Κηφισιά, 13 Ιουλίου 2010
Προς τoυς
Συνδρομητές της GS1 ΕΛΛΑΣ
Αγαπητοί Συνδρομητές,
Επειδή κατά την επικοινωνία μας με συνδρομητές μας, διαπιστώσαμε ότι εξακολουθεί να επικρατεί
σύγχυση και παραπληροφόρηση σχετικά με την αντιδικία της εταιρίας μας GS1 ΕΛΛΑΣ ΑΕ και
του GS1 AISBL, επιθυμούμε να σας επισημάνουμε τα εξής:
• Η GS1 ΕΛΛΑΣ ΑΕ (πρώην ΕΛΚΕΣΗΠ ΑΕ) διαχειρίζεται στην Ελλάδα την τράπεζα κωδικών
520XXXXXXXXXX τα τελευταία 20 χρόνια και έχει περίπου 5.000 πελάτες/συνδρομητές με τους
οποίους έχει ισχυρή συμβατική σχέση, τόσο νομικά όσο και θεσμικά.
Η σύνθεση του Δ.Σ. και η μορφή της εταιρίας της GS1 ΕΛΛΑΣ ΑΕ δεν έχουν μεταβληθεί εδώ
και 20 χρόνια.
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του GS1 AISBL, η GS1 ΕΛΛΑΣ ΑΕ απεβλήθη από μέλος του
οργανισμού για λόγους που ίσχυαν τα τελευταία 20 χρόνια (ίδιο Δ.Σ., ίδια μορφή εταιρίας).
• Η αντιδικία μας με τον GS1 AISBL, στην οποία δυστυχώς, παρά τη θέλησή μας, ενεπλάκησαν οι
συνδρομητές μας, αφορά αποκλειστικά την GS1 ΕΛΛΑΣ ΑΕ και τον GS1 AISBL και διόλου δεν
θίγει τη συμβατική σχέση της εταιρίας μας με τους συνδρομητές της.
Ο από 26 Ιανουαρίου 2010 ισχυρισμός του GS1 AISBL ότι η GS1 ΕΛΛΑΣ ΑΕ, επειδή δεν είναι
μέλος του, δε δικαιούται πλεόν να παρέχει υπηρεσίες στις ελληνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας
το όνομα και τα εμπορικά σήματά του, είναι παραπλανητικός και διαψεύδεται και μόνον από το
γεγονός ότι έξι μήνες μετά από αυτόν τον δημόσιο ισχυρισμό και δύο χρόνια μετά την επίσημη
αποβολή της, η GS1 ΕΛΛΑΣ ΑΕ εξακολουθεί να παρέχει υπηρεσίες και να χρησιμοποιεί τα
εμπορικά σήματα. Και αυτό, γιατί δεν υπάρχει καμία δικαστική απόφαση που να αναστέλλει
τη λειτουργία της και τα δικαιώματά της.
Οι οποιεσδήποτε μη τελεσίδικες αποφάσεις που έχουν ληφθεί από βελγικό δικαστήριο αφορούν
ΜΟΝΟΝ την ιδιότητά μας ως μέλος του GS1 AISBL. Αλλά ακόμη και αυτές οι αποφάσεις, δεν
ισχύουν στην Ελλάδα εφόσον δεν έχουν επικυρωθεί από τα ελληνικά δικαστήρια.
Σε κάθε περίπτωση όμως, η ουσία της αντιδικίας μας με τον GS1 AISBL δεν αφορά τη σχέση
της εταιρίας μας ως μέλος του αλλά την πραγματική εμπορική σχέση διανομέα που μας
συνδέει μαζί του τα τελευταία 20 χρόνια και που ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ να μας συνδέει. Γι’ αυτήν
ακριβώς τη σχέση, καθώς και για τα δικαιώματά μας που απορρέουν από αυτήν, τα οποία ο
GS1 AISBL επιχειρεί να σφετεριστεί, εκκρεμεί δική μας αγωγή εναντίον του.
• Παροχέας Αδειών Χρήσης Κωδικών Αριθμών GS1 520XXXXXXXXXX είναι η GS1 ΕΛΛΑΣ
ΑΕ και μόνον. Ως εκ τούτου, οι συνδρομητές μας, μόνο με την εταιρία μας μπορούν να
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συμβάλλονται για την ανανέωση της παραπάνω Άδειας Χρήσης. Είναι προφανές εξάλλου ότι,
επειδή οι Κωδικοί 520ΧΧΧΧΧΧΧΧΧX δεν ανήκουν στον GS1 AISBL, δεν μπορεί και να
χορηγήσει τέτοιον κωδικό σε καμία επιχείρηση, γιατί απλούστατα δεν είχε ποτέ και ούτε έχει
τη διαχείριση της Τράπεζας Κωδικών 520. Επομένως δεν είναι σε θέση ούτε να διασφαλίσει
τη μοναδικότητα ούτε να πιστοποιήσει την εγκυρότητα των κωδικών αυτών πράγμα πού έχει
κάνει η εταιρία μας και ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων.
Έτσι, μη μπορώντας με νόμιμο τρόπο να αποκτήσει πρόσβαση στην Τράπεζα Δεδομένων των
Συνδρομητών μας με Κωδικούς 520, ο GS1 AISBL επιχειρεί και πάλι, παραπλανώντας τις
επιχειρήσεις συνδρομητές μας, να αντλήσει με δόλιο τρόπο τα δεδομένα τους. Κάτι τέτοιο όμως
θέτει σε κίνδυνο την ομαλή διακίνηση των προϊόντων τους γιατί δεν διασφαλίζεται η εγκυρότητα
των κωδικών τους ενώ ισχύει το “ό,τι δηλώσεις είσαι”. Εάν π.χ. ισχυριστούν 3 επιχειρήσεις ότι
διαθέτουν τον ίδιον κωδικό, μόνον η GS1 ΕΛΛΑΣ ΑΕ είναι σε θέση να πιστοποιήσει σε ποιά
επιχείρηση αντιστοιχεί ο κωδικός πραγματικά.
Σας επισημαίνουμε ότι, στη διάρκεια της 20ετούς λειτουργίας της εταιρίας μας, έχουμε ήδη
επαναδιαθέσει εταιρικά προθέματα GS1 που στο παρελθόν είχαν ακυρωθεί. Ο μόνος δε που
μπορεί να πιστοποιήσει την ισχύ αυτών των κωδικών GS1 είναι η εταιρία μας μέσω των
κατατεθειμένων στο ελληνικό δημόσιο Συμβάσεων-Αδειών Χρήσης.
Αυτά και άλλα πολλά καθιστούν την αντιδικία μας με τον GS1 AISBL όχι συνηθισμένη αλλά
ιδιαίτερα πολύπλοκη και μεγάλης χρονικής διάρκειας και είναι σημαντικό, στο διάστημα αυτό, να
μη διαταραχθεί η ελληνική αγορά.
Στο σημείο αυτό, σας παρακαλώ να αναρωτηθείτε γιατί ένας διεθνής οργανισμός με κύρος
ανέχθηκε επί 20 χρόνια την παραβίαση του καταστατικού του από την GS1 ΕΛΛΑΣ ΑΕ, ενώ δεν
έχει καταφέρει εδώ και δύο χρόνια να σταματήσει την GS1 ΕΛΛΑΣ ΑΕ, αν και “απόβλητη”, από
το να παρέχει υπηρεσίες και να χρησιμοποιεί τα εμπορικά του σήματα.
Η GS1 ΕΛΛΑΣ ΑΕ απέρριψε προτάσεις εξαγοράς της και επέλεξε να προσφύγει στη δικαιοσύνη
για την προάσπιση των δικαιωμάτων της που θέλει να σφετεριστεί ο GS1 AISBL. Απέφυγε δε μέχρι
τώρα οποιαδήποτε ενέργεια αντιπαράθεσης με τις επιχειρήσεις συνδρομητές της που, με την
προτροπή του GS1 AISBL, αρνούνται να εκπληρώσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους.
Ελπίζουμε ότι με τη σωστή πληροφόρηση, οι συνδρομητές μας θα αντιληφθούν καλύτερα τόσο τα
δικαιώματά τους όσο και τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από την μεταξύ μας συμβατική
σχέση, συμβάλλοντας έτσι και στη διατήρηση της ομαλότητας της ελληνικής αγοράς σε μια ούτως
ή άλλως εξαιρετικά δύσκολη περίοδο.
Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας τόσο εγώ όσο και ο νομικός
μας σύμβουλος κ. Σωτήρης Φέλιος (Σ. Α. Φέλιος & Συνεργάτες, Ν. Βάμβα 10, 10674 Αθήνα Τηλ:
2107299630/640/650 Fax: 2107299651 Website: www.felioslawfirm.gr e-mail:
contact@felioslawfirm.gr) για κάθε συμπληρωματική πληροφορία.
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
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