
Πόλεις του μέλλοντος: Πώς η πόλη μας συγκρίνεται με άλλες; Νέο 
Διεθνές Πρότυπο για αυτή την μέτρηση. 

 

 
* του Χρίστου Παπαγεωργίου 
Λειτουργός Τυποποίησης CYS 
Πολιτικός Μηχανικός 
 
28TΟι πόλεις είναι28T 28Tτα πολιτιστικά28T 28Tκαι οικονομικά κέντρα28T 28Tτου κόσμου. Μέχρι και το 205028T 

28Tαναμένεται28T 28Tνα28T 28Tείναι28T 28Tτο σπίτι για το28T 28T7028T% 28Tτου παγκόσμιου28T 28Tπληθυσμού28T. 28TΗ 

αποτελεσματική28T 28Tδιαχείριση28T 28Tκαι η χάραξη πολιτικής πρέπει να συνυπάρχουν ούτως ώστε να 

επιτυγχάνεται η συνεχής πρόοδος. Η εφαρμογή του νέου Διεθνές Πρότυπο ISO28T 28T37120:2014 

αναμένεται να αποτελέσει ορόσημο28T 28Tπροβολής αφού περιγράφει δείκτες για τις βασικές28T 

28Tμετρήσεις28T 28Tκαι την αξιολόγηση28T 28Tτης παροχής υπηρεσιών28T 28Tμιας πόλης28T 28Tκαθώς επίσης και της 

ποιότητας ζωής28T. 28TΠαράλληλα, η χρήση του28T 28Tθα βοηθήσει τους28T 28Tπολιτικούς28T, 28Tερευνητές28T, 

επιχειρηματίες, 28Tσχεδιαστές28T 28Tκαι28T 28Tάλλους επαγγελματίες28T 28Tνα28T 28Tεπικεντρωθούν σε καίρια 

ζητήματα28T και να εφαρμοστούν 28Tπολιτικές28T 28Tγια28T  την δημιουργία 28Tπιο28T 28Tβιώσιμων28T, 28Tανθεκτικών28T 

και 28Tοικονομικά ελκυστικών πόλεων. 

28TΓιατί λοιπόν χρειαζόμαστε τους28T38T 28T38Tδείκτες28T38T 28T38Tτης πόλης28T38T;28T38T Οι28T 28Tυφιστάμενοι δείκτες28T 28Tσυχνά28T 28Tδεν 

είναι τυποποιημένο28T, 28Tσυνεπής28T, 28Tή28T 28Tσυγκρίσιμα διαχρονικοί28T 28Tμεταξύ των πόλεων.28T38T Η 

28T38Tομοιόμορφη28T 28Tπροσέγγιση28T 28Tτου εν λόγω προτύπου28T 28Tθα δώσει τη δυνατότητα28T  αντικειμενικής 

28Tσύγκρισης  του επιπέδου τους. 28TΟι τομείς οι οποίοι αναφέρονται στο ISO 37120:2014 

αφορούν την οικονομία, την μόρφωση, την ενέργεια, το περιβάλλον, την 28Tαντιμετώπιση 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης28T, την διακυβέρνηση, την υγεία, την αναψυχή, την ασφάλεια, 

τα στερεά απόβλητα, τις τηλεπικοινωνίες,  την πολεοδομία και τέλος τα λύματα, την ύδρευση 

και  τις αποχετεύσεις. 28TΑυτές οι πληροφορίες28T 28Tμπορούν28T 28Tστη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν28T 

28Tγια τον εντοπισμό και την κατανόηση28T 28Tτων βέλτιστων πρακτικών28T 28Tκαι να28T 28Tμάθουν ο ένας από28T 

28Tτον άλλο. Εξάλλου, το ISO28T 28T3712028T: 28T201428T 28Tμπορεί να χρησιμοποιηθεί από28T 28Tοποιαδήποτε πόλη28T, 

28Tδήμο ή28T 28Tτοπική αυτοδιοίκηση28T 28Tπου επιθυμεί να μετρήσει28T 28Tτις επιδόσεις28T 28Tστις 



προαναφερόμενες κατηγορίες28T 28Tμε28T 28Tένα28T 28Tσυγκρίσιμο28T 28Tκαι28T 28Tεπαληθεύσιμο τρόπο28T, 28Tανεξάρτητα 

από το μέγεθος28T και 28Tτη θέση28T 28Tή το επίπεδο28T 28Tτης28T 28Tανάπτυξης. 

28TΤο ΙSO28T 28T3712028T: 28T201428T 28Tείναι το πρώτο28T 28Tπρότυπο28T 28Tπου αναφέρεται σε συγκριτικούς δείκτες28T 

28Tτων  πόλεων28T. 28TΑναπτύχθηκε28T 28Tως28T 28Tμέρος28T 28Tμιας ολοκληρωμένης ομάδας προτύπων28T 28Tγια τη 

βιώσιμη28T 28Tανάπτυξη28T 28Tτων κοινοτήτων που θα αποφέρει28T πολλαπλά οφέλη όπως: 

28T- Πιο28T 28Tαποτελεσματική διακυβέρνηση για28T 28Tπαροχή υπηρεσιών 

28T- Διεθνή σημεία αναφοράς και στόχων 

28T- Λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων28T 28Tγια τους υπεύθυνους χάραξης28T 28Tπολιτικής28T 28Tκαι τους   

διαχειριστές28T 28Tτης πόλης 

28T- Κίνητρα28T 28Tγια28T 28Tτη χρηματοδότηση28T 28Tκαι την αναγνώριση28T 28Tσε28T 28Tδιεθνείς φορείς 

28T- Πλαίσιο28T 28Tγια τον προγραμματισμό28T 28Tτης βιωσιμότητας 

28T- Διαφάνεια για την28T 28Tελκυστικότητα των επενδύσεων 

28T- Συγκρίσιμα28T 28Tστοιχεία28T 28Tγια τη λήψη αποφάσεων28T 28Tτης πόλης28T, την διορατικότητα 28Tκαι την 

παγκόσμια28T 28Tσυγκριτική αξιολόγηση. 

 

Το ISO 37120:2014, εκπονήθηκε από τη Διεθνή Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης ISO/TC 268, 

¨ Sustainable development of communities¨. Η υιοθέτηση και εφαρμογή των Ευρωπαϊκών και 

Διεθνών Προτύπων στην Κύπρο γίνεται μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης 

(CYS), ο οποίος είναι ο Εθνικός φορέας για την τυποποίηση. Ενημέρωση για οποιεσδήποτε 

εξελίξεις στο εν λόγω θέμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από τους αρμόδιους 

Λειτουργούς του CYS και το Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ). 
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