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Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
 

Η Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) αποδίδει μεγάλη 
σημασία στο δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Στόχος των κανόνων του ΕΚ για την ασφάλεια είναι η βελτίωση της διαφάνειας και η διασφάλιση της 
συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
(κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης 
Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 
και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ). 

 

Η Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας του ΕΚ επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που ζητούνται από τους βουλευτές και τους υπαλλήλους του Οργάνου, τους αναδόχους, τους 
επισκέπτες και τους εσωτερικούς/εξωτερικούς συνεργάτες, για τους ακόλουθους σκοπούς: 

 

 Χορήγηση και έλεγχος της πρόσβασης στα κτίρια του Κοινοβουλίου. 
 Διερεύνηση συμβάντων σχετικών με την ασφάλεια, αξιολόγηση απειλών και ανάλυση κινδύνων 

για το ΕΚ. 

 

Η νομική βάση που διέπει τη λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας είναι η σειρά 
αποφάσεων του Προεδρείου του ΕΚ, ιδίως η απόφαση του Προεδρείου της 3ης Μαΐου 2004 (Κανόνες 
σχετικά με τις κάρτες εισόδου) (όπως τροποποιήθηκαν) και η απόφαση του Προεδρείου του ΕΚ της 6ης 
Ιουλίου 2011 (Υλοποίηση της νέας ολοκληρωμένης φιλοσοφίας για την ασφάλεια) και η απόφαση του 
Προεδρείου του ΕΚ της 15ης Ιανουαρίου 2018 (Κανόνες που διέπουν την ασφάλεια και την προστασία 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (C79/04)). 

 

Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη σας ότι: 

 

α) Οιοσδήποτε επιθυμεί να έχει πρόσβαση στα κτίρια του Κοινοβουλίου θα πρέπει να δηλώνει το 
ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την υπηκοότητα καθώς και το είδος και τον αριθμό ενός 
επίσημου εγγράφου ταυτότητας. Το επίσημο έγγραφο ταυτότητας που επιδεικνύουν οι επισκέπτες μπορεί 
να υποβληθεί σε σάρωση, προκειμένου να εξαχθούν τα δεδομένα αυτά ή να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα 
του επισκέπτη. 

 

β) Οι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στο ΕΚ θα κληθούν να 
παράσχουν συμπληρωματικά ατομικά στοιχεία, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν την πρόσβασή 
τους στα κτίρια του ΕΚ. Στο μητρώο διαφάνειας των ευρωπαϊκών οργάνων (βλέπε 
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=el#el) είναι καταχωρισμένα τα 
άτομα που εκπροσωπούν οργανισμούς και/ή αυτοαπασχολούμενα άτομα που συμμετέχουν στη 
διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ, στα οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει χορηγήσει 
άδεια πρόσβασης. 

 
γ) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει σύστημα βιντεοεπιτήρησης (CCTV) για να διασφαλίζει: την 
ασφάλεια, την προστασία και τον έλεγχο της πρόσβασης στα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του, καθώς και 
την ασφάλεια και την προστασία των βουλευτών, του προσωπικού, των επισκεπτών, των ακινήτων, των 
αρχείων και των εγγράφων που βρίσκονται ή είναι αποθηκευμένα στις εγκαταστάσεις του. Σκοπός του 
συστήματος είναι επίσης η πρόληψη (και, παράλληλα, η αποτροπή) και η διαχείριση συμβάντων που 
σχετίζονται με την ασφάλεια και την προστασία. Το σύστημα καθιστά δυνατή, εφόσον είναι αναγκαίο, τη 
συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με συμβάντα και την ανάλυση 
πιθανών απειλών. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο πλαίσιο του συστήματος βιντεοεπιτήρησης περιλαμβάνονται στο παράρτημα – Σημείωμα 
σχετικά με τη βιντεοεπιτήρηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
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δ) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν βουλευτές, υπαλλήλους, αναδόχους και 
επισκέπτες δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς εκτός εκείνων που αναφέρονται ανωτέρω. Δεν 
κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός αν αυτό είναι απαραίτητο για τους προαναφερθέντες σκοπούς και μόνο 
μετά από έγκριση του Γενικού Διευθυντή Ασφάλειας και Προστασίας. Λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα 
ασφάλειας για την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και/ή για την αποτροπή της καταχρηστικής χρησιμοποίησής τους από τρίτους. 

 

ε) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν συλλεγεί αποθηκεύονται για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα και καταστρέφονται μετά την πάροδο του χρόνου φύλαξης. Πρόκειται: 

 

 Για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την αίτηση διαπίστευσης, υπό τα στοιχεία α) 
και β) ανωτέρω: διάρκεια ισχύος της περιόδου διαπίστευσης συν ένα έτος κατ’ ανώτατο όριο 
(μπορεί να παραταθεί έως δύο έτη σε ειδικές περιπτώσεις) για τους σκοπούς τυχόν ερευνών 
ασφάλειας και αναλύσεων κινδύνου. 

 Για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (εικόνες) σχετικά με το σύστημα CCTV, βλέπε το 
παράρτημα. 

 Για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με συμβάν σχετικό με την ασφάλεια: δέκα έτη, μαζί 
με την έκθεση ελέγχου. 

 

στ) Κάθε μεμονωμένο άτομο (υποκείμενο δεδομένων) έχει το δικαίωμα να ζητήσει πρόσβαση στα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν και, ενδεχομένως, τη διόρθωσή τους, καθώς και άλλα 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να αντιταχθεί, για σημαντικούς λόγους που αφορούν 
την κατάστασή του, στην επεξεργασία των σχετικών δεδομένων και στη διαγραφή τους, εφόσον αυτό 
αιτιολογείται δεόντως. 

 

ζ) Η Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας μπορεί να περιορίσει την εφαρμογή των υπό το στοιχείο 
στ) δικαιωμάτων, αν αυτή θα μπορούσε να παρεμποδίσει την επιτυχή διενέργεια ερευνών ασφάλειας ή να 
προκαλέσει μη αποδεκτούς επιχειρησιακούς κινδύνους για το ΕΚ. Ο υπεύθυνος για τον έλεγχο των 
δεδομένων ανακοινώνει στη συνέχεια επισήμως, στη βάση αυτή, στο υποκείμενο των δεδομένων τους 
λόγους της απόρριψης. Το υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα να προσφύγει στον Ευρωπαίο Επίτροπο 
Προστασίας Δεδομένων. 

 

Προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να 
απευθυνθείτε άμεσα στην ακόλουθη διεύθυνση: 

 

Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας 

Συντονιστής της προστασίας δεδομένων (DPC) 

European Parliament 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Brussels 

Belgium 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu 

Ιστότοπος: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/el/stay-informed/security-and-access 

Τηλ: +32 2 28 43727 

Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

European Parliament 

KAD 06A001 

L-2929 Luxembourg 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: data-protection@ep.europa.eu 

Ιστότοπος: https://www.europarl.europa.eu/portal/el/legal-notice 

Τηλ: +352 4300 23595 

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων 

Rue Wiertz, 60 

B-1047 Brussels 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: edps@edps.europa.eu 

Ιστότοπος: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB 

Τηλ: +32 2 28 31900 

 

 

Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2019 
 

mailto:data-protection@ep.europa.eu
https://www.europarl.europa.eu/portal/el/legal-notice
mailto:edps@edps.europa.eu
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 

Η παρούσα περίληψη περιλαμβάνει ορισμένα βασικά στοιχεία που αφορούν το σύστημα 
βιντεοεπιτήρησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχει αποκλειστικά ενημερωτικό σκοπό. Το σύνολο 
των μέτρων βιντεοεπιτήρησης περιλαμβάνονται στο διαδίκτυο στον ιστότοπο  

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/el/stay-informed/security-and-access 

ή μπορούν να ζητηθούν από τη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας, τα στοιχεία επικοινωνίας 
της οποίας αναγράφονται κατωτέρω. 
 
1 - Ταυτότητα του υπευθύνου επεξεργασίας των δεδομένων 

 

Υπεύθυνη για την επεξεργασία δεδομένων είναι η Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται κατωτέρω. 
 
2 - Συνοπτική περιγραφή της κάλυψης που παρέχει το σύστημα βιντεοεπιτήρησης 
 

Η θέση στην οποία είναι τοποθετημένες οι κάμερες και οι γωνίες ελέγχου βασίζονται σε μεθοδολογική 
ανάλυση κινδύνου και εκτίμηση επιπτώσεων της προστασίας δεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι 
κάμερες είναι στραμμένες μόνο στους πιο σημαντικούς χώρους εντός και εκτός των κτιρίων, όπως οι 
κύριες είσοδοι, οι έξοδοι σε περίπτωση κινδύνου και πυρκαγιάς και η είσοδος στον χώρο στάθμευσης 
αυτοκινήτων, καθώς και κοντά σε ορισμένα σημαντικά κλιμακοστάσια, σημεία σύνδεσης και ορισμένες 
σημαντικές ή απαγορευμένες περιοχές για τις οποίες απαιτείται πρόσφατη ασφάλεια. Σε πολύ σπάνιες 
περιπτώσεις και υπό λίαν αυστηρές προϋποθέσεις, μπορεί να τοποθετούνται προσωρινά, στο πλαίσιο 
εκκρεμουσών ερευνών, μεμονωμένες κάμερες που δεν είναι συνδεδεμένες με το σύστημα CCTV. 
 
3 - Νομική βάση του συστήματος βιντεοεπιτήρησης 
 

Αποφάσεις του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2002, της 3ης Μαΐου 
2004, της 6ης Ιουλίου 2011, της 15ης Ιανουαρίου 2018 και η Πολιτική για τη Βιντεοεπιτήρηση που 
εγκρίθηκε στις 20 Απριλίου 2013, συμπεριλαμβανομένων των επακόλουθων επικαιροποιήσεων. 

 
4 - Συλλεγόμενα δεδομένα και σκοπός της βιντεοεπιτήρησης 
 

Συλλογή δεδομένων: Καταγεγραμμένο υλικό (ψηφιακές εικόνες με χρόνο, ημερομηνία και τόπο) 
 
Σκοπός: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει σύστημα βιντεοεπιτήρησης (CCTV) για να διασφαλίζει: 
την ασφάλεια, την προστασία και τον έλεγχο της πρόσβασης στα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του, 
καθώς και την ασφάλεια και την προστασία των βουλευτών, του προσωπικού, των επισκεπτών, των 
ακινήτων, των αρχείων και των εγγράφων που βρίσκονται ή είναι αποθηκευμένα στις εγκαταστάσεις 
του. Σκοπός του συστήματος είναι επίσης η πρόληψη (και, παράλληλα, η αποτροπή) και η διαχείριση 
συμβάντων που άπτονται της ασφάλειας και της προστασίας. Το σύστημα καθιστά δυνατή, εφόσον 
είναι αναγκαίο, τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με συμβάντα 
και την ανάλυση πιθανών απειλών. 
 
Περιορισμός του σκοπού: Το ΕΚ δεν παρακολουθεί χώρους στους οποίους η ιδιωτικότητα έχει μεγάλη 
σημασία. Η παρακολούθηση εξωτερικών χώρων στο Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και τη Γαλλία 
περιορίζεται σε μια ελάχιστη περίμετρο. Το σύστημα δεν χρησιμοποιείται προκειμένου να 
παρακολουθούνται οι εργαζόμενοι κατά την εργασία τους ή να ελέγχεται η παρουσία τους. Το σύστημα 
δεν χρησιμοποιείται επίσης ως ερευνητικό μέσο ή στο πλαίσιο πειθαρχικών διαδικασιών, εκτός εάν 
πρόκειται για συμβάν σχετικό με την ασφάλεια ή εγκληματική συμπεριφορά. 
 
5 - Άτομα τα οποία έχουν πρόσβαση στο υλικό της βιντεοεπιτήρησης και μπορούν να λάβουν 
γνώση των εικόνων 
 

Άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα: Εσωτερικό εξουσιοδοτημένο προσωπικό στους τομείς 

της εσωτερικής διαχείρισης, προστασίας, ασφάλειας και συντήρησης και εξουσιοδοτημένοι εξωτερικοί 
φρουροί και προσωπικό συντήρησης. 
 
Γνωστοποιήσεις και μεταβιβάσεις: Οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο του 

συστήματος βιντεοεπιτήρησης μπορούν να αποκαλύπτονται στις υπηρεσίες ασφάλειας άλλων 
ευρωπαϊκών οργάνων ή στις αρχές ασφάλειας, στις δικαστικές αρχές ή στις αρχές επιβολής του νόμου 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/el/stay-informed/security-and-access


των κρατών μελών της ΕΕ στο πλαίσιο εν εξελίξει ερευνών ή για τη διερεύνηση ή δίωξη ποινικών 
αδικημάτων. Όλες οι μεταβιβάσεις και γνωστοποιήσεις εκτός της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας και 
Προστασίας καταγράφονται και υπόκεινται σε αυστηρή αξιολόγηση όσον αφορά τη σκοπιμότητα. 

 
6 - Τρόπος προστασίας και διασφάλισης των πληροφοριών 
 

Για την ασφάλεια του συστήματος και την προστασία των δεδομένων λαμβάνονται διαρκώς μέτρα 
τεχνικού και φυσικού χαρακτήρα. Η πρόσβαση στο υλικό της βιντεοεπιτήρησης και/ή στην τεχνική δομή 
του συστήματος βιντεοεπιτήρησης επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό, τα δε ατομικά 
προφίλ πρόσβασης καθορίζουν τις επιτρεπόμενες λειτουργίες. 

 
7 - Διάρκεια διατήρησης των εικόνων 
 

Το καταγεγραμμένο υλικό διατηρείται για 30 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο. Σε περίπτωση που οι εικόνες 
πρέπει να αποθηκευτούν για περαιτέρω έρευνα ή προκειμένου να αποδειχθεί ένα συμβάν που σχετίζεται 
με την ασφάλεια, μπορεί να διατηρηθεί για όσο διάστημα διαρκεί η έρευνα και, εφόσον απαιτείται, να 
διατηρηθεί σε αρχείο μαζί με την ερευνώμενη υπόθεση για διάστημα έως δέκα έτη. 

 
8 - Τρόπος με τον οποίο τα υποκείμενα δεδομένων ελέγχουν, τροποποιούν ή διαγράφουν 
πληροφορίες που τα αφορούν και ασκούν προσφυγή 
 

Πληροφορίες σχετικά με το σύστημα βιντεοεπιτήρησης και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα μπορούν να ζητούνται από τη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας. Τα μεμονωμένα 
άτομα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν καθώς και 
δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των δεδομένων αυτών υπό ορισμένες προϋποθέσεις που 
εξειδικεύονται στο πλαίσιο των μέτρων που αφορούν τη βιντεοεπιτήρηση. Κάθε αίτηση για πρόσβαση, 
διόρθωση, αναστολή και/ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να απευθύνεται στη: 
 
Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας 
Data Controller Video Surveillance EP 
Rue Wiertz 60 
B-1047 Brussels 
Belgium 
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu 
Τηλ: +32 2 28 43727 
 
Κάθε άτομο έχει δικαίωμα προσφυγής στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, (ηλεκτρονική 
διεύθυνση: 
edps@edps.europa.eu,  αν θεωρεί ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά του βάσει του κανονισμού 
2018/1725 ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
 
Πριν από την προσφυγή, συνιστάται στα ενδιαφερόμενα άτομα να επικοινωνούν με τη Γενική 
Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας (στοιχεία επικοινωνίας ανωτέρω) και/ή με τον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τηλεφωνικά στον αριθμό: +352 4300 23595 
ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: data-protection@ep.europa.eu. 
 
9 - Υπερσύνδεσμοι σχετικοί με το σύστημα βιντεοεπιτήρησης του ΕΚ και την προστασία 
δεδομένων 
 

Πολιτική του ΕΚ στον τομέα της βιντεοεπιτήρησης: 
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/el/stay-informed/security-and-access 
 

Κατευθυντήριες γραμμές του ΕΕΠΔ σχετικά με τη βιντεοεπιτήρηση: 
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/Guidelines 
 
 
 
 
 
 

Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2019 
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