65 χιλιάδες νέες γραμμές
WINDFiber σε Καλλιθέα, Νίκαια
και Κορυδαλλό
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Μεταχύτητες έως και 200mbps τρέχουν πλέον τρεις νέες περιοχές στην Αττική. Οι κάτοικοι και οι
επιχειρήσεις των δήμων Καλλιθέας, Νίκαιας και Κορυδαλλού έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν
υψηλές ταχύτητες καθώς ολοκληρώθηκε τοπικά η εγκατάσταση του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών
ινών της WIND.
Οιυποδομές νέας γενιάς του δικτύου οπτικών ινών της WIND στις νέες περιοχές κάλυψης
αξιοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες για την παροχή γρήγορου Internet, περιλαμβάνοντας
υλοποιήσεις μέχρι την καμπίνα (FTTC)και μέχρι το σπίτι και τον τελικό χρήστη (FTTH). Συνολικά οι
γραμμές που καλύπτει το δίκτυο οπτικών ινών της WIND σε Νίκαια, Κορυδαλλό και Καλλιθέα είναι
65.000.

"Έχωπει πολλές φορές ότι το μέλλον των πόλεων, αν θέλουμε να τις αποκαλούμε και να είναι
πραγματικά "σύγχρονες", βρίσκεται στις νέες τεχνολογίες και οπωσδήποτε, προϋπόθεση είναι να
διαθέτουν από τώρα τις απαραίτητες υποδομές για γρήγορο Internet και άριστη ποιότητα στις
επικοινωνίες"δήλωσε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, Γιώργος
Ιωακειμίδης."Είναι υποχρέωσή μας να παρέχουμε σε όλους τους δημότες, χωρίς καθυστερήσεις ή
περιορισμούς, τη δυνατότητα πρόσβασης σε ό,τι πιο σύγχρονο μπορεί να προσφέρει η
τεχνολογία κάθε στιγμή. Η εγκατάσταση νέου δικτύου οπτικών ινών σε όλη την πόλη, είναι η
απολύτως απαραίτητη υποδομή και η προϋπόθεση που ανοίγει νέους ορίζοντες στην επικοινωνία,
την εμπορική κι επιχειρηματική δραστηριότητα και αποτελεί παράγοντα που μπορεί να συμβάλλει
στην τόνωση της τοπικής οικονομίας".
Τώραοι χρήστες Καλλιθέας, Νίκαιας και Κορυδαλλού μπορούν εύκολα και κυρίως γρήγορα να

δουν την αγαπημένη τους ταινία σε video streaming στην καλύτερη ποιότητα και χωρίς
"διαλείμματα", να μπουν στο πεδίο της μάχης των online games και να συνομιλήσουν με τους
συμπαίκτες τους την ίδια στιγμή και χωρίς "κολλήματα", καθώς και να ανεβάσουν videos και
φωτογραφίες στα social media ακόμα πιο γρήγορα.
Σεδήλωση του, ο Δήμαρχος Κορυδαλλού Σταύρος Κασιμάτης ανέφερε σχετικά:"Η ολοκλήρωση
του έργου εγκατάστασης δικτύου οπτικών ινών στον Δήμο Κορυδαλλού και η παροχή υψηλών
ταχυτήτων Internet είναι ένα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων
υπηρεσιών στην πόλη. Οι νέες σύγχρονες υποδομές επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη
πρόσβαση στις e-υπηρεσίες του Δήμου, του δημοσίου τομέα, της υγείας, της εκπαίδευσης, καθώς
και τη διασύνδεση των επιχειρήσεων και των πολιτών, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση του
Κορυδαλλού και την τόνωση της τοπικής οικονομίας. Πιστεύω ότι, η εξαιρετική συνεργασία Δήμου
και WIND, τόσο κατά τη διάρκεια του έργου, όσο και στη συνέχεια, μόνο οφέλη έχει για την τοπική
κοινωνία και την αναβάθμιση της ζωής των πολιτών".
ΗWIND εκτιμά ότι θα ολοκληρώσει το 50% της κάλυψης με υπηρεσίες οπτικών ινών στις περιοχές
που της έχουν παραχωρηθεί μέχρι τα τέλη του 2018.Η κατασκευή του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών
ινών προχωρά ικανοποιητικά με βάση το πλάνο παρά τις σημαντικές καθυστερήσεις
στη ρευματοδότηση του δικτύου και ήδη περισσότερες από103.000 γραμμές NGA είναι
ενεργοποιημένες.
"Για να πάμε την κοινωνία και τη χώρα μας ψηφιακά μπροστά, χρειαζόμαστε Internet πολύ
υψηλών ταχυτήτων μέσω δικτύων νέας γενιάς. Εμείς επενδύουμε εντατικά χτίζοντας νέα δίκτυα
οπτικών ινών και πρόσβασης και αυξάνουμε συνεχώς τις περιοχές όπου προσφέρουμε υπηρεσίες
Fiber τόσο για το σπίτι όσο και για τις επιχειρήσεις. Το 2020 θα ολοκληρωθεί το δεύτερο μέρος του
πλάνου της εταιρείας μας έχοντας υλοποιήσει επενδύσεις ύψους 500 εκατ. Ευρώ σε υποδομές
νέας γενιάς σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.", σχολίασε ο Νίκος Πανόπουλος, Γενικός
Διευθυντής Δικτύου της εταιρείας.
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