Δεδομένα ενός Εμπορικού Συνεργάτη-Προμηθευτή σε Μη Μέλος του GDSN 
χωρίς την προηγουμένη γραπτή συναίνεση του Εμπορικού Συνεργάτη-Προμηθευτή.  

β) Ο Εμπορικός Συνεργάτης δεν θα παρουσιάζει τον εαυτό του ως GDSN πιστοποιημένο data pool, ως 
GDSN πιστοποιημένη πηγή δεδομένων ή παρόμοιο, ενόσω απουσιάζει η υπογραφή μίας εν ισχύ 
GRALA με το GS1 GDSN.  
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Η.  Ασφάλεια Πληροφοριών Εμπορικού Συνεργάτη 

α) Το GS1 GDSN, κατά την διάρκεια αυτής της Σύμβασης, θα παράσχει ασφάλεια στις Αποκλειστικές 
Πληροφορίες (κυριότητας) του Εμπορικού Συνεργάτη, εντός του GDSN, τουλάχιστον στα επίπεδα 
και με τον τρόπο, με τον οποίο το GS1  GDSN εξασφαλίζει τις δικές του αποκλειστικές πληροφορίες, 
αλλά σε καμία περίπτωση λιγότερα από τον εύλογο βαθμό επιμέλειας. 

β) Το GS1 GDSN αναγνωρίζει με το παρόν ότι οι Αποκλειστικές Πληροφορίες (κυριότητας) του 
Εμπορικού Συνεργάτη θα παραμείνουν σε όλους τους χρόνους στην αποκλειστική κυριότητα του 
Εμπορικού Συνεργάτη. Το GS1 GDSN συμφωνεί ότι δεν θα αποκαλύψει, διαδώσει, παράσχει ή 
καταστήσει διαθέσιμη οιαδήποτε Αποκλειστική Πληροφορία (κυριότητας) του Εμπορικού Συνεργάτη 
σε οποιαδήποτε μορφή, προς οιοδήποτε πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη, γραπτή συναίνεση του 
Εμπορικού Συνεργάτη, εκτός από εκείνα τα πρόσωπα, των οποίων η πρόσβαση είναι αναγκαία για 
τη διευκόλυνση της συμμετοχής του Εμπορικού Συνεργάτη στο GDSN. 

γ) Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, τίποτα προβλεπόμενο στο παρόν δεν θα εμποδίζει το GS1 GDSN 
να αποκαλύπτει Αποκλειστικές Πληροφορίες (κυριότητας) του Εμπορικού Συνεργάτη, εφόσον το 
GS1 GDSN αποδείξει ότι οι Αποκλειστικές Πληροφορίες (κυριότητας) του Εμπορικού Συνεργάτη: (i) 
έχουν δημοσιευθεί ή έχουν καταστεί τμήμα του δημόσιου χώρου, για άλλους λόγους πλην πράξεων 
ή παραλείψεων του GS1 GDSN, των εργαζομένων του, αντιπροσώπων ή εργολάβων, (ii) ήταν 
νόμιμα στην κατοχή του GS1 GDSN κατά τον χρόνο της αποκάλυψης σε αυτό και δεν απαιτήθηκε 
από το GS1 GDSN άμεσα ή έμμεσα από τον Εμπορικό Συνεργάτη, (iii) παρελήφθησαν, μετά την 
αποκάλυψη από το GS1 GDSN, από ένα τρίτο μέρος, που είχε νόμιμο δικαίωμα να αποκαλύψει 
τέτοιες πληροφορίες στο GS1 GDSN ή (iv) αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα από το GS1 GDSN, χωρίς 
γνώση ή χρήση των Αποκλειστικών Πληροφοριών (κυριότητας) του Εμπορικού Συνεργάτη. 

δ) Το GS1 GDSN συμφωνεί με το παρόν να αποζημιώσει και να κρατήσει τον Εμπορικό Συνεργάτη 
αζήμιο από και εναντίον κάθε απαίτησης, η οποία θα εγερθεί εναντίον του, και η οποία γεννήθηκε 
ως αποτέλεσμα παραβίασης των όρων αυτής της παραγράφου 3 Η από το GS1 GDSN . 

Θ.  ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ. Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ GS1 
GDSN ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ 
ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΑΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗΣ Ή 
ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΧΡΗΣΗ Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 
GDSN Ή ΣΤΟ GS1 GLOBAL REGISTRY Ή ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΤΟΥΣ Ή ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ. 

Ι. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΟΣΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 3 Η, ΤΟ GS1 
GDSN ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ, Ή ΑΛΛΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ GDSN Ή ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GS1 GLOBAL REGISTRY ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ή ΑΠΟ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΤΥΧΙΑ Ή ΑΡΝΗΣΗ TOY GS1 GDSN ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΙ ΣΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ GDSN Ή ΣΤΟ GS1 GLOBAL REGISTRY, ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΠΟ 
ΤΟ DATA POOL ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣ TO GS1 . 

K.  Διάρκεια. Λήξη. Η διάρκεια αυτής της Σύμβασης Συμμετοχής θα ξεκινά από την ημέρα της έγγραφης 
αποδοχής των παρόντων όρων και προϋποθέσεων από τον Εμπορικό Συνεργάτη, και εκτός αν λήξει 
νωρίτερα, καταργηθεί ή αντικατασταθεί σύμφωνα με τους όρους, που αναφέρονται στο παρόν, θα 
παραμείνει σε ισχύ για περίοδο ενός έτους από τότε («η Αρχική Περίοδος»). Η Σύμβαση Συμμετοχής θα 
ανανεώνεται αυτόματα στο τέλος της Αρχικής Περιόδου (καθεμιά από αυτές ως «Περίοδος 
Παράτασης»), υπό τον όρο ότι το Data Pool, που έχει επιλέξει ο Εμπορικός Συνεργάτης είναι σε καλή 
κατάσταση σε σχέση με το GS1 GDSN και με συνεχή συμμόρφωση του Εμπορικού Συνεργάτη σε όλους 
τους όρους και τις προϋποθέσεις, που υπάρχουν στο παρόν. Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω, κάθε 
μέρος μπορεί να τερματίσει αυτή τη Σύμβαση Συμμετοχής: (i) άμεσα, εάν το άλλο μέρος παραβιάζει 
οιαδήποτε ουσιώδη διάταξη αυτής της Σύμβασης Συμμετοχής και αποτυγχάνει να αποκαταστήσει αυτή 
την παραβίαση εντός 30 ημερών από την παραλαβή έγγραφης ειδοποίησης αυτής της παραβίασης από 
το μη παραβιάζον μέρος ή (ii) κατά την διάρκεια της Αρχικής Περιόδου ή της Περιόδου Παράτασης, 
παρέχοντας προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση στο άλλο μέρος 60 μέρες πριν.  

Λ. Δίκαιο.  Οι όροι αυτής της Σύμβασης Συμμετοχής θα διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο 
της χώρας, έθνους, δημοκρατίας ή ένωσης, που θα συμφωνηθεί μεταξύ του Εμπορικού Συνεργάτη και 
του Data Pool, το οποίο θα είναι εφαρμοστέο στις απαιτήσεις ή αντιδικίες, που απορρέουν από τη 
σύμβαση μεταξύ του Data Pool και του Εμπορικού Συνεργάτη για υπηρεσίες data pool ή για υπηρεσίες 
συγχρονισμού δεδομένων. Εάν ο Εμπορικός Συνεργάτης έχει έδρα επιχείρησης στις Η.Π.Α., τότε οι όροι 
αυτής της Σύμβασης Συμμετοχής θα διέπονται και ερμηνεύονται από τους νόμους της Πολιτείας του 
Delaware, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές για τις συγκρούσεις νόμων. 

Μ. Ειδοποιήσεις.  Όλες οι ειδοποιήσεις, που απαιτείται να δοθούν με βάση αυτή τη σύμβαση, θα είναι 
έγγραφες και θα θεωρούνται ότι έχουν παραληφθεί: (i) όταν παραδίδονται ιδιοχείρως, (ii) μία εργάσιμη 
ημέρα αφού δόθηκαν σε εθνικό ή διεθνές, αναγνωρισμένο courier, (iii) εάν σταλεί με επιβεβαιωμένη 
τηλεομοιοτυπία, και με αντίγραφο που θα σταλεί με άλλο τρόπο, όπως επιτρέπεται σε αυτό το κεφάλαιο 
ή (iv) έξι μέρες μετά την παράδοση στο ταχυδρομείο των Η.Π.Α., με συστημένη ή πιστοποιημένη 
επιστολή, εφόσον απαιτηθεί απόδειξη επιστροφής, και 14 μέρες μετά την παράδοση σε διεθνές 
ταχυδρομείο. 
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Ειδοποιήσεις προς το GS1 GDSN θα δίνονται σε: 
 
GS1 Global Office 
GS1 Legal Counsel  
Blue Tower 
326 Avenue Louise, Bte 10 
B- 1050 Brussels Belgium 
 
Cc:  Marianne Timmons, President, GS1 GDSN, Inc. 
        
 στην παραπάνω διεύθυνση 

 
Ν. Επιβίωση όρων.  Το GS1 GDSN και ο Εμπορικός Συνεργάτης αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι εκείνες 

οι Παράγραφοι αυτής της Σύμβασης Συμμετοχής, οι οποίες από τους όρους τους πρέπει να 
εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη λήξη ή λύση αυτής της Σύμβασης Συμμετοχής, θα εξακολουθούν 
να ισχύουν μετά τη λήξη ή λύση αυτής. 

Ξ. Συνολική Συμφωνία.  Αυτή η Σύμβαση Συμμετοχής καταγράφει τη συνολική συμφωνία των 
συμβαλλόμενων μερών σε σχέση με το υποκείμενο θέμα της και υπερισχύει όλων των προηγούμενων 
συμβάσεων και συμφωνιών, κινήτρων ή προϋποθέσεων, ρητών ή υπονοούμενων, προφορικών ή 
γραπτών, εκτός όσων αναγράφονται εδώ. 

Ο.  Δημοσιότητα.  Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα χρησιμοποιεί το όνομα ή τα σήματα του 
άλλου συμβαλλόμενου, στις διαφημίσεις, προωθήσεις πωλήσεων ή ζητήματα δημοσιότητας, χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του άλλου μέρους. 

Π. Εκχώρηση.  Η Σύμβαση Συμμετοχής θα ενεργεί προς όφελος και θα είναι δεσμευτική και εκτελεστή, 
στα συμβαλλόμενα εδώ μέρη και στους αντίστοιχους διαδόχους και επιτρεπτούς εκδοχείς. Ο Εμπορικός 
Συνεργάτης δεν θα εκχωρήσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του από τη Σύμβαση Συμμετοχής, εν 
όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του GS1 GDSN, η οποία συναίνεση θα 
είναι στην εύλογη διακριτική ευχέρεια του GS1 GDSN, υπό την επιφύλαξη όμως ότι ο Εμπορικός 
Συνεργάτης μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του από αυτή τη Σύμβαση χωρίς 
τη συναίνεση του GS1 GDSN (αλλά με προηγούμενη ειδοποίηση), (i) σε οποιαδήποτε υφιστάμενη ή 
συσταθησόμενη, θυγατρική του Εμπορικού Συνεργάτη, που του ανήκει εξ ολοκλήρου, ή (ii)  σε 
οιαδήποτε οντότητα, η οποία αποκτά όλες ή ουσιωδώς όλες τις μετοχές ή τα περιουσιακά στοιχεία του 
Εμπορικού Συνεργάτη. Το GS1 GDSN μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του με 
βάση τη Σύμβαση Συμμετοχής χωρίς τη συναίνεση του Εμπορικού Συνεργάτη. Το GS1 GDSN θα 
παράσχει έγγραφη ειδοποίηση προς τον Εμπορικό Συνεργάτη για κάθε τέτοια εκχώρηση. 

 
4. Όροι εγγραφής στο GDSN.  Ο Εμπορικός Συνεργάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι, ως προϋπόθεση για 

τη συμμετοχή του στο GDSN και για τη χρήση του GS1 Global Registry, θα υποχρεωθεί να συμμορφωθεί με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις, που καταγράφονται σε αυτή τη Σύμβαση Συμμετοχής, όπως αυτοί οι όροι 
μεταβάλλονται, τροποποιούνται ή αλλάζουν από καιρό σε καιρό. Επιπλέον, ο Εμπορικός Συνεργάτης 
αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι το GS1 GDSN είναι και προτίθεται να είναι, ένα τρίτο μέρος, δικαιούχος της 
Σύμβασης Συμμετοχής, και θα δικαιούται (i) να εκτελέσει τα δικαιώματα που παρέχονται στο GS1 GDSN από 
τη Σύμβαση Συμμετοχής απευθείας κατά του Εμπορικού Συνεργάτη, (ii) να αναζητήσει ζημίες ευθέως κατά 
του Εμπορικού Συνεργάτη για κάθε παραβίαση των υποχρεώσεών του που προβλέπονται από τη Σύμβαση 
Συμμετοχής ή (iii) να τερματίσει τη συμμετοχή του Εμπορικού Συνεργάτη στο GDSN και τη χρήση του GS1 
Global Registry, στο βαθμό που ο Εμπορικός Συνεργάτης παραβιάζει οιονδήποτε όρο και προϋπόθεση, που 
προβλέπεται εδώ. 

 
  
GS1 GDSN, Inc. 
 
 
 
 
Από:                                                               
 
 
Όνομα: Marianne  Timmons 
Ιδιότητα: Πρόεδρος 

 
 
 

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