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ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ  
  
Από την κρίση της πανδημίας στην 
ελπιδοφόρο ανάκαμψη.  

 

Το 2020 θα μείνει στη μνήμη μας ως το έτος που όλα άλλαξαν και 
η πανδημία Covid-19, ως ένα ιστορικό σημείο καμπής. 

Περισσότερα  

 

   
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ  

  
Ενημερωτικό Υλικό για τον περιορισμό της 
μετάδοσης της COVID-19 
 
 
  

Ο κ. Α. Μπλάνας, υπεύθυνος αντιμετώπισης της COVID-19 της 
EUROCERT, επικοινώνησε το ακόλουθο ενημερωτικό υλικό, το 
οποίο είναι άκρως εποπτικό και κατατοπιστικό.  

Περισσότερα  
 
   

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ EUROCERT  
  
Πρωτοπόρα Διεθνής Πιστοποίηση από την 
EUROCERT για τον κλάδο του αλουμινίου.  

 

Η πιστοποίηση, που παρέχει η EUROCERT, με βάση τα 
Πρότυπα ASI Performance Standard και ASI Chain of 
Custody Standard, του παγκόσμιου μη κερδοσκοπικού 
οργανισμού Aluminium Stewardship Initiative (ASI), έχει ως 
σκοπό να ενεργοποιήσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην 
αλυσίδα αξίας του αλουμινίου, ώστε να δεσμευτούν για τη 
μεγιστοποίηση της συμβολής του αλουμινίου σε μια βιώσιμη 
κοινωνία, με την υπεύθυνη παραγωγή, προμήθεια και 
διαχείρισή του. 
 
. Περισσότερα  
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Το νέο Ενημερωτικό Δελτίο του GRC 
Essentials. 

 

To Ευρωπαϊκό έργο GRCEssentials συγχωνεύει και προσαρμόζει 
τις έννοιες της Διακυβέρνησης, Διαχείρισης Κινδύνων και 
Συμμόρφωσης (GRC) σε ένα ενιαίο πλαίσιο, το οποίο θα μπορεί 
να εφαρμοστεί εύκολα στο περιβάλλον των μικρομεσαίων και 
μικρών επιχειρήσεων. 
 

Περισσότερα  
 
    

Συνέντευξη του κ. Τάκη Αλκ. 
Θεοφανόπουλου, Εντεταλμένου Συμβούλου 
EUROCERT στο BNB. 

 

Π. Θεοφανόπουλος (EUROCERT)  
"Οι επιχειρήσεις δεν διέκοψαν τις πιστοποιήσεις κατά την 
διάρκεια της πανδημίας. Επόμενοι στόχοι της EUROCERT,             
Σ. Αραβία & Αίγυπτος" 
 

Περισσότερα  
   

 
Δωρεά της EUROCERT στον Πανελλήνιο 
Σύλλογο Συνοδών Ασφαλείας.   
 

Η EUROCERT αναγνωρίζοντας την συμβολή των Συνοδών 
ασφαλείας προχώρησε στην δωρεά… 
 

Περισσότερα  
  

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  
  
Βραβείο Οικονομικής Αριστείας για τη 
EUROCERT στα Accounting Awards.  

 

Η EUROCERT, η μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική εταιρεία ελέγχων 
και πιστοποιήσεων, βραβεύτηκε στο πλαίσιο του θεσμού 
ACCOUNTING AWARDS 2020. 

Περισσότερα  
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H EUROCERT τιμά το μήνα πρόληψης και 
ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού! 

  

Η EUROCERT αποτελεί μια από τις ελάχιστες επιχειρήσεις στην 
Ελλάδα, που είναι μέλος του Women Empowerment Principles 
(WEP’s), Οργανισμό που  δημιουργήθηκε από το United Nations 
Global Compact και το UN Women, με σκοπό τη διασφάλιση της 
ισότητας των φύλων στον εργασιακό χώρο και την κοινωνία. 
 

Περισσότερα  
 
   

Greek Hospitality Awards 2020. 

  

Ο κ. Τάκης Θεοφανόπουλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος της 
EUROCERT, στην Κριτική Επιτροπή των Greek Hospitality 
Awards 2020 
 

Περισσότερα  
  

  

EUROCERT: Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκή 
εκδήλωση για την Εταιρική Κοινωνική. 

  

H EUROCERT συμμετείχε στο Cross-National webinar 
“Transforming supply chains to value chains”, που 
υλοποιήθηκε από το CSR HELLAS και το CSR CYPRUS, 
στις 27/10/2020 στο πλαίσιο της συν διοργάνωσης του 
European SDG Summit “Impactful Partnerships to build 
back better” από το CSR Europe, τους Εθνικούς Εταίρους 
του και άλλους συνεργαζόμενους φορείς. 
 

Περισσότερα  
 
   

 
 

ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ  
  
Τύπος  

 

Οι σπουδαίες ειδήσεις του Φορέα μας όπως αυτές 
παρουσιάστηκαν στον ελληνικό Τύπο  

Περισσότερα  
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
  
Καινοτόμα Πιστοποίηση της Κυκλικής 
Οικονομίας : Zero Waste to Landfill  

 

Ο όρος Zero Waste-To-Landfill (ZWTL), σημαίνει : μηδέν 
απόβλητα για  υγειονομική ταφή. Οι επιχειρήσεις  επιτυγχάνουν 
τον στόχο αυτό  μέσω διαφόρων μεθόδων. 
 

Περισσότερα  
 
   

Carbon Offsetting and Reduction Scheme for 
International Aviation (CORSIA)  

 
  

Η EUROCERT πρωτοπόρος στις επαληθεύσεις εκπομπών αερίου 
θερμοκηπίου, εντάσσει στο χαρτοφυλάκιο της, τις υπηρεσίες του 
Παγκόσμιου Σχήματος Αντιστάθμισης και Μείωσης των 
Εκπομπών από τις Αεροπορικές Μεταφορές CORSIA. 
 

Περισσότερα  
 
 
    

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  
  
Σεμινάρια  

 

H Ακαδημία της EUROCERT με σταθερή παρουσία στον χώρο 
της εκπαίδευσης από το 1998, συνεχίζει δυναμικά την πορεία της, 
εμπλουτίζοντας διαρκώς το Πρόγραμμά της και διευρύνοντας τα 
πλαίσια των εκπαιδευτικών στόχων της.  

Περισσότερα  
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Η EUROCERT ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ  
   
Πιστοποίηση από την EUROCERT της 
SAMSUNG EGYPT.  

 

Πιστοποίηση από την EUROCERT της SAMSUNG EGYPT, 
σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 14001 και ISO 45001. 
 

Περισσότερα  
 

  
EUROCERT: Δυναμική επέκταση στην 
Αίγυπτο  

 

 
 Η EUROCERT, η μεγαλύτερη αμιγώς Ελληνική Εταιρία 
Πιστοποίησης, αντίθετα στο αρνητικό κλίμα της κρίσης και της 
πανδημίας, επεκτείνεται δυναμικά και με σχεδιασμό στην μεγάλη 
και πολλά υποσχόμενη αγορά της Αιγύπτου, μέσω της σύναψης 
στρατηγικής συνεργασίας με την NEAR EAST SERVICES 
(NES). 
 
. Περισσότερα  
 
 
 
     

 
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ EUROCERT 

  
Τζένη Μερτινού   

 

Η κα. Τζένη Μερτινού, Οικονομική Διευθύντρια της EUROCERT.  

Περισσότερα  
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ΤΟ ΒΡΗΚΑΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ  
  
Η Γαλλική Ακαδημία υπενθυμίζει πως ο όρος 
Covid είναι γένους θηλυκού κι όχι αρσενικού.  

 

Η πλειονότητα των αναφορών στην επικαιρότητα κάνει λόγο μέχρι 
σήμερα για "τον" Covid-19, όμως είναι θηλυκού γένους.  
 
Πηγή: Capital.gr 
 

Περισσότερα  
 

 
  
 Tα τρία γουρουνάκια του Ελον Μασκ 
 

  

Ο πολυμήχανος επιχειρηματίας και βιομηχανικός σχεδιαστής 
παρουσίασε το εμφύτευμα που, όπως υποστήριξε, θα συνδέσει 
ασύρματα τον ανθρώπινο εγκέφαλο με υπολογιστή.  

Πηγή: Protagon.gr 

. Περισσότερα  

 
   

Visit us on  
 

 

   

  
 
EUROCERT Α.Ε 

Χλόης 89 & Λυκοβρύσεως,   
144 52 Μεταμόρφωση, Ελλάδα  

Tel.: +30 210 625 2495 
Fax: +30 210 620 3018 

info@eurocert.gr 
https://www.eurocert.gr 

  
 

This newsletter is carried out on behalf of 
EUROCERT S.A.  based in Athens, 
Greece.  

Υπεύθυνος Έκδοσης:  

Χρήστος Μποζώνης 

Υπεύθυνος Marketing 
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