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Μέρος Α: Τα Drones της Ελληνικής Αστυνομίας & οι δυνατότητές τους

SpyLight

ThunderB

• Ηλεκτροκίνητο
• Μήκος 135cm
• Άνοιγμα Πτέρυγας 275cm
• Αυτονομία: 4 ώρες
• Ύψος: 1.000m
• Ακτίνα Ελέγχου: 50km

• Βενζινοκίνητο
• Μήκος 190cm
• Άνοιγμα Πτέρυγας 400cm
• Αυτονομία: έως 24 ώρες
• Ύψος: 1.000m
• Ακτίνα Ελέγχου: 150km



Μέρος Α: Τα Drones της Ελληνικής Αστυνομίας & οι δυνατότητές τους

16/6/2020: Διακήρυξη διαγωνισμού προμήθειας 2 πολυκόπτερων 
ποσού 136.000 € για το πρόγραμμα HE.F.E.ST.O.S.

4/9/2020: Δωρεά 2 
πολυκόπτερων 

στη Γενική Περιφερειακή 
Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης



Μέρος Β: Τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν τη λειτουργία τους 

Νόμος 2800/2000, 
άρθρο 25, παρ.15-16 

όπως αναθεωρήθηκαν 
από το ΠΔ 98/2019 

• Πρόληψη και καταστολή της 
εγκληματικότητας,

• Αντιμετώπιση παράνομης 
μετανάστευσης, 

• Τήρηση αρχείου πτήσεων,
• Λήψη εικόνας & επεξεργασία 

αυτής

Οδηγία 2016/680 
όπως μεταφέρθηκε 

στην Ελληνική έννομη 
τάξη από τον Νόμο 

4624/2019

• Κατάρτιση DPIA,
• Διαβούλευση με την ΑΠΔΠΧ 

πριν από την επεξεργασία,
• Προστασία προσωπικών 

δεδομένων από το σχεδιασμό 
& εξ ορισμού,

• Τήρηση αρχείων 
δραστηριοτήτων επεξεργασίας,

• Τήρηση καταχωρήσεων

Νόμος 3917/2011 
όπως ενημερώθηκε με 

τις διατάξεις του ΠΔ 
75/2020

• Λειτουργία εξαιτίας άμεσου 
σοβαρού κίνδυνος τέλεσης 
συγκεκριμένων αξιόποινων 
πράξεων,

• Έκδοση απόφασης λειτουργίας,
• Ενημέρωση για την ύπαρξη 

drones,
• Xρόνος διατήρησης, καταρχήν, 

15 ημέρες από τη συλλογή



Μέρος Γ: i) Η χρήση drones κατά το πρώτο lock-down (Μάρτιος – Μάιος)



Μέρος Γ: i) Η χρήση drones κατά το πρώτο lock-down (Μάρτιος – Μάιος)

30.04.2020

1. Κατά τη λήψη και επεξεργασία εικόνας 
από τα drones της ΕΛ.ΑΣ. στη διάρκεια 
της πανδημίας του COVID-19 έλαβε 
χώρα επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων;

2. Εάν ναι, προηγήθηκε η απαραίτητη 
εκτίμηση αντικτύπου της επεξεργασίας 
στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως λόγω 
της χρήσης μηχανισμών νέας 
τεχνολογίας όπως τα drones, καθώς και 
διαβούλευση με την ΑΠΔΠΧ;



Μέρος Γ: ii) Η χρήση drones κατά το δεύτερο, τρέχον lock-down 



Μέρος Γ: ii) Η χρήση drones κατά το δεύτερο, τρέχον lock-down 

Επικείμενες Ενέργειες
• Ενημέρωση για το αρχείο πτήσεων που τηρεί η ΕΛ.ΑΣ. για τη περίοδο 14-18/11 στην Αθήνα 

(ν.2800/2000, άρθρο 25),
• Γνωστοποίηση των μέτρων που έλαβε η ΕΛ.ΑΣ. για την ορθή ενημέρωση του κοινού περί της 

χρήσης drones (ΠΔ 75/2020, άρθρο 10),
• Πρόσβαση στις αποφάσεις λειτουργίας συστημάτων επιτήρησης της ΕΛ.ΑΣ. για την ίδια 

περίοδο (ΠΔ 75/2020, άρθρο 12),
• Πρόσβαση στις εκάστοτε μελέτες εκτίμησης αντικτύπου που οφείλει να έχει πραγματοποιήσει 

η ΕΛ.ΑΣ. (ΠΔ 75/2020, άρθρο 12 και ν.4624/2019, άρθρο 65).



Σας ευχαριστούμε για την προσοχή!

Επικοινωνία: e.chelioudakis@homodigitalis.gr


