
Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Πολιτική / Ημερήσια
Ημερομηνία: Τετάρτη, 14-06-2017
Σελίδα: 19
Μέγεθος: 137 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 14810
Επικοινωνία εντύπου: (210) 4808000

Λέξη κλειδί: ΕΛΤΑ

www.clipnews.gr



Είδος: Newsletter / Κύριο
Ημερομηνία: Τρίτη, 13-06-2017
Σελίδα: 2
Μέγεθος: 92 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 6000
Επικοινωνία εντύπου: 210 7712400

Λέξη κλειδί: ΕΛΤΑ

ΕΕΤΤ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΟ 9ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 9ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ με τίτλο «Ηλεκτρο-
νικές επικοινωνίες και ταχυδρομικές υπηρεσίες στην ενιαία ψηφιακή αγορά». Περισ-
σότερα από 600 στελέχη από τις αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ταχυδρομείων, 
καθώς και ραδιοτηλεοπτικών μέσων, εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή  Ένωση, 

διεθνείς ρυθμιστικές αρχές και διεθνείς οργανισμοί επεσήμαναν την 
αναπτυξιακή διάσταση των ευρυζωνικών επενδύσεων, τη δυναμική της 
υβριδικής τηλεόρασης και τις προοπτικές των αγορών ταχυδρομείων και 
ταχυμεταφορών στο πλαίσιο εφαρμογής του «Ψηφιακού Θεματολογίου 

2020» και των νέων τεχνολογικών εξελίξεων. Βασικά θέματα συζήτησης ήταν μεταξύ 
άλλων οι επενδύσεις σε δίκτυα πρόσβασης επόμενης γενιάς, οι εμπειρίες και βέλτιστες 
πρακτικές από άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε. Περισσότερα στο businessnews.gr.

www.clipnews.gr



Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Ημερήσια / Ν. Μεσσηνίας
Ημερομηνία: Δευτέρα, 12-06-2017
Σελίδα: 2
Μέγεθος: 34 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: (27210) 21421

Λέξη κλειδί: ΕΛΤΑ

Παράπονα για τα ΕΛΤΑ στα Αρφαρά 

ΠΑΡΑΠΟΝΑ για τα ΕΛΤΑ στ’ Αρφαρά δεχθήκαμε χθες. Οπως μας είπαν, ο διανομέας αφήνει
την αλληλογραφία σε μια κασέλα στο παντοπωλείο (πρώην ταβέρνα Κουρκουλή) και οι κάτοικοι
της περιοχής πρέπει να πάρουν από κει το φάκελό τους, χωρίς όμως να γνωρίζουν αν υπάρχει κάτι
γι’ αυτούς. Ακόμα, μας ενημέρωσαν ότι υπάρχουν εκκρεμότητες με συντάξεις που δεν έχουν
δοθεί ακόμα στ’ Αρφαρά, παρότι έχουν περάσει 2-3 μήνες μετά την απώλεια του επαγγελματία
πράκτορα στην περιοχή. Γ.Σ.

www.clipnews.gr



Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Ημερήσια / Πατρών
Ημερομηνία: Σάββατο, 03-06-2017
Σελίδα: 2
Μέγεθος: 73 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: (2610) 270.733, 224.441

Λέξη κλειδί: ΕΛΤΑ

www.clipnews.gr


