FSC® glossary
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΤΑ FSC®
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FSC® - Forest Stewardship Council

Φορέας πιστοποίησης

Συμβούλιο Διαχείρισης Δασών: Ένας διεθνής μη κυβερνητικός
οργανισμός που δραστηριοποιείται με σκοπό την προστασία των
δασών του πλανήτη, και αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο φορέα σε
θέματα ορθολογικής διαχείρισής τους.

Ένας ανεξάρτητος και διαπιστευμένος από το FSC® φορέας
που έχει τη δυνατότητα να διενεργεί ελέγχους και να παρέχει
πιστοποιήσεις, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το
Forest Stewardship Council.

FSC® αλυσίδα επιτήρησης

FSC® πιστοποιητικό

Η φιλοσοφία του οργανισμού, πάνω στην οποία έχει δομήσει τον
έλεγχο και την παρακολούθηση της διαδικασίας εκμετάλλευσης
δασικών προϊόντων σε όλα της τα στάδια: από την επαλήθευση
της πηγής ενός προϊόντος ξυλείας στο πλαίσιο της αλυσίδας
εφοδιασμού έως την παραγωγή του εκάστοτε τελικού προϊόντος.

Το έγγραφο εκείνο που επιβεβαιώνει ότι ένα προϊόν, μία
διαδικασία ή μία υπηρεσία παράγεται σύμφωνα με τις
συγκεκριμένες προδιαγραφές που έχει ορίσει το Forest
Stewardship Council.

Πιστοποίηση κατά FSC®
Η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ανεξάρτητος, διαπιστευμένος
από το FSC® φορέας πιστοποίησης δίνει γραπτή επιβεβαίωση ότι
ένα προϊόν, μία διαδικασία ή μία υπηρεσία παράγεται σύμφωνα
με τις προδιαγραφές που ορίζει το Forest Stewardship Council.

Κωδικός εγγραφής πιστοποιητικού
Ο μοναδικός κωδικός που χορηγείται από το Forest Stewardship
Council στον κάτοχο ενός πιστοποιητικού FSC®, μετά από κάθε
επιτυχή έλεγχο και διαπίστευση. Ο κωδικός αυτός δηλώνει
το φορέα πιστοποίησης και τη φάση στην οποία εμπλέκεται η
πιστοποιημένη εταιρεία, δηλαδή στη διαχείριση δασών ή την
αλυσίδα επιτήρησης.
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FSC® trademarks

Πιστοποιημένο κατά FSC® χαρτί

Τα αρχικά “FSC®”, το ακρωνύμιο “Forest Stewardship Council”
και το λογότυπο του FSC® είναι τα επίσημα εμπορικά σήματα
(trademarks) του Forest Stewardship Council. Δικαιοδοσία
χρήσης τους, σύμφωνα πάντα με τους κανόνες του FSC®, έχουν
εταιρείες που είναι μέλη της FSC® αλυσίδας επιτήρησης.

Το χαρτί το οποίο α) έχει παραχθεί από μέλος της FSC® αλυσίδας
επιτήρησης, β) για την παραγωγή του έχουν ακολουθηθεί όλες
οι προβλεπόμενες διαδικασίες που θέτει το Forest Stewardship
Council, και γ) διακινείται μέσω πιστοποιημένων κατά FSC®
εταιρειών.

Πιστοποιημένο κατά FSC® προϊόν

Πιστοποιημένο κατά FSC® έντυπο

Είναι το προϊόν εκείνο που έχει πιστοποιηθεί από εταιρεία-μέλος
της FSC® αλυσίδας επιτήρησης και πληροί τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί από το Forest Stewardship Council.

Το έντυπο που έχει παραχθεί από πιστοποιημένη κατά FSC®
εκτυπωτική μονάδα, η οποία είναι μέλος της FSC® αλυσίδας
επιτήρησης, και για την παραγωγή του έχει χρησιμοποιηθεί
αποκλειστικά και μόνο πιστοποιημένο κατά FSC® χαρτί.

FSC® ανακυκλωμένο υλικό
Πρόκειται για FSC® πιστοποιημένα επαναχρησιμοποιούμενο
υλικό που βασίζεται αποκλειστικά σε εισερχόμενες πρώτες
ύλες από επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα, και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή προϊόντων που ανήκουν
στις κατηγορίες FSC® μείγμα ή FSC® ανακυκλωμένο. Το FSC®
ανακυκλωμένο μπορεί να αξιοποιηθεί από πιστοποιημένες
εταιρείες που χρησιμοποιούν το σύστημα ποσοστιαίας απαίτησης
(% reclaim) ή το σύστημα πιστωτικής απαίτησης (credit reclaim).
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Σήμανση FSC® πιστοποίησης

Λογότυπο προβολής του FSC®:

Η αποδεικτική σήμανση - λογότυπο που τοποθετείται στα
πιστοποιημένα κατά FSC® έντυπα και αποδεικνύει την κατά FSC®
πιστοποίησή τους.
Για να είναι γνήσιο ένα λογότυπο πιστοποίησης του FSC®, θα
πρέπει να αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

Διεύθυνση ιστοσελίδας του FSC®

Το λογότυπο του FSC® το οποίο χρησιμοποιείται για λόγους
προβολής και προώθησης της πιστοποίησης και της παραγωγής
πιστοποιημένων κατά FSC® προϊόντων. Αυτό το λογότυπο μπορεί
να χρησιμοποιηθεί μόνο από πιστοποιημένα μέλη της FSC®
αλυσίδας επιτήρησης για τα πιστοποιημένα κατά FSC® προϊόντα
τους.
Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από μη πιστοποιημένους
διαφημιζόμενους, δηλαδή εταιρείες - μη πιστοποιημένα μέλη
του οργανισμού, που έχουν λάβει ειδική άδεια από το Forest
Stewardship Council για να κάνουν χρήση μόνο του λογότυπου
προβολής του FSC® και να προβάλλουν την πιστοποίηση των
προϊόντων ή των εντύπων τους.

Μοναδικός κωδικός πιστοποίησης
που αντιστοιχεί στον κάτοχο
του πιστοποιητικού

Για να θεωρηθεί γνήσιο το λογότυπο προβολής του FSC®,
θα πρέπει να αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

Λογότυπο του FSC®
Κατηγορία της κατά FSC® πιστοποίησης
Επεξήγηση της κατηγορίας (προαιρετικά)

ΤΕΧΤ

Λογότυπο του FSC®

Οποιοδήποτε λογότυπο δεν περιέχει τα παραπάνω στοιχεία δεν
είναι γνήσιο, κατά συνέπεια ούτε και το προϊόν το οποίο φέρει το
λογότυπο είναι πιστοποιημένο κατά FSC®.
Το Forest Stewardship Council παρέχει επίσης τη δυνατότητα
στους επισκέπτες του website του, να ελέγχουν την εγκυρότητα
των μοναδικών κωδικών πιστοποίησης που χρησιμοποιούνται από
τις πιστοποιημένες εταιρείες.

Διεύθυνση ιστοσελίδας του FSC®
Κωδικός πιστοποιημένου
ή μη πιστοποιημένου μέλους

Ένδειξη «Σήμα υπεύθυνης
δασοκομίας» (προαιρετικό)
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πιστοποιημένα
κατά FSC® έντυπα επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο
της Pressious Arvanitidis που σας εξυπηρετεί.

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
Γραφεία: Καλαβρύτων 3, Ν. Κηφισιά 145 64
Τ 210 625 3206 F 210 625 1828
Έδρα: 78ο χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας
Ύπατο Βοιωτίας 322 00
Τ 226 207 1078 F 226 207 1035
E info@pressious.com

www.pressious.com

