
Η μη ικανοποίηση των όρων της σύμβασης Αρ. 02.003210.20 καθιστά άκυρο το Πιστοποιητικό.
Ελέγξτε την εγκυρότητα του Πιστοποιητικού σκανάροντας το QR code  δεξιά.

Η ισχύς του Πιστοποιητικού υπόκειται σε ετήσιες επιτηρήσεις.

Αριθμός Πιστοποιητικού
00.12.0847

Ημερομηνία Έκδοσης
02/12/2020

Το πιστοποιητικό ισχύει ως την
01/12/2023

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Η EUROCERT πιστοποιεί ότι η Εταιρεία

ΕΛΙΞ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ, 10677

εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
σύμφωνα με το Πρότυπο:

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015
για το ακόλουθο πεδίο εφαρμογής:

Σχεδιασμός, δημιουργία και υλοποίηση Προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και/ ή από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και/ ή από Νομικά Πρόσωπα
Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Προγραμμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που
προάγουν τον εθελοντισμό, την αλληλεγγύη και την κοινωνική προσφορά και Προγραμμάτων που
δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης

Για την EUROCERT

Μπρισκόλας Γεώργιος
Διευθύνων Σύμβουλος GEORGIOS 

BRISKOLAS



La ck of ful fi l l me nt of the  condi ti ons  s e t out i n the  contra ct No.02.003210.20, ma ke s  thi s  Ce rti fi ca te  i nva l i d.
The  va l i di ty of thi s  Ce rti fi ca te  i s  s ubje ct to a nnua l  s urve i l l a nce .

Che ck the  va l i di ty of the  Ce rti fi ca te  wi th the  QR code  a t ri ght.

Ce rti fi ca te  Numbe r
00.12.0847

I s s ue  Da te
02/12/2020

The  Ce rti fi ca te  i s  va l i d unti l
01/12/2023

CERTIFICATE
EUROCERT certifies that the company

ELIX-CONSERVATION VOLUNTEERS GREECE
15, VERANZEROU STR., ATHENS, 10677

implements a Quality Management System
according to the Standard:

ΕΝ ISO 9001:2015
for the following Scope of Certification:

Dra ing and implemen ng Programmes funded by EU and/or Na onal Public Bodies and/or Private
Bodies, Na onal Strategic Reference Framework, Non Profit Programmes enhancing volunteering,
solidarity and social contribution and Programmes implemented for international protection, migration
and social inclusion

On behalf of EUROCERT

Briskolas Georgios
CEO of Eurocert SA - Greece

GEORGIOS 
BRISKOLAS


