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ΑΘΗΝΑ , 07/11/2019
Ηλεκτρονική διακίνηση για τους
αποδέκτες που είναι συνδεδεµένοι στο
δίκτυο POL.
ΠΡΟΣ: 1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μαρούσι Παραδείσου 29 και Ζαγοράς

Γ.Φ./Ε.Φ. Θεµατολογίου: (3015/1)

ΘΕΜΑ: «Ερώτηµα της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ασφάλειας, περί Ι.Ε.Π.Υ.Α.».
ΣΧΕΤ :

α ) Υπ' αριθµό 14448 από 16/10/2019 έγγραφο (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

1. Σε απάντηση ανωτέρω σχετικού και σε ό,τι αφορά τα διαλαμβανόμενα σε αυτό ερωτήματα,
σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
α) Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2518/1997 (ΦΕΚ 164 Α) (όπως τροποποιήθηκε με την παρ.15
άρθρ.10 Ν.2801/2000,ΦΕΚ Α 46, παρ.2 άρθρ.14Ν.3103/2003,ΦΕΚ Α 23,και παρ.1 του άρθρου 1 του
Ν.3206/2003(ΦΕΚ Α 298/2003),αντικαταστάθηκε πάλι με το άρθρο 1 Ν.3707/2008,ΦΕΚ Α
209/8.10.2008), ως ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας θεωρούνται οι
ιδιωτικές επιχειρήσεις, ατομικές ή εταιρικές, οι οποίες παρέχουν σε τρίτους μία ή
περισσότερες υπηρεσίες στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η εγκατάσταση, συντήρηση και
παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού, πλην
αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητο (εδάφιο θ)
β) Η εγκατάσταση καμερών και κλειστών κυκλωμάτων ασφαλείας-τηλεόρασης, ως
δραστηριότητα, φέρει όλα τα χαρακτηριστικά της προσφερόμενης υπηρεσίας που
περιγράφεται ανωτέρω, καθόσον:
ι) Στην παράγραφο 8 της Γνωμοδότησης 2/2010 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, αναφέρεται ότι: «Στα συστήματα βιντεοεπιτήρησης συγκαταλέγονται καταρχάς τα
κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με πρόσθετο εξοπλισμό για τη μετάδοση, αποθήκευση και κάθε
είδους περαιτέρω επεξεργασία της εικόνας και του ήχου. Ως συστήματα βιντεοεπιτήρησης
νοούνται όμως και κάθε είδους άλλα συστήματα, ανεξαρτήτως των τεχνικών προδιαγραφών, εάν
δηλαδή φέρουν σταθερές, περιστρεφόμενες ή κινητές κάμερες, αναλογικές ή ηλεκτρονικές, εάν
χρησιμοποιείται οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή ηλεκτρικό σύστημα, όπως επίσης,
ανεξαρτήτως του είδους της εικονοληψίας (συνεχούς ή ασυνεχούς)».
ιι)Στο άρθρο 4 της Οδηγίας 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
αποδίδεται ο ορισμός των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης, σύμφωνα με τον οποίο «Ως
συστήματα βιντεοεπιτήρησης, στα οποία περιλαμβάνονται ιδίως τα κλειστά κυκλώματα
τηλεόρασης, ορίζονται τα συστήματα που είναι μόνιμα εγκατεστημένα σε ένα χώρο, λειτουργούν
συνεχώς ή σε τακτά χρονικά διαστήματα και έχουν 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 (υπ’ αρ. 2/2010 Γνωμοδότηση της Αρχής, σκέψη 8). Η μετάδοση
της εικόνας μπορεί να γίνεται με απευθείας σύνδεση της κάμερας στην οθόνη προβολής ή/και
στο μηχάνημα καταγραφής ή μέσω εσωτερικού δικτύου ή μέσω διαδικτύου για περιορισμένο όμως

αριθµό νοµιµοποιούµενων προς τούτο αποδεκτών».
γ) Με τις διατάξεις των νόμων 2622/1998 (Α΄ 138), 2801/2000 (Α΄ 46), 3103/2003 (Α΄ 23), 3206/2003
(Α΄ 298), 3707/2008 (Α΄ 209) τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι διατάξεις του ν. 2518/1997, με
σκοπό, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική διάταξη του τελευταίου τροποποιητικού νόμου, να
καλυφθούν κενά που ανέκυψαν κατά την πρακτική εφαρμογή του νόμου και να προσαρμοστούν
οι ρυθμίσεις του νόμου στις εξελίξεις και τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Σκοπός των
ανωτέρω ρυθμίσεων είναι να μην υπάρχει αυθαίρετη παραβίαση των διατάξεων που
προστατεύουν συνταγματικώς
κατοχυρωμένα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και
ελευθερίες των πολιτών. Στα προστατευόμενα δικαιώματα, δεν είναι δυνατό να μην
περιλαμβάνονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που θίγονται από τυχόν εγκατάσταση
καμερών και κλειστών κυκλωμάτων ασφαλείας (δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, δικαίωμα
ιδιωτικής σφαίρας κ.α.).
2. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, στην έννοια των «μηχανημάτων και συστημάτων
ασφαλείας και συναγερμού» που αναφέρεται στο άρθρο 1 παρ 1 εδαφ. θ του ν. 2518/1997 (ΦΕΚ
164 Α) [όπως τροποποιήθηκε με την παρ.15 άρθρ.10 Ν.2801/2000,ΦΕΚ Α 46, παρ.2
άρθρ.14Ν.3103/2003,ΦΕΚ Α 23, και παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.3206/2003(ΦΕΚ Α
298/2003),αντικαταστάθηκε πάλι με το άρθρο 1 Ν.3707/2008,ΦΕΚ Α 209/8.10.2008], εμπίπτουν τα
συστήματα βιντεοεπιτήρησης και τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης. Περί του τύπου των
αδειών εργασίας που απαιτείται να κατέχει το προσωπικό ασφαλείας, ανάλογα με τις
δραστηριότητες που πρόκειται να ασκήσει, σχετικές τυγχάνουν οι προβλέψεις των παρ. 1 και 3
του άρθρoυ 3 του Ν.2518/1997, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν.3707/2008.
3.Παρακαλούµε για την ενηµέρωσή σας.
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