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Το όραμα της ΑΔΑΕ είναι η ενδυνάμωση του ρόλου της στην εμπέδωση πολιτικών και 
κανόνων για την ασφάλεια των επικοινωνιών από τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την 

πολιτεία, με στόχο την προάσπιση του συνταγματικού δικαιώματος στο απόρρητο των επι-
κοινωνιών, καθώς και την εδραίωση της εμπιστοσύνης στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών και τα-
χυδρομικών επικοινωνιών.

Οι στρατηγικοί στόχοι της Αρχής, όπως διαμορφώθηκαν από την Ολομέλειά της, έχουν ως εξής:

Βελτιστοποίηση του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου για τη διασφάλιση του απορ-
ρήτου των επικοινωνιών και την ασφάλεια και ακεραιότητα δικτύων και υπηρεσιών.

Αύξηση του αριθμού και της συχνότητας των ελέγχων για την αποτελεσματικότερη 
προστασία του δικαιώματος στο απόρρητο των επικοινωνιών και την εμπέδωση των 
κανόνων ασφάλειας από τους παρόχους και τις διωκτικές Αρχές.

Βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον Πολίτη.

Βελτιστοποίηση της ροής των διαδικασιών και της λειτουργίας της Αρχής.

Ενίσχυση της προληπτικής δράσης της ΑΔΑΕ για τη διασφάλιση του απορρήτου των 
επικοινωνιών. 

Ενδυνάμωση του ρόλου της ΑΔΑΕ στη ελληνική και ευρωπαϊκή κοινότητα, ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών.

Προγραμματισμός δράσης για το 2018

Για το 2018, η ΑΔΑΕ έχει προγραμματίσει να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

Έλεγχο και έγκριση πολιτικών ασφάλειας των παρόχων δικτύων και υπηρεσιών ηλε-
κτρονικών επικοινωνιών και των ταχυδρομικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τους κανο-
νισμούς της Αρχής. 

Διενέργεια όσο το δυνατόν περισσότερων τακτικών και έκτακτων ελέγχων σε παρόχους 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, προκειμένου να 
διαπιστωθεί αν τηρούνται οι όροι που διασφαλίζουν το απόρρητο των επικοινωνιών, 
καθώς και την ασφάλεια και την ακεραιότητα δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. 

Διενέργεια ακροάσεων παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρο-
μικών υπηρεσιών που μπορεί να κληθούν λόγω ενδεχόμενης παράβασης της κείμενης 
νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών ή για παροχή πληροφοριών και διευκρί-
νιση στοιχείων.

Ενημέρωση φορέων-παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομι-
κών υπηρεσιών για θέματα σχετικά με τη λήψη μέτρων διασφάλισης του απορρήτου.
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Εξέταση καταγγελιών που αναφέρονται σε ζητήματα διασφάλισης ή άρσης του απορ-
ρήτου των επικοινωνιών. 

Παρακολούθηση και έλεγχο τήρησης της ορθής διαδικασίας για την άρση του απορ-
ρήτου των επικοινωνιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Ν. 2225/1994, Ν. 
3115/2003 και το ΠΔ 47/2005.

Επιβολή κυρώσεων σε παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και σε ταχυ-
δρομικές επιχειρήσεις που δεν έχουν συμμορφωθεί με τους κανονισμούς της Αρχής, 
καθώς και σε άτομα ή φορείς, σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι δεν τηρείται η 
νομοθεσία περί απορρήτου των επικοινωνιών.

Υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη συστήματος για την ασφαλή παροχή ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών της ΑΔΑΕ προς πολίτες και επιχειρήσεις» του Τομέα Παρέμβασης 5 «Ριζική 
αναθεώρηση του τρόπου παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δημοσίου» της Εθνικής 
Ψηφιακής Πολιτικής (2016-2021) που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Παρακολούθηση και συνεχή ενημέρωση τόσο των αρμόδιων αρχών όσο και των πα-
ρόχων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την εγκατάσταση και τη 
λειτουργία των συστημάτων άρσης του απορρήτου. 

Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και τις κρατικές υπηρεσίες, καθώς και με αντίστοι-
χους οργανισμούς άλλων κρατών-μελών της ΕΕ για την αντιμετώπιση προβλημάτων 
που αφορούν το απόρρητο και την ασφάλεια των επικοινωνιών.

Συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια και τεχνικές επιτροπές με αντικείμενο τη διασφάλιση 
του απορρήτου των επικοινωνιών.

Υποβολή προτάσεων για νομοθετικές ρυθμίσεις που κρίνονται αναγκαίες για τη λει-
τουργία της Αρχής και την εκπλήρωση του θεσμικού της ρόλου.

Εκπαίδευση του προσωπικού με έμφαση σε θέματα σχετικά με τις διαδικασίες και τους 
τρόπους διενέργειας ελέγχων, καθώς και με τη λειτουργία τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

Περαιτέρω δραστηριοποίηση και άνοιγμα της ΑΔΑΕ στην κοινωνία και τους πολίτες με 
δράσεις ενημέρωσης για θέματα που σχετίζονται με την προστασία του απορρήτου 
των επικοινωνιών και τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από τους χρήστες και συνδρο-
μητές υπηρεσιών επικοινωνίας. 

Συνεχής επικαιροποίηση του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης της ΑΔΑΕ ώστε να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενημέρωσης πολιτών, παρόχων και φορέων του Δημοσί-
ου και αναβάθμιση του ιστότοπου της Αρχής λαμβάνοντας υπόψη και τις προδιαγραφές 
του έργου «Ανάπτυξη συστήματος για την ασφαλή παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
της ΑΔΑΕ προς πολίτες και επιχειρήσεις» που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής 
Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
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Συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων, σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητας της 
ΑΔΑΕ, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Σύνταξη και υποβολή σχεδίου προϋπολογισμού της Αρχής για το 2019.

Εντατικοποίηση των ενεργειών για άντληση πρόσθετων οικονομικών πόρων από όλες 
τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης.

Ανάπτυξη και παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στα πλαίσια ενίσχυ-
σης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται για την ενίσχυση της στε-
λέχωσης της Αρχής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Απόφαση υπ’ αριθμ. 99/2017 (ΦΕΚ 4073/Β’/23-11-2017) και με θέμα: «Τροποποίηση της 

υπ’ αριθμ. 205/2013 απόφασης της ΑΔΑΕ «Κανονισμός για την Ασφάλεια και την Ακεραιότη-

τα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 1742/Β΄/15-7-2013)

Aριθμ. 99/2017 
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 205/2013 απόφασης της ΑΔΑΕ «Κανονισμός για την Ασφά-

λεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 

1742/Β΄/15-7-2013).

Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α.Δ.Α.Ε.)
(Συνεδρίαση της 08.03.2017)

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 37 του ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δη-

μοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’  82/2012).
2. Το ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και 

συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» 
(ΦΕΚ Α’ 220/2002), όπως ισχύει.

3. Το ν. 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ Α’ 51/2012), όπως ισχύει, 
και ιδίως τα άρθρα 61 και 110 αυτού.

4. Τη διάταξη του άρθρου 26 παρ. 7 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση Αδικιών και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 47/2015).

5. Τη διάταξη του άρθρου 55 παρ. 10 του ν. 4339/2015 (ΦΕΚ Α’ 133/2015) «Αδειοδότηση 
παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - 

ΦΕΚ 4073/Β’/23-11-2017
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Ίδρυση συνδεδεμένης με την E.P.Τ. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας 
ψηφιακής ευρυεκπομπής - Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυ-
δρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλω-
ματίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου 
Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 
(Α’ 82) και άλλες διατάξεις».

6. Τη διάταξη του άρθρου 73 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33/2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών 
Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, 
προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της 
Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».

7. Την υπ’ αριθμ. 16887/17-03-2016 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 151/21-03-2016), περί συγκρότησης της Αρχής Δια-
σφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.

8. Το ν. 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄ 142/03-08-2016).
9. Τις Οδηγίες 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, 2002/20/ΕΚ για την αδει-
οδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και την Οδηγία 2009/140/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, ιδίως το 
άρθρο 1 παρ. 15 αυτής.

10. Το ν. 3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α’ 47/2003), 
όπως ισχύει.

11. Το ν. 3674/2008 «Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της τη-
λεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 136/2008).

12. Το ν. 703/1977 «Έλεγχος Μονοπωλίων-Ολιγοπωλίων - Ελεύθερος Ανταγωνισμός» 
(ΦΕΚ 278/Α΄/1977), ο οποίος αντικαταστάθηκε με το ν. 3959/2011 «Προστασία του ελεύθερου 
ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 93/Α΄/2011), όπως ισχύει.

13. Την υπ’ αριθμ. 205/2013 απόφαση της ΑΔΑΕ «Κανονισμός για την Ασφάλεια και την Ακε-
ραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 1742/Β΄/15-7-2013).

14. Την υπ’ αριθμ. 675/7/2013 απόφαση της ΕΕΤΤ «Υποβολή Αναφορών Παρόχων σχετι-
κά με την Αδιάλειπτη Λειτουργία Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» 
(ΦΕΚ Β’ 107/24.01.2013).

15. Την υπ’ αριθμ. 91/2016 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε.
16. Το πρακτικό της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. της 01.06.2016.
17. Τις απαντήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων, όπως διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της σχε-

τικής δημόσιας διαβούλευσης, η οποία ολοκληρώθηκε την 05.10.2016.
18. Την ανάγκη συλλογής και ανάλυσης επαρκών πληροφοριών αναφορικά με περιστατικά 

ασφάλειας, για τη βελτίωση της ασφάλειας και ακεραιότητας δικτύων και υπηρεσιών.
19. Την υπ’ αριθμ. 95/2017 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
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20. Το πρακτικό της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. της 08.03.2017.
21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη για το τρέχον και 

τα επόμενα οικονομικά έτη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφάσισε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 205/2013 απόφασης της ΑΔΑΕ «Κανονισμός για την Ασφά-

λεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 1742/
Β΄/15-7-2013), ως ακολούθως:

1. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 17 της υπ’ αριθμ. 205/2013 απόφασης της ΑΔΑΕ 
«Κανονισμός για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών», προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:

«3. Για κάθε περιστατικό ασφάλειας, πέραν των στοιχείων που καθορίζονται με απόφαση της 
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για την κοινοποίηση σε αυτήν 
Αναφορών Περιστατικού Ασφάλειας κατ’ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4070/2012, και όταν το πλήθος 
των χρηστών που επηρεάζονται κατά τη διάρκεια του περιστατικού είναι μεγαλύτερο των 500 
χρηστών και για χρονική διάρκεια μεγαλύτερη της μίας ώρας, οι πάροχοι υποχρεούνται να 
συλλέγουν και να διατηρούν και τα ακόλουθα:

α) Εκτίμηση του αριθμού των χρηστών που επηρεάζονται ανά υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη 
την κανονική χρήση των επηρεαζόμενων εγκαταστάσεων.

β) Αναφορικά με την αιτία του περιστατικού, πέραν της κύριας αιτίας του περιστατικού, κα-
ταγραφή και της δευτερεύουσας αιτίας, όπου υπάρχει.

γ) Αναφορικά με παραμέτρους αξιολόγησης του περιστατικού:
γα) Το γεωγραφικό χώρο, στον οποίο εκδηλώθηκε το περιστατικό.
γβ) Το ΣΔΥ (ενδεικτικά, είδος, όνομα, κατασκευαστή) που επηρεάστηκε και σύντομη περι-

γραφή της βασικής λειτουργίας του μέσα στο δίκτυο του παρόχου.
γγ) Την κατηγορία του κόμβου (ενδεικτικά, πρωτεύον PοP ή δευτερεύον PοP, Α/Κ), στον οποίο 

ανήκει το σύστημα που επηρεάστηκε.
γδ) Την κατηγορία του δικτύου στο οποίο ανήκει το σύστημα (ενδεικτικά, επίπεδο πρόσβα-

σης - access layer, επίπεδο συγκέντρωσης - aggregation layer, επίπεδο άκρου δικτύου - edge 
layer, επίπεδο διανομής - distribution layer, επίπεδο πυρήνα - core layer).

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 17 της υπ’ αριθμ. 205/2013 απόφασης της ΑΔΑΕ «Κανονισμός 
για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», 
αναριθμείται σε παράγραφο 4.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης να αρχίσει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 3 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΜΠΙΡΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΑΕ Ανώνυμη Εταιρεία

ΑΕΒΕ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία

ΑΕΠΙ Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας

ΑΣΕΠ Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

ΓΚΠΔ Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

ΓΓΨΠ Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής

ΔΑΕΕΒ Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας

ΔΕ Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

ΔΕΕ Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΔΕΚΟ Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί  

ΔΙΔΑΠ Διεύθυνση Διαχείρισης Ανάλυσης Πληροφοριών

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Ε.Ελ.Δ.Λ.Δ.Ε
Εταιρία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών 
για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες

ΕΕΤΤ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

ΕΙΕ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

ΕΚ Ευρωπαϊκή Κοινότητα

ΕΚΔΔΑ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

ΕΛΤΑ Ελληνικά Ταχυδρομεία

ΕΜΑΚ Ευρωπαϊκός Μήνας για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο

ΕΠΑνΕκ
 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ
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ΕΠΕ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

ΕΣΔΔ Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς

ΕΥΠ Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών

ΕΨΣ Εθνικής Ψηφιακής Πολιτικής

ΙΚΕ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία

ΙΝΕΠ Ινστιτούτο Επιμόρφωσης 

ΚΕΛΠΝΟ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων

Ν Νόμος

ΝΠΔΔ Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

ΝΠΙΔ Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου

OE Oμόρρυθμη Εταιρία

ΟΕΑΑ Ομοσπονδία εργαζομένων Ανεξαρτήτων Αρχών

ΟΠΑ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΟΤΑ Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΟΤΕ Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος

ΠΔ Προεδρικό Διάταγμα

ΠΔΑΤΥ 
Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου 
των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 

ΠΕ Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση 

ΤΕ Ταχυδρομικές Επιχειρήσεις

ΤΕ Τεχνολογική Εκπαίδευση 

ΤΕΙ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

ΥΟΔΔ
Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων 
& Οργάνων Διοίκησης

ΦΕΚ Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
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ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ENISA European Network and Information Security Agency

ETSI Εuropean Telecommunications Standards Institute

IP Internet Protocol

ICT Information and Communication Technology

IoT Internet of Things

NIS Network and Information Security

OTT Over the Top

VVolP Voice/video over IP

WG Working Group 





Εκτύπωση

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γραφιστική Μελέτη - Σχεδιασμός

Άννα Καρακωνσταντή
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