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Re tail ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Συ νέ ντευ ξη στην
Ηλέκτρα Λυµπεροπούλου   [            ] ε µια παγκοσµιοποιηµένη εφοδιαστική αλυ-

σίδα, όπου οι κωδικοί κυριαρχούν, τα πρότυ-
πα GS1 είναι κοινή γλώσσα των επιχειρήσεων, 
εξασφαλίζοντας αποδοτικότητα και περιορισµό 
του κόστους στις εµπορικές συναλλαγές. Για τον 
Οργανισµό GS1 AISBL, τις καινοτοµίες που προ-

ωθούνται, αλλά και τη σηµασία εκπροσώπησης 
στην Ελλάδα, µιλάει στο Retail Business o Philippe 

Wéry, CFO GS1 Global Office.
Μιλήστε µας για το GS1 AISBL και τους σκοπούς του Οργανισµού.
Το GS1 AISBL είναι ένας παγκόσµιος Οργανισµός που εκπροσωπείται σε 
περισσότερες από 100 χώρες στον κόσµο. Δουλεύουµε για τους χρήστες 
µας, ενώ αυτοί κατευθύνουν τη λειτουργία του Οργανισµού, όχι µόνο σε 
παγκόσµιο αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο, µέσω των κατά τόπους 
Οργανισµών. Οι χρήστες µας προέρχονται από τη βιοµηχανία και το 
λιανεµπόριο, όπως ενδεικτικά οι P&G, Nestlé, Unilever, Carrefour, Metro, 
Makro. Επίσης, η δράση µας καλύπτει και τον τοµέα της Υγείας, συνερ-
γαζόµενοι µε νοσοκοµεία, φαρµακευτικές εταιρείες, κατασκευαστές 
ιατρικού εξοπλισµού, αλλά και τον τοµέα των µεταφορών. Ουσιαστικά, 
πρωταρχική λειτουργία µας είναι η καθοδήγηση των χρηστών για την 
ανάπτυξη και την εφαρµογή διεθνών προτύπων. Συγκεντρώνουµε τα 
µέλη µας προκειµένου να δηµιουργηθούν τα νέα πρότυπα, καθιερώ-
νουµε οδηγίες και διαδικασίες, αλλά είµαστε υπεύθυνοι και για την 
εφαρµογή τους στις χώρες. 

στική αλυσίδα. Δεν µιλάµε ακριβώς για barcodes, αλλά για αναγνώριση 
µέσω ραδιοσυχνοτήτων. Ένα chip που περιέχει πλήθος δεδοµένων και 
µια κεραία τοποθετούνται στη συσκευασία και µέσω ειδικής συσκευής 
«διαβάζεται» το σήµα, χωρίς να χρειάζεται άµεση οπτική επαφή του 
σκάνερ µε την ετικέτα. Αυτή είναι η νέα εποχή στα πρότυπα. Η WalMart 
αποφάσισε να εφαρµόσει τη µέθοδο αυτή και όλα τα προϊόντα της είναι 
εξοπλισµένα µε ειδικά chip, προσφέροντας τη δυνατότητα ακριβούς 
εντοπισµού των προϊόντων (χρώµα, µέγεθος), επιτρέποντας  τη σωστή 
οργάνωση και αναπλήρωση στο ράφι. Είναι µια άκρως αποτελεσµατική 
µέθοδος, που βοηθά στη διαχείριση αποθεµάτων και φορτίων και σκο-
πεύουµε να την εφαρµόσουµε σε όλα τα καταστήµατα. 
Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα των ελληνικών επιχειρήσεων από τη συµµετοχή 
τους στο GS1 µέσω του GS1 Association Greece;
Αν είσαι βιοµηχανία και θες να προωθήσεις τα προϊόντα σου στο λιανε-
µπόριο, τότε χρειάζεσαι barcodes. Αυτό βοηθάει και στις εξαγωγές των 
ελληνικών επιχειρήσεων και την επέκταση σε νέες αγορές. Αυτό µπορεί 
να γίνει µόνο µέσω της εφαρµογής των διεθνών προτύπων, όχι µόνο στα 
εξαγόµενα προϊόντα. Τα πρότυπα GS1 ανοίγουν την παγκόσµια αγορά 
στα ελληνικά προϊόντα. Παλιότερα ο καθένας χρησιµοποιούσε το δικό 
του σύστηµα. Πλέον, η βιοµηχανία και οι λιανέµποροι χρησιµοποιούν 
ένα σύστηµα σαν µια κοινή γλώσσα. Ωστόσο είναι εφικτή η ανταλλαγή 

σηµαντικών εµπορικών πληροφοριών µετα-
ξύ των εταιρειών, όπως ο χρόνος αποστολής 
και παράδοσης των προϊόντων. Οι κωδικοί 
είναι διαθέσιµοι σε µια µηχανή αναζήτησης 
(GEPIR), καθιστώντας προσβάσιµες στο 
κοινό πληροφορίες για τις επιχειρήσεις και 
barcodes µέσω ενός website. Στην Ελλάδα, 
περίπου 6.000 επιχειρήσεις χρησιµοποιούν 
το σύστηµα. 
Πώς επιδρά η εφαρµογή των προτύπων στην 
ελληνική οικονοµία;
Όταν µια επιχείρηση χρησιµοποιεί το σύ-
στηµα GS1, βελτιώνει την απόδοσή της. Τη 
βοηθά να περιορίσει το κόστος και να γνω-
ρίζει πού είναι τα προϊόντα της, παρέχοντας 
διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα, από 
τον προµηθευτή µέχρι τον τελικό κατανα-
λωτή. Ό,τι είναι καλό για τις επιχειρήσεις 
είναι καλό και για την οικονοµία. Πρόκειται 
για διεθνή πρότυπα που εφαρµόζονται από 
1,5 εκατ. επιχειρήσεις σε όλο τον κόσµο. 
Αν δεν εφαρµόζονταν αυτά τα πρότυπα, 
τότε θα επικρατούσε σύγχυση και αυτό θα 
γυρνούσε την ελληνική οικονοµία πίσω. Θα 
γυρνάγαµε στο Μεσαίωνα, καθώς κανείς 
δεν θα γνώριζε ποια είναι τα προϊόντα και 
πού βρίσκονται. Υπάρχουν κανόνες πίσω 
από τη χρήση αυτών των αριθµών, όπως 
και ολόκληρη τεχνική πλευρά, καθιστώντας 
αναγκαία την εκπροσώπηση από τοπικούς 
Οργανισµούς, που θα προσφέρουν εκπαί-
δευση, εξάσκηση και τεχνικές συµβουλές 
στις εταιρείες. Αυτόν το ρόλο καλούνται να 
εκπληρώσουν οι τοπικοί Οργανισµοί. 
Πιστεύετε ότι είναι ιδανική συγκυρία για την 
εκπροσώπηση του GS1 AISBL στην Ελλάδα;
Ξεκινήσαµε µια νέα προσπάθεια να ξανα-
κτίσουµε τον τοπικό Οργανισµό, που θα 
είναι σε συµφωνία µε τις αρχές µας. Μας 
πήρε αρκετό καιρό και έχουµε ξεκινήσει 
εδώ και ένα χρόνο, επισήµως. Σίγουρα το 
timing δεν είναι ιδανικό, ωστόσο χρειαζόταν 
να ξεκινήσει στην Ελλάδα και είµαστε ευχα-
ριστηµένοι από τη µέχρι τώρα πορεία µας. 
Πώς θα περιγράφατε τη σχέση του ελληνικού 
Οργανισµού µε τον διεθνή;
Το ελληνικό σωµατείο GS1 Association 
Greece είναι µέρος της παγκόσµιας οικογέ-
νειας. Πολλά από τα θέµατα που αντιµετω-
πίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι τα 
ίδια µε άλλες χώρες. Με το να είναι µέλη 
του παγκόσµιου Οργανισµού έχουν τη δυ-
νατότητα να συµµετέχουν στην ανάπτυξη 
των προτύπων. Δεν τα δηµιουργούµε εµείς, 
απλά συγκεντρώνουµε τους ανθρώπους και 
διαχειριζόµαστε τη διαδικασία. Οι Έλληνες 
χρήστες µπορούν να συµµετάσχουν σε 
αυτήν τη διαδικασία δηµιουργώντας πρό-
τυπα, αλλά και να µάθουν από τους άλλους 
Οργανισµούς και τους χρήστες άλλων χω-
ρών. Προωθούµε υπηρεσίες και λύσεις στη 
διάθεση του GS1 Association Greece, που 
αφορούν σε ποικίλα θέµατα, όπως είναι η 
ιχνηλασιµότητα.    R

Πόσο σηµαντική είναι η οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και logistics;
Είναι εξαιρετικά σηµαντική, προκειµένου να διασφαλίσει την αποτελε-
σµατικότητα στις µεταφορές, παρέχοντας τη δυνατότητα εντοπισµού 
και ταυτοποίησης των προϊόντων. Το τελευταίο είναι πολύ σηµαντικό 
για τα τρόφιµα, αλλά και για τα φαρµακευτικά προϊόντα. Πρόκειται για 
ένα κριτικής σηµασίας εργαλείο, αφού παντού πλέον υπάρχουν κωδι-
κοί, ενώ, για παράδειγµα, στις επιχειρήσεις υπάρχουν QR Codes, όπου 
µπορεί να σκανάρει κανείς µε το smartphone. Ο κόσµος είναι γεµάτος 
από barcodes, τα οποία γίνονται όλο και πιο δηµοφιλή στις παγκόσµιες 
συναλλαγές. Τα µέλη του GS1 αναπτύσσουν πληροφορίες και δεδοµένα 
προκειµένου να ελέγξουν τα αποθέµατα, να εξασφαλίσουν ταχύτητα και 
αποτελεσµατικότητα, να έχουν µεγαλύτερη διαθεσιµότητα στο ράφι και 
στο τέλος της ηµέρας να έχουν µεγαλύτερες πωλήσεις και µικρότερο 
κόστος. Μέσω των προτύπων η βιοµηχανία στο σύνολό της βάζει τις 
βάσεις για τη βελτίωση και την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
Μπορείτε να µας περιγράψετε κάποιες καινοτοµίες αναφορικά µε την 
εφαρµογή προτύπων;
Η µοναδική ταυτοποίηση κάθε µεµονωµένου προϊόντος και όχι απλώς 
της σειράς είναι µια καινοτοµία όσον αφορά στην ιχνηλασιµότητα. Η 
βιοµηχανία µπορεί να γνωρίζει µε ακρίβεια ανά πάσα στιγµή πού είναι το 
κάθε προϊόν της αλυσίδας, εκµηδενίζοντας τις «απώλειες» στην εφοδια-
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