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Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2015 

 

Πρώτη FSC® πιστοποίηση από την INFORM 

για Ελλάδα και Ρουμανία, για υπεύθυνη 

επιχειρηματική ανάπτυξη. 

  
Η INFORM, η πρώτη Ελληνική βιομηχανία διαχείρισης πληροφοριών 

και επεξεργασίας εντύπων, αποκτά πιστοποίηση FSC για την Ελλάδα 

και τη Ρουμανία και εντάσσεται στην παγκόσμια οικογένεια των 

πιστοποιημένων οργανισμών που αγωνίζονται για την προστασία του 

περιβάλλοντος και τη δημιουργία ακόμη μεγαλύτερης επιχειρη-

ματικής αξίας για τους πελάτες τους. 

Η INFORM, θυγατρική της Lykos AG, αισθάνεται υπερήφανη να είναι 

μέρος του Συμβουλίου Διαχείρισης Δασών® (FSC), με το οποίο 

αναδεικνύει τη συνεχή της δέσμευση να κάνει τη διαφορά στον κόσμο 

μέσω ενός επιχειρηματικού μοντέλου σταθερής ανάπτυξης με σεβασμό 

προς την κοινωνία και το περιβάλλον.  Οι πελάτες της INFORM έχουν 

την ευκαιρία από τώρα και στο εξής να είναι μέλη της αλυσίδας FSC, 

προσφέροντας έτσι στους πελάτες τους ένα κοινωνικά υπεύθυνο 

προϊόν. 

«Είμαστε απόλυτα αφοσιωμένοι στη σχέση μας με το Συμβούλιο 

Διαχείρισης Δασών, καθώς πιστεύουμε ότι αποτελεί θεμελιώδη 

υποχρέωση κάθε εταιρείας να είναι περιβαλλοντολογικά υπεύθυνη. 

Αγοράζοντας προϊόντα FSC, καταδεικνύουμε τη δέσμευσή μας για 

υπεύθυνη ανάπτυξη και περιβαλλοντική ευθύνη.  Οι πελάτες μας πλέον 

έχουν αυτή την επιλογή», δήλωσε ο Εμπορικός Διευθυντής της 

INFORM Ελλάδος, Κώστας Γκρέκης. 

Το χαρτί είναι μέρος της καθημερινής μας ζωής.  Με τις φυσικές 

ιδιότητες και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει, το χαρτί ικανοποιεί 

την επικοινωνιακή ανάγκη, την οποία δεν πληρούν πάντοτε τα ψηφιακά 

μέσα. Το χαρτί παράγεται από το ξύλο, μία ανανεώσιμη και 

ανακυκλώσιμη πρώτη ύλη και ως εκ τούτου είναι πολύ σημαντικό να 

δεσμευτούμε στην υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωσή του. 

Ο κ. Γκρέκης, επίσης ανέφερε: "Ελπίζουμε ότι συμβάλλουμε στην 

ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με το FSC και καταδεικνύουμε 

την κοινή μας δέσμευση προς την κατεύθυνση περιβαλλοντικά και 

κοινωνικά υπεύθυνων επιλογών".  

 

Σχετικά με το Συμβούλιο Διαχείρισης Δασών 

Το Συμβούλιο Διαχείρισης Δασών (FSC) είναι ένας ανεξάρτητος, μη-

κυβερνητικός, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε για να 
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προωθήσει την υπεύθυνη διαχείριση των δασών παγκοσμίως.  Παρέχει 

υπηρεσίες πιστοποίησης, εγγυήσεις εμπορικών σημάτων και καθορίζει 

πρότυπα για περιβαλλοντολογικούς, κοινωνικούς και εταιρικούς 

συνεργάτες. Ιδρύθηκε επισήμως το 1994 και θεωρείται ευρέως ως μία 

από τις πιο σημαντικές περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες.   

Το σήμα FSC σε προϊόντα χαρτιού ή ξύλου, σημαίνει ότι η ξυλεία που 

χρησιμοποιείται για την παρασκευή του εν λόγω προϊόντος προέρχεται 

από δάση, των οποίων η διαχείριση γίνεται σύμφωνα με διεθνή 

πρότυπα, που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος και των 

δασών στο σύνολό τους, συμπεριλαμβανομένης της πανίδας, των 

τοπικών κοινοτήτων, των εργαζομένων και ιθαγενών, υποστηρίζοντας 

ταυτόχρονα τη δίκαιη πρακτική εργασίας και εμπορίου.  Αυτά 

πρεσβεύει και υποστηρίζει η αγορά  ενός προϊόντος με το σήμα  FSC. Δε 

γίνεται μια απλή αγορά ενός προϊόντος, αλλά εκπληρώνεται σήμερα 

μία υπόσχεση για τις επόμενες γενεές. 

 

Σχετικά με την INFORM (www.lykos.gr)  

H Inform είναι ο επιλεγμένος συνεργάτης των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων, τηλεπικοινωνιών, κυβερνητικών οργανισμών και 

οργανισμών λιανικής πώλησης που απαιτούν λύσεις ψηφιακών 

δεδομένων και υπηρεσίες εκτύπωσης υψηλής ποιότητας.  Η εταιρεία 

υποστηρίζει πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του 

εγγράφου.  Πέραν  της υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εκτύπωσης, η 

Inform παρέχει data collection and classification, verification, coding, 

storing, καθώς και φυσική ή ψηφιακή εξαγωγή μορφοποιημένων 

δεδομένων σε οποιοδήποτε φορέα απαιτείται.  Δραστηριοποιείται στην 

αγορά του business process outsourcing, παρέχοντας υπηρεσίες 

εκτύπωσης, εμφακέλωσης και ηλεκτρονικής παρουσίασης 

λογαριασμών, προσωποποίηση καρτών, εφαρμογές πελατειακής πίστης 

και υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων. 

H INFORM ιδρύθηκε το 1897 και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 

Αξιών Αθηνών από το 1994.  Η εταιρεία ανήκει στον Όμιλο LYKOS AG 

που δραστηριοποιείται διεθνώς στο χώρο των secure communications 

με πωλήσεις περίπου €130.000.000 και προσωπικό 1.000 εργαζομένων. 
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