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ΣΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΠΟΤ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕ 

ΓΙΑ ΝΑ ΣΗΝ ΣΗΡΗΗ ΣΨΝ 
ΚΑΝΟΝΨΝ ΜΕ ΣΗΝ ΦΡΗΗ 

ΥΡΑΓΙΔΨΝ ΤΧΗΛΗ 
ΑΥΑΛΕΙΑ 

 ISO 17712:2013 
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ΚΑΝΟΝΨΝ ΜΕ ΣΗΝ ΦΡΗΗ 

ΥΡΑΓΙΔΨΝ ΤΧΗΛΗ 
ΑΥΑΛΕΙΑ 

 ISO 17712:2013 
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Υπάξρνπλ εθαηνληάδεο νξγαληζκνί πνπ 

εκπνξεύνληαη ζθξαγίδεο πςειήο 

αζθαιείαο γηα εκπνξεπκαηνθηβώηηα 

αιιά δελ κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ καδί 

κε ηηο ζθξαγίδεο ηηο απαξαίηεηεο 

πηζηνπνηήζεηο γηα ηελ ρξήζε απηώλ ησλ 

ζθξαγίδσλ.  

 

Σε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε 

ακθηζβήηεζεο, ν νξγαληζκόο ζαο ζα 

απαιιαγεί λόκηκα από ηελ θαηαγγειία 

ζθάικαηνο εάλ κπνξεί λα παξνπζηάζεη 

όιεο ηηο απαηηνύκελεο πηζηνπνηήζεηο 

γηα ηηο ζθξαγίδεο πςειήο αζθαιείαο 

ηνπ εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ. 

 

Πξνθεηκέλνπ ε εηαηξεία ζαο λα είλαη 

βέβαηε όηη έρεηε αγνξάζεη κηα ζθξαγίδα 

πςειήο αζθαιείαο πνπ είλαη ζπκβαηή 

κε ην πξόηππν ISO 17712: 2013 θαη, 

ζπλεπώο, κπνξεί λα ζαο απαιιάμεη 

από θάζε επζύλε ζε πεξίπησζε 

δπζάξεζησλ πξνβιεκάησλ ζην κέιινλ, 

Σηγοσρσηείηε όηη ο προκεζεσηή ζας 

κπορεί λα ζας δώζεη ηα παραθάηφ 

πηζηοποηεηηθά.  
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Σε ασηό ηο πηζηοποηεηηθό πρέπεη λα είλαη εκθαλή: 

 

- Ο οργαληζκός ποσ έθαλε ηης δοθηκές.  

- Ο θαηαζθεσαζηής ηες ζθραγίδας συειής αζθαιείας.  

- Τελ εκεροκελία ποσ πραγκαηοποηήζεθαλ οη δοθηκές.  

- Τα αποηειέζκαηα ηφλ δοθηκώλ ποσ ηελ πηζηοποηούλ 

ζαλ ζθραγίδα συειής αζθάιεηας ‘’HIGH SECURITY’’ 

- Η θφηογραθία ηες ζθραγίδας  

- Οη σπογραθές ηφλ σπεσζύλφλ ποσ πραγκαηοποίεζαλ 

ηης δοθηκές. 

 

 

Ασηό ηο πηζηοποηεηηθό αθορά ηελ ζθραγίδα αζθαιείας  

Το πηζηοποηεηηθό αλαγλφρίδεη ηελ ζθραγίδα κε 

πρόησπο ISO 17712:2013 

 

* Απηό ην πηζηνπνηεηηθό αθνξά κόλν ηελ ζθξαγίδα θαη ην εθδίδνπλ εξγαζηήξηα κε 

πηζηνπνίεζε ISO 17025. 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ 

Certificate of Conformance For Freight 

Container Mechanical Seal Testing 
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Πηζηοποηεηηθό ελός Δηεζλούς Οργαληζκού 

Πηζηοποίεζες (όπφς ε SGS) ηο οποίο 

δειώλεη όηη ο θαηαζθεσαζηής ηες ζθραγίδας 

σηοζέηεζε ηης ζφζηές δηαδηθαζίες οη οποίες 

εγγσώληαη όηη ε ζθραγίδα αζθαιείας   

θαηαζθεσάζηεθε ζύκθφλα κε ηης ζσλζήθες 

ποσ περηγράθοληαη ζηελ παράγραθο 6 ηοσ 

πρόησποσ ISO 17712:2013. 

Η παράγραθος 6 ηοσ πρόησποσ ISO 

17712:2013 σποτρεώλεη ηολ Καηαζθεσαζηή 

ηες ζθραγίδας λα δοθηκάζεη, θάηφ από ηελ 

δηθή ηοσ εσζύλε θαη κε ηελ παροσζία ελός 

αλαγλφρηζκέλοσ οργαληζκού (όπφς ε SGS), 

ηελ αλζεθηηθόηεηα ηες ζθραγίδας αζθαιείας 

ζε ζσγθεθρηκέλες προζπάζεηες παραβίαζες. 

 

Η δήιφζε ζσλοδεύεηαη θαη από 

θφηογραθίες θαη βίληεο ηα οποία 

αποδεηθλύοσλ ηελ αληοτή ηες ζθραγίδας 

αζθαιείας ζηης προζπάζεηες παραβίαζες. 

Απηό ην πηζηνπνηεηηθό αθνξά ηνλ θαηαζθεπαζηή 

ηεο ζθξαγίδαο αζθαιείαο θαη απνηειεί 

ζεκαληηθό κέξνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ηνπ 

πξντόληνο ζε ζρέζε κε ην ηκήκα 1. Χσξίο απηό 

ην επηπιένλ πηζηνπνηεηηθό ε απνδνρή ηεο 

ζθξαγίδαο σο Υςειήο Αζθαιείαο δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί νινθιεξσκέλε.  
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Πηζηοποηεηηθό ηοσ Σσζηήκαηος Ποηόηεηας ηοσ 

θαηαζθεσαζηή ζύκθφλα κε ηελ ζσλζήθε UNI EN ISO 

9001:2015. 

Απηό ην πηζηνπνηεηηθό αθνξά ηνλ Καηαζθεπαζηή ηεο ζθξαγίδαο 

αζθαιείαο.  

Ο Καηαζθεπαζηήο ηεο ζθξαγίδαο αζθαιείαο πξέπεη λα έρεη 

πηζηνπνίεζε UNI EN ISO 9001 .  

Απηόο ν ηύπνο πηζηνπνίεζεο εθδίδεηαη από έλαλ πηζηνπνηεκέλν 

νξγαληζκό (όπσο ε SGS) ν νπνίνο πηζηνπνηεί ηελ θαηαιιειόηεηα 

ηνπ Καηαζθεπαζηή ν νπνίνο ηθαλνπνηεί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ISO 

9001. 

Εάλ δελ ππάξμεη ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθό δελ κπνξεί λα 

δεηεζεί ην πηζηνπνηεηηθό ην εξγνζηάζην ηεο ζθξαγίδαο αζθαιείαο 

δελ κπνξεί  λα δεηήζεη ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ζθξαγίδαο ISO 

17712:2013 ‘’Υπόκλεκα A’’ 

Γη’ απηό νη ηξεηο πηζηνπνηήζεηο ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο θαη γίλνληαη 

ζεκαληηθά κέξε γηα ηελ ρξήζε κε πηζηνπνίεζε θαη εξεκία κηαο 

ζθξαγίδαο πςειήο αζθαιείαο. 
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Η LeghornGroup, ζπλερώο ελδηαθεξόκελε λα 

πξνζθέξεη εγγπήζεηο ζηνλ ηειηθό ρξήζηε, όρη κόλν 

εγγπάηαη ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά γηα ηελ 

αληαπόθξηζε κε ην ISO 17712:2013 όπσο 

πεξηγξάθεθε παξαπάλσ αιιά επηζεκαίλεη ηηο 

αλάγθεο ηνπ πειάηε πξνζθέξνληαο κε δηθή ηεο 

πξσηνβνπιία ηηο παξαθάησ επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο: 

 

 Δήισζε κολαδηθόηεηας ηεο ζθξαγίδαο πςειήο 

αζθαιείαο. 

 Δήισζε όηη δελ πσινύληαη κε θαλέλα ηξόπν 

ζθξαγίδεο πςειήο αζθαιείαο εάλ δελ θέξνπλ 

ζπγθεθξηκέλε αξίζκεζε θαη θσδηθό ή ινγόηππν 

ηαπηνπνίεζεο.  

 Δήισζε όηη ε εηαηξία δεκηνπξγεί θαη δηαηεξεί 

ζηαζεξά, βάζε δεδνκέλσλ ε νπνία επηηξέπεη 

ηελ ηρλειάηεζε όισλ ησλ ζθξαγίδσλ πςειήο 

αζθαιείαο πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί θαη 

πνπιεζεί θαη ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία ησλ ζθξαγίδσλ:  

 

Σύπος ζθραγίδας αζθαλείας 
Υρώμα 
Αρίθμηζη  
Λογόησπο 

Ποζόηηηα ζηην αγορά 
Όνομα πελάηη  

Γηα περηζζόηερες πιεροθορίες: 

http://leghorngroup.it/pen/prodotti/01-sigilli-di-

sicurezza/01-sigilli-di-alta-sicurezza-iso-17712-2013/ 
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ΠΕΡΑΙΣΕΡΨ ΕΓΓΤΗΕΙ  

Luciano Grpsa 

Ceo and President of LeghornGroup 



WORLD CONTACTS 
General e-mail: info@leghorngroup.com 
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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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