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Δηαηύπσζε 7 ζεκείσλ γηα άκεζε θνηλή δξάζε ησλ 

ςεθηαθώλ θνηλνηήησλ ηεο ρώξαο

 Έληαμε όισλ ησλ Δήκσλ ηεο ρώξαο ζηα δίθηπα

 Έλαξμε παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ΜΑΝ

 Επέθηαζε ησλ ΜΑΝ.Οινθιήξσζε ησλ έξγσλ

 Αμηνπνίεζε Αζύξκαησλ δηθηύσλ

 Δηαζύλδεζε ησλ ΜΑΝ

 Παξέκβαζε ζην ζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ θαη δηθηύσλ

 Πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο γηα Σερληθή βνήζεηα ζηνπο Δήκνπο



Δηεθδηθνύκε ηε ζπκκεηνρή ζην δηαρεηξηζηηθό ζρήκα ησλ ΜΑΝ / 

We demand participation in the management pattern of MAN

 Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηε δεκόζηα δηαβνύιεπζε γηα 
ηελ αλάδεημε επηρεηξεκαηηθνύ ζρήκαηνο 
εθκεηάιιεπζεο – αμηνπνίεζεο (Δηαρεηξηζηή) ησλ 
ΜΑΝ ζα πξέπεη λα ζπγθεθξηκελνπνηεζεί θαη λα 
ζεζκνζεηεζεί ε ζπκκεηνρή ησλ Δηαδεκνηηθώλ 
ρεκάησλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηε 
δηαρείξηζε, εθκεηάιιεπζε θαη αλάπηπμε ησλ 
δηθηύσλ κε ζηόρν ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία 
δηθηύσλ αλνηθηήο θαη ηζόηηκεο πξόζβαζεο ζηνπο 
θνξείο παξνρήο ηειεπηθνηλσληαθώλ θαη άιισλ 
επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ 



Δηεπθξίληζε ηνπ ξόινπ ησλ δηθηύσλ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 

δηαγσληζκνύ

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

 Επηπιένλ ζα πξέπεη λα έρεη δηεπθξηληζηεί ν 

ξόινο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξηλ ηελ 

έλαξμε ηνπ Δηαγσληζκνύ. Τπό ηελ 

παξαπάλσ ηδηόηεηα ν ξόινο ησλ 

Δηαδεκνηηθώλ ρεκάησλ δελ αθνξά ζηελ 

παξνρή ηειεπηθνηλσληαθώλ ππεξεζηώλ 

αιιά κόλν ζηε δηαρείξηζε παζεηηθώλ 

ππνδνκώλ, όπσο έρεη απνδείμεη κέρξη 

ζήκεξα ε δηεζλήο εκπεηξία



Αξηζκόο γεσγξαθηθώλ δσλώλ Number of geographical zones

 Ο ηειηθόο αξηζκόο ησλ γεσγξαθηθώλ δσλώλ ζα 
πξέπεη λα ζπλεθηηκήζεη: 

 1. Σελ αμηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκώλ 
πνπ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί από ην Γ’ ΚΠ

 2. Σα ηερλννηθνλνκηθά θξηηήξηα βησζηκόηεηαο, 
ιακβάλνληαο ππόςε ηηο αληίζηνηρεο κειέηεο 
βησζηκόηεηαο ησλ Σερληθώλ πκβνύισλ αλά 
Πεξηθέξεηα

 3. Σα γεσγξαθηθά θξηηήξηα γηα ελνπνηεκέλεο 
γεσγξαθηθά πεξηνρέο (γεσγξαθηθή ζπλέρεηα)

 Απηά ηα θξηηήξηα έρνπλ ζπλππνινγηζηεί θαηά ηε 
δεκηνπξγία ησλ ηεζζάξσλ (4) ππαξρόλησλ 
Δηαδεκνηηθώλ ρεκάησλ.



Ο ξόινο ησλ ηνπηθώλ δηαδεκνηηθώλ δηθηύσλ

The role of local inter-municipal networks
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