
  

 

 

 

 

Αθήνα, 12.05.2021  

  

ΑΝΑΦΟΡΑ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΔ. 75/2020 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΔΠΧ 

 

ΘΕΜΑ: Αναφορά – Γνωστοποίηση της παράβασης των διατάξεων του άρθρου 12 

παρ. 2 του ΠΔ. 75/2020 από την Ελληνική Αστυνομία και Αίτημα προς την Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την άσκηση των σχετικών 

εξουσιών της 

  

Αξιότιμε Πρόεδρε της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κ. 

Μενουδάκο, 

Με την παρούσα αναφορά θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε την παράβαση από την Ελληνική 

Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) των διατάξεων του άρθρου 12, παρ. 2 του Π.Δ. 75/2020 (Απόφαση 

Λειτουργίας) σχετικά με την χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή 

εικόνας σε δημόσιους χώρους.  

Παράλληλα αιτούμαστε από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) 

την άσκηση των σχετικών ερευνητικών, διορθωτικών και συμβουλευτικών της εξουσιών επί του 

σημαντικού αυτού ζητήματος που αφορά άμεσα το σύνολο των φυσικών προσώπων που 

απολαμβάνουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους στον δημόσιο χώρο εντός της Ελλάδας.  

Όπως θα παραθέσουμε λεπτομερώς στη συνέχεια, η ΕΛ.ΑΣ. έχει προχωρήσει σε παράβαση των 

εκ του άρθρου 12 παρ. 2 υποχρεώσεών της τουλάχιστον εξήντα τέσσερις (64) φορές εντός των 

τελευταίων επτά μηνών (Νοέμβριος 2020 – Μάιος 2021). Επομένως, θεωρούμε ότι το παρόν 

αίτημα έχει επείγοντα χαρακτήρα καθώς οι σχετικές παραβάσεις της ΕΛ.ΑΣ. αποτελούν πλέον 

την πάγια τακτική της θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τα δικαιώματα στον σεβασμό της ιδιωτικής 

ζωής και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων που βρίσκονται 

στην Ελληνική επικράτεια, ενώ επίσης έχουν σημαντικό αποτρεπτικό χαρακτήρα για την άσκηση 

της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι στον δημόσιο χώρο.  



Α. Αναφορά – Γνωστοποίηση της παράβασης των διατάξεων του άρθρου 12 του Π.Δ. 

75/2020 από την ΕΛ.ΑΣ. 

Α.1. Οι σχετικές υποχρεώσεις της ΕΛ.ΑΣ. όπως πηγάζουν από το άρθρο 12 

Σύμφωνα με το Άρθρο 12 παρ. 2 του Π.Δ. 75/2020 η λειτουργία συστημάτων επιτήρησης 

επιτρέπεται ύστερα από απόφαση της αρμόδιας δημόσιας αρχής, που έχει την ιδιότητα του 

υπεύθυνου επεξεργασίας. Με την απόφαση, που εκδίδεται κάθε φορά, καθορίζεται ο χρόνος 

ενεργοποίησης, καθώς και η διάρκεια λειτουργίας, η οποία δύναται να παραταθεί, κατόπιν 

νέας, ειδικά αιτιολογημένης απόφασης. Στην απόφαση λειτουργίας, η οποία τελεί σε 

συνάρτηση με την εκάστοτε μελέτη εκτίμησης αντικτύπου αναφορικά με την εγκατάσταση ή 

προμήθεια των συστημάτων επιτήρησης, προσδιορίζονται ακόμη, η εμβέλεια λειτουργίας 

αυτών και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά τους, ενώ παράλληλα αιτιολογείται η σκοπιμότητα 

χρήσης τους. Μελέτη εκτίμησης αντικτύπου των επιπτώσεων της επεξεργασίας στην προστασία 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διενεργείται τόσο για την προμήθεια, όσο και πριν την 

αρχική θέση σε λειτουργία των φορητών συστημάτων επιτήρησης. Τέλος, η απόφαση 

λειτουργίας των συστημάτων επιτήρησης, κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο και ιδίως με 

πινακίδες, καθώς και ανάρτηση σε ιστοσελίδα, στην οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

δημοσιεύει τα απαραίτητα για την ενημέρωση στοιχεία.1 

Στη Γνωμοδότηση 3/2020 επί του σχεδίου του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος, η ΑΠΔΠΧ 

επισημαίνει ότι αν και η ενημέρωση µέσω ιστοσελίδας του υπευθύνου επεξεργασίας, αποτελεί 

ένα καταρχήν ικανοποιητικό μέτρο, αυτό δεν διασφαλίζει πλήρως την υποχρέωση ενημέρωσης, 

και είναι προτιμότερο να ακολουθείται πολυεπίπεδη προσέγγιση, η οποία να περιλαμβάνει τη 

δημοσίευση σε ιστοσελίδα αλλά και κατάλληλα συμπληρωματικά ή εναλλακτικά µέτρα.2 

Επομένως, όπως γίνεται αντιληπτό από τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του Π.Δ. 75/2020, η 

ΕΛ.ΑΣ., ως υπεύθυνος επεξεργασίας, οφείλει κάθε φορά πριν την λειτουργία συστήματος 

επιτήρησης σε δημόσιο χώρο να εκδίδει και να κοινοποιεί την απόφαση λειτουργίας του 

συστήματος αυτού τουλάχιστον στην ιστοσελίδα της προσδιορίζοντας υποχρεωτικά: 

α) τον χρόνο ενεργοποίησης,   

β) τη διάρκεια λειτουργίας του,   

γ) την εμβέλεια λειτουργίας του,  

δ) τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του, και  

 
1 Άρθρο 12, παρ. 2 του Προεδρικού Διατάγματος 75/2020, Διαθέσιμο εδώ: https://www.e-nomothesia.gr/kat-
dedomena-prosopikou-kharaktera/proedriko-diatagma-75-2020-phek-173a-10-9-2020.html  
2 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γνωμοδότηση 3/2020 επί του σχεδίου Προεδρικού 
Διατάγματος σχετικά με τη χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους 
χώρους, Διαθέσιμη εδώ https://www.dpa.gr/sites/default/files/2020-07/gnomodotisi%203_2020.pdf  

https://www.e-nomothesia.gr/kat-dedomena-prosopikou-kharaktera/proedriko-diatagma-75-2020-phek-173a-10-9-2020.html
https://www.e-nomothesia.gr/kat-dedomena-prosopikou-kharaktera/proedriko-diatagma-75-2020-phek-173a-10-9-2020.html
https://www.dpa.gr/sites/default/files/2020-07/gnomodotisi%203_2020.pdf


ε) την αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της χρήσης του σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 

5 του Π.Δ. 75/2020 και το άρθρο 14 του ν.3917/2011.3  

Το τελευταίο αυτό στοιχείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο πλαίσιο της αρχής της νομιμότητας 

της επεξεργασίας και της αρχής της λογοδοσίας, καθώς όπως ορίζει το άρθρο 5 του Π.Δ. 75/2020 

με την απόφαση αιτιολογείται ειδικώς η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων που 

δικαιολογούν την επιτήρηση συγκεκριμένου χώρου. Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται να 

συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις ότι τελούνται ή πρόκειται να τελεσθούν στον συγκεκριμένο χώρο 

ποινικά αδικήματα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 του ΠΔ 75/2020 και το άρθρο 14 του 

ν.3917/2011. Η συνδρομή επαρκών ενδείξεων αιτιολογείται με την αναφορά πραγματικών 

στοιχείων όπως, ιδίως, στατιστικών ή εμπειρικών δεδομένων, μελετών, εκθέσεων, μαρτυριών, 

πληροφοριών για τη συχνότητα, το είδος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εγκλημάτων που 

τελούνται σε συγκεκριμένο χώρο, καθώς και για την, βάσει των ανωτέρω στοιχείων, 

πιθανολογούμενη εξάπλωση ή μεταφορά της εγκληματικότητας σε άλλο δημόσιο χώρο. Η 

επιτήρηση κρίνεται απαραίτητη όταν, κατ' εκτίμηση των ανωτέρω πραγματικών στοιχείων, 

σχηματίζεται η εύλογη πεποίθηση ότι στους συγκεκριμένους δημόσιους χώρους απειλούνται 

σοβαροί κίνδυνοι για τη δημόσια ασφάλεια.  

Ωστόσο, έως και την ημέρα κατάθεσης της παρούσας αναφοράς η ΕΛ.ΑΣ. παραβιάζει κατ’ 

εξακολούθηση (τουλάχιστον 64 φορές) τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2  του Π.Δ. 75/2020. 

Α.2. Οι σχετικές πρακτικές της ΕΛ.ΑΣ. που οδηγούν σε παράβαση του άρθρου 12 παρ. 

2 του ΠΔ 75/2020 

Η ΕΛ.ΑΣ. δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση κοινοποίησης στην ιστοσελίδα της των 

αποφάσεων λειτουργίας των συστημάτων επιτήρησης που χρησιμοποιεί σε δημόσιους 

χώρους. Αντιθέτως, παραβιάζοντας τις εκ του νόμου υποχρεώσεις της, η ΕΛ.ΑΣ. αρκείται στη 

δημοσίευση μίας απλής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της, η οποία ενδεικτικά αναφέρει μόνο 

τον αριθμό της κάθε απόφασης λειτουργίας, τη διάρκεια λειτουργίας των συστημάτων 

επιτήρησης και τον τόπο λειτουργίας τους κατά γενικό και αόριστο τρόπο.  

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αυτή δεν κοινοποιείται το περιεχόμενο της απόφασης 

λειτουργίας, ενώ επίσης δεν γίνεται καμία αναφορά σε σημαντικά στοιχεία που ορίζει το άρθρο 

12 παρ. 2 του Π.Δ. 75/2020 και συγκεκριμένα στην εμβέλεια λειτουργίας του συστήματος 

επιτήρησης, στα ειδικότερα χαρακτηριστικά του, και στην αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της 

χρήσης του σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 5 του Π.Δ. 75/2020 και το άρθρο 14 του 

ν.3917/2011.  

 
3 Άρθρο 14 του ν. 3917/2011: Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε 
συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων 
επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου, Διαθέσιμο εδώ: https://www.e-
nomothesia.gr/kat-dedomena-prosopikou-kharaktera/n-3917-2011.html  

https://www.e-nomothesia.gr/kat-dedomena-prosopikou-kharaktera/n-3917-2011.html
https://www.e-nomothesia.gr/kat-dedomena-prosopikou-kharaktera/n-3917-2011.html


Επομένως, τα φυσικά πρόσωπα που ανατρέχουν στις σχετικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της 

ΕΛ.ΑΣ. δεν μπορούν να ενημερωθούν για σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να 

κοινοποιούνται και αφορούν την εμβέλεια των συστημάτων επιτήρησης, τα ειδικότερα 

χαρακτηριστικά τους (η ΕΛ.ΑΣ. έχει κάνει χρήση διαφορετικών τύπων φορητών συσκευών, όπως 

drones, φορητές κάμερες σε μπαστούνι, κάμερες σε στολές αστυνομικών) και την αιτιολόγηση 

της σκοπιμότητας της χρήσης τους.  

Επιπλέον, η ΕΛ.ΑΣ. αρνείται πρόσβαση στις εν λόγω αποφάσεις λειτουργίας ακόμη και μετά 

από κατάθεση αιτημάτων πρόσβασης σε έγγραφα που καταθέτουν πολίτες – υποκείμενα 

δεδομένων ενώπιον της.4 Άρα, είναι προφανές ότι η ΕΛ.ΑΣ. διαχειρίζεται τις εν λόγω αποφάσεις 

λειτουργίας ως έγγραφα εμπιστευτικού χαρακτήρα τα οποία δεν δημοσιεύει και στα οποία δεν 

επιτρέπει την πρόσβαση, παραβιάζοντας τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του Π.Δ. 75/2020. 

Οι εν λόγω πρακτικές θεωρούμε ότι είναι παράνομες, ενώ υπονομεύουν την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων και τις σχετικές διασφαλίσεις που προβλέπει το Π.Δ. 75/2020. Στο 

τέλος της παρούσας τοποθετείται αναλυτικός πίνακας με τις τουλάχιστον εξήντα τέσσερις (64) 

παραβάσεις της ΕΛ.ΑΣ.5  

Α.3. Βάσιμες υποψίες για χρήση φορητών συστημάτων επιτήρησης χωρίς την έκδοση 

σχετικής απόφασης λειτουργίας τον Νοέμβριο του 2020 στο πλαίσιο της επετείου του 

Πολυτεχνείου 

Στις 14 Νοεμβρίου 2020 η ΕΛ.ΑΣ. αποφάσισε την απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαίθριων 

συναθροίσεων άνω των τεσσάρων (4) ατόμων για το ως άνω χρονικό διάστημα στο πλαίσιο των 

έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού, και με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου.6 Ωστόσο, δημοσιεύματα γνωστών 

μέσων μαζικής ενημέρωσης αναφέρουν ότι η ΕΛ.ΑΣ. στην προσπάθεια της να καταβάλει κάθε 

δυνατή προσπάθεια για την μη πραγματοποίηση οποιασδήποτε συγκέντρωσης τη δεδομένη 

περίοδο θα έκανε χρήση μη στελεχωμένων αεροσκαφών (drones) στην Αθήνα, προκειμένου να 

μεταφέρουν στο κέντρο επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ. την ακριβή εικόνα που επικρατεί στους 

δρόμους της πόλης.7 Ακόμη, χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσαν σχετικά βίντεο 

 
4 Homo Digitalis, Πολίτες απευθύνονται στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. για την χρήση drones και φορητών καμερών στον 
εξοπλισμό αστυνομικών, Δεκέμβριος 2020, Διαθέσιμο εδώ https://www.homodigitalis.gr/posts/8101 και Homo 
Digitalis,  Η ΕΛ.ΑΣ. αρνείται πρόσβαση σε αποφάσεις που οφείλει να κοινοποιεί στην ιστοσελίδα της, Απρίλιος 
2021, Διαθέσιμο εδώ: https://www.homodigitalis.gr/posts/9175 . Επίσης επισυνάπτουμε αντίγραφο της 
απάντησης της ΕΛ.ΑΣ. στα αιτήματα πρόσβασης στην παρούσα αναφορά.  
5 Αντίγραφα όλων των σχετικών ανακοινώσεων έχουν αναρτηθεί εδώ: https://www.homodigitalis.gr/wp-
content/uploads/2021/05/HellenicPolice_Camera_Decisions-compressed.pdf  
6 Αριθμ. 1029/8/18 – 14.11.2020, ΦΕΚ Β’ 5046/2020, Διαθέσιμο εδώ: 
https://www.in.gr/wpcontent/uploads/2020/11/%CF%86%CE%B5%CE%BA.pdf  
7 Δείτε σχετικά δημοσιεύματα από την εφημερίδα «Η Καθημερινή» διαθέσιμο εδώ 
https://www.kathimerini.gr/society/561160660/drones-aiantes-kai-5-000-astynomikoi-sta-metra-giato-
polytechneio/  , την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» διαθέσιμο εδώ 
https://www.tanea.gr/2020/11/17/greece/astynomika/polytexneio-5-000-astynomikoi-drones-kaigeniki-epifylaki-

https://www.homodigitalis.gr/posts/8101
https://www.homodigitalis.gr/posts/9175
https://www.homodigitalis.gr/wp-content/uploads/2021/05/HellenicPolice_Camera_Decisions-compressed.pdf
https://www.homodigitalis.gr/wp-content/uploads/2021/05/HellenicPolice_Camera_Decisions-compressed.pdf
https://www.in.gr/wpcontent/uploads/2020/11/%CF%86%CE%B5%CE%BA.pdf
https://www.kathimerini.gr/society/561160660/drones-aiantes-kai-5-000-astynomikoi-sta-metra-giato-polytechneio/
https://www.kathimerini.gr/society/561160660/drones-aiantes-kai-5-000-astynomikoi-sta-metra-giato-polytechneio/
https://www.tanea.gr/2020/11/17/greece/astynomika/polytexneio-5-000-astynomikoi-drones-kaigeniki-epifylaki-gia-ton-eortasmo/


με drones που πετούν πάνω από τις γειτονιές της Αθήνας υποστηρίζοντας ότι αυτά αποτελούν 

drones της ΕΛ.ΑΣ. (παρότι δεν διαφαίνονται σχετικά αναγνωριστικά στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. επί των 

drones). 8  Πολίτες επεδίωξαν μέσω της κατάθεσης αιτημάτων πρόσβασης σε έγγραφα να 

διασταυρώσουν αυτές τις πληροφορίες ωστόσο η ΕΛ.ΑΣ. αρνήθηκε την παροχή οποιασδήποτε 

πληροφορίας. 9  Επειδή κατά την άσκηση των σχετικών ερευνητικών, διορθωτικών και 

συμβουλευτικών εξουσιών της ΑΠΔΠΧ δεν μπορεί να αντιταχθεί κανενός είδους απόρρητο, όπως 

ορίζει και το άρθρο 15 του ν.4624/2019,10 θέτουμε αυτό το ζήτημα ενώπιον σας προκειμένου να 

το ερευνήσετε συμπληρωματικά.  

Α.4. Ενδείξεις για  χρήση φορητών συστημάτων επιτήρησης πριν την υιοθέτηση των 

διατάξεων του Π.Δ. 75/2020  

Τέλος, στο πλαίσιο του ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού που πραγματοποιήθηκε για την 

επίβλεψη της τήρησης των περιοριστικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού στη χώρα 

κατά τις ημέρες του Πάσχα του 2020, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Λευτέρης 

Οικονόμου,  είχε δηλώσει ότι θα πραγματοποιούνταν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη επιτήρηση του 

πληθυσμού με χρήση drones.11 Η Homo Digitalis είχε επιδιώξει με επιστολή προς τον Υπουργό 

Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρυσοχοΐδη, να αντλήσει περισσότερες πληροφορίες. 12  Ωστόσο, 

μέχρι σήμερα η επιστολή της Homo Digitalis παραμένει αναπάντητη. Στο πλαίσιο των αρχών της 

νόμιμης επεξεργασίας και της λογοδοσίας, και επειδή κατά την άσκηση των σχετικών 

ερευνητικών, διορθωτικών και συμβουλευτικών εξουσιών της ΑΠΔΠΧ δεν μπορεί να αντιταχθεί 

κανενός είδους απόρρητο, όπως ορίζει και το άρθρο 15 του ν.4624/2019, θέτουμε και αυτό το 

ζήτημα ενώπιον σας προς περαιτέρω διερεύνηση.  

Β. Αίτημα προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την 

άσκηση των σχετικών ερευνητικών, διορθωτικών και συμβουλευτικών της εξουσιών 

της 

Σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 1 της Οδηγίας 2016/680 κάθε εποπτική αρχή έχει 

αποτελεσματικές ερευνητικές εξουσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον την εξουσία να 

αποκτά από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

 
gia-ton-eortasmo/  και τον τηλεοπτικό σταθμό mega https://www.megatv.com/2020/11/16/epeteios-
polytexneiou-epi-podos-sxedon-5-000-astynomikoielikoptero-kai-drone-tis-el-as/  
8 3 Π.χ. δείτε σχετική ανάρτηση από χρήστη του Twitter εδώ 
https://twitter.com/ANTIplhroforhsh/status/1327308098504192001  
9 Παρακαλούμε δείτε ανωτέρω, υποσημείωση Νο.4.  
10 ν.4624/2019, Διαθέσιμος εδώ: https://www.e-nomothesia.gr/kat-dedomena-prosopikou-kharaktera/nomos-
4624-2019-phek-137a-29-8-2019.html 
11 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/koinisynenteyxitypoy-gia-ton-periorismo-kykloforias-politon-se-oli-tin-epikrateia-
logo-koronoioy  
12 Homo Digitalis, Υποβολή Ανοιχτής Επιστολής στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τα drones της ΕΛ.ΑΣ., 
Απρίλιος 2020, Διαθέσιμη εδώ https://www.homodigitalis.gr/posts/6579  

https://www.tanea.gr/2020/11/17/greece/astynomika/polytexneio-5-000-astynomikoi-drones-kaigeniki-epifylaki-gia-ton-eortasmo/
https://www.megatv.com/2020/11/16/epeteios-polytexneiou-epi-podos-sxedon-5-000-astynomikoielikoptero-kai-drone-tis-el-as/
https://www.megatv.com/2020/11/16/epeteios-polytexneiou-epi-podos-sxedon-5-000-astynomikoielikoptero-kai-drone-tis-el-as/
https://twitter.com/ANTIplhroforhsh/status/1327308098504192001
https://www.civilprotection.gr/el/koinisynenteyxitypoy-gia-ton-periorismo-kykloforias-politon-se-oli-tin-epikrateia-logo-koronoioy
https://www.civilprotection.gr/el/koinisynenteyxitypoy-gia-ton-periorismo-kykloforias-politon-se-oli-tin-epikrateia-logo-koronoioy
https://www.homodigitalis.gr/posts/6579


που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την 

εκτέλεση των καθηκόντων της. Επίσης, με βάση την παρ. 2 του ίδιου άρθρου κάθε εποπτική αρχή 

έχει αποτελεσματικές διορθωτικές εξουσίες όπως, για παράδειγμα: α) να απευθύνει 

προειδοποιήσεις στον υπεύθυνο επεξεργασίας ότι οι σκοπούμενες πράξεις επεξεργασίας είναι 

πιθανόν να παραβιάζουν τις διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων β) να 

δίνει εντολή στον υπεύθυνο επεξεργασίας να καταστήσει τις πράξεις επεξεργασίας σύμφωνες 

με τις διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπου αρμόζει, με συγκεκριμένο 

τρόπο και εντός ορισμένης προθεσμίας, και γ) να επιβάλλει προσωρινό ή οριστικό περιορισμό ή 

και απαγόρευση της επεξεργασίας. Ακόμη, με βάση την παρ. 3 του ίδιου άρθρου κάθε εποπτική 

αρχή διαθέτει πραγματικές συμβουλευτικές εξουσίες μεταξύ των οποίων να εκδίδει, με δική της 

πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος, γνώμες προς όργανα και οργανισμούς καθώς και προς το 

κοινό για κάθε θέμα το οποίο σχετίζεται με την προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας 2016/680. Τέλος, όπως ορίζει το 

άρθρο 48 οι αρμόδιες αρχές καθιερώνουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς για να ενθαρρύνουν 

την εμπιστευτική αναφορά παραβάσεων της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων. Το άρθρο 15 του ν.4624/2019 μεταφέρει τις ως άνω εξουσίες όπως πηγάζουν από 

την Οδηγία 2016/680 στην ελληνική έννομη τάξη. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω και προκειμένου να συμμορφωθεί η ΕΛ.ΑΣ. με τις διατάξεις για 

την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της λειτουργίας 

συστημάτων επιτήρησης:  

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα την πλήρη άσκηση 

των ερευνητικών, διορθωτικών και συμβουλευτικών της εξουσιών της, όπως περιγράφονται 

ανωτέρω και 

ΚΑΛΟΥΜΕ την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα να ανταποκριθεί στο 

αίτημά μας και να αναλάβει τις εξουσίες αυτές.  

 

Με εκτίμηση, 

Οι οργανώσεις Homo Digitalis, Reporters United και The Press Project 

  

 

 

 

 

 



 

Παράρτημα – Πίνακας Παραβάσεων  

Ακολουθεί αναλυτική αναφορά για τις τουλάχιστον εξήντα τέσσερις (64) παραβάσεις που έχει 

υποπέσει η ΕΛ.ΑΣ. με βάση το άρθρο 12 παρ. 2 του Π.Δ. 75/2020, όπως προκύπτει από την 

επίσημη ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ.13  

 

Αύξων 
Αριθμός  

    Ημερομηνία Θέμα Ανακοίνωσης 

1 05-12-2020 Εγκατάσταση και λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης, από τη 
Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής κατά την υλοποίηση 
από Υπηρεσίες της του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Α., από 
την 06.00 ώρα της 6/12 μέχρι 06.00 ώρα της 7/12/2020 

2 08-01-2021 Εγκατάσταση & λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης, από τη 
Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής κατά την υλοποίηση 
από Υπηρεσίες της του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Α., από 
την 06.00 ώρα της 9/1 μέχρι 06.00 ώρα της 11/1/2021 

3 10-01-2021 Εγκατάσταση & λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης, από τη 
Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής κατά την υλοποίηση 
από Υπηρεσίες της του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Α., από 
την 06.00 ώρα της 11/1/21 μέχρι 05.59 ώρα της 18/1/21 

4 14-01-2021 Εγκατάσταση & λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από τη Δ.Α.Ε.Α. κατά την υλοποίηση από Υπηρεσίες της, του 
επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Α., από την 13.45 ώρα της 
14/01/2021 μέχρι 06:00 ώρα της 15/01/2021 

5 17-01-2021 Εγκατάσταση & λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/20, από τη Δ.Α.Ε.Α κατά την υλοποίηση από Υπηρεσίες της, του 
επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Α, από την 06:00΄ ώρα της 
18/01/2021 μέχρι 06:00΄ώρα της 25/01/2021 

6 19-01-2021 Εγκατάσταση & λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/20, από τη Δ.Α.Ε.Α. κατά την υλοποίηση από Υπηρεσίες της, του 

 
13http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=99092&Itemid=0&
lang=  και αρχειοθετημένο εδώ: 
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=99092&Itemid=0&l
ang= Επισυνάπτεται και κατάλογος με το πλήρες κείμενο των αναρτήσεων που περιγράφονται στον σχετικό 
πίνακα.  

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=99070&Itemid=0&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=99070&Itemid=0&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=99070&Itemid=0&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=99070&Itemid=0&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=99666&Itemid=0&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=99666&Itemid=0&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=99666&Itemid=0&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=99666&Itemid=0&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=99700&Itemid=2569&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=99700&Itemid=2569&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=99700&Itemid=2569&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=99700&Itemid=2569&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=99773&Itemid=2569&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=99773&Itemid=2569&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=99773&Itemid=2569&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=99773&Itemid=2569&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=99852&Itemid=2579&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=99852&Itemid=2579&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=99852&Itemid=2579&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=99852&Itemid=2579&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=99884&Itemid=2569&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=99884&Itemid=2569&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=99092&Itemid=0&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=99092&Itemid=0&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=99092&Itemid=0&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=99092&Itemid=0&lang=


επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Α. από 15:00 ώρα της 19/01/2021 
μέχρι 06:00 ώρα της 20/01/2021 

7 20-01-2021 Εγκατάσταση & λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από τη Δ.Α.Ε.Α. κατά την υλοποίηση από Υπηρεσίες της, του 
επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Α, από την 09:30 ώρα της 21-01-
2021 μέχρι 06:00 ώρα της 22-01-2021 

8 24-01-2021 Εγκατάσταση & λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από τη Δ.Α.Ε.Α. κατά την υλοποίηση από Υπηρεσίες της, του 
επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Α. από 06:00 ώρα της 25/01/2021 
μέχρι 06:00 ώρα της 01/02/2021 

9 27-01-2021 Εγκατάσταση και λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από τη Δ.Α.Ε.Α. κατά την υλοποίηση από Υπηρεσίες της, του 
επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Α., από 09:30 ώρα της 28-01-2021 
έως την 06:00 ώρα της 29-01-2021 

10 28-01-2021 Εγκατάσταση και λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/20, από τη Δ.Α.Ε.Α. κατά την υλοποίηση από Υπηρεσίες της, του 
επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Α. από 14.00 ώρα της 29-01-2021 
έως την 06.00 ώρα της 30-01-2021 

11 31-01-2021 Εγκατάσταση & λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/20, από τη Δ.Α.Ε.Α. κατά την υλοποίηση από Υπηρεσίες της, του 
επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Α. από την 06.00 ώρα της 01-02-
2021 έως την 06.00 ώρα της 08-02-2021 

12 02-02-2021 Εγκατάσταση & λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από τη Δ.Α.Ε.Α. κατά την υλοποίηση από Υπηρεσίες της, του 
επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Α. από 14:00 ώρα της 03-02-2021 
έως την 06:00 ώρα της 04-02-2021 

13 03-02-2021 Εγκατάσταση και λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από τη Δ.Α.Ε.Α. κατά την υλοποίηση από Υπηρεσίες της, του 
επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Α., από 10:00 ώρα της 04-02-2021 
έως την 06:00 ώρα της 05-02-2021 

14 08-02-2021 Εγκατάσταση και λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από τη Δ.Α.Ε.Α. κατά την υλοποίηση από Υπηρεσίες της, του 
επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Α. από 14:00 ώρα της 09-02-2021 
έως την 06:00 ώρα της 10-02-2021 

15 09-02-2021 Εγκατάσταση & λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από τη Δ.A.E.A. κατά την υλοποίηση από Υπηρεσίες της, του 

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=99884&Itemid=2569&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=99884&Itemid=2569&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=99908&Itemid=0&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=99908&Itemid=0&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=99908&Itemid=0&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=99908&Itemid=0&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=99964&Itemid=0&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=99964&Itemid=0&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=99964&Itemid=0&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=99964&Itemid=0&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=100015&Itemid=2577&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=100015&Itemid=2577&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=100015&Itemid=2577&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=100015&Itemid=2577&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=100030&Itemid=2577&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=100030&Itemid=2577&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=100030&Itemid=2577&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=100030&Itemid=2577&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=100094&Itemid=2577&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=100094&Itemid=2577&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=100094&Itemid=2577&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=100094&Itemid=2577&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=100135&Itemid=0&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=100135&Itemid=0&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=100135&Itemid=0&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=100135&Itemid=0&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=100147&Itemid=0&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=100147&Itemid=0&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=100147&Itemid=0&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=100147&Itemid=0&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=100261&Itemid=2594&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=100261&Itemid=2594&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=100261&Itemid=2594&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=100261&Itemid=2594&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=100276&Itemid=0&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=100276&Itemid=0&lang=


επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Α., από 10:00 της Τετάρτης 10-02-
2021 έως 06:00 της Πέμπτης 11-02-2021 

16 11-02-2021 Εγκατάσταση & λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από τη Δ.Α.Ε.Α. κατά την υλοποίηση από Υπηρεσίες της, του 
επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ. Αττικής, από 10:00 ώρα της 11-
02 έως την 06:00 ώρα της 12-02-2021 

17 17-02-2021 Εγκατάσταση και λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από τη Δ.Α.Ε.Α. κατά την υλοποίηση από Υπηρεσίες της, του 
επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Α., από 10:30 ώρα της 18-02-2021 
έως την 06:00 ώρα της 19-02-2021 

18 18-02-2021 Εγκατάσταση & λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από τη Δ.Α.Ε.Α. κατά την υλοποίηση από Υπηρεσίες της, του 
επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Α., από 14:00 της 19-02-2021 έως 
06:00 ώρα του 20-02-2021 

19 20-02-2021 Εγκατάσταση και λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από τη Δ.Α.Ε.Α. κατά την υλοποίηση από Υπηρεσίες της, του 
επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Α. από 10.30 ώρα της 20-02-2021 
έως την 06.00 ώρα της 21-02-2021 

20 23-02-2021 Εγκατάσταση & λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από τη Δ.Α.Ε.Α. κατά την υλοποίηση από Υπηρεσίες της, του 
επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Α., από 15:00 ώρα της 24-02-2021 
έως την 06:00 ώρα της 25-02-2021 

21 24-02-2021 Εγκατάσταση και λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από τη Δ.Α.Ε.Α. κατά την υλοποίηση από Υπηρεσίες της, του 
επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Α., από 10:00 ώρα της 25-02-2021 
έως την 06:00 ώρα της 26-02-2021 

22 26-02-2021 Εγκατάσταση και λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από τη Δ.Α.Ε.Α. κατά την υλοποίηση από Υπηρεσίες της, του 
επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Α. από 15:00 ώρα της 26-02-2021 
έως την 06:00 ώρα της 27-02-2021 

23 27-02-2021 Εγκατάσταση και λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από τη Δ.Α.Ε.Α. κατά την υλοποίηση από Υπηρεσίες της, του 
επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Α., από 10:00 ώρα της 27-02-2021 
έως την 06:00 ώρα της 28-02-2021 

24 01-03-2021 Εγκατάσταση & λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από τη Δ.Α.Ε.Α. κατά την υλοποίηση από Υπηρεσίες της, του 
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επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Α., από 16:00 ώρα της 01-03-2021 
έως την 06:00 ώρα της 02-03-2021 

25 02-03-2021 Εγκατάσταση και λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από τη Δ.Α.Ε.Α. κατά την υλοποίηση από Υπηρεσίες της, του 
επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Α., από 16:00 ώρα της 02-03-2021 
έως την 06:00 ώρα της 03-03-2021 

26 03-03-2021 Εγκατάσταση και λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από τη Δ.Α.Ε.Α. κατά την υλοποίηση από Υπηρεσίες της, του 
επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Α., από 17:00 ώρα της 03-03-2021 
έως την 06:00 ώρα της 04-03-2021 

27 04-03-2021 Εγκατάσταση & λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από τη Δ.Α.Ε.Α. κατά την υλοποίηση από Υπηρεσίες της, του 
επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Α., από 17:00 ώρα της 04-03-2021 
έως την 06:00 ώρα της 05-03-2021 

28 05-03-2021 Εγκατάσταση & λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από τη Δ.Α.Ε.Α. κατά την υλοποίηση από Υπηρεσίες της, του 
επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Α., από 11:00 ώρα της 05-03-2021 
έως την 18:00 ώρα της 05-03-2021 

29 05-03-2021 Εγκατάσταση και λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από τη Δ.Α.Ε.Α. κατά την υλοποίηση από Υπηρεσίες της, του 
επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Α. από 17:00 ώρα της 05-03-2021 
έως την 06:00 ώρα της 06-03-2021 

30 08-03-2021 Εγκατάσταση και λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από τη Δ.Α.Ε.Α. κατά την υλοποίηση από Υπηρεσίες της, του 
επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Α. από 15:00 ώρα της 08-03-2021 
έως την 06:00 ώρα της 09-03-2021 

31 09-03-2021 Εγκατάσταση & λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από τη Δ.Α.Ε.Α. κατά την υλοποίηση από Υπηρεσίες της, του 
επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Α., από 16:30 ώρα της 09-03-2021 
έως την 06:00 ώρα της 10-03-2021 

32 10-03-2021 Εγκατάσταση και λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από τη Δ.Α.Ε.Α. κατά την υλοποίηση από Υπηρεσίες της, του 
επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Α. από 10:30 ώρα της 10-03-2021 
έως την 18:00 ώρα της 10-03-2021 

33 10-03-2021 Εγκατάσταση και λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από τη Δ.Α.Ε.Α. κατά την υλοποίηση από Υπηρεσίες της, του 

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=100768&Itemid=2609&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=100768&Itemid=2609&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=100783&Itemid=2611&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=100783&Itemid=2611&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=100783&Itemid=2611&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=100783&Itemid=2611&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=100812&Itemid=0&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=100812&Itemid=0&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=100812&Itemid=0&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=100812&Itemid=0&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=100825&Itemid=2611&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=100825&Itemid=2611&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=100825&Itemid=2611&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=100825&Itemid=2611&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=100839&Itemid=2610&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=100839&Itemid=2610&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=100839&Itemid=2610&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=100839&Itemid=2610&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=100857&Itemid=2609&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=100857&Itemid=2609&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=100857&Itemid=2609&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=100857&Itemid=2609&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=100912&Itemid=2609&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=100912&Itemid=2609&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=100912&Itemid=2609&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=100912&Itemid=2609&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=100942&Itemid=2611&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=100942&Itemid=2611&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=100942&Itemid=2611&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=100942&Itemid=2611&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=100953&Itemid=2611&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=100953&Itemid=2611&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=100953&Itemid=2611&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=100953&Itemid=2611&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=100963&Itemid=2609&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=100963&Itemid=2609&lang=


επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Α. από 16:00 ώρα της 10-03-2021 
έως την 06:00 ώρα της 11-03-2021 

34 11-03-2021 Εγκατάσταση & λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από τη Δ.Α.Ε.Α. κατά τη συμμετοχή προσωπικού της, στην 
υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Θ., από 12:00 ώρα 
της 11-03-2021 έως την 21:00 ώρα της 11-03-2021 

35 11-03-2021 Εγκατάσταση & λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από τη Δ.Α.Ε.Α. κατά την υλοποίηση από Υπηρεσίες της, του 
επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Α., από 15:30 ώρα της 11-03-2021 
έως την 06:00 ώρα της 12-03-2021 

36 11-03-2021 Εγκατάσταση και λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από τη Δ.Α.Ε.Α. κατά τη συμμετοχή προσωπικού της, στην 
υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Θ. από 06:00 ώρα 
της 12-03-2021 έως την 23:59 ώρα της 16-03-2021 

37 12-03-2021 Εγκατάσταση & λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από τη Δ.Α.Ε.Α. κατά την υλοποίηση από Υπηρεσίες της, του 
επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Α., από 08:00 ώρα του 13-03-
2021 έως την 21:00 ώρα του 13-03-2021 

38 17-03-2021 Εγκατάσταση και λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από τη Δ.Α.Ε.Α. κατά την υλοποίηση από Υπηρεσίες της, του 
επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Α., από 16:00 ώρα της 17-03-2021 
έως την 23:00 ώρα της 17-03-2021 

39 19-03-2021 Εγκατάσταση και λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από τη Δ.Α.Ε.Α. κατά την υλοποίηση από Υπηρεσίες της, του 
επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Α., από 12:00 ώρα της 20-03-2021 
έως την 21:00 ώρα της 20-03-2021 

40 23-03-2021 Εγκατάσταση και λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από Υπηρεσίες της Υ.Ε.ΠΡ.ΜΑΡΤ./ Ο.Π.Κ.Ε. – ΔΡΑΣΗ κατά την 
υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Δ.Α.Α. από 12.00 ώρα 
23/03/2021 έως την 06.00 ώρα 25/03/2021 

41 24-03-2021 Εγκατάσταση και λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020 από Υπηρεσίες της Υ.Ε.ΠΡ.ΜΑΡΤ./ Ο.Π.Κ.Ε. – ΔΡΑΣΗ κατά την 
υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Δ.Α.Α. από 06.00 ώρα 
25/03/2021 έως την 06.00 ώρα 27/03/2021 

42 24-03-2021 Εγκατάσταση και λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από τη Δ.Α.Ε.Α. κατά την υλοποίηση από Υπηρεσίες της, του 
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επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Α., από 06:00 ώρα της 25-03-2021 
έως 16:00 ώρα της 25-03-2021 

43 24-03-2021 Εγκατάσταση και λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από τη Δ.Α.Ε.Α. κατά την υλοποίηση από Υπηρεσίες της, του 
επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Α., από 07:30 ώρα της 26-03-2021 
έως την 13:00 ώρα της 26-03-2021 

44 26-03-2021 Εγκατάσταση και λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του ΠΔ 
75/2020, από Υπηρεσίες της Υ.Ε.ΠΡ.ΜΑΡΤ./Ο.Π.Κ.Ε.-ΔΡΑΣΗ κατά την 
υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Δ/νσης Ασφ. Αττικής, 
από 06.00 της 27/03 έως την 06.00 της 30/03/2021 

45 29-03-2021 Εγκατάσταση & λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από Υπηρεσίες της Υ.Ε.ΠΡ.ΜΑΡΤ./ΟΠΚΕ-ΔΡΑΣΗ κατά την 
υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Δ/νσης Ασφάλειας 
Αττικής, από 06.00 της 30/03/2021 έως 06.00 της 06/04/2021 

46 31-03-2021 Εγκατάσταση & λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από τη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής κατά 
την υλοποίηση από Υπηρεσίες της, του επιχειρησιακού σχεδιασμού της 
Γ.Α.Δ.Α., από 10:30 έως 18:00 ώρα της 01-04-2021 

47 05-04-2021 Εγκατάσταση & λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από Υπηρεσίες της Υ.Ε.ΠΡ.ΜΑΡΤ./ΟΠΚΕ-ΔΡΑΣΗ κατά την 
υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Δ/νσης Ασφάλειας 
Αττικής, από 06.00 της 06/04 έως την 06.00 της 13/04/2021 

48 06-04-2021 Εγκατάσταση και λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από τη Δ.Α.Ε.Α. κατά την υλοποίηση από Υπηρεσίες της, του 
επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Α από 14:00 ώρα της 07-04-2021 
έως την 19:00 ώρα της 07-04-2021 

49 09-04-2021 Εγκατάσταση και λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από τη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής κατά 
την υλοποίηση από Υπηρεσίες της, του επιχειρησιακού σχεδιασμού της 
ΓΑΔΑ από 10:00 έως την 15:30 της 10-04-2021 

50 09-04-2021 Εγκατάσταση και λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από τη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής κατά 
την υλοποίηση από Υπηρεσίες της, του επιχειρησιακού σχεδιασμού της 
ΓΑΔΑ, από 13:00 έως την 19:00 της 10-04-2021 

51 10-04-2021 Εγκατάσταση και λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από τη Δ.Α.Ε.Α. κατά την υλοποίηση από Υπηρεσίες της, του 
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επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Α. από 11:00 ώρα της 11-04-2021 
έως την 15:00 ώρα της 11-04-2021 

52 12-04-2021 Εγκατάσταση και λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από Υπηρεσίες της Υ.Ε.ΠΡ.ΜΑΡΤ. Ο.Π.Κ.Ε. - ΔΡΑΣΗ κατά την 
υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Δ.Α.Α. από 06.00 ώρα 
13/04/2021 έως 06.00 ώρα 20/04/2021 

53 13-04-2021 Εγκατάσταση και λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από τη Δ.Α.Ε.Α. κατά την υλοποίηση από Υπηρεσίες της, του 
επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Α. από 16:00 ώρα της 14-04-2021 
έως την 22:00 ώρα της 14-04-2021 

54 14-04-2021 Εγκατάσταση και λειτουργία φορητών συστημάτων επιτήρησης του 
Π.Δ. 75/20 από τη Δ.Α.ΕΑ. και την Υ.Ε.Π.Μ/Δ.Α.Α. Ο.Π.Κ.Ε. ΔΡΑΣΗ κατά 
την υλοποίηση από Υπηρεσίες τους του επιχειρησιακού σχεδιασμού της 
Γ.Α.Δ.Α από 10:00 έως 19:00 ώρα της 15-04-21 

55 16-04-2021 Εγκατάσταση και λειτουργία φορητών συστημάτων επιτήρησης του 
Π.Δ. 75/20, από τη Δ.Α.Ε.Α. και την Υ.Ε.Π.Μ. Δ.Α.Α. Ο.Π.Κ.Ε. ΔΡΑΣΗ κατά 
την υλοποίηση από Υπηρεσίες τους του επιχειρησιακού σχεδιασμού 
Γ.Α.Δ.Α. από 10:00 έως 18:00 ώρα της 17-04-21 

56 19-04-2021 Εγκατάσταση και λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020 από Υπηρεσίες της Υ.Ε.ΠΡ.ΜΑΡΤ./ Ο.Π.Κ.Ε. ΔΡΑΣΗ κατά την 
υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Δ.Α.Α. από 06.00΄ ώρα 
της 20/04/21 έως την 06.00΄ ώρα της 27/04/21 

57 20-04-2021 Εγκατάσταση και λειτουργία φορητών συστημάτων επιτήρησης του 
Π.Δ. 75/2020, από τη Δ.Α.Ε.Α. και την Υ.Ε.ΠΡ.ΜΑΡΤ./Ο.Π.Κ.Ε-ΔΡΑΣΗ 
κατά την υλοποίηση από Υπηρεσίες τους, του επιχειρησιακού 
σχεδιασμού Γ.Α.Δ.Α. από 16:00 έως 22:00 ώρα της 21-04-2021 

58 21-04-2021 Εγκατάσταση & λειτουργία φορητών συστημάτων επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από τη Δ.Α.Ε.Α. και την Υ.Ε.Π.Μ./Δ.Α.Α. κατά την υλοποίηση 
από Υπηρεσίες τους, του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Α. από 
16:00 της 21-04 έως την 06:00 της 22-04-2021 

59 21-04-2021 Εγκατάσταση & λειτουργία φορητών συστημάτων επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από τη Δ.Α.Ε.Α.και την Υ.Ε.ΠΡ.Μ./Ο.Π.Κ.Ε.-ΔΡΑΣΗ κατά την 
υλοποίηση από Υπηρεσίες τους, του επιχειρησιακού σχεδιασμού της 
Γ.Α.Δ.Α. από 16:00 της 22-04-2021 

60 22-04-2021 Εγκατάσταση και λειτουργία φορητών συστημάτων επιτήρησης του 
Π.Δ. 75/2020, από τη Δ.Α.Ε.Α. και την Υ.Ε.Π.Μ./Δ.Α.Α. κατά την 
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υλοποίηση από Υπηρεσίες τους, του επιχειρησιακού σχεδιασμού της 
Γ.Α.Δ.Α. από 16:00 της 23-04-21 έως 06:00 της 24-04-21 

61 23-04-2021 Εγκατάσταση & λειτουργία φορητών συστημάτων επιτήρησης του Π.Δ. 
75/2020, από τη Δ.Α.Ε.Α. & την Υ.Ε.Πρ.Μ./Δ.Α.Α. κατά την υλοποίηση 
από Υπηρεσίες τους, του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γ.Α.Δ.Α. από 
16:00 της 24-04-2021 έως 06:00 της 25-04-2021 

62 23-04-2021 Εγκατάσταση & λειτουργία φορητών συστημάτων επιτήρησης του 
Π.Δ.75/2020, από τη ΔΑΕΑ και την ΥΕΠΜ/ΔΑΑ κατά την υλοποίηση από 
Υπηρεσίες τους, του επιχειρησιακού σχεδιασμού της ΓΑΔΑ από 16:00 
ώρα της 25-04-2021 έως 06:00 ώρα της 26-04-2021 

63 26-04-2021 Εγκατάσταση και λειτουργία φορητών συστημάτων επιτήρησης του 
Π.Δ. 75/2020, από Υπηρεσίες της Υ.Ε.ΠΡ.ΜΑΡΤ./ Ο.Π.Κ.Ε. – ΔΡΑΣΗ κατά 
την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Δ/νσης Ασφάλειας 
Αττικής, από 06.00΄ ώρα της Τρίτης 27/04/20 

64 01-05-2021 Εγκατάσταση και λειτουργία φορητών συστημάτων επιτήρησης του 
Π.Δ. 75/2020, από Υπηρεσίες της Υ.Ε.ΠΡ.Μ./ Ο.Π.Κ.Ε. - ΔΡΑΣΗ κατά την 
υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Δ.Α.Α., από 06.00 ώρα 
της 04/05/2021 έως την 06.00 ώρα της 11/05/2021 
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