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ΘΕΜΑ : Απάντηση   στην   από   12-03-2021   με   αριθμό  5048  Ερώτηση  των  Βουλευτών 
 κ.κ. Θ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, Λ. ΑΒΡΑΜΑΚΗ, Ε. ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, 

Δ. ΑΥΓΕΡΗ, Α. ΑΥΛΩΝΙΤΗ, Α. ΒΑΓΕΝΑ, Σ. ΒΑΡΔΑΚΗ, Β. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ, Χ. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ, 
Ν. ΒΟΥΤΣΗ, Ν. ΓΚΑΡΑ, Γ. ΓΚΙΟΛΑ, Τ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ, Χ. ΖΕΪΜΠΕΚ, Κ. ΖΟΥΡΑΡΙ,     
Ν. ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗ, Μ. ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗ, Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ, Φ. ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ,         
Ν. ΚΑΣΙΜΑΤΗ, Μ. ΚΑΤΣΗ, Χ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ, Π. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ, Σ. ΛΑΠΠΑ,               
Κ. ΜΑΛΑΜΑ, Κ. ΜΑΡΚΟΥ, Α. ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΜΟΥΖΑΛΑ, Κ. ΜΠΑΡΚΑ,                   
Γ. ΜΠΟΥΡΝΟΥ, Θ. ΜΩΡΑΪΤΗ, Κ. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,                    
Γ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ, Κ. ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ, Θ. ΠΕΡΚΑ, Π. ΠΟΛΑΚΗ, Γ. ΠΟΥΛΟΥ,                  
Γ. ΡΑΓΚΟΥΣΗ, Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ, Μ. ΣΚΟΥΦΑ, Χ. ΣΠΙΡΤΖΗ, Ν. ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΥ,            
Ο. ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ, Μ. ΤΖΟΥΦΗ, Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ, Γ. ΤΣΙΠΡΑ, Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΥ,     
Ν. ΦΙΛΗ, Θ. ΦΩΤΙΟΥ, Δ. ΧΑΡΙΤΟΥ, Μ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ, Ρ. ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ               
και Γ. ΨΥΧΟΓΙΟΥ. 

 
Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σε ό,τι μας αφορά και 

πλέον των ειρηθέντων κατά την ενημέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας επί της υπ’ αριθ. 
640/ 01-04-2021 (ΡΙΒ’ Συνεδρίαση της 09-04-2021) Επίκαιρης Ερώτησης της Βουλευτή κας 
Σ. ΣΑΚΟΡΑΦΑ, σας γνωρίζουμε ότι η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα. Κάθε 
πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, η 
ιδεολογική και πολιτική τοποθέτηση ή μη των φυσικών προσώπων, μεταξύ άλλων, ως 
ειδικότερες εκφάνσεις του δικαιώματος ανάπτυξης της προσωπικότητας και συμμετοχής στην 
κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή του τόπου, προστατεύονται από την έννομη τάξη με 
καθιέρωση πλέγματος διατάξεων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και Οδηγία (EE) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016], σε 
επίπεδο Συντάγματος (άρθρα 2 § 1, άρθρο 5 § 1, άρθρο 9 § 1, άρθρα 9Α και 19), καθώς και 
σε επίπεδο εθνικής νομοθεσίας [ν. 4624/ 2019 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 137), ν. 2472/ 1997 (Φ.Ε.Κ.        
Α’ - 50), διατάξεις Αστικού Κώδικα/ Ποινικού Κώδικα κ.α.]. 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του προαναφερόμενου Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 και της Οδηγίας (EE) 2016/680, στην Ελληνική Αστυνομία έχει ορισθεί Υπεύθυνος 
Προστασίας Δεδομένων (D.P.O.). 
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Υπενθυμίζεται δε ότι, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 14 του ν. 3917/ 2011               
(Φ.Ε.Κ. Α’ - 22), σε συνάρτηση με το ν. 4624/ 2019 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 137), εκδόθηκε το           
π.δ. 75/ 2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 173) με τις διατάξεις του οποίου θεσμοθετήθηκαν στην ελληνική 
έννομη τάξη οι ουσιαστικές και διαδικαστικές εγγυήσεις για τη χρήση συστημάτων 
επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους. Επιπλέον, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του εν λόγω π.δ./τος, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων 
και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) ορίσθηκε ως αρμόδια Υπηρεσία για τον σχεδιασμό, 
την οργάνωση και την υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών που απορρέουν από τον 
ορισμό της Ελληνικής Αστυνομίας ως υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα (ΑΔΑ: 6ΚΧ646ΜΤΛΒ-5ΣΩ). 

Πλέον των ανωτέρω, αξίζει να σημειωθεί ότι, έχοντας ως βασικό άξονα στρατηγικής 
την απόλυτη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων κάθε προσώπου στην χώρα και την 
κοινωνική ευαισθησία κατά τη δράση του προσωπικού και των Υπηρεσιών της, η Ελληνική 
Αστυνομία προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην εφαρμογή του νομικού πλαισίου αναφορικά με 
την προστασία έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όλων των 
προσώπων, ως αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της.  

Περαιτέρω, στις προτεραιότητες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αλλά και 
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας εντάσσεται -μεταξύ άλλων- ο έλεγχος κάθε 
παράνομης, αντικανονικής ή απρεπούς συμπεριφοράς αστυνομικών, τόσο κατά την εκτέλεση 
των υπηρεσιακών τους καθηκόντων όσο κι εκτός διατεταγμένης υπηρεσίας, ο οποίος 
επιτυγχάνεται με την ανελλιπή παρακολούθηση όλων των ανά την επικράτεια περιστατικών, 
αλλά και καταγγελιών ή πληροφοριών, εκδίδοντας σε συντρέχουσα περίπτωση ανάλογες 
διαταγές. Εξάλλου, η προάσπιση του κύρους των Θεσμών, όπως η Ελληνική Αστυνομία, 
υπαγορεύει, πρωτίστως, την εσωτερική διερεύνηση κάθε υπόνοιας παραβατικής 
συμπεριφοράς, εκ μέρους του προσωπικού της, υπό την εγγύηση των διατάξεων της 
διοικητικής και πειθαρχικής νομοθεσίας (π.δ. 120/2008). 

Τέλος, τονίζεται ότι, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 188 του ν. 4662/2020               
(Φ.Ε.Κ. Α’ - 27), ενημερώνεται η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη», στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών 
Αυθαιρεσίας, η δε ως άνω αρμοδιότητα δεν υποκαθιστά τις υφιστάμενες δομές υποβολής και 
εξέτασης καταγγελιών αυθαιρεσίας από άλλα Όργανα ή Αρχές.  

 

 O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
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