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ΑΘΗΝΑ , 18/03/2021
Ηλεκτρονική διακίνηση για τους
αποδέκτες που είναι συνδεδεµένοι στο
δίκτυο POL.

ΠΡΟΣ: 'ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ' 

ΘΕΜΑ: «Υποβολή ερωτημάτων και αιτημάτων για πρόσβαση σε έγγραφα και
πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση drones και τη χρήση φορητών καμερών
στον εξοπλισµό αστυνοµικών από την Ελληνική Αστυνοµία».

ΣΧΕΤ.:     Οι από 9-12-2020 επιστολές- αιτήσεις σας.     

             1. Απαντώντας στις ανωτέρω σχετικές επιστολές - αιτήσεις σας, µε τις οποίες ζητείται η πρόσβαση σε 
έγγραφα που έχουν εκδοθεί από Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας και αφορούν το αντικείµενο του 
θέµατος και ειδικότερα :

 

                 i) για την περίοδο 15-18 Νοεµβρίου 2020, την/τις απόφαση/αποφάσεις λειτουργίας φορητών 
συστηµάτων επιτήρησης από την Ελληνική Αστυνοµία, την εκτίµηση επιπτώσεων των προβλεπόµενων 
πράξεων επεξεργασίας στην προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τη χρήση drones, 
πληροφορίες σχετικά µε τη διαβούλευση µε τη Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα πριν 
από την πράξη επεξεργασίας, πληροφορίες σχετικά µε τα µη στελεχοµένα αεροσκάφη του Σώµατος, 
αντίγραφο του αρχείου πτήσεων αυτών και οποιαδήποτε άλλα συνοδευτικά έγγραφα, όπως τυχόν σχετικές 
γνωµοδοτήσεις ή αποφάσεις σχετικά µε τη χρήση των drones, και

 

                 ii) για την περίοδο 6-7 Δεκεµβρίου 2020, την εκτίµηση επιπτώσεων των προβλεπόµενων πράξεων 
επεξεργασίας στην προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τη χρήση φορητών συστηµάτων 
επιτήρησης, πληροφορίες σχετικά µε τη διαβούλευση µε τη Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα πριν από την πράξη επεξεργασίας, πληροφορίες για τα είδη φορητών συστηµάτων επιτήρησης 
που χρησιµοποιήθηκαν τότε, αντίγραφο του αρχείου πτήσεων µη στελεχοµένων αεροσκαφών του Σώµατος 
και οποιαδήποτε άλλα συνοδευτικά έγγραφα, όπως τυχόν σχετικές γνωµοδοτήσεις ή αποφάσεις σχετικά µε 
τη χρήση φορητών συστηµάτων, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα :

 

                 α. Το ζήτηµα της πρόσβασης κάθε ενδιαφεροµένου σε πληροφορίες και έγγραφα που τηρούνται στις 
δηµόσιες Υπηρεσίες καθορίζεται, γενικά, από τις διατάξεις Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρο 5 του Ν. 
2690/1999). Η πρόσβαση αυτή όµως δεν γίνεται ανεξέλεγκτα καθώς έχει παγίως καθοριστεί ότι για την 
πραγµατοποίησή της απαιτείται, τουλάχιστον, η ύπαρξη εύλογου ενδιαφέροντος από µέρους του αιτούντα.

 

                 β. Συνεπώς δεν µπορούν να ικανοποιηθούν τα αιτήµατά σας για πρόσβαση στις εν λόγω 
πληροφορίες, καθόσον για την ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώµατος είναι προαπαιτούµενο η ύπαρξη 
εύλογου ενδιαφέροντος και αυτή δεν διακρίνεται, από πλευράς σας, καθώς δεν εµφαίνεται η ύπαρξη µιας 
συγκεκριµένης, προσωπικής εννόµου σχέσεως συνδεόµενης µε το περιεχόµενο των διοικητικών στοιχείων 
στο οποίο ζητείται η πρόσβαση. Ούτε, βεβαίως, µπορεί να νοηθεί ως εύλογο ενδιαφέρον, για την άσκηση του 
δικαιώµατος πρόσβασης, το ενδιαφέρον κάθε πολίτη για την εύρυθµη άσκηση των γενικών καθηκόντων της 



Διοίκησης και την τήρηση των νόµων, σύµφωνα και µε την υπ’ αριθ. 1214/2000 απόφαση του Δ΄ Τµήµατος του 
Συµβουλίου της Επικρατείας.

 

             2. Τέλος, σας ενηµερώνουµε ότι µετά την έκδοση του π.δ. 75/2020 «Χρήση συστηµάτων επιτήρησης µε 
τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δηµόσιους χώρους», µε απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής 
Αστυνοµίας ορίσθηκε το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων/Α.Ε.Α., ως 
αρµόδια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνοµίας για τον σχεδιασµό, την οργάνωση και την υλοποίηση των 
απαιτούµενων ενεργειών που απορρέουν από τον ορισµό της, ως υπεύθυνου επεξεργασίας δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ως άνω π.δ. (Α.Δ.Α. : 6ΚΧ646ΜΤΛΒ-5ΣΩ).

 

             3. Παρακαλούµε για την ενηµέρωσή σας.
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