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Βεβαιώνεται ότι το Σύστημα Διαχείρισης: / Ιs certified that the Management System: 

ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  

 

Πεδίο εφαρμογής/ Scope of implementation: 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. 
 

HOTEL SERVICES.  

της εταιρείας/ of the company: 
 

HOTELLAS A.E. - THE GDM ISLAND HOTEL  
ΟΔΟΣ ΒΛΥΧΑΔΑΣ, Τ.Κ. 70014, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ, ΕΛΛΑΔΑ 
 

HOTELLAS S.A. - THE GDM ISLAND HOTEL 
VLIHADAS str., P.C. 70014, HERAKLION, CRETE, GREECE 

 

Doulgeraki Maria  
Managing Director 

Ισχύς παρoύσας δήλωσης έως: 11/09/2023 
Validity of this declaration until: 11/09/2023 

 

Αυτό το πιστοποιητικό αντικαθιστά το πιστοποιητικό που εκδόθηκε από Δelta Cert, με Νo 2578121 και ημερομηνία έκδοσης 12/09/2021. This Certificate replaces the Certificate that was issued by Δelta Cert, Νo 2578121 
and date of issue 12/09/2021. Ο τρέχον κύκλος εφαρμογής ξεκινάει 12/09/2021, είναι τριετής και ισχύει με την προϋπόθεση ότι διενεργούνται οι ετήσιες επιτηρήσεις επανελέγχου και τυχόν έκτακτες επιθεωρήσεις. / 
The current implementation cycle starts at 12/09/2021, is valid for three years provided that surveillance audits and short-noticed audits are carried out. The verification, of the validity of this certificate, is available at/ Η 
επαλήθευση της εγκυρότητας του πιστοποιητικού γίνεται στο site: www.deltacert.eu   Failure to comply with the Certification Regulation may result in the certificate being invalidated and certificate has to be returned since it remains o property 
of Δelta Cert.  Η μη συμμόρφωση με τον Κανονισμό Πιστοποίησης ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση του πιστοποιητικού και το αυτό οφείλει να επιστραφεί στο φορέα, καθώς παραμένει ιδιοκτησία της Δelta Cert. 

                     Certification Body: “ΔeltaCert”- Cretan Certifications Doulgeraki & Co, 5 Diomidi St., P.C. 714 10, Heraklion, Crete, 2810319135, 6974730630     21C27, 0/20.01.2021 

 

257812122 

Νο. of declaration/ 
Αριθ. Δήλωσης:  

Original Certification Date: 12/09/2018 
Current Certification Cycle Start: 12/09/2021 
Current Certification Cycle expiry date: 11/09/2024 
  

Ημερομηνία Έκδοσης/ Effective Date: 09/09/2022 
 

 
έχει αξιολογηθεί και κρίνεται ότι είναι σύμφωνη με τις αρχές και τη φιλοσοφία του προτύπου ISO 26000:2010 για την Εταιρική Κοινωνική 

Ευθύνη - CSR, με πεδίο εφαρμογής που αναφέρεται παρακάτω/ has been assessed and found to be in line with the principles and the 

philosophy of the the standard ISO 26000:2010 of Corporate Social Responsibility – CSR, in respect of the scope given below: 

 

DECLARATION OF IMPLEMENTATION    
/ ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
ISO 26000:2010  

 


