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Intro video
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https://youtu.be/0d9gfaS06e8
https://youtu.be/0d9gfaS06e8
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Ο GS1
πιστεύει στα πρότυπα 
και την δύναμη τους να 
αλλάξουν τον τρόπο 

που ζούμε και

εργαζόμαστε
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GS1 – H παγκόσμια γλώσσα του επιχειρείν        

Ο GS1 είναι ο παγκόσμιος 

οργανισμός διαχείρισης και 

ανάπτυξης προτύπων για την 

εφοδιαστική αλυσίδα.
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Ουδέτερος και 
μη 

κερδοσκοπικός

Οδηγείται και 
διοικείται από 

τους 
χρήστες/μέλη 

του

Παγκόσμιος και 
τοπικός

Προάγει την 
συνεργασία και 
την ανάπτυξη 
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GS1 – H παγκόσμια γλώσσα του επιχειρείν        -A-
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Οδηγείται και διοικείται από τους χρήστες/μέλη του

 Λειτουργεί ωs Σύνδεσμος Επιχειρήσεων με ισότιμα μέλη

και η διοίκηση ασκείται αποκλειστικά από τα μέλη του 

συνδέσμου /χρήστες των προτύπων GS1, με διαδικασία 

Γενικής Συνέλευσης και εκλογής ΔΣ.
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GS1 – H παγκόσμια γλώσσα του επιχειρείν        -B-

6

Ουδέτερος και μη κερδοσκοπικός

 Ουδέτερος γιατί εκπροσωπώντας αλλά και ενεργώντας για όλες τις 

επιχειρήσεις δεν μπορεί να έχει θέση υπέρ ή εναντίον κάποιας

 Μη κερδοσκοπικός γιατί τα μέλη αποφασίζουν, στην ετήσια ΓΣ, την 

τιμολογιακή πολιτική (π.χ. το ύψος των συνδρομών) 
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GS1 – H παγκόσμια γλώσσα του επιχειρείν        -Γ-
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Παγκόσμιος και τοπικός

 Τοπικά, μέσω των γραφείων ανά χώρα (σε 112 χώρες στον κόσμο) 

για την εφαρμογή των προτύπων αλλά και με τη συμμετοχή τους στις 

ομάδες εργασίας δημιουργίας νέων προτύπων ή επικαιροποίησης των 

ήδη υπαρχόντων, ή σε συνεργασία με δημόσιους φορείς, 

εκπαιδευτικά ιδρύματα και ελεγκτικούς μηχανισμούς.

 Παγκόσμιος, μέσω της συνεργασίας μεταξύ των 112 γραφείων και 

των κεντρικών, αλλά και της συνεργασίας με παγκόσμιους 

οργανισμούς ίδιου ή παρόμοιου χαρακτήρα.

 Έτσι η τοπική ανάγκη βρίσκει παγκόσμια λύση (και αντίστροφα)
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GS1 – H παγκόσμια γλώσσα του επιχειρείν        -Δ-
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Προάγει την συνεργασία και την ανάπτυξη μέσω της 

δημιουργίας, σχεδιασμού και εφαρμογής διεθνώς αποδεκτών 

και αναγνωρίσιμων προτύπων

 Η Συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων αλλά και μεταξύ 

επιχειρήσεων και φορέων γίνεται απλούστερη και πιο άμεση

 Οι επιχειρήσεις με την χρήση των προτύπων κερδίζουν χρόνο, 

γίνονται πιο αποδοτικές και αειφόρες ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η 

ασφάλεια τόσο των ίδιων των επιχειρήσεων αλλά και των 

καταναλωτών. Έτσι, ο χρόνος επενδύεται στην ανάπτυξη και όχι 

στην επίλυση εσωτερικών διαδικασιών.
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Πως αναπτύσσουμε τα πρότυπα
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H διαδικασία που ακολουθούμε για την δημιουργία ενός νέου 
προτύπου εξασφαλίζει ότι τα πρότυπά μας είναι πραγματικά 

Παγκόσμια:

1. Προσδιορισμός 
σχέσεων/εμπλε-
κομένων μερών

2. Συλλογή 
Απαιτήσεων

4. Ανάπτυξη 
υλικού 
εφαρμογής

3. Δημιουργία 
προτύπου
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GS1

Είμαστε τα μέλη μας !
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Ενδεικτικές εφαρμογές
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Βελτίωση 
διαδικασιών reverse 

Logistics

Μείωση του 
χρόνου 

παράδοσης των 
προιόντων σας
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Κυριότεροι κλάδοι της Βιομηχανίας
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Ενδύματα

Εστίαση

Τυποποιημένα 
Φρέσκα Προϊόντα

Γενικό Εμπόριο

ΥγείαΛιανεμπόριο Μεταφορές 
& Logistics

Καταναλωτικά 
προϊόντα/Τρόφιμα

Τεχνικές 
Βιομηχανίες
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Τα πρότυπα μας
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Ταυτοποίηση
Μοναδική – με παγκόσμια αναγνώριση και αποδοχή-
ταυτοποίηση προϊόντων, παγίων, θέσεων κλπ.

Συλλογή
Αυτόματη και σε πραγματικό χρόνο συλλογή των 
δεδομένων, με ακρίβεια

Διανομή
Αποδοτική μεταφορά της πληροφορίας από αυθεντικές και 
αξιόπιστες πηγές
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Το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο πρότυπο?

GS1 barcodes 
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Παγκόσμιο Μητρώο κωδικών GS1 : GEPIR

• Η μόνη έγκυρη και με ανοικτή πρόσβαση, πηγή πληροφορίων 

για την επιχείρηση, με μοναδική πληροφορία το Barcode. 

Σύντομα και με πληροφορίες για το ίδιο το προϊόν.

• Το σημείο που το προϊόν ταυτοποιείται με την επιχείρηση

• Με βάση το Gepir λειτουργούν άλλα «εργαλεία» (π.χ.

Membercheck: έλεγχος ολόκληρης βάσης εκατομμυρίων 

κωδικών και σύνδεση τους με τις επιχειρήσεις). 

• Ήδη χρησιμοποιείται ως βάση πληροφόρησης από τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων (εφαρμογή IPM)

•www.gepir.org
• Διαθέσιμη ως εφαρμογή και για κινητά Android & IoS
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http://www.gepir.org/
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Ο GS1 σε αριθμούς

• 112 εθνικά γραφεία-Μέλη/Οργανισμοί

• Περισσότερες από 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις 

παγκοσμίως, χρησιμοποιούν πρότυπα GS1

• Περισσότερα από 100 εκατομμύρια προϊόντα 

φέρουν GS1 barcodes σε όλο τον κόσμο

• Περισσότερα από 5 δισ. GS1 barcodes 

σκανάρονται καθημερινά
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GS1 Association Greece

● ...ένα από τα 112 μέλη του GS1 παγκοσμίως  

● O μοναδικός εξουσιοδοτημένος φορέας του για 
την Ελλάδα που διαχειρίζεται τα προθέματα από 
520 & 521

● Σωματείο, μη κερδοσκοπικό

● Δημιουργήθηκε και διοικείται από τις ίδιες τις 
επιχειρήσεις - χρήστες του συστήματος GS1 στην 
Ελλάδα 

● Μέλη του είναι ήδη πολλές επιχειρήσεις σε όλες 
τις κατηγορίες μεγεθών από διάφορους κλάδους

● Συνεργάζεται ήδη με επιτυχία με δημόσιους 
φορείς (Τράπεζα της Ελλάδος, ΕΦΕΤ, Τελωνεία, 
ΕΟΠΥΥ, Υπ. Οικονομικών κ.α.)
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As the UK’s largest and most 
successful supermarket, Tesco has a 
reputation as an innovator and 
forward thinker. However, its recent 
adoption of GS1 labelling for fresh 
fruit produce posed significant 
challenges for their many fruit 
packing suppliers faced with the need 
to provide pre-labelled produce, and 
ensure accurate, high quality printing 
in a much smaller label format than a 
traditional barcode label.

Walmart requires a GS1 Company 
Prefix number, on your application 
documents.

Colruyt has always paid attention to quality 
and resistant product, which is accurate and 
reliable…GDSN is part of this, we expect GDSN 
will lead to accurate and improved data 
quality. Firstly GDSN so creates a common 
language, the rules and definitions for both 
parties are known. Alternatively, enter the 
vendor per product, but one chip, which will 
reduce the risk of errors. GDSN can also lead 
to efficiency gains for both the suppliers and 
ourselves, and is a prime example of a win-
win situation. "
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Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce)
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We verify the authenticity of product 
UPCs by checking the GS1 database. 
UPCs that do not match the 
information provided by GS1 will be 
considered invalid. We recommend 
obtaining your UPCs directly from 
GS1 (and not from other third parties 
selling UPC licenses) to ensure the 
appropriate information is reflected in 
the GS1 database………..amazons-
new-upc-policy/

From June 2015, eBay started to roll 
out the use of product identifiers on 
listings – making it quicker and easier 
for buyers to find your products on 
eBay and search engines.

Alibaba and GS1 would like to invite suppliers and distributors to 
adopt GS1 standards to uniquely identify your products using 
the GS1 barcode or Global Trade Item Number (GTIN) and to 
share your data via GS1’s Global Data Synchronisation 
Network™ (GDSN®). 
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Ελληνική Πραγματικότητα

• Εξαγωγές χωρίς GS1?
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Δημήτρης Χρήστου

Director, Market Development

GS1 Association-Greece

T: 210 9904260

d.christou@gs1greece.org

Ευχαριστώ για την προσοχή 
σας.
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