
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ – ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ – ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 

ΤΩΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

2004 



01
2004 

ΛέγκορνΓκρουπ Ε.Π.Ε.  – LeghornGroup E.P.E.  
ΜΠΟΚΟΡΟΥ 4, 30131 ΑΓΡΙΝΙΟ  – 4, BOKOROU Str., 30131 AGRINIO GREECE

INFO@LEGHORNGROUP.GR – WWW.LEGHORNGROUP.GR
Tel: +30 26410 48161  – Fax: +30 26410 57943

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ; 1/2

Η σφραγίδα 

ασφαλείας 

χρειάζεται για να:

Προλαμβάνει 

πιθανές κλοπές 

Να εμφανίζει 

προσπάθειες 

παραβίασης 

Να προλαμβάνει 

προσπάθειες 

μόλυνσης
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ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ; 2/2

Προλαμβάνει την 

παράνομη 

μετανάστευση 

Προλαμβάνει 

διακίνηση 

λαθρεμπορίου 

προλαμβάνει 

λαθραία 

μεταφορά όπλων 

και εκρικτικών

Η σφραγίδα 

ασφαλείας 

χρειάζεται για να :



03
2004 

ΛέγκορνΓκρουπ Ε.Π.Ε.  – LeghornGroup E.P.E.  
ΜΠΟΚΟΡΟΥ 4, 30131 ΑΓΡΙΝΙΟ  – 4, BOKOROU Str., 30131 AGRINIO GREECE

INFO@LEGHORNGROUP.GR – WWW.LEGHORNGROUP.GR
Tel: +30 26410 48161  – Fax: +30 26410 57943

ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ PORTALS ON LINE

Σήμερα μπορεί κανείς να αγοράσει on line

οτιδήποτε θελήσει, ακόμα και σφραγίδες

υψηλής ασφαλείας.

Μα είστε σίγουροι ότι κάνετε κάτι σωστό;

Είστε σίγουροι ότι η μεταφορά των

αγαθών σας θα είναι εγγυημένη με την

χρήση μιας σφραγίδας ασφαλείας που

αποκτήθηκε από ένα portal online;

Αγοράζοντας μία σφραγίδα από ένα

οποιοδήποτε eshop δεν θα έχετε σίγουρα

τα ακόλουθα:

α) Η μοναδικότητα της σφραγίδας

ασφαλείας δεν θα είναι εγγυημένη.

Δηλαδή η αρίθμησή της, το χρώμα.

β) Η ιχνηλάτηση της σφραγίδας δεν είναι

εγγυημένη.

γ) Τα υποχρεωτικά πιστοποιητικά δεν θα

είναι διαθέσιμα όπως το ISO 17712:2013.

δ) Μη γνωρίζοντας την προέλευση της

σφραγίδας ασφαλείας, το ρίσκο να

πέσουμε σε μία απάτη είναι υψηλό.

ε) Εάν προκύψει ένα πρόβλημα με την

σφραγίδα δεν θα έχετε την άμεση

υποστήριξη του κατασκευαστή.

Σε όλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε ότι

αγοράζοντας απευθείας από έναν

κατασκευαστή όπως η LeghornGroup,

αυτόματα επωφελείστε από 40 χρόνια

εμπειρίας στην παραγωγή σφραγίδων

ασφαλείας και στην προστασία από

παραβιάσεις εμπορευμάτων. Κανένα

ηλεκτρονικό κατάστημα δεν μπορεί να

δώσει την ίδια εγγύηση.



043056 

ΛέγκορνΓκρουπ Ε.Π.Ε.  – LeghornGroup E.P.E.  
ΜΠΟΚΟΡΟΥ 4, 30131 ΑΓΡΙΝΙΟ  – 4, BOKOROU Str., 30131 AGRINIO GREECE

INFO@LEGHORNGROUP.GR – WWW.LEGHORNGROUP.GR
Tel: +30 26410 48161  – Fax: +30 26410 57943

α) Αποθηκεύει έναν λεπτομερή

πίνακα με όλα τα λογότυπα και τις

αριθμήσεις των σφραγίδων ώστε να

αποφευχθούν διπλοτυπίες και να

μπορεί να παρέχει πληροφορίες

όταν του ζητηθεί.

β) Να κατασκευάσει μία σφραγίδα

ασφαλείας ανθεκτική σε τυχαίο

σπάσιμο.

γ) Τα βασικά μέρη των σφραγίδων

ασφαλείας πρέπει να σπάνε όταν

ανοιχτεί.

δ) Ο σχεδιασμός της σφραγίδας

πρέπει να είναι αρκετά πολύπλοκος

ώστε να αποφεύγονται οι

απομιμήσεις.

ε) Να τυπώνει στην σφραγίδα το

όνομά του ώστε ο τελικός χρήστης

να μπορεί εύκολα να ανατρέξει στον

κατασκευαστή

στ) Να το παράγει με διπλή

αρίθμηση και την δυνατότητα

τύπωσης γραμμικού κώδικα
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α) Ο χρήστης πρέπει να είναι

υπεύθυνος για την καταγραφή την

διάθεση και την αποθήκευση των

σφραγίδων ασφαλείας.

β) Να κρατάει έναν λεπτομερή

πίνακα με τους αριθμούς των

σφραγίδων ασφαλείας / πινακίδα

αυτοκινήτου ή την ταυτότητα του

οδηγού και το όνομα του ανθρώπου

που τοποθέτησε την σφραγίδα.

γ) Να καταγράφει την ημερομηνία /

ώρα του ανοίγματος της σφραγίδας

και το όνομα του ατόμου που την

άνοιξε.

δ) Για το κλείσιμο: από την στιγμή

που θα τοποθετηθεί, ο χρήστης

πρέπει να τραβήξει ελαφρά την

σφραγίδα για να σιγουρευτεί ότι η

σφραγίδα και οι εσωτερικοί

μηχανισμοί της έχουν κλειδώσει.

ε) Όταν το σφραγισμένο κιβώτιο

φτάσει στον προορισμό του, η

σφραγίδα πρέπει να ελεγχθεί πριν

το άνοιγμά της για να διαπιστωθεί

εάν υπάρχουν σημάδια

προσπάθειας παραβίασης. Αυτό θα

μπορούσε να αποκαλύψει την

παραβίαση.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

ΤΥΠΟΣ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

1

2

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΚΑΙ 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ: είναι ανώτερες από τισ προηγούμενες 

επιδή είναι αριθμημένες αλλά παραβιάζονται. 

3

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΡΦΙ Ή 

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ: Σφραγίδες υψηλής ασφαλείας.. 

Πολύ δύσκολη η παραβίασή τους. Πιθανότητα 

παραβίασης της πόρτας του εμπορευματοκιβωτίου. 

4

5

ΚΑΜΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ

ΚΑΛΗ

ISO 17712:2013

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ

ISO 17712:2013

ΜΟΛΥΒΔΟΣΦΡΑΓΙΔΕΣ 

ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗ: εύκολες 

στην σφράγιση και στην 

επανάχρησή τους. 

Χρησιμοποιούνται ακόμα σε 
διάφορα μέρη του κόσμου. 

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ 

ΔΙΧΑΛΑ ΚΑΙ ΤΡΙΠΛΗ 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ: Σφραγίδες 

ασφαλείας με διχάλα 

πραγματικά υψηλής 

ασφαλείας. Ελάχιστη 

πιθανότητα παραβίασης της 

ασφάλειας ή τησ πόρτας του 

εμπορευματοκιβωτίου. 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΡΦΙ 

RFID ANTITAMPER. 

Στην ανάγνωση 

νημερώνουν εάν έχουν 

παραβιαστεί.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

ISO 17712:2013
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ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΕΤΑΙ ΝΑ 

ΚΑΤΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ  ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΧΡΗΣΗ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για να είναι σίγουρη η εταιρία σας ότι έχει αποκτήσει σφραγίδες υψηλής ασφαλείας

σύμφωνες με την πιστοποίηση ISO 17712:2013 και συνεπώς απαλλαγμένη από

οποιαδήποτε ευθύνη στην περίπτωση που προκύψουν προβλήματα στο μέλλον,

σιγουρευτείτε ότι ο προμηθευτή σας θα σας παραδώσει τα παρακάτω πιστοποιητικά:

1
Πιστοποιητικό με το όνομα του προϊόντος το οποίο έχει πιστοποιηθεί ISO

17712:2013.

Αυτό το πιστοποιητικό αφορά αποκλειστικά την σφραγίδα ασφαλείας σαν προϊόν και αποκτάται

από εξειδικευμένα εργαστήρια ISO 17025.

2
Δήλωση από έναν πιστοποιημένο διεθνή οργανισμό (παράδειγμα SGS) ο οποίος

πιστοποιεί ότι ο κατασκευαστής της σφραγίδας ασφαλείας ακολούθησε τις εγκεκριμένες

διαδικασίες οι οποίες εγγυώνται την ταυτότητα της σφραγίδας σύμφωνα με τις διατάξεις

του παραρτήματος 6 του πιστοποιητικού ISO 17712:2013.

Αυτό το πιστοποιητικό αφορά τον κατασκευαστή της σφραγίδας ασφαλείας και αποτελεί

αναπόσπαστο μέρος του πιστοποιητικού του προϊόντος στο σημείο 1. Χωρίς αυτό το επιπλέον

πιστοποιητικό, η πιστοποίηση μιας σφραγίδας ως υψηλής ασφαλείας, δεν μπορεί να θεωρηθεί

ολοκληρωμένη.

3
Πιστοποιητικό του Συστήματος Ποιότητας του κατασκευαστή σε ακολουθία του

κανόνα UNI EN ISO 9001:2015.

Αυτό το πιστοποιητικό αφορά τον κατασκευαστή της σφραγίδας ασφαλείας και είναι εγγύηση στο

γεγονός ότι οι εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας της εταιρίας ικανοποιούν μία σειρά πρακτικών

σχετικές με την ασφάλεια ως τμήμα της πιστοποίησης ISO 17712:2013 “Παράγραφος A”.

Η LeghornGroup, στην συνεχή της προσπάθεια να δώσει τα μέγιστα στον τελικό πελάτη, όχι μόνο

εγγυάται τα απαραίτητα πιστοποιητικά ακολουθώντας τις διατάξεις του ISO 17712:2013 όπως

περιγράψαμε πιο πάνω, αλλά προλαβαίνει τον πελάτη, παραδίδοντάς του τα παραπάνω

πιστοποιητικά που την αφορούν :

 Πιστοποίηση μοναδικότητας της σφραγίδας υψηλής ασφαλείας .

 Δήλωση ότι δεν πωλούνται σε καμία περίπτωση σφραγίδες υψηλής ασφαλείας εάν δεν

φέρουν μοναδική αρίθμηση και όνομα ή λογότυπο ταυτοποίησης.

 Δήλωση ότι η εταιρία δημιουργεί και κρατάει αρχείο το οποίο επιτρέπει την ιχνηλάτηση όλων

των σφραγίδων υψηλής ασφαλείας που κατασκεύασε καταγράφοντας τα παρακάτω:

Τύπος σφραγίδας ασφαλείας – Χρώμα – Αρίθμηση – Λογότυπο – Ποσότητα που κυκλοφορεί στην

αγορά – Όνομα πελάτη.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://leghorngroup.it/pen/prodotti/01-sigilli-di-sicurezza/01-sigilli-di-alta-

sicurezza-iso-17712-2013/
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LeghornGroup ITALY

www.leghorngroup.it

LeghornGroup USA

www.leghorngroup.com

LeghornGroup BELGIUM

www.leghorngroup.be

www.leghorngroup. nl

LeghornGroup SAUDI ARABIA

www.leghorngroup.sa

LeghornGroup CZECH rEP.

www.leghorngroup.cz

www.leghorngroup.pl

LeghornGroup GREECE

www.leghorngroup.gr

LeghornGroup MOLDOVA

www.leghorngroup.ro

LeghornGroup SPAIN

www.leghorngroup.es
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