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Η INFORM ΛΥΚΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό και στην εκτύπωση εντύπων με 
συμβατική και ψηφιακή τεχνολογία, στη διαχείριση εντύπων, στη διαχείριση ηλεκτρονικών δεδομένων, 
στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την υποστήριξη και εκτέλεση επιχειρησιακών 
λειτουργιών (business process outsourcing), και στην επεξεργασία και παραγωγή καρτών. Ανήκει στον 
Όμιλο AUSTRIACARD HOLDINGS AG και είναι πρωτοπόρος στο αντικείμενό της στην ελληνική αγορά. 
 
Η INFORM ΛΥΚΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανέπτυξε Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας 
(ΣΔΥ&ΑΕ), πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ISO 45001, επιπλέον της πλήρους συμμόρφωσης με το 
υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου:  
 
(i)  να εντοπίζει, αξιολογεί και διαχειρίζεται συστηματικά και αποτελεσματικά τους κινδύνους για 

την υγεία και την ασφάλεια που δημιουργούνται στους χώρους εργασίας, ούτως ώστε να 
προλαμβάνεται η εκδήλωση εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών,  

  
(ii)  να βελτιώνει τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους και στις θέσεις εργασίας, βάσει 

της βιομηχανικής πρακτικής και των τεχνικοοικονομικών της δυνατοτήτων, και 
 
(iii) να ευαισθητοποιήσει το προσωπικό της εταιρείας για τη σημασία των θεμάτων Υ&ΑΕ και να 

ενθαρρύνει τη συμμετοχή και διαβούλευση όλων των εργαζομένων στην προσπάθεια 
βελτίωσης της Υ&ΑΕ.  

 
Η INFORM ΛΥΚΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση των κινδύνων που αφορούν 
τη χρήση του εξοπλισμού παραγωγής και την οργάνωση της εργασίας και παράλληλα δεσμεύεται:  
 
(α)  να βελτιώνει συνεχώς τις επιδόσεις της στην Υ&ΑΕ αλλά και τη λειτουργία/ απόδοση του 

ΣΔΥ&Α γενικότερα,  
 
(β)  να αναλαμβάνει δράσεις για να προλαμβάνεται η πρόκληση τραυματισμών και η εκδήλωση 

ασθενειών στις εγκαταστάσεις της και 
 

(γ) να συμμορφώνεται με τις νομοθετικές και λοιπές απαιτήσεις για την Υ&ΑΕ που την αφορούν. 
 
Η Πολιτική Υ&ΑΕ κοινοποιείται σε όλους τους εργαζόμενους προκειμένου να είναι ενήμεροι για τις 
ατομικές τους υποχρεώσεις έναντι της Υ&ΑΕ, ενώ επίσης είναι διαθέσιμη στα ενδιαφερόμενα μέρη.  
 
 
 
O Διευθύνων Σύμβουλος, 
 
Παναγιώτης Σπυρόπουλος 
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