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ΑΠΔΠΧ: Κατευθυντήριες οδηγίες της 

Αρχής για τη σύννομη επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων με σκοπό 

την πολιτική επικοινωνία 

 

 

 
 

 με τη σφραγίδα της PKF ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Μ.Ι.Κ.Ε.

 
Πηγή: ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΑΠΔΠΧ) | www.dpa.gr  

 

Η Αρχή εξέδωσε, κείμενο κατευθυντήριων οδηγιών 

σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

με σκοπό την πολιτική επικοινωνία. Με το κείμενο 

αυτό επιχειρείται η επικαιροποίηση των ρυθμίσεων 

της Οδηγίας 1/2010, λαμβάνοντας υπόψη τις 

τροποποιήσεις στο άρθρο 11 του ν. 3471/2006, οι 

οποίες επήλθαν με το ν. 3917/2011, τις νέες 

τεχνολογικές εξελίξεις και κυρίως την ισχύ πλέον του 

Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.  
 

Με το κείμενο αυτό εξειδικεύονται οι κανόνες για τη 

σύννομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για 

τον σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας, η οποία 

πραγματοποιείται με διάφορους και ποικίλους 

τρόπους και σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο, 

συμπεριλαμβανομένης της προεκλογικής, 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.  

 

Ειδικότερα, στις κατευθυντήριες οδηγίες της Αρχής 

περιγράφονται οι κανόνες για τη σύννομη 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω 

τηλεφωνικών κλήσεων με ανθρώπινη παρέμβαση 

αλλά και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς 

ανθρώπινη παρέμβαση (SMS, MMS, email, 

εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων υπηρεσιών «της 

κοινωνίας των πληροφοριών», αυτόματες 

τηλεφωνικές κλήσεις με προηχογραφημένο μήνυμα 

και φωνητικά μηνύματα που αποθηκεύονται μέσω 

υπηρεσίας αυτόματου τηλεφωνητή). 

 

Περαιτέρω, ενόψει των εκλογών για το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και άλλων εκλογών στην ΕΕ που έχουν 

προγραμματιστεί για το 2019, το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (EDPB) εξέδωσε 

στις 13/3 τη Δήλωση 2/2019 σχετικά με τη χρήση 

http://www.dpa.gr/


δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διάρκεια 

πολιτικών εκστρατειών, στην οποία υπογραμμίζονται 

ορισμένα βασικά σημεία που πρέπει να γίνονται 

σεβαστά όταν τα πολιτικά κόμματα επεξεργάζονται 

προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια των εκλογικών 

δραστηριοτήτων. 

 

Οι κατευθυντήριες οδηγίες της Αρχής είναι διαθέσιμες 

στο www.dpa.gr → «Θεματικές ενότητες» → 

«Προώθηση-Πολιτική Επικοινωνία».  

 

Εξελίξεις στη Νομοθεσία 
 

Ελλάδα και Σλοβενία οι δύο τελευταίες 

χώρες χωρίς νέο εφαρμοστικό Νόμο για τα 

προσωπικά δεδομένα 

 
Πηγή: Lawspot.gr | δημ. 24/06/2019  

 

Η Ελλάδα, μαζί με τη Σλοβενία, είναι οι δύο τελευταίες 

χώρες, χωρίς επικαιροποιημένη νομοθεσία στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένα αρχικό σχέδιο νόμου είχε 

τεθεί προς δημόσια διαβούλευση στις 20 

Φεβρουαρίου 2018, η οποία ολοκληρώθηκε λίγες 

ημέρες μετά. 

 

Έκτοτε ωστόσο, η ολοκλήρωση του έργου της 

Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής που συστάθηκε 

για το σκοπό αυτό, έλαβε παρατάσεις, ενώ 

σημειώθηκαν και αλλαγές προσώπων στην σύνθεσή 

της. Ως αποτέλεσμα, το νομοσχέδιο δεν έχει τεθεί εκ 

νέου σε διαβούλευση μέχρι και σήμερα, ούτε έχει 

κατατεθεί στη Βουλή. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος 

νόμος ενσωμάτωνε και την Οδηγία 2016/680/ΕΕ για 

την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τις 

Αρχές, η οποία θα έπρεπε να έχει μεταφερθεί στην 

ελληνική έννομη τάξη από τις 6 Μαΐου 2018!  

 

Για το ζήτημα αυτό η χώρα μας έλαβε ήδη «κίτρινη 

κάρτα» από την Κομισιόν τον Ιανουάριο. 

 

 

Διενέργεια ελέγχων & 

επιβολή προστίμων! 
 

Πρόστιμο σε ιατρική εταιρεία για μη νόμιμη 

διενέργεια διαφημιστικών τηλεφωνικών 

κλήσεων 
 

Πηγή: Lawspot.gr | δημ. 05/06/2019 

 

Πρόκειται για την πρώτη απόφαση που ερμηνεύει τις 

διατάξεις του GDPR για τη λογοδοσία και καταλήγει 

σε επιβολή προστίμου. 

 

Η υπόθεση έφτασε ενώπιον της Αρχής έπειτα από 

καταγγελίες φυσικών προσώπων σχετικά με λήψη 

τηλεφωνικών κλήσεων (τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο 

του 2018) με σκοπό προώθηση προϊόντων ή 

υπηρεσιών ιατρικής εταιρείας.  

 

Όπως επισημαίνει στην απόφασή της η ΑΠΔΠΧ, ο 

αριθμός τηλεφώνου ενός φυσικού προσώπου 

αποτελεί προσωπικό δεδομένο, αφού μπορεί να 

λειτουργήσει ως στοιχείο έμμεσης αναγνώρισης του 

κατόχου του (πρβλ. άρθρο 4 παρ. 1 Κανονισμού (ΕΕ) 

2016/679 εφεξής ΓΚΠΔ), επιτρέποντας την 

επικοινωνία με αυτόν. 

 

Παράλληλα, η Αρχή επικαλείται και τις διατάξεις του 

GDPR για την αρχή της λογοδοσίας (άρθρο 5 παρ. 

2), τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (άρθρο 24 παρ. 

1 και 2), καθώς και την ενημέρωση του Υποκειμένου 

(άρθρο 14 ΓΚΠΔ), καταλήγοντας ότι ο Υπεύθυνος 

Επεξεργασίας, δεν ενημέρωνε ορθά για τα στοιχεία 

του τα φυσικά πρόσωπα, δυσχεραίνοντας έτσι την 

άσκηση των δικαιωμάτων των Υποκειμένων των 

Δεδομένων.  

 

Λαμβάνοντας δε υπόψη και το γεγονός ότι ο 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας αποσκοπούσε με τις 

ανωτέρω ενέργειες να αποκομίσει κέρδος, η Αρχή 

έκρινε ότι πρέπει να επιβληθεί στον Υπεύθυνο 

Επεξεργασίας πρόστιμο 5.000 ευρώ.  

 

Ολόκληρη η απόφαση της Αρχής με το σκεπτικό που 

υιοθέτησε είναι διαθέσιμη στο www.dpa.gr.   

 
 

PKF ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Μ.Ι.Κ.Ε. 

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν: 
 

• Διεξαγωγή Έργου Ολοκληρωμένης Συμμόρφωσης  

• Υποστήριξη του DPO της επιχείρησης – οργανισμού  

• Ανάληψη ρόλου DPO (DPO as a service) 
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