O Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) είναι ο Eθνικός Oργανισμός Tυποποίησης της Κύπρου. Ο CYS λειτουργεί ως εταιρεία ιδιωτικού δικαίου
με μόνο μέτοχο το κράτος και διοικείται από 7μελές Δ.Σ. αποτελούμενο από
εκπροσώπους των Υπουργείων Οικονομικών και Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμου καθώς επίσης και φορέων του ιδιωτικού τομέα όπως του
Συνδέσμου Καταναλωτών, της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ, του ΕΤΕΚ και εκπρόσωπο απο
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα.

Ο CYS έχει ως σκοπό:
• την ενίσχυση του εθνικού συστήματος τυποποίησης έτσι ώστε να διασφαλίσει
		 αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές
		 σύστημα τυποποίησης,
• και την προώθηση της χρήσης των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων με σκοπό
		 την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Κυπριακών επιχειρήσεων, την προστασία
		 του περιβάλλοντος και την διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των καταναλωτών.
Η αναβάθμιση του επιπέδου ζωής στη χώρα μας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Κυπριακών επιχειρήσεων και οργανισμών επιτυγχάνεται με την προώθηση προτύπων που σχετίζονται με την
υγιεινή των τροφίμων, την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων και του κοινού, την προστασία του
περιβάλλοντος, τη διαχείριση της ποιότητας, την ορθολογιστική χρήση των πόρων και την αποτελεσματική διοίκηση των επιχειρήσεων μας.
Ο CYS συμμετέχει ενεργά στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή τυποποίηση προάγοντας τα εθνικά συμφέροντα, ενώ παράλληλα προωθεί την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων στις Κυπριακές
επιχειρήσεις.

Οι στρατηγικοί σκοποί του CYS είναι:
Η ενεργός συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή και διεθνή τυποποίηση
Η προώθηση των Ευρωπαϊκών προτύπων στις Κυπριακές επιχειρήσεις/οργανισμούς με στόχο:
• την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους
• τη διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των καταναλωτών
• την προστασία του περιβάλλοντος.
• την καθιέρωση της εικόνας και φήμης του CYS ως ενός δυναμικού
		 και αξιόπιστου Εθνικού Οργανισμού Τυποποίησης.
Ο CYS είναι πλήρες μέλος των διεθνών οργανισμών τυποποίησης ΙSO (International Organization for Standardization)
και IEC (International Electrotechnical Commission). Λειτουργεί ως το Εθνικό Κέντρο Τυποποίησης και εκπροσωπεί
την Κύπρο στους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης CEN, CENELEC και ETSI, στους οποίους είναι πλήρες
και ενεργό μέλος.

Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης
(ΚΕΠΕ)

Το Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης (KEΠΕ) του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης παρέχει τη δυνατότητα διερεύνησης σε θέματα Τυποποίησης που αφορούν προϊόντα
και υπηρεσίες και προσφέρει έγκυρη πληροφόρηση στο κοινό σχετικά με τα πρότυπα.
Για το σκοπό αυτό, διατηρεί μια πλήρως επικαιροποιημένη συλλογή από
• Ευρωπαϊκά πρότυπα CEN/CENELEC/ETSI
• Διεθνή πρότυπα ISO/IEC
• Εθνικά πρότυπα Ευρωπαϊκών χωρών π.χ. BSI, ELOT, DIN κτλ
τα οποία διατίθενται προς ανάγνωση και πώληση.
Διαθέτει επίσης:
• Σύστημα ηλεκτρονικών πωλήσεων μέσω του διαδικτύου (online sales)
• Ετήσια συνδρομητικά πακέτα για άτομα και επιχειρήσεις με ωφελήματα και προνόμια

Ώρες Λειτουργίας:

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δευτέρα | Τρίτη | Πέμπτη | Παρασκευή
07:30 - 15:00
Τετάρτη | 07:30 - 15:30
Ιούλιο & Αυγούστο | 07:30 - 14:30

Τηλ: 22 411 413 | 22 411 414
Φαξ: 22 411 433
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: c.service@cys.org.cy

Υπηρεσίες

Ανάπτυξη προτύπων
Δυνάμει του Νόμου ίδρυσης του, ο CYS διαχειρίζεται το εθνικό σύστημα τυποποίησης.
Υπό την ιδιότητα του αυτή :
• συμμετέχει στην εκπόνηση, θέτει σε δημόσια κρίση και υιοθετεί τα Ευρωπαϊκά
		 πρότυπα ως Εθνικά.
• εγκρίνει ή υιοθετεί οποιοδήποτε διεθνές ή Ευρωπαϊκό πρότυπο ως εθνικό
• εποπτεύει την ετοιμασία και έγκριση αμιγώς Εθνικών προτύπων.
• εφαρμόζει τη διαδικασία τεχνικής πληροφόρησης σε θέματα τυποποιήσης
		 που προνοείται από τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 1025/2012 ΕΚ.

Πληροφόρηση
Ο CYS προσφέρει υπηρεσίες πληροφόρησης για θέματα διεθνών, Ευρωπαϊκών
καθώς και Εθνικών προτύπων και άλλων τεχνικών προδιαγραφών. Η σχετική βάση
δεδομένων ενημερώνεται σε μηνιαία βάση. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
πελατών του ο CYS πέραν της ηλεκτρονικής βάσης αναζήτησης δεδομένων για
τα πρότυπα που φιλοξενεί στην ιστοσελίδα του, διαθέτει τη βιβλιογραφική βάση
δεδομένων Perinorm. H Perinorm είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια βάση προτύπων
και περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με διεθνή, Ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα
άλλων χωρών, παραθέτοντας πληροφορίες και στοιχεία για περισσότερα από
1.100.000 πρότυπα.

CE Marking
O CYS, ως αρμόδιος φορέας, παρέχει εξειδικευμένες πληροφορίες σχετικά με
τα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα για καλύτερη εφαρμογή των Οδηγιών της
Νέας Προσέγγισης και της αντίστοιχης εθνικής νομοθεσίας. Η πιστοποίηση της
εφαρμογής των εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών προτύπων αποτελεί τεκμήριο συμμόρφωσης με τις οδηγίες της Νέας Προσέγγισης και τελικά οδηγεί στη σήμανση
CE Marking.

Σεμινάρια
Ο CYS προσφέρει ένα ευρύ πεδίο εκπαιδευτικών υπηρεσιών διοργανώνοντας
ανοικτά σεμινάρια για την εκπαίδευση και την κατάρτιση σχετικά με την ποιότητα
και τα πρότυπα. Επιπρόσθετα διοργανώνει ειδικά εργαστήρια με εισηγητές εμπειρογνώμονες κυρίως από Ευρωπαϊκές επιτροπές τυποποίησης στα οποία επεξηγείται
και η προωθείται η χρήση εξειδικευμένων προτύπων.

Δημόσιες Προσφορές
O CYS παρέχει υπηρεσίες στήριξης σε οργανισμούς που προκηρύσσουν δημόσιες
προσφορές για προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών. O CYS φροντίζει έτσι ώστε
στις προσφορές αυτές να συμπεριλαμβάνονται πάντοτε τα σωστά πρότυπα στις πιο
ανανεωμένες εκδόσεις.

Συμμετοχή
του CYS
στην Ευρωπαϊκή
Τυποποίηση

Το ανθρώπινο δυναμικό του Οργανισμού, το οποίο απαρτίζεται από
επιστημονικό προσωπικό στους κλάδους της μηχανολογίας, ηλεκτρολογίας, πληροφορικής, χημείας/χημικής μηχανικής και πολιτικής μηχανικής, υποστηριζόμενο από αριθμό τεχνικών εμπειρογνωμόνων από την Κυπριακή βιομηχανία και επιχειρήσεις, παρακολουθεί
και λαμβάνει ενεργά μέρος στο έργο της Ευρωπαϊκής Τυποποίησης.
Ο CYS συμμετέχει ισότιμα μαζί με τους υπόλοιπους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης στις διαδικασίες εκπόνησης, δημόσιας κρίσης,
τελικής έγκρισης και υιοθέτησης των ευρωπαϊκών προτύπων.

Εθνικό Σύστημα Τυποποίησης

Στρατηγικές Συνεργασίες
MOU’s

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργός Οικονομικών

Δημόσια Κρίση,
Τελική Ψήφιση
& Υιοθέτηση των ΕΝ

Διοικητικό Συμβούλιο
Γενικός Διευθυντής
ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διεθνείς Συνεργασίες

Διοικητική Υποστήριξη
Κέντρο Πληροφόρησης
& Εξυπηρέτησης

Επισκέψεις σε Εταιρείες

Συμμετοχή στα ESO’s

Υποστήριξη Πληροφορικής
Γραμματειακή Υποστήριξη
Σεμινάρια & Εκδηλώσεις

ΤΟΜΕΙΣ
• Μηχανολογία
• Ηλεκτρολογία
• Πολιτική Μηχανική
• Χημεία
• Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες

Αρθρογραφία

Εθνικές Τεχνικές
Επιτροπές (ΤC’s)

Φιλοξενία Ευρωπαϊκών/
Διεθνών Τεχνικών
Επιτροπών

Σεμινάρια

Αντανακλαστικές
Επιτροπές (MC’s)

Για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή
τυποποίηση ο CYS έχει ενεργοποιήσει Αντανακλαστικές Επιτροπές
(MC’s). Στις Επιτροπές αυτές συμμετέχουν εκπρόσωποι των επηρεαζομένων φορέων από κάθε κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας της
χώρας, καθώς επίσης και τεχνικοί εμπειρογνώμονες. Ο ρόλος των Eπιτροπών αυτών είναι η παρακολούθηση της τυποποίησης σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο και η συμμετοχή στις Τεχνικές Επιτροπές των CEN, CENELEC
και ETSI. Μέσα σε κλίμα συναίνεσης, τα μέλη των Αντανακλαστικών
Eπιτροπών του CYS, αποφασίζουν και καθορίζουν την εθνική θέση της
Κύπρου η οποία γνωστοποιείται στις αρμόδιες Eυρωπαϊκές Tεχνικές
Eπιτροπές.
Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει η αναγκαιότητα εκπόνησης εθνικών
προτύπων ή προσαρτημάτων ο CYS δημιουργεί και διαχειρίζεται
Εθνικές Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησης. Οι επιτροπές αυτές απαρτίζονται από εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους των ενδιαφερομένων φορέων, και επεξεργάζονται ειδικές προδιαγραφές προϊόντων
τα οποία επηρεάζονται από ειδικές συνθήκες που υπάρχουν στην
χώρα όπως π.χ. εδαφολογικές, κλιματολογικές κ.τ.λ

Στο πλαίσιο της πολυδιάστατης συνεισφοράς του στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή Τυποποίηση, ο CYS
φιλοξενεί στην Κύπρο κάθε χρόνο αριθμό συναντήσεων των Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης
και ταυτόχρονα ενθαρρύνει τη συμμετοχή του εμποροβιομηχανικού κόσμου σε αυτές, συμβάλλοντας έτσι ενεργά στη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Στρατηγικές Συνεργασίες
Μέσα στο πλαίσιο της συμμετοχής του CYS στο Ευρωπαϊκό και διεθνές σύστημα τυποποίησης και
προώθησης των Ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων στον Κυπριακό χώρο, ο CYS συνάπτει στρατηγικές συμφωνίες εντός και εκτός Κύπρου. Εντός συνάπτει συμφωνίες με φορείς του δημοσίου,
του ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα περιλαμβανομένων ακαδημαϊκών και άλλων Οργανωμένων συνόλων. Εκτός του Κυπριακού χώρου, συνάπτονται συνεργασίες με εθνικούς οργανισμούς
τυποποίησης Ευρωπαϊκών και άλλων χωρών ιδιαίτερα με γειτονικές χώρες με τις οποίες η Κύπρος
παραδοσιακά διατηρεί στενές σχέσεις.
Οι στρατηγικές αυτές συνεργασίες διευρύνουν και δικτυώνουν τις δραστηριότητες του CYS και προωθούν την εφαρμογή και διάχυση των προτύπων στον εμποροβιομηχανικό κόσμο και την οικονομία
γενικότερα με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων, τόσο εντός όσο και
εκτός Κύπρου.

