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1. Οη πξωηνβνπιίεο ηεο ΚΕΔΚΕ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηωλ
Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Επηθνηλωληώλ θαη ηελ πξνώζεζε
ηεο επξπδωληθόηεηαο
Τν ζεκαηηθφ απηφ Σπλέδξην ηεο ΚΔΓΚΔ ζηε Θεζζαινλίθε, ην δεχηεξν ζε
δηάζηεκα ελφο έηνπο- κεηά ην Σπλέδξην ηνπ Ηξαθιείνπ ηνπ 2006- πνπ αζρνιείηαη
κε ηηο Τερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΤΠΔ), ραξαθηεξίζζεθε απφ
ηελ πνιχ κεγάιε θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηηο εξγαζίεο ηνπ, ησλ αηξεηψλ
θαζψο θαη ησλ ζηειερψλ ηεο απηνδηνίθεζεο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο λέεο
ηερλνινγίεο. Η επηηπρεκέλε δηεμαγσγή ηνπ, κε ηε ζπκκεηνρή δηαθεθξηκέλσλ
επηζηεκφλσλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ ζηειερψλ απφ ηνλ ειιεληθφ θαη δηεζλή ρψξν,
ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλερή αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ
ΤΠΔ ζηνπο δήκνπο, θαηαδεηθλχεη φηη ε ΚΔΓΚΔ ζπλερίδεη κε ζπλέπεηα θαη
ζηαζεξφηεηα ηελ πξνζπάζεηα πνπ μεθίλεζε ην 2004 γηα ηε δηακφξθσζε θαη ηελ
πινπνίεζε ελφο θηιφδνμνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ γηα ηε ιεηηνπξγηθή αμηνπνίεζε
ησλ ΤΠΔ ζηελ απηνδηνίθεζε. Σην πιαίζην απηφ, εληάζζεηαη θαη ε πινπνίεζε δχν
έξγσλ κεγάιεο εκβέιεηαο: α) ηνπ πξνγξάκκαηνο «Χεθηαθφο Γήκνο» γηα ηελ
επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ εμνηθείσζε 17616 αηξεηψλ κε ηηο ΤΠΔ πνπ ζα
νινθιεξσζεη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2008, β) ηνπ έξγνπ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο
εληαίνπ Γηαδηθηπαθνχ Πεξηβάιινληνο ζηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο γηα ηελ
παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν, πνπ αξρηθά ζα εθαξκνζζεί πηινηηθά ζε 16 δήκνπο.

2. Η επξπδωληθόηεηα ζην επίθεληξν ηεο απηνδηνηθεηηθήο αηδέληαο
Η βαζηθή δηαπίζησζε ηνπ Σπλεδξίνπ ζπλνςίδεηαη ζηε ζέζε φηη επξπδσληθφηεηα
πξέπεη λα βξεζεί ζην επίθεληξν ηεο απηνδηνηθεηηθήο αηδέληαο ζε φια ηα επίπεδα
(δήκνο, θνηλφηεηα, Τνπηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ΚΔΓΚΔ). Η
επξπδσληθφηεηα θαη νη ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ ηερλνινγίεο πξνζθέξνπλ πνιιά
πεξηζζφηεξα απφ κηα γξήγνξε πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν. Η επξπδσληθφηεηα
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πξνζθέξεη κηα δέζκε ηερλνινγηθψλ δπλαηνηήησλ, πνπ ζπγθξνηνχλ έλα πξνεγκέλν
πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη ιεηηνπξγίαο θαη κπνξνχλ λα κεηαζρεκαηηζζνχλ ζε
δπλακηθέο ιεηηνπξγηθέο, επηρεηξεζηαθέο θαη αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο. H
επξπδσληθφηεηα απνηειεί ην κέζν γηα ηελ παξνρή πξνσζεκέλσλ ειεθηξνληθψλ
ππεξεζηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο θαη
νηθνλνκηθήο δσήο.
Η αμηνπνίεζε ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ θαη ε αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ
κπνξνχλ λα αλαβαζκίζνπλ :
ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε,
ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο,
ηελ νηθνλνκηθή θαη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα,
ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία,
Δπίζεο, ε επξπδσληθφηεηα κπνξεί λα ζπκβάιεη:
ζηε δηεχξπλζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ νξίδνληα κηαο
πεξηνρήο,
ζηελ αλάδεημε θαη ηελ πξνβνιή ελφο ηφπνπ, θαη γεληθφηεξα
ζηε ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηδίσο ζηελ πεξηθέξεηα θαη ζηηο
ηνπηθέο θνηλσλίεο.
Έηζη, νη επξπδσληθέο ππνδνκέο απνηεινχλ ζηελ επνρή καο κηα ζεκειηψδε ππνδνκή
απαξαίηεηε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε θαη παίδνπλ ηνλ ξφιν
πνπ έπαημαλ παιαηφηεξα ην νδηθφ δίθηπν, ην ειεθηξηθφ δίθηπν, ην ηειεθσληθφ δίθηπν,
ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν.
Σπλνςίδνληαο, ε δηάδνζε ηεο επξπδσληθφηεηαο απνθέξεη απηά θαη κεηξήζηκα
απνηειέζκαηα γηα ηνπο δεκφηεο, ηνπο δήκνπο θαη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαζψο
απνηειεί:
Αλαγθαίν ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηε βειηίσζε ηεο δνπιεηάο
θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ.
Απαξαίηεηε δηθηπαθή ππνδνκή γηα ηε ιεηηνπξγία κηαο ζχγρξνλεο
πόιεο.
Φξήζηκν εξγαιείν γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ
δεκνηώλ.
Απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε κηαο
ηνπηθήο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο.
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Όινη νη πνιίηεο ηεο ρψξαο, φιεο νη πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, φινη νη δήκνη ηεο ρψξαο
έρνπλ ην δηθαίσκα λα έρνπλ πξφζβαζε θαη ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηνχλ ηηο
επξπδσληθέο ππνδνκέο κέζσ ηεο ρξήζεο πξνεγκέλσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ.
Η αλάπηπμε εθαξκνγψλ θαη ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο
επηρεηξήζεηο απνηεινχλ ζεκαληηθφ πξνσζεηηθφ παξάγνληα γηα ηε δηάδνζε ηεο
επξπδσληθφηεηαο. Δελ δηαθαίλεηαη, όκσο, ε αλάδεημε ηεο κηαο θαηαιπηηθήο
εθαξκνγήο, αιιά πεξηζζόηεξν αλαδεηθλύεηαη ε ζεκαζία δηαθνξεηηθώλ
πνιιαπιώλ εθαξκνγώλ αλαγθαίσλ ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο ρξεζηώλ.
Σηε θάζε πνπ δηαλχνπκε απνηειεί πξώηε θαη επηηαθηηθή πξνηεξαηόηεηα ε
απνδνηηθή θαη ε απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ έξγσλ ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε επξπδσληθώλ ππνδνκώλ
(νπηηθνί δαθηύιηνη θαη κεηξνπνιηηηθά δίθηπα, αζύξκαηα δίθηπα) θαη ηελ παξνρή
ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν.
Σην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο απηήο θξίλεηαη αλαγθαία ε απνθεληξσκέλε
ιεηηνπξγία κεραληζκώλ ππνζηήξημεο θαη ππνβνήζεζεο ησλ δήκσλ πνπ πινπνηνχλ
έξγα ΚηΠ, θαζψο ζην Σπλέδξην δηαπηζηψζεθε φηη ε πνξεία πινπνίεζεο ησλ έξγσλ
απηψλ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε ε
άκεζε δεκηνπξγία- φπνπ απηφ απαηηείηαη- επέιηθησλ κνλάδσλ ηαρείαο θαη
επηηόπηαο παξέκβαζεο. Οη κεραληζκνί απηνί ζα ζπγθξνηεζνχλ απφ εμεηδηθεπκέλα
ζηειέρε (ζηνπο ηνκείο ησλ ΤΠΕ θαη ηεο Οξγάλσζεο θαη Υινπνίεζεο Έξγσλ)
πνπ ζα παξέρνπλ ηηο αλαγθαίεο νδεγίεο θαη ζπκβνπιέο θαη ζα πξαγκαηνπνηνχλ
επηηφπηεο επηζθέςεηο γηα ηελ άκεζε θαη ηαρεία επίιπζε πξνβιεκάησλ. Όπσο
πξνηάζεθε ζην Σπλέδξην, νη κεραληζκνί απηνί κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ αλάινγα
κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο δπλαηφηεηεο είηε ζην επίπεδν ηεο ΤΔΓΚ ελφο λνκνχ (π.ρ.
ελφο λεζηνχ) είηε ζην επίπεδν κηαο επξχηεξεο γεσγξαθηθήο πεξηθέξεηαο (π.ρ.
Μαθεδνλία-Θξάθε, Θεζζαιία-Σηεξεά).
Αθφκε, θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο είλαη ε δηακφξθσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ε
αλάιεςε ησλ θαηάιιεισλ ελεξγεηώλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ
ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ην Δζληθφ Γίθηπν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο «Σύδεπμηο».
Γεληθφηεξα, ε εμνηθείσζε κε πξαθηηθέο ζπλάζξνηζεο ηεο δήηεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα
ηειεπηθνηλσληαθψλ θαη επξχηεξα ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα δηαζθαιίζεη
ζεκαληηθή εμνηθνλόκεζε πόξσλ.
Η ρψξα καο πξέπεη λα ζπλερίζεη ηελ πξνζπάζεηά ηεο γηα ηε ζύγθιηζε κε ην
επξσπατθό κέζν επίπεδν θαη ζηνλ ηνκέα ηεο επξπδσληθήο πξόζβαζεο. Σην
Σπλέδξην δηαηππψζεθαλ απφ ην Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο
ελαιιαθηηθά ζελάξηα γηα ηνλ ρξφλν θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ζχγθιηζεο κε ηελ ΔΔ ησλ
25. Σηελ πξνζπάζεηα απηή ν ξόινο ησλ νξγαληζκώλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο σο
θνξέσλ δηαρείξηζεο ππνδνκψλ επξπδσληθφηεηαο θαη δηάδνζεο ηεο επξπδσληθήο
πξφζβαζεο θαη ησλ επξπδσλθψλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα απνδεηρζεί θαζνξηζηηθφο.
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3. Ελαιιαθηηθά κνληέια δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ηωλ
επξπδωληθώλ ππνδνκώλ θαη παξνρήο επξπδωληθώλ ππεξεζηώλ
Σην Σπλέδξην, ζπδεηήζεθαλ ελαιιαθηηθά κνληέια επέθηαζεο, δηαρείξηζεο θαη
εθκεηάιιεπζεο ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ, ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ κε ηνλ
απνδνηηθφηεξν θαη απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν νη ππνδνκέο απηέο γηα ηελ παξνρή
πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ ρακεινχ θφζηνπο ζηνπο πνιίηεο θαη ζηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο.
Δμεηάζζεθαλ εηδηθφηεξα νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ
θαη ππεξεζηψλ κέζσ ζπλεξγαζηψλ ησλ δήκσλ, αιιά θαη ζπκπξάμεσλ δεκφζηνπ θαη
ηδησηηθνχ ηνκέα θαη δηαηππψζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο ηδέεο θαη κνληέια ζπλεξγαζίαο.
Έγηλε αλάιπζε ησλ ιφγσλ πνπ θαζηζηνχλ ηα απνθεληξσκέλα ζρήκαηα (κε
ζπλεξγαζία φκνξσλ Γήκσλ, Ννκαξρηψλ ή Πεξηθεξεηψλ) πην θαηάιιεια απφ έλα
παλειιαδηθφ ζρήκα.
Η ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ επέθηαζεο θαη αμηνπνίεζεο
κεηξνπνιηηηθψλ νπηηθψλ δηθηχσλ αλέδεημε φηη ηα κνληέια ζηα νπνία νη ΟΤΑ
δηαηεξνχλ κφλν ηνλ έιεγρν ηνπ επηπέδνπ ηεο «παζεηηθήο» ππνδνκήο (αγσγνί, ίλεο) κε
«αλνηθηή πξφζβαζε» ζην επίπεδν ηνπ ελεξγνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ
παξνπζηάδνπλ ηα πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα. Γηα ηε δηαρείξηζε ηεο επέθηαζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ηεο ππνδνκήο πξνηάζεθε ε ζχζηαζε (δηα)δεκνηηθψλ εηαηξεηψλ ζχκθσλα
κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ζρεηηθφ λφκν πεξί δηαδεκνηηθψλ ζπλεξγαζηψλ ή ε αλάζεζε
απηνχ ηνπ έξγνπ ζε εμεηδηθεπκέλεο εηαηξείεο κε ζρεηηθή ηερλνγλσζία.
Σπδεηήζεθαλ ξπζκηζηηθά δεηήκαηα ηεο εκπινθήο ησλ ΟΤΑ ζε πξσηνβνπιίεο
θαηαζθεπήο/ιεηηνπξγίαο ππνδνκψλ, κε βηψζηκα κνληέια αλάπηπμεο δηθηχσλ
πξφζβαζεο επφκελεο γεληάο, θαη κε ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο θαηλνηνκηθψλ
δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο.
Δηδηθφηεξα, επηζεκάλζεθαλ ηα αθφινπζα ζεκεία:
o Η δξαζηεξηνπνίεζε ησλ ΟΤΑ ζηελ αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ
ζα πξέπεη λα εληζρχζεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηα θίλεηξα γηα πξφζζεηεο
ηδησηηθέο επελδχζεηο, ρσξίο άκεζε εκπινθή ζηελ εκπνξηθή
εθκεηάιιεπζε ιηαληθψλ ππεξεζηψλ. Έηζη, ηα λέα δίθηπα νπηηθψλ ηλψλ
πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ κε θξαηηθή επηδφηεζε ζα πξέπεη λα
εμαζθαιίδνπλ ηελ «αλνηθηή πξφζβαζε» , δειαδή λα είλαη δηαζέζηκα
ζε φινπο ηνπο εκπνξηθνχο παξφρνπο ππεξεζηψλ, κε ηζφηηκνπο φξνπο
(δηαθάλεηα), θαη κε θνζηνζηξεθή ηηκνιφγεζε. Σε θάζε πεξίπησζε,
πξέπεη λα ηεξνχληαη νη θνηλνηηθνί θαλνληζκνί πεξί "θξαηηθψλ
εληζρχζεσλ", ψζηε λα απνηξέπνληαη πξνζθπγέο θαη πξφζηηκα εηο
βάξνο ηεο ρψξαο καο.
o Γηα ηελ αζθαιέζηεξε βησζηκφηεηα ησλ ππνδνκψλ, πξέπεη λα
επηιέγνληαη νη πιένλ δφθηκεο ηερλνινγηθέο ιχζεηο. Πέξαλ ησλ
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επέιηθησλ αζχξκαησλ ππνδνκψλ, πνιιέο ζχγρξνλεο εθηηκήζεηο
ζπγθιίλνπλ ζηελ άπνςε πσο ε πξφζβαζε κε νπηηθέο ίλεο κέρξη ην
ζπίηη (FTTH) απνηειεί ηελ πιένλ αζθαιή επέλδπζε, πνπ κπνξεί λα
αληαπνθξηζεί ζηηο (ξαγδαία απμαλφκελεο) αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ηηο
επφκελεο δχν δεθαεηίεο. Μεηαμχ ησλ δηθηχσλ πξφζβαζεο FTTH, ε
θαιχηεξε, αλ θαη αθξηβφηεξε, ιχζε είλαη ε αξρηηεθηνληθή point-topoint, ε νπνία δηαζθαιίδεη απεξηφξηζην εχξνο δψλεο, ρακειφ
δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο, θαη επθνιία ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ σο πξνο ηελ
αιιαγή εκπνξηθνχ παξφρνπ.
o Μεγάιν κέξνο ηεο πξνζπάζεηαο ησλ ΟΤΑ πξέπεη λα επηθεληξσζεί
ζηελ αλάπηπμε δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνπο πνιίηεο, κε
εθαξκνγέο ειεθηξνληθήο ηνπηθήο δηαθπβέξλεζεο, ελεκέξσζεο,
ςπραγσγίαο θαη άκεζεο δεκνθξαηίαο. Έηζη δεκηνπξγείηαη πξφζζεηε
αμία ζηηο ππεξεζίεο ησλ ΟΤΑ, κε επξεία ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, θαη
ρσξίο ππέξκεηξε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε.
o Πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ηζφηηκε πξφζβαζε ζε δηθαηψκαηα δηέιεπζεο
θαη ρξήζεο γηα ηελ θαηαζθεπή δηθηχσλ απφ ελαιιαθηηθνχο
ηειεπηθνηλσληαθνχο παξφρνπο

4. Επξπδωληθέο ππεξεζίεο πνπ κπνξνύλ λα πξνζθεξζνύλ ζηηο
ηνπηθέο θνηλωλίεο
Ο ζρεδηαζκφο θαη ε παξνρή επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν πξνο ηηο
ηνπηθέο θνηλσλίεο απνηειεί ζεκαληηθή πξφθιεζε γηα ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο. Σηελ πξννπηηθή απηή θαζνξηζηηθή ζεκαζία έρεη ε επηηπρήο
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ δηαδηθηπαθνχ
Πεξηβάιινληνο ζηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο γηα ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ
ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, αιιά θαη ησλ
άιισλ ζπλαθψλ έξγσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγάκκαηνο «Κνηλσλία ηεο
Πιεξνθνξίαο» γηα ηελ αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο
ρψξαο.
Δηδηθφηεξα, ην έξγν ηνπ «Δληαίνπ Γηαδηθηπαθνχ Πεξηβάιινληνο ησλ ΟΤΑ γηα ηελ
εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη ησλ επηρεηξήζεσλ» ζα παξέρεη ηηο αθφινπζεο
ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν:
Γηα ηνπο πνιίηεο:
•

Πιεξσκή Γεκνηηθψλ ηειψλ, θφξσλ, πξνζηίκσλ θαη ρξεψζεσλ ππεξεζηψλ

•

Δγγξαθή / δηαγξαθή / ηξνπνπνίεζε ζηα δεκνηηθά κεηξψα

•

Έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ
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•

Πνιενδνκηθά ζέκαηα - έθδνζε νηθνδνκηθψλ άδεηψλ

•

Σπγθνηλσλίεο θαη νδηθφ δίθηπν

•

Πεξηβάιινλ – θαζαξηφηεηα – αλαθχθισζε

•

Υγεία θαη Κνηλσληθή θξνληίδα

•

Δθπαίδεπζε

•

Πνιηηηζκφο – ςπραγσγία

•

Τνπηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα

•

Ηιεθηξνληθή δεκνθξαηία (e-democracy)

Γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο:
•

Άδεηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ

•

Αηνκηθέο άδεηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο

•

Πιεξσκή Γεκνηηθψλ ηειψλ, θφξσλ θαη πξνζηίκσλ

5. Σα αλζξώπηλα δίθηπα κεηαθνξάο γλώζεο, πείξαο θαη
επηθνηλωλίαο
Η δεκηνπξγία θαη ε ιεηηνπξγία αλζξψπηλσλ δηθηχσλ γηα ηε κεηαθνξά γλψζεο θαη
πείξαο θαη γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ζηειερψλ ηεο απηνδηνίθεζεο πνπ πινπνηνχλ
έξγα ΤΠΔ δηεπθνιχλεη θαη ππνζηεξίδεη ηελ πινπνίεζε θαη θπξίσο ηε ιεηηνπξγηθή
αμηνπνίεζε ησλ έξγσλ απηψλ θαη επηηξέπεη ηελ θσδηθνπνίεζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηε
δηάρπζε ηεο ζρεηηθήο γλψζεο. Γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επηινγήο απηήο αθηεξψζεθε- κε
αθνξκή ην Σπλέδξην- κηα πξφζζεηε εκέξα γηα κηα πξψηε ζπλάληεζε ελεκέξσζεο,
πξνβιεκαηηζκνχ θαη επηθνηλσλίαο. Η ΚΔΓΚΔ ζα αλαιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξακε βάζε θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ηνπ ΔΒΔΟ/ΔΜΠ- θαη ζε
ζπλεξγαζία κε ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο θνξείο ΙΤΑ, ΠΔΤΑ, ΔΔΤΑ θαη εξεπλεηηθνχο/
επηζηεκνληθνχο θνξείο γηα ηε ζπγθξφηεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηφζν ηνπ δηθηχνπ γηα
ηελ επξπδσληθφηεηα φζν θαη γηα ηα ππφινηπα δίθηπα πνπ έρνπλ πξνηαζεί
(πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, γεσγξαθηθά πιεξνθνξηαθά (GIS) θαη γηα ηελ
αλαδηνξγάλσζε). Η ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ ζα ππνζηεξηρζεί κε ηε δεκηνπξγία ηνπ elocal government forum κε βάζε ηελ πξφηαζε ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ηνπ
ΔΒΔΟ/ΔΜΠ, κε βάζε ην επηηπρεκέλν θαη αλαγλσξηζκέλν απφ ηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή κνληέιν ηνπ e-business forum.
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6. Οη δεκόζηεο πνιηηηθέο θαη νη επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα
ηελ πξνώζεζε ηεο επξπδωληθόηεηαο
Η δηαζεζηκφηεηα θαη ε αμηνπνίεζε ηεο επξπδσληθφηεηαο δελ πξνθχπηεη ζην πιαίζην
κηαο απηφκαηεο δηαδηθαζίαο ζην πιαίζην ηεο αγνξάο. Η δηεζλήο εκπεηξία δείρλεη φηη
παξηαηεξνχληαη ρξνληθέο πζηεξήζεηο αιιά θαη επηιεθηηθή αλάπηπμε ζε νξηζκέλεο
κφλνλ πεξηνρέο, πνπ απνδεηθλχνληαη επηρεηξεκαηηθά πξνζνδνθφξεο. Γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ απαηηνχληαη δεκφζηεο παξεκβάζεηο γηα ηελ
πξνψζεζε ηεο επξπδσληθφηεηαο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ άξζε ησλ αληζνηήησλ, ζηνλ
πεξηνξηζκφ ησλ ςεθηαθψλ ραζκάησλ θαη ζηελ ππνζηήξημε ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη
ηνπηθήο αλάπηπμεο. Η δεκφζηα απηή παξέκβαζε πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ θαη
ππεξεζηψλ θαη ηε δηάρπζε ησλ σθειεκάησλ ηνπο. Πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ
ελεξγνπνίεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα, αιιά θαη ηνπ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ
θάζε πεξηνρήο θαζψο θαη λα θηλεηνπνηήζεη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο γηα ηελ πξνψζεζε
ηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο θαη ηε δηάδνζε ηεο ρξήζεο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ,
πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί κηα θξίζηκε κάδα απαηηεηηθψλ ρξεζηψλ.

7. Οη αλαγθαίεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή
ηωλ πνιηηηθώλ πξνώζεζεο ηεο επξπδωληθόηεηαο
Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ πξνψζεζεο ηεο επξπδσληθφηεηαο
απφ ηνπο θνξείο ηεο απηνδηνίθεζεο, είλαη απαξαίηεηε ε δηακφξθσζε νξηζκέλσλ
θξίζηκσλ πξνυπνζέζεσλ ζηηο νπνίεο ε ΚΔΓΚΔ κπνξεί λα ζπκβάιιεη. Μεηαμχ απηψλ
νη ζεκαληηθφηεξεο είλαη:
Η απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζε θαη ε νξγάλσζε ηεο ππνδνρήο
θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο αμηνπνίεζεο επξπδσληθψλ έξγσλ πνπ πινπνηνχληαη είηε απφ
ηνπο δήκνπο είηε απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα.
Η επαηζζεηνπνίεζε ησλ αηξεηψλ γηα ηε ζεκαζία ηεο επξπδσληθφηεηαο θαη
επξχηεξα ηεο ιεηηνπξγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΤΠΔ. Σηελ θαηεχζπλζε απηή ε
επηηπρήο πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «ςεθηαθφο δήκνο» ηνπ ΙΤΑ είλαη
θαζνξηζηηθή.
Ο νξηζκφο ηνπ ππεπζχλνπ γηα ηελ ΚηΠ ζε θάζε δήκν θαη ε ζπγθξφηεζε ηεο
αληίζηνηρεο νκάδαο πνπ ζα αζρνιεζεί θαη κε ηελ πξνψζεζε ηεο
επξπδσληθφηεηαο.
Η αμηνπνίεζε ηνπ έξγνπ ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ηε δεκηνπξγία εληαηνπ δηαδηθηπαθνχ
πεξηβάιινληνο γηα ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ (επξπδσληθψλ) ππεξεζηψλ ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν πξνο ηνπο δεκφηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο.
Η κεηαηξνπή ησλ δεκφζησλ ρψξσλ (ζρνιεία, πιαηείεο, βηβιηνζήθεο, ζηαζκνχο
θ.α.) ζε θέληξα ειεχζεξεο πξφζβαζεο (hot spot).
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Η ελζάξξπλζε ηεο επξπδσληθφηεηαο ζε λέα θαη αλαθαηληζκέλα θηίξηα (μεθηλψληαο
απφ ηα δεκφζηα θαη δεκνηηθά).
Η νξγάλσζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ απηνδηνηθεηηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ
δεκνηηθψλ ππαιιήισλ ζηε ρξήζε θαη ηελ αμηνπνηεζε ησλ ΤΠΔ.
Η πξνψζεζε πξνγξακκάησλ καδηθήο εμνηθείσζεο ησλ δεκνηψλ ζηε ρξήζε ηνπ
Γηαδηθηχνπ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο (εηδηθά γηα απηναπαζρνινχκελνπο, άλεξγνπο,
πνιίηεο κεγαιχηεξσλ ειηθηψλ)
Παξνρή απφ πνιιά θαλάιηα δεκφζησλ ππεξεζηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν
(ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, πγείαο, εθπαίδεπζεο).
Γηεπθφιπλζε ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ ζηελ
επξπδσληθή πξφζβαζε.
Αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ ΤΠΔ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ/
εξεπλεηηθψλ δπλάκεσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο (ηνπηθά ΑΔΙ, ΤΔΙ θαη ζρνιηθφ
δίθηπν).
Δπξπδσληθή πξφζβαζε ζε θάζε ζπίηη (νπηηθή ίλα ζην ζπίηη).

8. Η ζηξαηεγηθή θαη νη πξνηάζεηο ηεο Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
Η ΚΔΓΚΔ ζα δηακνξθψζεη φιεο ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο θαη ζα αλαιάβεη φιεο
ηηο απαξαίηεηεο πξσηνβνπιίεο ψζηε ε ζηξαηεγηθή ηεο γηα ηελ έληαμε θαη ηελ ηζρπξή
παξνπζία ησλ δήκσλ ζηελ ςεθηαθή επνρή λα πινπνηεζεί κε ηνλ απνδνηηθφηεξν θαη
απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ ςεθηαθή ζχγθιηζε ηεο ρψξαο
κε ην κέζν επξσπατθφ επίπεδν. Η ζηξαηεγηθή απηή έρεη θεληξηθή επηδίσμε ηε
ιεηηνπξγηθή αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζηε
δνπιεηά ησλ δήκσλ, ζηελ ηνπηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηελ θαζεκεξηθή δσή θαη ηελ
ελδπλάκσζε ησλ δεκνηψλ. Καη ζηελ πνξεία απηή ε επξπδσληθφηεηα έρεη θεληξηθή
ζέζε.
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