
 1 

      Αρ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7526/10-12-2010 
 
 

Ο∆ΗΓΙΑ 1/2010 
 

σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων προς το σκοπό της 

πολιτικής επικοινωνίας 

 

Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Ότι σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 1 α) του ν. 2472/1997 και το άρθρο 13 παρ. 1 

του ν. 3471/2006, η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
εκδίδει Οδηγίες προς το σκοπό της ενιαίας εφαρµογής των ρυθµίσεων που 
αφορούν στην προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα. 

 
2. Ότι τα πολιτικά κόµµατα συνιστούν φορείς διαµόρφωσης της πολιτικής 

βούλησης, και προς τούτο είναι αναγκαία και συνταγµατικώς κατοχυρωµένη η 
ελεύθερη επικοινωνία τους µε τους πολίτες και η προβολή των ιδεών τους, των 
προγραµµάτων δράσεως και επιµέρους δραστηριοτήτων τους.  Το ίδιο ισχύει για 
τους βουλευτές, ευρωβουλευτές, τις παρατάξεις και κατόχους αιρετών θέσεων 
στην τοπική αυτοδιοίκηση, και για όλους τους υποψηφίους στις βουλευτικές 
εκλογές, τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις εκλογές τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 

 
3. Ότι η πολιτική επικοινωνία είναι θεµελιώδες µέσο για τη λειτουργία του 

δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Ωστόσο υπόκειται σε περιορισµούς για λόγους 
σεβασµού των ατοµικών δικαιωµάτων καθώς και για λόγους δηµόσιου 
συµφέροντος,  όπως ο περιορισµός κατά την προεκλογική περίοδο του τρόπου και 
των µέσων προβολής των πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων σύµφωνα µε 
το άρθρο 29 παρ. 2 Σ και τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 , 11, 12 ν. 3023/2002, 
των άρθρων 5, 6 ν. 3870/2010 σχετικά µε τη διάθεση και ανάρτηση υλικού 
προβολής, τις εµφανίσεις των υποψηφίων και την προβολή διαφηµιστικών 
µηνυµάτων στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς.  

 
4. Ότι η πολιτική επικοινωνία ενδιαφέρει από την άποψη της προστασίας των 

προσωπικών δεδοµένων, εφόσον οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται προϋποθέτουν 
επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, όπως ονοµατεπωνύµων, ταχυδροµικών 
διευθύνσεων, τηλεφωνικών αριθµών, διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, 
καθώς και ευαίσθητων δεδοµένων, όπως σε σχέση µε τα πολιτικά φρονήµατα των 
ατόµων. Οι µέθοδοι αναφέρονται στην απευθείας ή και 
εξατοµικευµένη/στοχευµένη επικοινωνία, και επιπλέον στο µέσο που 
χρησιµοποιείται, ηλεκτρονικό (τηλέφωνο, τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό 
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ταχυδροµείο, γραπτά µηνύµατα µέσω κινητού τηλεφώνου – SMS, MMS), ή µη 
ηλεκτρονικό (ταχυδροµείο).  
 

5. Ότι για την πολιτική επικοινωνία είναι κατά κανόνα απαραίτητη η επεξεργασία 
µεγάλου όγκου προσωπικών δεδοµένων, αφού η επικοινωνία αποσκοπεί στην 
υποστήριξη των ενδιαφεροµένων από κατά το δυνατόν µεγάλο αριθµό ατόµων, 
ενώ δεν αποκλείεται και η δηµιουργία προφίλ προς το σκοπό της στοχευµένης 
επικοινωνίας. 
 

6. Ότι ο ενωσιακός νοµοθέτης κατά τη στάθµιση της ελεύθερης δράσης των 
κοµµάτων, επιµέρους πτυχή της οποίας αποτελεί η πολιτική επικοινωνία αφενός, 
και της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων αφετέρου, επεφύλαξε καταρχήν 
την ίδια νοµική µεταχείριση στην πολιτική επικοινωνία και τη διαφηµιστική 
δραστηριότητα, κρίνοντας ότι διαφήµιση πραγµατοποιούν όχι µόνο εµπορικές 
επιχειρήσεις αλλά και ενώσεις πολιτικού χαρακτήρα.  Συνεπώς πρέπει να 
εφαρµόζονται και σε αυτήν την περίπτωση οι ισχύοντες κανόνες προστασίας 
προσωπικών δεδοµένων σε σχέση µε τη συλλογή και τη διαβίβασή τους καθώς 
και τα χρησιµοποιούµενα µέσα επικοινωνίας1. Την αυτή µεταχείριση επιφυλάσσει 
και ο έλληνας νοµοθέτης, όταν κατά τη µεταφορά στην ελληνική έννοµη τάξη του 
άρθρου 13 της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ για τις ανεπιθύµητες επικοινωνίες ρητά 
αναφέρει στο άρθρο 11 ν. 3471/2006, εκτός από την εµπορική προώθηση, κάθε 
είδους διαφηµιστικό σκοπό. Την άποψη αυτή υιοθετούν η Οµάδα Εργασίας του 
Άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ2, η ∆ιεθνής Σύνοδος των Επιτρόπων 
Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων3, εθνικές αρχές για την προστασία των 
προσωπικών δεδοµένων4, η Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Απευθείας Προώθησης 
(FEDMA)5, εθνικά δικαστήρια κρατών µελών6 και το Συµβούλιο της Ευρώπης7.  

 
7. Ότι, συµπερασµατικώς, η πολιτική επικοινωνία, εφόσον προϋποθέτει επεξεργασία 

προσωπικών δεδοµένων ρυθµίζεται από τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας για 
την προστασία των προσωπικών δεδοµένων και κάθε άλλη ειδική διάταξη, η 
οποία πρέπει να ερµηνεύεται σύµφωνα µε το Σύνταγµα και το ενωσιακό 
(κοινοτικό) δίκαιο. Οι διατάξεις αυτές δεν οδηγούν σε µια εν τοις πράγµασι 
απαγόρευση της απευθείας, εξατοµικευµένης / στοχευµένης πολιτικής 
επικοινωνίας αλλά ελαύνονται από την απαίτηση της πρακτικής εναρµόνισης της 

                                                 
1 Αιτιολογική σκέψη (30) του προϊµίου  της Οδηγίας 95/46/ΕΚ 
2 Γνώµη 5/2004 της οµάδας εργασίας του αρ. 29 της Ε.Ε. για τις ανεπιθύµητες επικοινωνίες για 
διαφηµιστικούς σκοπούς, κεφ. 3.3 
3 27η ∆ιεθνής Σύνοδος, Montreux (Ελβετία), 14-16/09/2005, ∆ιακήρυξη για τη χρήση προσωπικών 
δεδοµένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας. 
4 Βλ. ενδεικτικώς τις κατευθυντήριες οδηγίες του Επιτρόπου του Η.Β., Guidance for political parties 
for campaigning or promotional purposes, 2010, της Αρχής του γερµανικού οµοσπονδιακού κρατιδίου 
του Βερολίνου, Wahlwerbung durch politische Parteien, 2008 και τις κανονιστικές πράξεις της 
ιταλικής Αρχής, Provisions concerning political propaganda and communications, 3.3.2005, Privacy 
and electoral propaganda, A Decalogue, 12.2.2004 
5 Federation of European Direct Marketing, European code of practice for the use of personal data in 
direct marketing (Κώδικας καλής πρακτικής για τη χρήση προσωπικών δεδοµένων κατά την απευθείας 
προώθηση), ιδίως τον ορισµό της απευθείας προώθησης. 
6 Γερµανικό Οµοσπονδιακό Συνταγµατικό ∆ικαστήριο,  1 BvR 867/90 (1991), 2 BvR 2135/01,  
1.8.2002, Εφετείο Μονάχου, 8 U 4223/03, 12.02.2004, Ειρηνοδικείο Rostock, 43 C 68/02, 28.1.2003, 
Information Tribunal, Scottish National Party & The Information Commissioner, 15.5. 2006  
7 Συµβούλιο της Ευρώπης, Σύσταση (85)20 σχετικά µε την προστασία των προσωπικών δεδοµένων για 
τους σκοπούς της απευθείας προώθησης, αρθρ. 1.2. σχετικά µε τον ορισµό της απευθείας προώθησης. 
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ελεύθερης δράσης των πολιτικών κοµµάτων και των παρατάξεων της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, του δικαιώµατος του ατόµου στην προστασία των προσωπικών 
του δεδοµένων και του δικαιώµατος στην ελεύθερη ανάπτυξη της 
προσωπικότητάς του, υπό την ειδικότερη έννοια του δικαιώµατος να µη 
καθίσταται αποδέκτης πολιτικής επικοινωνίας. Αντιστοίχως,  το άρθρο 29 παρ. 1 
Σ κατοχυρώνει το αρνητικό δικαίωµα κάθε πολίτη να µη συµµετέχει σε πολιτικό 
κόµµα.  
 

8. Ότι κάθε δράση πολιτικής επικοινωνίας πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις γενικές 
αρχές που διέπουν την επεξεργασία (συλλογή, χρήση, διαβίβαση κλπ) των 
προσωπικών δεδοµένων, καθώς και µε τις ειδικές διατάξεις που αφορούν στην 
επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων για το σκοπό της διαφήµισης. Στις διατάξεις 
για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων υπόκειται τόσο το πρόσωπο που 
πραγµατοποιεί την πολιτική επικοινωνία (π.χ. διαφηµιστική εταιρεία) όσο και το 
πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου πραγµατοποιείται (π.χ. πολιτικό  κόµµα).  

 
9. Ότι το περιεχόµενο µιας διαφηµιστικής ενέργειας µπορεί να παρουσιάζεται 

αµέσως ή εµµέσως, όπως µε την απλή παράθεση του προγράµµατος δράσης ή µε 
ενηµερωτικό δελτίο που καλύπτει διάφορα θέµατα. 
 

10.  Ότι το ισχύον δίκαιο επιφυλάσσει διαφορετική µεταχείριση στη διαφήµιση 
ανάλογα µε το µέσο που επιλέγεται για την πραγµατοποίησή  της, µε κριτήριο την 
ένταση του περιορισµού του ατοµικού δικαιώµατος και την επιβάρυνση που 
συνεπάγεται για τον αποδέκτη η χρήση κάθε µέσου καθώς και τις εύλογες 
προσδοκίες του αποστολέα και αποδέκτη8. Έτσι χωρίς συγκατάθεση επιτρέπεται η 
αποστολή διαφηµιστικού περιεχοµένου µε ταχυδροµείο, εφόσον τα δεδοµένα 
συλλέγονται από νόµιµες πηγές  και ο αποδέκτης δεν έχει εκδηλώσει την 
αντίρρησή του (άρθρα 5 παρ. 2 στοιχ. ε), 13 παρ. 1, 3 και 19 παρ. 4 στοιχ.δ) ν. 
2472/1997), καθώς και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, συµπεριλαµβανοµένων των 
µηνυµάτων SMS και MMS, υπό την προϋπόθεση ότι ο αποστολέας απέκτησε τα 
στοιχεία της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του αποδέκτη νοµίµως στο πλαίσιο 
προηγούµενης, παρόµοιας συναλλαγής και υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι 
παρέχει στον αποδέκτη τη δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωµα αντίρρησης µε 
τρόπο εύκολο και σαφή (άρθρο 11 παρ. 3 ν. 3471/2006) -σύστηµα “opt-out”-. 
Αντιθέτως, η χρήση ορισµένων άλλων ηλεκτρονικών µέσων καθώς και των 
ανωτέρω στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούµενη, παρόµοια συναλλαγή 
προϋποθέτει τη συγκατάθεση του αποδέκτη (άρθρο 11 παρ. 1 ν. 3471/2006) -
σύστηµα “opt-in”-, χωρίς αυτό να αποκλείει την ανάκληση της συγκατάθεσης για 
το µέλλον. 
 

11. Ότι η Αρχή δέχεται παράπονα από αποδέκτες πολιτικής επικοινωνίας, 
πραγµατοποιούµενης ιδίως µε ηλεκτρονικά µέσα κατά την έννοια του άρθρου 11 
ν. 3471/2006 (τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, γραπτά µηνύµατα µέσω 
κινητού τηλεφώνου). 

 
 
Αποφασίζει την έκδοση της ακόλουθης Οδηγίας: 

                                                 
8 Βλ. αιτιολογικές σκέψεις (40) – (42) της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ και αιτιολογική σκέψη (45) σε 
συνδυασµό µε το άρθρο 14 στοιχ. β) της Οδηγίας 95/46/ΕΚ. 
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Άρθρο 1 
 Σκοπός και πεδίο εφαρµογής 

 
1.  Η παρούσα Οδηγία εξειδικεύει τους κανόνες για τη σύννοµη επεξεργασία 

προσωπικών δεδοµένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας, η οποία  
πραγµατοποιείται σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο, πέραν της προεκλογικής 
περιόδου, από πολιτικά κόµµατα,  βουλευτές, ευρωβουλευτές, παρατάξεις και 
κατόχους αιρετών θέσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση ή υποψηφίους στις 
βουλευτικές εκλογές, τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις εκλογές 
τοπικής αυτοδιοίκησης.   

 
2. Πολιτική επικοινωνία, κατά την έννοια της παρούσας Οδηγίας, είναι εκείνη που 

πραγµατοποιείται για την προώθηση πολιτικών ιδεών, προγραµµάτων δράσης ή 
άλλων δραστηριοτήτων από τα πρόσωπα της παρ. 1 µε σκοπό την υποστήριξή 
τους και τη διαµόρφωση πολιτικής συµπεριφοράς. Η µορφή της προώθησης 
δύναται να ποικίλει, όπως, µεταξύ άλλων, µε την άµεση παρουσίαση των 
πολιτικών ιδεών ή τη συµπερίληψή τους σε ενηµερωτικό δελτίο, την πρόσκληση 
ανάγνωσής τους σε ιστοσελίδα ή την πρόσκληση συµµετοχής σε κάποια 
δραστηριότητα.  

 
3. Η επικοινωνία που πραγµατοποιείται από άλλους κοινωνικούς ή επαγγελµατικούς 

φορείς, όπως είναι τα επιµελητήρια, οι σύλλογοι ελεύθερων επαγγελµατιών και οι 
συνδικαλιστικές ενώσεις, δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας 
Οδηγίας, ακόµη και αν επιδιώκεται παρόµοιος σκοπός. Η επικοινωνία των 
νοµικών αυτών προσώπων ρυθµίζεται από τις διατάξεις των ν. 2472/1997 και 
3471/2006, χωρίς να αποκλείεται ανάλογη νοµική µεταχείριση όπου αυτή 
προσιδιάζει.  

 
4. Είναι αυτονόητο ότι η πολιτική επικοινωνία που πραγµατοποιείται χωρίς 

επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων δεν εµπίπτει στην παρούσα Οδηγία και τη 
νοµοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων. 

 
5. Τα πρόσωπα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου είναι υπεύθυνοι επεξεργασίας 

σύµφωνα µε το άρθρο 2 στοιχ. ζ) ν. 2472/1997, εφόσον ορίζουν το σκοπό και τον 
τρόπο της επεξεργασίας. Για παράδειγµα, όταν ο βουλευτής λαµβάνει δεδοµένα 
από το πολιτικό κόµµα και τα επεξεργάζεται για προσωπική του πολιτική 
επικοινωνία, καθίσταται και αυτός υπεύθυνος επεξεργασίας. 

.  
 

 
Άρθρο 2 

 Γενικοί κανόνες επεξεργασίας 
 
1. Τα προσωπικά δεδοµένα που υφίστανται επεξεργασία προς το σκοπό της 

πολιτικής επικοινωνίας δύνανται, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχ. α) και β) ν. 
2472/1997, να είναι απλά, όπως ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τηλεφωνικός αριθµός ή και ευαίσθητα, όπως 
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πολιτικά φρονήµατα, δεδοµένα σχετικά µε την υγεία, π.χ. δεδοµένα ατόµων µε 
ειδικές ανάγκες. 

 
2. Η συλλογή τους από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πρέπει να είναι θεµιτή και 

νόµιµη, δηλαδή να πραγµατοποιείται µε τη συγκατάθεση των υποκειµένων των 
δεδοµένων είτε χωρίς αυτή υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδοµένα προέρχονται 
από άλλες νόµιµες πηγές και η επεξεργασία τους προς το σκοπό της πολιτικής 
επικοινωνίας είναι συµβατή µε το σκοπό για τον οποίο αρχικώς συλλέχθηκαν. Για 
παράδειγµα, δεδοµένα που συλλέγει ένα πρόσωπο κατά την άσκηση δηµόσιας 
εξουσίας, δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό της πολιτικής 
επικοινωνίας. Η νοµιµότητα της συλλογής διαφοροποιείται ανάλογα µε το 
χρησιµοποιούµενο µέσο της επικοινωνίας, ηλεκτρονικό ή µη, σύµφωνα µε όσα 
ορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία και όπως ειδικότερα αναλύεται στα άρθρα 3 και 4 
της παρούσας Οδηγίας. 

 
3. Με τη συγκατάθεση του υποκειµένου των δεδοµένων επιτρέπεται η συλλογή και 

περαιτέρω επεξεργασία των δεδοµένων που το αφορούν, απλών  όσο και 
ευαίσθητων. Κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχ. ια) ν. 2472/1997 η 
συγκατάθεση, εκτός από ελεύθερη και ειδική, πρέπει να είναι ρητή. Κατά 
συνέπεια,  η συγκατάθεση δεν επιτρέπεται να είναι τεκµαιρόµενη ή 
πιθανολογούµενη. Επίσης, η συγκατάθεση µπορεί να ανακαλείται οποτεδήποτε, 
χωρίς αναδροµική ισχύ, µε τρόπο πρόσφορο και απλό. Ο τύπος της 
συγκατάθεσης, έγγραφος, µε ηλεκτρονικά µέσα ή άλλος, δύναται να 
διαφοροποιείται ανάλογα µε το χρησιµοποιούµενο µέσο της επικοινωνίας, όπως 
αναλύεται στα άρθρα 3 και 4 της παρούσας Οδηγίας. 

 
4. Για να πληρούται η απαίτηση του νόµου περί ειδικότητας της συγκατάθεσης, θα 

πρέπει το υποκείµενο των δεδοµένων, σύµφωνα µε το άρθρο 2 στοιχ. ια) ν. 
2472/1997 να έχει προηγουµένως ενηµερωθεί για το σκοπό της πολιτικής 
επικοινωνίας, τα δεδοµένα ή τις κατηγορίες αυτών που θα αποτελέσουν 
αντικείµενο επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αυτών, στους οποίους 
τυχόν αποσταλούν τα δεδοµένα καθώς και τα στοιχεία του υπευθύνου 
επεξεργασίας. Στα προσωπικά δεδοµένα που πρόκειται να αποτελέσουν 
αντικείµενο επεξεργασίας περιλαµβάνονται και τα στοιχεία επαφής του 
υποκειµένου των δεδοµένων, έτσι ώστε το υποκείµενο των δεδοµένων να 
συγκατατίθεται και ως προς το χρησιµοποιούµενο µέσο της επικοινωνίας.  
Ενδεικτικώς,  η δήλωση συγκατάθεσης δύναται να έχει ως εξής:   
  
“ Επιθυµώ να λαµβάνω πολιτική επικοινωνία από/σχετικά µε τον Χ στην 
[ ταχυδροµική διεύθυνση / διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου / στο  κινητό 
τηλέφωνο] που έχω δηλώσει για το σκοπό αυτό ή/και να διαβιβασθούν τα δεδοµένα 
µου (µε αναφορά σε ορισµένα ή όλα τα στοιχεία επαφής) [στον Χ /στην κατηγορία 
αποδεκτών Χ] προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας. 
 

5. Τα προσωπικά δεδοµένα πρέπει, σύµφωνα µε το αρ. 4 παρ. 1 στοιχ. β) και στοιχ. 
γ) του ν. 2472/1997, να περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη 
του επιδιωκόµενου σκοπού και να είναι σε κάθε χρονική στιγµή ακριβή. Για 
παράδειγµα, εφόσον η πολιτική επικοινωνία πραγµατοποιείται µε την αποστολή 
ταχυδροµικής επιστολής δεν είναι αναγκαία η τήρηση ή η διαβίβαση των 
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τηλεφωνικών αριθµών  στον εκτελούντα την επεξεργασία, π.χ. στην εταιρεία που 
αναλαµβάνει την αποστολή των επιστολών.  

 
6. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων επιτρέπεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 

παρ. 1 στοιχ. δ) του ν. 2472/1997 µόνο για όσο χρονικό διάστηµα είναι 
απαραίτητο προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας. Χαρακτηριστική 
περίπτωση είναι αυτή των δεδοµένων που προέρχονται από τους εκλογικούς 
καταλόγους, όπου σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 4 του κωδικοποιητικού π.δ. 
96/2007 (κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών) τα στοιχεία 
των εκλογέων επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για  εκλογική 
χρήση. Συνεπώς, µετά τη λήξη της προεκλογικής περιόδου ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας οφείλει να τα καταστρέφει (βλ. και άρθρο 3 της παρούσας 
Οδηγίας). 

 
7.  Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να γνωστοποιεί στην Αρχή την επεξεργασία 

σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν. 2472/1997 και, εφόσον πρόκειται να επεξεργασθεί 
ευαίσθητα δεδοµένα,  να λαµβάνει άδεια σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 2 στοιχ. α) 
του ν. 2472/1997. Οφείλει, επίσης, να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την 
ασφάλεια των δεδοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 10 ν. 2472/1997. . 

 
8. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ικανοποιεί τα δικαιώµατα ενηµέρωσης, 

πρόσβασης και αντίρρησης των υποκειµένων των δεδοµένων σύµφωνα µε τα 
άρθρα 11, 12 και 13 ν. 2472/1997, αντιστοίχως. Η άσκηση του δικαιώµατος 
αντίρρησης αναλύεται στα άρθρα 3 και 4 της παρούσας Οδηγίας.  Καθόσον 
αφορά στο δικαίωµα ενηµέρωσης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενηµερώνει το 
υποκείµενο των δεδοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 11 ν. 2472/1997 κατά τη 
συλλογή των δεδοµένων, εφόσον αυτή γίνεται µε τη συγκατάθεση του 
υποκειµένου, και όταν η συλλογή γίνεται από άλλες πηγές χωρίς συγκατάθεση το 
αργότερο µε την πραγµατοποίηση της πολιτικής επικοινωνίας. Στην τελευταία 
περίπτωση ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να αναφέρει εκτός των ελάχιστων 
στοιχείων που προβλέπει το άρθρο 11 ν. 2472/1997 και τις πηγές των δεδοµένων. 

 
 

Άρθρο 3 
 Πολιτική επικοινωνία µέσω ταχυδροµείου 

 
1. Όταν η πολιτική επικοινωνία πραγµατοποιείται µέσω ταχυδροµείου, η 

επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων επιτρέπεται µε τη συγκατάθεση των 
υποκειµένων των δεδοµένων ή χωρίς αυτή, εφόσον πρόκειται για απλά δεδοµένα, 
σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 στοιχ. ε) ν. 2472/1997. Στην τελευταία περίπτωση 
τα δεδοµένα πρέπει να προέρχονται από νόµιµες πηγές, δηλαδή να συλλέχθηκαν 
µε νόµιµο τρόπο και η χρήση τους να µην είναι ασυµβίβαστη µε το σκοπό της 
πολιτικής επικοινωνίας.  Τέτοιες πηγές είναι οι εξής:  

 
(α) Οι δηµόσια προσβάσιµοι κατάλογοι, τηλεφωνικοί (π.χ. ο κατάλογος του 

ΟΤΕ), ή επαγγελµατικοί κατάλογοι (π.χ. ο Χρυσός Οδηγός), οι κατάλογοι 
εµπορικών εκθέσεων καθώς και µητρώα που καθίστανται εκ του νόµου 
δηµόσια προσβάσιµα (π.χ. το Γενικό Εµπορικό Μητρώο σύµφωνα µε τα 
άρθρα 5 παρ. 9 και 16 παρ. 1 ν. 3419/2005). ∆εν θεωρούνται δηµόσια 
προσβάσιµοι κατάλογοι, αυτοί που έχουν συγκροτηθεί χωρίς να 
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συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις ακόµα και αν είναι διαθέσιµοι µέσω 
του διαδικτύου (π.χ. κατάλογοι µε στοιχεία επικοινωνίας που έχουν 
συλλεχθεί χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειµένων). 

(β) Τα µητρώα των επιµελητηρίων και επαγγελµατικών συλλόγων, που 
λειτουργούν ως Ν.Π.∆.∆. µε υποχρεωτική συµµετοχή των µελών τους, 
εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (i) το 
Επιµελητήριο ή ο Σύλλογος κρίνει ότι η διαβίβαση των στοιχείων είναι 
σύµφωνη µε τους σκοπούς για τους οποίους τηρούνται τα δεδοµένα, και 
(ii) τα µέλη, υποκείµενα των δεδοµένων, έχουν ενηµερωθεί για το σκοπό 
της επεξεργασίας και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των 
δεδοµένων τους και τους δόθηκε η δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωµα 
αντίρρησης ως προς τη διαβίβαση αυτή.  

(γ) Οι εκλογικοί κατάλογοι αποτελούν νόµιµη πηγή σύµφωνα µε το άρθρο 5 
παρ. 5 και 6 ν. 3623/1998 και το άρθρο 23 του κωδικοποιητικού π.δ. 
96/2007 υπό τις εξής κατά νόµο προϋποθέσεις: Τα κόµµατα λαµβάνουν 
πλήρη σειρά των εκλογικών καταλόγων, οι βουλευτές, ευρωβουλευτές, 
κάτοχοι αιρετών θέσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση και οι υποψήφιοι 
λαµβάνουν απόσπασµα για την εκλογική περιφέρεια όπου έχουν εκλεγεί ή 
είναι υποψήφιοι. Οι κατάλογοι χορηγούνται αποκλειστικώς για εκλογική 
χρήση ενώ η παραχώρηση και η χρήση τους για άλλο σκοπό ή από 
οποιονδήποτε τρίτο απαγορεύεται. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται η 
διαβίβαση των εκλογικών καταλόγων ή των αποσπασµάτων τους σε τρίτα 
πρόσωπα και επιβάλλεται η καταστροφή τους σε εύλογο χρονικό 
διάστηµα, το οποίο να µην υπερβαίνει τους τρεις µήνες µετά τη λήξη της 
προεκλογικής περιόδου.  

 
2. Ακόµη και όταν τα προσωπικά δεδοµένα προέρχονται από νόµιµες πηγές 

σύµφωνα µε την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει 
πριν από την πραγµατοποίηση της πολιτικής επικοινωνίας να συµβουλεύεται το 
µητρώο του άρθρου 13 παρ. 3 ν. 2472/1997 που τηρεί η ΑΠ∆ΠΧ, και στο οποίο 
εγγράφονται όσα πρόσωπα δεν επιθυµούν τα στοιχεία τους να αποτελέσουν 
αντικείµενο επεξεργασίας για διαφηµιστικούς σκοπούς. Επιπλέον, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας, στο πλαίσιο της ικανοποίησης του δικαιώµατος αντίρρησης 
σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 1  ν. 2472/1997, οφείλει να παρέχει στα 
υποκείµενα των δεδοµένων σε κάθε ενέργεια πολιτικής επικοινωνίας (π.χ. µε κάθε 
ταχυδροµική επιστολή) τη δυνατότητα εναντίωσης στη λήψη της επικοινωνίας 
κατά τρόπο απλό και πρόσφορο. Ακολούθως, πρέπει να τηρεί κατάλογο µε όσα 
πρόσωπα εκδήλωσαν το δικαίωµα αντίρρησης και να µην τα περιλαµβάνει σε 
µελλοντική επικοινωνία. Η εγγραφή στο µητρώο του άρθρου 13 παρ. 3 ν. 
2472/1997 που τηρεί η  ΑΠ∆ΠΧ δεν αντιτάσσεται στις περιπτώσεις όπου α) το 
υποκείµενο των δεδοµένων έχει δώσει –ακόµη και πριν την εγγραφή του στο 
µητρώο- τη συγκατάθεσή του, την οποία, συνεπώς, πρέπει να ανακαλέσει 
απευθείας προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας, β) είχε δοθεί στο υποκείµενο των 
δεδοµένων η δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωµα αντίρρησης στη διαβίβαση των 
δεδοµένων του προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας (βλ. παρ. 1 στοιχ. β του 
παρόντος άρθρου), και συνεπώς το δικαίωµα αντίρρησης θα πρέπει να ασκηθεί 
προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας που διαβιβάζει  τα δεδοµένα (π.χ. 
Επιµελητήριο). 
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3. Η επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων προς το σκοπό της πολιτικής 
επικοινωνίας επιτρέπεται µόνον µε τη συγκατάθεση των υποκειµένων των 
δεδοµένων, η οποία στην περίπτωση του απλού ταχυδροµείου πρέπει να είναι 
έγγραφη σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 2 στοιχ. α) ν. 2472/1997.  

 
4. Στην ειδική περίπτωση όπου το πολιτικό κόµµα επικοινωνεί µε τα µέλη του η 

συγκατάθεση για την επικοινωνία τούτη προκύπτει από τη γενική συγκατάθεση 
του µέλους να συµµετέχει στο πολιτικό κόµµα. Το πολιτικό κόµµα όµως 
επιτρέπεται να διαβιβάζει σε µέλη στοιχεία άλλων µελών προς το σκοπό της 
πολιτικής επικοινωνίας µόνον εφόσον η διαβίβαση αυτή προβλέπεται από το 
καταστατικό του κόµµατος. Σε περίπτωση σιωπής του καταστατικού, απαιτείται η 
ειδική προς τούτο έγγραφη συγκατάθεση των µελών και τούτο διότι ένα µέλος 
δεν µπορεί να αναµένει ευλόγως ότι η συµµετοχή του σε ένα κόµµα, και η µε τον 
τρόπο αυτό αποκάλυψη των πολιτικών του φρονηµάτων, πρέπει να καθίσταται 
γνωστή σε άλλα µέλη, χωρίς να διατηρεί επαφή µε αυτά.  

 
5. Χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειµένων των δεδοµένων η επεξεργασία 

ευαίσθητων δεδοµένων είναι επιτρεπτή σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 2 στοιχ. γ) ν. 
2472/1997, εφόσον το ίδιο το υποκείµενο δηµοσιοποιεί τα δεδοµένα που το 
αφορούν. Η περίπτωση αυτή συντρέχει σε δηµοσίως γνωστούς υποστηρικτές ενός 
πολιτικού κόµµατος ή βουλευτή κλπ., δηλαδή το ίδιο το υποκείµενο των 
δεδοµένων θα πρέπει να έχει δηλώσει δηµοσίως την υποστήριξή του ή εν γένει τα 
πολιτικά του φρονήµατα, και όχι απλώς σε µια κλειστή, ακόµη και πολυάριθµη 
οµάδα ατόµων.  

 
 

Άρθρο 4 
 Πολιτική επικοινωνία µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας 

 
1. Όταν η πολιτική επικοινωνία πραγµατοποιείται µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων 

επικοινωνίας, µε ή χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση, εφαρµόζονται οι ειδικότερες 
διατάξεις του άρθρου 11 ν. 3471/2006.  Στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
περιλαµβάνονται: 
(α) Τηλεφωνικές κλήσεις (σταθερής και κινητής τηλεφωνίας) 
(β) Αυτόµατες τηλεφωνικές κλήσεις, κατά τις οποίες µε την αποδοχή της κλήσης 

ακούγεται µαγνητοφωνηµένο µήνυµα  
(γ) Επικοινωνία µέσω τηλεοµοιοτυπίας (φαξ) 
(δ) Φωνητικά µηνύµατα που αποθηκεύονται µέσω υπηρεσίας αυτόµατου 

τηλεφωνητή 
(ε) Σύντοµα γραπτά µηνύµατα (SMS) και µηνύµατα πολυµέσων (MMS)  
(στ)Μηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) 

 
2. Ειδικότερα, η χρήση όλων των ανωτέρω τρόπων επικοινωνίας προϋποθέτει, 

σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 1 ν. 3471/2006, την προηγούµενη συγκατάθεση 
του υποκειµένου των δεδοµένων, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του 
παρόντος άρθρου. Η λήψη της συγκατάθεσης είναι απαραίτητη ακόµα και όταν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας έχει στη διάθεσή του τα ηλεκτρονικά στοιχεία 
επικοινωνίας από νόµιµες πηγές, όπως για παράδειγµα τους τηλεφωνικούς 
αριθµούς από τον τηλεφωνικό κατάλογο.   
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3. Η συγκατάθεση του υποκειµένου των δεδοµένων πρέπει, σύµφωνα µε την 
ειδικότερη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 3 ν. 3471/2006, να δίδεται εγγράφως ή µε 
ηλεκτρονικά µέσα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για απλά ή ευαίσθητα δεδοµένα. Η 
χρήση ηλεκτρονικών µέσων για τη λήψη της συγκατάθεσης ισχύει και όταν η 
συλλογή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων συνεπάγεται την επεξεργασία 
ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων, π.χ. όταν ο (µελλοντικός αποδέκτης) 
πολιτικής επικοινωνίας δηλώνει ότι επιθυµεί να λαµβάνει µηνύµατα ως µέλος 
ενός σωµατείου ατόµων µε ειδικές ανάγκες ή ως υποστηρικτής ενός πολιτικού 
κόµµατος. Και στην περίπτωση της χρήσης ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας 
ισχύει ως προς την επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων από τα 
πολιτικά κόµµατα η ρύθµιση του άρθρου 3 παρ. 4 της παρούσας Οδηγίας. 

 
4. Η δήλωση της συγκατάθεσης, για να είναι νόµιµη, µπορεί να παρέχεται ως εξής: 
 

(α) Η έγγραφη δήλωση συγκατάθεσης µπορεί να γίνεται µέσω της συµπλήρωσης 
ειδικού εντύπου, π.χ. κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων ή στο πλαίσιο 
λειτουργίας των πολιτικών γραφείων των υποψηφίων βουλευτών κατά την 
προεκλογική περίοδο. Εναλλακτικά, ο υπεύθυνος επεξεργασίας µπορεί να 
αποστείλει το παραπάνω έντυπο (π.χ. µέσω ταχυδροµείου, βλ. άρθρο 3 της 
παρούσας Οδηγίας), το οποίο, στη συνέχεια, συµπληρώνει το υποκείµενο των 
δεδοµένων και αποστέλλει µέσω ταχυδροµείου ή τηλεοµοιοτυπίας.  

 
(β) Η ηλεκτρονική δήλωση της συγκατάθεσης µπορεί να πραγµατοποιείται π.χ. 

µέσω της εγγραφής των υποκειµένων των δεδοµένων σε ιστοσελίδα που 
διατηρεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ή µε τη συµπλήρωση ειδικού 
ηλεκτρονικού εντύπου και αποστολή του µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
Σε κάποιους διαδικτυακούς τόπους παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να 
δίνουν στοιχεία άλλων ατόµων (κυρίως τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου ή τον αριθµό κινητού τηλεφώνου) που µπορεί να ενδιαφέρονται 
να λαµβάνουν µηνύµατα πολιτικής επικοινωνίας. Σε αυτή την περίπτωση 
πρέπει να εξασφαλίζεται η συγκατάθεση του άλλου προσώπου.  
 

(γ) Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται κατά τη χρήση καταλόγων µε στοιχεία 
επικοινωνίας (π.χ. µε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) που 
διατίθενται προς πώληση ή δωρεάν, καθώς συχνά τα δεδοµένα που 
περιέχονται σε αυτούς έχουν συλλεχθεί µε τρόπο αθέµιτο και παράνοµο, όπως 
για παράδειγµα από το διαδίκτυο χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειµένων των 
δεδοµένων (βλ. την υπ. αριθµ. 83/2009 Απόφαση της ΑΠ∆ΠΧ).  Η 
χρησιµοποίηση τέτοιων καταλόγων θα πρέπει να γίνεται µόνον εφόσον 
παρέχονται επαρκή εχέγγυα ότι τα υποκείµενα των δεδοµένων έχουν δώσει τη 
συγκατάθεσή τους για την εγγραφή τους σε αυτούς προς το σκοπό της 
πολιτικής επικοινωνίας. 
 

5. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 3 ν. 3471/2006, η  
αποστολή µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, σύντοµων γραπτών 
µηνυµάτων (SMS) και µηνυµάτων πολυµέσων (MMS), χωρίς τη συγκατάθεση 
του υποκειµένου των δεδοµένων εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: (i) τα στοιχεία επικοινωνίας έχουν αποκτηθεί νοµίµως στο πλαίσιο 
προηγούµενης, παρόµοιας επαφής µε τα υποκείµενα των δεδοµένων. Η 
προηγούµενη επαφή δεν είναι απαραίτητο να έχει αµιγώς πολιτικό χαρακτήρα, πχ. 
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είναι νόµιµη η αποστολή µηνυµάτων όταν τα στοιχεία ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου συλλέχθηκαν στο πλαίσιο προηγούµενης πρόσκλησης για 
συµµετοχή σε κάποια εκδήλωση ή δράση, ανεξαρτήτως του πολιτικού χαρακτήρα 
της. Αρκεί συνεπώς ο υπεύθυνος επεξεργασίας να ανήκει σε µια από τις 
κατηγορίες προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 1 της παρούσας 
Οδηγίας. Αντιθέτως, δεν θεωρείται παρόµοια επαφή και δεν είναι νόµιµη η χρήση 
των ηλεκτρονικών στοιχείων επικοινωνίας προς το σκοπό της πολιτικής 
επικοινωνίας όταν τα στοιχεία αυτά αποκτήθηκαν στο πλαίσιο επαγγελµατικής 
σχέσης, όπως για παράδειγµα η χρήση του αρχείου πελατών από υποψήφιο 
βουλευτή. (ii) O υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να παρέχει στο υποκείµενο των 
δεδοµένων τη δυνατότητα να ασκεί το δικαίωµα αντίρρησης µε τρόπο εύκολο και 
σαφή, και αυτό σε κάθε µήνυµα πολιτικής επικοινωνίας. 

 
 

Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
 

Αθήνα, 10.12.2010 
 
 

Ο Πρόεδρος της Αρχής 
 
 
 
 

Χρίστος Γεραρής 
 
 
 
 
 


