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Μήνυμα από την 
Διοίκηση

Αγαπητοί συνεργάτες,

H χρονιά που πέρασε δεν ήταν απλώς μια επιτυχημένη επιχειρηματικά χρονιά για την 
INFORM, αλλά και μια χρονιά κατά την οποία οι αξίες μας συνέβαλαν ουσιαστικά στην 
επίτευξη στόχων δημιουργικής εξέλιξης. 

Με την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για την χρονιά που πέρασε, μοιραζόμαστε μαζί 
σας μια πορεία υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. Τα αποτελέσματα της Έκθεσης αυτής 
αποδεικνύουν με έμπρακτο και πασιφανή τρόπο πως για την INFORM, επιτυχημένη 
επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη δεν νοούνται χωρίς κοινωνική υπευθυνότητα. Πυ-
ρήνας αυτής της υπευθυνότητας είναι η βιώσιμη ανάπτυξη που αποτελούσε πάντα 
αναπόσπαστο κομμάτι της αναπτυξιακής μας στρατηγικής και λειτουργίας.

Η προσέγγιση μας στον τομέα της Αειφόρου Ανάπτυξης υπήρξε και αυτή τη χρονιά 
δυναμική. Δε θα μπορούσε άλλωστε να είναι διαφορετική, αφού οι ανάγκες αλλά και 
οι απαιτήσεις των συμμετεχόντων του Ομίλου ολοένα και αλλάζουν, με το κοινωνι-
κο-οικονομικό και πλέον και πολιτικό – ενεργειακό περιβάλλον να παρουσιάζει εντε-
λώς διαφορετικό πλαίσιο. 

Οι συνέπειες της πανδημίας και της κλιματικής κρίσης, είχαν αρνητικό αντίκτυπο στην 
οικονομία. Η αβεβαιότητα μπορεί να επισκιάσει την επιχειρηματική δράση και η ανθε-
κτικότητα των επιχειρήσεων δοκιμάζεται με κάθε τρόπο. 

Κληθήκαμε, ως ζωντανά κύτταρα της επιχειρηματικής κοινότητας, να διαχειριστούμε 
πρωτόγνωρες καταστάσεις και να επαναπροσδιορίσουμε το ρόλο που διαδραματί-
ζουμε στην κοινωνία. Και είμαστε σίγουροι πως ανταποκριθήκαμε με επιτυχία σε κάθε 
πρόκληση, αφού το να μεταμορφώνεις την πρόκληση σε ευκαιρία αποτελεί τον σκε-
λετό του οράματος και της στρατηγικής της INFORM. 

Προχωρήσαμε σε ισχυρή ενδυνάμωση του Ομίλου, με έμφαση στον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό και την επένδυση στη δημιουργία νέων προϊόντων, αλλά παράλληλα ισχυ-
ροποιήσαμε την παρουσία μας με νέες εξαγορές και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσε-
ων. Στο πλαίσιο των αλλαγών αυτών, προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε μια 
δίκαιη κοινωνία, λειτουργώντας υπεύθυνα απέναντι στον άνθρωπο, την κοινωνία και 
το περιβάλλον. 

Επιπλέον, η ανάγκη μας να δημιουργούμε θετικές κοινωνικές αλλαγές με ανθρωπο-
κεντρική προσέγγιση παραμένει βασική παράμετρος της επιχειρησιακής μας δράσης. 

Mαvώλης Κόντος
Γενικός Διευθυντής
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Νόημα έχει οι δράσεις μας να έχουν στόχο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και να 
αποβαίνουν προς όφελος της κοινωνίας. Στις Εκθέσεις είναι αποτυπωμένες οι πρω-
τοβουλίες που αναλάβαμε για δράσεις που κρίναμε απαραίτητες, στηριζόμενοι πάντα 
στη συλλογική προσπάθεια της Διοίκησης και των εργαζομένων, που παρά τις εν γένει 
αντιξοότητες, μας βοήθησαν να διακρίνουμε πιο καθαρά τον δρόμο προς την επόμε-
νη, πράσινη μέρα. Σε αυτήν τη διαδρομή, είμαστε περήφανοι που έχουμε πολύτιμους 
αρωγούς τα ενδιαφερόμενα μέρη μας και μπορέσαμε έτσι και εμείς με τη σειρά μας 
να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις και τις κοινότητες που εργάζονται για μια πιο δί-
καιη και ισότιμη κοινωνία.

Η επιλογή των θεμάτων που καλύπτονται στην παρούσα Έκθεση βασίστηκε στα αποτε-
λέσματα του materiality assessment που πραγματοποιήθηκε από την Ομάδα Εταιρικής 
Υπευθυνότητας του Ομίλου μας και πάντα με γνώμονα τις κατευθυντήριες γραμμές του 
διεθνούς πλαισίου GRI STANDARDS της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την έκδοση Κοι-
νωνικών και Περιβαλλοντικών Εκθέσεων (Global Reporting Initiative –GRI).

Αναζητώντας να επισφραγήσουμε την αξιοπιστία που έχουμε αποκτήσει από τη με-
γάλη ιστορία του Ομίλου, για την κοινωνία, τους συνεταίρους και τους πελάτες μας, 
ανταποκρινόμαστε με κάθε κόστος στο μακροπρόθεσμο όραμά μας να δημιουργή-
σουμε μια διαρκή αλλαγή στον κόσμο, με στρατηγικές μεθόδους για βιώσιμη και δί-
καιη ανάπτυξη, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς που μας πάνε πίσω και όχι μπροστά. 

Στο μπροστινό μας μονοπάτι στρώνουμε τον δρόμο για μια παγκόσμια κοινωνία ακε-
ραιότητας και σεβασμού, προσδιορίζοντας πλαίσια νέων σχεδίων που όσο νέα και αν 
είναι θα παραμένουν πάντα ίδια, αφού θα βασίζονται σε μια υπεύθυνη επιχειρηματική 
συμπεριφορά που είναι μέρος της κουλτούρας μας και ‘κυλά στο αίμα μας’ εδώ και 
πολλά χρόνια, χαρακτηρίζοντας τη στρατηγική μας.

Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε απτόητοι να διευρύνουμε και να συστηματοποιούμε 
τις δράσεις του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που εφαρμόζουμε. Θα 
συνεχίσουμε να ερευνούμε και να σχεδιάζουμε τα βήματά μας με βάση τις αρχές και 
τις αξίες μας και πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη τα καινούργια πεδία ενδιαφέροντος, την 
ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα, την εμβάθυνση στην ισότητα και την ενσωμάτωση της 
διαφορετικότητας, αλλά και τις ανάγκες των πελατών, των συνεργατών και φυσικά των 
ανθρώπων μας, οι οποίοι αποτελούν τον πυλώνα ανάπτυξης του Ομίλου μας.

Σε μια δύσκολη περίοδο για όλη την ανθρωπότητα, ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλ-
λον, αφού είμαστε σίγουροι πως όταν οι ηθικές αξίες συναντούν τη διαφάνεια, την 
ακεραιότητα και την υπευθυνότητα, η έμπνευση και μόνο αποτελεί κέρδος. 
Ευχαριστώ πολύ. 

Mαvώλης Κόντος
Γενικός Διευθυντής

Νόημα έχει οι δράσεις μας 
να έχουν στόχο τον άνθρωπο 
και τις ανάγκες του και να 
αποβαίνουν προς όφελος 
της κοινωνίας. 
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Σχετικά με 
την Έκθεση 

Βιώσιμης 
Ανάπτυξης 

2

Πεδίο και χρονική περίοδο που καλύπτει 
η έκθεση.

Η παρούσα έκθεση είναι αποτέλεσμα των 
προσπαθειών του Ομίλου να αποτυπώσει την 
στρατηγική και τις ετήσιες δραστηριότητές του 
σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας για τη 
χρονική περίοδο 01/01/2021-31/12/2021.

Εφαρμογή του Global Reporting 
Initiative (GRI)

Στόχος της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι 
η πλήρης και ολοκληρωμένη ενημέρωση των 
ενδιαφερομένων μερών του Ομίλου, σχετικά 
με τις πρακτικές υπεύθυνης λειτουργίας που 
εφαρμόζει.

Η έκθεση έχει συνταχθεί βάσει των 
κατευθυντήριων οδηγιών GRI STANDARDS “In 
accordance core”.

Επικοινωνία σχετικά με την έκθεση

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης θα αναρτηθεί 
στην επίσημή ιστοσελίδα της INFORM. 
Οποιαδήποτε παρατήρηση ή σχόλιο σχετικά µε 
την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης μπορούν να 
υποβληθούν είτε ηλεκτρονικά στο ακόλουθο 
e-mail, είτε στην ακόλουθη διεύθυνση. 

INFORM - ΛΥΚΟΣ Π. ΑΕ. Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. 
Παναγιώτης Βιρβιλιός Marketing Manager 
5ο χλµ Βάρης - Κορωπίου, Κορωπί Τηλ.: 210 
6697500 E-mail: marketing@informlykos.com

Η Έκθεση Βιώσιμης 
Ανάπτυξης της INFORM για 
το έτος 2021 αναδεικνύει 
το σύνολο των επιδόσεων 
και των πρωτοβουλιών 
μας πάνω σε θέματα 
κοινωνικά, περιβαλλοντικά, 
οικονομικά και εταιρικής 
διακυβέρνησης, σύμφωνα 
με τις κατευθυντήριες 
οδηγίες σύνταξης εκθέσεων 
βιώσιμης ανάπτυξης του GRI 
STANDARDS.
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INFORM:  
Ο ακρογωνιαίος 

λίθος 
του Information 

Management

3

H INFORM (LYK.ATH) ιδρύθηκε το 1897. 
Απασχολεί 510 εργαζομένους ενώ κατέχει ηγετική 
θέση στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα. Οι λοιπές 
χώρες δραστηριοποίησης είναι οι: Γαλλία, Αυστρία, 
Γερμανία, Ισπανία, Κύπρος, Μάλτα, Μαρόκο, 
Κόσοβο. 

Ο Όμιλος AUSTRIACARD 

Η INFORM είναι μέλος της AUSTRIACARD 
HOLDINGS, Αυστριακού Ομίλου υψηλής 
τεχνολογίας πληροφορικής σε θέματα 
Hardware Embedded Security, που απασχολεί 
1.400 άτομα και έχει διεθνή παρουσία με 
τρία Divisions, AUSTRIACARD, INFORM 
και NAUTILUS, στους τομείς της Ψηφιακής 
Ασφάλειας (Digital Security), της Διαχείρισης 
Πληροφοριών (Information Management) και 
του IoT αντιστοίχως. O Όμιλος AUSTRIACARD 
HOLDINGS έχει ένα πολύ ισχυρό πανευρωπαϊκό 
επιχειρησιακό αποτύπωμα με το εμπορικό σήμα 
AUSTRIACARD. Διαθέτει υψίστης ασφαλείας 
δεδομένων παραγωγικές μονάδες παραγωγής 
έξυπνων καρτών, ταυτοτήτων και συναφών 
προϊόντων σε 6 χώρες (Ελλάδα, Αυστρία, 
Ρουμανία, Ανδόρρα και Τουρκία). Από το 
Ηνωμένο Βασίλειο έως την Ελλάδα και την 
Τουρκία, με οκτώ παραγωγικές εγκαταστάσεις 
και επτά κέντρα προσωποποίησης στην Ευρώπη, 
καθώς και δύο επιπλέον κέντρα προσωποποίησης 
στη Νότια Αμερική και στις Η.Π.Α., δίνουν τη 
δυνατότητα στον όμιλο να εξυπηρετεί τους 
πελάτες του, όπου και να βρίσκονται, με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. Επιπλέον ο Όμιλος 
λειτουργεί 7 κέντρα προσωποποίησης έξυπνων 
καρτών στην Ευρώπη (Ελλάδα, Αυστρία, 
Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Πολωνία, Ρουμανία 
και Τουρκία) και εκτός Ευρώπης (Η.Π.Α. Λατινική 
Αμερική) επίσης υψίστης ασφαλείας δεδομένων 
και πιστοποιημένα από διεθνείς οργανισμούς. 
Το 2021, σε pro-forma επίπεδο, ο Όμιλος 
πραγματοποίησε ενοποιημένο κύκλο εργασιών 
της τάξης των 200 εκατ. ευρώ. 

Οι οντότητες και 
δραστηριότητες του κλάδου 
Information Management 
αναφέρονται στη μητρική 
εταιρεία INFORM Π. ΛΥΚΟΣ 
Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με έδρα 
την Ελλάδα. Η INFORM 
διαθέτει τα προϊόντα και 
τις λύσεις στον κλάδο του 
Information Management 
υπό το εμπορικό σήμα 
INFORM. Διαθέτει τέσσερις 
μονάδες παραγωγής 
στην Αθήνα (Ελλάδα), το 
Βουκουρέστι (Ρουμανία) 
και τα Τίρανα (Αλβανία). 
Η INFORM Π. ΛΥΚΟΣ 
Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
είναι εισηγμένη στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών 
από το 1994 και κατέχει 
ηγετική θέση στον τομέα 
της ασφαλούς διαχείρισης 
εγγράφων και πληροφοριών 
στην αγορά της Κεντρικής 
και Ανατολικής Ευρώπης 
στον Δημόσιο και Ιδιωτικό 
Τομέα, ενώ παράλληλα 
καινοτομεί στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό 
επιχειρήσεων και 
οργανισμών με την 
παροχή λύσεων υψηλής 
εξειδίκευσης.
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Η Δομή του Ομίλου μας 

Η οικογένεια Λύκος, για πάνω από 
τέσσερις γενιές, οδηγείται από το 
πάθος της για καινοτομία και συνεχή 
ανάπτυξη. Στόχος της η άριστη 
εξυπηρέτηση των πελατών και η άμεση 
και αποτελεσματική ανταπόκριση των 
αυξανόμενων απαιτήσεών τους.

Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων 
της, οι προσφερόμενες υπηρεσίες 
της, η ακεραιότητα και η χρηστή 
διακυβέρνησή της έχουν αναγάγει 
την Εταιρεία σε πόλο έλξης και 
εμπιστοσύνης μεγάλων επιχειρήσεων 
και οργανισμών, σε παγκόσμιο επίπεδο, 
για περισσότερα από 120 χρόνια.

Η ιστορία μας

Η ιστορία της Εταιρείας μας συνοδεύεται 
διαχρονικά από υψηλό αίσθημα ευθύνης 
τόσο απέναντι στους πελάτες μας όσο 
και στους εργαζόμενους και στους 
συνεργάτες μας.

H πρώτη εταιρεία της οικογένειας 
Λύκος ιδρύθηκε το 1897 και η INFORM 
Π. Λύκος Α.Ε. πέτυχε την εισαγωγή της 
στο χρηματιστήριο Αθηνών το 1994. 
Μέσα από µία επιτυχημένη πορεία 
δεκαετιών, η Εταιρεία σήμερα κατέχει 
ηγετική παρουσία στην Κεντρική 
και Ανατολική Ευρώπη στο χώρο 
του INFORMation Management, με 
παραγωγικές εγκαταστάσεις σε Ελλάδα, 
Ρουμανία και Αλβανία. 

Η μακρόχρονη ιστορία της INFORM 
αποδεικνύει τη δέσµευσή της στην 
πρόοδο και την καινοτομία, καθώς και 
την αίσθηση ευθύνης απέναντι, όχι µόνο 
στους πελάτες της, αλλά και στο σύνολο 
των εργαζομένων και συνεργατών της. 
Παρακάτω αποτυπώνονται τα κυριότερα 
σημεία - σταθμοί στην ιστορία της 
Εταιρείας, τα οποία ορίζουν και την 
δυναμική, μελλοντική της πορεία: 

Το όραμα και οι αξίες μας

Η αποστολή µας να μετατρέπουμε κάθε 
μορφή επικοινωνίας σε στρατηγική πηγή 
πληροφόρησης.

Η επιχειρηματική δράση της INFORM 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη µε την 
υπεύθυνη λειτουργία σε όλους τους 
τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας. 
Επιδίωξή μας είναι να λειτουργούμε με 
συνέπεια και υπευθυνότητα απέναντι 
στους εργαζόμενους, τους πελάτες, 
τους συνεργάτες καθώς και σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι αρχές του Ομίλου βασίζονται στη 
δέσμευση για την προσωπική φροντίδα 
και υποστήριξη των πελατών. Το πάθος 
για την καινοτομία και την ικανοποίηση 
που έχει στόχο καλά εξυπηρετούμενους 

Έναρξη 
δραστηριοτήτων 

της Λύκος

1897

Είσοδος της 
INFORM 

Π.ΛΥΚΟΣ Α.Ε. στο 
χρηματιστήριο 
Αξιών Αθηνών

1994

Εξαγορά της 
εταιρείας ADPS 
στην Αλβανία 

(INFORM Albania) 

2012
Στρατηγικό άνοιγμα 

στην αγορά 
εκτυπώσεων. 

Ίδρυση της INFORM

1982

Ίδρυση της 
θυγατρικής 

Εταιρείας INFORM 
Lykos S.A. στη 

Ρουμανία

2002 2020

2021
Εξαγορά 

NextDocs, 
Ρουμανία

Εξαγορά 
CloudFin, 
Ελλάδα
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πελάτες, οδηγείται από την οικογένεια 
Λύκος για πάνω από τέσσερις γενιές. Η 
Εταιρεία έχει δοκιμαστεί και εξελιχθεί 
μέσα από ταραχώδεις και σημαντικές 
στιγμές στην πρόσφατη ελληνική 
ιστορία και στην ιστορία της Ευρώπης. 
Χαίρει εμπιστοσύνης για πάνω από 120 
χρόνια για την υψηλή ποιότητα των 
προϊόντων της, τις άψογες υπηρεσίες 
και την ακεραιότητα της. 

Υψίστης σημασίας για την Εταιρεία είναι 
η προστασία κρίσιμων πληροφοριακών
συστημάτων καθώς και η διασφάλιση 
της επιχειρησιακής συνέχειας μαζί 
με την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων και της ιδιωτικότητας των 
πελατών. 

Η κάθε πτυχή δραστηριοποίησης της 
INFORM βασίζεται στην καινοτομία 
και την ανάπτυξη, ώστε κάθε μορφή 
επικοινωνίας να μετατρέπεται σε 
στρατηγική πηγή πληροφόρησης. 
Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό µε 
το µέληµά της για τη δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας για το 
ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο 
δραστηριοποιείται οδηγεί την Εταιρεία 
σε μία συνεχόμενα υπεύθυνη και 
καινοτόμα ανάπτυξη.

Οι αξίες της Εταιρείας αποτελούν 
αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής 
επιχειρηματικής δράσης και 
εκφράζονται µέσω των καθημερινών 
πρωτοβουλιών όλων, στελεχών 
και εργαζομένων, σε κάθε τομέα 
δραστηριοποίησής της. 

 

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας

Η INFORM είναι από τις κορυφαίες 
εταιρείες στο χώρο δραστηριοποίησής 
της με αποτέλεσμα να οδηγεί τις 
εξελίξεις στην Τεχνολογία της 
Ηλεκτρονικής και Ψηφιακής Εκτύπωσης. 

Η δημιουργία νέων υπηρεσιών 
με στόχο την αναβάθμιση των 
προσφερόμενων λύσεων, προσδίδει 
στην Εταιρεία προστιθέμενη αξία η 
οποία αναγνωρίζεται από τους πελάτες 
μας και μας διατηρεί διαχρονικά στην 
κορυφή των προτιμήσεών τους. Η 
βελτιστοποίηση της απόδοσης και η 
ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής είναι 
ένα σταθερό θεμέλιο που καθορίζει 
όχι μόνο την επιχειρηματική μας 
κατεύθυνση, αλλά οδηγεί επίσης τα 
ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα για 
τη βασική μας τεχνογνωσία.

Υποστηρίζουμε τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό και 
εκσυγχρονισμό μέσα από την 
παροχή καινοτόμων προϊόντων 
και υπηρεσιών.

Yπευθυνότητα

Εξυπηρέτηση
πελατών

Σεβασμός

Αφοσίωση 
στην ποιότητα 

και στην 
καινοτομία

Εμπιστοσύνη

Ακεραιότητα

Δέσμευση 
προς την 
κοινωνία
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Η INFORM έχει επενδύσει σε 
εξειδικευμένες ομάδες στελεχών σε 
όλα τα γραφεία της για το σύνολο 
των λύσεων που προσφέρει και 
επενδύει σταθερά στην ενίσχυση του 
χαρτοφυλακίου των υπηρεσιών της 
και της τεχνογνωσίας του προσωπικού 
της διατηρώντας μια επιχειρηματική 
κουλτούρα που έχει εδραιωθεί από την 
ίδρυσή της και αποδεικνύεται από τις 
δράσεις της διαχρονικά.

Τομείς δραστηριοποίησης της 
INFORM

1. Digital Transformation. Διαχείριση 
επικοινωνιών πελατών, Διαχείριση 
επικοινωνιών επιχειρήσεων, Ψηφιακή 
τραπεζική

2. Υπηρεσίες εκτύπωσης. Ψηφιακές 
εκτυπώσεις, Εκτυπώσεις ασφαλείας, 
Λύσεις διαχείρισης και εκτύπωσης

3. Υπηρεσίες διανομής. Διανομή 
ψηφιακών εγγράφων, Διανομή 
εγγράφων σε χαρτί

4. Τραπεζικά Προιόντα και Λύσεις 
Πληρωμών

Οι πελάτες μας

Η INFORM κατέχει αρχηγική θέση 
στην αγορά των επαγγελματικών 
λύσεων (Β2Β) στην Ανατολική και 
Νοτιοανατολική Ευρώπη, παρέχοντας 
υπηρεσίες σε οργανισμούς, οι 
οποίοι διαχειρίζονται ευαίσθητα 
δεδομένα και πληροφορίες, όπως 
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι 
κυβερνήσεις, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι 
εταιρείες τηλεπικοινωνιών, καθώς και η 
βιομηχανία και το λιανικό εμπόριο.

Οι βασικότερες κατηγορίες πελατών της 
INFORM, είναι: 
• Τραπεζικοί οργανισμοί
• Εταιρίες επικοινωνιών
• Λιανικό εμπόριο
• Δημόσιες υπηρεσίες
• Κυβερνητικοί φορείς

Οι πολιτικές και τα συστήματά μας

Η INFORM με γνώμονα τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη, έχει θεσπίσει συγκεκριμένες 
πολιτικές και εφαρμόζει κατάλληλα 
συστήματα διαχείρισης και διαδικασίες 
που στηρίζουν την υπεύθυνη λειτουργία 
και καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο 
επιτυγχάνονται οι επιχειρηματικοί στόχοι 
της. Συγκεκριμένα η Εταιρεία, μεταξύ 
άλλων, έχει θεσπίσει και εφαρμόζει τις 
παρακάτω πολιτικές και κώδικες:
• Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
• Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας στην 

εργασία
• Πολιτική Περιβάλλοντος
• Πολιτική Ποιότητας

Ο Όμιλος διαχειρίζεται την 
εταιρική υπευθυνότητα στο σύνολο 
των δραστηριοτήτων και των 
εγκαταστάσεών του, μέσω ανάπτυξης 
και εφαρμογής πιστοποιημένων 
συστημάτων διαχείρισης, 
επιτυγχάνοντας παράλληλα υψηλές 
επιδόσεις σε όλους τους τομείς. 
Ειδικότερα εφαρμόζονται:
• Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, 

σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 9001
• Σύστημα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο 
ISO 14001

• Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και 
Ασφάλειας στην εργασία, σύμφωνα 
με το πρότυπο ISO 45001 (OHSAS 
18001)

• Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας 
Πληροφοριών, σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO 27001

• Σύστημα Παραγωγής και Διαχείρισης 
Εκτυπώσεων FSC (Forest 
Stewardship Council), σύμφωνα με το 
πρότυπο FSC Chain of Custody (FSC-
STD-40-004)

• Σύστημα Παραγωγής Διαχείρισης 
Εκτυπώσεων Ασφαλείας, σύμφωνα με 
το πρότυπο ISO 14298 / INTERGRAF

• Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής 
Συνέχειας, σύμφωνα με το 

Η INFORM προσφέρει εξαιρετικά εξειδικευμένες 
και τεχνολογικά προηγμένες λύσεις προκειμένου 
να υποστηρίξει τους πελάτες της στον δικό 
τους ψηφιακό μετασχηματισμό. Είναι κορυφαίος 
πάροχος λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού 
υψηλής εξειδίκευσης των οποίων οι υπηρεσίες 
περιλαμβάνουν Enterprise Document Management, 
Scanning & Archiving, καθώς και παροχή 
εξειδικευμένων και τεχνολογικά προηγμένων 
λύσεων ψηφιοποίησης όπως Digital Onboarding 
(DoB), OCR/Data Capture Solutions αυτόματης 
αναγνώρισης παραστατικών και καταχώρησης 
(Process Automation) με χρήση Machine Learning 
(ML), Robotic Process Automation, και Cognitive 
Analytics Solutions.

Η Εταιρεία είναι καταξιωμένη στην αγορά των 
προϊόντων εκτύπωσης, όπως τα επιχειρηματικά 
έντυπα, τα ρολά χαρτιού, τα έντυπα ασφαλείας 
και η εμπορική εκτύπωση (από το πρότυπο μελάνι 
σε χαρτί, σε δομές µε σύνθετα δεδομένα, όταν 
το έγγραφο έχει σχεδιαστεί ως μια στρατηγική 
μονάδα πληροφοριών) και υποστηρίζει τους 
πελάτες της καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής 
του εγγράφου. Αυτό περιλαμβάνει τη συλλογή 
δεδομένων και την ταξινόμηση, την επαλήθευση, 
την κωδικοποίηση, την αποθήκευση καθώς και τη 
φυσική ή ψηφιακή εξαγωγή των μορφοποιημένων 
δεδομένων χρησιμοποιώντας λύσεις επικοινωνίας 
Omni-channel.
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πρότυπο ISO 22301 (αφορά στην 
παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης, 
τεκμηρίωσης, καταχώρισης, συλλογής 
δεδομένων και οπτικής αναγνώρισης 
χαρακτήρων)

Οι παραγωγικές μονάδες της INFORM 
διαθέτουν τα παραπάνω πιστοποιημένα 
Συστήματα Διαχείρισης. Τα συστήματα 
διαχείρισης αποτελούν για την Εταιρεία 
δυναμικά εργαλεία για την εύρυθμη 
λειτουργία της, καθώς και για την 
επίτευξη συνεχούς βελτίωσης. Η 
εφαρμογή πιστοποιημένων συστημάτων 
συμβάλλει αποφασιστικά στην 
επίτευξη των στόχων που θέτει η 
Εταιρεία και διασφαλίζει το σύνολο 
των δραστηριοτήτων της έναντι 
των συνεχόμενων απαιτήσεων για 
αποτελεσματική διαχείριση των 
κινδύνων.

Πιστοποιήσεις υπηρεσιών 

Η INFORM αναπτύσσει και εφαρμόζει 
σε όλες τις εγκαταστάσεις της 
πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης 
µε απώτερο σκοπό την επίτευξη υψηλών 
επιδόσεων σε όλους τους τομείς 
δραστηριοποίησής της.

Οι συστηματικοί και αποτελεσματικοί 
έλεγχοι ποιότητας σε όλα τα στάδια της 
παραγωγικής διαδικασίας της Εταιρείας 
σε συνδυασμό με το άρτια καταρτισμένο 
προσωπικό και τα κατάλληλα μέσα, 
οδηγούν στην επιτυχημένη και 
υπεύθυνη ανταπόκριση των απαιτήσεων 
των πελατών της. Επιπρόσθετα, οι 
ίδιοι οι πελάτες του Ομίλου, λόγω 
των ευαίσθητων δεδομένων που 
διαχειρίζονται, έχουν τη δυνατότητα 
να αξιολογούν και να πιστοποιούν τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες του.

Η INFORM, είναι επίσης πιστοποιημένη 
κατά FSC, όπως καταγράφεται και 
από τον οργανισμό FSC στη βάση 

των πιστοποιημένων µελών της 
«FSC αλυσίδας επιτήρησης», καθώς 
πληροί τις απαιτήσεις που πρέπει 
να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις που 
επιθυμούν να επιδείξουν σεβασμό προς 
το περιβάλλον και να δεσμευθούν για 
τη συμμετοχή τους στην υπεύθυνη 
διαχείριση των δασών.

Τι είναι η πιστοποίηση FSC;  
Το Συμβούλιο Διαχείρισης Δασών 
(Forest Stewardship Council-FSC) 
αποτελεί μια διεθνή Μη Κυβερνητική 
Οργάνωση, που ως σκοπό του έχει 
την υποστήριξη και βιωσιμότητα 
των δασών του πλανήτη, µέσω της 
ορθής διαχείρισης των πόρων τους. 
Το Συμβούλιο, έχει ως αποστολή 
του η διαχείριση των δασών να 
πραγματοποιείται µε υπεύθυνο και 
ορθό τρόπο, οι φυσικοί βιότοποι 
να προστατεύονται, καθώς και τα 
δικαιώματα των κοντινών σε αυτά 
κοινοτήτων. Από τον εν λόγω οργανισμό, 
έχουν επίσης θεσπιστεί αρχές και 
τα κριτήρια διαχείρισης των δασών, 
σύμφωνα µε τα οποία η διαχείρισή 
τους οφείλει να ανταποκρίνεται στις 
κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές 
ανάγκες τόσο της τρέχουσας γενιάς, 
όσο και των μελλοντικών.

Η Εταιρεία, τοποθετεί το λογότυπο FSC 
στα προϊόντα εκτύπωσης, κάθε φορά που 
αυτό ζητείται από τους πελάτες της για 
τις ανάγκες ενός συγκεκριμένου έργου. 

Επιπλέον, η Εταιρεία κατέχει 
πιστοποιήσεις κυρίως για τα Συστήματα 
Διαχείρισης που εφαρμόζει.

H INFORM είναι επίσης πιστοποιημένη 
σύμφωνα µε το διεθνές πρότυπο ISO 
14298, σχετικά µε τις εκτυπώσεις 
για έντυπα και έγγραφα υψηλής 
ασφάλειας. Η πιστοποίηση αφορά 
στη δυνατότητα εκτυπώσεων 
αξιογράφων, που αποτελούν ιδιαίτερα 
εκτυπωτικά προϊόντα, υπό την εποπτεία 

της INTERGRAF (της Διεθνούς 
Συνομοσπονδίας Εκτυπωτικών και 
Συναφών Βιομηχανιών).

Το διεθνές πρότυπο ISO 14298 καθορίζει 
τις διαδικασίες τις οποίες οι εταιρείες 
εκτυπώσεων εντύπων ασφαλείας πρέπει 
να εφαρμόζουν, µέσω των οποίων 
διασφαλίζεται πως τα έντυπα είναι 
µε τέτοιον τρόπο σχεδιασμένα προς 
αποφυγή παραχαράξεων. Επίσης, µέσω 
των διαδικασιών αυτών διασφαλίζεται 
ότι η παραγωγική διαδικασία των 
εντύπων πραγματοποιείται σε ασφαλές 
και ελεγχόμενο περιβάλλον, υπό συνεχή 
ποιοτική και ποσοτική παρακολούθηση. 

Ο σκοπός του Συστήματος 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι 
η αποτελεσματική διαχείριση τυχόν 
σημαντικών περιβαλλοντικών πλευρών 
και επιπτώσεων που προκύπτουν από τη 
λειτουργία της Εταιρείας προκειμένου 
να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα 
πρόκλησης ρύπανσης. Επιπλέον, το 
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
διασφαλίζει την έγκαιρη εναρμόνιση της 
λειτουργίας της Εταιρείας με τη σχετική 
περιβαλλοντική νομοθεσία και τη 
συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής 
της επίδοσης.
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Όραμα και 
προσέγγιση 

στη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη

4

Βασισμένη σε αυτό το τρίπτυχο, η Εταιρεία 
σχεδιάζει και υλοποιεί το σύνολο των δράσεων 
της εστιάζοντας στην υπεύθυνη οικονομική 
ανάπτυξη και την ικανοποίηση των πελατών, 
µέσω της υψηλής ποιότητας των προϊόντων 
και υπηρεσιών της. Παράλληλα, φροντίζει για 
την προστασία του περιβάλλοντος, εφαρμόζει 
υπεύθυνες εργασιακές πρακτικές, ενώ 
ταυτόχρονα υλοποιεί δράσεις υποστήριξης για 
την τοπική κοινωνία. 

Ο τρόπος λειτουργίας µέσω της εφαρμογής 
πιστοποιημένων συστημάτων διαχείρισης 
συμβάλλει στη διασφάλιση της υπεύθυνης 
δραστηριοποίησης της Εταιρείας, στη συνεχή 
βελτίωση καθώς και στην επίτευξη των 
επιχειρησιακών της στόχων.

Οι αρχές της Βιώσιμης 
Ανάπτυξης αποτελούν 
βασικό συστατικό στοιχείο 
για την υπεύθυνη πορεία 
και τη συνεχή ανάπτυξη 
της INFORM, η οποία 
δραστηριοποιείται 
επιχειρηματικά με βάση 
το όραμα και τις αξίες 
της.  Στόχος της η επίτευξη 
των δεσμεύσεών της στο 
τρίπτυχο της επιχειρηματικής 
υπευθυνότητας και της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης που 
είναι: Κοινωνία, Οικονομία 
και Περιβάλλον.

People

Profit Planet

Aνθρώπινο 
Δυναμικό και 

Κοινωνική 
Μέριμνα.

Aνάπτυξη και διατήρηση 
ασφαλούς και 

αξιοκρατικού κλίματος 
εργασίας, καθώς και 

υλοποίηση δράσεων για 
την τοπική κοινωνία.

Aνάληψη 
πρωτοβουλιών 
για τη συνεχή 
μείωση του 

περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος της 

Εταιρίας.

Περιβαλλοντική 
Μέριμνα

Δημιουργία 
θετικών 

οικονομικών 
αποτελεσμάτων, 
μέσω υπέυθυνης 

δραστηριοποίησης 
στην αγορά
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Επικοινωνία και Ενδιαφερόμενα 
Μέρη

Ενδιαφερόμενα Μέρη για την INFORM 
είναι οι ομάδες εκείνες που συνδέονται 
άμεσα µε τις δραστηριότητές της 
και επηρεάζουν ή επηρεάζονται σε 
σημαντικό βαθμό από τη λειτουργία 
της. Η διαδικασία αναγνώρισης και 
στη συνέχεια προτεραιοποίησης 

των Ενδιαφερόμενων Μερών, 
πραγματοποιήθηκε µε βάση τη 
μεθοδολογία του διεθνούς οργανισμού 
GRI-Global Reporting Initiative και έχει 
ληφθεί υπόψη τόσο η επίδραση που 
ασκεί η κάθε ομάδα Ενδιαφερόμενων 
Μερών στην Εταιρεία, όσο και η 
επίδραση που ασκεί η Εταιρεία στην 
κάθε ομάδα Ενδιαφερόμενων Μερών. 

ΟΜAΔΑ  
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕ-
ΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Μέτοχοι

•	 Κερδοφορία

•	 Επέκταση σε νέες 
αγορές

•	 Ενίσχυση της αντα-
γωνιστικότητας

•	 Συγκράτηση του 
κόστους λειτουρ-
γίας

•	 Χρηστή Εταιρική 
Διακυβέρνηση και 
Βιώσιμη Ανάπτυξη

•	 Ετήσια τακτική 
συνέλευση

•	 Έκτακτες τακτικές 
συνελεύσεις

•	 Ενημερώσεις 
και ad hoc 
παρουσιάσεις 
αποτελεσμάτων

Μηνιαία

Επενδυτές/ 
Αναλυτές

•	 Ανάπτυξη, 
κερδοφορία 
και μελλοντική 
απόδοση της 
Εταιρείας

•	 Ορθή εταιρική 
διακυβέρνηση

•	 Ορθή διαχείριση 
κινδύνων

•	 Εξορθολογισµός 
δαπανών

•	 Προσφορά 
εξειδικευμένων 
υπηρεσιών προς 
τους πελάτες

•	 Γενική συνέλευση

•	 Ανακοινώσεις 
εταιρείας στην 
εταιρική ιστοσελίδα

•	 Τμήμα επενδυτικών 
σχέσεων

•	 Εσωτερικές 
συναντήσεις

Μηνιαία

Εργαζόμενοι

•	 Ανάπτυξη και 
εξέλιξη

•	 Εκπαιδευτικά 
προγράµµατα

•	 Υγεία και Ασφάλεια 
στην εργασία

•	 Σύστημα 
αξιολόγησης

•	 Επιπρόσθετες 
παροχές

•	 Εσωτερικό δίκτυο 
(intranet)

•	 Ενημέρωση µέσω 
ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας 
και ενημερωτικών 
δελτίων σε πίνακες 
ανακοινώσεων

•	 Εταιρικές 
εκδηλώσεις

Καθημερινή

Πελάτες

•	 Υψηλό επίπεδο 
εξυπηρέτησης

•	 Ποιότητα και 
αξιοπιστία 
προϊόντων και 
υπηρεσιών

•	 Χρόνοι παράδοσης

•	 Εμπλουτισμός 
του προϊοντικού 
χαρτοφυλακίου µε 
νέα πρωτοπόρα 
και υψηλής 
τεχνολογίας 
προϊόντα

•	 Υποστήριξη

•	 Ανταγωνιστικές 
τιμές

•	 Θέματα 
βιωσιμότητας

•	 Τμήμα 
εξυπηρέτησης 
πελατών

•	 Συνεχής 
επικοινωνία µέσω 
του εμπορικού 
τμήματος

•	 Διαχείριση 
παραπόνων

•	 Επικοινωνία µέσω 
ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας

•	 Συναντήσεις

•	 Εταιρικό newsletter 
(ανά τρίµηνο)

•	 Δελτία τύπου

Καθημερινή

Προμηθευτές

•	 Όροι συβάσεων και 
πληρωμών

•	 Ανάπτυξη νέων 
προϊόντων και 
υπηρεσιών

•	 Διατήρηση και 
διερεύνηση 
συνεργασίας

•	 Αντικειμενική 
αξιολόγηση

•	 Τιμολογιακή και 
πιστωτική πολιτική

•	 Υποστήριξη 
τοπικών 
προμηθευτών

•	 Ηλεκτρονική 
αλληλογραφία

•	 Τηλεφωνική 
επικοινωνία

•	 Συναντήσεις

•	 Επικοινωνία µέσω 
του τμήματος 
προμηθειών

Καθημερινή
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Κράτος & 
Ρυθμιστικές 
Αρχές

•	 Συµµετοχή σε 
συνέδρια και 
εκδηλώσεις

•	 Διαβούλευση µε 
εκπροσώπους της 
πολιτείας και των 
θεσμικών αρχών σε 
εθνικό επίπεδο ή/
και περιφερειακό 
επίπεδο

•	 Συµµετοχή σε 
συνέδρια και 
εκδηλώσεις

•	 Διαβούλευση µε 
εκπροσώπους της 
πολιτείας και των 
θεσμικών αρχών σε 
εθνικό επίπεδο ή/
και περιφερειακό 
επίπεδο

Μηνιαία

Φορείς 
Πιστοποίησης

•	 Συµµόρφωση µε το 
ισχύον νομοθετικό 
πλαίσιο και τους 
κανονισμούς

•	 Διαφάνεια και 
ακεραιότητα

•	 Ορθή διαχείριση 
κινδύνων

•	 Ηλεκτρονική 
αλληλογραφία

•	 Τηλεφωνική 
επικοινωνία

•	 Συναντήσεις

Κατά 
περίπτωση

Τοπικές 
Κοινωνίες & 
ΜΚΟ

•	 Στήριξη της 
απασχόλησης 
µέσω προσλήψεων 
εργαζομένων 
από τις τοπικές 
κοινότητες

•	 Ενίσχυση 
προμηθευτών 
από τις τοπικές 
κοινωνίες

•	 Υποστήριξη 
δράσεων τοπικής 
κοινωνίας από 
ΜΚΟ

•	 Επικοινωνία µε 
φορείς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης

•	 Συµµετοχή σε 
εκδηλώσεις των 
τοπικών κοινωνιών

•	 Προσφορά σε ΜΚΟ

Καθημερινή

Ανταγωνισμός 

•	 Διαφάνεια και 
ακεραιότητα

•	 Συµµόρφωση µε 
τους νόµους και 
κανονισµούς της 
αγοράς

•	 Ιστοσελίδα της 
Εταιρείας

•	 Δελτία τύπου

Όποτε 
κρίνεται 
απαραίτητο

Χρηματοπιστω-
τικά Ιδρύματα

•	 Οικονομική 
επίδοση της 
Εταιρείας

•	 Επιχειρηματικό 
σχέδιο και στόχοι

•	 Βιωσιμότητα της 
Εταιρείας

•	 Ρευστότητα

•	 Ηλεκτρονική 
αλληλογραφία

•	 Περιοδικές 
συναντήσεις

Μηνιαία

Η Εταιρεία θεωρεί πολύ σημαντική 
την επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη η οποία υλοποιείται μέσω ενός 
πλαισίου αμφίδρομων δράσεων που 
έχει σαν αποτέλεσμα την καταγραφή 
των απόψεων, των αναγκών και 
των απαιτήσεων τους σχετικά με τη 
δραστηριοποίησή της σε όλους τους 

τομείς λειτουργίας της καθώς και στα 
θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Μέσω 
της καταγραφής αυτής, η INFORM 
αξιοποιεί τα σημαντικότερα θέματα 
που προκύπτουν από το διάλογο µε τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να σχεδιάζει 
αποτελεσματικά τις δράσεις της και να 
θέτει στόχους συνεχούς βελτίωσης. 

ΜΜΕ

•	 Νέα προϊόντα και 
υπηρεσίες

•	 Στήριξη της 
απασχόλησης

•	 Ενίσχυση 
προμηθευτών και 
τοπικές κοινωνίες

•	 Υποστήριξη 
δράσεων τοπικής 
κοινωνίας και ΜΚΟ

•	 Ιστοσελίδα της 
Εταιρείας

•	 Δελτία τύπου

Καθημερινή
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Ουσιαστικά 
θέματα 

5

• Καταπολέμηση της Διαφθοράς 

• Περιβαλλοντική Νομοθεσία 

• Αντί-ανταγωνιστική Συμπεριφορά 

• Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων 

• Παροχές Εργαζομένων 

• Κερδοφορία 

• Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εργαζομένων 

• Ενέργεια 

• Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου 

• Διαφορετικότητα και Ίσες Ευκαιρίες 

• Αποφυγή Διακρίσεων 

• Στήριξη Τοπικών Κοινωνιών 

Κατά τη διαδικασία 
προσδιορισμού των 
ουσιαστικών θεμάτων, 
o Όμιλος υλοποίησε 
ποιοτική, ηλεκτρονική 
έρευνα σε εκπροσώπους 
των Ενδιαφερόμενων 
Μερών του προκειμένου να 
εξετάσει όλα τα σημαντικά 
θέματα που σχετίζονται με 
τις δραστηριότητές του και 
επιδρούν στους άξονες ESG 
– Περιβάλλον, Κοινωνία και 
Διακυβέρνηση, καθώς και 
να συστηματοποιήσει τον 
διάλογο μαζί τους για αυτά 
τα θέματα.
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Ενέργεια 

Εκπομπές Αερίων 

Περιβαλλοντική Νομοθεσία 

Παροχές Εργαζομένων 

Yγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων 

Εκπαίδευση και Επιμόρφωση 

Διαφορετικότητα και Ίσες Ευκαιρίες 

Αποφυγή Διακρίσεων 

Στήριξη Τοπικών Κοινωνιών 

Αντιμετώπιση 

Καταπολέμηση της Διαφθοράς 

Αντί-ανταγωνιστική Συμπεριφορά 

Κερδοφορία

Παρουσία στην Τοπική Οικονομία

Έμμεσες Κοινωνικές Επιδράσεις

Πρακτικές Προμηθειών 

Φορολογία 

Διαχείριση Αποβλήτων 

Κατανάλωση Νερού

Επικοινωνία μεταξύ Εργαζομένων και 

Υγεία και Ασφάλεια Καταναλωτών 

Κοινωνικο-Οικονομική Συμμόρφωση 

ΚΑΘΟΛΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Ε
Ν

Δ
ΙΑ

Φ
Ε

Ρ
Ο

Μ
Ε

Ν
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 Μ
Ε
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Η

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
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Εταιρική 
διακυβέρνηση 
και  οικονομική 

επίδοση

6

Επιπλέον, το σύστημα διακυβέρνησης της 
INFORM βασίζεται στον σαφή καθορισμό των 
δικαιωμάτων των μετόχων, τη διαφάνεια και 
εγκυρότητα της πληροφόρησης, την επικοινωνία 
µε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και την 
ανεξαρτησία στη διοίκηση, εντός των πλαισίων 
αυτορρυθμιζόμενου ελέγχου και διαχείρισης 
κινδύνων.

Επίσης, η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τον Ελληνικό 
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για 
τις Εισηγμένες Εταιρείες που εκδόθηκε από το 
Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης 
(ΕΣΕΔ) τον Οκτώβριο 2013.

Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης βρίσκεται 
στην ιστοσελίδα του ΣΕΒ http://www.sev.org.gr 
Βασικά χαρακτηριστικά εύρυθμης λειτουργίας 
της Εταιρείας. 

 

Η INFORM 
δραστηριοποιείται υπεύθυνα 
βάσει του πλαισίου 
Εταιρικής Διακυβέρνησης, 
όπως καθορίζεται από την 
ελληνική νομοθεσία, την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
και τις διεθνείς πρακτικές 
βάσει του πλαισίου 
εταιρικής συμπεριφοράς 
των εισηγμένων εταιρειών 
στο χρηματιστήριο Αθηνών. 
Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία 
φροντίζει για την εφαρμογή 
ορθών κανόνων λειτουργίας 
και την υιοθέτηση αρχών 
χρηστής εταιρικής 
διακυβέρνησης σύμφωνα 
µε τις επιταγές της αποφ. 5 
204/2000 της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς και του 
Ν.3016/2002. 

Eξειδικευμένο
Ανώτατο

Management

Eνισχυμένο 
δίκτυο 

μηχανισμών 
διοικητικής 

πληροφόρησης

Eταιρικές 
διαδικασίες και 

Εσωτερικός 
Κανονισμός 
Λειτουργίας

Αμφίδρομη 
επικοινωνία 
με όλα τα 

ενδιαφερόμενα 
μέλη
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INF Holdings 

CEO

Legal Department 

BoD
Executive Assistant 

Audit Committee

Internal Audit
 

Marketing Manager

Board Of Directors 
 

INFORMATION Management 
Division 

Managing Director 

IMD CFO IMDCOO HR Manager INF GR
 Commercial Director

 

SBU Private Sector
 

SBU Public Sector

SBU Banking & 

 

 Sales Support 

DM,DL,AO & DE

 

BPI

 

Logical (CISO) Security 
Officer

 

 

Project Management

  

 SAP Administration

 

 

 

  
 

General Accounting 

Reporting Supervisor

SAP Development

Investors Relations

 

Procurement/ SC Manager

Card Perso

  

 

Outsourcing

BPR

DPO R&D Manager

DM,DL,AO & DE

BPI

Project Management

BPR

 

IMD Production
Director

Business Forms

Maintenance 

Sales Technical Support

Prepress

 Pre-costing  & OE

Local Production teams
INF AL/RO

Digital Printing

Integrity Control &
 New Products 
Development

Treasury Accounting

Local Finance teams
INF AL/RO

Systems Operations

Physical (CSO) Security 
Officer

Local IT teams
INF AL/RO

IMD CIO

Local Commercial teams
INF GR/ AL/RO

Distribution, SOP & 
Invoicing

Raw Materials
Warehouse

Finished Goods
Warehouse

Forms Management

SBU Exports sector/ 
New Markets

PA to Group CEO

Imports Settlements

Inventorie

Telecoms

Οργανωτική δομή 

Η οργανωτική δομή της Εταιρείας χαρακτηρίζεται από τον σαφή καθορισμό των 
ρόλων των διοικητικών οργάνων, όπως απεικονίζεται παρακάτω στο οργανόγραμμα 
της Εταιρείας. 

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρεται 
στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, 
και μεταξύ άλλων, οι αρμοδιότητες του 
περιλαμβάνουν: 

• Το στρατηγικό σχεδιασμό της 
επιχειρηματικής πολιτικής Εταιρείας, 
καθώς και των λειτουργικών της 
στόχων.

• Τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης 
ανάπτυξης και κερδοφορίας της 
Εταιρείας

• Την ενίσχυση της οικονομικής αξίας 
και αποδοτικότητας της Εταιρείας και 
των μετόχων

• Την έγκριση του ισολογισμού και των 
αποτελεσμάτων χρήσης

• Την έγκριση ειδικών εκθέσεων 
των εξαμηνιαίων και των ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων 
καταστάσεων της Εταιρείας 

• Την τήρηση των απόρρητων και 
εμπιστευτικών πληροφοριών που 
αφορούν στην Εταιρεία

• Την έγκριση εσωτερικού κανονισμού 
και τυχόν τροποποιήσεων αυτού.

• Τη λήψη περιοδικών αναφορών του 
εσωτερικού ελέγχου.

• Τη λήψη αποφάσεων για σημαντικές 
εξαγορές και εκποιήσεις.

Διοικητικό Συμβούλιο 

Παναγιώτης Σπυρόπουλος του Ιωάννη, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό 

Μέλος

Ηλίας Καράντζαλης του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Τριανταφυλλίδης του Ιωάννη, Μέλος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Εμμανουήλ - Ευάγγελος Λεκάκης του Νικολάου, Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Μενάγιας του Ανδρέα, Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ελένη συζ. Αλεξάνδρου Παλίδη, Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επιτροπή ελέγχου 
Η Εταιρεία έχει συστήσει Επιτροπή 
Ελέγχου, η οποία ορίζεται από τη Γενική 
Συνέλευση των µετόχων και είναι 
επιφορτισμένη µε την παρακολούθηση 
του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου. Η 
Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή επαφή µε 
την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και 
φροντίζει, ώστε να τηρούνται όλες οι 
δικλείδες ασφαλείας και προϋποθέσεις 
για την απρόσκοπτη λειτουργία του 
εσωτερικού ελέγχου. 

Η Επιτροπή ελέγχου της INFORM 
αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά 
μέλη:

• Εµµανουήλ – Ευάγγελος Λεκάκης, 
Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου, Μέλος 
Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό 
µέλος

• Ηλίας Καράτζαλης, Μέλος Επιτροπής 
Ελέγχου, Μέλος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό 
µέλος

• Ιωάννης Μενάγιας, Μέλος Επιτροπής 
Ελέγχου, Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη 
Εκτελεστικό µέλος

Εκτός από την παρακολούθηση του 
τμήματος εσωτερικού ελέγχου, η 
Επιτροπή, µεταξύ άλλων, παρακολουθεί 
τη διαδικασία χρηµατοοικονοµικής 
πληροφόρησης και υποβάλλει 
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συστάσεις ή προτάσεις για τη βελτίωση 
του περιεχομένου της, ενώ ενημερώνει 
το Δ.Σ. για το αποτέλεσμα του τακτικού 
ελέγχου και για τη διαδικασία. Σε αυτό 
το πλαίσιο, η Επιτροπή παρακολουθεί 
και διασφαλίζει επίσης την ανεξαρτησία 
των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή 
των ελεγκτικών εταιρειών και ιδίως 
την καταλληλόλητα της παροχής µη 
ελεγκτικών υπηρεσιών στην Εταιρεία.

Τμήμα εσωτερικού ελέγχου 

Η Εταιρεία διαθέτει ανεξάρτητo Τμήμα 
Εσωτερικού Ελέγχου το οποίο αξιολογεί 
την επάρκεια και αποτελεσματικότητα 
του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, 
καθώς και την ποιότητα και αξιοπιστία 
της παρεχόμενης πληροφόρησης από 
τη Διοίκηση προς το Δ.Σ. αναφορικά 
µε το σύστημα εσωτερικού ελέγχου. 
Επίσης, διασφαλίζει πως οι διαδικασίες 

διαδικασιών και εγκριτικών ορίων. 
Επίσης, επιπλέον των ελεγκτικών 
μηχανισμών που εφαρμόζει κάθε 
διεύθυνση, όλες οι δραστηριότητες 
της Εταιρείας επιβλέπονται από την 
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, ενώ 
τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων 
παρουσιάζονται, µέσω της Επιτροπής 
Ελέγχου, στο Δ.Σ

Λαμβάνοντας υπόψη τη δραστηριότητα 
της Εταιρείας, η οποία προσφέρει 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της 
σε μεγάλους οργανισμούς για τη 
διαχείριση ευαίσθητων και προσωπικών 
δεδομένων, έχουν αναπτυχθεί 
συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας. 
Πιο συγκεκριμένα, η INFORM έχει 
αναπτύξει ένα επαρκές πλαίσιο 
παρακολούθησης και ελέγχου των 
πληροφοριακών συστημάτων της, µε 
επιμέρους ελεγκτικούς μηχανισμούς, 
πολιτικές και διαδικασίες και το οποίο 
προσδιορίζεται επαρκώς τόσο από τον 
εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας, 
όσο και στο Εγχειρίδιο Εσωτερικού 
Ελέγχου.

Επίσης, στην Εταιρεία προβλέπεται 
συγκεκριμένη διαδικασία για τη 
διασφάλιση από τυχόν προβλήματα 
στα πληροφοριακά συστήματα 
της Εταιρείας, µέσω του πλάνου 
επιχειρησιακής συνέχειας (Business 
Continuity). Τέλος, η Εταιρεία έχει 
πλήρως συμμορφωθεί µε τον Γενικό 
Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ από 
το Μάιο του 2018. 

Περισσότερα στοιχεία σχετικά µε την 
οργανωτική δομή της Εταιρείας και τη 
διαχείριση κινδύνων, περιλαμβάνονται 
στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021, 
η οποία είναι διαθέσιμη στην εταιρική 
ιστοσελίδα http:// www.lykos.gr στην 
ενότητα Investors/Financial Reporting. 

Οικονομική επίδοση

Το Φεβρουάριο του 2021, η INFORM 
υπέγραψε συμφωνία εξαγοράς του 
πλειοψηφικού ποσοστού 56,5% του 
μετοχικού κεφαλαίου και παράλληλα 
απόκτηση του ελέγχου της κυπριακής 
εταιρείας CLOUDFIN LTD με τίμημα που 
ανήλθε σε ποσό € 1 εκατ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
την οικονομική μας επίδοση μπορείτε 
να βρείτε στην οικονομική έκθεση του 
Ομίλου η οποία είναι αναρτημένη στην 
εταιρική ιστοσελίδα.

H πλήρης 
συμμόρφωση με 

τη νομοθεσία, 
τις πολιτικές και 
διαδικασίες της 

Εταιρείας.

Η επίτευξη 
όλων των 

επιχειρησιακπων 
στόχων.

Η αξιοπιστία 
του συστήματος 

διοικητικής 
πληροφόρησης.

Η διαφύλαξη των 
επιχειρησιακών 

πόρων.

αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων 
που εφαρμόζονται από τη Διοίκηση 
είναι επαρκείς. 

Η επάρκεια του Συστήματος Εσωτερικού 
Ελέγχου παρακολουθείται σε 
συστηματική βάση από την Επιτροπή 
Ελέγχου, µέσω τριμηνιαίων αναφορών 
που υποβάλλονται σε αυτήν από το 
τμήμα εσωτερικού ελέγχου. 

Διαχείριση κινδύνων

Η INFORM έχει αναπτύξει και εφαρμόζει 
πολιτικές και διαδικασίες, οι οποίες 
διασφαλίζουν την αποτελεσματική 

διαχείριση των κινδύνων που 
σχετίζονται µε τη δραστηριότητά 
της, υποστηρίζοντας συνολικά το 
σύστημα εσωτερικού ελέγχου και τη 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής 
διαχείρισης κινδύνων οι περιοχές 
οι οποίες θεωρούνται υψηλού 
κινδύνου παρακολουθούνται µέσω 
των κατάλληλων συστημάτων 
ελέγχου δικλείδων ασφαλείας. 
Ενδεικτικά, αναφέρεται η ύπαρξη του 
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, 
οργανογραμμάτων µε σαφή καθορισμό 
αρμοδιοτήτων, καθώς και λεπτομερών 
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Ανθρώπινο 
δυναμικό και 

μέριμνα για την 
Κοινωνία

7

• Στη στελέχωση μέσα από αξιοκρατικά 
συστήματα επιλογής και αξιολόγησης, 
σύμφωνα µε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις 
κάθε εργασιακού πεδίου.

• Στην παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση 
και την εξέλιξη της επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας του κάθε εργαζομένου.

• Στην ενίσχυση ενός πλαισίου διαρκούς 
αναγνώρισης και επιβράβευσης, σύμφωνα µε 
τις αξίες που διέπουν την INFORM.

Η ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναμικού αποτελεί 
βασική δέσµευσή από την 
πρώτη ημέρα ίδρυσης της 
Εταιρείας. Στόχος μας 
είναι η προάσπιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στην εργασία και η ποιοτική 
απασχόληση
με ίσες ευκαιρίες. Στο 
πλαίσιο αυτό και μέσα από 
την εφαρμογή σύγχρονων 
μεθόδων επιλογής, 
εκπαίδευσης, αξιολόγησης 
και ανταμοιβής δίνεται 
ιδιαίτερη έμφαση:

Οι άνθρωποί μας με αριθμούς

Σύνολο εργαζομένων 2021

176

110 
άντρες

66 
γυναίκες
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ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
2020 2021

Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες

18-29 ετών 1 0 1 0

30-50 ετών 5 1 7 1

50 ετών και άνω 1 1 0 0

Σύνολο 7 2 8 1

Η INFORM θέλοντας να αξιοποιήσει 
στελέχη της που έχουν κριθεί ικανά κατά 
τη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης, 
ανακατανέμει ρόλους και καθήκοντα 
ούτως ώστε να αναβαθμιστούν οι 
εργαζόμενοι που έχουν επιδείξει 
ικανότητα, συνέπεια, σθένος και θέληση, 
πριν ανατρέξει στην αγορά εργασίας για 
τον κατάλληλο άνθρωπο. Σε περίπτωση 
που η κάλυψη μίας θέσης εσωτερικά 
δεν είναι εφικτή με τη διαδικασία αυτή, 
τότε η πρόσληψη ατόμων από την αγορά 
εργασίας είναι το επόμενο βήμα της.

Αξιολόγηση απόδοσης 
Ανθρώπινου Δυναμικού

Για εμάς στην INFORM, το ανθρώπινο 
δυναμικό μας είναι το κλειδί για την 
πορεία μας προς την ανάπτυξη και 
την επιτυχία. Για την επίτευξη των 
στόχων μας έχουμε υλοποιήσει ένα 
σύστημα αξιολόγησης μέσω του οποίου 
πραγματοποιείται η αντικειμενική 
καταγραφή και αποτίμηση της απόδοσης 
κάθε εργαζομένου, στοχεύοντας στην 
επιβράβευση, στην ενδυνάμωση και στην 
περαιτέρω ανάπτυξη των ικανοτήτων και 
ιδιοτήτων του.

Η ολοκληρωμένη διαχείριση της 
απόδοσης στην INFORM επιτυγχάνεται 
μέσα από το Σύστημα Αξιολόγησης 
της Απόδοσης, βάσει του οποίου 

αξιολογείται το μεγαλύτερο ποσοστό των 
εργαζομένων σε ετήσια βάση. 

Σκοπός του Συστήματος Αξιολόγησης 
της Απόδοσης είναι η αποτελεσματική 
καθοδήγηση και υποστήριξη του έργου 
των εργαζομένων της Εταιρείας. 
Παράλληλα συντελεί ώστε οι 
εργαζόμενοι όχι μόνο να επιτυγχάνουν 
τους στόχους τους αλλά και να 
αναπτύσσονται επαγγελματικά. Κάθε 
εργαζόμενος μπορεί να αποκτήσει 
επίγνωση των ισχυρών στοιχείων 
της απόδοσής του ενώ, παράλληλα, 
με την κατάλληλη επικοινωνία, 
παρακολούθηση και ενημέρωση, 
βρίσκεται σε θέση να αναγνωρίζει και 
τα σημεία, που χρειάζονται βελτίωση, 
ώστε με τις κατάλληλες ενέργειες να 
βελτιώνεται συνεχώς. Με αυτό τον 
τρόπο διασφαλίζεται και η επιτυχημένη 
πορεία της INFORM, εφόσον η συνολική 
απόδοση της Εταιρείας είναι άμεσα 
συνδεδεμένη με την απόδοση καθενός 
από τους εργαζομένους της. 
 

Διαφορετικότητα και Συμπερίληψη

Η Εταιρεία εφαρμόζει Πολιτική Διοίκησης 
του Ανθρώπινου Δυναμικού µε γνώμονα 
την παροχή ίσων ευκαιριών χωρίς 
διακρίσεις λόγω φύλου, εθνικότητας, 
θρησκείας, ηλικίας και µμορφωτικού 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
2020 2021

Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες

Ανώτατα Στελέχη 
(Διοικητικό 
Συμβούλιο)

5 1 3 1

Ανώτερα Στελέχη 3 1 5 1

Διευθυντές 8 4 4 3

Προϊστάμενοι 6 6 8 3

Διοικητικοί 42 26 41 34

Παραγωγή 49 24 47 24

Κατά το 2021, το ποσοστό συμμετοχής 
των γυναικών σε θέσεις ευθύνης 
ανήλθε σε: 66%

Η Εταιρεία, συμμορφώνεται πλήρως µε 
την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 62/1998), 
βάσει της οποίας απαγορεύεται η παιδική 
εργασία (δηλ. εργασία ανηλίκων κάτω 
των 15 ετών) και απασχολεί εργαζομένους 
άνω των 18 ετών. Μέχρι και σήμερα, 
στο πλαίσιο λειτουργιών της Εταιρείας, 
δεν έχει εντοπιστεί ή αναφερθεί κάποιο 
περιστατικό διάκρισης στο σύνολο του 
προσωπικού της, όπως επίσης δεν έχει 
καταγραφεί κανένα περιστατικό παιδικής 
ή εξαναγκαστικής εργασίας. 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Στην INFORM, θέλουμε οι άνθρωποί 
μας να αναπτύσσονται επαγγελματικά 
και προσωπικά. Η επίτευξη αυτού του 
στόχου ενισχύεται από την προσπάθεια 
προσανατολισμού των εργαζομένων σε 
λειτουργικούς τομείς που άπτονται των 
δυνατοτήτων τους και τους παρέχουν νέα 
κίνητρα για την υλοποίηση των προσωπικών 
και επαγγελματικών τους επιδιώξεων.

Αποσκοπώντας στην παροχή 
στοχευµένης εκπαίδευσης, έχουν 
αναπτυχθεί πλάνα εκπαίδευσης ανά θέση 
εργασίας. Πρόκειται για μια λεπτομερή 
χαρτογράφηση των διαθέσιμων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων σύμφωνα 
µε το χρόνο ενασχόλησης, το αντικείμενο, 
τις γνώσεις και τις δεξιότητες που 
απαιτούνται για κάθε ρόλο συγκεκριμένα.

Αμοιβές και παροχές προς τους 
εργαζόμενους

Το πλαίσιο αμοιβών και παροχών 
που εφαρμόζεται στην Εταιρεία, έχει 
αναπτυχθεί µε στόχο την προσέλκυση, 
απασχόληση και διατήρηση έμπειρου 
προσωπικού που διαθέτει τις αναγκαίες 
ικανότητες. Το πλαίσιο αμοιβών και 
παροχών είναι εναρμονισμένο µε τις 
τάσεις της αγοράς και της εκάστοτε 
οικονομικής συγκυρίας, καθώς και 
το πλαίσιο ελέγχου του κόστους της 
Εταιρείας. Ο μισθός κάθε εργαζόμενου 
αντανακλά το μορφωτικό υπόβαθρο, 
την εμπειρία, την ευθύνη, αλλά και την 
αξία / βαρύτητα της θέσης στην αγορά 
εργασίας.
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0.08%

0.06%

2021 2020

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ 2020 2021

Συνολικές εκπαιδεύσεις 8 21

Ενδοεπιχειρησιακές Εκπαιδεύσεις 2 20

Εξωτερικές Εκπαιδεύσεις 6 0

Ώρες εκπαίδευσης 112 80

Συμμετοχές 4 12

Ο Όμιλος, με γνώμονα την ικανοποίηση 
των εργαζομένων του, προσφέρει επίσης 
μία σειρά από πρόσθετες παροχές τόσο 
για τον ίδιο τον εργαζόμενο, όσο και για 
την οικογένειά του. 

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής έχει 
εφαρμοσθεί και συνεχώς βελτιώνεται 
μια σειρά προγραμμάτων κοινωνικής 
ασφάλισης και παροχών στον τομέα 
της υγείας, ενώ ταυτόχρονα διατίθενται 
ετησίως σημαντικοί πρόσθετοι πόροι που 
σκοπό έχουν την ενίσχυση της γενικότερης 

κοινωνικής πρόληψης και τη συνεχή 
βελτίωση της υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία. 

Επιπλέον, καλύπτει τη μεταφορά του 
προσωπικού από και προς κεντρικά σημεία, 
για όλες τις βάρδιες εργασίας.

Εσωτερική επικοινωνία

 Η εσωτερική επικοινωνία αποτελεί 
στρατηγική προτεραιότητα για την 
Εταιρεία μας. Mέσω αυτής, οι εργαζόμενοι 

ενημερώνονται για την στρατηγική, 
τις πρωτοβουλίες, τις υπηρεσίες και 
τα προϊόντα της Εταιρείας. Μέσω των 
καναλιών εσωτερικής επικοινωνίας, 
ενθαρρύνεται η αμφίδρομη επικοινωνία 
μεταξύ των εργαζομένων και της 
διοίκησης, ισχυροποιείται ο διάλογος 
και η συνεργασία μεταξύ των 
μονάδων ενώ παράλληλα ενισχύεται η 
εταιρική φιλοσοφία και οι δεσμοί των 
εργαζομένων και των οικογενειών 
τους με την Εταιρεία. Το πρόγραμμα 
Εσωτερικής Επικοινωνίας αναπτύσσεται 
σε τρεις άξονες: 
• Την επικοινωνία επιχειρηματικής φύσης 

(δελτία ενημέρωσης, συναντήσεις µε 
τη Διοίκηση κ.ά.).

• Τις αναγνωρίσεις και επιβραβεύσεις 
εργαζομένων

• Τις εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα 
για τους εργαζομένους και τις 
οικογένειές τους.

Η Υγεία και ασφάλεια στον 
εργασιακό χώρο

Η υγεία και ασφάλεια αποτελεί θέμα 
πρωτεύουσας σημασίας για την INFORM 
στο πλαίσιο της υπεύθυνης λειτουργίας 
της, καθώς παίζει καθοριστικό ρόλο στην 
βιώσιμη ανάπτυξή της. Για το λόγο αυτό 
έχει αναπτύξει και υιοθετήσει πολιτική για 
την υγεία και ασφάλεια σύμφωνα µε την 
οποία θέτει συγκεκριμένες προδιαγραφές 
για ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον 
εργασίας.

Η Εταιρεία, εφαρμόζει Σύστημα 
Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας 
της Εργασίας, πιστοποιημένο κατά το 
πρότυπο OHSAS 18001, προκειμένου: 
• 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.

• Να βελτιώνει τις συνθήκες υγιεινής 
και ασφάλειας στους χώρους και στις 
θέσεις εργασίας, βάσει της βιομηχανικής 
πρακτικής και των τεχνικοοικονομικών 
της δυνατοτήτων.

• Να ευαισθητοποιεί το προσωπικό της 
Εταιρείας για τη σημασία των θεμάτων 
Υγείας και Ασφάλειας και να ενθαρρύνει 
τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων 
στην προσπάθεια βελτίωσής της.

Εντοπίζουμε και εξαλείφουμε τους 
κινδύνους που απειλούν την υγεία και 
ασφάλεια των εργαζόμενων µέσω 
της στενής παρακολούθησης και της 
εξειδικευμένης εκπαίδευσης των 
εργαζομένων μας.
• Ευαισθητοποίηση των εργαζομένων 

για τη σημασία των θεμάτων Υγείας και 
Ασφάλειας.

• Βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και 
ασφάλειας στους χώρους και στις 
θέσεις εργασίας.

• Πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και 
επαγγελματικών ασθενειών.

Η INFORM αξιολογεί συνεχώς την 
επίδοσή της στον τομέα της υγείας και 
της ασφάλειας µέσω του Συμβουλίου για 
την Υγεία και Ασφάλεια. Το Συμβούλιο 
απαρτίζεται από 9 µέλη και συγκεκριμένα 
από τους προϊσταμένους διευθυντές, τους 
προϊσταμένους τμημάτων παραγωγής, 
τον τεχνικό ασφαλείας και τον ιατρό 
εργασίας της Εταιρείας. Βασικό έργο 
του Συμβουλίου είναι η βελτίωση των 
συστημάτων και των διαδικασιών 
αξιολόγησης µε στόχο την εξάλειψη των 
ατυχημάτων και συμβάντων στην εργασία.

1550
HMEΡΕΣ

ΑΠΟΥΣΙΩΝ

2021

Δείκτες απουσιών (AR)
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Οι επενδύσεις μας στην υγεία και 
ασφάλεια

Στο πλαίσιο της βελτίωσης των 
επιδόσεων σε θέματα Υγείας και 
Ασφάλειας, το 2021 η Εταιρεία επένδυσε 
31.500€ για βελτιώσεις υγείας και 
ασφάλειας για τους εργαζομένους και τις 
εγκαταστάσεις της. 

1. Μέσα ατομικής προστασίας
2. Πυρασφάλεια (συντήρηση/αναβάθμιση 

εξοπλισμού πυροπροστασίας)
3. Ιατρική υπηρεσία και παρακολούθηση 

υγείας
4. Λειτουργία Τμήματος Υγείας και 

Ασφάλειας
5. Συμβουλευτικές υπηρεσίες

6. Έργα αναβάθμισης ασφάλειας
7. Έλεγχοι και πιστοποιήσεις ασφαλούς 

λειτουργίας εξοπλισμού (παλετοφόρα, 
γερανογέφυρα, ανελκυστήρες, 
αεροφυλάκια κλπ.)

Εκπαίδευση στην Υγεία και 
ασφάλεια

Στόχος της Εταιρείας είναι η απόκτηση 
κοινής κουλτούρας στον τομέα της 
υγείας και ασφάλειας στις εγκαταστάσεις 
παραγωγής αλλά και διεύθυνσης. Στο 
πλαίσιο αυτό εφαρμόζεται διαδικασία 
εκπαίδευσης (εισαγωγική εκπαίδευση 
Υ&Α, πυρασφάλεια, εκπαίδευση Α’ 
βοηθειών) και σεμιναρίων από την ομάδα 
που ηγείται του Συμβουλίου Υγείας και 

Ασφάλειας µε σκοπό την εξάλειψη των 
ατυχημάτων. 

Η INFORM και οι τοπικές 
κοινωνίες

Η INFORM, με τη συμμετοχή των 
εργαζομένων της, δρα ενεργά 
και φροντίζει να δημιουργούνται 
μακρόχρονες σχέσεις µε τις 
τοπικές κοινωνίες στις τοποθεσίες 
δραστηριοποίησήςς της. Η δέσµευση 
της Διοίκησης, αποτυπώνεται µέσω της 
οικονομικής στήριξης Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων και άλλων φορέων, 
σχετικά µε εκπαιδευτικές, κοινωνικές, 
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές 
δράσεις. Επιπλέον, µέσω της υπεύθυνης 
λειτουργίας και δραστηριότητάς της, 
η INFORM συμβάλλει στην οικονομική 

και κοινωνική ευημερία, όχι µόνο των 
τοπικών κοινωνιών, αλλά και των λοιπών 
ομάδων Ενδιαφερόμενων Μερών, 
συµπεριλαµβανοµένων των εργαζομένων 
και των προμηθευτών. Ειδικότερα, οι 
φορείς τους οποίους η Εταιρεία έχει 
υποστηρίξει με χορηγίες είναι, μεταξύ 
άλλων, οι παρακάτω:
• Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και 

Αποκατάστασης Αναπήρων Προσώπων 
– ΕΛΕΠΑΠ

• Ένωση «Μαζί για το Παιδί»
• Γιατροί χωρίς Σύνορα
• Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης

Η Εταιρεία, δωρίζει επίσης κάθε χρόνο 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε σχολεία 
των γύρω περιοχών.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ/ΩΡΕΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

2020 2021

Αριθμός σεμιναρίων 4 10

Συμμετοχές εργαζομένων 6 10

Συνολικές ώρες εκπαίδευσης 52 40

40
ώρες σε εκπαιδευτικά 

σεμινάρια το 2021

2
μέλη συμμετέχουν 

στο Συμβούλιο Υγείας 
και Ασφάλειας
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Φροντίδα 
για το 

περιβάλλον

8

Οι βασικές κατηγορίες που εστιάζουμε είναι:

• Κατανάλωση ενέργειας και ατμοσφαιρικοί 
ρύποι

• Χρήση νερού
• Διαχείριση αποβλήτων

Το όραμα και η πολιτική της INFORM βασίζονται 
πάνω στην εταιρική προσέγγιση για την 
προώθηση της περιβαλλοντικής ευθύνης σε 
ολόκληρη την Εταιρεία. Ο συνεχής έλεγχος 
των συστημάτων παρακολούθησης και 
αξιολόγησης των περιβαλλοντικών δεικτών 
δίνει τη δυνατότητα στην Εταιρεία να εντοπίσει 
τους τωρινούς αλλά και τους μελλοντικούς 
περιβαλλοντικούς κινδύνους. Αυτό της επιτρέπει 
να διαχειριστεί και να αναπτύξει γρήγορα νέα 
προγράμματα εκπαίδευσης και να επενδύσει σε 
πόρους για τη διαχείριση ή τη μείωση αυτών των 
κινδύνων. 

Για να επιτύχει τους στόχους και το όραμά της, η 
INFORM, έχει σχεδιάσει πλάνο Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής και σύμφωνα µε αυτό δεσμεύεται:

• Να ελέγχει, μετριάζει ή εξαλείφει τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν 
από τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες της.

• Nα υιοθετεί φιλικές προς το περιβάλλον 
πρακτικές από τις οποίες θα μπορεί να επιτύχει 
μείωση του κόστους λειτουργίας από την 
εξοικονόμηση πόρων.

Στόχος µας είναι να παρακολουθούμε το 
ανθρακικό µας αποτύπωμα και να περιορίσουμε 
τις κλιματικές επιπτώσεις της εφοδιαστικής 
αλυσίδας, των προϊόντων και υπηρεσιών µας. 
Μέσα από τη βιώσιμη διαχείριση των πρώτων 
υλών, οραματιζόμαστε να συμβάλλουμε στην 
οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμη διαχείριση των 
δασών. 

 

Η κατασκευή, η παράδοση 
και η χρήση προϊόντων 
και υπηρεσιών της 
INFORM απαιτεί σημαντική 
εκμετάλλευση φυσικών 
πόρων. Η δέσμευσή μας 
για την προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος, 
πραγματοποιείται με την 
αναλυτική καταγραφή 
του περιβαλλοντικού μας 
αποτυπώματος προκειμένου 
να δώσει προτεραιότητα 
σε τομείς που χρειάζονται 
βελτίωση.
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Η επίδραση μας στο περιβάλλον

Με στόχο να μειώσει τον αντίκτυπό 
της στο περιβάλλον και να βελτιώσει 
την ενεργειακή απόδοση στις 
εγκαταστάσεις της, η INFORM 
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις 

εξασφαλίζοντας την ορθολογική χρήση 
των ενεργειακών και φυσικών πόρων. 
Επίσης, στο πλαίσιο της ουσιαστικής 
προστασίας του περιβάλλοντος, 
η Εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το 
πρότυπο ISO 14001.

Η Εταιρεία παρακολουθεί και υπολογίζει 
τη χρήση νερού στο μεγαλύτερο 
μέρος των δραστηριοτήτων της. Το 
2021, η κατανάλωση νερού ανήλθε σε 
1.587 κυβικά μέτρα. Η ποσότητα νερού 
που καταγράφηκε περιλαμβάνει τις 
ποσότητες νερού που καταναλώνονται οι 

οποίες προέρχονται από αδειοδοτημένες 
γεωτρήσεις και από το δίκτυο ύδρευσης 
του Δήμου. Το μεγαλύτερο ποσοστό 
του νερού καθαρίζεται βιολογικά και 
αφού επεξεργαστεί, χρησιμοποιείται για 
πότισμα. 

CO
2

LED NEΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Οι δράσεις που πραγματοποιούνται 
περιλαμβάνουν:
• Τον περιορισμό των εκπομπών 

ρύπων CO2 µέσω περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, που παράγονται από τις 
μεταφορές προϊόντων, πρώτων και 
βοηθητικών υλών.

• Την αποφυγή περιττής χρήσης 
οχημάτων για τις μετακινήσεις 
ανθρώπινου δυναμικού. Πιο 
συγκεκριμένα η Εταιρεία διαθέτει 
σύγχρονα λεωφορεία για να 
εξυπηρετήσει τις μετακινήσεις 
των εργαζομένων και για τις δύο 
εγκαταστάσεις της.

• Τη μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας µέσω αντικατάστασης των 
συμβατικών λαμπτήρων µε λάμπες 
τεχνολογίας LED υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης.

• Τη μείωση της θερμικής ενέργειας µε 
συνεχείς ελέγχους συντήρησης για την 
αποδοτική λειτουργία των καυστήρων 
στην κεντρική ή παραγωγική μονάδα.

• Τον περιορισμό της χρήσης νερού, την 
ανακύκλωση και επεξεργασία του για 
διαφορετικές χρήσεις, όπως πότισμα.

• Τη διαχείριση αποβλήτων που 
περιλαμβάνει την ανακύκλωση και 
το διαχωρισμό σε επικίνδυνα και µη 
επικίνδυνα απόβλητα. Επίσης μεγάλες 
ποσότητες χαρτιού συλλέγονται 
από εξωτερικούς συνεργάτες που 
αναλαμβάνουν τη βιώσιμη διαχείρισή 
τους.

Κατανάλωση ενέργειας και χρήση 
νερού

Η INFORM με στόχο τη μείωση του 
ανθρακικού της αποτυπώματος 
αναλαμβάνει μέτρα και δράσεις 
που αφορούν στην ελάττωση της 
κατανάλωσης ενέργειας και στη χρήση 
νερού.

 

2020 2021

Ηλεκτρισμός 95% 95%

Οχήματα 4% 4%

Πετρέλαιο 14.502lit 18.001lit

Αποτύπωμα άνθρακα 206,7t 212,7 tones

Mwh 3.243 2.805,16

Κατανάλωση νερού 1.330m3 1.587 m3

Μείωση κατανάλωσης 
νερού σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος

14% 19%

Mwh αναλωθέντος 
χαρτιού

1.20Mwh/tn 1.27Mwh/tn

Ηλεκτρισμός  
95% 
Η συνολική κατανάλωση 
έμμεσης ενέργειας 
αφορά σε ενέργεια 
από μη ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και 
συγκεκριμένα αφορά 
στο ηλεκτρικό ρεύμα 
που αγοράζεται από 
αδειδοτημένους 
παρόχους.

Οχήματα  
4% 
Αφορά στη βενζίνη που 
καταναλώνουν τα εταιρικά 
οχήματα για μεταφορά 
προϊόντων και μετακίνηση 
στελεχών.

Πετρέλαιο 
24% αύξηση σε σχέση 
με το 2020. Η Eταιρεία 
χρησιμοποιεί πετρέλαιο 
ως καύσιμο για τις 
λειτουργικές της ανάγκες, 
για παράδειγμα στη χρήση 
γεννητριών.

2.805,16 
Mwh

18.001 λίτρα 
πετρελαίου

212,7 τόνοι 
αποτύπωμα 
άνθρακα
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Το μεγαλύτερο ποσοστό του απορριφθέ-
ντος νερού ανακυκλώνεται και επεξερ-
γάζεται.

Ο όγκος του νερού που χρησιμοποιείται 
για τον καθαρισμό μηχανών, συλλέγεται 
ως επικίνδυνα υγρά απόβλητα.

Διαχείριση αποβλήτων

Η διαχείριση αποβλήτων που 
περιλαμβάνει την ανακύκλωση και 

το διαχωρισμό σε επικίνδυνα και µη 
επικίνδυνα απόβλητα αποτελεί πολύ 
σημαντικό παράγοντα για την ΙNFORM 
στη λήψη μέτρων για τη μείωση του 
ανθρακικού της αποτυπώματος.

Τα επικίνδυνα απόβλητα 
περισυλλέγοντα από εξωτερικούς 
συνεργάτες εξασφαλίζοντας την 
βιώσιμη διαχείρισή τους. 

Ετήσιοι Ρύποι (τόνοι CO2/έτος) 2021

2020 2021

Πεδίο Πηγή εκπομπών Τόνοι CO2 Τόνοι CO2

Πεδίο 1 Πετρέλαιο 36,415 42,69

Πεδίο 2 Κατανάλωση Ενέργειας 1,4 1,2

Πεδίο 3

Κατανάλωση νερού 0,458 0,546

Απόβλητα 4,5 4,3

Σύνολο 42,773 48,736

Κατανάλωση 
νερού 2021

κυβικά μέτρα 1.587

Μη-επικίνδυνα 
απόβλητα 

2021: 

199,40T
(100% χαρτί)

24% 

αύξηση κατανάλωσης 
πετρελαίου 2021 σε 
σχέση με το 2020

2.805,16 

MWh
Κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας 
2021 

 

Μwh ανά tn 
αναλωθέντος χαρτιού 

(MWh/tn):

1,27
(Σημείωση: οι 

αναλωθέντες τόνοι 
χαρτιού υπάρχουν στα 
εισερχόμενα δεδομένα 

για το Austrian Eco 
Label Report

19% 
μείωση 

κατανάλωσης 
νερού 2021 σε 

σχέση με το 
2020 

46,19% 
μείωση επικίνδυνων 

αποβλήτων σε 
σύγκριση με το 

2020

Η περιβαλλοντική μας επίδοση με μια ματιά
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Υπεύθυνη 
επικοινωνία και 

διαφήμιση
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Μέσω του Τµήµατος Marketing, η Εταιρεία, 
παρακολουθεί και καταγράφει τις εξελίξεις 
στην αγορά, θέτει στόχους και τέλος επιλέγει 
τις αποτελεσματικότερες και καταλληλότερες 
στρατηγικές επικοινωνίας που θα ακολουθηθούν. 

Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία 

Ο τομέας των ψηφιακών εκτυπώσεων (digital 
printing) στον οποίο δραστηριοποιείται η INFORM 
είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός, ο κύκλος ζωής 
των προϊόντων αρκετά μικρός, και οι απαιτήσεις 
των συνεργατών και των τελικών πελατών 
συνεχώς εξελίσσονται. Η αποτελεσματική έρευνα 
και ανάπτυξη που οδηγούν στην καινοτομία, για 
το λόγο αυτό, είναι ιδιαίτερης σημασίας για την 
Εταιρεία. Η INFORM βασίζεται στους ειδικούς 
της έρευνας και ανάπτυξης, ώστε να είναι σε 
θέση να προτείνει νέες λύσεις στους πελάτες και 
συνεργάτες της, καθώς και να αναπτύσσει νέα 
προϊόντα και υπηρεσίες.

Η στρατηγική έρευνας και ανάπτυξης της 
INFORM επικεντρώνεται στους ακόλουθους 
στόχους:

• Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και λύσεων, 
µε γνώμονα τις συνεχώς εξελισσόμενες 
απαιτήσεις της αγοράς

• Βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων και των 
διαδικασιών παραγωγής

Ιδιαίτερα τώρα στην εποχή του ψηφιακού 
μετασχηματισμού, η αποτελεσματική έρευνα 
και ανάπτυξη είναι σημαντική, καθώς οι κύκλοι 
των προϊόντων είναι σύντομοι, οι εξελίξεις 
επιταχύνονται και οι απαιτήσεις των συνεργατών 
και τελικών πελατών αναβαθμίζονται. Αυτό 
ισχύει ιδιαίτερα για τον τομέα των ψηφιακών 
εκτυπώσεων. Οι αλλαγές αυτές παρουσιάζονται 
σε εμάς σαν ευκαιρίες για ανάπτυξη νέων και 
καινοτόμων λύσεων από τουυς ειδικούς μας 
στην έρευνα και ανάπτυξη, ώστε να μπορούμε 
συνεχώς να προτείνουμε μοναδικές υπηρεσίες 
στους πελάτες μας, οι οποίες θα μας βοηθήσουν 
να αναπτυχθούμε βραχυπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα.

Η Εταιρεία εφαρμόζει όλους 
τους σχετικούς κανονισμούς 
που ισχύουν για την 
υπεύθυνη επικοινωνία 
και διαφήμιση. Το Τμήμα 
Marketing ελέγχει όλο το 
υλικό προώθησης, πριν από 
τη δημοσιοποίησή του, ώστε 
να παρέχει ειλικρίνεια και 
διαφάνεια και να συμφωνεί 
µε τους ισχύοντες νόμους. 
Η Εταιρεία ακολουθεί τον 
Κώδικα Διαφημιζομένων 
για τη διαφήμιση και την 
επικοινωνία.
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Οι προμηθευτές μας

Η INFORM έχει αναγνωρίσει τους 
προμηθευτές της ως µία από τις 
σημαντικότερες ομάδες Ενδιαφερόμενων 
Μερών της, καθώς τα ποιοτικά 
προμηθευόμενα υλικά και οι αξιόπιστες 
υπηρεσίες αποτελούν σημαντικό 
πλεονέκτημα για την Εταιρεία. Η 
INFORM φροντίζει για την εδραίωση 
σχέσεων μακροχρόνιας συνεργασίας 
και εμπιστοσύνης με προμηθευτές τόσο 
του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, 
μεγιστοποιώντας τα οφέλη τόσο για τους 
ίδιους όσο και για την ίδια την Εταιρεία.

Η INFORM θέτει αυστηρά ποιοτικά 
κριτήρια για την επιλογή των προμηθευτών 
της καθώς η ποιότητα των υλικών και η 
αξιοπιστία των υπηρεσιών είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με την ποιότητα του τελικού 
προϊόντος. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιεί 
μόνο εγκεκριμένους προμηθευτές που 
πληρούν τα προαναφερόμενα κριτήρια. 

Για να καταχωρηθεί κάποιος νέος 
προμηθευτής ως εγκεκριμένος, το Τμήμα 
Προμηθειών ζητά να προσκομιστούν 
σχετικά έγγραφα και πραγματοποιεί μια 
δοκιμή υλικών. Η τελική έγκριση για την 
αγορά και την επιλογή των προμηθευτών 
πραγματοποιείται από τον Διευθυντή 
Εφοδιασμού και Διαχείρισης Υλικών, 
ο οποίος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα 
έγγραφα από το Τμήμα Προμηθειών, 
καθώς και την αναφορά δοκιμής υλικών. 

Το ποσοστό προμηθευτών εσωτερικού µε 
τους οποίους η Εταιρεία συνεργάστηκε 
εντός του 2021, ανήλθε σε 75%.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία δίνει 
επίσης μεγάλη προσοχή στην προμήθεια 
κρίσιμων υλικών, τα οποία επηρεάζουν 
άμεσα την ποιότητα των προϊόντων που 
παρέχει η INFORM στους πελάτες της. 
Για την προμήθεια τέτοιων υλικών, το 
Τμήμα Προμηθειών χρησιμοποιεί µόνο 
εγκεκριμένους προμηθευτές.

ΕΥΡΩΠΗ ΗΠΑ
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ΑΣΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

75% 76%

15% 15%

8% 7%

2% 1.8%

Κατανομή προμηθευτών εξωτερικού ανά περιοχή
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Δράσεις και 
στρατηγικοί 

στόχοι 
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Η INFORM στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας και της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης δεσμεύεται στους παρακάτω στόχους οι 
οποίοι βασίζονται στη στρατηγική μας, για θέματα που αφορούν 
στους τέσσερις βασικούς πυλώνες : τους εργαζομένους μας, την 
κοινωνία, το περιβάλλον και τις υπηρεσίες μας.  

ΕΝΟΤΗΤΑ    ΣΤΟΧΟΙ 2022-2023

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ    
 
 
 
 
 
 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  
 

ΑΓΟΡΑ   

• Τουλάχιστον το 95% του συνολικού βάρους αποβλήτων παραγωγής που 
παραδίδονται σε εξωτερικούς συνεργάτες για περαιτέρω διαχείριση/ 
ανακύκλωση να είναι μη επικίνδυνα απόβλητα.

• Βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων και των διαδικασιών παραγωγής
• Παρακολούθηση ανθρακικού αποτυπώματος και περιορισμού των 

κλιματικών επιπτώσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας, των προϊόντων και 
υπηρεσιών μας

• Μηδενικά ατυχηματα 
• Εκπαίδευση στελεχών σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας

• Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και λύσεων, με γνώμονα τις συνεχώς 
εξελισσόμενες απαιτήσεις της αγοράς

• Ανάπτυξης υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας
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Πίνακας GRI

11

H παρούσα Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας αφορά στην έκδοση 
της INFORM που συμπεριλαμβάνει ενέργειες και δράσεις που 
υλοποιήθηκαν κατά τo 2021. Ύστερα από αξιολόγησή της από 
το Κέντρο Αειφορίας (Center for Sustainability and Excellence), 
βάσει των πιο έγκυρων διεθνώς οδηγιών GRI STANDARDS, 
βεβαιώνεται πως βρίσκεται σε επίπεδο συμμόρφωσης “In 
accordance – Core”.

Δείκτης GRI 
STANDARDS

Περιγραφή
Στόχοι Βιώσιμης 
Ανάπτυξης 

Αναφορά

Γενικές Πληροφορίες

Προφίλ της Εταιρίας

GRI 102-1
Επωνυμία της 
Εταιρείας

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

GRI 102-2
Κύριες εμπορικές 
επωνυμίες, προϊόντα 
και υπηρεσίες

Σελ. 15-17

GRI 102-3
Τοποθεσία έδρας της 
Εταιρείας

5ο χλμ Λ. Βάρης-
Κορωπίου, 194 00 
Κορωπί

GRI 102-4
Χώρες στις οποίες 
δραστηριοποιείται η 
Εταιρεία

Σελ. 11

GRI 102-5
Καθεστώς ιδιοκτησίας 
και νομική μορφή

Ανώνυμη Εταιρεία 
εισηγμένη στο 
Χρηματιστήριο Αξιών 
Αθηνών από το 1994

GRI 102-6
Αγορές που 
εξυπηρετούνται

Σελ. 11

GRI 102-7
Μεγέθη της Εταιρείας 
που εκδίδει την 
Έκθεση 

Σελ. 35, 37

GRI 102-8
Στοιχεία εργατικού 
δυναμικού 

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης 
από 1η Ιανουαρίου έως 
31η Δεκεμβρίου 2021

GRI 102-9
Περιγραφή της 
εφοδιαστικής αλυσίδας 
της Εταιρείας 

Σελ. 37-39
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GRI 102-10
Σημαντικές μεταβολές 
στην Εταιρεία και στην 
εφοδιαστική αλυσίδα 

Σελ. 52

GRI 102-11
Εξηγήσεις για την 
εφαρμογή της αρχής 
της πρόληψης

Σελ. 5-7, 15

GRI 102-12

Εξωτερικές 
εθελοντικές 
πρωτοβουλίες για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη στις 
οποίες συμμετέχει η 
Εταιρεία

Σελ. 17-19

GRI 102-13
Συμμετοχή σε 
σωματεία/οργανώσεις

Σελ. 43 

Στρατηγική

GRI 102-14 Μήνυμα Διοίκησης Σελ. 5-7

Ηθική και Ακεραιότητα

GRI 102-16

Δηλώσεις αποστολής 
και αξιών και εταιρικές 
πολιτικές σχετικά με τη 
στρατηγική για βιώσιμη 
ανάπτυξη

Σελ. 21

Διακυβέρνηση

GRI 102-18
Δομή εταιρικής 
διακυβέρνησης

 

Σελ. 31-32

Διαβούλευση με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη

GRI 102-40
Λίστα ενδιαφερόμενων 
μερών

Σελ. 22-25

GRI 102-41

Ποσοστό εργαζομένων 
που καλύπτεται από 
συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας

Δεν υπάρχουν 
πληροφορίες

GRI 102-42

Αναγνώριση 
και επιλογή 
ενδιαφερόμενων 
μερών

Σελ. 22-25

GRI 102-43

Αντιμετώπιση 
του θέματος της 
συμμετοχής των 
ενδιαφερόμενων 
μερών

Σελ. 22-25

GRI 102-44

Βασικά θέματα και 
προβληματισμοί 
που τέθηκαν από τα 
ενδιαφερόμενα μέρη

Σελ. 22-25

Πρακτικές Έκθεσης

GRI 102-45

Λίστα των 
οντοτήτων που 
συμπεριλαμβάνονται 
στις οικονομικές 
εκθέσεις της Εταιρείας

Σελ. 35

GRI 102-46
Καθορισμός του 
περιεχομένου της 
Έκθεσης

Σελ. 27

GRI 102-47 Ουσιαστικά θέματα Σελ. 27

GRI 102-48

Εξηγήσεις για 
τις επιπτώσεις 
αναθεώρησης 
πληροφοριών

Δεν υπάρχουν 
αναθεωρημένες 
πληροφορίες 

GRI 102-49

Σημαντικές 
αλλαγές σε σχέση 
με προγενέστερες 
Εκθέσεις 

Σελ. 57-59

GRI 102-50 Περίοδος Έκθεσης 01.01.2021-21.12.2021

GRI 102-51 Προγενέστερη Έκθεση Έκθεση 2020

GRI 102-52 Κύκλος Έκθεσης Ετήσιος

GRI 102-53
Σημείο επικοινωνίας 
για υποβολή 
ερωτημάτων 

Σελ. 9

GRI 102-54
Δήλωση για την 
επιλογή επιπέδου in ac-
cordance της Έκθεσης

This report has been 
prepared in accord-
ance with the GRI 
Standards: Core op-
tion.

GRI 102-55 Πίνακας GRI Σελ. 57

GRI 102-56 Εξωτερική πιστοποίηση
Η παρούσα Έκθεση 
δεν έχει πιστοποιηθεί 
εξωτερικά
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Specific Disclosures

Οικονομική Επίδοση (Κερδοφορία) 

GRI 103 Διοικητική Προσέγγιση Σελ. 35

GRI 201-1
Άμεση οικονομική αξία 
που παράγεται και 
διανέμεται

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης 
από 1η Ιανουαρίου έως 
31η Δεκεμβρίου 2021

Καταπολέμηση της διαφθοράς 

GRI 103 Διοικητική Προσέγγιση Σελ. 31

GRI 205-3

Επιβεβαιωμένα 
περιστατικά 
διαφθοράς 
 και ενέργειες που 
υλοποιήθηκαν

Δεν έχει καταγραφεί 
περιστατικό για το 
έτος 2021

Αντί-ανταγωνιστική συμπεριφορά

GRI 103 Διοικητική Προσέγγιση Σελ. 31

GRI 206-1
Νομικές ενέργειες για 
αντί-ανταγωνιστικές 
πρακτικές

Δεν έχει καταγραφεί 
περιστατικό για το 
έτος 2021

Ενέργεια

GRI 103 Διοικητική Προσέγγιση Σελ. 45

GRI 302-1
Ενεργειακή 
κατανάλωση εντός του 

Σελ. 49

Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου 

GRI 103 Διοικητική Προσέγγιση Σελ. 45

GRI 305-1
Άμεσες (scope 1) 
εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου

Σελ. 49

GRI 305-2
Έμμεσες (scope 2) 
εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου

Σελ. 49

GRI 305-5
Μείωση εκπομπών 
αερίων του 
θερμοκηπίου

Σελ. 49

Παροχές Εργαζομένων 

GRI 103 Διοικητική Προσέγγιση Σελ. 39

GRI 401-1

Παροχές που 
παρέχονται σε πλήρως 
απασχολούμενους 
εργαζόμενους και 
δεν παρέχονται 
σε εργαζόμενους 
μερικής απασχόλησης 
ή εποχικούς 
εργαζομένους

Σελ. 40

Περιβαλλοντική Νομοθεσία 

GRI 103 Διοικητική Προσέγγιση Σελ. 45

GRI 307-1
Περιστατικά μη- 
συμμόρφωσης

Δεν έχει καταγραφεί 
περιστατικό για το 
έτος 2021

Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων 

GRI 103 Διοικητική Προσέγγιση Σελ. 17, 41

GRI 403-1
Σύστημα διαχείρισης 
υγείας και ασφάλειας

Σελ. 17, 41-42

GRI 403-2
Κίνδυνοι, ρίσκα, 
διερεύνηση 
περιστατικών

Σελ. 41

GRI 403-3
Υπηρεσίες εργασιακής 
υγείας

Σελ. 41-42

GRI 403-4
Συμμετοχή, 
διαβούλευση, 
επικοινωνία

Σελ. 41

GRI 403-5
Εκπαίδευση 
εργαζομένων στην 
υγεία και ασφάλεια

Σελ. 42

GRI 403-6
Προώθηση της υγείας 
των εργαζομένων

Σελ. 42

GRI 403-7 Πρόληψη και μείωση Σελ. 41-42

GRI 403-8
Τραυματισμοί και 
ατυχήματα

Σελ. 40
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Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εργαζομένων 

GRI 103 Διοικητική Προσέγγιση Σελ. 39

GRI 404-1
Μέσος όρος ωρών 
κατάρτισης ανά έτος 
και ανά εργαζόμενο.

Σελ. 40

Διαφορετικότητα και Ίσες Ευκαιρίες

GRI 103 Διοικητική Προσέγγιση Σελ. 38-39

GRI 405-1
Διαφορετικότητα 
διοίκησης και 
εργαζομένων

Σελ. 39

Αποφυγή Διακρίσεων 

GRI 103 Διοικητική Προσέγγιση Σελ. 38

GRI 406-1 Περιστατικά διάκρισης
Δεν έχει καταγραφεί 
περιστατικό για το 
έτος 2021

Στήριξη Τοπικών Κοινωνιών

GRI 103 Διοικητική Προσέγγιση Σελ. 43

GRI 413-1

Διαδικασίες με 
εμπλοκή της 
τοπικής κοινωνίας, 
μελέτη επιπτώσεων, 
και αναπτυξιακά 
προγράμματα

Σελ. 43

Όρια και Περιορισμοί Ουσιαστικών Θεμάτων

Η διαχείριση των Ουσιαστικών Θεμάτων της INFORM επηρεάζεται τόσο από την 
Εταιρεία, όσο και από τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη της, εντός και εκτός αυτής.
Η παρούσα έκθεση και τα στοιχεία που περιγράφουν την επίδοσή μας στα ουσιαστικά 
θέματα καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες της INFORM.

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚO ΘΕΜΑ ΟΡΙΑ  ΕΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΡΙΑ  ΕΚΤΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Καταπολέμηση της 
Διαφθοράς

INFORM 

Μέτοχοι

• Επενδυτές/Αναλυτές
• Κράτος & Ρυθμιστικές Αρχές
• ΜΜΕ

Περιβαλλοντική 
Νομοθεσία

INFORM 

Μέτοχοι

• Επενδυτές/Αναλυτές
• Κράτος & Ρυθμιστικές Αρχές
• Φορείς Πιστοποίησης 
• Τοπικές Κοινωνίες & ΜΚΟ
• ΜΜΕ

Αντί-ανταγωνιστική 
Συμπεριφορά 

INFORM 

Μέτοχοι

• Κράτος & Ρυθμιστικές Αρχές
• Φορείς Πιστοποίησης 
• Ανταγωνισμός
• ΜΜΕ

Υγεία και Ασφάλεια 
Εργαζομένων

INFORM 

Εργαζόμενοι 

• Κράτος & Ρυθμιστικές Αρχές
• Φορείς Πιστοποίησης 
• Τοπικές Κοινωνίες & ΜΚΟ
• ΜΜΕ

Παροχές Εργαζομένων INFORM 

Εργαζόμενοι 

• Κράτος & Ρυθμιστικές Αρχές
• Φορείς Πιστοποίησης 
• Τοπικές Κοινωνίες & ΜΚΟ

Κερδοφορία INFORM 
Μέτοχοι

Εργαζόμενοι

• Επενδυτές/Αναλυτές
• Πελάτες
• Προμηθευτές
• Κράτος & Ρυθμιστικές Αρχές
• Ανταγωνισμός
• Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Εκπαίδευση και 
Επιμόρφωση 
Εργαζομένων

INFORM 
Εργαζόμενοι

• Φορείς Πιστοποίησης

Ενέργεια INFORM • Φορείς Πιστοποίησης

Εκπομπές Αερίων του 
Θερμοκηπίου

INFORM • Κράτος & Ρυθμιστικές Αρχές

• Φορείς Πιστοποίησης

Διαφορετικότητα και Ίσες 
Ευκαιρίες

INFORM 
Εργαζόμενοι

• Προμηθευτές
• Κράτος & Ρυθμιστικές Αρχές
• ΜΜΕ

Αποφυγή Διακρίσεων INFORM 
Εργαζόμενοι

• Προμηθευτές
• Κράτος & Ρυθμιστικές Αρχές
• ΜΜΕ

Στήριξη Τοπικών 
Κοινωνιών

INFORM • Πελάτες
• Τοπικές Κοινωνίες & ΜΚΟ
• ΜΜΕ

Αντιμετώπιση COVID-19 INFORM 
Εργαζόμενοι

• Πελάτες
• Τοπικές Κοινωνίες & ΜΚΟ
• ΜΜΕ




