
 

 Πιστοποίηση Ασφάλειας Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
 

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

Η Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

αποτελεί την τελειοποίηση των αρχών των 

προμηθειών και Logistics.  Η δυσκολία είναι 

γνωστή: Το χαμηλότερο δυνατό κόστος σε 

συνδυασμό με τη μέγιστη ετοιμότητα 

παράδοσης.  Λόγω της παγκοσμιοποίησης οι 

προμηθευτές, οι υπεργολάβοι και η πελατειακή 

βάση είναι διάσπαρτοι σε όλο τον κόσμο.  Η 

αξιοπιστία όμως των προμηθευτών δεν 

διασφαλίζεται χωρίς συνειδητά μέτρα, όπως 

είναι η  εφαρμογή της αρχής ασφάλειας της 

εφοδιαστικής αλυσίδας (SCS Supply  Chain 

Security). 

 

Ασφάλεια εφοδιαστικής αλυσίδας 

Αυτό το οποίο παλαιότερα ήταν εφικτό μέσω 

της κοινής ανθρώπινης λογικής, πρέπει 

σήμερα να διασφαλιστεί μόνο με συστηματική 

παρακολούθηση. Στις περισσότερες των 

περιπτώσεων τα τμήματα προμηθειών, σε 

τοπικό επίπεδο, ήταν σε θέση να 

αποκαταστήσουν  μια έλλειψη σε προϊόντα με 

ένα και μόνο τηλεφώνημα. Επίσης εάν 

κρινόταν απαραίτητο, μπορούσε κανείς να 

πάει ο ίδιος στον προμηθευτή του και να 

παραλάβει τα είδη που χρειαζόταν. Όσο όμως 

μεγαλώνουν οι αποστάσεις και η 

πολυπλοκότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να σπάσει ένα 

μέρος της αλυσίδας. Αιτίες για τέτοια 

περιστατικά μπορεί να είναι ένα τρομοκρατικό 

χτύπημα, μια απεργία, ένα εμπάργκο, μια 

αναπάντεχη κακοκαιρία, η πτώχευση ενός 

υπεργολάβου και πολλά άλλα. 

 

Σύστημα διαχείρισης 

Ο οργανισμός ISO ανέπτυξε το πρότυπο ISO 

28000, το οποίο περιγράφει ένα σύστημα 

διαχείρισης και καθορίζει συγκεκριμένες 

απαιτήσεις, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί με 

τον βέλτιστο τρόπο στην επιχείρηση σας, 

προσαρμοσμένο στις μεταβαλλόμενες ανάγκες 

σας. 

 

Ένα από τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής 

του προτύπου σχετίζεται με την τυποποίηση.:  

Διασφαλίζεται δηλαδή η συμβατότητα του νέου 

συστήματος σας με τα μοντέλα εφοδιαστικής 

αλυσίδας τόσο των πελατών όσο και των 

προμηθευτών σας.  

 

 

Το ISO 28000 είναι παρόμοια δομημένο με το 

ISO 9001, ώστε να διευκολύνει την 

προσαρμογή σε ένα ήδη υπάρχον Σύστημα 

Διαχείρισης. 

 

Πιστοποίηση  

Η διεθνώς αναγνωρισμένη επιβεβαίωση 

επιτυγχάνεται αποκλειστικά με την 

πιστοποίηση σύμφωνα με το ISO 28000 από 

ένα διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Με 

τον τρόπο αυτό, συγκρίνονται οι προδιαγραφές 

της εφοδιαστικής σας αλυσίδας με αυτές του 

προτύπου. Η δαπάνη σχεδιασμού του 

συστήματος δικαιολογείται μόνο όταν τα μέτρα 

ελέγχονται συνεχώς και επαναξιολογούνται σε 

τακτική βάση. Η πιστοποίηση παρέχει την 

τακτική παρακολούθηση της συνέχειας που 

χρειάζεστε. Τα βήματα που περιλαμβάνει η 

συγκεκριμένη πιστοποίηση είναι τα ακόλουθα: 

 

Επιθεώρηση 1ου επιπέδου 

Σε πρώτο στάδιο ελέγχεται η συμμόρφωση της 

τεκμηρίωσης του συστήματος διαχείρισης, 

καθώς και η ετοιμότητα των εγκαταστάσεων 

για την αρχική πιστοποίηση.  

 

Αρχική πιστοποίηση 

Κατά την πιστοποίηση αξιολογείται η ορθή 

εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα του 

Συστήματος Διαχείρισης. Μέσω των 

διατυπωμένων απαιτήσεων του προτύπου, 

επιδιώκεται η διασφάλιση της αξιοπιστίας της 

εφοδιαστικής σας αλυσίδας. 

 

Επιτήρηση  

Πραγματοποιείται ετήσια επιθεώρηση με 

δειγματοληπτικό χαρακτήρα, για την επιτήρηση 

του βαθμού συμμόρφωσης της επιχείρησης 

στις απαιτήσεις του προτύπου. 

 

Επαναπιστοποίηση  

Πραγματοποιείται μετά από δύο ετήσιες 

επιτηρήσεις, έχει παρόμοια έκταση με την 

αρχική πιστοποίηση, και στοχεύει στη σταθερή 

βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης. 

 

Ενδιαφέρεστε για το FSSC 22000; 

Σας προτείνουμε να προγραμματίσετε μια 

συνάντηση μαζί μας. Βάσει των πληροφοριών 

που θα μας διαθέσετε, θα λάβετε μια σαφή και  

αναλυτική προσφορά. 

QS Hellas Ltd 

Ο συνεργάτης σας για 

την ασφάλεια της 

εφοδιαστικής αλυσίδας  

 

Η εμπειρία μας….  

προς όφελος σας! 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας.  

 

QS Hellas Ltd 

Λεωφ. Κνωσού 96Α 

713 06 Ηράκλειο 

Κρήτη 

 

Τηλ. 0030 2810 344401 

 

info@qshellas.gr 

 

www.qshellas.gr 
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