Λευκωσία, 18 Σεπτεμβρίου, 2017
Προς: Όλους τους ενδιαφερομένους
Κυρία/ε,
Συμμετοχή της GS1 Κύπρου στο GEPIR (Παγκόσμιο μητρώο έγκυρων κωδικών)
Με τη παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Υπηρεσία Κωδικοποίησης
Κύπρου (GS1 Cyprus) που στεγάζεται στο ΚΕΒΕ από το Ιούλιο του 1984 και διαχειρίζεται
όλους τους κωδικούς αριθμούς με πρόθεμα 529, από τη Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017, όλοι
οι κωδικοί είναι πλέον καταχωρημένοι στη διεθνή πλατφόρμα αναζήτησης GEPIR (Global
Electronic Party Information Registry). Το GEPIR είναι το επίσημο διεθνές μητρώο των
επιχειρήσεων-μελών του Διεθνούς οργανισμού GS1 και διασυνδέει τις βάσεις δεδομένων
των εθνικών φορέων που εκπροσωπούν τον GS1 σε κάθε χώρα.
Το GEPIR περιλαμβάνει όλους τους GS1 κωδικούς σε διεθνές επίπεδο και πάνω από τρία
εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλον τον κόσμο. Η βάση δεδομένων GEPIR χρησιμοποιείται
τόσο από τους τελικούς καταναλωτές, προκειμένου να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με
επιχειρήσεις τα προϊόντα των οποίων φέρουν GS1 κωδικούς barcodes, όσο και από τις
επιχειρήσεις, προκειμένου να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία των εμπορικών συνεργατών τους.
Επίσης το GEPIR χρησιμοποιείται από Δημόσιους φορείς (τελωνειακές και ελεγκτικές αρχές)
για επιβεβαίωση στοιχείων και αντιμετώπιση πλαστών προϊόντων.
Κατά συνέπεια είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τις εξαγωγές καθότι οι καταχωρημένες στο GEPIR
επιχειρήσεις εξασφαλίζουν το εισιτήριο των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές.
Επιπρόσθετα εάν ο κωδικός GS1 μιας επιχείρησης δεν βρίσκεται καταχωρημένος
στο GEPIR, τότε δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η γνησιότητά του. Το GEPIR τροφοδοτείται με
στοιχεία από τους ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ εθνικούς φορείς του GS1. Στην περίπτωση της Κύπρου το
GEPIR τροφοδοτείται με στοιχεία από την GS1 Cyprus τα οποία ανανεώνονται μηνιαίως. Ως
εκ τούτου η εγγραφή επιχειρήσεων στο GS1 συνεπάγεται και την αυτόματη ΔΙΕΘΝΗ
ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ των κωδικών.
Για περισσότερες πληροφορίες για τη διεθνή πλατφόρμα αναζήτησης GEPIR μπορείτε να
βρείτε στο διαδικτυακό σύνδεσμο: http://gepir.gs1.org/. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για
οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες.
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