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ΕΕ-TPD1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Πληροφορίες για το εμπόριο 
 
 
Οι υποχρεώσεις κωδικοποίησης των προϊόντων βάσει του κανονισμού ΕΕ-TPD εφαρμόζονται στα προϊόντα καπνού που 
διατίθενται στην αγορά της ΕΕ και στα προϊόντα καπνού που παράγονται στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προορίζονται για εξαγωγή από την ΕΕ.  
 
Στόχος του παρόντος εγγράφου είναι να εξηγήσει στους εμπλεκόμενους παράγοντες του εμπορίου την κωδικοποίηση των 
προϊόντων που έχει εγκριθεί από τα μέλη της Ένωσης Ψηφιακής Κωδικοποίησης και Εντοπισμού (DCTA)2 στο πλαίσιο της 
ΕΕ-TPD, από  άποψη δομής του κωδικού και του φορέα δεδομένων για τα κοινά επίπεδα συσκευασίας. Αυτό επιτρέπει σε 
αυτούς να κατανοήσουν ποιον κωδικό πρέπει να «σαρώνουν» και να καταχωρίζουν, καθώς και το είδος των ελέγχων που 
μπορούν να ενσωματώσουν στο τοπικό σύστημα παρακολούθησής τους. 
 
 

 

1. Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός (ΜΑΚ) επιπέδου μονάδας 
συσκευασίας (συσκευασία, θήκη, μεταλλικό δοχείο, όρθιο σακουλάκι 
κλπ.) 

 

 

 
Δομή κώδικα:  
Η δομή κώδικα επιβάλλεται από τις εκτελεστικές πράξεις (ΕΠ) ΕΕ-TPD3 και δημιουργείται από τους εκδότες αναγνωριστικών 
κωδικών που έχουν οριστεί στην αντίστοιχη χώρα τους (εξαιρουμένης της χώρας προελεύσεως ή της χώρας προορισμού 
κατά παρέκκλιση). 
 
Σημειώστε ότι η δομή του μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού επιπέδου μονάδας (ΜΑΚ) που περιγράφεται παρακάτω 
βασίζεται στα πρότυπα που παρέχονται στις εκτελεστικές πράξεις ΕΕ-TPD.  
 

παραπομπή 
άρθρου ΕΠ 

TPD 
Στοιχείο δεδομένου 

Μήκος (αρ. 
χαρακτήρων) Παράδειγμα Σχόλιο 

8.1 α Αναγνωριστικό εκδότη ΜΑΚ 3 «RIT» Φορέας δεδομένων και 
αναγνώσιμο από τον άνθρωπο 

8.1 β Σειριακός αριθμός Μεταβλητό “qW135tr8b” Φορέας δεδομένων και 
αναγνώσιμο από τον άνθρωπο 

8.1 γ Κωδικός προϊόντος 
(στοιχεία επιχείρησης) 

Μεταβλητό “x52Ab7” Μόνο φορέας δεδομένων 

8.1 δ Χρονοσφραγίδα4 8 “19052111” Μόνο φορέας δεδομένων 

 
 
Παράδειγμα κωδικού: 

 Φορέας δεδομένων:  “RITqW135tr8bx52Ab719052111” 

 Αναγνώσιμο από τον άνθρωπο:  “RITqW135tr8b” 
 
 
Εμφάνιση και θέση κωδικού: 
Ο φορέας δεδομένων είναι Dotcode ή 2D Datamatrix, τοποθετημένος στο κάτω μέρος της συσκευασίας για τσιγάρα (βλ. 
παρακάτω εικόνα) και σε μεταβλητές θέσεις για άλλα προϊόντα καπνού (OTP), όπως θήκες, μεταλλικά δοχεία, όρθια 
σακουλάκια κ.λπ. 
 

                                                           
1  Οδηγία 2014/40/ΕΕ ή οδηγία για τα προϊόντα καπνού (TPD). 
2  Το DCTA αναφέρεται στην Ένωση Ψηφιακής Κωδικοποίησης και Εντοπισμού. Τα μέλη της DCTA (www.dcta-global.com) είναι: 

British American Tobacco (BAT), Imperial Tobacco Group (ITG), Japan Tobacco International (JTI) και Philip Morris International 
(PMI). 

3  Ιδίως ο Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/574 της Επιτροπής για τα τεχνικά πρότυπα για τη δημιουργία και τη λειτουργία  
συστήματος  ιχνηλασιμότητας για τα προϊόντα καπνού. 

4  Η οδηγία TPD επιτρέπει στη χρονοσφραγίδα να είναι αναγνώσιμη μόνο από τον άνθρωπο, αν και κάθε μήνυμα TPD την απαιτεί 
εντός του μηνύματος μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού που πρέπει να μεταδοθεί, upUI (L).  Ως εκ τούτου, οι κατασκευαστές 
DCTA θα τη συμπεριλαμβάνουν στον αναγνώσιμο κωδικό του μηχανήματος προκειμένου να αποφευχθεί η πρόσθετη 
πολυπλοκότητα για το εμπόριο. 
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Παραδείγματα: 
 

 
 
Δυνατότητα επεξεργασίας κώδικα: 
Το ΜΑΚ επιπέδου μονάδας συσκευασίας περιέχει συγκεκριμένα στοιχεία για την επιχείρηση (όπως στοιχεία προϊόντος και 
κατασκευής) τα οποία ενσωματώνονται από τον εκδότη αναγνωριστικού κωδικού που δημιούργησε τον κώδικα με 
συμπιεσμένο τρόπο (3ο στοιχείο δεδομένων του κώδικα). 
 
Οι παράγοντες του εμπορίου που επιθυμούν να εντοπίσουν το προϊόν από κάθε σάρωση ΜΑΚ επιπέδου μονάδας 
συσκευασίας πρέπει να είναι σε θέση να ενσωματώσουν στη λογική του δικού τους συστήματος σάρωσης, τον ειδικό 
αλγόριθμο αποκωδικοποίησης του εκδότη αναγνωριστικού κωδικού, βασιζόμενοι στο σύνολο των «επίπεδων αρχείων χωρίς 
σύνδεση» που παρέχονται από τους εκδότες αναγνωριστικών κωδικών, σύμφωνα με το άρθρο 20 της ΕΕ-TPD ΕΠ. 
 
Οι παράγοντες του εμπορίου που δεν επιθυμούν να εφαρμόσουν αυτή τη λογική είναι επίσης σε θέση να εκτελέσουν διπλή 
σάρωση, βασιζόμενοι σε μια αρχική σάρωση του υπάρχοντος EAN/GTIN-8/13 (διατίθεται σε κάθε μονάδα που πωλείται σε 
μορφή γραμμικού κώδικα barcode) προκειμένου να εντοπίσουν το προϊόν, και εν συνεχεία το ΜΑΚ επιπέδου μονάδας 
συσκευασίας που απαιτείται να καταγραφεί και να μεταδοθεί. 
 
 
 

 

2. MAK επιπέδου γενικής συσκευασίας (Εξωτερικό περίβλημα, Κούτα, 
Δέσμη)  

 

 

 
Δομή κωδικού:  
Οι κατασκευαστές που είναι μέλη της DCTA θα δημιουργήσουν οι ίδιοι τον απαιτούμενο ΜΑΚ επιπέδου γενικής συσκευασίας 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15495-4, το οποίο θα εφαρμοστεί σε κάθε εξωτερικό περίβλημα, πλήρως σε μορφή φορέα 
δεδομένων και μορφές αναγνώσιμες από τον άνθρωπο. 
 
Η δομή του κώδικα είναι ένα GS1-SGTIN (GTIN σε σειρές), συμπεριλαμβανομένων  ειδικών χαρακτήρων (δηλ. <FNC1>) και 
των δεικτών εφαρμογής (AI) όπως ορίζει το πρότυπο, και συμπληρώνεται με πρόσθετα στοιχεία δεδομένων συμβατά με το 
GS1, κατά την επιθυμία του κατασκευαστή. 
 

Στοιχείο δεδομένου Μήκος 
[αρ. 

χαρακτήρων] 

Παράδειγμα Σχόλιο 

<FNC1> Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο Ειδικός χαρακτήρας βάσει του GS1 

AI 01 2 “01” AI ως πρόθεμα GTIN 

GTIN-14 14 “04023500715224” Εξωτερικό GS1 GTIN 
GTIN-14 ή EAN-13 με  πρόθεμα το 
“0” 

AI 21 2 “21” AI ως πρόθεμα SN 

Σειριακός αριθμός Μεταβλητό “KVVJB497KL07” Σειριακός αριθμός από τη σειρά 82 
χαρακτήρων του GS1 
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(20 το 
μέγιστο) 

<FNC1> Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο Ειδικός χαρακτήρας βάσει του GS1 
εάν το AI 21 είναι μικρότερο από 20 
χαρακτήρες 

AI 240 3 “240” AI ως πρόθεμα κωδικού προϊόντος 

Κωδικός προϊόντος Μεταβλητό 
(30 το 

μέγιστο) 

“PRD45678”, “FA060408.14”, 
“ManufProduct12”, κλπ. 

Κωδικός προϊόντων όπως 
καθορίζεται από τον κατασκευαστή 

Προαιρετικό παράδειγμα: 

<FNC1> Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο Ειδικός χαρακτήρας βάσει του GS1 
εάν συμπεριλαμβάνονται επιπλέον 
AI και το (240) είναι μικρότερο από 
30 χαρακτήρες 

AI 10 2 “10” AI ως πρόθεμα παρτίδας προϊόντος 

Παρτίδα προϊόντων Μεταβλητ’ο 
(20 το 

μέγιστο) 

“21ABCDEFG” Παρτίδα προϊόντων όπως 
καθορίζεται από τον κατασκευαστή 

 
 
Μήκος κωδικού ανά κατασκευαστή: 
 
Τρέχουσα κατάσταση,5υποκείμενη σε μελλοντικές αλλαγές από κάθε κατασκευαστή. 

Στοιχείο δεδομένου BAT 
 [αρ. 

χαρακτήρων] 

ITG 
[αρ. χαρακτήρων] 

JTI 
[αρ. χαρακτήρων] 

PMI 
[αρ. χαρακτήρων] 

AI 01 2 2 2 2 

GTIN-14 14 14 14 14 

AI 21 2 2 2 2 

Σειριακός αριθμός 19 17 12 12 

AI 240 3 3 3 3 

Κωδικός προϊόντος 8 8 8 11 

 
Προαιρετικό: 

AI 10 2 2 2 2 

Παρτίδα προϊόντων Μεταβλητό Μεταβλητό Μεταβλητό 9 

 
Παράδειγμα κωδικού: 

 Φορέας δεδομένων:  “<FNC1>010402350071522421KVVJB497KL07<FNC1>240PRD45678” 

 Αναγνώσιμο από τον άνθρωπο:  “(01) 04023500715224 
    (21) KVVJB497KL07 
    (240) PRD45678” 
 
Εμφάνιση και θέση κωδικού: 
Ο φορέας δεδομένων είναι 2D Datamatrix, τοποθετημένος στο τελικό πλαίσιο του εξωτερικού περιβλήματος, είτε σε ετικέτα 
είτε απευθείας πάνω στην κούτα. 
 
Ο φορέας δεδομένων που είναι συμβατός με την ΕΕ-TPD και πρέπει να χρησιμοποιείται από τους παράγοντες του εμπορίου, 
επισημαίνεται με την ειδική σήμανση «TTT» πάνω ή δίπλα σε αυτήν, προσφέροντας την εγγύηση ότι το συνολικό 
περιεχόμενο έχει καταχωριστεί από τον δημιουργό επιπέδου γενικής συσκευασίας (κατασκευαστής ή προηγούμενος φορέας 
εμπορίου).   
 
 

 

                                                           
5  Όπως αποφασίστηκε τον Ιούλιο 2018. 
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Παράδειγμα: 

 
 
Δυνατότητα επεξεργασίας κωδικού: 

Ο ΜΑΚ επιπέδου γενικής συσκευασίας στο επίπεδο εξωτερικού περιβλήματος είναι καθαρό GS1 SGTIN σύμφωνα με το 

ISO 15495-4, επιτρέποντας σε κάθε παράγοντα εμπορίου να εντοπίζει το προϊόν από τη σάρωση του ΜΑΚ 

χρησιμοποιώντας: 

 είτε το τμήμα <GTIN-14> (με πρόθεμα AI “01”), 

 ή το τμήμα του <Κωδικού προϊόντος κατασκευαστή> (με πρόθεμα AI “240”) παρέχοντας βαθύτερη λεπτομέρεια 

προϊόντος,  

 ή και τα δύο τμήματα. 

 

Κωδικός προς μετάδοση: 
Ενώ η αποδεχόμενη μορφή ΜΑΚ επιπέδου γενικής συσκευασίας επιτρέπει να συμπεριληφθούν, εκτός από τα υποχρεωτικά 
τμήματα SGTIN “(01)..(21)..”, ορισμένες ακόμα πληροφορίες με πρόθεμα τους κατάλληλους αναγνωριστικούς κωδικούς 
εφαρμογής GS1 (παράδειγμα: (240).. ή (10)..), δεν είναι σαφές ποια τμήματα ΜΑΚ θα ζητηθεί να μεταδοθούν στο αποθετήριο 
ΕΕ-TPD (πλήρης κωδικός όπως διαβάζεται ή μόνο (01)..(21)..).  
 
Επομένως, συνιστάται ιδιαίτερα το τοπικό σύστημα παρακολούθησης να βασίζεται πλήρως στους κανόνες GS1 κατά τη 
λήψη και την αποθήκευση του ΜΑΚ. 
 
 

 

3. ΜΑΚ επιπέδου γενικής συσκευασίας (Κούτα)  
 

 
 
Δομή κωδικού:  
Οι κατασκευαστές που είναι μέλη της DCTA θα δημιουργήσουν οι ίδιοι τον απαιτούμενο ΜΑΚ επιπέδου γενικής συσκευασίας 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15495-4, το οποίο θα εφαρμοστεί σε κάθε κούτα, πλήρως σε μορφή φορέα δεδομένων και 
μορφές αναγνώσιμες από τον άνθρωπο. 
 
Η δομή του κωδικού είναι GS1-SGTIN (GTIN σε σειρές), συμπεριλαμβανομένων  ειδικών χαρακτήρων (δηλ. <FNC1>) και 
των αναγνωριστικών κωδικών εφαρμογής (AI) όπως ορίζει το πρότυπο, και συμπληρώνεται με πρόσθετα στοιχεία δεδομένων 
συμβατά με το GS1. 
 

Στοιχείο δεδομένου Μήκος 
[χαρακτήρες] 

Παράδειγμα Σχόλιο 

<FNC1> Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο Ειδικός χαρακτήρας βάσει του GS1 

AI 01 2 “01” AI ως πρόθεμα GTIN 

GTIN-14 14 “05410706718553” Κιβώτιο GS1 GTIN 
GTIN-14 ή EAN-13 ως πρόθεμα από 
το “0” 

AI 21 2 “21” AI ως πρόθεμα SN 

Σειριακός αριθμός Μεταβλητό 
(20 το 

μέγιστο) 

“041703200737144901” Σειριακός αριθμός, από τη σειρά 82 
χαρακτήρων του GS1 

Προαιρετικό: παράδειγμα (μπορεί να περιέχει πρόσθετους σύμφωνα με τους κανόνες GS1) 

<FNC1> Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο Ειδικός χαρακτήρας βάσει του GS1 
εάν το (21) είναι μικρότερο από 20 
χαρακτήρες 

AI 240 3 “240” AI ως πρόθεμα κωδικού προϊόντος 

Κωδικός προϊόντος Μεταβλητό “PRD45678”, “FA060408.14”, 
“ManufProduct12”, κλπ. 

Κωδικός προϊόντων όπως 
καθορίζεται από τον κατασκευαστή 
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(30 το 
μέγιστο) 

<FNC1> Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο Ειδικός χαρακτήρας βάσει του GS1 
εάν συμπεριλαμβάνονται επιπλέον 
AI και το (240) είναι μικρότερο από 
30 χαρακτήρες 

AI 10 2 “10” AI ως πρόθεμα παρτίδας προϊόντος 

Παρτίδα προϊόντων Μεταβλητό 
(20 το 

μέγιστο) 

“21ABCDEFG” Παρτίδα προϊόντων όπως 
καθορίζεται από τον κατασκευαστή 

 
 
Μήκος κωδικού ανά κατασκευαστή: 
 
Τρέχουσα κατάσταση,6υποκείμενη σε μελλοντικές αλλαγές από κάθε κατασκευαστή. 

Στοιχείο δεδομένου BAT 
 [αρ. 

χαρακτήρων] 

ITG 
[αρ. χαρακτήρων] 

JTI 
[αρ. χαρακτήρων] 

PMI 
[αρ. χαρακτήρων] 

AI 01 2 2 2 2 

GTIN-14 14 14 14 14 

AI 21 2 2 2 2 

Σειριακός αριθμός 19 16 7 18 

Προαιρετικό: 

AI 240 3 3 3 3 

Κωδικός προϊόντος 8 8 Μη διαθέσιμο 11 

AI 10 2 2 2 2 

Παρτίδα προϊόντων Μεταβλητό Μεταβλητό 8 9 

 
 
Παράδειγμα κωδικού: 

 Φορέας δεδομένων:  “<FNC1>010541070671855321041703200737144901<FNC1>240PRD45678” 

 Αναγνώσιμο από τον άνθρωπο:  “(01) 05410706718553 
    (21) 041703200737144901 
    (240) PRD45678” 
 
 

Εμφάνιση και θέση κωδικού: 
Ο φορέας δεδομένων είναι 2D Datamatrix, τοποθετημένος στην υπάρχουσα ετικέτα της κούτας στη μία ή στις δύο πλευρές 
της κούτας. 
Ορισμένοι κατασκευαστές εφαρμόζουν, επιπλέον του  2D Datamatrix, τον ισοδύναμο κωδικό σε μορφή γραμμικού barcode 
(GTIN-128). 
 
Ο φορέας δεδομένων που είναι συμβατός με την ΕΕ-TPD και πρέπει να χρησιμοποιείται από τους παράγοντες του εμπορίου, 
επισημαίνεται με την ειδική σήμανση «TTT» πάνω ή δίπλα σε αυτήν, προσφέροντας την εγγύηση ότι το συνολικό 
περιεχόμενο έχει καταχωριστεί από τον δημιουργό επιπέδου γενικής συσκευασίας (κατασκευαστής ή προηγούμενος 
παράγοντας εμπορίου).  
 
 

 
Παράδειγμα: 

                                                           
6  Όπως αποφασίστηκε τον Ιούλιο 2018. 
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Δυνατότητα επεξεργασίας κωδικού: 
Ο ΜΑΚ επιπέδου γενικής συσκευασίας στο επίπεδο κούτας είναι καθαρό GS1 SGTIN σύμφωνα με τον ISO 15495-4, 

επιτρέποντας σε κάθε παράγοντα εμπορίου να εντοπίζει το προϊόν από τη σάρωση του ΜΑΚ χρησιμοποιώντας: 

 είτε το τμήμα <GTIN-14> (με πρόθεμα AI “01”), 

 ή το τμήμα του <Κωδικού προϊόντος κατασκευαστή> (με πρόθεμα AI “240”) παρέχοντας βαθύτερη λεπτομέρεια 

προϊόντος, εάν είναι διαθέσιμο,  

 ή και τα δύο τμήματα. 

 

Κωδικός προς μετάδοση: 
Ενώ η αποδεχόμενη μορφή ΜΑΚ επιπέδου γενικής συσκευασίας επιτρέπει να συμπεριληφθούν, επιπλέον των  
υποχρεωτικών τμημάτων SGTIN “(01)..(21)..”, ορισμένες ακόμα πληροφορίες με πρόθεμα τους κατάλληλους 
αναγνωριστικούς κωδικούς εφαρμογής GS1 (παράδειγμα: (240).. ή (10)..), δεν είναι σαφές ποια τμήματα ΜΑΚ θα ζητηθεί να 
μεταδοθούν στο αποθετήριο ΕΕ-TPD (πλήρης κωδικός όπως διαβάζεται ή μόνο (01)..(21)..).  
 
Επομένως, συνιστάται ιδιαίτερα το τοπικό σύστημα παρακολούθησης να βασίζεται πλήρως στους κανόνες GS1 κατά τη 
λήψη και την αποθήκευση του ΜΑΚ. 
 

 

 
4. ΜΑΚ επιπέδου γενικής συσκευασίας (παλέτα, μικτή κούτα, μονάδα 

logistics κλπ.)  
  

 

 
Δομή κωδικού:  
Οι κατασκευαστές που είναι μέλη της DCTA θα δημιουργήσουν οι ίδιοι τον απαιτούμενο ΜΑΚ επιπέδου γενικής συσκευασίας 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15495-1, το οποίο θα εφαρμοστεί σε παλέτα, μικτές κούτες ή/και τυχόν μονάδες logistics που 
υπάγονται στο πεδίο EE-TPD, πλήρως σε μορφή φορέα δεδομένων και μορφές αναγνώσιμες από τον άνθρωπο. 
 
Η δομή του κωδικού είναι GS1-SSCC (Σειριακός Κωδικός Εμπορευματοκιβωτίου), συμπεριλαμβανομένων των ειδικών 
χαρακτήρων (δηλ. <FNC1>) και των αναγνωριστικών κωδικών εφαρμογής (AI) όπως ορίζει το πρότυπο, και συμπληρώνεται 
με πρόσθετα στοιχεία δεδομένων συμβατά με το GS1 κατά τη διακριτική ευχέρεια του κατασκευαστή. 
 

Στοιχείο δεδομένου Μήκος 
[χαρακτήρες] 

Παράδειγμα Σχόλιο 

<FNC1> Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο Ειδικός χαρακτήρας βάσει του GS1 

AI 00 2 “00” AI ως πρόθεμα SSCC 

SSCC 18 “034023500070013765” Παλέτα ή Μονάδα Logistics GS1 
SSCC 

Προαιρετικό: 

AI 10 2 “10” AI ως πρόθεμα παρτίδας προϊόντος 

Παρτίδα προϊόντων Μεταβλητό 
(20 το 

μέγιστο) 

“21ABCDEFG” Παρτίδα προϊόντων όπως 
καθορίζεται από τον κατασκευαστή 

 

Παράδειγμα κωδικού: 

 Φορέας δεδομένων:  “<FNC1>00034023500070013765” 

 Αναγνώσιμο από τον άνθρωπο:  “(00) 0 34023500 07001376 5” 

 Κωδικός προς μετάδοση:  00034023500070013765 
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Εμφάνιση και θέση κωδικού: 
Ο φορέας δεδομένων είναι γραμμικό barcode, τοποθετημένο στην υπάρχουσα ετικέτα της παλέτας στη μία ή στις δύο πλευρές 
της παλέτας. Για τους κατασκευαστές που παρέχουν ομαδοποίηση για ολόκληρη την παράδοση, ο γραμμικός barcode μπορεί 
επίσης/εναλλακτικά  να είναι διαθέσιμος στο έγγραφο φυσικής παράδοσης. Ως περαιτέρω εναλλακτική λύση, ορισμένοι 
κατασκευαστές μπορούν επιπλέον να παρέχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στην καταχώριση περιεχομένων. 
 
Μπορεί εναλλακτικά να είναι 2D Datamatrix για μικτές κούτες ή μικρότερες μονάδες logistics. 
 
Ο φορέας δεδομένων που είναι συμβατός με την ΕΕ-TPD και πρέπει να χρησιμοποιείται από τους παράγοντες του εμπορίου, 
επισημαίνεται με την ειδική σήμανση «TTT» πάνω ή δίπλα σε αυτήν, προσφέροντας την εγγύηση ότι το συνολικό 
περιεχόμενο έχει καταχωριστεί από τον δημιουργό επιπέδου γενικής συσκευασίας (κατασκευαστής ή προηγούμενος 
παράγοντας εμπορίου).  
 

 
Να σημειωθεί ότι αυτό το επίπεδο γενικής συσκευασίας (παλέτα, μικτή κούτα, μονάδα logistics) υπόκειται σε αλλαγή 

στη διανομή. 
Οι κατασκευαστές της DCTA έχουν διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης, επομένως ίσως να μην εγγυηθούν όλοι την 

παρουσία του «TTT» (επιβεβαιώνοντας την καταχώριση του περιεχομένου ομαδοποίησης), το οποίο μπορεί να 
μεταβιβαστεί στους σχετικούς παράγοντες του εμπορίου, όταν χρειάζεται. 

 
Τα παρακάτω παραδείγματα αποτυπώνουν ορισμένες δυνατότητες, αλλά η λύση του κάθε κατασκευαστή DCTA μπορεί 

να ποικίλει. 
 

 
 

 

 

 
 
Παράδειγμα: 

 
 


