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Λευκωσία, 3 Ιουλίου 2020 
 
Προς:   Όλους τους ενδιαφερόμενους 
 
Θέμα:   Πρόταση για νέα Διεθνή Τυποποιητική Εργασία με θέμα την εκπόνηση 

 προτύπων για την Κοινωνική Ευθύνη (Social Responsibility) 
  
Κυρία/ε, 
 
Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης μας ενημέρωσε σχετικά με την πρόθεση του Διεθνή 
Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) να προχωρήσει στη σύσταση νέας Τεχνικής Επιτροπής με 
σκοπό την εκπόνηση προτύπων στον τομέα της Κοινωνικής Ευθύνης. 
 
Με πρωτοβουλία της Διεθνούς Τεχνικής Επιτροπής ISO/COPOLCO “Committee on Consumer 
Policy”, έχει κατατεθεί εισήγηση στο Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) για την έναρξη 
τυποποιητικής εργασίας αναφορικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Social Responsibility). 
Η εισήγηση έχει ως βάση το διεθνές πρότυπο ISO 26000: Guidance on social responsibility, 
το οποίο αξίζει να σημειωθεί ότι έχει υιοθετηθεί ως Κυπριακό πρότυπο μετά από εισήγηση της 
Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης. 
 
Συγκεκριμένα, ο προτεινόμενος σκοπός της νέας Τεχνικής Επιτροπής, αφορά την τυποποίηση 
στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης για την παροχή καθοδήγησης και κοινού πλαισίου 
εφαρμογής σε όλους τους τύπους οργανισμών, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τη 
δραστηριότητα τους.  
 
Επισυνάπτεται αυτούσια η ανακοίνωση του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως μας αποστείλουν γραπτώς για τις θέσεις τους όσο 
αφορά τα 6 ερωτήματα τα οποία επισυνάπτονται στο ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο m.koullouros@ccci.org.cy το αργότερο μέχρι την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την αρμόδια Λειτουργό του 
Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης, κυρία Μαριλένα Νικολάου στο τηλέφωνό 22 411439. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Μιχάλης Κούλλουρος, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
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Questions and answers   

 

No. Questions Possible Answers

1 Do you approve, disapprove or abstain on this proposal? approve  * 
disapprove  * 
abstain 

2 Do you want to add comment(s) on the scope statement of the proposed new committee? Yes  * 
No 

3 Do you want to provide any additional comments on this new field of activity? Yes  * 
No 

4 Did you consult with the range of relevant stakeholders identified in the proposal in the development of this voting position and
related comments?

Yes 
No 

5 Please indicate whether you wish to be registered as a participating (P) member or as an observer (O) member of this new ISO or
IEC activity if it is established.

We are willing to undertake the secretariat (if you check this box, please provide contact
name and e-mail address)(see 1.9 and annex D of part 1 of the ISO/IEC Directives) 
We wish to participate actively in the work (P-member) 
We wish to be kept informed of the progress of work (O-member) 
We do not wish to be either P- or O-member 

6 Standards, regulations and other relevant documentation existing in our country are listed hereafter, and where necessary
remarks concerning their application are given (attach a separate page as annex, if necessary).

Yes  * 
No 

(*) A Comment is required for this answer value.
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