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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ GS1  
(Κώδικας Καλής Πρακτικής του «GS1 ASSOCIATION-GREECE») 

 
1. Ισχύς 

1.1 Οι κωδικοί αριθμοί GS1 τίθενται σε ισχύ την ημέρα, κατά την οποία ο GS1 ASSOCIATION-GREECE 
επιβεβαιώνει εγγράφως στον χρήστη τη χορήγησή τους. 

1.2 Παράλληλα και σύμφωνα με τα στοιχεία της Αίτησης εγγραφής μέλους, όπως αυτά κατά καιρούς 
επικαιροποιούνται από τον χρήστη και γνωστοποιούνται στον GS1 ASSOCIATION-GREECE, ο GS1 
ASSOCIATION-GREECE αναρτά τους χορηγούμενους αριθμούς GS1 στις βάσεις δεδομένων και τα μητρώα 
GS1, που κατά καιρούς υφίστανται και υπό τους όρους, που τα διέπουν.  

1.3 Η ιδιότητα του μέλους του GS1 ASSOCIATION-GREECE αποκτάται κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας 
εγγραφής, που προβλέπεται από το Καταστατικό του GS1 ASSOCIATION-GREECE και τις κατά καιρούς 
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του. Μέχρι τότε, η χρήση των κωδικών αριθμών GS1 από τον χρήστη 
επιτρέπεται μόνο, εφόσον έχει εκπληρωθεί ο όρος 1.1. 

1.4 Οι κωδικοί αριθμοί GS1 παραμένουν σε ισχύ για αόριστο χρόνο, εκτός εάν συντρέξει κάποιο γεγονός, από τα 
προβλεπόμενα στον όρο 4. 

2. Χρήση 

2.1 Ο χρήστης δικαιούται να χρησιμοποιεί τους χορηγηθέντες κωδικούς αριθμούς GS1 αποκλειστικά για την 
αναγνώριση και σήμανση των δικών του επώνυμων προϊόντων ή/και όσων διακινεί, των παρεχόμενων 
υπηρεσιών και των θέσεων της επιχείρησής του. Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί με οιονδήποτε 
τρόπο κωδικούς αριθμούς GS1, που έχουν αποδοθεί σε άλλο χρήστη από τον GS1 ASSOCIATION-GREECE ή 
άλλο εθνικό φορέα GS1 ανά τον κόσμο. 

2.2 Ο χρήστης δεν δικαιούται να μεταβιβάζει τη χρήση των κωδικών αριθμών GS1 σε τρίτους, με ή χωρίς 
αντάλλαγμα, να κάνει κοινή χρήση αυτών με τρίτα πρόσωπα και να τους τροποποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο. 

2.3 Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί κωδικούς αριθμούς, που συνιστούν απομίμηση ή αντιγραφή των 
κωδικών αριθμών και εν γένει των προτύπων GS1 ή που προσομοιάζουν σε αυτά. 

2.4 Ο χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ορθή χρήση των κωδικών αριθμών GS1 από 
το προσωπικό, συνεργάτες και προστηθέντες του και για την αποτροπή της καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
παραποίησης ή εν γένει απαγορευμένης χρήσης τους. 

2.5 Ο χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους χρήσης, τους κανόνες και τις προδιαγραφές 
του συστήματος GS1, όπως αυτές περιλαμβάνονται σε εγχειρίδια ή/και εγκυκλίους του GS1 ASSOCIATION-
GREECE, καθώς και με τις εκάστοτε οδηγίες του GS1 ASSOCIATION-GREECE, οι οποίες θα γνωστοποιούνται 
στον χρήστη. 

2.6 Η παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας του συστήματος GS1 προς τον χρήστη είτε απευθείας από τον GS1 
ASSOCIATION-GREECE ή τρίτους (συμπεριλαμβανομένου και του διεθνούς φορέα GS1 AISBL) προϋποθέτει 
την εκπλήρωση των αντίστοιχων οικονομικών υποχρεώσεων από την πλευρά του χρήστη και την τήρηση 
από αυτόν των τυχόν ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων, που διέπουν κάθε υπηρεσία, όπως έχουν 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.gs1greece.org/oroi, και κατά καιρούς ισχύουν. 

2.7 Ο χρήστης αναγνωρίζει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η χορήγηση σε αυτόν άδειας χρήσης κωδικών αριθμών 
GS1 από τον GS1 ASSOCIATION-GREECE, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν συνεπάγεται την απόκτηση από 
τον ίδιο οιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί των χορηγούμενων σε αυτόν 
κωδικών αριθμών GS1 κι εν γένει επί του συστήματος προτύπων GS1, όπως εκάστοτε διαμορφώνεται και 
λειτουργεί, καθώς και επί των σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων και της τεχνογνωσίας του GS1 
ASSOCIATION-GREECE. Επίσης, ο χρήστης δεν επιτρέπεται να αμφισβητεί τα δικαιώματα του διεθνούς φορέα 
GS1 AISBL επί του συστήματος προτύπων GS1 (πρώην ΕΑΝ), δικαιούχος διαχείρισης του οποίου στην Ελλάδα 
είναι αποκλειστικά ο GS1 ASSOCIATION-GREECE. 

2.8 Οιαδήποτε μεταβολή στα δηλωθέντα στοιχεία του χρήστη (ενδεικτικά επωνυμία, εταιρικός τύπος, έδρα, 
δραστηριότητα, ετήσιος κύκλος εργασιών, κ.ο.κ.) πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα και εγγράφως από τον 
χρήστη στον GS1 ASSOCIATION-GREECE, προσκομίζοντας ταυτόχρονα τα σχετικά κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά  έγγραφα (π.χ. ανακοινώσεις Γ.Ε.ΜΗ., δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, 
φορολογικές δηλώσεις). Ο GS1 ASSOCIATION-GREECE επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να ζητεί από τον 
χρήστη, σε τακτά χρονικά διαστήματα, επικαιροποίηση των στοιχείων του, με τον ίδιο ως άνω τρόπο. 

3. Συνδρομή 

3.1 Με σκοπό την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του GS1 ASSOCIATION-GREECE, καταβάλλεται από τον 
υποψήφιο χρήστη-μέλος, ταυτόχρονα με την υποβολή της Αίτησης εγγραφής μέλους, εφάπαξ εγγραφή 
καθώς και η πρώτη ετήσια συνδρομή για περίοδο ενός (1) έτους κυλιόμενου από την ημερομηνία εγγραφής. 
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3.2 Το ύψος των εκάστοτε ισχυουσών συνδρομών καθορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του GS1 
ASSOCIATION-GREECE, εξοφλούνται δε εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στη σχετική ειδοποίηση 
πληρωμής, η οποία θα αποστέλλεται στον χρήστη από τον GS1 ASSOCIATION-GREECE. 

3.3 Η έκδοση κωδικών αριθμών GS1 πλέον των 100.000 προϋποθέτει πρόσθετη ετήσια συνδρομή. 

3.4 Η ετήσια συνδρομή εξακολουθεί να οφείλεται για όσο χρονικό διάστημα ο χρήστης διατηρεί την ιδιότητα του 
μέλους του GS1 ASSOCIATION-GREECE, ανεξαρτήτως της πραγματικής χρήσης των κωδικών αριθμών GS1, 
που του έχουν αποδοθεί. 

3.5 Ο GS1 ASSOCIATION-GREECE διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει προσωρινά ή οριστικά την ανάρτηση των 
στοιχείων του χρήστη και των χορηγηθέντων σε αυτόν κωδικών αριθμών GS1 στις βάσεις δεδομένων και τα 
μητρώα GS1 και να περιορίσει ή να απαγορεύσει την πρόσβασή του στις υπηρεσίες του συστήματος GS1 και 
του GS1 ASSOCIATION-GREECE, εφόσον ο χρήστης δεν καταβάλλει εμπροθέσμως τις εκάστοτε ισχύουσες 
συνδρομές. 

4. Διακοπή χρήσης 

4.1 Υπό την επιφύλαξη των ειδικών όρων και προϋποθέσεων, που διέπουν τις επιμέρους υπηρεσίες GS1, ο GS1 
ASSOCIATION-GREECE δικαιούται να ζητήσει από τον χρήστη την άμεση διακοπή της χρήσης των κωδικών 
αριθμών και των υπηρεσιών του συστήματος GS1 στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α. Σε περίπτωση που ο χρήστης παύσει να είναι μέλος του GS1 ASSOCIATION-GREECE για οιονδήποτε 
λόγο. 

β. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής της ετήσιας συνδρομής από τον χρήστη. 

γ. Σε περίπτωση παράβασης από τον χρήστη οιουδήποτε από τους παρόντες όρους, που στο σύνολό τους 
θεωρούνται ουσιώδεις. 

4.2 Η διακοπή χρήσης των κωδικών αριθμών και υπηρεσιών GS1 ως συνέπεια των ανωτέρω γεγονότων, δεν 
απαλλάσσει τον χρήστη από την υποχρέωση καταβολής των οφειλόμενων συνδρομών προς τον GS1 
ASSOCIATION-GREECE, καθώς και τυχόν αποζημίωσης του τελευταίου ως συνέπεια της αντισυμβατικής του 
συμπεριφοράς. 

4.3 Σε περίπτωση που συντρέξει οιοδήποτε από τα ανωτέρω γεγονότα και ο GS1 ASSOCIATION-GREECE 
ειδοποιήσει σχετικά τον χρήστη περί της υποχρέωσής του να παύσει τη χρήση των κωδικών αριθμών GS1, ο 
χρήστης οφείλει να διακόψει άμεσα την καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση τους στα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
του και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξάντληση του υπάρχοντος αποθέματος προϊόντων, τα οποία 
έχουν επισημανθεί με αυτούς. 

5. Γενικές Διατάξεις 

5.1 Οι παρόντες όροι, μαζί με τα κατά παραπομπή έγγραφα και πληροφορίες, αποτελούν τη συνολική συμφωνία 
μεταξύ του GS1 ASSOCIATION-GREECE και του χρήστη και υπερισχύουν οιωνδήποτε, προηγούμενων, 
προφορικών και έγγραφων συζητήσεων, συνεννοήσεων και συμφωνιών μεταξύ των ως άνω μερών. 
Ακυρότητα οιουδήποτε εκ των παρόντων όρων δεν επηρεάζει το κύρος και την ισχύ των υπολοίπων. 

5.2 Ο GS1 ASSOCIATION-GREECE δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες γενικούς όρους χρήσης 
των κωδικών αριθμών και υπηρεσιών GS1 και θα ενημερώνει σχετικά τους χρήστες τους, τουλάχιστον 
τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος των νέων όρων, με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα 
www.gs1greece.org/oroi. 

5.3 Ο GS1 ASSOCIATION-GREECE δεσμεύεται να τηρεί τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (ΓΚΠΔ) και την εκάστοτε ισχύουσα συναφή ελληνική νομοθεσία. Με την 
υποβολή της Αίτησης εγγραφής μέλους και την αποστολή των στοιχείων του στον GS1 ASSOCIATION-
GREECE, ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων 
από τον GS1 ASSOCIATION-GREECE, που γίνεται σύννομα, δυνάμει του άρθρου 6 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, ήτοι 
για την εκτέλεση σύμβασης και ως έννομη υποχρέωση του GS1 ASSOCIATION-GREECE ως Υπεύθυνου 
Επεξεργασίας. Στο πλαίσιο του σωματειακού του σκοπού, ο GS1 ASSOCIATION-GREECE διαχειρίζεται αρχεία 
και συνδρομές μελών, ενώ παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης, εκπαίδευσης και υλοποίησης/αξιοποίησης των 
λειτουργιών του συστήματος GS1 προς τα μέλη του και το κοινό για ζητήματα εφαρμογής προτύπων, 
τεχνικών προδιαγραφών προϊόντων, barcodes κ.λπ. όπως και προσκλήσεις συμμετοχής σε εκδηλώσεις, 
σύνδεσης σε διεθνή μητρώα προϊόντων, επιχειρήσεων και εφαρμογών (λ.χ. HellaSync, GEPIR, Registry). Ο 
GS1 ASSOCIATION-GREECE τηρεί τις αρχές κάθε επιμέρους επεξεργασίας (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, 
διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, 
ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία), με στόχο να προστατεύσει τα δικαιώματα του χρήστη 
(ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη 
αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ), σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, τη νομοθεσία, τις αποφάσεις 
της ΑΠΔΠΧ και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του GS1 ASSOCIATION-GREECE. 
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5.4 Κάθε ειδοποίηση και γνωστοποίηση σε σχέση με την εφαρμογή των παρόντων όρων θα γίνεται και 
αποδεικνύεται αποκλειστικά εγγράφως, θα θεωρείται δε ότι έγινε νόμιμα και στα πλαίσια του ΓΚΠΔ, εφόσον 
κοινοποιείται στα στοιχεία επικοινωνίας, που ο χρήστης έχει αποδεδειγμένα γνωστοποιήσει εγγράφως στον 
GS1 ASSOCIATION-GREECE. 

5.5 Κανένα από τα μέρη δεν θα θεωρείται ότι παραβιάζει τους όρους του παρόντος, εφόσον η μη συμμόρφωσή 
του σε αυτούς οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας (ενδεικτικά ο πόλεμος, η ένοπλη σύρραξη οποιασδήποτε 
μορφής, η στάση ή η εξέγερση, οι τρομοκρατικές ενέργειες, οι θεομηνίες, οι σεισμοί, οι πλημμύρες, οι 
απεργίες, οι διακοπές ηλ. ρεύματος, η πανδημία). Στην περίπτωση αυτή, το μέρος, που αντιμετωπίζει το 
γεγονός ανωτέρας βίας, οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα τον αντισυμβαλλόμενό του και να λάβει όλα τα 
αναγκαία μέτρα για την κατά δυνατόν ταχύτερη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.  

5.6 Οι γενικοί όροι χρήσης των κωδικών αριθμών και των υπηρεσιών GS1 διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. 
Οποιαδήποτε διαφορά σχετική με την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων θα επιλύεται αποκλειστικά 
από τα Δικαστήρια της Αθήνας. 

 

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


