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ΚΟΙΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ / COMMON OBJECTIVES

� Θέληση ανταλλαγής εµπειριών, τεχνογνωσίας, 
σχεδιασµού κοινών πολιτικών στον τοµέα των ΤΠΕ

� Συνεργασία µε τα Τοπικά ΑΕΙ –ΤΕΙ και Ερευνητικά

Ινστιτούτα

� Από κοινού αξιοποίηση των Ευρυζωνικών

υποδοµών



Καταστατικός χάρτης υποχρεώσεων των ∆ηµοτικών αρχών έναντι των

πολιτών στην κοινωνία της γνώσης / Charter obligations of municipal

authorities

� ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Υποχρέωση για παροχή ελεύθερης πρόσβασης στο
διαδίκτυο και ασφάλειας των προσωπικών δεδοµένων

� ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: Υποχρέωση παροχής ψηφιακών υπηρεσιών και
περιεχοµένου

� ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: Υποχρέωση υιοθέτησης ανοικτών προτύπων

� ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: Υποχρέωση υιοθέτησης πολιτικών πράσινων
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

� ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: Υποχρέωση διευκόλυνσης της , µε ψηφιακό τρόπο , 
συµµετοχής

� ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: Υποχρέωση για κατάρτιση στη χρήση νέων τεχνολογιών



Η ιστοσελίδα του δικτύου The webpage



∆ιατύπωση 7 σηµείων για άµεση κοινή δράση των

ψηφιακών κοινοτήτων της χώρας

� Ένταξη όλων των ∆ήµων της χώρας στα δίκτυα

� Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των ΜΑΝ

� Επέκταση των ΜΑΝ.Ολοκλήρωση των έργων

� Αξιοποίηση Ασύρµατων δικτύων

� ∆ιασύνδεση των ΜΑΝ

� Παρέµβαση στο σχέδιο του Υπουργείου Υποδοµών και δικτύων

� Προγραµµατικές συµβάσεις για Τεχνική βοήθεια στους ∆ήµους



∆ιεκδικούµε τη συµµετοχή στο διαχειριστικό σχήµα των ΜΑΝ / 

We demand participation in the management pattern of MAN

� Πιο συγκεκριµένα για τη δηµόσια διαβούλευση για
την ανάδειξη επιχειρηµατικού σχήµατος
εκµετάλλευσης – αξιοποίησης (∆ιαχειριστή) των
ΜΑΝ θα πρέπει να συγκεκριµενοποιηθεί και να
θεσµοθετηθεί η συµµετοχή των ∆ιαδηµοτικών
Σχηµάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη
διαχείριση, εκµετάλλευση και ανάπτυξη των δικτύων
µε στόχο τη δηµιουργία και λειτουργία δικτύων
ανοικτής και ισότιµης πρόσβασης στους φορείς
παροχής τηλεπικοινωνιακών και άλλων
ευρυζωνικών υπηρεσιών



∆ιευκρίνιση του ρόλου των δικτύων πριν την έναρξη του

διαγωνισµού

Clarification of the role of networks before the start of the competition

� Επιπλέον θα πρέπει να έχει διευκρινιστεί ο

ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πριν την

έναρξη του ∆ιαγωνισµού. Υπό την

παραπάνω ιδιότητα ο ρόλος των

∆ιαδηµοτικών Σχηµάτων δεν αφορά στην

παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

αλλά µόνο στη διαχείριση παθητικών

υποδοµών, όπως έχει αποδείξει µέχρι

σήµερα η διεθνής εµπειρία



Αριθµός γεωγραφικών ζωνών Number of geographical zones

� Ο τελικός αριθµός των γεωγραφικών ζωνών θα
πρέπει να συνεκτιµήσει: 

� 1. Την αξιοποίηση των υφιστάµενων υποδοµών
που έχουν χρηµατοδοτηθεί από το Γ’ ΚΠΣ

� 2. Τα τεχνοοικονοµικά κριτήρια βιωσιµότητας, 
λαµβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες µελέτες
βιωσιµότητας των Τεχνικών Συµβούλων ανά
Περιφέρεια

� 3. Τα γεωγραφικά κριτήρια για ενοποιηµένες
γεωγραφικά περιοχές (γεωγραφική συνέχεια)

� Αυτά τα κριτήρια έχουν συνυπολογιστεί κατά τη
δηµιουργία των τεσσάρων (4) υπαρχόντων
∆ιαδηµοτικών Σχηµάτων.



Ο ρόλος των τοπικών διαδηµοτικών δικτύων

The role of local inter-municipal networks

� Τοπική ( σε επίπεδο Περιφέρειας ) συνεννόηση για κοινές

πολιτικές:

� Ανάπτυξη περιφερειακού κέντρου υποδοµών και παροχής

υπηρεσιων

� Συµπληρωµατική ανάπτυξη υπηρεσιών

� Ανάπτυξη και ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εφαρµογών

� ∆ηµιουργία κρίσιµης µάζας για εκπαιδευτικές υπηρεσίες

στο προσωπικό

� Από κοινού αξιοποίηση περιεχοµένου και υπηρεσιών για

την προβολή Τουριστικού προορισµού (Τουριστική πύλη

Κρήτης, Παγκρήτιο παρατηρητήριο Αθλητικού τουρισµού )



Ο ρόλος των υπερ-τοπικών διαδηµοτικών δικτύων

The role of hyper-local inter-municipal networks

� Τα 4 διαδηµοτικά δίκτυα µπορούν να δράσουν για:

� Συµµετοχή στο φορέα διαχείρισης των ΜΑΝ

� Συµµετοχή σε έργα και δράσεις που υπάρχει

ανάγκη οικονοµίας κλίµακας ( δηµιουργία

LivingLab κτλ)

� Υιοθέτηση πολιτικών που ισχυροποιούνται από

υψηλό αριθµό συµµετοχών ( χάρτες

δεσµεύσεων ,προτροπή για υιοθέτηση κοινών

τοπικών πρωτοβουλίων κτλ)



Από τον ψηφιακό ∆ήµο στη Ψηφιακή πόλη

Που βρίσκεται το νέο στοιχείο ;

• Κοινός σχεδιασµός όλων των φορέων της πόλης.



Η ψηφιακή πόλη

1.Κοινός σχεδιασµός των φορέων της

πόλης

2.Κοινωνική ∆ιαβούλευση

3.Επιστηµονική στήριξη

4.Η παροχή υπηρεσιών που στηρίζεται

στην ενοποίηση πληροφοριών από

διαφορετικά πληροφοριακά συστήµατα



Από τον Ψηφιακό ∆ήµο στην

Ψηφιακή πόλη

• Οικονοµική ανάπτυξη (Εταιρείες νέων Τεχν. ,Τεχν πάρκο, ΑΕΙ-ΤΕΙ …)

• Εκπαίδευση (ψηφιακές δραστηριότητες σχολείων, σχολικό δίκτυο …)

• Απασχόληση (εκπαιδευτικές δράσεις,on line αναζήτηση Εργασίας …) 

• Περιβάλλον και ενέργεια (αύξηση του ρόλου των νέων τεχνολογιών
στην προστασία του περιβάλλοντος …)

• Φροντίδα υγείας (ψηφιακές δράσεις τηλεπρόνοιας και φροντίδας …)

• Ασφάλεια ( Πολιτική προστασία, διαχείριση εκτάκτων αναγκών … )

• Κοινωνική ενσωµάτωση (ΑΜΕΑ, ψηφιακός αναλφαβητισµός …)

• Τουρισµός και πολιτισµός (υπηρεσίες τουρισµού και πολιτισµού … )

• Αστικές µεταφορές (∆ιαχείριση κυκλοφορίας, πάρκιγκ …)

• Τοµέας επικοινωνιών (αύξηση του ρόλου των οπτικών ινών και
ασύρµατων δικτύων …)

• ∆ιαχείριση αστικού σχεδιασµού

• Συνεργασίες

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ

ΠΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ :



Το e στοιχείο της ανταγωνιστικής

ταυτότητας της πόλης


