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Οι ευρωπαϊκές πόλεις: 
 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ τον Ευρωπαϊκό χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων ως 
ουσιαστικό πλαίσιο για αυτόν τον χάρτη, 
είναι ΕΝΗΜΕΡΕΣ ότι η εμφάνιση της κοινωνίας της γνώσης φέρνει τις νέες 
ευκαιρίες για την κοινωνική ευημερία αλλά και τους νέους κινδύνους ανισοτήτων, οι 
συνέπειες των οποίων μπορούν να έχουν επιπτώσεις στη συνοχή που αναμένεται από 
τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, 
ΕΜΜΕΝΟΥΝ στην ιδέα ότι οι τοπικές δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να υιοθετήσουν 
τις στραμμένες προς τον πολίτη στρατηγικές στον τομέα της κοινωνίας γνώσης για να 
εξασφαλίσουν αποτελεσματικά ίσες ευκαιρίες και να παρέχουν συνέχεια δημόσιες 
υπηρεσίες καλύτερης ποιότητας,  
είναι ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΕΣ ότι οι τοπικές κυβερνήσεις πρέπει να διαδραματίσουν έναν 
ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη της χρήσης Διαδικτύου για να υποκινήσουν την τοπική 
δημοκρατία και την κοινωνική χρησιμότητα, στοχεύοντας στην υποστήριξη των 
ενεργειών των πόλεων μας για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας, 
είναι ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΕΣ να βελτιώσουν την τοπική διακυβέρνηση και να 
ενισχύσουν τη σχέση μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών και των τοπικών αρχών για να 
επιτύχει μια ανταγωνιστική και ικανή κοινωνία. 
 
Υπογράφων 
Ο υπογράφων, Κουράκης Ιωάννης που αντιπροσωπεύω την πόλη του Ηρακλείου, 
έχοντας το δικαίωμα, τη δύναμη λήψης αποφάσεων ή μια εξουσιοδότηση 
αντιπροσώπευσης της πόλης, και, υπό την ιδιότητα να έχω ένα μερίδιο της ευθύνης 
για την κοινωνία της γνώσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Στόχοι 
Αναλαμβάνουμε , μέσα στη σφαίρα της ευθύνης και των δραστηριοτήτων μας, να 
προωθήσουμε τη δημιουργία και την παροχή των υπηρεσιών που στοχεύουν στην 
επίτευξη των ακόλουθων τοπικών στόχων: 
 

1. προώθηση της πρόσβασης στο Διαδικτύο για όλους και ενθάρρυνση της 
αποτελεσματικής χρήσης και της εμπιστοσύνης του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες 
που εδράζονται στις νέες τεχνολογίες.  

2. ενίσχυση του θεμελιώδους δικαιώματος στην εκπαίδευση στην κοινωνία 
της γνώσης, επιτρέποντας στους ανθρώπους από όλες τις ηλικίες και τους τομείς να 
συμμετέχουν και να ωφεληθούν από την ανάπτυξη της Κοινωνίας της γνώσης. 

3. παροχή πρόσβασης στις φιλικές προς το χρήστη και κατανοητές δημόσιες 
πληροφορίες 

4. εξασφάλιση διαφανής δημόσιας διοίκησης 
 

Επιθυμούμε να εξασφαλίσουμε σταδιακά την αποτελεσματική αναγνώριση και την 
προστασία των ιδιαίτερων και μετρήσιμων δικαιωμάτων όλων των πολιτών στην 
κοινωνία της γνώσης που πρέπει να υπερνικήσουν οποιαδήποτε πιθανή απειλή της 
ψηφιακής διαίρεσης και να εξασφαλίσουν κοινωνική και εδαφική συνοχή. 
Επιθυμούμε ειδικότερα, μέσα στα όρια της ευθύνης και των ιδιαιτεροτήτων μας, να 



αναγνωρίσουμε και να προστατεύσουμε σταδιακά τα ακόλουθα δικαιώματα: 
Δικαιώματα 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Δικαιώματα στην πρόσβαση 
1.   κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω 
δημόσιου Διαδικτύου. κατά προτίμηση μέσω ενός ευρυζωνικού δικτύου. 
2.   κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχει εγγύηση για την ασφάλεια 
και τη μυστικότητα οποιοιδήποτε προσωπικού στοιχείου διακινούμενο μέσω των σε 
απευθείας σύνδεση δημόσιων υπηρεσιών. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II. Δικαιώματα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 
3.   κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχει το δικαίωμα να αποκτήσει τις 
βασικές δεξιότητες για αποτελεσματική χρήση των υπηρεσιών και των πληροφοριών 
μέσω των ΤΠΕ 
4.   κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχει πρόσβαση στην εξατομικευμένη 
βοήθεια όταν έχει πρόσβαση και χρησιμοποιεί δημόσιο ΤΠΕ - εξοπλισμό και 
εγκαταστάσεις 
5.   κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχει πρόσβαση στις ισόβιες e- learning 
πλατφόρμες ωφελούμενος από όλους τους διαθέσιμους πόρους που παράγονται από 
τις εγκαταστάσεις επικοινωνίας-τεχνολογίας και συμμετέχει έτσι στην κοινωνία της 
γνώσης 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III: Δικαιώματα στις σε απευθείας σύνδεση - πληροφορίες 
6.   κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχει πρόσβαση στις καλύτερες 
ποιοτικές πληροφορίες που παράγονται από τις δημόσιες υπηρεσίες 
7.   κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχει πρόσβαση στις σε απευθείας 
σύνδεση πληροφορίες ανεξάρτητα από δυσκολίες 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: Δικαιώματα στη σε απευθείας σύνδεση - συμμετοχή 
8.   Σε κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξασφαλιστεί το δικαίωμα να 
συμμετέχει με τις ΤΠΕ πλατφόρμες στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της τοπικής 
κυβέρνησης του/της 
9.   κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα λάβει πίσω από την δημόσια διοίκηση 
σε απευθείας σύνδεση αποτελέσματα διαβουλεύσεων 
 
 
          Ο Υπογράφων 
 
        Γιάννης Κουράκης 
      Δήμαρχος Ηρακλείου 


