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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακολουθώντας ενεργά τις εξελίξεις στην αναδυόμενη βιομηχανία των υδρογονανθράκων στην Κύπρο και
λαμβάνοντας υπόψη την τυποποιητική και υποστηρικτική εργασία που θα κληθεί ο Κυπριακός Οργανισμός
Τυποποίησης (CYS) να προσφέρει στους διάφορους εμπλεκόμενους με το θέμα, έχει εκπονηθεί ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο εκπαίδευσης και κατάρτισης των στελεχών της διεύθυνσης και του προσωπικού του
CYS στον τομέα αυτό.
Παραδείγματα άλλων κρατών, τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, έχουν δείξει ότι η
Τυποποίηση αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία για τις νομοθετικές/ρυθμιστικές αρχές, τη βιομηχανία
αλλά και την κοινωνία στο σύνολο της, για τη διασφάλιση της ποιότητας, της ασφάλειας και της
περιβαλλοντικής προστασίας στον τομέα των υδρογονανθράκων.
Το εν λόγω σχέδιο εκπαίδευσης και κατάρτισης στηρίζεται σε δύο πυλώνες με τον πρώτο να αφορά τεχνικά
θέματα των κυριότερων δραστηριοτήτων της διεθνούς βιομηχανίας των υδρογονανθράκων κατά την έρευνα
και εξόρυξη, τη μεταφορά, αποθήκευση και εμπορία και την επεξεργασία και διανομή αλλά και
γεωπολιτικοοικονομικά θέματα και πως αυτά επηρεάζουν την τοπική βιομηχανία και ανάγκες.
Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την εσωτερική αναδιοργάνωση του CYS, ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθεί
και να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες της βιομηχανίας για τυποποιητική εργασία, τόσο σε
εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Για την υλοποίηση του πρώτου πυλώνα, η διεύθυνση και το προσωπικό του CYS θα παρακολουθήσουν
2ήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο που έχει ειδικά σχεδιαστεί από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό κέντρο,
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες του Οργανισμού.
Για την οργάνωση της εσωτερικής υποδομής του CYS για τον τομέα των υδρογονανθράκων, έχει συναφθεί
σχετική συμφωνία με τον Ισραηλινό Οργανισμό Τυποποίησης (SII). Κατά το στάδιο αυτό, εμπειρογνώμονες
του SII θα μεταβούν στην Κύπρο και θα διοργανωθεί εκπαιδευτικό εργαστήρι στο οποίο θα εντοπιστούν και
θα αναλυθούν οι εσωτερικές ανάγκες του Οργανισμού που θα προκύψουν λόγω της ανάπτυξης του τομέα
των υδρογονανθράκων στην Κύπρο.
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της εκπαίδευσης θα συνδιοργανωθεί κοινό εργαστήρι από το CYS και το
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒ&Τ) υπό την καθοδήγηση των Ισραηλινών
τεχνικών εμπειρογνωμόνων. Σε αυτό το εργαστήρι θα λάβουν μέρος η διεύθυνση και το προσωπικό του CYS,
αρμόδιοι Λειτουργοί του ΥΕΕΒ&Τ, οι εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές, οι διεθνείς εταιρείες εξόρυξης
υδρογονανθράκων που αδειοδοτήθηκαν στην Κύπρο και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Σκοπός του
εργαστηρίου αυτού θα είναι από τη μια να ενημερωθούν οι παρευρισκόμενοι για τη σημασία και τη
χρησιμότητα της τυποποίησης και τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούν να εμπλακούν αλλά και να
χρησιμοποιήσουν τις υποδομές ποιότητας που θα λειτουργούν στην Κύπρο και από την άλλη
εμπειρογνώμονες του SII ν’ ανιχνεύσουν τις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες που θα έχει να αντιμετωπίσει
ο CYS, ώστε με τη σειρά τους να είναι σε θέση να υποβάλουν προς το CYS μία ολοκληρωμένη πρόταση
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Προγράμματος Δράσης, το οποίο θα αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του όλου έργου υποδομής που θα πρέπει να
οργανωθεί στην Κύπρο.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τη χρηματοδότηση του ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης έχει
εγκρίνει και χρηματοδοτεί το Εθνικό Ταμείο που έχει συσταθεί και λειτουργεί στο Υπουργείο Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού για την εκπαίδευση στον τομέα των Υδρογονανθράκων.
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