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ISO 37101, Bιώσιμη Ανάπτυξη
σε Κοινότητες.
-Σύστημα διαχείρισης για τη

βιώσιμη ανάπτυξη.
Απαιτήσεις και κατευθυντήριες
οδηγίες με σκοπό οι
Κοινότητες να πετύχουν τη
βιώσιμη ανάπτυξη τους.
Το εν λόγω πρότυπο θα
βοηθήσει τις Κοινότητες να καθορίσουν
στόχους και να διαμορφώσουν στρατηγική
για την αειφόρο ανάπτυξη σε τοπικό
επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις
και τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων
μερών.

Tι είναι Βιώσιμη
Ανάπτυξη ?
Βιώσιμη ανάπτυξη ορίζεται ως η ανάπτυξη η οποία
περιλαμβάνει την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική
βιωσιμότητα για κάλυψη των σημερινών αναγκών χωρίς να
περιορίζει τις επόμενες γενιές να ικανοποιήσουν τις δικές τους
ανάγκες.
Με τη ραγδαία αύξηση του πληθυσμού και των αυξανόμενων
απαιτήσεων στον πλανήτη, η βιώσιμη ανάπτυξη είναι μια από
τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σημερινή
κοινωνία και είναι ένα πολυσυζητημένο θέμα στους κύκλους
των τεχνοκρατών και των επιχειρηματιών.
Τελικά, πολλές από τις δράσεις που προτείνονται για να
οικοδομήσουμε ένα βιώσιμο μέλλον, λαμβάνονται σε τοπικό
επίπεδο από τους ίδιους τους πολίτες της Κοινότητας. Μέσα σε
αυτό το πλαίσιο διαμορφώθηκε και το πρότυπο ISO 37101 για
να υποστηρίξει αυτές τις δράσεις με τη συμμετοχή των πολιτών
.
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Τι είναι σύστημα Διαχείρισης?
Ένα σύστημα διαχείρισης προδιαγράφει
τις γενικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη,
και βελτίωση της λειτουργίας μιας
επιχείρησης, με στόχο την ικανοποίηση των
απαιτήσεων των ενδιαφερόμενων μερών,
μέσω της θέσπισης πολιτικών και διαδικασιών.
Βασίζεται στον κύκλο τεσσάρων σταδίων
«Σχεδιασμός-Ενέργειες-Έλεγχος-Δράση»,
μιας μεθοδολογία που συνδέεται
με το σχεδιασμό, υλοποίηση, έλεγχο και
συνεχή βελτίωση των διαδικασιών,
προϊόντων και υπηρεσιών του οργανισμού.
Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης
(ISO) έχει εκπονήσει πρότυπα
συστημάτων διαχείρισης, με ποικίλη
θεματολογία όπως Σύστημα
Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001),
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
(ISO 14001) και σύστημα για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας (ISO 37001).
Τα εν λόγω πρότυπα αποτελούν
υποστηρικτικά εργαλεία για τους
οργανισμούς ώστε να τεθούν σε
εφαρμογή συστήματα διαχείρισης,
που θα τους βοηθήσουν να επιτευχθούν
οι στόχοι και οι απαιτήσεις που έχει
θέσει ο οργανισμός.

.

Πως το πρότυπο ISO 37101
συμβάλει στην
ανάπτυξη Βιώσιμων
Κοινοτήτων ?
Το ISO 37101 έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις
κοινότητες να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο καθορισμού
των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και στρατηγικών για την
επίτευξή τους.

Καθορισμός στόχων ISO 37101
Το ISO 37101 καθορίζει τις γενικές αρχές (που
αναφέρονται στο πρότυπο ως «Αρχές της Βιωσιμότητας») για
το τι μπορεί να επιτευχθεί σε μια Κοινότητα η οποία
αναπτύσσει μια στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης και μπορεί να
περιλαμβάνει την εκλογικευμένη χρήση των πόρων, την
προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ευημερίας
των πολιτών. Επιπλέον, στο πρότυπο αναλύονται οι
υποχρεώσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σχετικά με
ζητήματα βιωσιμότητας όπως η διακυβέρνηση, η εκπαίδευση,
η υγεία και η κινητικότητα, που θα βοηθήσει στη διαμόρφωση
των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης

Ανάπτυξη Στρατηγικής
Το πρότυπο ISO 37101 ως ένα σύστημα διαχείρισης προνοεί τα
διάφορα στάδια που πρέπει να εφαρμοστούν ώστε να
υλοποιηθεί η επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, όπως
η δημιουργία σχεδίου δράσης για την κατανομή των ευθυνών
και τη μέτρηση των επιδόσεων. Όπως συμβαίνει και με άλλα
πρότυπα για συστήματα διαχείρισης , το εν λόγω πρότυπο
βασίζεται στην αρχή της συνεχούς βελτίωσης, με αποτέλεσμα
οι χρήστες να αξιολογούν και να αναθεωρούν τους στόχους και
τη στρατηγική τους σε τακτική βάση σ’ ένα δυναμικό
περιβάλλον.
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Ποιος μπορεί να είναι
ο χρήστης του ISO 37101 ?
Το ISO 37101 έχει σχεδιαστεί για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός
της Kοινότητας από διαφόρους τομείς σε διάφορα επίπεδα. Αυτό
αποδεικνύει το ευρύ φάσμα των φορέων που είναι αναγκαίο να
συμμετέχουν στη διαχείριση των έργων σε πόλεις και Κοινότητες.
Το πρότυπο περιγράφει ότι ένα από τα αρχικά βήματα που πρέπει να
υλοποιηθούν για την ορθολογιστική χρήση του είναι η δημιουργία
Ομάδας που θα ασχοληθεί με τη εφαρμογή του εκ μέρους της
Κοινότητας.

4 – ISO 37101, Sustainable development in communities

Εναλλακτικά, η εφαρμογή και η διαχείριση
του προτύπου μπορεί να ανατεθεί σε
εξωτερικό φορέα. Ανεξάρτητα από την
επιλογή που θα ακολουθηθεί, είναι
σημαντικό η συμμετοχή όσο το δυνατό
περισσοτέρων ενδιαφερομένων μερών για
αποτελεσματικότερο
καθορισμό
και
εφαρμογή της στρατηγικής για τη βιώσιμη
ανάπτυξη. Η σύνθεση κάθε ομάδας εργασίας
θα πρέπει να αποτελείται από μέλη όλων των
εμπλεκόμενων φορέων στην κοινότητα, π.χ.
των πολιτών, της τοπικής αυτοδιοίκησης,
εμπορικών εταιριών που ασχολούνται με την
ανάπτυξη αστικών υποδομών. I
Μέσω του προτύπου “Κοινότητα” ορίζεται
ως η «ομάδα ατόμων για διαχείριση των
ευθυνών, δραστηριοτήτων και δημοσίων
σχέσεων». Σε πολλές περιπτώσεις, η
κοινότητα μπορεί να έχει καθορισμένα
γεωγραφικά όρια, αλλά αυτό δεν ισχύει
πάντοτε. Η χρήση του πρότυπου είναι ευρεία
και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις
Κοινότητες, ανεξαρτήτως μεγέθους και
υποδομών, από μικρά χωριά μέχρι σε
μεγαλουπόλεις, σε ανεπτυγμένες ή σε
αναπτυσσόμενες χώρες.
Επιπρόσθετα, η εφαρμογή του προτύπου
είναι πολυεπίπεδη και μπορεί να εφαρμοστεί
από οποιοδήποτε άτομο εμπλέκεται στην
τοπική κοινωνία, π.χ η εφαρμογή του
προτύπου από μια τοπική κατασκευαστική
εταιρεία, θα έχει συνεπακόλουθο την
απαίτηση για συμπερίληψη βιώσιμων
πρακτικών στον σχεδιασμό υποδομών.
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Ποια τα οφέλη του ISO 37101?
Ο βασικότερος στόχος του προτύπου είναι η εξασφάλιση βιώσιμων Κοινοτήτων
για σήμερα και για τις επόμενες γενιές.To πιο πάνω εξυπακούεται, ταυτόχρονα
με τη βελτίωση του περιβάλλοντος, τη βελτίωση της υγείας και ευημερίας των
πολιτών και την ικανότητα των κοινοτήτων να ανταπεξέλθουν στις φυσικές
καταστροφές, στις οικονομικές προκλήσεις και στις κλιματικές αλλαγές με ήπιο
τρόπο
Το ISO 37101 θα αποφέρει επιπρόσθετα οφέλη για τις κοινότητες ακόμη και κατά
τα αρχικά στάδια της εφαρμογής του. Για παράδειγμα:
•

Η εφαρμογή του ISO 37101 μπορεί να απαιτεί τη δημιουργία μιας ειδικής
υποδομής εντός της Κοινότητας, η οποία θα έχει ρόλο καθοδηγητή της πορείας
ανάπτυξης της βιωσιμότητας. Η εμπλοκή ατόμων από διάφορους φορείς της
κοινότητας θα επιτρέπει τη διεξαγωγή εποικοδομητικών συναντήσεων και
συζητήσεων.
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•

Το πρότυπο ISO 37101 δίνει μεγάλη έμφαση στη συμμετοχή
όλων των ενδιαφερομένων εμπλεκόμενων μερών στις
συζητήσεις για τον καθορισμό και την εφαρμογή μιας
στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης. Η εμπλοκή

όλων των

ενδιαφερόμενων θα βελτιώσει την επικοινωνία μέσα στην
Κοινότητα. Οι πολίτες της Κοινότητας είναι εκ φύσεως μια από
τις

σημαντικότερες

ομάδες

ενδιαφερομένων

και

η

οποιαδήποτε ανάπτυξη στην κοινότητα θα πρέπει να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.
•

Το συγκεκριμένο πρότυπο, θέτει τις προδιαγραφές και τις
οδηγίες που αντικατοπτρίζουν τις βέλτιστες διεθνείς
πρακτικές σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, και είναι πλήρως
ταυτισμένες με τις εξελισσόμενες ιδέες και ανάγκες στον
τομέα.

•

Το πρότυπο ISO 37101 υπογραμμίζει τη σημασία της
συλλογικής απόφασης όσο αφορά τους στόχους, τη
στρατηγική και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησή τους. Αυτό
έχει σαν αποτέλεσμα την αποδοχή της προσέγγισης σχετικά
με τη βιώσιμη ανάπτυξη από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
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Πώς να ξεκινήσεις με το ISO 37101 ?
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους ένας οργανισμός μπορεί να
εφαρμόσει το πρότυπο ISO 37101, όπως για παράδειγμα


Καθορισμός της δομής ή της ομάδας που θα αποτελεί την κινητήρια
δύναμη για την εφαρμογή του προτύπου. Είναι σημαντικό τα
συμφέροντα όσο το δυνατόν περισσότερών ενδιαφερομένων μερών
να εκπροσωπούνται στην ομάδα αυτή.



Αξιολόγηση της τρέχουσας υπάρχουσας κατάστασης της αειφόρου
ανάπτυξης στην Κοινότητα και συμπερίληψη επιπρόσθετων μερών για
εμπλοκή στη διαδικασία.



Καθορισμός της στρατηγικής για την Βιώσιμη ανάπτυξη της
Κοινότητας, εξετάζοντας τις έξι βασικές αρχές (που αναφέρονται ως
«Αρχές της βιωσιμότητας» στο πρότυπο) και τα 12 θέματα που
επισημαίνονται.

Οι εν λόγω δράσεις θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός πλαισίου για τον
αποτελεσματικό καθορισμό των στόχων που είναι σημαντικοί για την κάθε
κοινότητα

6–
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Πληροφορίες
•

ISO Website

www.iso.org
•

ISO Website section on sustainable development

www.iso.org/iso/sustainable_development.htm
•

ISO Website section on social responsibility

http://www.iso.org/iso/iso26000
•

ISO Website section on management standards

www.iso.org/iso/management-standards
•

ISOfocus magazine

www.iso.org/isofocus
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ISO………
Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) είναι ένας
ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός οργανισμός ,
με 162 μέλη Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης.
Μέσω των μελών του, συγκεντρώνει εμπειρογνώμονες
για ανταλλαγή γνώσεων με σκοπό εκπόνηση εθελοντικών,
με συναινετική διαδικασία, διεθνών προτύπων
που στηρίζουν την καινοτομία και την παροχή
λύσεων σε παγκόσμιες προκλήσεις.
Το πρότυπο ISO 37101 εκπονήθηκε απο τη Διεθνή
Τεχνική Επιτροπής Τυποποίησης
ISO TC 268 «Sustainable development in
Communities-Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοινοτήτων»

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να
αποταθείτε στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης
(CYS) ο οποίος είναι ο αρμόδιος φορέας για την
υιοθέτηση και εφαρμογή των Ευρωπαϊκών
και Διεθνών Προτύπων στην Κύπρο και
πλήρες μέλος του Διεθνή Οργανισμού Τυποποίησης (ISO).

Γωνία Λεωφόρου Λεμεσού και
Κώστα Αναξαγόρα 30,
3ος Όροφος,
Λευκωσία
2014
Κύπρος
Tηλ:+357 22 411 411
Φαξ:+357 22 411 511
http://www.cys.org.cy

