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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Γενική Συνέλευση και Παγκόσμια Σύνοδος Κορυφής GS1 στο Λος Άντζελες:  

Η 40η επέτειος λειτουργίας και οι μεγάλες ευκαιρίες των επόμενων 40 χρόνων 

    
Αθήνα, 13 Ιουνίου 2013. O GS1 Association Greece, ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος 

φορέας στην Ελλάδα για την έκδοση και διαχείριση GS1 κωδικών barcodes, 

συμμετείχε ως μέλος στην Γενική Συνέλευση και Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής του 

GS1 που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα με μεγάλη επιτυχία στο Λος Άντζελες. Η 

εκδήλωση, που είχε εορταστικό χαρακτήρα, σηματοδότησε την συμπλήρωση 40 

ετών όπου οι πρωτοπόρες εταιρίες του εμπορικού κλάδου επέλεξαν ένα μοναδικό 

πρότυπο αναγνώρισης προϊόντων, το “GS1 barcode”.  

 

Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν ηγετικά στελέχη από διακόσιες εξήντα εταιρίες 

και εκπρόσωποιτων Οργανισμών-μελών του GS1 από όλο τον κόσμο, όπως οι Tesco, 

P&G, Unilever, Nestle, Safeway, The J.M. Smucker Co, Walmart, Bright Food Group, 

Carrefour, Cisco, Coca-Cola, Aeon, B. Braun, Daimler, Kroger, Future Group, Johnson 

& Johnson, Kraft Foods, Kimberly-Clark, Kroger, Li & Fung, Metro, Pepsi Co, Sara Lee, 

McCain, Merck, κα. 

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησαν των απολογισμό των 40 ετών 

λειτουργίας, ενώ ενημερώθηκαν για τις τελευταίες εξελίξεις και τη στρατηγική που 

έχει χαράξει ο GS1 για τα 40 χρόνια που έπονται. Μια στρατηγική που θα 

αποτελέσει το εχέγγυο ώστε ο Οργανισμός να συνεχίσει την ανοδική του πορεία στο 

πλευρό των επιχειρήσεων με την ίδια επιτυχία. Η Παγκόσμια Σύνοδος Κορυφής 

επικεντρώθηκε στην εξέλιξη των επιχειρήσεων και του εμπορίου σε όλο των κόσμο 

και τους παράγοντες επιτυχίας για το μέλλον. Ο GS1 έδωσε έμφαση και 

προτεραιότητα σε πέντε σημαντικούς τομείς. Γι’ αυτό το λόγο επέλεξε να τους 

παρουσιάσουν ως βασικοί ομιλητές σημαίνοντες προσωπικότητες παγκοσμίου 

φήμης. Οι παρακάτω παρουσιάσεις αποτέλεσαν δεξαμενή εξαγωγής πολύτιμων 

συμπερασμάτων που αφορούν στο μέλλον του επιχειρηματικού κλάδου:  

• Καινοτομία – παρουσίασε ο Sir Ken Robinson, παγκοσμίου φήμης 

συγγραφέας και ομιλητής 

• Παγκοσμιοποίηση – παρουσίασε η Noreena Hertz, διάσημη συγγραφέας και 

αναγνωρισμένη οικονομολόγος 

• Ηγετική Θέση – παρουσίασε ο Dr. Marshall Goldsmith, πασίγνωστος 

συγγραφέας και ειδικός στο management  

• Αναδυόμενες Ευκαιρίες – παρουσίασε o Gary Kovacs, Διευθύνων 

Σύμβουλος του Mozilla Corporation 

• Αλληλοεξάρτηση – παρουσίασαν οι Sandy Douglas, Global Chief Costumer 

Officer της Coca-Cola Company και Rollin Ford, Executive Vice President and 

CAO της Walmart  
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Μεταξύ των παρουσιάσεων ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν αυτή της γνωστής εταιρίας 

συμβούλων McKinsey & Co σχετικά με την ψηφιακή στρατηγική και του Sanjay 

Sarma, Δ/ντή Digital Learning του ΜΙΤ, με θέμα «Πού πρέπει να εστιάσουμε τα 

επόμενα 40 χρόνια».  

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του GS1, κ. Miguel Lopera, στo πλαίσιo του απολογισμού 

της Γενικής Συνέλευσης, τόνισε: «Ο εορτασμός των 40 χρόνων του πρώτου GS1 

barcode αποτελεί μια υπενθύμιση των αξιών που προωθεί ο GS1 στο παγκόσμιο 

επιχειρηματικό περιβάλλον: οι άνθρωποι του GS1, και οι εταιρίες-μέλη μας, 

εμπιστεύονται και στηρίζουν ο ένας τον άλλο λειτουργώντας με ΕΝΑ όραμα, 

μιλώντας με ΜΙΑ Φωνή, δρώντας ως ΕΝΑΣ Οργανισμός. Αυτή είναι η θεμελιώδης 

αρχή του Οργανισμού μας. Η φετινή Παγκόσμια Σύνοδος Κορυφής αποτέλεσε μια 

ευκαιρία όχι μόνο για να γιορτάσουμε τα 40 χρόνια λειτουργίας μας αλλά και να 

χαράξουμε την στρατηγική που θα μας οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων μας για 

τα επόμενα 40 χρόνια, επενδύοντας στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες».  

 

………………………………………………………………….. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 

 

Σχετικά με τον GS1 

Ο GS1 είναι ένας ουδέτερος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ασχολείται με το σχεδιασμό και την 

εφαρμογή διεθνών προτύπων και λύσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της 

διαφάνειας στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Καθοδηγείται από περίπου 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις που 

χρησιμοποιώντας το Σύστημα Προτύπων GS1, διεξάγουν περισσότερα από 6 δισεκατομμύρια 

συναλλαγές καθημερινά σε 150 χώρες. Ο GS1, μέσω των τοπικών οργανισμών-μελών του, έχει 

παρουσία σε πάνω από 110 χώρες. Η έδρα του είναι στις Βρυξέλλες. Για περισσότερες πληροφορίες: 

www.gs1.org 

 

Στην Ελλάδα, νόμιμος και μοναδικός εξουσιοδοτημένος φορέας του Διεθνούς Οργανισμού GS1 είναι 

το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1 και τον διακριτικό τίτλο «GS1 ASSOCIATION-GREECE». Ο 

GS1 Association Greece δημιουργήθηκε και διοικείται από επιχειρήσεις που είναι οι ίδιες χρήστες 

του συστήματος GS1. Περισσότερα στο www.gs1greece.org. 


