
Σηραηηγική ζσνεργαζία Telecom Egypt και GRID Telecom. Διαζύνδεζη 

Ελλάδας – Αιγύπηοσ 

 

Η Telecom Egypt, ν πξώηνο νινθιεξσκέλνο πάξνρνο ηειεπηθνηλσληώλ ηεο Αηγύπηνπ 

θαη έλαο από ηνπο θνξπθαίνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο ππνζαιάζζησλ θαισδίσλ ζηελ 

πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ, θαη ε GRID Telecom, ζπγαηξηθή ηνπ Αλεμάξηεηνπ 

Γηαρεηξηζηή Μεηαθνξάο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΑΓΜΗΔ) ζηελ Διιάδα, ππέγξαςαλ 

κλεκόλην ζπλεξγαζίαο γηα ηε ζύλδεζε Διιάδαο θαη Αηγύπηνπ, κε ηε ρξήζε 

ππνζαιάζζησλ θαισδίσλ. Τν Μλεκόλην Σπλελλόεζεο ππεγξάθε ζηα θεληξηθά 

γξαθεία ηνπ ΑΓΜΗΔ ζηελ Αζήλα από ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν ηεο Telecom 

Egypt Adel Hamed θαη ηνλ πξόεδξν θαη δηεπζύλνληα ζύκβνπιν ηνπ ΑΓΜΗΔ Μάλν 

Μαλνπζάθε. Παξόληεο ζηελ ηειεηή ππνγξαθήο ήηαλ ν Υπνπξγόο Τειεπηθνηλσληώλ 

θαη Πιεξνθνξηθήο ηεο Αηγύπηνπ Dr. Amr Talaat, ν Υπνπξγόο Ψεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ηεο Διιάδαο Κπξηάθνο Πηεξξαθάθεο θαη ν Δπηηεηξακκέλνο ηεο 

Πξεζβείαο ηεο Αηγύπηνπ ζηελ Αζήλα Mohamed Elghazawy. 

Η ζηξαηεγηθή ζπκθσλία αλνίγεη ηνπο νξίδνληεο γηα ηελ πνιπηξνπηθή ζπλδεζηκόηεηα 

κεηαμύ Διιάδαο θαη Αηγύπηνπ, θαζώο θαη ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ 

ππεξζύγρξνλσλ δηθηύσλ ηεο Telecom Egypt θαη ηεο Grid Telecom θαη ηεο δηεζλνύο 

ηνπο εκβέιεηαο, κέζσ ηεο ππάξρνπζαο θαη ηεο κειινληηθήο δηαζύλδεζήο ηνπο κε 

γεηηνληθέο ρώξεο. 

Καηά ηελ ηειεηή ππνγξαθήο πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηκεξείο ζπλνκηιίεο κεηαμύ 

Υπνπξγώλ θαη πςειόβαζκσλ θπβεξλεηηθώλ αμησκαηνύρσλ ησλ δύν ρσξώλ, νη νπνίεο 

θάιπςαλ κηα ζεηξά ζεκάησλ, όπσο ηελ Τερλεηή Ννεκνζύλε, ηελ Καηλνηνκία θαη ηελ 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηα. 

Με εγρώξην δίθηπν νπηηθώλ ηλώλ πνπ απηή ηε ζηηγκή μεπεξλά ηα 4.000 km, ε Grid 

Telecom, θηλεηήξηα δύλακε ηνπ ΑΓΜΗΔ ζηελ αγνξά ησλ ηειεπηθνηλσληώλ, 

πξνζθέξεη ήδε δηαθνξνπνηεκέλε ζπλδεζηκόηεηα νπηηθώλ ηλώλ κεηαμύ ηεο Κξήηεο 

θαη ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο, επηπιένλ ηεο ππνδνκήο πνπ δηαζέηεη ζε Ιηαιία, 

Βαιθάληα θαη Κεληξηθή Δπξώπε, κέζα από ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζέζεο ηεο σο 

ζεκαληηθόο θόκβνο ζηελ Δπξώπε. 



Τν δηεζλέο δίθηπν ηεο Telecom Egypt εθηείλεηαη ζε πάλσ από 140 ζεκεία, ζε 

πεξηζζόηεξεο από 60 ρώξεο ζε όιν ηνλ θόζκν. Η εηαηξεία Telecom Egypt έρεη 

επελδύζεη ζε ππνζαιάζζηα θαισδηαθή ππνδνκή, ε νπνία είλαη ε ζπληνκόηεξε θαη πην 

αμηόπηζηε ζύλδεζε κεηαμύ Αθξηθήο, Αζίαο θαη Δπξώπεο, θαζηζηώληαο ηελ ηνλ 

ζπλεξγάηε πνιιώλ δηεζλώλ ηειεπηθνηλσληαθώλ θνξέσλ όια απηά ηα ρξόληα. 

Δπηπιένλ, ε Telecom Egypt εξγάδεηαη ζε πνιιαπιά επίπεδα ππνδνκώλ, όπσο ε 

δεκηνπξγία λέσλ ζηαζκώλ ππνβξπρίσλ θαισδίσλ, θαζώο θαη ε επέλδπζε ζε λέα 

ζπζηήκαηα θαη ιύζεηο πνπ ζα θαιύςνπλ ηελ απμαλόκελε παγθόζκηα δήηεζε ζε 

ςεθηαθή ηερλνινγία. 

Ο Υπνπξγόο Δπηθνηλσληώλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηεο Αηγύπηνπ, Γξ. Amr Talaat, 

δήισζε: «Η Αίγππηνο θαη ε Διιάδα έρνπλ ηζρπξνύο νηθνλνκηθνύο, πνιηηηθνύο θαη 

πνιηηηζηηθνύο δεζκνύο, νη νπνίνη έρνπλ ελώζεη ηηο δύν ρώξεο γηα ρηιηάδεο ρξόληα, 

δεδνκέλνπ όηη είλαη από ηνπο παιαηόηεξνπο πνιηηηζκνύο. Τν Μλεκόλην Σπλελλόεζεο 

πνπ ππνγξάθεθε κεηαμύ ησλ δύν εηαηξεηώλ ζα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ησλ 

δηκεξώλ ζπλεξγαζηώλ ζηνλ ηνκέα ησλ επηθνηλσληώλ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο, 

κεγηζηνπνηώληαο ηε δηαθίλεζε δεδνκέλσλ ζηε Μεζόγεην Θάιαζζα, κέζσ ηεο 

Αηγύπηνπ θαη ηεο Διιάδαο. Απηό ζα νδεγήζεη ζε κειινληηθέο ζπδεηήζεηο γηα ηελ 

επηηάρπλζε ηεο θαηαζθεπήο ππνζαιάζζησλ θαισδίσλ κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ, θαη ζα 

δηεπθνιύλεη ηε ξνή δεδνκέλσλ παγθνζκίσο». 

Ο ππνπξγόο Ψεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο Διιάδαο Κπξηάθνο Πηεξξαθάθεο δήισζε: 

«Σήκεξα ραηξεηίδνπκε ηελ ππνγξαθή ηνπ Μλεκνλίνπ γηα ηε δηαζύλδεζε Διιάδαο θαη 

Αηγύπηνπ κέζσ ππνζαιάζζησλ θαισδίσλ. Γηεξεπλνύκε πεξαηηέξσ ηε δπλαηόηεηα 

ζπλδεζηκόηεηαο, κε πςειή πνηόηεηα, κεγάιν όγθν δεδνκέλσλ θαη γξήγνξεο 

ππεξεζίεο. Απηή είλαη κηα ζεκαληηθή ζπκθσλία κεηαμύ ηεο Grid Telecom θαη ηεο 

Telecom Egypt, θαζώο ε δηαδξνκή ησλ θαισδίσλ επηηξέπεη ηε ζύλδεζε αλάκεζα ζηηο 

ρώξεο καο θαη κε όιεο ηηο επείξνπο, ελώ δηαζθαιίδεη ηελ αλάπηπμε ησλ αληίζηνηρσλ 

ςεθηαθώλ αγνξώλ καο». 

Ο πξόεδξνο θαη δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηνπ ΑΓΜΗΔ, Μάλνο Μαλνπζάθεο, δήισζε: 

«Ο ΑΓΜΗΔ, βαζηδόκελνο ζηε ζπλερή ζπλεξγαζία ηνπ κε ηελ Αίγππην ζηνλ 

ελεξγεηαθό ηνκέα, ζπλάπηεη κηα επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία κε ηελ Telecom Egypt, 

πνπ ζέηεη ηζρπξέο βάζεηο γηα λέα δηεζλή έξγα ζπλδεζηκόηεηαο ζηνλ αλαπηπζζόκελν 

ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληώλ κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ. Η ζπκθσλία ηνπ ΑΓΜΗΔ λα 



ζπλεξγαζηεί κε έλαλ από ηνπο θνξπθαίνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο ππνζαιάζζησλ 

θαισδίσλ ζηνλ θόζκν, πξνάγεη πεξαηηέξσ ηε δηεζλή αλαπηπμηαθή καο ζηξαηεγηθή 

θαη κπνξεί λα ζπκβάιεη ελεξγά ζηελ αλάδεημε ηεο Διιάδαο σο βαζηθνύ 

ηειεπηθνηλσληαθνύ θόκβνπ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ». 

Ο δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηεο Telecom Egypt, Adel Hamed, ζρνιίαζε: «Δίκαζηε ζηελ 

επράξηζηε ζέζε λα ζπλεξγαζηνύκε κε ηελ Grid Telecom, θαζώο απηή ε ζπλεξγαζία 

εληζρύεη ηε ζηξαηεγηθή καο λα επεθηείλνπκε πεξαηηέξσ ηηο ππνδνκέο καο θαη λα 

απμήζνπκε ηελ γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθώλ καο ζηνηρείσλ. Με 

ηελ Grid Telecom σο ζεκαληηθό ζηξαηεγηθό εηαίξν, ζα κπνξέζνπκε λα επεθηείλνπκε 

ηελ εκβέιεηά καο ζηελ Δπξώπε κέζσ ηνπ εθηεηακέλνπ δηθηύνπ ηεο Grid Telecom 

εληόο θαη εθηόο Διιάδαο». 

Ο δηεπζπληήο ηεο Grid Telecom, Γεώξγηνο Ψπξξήο, δήισζε: «Η Grid Telecom, ζηα 

κόιηο ηξία ρξόληα παξνπζίαο ηεο ζηελ αγνξά, έρεη επηηύρεη ζεκαληηθέο εγρώξηεο θαη 

δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο ζπλεξγαζίεο θαη έρεη ήδε αλαγλσξηζηεί σο βαζηθόο πάξνρνο 

ζηε ρνλδξηθή αγνξά ηειεπηθνηλσληώλ. Με απηό ην Μλεκόλην Σπλεξγαζίαο, ε 

Telecom Egypt γίλεηαη ζεκαληηθόο εηαίξνο θαη ηζρπξόο ζύκκαρνο γηα ηελ 

πεξηθεξεηαθή καο επέθηαζε θαη επηβεβαηώλεη ηελ εκπηζηνζύλε ησλ αγνξώλ ζηηο 

πξννπηηθέο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηεο Δηαηξείαο καο». 

 


