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Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων
«Πρότυπα για Βιώσιμες και Έξυπνες πόλεις»
Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017, ώρα 9:00-17:00
Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

Χαιρετισμός Προέδρου ΕΣΥΠ
Σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση που συνδιοργανώνουμε, ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης και η Κεντρική
Ένωση Δήμων Ελλάδος, με θέμα «Πρότυπα για βιώσιμες και έξυπνες πόλεις».
η

Σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα Προτύπων αφού η αυριανή ημέρα, 14 Οκτωβρίου, έχει οριστεί από τους
Διεθνείς Οργανισμούς Τυποποίησης, ISO/IEC/ITU , ως ημέρα Τυποποίησης και φέτος είναι αφιερωμένη, στις έξυπνες
πόλεις.
Από τις αρχές Απριλίου 2017, στον ΕΛΟΤ συγκροτήσαμε και λειτουργούμε Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, με μέλη,
κυρίως από την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Κοινότητα, που ανέλαβε να σχεδιάσει το τυποποιητικό έργο στο πεδίο
της βιωσιμότητας των πόλεων και να υλοποιήσει τη σημερινή εκδήλωση επικοινωνίας και διαβούλευσης.
Σκοπός της σημερινής εκδήλωσης είναι
α) η ενημέρωση για τις εξελίξεις στη Διεθνή τυποποίηση σχετικά με τη βιωσιμότητα των πόλεων και η παρουσίαση
της πρότασης για την εκπόνηση ελληνικού προτύπου βιώσιμης και έξυπνης πόλης και την καθιέρωσή του έως τον
Ιούνιο του 2018, και
β) η παρουσίαση καλών πρακτικών από πρωτοπόρους Δήμους της χώρας και υφιστάμενων τεχνολογικών λύσεων
από Παρόχους έξυπνων υποδομών, δικτύων και υπηρεσιών.
Για τον καλύτερο σχεδιασμό και υλοποίηση του τυποποιητικού μας έργου προσβλέπουμε στις δικές σας απόψεις και
προτάσεις.
Ήδη η κοινότητα εμπειρογνωμόνων της ΟΕ διευρύνεται με ειδικούς-εξωτερικούς συνεργάτες που προτείνουν και
επεξεργάζονται δείκτες στις 18 θεματικές ενότητες της βιωσιμότητας του αρχικού σχεδίου της ΟΕ.
Οι προτεινόμενοι δείκτες θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ελληνικών πόλεων και να αντανακλούν το
σημερινό επίπεδο ωριμότητας των πρωτοπόρων ελληνικών πόλεων που συμμετέχουν ήδη σε δίκτυα ή προγράμματα
βιωσιμότητας ή ανθεκτικότητας και αξιοποιούν έξυπνες τεχνολογίες.
Σήμερα ανακοινώνουμε τη δημιουργία του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων για τις βιώσιμες πόλεις και σας καλούμε να
δηλώσετε συμμετοχή. Στα μέλη του Δικτύου θα δοθεί πρόσβαση, έναντι συμβολικού αντιτίμου, σε μια σειρά
προτύπων για τη βιωσιμότητα, την κοινωνική ευθύνη και τη διαχείριση διακινδύνευσης με δυνατότητα πρόσβασης
και σε ένα πρόσθετο αριθμό προτύπων επιλογής τους. Τα μέλη θα λαμβάνουν συνεχή ενημέρωση για τις
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τυποποιητικές εξελίξεις και σχετικά κανονιστικά θέματα ή σχετικά προγράμματα, σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό
επίπεδο.
Η επιτυχία της σημερινής εκδήλωσης που εκφράζεται με την οικονομική υποστήριξη από την Κεντρική Ένωση Δήμων
Ελλάδος και τους χορηγούς: SIEMENS, Όμιλος ΟΤΕ, SAP, ΑΝΑΜΕΤ της ΒΙΟΧΑΛΚΟ και ΚΑΥΚΑΣ και τη μεγάλη
συμμετοχή
στελεχών από το Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, την Ακαδημαϊκή κοινότητα και από τα άλλα
ενδιαφερόμενα μέρη -δίνει ένα καλό μάθημα:
Η υγιής επιχειρηματικότητα έχει κάθε λόγο να υποστηρίξει την αξιοποίηση και διάδοση της εφαρμογής των
ευρωπαϊκών προτύπων στην Ελλάδα ώστε να περιορίσει τις αθέμιτες πρακτικές.
Υπάρχουν επιστήμονες –τεχνικοί στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα, στο Τεχνικό Επιμελητήριο, στην ΕΕΧ στους
Ιατρικούς Συλλόγους, στη ΓΕΩΤΕΕ και στις άλλες επιστημονικές και επαγγελματικές ενώσεις,
στελέχη συμβουλευτικών επιχειρήσεων, φορέων αξιολόγησης της συμμόρφωσης και εργαστηρίων
που δεν ενδιαφέρονται μόνο για τα πιστοποιητικά αλλά και για τα κριτήρια ποιότητας των αντικειμένων
συμμόρφωσης, που περιμένουν το κάλεσμά μας, παρά τις απογοητεύσεις του παρελθόντος και τη δυσπιστία.
Οι καταναλωτές, οι πολίτες, όλοι μας έχουμε κάθε συμφέρον από την καθιέρωση και την ευρεία διάδοση προτύπων
και προδιαγραφών για προϊόντα, έργα και υπηρεσίες.
Η σημερινή συμμετοχή και στήριξή σας μας διδάσκει ότι υπάρχει κοινότητα ενδιαφερομένων για τα πρότυπα, στην
Ελλάδα. Μένει να τολμήσουμε να βγούμε έξω να τη συναντήσουμε.
Ο Στέφανος Τραχανάς, μέλος του Επιστημονικού Προσωπικού του ΙΤΕ/Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και Δντής
των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης είχε πει:
«Ό,τι συνδέεται με το Δημόσιο προκαλεί χαμηλές προσδοκίες. Όταν όμως το Δημόσιο προσφέρει υπηρεσίες με
ποιότητα και διάρκεια, η έννοια του Δημοσίου ξαναφορτίζεται με την παλιά χαμένη της ευγένεια».
Εμείς βεβαίως ευελπιστούμε, με τη συνεργασία σας, την οικοδόμηση εταιρικών σχέσεων με τους χρήστες και
ενδιαφερομένους των προτύπων, να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις υψηλές προσδοκίες σας και
α) να διεκδικήσουμε την ισότιμη συμμετοχή μας στη διεθνή και ευρωπαϊκή τυποποίηση, να εκπροσωπήσουμε και
στα όργανα τυποποίησης τα συμφέροντα της χώρας και να συνδιαμορφώνουμε τα πρότυπα όπως κάναμε
προηγούμενα στην έκδοση του ISO 26000 για την κοινωνική ευθύνη των οργανισμών,
β) να δώσουμε ευρεία ηλεκτρονική πρόσβαση στα πρότυπα και σε σειρές προτύπων ανά κατηγορία
ενδιαφερομένων,
γ) να συμβάλλουμε στην αξιοποίηση των προτύπων για τη δημιουργία ελληνικών προδιαγραφών για τις δημόσιες
συμβάσεις, για την καλή νομοθέτηση, την τεχνική εναρμόνιση του εθνικού κανονιστικού πλαισίου με το
ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, το ελεγκτικό έργο ή την υποστήριξη
εθνικών πολιτικών όπως τη διαμόρφωση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τη Βιώσιμη και δίκαιη Ανάπτυξη
στη χώρα, και
δ) να αξιοποιήσουμε την τυποποίηση και τα πρότυπα ως εργαλεία διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων στην
οικονομία, διάδοσης καινοτομιών και νέων τεχνολογιών και στήριξης της υγιούς επιχειρηματικότητας.

Νέα Φιλοθέη, 2017-10-13
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