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Κύρια σημεία – δραστηριότητες 
 

 13 νέα μέλη από 12 χώρες εντάχθηκαν στην 

επιτροπή της «Ψηφιακής Οικονομίας» το 2012. 

 Η θητεία του προέδρου της επιτροπής, Herbert 

Heitmann, λήγει εντός του 2013.  

 Νέος πρόεδρος (co-chair) της ομάδας δράσης για 

την «Προστασία Ιδιωτικών Δεδομένων και 

Ιδιωτικής Ζωής» ο David Hoffman από την Intel. 

 Συνεργασία με ηγετικά στελέχη του «Internet 

Corporation for Assianged Names and Numbers» 

(ICANN) σχετικά με τις προτεραιότητες της 

επιχειρηματικής κοινότητας του ICANN. 

 Διοργάνωση συνεδρίου εντός του 2014 για τη 

διευκόλυνση των αμιγώς ηλεκτρονικών 

(paperless) εμπορικών συναλλαγών – υλοποίηση 

με τη συνεργασία σχετικών επιτροπών του ICC. 

 Ανάπτυξη ενός εύχρηστου και πολύ-λειτουργικού 

εργαλείου υποστήριξης με τίτλο «Επιχειρηματικές 

Προτεραιότητες για την Ψηφιακή Οικονομία», 

σχεδιασμένο για φορείς χάραξης πολιτικής. Το 

κείμενο δίνει έμφαση σε θέματα πολιτικής ICT σε 

σχετικές εμπορικές πρακτικές και συστάσεις. 

 Κείμενο προτάσεων της επιτροπής πάνω σε 

θέματα «Ρύθμισης Προστασίας Γενικών 

Δεδομένων» της ΕΕ τα οποία θα προωθηθούν σε 

Ευρωπαϊκούς φορείς για την ετήσια ημέρα 

Προστασίας Παγκόσμιων Δεδομένων (28-1-13) 

 

Εργασίες της Επιτροπής 
Η Επιτροπή δίνει έμφαση σε θέματα δημιουργίας 

θέσεων εργασίας και οικονομικής ανάπτυξης με 

βάση τις τεχνολογίες διαδικτύου (Internet), 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICTs) με 

παρέμβαση σε διεθνείς οργανισμούς όπως G8, G20, 

Ηνωμένα Έθνη (UN), Φόρουμ Διακυβέρνησης 

Διαδικτύου (IGF) και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 

 Τα προϊόντα του ICC μπορούν να χρησιμοποι-

ηθούν σε περαιτέρω επιχειρηματικές προτεραι-

ότητες όπως αυτές του G20. 

 To ICC τροφοδοτεί τις συστάσεις πολιτικής του 

G20 από το 2010 και θα συνεχίσει να 

συνεισφέρει και στη φετινή συνάντηση G20 

(Οκτώβριος, Αγία Πετρούπολη, Ρωσία). 

 Η ομάδα βιομηχανικών συνομοσπονδιών των 

χωρών του G20 δημιούργησαν επτά ομάδες 

δράσεις: α) Εμπορίου, β) Επενδύσεων 

Υποδομής, γ) Δημιουργίας Θέσεων Εργασίας και 

Ανθρώπινου Δυναμικού, δ) Ανάπτυξης και 

Καινοτομίας, ε) Χρηματοοικονομικών, στ) 

Διαφάνειας και Καταπολέμησης Διαφθοράς και 

ζ) Αποδοτικότητας των B20/G20,  αποτελούμε-

νες από ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου και 

από διακυβερνητικούς οργανισμούς (IGOs) με 

σκοπό τη διασύνδεση επιχειρηματικών και 

διακυβερνητικών διαδικασιών χάραξης πολιτι-

κής και την παροχή χρήσιμων συστάσεων 

πολιτικής. 

 

Άρθρο
1
 Επιτροπής για την επίδραση διαδικτύου 

(Internet) και τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνίας (ICTs)   

Αποτελεί εργαλείο ενημέρωσης της πολιτικής του ICC 

και εστιάζει στο θετικό ρόλο των ICT και του Internet 

για την προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας 

και της οικονομικής ανάπτυξης. Το άρθρο έτυχε πολύ 

μεγάλης αποδοχής από τις κυβερνήσεις και τους 

ενδιαφερόμενους φορείς και κατέλαβε ουσιώδη 

θέση σε σημαντικές ευκαιρίες προώθησης όπως προς 

το Internet Governance Forum (IGF). 

 

Άρθρο
2
 του ICC σχετικά με την ελευθερία του λόγου 

και την ελεύθερη ροή πληροφοριών on-line 

 Αποτελεί την πρόταση πολιτικής και την αρχή 

από μια σειρά εργασιών όπου το ICC θα 

μπορούσε να αξιοποιήσει για τη βελτίωση της 

                                                                 
1 http://www.iccwbo.org/Data/Policies/2012/ICC-policy-briefing-

tool-on-ICTs’-and-the-Internet’s-impact-on-job-creation-and-
economic-growth/ 
2 http://www.iccwbo.org/Data/Policies/2012/ICC-policy-

statement-on-the-freedom-of-expression-and-the-free-flow-of-
information-on-the-Internet/ 

http://www.iccwbo.org/Data/Policies/2012/ICC-policy-briefing-tool-on-ICTs%E2%80%99-and-the-Internet%E2%80%99s-impact-on-job-creation-and-economic-growth/
http://www.iccwbo.org/Data/Policies/2012/ICC-policy-briefing-tool-on-ICTs%E2%80%99-and-the-Internet%E2%80%99s-impact-on-job-creation-and-economic-growth/
http://www.iccwbo.org/Data/Policies/2012/ICC-policy-briefing-tool-on-ICTs%E2%80%99-and-the-Internet%E2%80%99s-impact-on-job-creation-and-economic-growth/
http://www.iccwbo.org/Data/Policies/2012/ICC-policy-statement-on-the-freedom-of-expression-and-the-free-flow-of-information-on-the-Internet/
http://www.iccwbo.org/Data/Policies/2012/ICC-policy-statement-on-the-freedom-of-expression-and-the-free-flow-of-information-on-the-Internet/
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παγκόσμιας επιχειρηματικής συνεισφοράς στην 

ελεύθερη ροή πληροφοριών, στην ελευθερία 

του λόγου και στα ανθρώπινα δικαιώματα στις 

συζητήσεις μέσα από το διαδίκτυο. 

 Ελήφθη πρωτοβουλία εξισορρόπησης για την 

επίτευξη συναίνεσης.  

 Κρίθηκε πολύ σημαντική η συμβολή των 

δραστηριοτήτων προώθησης του ICC και του 

«Business Action to Support the Information 

Society» (BASIS), ειδικά στο Φόρουμ 

Διακυβέρνησης Διαδικτύου (IGF) το 2012 (Baku, 

Azerbaijan). 

 

Ομάδα Δράσης για την Προστασία των 
Προσωπικών Δεδομένων και της 
Ιδιωτικότητας (DPP) 
Christopher Kuner & David Hoffman, Co-Chairs, DPP 

Task Force   

 Το ICC έχει εγγραφεί στο Μητρώο Διαφάνειας 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για νομικά πρόσωπα 

τα οποία συμβάλλουν με τις προτάσεις τους 

προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 Το άρθρο “Cross-border law enforcement 

access to company data
3
” είναι πλέον 

διαθέσιμο στον ιστοχώρο: ICC’s Protection of 

Personal Data and Privacy Task Force
4
. 

 

Τροποποίηση της Συνθήκης 108του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής  

 Η ομάδα δράσης οριστικοποίησε τις 

προτεινόμενες αλλαγές στη συνθήκη 108: 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/Dat

aProtection/default_en.asp 

 Το εγκεκριμένο κείμενο στάλθηκε στην 

επιτροπή «Μέσων και Κοινωνίας της 

Πληροφορίας» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

και αφού επανεξεταστεί, θα αποσταλεί με 

σχόλια την άνοιξη του 2013, στην επιτροπή 

Υπουργών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.  

 

 

 

 

                                                                 
3 http://www.iccwbo.org/Data/Policies/2012/Cross-border-law-

enforcement-access-to-company-data-current-issues-under-data-
protection-and-privacy-law/ 
4 http://www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/areas-of-

work/digital-economy/privacy-and-personal-data-protection/ 

 

Σχόλια του ICC σε θέματα ρύθμισης προστασίας 

γενικών δεδομένων της ΕΕ 

http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-

Rules/Document-centre/2013/ICC-comments-EU-

Gen-DP-Reg-Issues/  

Μελλοντικές ενέργειες 

 Νομική δικαιοδοσία σε θέματα προστασίας 

δεδομένων / υποδειγμάτων όρων ιδιωτικότητας 

σε αναθέσεις συμβάσεων υπηρεσιών μέσω 

“internet cloud”. 

 Έρευνα σχετικά με την ανάπτυξη πολιτικής για 

την προστασία παγκόσμιων δεδομένων η οποία 

θα εστιάζεται σε ζητήματα ανά χώρα, οφέλη και 

κινδύνους με σκοπό τη βελτίωση του ICC σε 

θέματα αφύπνισης και δια-λειτουργικότητας 

στη πολιτική προστασία παγκόσμιων δεδο-

μένων.  

 

Ομάδα Δράσης για το Διαδίκτυο και τις 
Τηλεπικοινωνίες 
Eric Loeb, Chair, Task Force in Internet and 

Telecommunications 

 

Εργασίες για τον εκσυγχρονισμό της Συνθήκης 

Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής 

 Τα μέλη αναπτύσουν σχετική πρόταση
5
 

πολιτικής για την εν λόγω συνθήκη.  

Παγκόσμιο Συνέδριο ITU στις Διεθνείς 

Τηλεπικοινωνίες (WCIT) 2012 

 Ιστορικό: To ICC δημοσίευσε θέσεις εργασίας 

που αφορούν στο Διαδίκτυο και τις 

Τηλεπικοινωνίες τον Ιανουάριο του 2012. 

 Συνοπτικά Πρακτικά του WCIT: 89 υπέγραψαν 

τη συνθήκη, 55 δεν υπέγραψαν. Η συνθήκη θα 

τεθεί σε ισχύ την 1
η
 Ιανουαρίου 2015. Οι 

αποκλίνουσες θέσεις για την πολιτική είναι ένα 

ανησυχητικό αποτέλεσμα για την παγκόσμια 

επιχειρηματική δραστηριότητα. 

 Θετικά Αποτελέσματα της συνθήκης: To εύρος 

των τηλεπικοινωνιακών θεμάτων, πχ. το 

εμπορικό μοντέλο για τη διευθέτηση της 

κίνησης, η προβολή των ανταγωνιστικών τιμών 

περιαγωγής, οι διατάξεις για τα ηλεκτρονικά 

απόβλητα και την προσβασιμότητα. 

                                                                 
5 http://www.iccwbo.org/Data/Policies/2012/ICC-policy-

statement-on-Using-Mutual-Legal-Assistance-Treaties-(MLATs)-To-
Improve-Cross-Border-Lawful-Intercept-Procedures/ 

http://www.iccwbo.org/Data/Policies/2012/Cross-border-law-enforcement-access-to-company-data-current-issues-under-data-protection-and-privacy-law/
http://www.iccwbo.org/Data/Policies/2012/Cross-border-law-enforcement-access-to-company-data-current-issues-under-data-protection-and-privacy-law/
http://www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/areas-of-work/digital-economy/privacy-and-personal-data-protection/
http://www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/areas-of-work/digital-economy/privacy-and-personal-data-protection/
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/DataProtection/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/DataProtection/default_en.asp
http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2013/ICC-comments-EU-Gen-DP-Reg-Issues/
http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2013/ICC-comments-EU-Gen-DP-Reg-Issues/
http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2013/ICC-comments-EU-Gen-DP-Reg-Issues/
http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2012/mlat/
http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2012/mlat/
http://www.iccwbo.org/Data/Policies/2012/ICC-policy-statement-on-Using-Mutual-Legal-Assistance-Treaties-(MLATs)-To-Improve-Cross-Border-Lawful-Intercept-Procedures/
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Συζητήθηκαν έντονα πολλά πιθανά θέματα 

διαδικτύου με τους περισσότερους τομείς 

ζωτικού ενδιαφέροντος για τις θέσεις του ICC να 

μη συμπεριλαμβάνονται στη συνθήκη. 

 Προβληματισμοί για το κείμενο της συνθήκης-

σωρευτικές επιπτώσεις σε πολλές διατάξεις 

σχετικά με το διαδίκτυο:  

 Spam/e-communication διάταξη:  η ανεπιθύ-

μητη αλληλογραφία «spam» σε μια χώρα 

μπορεί να είναι πολιτικός διάλογος σε άλλη. 

 Διάταξη για την ασφάλεια στον κυβερνο-

χώρο.  

 Απόφαση διαδικτυακής διακυβέρνησης 

 Το δικαίωμα των μελών κρατών για 

πρόσβαση σε διεθνή τηλεπικοινωνιακά 

δίκτυα αποκτήθηκε με ψηφοφορία παρά με 

διαδικασία συναίνεσης. 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ενεργή μαζί με 

πολλά ενεργά μέλη κράτη. 

 Παρούσες ήταν και multi-stakeholder αντιπρο-

σωπείες, η Νιγηρία είχε 86 εγγεγραμμένες 

αντιπροσωπείες, από τις οποίες πολλές ήταν 

εκτός της κυβέρνησης. 

 Επιπλέον του ICC, αρκετοί σύνδεσμοι συνεισέ-

φεραν στο συνέδριο (ISOC, WITSA, MENA 

associations, AficTa) 

Φόρουμ πολιτικής των Παγκόσμιων 

Τηλεπικοινωνιών ITU (WTPF), 14-16 Μαΐου 2013  

 Η επιτροπή δημιουργεί ομάδες εργασίας του 

ICC για την ανάπτυξη προτάσεων βασισμένων 

σε υπάρχουσες θέσεις του ITU «World 

Telecommunications Policy Forum» (WTPF). 

 

Διάλογος με προσκεκλημένους από το 
«Internet Corporation for Assianged Names 
and Numbers» -  ICANN 
Tarek Kamel, Senior Advisor to the President and CEO, 

ICANN 

Nora Abusita, Executive Director, IGO and IO 

engagement, ICANN 

Nigel Hickson, Vice President Europe, ICANN 

 

 Στρατηγικοί στόχοι του ICANN: επιβεβαίωση 

του σκοπού, λειτουργική αρτιότητα, διεθνοποί-

ηση, αποδοχή της μορφής συνεργασίας όλων 

των εμπλεκομένων μερών. 

 To μοντέλο όλων των εμπλεκομένων μερών 

για την παγκόσμια διακυβέρνηση του 

διαδικτύου πρέπει να γίνει αποδεκτό για να 

εξασφαλιστεί ότι το διαδίκτυο κυβερνάται 

σωστά και αποτελεί πρότυπο διακυβέρ-

νησης και σε άλλους τομείς. 

 Το WCIT διευκρίνισε πως υπάρχει διχασμός 

στις απόψεις πολιτικής των διεθνών 

τηλεπικοινωνιών. Τα τρέχοντα τηλεπικοινω-

νιακά μοντέλα δεν θα λειτουργήσουν για το 

διαδίκτυο. Είναι καθήκον όλων να 

εξηγήσουν τα οφέλη του μοντέλου στην 

παγκόσμια κοινωνία. 

 Το ICAAN  οργανώνει τοπικά σεμινάρια για 

την παγκόσμια προβολή του multi-

stakeholder μοντέλου. 

 Στρατηγικοί προσανατολισμοί του ICANN: 

 Ενίσχυση δέσμευσης του ICANN με διεθνείς 

οργανισμούς και διακυβερνητικούς οργα-

νισμούς. Το ICANN εξουσιοδοτήθηκε από 

διάφορα μέρη να εμπλακεί με κυβερνήσεις 

και άλλους μετόχους.  

 Ενίσχυση περιφερειακής δέσμευσης του ICC. 

To ICANN ανέπτυξε την Αφρικανική 

στρατηγική (θα εφαρμοστεί μέχρι το 2015) 

 Ενίσχυση συνδεσιμότητας και δημιουργίας 

συνεργασιών στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Το ICANN ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε 

επιχειρηματικές συνεργασίες στις αναπτυσ-

σόμενες χώρες. 

 Η διεθνοποίηση θα βοηθήσει στην 

παγκόσμια αξιοπιστία. 

 Βελτίωση σχέσεων με υπάρχοντες 

συνεργάτες, παράλληλα με τον εντοπισμό 

καινούργιων συνεργατών. 

 

Το Τοπίο Διακυβέρνησης του Διαδικτύου 
AYESHA Hassan, Senior Policy Manager, Digital 

Economy Commission, ICC 

 Το πρώτο WSIS (link) + 10 συναντήσεις 

διαδικασίας αξιολόγησης θα λάβουν χώρα στις 

25-27 Φεβρουαρίου 2013 στην UNESCO στο 

Παρίσι. Το ICC BASIS ένωσε τις δυνάμεις του με 

την Κοινότητα Διαδικτύου (ISOC) και το Σύλλογο 

Προοδευτικής Επικοινωνίας (APC) και θα 

συνδιοργανώσουν συνάντηση για την ενίσχυση 

της συνεργασίας πριν το IGF στο Baku. 

 Η πρώτη σειρά ανοιχτών διαβουλεύσεων του 

IGF και οι συναντήσεις του MAG θα λάβουν 

χώρα στο Παρίσι, στις 28 Φεβρουαρίου και 1
η
 

Μαρτίου στο πλαίσιο της προετοιμασίας του IGF 

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/events/calendar-of-events/communication-and-information-events/?tx_browser_pi1%5BshowUid%5D=7045&cHash=dd67a1defa
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2013 (αναμένεται να λάβει χώρα στις 21-25 

Οκτωβρίου 2013 στο Μπαλί στην Ινδονησία). 

 Το WTPF (link) θα λάβει χώρα στις 14-16 Μαΐου 

2013 στη Γενεύη.  

 Η δεύτερη σειρά ανοιχτών διαβουλεύσεων του 

IGF και οι συναντήσεις του MAG θα λάβουν 

χώρα (μετά το WTPF) στις 21-23 Μαΐου 2013 στη 

Γενεύη.  

 Η 16
η
 Συνάντηση CSTD θα λάβει χώρα στις 3-7 

Ιουνίου 2013 στη Γενεύη. 

 Η επόμενη συνάντηση του Digital Economy θα 

λάβει χώρα στις 8-9 Ιουλίου 2013 στο Παρίσι. 

 Το 47o ICANN θα λάβει χώρα στις 14-18 Ιουλίου 

2013 στο Ντουρμπάν, στη Νότια Αφρική. 

 Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 

ζήτησε από το UN CSTD να δημιουργήσει μια 

ομάδα εργασίας για την ενίσχυση της 

συνεργασίας. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί 

ότι ο επιχειρηματικός κόσμος εκπροσωπείται σε 

αυτή την ομάδα εργασίας. Το BASIS θα διευθύνει 

μια διαδικασία διορισμού/επιλογής για να 

υποστηρίξει στο CSTD προτεινόμενους συμμε-

τέχοντες από τον επιχειρηματικό κόσμο σε αυτή 

την ομάδα εργασίας. 

 Το δεύτερο WSIS + 10 συναντήσεις διαδικασίας 

αξιολόγησης θα φιλοξενηθούν από το ITU το 

2014. 

 

Έργο της Επιτροπής του Digital Economy 
2013: Προτεραιότητες  
 Η επιτροπή βασίζεται στα κείμενα Global Action 

Plan
6
 και EBITT Inventory

7
 για την ανάπτυξη της 

πρότασης «Επιχειρηματικές Προτεραιότητες για 

την Ψηφιακή Οικονομία». Το κείμενο θα 

βασίζεται σε υπάρχουσες θέσεις του ICC όπως 

έχουν προκύψει από εργασίες της επιτροπής. 

 Σκοπός: έργο οριζόντιο που αφορά όλες τις 

ομάδες δράσης και θα λειτουργεί ως εργαλείο 

για όλους τους οργανισμούς (ITU, IGF, OECD, 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, APEC) καθώς και όλους 

τους φορείς χάραξης πολιτικής. 

 Θέματα: εστίαση σε θέματα ενδιαφέροντος των 

κυβερνήσεων, εκπαίδευση, πως οι επενδύσεις 

                                                                 
6 http://www.iccwbo.org/Data/Policies/2002/A-Global-Action-

Plan-for-Electronic-Business-3rd-Edition/ 
7 http://www.iccwbo.org/Data/Policies/2011/ICC-EBITT-An-

Inventory-of-ICT-Policy-Positions-and-Practical-Guidance-2nd-
Edition/ 

σε ICT μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώ-

πιση αυτών των θεμάτων, διερεύνηση θεμάτων 

που προέκυψαν στο WCIT (πχ. spam) – 

προσδιορισμός ορισμένων βασικών θεμάτων για 

το IGF 2013. 

 

Ομάδα Δράσης για την Ασφάλεια και την 
Ταυτοποίηση 
Christian van der Valk και Jacques Beglinger, Co-

Chairs, Task Force on Security and Authentication 

 

Συνέδριο διευκόλυνσης αμιγώς ηλεκτρονικών 

(paperless) εμπορικών συναλλαγών του ICC (8-9 

Απριλίου  2014, Γενεύη)  

 Οι εταιρείες υποχρεούνται ολοένα και 

περισσότερο να υποβάλλουν στοιχεία 

συναλλαγών Β2Β σε πολλαπλά κυβερνητικώς-

ελεγχόμενα συστήματα και υπηρεσίες για 

φορολογικούς, τελωνειακούς σκοπούς αλλά και 

σκοπούς δημοσίων προμηθειών. Άλλες τέτοιες 

συναλλαγές πρέπει να συμμορφώνονται με 

ποικίλες προαπαιτήσεις, οι οποίες μπορεί να μην 

είναι συμβατές με τυπικές τεχνολογίες και 

πλαίσια επιχειρηματικού ελέγχου. Το ICC θέλει 

να δημιουργήσει έναν παγκόσμιο διάλογο 

ιδιωτικού/δημόσιου τομέα προκειμένου να 

διασφαλιστεί υψηλότερη συνοχή διεθνώς στην 

διασύνδεση ανάμεσα στο εμπόριο και τη 

κυβέρνηση. 

 Αυτό είναι ένα δι-επιτροπικό έργο το οποίο 

εστιάζει σε πολλαπλούς τομείς. Σχετικές 

Επιτροπές έχουν ήδη εμπλακεί (Τελωνεία, 

Εμπόριο, Μεταφορές και Logistics). 

 

Μελλοντικό έργο της ομάδας δράσης 

 Διαχείριση Ταυτοποίησης/ID (κανονισμός Ε.Ε. 

για ηλεκτρονικές υπογραφές/στρατηγική Ε.Ε. για 

την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο) – αν το ICC δε 

μπορεί να αναπτύξει πλήρεις θέσεις πολιτικής 

επ’ αυτού, θα μπορούσε να αναπτύξει σύντομες 

θέσεις, οι οποίες να συμπεριληφθούν στο 

έγγραφο επιχειρηματικών προτεραιοτήτων. 

 

 

 

Για το ICC Hellas 

Δρ. Γιώργος Κουτσογιαννόπουλος (yk@helic.com) 

Μέλος Επιτροπής ICC Digital Economy 

http://www.itu.int/en/wtpf-13/Pages/default.aspx
http://www.iccwbo.org/Data/Policies/2002/A-Global-Action-Plan-for-Electronic-Business-3rd-Edition/
http://www.iccwbo.org/Data/Policies/2002/A-Global-Action-Plan-for-Electronic-Business-3rd-Edition/
http://www.iccwbo.org/Data/Policies/2011/ICC-EBITT-An-Inventory-of-ICT-Policy-Positions-and-Practical-Guidance-2nd-Edition/

