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Ηµέρα αφιερωµένη στα δάση!
Η Παγκόσµια Ηµέρα ∆ασών γιορτάζεται στις 21 Μαρτίου,
µε απόφαση που έλαβε η Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων
Εθνών στις 28 Νοεµβρίου 2012.
Η PressiousArvanitidis, η πρώτη πιστοποιηµένη
κατά FSC® εκτυπωτική εταιρεία στην Ελλάδα,
για µία ακόµη φορά, µοιράζεται µε εσάς το µήνυµα
της υπεύθυνης διαχείρισης των δασών και γιορτάζει
την Παγκόσµια Ηµέρα των ∆ασών.
Ενηµερωθείτε για τον FSC® και τις πρωτοβουλίες του
και δράστε υπεύθυνα απέναντι στα δάση
και το περιβάλλον!

www.fsc.org
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Τι είναι ο FSC®;
Ο FSC® (Forest Stewardship Council / Συμβούλιο Διαχείρισης των Δασών) είναι
ένας διεθνής μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1993 και υποστηρίζει
την υπεύθυνη και ορθολογική διαχείριση των δασών του πλανήτη. Αποστολή του
είναι να διασφαλίζει ότι η διαχείριση των δασών γίνεται με τρόπο που ανταποκρίνεται στις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές ανάγκες της τρέχουσας και
των επόμενων γενεών. Ο FSC® έχει δημιουργήσει ένα σύστημα πιστοποίησης για
τις δασικές καλλιέργειες και ένα σύστημα σήμανσης των προϊόντων που έχουν
ως βάση το ξύλο και προτρέπει εταιρείες, οργανισμούς και καταναλωτές να
κάνουν υπεύθυνες επιλογές ως προς τα προϊόντα ξυλείας που αγοράζουν.

Πώς λειτουργεί
®
ο FSC ;

Ο FSC® λειτουργεί βάσει ενός παγκόσμιου συστήματος πιστοποίησης που αποτελείται από δυο μέρη: τη
διαχείριση των δασών και την αλυσίδα επιτήρησης. Η διαδικασία της πιστοποίησης πραγματοποιείται από
ανεξάρτητους οργανισμούς, τους φορείς πιστοποίησης, οι οποίοι φροντίζουν να πληρούνται τα πρότυπα που
θέτει ο FSC®. Ο φορέας πιστοποίησης στη συνέχεια επιτρέπει στις πιστοποιημένες κατά FSC® εταιρείες να
τοποθετούν στα προϊόντα τους την FSC® σήμανση, γεγονός που ενεργοποιεί στη συνέχεια εταιρείες και
καταναλωτές να επιλέγουν προϊόντα που υποστηρίζουν την υπεύθυνη διαχείριση των δασών του πλανήτη.

Η FSC® αλυσίδα επιτήρησης για τον εκτυπωτικό κλάδο

Πιστοποιημένη κατά
FSC® ελεγχόμενη
καλλιέργεια

Πιστοποιημένος κατά
FSC® ξυλοπολτός

Πιστοποιημένη
κατά FSC® μονάδα
χαρτοποιίας

Πιστοποιημένο κατά
FSC® έντυπο

Πιστοποιημένη κατά
FSC® εκτυπωτική
μονάδα

Πιστοποιημένος κατά
FSC® έμπορος χαρτιού

Image credits: © FSC IC; © FSC Canada

O FSC® συµβάλλει:

Πιστοποίηση FSC® για την PressiousArvanitidis
Η PressiousArvanitidis αποτελεί την πρώτη πιστοποιημένη κατά FSC®
εταιρεία εκτυπώσεων στην Ελλάδα. Η εταιρεία έχει ενταχθεί από το 2010
στην FSC® αλυσίδα επιτήρησης και προσφέρει στους συνεργάτες της την
ευκαιρία να πιστοποιήσουν κατά FSC® τα έντυπα και τις συσκευασίες τους,
αποδεικνύοντας έμπρακτα τον προσανατολισμό τους στην αειφόρο ανάπτυξη.

Στην προστασία
των δασών
του πλανήτη

Στην προστασία των
ζώων που κατοικούν
στα δάση

Ο μοναδικός κωδικός
πιστοποίησης
της PressiousArvanitidis

Στη διατήρηση των
δικαιωμάτων των
εργαζομένων

Στο σεβασμό των
δικαιωμάτων των ιθαγενών

Από το 2010 έως σήμερα, η PressiousArvanitidis έχει πιστοποιήσει περισσότερα από 1.400 έντυπα και συσκευασίες πελατών της, τα οποία αντιστοιχούν
σε περισσότερους από 9.000 τόνους χαρτιού.

Πώς µπορώ να βοηθήσω;
Βοηθάμε κάθε φορά που επιλέγουμε πιστοποιημένα κατά FSC® προϊόντα.
Τα προϊόντα αυτά διακρίνονται από την FSC® σήμανση που έχουν.
Πάντα πρόκειται για χάρτινα, ξύλινα ή άλλα προϊόντα με βάση το ξύλο.
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