
 

ISO 26000:2010 
Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης 
 
Το ISO 26000 βασίζεται στην έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) και παρέχει το πλαίσιο για την υποστήριξη 
των επιχειρήσεων στο να εφαρμόσουν τις αρχές της, με σχετικές δράσεις, πρωτοβουλίες και βέλτιστες πρακτικές. 
Μπορεί να εφαρμοστεί από οποιοδήποτε οργανισμό ή επιχείρηση, οποιουδήποτε μεγέθους, του δημόσιου ή ιδιωτικού 
τομέα και σε οποιοδήποτε κλάδο. 
 

 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ISO 26000 
 

Το ISO 26000 αποτελεί οδηγό εφαρμογής της ΕΚΕ, καλύπτοντας όλους τους άξονες της ηθικής, των αρχών της 
βιωσιμότητας και της διακυβέρνησης, του περιβάλλοντος και τη διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Παρέχει αρχές και 
κατευθυντήριες οδηγίες και όχι απαιτούμενα κριτήρια. Ως πρότυπο δεν είναι πιστοποιήσιμο, αλλά μετά την επιτυχή 
ολοκλήρωση της επιθεώρησης δύναται να εκδοθεί βεβαίωση ορθής εφαρμογής του προτύπου.  
 
Η θεματολογία του ISO 26000 περιλαμβάνει 7 βασικούς πυλώνες, που είναι: 

1. Διακυβέρνηση, 
2. Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
3. Εργασιακές Πρακτικές, 
4. Περιβάλλον, 
5. Πρακτικές δίκαιης/ορθής λειτουργίας, 
6. Θέματα καταναλωτή, 
7. Συμμετοχή και ανάπτυξη τοπικών κοινοτήτων 

  
 

 ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 26000:2010 

 
Τα βασικά οφέλη μιας εταιρείας από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης σύμφωνα με τις 
κατευθύνσεις του ISO 26000:2010 είναι τα ακόλουθα: 
 

 Απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στην αγορά 

 Βασικό εργαλείο για τη διαμόρφωση και τη διαχείριση της στρατηγικής βιωσιμότητας μιας επιχείρησης 

 Ανάδειξη εταιρικής κουλτούρας 

 Κινητοποίηση του προσωπικού 

 Συνεχής βελτίωση της επίδοσής της σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο 

 Προστιθέμενη αξία στις αρχές βιωσιμότητας και ΕΚΕ που ήδη εφαρμόζει μια εταιρεία 
  

 
ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT S.A.  
 

 Διότι είμαστε ο μεγαλύτερος Ελληνικός ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ, με 
γραφεία σε πάνω από 25 χώρες παγκοσμίως. Η πιστοποίηση με την Eurocert σημαίνει αξιολόγηση και αποδοχή 
από έναν διαπιστευμένο και αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης 

 Διότι είμαστε ο μοναδικός ελληνικός φορέας πιστοποίησης που διαθέτει διαπίστευση από τον αμερικάνικο φορέα 
διαπίστευσης SAAS, ήδη από το 2009, για τη διενέργεια επιθεωρήσεων σύμφωνα με το πλέον αναγνωρίσιμο 
πρότυπο για την κοινωνική υπευθυνότητα, SA8000 

 Διότι είμαστε ο κορυφαίος φορέας πιστοποίησης στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης και υπευθυνότητας με 
εμπειρία στην πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα SA8000, Sedex και Ethos  

 Διότι είμαστε σε θέση να παρέχουμε στην εταιρεία σας ολοκληρωμένη λύση για την πιστοποίηση των 
συστημάτων διαχείρισης διαθέτοντας διαπίστευση σε ένα πολύ μεγάλο εύρος υπηρεσιών πιστοποίησης  



 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 
Η επιτυχής επιθεώρηση οδηγεί σε έκδοση πιστοποιητικού? 

Δεδομένου ότι το πρότυπο περιλαμβάνει κατευθυντήριες οδηγίες και όχι απαιτήσεις, η επιτυχής επιθεώρηση δεν οδηγεί 
στην έκδοση πιστοποιητικού, αλλά σε βεβαίωση ορθής εφαρμογής του. 
  
Πόσος χρόνος απαιτείται για την έκδοση βεβαίωσης; 

Τυπικά 3-6 μήνες εφαρμογή, αν και ο χρόνος εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. Σημαντική παράμετρος είναι η 
επιχείρηση να επιδείξει ότι το Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης εφαρμόζεται πλήρως και καλύπτει τις οδηγίες 
του προτύπου. Το επίπεδο δέσμευσης και συμμετοχής της Ανώτατης Διοίκησης και των εργαζομένων είναι 
αποφασιστικής σημασίας για τον καθορισμό του απαιτούμενου χρόνου.    
  
Υποκαθιστά κρατικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις; 

Όχι. Το ISO 26000 στοχεύει στη συνεχή βελτίωση και δεν υποκαθιστά κρατικούς ελέγχους. Παρόλα αυτά, οργανώνει την 
επιχείρηση ώστε να προλαμβάνει και να πληροί ορισμένες νομοθετικές απαιτήσεις ενεργώντας προληπτικά και 
αποφεύγοντας την επιβολή προστίμων.    
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