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ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ  ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ  
 

 

Ι. Ο Δήμος Παλλήνης, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συμμορφούμενος 

προς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό 

για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ)) , 

τον Ν. 4623/2019, την Οδηγία 1/2011 «Χρήση συστημάτων 

βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών» της 

Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) ,  

καθώς και των λοιπών αποφάσεων, κατευθυντήριων γραμμών και 

υποδείξεων της ως άνω Αρχής, σχετικά με τα Συστήματα 

Βιντεοεπιτήρησης.  ενημερώνει δια της παρούσας Πολιτικής για τους 

όρους εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος 

βιντεοεπιτήρησης μέσω καμερών κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης 

(CCTV) στις δημοτικές εγκαταστάσεις και στα δημοτικά του κτίρια.  

Ορίζει επίσης τα μέτρα ασφαλείας  που λαμβάνονται για την προστασία 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που 

βιντεοσκοπούνται από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος.  

 

ΙΙ. Ειδικώς διευκρινίζεται με την παρούσα ότι στους 

βιντεοσκοπούμενους χώρους έχουν αναρτηθεί ειδικές σημάνσεις 

(ευδιάκριτες προειδοποιητικές πινακίδες  ανάλογου μεγέθους με τους 

χώρους σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 2/2020 σύσταση της Αρχής), οι 

οποίες παρέχουν την απαιτούμενη ενημέρωση σε πρώτο επίπεδο για τα 

υποκείμενα των δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία  δεδομένων 

τους μέσω των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης και η παρούσα αποτελεί  
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την αναλυτικότερη σχετικά ενημέρωση αυτών σε δεύτερο επίπεδο  

πληροφόρησης.  

 

 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ:  

 

Ως «Συστήμα Βιντεοεπιτήρησης»  σύμφωνα με το άρθρο 4 της 

Οδηγίας 1/2011 νοείται κάθε «σύστημα συνεχώς εγκατεστημένο σε ένα 

χώρο που λειτουργεί συνέχεια ή σε τακτά χρονικά διαστήματα και έχει 

τη δυνατότητα λήψης ή/και μετάδοσης σήματος εικόνας/ή και ήχου από 

τον χώρο αυτό προς έναν περιορισμένο αριθμό οθονών προβολής/ή και 

μηχανημάτων καταγραφής. Η μετάδοση της εικόνας μπορεί να γίνεται 

με απευθείας σύνδεση της κάμερας στη οθόνη προβολής ή/και στο 

μηχάνημα καταγραφής ή μέσω εσωτερικού δικτύου ή μέσω διαδικτύου 

για περιορισμένο όμως αριθμό νομιμοποιούμενων προ ς τούτο 

αποδεκτών»  

 

«Πολιτική Βιντεοεπιτήρησης»: είναι η παρούσα «Πολιτική του 

Δήμου Παλλήνης, αναφορικά με τη λειτουργία «Συστήματος 

Βιντεοεπιτήρησης»  

 

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: είναι ο Δήμος Παλλήνης, νομικό 

πρόσωπο δημοσίου δικαίου (οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης), που 

εδρεύει στον Γέρακα Αττικής επί της οδού Ιθάκης αρ. 12.  Ως 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από τον ΓΚΠΔ 2016/679, το Ν. 4624/2019 και τις  Οδηγίες της Αρχής 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).  

 

«Εκτελών την Επεξεργασία»: Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με 

την επωνυμία «ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,  
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με το δ.τ. «STARGUARD Ε.Π.Ε», με έδρα στη Μεταμόρφωση Αττικής 

επί της οδού Αναγεννήσεως αρ. 50.  

 

«Αρχή»: είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 

αρ. 1-3, Τ.Κ. 115 23. Η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία μπορείτε 

να αποστέλλετε τα αιτήματά σας ενώπιον της Αρχής είναι η εξής: 

https://www.dpa.gr/, ενώ ο τηλεφωνικός της αριθμός είναι: 210 64 75 

600. 

 

«Πρώτο Επίπεδο Ενημέρωσης»:  συνιστούν οι αναρτημένες 

προειδοποιητικές πινακίδες σήμανσης με εικονίδια, οι οποίες έχουν 

τοποθετηθεί σε κατάλληλα σημεία και παρέχουν τις πλέον σημαντικές 

πληροφορίες για το Σύστημα Βιντεοεπιτήρησης, τα δικαιώματα των 

υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον Υπεύθυνο 

Επεξεργασίας (ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας), τους σκοπούς 

επεξεργασίας, τις ώρες λειτουργίας του κλπ.  

 

«Δεύτερο Επίπεδο Ενημέρωσης»:  είναι ο αναλυτικός τρόπος που έχει 

επιλέξει ο Δήμος Παλλήνης, κατόπιν και των σχετικών οδηγιών της 

Αρχής, προκειμένου να ικανοποιήσει το δικαίωμα των υποκειμένων να 

ενημερωθούν για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα μέσω του Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης.  

 

«Υλικό»: είναι το σύνολο των εικόνων που συλλέγονται από τις 

κάμερες του Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης και αποθηκεύονται μέσω 

του καταγραφικού του Συστήματος, οι οποίες ενδέχεται να περιέχουν 

προσωπικά δεδομένα. Το Υλικό διατηρείται αποθηκευμένο για 

περιορισμένο χρονικό διάστημα, ως αυτό ορίζεται στην παρούσα  

Πολιτική Βιντεοεπιτήρησης .  
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«Συμβάν»: είναι το πραγματικό περιστατικό, το οποίο έχει καταγραφεί 

μέσω του Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης  και αφορά σε τέλεση 

παράνομης ή/και αξιόποινης πράξης σε βάρος της περιουσίας του 

Δήμου Παλλήνης, ή/και οποιουδήποτε άλλου τρίτου προσώπου, 

φυσικού ή νομικού.  

 

 
2.  ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:   

Ο Δήμος Παλλήνης επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εικόνας 

(δεδομένα βιντεοεπιτήρησης), στα πλαίσια της νόμιμης υποχρέωσης και 

αρμοδιότητάς του περί ασφάλειας και προστασίας προσώπων και αγαθών, περί 

διαφύλαξης και προστασίας της κινητής και ακίνητης δημοτικής περιουσίας του 

(δημοτικές παιδικές χαρές, δημοτικά κοιμητήρια κλπ), όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων  (Ν. 3463/2006), καθώς και στα 

πλαίσια της νόμιμης υποχρέωσης και αρμοδιότητάς του περί φύλαξης και 

προστασίας των σχολικών κτιρίων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 204 παρ. 8 του 

Ν. 4610/2019. 

 

3. ΣΚΟΠΟΣ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ:   

3.1. Ο Δήμος Παλλήνης έχει εγκαταστήσει Συστήμα  

Βιντεοεπιτήρησης στις δημοτικές εγκαταστάσεις και στα δημοτικά 

κτίρια αυτού προς το σκοπό  ασφάλειας και προστασίας προσώπων και 

αγαθών (του προσωπικού του που απασχολείται στο Δημαρχείο, στα 

δημοτικά καταστήματα, των επισκεπτών και δημοτών) , καθώς και προς 

το σκοπό διαφύλαξης και προστασίας της κινητής και ακίνητης 

δημοτικής περιουσίας και δημοτικής ιδιοκτησίας του.  

 

3.2. Ρητώς διευκρινίζεται δια της παρούσας ότι το Σύστημα 

Βιντεοεπιτήρησης δε χρησιμοποιείται για σκοπούς  διαφορετικούς από 

εκείνους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο . 
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3.3. Η εγκατάσταση του Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης  κρίθηκε 

απολύτως αναγκαία και απαραίτητη λαμβανομένων ιδιαιτέρως υπόψη 

της πληθώρας των καταγραφέντων περιστατικών παραβιάσεων, 

κλοπών, βανδαλισμών, επιθέσεων, πυρκαγιών και καταστροφών των 

δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων καθώς και της έλλειψης 

δημοτικής αστυνομίας, και φυλάκων.  Σταθμίζοντας τα συμφέροντα 

που διακυβεύονται, ο Δήμος Παλλήνης κατέληξε ότι το υφιστάμενο 

Σύστημα Βιντεοεπιτήρησης, το οποίο έχει εγκατασταθεί κατά την αρχή 

της αναλογικότητας,  εξακολουθεί να είναι απολύτως απαραίτητο  για 

το επιδιωκόμενο επίπεδο ασφαλείας και προστασίας προσώπων και 

αγαθών, στόχος που δεν μπορεί να επιτευχθεί με άλλα ηπιότερα μέσα.  

 

4. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ - ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:  

4.1. Το Συστήμα Βιντεοεπιτήρησης που έχει εγκατασταθεί στις 

δημοτικές εγκαταστάσεις και στα δημοτικά κτίρια του Δήμου 

Παλλήνης, συλλέγει αποκλειστικά και μόνον δεδομένα εικόνας  και  

λειτουργεί αποκλειστικά και μόνον κατά τις νυχτερινές ώρες, και 

συγκεκριμένα από τις 22.30 μ.μ. μέχρις και τις 07.00 π.μ.,  δηλαδή 

εκτός του συνήθους ωραρίου και κατά τις ώρες μη λειτουργίας των 

δημοτικών κτιρίων.   

 

4.2. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του συστήματος του 

δημαρχιακού μεγάρου και των δημοτικών καταστημάτων δεν 

χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της εργασίας του 

προσωπικού, την αξιολόγηση της συμπεριφοράς και  της 

αποδοτικότητας των εργαζομένων.  
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5. ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ   

5.1. Το Σύστημα Βιντεοεπιτήρησης των δημοτικών εγκαταστάσεων 

και δημοτικών κτιρίων αποτελείται από σταθερές κάμερες, οι οποίες 

έχουν τοποθετηθεί περιμετρικά των κτιρίων και θα  λειτουργούν 

αποκλειστικά και μόνον κατά τις νυχτερινές ώρες, και 

συγκεκριμένα από τις 22.30 μ.μ. μέχρις και τις 07.00 π.μ.,  επτά (7) 

ημέρες την εβδομάδα.  Τα σημεία τοποθέτησής τους επελέγησαν 

προσεκτικά ώστε να διασφαλιστεί ότι η παρακολούθηση περιορίζεται 

στους ελάχιστους χώρους που έχουν σημασία για τους επιδιωκόμενους 

σκοπούς της βιντεοεπιτήρησης.   

 

5.2. Το Σύστημα Βιντεοεπιτήρησης καταγράφει:  

(α) την κίνηση στον επιτηρούμενο χώρο,  

(β) την ημερομηνία και την ώρα της εν λόγω καταγραφής. Οι λήψεις 

από τις κάμερες του Συστήματος είναι διαθέσιμες σε πραγματικό 

χρόνο.  

 

5.3. Για τη μέγιστη διασφάλιση της ιδιωτικότητας και της προστασίας 

των προσωπικών δεδομένων, ο Δήμος Παλλήνης έχει μεριμνήσει ώστε   

το Σύστημα Βιντεοεπιτήρησης:  

• να μη διαθέτει μικρόφωνα και, ως εκ τούτου, να μη λαμβάνει, 

επεξεργάζεται, ή μεταδίδει δεδομένα ήχου,  

• να μην προβαίνει σε επεξεργασία εικόνων μέσω, ενδεικτικά, 

τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπων, μεγέθυνσης, ειδικής 

στόχευσης, ευρετηρίαση, ανάλυση ειδικών χαρακτηριστικών  και  

• να μη μεταδίδει δεδομένα απευθείας στο διαδίκτυο,  

• οι κάμερες του Συστήματος να είναι σταθερές και να μην έχουν τη 

δυνατότητα στρέψης και εστίασης («zoom»),  

• η πρόσβαση στο Υλικό του Συστήματος να είναι περιορισμένη και 

να πραγματοποιείται μόνο από προκαθορισμένο αριθμό 
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καταρτισμένων χειριστών, κατόπιν εισαγωγής συγκεκριμένων 

διαπιστευτηρίων,  

• η διάρκεια αποθήκευσης του Υλικού στο Σύστημα, να μην 

υπερβαίνει το χρόνο που προβλέπεται στο άρθρο 8 της υπ’ αριθμόν 

1/2011 Οδηγίας της Αρχής.  

 

6.  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ .  

Επιπροσθέτως των ανωτέρω, ο Δήμος Παλλήνης έχει λάβει πλήθος 

τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, προκειμένου να επιτύχει την 

ασφάλεια του Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης. Ειδικότερα, έχει 

μεριμνήσει ώστε:  

• να χρησιμοποιεί σύστημα ελέγχου πρόσβασης (Access Control) 

στον κεντρικό χώρο ελέγχου του Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης, 

όπου φυλάσσεται και το καταγεγραμμένο Υλικό, να 

πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένα από το Δήμο 

Παλλήνης και ειδικά εκπαιδευμένα πρόσωπα, προκειμένου να 

αποτρέπεται οποιαδήποτε παράνομη ή αυθαίρετη πρόσβαση, 

αλλοίωση, διαγραφή των δεδομένων ή η κλοπή του καταγραφικού 

μηχανήματος,  

• ο χώρος όπου είναι εγκατεστημένο το Σύστημα Βιντεοεπιτήρησης 

να μην είναι εύκολα προσβάσιμος, να ηλεκτροδοτείται αδιαλείπτως 

και να προστατεύεται από σύστημα πυρόσβεσης και συναγερμού,  

• οι οθόνες προβολής του Συστήματος να είναι αριθμητικά 

περιορισμένες, ώστε να αποφεύγεται η αλόγιστη χρήση τους,  

• να διενεργούνται συχνοί επιτόπιοι έλεγχοι για την αποτροπή 

οποιασδήποτε αυθαίρετης ή παράνομης επέμβασης στο Σύστημα 

Βιντεοεπιτήρησης,  

• τα δεδομένα να μην κοινοποιούνται ή να διαβιβάζονται σε τρίτους 

παρά μόνο κατόπιν συγκατάθεσης των φυσικών προσώπων που 

απεικονίζονται στα σχετικά αρχεία. Εξαίρεση αποτελούν οι 

περιπτώσεις που αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και 
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αστυνομικές αρχές ζητούν νομίμως δεδομένα κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους, ενώ επιτρέπεται η διαβίβαση στο πρόσωπο που 

απεικονίζεται στα τηρούμενα αρχεία ως θύμα ή δράστης 

αξιόποινης πράξης.  

 

7. ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ   

7.1. Ο Δήμος Παλλήνης έχει  τοποθετήσει σταθερές κάμερες σε 

δημοτικές παιδικές χαρές,  δημοτικά κοιμητήρια,  αντλιοστάσια – 

δεξαμενές, δημοτικά ιατρεία, δημοτικά σχολεία, κοινωφελείς 

επιχειρήσεις (κεπ, κολυμβητήριο, πολιτιστικά κέντρα),  ΚΕΠ, καθώς 

και σε δημοτικά γραφεία και καταστήματα (Δημαρχιακό Μέγαρο, 

Κοινοτικά καταστήματα, γραφεία κοινωνικής πρόνοιας).  

 

7.2. Η λειτουργία των καμερών τόσο σε ώρες μη λειτουργίας των 

δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων όσο και  σε ώρες μη εργάσιμες 

εξασφαλίζει την αυξημένη προστασία αυτών, κατά τη διάρκεια της 

νύκτας και των αργιών (π.χ. πρόληψη και απόδειξη τέλεσης αξιόποινων 

πράξεων, όπως κλοπές, βιαιοπραγίες, βανδαλισμοί,  έγκαιρη 

διαπίστωση κακόβουλων ενεργειών, περιορισμός πλημμύρας ή 

πυρκαγιάς προτού αυτή εξαπλωθεί), οπότε και οι κίνδυνοι τέλεσης 

παράνομων πράξεων είναι αυξημένοι.  

 

7.3. Ο Δήμος Παλλήνης για να επιτύχει τον επιδιωκόμενο σκοπό έχει 

εγκαταστήσει  τον μικρότερο δυνατό αριθμό καμερών. Οι δε κάμερες 

έχουν τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να λαμβάνουν εικόνα 

καταρχήν από τα προστατευόμενα αγαθά και όχι από τα διερχόμενα 

πρόσωπα.  

 

7.4. Περαιτέρω, η λήψη εικόνας από τους χώρους των δημοτικών 

κτιρίων και εγκαταστάσεων  είναι η ελάχιστη δυνατή. Το πεδίο 
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εμβέλειας των καμερών περιορίζεται στους χώρους εισόδου/εξόδου 

αυτών. Σε καμία περίπτωση δε λαμβάνονται δεδομένα από:  

• τους παρακείμενους δημόσιους δρόμους και τα πεζοδρόμια,  

• γειτονικά κτίρια (οποιασδήποτε φύσεως και χρήσης),  

 

8. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.  

8.1. Το Υλικό που συλλέγουν οι κάμερες του Συστήματος 

Βιντεοεπιτήρησης είναι προσβάσιμο μόνο από τον εκτελούντα την 

επεξεργασία που είναι επιφορτισμένος με την ασφάλεια των δημοτικών 

κτιρίων και εγκαταστάσεων δυνάμει έγγραφης σύμβασης, στην οποία 

περιλαμβάνονται ειδικές ρήτρες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας 

προς το σκοπό ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα .  

 

8.2. Το Υλικό δε διαβιβάζεται σε τρίτους, παρά μόνο κατόπιν 

συγκατάθεσης των προσώπων που απεικονίζονται στα σχετικά αρχεία . 

Κατ’ εξαίρεση, όπως προαναφέρθηκε ανωτέρω, ο Δήμος Παλλήνης 

έχει το δικαίωμα να διαβιβάσει το Υλικό οποτεδήποτε, χωρίς 

προηγούμενη ειδοποίηση, προς:  

α) τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές: (i) 

όταν το Υλικό περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση 

μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά σε πρόσωπα ή αγαθά, ή (ii) 

οποτεδήποτε άλλοτε κριθεί αναγκαίο, κατά την άσκηση των 

καθηκόντων των ως άνω αρχών, ή/και προς  

β) το θύμα ή/και το δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται 

για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία, 

σχετικά με την τέλεση ή τη μη τέλεση της πράξης αυτής.  

 

9. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.  

9.1. Το Υλικό (εικόνες από τις κάμερες) που καταγράφεται  μέσω του 

Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης αποθηκεύεται για χρονικό διάστημα 24 

ωρών. Μετά το πέρας αυτής της χρονικής περιόδου, οι αποθηκευμένες 
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εικόνες διαγράφονται αυτόματα και τμηματικά, έτσι ώστε στη θέση 

τους να εγγραφούν οι νέες εικόνες της νέας περιόδου.  

 

9.2. Σε περίπτωση που κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα 

διαπιστωθεί ότι έλαβε χώρα οποιοδήποτε Συμβάν, τότε: (α) 

απομονώνεται το τμήμα του Υλικού στο οποίο εμπεριέχεται το 

Συμβάν, (β) δημιουργείται ένα νέο αυτοτελές αρχείο και (γ) 

διαγράφεται το υπόλοιπο μέρος του Υλικού.  

 

10. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗ:  

 

10.1. Ο Δήμος Παλλήνης ενημερώνει το κοινό αναφορικά με τη 

βιντεοεπιτήρηση των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων με τους 

εξής τρόπους:  

 

α) Σε όλα τα δημοτικά κτίρια και τις δημοτικές εγκαταστάσεις έχουν 

αναρτηθεί προειδοποιητικές πινακίδες σήμανσης με εικονίδια, οι 

οποίες έχουν τοποθετηθεί σε κατάλληλα σημεία και παρέχουν τις  

πλέον σημαντικές πληροφορίες για το Σύστημα Βιντεοεπιτήρησης, τα 

δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας (ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας), 

τους σκοπούς επεξεργασίας, τις ώρες λειτουργίας του κλπ.  [Πρώτο 

Επίπεδο Ενημέρωσης],  

 

β) Με την παρούσα Πολιτική του Δήμου Παλλήνης σχετικά με τη 

λειτουργία του Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης, η οποία αναρτάται 

στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλλήνης και είναι διαθέσιμη σε έντυπη 

μορφή στο Δημαρχιακό Μέγαρο.  

 



[11] 
 

11. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ .  

 

11.1. Ο καθένας έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του 

Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης που τον αφορούν ως υποκείμενο των 

δεδομένων. Εφόσον είστε υποκείμενα των δεδομένων που συλλέγονται 

μέσω του Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης, τότε έχετε τα ακόλουθα 

δικαιώματα, βάσει της κείμενης νομοθεσίας:  

 

• Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να μάθετε εάν 

επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, είτε να σας 

χορηγήσουμε αντίγραφο αυτής, είτε να προβούμε σε απλή επίδειξή 

της, εάν δεν επιθυμείτε τη χορήγηση αντιγράφου. Σε περίπτωση όπου 

στο Σύστημα Βιντεοεπιτήρησης έχει καταγραφεί Συμβάν στο οποίο 

έχετε εμπλακεί ως θύτης ή ως θύμα, έχετε  το δικαίωμα να λάβετε το 

αντίστοιχο αυτοτελές τμήμα του Υλικού, εκτός εάν η εκάστοτε 

αρμόδια δικαστική αρχή προβεί σε ρητή απαγόρευση. Για πρόσβαση 

σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν κάποιο υποκείμενο 

και που συλλέχθηκαν με κάμερα στα δημοτικά κτίρια και στις 

δημοτικές εγκαταστάσεις του Δήμου Παλλήνης πρέπει να 

επισυνάπτεται στο αίτημα πρόσβασης αποδεικτικό στοιχείων 

ταυτότητας (όπως δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο κτλ.).  

 

• Δικαίωμα περιορισμού: Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να 

περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως, 

για παράδειγμα, να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε 

απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των νομικών σας 

αξιώσεων.  

 

• Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην εκ 

μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.  
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• Δικαίωμα διαγραφής.  Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των 

δεδομένων σας.  

 

11.2. Μπορείτε να ασκήσετε τα προαναφερόμενα δικαιώματά σας, 

αποστέλλοντάς:  

(α) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση 

dpo@pallini.gr ή  

(β) ταχυδρομική επιστολή, στη διεύθυνση του Δήμου Παλλήνης (οδός 

Ιθάκης, αριθ. 12, ΤΚ 15344, Γέρακας Αττικής) υπόψιν του Τμήματος 

Προστασίας Δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα .  

 

11.3. Τα δικαιώματα των υποκειμένων εξετάζονται από το Δήμο 

Παλλήνης και ικανοποιούνται κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη 

νομοθεσία. Ο Δήμος Παλλήνης οφείλει να ικανοποιεί τα δικαιώματα 

πρόσβασης και αντίρρησης στα υποκείμενα των δεδομένων, όπως 

περιγράφεται στην παρούσα ενότητα. Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι αν ο 

Δήμος Παλλήνης διαπιστώσει ότι το αίτημα αντίρρησης είναι νόμιμο 

και πρέπει να ικανοποιηθεί, οφείλει να προβεί στη διαγραφή ή 

δέσμευση («κλείδωμα») των αντίστοιχων δεδομένων, καθώς επίσης να 

προσαρμόσει τη λειτουργία του συστήματος εν γένει ώστε να 

αποφευχθεί αντίστοιχη παράνομη επεξεργασία στο μέλλον.  

Εάν ζητηθεί ειδικά, μπορεί να οργανωθεί παρουσίαση των επίμαχου 

βιντεοσκοπημένου υλικού. Σε αυτή την περίπτωση ο αιτών πρέπει να 

αποδείξει την ταυτότητά του (π.χ. μέσω επίδειξης δελτίου ταυτότητας 

και φωτογραφίας) και να προσδιορίσει τη χρονική στιγμή, την 

τοποθεσία και τυχόν λοιπές περιστάσεις της βιντεοσκόπησης. Αίτημα 

παρουσίασης βιντεοσκοπημένου υλικού ενδέχεται να μην ικανοποιηθεί 

σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα προκειμένου να μην 

δημιουργηθούν προβλήματα στη διερεύνηση αξιόποινης πράξης. 

Επίσης, ειδική αντιμετώπιση απαιτείται όταν στις εικόνες προς 

παρουσίαση περιλαμβάνονται και τρίτα φυσικά πρόσωπα, όπως λήψη 

mailto:dpo@pallini.gr
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συγκατάθεσης από τα τρίτα πρόσωπα, χρήση τεχνικών μοντάζ ή μερική 

ικανοποίηση του αιτήματος.  

 

12. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ . Εάν διαπιστώσετε ότι 

η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μέσω του 

Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης, παραβιάζει την ισχύουσα 

νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

 

 

 
 

 

 


