ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ψήθος εμπιζηοζύνης ζηο έργο ηης Cyta
Έγθξηζε πξόζζεηεο ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηελ ηόλσζε ηεο δήηεζεο επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ ζηελ
ειιεληθή πεξηθέξεηα, κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο ΘηΠ Α.Δ.
Αθήνα, 2 Οκηωβρίοσ 2009. Ζ Κοινωνία ηης Πληροθορίας (ΚηΠ Α.Δ) αλαγλσξίδνληαο ηελ
πξνζθνξά ηεο λενζύζηαηεο Cyta, ζπγαηξηθήο ηνπ εζληθνύ νξγαληζκνύ ηειεπηθνηλσληώλ ηεο Θύπξνπ
ζηε δηάδνζε ηεο επξπδσληθόηεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα θαη επηβξαβεύνληαο ηε ζπλέπεηά ηεο σο πξνο ηελ
νινθιήξσζε ηνπ αλαηεζέλ έξγνπ, ελέθξηλε ηε ρνξήγεζε πξόζζεηνπ ρξεκαηηθνύ πνζνύ γηα ηελ
ηόλσζε ηεο δήηεζεο επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ ζηελ Πεξηθέξεηα (Άμνλαο ΗΗ). Ζ εμαζθάιηζε λέαο
ρξεκαηνδόηεζεο νθείιεηαη ζηελ εκπξόζεζκε θαη επηηπρή πινπνίεζε ηόζν ηνπ Άμνλα Η (αλάπηπμε
ππνδνκώλ) όζν θαη ηνπ Άμνλα ΗΗ (δηάζεζε επηδνηνύκελσλ επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ) ηνπ έξγνπ ην
νπνίν ε Cyta είρε αλαιάβεη ζην πιαίζην ηεο δξάζεο «Χξεκαηνδόηεζε επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε
ηεο επξπδσληθήο πξόζβαζεο ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο».
Mε αθνξκή ην γεγνλόο όηη ε Cyta νινθιήξσζε εγθαίξσο θαη απνηειεζκαηηθά ην ηκήκα ηνπ έξγνπ
πνπ ηεο αλαηέζεθε, ν Δηδηθόο Γξακκαηέαο Ψεθηαθνύ Σρεδηαζκνύ Θαζ. Βαζίλης Αζημακόποσλος,
δήισζε: «Ζ ρξεκαηνδόηεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο επξπδσληθόηεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα ζην πιαίζην ηεο

Ψεθηαθήο Σηξαηεγηθήο, έρεη ήδε θέξεη θαξπνύο πνπ απνιακβάλνπλ νη πνιίηεο. H Cyta νινθιεξώλεη
έγθαηξα θαη επηηπρώο ην ηκήκα ησλ επελδύζεσλ πνπ ηεο αληηζηνηρεί θαη θέξλεη αθόκε κηα πεξηνρή ηεο
Διιάδαο πην θνληά ζηελ ςεθηαθή επνρή. Δίκαη εμαηξεηηθά ηθαλνπνηεκέλνο, πνπ ην «Σρέδην γηα ηελ
Αλάπηπμε ηεο Δπξπδσληθόηεηαο» έρεη θέξεη ην γξήγνξν Internet ζηελ πόξηα ησλ πνιηηώλ ζε
νιόθιεξε ζρεδόλ ηε ρώξα».
Από ηελ πιεπξά ηνπ ν θ. Μιτάλης Δ. Ατιλλέως, Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο Cyta Δλλάδος ππνγξάκκηζε
ηα εμήο: «Οη πξνζπάζεηέο καο λα θαιύςνπκε βαζηθέο αλάγθεο επηθνηλσλίαο όιν θαη πεξηζζόηεξσλ

πνιηηώλ ηεο ειιεληθήο πεξηθέξεηαο, ηώξα δηθαηώλνληαη. Ζ εκπηζηνζύλε πνπ καο έδεημε ε ειιεληθή
πνιηηεία καο ηηκά θαη απνηειεί έλα επηπιένλ θίλεηξν γηα ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ πξνζπαζεηώλ θαη ηεο
δξάζεο καο ζηελ Πεξηθέξεηα. Δπηπιένλ, ην γεγνλόο κάο δεκηνπξγεί αηζηνδνμία πσο παξά ην κηθξό
δηάζηεκα παξνπζίαο καο ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη απηή ηε ρξνληά, ζα πεηύρνπκε ηνπο ζηόρνπο πνπ
έρνπκε ζέζεη. Γεζκεπόκαζηε λα ζπλερίζνπκε ην έξγν καο κε ηελ ίδηα ζνβαξόηεηα, επηδηώθνληαο ηε
ζηαδηαθή παλειιαδηθή καο επέθηαζε θαη ζπλδπάδνληαο πάληα ηελ επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε κε ηελ
θνηλσληθή πξνζθνξά».
Βάζεη ηεο παξαπάλσ εμέιημεο, ε Cyta Διιάδνο είλαη έηνηκε λα μεθηλήζεη εθ λένπ ηε δηάζεζε
επηδνηνύκελσλ πξντόλησλ ζηε Εώλε 5. Παξάιιεια, κε ζηαζεξά βήκαηα, ζπλερίδεηαη ε ζηαδηαθή
επέθηαζε ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαη ε ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα ηεο εηαηξείαο λα αληαπνθξηζεί κε
ζπλέπεηα ζην αίηεκα θαηνίθσλ αθόκε θαη απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρώλ, γηα επξπδσληθή πξόζβαζε ζε
ζπλδπαζκό κε ππεξεζία ζηαζεξήο ηειεθσλίαο. Ήδε νη ζπλδξνκεηέο ηεο εηαηξείαο έρνπλ ππεξβεί
κέρξη ζήκεξα ηνπο 35.000 θαη ζπλερίδνπλ λα απμάλνληαη θαζεκεξηλά.
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