Επιλέξετε τις θεματικές κατηγορίες που σας
ενδιαφέρουν. Ενημερωθείτε για νέες εκδόσεις
προτύπων (σημειώστε √ )

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης

01 - Generalities. Terminology. Standardization. Documentation

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ

(CYS) είναι ο εθνικός οργανισμός τυπο-

 03 - Services. Company organization, management and quality.
Administration. Transport. Sociology

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ποίησης της Κύπρου.

 07 - Mathematics. Natural Sciences
 11 - Health care technology

Κύρια αποστολή του: η ενίσχυση του εθνικού συστή-

 13 - Environment. Health protection. Safety

ματος τυποποίησης έτσι ώστε να διασφαλίσει αποτε-

 17 - Metrology and measurement. Physical phenomena

λεσματικά τα εθνικά συμφέροντα στο Ευρωπαϊκό και

 19 - Testing

διεθνές σύστημα τυποποίησης καθώς επίσης η προώ-

 21 - Mechanical systems and components for general use
 23 - Fluid systems and components for general use
 25 - Manufacturing engineering

θηση των διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Κυπριακών επιχειρήσεων, την προστασία του περιβάλλοντος

 27 - Energy and heat transfer engineering
 29 - Electrical engineering

TΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (CYS)

 31 - Electronics

 33 - Telecommunications. Audio and video engineering

και τη διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των καταναλωτών.

 35 - Information technology. Office machines
 37 - Image technology

 39 - Precision mechanics. Jewellery

 43 - Road vehicles engineering

 45 - Railway engineering

Όραμά του: η εδραίωση των διεθνών και Ευρωπαϊκών
προτύπων ως αποτελεσματικό εργαλείο για την ανα-

 47 - Shipbuilding and marine structures

βάθμιση της ποιότητας ζωής στη σύγχρονη Κυπριακή

 49 - Aircraft and space vehicle engineering

κοινωνία.

 53 - Materials handling equipment
 55 - Packaging and distribution of goods
 59 - Textile and leather technology
 61 - Clothing industry

 65 - Agriculture

 67 - Food technology

 71 - Chemical technology

 73 - Mining and minerals
 77 - Metallurgy

75 - Petroleum and related technologies

 79 - Wood technology

 81 - Glass and ceramics industries
 85 - Paper technology

 83 - Rubber and plastic industries

 87 - Paint and colour industries

 91 - Construction materials and building

 93 - Civil engineering

 95 - Military engineering
 97 - Domestic and commercial equipment. Entertainment. Sports

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ(CYS)
Λεωφ. Λεμεσού και Κώστα Αναξαγόρα 30,
2014 Στρόβολος
T.Θ. 16197, 2086 Λευκωσία
: 22 411411 : 22 411511
: www.cys.org.cy
: cystandards@cys.org.cy
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
(KEΠΕ)
: 22 411413/4 : 22 411433
: c.service@cys.org.cy

Γίνε κι εσύ
Προνομιούχος
Συνδρομητής …

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (ΚΕΠΕ)

Σχήμα που σε συμφέρει
συμφέρει!

Το Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ) του

Προνόμια

Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) παρέχει τη

Συνδρομητικό Σχήμα Α - Συνδρομητής CYS

δυνατότητα διερεύνησης για πρότυπα που αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες και προσφέρει έγκυρη πληροφόρηση

Εκπτώσεις στις αγορές προτύπων: 35% στα Ευρωπαϊκά (CEN, CENELEC), 20% στα διεθνή (ISO, IEC) και

στο κοινό σχετικά με διεθνή, Ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα.

εθνικά (ΕΛΟΤ, DIN, BSI), 50% στα Κυπριακά εθνικά CYS
Διατηρεί μια πλήρως επικαιροποιημένη συλλογή από
Εκπτώσεις στα πακέτα προτύπων: (30% για διεθνή
και 40% για Eυρωπαϊκά πρότυπα)

Ευρωπαϊκά πρότυπα (CEN/CENELEC/ETSI), διεθνή πρότυπα (ISO/IEC) και εθνικά πρότυπα άλλων χωρών (π.χ. BSI,

Δωρεάν ενημέρωση για όλα τα νέα Ευρωπαϊκά πρό-

DIN, ΕΛΟΤ κτλ). Παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε διεθνείς

τυπα που υιοθετούνται ως εθνικά από τον CYS, σύμφω-

βάσεις δεδομένων (π.χ. Perinorm) και προσφέρει τη δυνα-

να με συγκεκριμένες θεματικές κατηγορίες. Πληροφό-

τότητα μελέτης και αγοράς προτύπων.

ρηση για εκδηλώσεις και σεμινάρια που διοργανώνει ο
CYS

του διαδικτύου (online sales - στην ιστοσελίδα του Οργα-

Συνδρομητικό Σχήμα Β - Ειδικός Συνδρομητής
Προμήθεια απεριόριστου αριθμού

Ευρωπαϊκών

προτύπων (CEN, CENELEC)
Προμήθεια διεθνών και εθνικών προτύπων ISO,
IEC, EΛΟΤ, BSI & DIN με έκπτωση ισότιμη με αυτή που
δικαιούται ο CYS από τους Αρμόδιους οργανισμούς Τυποποίησης.
Δωρεάν ενημέρωση για νέα πρότυπα (όπως φαίνονται στο σχήμα Α)

Διαθέτει επίσης σύστημα ηλεκτρονικών πωλήσεων μέσω

νισμού www.cys.org.cy)

Ώρες λειτουργίας για εξυπηρέτηση του κοινού
Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή 07:30 - 15:00
Τετάρτη 07:30 - 15:30
(οι ώρες λειτουργίας υπόκεινται σε
αλλαγές.)

----------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

…επιλέγοντας το Συνδρομητικό

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
Οργανισμός/εταιρεία:__________________________
Τμήμα/Τίτλος:________________________________
Όνομα:______________________________________
Επίθετο:_____________________________________
Ταχ. Διεύθυνση:_______________________________
Ταχ. Κώδικας:______________ Πόλη:____________
Τ.Θ.:_______________ Ταχ. Κώδικας:_____________
Τηλέφωνο:________________ Φαξ:______________
Εmail:_______________________________________
Συνδρομητικό σχήμα στο οποίο επιθυμείτε να εγγραφείτε - παρακαλώ σημειώστε √ στο σχήμα που σας ενδιαφέρει
Α - Συνδρομητής CYS ( 200€ ετησίως + ΦΠΑ ) 
Β - Ειδικός Συνδρομητής* 
(* Η συνδρομή αυτή είναι ετήσια και καθορίζεται σε συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο Οργανισμό/εταιρεία
και τη Διεύθυνση του CYS, αναλόγως του μεγέθους του
Οργανισμού/εταιρείας και της ζήτησης των προτύπων)
Τρόποι πληρωμής: μετρητά / επιταγή / πιστωτική κάρτα
ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
Όλα τα πιο πάνω στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν μόνο
για σκοπούς του ΚΕΠΕ

