
BROADBAND FOR THE 

DEVELOPMENT OF LOCAL SOCIETIES

ΜΟΥΗΑΝΑΚΖ ΚΧΣΖ

Πξντζηάκελνο πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ζξαθιείνπ



ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΗΚΑΡΟ

• Ηδξύζεθε ηνλ Μάξηην 2009

• ηόρνο ηνπ ε ζπλεξγαζία ησλ Γήκσλ Κξήηεο θαη Αηγαίνπ ζε ζέκαηα 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ 

• Έρεη εθιεγεί Γηνηθνύζα επηηξνπή

• Υάξηεο ππνρξεώζεσλ ησλ Γεκνηηθώλ αξρώλ έλαληη ησλ πνιηηώλ ζηελ 

θνηλσλία ηεο γλώζεο

• Βαζηθή επηδίσμή ηνπ 

– ε δηαρείξηζε ησλ δηθηύσλ νπηηθώλ ηλώλ ησλ Γήκσλ θαη ε επέθηαζε ησλ 

ππνδνκώλ επξπδσληθόηεηαο ζηελ πεξηνρή δξάζεο ηνπ

– Ζ ζπλεξγαζία όισλ ησλ αληίζηνηρσλ δεκνηηθώλ δηθηύσλ 

• Ηδηαηηεξόηεηα ηνπ δηθηύνπ

– Ο γεσγξαθηθόο θαηαθεξκαηηζκόο

– Ζ δπζθνιία ζηε θπζηθή επηθνηλσλία

– Σα πςειά θόζηε δηαζύλδεζεο

– Ζ κηθξή ππθλόηεηα πιεζπζκνύ



ΑΠΟ ΣΗ ΓΤΚΟΛΗΔ ΣΗ ΔΤΚΑΗΡΗΔ

Ζ επξπδσληθόηεηα βαζηθό ζπζηαηηθό ηεο ηνπηθήο

αλάπηπμεο ησλ λεζηώλ κε απμεκέλν ξόιν

–ζηελ e-δηαθπβέξλεζε θαη e-δεκνθξαηία

–ζηνλ ηνπξηζηηθό ηνκέα

–ηελ πξόγλσζε θαηξνύ ( λαπηηιία θαη γεσξγία)

–ηηο κεηαθνξέο

–ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη κείσζεο ησλ ξύπσλ



1.ηξαηεγηθή

2.πλεξγαζίεο

3.Καηλνηόκεο ςεθηαθέο ιύζεηο

Δμνηθνλόκεζε 

ελέξγεηαο
Μεηαθνξέο e- δηαθπβέξλεζε e-δεκνθξαηία Φεθηαθό 

πεξηερόκελν

ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ

θηι

Ζ ΠΟΛΖ ΑΝ ΔΝΗΑΗΑ ΦΖΦΗΑΚΖ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ



ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΥΑΡΣΗ 

ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ΣΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΑΡΥΩΝ ΕΝΑΝΣΙ 

ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΣΗΝ 

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΝΩΗ»



Η.1. Ζ Γεκνηηθή αξρή παίξλεη πξσηνβνπιίεο ώζηε νη 

Γεκόηεο λα έρνπλ ειεύζεξε πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν 

κέζσ δεκνηηθώλ ππνδνκώλ , θαηά πξνηίκεζε κέζσ 

επξπδσληθώλ ππνδνκώλ. Ηδηαίηεξε βαξύηεηα πξέπεη λα 

δνζεί ζηε δσξεάλ πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν.

Παξαδείγκαηα :

Αζύξκαηα δίθηπα: Γήκνο Ζξαθιείνπ 

Δμέιηςε αξηζκνύ πξνζβάζεσλ

Γεθέκβξηνο 2008 300 αλά εκέξα

Μάξηηνο 2009 450 αλά εκέξα

Ηνύιηνο 2009 1000 αλά εκέξα

Αζύξκαηα δίθηπα:Ληκεληθό Σακείν Ζξαθιείνπ

Λεηηνπξγία 18 κελώλ

32.000 σξηαίεο πξνζβάζεηο

Κηλεηή κνλάδα ελεκέξσζεο ηνπξηζηώλ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.  Τποτρέφζη για παροτή ελεύθερης πρόζβαζης 

ζηο διαδίκησο και αζθάλειας ηφν προζφπικών δεδομένφν



Δθκεηάιιεπζε ΜΑΝ
Γεκηνπξγία δηθηύσλ

ρνιηθό δίθηπν,Παλεπηζηεκίνπ

Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, Γεκνηηθώλ ππεξεζηώλ, θηι

Σνπνζέηεζε ειεθηξνληθώλ ελεκεξσηηθώλ πηλαθίδσλ (δξόκνπο, πιαηείεο,
εηζόδνπο & εμόδνπο ηεο πόιεο, ζηάζεηο θιπ)

Πνιηηηζηηθά δξώκελα
Νέα / αλαθνηλώζεηο ηνπ Γήκνπ
Πιεξνθνξίεο γηα ηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ (δσληαλή ελεκέξσζε
θπθινθνξίαο, λέεο ξπζκίζεηο, θαηάζηαζε ρώξσλ ζηάζκεπζεο θιπ)

Σνπνζέηεζε νζνλώλ Internet TV ζε θεληξηθέο πιαηείεο, πάξθα,
αεξνδξόκην, ιηκάλη θιπ

Πξνβνιή ηνπξηζηηθώλ αμηνζέαησλ
Πξνβνιή πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ
Δλεκεξσηηθέο εθπνκπέο

Κεληξηθή δηαρείξηζε θαη παξαθνινύζεζε θώησλ ηξνραίαο
Σνπνζέηεζε θακεξώλ παξαθνινύζεζεο θαη ξύζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο

δσληαλή ιήςε/κεηάδνζε εηθόλαο από κλεκεία, αξραηνινγηθνύο ρώξνπο,
πιαηείεο, ιηκάλη, παξαιηαθέο νδνύο θιπ γηα ηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηώλ
θαη ηελ δηαθήκηζε ηεο πόιεο



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Τποτρέφζη για παροτή ελεύθερης

πρόζβαζης ζηο διαδίκησο και αζθάλειας ηφν

προζφπικών δεδομένφν.

Η.2. Ζ Γεκνηηθή αξρή ιακβάλεη ππόςε ηεο ηηο αλάγθεο
ησλ πνιηηώλ θαη πξνλνεί γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ
ςεθηαθνύ ράζκαηνο ζε όιεο ηνπ ηηο κνξθέο
(γεσγξαθηθέο, ειηθηαθέο, θνηλσληθννηθνλνκηθέο, άηνκα κε
αλαπεξία )

Παξαδείγκαηα :
–Πξνζαξκνγή ηεο δεκνηηθήο πύιεο γηα εύθνιε πξόζβαζε ησλ
αηόκσλ κε αλαπεξία,

–θέληξα ειεύζεξεο πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν,

–ςεθηαθά Γεκνηηθά θαηαζηήκαηα



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Τποτρέφζη για παροτή

ελεύθερης πρόζβαζης ζηο διαδίκησο και

αζθάλειας ηφν προζφπικών δεδομένφν

Η.3. Ζ Γεκνηηθή αξρή παξέρεη εγγπήζεηο γηα ηελ
αζθάιεηα θαη ηελ κπζηηθόηεηα όισλ ησλ πξνζσπηθώλ
ζηνηρείσλ πνπ ππάξρνπλ θαη δηαθηλνύληαη ζηα δεκνηηθά
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα.

Παξαδείγκαηα

ηνηρεία ζηηο βάζεηο

ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο,

δεκνηνιόγην, ιεμηαξρείν ,

εγγεγξακκέλνη ζηελ Γεκνηηθή πύιε θηι



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: Τποτρέφζη παροτής 

υηθιακών σπηρεζιών και περιετομένοσ

ΗΗ.1. Ζ Γεκνηηθή αξρή παξάγεη ςεθηαθό πεξηερόκελν
αλαδεηθλύνληαο ην πνιηηηζηηθό απόζεκα ,πξνβάιινληαο
ηα ζεκεία ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο θαη παξνπζηάδνληαο
ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο πόιεο πνπ αληηπξνζσπεύεη.

ΗΗ.2. Ζ Γεκνηηθή αξρή παξέρεη ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο
επηρεηξήζεηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο όισλ ησλ επηπέδσλ.

Παξαδείγκαηα:

Γεκνηηθέο πύιεο παξνρήο ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ, πνιηηηζηηθέο πύιεο,
ηζηνξηθέο, ηνπξηζηηθέο θηι

Γήκνο Ζξαθιείνπ:πεξίπνπ 1000 εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο, πεξίπνπ 1850
επηζθέςεηο ηηο θαζεκεξηλέο, 800 πεξίπνπ ηα αββαηνθύξηαθα, 35
ειεθηξνληθά αηηήκαηα από ην ζπίηη ηνλ κήλα ην πξώην έηνο
ιεηηνπξγίαο,100 αηηήκαηα από ην Γεκνηηθό δηακέξηζκα πηινηηθήο
εθαξκνγήο



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: Τποτρέφζη σιοθέηηζης

ανοικηών προηύπφν.

III.1. Ζ Γεκνηηθή αξρή επηδηώθεη ηελ πηνζέηεζε
αλνηθηώλ πξνηύπσλ απνζήθεπζεο εγγξάθσλ θαη
δηαθίλεζεο πιεξνθνξίαο ζηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο
πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη αλεμαξηεζία από
ζπγθεθξηκέλνπο θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθνύ, λα
εμαζθαιίδεηαη ε καθξνπξόζεζκε δηαηήξεζε ηεο
πιεξνθνξίαο, θαη λα δηεπθνιύλεηαη ε πξόζβαζε ζε
απηήλ.

III.2. Ζ Γεκνηηθή αξρή ζηεξίδεη ηελ ρξήζε Διεύζεξνπ
Λνγηζκηθνύ ζηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο, θαη δηεξεπλά ηηο
δπλαηόηεηεο κεηάβαζεο όπνπ απηό δελ είλαη ηερληθά
εύθνιν, γηα ηελ επίηεπμε αεηθνξίαο, δηαθάλεηαο θαη
δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο, αιιά
θαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηεζλνύο θνηλσληθνύ
θεθαιαίνπ πνπ αληηπξνζσπεύεη ην Διεύζεξν ινγηζκηθό



ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV : Τποτρέφζη σιοθέηηζης

πολιηικών πράζινφν ηετνολογιών

πληροθορικής και επικοινφνιών.

IV.1.Ζ Γεκνηηθή αξρή νθείιεη λα επελδύζεη ζε πξάζηλεο
ΣΠΔ πξνκεζεπόκελε ηελ αλάινγε ηερλνινγία,
εθπαηδεύνληαο ηνπο πνιίηεο ζηε ρξήζε Γεκνηηθώλ
πξάζηλσλ ΣΠΔ , εξεπλώληαο ηελ ζεζκνζέηεζε ηεο ηειε-
εξγαζίαο θαη επεθηείλνληαο ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο.

Παξαδείγκαηα :

Πνιηηηθέο γηα πξάζηλεο πξνκήζεηεο

Πξάζηλα data centers

Δθπαίδεπζε πξνζαλαηνιηζκέλε ζε ζέκαηα πξάζηλσλ
ΣΠΔ

Θεζκνζέηεζε ηειεξγαζίαο

Δπέθηαζε ππεξεζηώλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο



ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: Τποτρέφζη σιοθέηηζης

πολιηικών πράζινφν ηετνολογιών

πληροθορικής και επικοινφνιών

IV.2. Ζ Γεκνηηθή αξρή νθείιεη λα πξνρσξήζεη ζηελ
αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο

Παξαδείγκαηα:
–πζηήκαηα ΣΠΔ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαη πξόιεςε δαζηθώλ
ππξθαγηώλ θαη θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ

–Υξήζε ζπζηεκάησλ ΣΠΔ γηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε
θξαηηθά θηίξηα θαη ππνδνκέο

–Έμππλα ζπζηήκαηα καδηθώλ κεηαθνξώλ βαζηζκέλα ζηηο
αλάγθεο ησλ πνιηηώλ

–Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ γηα ηελ δσξεά θαη
επαλαρξεζηκνπνίεζε παιηώλ ζπζθεπώλ.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: Τποτρέφζη διεσκόλσνζης

ηης , με υηθιακό ηρόπο , ζσμμεηοτής

V.1. Ζ Γεκνηηθή αξρή ππνρξενύηαη λα εμαζθαιίζεη ην δηθαίσκα
ζηνλ πνιίηε λα δηαηππώλεη ηελ γλώκε ηνπ ρξεζηκνπνηώληαο όια ηα
κέζα πνπ παξέρνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο , ηνπιάρηζηνλ ζηα κεγάια
ζέκαηα, πξηλ ηελ ιήςε απνθάζεσλ.

V.2. Ζ Γεκνηηθή αξρή δεζκεύεηαη λα δεκνζηεύεη ηα ηειηθά θείκελα
ησλ απνθάζεσλ ζην δηαδίθηπν ώζηε λα ππάξρεη πιήξεο
ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ.

Παξαδείγκαηα:

Γεκόζηεο δηαβνπιεύζεηο , forum, ειεθηξνληθέο ςεθνθνξίεο

Γεκνζίεπζε απνθάζεσλ ηνπ Γ ζηε δεκνηηθή πύιε

Εσληαλή κεηάδνζε ζπλεδξηάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: Τποτρέφζη για καηάρηιζη

ζηη τρήζη νέφν ηετνολογιών

VI.1. Ζ Γεκνηηθή αξρή παίξλεη πξσηνβνπιίεο ώζηε νη
πνιίηεο λα απνθηνύλ βαζηθέο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο
γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ
ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο
ζπλαιιαγέο ησλ πνιηηώλ κε ηηο Γεκνηηθέο ππεξεζίεο.

VI.2. Ζ Γεκνηηθή αξρή θξνληίδεη ώζηε νη πνιίηεο λα
έρνπλ εμαηνκηθεπκέλε βνήζεηα όηαλ ρξεζηκνπνηνύλ
δεκνηηθό εμνπιηζκό θαη εγθαηαζηάζεηο λέσλ
ηερλνινγηώλ

VI.3. Ζ Γεκνηηθή αξρή δεκηνπξγεί πιαηθόξκεο
ειεθηξνληθήο κάζεζεο, ώζηε νη πνιίηεο λα
δηεπθνιύλνληαη ζηε ρξήζε δεκνηηθώλ ςεθηαθώλ
ππεξεζηώλ θαη εμνπιηζκνύ


