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ΣΦΔΓΙΟ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 

Σύκθωλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 196/2015 Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ., ηελ Τεηάξηε, 25
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2017 θαη ώξα 

13.30 κ.κ., δηελεξγείηαη αθξόαζε εηαηξείαο παξνρήο ειεθηξνληθώλ επηθνηλωληώλ ελώπηνλ ηεο Α.Γ.Α.Δ. ζε 

κπζηηθή ζπλεδξίαζε, κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο ελδερόκελεο παξαβάζεωο ηωλ ππ’ αξηζκ. 629
α
/2004 

«Καλνληζκόο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ θαηά ηελ Παξνρή Κηλεηώλ Τειεπηθνηλωληαθώλ Υπεξεζηώλ» 

(ΦΔΚ Β΄87/26.1.2005), 630
α
/2004 «Καλνληζκόο γηα ηελ Γηαζθάιηζε Απνξξήηνπ θαηά ηελ Παξνρή Σηαζεξώλ 

Τειεπηθνηλωληαθώλ Υπεξεζηώλ» (ΦΔΚ Β’ 87/26.1.2005),  631
α
/2004 «Καλνληζκόο γηα ηελ Γηαζθάιηζε 

Απνξξήηνπ θαηά ηελ Παξνρή Τειεπηθνηλωληαθώλ Υπεξεζηώλ κέζω Αζπξκάηωλ Γηθηύωλ» (ΦΔΚ Β’ 

87/26.1.2005), 632
α
/2005 «Καλνληζκόο γηα ηελ Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ζηηο Γηαδηθηπαθέο Δπηθνηλωλίεο 

θαη ηηο ζπλαθείο Υπεξεζίεο θαη Δθαξκνγέο» (ΦΔΚ Β’ 88/26.1.2005), 633
α 

/2005 «Καλνληζκόο γηα ηελ 

Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ Γηαδηθηπαθώλ Υπνδνκώλ» (ΦΔΚ Β’ 88/26.1.2005) θαη 634
α
/2005 «Καλνληζκόο 

γηα ηελ Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ Δθαξκνγώλ θαη Φξήζηε Γηαδηθηύνπ» (ΦΔΚ Β’ 88/26.1.2005) 

Απνθάζεωλ ηεο Α.Γ.Α.Δ., ζύκθωλα κε ηηο απνθιίζεηο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κε ηελ ππ’ 

αξηζκ. 211/2009 απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ηωλ 

Δπηθνηλωληώλ, όπωο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ από 30 Ινπλίνπ 2010 Έθζεζε Γηελέξγεηαο ηαθηηθνύ Διέγρνπ 

ζηελ ελ ιόγω εηαηξεία, αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο Πνιηηηθήο δηαζθάιηζεο ηνπ απνξξήηνπ ηωλ 

επηθνηλωληώλ.  

Σύκθωλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 61 παξ. 1 ηνπ Ν. 4055/2012 (ΦΔΚ Α΄ 51/2012), «…θαηά ηε δηαδηθαζία 

επηβνιήο δηνηθεηηθώλ θπξώζεωλ, νη ζπλεδξηάζεηο ηωλ αλεμαξηήηωλ αξρώλ είλαη κπζηηθέο, εθηόο εάλ νξίδεηαη 

δηαθνξεηηθά από άιιε δηάηαμε λόκνπ ή ηνλ θαλνληζκό ηνπο. Αλ ν θαλνληζκόο δελ πξνβιέπεη δεκόζηα 

ζπλεδξίαζε θαηά ηε δηαδηθαζία επηβνιήο θπξώζεωλ, ν έρωλ δηθαηνινγεκέλν ελδηαθέξνλ κπνξεί, κε γξαπηή 

αίηεζή ηνπ, λα δεηήζεη ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο ύζηεξα από δεκόζηα ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία παξίζηαληαη, 

εθηόο από ηα ελδηαθεξόκελα κέξε θαη ηξίηνη….». 
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