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Χαιρετισμός Προέδρου
Αγαπητοί συνεργάτες,
Εκ μέρους του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) που ορίστηκε τον Ιανουάριο του
2020, με χαρά προλογίζω την Ετήσια μας
Έκθεση για το 2020 η οποία δίνει σε συντομία μια απεικόνιση των σημαντικότερων
δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του έτους.
Η χρονιά που διανύσαμε ήταν γεμάτη από
προκλήσεις τόσο για τη χώρα μας όσο και
για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Οι απαιτήσεις για πλήρη αποκατάσταση και επανεκκίνηση της κανονικότητας παραμένουν
ψηλές, ενώ υπάρχει ακόμα σημαντικός
δρόμος μέχρι την τελική ανάκαμψη. Παρόλα ταύτα αισθανόμαστε ικανοποίηση διότι
το 2020 παραμείναμε επικεντρωμένοι στους
στόχους μας και προσπαθήσαμε να φανούμε χρήσιμοι και υποστηρικτικοί προς
τους κοινωνικούς μας εταίρους.
Με συντονισμένες προσπάθειες, προσφέροντας όλη την απαραίτητη υποστήριξη
προς το προσωπικό και τους εξωτερικούς
μας συνεργάτες τις πρωτόγνωρες συνθήκες στις οποίες τεθήκαμε αντιμέτωποι, συνεχίσαμε και ενισχύσαμε την παρουσία μας
στην Ευρωπαϊκή αλλά και διεθνή αρένα
της Τυποποίησης συμμετέχοντας ενεργά
εξ αποστάσεώς στις Τεχνικές Επιτροπές
Τυποποίησης. Επιπρόσθετα η επανεκλογή
του Διευθυντή Τυποποίησης στο Δ.Σ. της
CENELEC αλλά και ο διορισμός της Γενικής Διευθύντριας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή CEN/CENELEC MRMC (Membership
Relations and Monitoring Committee)
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αποδεικνύει διαρκώς ότι ο CYS αποτελεί
υπολογίσιμη μονάδα στις προσπάθειες για
ανάδειξη του έργου των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης και της πολύτιμης
συνεισφοράς των Ευρωπαϊκών προτύπων
στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας ζωής
και της ασφάλειας & υγείας των Ευρωπαίων πολιτών.
Έχοντας σαν στόχο μας να ανταποκριθούμε
ακόμα πιο αποτελεσματικά στις προκλήσεις
της σύγχρονης κοινωνίας, προσπαθήσαμε
μέσω της αναβάθμισης της ηλεκτρονικής
μας σελίδας να προσφέρουμε ένα σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας και προβολής. Με
στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και τη συνεχή στήριξη της βιομηχανίας και της οικονομίας του τόπου μας, υπογράφηκε σχέδιο
Ειδικού Συνδρομητή με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας υπέρ των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων για διευκόλυνση της πρόσβασης στα Ευρωπαϊκά, Διεθνή και Εθνικά πρότυπα μέσω προνομίων.

φορά τη σημαντικότητα της κατάλληλης διαχείρισης κινδύνων από τις επιχειρήσεις. Στοχεύοντας σε μια δομημένη προσέγγιση στην εφαρμογή της διαχείρισης κινδύνων για τις επιχειρήσεις και κατόπιν ευρείας επιθυμίας αρκετών φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
προχωρήσαμε στην υιοθέτηση του διεθνούς πρότυπου για τη διαχείριση κινδύνων CYS ISO
31000:2020 αλλά και σε μια σειρά υποστηρικτικών προτύπων, ως κυπριακά πρότυπα.
Στο ίδιο πλαίσιο και με σκοπό να ακολουθήσουμε τις νέες τάσεις που προτάσσουν οι καιροί,
ενδυναμώσαμε τις σχέσεις μας με πρόσθετους κοινωνικούς εταίρους και προχωρήσαμε στη
σύσταση της νέας αντανακλαστικής επιτροπής CYS MC 14 - Ασφάλεια Πληροφοριών, Κυβερνοασφάλειας και Προστασία ιδιωτικότητας.
Με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Πρόεδρος του Δ.Σ επιθυμώ να εκφράσω τις θερμότερες μου ευχαριστίες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τη διεύθυνση και το ανθρώπινο
δυναμικό του Οργανισμού για τη συνεργασία και το πολυδιάστατο έργο τους. Η εργασία που
επιτελείται από όλους ως ομάδα αντανακλάται σε ολόκληρη την κοινωνία με ποικίλους τρόπους. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την πολιτεία καθώς και όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς για τη συνεργασία τους με την υπόσχεση να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε εντατικά,
στη βάση του στρατηγικού μας σχεδιασμού.

Όθωνας Θεοδούλου

Πρόεδρος Δ.Σ. CYS
Λευκωσία, Φεβρουάριος 2021

Με αίσθημα ευθύνης ως προς το ευρύ κοινό και την κοινωνία γενικότερα και θέλοντας να συμβάλλουμε κι εμείς με τον τρόπο
μας στην παγκόσμια προσπάθεια αντιμετώπισης του COVID-19, προχωρήσαμε στην
ελεύθερη διάθεση των 14 Ευρωπαϊκών
προτύπων που αφορούν ατομικό προστατευτικό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό
προς τους ενδιαφερομένους.
Η πρόσφατη πρωτοφανής παγκόσμια πανδημία αλλά και οι οικονομικές κρίσεις των
τελευταίων ετών, κατέδειξαν για μια ακόμη
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ο CYS αποτελεί υπολογίσιμη μονάδα στις προσπάθειες για ανάδειξη του έργου των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης και της πολύτιμης συνεισφορά των Ευρωπαϊκών προτύπων στη διαρκή βελτίωση
της ποιότητας ζωής και της ασφάλειας & υγείας των Ευρωπαίων πολιτών.

Γεγονότα Ορόσημα 2020
Η έναρξη του 2020 σηματοδοτήθηκε από το
διορισμό νέου Δ.Σ. του CYS αλλά και τον
καταρτισμό του νέου Στρατηγικού Πλάνου
του CYS 2020-2023. Με τη συνεργασία Διεύθυνσης και προσωπικού καθορίστηκαν οι
έξι στρατηγικοί σκοποί από τους οποίους θα
πηγάζουν τα ετήσια σχέδια δράσης της επομένης τριετίας.
Ο CYS, λαμβάνοντας τα μηνύματα των καιρών, δηλώνει παρών στην έμπρακτη συμβολή με δράσεις της Νέας Βιομηχανικής
Πολιτικής του Κράτους. Στο πλαίσιο του δευτέρου πυλώνα «Βελτίωση Συνθηκών Βιομηχανικού/Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος»
συμπεριλαμβάνεται και η δράση «Συνομολόγηση Σχεδίου Ειδικού Συνδρομητή».
Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό σχέδιο
όπου στη βάση ετήσιας Ειδικής Συνδρομής
του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και
Βιομηχανίας προς τον CYS, επιτυγχάνεται,
προνομιακή πρόσβαση των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων σε Ευρωπαϊκά, Εθνικά και
άλλα πρότυπα με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους.
Στην προσπάθεια συνεχούς αναβάθμισης
των προσφερόμενων υπηρεσιών, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)
προχώρησε στη δημιουργία ανανεωμένης

Επανεκλογή Διευθυντή
Τυποποίησης
στο CENELEC CA
Διορισμός Νέου Διοικητικού
Συμβουλίου CYS
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ιστοσελίδας που έχει αποκλειστικά στόχο
να ενημερώνει και να προωθεί τα πρότυπα
στην κυπριακή κοινωνία και με επιδίωξη τη
συνεχώς αυξανόμενη πρόσβαση και χρήση των Ευρωπαϊκών, Εθνικών και Διεθνών
προτύπων.
Για άλλη μια χρονιά ο CYS στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων του για συνεχή εκπαίδευση
και κατάρτιση του προσωπικού του, συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με
θέμα “Improving Skills and Knowledge on
Management, Promotion and Training in
the Standardization Activities of the specific fields of Healthcare and Sustainable
Development”. Το πρόγραμμα περιλάμβανε
την κατάρτιση 4 στελεχών του CYS, σε συνεργασία με τον εθνικό οργανισμό τυποποίησης της Γαλλίας AFNOR. Οι γνώσεις που
έχουν αποκτηθεί μέσα από τις ενέργειες διάχυσης που υλοποιήθηκαν, είναι βέβαιο ότι
θα συμβάλουν και στους μεσοπρόθεσμους
στόχους του CYS.
Στο πλαίσιο των εργασιών των Γ.Σ. των
Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης
CEN&CENELEC τον Ιούνιο, ο Διευθυντής
Τυποποίησης του CYS Πάμπος Καμμάς επανεξελέγη στο Δ.Σ. της CENELEC. Η τιμητική
αυτή επανεκλογή αποδεικνύει διαρκώς πως

Δημιουργία νέας ιστοσελίδας

Σχέδιο Ειδικού Συνδρομητή
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου
και Βιομηχανίας με Κυπριακό
Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)

Σύσταση νέου MC 14
Ασφάλεια Πληροφοριών,
Κυβερνοασφάλεια και
Προστασία ιδιωτικότητας

Ένα άλλο σημαντικό γεγονός που σημάδεψε θετικά το 2020 για τον CYS ήταν η σύναψη μνημονίου
συνεργασίας με την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ). Η ΑΨΑ ως ανεξάρτητη αρχή, στο πλαίσιο εναρμόνισης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2016/1148 για την Ασφάλεια Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών
(Οδηγία NIS), η οποία αφορά λήψη μέτρων για επίτευξη υψηλού κοινού επιπέδου ασφάλειας δικτύων
και συστημάτων πληροφοριών στην Κύπρο, ανέθεσε στον CYS την εκπόνηση μελέτης για την εφαρμογή
της επικαιροποιημένης Εθνικής νομοθεσίας (Νόμος Ν.89(Ι)/2020).
Η τρέχουσα πρωτοφανής πανδημία του COVID-19 αλλά και οι οικονομικές κρίσεις των τελευταίων ετών,
κατέδειξαν για μια ακόμη φορά τη σημασία της κατάλληλης διαχείρισης κινδύνων από τις επιχειρήσεις.
Στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν ευρείας επιθυμίας αρκετών φορέων του δημοσίου, του ιδιωτικού τομέα και
ανεξαρτήτων Υπηρεσιών, o Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) προχώρησε στην υιοθέτηση ως
κυπριακό, το Διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση κινδύνων CYS ISO 31000:2020 «Risk Management
Guidelines» αλλά και μια σειρά υποστηρικτικών προτύπων.
Σε συνέχεια της εμπλοκής του CYS στο επίκαιρο θέμα της Ασφάλειας των Πληροφοριών, της Κυβερνοασφάλειας και της Προστασίας της Ιδιωτικότητας, o CYS προχώρησε στη σύσταση της Αντανακλαστικής
Επιτροπής 14 (Mirror Committee 14) η οποία παρακολουθεί τις αντίστοιχες δραστηριότητες σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και όπου κρίνεται αναγκαίο, υποβάλει απόψεις / παρατηρήσεις σε προσχέδια
Ευρωπαϊκών ή και Διεθνών Προτύπων. Στις εργασίες της MC 14, συμμετέχουν εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, κυβερνητικών τμημάτων/υπηρεσιών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, φορείς επαγγελματικών συνδέσμων, μεμονωμένες επιχειρήσεις, καθώς και μεμονωμένοι τεχνικοί εμπειρογνώμονες.
Ορόσημο για τον κατασκευαστικό κλάδο αποτελεί επίσης η αναθεώρηση και δημοσίευση των Εθνικών
προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων στην Αγγλική και Ελληνική έκδοση από την Εθνική Επιτροπή Τυποποίησης CYS TC - 18 Ευρωκώδικες, μετά από εξασφάλιση σχετικής χρηματοδότησης από το Υπουργείο
Εσωτερικών. Επιπρόσθετα η Επιτροπή προχώρησε σε δεύτερη αναθεώρηση του Εθνικού προσαρτήματος
του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 3 και τη συμπερίληψη σε αυτό του εγγράφου «Πλαίσιο Εφαρμογής των Ευρωκωδίκων για επεμβάσεις σε υφιστάμενες κατασκευές».
Η χρονιά αυτή έκλεισε με τον διορισμό της Γενικής Διευθύντριας του CYS Αθηνάς Παναγιώτου ως μέλος
στην επιτροπή MRMC ( Membership Relations and Monitoring Committee) των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN&CENELEC. Ο ρόλος της επιτροπής αυτής είναι καταλυτικός για την εύρυθμη
λειτουργίας του Ευρωπαϊκού συστήματος Τυποποίησης αφού έχει ως σκοπό της παρακολούθηση και αξιολόγηση των Εθνικών συστημάτων Τυποποίησης καθώς και την προώθηση καλών πρακτικών μεταξύ τους.

Υιοθέτηση σειράς Διεθνών
προτύπων ISO 31000 ως
εθνικά πρότυπα CYS ISO
Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+
- Improving Skills and Knowledge on
Management, Promotion and Training
in the Standardization Activities of
the specific fields of Healthcare and
Sustainable Development, στον AFNOR

Συμφωνία CYS με Αρχή
Ψηφιακής Ασφάλειας

Δημοσίευση αναθεωρημένων
εθνικών προσαρτημάτων
για τους Ευρωκωδίκες
Διορισμός Γενικής Διευθύντριας
στο MRMC της CEN/CLC
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Η Συμβολή της Τυποποίησης
στην Αντιμετώπιση της Πανδημίας
Covid-19
Η εμφάνιση και ταχεία εξάπλωση του
COVID-19 δημιούργησε μια πρωτόγνωρη
κατάσταση διεθνώς την οποία κλήθηκε να
αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα από τις αρχές
του 2020. Αυτό απαίτησε τη λήψη δραστικών
μέτρων και τη συμβολή όλων, στην αντιμετώπιση της πανδημίας με στόχο τη μείωση
του ρυθμού εξάπλωσης του ιού.
Θέλοντας να συνδράμουν στην εν λόγω
προσπάθεια, οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης CEN & CENELEC και οι Εθνικοί
Οργανισμοί Τυποποίησης-μέλη τους όπως
είναι ο CYS, σε συνεργασία με την Ε.Ε., αποφάσισαν όπως για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα, προσφέρουν χωρίς χρέωση, σε
όλους τους ενδιαφερόμενους χωρίς χρέωση, σημαντικό αριθμό προτύπων που αφορούν προστατευτικό και ιατροτεχνολογικό
εξοπλισμό, όπως π.χ. πρότυπα για χειρουργικές μάσκες, προστατευτικές μάσκες και
άλλα μέσα ατομικής προστασίας, πρότυπα
για αναπνευστήρες κ.α..
Στόχος της απόφασης ήταν η εύκολη πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων (κατασκευαστών, εισαγωγέων, αρμοδίων αρχών
κ.α.) στα σχετικά πρότυπα, ορισμένα εκ των
οποίων είναι και εναρμονισμένα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, έτσι ώστε ο προστατευτικός και ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός
που διατίθεται στην αγορά και χρησιμοποιείται από επαγγελματίες υγείας, εργαζόμενους και καταναλωτές, να πληροί τις σχετικές απαιτήσεις ασφάλειας.
Παράλληλη απόφαση έλαβε και ο Διεθνής
Οργανισμός Τυποποίησης (ISO), ο οποίος
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διέθεσε ελεύθερα για μελέτη στην ιστοσελίδα του αριθμό προτύπων ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, αλλά και σημαντικά πρότυπα συστημάτων διαχείρισης και διεργασιών
όπως π.χ. για τη διαχείριση επιχειρηματικής
συνέχειας, διαχείριση ρίσκου κ.α.
Επιπλέον, σημαντική ήταν και νέα τυποποιητική δραστηριότητα τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο
και Διεθνές επίπεδο για να δημιουργηθούν
πρότυπα και άλλα παραδοτέα, που να ικανοποιούν ανάγκες και να συμπληρώσουν κενά
τα οποία εντοπίστηκαν. Ενδεικτικά:
• Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης (CEN), ύστερα από επείγον αίτημα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέπτυξε το νέο
καθοδηγητικό έγγραφο CWA 17553:2020
‘Community face coverings - Guide to
minimum requirements, methods of testing and use’, που καθορίζει τις απαιτήσεις
αναφορικά με μάσκες φραγμού, μίας ή πολλαπλών χρήσεων που προορίζονται για
χρήση από ενήλικες και παιδιά άνω των 3
ετών, με στόχο την προστασία της κοινότητας και την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού.
Η έκδοση του εγγράφου αυτού, αποτέλεσε
το αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας
αριθμού εμπειρογνωμόνων από Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες είχαν εκδώσει εθνικές
προδιαγραφές για τις μάσκες φραγμού στο
πλαίσιο των στρατηγικών τους για τη σταδιακή άρση των μέτρων αλλά και τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.
• Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης
(ISO), στις προκλήσεις της πανδημίας
του Covid-19, εξέδωσε μια νέα ISO/PAS
45005:2020 με τίτλο «Διαχείριση Υγείας και

Ασφάλειας στην Εργασία - Γενικές Οδηγίες για την Ασφαλή Εργασία κατά
τη Διάρκεια της Πανδημίας COVID-19», που εκπονήθηκε με την ενεργό συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από 26 διαφορετικές χώρες. Η προδιαγραφή αυτή
περιέχει γενικές οδηγίες για τον τρόπο διαχείρισης των κινδύνων που προκύπτουν
από το COVID-19 για την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας που
σχετίζεται με την εργασία και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους οργανισμούς ανεξαρτήτως μεγέθους, πολυπλοκότητας και τομέα δραστηριότητας. Παρέχει επιπλέον οδηγίες σχετικά
με την προστασία των εργαζομένων όλων των κατηγοριών (όπως είναι π.χ. εργαζόμενοι που απασχολούνται σε κάθε οργανισμό, εργαζόμενοι εξωτερικών παρόχων, εργολάβοι, αυτοαπασχολούμενοι, εργαζόμενοι σε πρακτορεία, ηλικιωμένοι εργαζόμενοι, εργαζόμενοι με αναπηρία, εργαζόμενοι
πρώτης γραμμής), και άλλα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη όπως είναι επισκέπτες σε χώρους εργασίας,
συμπεριλαμβανομένου και του κοινού.
• Η Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή CEN TC 136 «Sports, playground and other recreational facilities
and equipment», εργάζεται πυρετωδώς από τον Νοέμβριο του 2020, με στόχο την ετοιμασία Ευρωπαϊκής προδιαγραφής με κατευθυντήριες οδηγίες αναφορικά με την ασφαλή λειτουργία των γυμναστηρίων
κατά τη διάρκεια πανδημίας. O CYS συμμετέχει ενεργά με εθνικό αντιπρόσωπο στην ομάδα εργασίας της
CEN TC 136, που ανέλαβε την εκπόνηση της προδιαγραφής αυτής, η οποία αναμένεται να εκδοθεί το
πρώτο τετράμηνο του 2021.
• Η Διεθνής Τεχνική Επιτροπή ISO TC 228 «Tourism Services» εργάζεται εντατικά από τον Σεπτέμβριο
του 2020 για τη δημιουργία διεθνούς προδιαγραφής με κατευθυντήριες γραμμές και βέλτιστες πρακτικές
για την ασφάλεια και την υγιεινή βοηθώντας έτσι ολόκληρη την τουριστική βιομηχανία και όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς του τουρισμού να παρέχουν ασφαλέστερες υπηρεσίες και ν’ αποτρέψουν την εξάπλωση του ιού. O CYS συμμετέχει ενεργά με εθνικό αντιπρόσωπο στην ομάδα εργασίας της ISO TC 228,
που ανέλαβε την εκπόνηση της προδιαγραφής αυτής, η οποία αναμένεται να εκδοθεί το Μάιο του 2021.
Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) από την πρώτη στιγμή, και σε συνεχή επικοινωνία και
συντονισμό με τους εταίρους του, τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Διεθνές επίπεδο, συνέβαλε ενεργά
στην υλοποίηση όλων των πιο πάνω ενεργειών, αλλά και στην προώθηση τους στην Κύπρο, με συνεχείς
ανακοινώσεις, αρθρογραφία και συναντήσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, αρμόδιες αρχές,
επαγγελματικούς συνδέσμους και καταναλωτές.
Οι προκλήσεις με το τέλος 2020 δε φαίνεται να λιγοστεύουν, καθώς οι συνθήκες πανδημίας ανά το παγκόσμιο συνεχίζουν να υφίστανται. Συνεχίζει όμως και η τυποποίηση, σε Ευρωπαϊκό, Διεθνές και Εθνικό
επίπεδο, με ξεκάθαρη δέσμευση την προσπάθεια της, να συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας.
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Αντιπροσώπευση στηv Ευρωπαϊκή
& Διεθνή Τυποποίηση
Για να επιβραδυνθεί η διασπορά του κορονοιού και να προστατευθεί η υγεία και η ευημερία όλων κατά το 2020, ο CYS συμμετείχε
στα διοικητικά και τεχνικά σώματα της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Τυποποίησης, μέσω
της Διεύθυνσης και του προσωπικού του Οργανισμού και μέσω της συμμετοχής Εθνικών
Εμπειρογνωμόνων διαδικτυακά. Η συμμετοχή στις διάφορες Επιτροπές Τυποποίησης,
πέραν από την απόκτηση τεχνογνωσίας,
περιφρουρεί τα εθνικά συμφέροντα της Κύπρου σε θέματα τυποποίησης, καθορισμού
πολιτικών και εκπόνησης προτύπων.
Συμμετοχές σε Διοικητικά Σώματα
Τυποποίησης
CEN/ΒΤ
Λειτουργός CYS
4 & 5/02/2020
CENΕLEC/BT
Λειτουργός CYS
5 & 6/02/2020 Βρυξέλλες, Βέλγιο
Workshop “Nato use of civil standards.”
Διευθυντής Τυποποίησης
25 - 27/02/2020 Αθήνα, Ελλάδα
NSO Meeting & ETSI/ GA + European
Standards: Are Current Mechanisms Fit
for the Future in a Changing Regulatory
World (seminar)
Λειτουργός CYS
30/03/2020 - 1 & 2/04/2020
CENELEC CA & CEN-CENELEC CA’s
COMMON SESSION
Λειτουργός Τυποποίησης
25 & 26/03/2020
CENΕLEC/BT
Λειτουργός CYS
18 & 19/05/2020
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CEN/ΒΤ
Λειτουργός CYS
19 & 20/05/2020
CEN/CENELEC MEMBERS ONLY
WORKSHOP ON REVISED DRAFT
STRATEGY 2030
Διευθυντής Τυποποίησης
15/06/2020
CEN & CENELEC GA’s (CENELEC CA &
CEN-CENELEC CA’s COMMON SEESION,
CEN GA, CENELEC GA, CEN-CENELEC
COMMON GA
Γενική Διευθύντρια &
Διευθυντής Τυποποίησης
17 & 18/06/2020
CEN/CENELEC Ad Hoc Working
Group Strategy
Γενική Διευθύντρια
15/09/2020
ISO/General Assembly
Γενική Διευθύντρια
23 & 24/09/2020
ISO Members’ Virtual Session
Γενική Διευθύντρια &
Διευθυντής Τυποποίησης
24/09/2020
CEN/ΒΤ
Λειτουργός CYS
29 & 30/09/2020
CENΕLEC/BT
Λειτουργός CYS
30/09/2020 & 1/10/2020
CEN/CENELEC European Policy Hub
(EPH)
Γενική Διευθύντρια

CEN-CENELEC Workshop: Exchange
on BSI rights and obligations after
the transition period
Γενική Διευθύντρια &
Διευθυντής Τυποποίησης
14/10/2020

CEN/SABE
11 & 12/03/2020

IEC Council Statutory meeting
Διευθυντής Τυποποίησης
13/11/2020

IOGP Standards Committee, Materials,
equipment and offshore structures for
petroleum, petrochemical and natural
gas industries (CEN/TC 12)
17 - 20/03/2020

CENELEC CA & CEN-CENELEC
COMMON CA’s SESSION, CEN GA,
CENELEC GA
Διευθυντής Τυποποίησης
24 - 26/11/2020
EXTRAORDINARY CENELEC
GENERAL ASSEMBLY
Γενική Διευθύντρια &
Διευθυντής Τυποποίησης
26/11/2020
Membership Relations &
Monitoring Committee (MRMC)
Γενική Διευθύντρια
27/11/2020
NSO Meeting & ETSI/ GA
Λειτουργός CYS
30/11/2020 - 02/12/2020

Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκές & Διεθνείς
Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησης από
Λειτουργούς CYS
Packaging (CEN/TC 261)
Παρίσι/Γαλλία 28 & 29/01/2020
Safety of toys - Chemical Properties
(CEN/TC 52/WG 5)
Βερολίνο, Γερμανία, 19 & 20/2/2020

Sustainable Cities and Communities
(CEN/TC 465)
16/03/2020, 16/09/2020, 29/10/2020

Gas Infrastructure (FG_I Sector Forum
Gas Infrastructure & CEN/TC 234)
31/03/2020 & 1 - 2/04/2020
Information security management
systems (ISO/IEC JTC1 SC27/WG1)
20 - 24/04/20 & 15 - 19/09/2020
Safety of toys-Chemical Properties
(CEN/TC 52/WG 5)
22 - 24/04/2020, 02/12/2020
LPG Equipment Accessories
(CEN/TC 286)
12 & 13/05/2020
Concrete and related products
(CEN/TC 104)
2/07/2020
Road Materials (CEN/TC 227)
17/09/2020
Heating Systems and Water Based
Cooling Systems in Buildings
(CEN/TC 228 CEN/TC 228)
1 - 3/09/2020
CEN/CLC PR Round Table
10/9/2020
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CEN/SABE
15 - 17/09/2020
IOGP Standards Committee, Materials,
equipment and offshore structures for
petroleum, petrochemical and natural
gas industries (ISO/TC 67)
14 & 15/10/2020
Sustainability of construction works
(CEN/TC 350)
26/11/2020

Ετήσια Έκθεση 2020

Gas Extinguishing systems and
components (CEN/TC 191/WG6/TG 4)
FirePro Ltd, 01/04/2020, 09/06/2020,
24/06/2020, 15/07/2020, 25 - 26/08/2020,
28/10/2020
Innovation Management (ISO/TC 279)
DisruptCyprus, 11 - 15/05/2020
Excellence in Services (ISO/TC 312 & TG 1)
ΚΕΒΕ, 15/05/2020
Circular Economy (ISO/TC 323)
OEB, 15 - 19/06/2020

Συμμετοχές του CYS μέσω Εξωτερικών
Συνεργατών-Εθνικών Αντιπροσώπων
σε Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Τεχνικές
Επιτροπές Τυποποίησης
Innovation Management (CEN/TC 389)
KEBE, 5/03/2020
Energy Management and Energy
Efficiency in the framework of energy
transition (CEN/CLC/JTC14 & CEN/CLC/
JTC14/WG 1)
ΕΤΕΚ, 11/03/2020
Cybersecurity & Data Protection
(CEN/CLC JTC 13)
Ιδιώτης, 24/03/2020, 30/06/2020
Cathodic protection of steel structures
in sea-water (CEN/TC 219/WG 3)
Ιδιώτης, 31/03/2020 - 2/04/2020
Information Technology - Information
Security, Cybersecurity and Privacy
Protection (ISO/IEC JTC 1/SC27 WG 4 & 5)
Ιδιώτης, 21 - 25/04/2020
Information & Documentation Archives/
records management (ISO/TC 46 SC11)
S. KANIKLIDES (CYPRUS),
11 - 15/05/2020
Sustainable and Smart Cities and
Communities (CEN/TC 465)
Δήμος Λευκωσίας, 16/03/2020,
23/06/2020, 29/10/2020
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Project, programme and portfolio
management & EVM implementation
guide (ISO/TC 258 & ISO/TC 258/WG 12)
Ιδιώτης

Intelligent Transport Systems
(CEN/TC 278/ WG 17)
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου,
8/09/2020

Energy Management & Energy Savings
(ISO/TC 301)
Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Μάιος - Σεπτέμβριος 2020

Blockchain and Distributed Ledger
Technologies (CEN/CLC/JTC 019)
NCR Ltd, 17/02/2020, Βρυξέλλες, Βέλγιο
Διαδικτυακά 20/05/2020, 7/09/2020

Energy measurement plan for
organization (CEN/CLC/JTC15)
ΕΤΕΚ

Materials, equipment and offshore
structures for petroleum, petrochemical
and natural gas industries (CEN/TC 12)
Εταιρία Υδρογονανθράκων,
19 & 20/03/2020

Facilities Management (ISO/TC 267)
Virtual IT Ltd, 30/11/2020

Occupational health and safety management systems (ISO/TC 283 & WG 3)
ΚΕΠ, 8/10/2020 & 27/10/2020

Aggregates (CEN/TC 154)
Παγκύπριος Σύνδεσμος Σκυροποιών,
20 & 21/10/2020

Public Procurement (CEN/TC 461)
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας,
23/09/2020

Plastics piping systems and ducting
systems (CEN/TC 155)
Elysee Irrigations Ltd, 25 & 26/11/2020

Nutritional supplements compatible with
doping prevention (CEN/TC 453)
Κυπριακή Αρχή Αντιντόπινγκ,
18 & 19/06/2020

Measures to reduce the spread of COVID
in the Tourism Industry (ISO/TC 228 WG 18)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, 9/10/2020
Horizontal Standards for the provision of
services: Service agreements and contracts
(CEN/TC 447/WG 1 & Plenary Meeting)
Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Συμβούλων
Επιχειρήσεων Κύπρου, 13 & 14/10/2020
Postal Services (CEN/TC 331)
Κυπριακά Ταχυδρομεία, 13/11/2020
Sustainable Finance (ISO/TC 322)
Οργανισμός Επενδύσεων Κύπρου (CIPA)
16/10/2020, 4/12/2020
Sustainable Tourism (ISO/TC 228/WG 13)
KEBE, 3/06/2020
Asset Management (ISO/TC 251)
Virtual IT Ltd, 15/10/2020

Beauty Salons (CEN ΒΤ/TF 13)
Σύλλογος Αισθητικών Κύπρου,
20/04/2020, 08/06/2020, 28/09/2020,
27/10/2020
Blockchain and distributed ledger
technologies (ISO/TC 307)
CIIM Law Firm Democritos Aristidou
LLC, 09 - 18/11/2020

Gas Infrastructure (CEN/TC 234 & SFG_I
Sector Forum Gas)
ΑΗΚ, 1 & 2/04/2020
Installation and equipment for LNG
(CEN/TC 282)
Εταιρία Υδρογονανθράκων, 7/04/2020
Materials, equipment and offshore
structures for petroleum, petrochemical
and natural gas industries (IOGP
Standards Committee& ISO/TC 67)
NOBLE, 14 & 15/10/2020
Eurocodes (CEN TC 250)
ΤΕΠΑΚ, 14 & 15/05/2020, 19 & 20/11/2020
Eurocode 8: Earthquake resistance design
of structures (CEN/TC 250/SC8)
ΤΕΠΑΚ, Όσλο, Νορβηγία, 5 & 6/03/2020,
Διαδικτυακά 1 - 2/10/2020

Blockchain and distributed ledger
technologies: Smart contracts and their
applications (ISO/TC 307/WG)
Law Firm Democritos Aristidou LLC,
15/06/2020, 20/07/2020, 14/09/2020,
12/11/2020
Intelligent transport systems/
Cooperative systems (ISO/TC 204)
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου,
19 - 24/04/2020, 13/10/2020
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Εθνικές Τεχνικές Επιτροπές
Τυποποίησης

Με βάση τις υποχρεώσεις που πηγάζουν
από το νόμο λειτουργίας του, τις ανάγκες
σε εθνικό επίπεδο, αλλά και με γνώμονα
την εξυπηρέτηση των αναγκών της κυπριακής οικονομίας, ο CYS συγκροτεί και εποπτεύει τη λειτουργία Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών καλύπτοντας πληθώρα τομέων της
βιομηχανίας και της κοινωνίας γενικότερα.
Σκοπός των Επιτροπών αυτών είναι η εκπόνηση νέων εθνικών προτύπων, η ετοιμασία
συμπληρωματικών εθνικών προσαρτημάτων ή προτύπων σε υφιστάμενα Ευρωπαϊκά πρότυπα και η παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής και διεθνούς Τυποποίησης ανά
τομέα ενδιαφέροντος. Επίσης, οι εν λόγω
Επιτροπές ενεργούν συμβουλευτικά προς
τον CYS σε θέματα όπως η απόσυρση προτύπων και η υποβολή εισηγήσεων σε σχέση με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Η
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πανδημία έχει παγώσει σε μεγάλο βαθμό
τις εργασίες των επιτροπών λόγω και της
αντίστοιχης παγιοποίησης των εξελίξεων
στον τομέα και στη γενικότερη οικονομική
δραστηριότητα της χώρας. Πιο κάτω παρατίθεται το έργο των εν ενεργεία Εθνικών
Τεχνικών Επιτροπών CYS οι οποίες επέδειξαν δραστηριότητα το 2020.
CYS/TC 06 - Σκυρόδεμα
Σημαντική δράση σημειώθηκε κατά το
2020 για την CYS/TC 06, όπου ενέκρινε
ομόφωνα το τελικό προσχέδιο του Κυπριακού συμπληρωματικού προτύπου CYS
300:2019 ως προς το Ευρωπαϊκό CYS EN
206:2013+Α1:2016-Σκυρόδεµα όπως ετοιμάστηκε από την Υποεπιτροπή. Ακολούθως,
το προσχέδιο τέθηκε σε Δημόσια Κρίση και
το τελικό πρότυπο υιοθετήθηκε τον Ιούνιο.

CYS/TC 08 - Συστήματα Πλαστικών σωληνώσεων
Κατά το 2020, η CYS/TC 08 έχει πραγματοποιήσει 1 διαδικτυακή συνάντηση στις 14/12/2020, λόγω την πανδημίας και των
περιοριστικών μέτρων. Στη συνάντηση προγραμματίστηκαν οι εργασίες της Επιτροπής για το 2021 και έχει συζητηθεί η ανασύσταση της
για την τριετία 2021-2023. Το βασικό τυποποιητικό πρόγραμμα που είχε
τεθεί για το 2020 έχει μεταφερθεί για έναρξη το 2021 και ολοκλήρωση εντός
της επόμενης θητείας. Έχουν συζητηθεί παράλληλα και 2 νέες προτάσεις για
πιθανά έργα τα οποία αφορούν στην κυκλική οικονομία και πιθανή εμπλοκή της επιτροπής σε έργο για την δημιουργία μεθόδου για την πρόβλεψη της αντοχής των συστημάτων σωληνώσεων σε βάθος χρόνου. Η επιτροπή θα υιοθετήσει πολιτική εξ αποστάσεως
συναντήσεων μετά και την επιτυχή συνάντηση της στις 14/12/2020. Ο Πρόεδρος της επιτροπής
και Εθνικός Αντιπρόσωπος στην CEN/TC 155 έχει εκπροσωπήσει την Κύπρο στη διαδικτυακή συνάντηση της CEN/TC 155, στις 25 & 26 Νοεμβρίου 2020.
CYS/TC 13 - Θερμικά Ηλιακά Συστήματα
Κατά το 2020 δεν υπήρξε οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη σε σχέση με τις εργασίες της αντίστοιχης
Ευρωπαϊκής Επιτροπής CEN/TC 312 και τα σχετικά πρότυπα για τα θερμικά ηλιακά συστήματα, και έτσι
δεν υπήρξε ανάγκη για σύγκλιση συνεδρίας της Επιτροπής. Η Επιτροπή δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αποφάσισε την κατάθεση θετικής ψήφου (με σχόλια) εκ μέρους του CYS στη Δημόσια Κρίση
του προσχεδίου του ευρωπαϊκού προτύπου prΕΝ ISO 9488 “Solar energy - Vocabulary (ISO/DIS
9488:2020)”. Στο πλαίσιο της προσπάθειας της Επιτροπής για ευρεία ενημέρωση των καταναλωτών,
σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών, ο Γραμματέας της Επιτροπής έδωσε διάλεξη
στη Σχολή Καταναλωτών με θέμα «Ηλιακοί Θερμοσίφωνες: Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Πιστοποίηση»
(21 Ιανουαρίου).
CYS/TC 18 - Eυρωκώδικες
H CYS TC 18 μετά από εξασφάλιση χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, ολοκλήρωσε
πλήρως την αναθεώρηση και δημοσίευση των Εθνικών προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων στην Αγγλική και Ελληνική έκδοση. Επιπρόσθετα η Επιτροπή προχώρησε σε δεύτερη αναθεώρηση του Εθνικού προσαρτήματος του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 3 και τη συμπερίληψη σε αυτό του εγγράφου «Πλαίσιο
Εφαρμογής των Ευρωκωδίκων για επεμβάσεις σε υφιστάμενες κατασκευές».
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CYS/TC 20 - Υαλοπετάσματα, πορτοπαράθυρα και μεταλλικές επικαλύψεις κτιρίων
Η CYS/TC 20 στο πλαίσιο των εργασιών της
για το 2020, ενέκρινε ομόφωνα την τελική μελέτη που διεκπεραιώθηκε από το ΤΕΠΑΚ για
τον καθορισμό τεχνικών χαρακτηριστικών και
Εθνικών απαιτήσεων σε εξωτερικά ανοίγματα
και υαλοπετάσματα όψεων σύμφωνα με τον
(ΕΕ) αρ.305/2011 και τα εναρμονισμένα πρότυπα. Ακολούθως, η μελέτη προωθήθηκε
στο Υπουργείο Εσωτερικών για συμπερίληψη
της στην Εθνική νομοθεσία.
CYS/TC 22 - Υδρογονάνθρακες
Το έργο του AHG 1 - Upstream, έχει ολοκληρωθεί ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η καταγραφή των προδιαγραφών από το AHG
2 - Downstream. Το 2020 έχει συσταθεί
επίσης το AHG 3 - Investigation of PWD’s
requests. Το έργο της ομάδας έχει σχεδόν
ολοκληρωθεί. Το Νοέμβριο διοργανώθηκε για τα μέλη της επιτροπής το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Deepwater projects
management».
CYS TC 23 - Υιοθετηση του Βρετανικού
προτύπου BS 7671
Η ομάδα εργασίας CYS TC 23 WG1 είχε
μια φυσική συνάντηση στην οποία ολοκληρώθηκαν τα κείμενα της προσφοράς για τη
μετάφραση του Βρετανικού Προτύπου BS
7671 στην ελληνική γλώσσα ενώ κατά
τη διάρκεια του 2020 συναντήθηκαν για πρώτη φορά τα μέλη της
CYS TC 23 WG 3 η οποία
έχει ως αρμοδιότητα την
ετοιμασία των προδιαγραφών για τους
επαληθευτές.
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CYS/TC 25 - Φυθκιώτικο Υφαντό
Η Επιτροπή συστάθηκε σε σώμα στις αρχές
του 2020. Για τη διεκπεραίωση της εκπόνησης του προτύπου, συστάθηκε Ομάδας
Εργασίας στην οποία συμμετέχουν μέλη
της Επιτροπής, παραδοσιακές υφάντριες
του «Φυθκιώτικου» και δύο Σύμβουλοι στις
οποίες ανατέθηκε (με την υπογραφή σχετικής συμφωνίας) η συγγραφή του κειμένου
του προτύπου. Η Ομάδα Εργασίας, με βάση
και το χρονοδιάγραμμα που καθορίστηκε
για την εκπόνηση του προτύπου, παρέδωσε περί τα μέσα Νοεμβρίου στην ολομέλεια της Επιτροπής για αξιολόγηση και
σχόλια το πρώτο προσχέδιο του προτύπου,
το οποίο περιλαμβάνει: τα κεφάλαια «Αντικείμενο» και «Υλικά και Μέσα», καθώς και
παραρτήματα με φωτογραφικό υλικό και
σχεδιαγράμματα. Η ολοκλήρωση του τελικού κειμένου του προτύπου υπολογίζεται
περί τα τέλη του 2021. Όσον αφορά τον
προϋπολογισμό για την εκπόνηση του προτύπου, μέρος των εξόδων θα καλυφθεί με
την ευγενή χορηγία της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας
Πάφου (ΕΤΑΠ).
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Εκδηλώσεις, Εκπαιδεύσεις
και Φιλοξενίες Ευρωπαϊκών και
Διεθνών Σωμάτων Τυποποίησης
Η πανδημία του COVID-19 ανέτρεψε την καθημερινότητα, ενώ παράλληλα επηρέασε
σημαντικά την οικονομία και την κοινωνία
γενικότερα. Με στόχο την προώθηση των
προτύπων στην κοινωνία, ο CYS δραστηριοποιήθηκε ενεργά και φέτος στη διοργάνωση εκδηλώσεων και εκπαιδεύσεων.
Ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις των καιρών
διαφοροποιημένα, συνεχίζοντας τη διοργάνωση των εκδηλώσεων με σημαντική παράμετρο την ασφάλεια και υγεία των συμμετεχόντων και των συντελεστών τους.
Ως στρατηγικό στόχο ύψιστης προτεραιότητας για τον CYS, αποτελεί πάντοτε ο τομέας
της κατάρτισης και συνεχούς αναβάθμισης
των υπηρεσιών εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση και πιστοποίηση του Εκπαιδευτικού
Κέντρου, από το 2015, ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και ως Δομή
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ) μέσω
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της ΑνΑΔ αποτελεί δείγμα αφοσίωσης και
ανταπόκρισης συμβατικών υποχρεώσεων.
Κατά το 2020, ο CYS αξιοποίησε την τεχνολογία και τα σύγχρονα εργαλεία και
διοργάνωσε διαδικτυακές εκπαιδεύσεις,
ενημερωτικές ημερίδες και φιλοξενία Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής στην Κύπρο
με θεματολογία που περιστρέφεται γύρω
από Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα, Διαχείριση εγκαταστάσεων, Ευφυή Συστήματα
Μεταφορών, Ασφάλεια και Υγεία, Περιβάλλον, Διαχείριση Έργων και Επιχειρησιακή Συνέχεια.
Επιπλέον, αναγνωρίζοντας τη σημασία της
τυποποίησης σε όλους του τομείς της οικονομίας, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες
συναντήσεις, δεκάδες διαλέξεις, παρεμβάσεις σε εκδηλώσεις και συνέδρια άλλων
οργανισμών.

1 φιλοξενία
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Τυποποίησης
στην Κύπρο

2 ενδο-επιχειρησιακές
εκπαιδεύσεις
προσωπικού

240

Συμμετέχοντες
στα ενημερωτικά
σεμινάρια

32 Συμμετέχοντες
στα εκπαιδευτικά
σεμινάρια
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Επικοινωνία & Ενημέρωση
Αξιοποιώντας και φέτος τη τεχνολογία και
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Oργανισμός συνέχισε με μεγάλη επιτυχία, εν μέσω
πανδημίας, να παρέχει έγκυρες πληροφορίες για τις εξελίξεις στο εθνικό, Ευρωπαϊκό
και Διεθνές Σύστημα Τυποποίησης.
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Μέσω την άμεσης επικοινωνίας που προσφέρουν τα εργαλεία αυτά αλλά και μέσα
από την νέα και αναβαθμισμένη ιστοσελίδα,
ο CYS ενημέρωνε το κοινό για θέματα τυποποίησης, δράσεις και δραστηριότητες. Τα
θέματα ενημέρωσης αφορούσαν επίκαιρα
θέματα όπως η πανδημία COVID-19, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η τεχνολογία, ο
τουρισμός, η ασφάλεια και υγεία αλλά και η
ποιότητα των υπηρεσιών.
Διαλέξεις
Συνεχίστηκε η πληροφόρηση μέσα από τη
συμμετοχή σε στοχευμένες συναντήσεις, δεκάδες διαλέξεις, παρεμβάσεις σε εκδηλώσεις και συνέδρια άλλων οργανισμών.

Συνολικός
άριθμος
άρθρων

37
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Αρθρογραφία
Σε μία προσπάθεια για περαιτέρω προώθηση των δράσεων του Οργανισμού, αυτός,
ανταποκρίθηκε στην ανάγκη για ενημέρωση
του κοινού για θέματα της κυπριακής οικονομίας μέσω της συγγραφής άρθρων που
δημοσιεύτηκαν στον ημερήσιο και ηλεκτρονικό τύπο και σε συνεργαζόμενα περιοδικά
κι εκδόσεις.
Νέα ιστοσελίδα CYS
Mε επιδίωξη μας συνεχώς αυξανόμενη
πρόσβαση και χρήση των Ευρωπαϊκών και
Διεθνών προτύπων, ο CYS προχώρησετη
χρονιά αυτή, στη δημιουργία νέας, ανανεωμένης και εμπλουτισμένης ιστοσελίδας.
Πρόκειται για μία πρωτοβουλία, η οποία
προσφέρει καθαρά μινιμαλιστικό σχεδιασμό, φιλικό προς όλες τις συσκευές και
προς όλους τους χρήστες. Συγκεντρώθηκε
η γνώση για τα πρότυπα για κάθε επισκέπτη
και προσφέρθηκε πρόσβαση στις πλατφόρμες τυποποίησης σε συνεργάτες και το ευρύ
κοινό.

Σύνολο
διαλέξεων

Στατιστικά Στοιχεία - ΚΕ.Π.Ε
Στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού λειτουργεί Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ), σκοπός του οποίου είναι
η παροχή υπηρεσιών ανάγνωσης, μελέτης
και αγοράς προτύπων. Το ΚΕΠΕ, πλήρως
ενημερωμένο με όλα τα διεθνή, Ευρωπαϊκά
και εθνικά πρότυπα, προσφέρει τις υπηρεσίες του προς το κοινό καθημερινά και διαθέτει για μελέτη και προς πώληση πρότυπα
των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών
Τυποποίησης καθώς και άλλων Εθνικών
Οργανισμών Τυποποίησης των οποίων είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής στην Κύπρο. Οι πωλήσεις προτύπων γίνονται είτε
μέσω μεμονωμένων πωλήσεων, είτε μέσω
πακέτων προτύπων, είτε μέσω συνδρομητικών σχημάτων και ειδικών συμφωνιών που
διατηρεί ο CYS με Οργανισμούς/Εταιρείες
τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. Αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα που
προσδίδουν τα πρότυπα στην ακαδημαϊκή
κοινότητα, ο CYS συνεχίζει τη συνεργασία
του μαζί της για απρόσκοπτη προμήθεια
προτύπων από τους φοιτητές, Ακαδημαϊκό και Διοικητικό προσωπικό 7
Πανεπιστημίων που εδρεύουν
στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Υιοθέτηση
προτύπων

1751

Στατιστικά Στοιχεία
ΚΕΠΕ 2020

Συνδρομητές

21 απλοί
15 ειδικοί

2030
Πρότυπα

που διατέθηκαν στην
Ακαδημαϊκή
κοινότητα

1197
Συνολικές
2495
Πωλήσεις

Πρότυπα που
Προτύπων
διατέθηκαν σε
Ακαδημαϊκά
Ιδρύματα
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Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Εν μέσω της πανδημίας COVID-19, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)
μέσα από ενέργειες και δράσεις που δεικνύουν κοινωνικά υπεύθυνη στάση απέναντι στις εξελίξεις, προσαρμόστηκε στα νέα
δεδομένα και αναπροσάρμοσε κοινωνικά,
υγειονομικά, οικονομικά και άλλως πως,
τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες του προσφέροντας παράλληλα καινούργιες.
Έχοντας ως πρώτιστο μέλημα την ασφάλεια
και υγεία των εργαζομένων, των συνεργατών και των επισκεπτών του, ο CYS μέσα σε
σύντομο χρονικό διάστημα, ενεργοποίησε
την Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας του
Οργανισμού η οποία συνέστησε την Ομάδα
Διαχείρισης Κρίσης (ΟΔΚ) για την πανδημία COVID-19. Υπό το πρίσμα των περιστάσεων, η ΟΔΚ ετοίμασε με ταχύτητα ένα ευέλικτο, περιεκτικό, ιδιαίτερα καθοδηγητικό
και επεξηγηματικό οδηγό/εγχειρίδιο που
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απευθύνεται στα μέλη του προσωπικού για
τα μέτρα πρόληψης, μέτρα ατομικής προστασίας και μέτρα κατά τη διακίνηση/συνεύρεση στους κοινόχρηστους χώρους του
Οργανισμού με τις ανάλογες σημάνσεις,
ανακοινώσεις και επικολλήσεις εντός των
γραφειακών χώρων.
Παράλληλα συμμορφούμενος με τις ανάλογες κυβερνητικές υποδείξεις, ο CYS υιοθέτησε προσωρινή πολιτική εργασίας από
το σπίτι (τηλεργασία), σε μια προσπάθεια
μείωσης των πιθανοτήτων για εξάπλωση
του ιού εντός των γραφειακών εγκαταστάσεων του.
Συμβαδίζοντας με μια Πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία των CEN & CENELEC για βελτίωσης της ποιότητας εν μέσω πανδημίας, ο
CYS προχώρησε στην ελεύθερη διάθεση
14 Ευρωπαϊκών προτύπων που αφορούν

ατομικό προστατευτικό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό καθώς και 7 Ευρωπαϊκών προτύπων που αφορούν αναπνευστικό εξοπλισμό. Στόχος της απόφασης ήταν η εύκολη πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων (κατασκευαστών, εισαγωγέων, αρμοδίων αρχών κ.α.) στα πρότυπα αυτά, έτσι ώστε ο ατομικός
προστατευτικός και ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός που διατίθεται στην αγορά και χρησιμοποιείται από
επαγγελματίες υγείας, εργαζόμενους και καταναλωτές, να πληροί τις σχετικές απαιτήσεις ασφάλειας.
Επιπρόσθετα με τις δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας στο πλαίσιο της πανδημίας και μετά την επιτυχή
εφαρμογή εσωτερικά του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας βάσει του προτύπου CYSENISO 9001,
o CYS έχει θέσει ως στόχο τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Οργανισμού στην
κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό έχει προχωρήσει στην ετοιμασία Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης βάσει του προτύπου CYSENISO 14001, το οποίο θα αποτελεί
σημαντικό πυλώνα του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει ο Οργανισμός.
Με στόχο τη διαρκή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του,
ο CYS εντός του 2020 διοργάνωσε ενδοεπιχειρησιακό πρόγραμμα κατάρτισης με θέμα «Ηγετικές δεξιότητες - Συναισθηματική Νοημοσύνη». Η εκπαίδευση στόχο είχε να συνεισφέρει στην ανάπτυξη των
προσωπικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού παρέχοντάς του γνώσεις, δεξιότητες, τεχνικές
και εφόδια που θα βοηθήσουν στη βελτίωση της συναισθηματικής νοημοσύνης συμβάλλοντας έτσι
στην επίτευξη προσωπικών και επαγγελματικών του επιδιώξεων και τη βελτίωση της σχέσης με όσους
συναναστρέφεται και συνεργάζεται.

25

Ετήσια Έκθεση 2020

Ετήσια Έκθεση 2020

Λίγα Λόγια για τον CYS
Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης
(CYS) αποτελεί τον Εθνικό Φορέα Τυποποίησης της Κύπρου, ο οποίος από την 1η
Ιανουαρίου 2005 ανέλαβε τη δραστηριότητα της Τυποποίησης με βάση το Νόμο
156(Ι)/2002. Λειτουργεί ως οργανισμός ιδιωτικού δικαίου με μόνο μέτοχο την Κυπριακή Δημοκρατία. Διοικείται από επταμελές
Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο διορίζεται
από το Υπουργικό Συμβούλιο και απαρτίζεται από προσωπικότητες που εκπροσωπούν
κύριους φορείς της Κυπριακής κοινωνίας,
με ενδιαφέρον για την ποιότητα.
Ο Οργανισμός συμμετέχει ενεργά στη Διεθνή
και Ευρωπαϊκή Τυποποίηση ως πλήρες μέλος
των Διεθνών Οργανισμών Τυποποίησης ISO,
IEC και ITU ως επίσης και των Ευρωπαϊκών
Οργανισμών Τυποποίησης CEN, CENELEC
και ETSI. Ως ισότιμο μέλος, εκπροσωπεί την
Κύπρο σε Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Τεχνικές
Επιτροπές Τυποποίησης, με γνώμονα τη διασφάλιση των εθνικών της συμφερόντων και
τη βελτίωση της Ποιότητας.

Διοικητικό Συμβούλιο

ημερίδες, διαλέξεις και σεμινάρια που διοργανώνει.

Όθωνας Θεοδούλου
Προέδρος

Το Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης (ΚΕ.Π.Ε.) του, διαθέτει αναγνωστήριο
όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
μελετήσουν οποιοδήποτε Διεθνές, Ευρωπαϊκό ή Εθνικό πρότυπο ή ακόμα να προμηθευτούν το πρότυπο το οποίο τους ενδιαφέρει.
Ως αποτέλεσμα του ανασχεδιασμού όλων
των διαδικασιών του και με στόχο τη λειτουργία, διαχείριση και υποστήριξη του
Εθνικού Συστήματος Τυποποίησης ο CYS
είναι πιστοποιημένος με βάση το CYS EN
ISO 9001:2015 για το Σύστημα Διαχείρισης
Ποιότητας το οποίο εφαρμόζει. Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί αναγνώριση της σταθερότητας των πολιτικών, των πρακτικών και των
διαδικασιών που εφαρμόζει, διαβεβαιώνοντας τη δέσμευση για εφαρμογή αναγνωρισμένων και καταξιωμένων βέλτιστων πρακτικών με συνέπεια και σταθερότητα.

Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ)

Μαρία Τσιάκκα

Σάββας Σάββα

Γιώργος Παπαναστασίου

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Υπουργείο Οικονομικών

Υπουργείο Ενέργειας,
Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ομοσπονδία Εργοδοτών
και Βιομηχάνων (OEB)

Αντρέας Κυπριανού

Σοφοκλής Κωνσταντίνου

Δρ Κυριάκος Καλλή

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Επιστημονικό & Τεχνικό
Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)

Κυπριακός Σύνδεσμος
Καταναλωτών (KΣΚ)

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)

Διαχειρίζεται το Εθνικό Σύστημα Τυποποίησης και συστήνει, όπου απαιτείται, Εθνικές
Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησης οι οποίες
έχουν αποστολή την εκπόνηση και επεξεργασία προτύπων που αφορούν άμεσα την
κυπριακή οικονομία.
Μέσω του πιστοποιημένου Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης που διαθέτει, προωθεί τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα σε
όλα τα επίπεδα της κυπριακής κοινωνίας
μέσω εκδηλώσεων και πληθώρα εκπαιδεύσεων, όπως ενημερωτικές και εκπαιδευτικές
26
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Ανθρώπινο Δυναμικό
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Αθηνά Παναγιώτου

Πάμπος Καμμάς

Γενική Διευθύντρια

Διευθυντής Τυποποίησης

Αγγελική Λοΐζου

Άννα Διονυσίου

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Λειτουργός Τυποποίησης

“We could not reach
this far without
such a great team
of dedicated,
collaborative and
professional people”

Μάριος Μαυρόγιαννος

Μιχάλης Ζαντής

Χρίστος Παπαγεωργίου

Χημικός Μηχανικός
Λειτουργός Τυποποίησης

Μηχανικός Κτηριακών
Εγκαταστάσεων
Λειτουργός Τυποποίησης

Πολιτικός Μηχανικός
Λειτουργός Τυποποίησης

Γιάννης Βασιάδης

Μαριλένα Νικολάου

Μαρία Θεοφάνους

Μιχάλης Έλληνας

Πολιτικός Μηχανικός
Λειτουργός Τυποποίησης

Μηχανολόγος Μηχανικός
Λειτουργός Τυποποίησης

Λειτουργός Διοίκησης
& Διεθνών Σχέσεων

Β.Λειτουργός Εκπαιδευτικών &
Ενημερωτικών Προγραμμάτων

Τεχνικός Ηλεκτρονικής
Υποστήριξης

Διαμαντής Ζαφειριάδης

Έλενα Δημοσθένους

Ιωσήφ Καρής

Στεφανία Αναστασίου

Δέσποινα Χριστοφόρου

Στέλλα Ζαγάνου

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Λειτουργός Τυποποίησης

Χημικός
Λειτουργός Τυποποίησης

Πληροφορική
Λειτουργός Τυποποίησης

Β. Λειτουργός Κέντρου
Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης

Β. Γραμματειακός Λειτουργός
Κέντρου Πληρ. & Εξυπηρέτησης

Βοηθός Γραμματειακός
Λειτουργός
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Η Ετήσια Έκθεση και άλλες πληροφορίες για τον CYS είναι διαθέσιμες στην
ιστοσελίδα του οργανισμού www.cys.org.cy
Αντίγραφα της Ετήσιας Έκθεσης διατίθενται στα γραφεία του Οργανισμού,
Κώστα Αναξαγόρα 30, 3ος Όροφος, 2014 Στρόβολος.
Για περισσότερες πληροφορίες, τηλ. +357 22 411 411.
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Κώστα Αναξαγόρα 30 | 3ος Όροφος | 2014 Στρόβολος
Τ.Θ. 16197, 2086 Λευκωσία
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