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Προς
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Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων 
Υπουργείου
e-mail: dpo@migration.gov.gr

ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: Έρευνα της Αρχής σχετικά με το Πρόγραμμα «Κένταυρος» και 

«Υπερίων»

Η Αρχή έλαβε γνώση για την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης σχετικά με την 

ανάπτυξη και εγκατάσταση του Προγράμματος «Κένταυρος» από το Υπουργείο 

Μετανάστευσης και Ασύλου αναφορικά με τον έλεγχο των Κέντρων Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών σε νησιά του Αιγαίου. 

Επίσης, η Αρχή έλαβε από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε. (LIBE Committee) αίτημα παροχής ενημέρωσης 

σχετικά με τις τεχνολογίες επιτήρησης στα σύνορα, ενώ σχετικό αίτημα έρευνας και 

παροχής γνωμοδότησης αναφορικά με τη προμήθεια και εγκατάσταση των 

συστημάτων «Υπερίων» και «Κένταυρος» στις δομές υποδοχής και φιλοξενίας 
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αιτούντων άσυλο υποβλήθηκε ενώπιον της Αρχής από Οργανώσεις της Κοινωνίας 

των Πολιτών (i. Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ii. HIAS Ελλάδος, 

iii. Homo Digitalis) από κοινού με την Δρ. Νιόβη Βάβουλα, Λέκτορα του Queen Mary 

University of London.

Το πρόγραμμα «Κένταυρος» φέρεται να αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό 

σύστημα διαχείρισης Ηλεκτρονικής και Φυσικής Ασφάλειας περιμετρικά και εντός 

των εγκαταστάσεων των δομών υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών στα 

νησιά Λέσβος, Χίος, Σάμος, Λέρος και Κως και, με χρήση καμερών και αλγορίθμων 

ανάλυσης κίνησης (Artificial Intelligence Behavioral Analytics), η διαχείριση του 

οποίου θα πραγματοποιείται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. 

Παράλληλα, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία και το Πρόγραμμα «Υπερίων», το 

οποίο περιγράφεται ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου εισόδου–εξόδου των 

φιλοξενουμένων και των πιστοποιημένων μελών των πιστοποιημένων Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων στις εγκαταστάσεις των προαναφερόμενων δομών με 

σκοπό τον έλεγχο εισόδου και εξόδου με την επίδειξη της κάρτας του αιτούντα άσυλο 

και του μέλους της ΜΚΟ, που ελέγχεται από RFID αναγνώστη σε συνδυασμό με 

αποτύπωμα (two –factor authentication).

Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα «Κένταυρος» συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων τη 

χρήση συστήματος CCTV και μη Στελεχωμένων Αεροσκαφών (drone), με τα οποία θα 

πραγματοποιείται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εικόνας τουλάχιστον, και τα 

οποία ενδεχομένως να συνιστούν επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και με τη χρήση νέων 

τεχνολογιών, καθώς και ότι με το Πρόγραμμα «Υπερίων» θα συντελείται επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δη και βιομετρικών δεδομένων. 

Περαιτέρω, υπογραμμίζεται ότι με βάση την αρχή της λογοδοσίας που 

καθιερώνεται στο άρθρο 5 παρ. 2 του ΓΚΠΔ, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ήτοι, το 

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου κατά την έννοια του άρθρου 4 στοιχ. 7 του 

ΓΚΠΔ, φέρει την ευθύνη όχι μόνο να συμμορφώνεται με τις αρχές νόμιμης 
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επεξεργασίας δεδομένων αλλά και να είναι σε θέση να αποδεικνύει τη συμμόρφωση 

αυτή.

Με δεδομένο ότι στα καθήκοντα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα ως εθνικής εποπτικής αρχής περιλαμβάνεται η παρακολούθηση και 

επιβολή του ΓΚΠΔ (άρθρο 57 παρ. 1 ΓΚΠΔ) και η διενέργεια αυτεπάγγελτων ερευνών 

ή ελέγχων για την εφαρμογή του ν. 4624/2019 και άλλων ρυθμίσεων, που αφορούν 

την προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα (άρθρο 13 παρ. 1 στοιχ. η’ του ν. 4624/2019) και λαμβάνοντας υπόψη 

αφενός,  ότι σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 1 στοιχ. α’ και ε’ του ΓΚΠΔ και το άρθρο 

15 παρ. 1 του ν. 4624/2019 η Αρχή έχει την εξουσία να αποκτά, από τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας και τον εκτελούντα την επεξεργασία, πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα και όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση 

των καθηκόντων της, δίχως να μπορεί να της αντιταχθεί κανενός είδους απόρρητο  

και αφετέρου, ότι με βάση το άρθρο 31 του ΓΚΠΔ, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει 

να συνεργάζεται, κατόπιν αιτήματος, με την εποπτική αρχή για την άσκηση των 

καθηκόντων της, σας καλούμε εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών 

να μας παράσχετε λεπτομερή ενημέρωση σχετικά με τα προαναφερόμενα 

Προγράμματα  « Κένταυρος» και «Υπερίων». 

Ιδίως, να μας γνωρίσετε μεταξύ άλλων τη συγκεκριμένη νομική βάση (διάταξη 

νόμου ή/και νόμο) της σκοπούμενης επεξεργασίας, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της 

επεξεργασίας αυτής (όπως χρόνο τήρησης δεδομένων, ενημέρωση των υποκειμένων 

των δεδομένων κ.α.), να μας γνωρίσετε εάν έχει διενεργηθεί μελέτη εκτίμησης 

αντικτύπου των επιπτώσεων της επεξεργασίας στην προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περίπτωση προμήθειας 

συστημάτων επιτήρησης και ελέγχου η διενέργεια μελέτης αντικτύπου αναφορικά µε 

τη λειτουργία τους δέον  να διενεργείται όχι µόνο πριν τη λειτουργία τους, αλλά και 

πριν την προμήθεια τους, ώστε να είναι σύµφωνη µε τις αρχές της προστασίας των 

δεδοµένων από τον σχεδιασμό  και εξ ορισμού. Στην περίπτωση που έχει διενεργηθεί 

η μελέτη αντικτύπου, σας καλούμε να μας την αποστείλετε και να μας γνωρίσετε τις 
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κατάλληλες διασφαλίσεις, που έχετε προβλέψει για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων των υποκειμένων.                               

Εν αναμονή της ανταπόκρισής σας στα ανωτέρω, παραμένουμε στη διάθεσή σας 

για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία.

Με εντολή Προέδρου

Οι ελεγκτές

Έλενα Μαραγκού
Δικηγόρος ΔΝ – ΕΕΠ

Ιωάννης Λυκοτραφίτης
Πληροφορικός – ΕΕΠ

Κοινοποίηση: Ελευθέριο Χελιουδάκη, 
εκπρόσωπος των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και της Δρ. 
Ν. Βάβουλα

           E-mail : e.chelioudakis@homodigitalis.gr
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