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Έγγραφο Συμφωνίας
μεταξύ του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) και του Αντιπροσώπου
του CYS στις δραστηριότητες της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Τυποποίησης
Ο CYS είναι ανεξάρτητος Οργανισμός που λειτουργεί υπό καθεστώς εταιρείας
ιδιωτικού δικαίου, πλήρως αναγνωρισμένος από την Κυπριακή Δημοκρατία
ως ο εθνικός φορέας τυποποίησης της Κύπρου. Ο CYS, ως πλήρες μέλος των
Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN, CENELEC και ETSI και των Διεθνών
Οργανισμών Τυποποίησης ISO και IEC, έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο στις Τεχνικές Επιτροπές που εκπονούν ευρωπαϊκά και διεθνή
πρότυπα. Υπάρχουν περίπου 600 Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές που λειτουργούν
κάτω από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης, ο κατάλογος των οποίων
είναι διαθέσιμος στα γραφεία του Οργανισμού.
Οι Ευρωπαϊκές / Διεθνείς Τεχνικές Επιτροπές καθώς και οι υποεπιτροπές και ομάδες
εργασίας τους συνεδριάζουν σε τακτικά χρονικά διαστήματα (1-3 φορές το χρόνο).
Οι αντιπρόσωποι του CYS, εκπροσωπώντας την κυπριακή βιομηχανία, οικονομία και
την κοινωνία μας γενικότερα, έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε αυτές τις
Τεχνικές Επιτροπές. Σημαντικό στοιχείο της παρουσίας τους στις εν λόγω επιτροπές
είναι η εκπροσώπηση των καλώς νοουμένων συμφερόντων της κυπριακής
βιομηχανίας, οικονομίας και κοινωνίας μας γενικότερα σε πνεύμα συναίνεσης.
Οι Αντιπρόσωποι του CYS είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους όρους
και τις συνθήκες που καταγράφονται σε αυτό το έγγραφο συμφωνίας, οι οποίοι
επεξηγούν και ορίζουν τα πλαίσια συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών. Σημειώνεται
ότι παραμένει ευθύνη του αντιπροσώπου του CYS να ενημερώνεται και να κατανοεί
την πολιτική και τις θέσεις του CYS. Ταυτόχρονα ο αντιπρόσωπος του CYS
υποχρεούται να ενημερώνει συστηματικά τους αρμοδίους του Οργανισμού για
θέματα μείζωνος σημασίας, πριν, κατά την διάρκεια και μετά από κάθε συνεδρία
και να ζητά καθοδήγηση.
Ο Οργανισμός έχει τη δυνατότητα να αναθεωρεί σε περιοδικά διαστήματα το
περιεχόμενο του εγγράφου συμφωνίας.

Σημαντικοί Ορισμοί
CYS:

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης

Τυποποίηση:

Σημαίνει τη δραστηριότητα που αποτελείται από τις διεργασίες εκπόνησης, έκδοσης και
θέσης σε εφαρμογή προτύπων

Έγγραφο συμφωνίας:

Η σύμβαση μεταξύ του CYS και κάθε Αντιπροσώπου του CYS η οποία περιλαμβάνει τους
όρους, τις συνθήκες τις πολιτικές και τις διαδικασίες όπως αυτές καθορίζοντα από τον CYS
και τους Ευρωπαϊκούς / Διεθνείς Οργανισμούς Τυποποίησης

T.E.:

Τεχνική Επιτροπή

CEN:

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης

CENELEC:

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης

ETSI:

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης Τηλεπικοινωνιών

ISO:

Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης

IEC:

Διεθνής Οργανισμός Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης

Όροι και Συνθήκες
Ο Αντιπρόσωπος του CYS οφείλει να:
Διασφαλίζει και προωθεί την καλή φήμη του CYS και των υπηρεσιών του
Ακολουθεί τις διαδικασίες και τους κανονισμούς του CYS αλλά και των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών
Τυποποίησης
Ενημερώνει τον CYS για όλες τις σημαντικές απόψεις και εισηγήσεις που εκφράζονται κατά τη διάρκεια της
εκπόνησης ενός Ευρωπαϊκού ή διεθνούς προτύπου στις Ευρωπαϊκές ή Διεθνείς Τεχνικές Επιτροπές αντίστοιχα
και παραμένει αποστασιοποιημένος από τα προσωπικά ή επιχειρηματικά του συμφέροντα
Μην κάνει χρήση του ονόματος του CYS ή οποιουδήποτε άλλου έγγραφου του CYS το οποίο δεν έχει επίσημα
εκδοθεί ή δημοσιευθεί
Μην επιδοθεί σε οποιεσδήποτε επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες να ανταγωνίζονται τις
δραστηριότητες του CYS ή δράσεις οι οποίες μπορεί να είναι επιζήμιες στα επιχειρηματικά/οικονομικά
συμφέροντα του CYS
Ανταποκρίνεται σε όλα τα κόστη σχετικά με το ταξίδι και φροντίζει προσωπικά για τη ταξιδιωτική του ασφάλεια
Επικοινωνεί με τον υπεύθυνο Λειτουργό του CYS ώστε να του αποστέλλεται όλη η απαραίτητη πληροφόρηση
και τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται κατά τη διάρκεια της συνάντησης των Ευρωπαϊκών/ Διεθνών
Τεχνικών Επιτροπών
Υποβάλλει εντός ενός μηνός γραπτή έκθεση στον υπεύθυνο Λειτουργό του CYS για κάθε συνάντηση στην
οποία συμμετέχει
Παρακολουθεί τις δραστηριότητες της Τ.Ε. σε συνεργασία και συντονισμό με τον υπεύθυνο λειτουργό του CYS
και την αντίστοιχη Αντανακλαστική ή Εθνική Τεχνική Επιτροπή του CYS.
Μετά την υποβολή και την έγκριση της γραπτής έκθεσης από το Διευθυντή Τυποποίησης, στον Αντιπρόσωπο του
CYS που προέρχεται από φορέα, οργανισμό ή επιχείρηση ιδιωτικού δικαίου, καταβάλλεται επιχορήγηση ύψους 600€.
Έχω διαβάσει προσεκτικά και συμφωνώ με τους όρους και τις συνθήκες του CYS όπως αυτές διατυπώνονται στο
εν λόγω έγγραφο συμφωνίας. Κατανοώ επίσης ότι παραμένει στη διακριτική ευχέρεια του CYS η τροποποίηση
των όρων και συνθηκών που αναγράφονται σε αυτό.

Ονοματεπώνυμο:
Οργανισμός/ Εταιρεία/ Φορέας:
Τηλέφωνο:

Φαξ:

Κινητό τηλέφωνο:

Email:

Τεχνική Επιτροπή:
Υπογραφή Αντιπροσώπου CYS

Υπογραφή Λειτουργού CYS
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