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Όροι και προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης της Περιοχής Μελών του 
Σωματείου «GS1 ASSOCIATION-GREECE» 

 
1. Περιοχή Μελών 

1.1 Η Περιοχή Μελών αποτελεί το διαδικτυακό περιβάλλον διασύνδεσης και επικοινωνίας του GS1 
ASSOCIATION-GREECE με τα εγγεγραμμένα μέλη του, που είναι προσβάσιμη μόνο από τα τελευταία μέσω 
της ιστοσελίδας του GS1 ASSOCIATION-GREECE www.gs1greece.org ή στη διεύθυνση 
https://memberarea.gs1greece.org. 

1.2 Στην Περιοχή Μελών κάθε μέλος του GS1 ASSOCIATION-GREECE έχει πρόσβαση στις δηλωμένες από το ίδιο 
πληροφορίες για την επιχείρησή του, τα κωδικοποιούμενα μέσω των διεθνών προτύπων GS1 προϊόντα, 
υπηρεσίες και θέσεις της επιχείρησής του, καθώς και στις προσφερόμενες από τον GS1 ASSOCIATION-
GREECE υπηρεσίες προς τα μέλη του. Επίσης, μέσω αυτής το μέλος λαμβάνει άμεση και επίκαιρη ενημέρωση 
για όλες τις εξελίξεις, που μπορεί να επηρεάζουν τη διαδικασία κωδικοποίησης μέσω των διεθνών προτύπων 
GS1, καθώς και για τις δραστηριότητες του GS1 ASSOCIATION-GREECE, ενώ θα λαμβάνει και 
προσωποποιημένη πληροφόρηση για τα επιμέρους δικαιώματα και υποχρεώσεις του ως μέλους του GS1 
ASSOCIATION-GREECE. 

1.3 Η καταχώρηση προϊόντων στην Περιοχή Μελών δεν υποκαθιστά τις επιχειρηματικές διαδικασίες για τη 
συμμόρφωση με τις εκάστοτε, ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις για τα προϊόντα του τομέα Υγείας. 

2. Πρόσβαση  

2.1 Πρόσβαση στην Περιοχή Μελών προσφέρεται αποκλειστικά στα εγγεγραμμένα μέλη του GS1 ASSOCIATION-
GREECE, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει κατά καιρούς το Διοικητικό Συμβούλιο του GS1 
ASSOCIATION-GREECE.  

2.2 Η πρόσβαση πραγματοποιείται μέσω εξατομικευμένων (ανά μέλος), μυστικών κωδικών πρόσβασης στην 
Περιοχή Μελών, οι οποίοι εκδίδονται αρχικά και προσωρινά από τον GS1 ASSOCIATION-GREECE» και στη 
συνέχεια καθορίζονται από το ίδιο το μέλος. Το μέλος οφείλει να διατηρεί την εμπιστευτικότητα και τη 
μυστικότητα των κωδικών πρόσβασης στην Περιοχή Μελών και να μην τους κοινοποιεί σε οιονδήποτε τρίτο.  

2.3 Ο GS1 ASSOCIATION-GREECE δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για την κακή χρήση, διαρροή ή υποκλοπή των 
κωδικών πρόσβασης του μέλους στην Περιοχή Μελών, τους οποίους εξάλλου δεν γνωρίζει. Σε περίπτωση 
που το μέλος αντιληφθεί ότι οι κωδικοί πρόσβασής του στην Περιοχή Μελών έχουν υποκλαπεί ή κοινοποιηθεί 
σε τρίτους, οφείλει να μεριμνήσει άμεσα για την αλλαγή τους και να ενημερώσει για το συμβάν τον GS1 
ASSOCIATION-GREECE.  

3. Πληροφορίες της Περιοχής Μελών 

3.1 Οι πληροφορίες της Περιοχής Μελών που αφορούν σε αυτό καθ’ αυτό το μέλος (στοιχεία επιχείρησης, 
κωδικοποιούμενα προϊόντα κ.ο.κ.) είναι αποκλειστικώς προσβάσιμες από το ίδιο το μέλος και τον GS1 
ASSOCIATION-GREECE. Οι πληροφορίες αυτές αντλούνται από: 

α) την Αίτηση Εγγραφής Μέλους που έχει συμπληρώσει και υποβάλλει το μέλος στον GS1 ASSOCIATION- 
GREECE κατά το στάδιο της εισδοχής του σε αυτό και 

β) τις πληροφορίες για τα προϊόντα του, που το ίδιο το μέλος συμπληρώνει κατά την καταχώρησή τους 
στην Περιοχή Μελών μέσω των επιμέρους λειτουργιών της.  

Στο μέλος συστήνεται, για λόγους διασφάλισης ποιότητας και ακρίβειας των πληροφοριών, να προβαίνει σε 
συμπλήρωση ή/και επικαιροποίηση των παραπάνω πληροφοριών σύμφωνα με τις οδηγίες, που υπάρχουν 
στην Περιοχή Μελών. 

3.2 Οι πληροφορίες της Περιοχής Μελών, που αφορούν σε βασικές (δημόσιες) πληροφορίες της επιχείρησης 
(π.χ. επωνυμία, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας) και των προϊόντων (στοιχεία ετικέτας) του μέλους, μπορεί 
να αναρτηθούν ή να διαβιβασθούν σε τρίτους αποδέκτες, κατά τρόπο αυτοματοποιημένο ή μη, μέσω 
υπαρχόντων ή μελλοντικών μητρώων και πλατφορμών δεδομένων του GS1 ASSOCIATION-GREECE ή/και 
του GS1 AISBL (όπως ενδεικτικά GEPIR, GS1 Registry, HellaSync κ.ο.κ.). Σε περίπτωση, που το μέλος δεν 
επιθυμεί για οιονδήποτε νόμιμο λόγο την πραγματοποίηση της ως άνω ανάρτησης ή διαβίβασης: 

α) των βασικών (δημοσίων) πληροφοριών της επιχείρησής του, οφείλει να το δηλώσει εγκαίρως και 
εγγράφως στον GS1 ASSOCIATION-GREECE, ο οποίος εξ αυτού του λόγου δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη 
για τις συνέπειες της μη ανάρτησης/διαβίβασής τους,  

β) των πληροφοριών προϊόντων, αυτές δεν θα κοινοποιούνται, εφόσον τα προϊόντα δεν οριστικοποιηθούν 
στην Περιοχή Μελών. Σε αντίθετη περίπτωση, κοινοποιούνται όπως ανωτέρω περιγράφεται, χωρίς 
δυνατότητα αναίρεσης, ανάκλησης ή διαγραφής τους. 
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4. Υποχρεώσεις μέλους σε σχέση με την Περιοχή Μελών 

4.1 Το μέλος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης της 
Περιοχής Μελών και των επιμέρους λειτουργιών/υπηρεσιών της, όπως κάθε φορά ισχύουν και είναι 
αναρτημένες στην ιστοσελίδα www.gs1greece.org/oroi, συμμορφούμενο και στις σχετικές οδηγίες, που θα 
λαμβάνει από τον GS1 ASSOCIATION-GREECE. Επίσης, το μέλος αναλαμβάνει, με δικό του κόστος, την 
προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού (hardware και software) για την χρήση των υπηρεσιών της Περιοχής 
Μελών, σύμφωνα με τους ειδικότερους κανόνες και προδιαγραφές των υπηρεσιών αυτών. 

4.2 Το μέλος υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Περιοχή Μελών μόνο για τους σκοπούς λειτουργίας της, όπως 
περιγράφονται στον όρο 1, 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 της Περιοχής Μελών 
από τον GS1 ASSOCIATION-GREECE και τα άλλα μέλη του ή/και να βλάψει δικαιώματα και έννομα 
συμφέροντά τους, λαμβάνοντας, για τον σκοπό αυτό, όλα τα μέτρα της δέουσας επιμέλειας. 

4.3 Το μέλος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, πληρότητα και νομιμότητα των παντός είδους 
πληροφοριών της επιχείρησης και των προϊόντων/υπηρεσιών/θέσεων, που αναρτά στην Περιοχή Μελών. 
Τυχόν μεταβολές αυτών πρέπει να γνωστοποιούνται εκ των προτέρων στον GS1 ASSOCIATION-GREECE και 
να συνοδεύονται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, όπου απαιτείται. Οι πληροφορίες αυτές δεν πρέπει να 
προσβάλλουν δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων ιδιωτικότητας, προσωπικών 
δεδομένων, πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, ευρεσιτεχνιών ή άλλων δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, ούτε να παραβιάζουν τους εκάστοτε εφαρμοστέους νόμους ή κανονισμούς. Επίσης, 
δεν πρέπει να εμπεριέχουν ιούς, δούρειους ίππους (Trojans), σκουλήκια (worms), λογικές βόμβες (logic 
bombs) ή άλλα λογισμικά που είναι κακόβουλα ή τεχνολογικά επιβλαβή.  

4.4 Εάν το μέλος ενεργεί για λογαριασμό (π.χ. ως αντιπρόσωπος, διανομέας, πάροχος περιεχομένου), του 
αρχικού δικαιούχου των πληροφοριών των προϊόντων/υπηρεσιών/θέσεων (π.χ. του παραγωγού), 
προκειμένου να δημιουργήσει, διατηρήσει, διαχειρίζεται και/ή να δηλώσει τις πληροφορίες αυτές στην 
Περιοχή Μελών, το μέλος θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει την εξουσία του να παρέχει τις πληροφορίες 
του αρχικού δικαιούχου τους για τον σκοπό αυτό, κατά πάντα χρόνο και σε πρώτη ζήτηση από τον GS1 
ASSOCIATION – GREECE. 

4.5 Το μέλος δεν δύναται να εκχωρεί και να μεταβιβάζει, εν όλω ή εν μέρει, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
του, που απορρέουν από τους παρόντες όρους ή/και εν γένει την πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών της 
Περιοχής Μελών, προς οιονδήποτε τρίτο. Επιπλέον, οφείλει να διαφυλάσσει ως εμπιστευτικά και να μην 
αποκαλύπτει σε τρίτους τα στοιχεία, τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες, που προφέρονται σε αυτό από τον 
GS1 ASSOCIATION-GREECE, ειδοποιώντας άμεσα τον τελευταίο, σε περίπτωση αποκάλυψής τους.  

4.6 Παράβαση οιουδήποτε όρου του παρόντος από το μέλος, η οποία θα επιφέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη 
του GS1 ASSOCIATION - GREECE έναντι τρίτων, συμπεριλαμβανομένων και των δημοσίων αρχών ή/και θα 
προκαλέσει στον GS1 ASSOCIATION - GREECE ζημία, άμεση ή έμμεση, περιουσιακή ή ηθική, εξ οιασδήποτε 
αιτίας, θα γεννά αντίστοιχη υποχρέωση του μέλους προς απαλλαγή του GS1 ASSOCIATION - GREECE από 
κάθε τέτοια ευθύνη και αποκατάσταση κάθε σχετικής ζημίας του. 

5. Εξουσίες του GS1 ASSOCIATION-GREECE 

5.1 Ο GS1 ASSOCIATION-GREECE δικαιούται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία και νόμιμα μέτρα – ακόμα και 
προληπτικά (συμπεριλαμβανομένης και της προσωρινής αναστολής της εμφάνισης ή διαθεσιμότητάς τους ή 
της οριστικής σήμανσης ως ανενεργών των πληροφοριών που έχει αναρτήσει το μέλος) για την εξασφάλιση 
της εύρυθμης λειτουργίας της Περιοχής Μελών, ιδίως όταν διαπιστώνεται παράβαση των κανόνων και 
προδιαγραφών της από κάποιο μέλος. 

5.2 Ο GS1 ASSOCIATION-GREECE δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα, την νομιμότητα 
και την αλήθεια των πληροφοριών, που εισάγονται στην Περιοχή Μελών από τα μέλη. Η δε παροχή των 
υπηρεσιών, που προσφέρει ο GS1 ASSOCIATION – GREECE μέσω της Περιοχής Μελών, συναρτάται άμεσα 
με την ποιότητα των εισαγόμενων σε αυτήν από τα ίδια τα μέλη πληροφοριών, καθώς και με την τήρηση των 
συμβατικών υποχρεώσεων των μελών. 

5.3 Ο GS1 ASSOCIATION-GREECE διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε αλλαγές στις μεθόδους λειτουργίας, τις 
τεχνικές προδιαγραφές, τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργικότητα, την εμφάνιση κ.λπ. της Περιοχής Μελών.  

5.4 Ο GS1 ASSOCIATION-GREECE δεν ευθύνεται για οιαδήποτε δαπάνη και ζημία (άμεση και έμμεση) οιασδήποτε 
φύσεως και αιτίας ή/και για τυχόν απώλεια δεδομένων, που θα προκληθεί στα μέλη, που κάνουν χρήση της 
Περιοχής Μελών, εφόσον δεν συναρτάται, άμεσα και αιτιωδώς, με υπαίτια και αντισυμβατική πράξη ή 
παράλειψη του GS1 ASSOCIATION-GREECE.  

5.5 Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του GS1 
ASSOCIATION-GREECE, σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του μέλους στον GS1 ASSOCIATION – 
GREECE, ο GS1 ASSOCIATION – GREECE δύναται να διατηρεί στα αρχεία του τις πληροφορίες της 
επιχείρησης και των προϊόντων του πρώην μέλους, που είχαν αναρτηθεί στην Περιοχή Μελών προ της 
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διακοπής. Στην περίπτωση αυτή οι πληροφορίες της επιχείρησης και των προϊόντων του πρώην μέλους θα 
εμφαίνονται μεν στην Περιοχή μελών, καθώς και σε αποδέκτες δεδομένων, στους οποίους έχουν ήδη 
διαβιβαστεί ή πρόκειται να διαβιβαστούν (ενδεικτικά GS1 Registry, Διαδικτυακές Βάσεις Δεδομένων - Data 
Pools, κ.α.), μέσω των τοπικών όσο και των παγκόσμιων υπηρεσιών GS1, χωρίς όμως να επικαιροποιούνται, 
αλλά με σήμανσή τους ως ανενεργές.  

6. Τελικές Διατάξεις 

6.1 Ο GS1 ASSOCIATION-GREECE διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει, οποτεδήποτε, τους παρόντες όρους και 
προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης της Περιοχής Μελών, γνωστοποιώντας κάθε ουσιώδη μεταβολή τους 
στα μέλη του, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος τους με ανάρτησή τους στην 
ιστοσελίδα www.gs1greece.org/oroi. Η μη εναντίωση του μέλους στο περιεχόμενο των νέων όρων εντός του 
ανωτέρω χρονικού διαστήματος ή/και η εξακολούθηση της χρήσης της Περιοχής Πελών από το μέλος θα 
θεωρείται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών από το μέλος. Σε αντίθετη περίπτωση, κατά την οποία το μέλος 
υποβάλλει εμπροθέσμως στον GS1 ASSOCIATION – GREECE  έγγραφη δήλωση εναντίωσης, θα υποχρεούται 
να παύσει τη χρήση της Περιοχής Μελών 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 μέλους σε αυτήν. 

6.2 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 


