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Μονάδες Εμπορίας Λιανικής

Οι μονάδες εμπορίας λιανικής κωδικοποιούνται συνήθως με κωδικούς GTIN-13. Το σύμβολο barcode που 
χρησιμοποιείται για την απεικόνισή τους είναι το EAN-13.

Κατ’ εξαίρεση, για πολύ μικρά προϊόντα, χρησιμοποιούνται 8ψήφιοι κωδικοί αριθμοί (GTIN-8), που εκδίδονται 
μετά από έλεγχο για το συγκεκριμένο προϊόν. Οι κωδικοί GTIN-8 απεικονίζονται με barcode EAN-8.  

Μονάδες Εμπορίας Χονδρικής

Οι μονάδες εμπορίας χονδρικής είναι συσκευασίες που δεν διακινούνται στα σημεία λιανικής πώλησης 
αλλά αποτελούν Μονάδες Εμπορίας (πχ. χαρτοκιβώτιο, τελάρο, βαρέλι, καφάσι).

Για ομοιογενείς μονάδες εμπορίας χονδρικής, μπορείτε:
1. να διατηρήσετε τον κωδικό GTIN-13 της περιεχόμενης μονάδας λιανικής (χωρίς το ψηφίο ελέγχου)
2. να εισάγετε ένα ψηφίο από το 1 έως το 8 στην αρχή του κωδικού για κάθε διαφορετικό επίπεδο 

συσκευασίας και 
3. να υπολογίσετε ένα νέο ψηφίο ελέγχου. 

Τα ψηφία 1 έως 8 στην αρχή των Κωδικών GTIN-14 ομοιογενών συσκευασιών ονομάζονται “Δείκτες” και 
αντιστοιχούν στην περιεχόμενη ποσότητα της μονάδας εμπορίας χονδρικής για το συγκεκριμένο προϊόν, 
π.χ. Δείκτης 1 για 12 τμχ. περιχόμενου προϊόντος, Δείκτης 2 για 8 τμχ. κ.ο.κ. Η αντιστοίχιση των Δεικτών με 
τα περιεχόμενα τεμάχια, καθορίζεται από την επιχείρηση ανά συγκεκριμένο προϊόν.

Για ανομοιογενείς μονάδες εμπορίας χονδρικής, μπορείτε να αποδώσετε ένα νέο κωδικό GTIN-13 και να 
θέσετε μπροστά το ψηφίο 0.

Οι 14ψήφιοι αυτοί κωδικοί ονομάζονται GTIN-14 και απεικονίζονται με barcode ITF-14 ή GS1-128.

Με τη συμβολογία GS1-128, μπορείτε να απεικονίσετε και επιπλέον πληροφορίες όπως Ημερομηνία Λήξης, 
Κωδικός Παρτίδας, Βάρος, Διαστάσεις και άλλα δυναμικά δεδομένα μέσω των GS1 Δεικτών Εφαρμογής.

  Ενδεικτικά Παραδείγματα Εφαρμογής

Αναψυκτικό Μπλε
Κωδικός GTIN-13
5201234000018

Αναψυκτικό Ροζ
Κωδικός GTIN-13
5201234000025

Μικτό Χαρτοκιβώτιο 
Αναψυκτικό Μπλε x 12 και 
Αναψυκτικό Ροζ x 12
Κωδικός GTIN-14 05201234000049

Ομοιογενές Χαρτοκιβώτιο
Αναψυκτικό Μπλε x 12
Κωδικός GTIN-14 15201234000015

Μονάδες Logistics

Οι μονάδες logistics αποτελούν ομαδοποιήσεις μονάδων εμπορίας (ομοιογενών ή ετερογενών), που 
δημιουργούνται με σκοπό την αποθήκευση και 
μεταφορά προϊόντων.

Για την κωδικοποίηση μιας Μονάδας                              
Logistics (πχ. παλέτας), χρησιμοποιείται ο 
Σειριακός Αριθμός Μονάδας Logistics SSCC – 
Serial Shipping Container Code, που αποδίδεται 
με αύξουσα αρίθμηση για κάθε μία ξεχωριστά. 
Απεικονίζεται μόνο με barcode GS1-128.

SSCC
452012340000000009
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Σχετικά με τον GS1

O GS1 είναι ουδέτερος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που αναπτύσσει και διαχειρίζεται 
τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα Διεθνή Πρότυπα για την αποτελεσματική επιχειρηματική 
επικοινωνία. Το πιο γνωστό πρότυπο είναι το barcode, που χαρακτηρίστηκε από το BBC 
ως ένα από τα “50 πράγματα που στήριξαν την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας”. 
Τα Διεθνή Πρότυπα GS1 βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια ενώ 
προσφέρουν διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα μέσω της ιχνηλάτησης προϊόντων και 
θέσεων, σε φυσικές και ψηφιακές συναλλαγές, σε 25 διαφορετικούς τομείς της αγοράς. 
Εθνικοί Οργανισμοί-Μέλη σε 112 χώρες, 1.5 εκατομμύρια επιχειρήσεις χρήστες-μέλη του 
συστήματος GS1 και 6 δισεκατομμύρια συναλλαγές καθημερινά, επιβεβαιώνουν ότι τα 
Πρότυπα GS1 δημιουργούν την κοινή γλώσσα του επιχειρείν. Για περισσότερες πληροφορίες:  
www.gs1.org

Στην Ελλάδα, νόμιμος και μοναδικός εξουσιοδοτημένος φορέας του Διεθνούς Οργανισμού 
GS1 είναι το μη κερδοσκοπικό σωματείο GS1 Association Greece, που δημιουργήθηκε και 
διοικείται από επιχειρήσεις-χρήστες του συστήματος GS1, και είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση 
του συστήματος GS1 και την απόδοση GS1 κωδικών barcodes με προθέματα 520 & 521.  Για 
περισσότερες πληροφορίες: www.gs1greece.org

Οι έγκυροι GS1 κωδικοί barcodes είναι καταχωρημένοι στο GEPIR, το Παγκόσμιο Μητρώο 
Κωδικών του GS1, που είναι ανοικτό και προσβάσιμο  από οποιονδήποτε χρήση του internet: 
www.gepir.org


