
 
 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

H Inform Lykos παρέχει στον Όμιλο ΟΤΕ χρήση χαρτιού από υπεύθυνα 
διαχειριζόμενα δάση, πιστοποιημένο κατά FSC. 

 
Η INFORM Lykos, τηρώντας τη δέσμευσή της για διατήρηση και προστασία του 
περιβάλλοντος, έχει πιστοποιηθεί  κατά FSC δίνοντας τη δυνατότητα στους συνεργάτες της, 
να ενισχύσουν την υπεύθυνη και ηθική επιχειρηματικότητά τους, προβάλλοντας την 
περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθησία τους. 
 
Η πιστοποίηση FSC παρέχει τη σύνδεση μεταξύ υπεύθυνης διαχείρισης δασών και 
κατανάλωσης προϊόντων που προέρχονται από αυτά (όπως ξυλεία και χαρτί), προωθώντας 
μια περιβαλλοντικά κατάλληλη, κοινωνικά επωφελή και οικονομικά βιώσιμη διαχείριση των 
δασών του Πλανήτη. 
 
Η INFORM Lykos συνεργάζεται με τον Όμιλο ΟΤΕ στη χρήση χαρτιού που προέρχεται από 
υπεύθυνα διαχειριζόμενα δάση, πιστοποιημένου κατά FSC (Forest Stewardship Council) 
για την εκτύπωση των λογαριασμών των πελατών του. Έτσι, μετά την Τράπεζα Πειραιώς 
στον Τραπεζικό Τομέα, η INFORM Lykos συνεργάζεται και με τον Όμιλο ΟΤΕ, που γίνεται ο 
πρώτος οργανισμός στην Ελλάδα στο χώρο των Τηλεπικοινωνιών, που πιστοποιεί τους 
λογαριασμούς του κατά το πρότυπο FSC.   
Η FSC πιστοποίηση επιτρέπει στις εταιρείες να επισημαίνουν τα προϊόντα τους, έτσι ώστε να 
επιτρέπουν στους καταναλωτές να εντοπίζουν και να επιλέγουν τα προϊόντα που 
υποστηρίζουν την υπεύθυνη διαχείριση των δασών.  
 

 
Σχετικά με την INFORM 
H INFORM ΛΥΚΟΣ ιδρύθηκε το 1897, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1994 και 

σήμερα έχει ηγετική παρουσία στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη στο χώρο του Information 
Management, υπό το εμπορικό σήμα INFORM, με παραγωγικές μονάδες σε Ελλάδα, Ρουμανία και 

Αλβανία. Δραστηριοποιείται διεθνώς και  πρωταγωνιστεί στον χώρο της διαχείρισης εντύπων, της 

κατασκευής εντύπων ασφαλείας και του Business Process Outsourcing παρέχοντας υπηρεσίες 
εκτύπωσης και εμφακέλωσης λογαριασμών, ηλεκτρονικής παρουσίασης λογαριασμών και διαχείρισης 

εκτυπώσεων για Τράπεζες,Τηλεπικοινωνίες, Δημόσιο Τομέα και Βιομηχανικές/Εμπορικές εταιρείες.    
 

Είναι μέλος του Ομίλου AUSTRIACARDAG (πρώην LYKOS AG) με έδρα την Αυστρία, ο οποίος είναι ένας 

διεθνής Όμιλος, ο οποίος δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα του “Digital Security”, υπό το εμπορικό 
σήμα AUSTRIACARD, διαθέτοντας δύο επιπλέον παραγωγικές μονάδες παραγωγής έξυπνων καρτών, 

ταυτοτήτων κλπ. σε Αυστρία και Ρουμανία, υψίστης ασφαλείας δεδομένων, πιστοποιημένες από 
διεθνείς οργανισμούς όπως η Visa, η MasterCard, η Diners κλπ. Λειτουργεί πέντε κέντρα 

προσωποποίησης έξυπνων καρτών, σε Ελλάδα, Αυστρία, Πολωνία, Ρουμανία και Τουρκία, επίσης 
υψίστης ασφαλείας δεδομένων και πιστοποιημένα από διεθνείς οργανισμούς.  

Το 2016 ο Όμιλος πραγματοποίησε κύκλο εργασιών 122 εκατομμυρίων ευρώ και EBITDA 11,5 

εκατ.ευρώ, απασχολώντας συνολικά περίπου 860 εργαζομένους. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.lykos.gr 
 
 
  

http://www.lykos.gr/

