520 σηµαίνει Ελλάδα
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Η κυρία Ευανθία Δήµου, πρόεδρος και διευθύνουσα σύµβουλος της GS1 Ελλάς - 520 Barcode Hellas
εξηγεί στο netweek τη σηµασία του προθέµατος 520 στα barcodes, που εδώ και 27 χρόνια αποτελεί
στρατηγικό συνεργάτη των ελληνικών επιχειρήσεων που σκέπτονται και δραστηριοποιούνται παγκόσµια.
netweek: Ποια είναι η GS1 Ελλάς - 520 Barcode Hellas;
Ευανθία Δήµου: Η εταιρεία µας έχει ως βασικό αντικείµενο την
ανάπτυξη και την εφαρµογή διεθνών προτύπων και λύσεων για
τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας, τόσο σε επιµέρους τοµείς όσο και συνολικά. Είµαστε ο
µόνος δηµιουργός µε αυθεντικό δικαίωµα για τους κωδικούς
barcode µε το πρόθεµα 520, παρέχοντας ταυτόχρονα «εγγύηση» της µοναδικότητάς τους. Καµία άλλη εταιρεία, οργανισµός ή
σωµατείο, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δεν µπορεί να εκδίδει
τους εν λόγω κωδικούς. Αυτό είναι το ανταγωνιστικό µας πλεονέκτηµα, το στοιχείο που µας διακρίνει και µας διαφοροποιεί.
Αλλωστε, πρώτοι εµείς, ως ΕΛ.ΚΕ.ΣΗ.Π. (Ελληνικό Κέντρο Σήµανσης Προϊόντων), εισάγαµε τα barcode στην ελληνική αγορά
και εδώ και 27 συναπτά έτη, βρισκόµαστε δίπλα στις ελληνικές
επιχειρήσεις που σκέφτονται παγκόσµια. Από την ίδρυση της
εταιρείας µας το 1985 έως και σήµερα, συνεχίζουµε απρόσκοπτα ως πιστός συνεργάτης να στηρίζουµε και να προωθούµε την
ελληνική επιχειρηµατικότητα, το λιανεµπόριο και τις εξαγωγές,
έχοντας εκδώσει το σύνολο των κωδικών barcode µε πρόθεµα
520 για λογαριασµό των ελληνικών επιχειρήσεων.
nw: Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας οδήγησαν στην υιοθέτηση
της νέας ονοµασίας και τι σηµατοδοτεί αυτό για την εταιρεία
σας;
Ε. Δήµου: Εγκαινιάσαµε το νέο διακριτικό τίτλο “520 Barcode
Hellas”, µε βασικό στόχο τη διευκόλυνση της ευρύτερης αγοράς.
Τα τελευταία έτη υπήρξαν αµφίβολες ανταγωνιστικές ενέργειες που στοχεύουν στη δηµιουργία σύγχυσης και παρανοήσεων
στην αγορά και στους πελάτες µας και µε το νέο τίτλο ξεκαθαρίζουµε απόλυτα το τοπίο. Πιστεύουµε ότι ο τίτλος GS1 Ελλάς
Α.Ε. -“520 Barcode Hellas”, διατηρεί το στοιχείο της ιστορικότητάς µας στην αγορά και αποτυπώνει ξεκάθαρα την ταυτότητα
και το αντικείµενό µας όσον αφορά τους κωδικούς barcode µε
πρόθεµα 520. Κατά αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιούνται τα περι-
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συστήµατος κωδικοποίησης,
το οποίο παρέχει η GS1 Ελλάς
– 520 Barcode Hellas
12

θώρια παραπλάνησης των ελληνικών επιχειρήσεων. Επιπλέον
συµµετέχουµε ενεργά και εµείς στη συντονισµένη προσπάθεια
προώθησης της ελληνικότητας των προϊόντων που καταβάλλεται σήµερα στη χώρα µας. Οι µοναδικοί κωδικοί που εκδίδει η
εταιρεία µας για τη σήµανση των ελληνικών προϊόντων διακρίνονται από τα ψηφία 520, ένα πρόθεµα που στη διάρκεια των
27 ετών καθιερώθηκε στην αντίληψη των καταναλωτών και
συµβολίζει την ελληνικότητα των προϊόντων.
nw: Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα που απολαµβάνει µια επιχείρηση, όταν συνεργάζεται µε την GS1 Ελλάς - 520 Barcode
Hellas για την έκδοση barcode;
Ε. Δήµου: Με δική µας πρωτοβουλία, εφαρµόστηκε για πρώτη
φορά στην Ελλάδα το 1985 το διεθνές σύστηµα κωδικοποίησης
µε barcode, καθιερώνοντάς το ως βασικό εργαλείο µίας κοινής
αναγνωρίσιµης γλώσσας σε όλη τη διαδικασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η έκδοση barcode αποτελεί ένα µόνο µέρος
του συνολικού συστήµατος κωδικοποίησης, το οποίο παρέχει
η GS1 Ελλάς – 520 Barcode Hellas και µέσω του οποίου διασφαλίζεται η µοναδικότητα, η εγκυρότητα, η ασφάλεια και η διεθνής αναγνωρισιµότητα και ιχνηλασιµότητα των προϊόντων. Η
εφαρµογή µίας τέτοιας κωδικοποίησης, συνιστά µία πρόκληση
που αντιµετωπίζει κάθε επιχείρηση, προκειµένου να επιτευχθεί
η αύξηση της ταχύτητας και της παραγωγικότητας, ο ποιοτικός
έλεγχος, η ελαχιστοποίηση των σφαλµάτων και η αποτελεσµατικότερη διαχείριση του κόστους και των πόρων. Άρα πρόκειται
για µία σύνθετη διαδικασία, που απαιτεί γνώση και εµπειρία
που δε δύναται να κατέχει η ίδια η επιχείρηση.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, ότι κάθε διεθνές πιστοποιητικό ISO Barcode Verification για barcode από 520 έχει εκδοθεί
από τη GS1 Ελλάς - 520 Barcode Hellas, όπως επίσης, ότι η
εταιρεία µας είναι εκείνη που έχει σχεδιάσει ή καθοδηγήσει τη
σχεδίαση των προδιαγραφών, της µορφής και του περιεχοµένου της σήµανσης, οποιασδήποτε διεθνούς παλέτας ελληνικής
εταιρείας µε barcode 520.
Οι πελάτες µας, αριθµούν σε περισσότερες από 4.800 ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, καλύπτουν σχεδόν όλο το
φάσµα και τους τοµείς της ελληνικής παραγωγικής και εµπορικής δραστηριότητας, όπως αυτή εξελίχθηκε την τελευταία
30ετία. Η εµπειρία που έχουµε αποκοµίσει, σε συνδυασµό µε
τη στενή παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων, µας
επιτρέπει να κατέχουµε σφαιρική και ακριβή γνώση των προ-
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nw: Τι σηµαίνει για ένα προϊόν να διαθέτει ένα barcode µε το
πρόθεµα 520;
Ε. Δήµου: Το πρόθεµα 520 στους κωδικούς barcode δεν αποκλείει άλλη χώρα κατασκευής, ωστόσο, στο 97% των περιπτώσεων διακρίνει τις ελληνικές επιχειρήσεις και έχει αποδοθεί
σε εγχώρια παραγόµενα προϊόντα, τα οποία διακινούνται στην
ελληνική και διεθνή αγορά. Επιπλέον, ο κωδικός barcode µε το
πρόθεµα 520 που εκδίδει η GS1 Ελλάς – 520 Barcode Hellas,
διαθέτει διεθνή αναγνώριση ως στοιχείο ελληνικότητας. Το
σηµαντικότερο διαπιστευτήριο αυτής της παραδοχής, αποτελεί
το γεγονός ότι ξένοι προµηθευτές σε µεγάλες αγορές όπως η
Κίνα, που εισάγουν ελληνικά προϊόντα, ζητούν κωδικοποίηση
αποκλειστικά µε πρόθεµα 520.
Όσον αφορά στα οφέλη για το καταναλωτικό κοινό, το πρόθεµα
520 -σε συνδυασµό µε την ειδική σήµανση όπου υφίσταται- διευκολύνει τους καταναλωτές στην Ελλάδα και σε ολόκληρο
τον κόσµο, να αναγνωρίζουν την προέλευση των προϊόντων
που αγοράζουν. Σε µία εποχή τόσο σηµαντική για τη στήριξη της
ελληνικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας και των εξαγωγών,
τα barcode µε πρόθεµα 520 αποτελούν εθνική ταυτότητα και
αξιόπιστο στοιχείο διεθνούς αναγνώρισης των προϊόντων που
παράγονται από ελληνικές επιχειρήσεις.

Τέλος, πρόσφατα προέκυψε η ανάγκη ακόµη µίας σηµαντικής νέας υπηρεσίας που εντάχθηκε στο χαρτοφυλάκιό µας, το
validation των κωδικών barcode, προκειµένου να εντοπίζονται
κωδικοί «µαϊµού» που άρχισαν να κυκλοφορούν στην αγορά
και προέρχονται από συγκεκριµένους γεωγραφικούς τόπους.
Μάλιστα, οι κωδικοί αυτοί συµπίπτουν µε κωδικούς ελληνικών
εταιρειών λόγω της προβολής που έχει γίνει στους κωδικούς
από 520.
Θα πρέπει, λοιπόν, να υπάρχει η δυνατότητα και η βούληση
παρακολούθησης των τεχνολογικών εξελίξεων, ενώ απαιτείται
προσαρµοστικότητα σε αυτές τις εξελίξεις και στις εξειδικευµένες ανάγκες της εθνικής αγοράς, που επιτυγχάνονται µε επενδύσεις σε προσωπικό και εξοπλισµό. Κυρίως όµως, πρέπει να
υπάρχει η δυνατότητα λήψης ανεξάρτητων αποφάσεων, προκειµένου να διατηρούνται λεπτές ισορροπίες στην αγορά. nw
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βληµάτων, αλλά και των λύσεων, στις εξειδικευµένες ανάγκες
και τις δυνατότητες της ελληνικής αγοράς.

nw: Ποιές είναι οι υπηρεσίες που παρέχετε στους πελάτες
που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν barcode;
Ε. Δήµου: Η εταιρεία µας διαρκώς εµπλουτίζει και αναβαθµίζει
τις υπηρεσίες της, µε δεδοµένο ότι οι συνθήκες, οι απαιτήσεις
της αγοράς και οι τεχνολογικές δυνατότητες συνεχώς µεταβάλλονται.
Συγκεκριµένα, παρέχουµε υπηρεσίες απαραίτητες για την εφαρµογή της ορθής κωδικοποίησης στο πλαίσιο κάθε επιχείρησης,
όπως οι προδιαγραφές του συστήµατος και ο σχεδιασµός των
εφαρµογών, το Help Desk µε remote online support, η διοργάνωση εξειδικευµένων εκπαιδευτικών σεµιναρίων σε ολόκληρη
την Ελλάδα, η επαλήθευση-verification των εκτυπώσεων, οι
έλεγχοι σε σηµεία πώλησης και µία γκάµα πρόσθετων συµβουλευτικών υπηρεσιών για τις ανάγκες των συνδροµητών µας.
Στο portfolio µας σύντοµα προστίθεται και το i520.gr, η Διεθνής
Βάση Κωδικών Barcode των ελληνικών επιχειρήσεων και προϊόντων, για την προβολή τους σε παγκόσµιο επίπεδο. Επιπλέον, µέσα από την ιστοσελίδα www.520barcodehellas.com, οι
συνδροµητές µας µπορούν να δηµιουργήσουν γρήγορα και
αξιόπιστα το δικό τους barcode µε πρόθεµα 520. Ήδη, µε αυτήν
την υπηρεσία έχουν δηµιουργηθεί µοναδικοί κωδικοί barcode
για περισσότερα από 12.000 διαφορετικά προϊόντα, ανοίγοντας
στις επιχειρήσεις νέους ορίζοντες για τις εξαγωγές των προϊόντων αυτών.
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Ιστορική αναδροµή - GS1 Ελλάς Α.Ε. – 520 Barcode Hellas
1984

1999

Οι εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων, κυρίως τροφίµων
και ποτών, αντιµετωπίζουν σηµαντικά προβλήµατα, καθώς
δε διαθέτουν σήµανση µε µοναδικούς κωδικούς barcode,
σύµφωνα µε το σύστηµα κωδικοποίησης που είχε αρχίσει να
υιοθετείται διεθνώς.

Τα barcode που εκδίδει η ΕΛ.ΚΕ.ΣΗ.Π Α.Ε. χρησιµοποιούνται
πλέον και σε υπηρεσίες και ειδικότερα στην κωδικοποίηση των
λογαριασµών του ΟΤΕ.
Έτσι οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται γρηγορότερα και µε
µικρότερη πιθανότητα λάθους.

1985

2004

Με την πρωτοβουλία του ΣΕΒΤ και τη συνδροµή της κυρίας
Ευανθίας Δήµου, Γενικής Διευθύντριας και µέλος Δ.Σ. του ΣΕΒΤ,
ιδρύεται το ΕΛ.ΚΕ.ΣΗ.Π, µε σκοπό την εφαρµογή του διεθνούς
συστήµατος κωδικοποίησης στην Ελλάδα.
Δηµιουργούνται έτσι οι προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη
κυκλοφορία των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.
Το ΕΛ.ΚΕ.ΣΗ.Π δηµιουργεί και εκδίδει τους µοναδικούς
κωδικούς για τη σήµανση των ελληνικών προϊόντων που
αρχίζουν από 520, ένα πρόθεµα που στη διάρκεια των 27
ετών θα καθιερωθεί ως συµβολικό για την ελληνικότητα των
προϊόντων.

Η ΕΛ.ΚΕ.ΣΗ.Π Α.Ε. αναπτύσσει το πρωτοποριακό σύστηµα
barcode για τη σήµανση των συνταγολογίων και των βιβλιαρίων
ασθενείας των Ασφαλιστικών Ταµείων µε την ηλεκτρονική
συνταγογράφηση.
Η αρχή γίνεται µε τον ΟΠΑΔ (Οργανισµό Περίθαλψης
Ασφαλισµένων Δηµοσίου) και σύντοµα ακολουθούν και τα
υπόλοιπα Ασφαλιστικά Ταµεία.
Το έργο αυτό αποτελεί παγκόσµια πρωτοπορία για την
ΕΛ.ΚΕ.ΣΗ.Π Α.Ε.

1986 – 1988
Ο πρώτος κωδικός αποδίδεται στην εταιρεία ΑΧΑΪΑ CLAUS που
τον χρησιµοποιεί άµεσα στις εξαγωγικές της δραστηριότητες.
Τα επόµενα χρόνια, τα Supermarkets δεν εφαρµόζουν στα
ταµεία και τις αποθήκες τους τη διεθνή κωδικοποίηση, σε
αντίθεση µε ό,τι συµβαίνει στις περισσότερες ευρωπαϊκές
χώρες. Απαιτείται ακόµη χρόνος προσαρµογής.

1989
Το ΕΛ.ΚΕ.ΣΗ.Π από αστική εταιρεία µετατρέπεται σε
ΕΛ.ΚΕ.ΣΗ.Π Α.Ε., αποκτώντας την ευελιξία και τα κεφάλαια
που της επιτρέπουν να επενδύσει, προκειµένου να ανταποκριθεί
στην επερχόµενη µεγάλη αλλαγή που σηµατοδοτεί η έλευση
του 1992.

2005
Η ΕΛ.ΚΕ.ΣΗ.Π Α.Ε., σε στενή συνεργασία µε τον ΕΟΦ, θέτει
τις προδιαγραφές σήµανσης για τις ταινίες γνησιότητας
(ΕΟΦόσηµο) και δεσµεύει το ειδικό πρόθεµα 280 για την
κωδικοποίησή τους. Δίνεται πλέον η δυνατότητα στους
ασφαλιστικούς φορείς να διαχειρίζονται τα δεδοµένα µε
αξιοπιστία, ταχύτητα και ακρίβεια.

2006
Η ΕΛ.ΚΕ.ΣΗ.Π Α.Ε. µετατρέπεται σε GS1 ΕΛΛΑΣ Α.Ε., αλλαγή
που επιβάλεται στο πλαίσιο της ιδιότητάς της ως µέλους του
συνδέσµου GS1 AISBL Βελγίου.
Οι υπηρεσίες της GS1 Ελλάς Α.Ε. αναγνωρίζονται διεθνώς και
η εταιρεία βραβεύεται από τη διεθνή κοινότητα για την 20ετή
προσφορά της στην ελληνική αγορά µε πρωτοβουλία του
Συνδέσµου Kωδικοποιητών GS1 AISBL.

1992

2010

Οι µεγάλες αλυσίδες στην Ελλάδα εφαρµόζουν τη διεθνή
κωδικοποίηση. Στα ράφια τους µπαίνουν πλέον µόνο προϊόντα
που διαθέτουν barcode. Μέσα σε έξι µήνες, πάνω από 500
ελληνικές επιχειρήσεις κωδικοποιούν τα προϊόντα τους µε
barcode από 520. Η ανάγκη για ενηµέρωση, υποστήριξη
και εκπαίδευση των στελεχών των ελληνικών επιχειρήσεων
σε όλη τη χώρα είναι πλέον επιτακτική. Η ΕΛ.ΚΕ.ΣΗ.Π Α.Ε.
ανταποκρίνεται µε συνέπεια και αποτελεσµατικότητα.

Σε παγκόσµια πρωτοτυπία, η GS1 Ελλάς Α.Ε. παρέχει τη
δυνατότητα στους πελάτες της να δηµιουργούν οι ίδιοι τα
barcode των προϊόντων τους µέσα από την ιστοσελίδα της.
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2012
Η GS1 ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ανταποκρινόµενη στο αίτηµα των 4.800
πελατών της, αποκτά το νέο διακριτικό τίτλο GS1 Ελλάς Α.Ε.
– “520 Barcode Hellas” βαδίζοντας σταθερά στο µέλλον.
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