FSC FAQs
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ FSC® & ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΚΑΤΑ FSC® ΕΝΤΥΠΑ, ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ
ΟΛΟΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ
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Q
Πιστοποιημένο κατά FSC® είναι το έντυπο
	που έχει τυπωθεί σε πιστοποιημένο κατά FSC® χαρτί;
A
Όχι. Για να είναι ένα έντυπο πιστοποιημένο κατά FSC®
δεν αρκεί να έχει τυπωθεί σε πιστοποιημένο κατά FSC® χαρτί.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει τυπωθεί από μία εταιρεία
γραφικών τεχνών που είναι μέλος της FSC® αλυσίδας επιτήρησης,
όπως είναι η PressiousArvanitidis.
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Q
A

Πότε ένα χαρτί είναι πιστοποιημένο κατά FSC®;
Τρεις είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις, ώστε να είναι ένα χαρτί
πιστοποιημένο κατά FSC®:
• Οι πρώτες ύλες που έχουν χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή
		 του συγκεκριμένου χαρτιού, καθώς και όλη η αλυσίδα των εμπλεκομένων
		 σε αυτήν χρειάζεται να είναι πιστοποιημένοι.
• Το χαρτί πρέπει να έχει παραχθεί σε εργοστάσιο που φέρει την κατά
		 FSC® πιστοποίηση.
• Το χαρτί πρέπει να έχει διακινηθεί μόνο μέσω πιστοποιημένων κατά FSC®
		 εταιρειών, καθώς αν το χαρτί διακινηθεί από μη πιστοποιημένη εταιρεία,
		 δεν υπάρχει δυνατότητα απόδειξης της πιστοποίησής του.
		 Εξάλλου, σύμφωνα με τους κανόνες του FSC®, οποιοδήποτε προϊόν βγει
		 εκτός της FSC® αλυσίδας επιτήρησης χάνει την πιστοποίησή του.
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Q
Το γεγονός ότι ένας έμπορος χαρτιού είναι πιστοποιημένος
	κατά FSC® σημαίνει ότι και το σύνολο των χαρτιών
	που διαθέτει στην αγορά είναι πιστοποιημένα;
A
Όχι. Ένας πιστοποιημένος κατά FSC® έμπορος χαρτιού ενδέχεται
να εμπορεύεται και μη πιστοποιημένα χαρτιά. Έως σήμερα δεν υπάρχει
πιστοποιημένος κατά FSC® χαρτέμπορος στην ελληνική αγορά,
με αποτέλεσμα η προμήθεια πιστοποιημένου χαρτιού να γίνεται μόνο
από πιστοποιημένους κατά FSC® εμπόρους χαρτιού του εξωτερικού.
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Q	Έχω προμηθευτεί πιστοποιημένο κατά FSC® χαρτί,
	αλλά η εκτυπωτική εταιρεία με την οποία συνεργάζομαι
δεν είναι «μέλος της FSC® αλυσίδας επιτήρησης».
Μπορώ να αναφέρω στο έντυπό μου ότι αυτό έχει τυπωθεί
	σε πιστοποιημένο κατά FSC® χαρτί, χωρίς να κάνω χρήση
	του FSC® λογότυπου;
A
Το γεγονός ότι το χαρτί έχει αγοραστεί από μη πιστοποιημένη εταιρεία
έχει ως αποτέλεσμα να χάνει την ιδιότητα της πιστοποίησης
και να μην είναι πλέον πιστοποιημένο κατά FSC®. Επιπλέον, το όνομα
“Forest Stewardship Council” και το ακρωνύμιο FSC® είναι κατοχυρωμένα
από το Συμβούλιο Διαχείρισης των Δασών και χρησιμοποιούνται
μόνο από πιστοποιημένες κατά FSC® εταιρείες. Το ίδιο ισχύει
και για το λογότυπο του FSC®. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση
δεν μπορείτε ούτε να κάνετε χρήση του λογότυπου αλλά ούτε
και να αναφέρετε στο έντυπό σας ότι αυτό έχει τυπωθεί
σε πιστοποιημένο κατά FSC® χαρτί.
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Q
Η εκτυπωτική μονάδα με την οποία συνεργάζομαι
	είναι πιστοποιημένη κατά FSC®.
Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι όλη η πρώτη ύλη χαρτιού
	που χρησιμοποιεί είναι πιστοποιημένη;
A
Όχι απαραίτητα. Κάθε εκτυπωτική μονάδα που είναι πιστοποιημένη
κατά FSC® έχει τη δυνατότητα να παράγει και μη πιστοποιημένα έντυπα.
Κάθε συνεργάτης της εταιρείας επιλέγει αν επιθυμεί να είναι τα έντυπά
του πιστοποιημένα ή όχι. Εφόσον επιλέξει πιστοποιημένα έντυπα,
τότε αυτά θα φέρουν και τη σχετική σήμανση.
Q
Υπάρχουν οικολογικά χαρτιά για να χρησιμοποιώ
	στα έντυπά μου;
A
Το χαρτί ως υλικό δεν επιβαρύνει τη φύση και αποσυντίθεται πολύ γρήγορα
σε οποιεσδήποτε συνθήκες. Η ουσία στο θέμα του χαρτιού βρίσκεται
στην πηγή προέλευσης της πρώτης ύλης του, δηλαδή της ξυλείας,
καθώς και στη διαδικασία παραγωγής του. Το Forest Stewardship Council
πιστοποιεί ότι ελέγχει τα δάση από τα οποία προέρχεται η πρώτη ύλη
και επιτηρεί με μεγάλη αυστηρότητα όλη την αλυσίδα παραγωγής
έως το τελικό παραγόμενο έντυπο. Για το λόγο αυτό, στα έντυπα που φέρουν
τη σήμανση της κατά FSC® πιστοποίησης, αποδεικνύεται έμπρακτα
η προέλευση της πρώτης ύλης της ξυλείας, ενώ πιστοποιείται
και η διαδικασία παραγωγής χαρτιού που ακολουθείται στη συνέχεια.
Επιλέγοντας πιστοποιημένα κατά FSC® έντυπα, έχουμε έντυπα
που αποδεδειγμένα είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον.
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Q
Οι διαστάσεις του εντύπου που σχεδιάζω δεν μου
	επιτρέπουν να τοποθετήσω τη σήμανση της πιστοποίησης
	κατά FSC®. Πόσο μπορώ να μικρύνω το αντίστοιχο λογότυπο;
A
Το Forest Stewardship Council έχει διαμορφώσει σαφείς και ιδιαίτερα
λεπτομερείς οδηγίες που αναφέρονται στην ελάχιστη διάσταση που μπορεί
να έχει η σήμανση της κατά FSC® πιστοποίησης. Ωστόσο υπάρχουν
περιπτώσεις που, λόγω της μικρής διάστασης του εντύπου, τοποθετείται
σε αυτό το λεγόμενο “mini label” της FSC® σήμανσης, που έχει μικρότερες
διαστάσεις.
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πιστοποιημένα
κατά FSC® έντυπα επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο
της Pressious Arvanitidis που σας εξυπηρετεί.
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