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ΓΔΛΤΗΟ ΤΥΠΟΥ
Το Παλαιό Φάληπο, ζε πανελλαδική ππυηιά,
ζηη νέα τηθιακή εποσή με ηασύηηηερ οπηικών ινών
Παξνπζία ηνπ Υπνπξγνύ Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληώλ
& Ελεκέξσζεο θ. Νίκος Παππά, ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα
Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ θ. Βαζίλη Μαγκλάπα, ηνπ
Πξνέδξνπ θαη Δηεπζύλνληα Σπκβνύινπ ηνπ Οκίινπ ΟΤΕ θ.
Μισάλη Τζαμάζ θαη ηνπ Δεκάξρνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ
Γιονύζη Φαηζηδάκη, ππαγμαηοποιήθηκε ζήμεπα, ζε ειδική
ηελεηή, η ππώηη ζύνδεζη πανελλαδικά οπηικήρ ίναρ ζηο
ζπίηι (Fiber to the Home) ζηο κηίπιο ηος ΟΤΔ , επί ηηρ οδού
Εαΐμη 13 ζηο Παλαιό Φάληπο. Σηελ δσληαλή επίδεημε πνπ
αθνινύζεζε, επηηεύρζεθαλ ηαρύηεηεο ζηαζεξνύ internet πνπ
έθηαζαλ ην 1Gbps, αλαδεηθλύνληαο ηηο απεξηόξηζηεο
δπλαηόηεηεο πνπ θέξλνπλ νη νπηηθέο ίλεο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα
ησλ ρξεζηώλ δεκνηώλ θαη επηρεηξήζεσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί
όηη ε αλαβάζκηζε ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνύ δηθηύνπ πος
ξεκίνηζε ζε πανελλαδική ππυηιά από ηο Παλαιό Φάληπο
σο ην ηέινο ηνπ 2019 ζα πεξηιακβάλεη 150.000 λνηθνθπξηά θαη
επηρεηξήζεηο ζε Αηηηθή, Θεζζαινλίθε θαη άιια κεγάια αζηηθά
θέληξα ελώ ζηαδηαθά ε ζπγθεθξηκέλε θάιπςε αλακέλεηαη λα
θζάζεη ην 1 εθαηνκκύξην λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο ην 2022.
Με ηελ ζπγθεθξηκέλε ελεξγνπνίεζε, νη θάηνηθνη θαη νη
επηρεηξήζεηο ηνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ απνιακβάλνπλ ηαρύηεηεο
Internet έσο 200Mbps( θαη κε δπλαηόηεηα αλαβάζκηζεο έσο
1Gbps) , θαζώο ν Όκηινο ΟΤΕ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Δεκνηηθή
Αξρή, νινθιήξσζε ηελ επέθηαζε ηνπ COSMOTEFiber ζηελ
πεξηνρή, δεκηνπξγώληαο έλα λέν δίθηπν νπηηθώλ ηλώλ κήθνπο
9ρικ.
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H ζπγθεθξηκέλε δξάζε αλαβάζκηζεο ηνπ δηθηύνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ζπλδξνκή θαη ηελ θαζνδήγεζε ηεο
Τερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Δήκνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ, ζε ρξόλν
ξεθόξ (2.5 κήλεο) θαη πεξηειάκβαλε κεηαμύ άιισλ ππόδεημε
ζηα ζπλεξγεία ησλ δηειεύζεσλ θαη νξηζκό ησλ ζεκείσλ πνπ
ηνπνζεηήζεθαλ νη θακπίλεο θαη ηα θξεάηηα
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε ζπλερήο εμέιημε ηνπ internet θαη νη
απμαλόκελεο αλάγθεο θαηαλαισηώλ θαη επηρεηξήζεσλ γηα πην
γξήγνξεο ηαρύηεηεο θαη κεγαιύηεξν όγθν θίλεζεο δεδνκέλσλ,
επηβάιινπλ ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππαξρόλησλ ηειεπηθνηλσληαθώλ
δηθηύσλ. Τα Δίθηπα Νέαο Γεληάο είλαη πνιύ ζεκαληηθά γηα ηε ρώξα
θαη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, θαζώο έρνπλ θνκβηθό ξόιν ζηελ
πξνζπάζεηα γηα αλάπηπμε. Αληηιακβαλόκελνο ηε ζεκαζία ησλ
ζύγρξνλσλ επξπδσληθώλ ππνδνκώλ γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη ηηο
ηνπηθέο επηρεηξήζεηο, ν Δήκνο Παιαηνύ Φαιήξνπ ζηήξημε από ηελ
αξρή ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, δηεπθνιύλνληαο ηηο εξγαζίεο
αλαβάζκηζεο ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνύ δηθηύνπ.
Τν γξήγνξν Internet κέζσ νπηηθώλ ηλώλ δηεπθνιύλεη ηελ
θαζεκεξηλόηεηα πνιηηώλ θαη ηνπηθώλ επηρεηξήζεσλ, θαζώο κεγάια
αξρεία «θαηεβαίλνπλ» θαη «απνζηέιινληαη» εμαηξεηηθά γξήγνξα,
ελώ ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη πνιιέο εξγαζίεο ηαπηόρξνλα, θαη
κε πνιιέο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο online. Με ηνλ ηξόπν απηό ζα
θαιπθζνύλ νη ζύγρξνλεο αλάγθεο γηα επηθνηλσλία, ςπραγσγία θαη
ζπλδεζηκόηεηα, ελώ παξάιιεια ζα δνζεί ζεκαληηθή ώζεζε ζηελ
ηνπηθή επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη αληαγσληζηηθόηεηα.
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