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ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΠΡΟΣ: 

Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ: 

Τον Πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), κ. 

Κωνσταντίνο Μενουδάκο 

ΘΕΜΑ:  

Ενημέρωση αναφορικά με τη χρήση μη στελεχωμένων αεροσκαφών (drones) από αρχές επιβολής 

νόμου στην Ελλάδα. 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Η Homo Digitalis αποτελεί Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με έδρα την Αθήνα και έτος ίδρυσης 

το 2018. Σκοπός μας είναι η προαγωγή και προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στον 

τομέα της τεχνολογίας και της κοινωνίας της πληροφορίας στην Ελλάδα.  

Σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή επειδή θα επιθυμούσαμε να λάβουμε περισσότερες 

πληροφορίες αναφορικά με την χρήση drones από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) στο πλαίσιο 

του ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού που πραγματοποιήθηκε για την επίβλεψη της τήρησης 

των περιοριστικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού στη χώρα ιδίως κατά τις 

ημέρες του Πάσχα. 

Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Λευτέρης Οικονόμου, δήλωσε στις 22 Μαρτίου ότι στο 

πλαίσιο του ανωτέρω σχεδιασμού θα πραγματοποιούνταν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη επιτήρηση 

με drones.1 Περαιτέρω και όπως αναλυτικότερα εκθέτουμε στην μελέτη που δημοσιεύσαμε στις 

22 Απριλίου με τίτλο «COVID-19 & Ψηφιακά Δικαιώματα στην Ελλάδα», πλήθος δημοσιευμάτων, 

επικαλούμενα αστυνομικές πηγές, αποκάλυψαν ότι τη χρήση drones από την ΕΛ.ΑΣ. θα 

συνέδραμε το έργο της ΕΛ.ΑΣ. προς δύο κατευθύνσεις: την εποπτεία των μετακινήσεων του 

πληθυσμού και τη διασφάλιση της περιουσίας των πολιτών. Τηλεοπτικά και έντυπα μέσα 

μετέδιδαν δε ότι τα drones θα λάμβαναν εικόνες ακόμη και από ταράτσες σπιτιών. 

                                                           
1 Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Κοινή Συνέντευξη Τύπου για τον περιορισμό κυκλοφορίας πολιτών σε 
όλη την επικράτεια λόγω κορωνοϊού (2020), Διαθέσιμη εδώ: https://www.civilprotection.gr/el/koini-
synenteyxitypoy-gia-ton-periorismo-kykloforias-politon-se-oli-tin-epikrateia-logo-koronoioy  

https://www.homodigitalis.gr/posts/5481
https://www.civilprotection.gr/el/koini-synenteyxitypoy-gia-ton-periorismo-kykloforias-politon-se-oli-tin-epikrateia-logo-koronoioy
https://www.civilprotection.gr/el/koini-synenteyxitypoy-gia-ton-periorismo-kykloforias-politon-se-oli-tin-epikrateia-logo-koronoioy


Επίσης, το Προεδρικό Διάταγμα 98/2019 αναφέρει ότι «η λήψη και επεξεργασία εικόνας από τα 

drones της ΕΛ.ΑΣ. θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».2 

Ενόψει των ανωτέρω: 

1. Θα θέλαμε να πληροφορηθούμε ποιο νομοθέτημα αποτελεί την ισχύουσα νομοθεσία με 

την οποία επιτρέπεται η λήψη και επεξεργασία εικόνας και από τα drones. 

2. Θα θέλαμε να λάβουμε γνώση αν κατά τη λήψη και επεξεργασία εικόνας από τα drones 

της ΕΛ.ΑΣ. κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 γίνεται επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων. 

3. Αν ναι, θα θέλαμε να πληροφορηθούμε εάν προηγήθηκε η απαραίτητη  εκτίμηση 

αντικτύπου της επεξεργασίας στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65 του Ν. 4624/2019, ιδίως λόγω της χρήσης μηχανισμών 

νέας τεχνολογίας όπως τα drones, καθώς και διαβούλευση με την ΑΠΔΠΧ σύμφωνα με το άρθρο 

67 του Ν. 4624/2019.3 

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. 

Με εκτίμηση 

Το Δ.Σ. της Homo Digitalis 

 

Ηomo Digitalis 
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 

Παράλου 12 Αθήνα τ.κ. 11854 
Α.Φ.Μ. 997028505- ΔΟΥ: ΣΤ΄ Αθηνών 
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2 Προεδρικό Διάταγμα 98/2019 - ΦΕΚ 165/Α/25-10-2019, Διαθέσιμο εδώ: https://www.e-
nomothesia.gr/katastynomikos-astynomia/armodiotetes-organon/proedriko-diatagma-98-2019-phek-165a-25-10-
2019.html  
3 Βλ. επίσης «Κατάλογο με τα είδη των πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια 
εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων» (2018) που έχει δημοσιεύσει η ΑΠΔΠΧ. Αν και 
αφορά άλλο νομικό πλαίσιο, και συγκεκριμένα τις διατάξεις του GDPR, ο κατάλογος της ΑΠΔΠΧ αποτελεί 
σημαντικό οδηγό και για την υπό εξέταση περίπτωση στην οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις της Οδηγίας 
2016/680. Χαρακτηριστικά, η ΑΠΔΠΧ αναφέρει ότι σχετικά παραδείγματα συστηματικής και σε μεγάλη κλίμακα 
επεξεργασίας είναι η επεξεργασία δεδομένων μέσω drones. Διαθέσιμη εδώ: 
https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,223264&_dad=portal&_schema=PORTAL  
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