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Περίληψη

Τα πρότυπα είναι κείμενα κοινής αποδοχής επικυρωμένα από τους Διεθνής και
Ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης και περιέχουν οδηγίες, τεχνικούς κανόνες ή
χαρακτηριστικά λειτουργίας που απαιτούνται για τη μελέτη, περιγραφή,
διαστασιολόγηση και κατασκευή. Έχουν σχεδιαστεί και δημιουργηθεί μέσα από μια
διαφανή, ανοικτή και συναινετική διαδικασία.

Τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα είναι μια βασική συνιστώσα της Διεθνούς αγοράς.
Εκπροσωπούν τα πιο σημαντικά ζητήματα για τις επιχειρήσεις, παρότι είναι τεχνικής
φύσεως και άγνωστα στο ευρύ κοινό. Συχνά δεν αντιμετωπίζονται με τη σοβαρότητα
και το ενδιαφέρον που απαιτείται από τους οργανισμούς, στελέχη ή χρήστες, ενώ είναι
ζωτικής σημασίας.

Ένα πρότυπο αποτελεί υπόδειγμα προδιαγραφής, μια τεχνική λύση. Κωδικοποιεί τις
βέλτιστες τεχνικές και είναι συνήθως η τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Ωστόσο, στη
σύγχρονη εποχή τα πρότυπα δε δημιουργούνται αποκλειστικά για τεχνική χρήση, αλλά
αξιοποιούνται ως πλατφόρμες για την επίτευξη μεγαλύτερης κοινωνικής ένταξης και
συμμετοχής της τεχνολογίας καθώς και για τη σύγκλιση και διαλειτουργικότητα εντός
μιας αναπτυσσόμενης αγοράς μεταξύ των βιομηχανιών.

Οι φορείς τυποποίησης είναι ο IEC (international) και ο CENELEC ( European)
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Abstract

Standards are commonly accepted texts validated by the International and European
standardization bodies and contain the instructions, technical rules or functionalities
required for design, description, dimensioning and construction. They are designed and
created through a transparent, open and consensual process.

European and International standards are a key component of the international market.
They represent the most important issues for businesses, although they are of a technical
nature and unknown to the general public. Often they are not treated with the
seriousness and interest required by organizations, executives or users, and they are vital.

A standard is a standard specification, a technical solution. It encodes the best
techniques and is usually the latest technology. However, in modern times, standards are
not only created for technical use but are used as platforms to achieve greater social
inclusion and technology participation as well as for convergence and interoperability
within a growing market between industries.

The standardization bodies are IEC (international) and CENELEC (European)
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