
 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

       

        

 

 

             

 

         

            

           

          

        

       

         

          

         

         

    

 

      

 

          

               

         

           

           

         

          

         

Αθήνα, 12-05-2017 

ΑΡΧΗ ΠΡΟ ΤΑ ΙΑ  ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3803/12-05-2017 

ΠΡΟ ΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α . 50/2017 

Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από 

πρόσκληση του Προέδρου της, σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα της την 06-12-2016 

προκειµένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. 

Παρέστησαν οι Κωνσταντίνος Μενουδάκος, Πρόεδρος της Αρχής, και τα τακτικά 

µέλη Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Αντώνιος  υµβώνης ως εισηγητής,  πυρίδων 

Βλαχόπουλος, Κωνσταντίνος Λαµπρινουδάκης, Χαράλαµπος Ανθόπουλος και Ελένη 

Μαρτσούκου.  τη συνεδρίαση, παρέστησαν επίσης, χωρίς δικαίωµα ψήφου, µε 

εντολή του Προέδρου, οι Γεώργιος Ρουσόπουλος και Ανάργυρος Χρυσάνθου, ειδικοί 

επιστήµονες-ελεγκτές, ως βοηθοί εισηγητή. Επίσης παρέστη, µε εντολή του 

Προέδρου, η Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου, υπάλληλος του τµήµατος διοικητικών και 

οικονοµικών υποθέσεων, ως γραµµατέας. 

Η Αρχή έλαβε υπόψη τα παρακάτω: 

Η Αρχή πραγµατοποίησε στις 14 Οκτωβρίου 2013 επιτόπιο διοικητικό έλεγχο 

σύµφωνα µε το άρθρο 19 στοιχ. η) του ν. 2472/1997 στον Α, ο οποίος διατηρεί 

ατοµική επαγγελµατική δραστηριότητα µε διακριτικό τίτλο Strategy Mentor (εφεξής 

και «Strategy Mentor» ή «υπεύθυνος επεξεργασίας»). Μετά από την ολοκλήρωση του 

ελέγχου, η οµάδα ελέγχου συνέταξε τα Πρακτικά του ελέγχου (εφεξής «Πρακτικά»), 

στα οποία καταγράφονται οι απαντήσεις και διευκρινήσεις του υπευθύνου 

επεξεργασίας, καθώς και οι επιτόπιες παρατηρήσεις της οµάδας ελέγχου. Τα 

Πρακτικά εστάλησαν στις 22/10/2013 στον υπεύθυνο επεξεργασίας για υποβολή 
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σχολίων ή/και παρατηρήσεων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας υπέβαλε στην Αρχή τα 

σχόλιά του επί του σχεδίου Πρακτικών µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙ /6852/29-10-

2013 έγγραφο υπόµνηµά του. Τελικά, τα Πρακτικά οριστικοποιήθηκαν και έλαβαν 

αριθµ. πρωτ. Αρχής Γ/ΕΞ/7185/12-11-2013. Εστάλησαν δε στον υπεύθυνο 

επεξεργασίας στις 12/11/2013 µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Εν συνεχεία, η 

οµάδα ελέγχου συνέταξε το υπ’ αρ. πρωτ. Γ/ΕΙ /5456/07-09-2016 πόρισµα 

διοικητικού έλεγχου (εφεξής και «Πόρισµα»). 

Όπως περιγράφεται στο Πόρισµα, ο έλεγχος ήταν αυτεπάγγελτος και 

πραγµατοποιήθηκε κατόπιν καταγγελιών που είχαν υποβληθεί στην Αρχή για 

αποστολή αζήτητων µηνυµάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για σκοπούς 

προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (εφεξής spam), τόσο της Strategy Mentor όσο 

και τρίτων, αλλά και ευρηµάτων σε διοικητικό έλεγχο σε τρίτο υπεύθυνο 

επεξεργασίας, πελάτη της Strategy Mentor, ήτοι την εταιρεία «MIX ΛΕΒΗ  

ΑΝΩΝΥΜΟ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» µε διακριτικό τίτλο Linguaphone (βλ. το υπ’ αριθµ. πρωτ. 

Γ/ΕΞ/6588/18-10-2013 πόρισµα της Αρχής). Οι συνολικά είκοσι µία (21) 

καταγγελίες, καθώς και τα ευρήµατα του προαναφερθέντος ελέγχου στην 

Linguaphone που σχετίζονται µε την Strategy Mentor παρουσιάζονται στο Πόρισµα. 

Ακολούθως, ο Α κλήθηκε νοµίµως, µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΞ/5848/23-09-

2016 έγγραφο, σε ακρόαση ενώπιον της Αρχής στη συνεδρίαση της 25-10-2016, ως 

υπεύθυνος επεξεργασίας, για να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις και να εκθέσει τις 

απόψεις του επί των καταγγελιών και των ευρηµάτων τόσο του ελέγχου στα γραφεία 

του, όσο και του ελέγχου στην Linguaphone. Με το ως άνω έγγραφο της κλήσης, η 

Αρχή διαβίβασε στον υπεύθυνο επεξεργασίας το Πόρισµα του διοικητικού ελέγχου 

καθώς και τις αναφερόµενες στο Πόρισµα καταγγελίες. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

παρέστη στη συνεδρίαση της Αρχής αυτοπροσώπως και δια του πληρεξούσιου 

δικηγόρου του Φίλιου Αλέξανδρου µε ΑΜ∆ Α … . Κατά τη συνεδρίαση ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας εξέθεσε τις απόψεις του, κατέθεσε δε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 

Γ/ΕΙ /7041/02-11-2016 υπόµνηµα, εντός της προθεσµίας την οποία όρισε ο 

Πρόεδρος της Αρχής. 

Από το Πόρισµα προκύπτουν τα εξής, συνοπτικώς αναφερόµενα: 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διατηρούσε στις εγκαταστάσεις του υπολογιστική 

υποδοµή, η οποία αποτελείτο από έξι ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δικτυακή και 
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υποδοµή σύνδεσης µε το διαδίκτυο και εξωτερικό σκληρό δίσκο.  ε 3 από τους 

υπολογιστές ήταν εγκατεστηµένο λογισµικό µαζικής αποστολής µηνυµάτων 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, κατάλληλα ρυθµισµένο ώστε να διευκολύνονται οι 

λειτουργίες που σχετίζονται µε το spam και τις ειδικές ως προς αυτό υπηρεσίες που 

παρείχε ο υπεύθυνος. Η αποστολή των µαζικών µηνυµάτων ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου πραγµατοποιείτο από το εν λόγω λογισµικό διαµέσου των 

εξυπηρετητών ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που ήταν εγκατεστηµένοι στους λοιπούς 3 

υπολογιστές που είχαν τον ρόλο διακοµιστή. 

Η επαγγελµατική δραστηριότητα του υπευθύνου εκτίθεται αναλυτικά στο 

Πόρισµα και περιλαµβάνει: (α) την αποστολή διαφηµιστικών µηνυµάτων 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για λογαριασµό πελατών του, σε λίστα αποδεκτών που 

έχει καταρτίσει, τηρεί ενήµερη (απαλλαγµένη από ανενεργές διευθύνσεις) και 

χρησιµοποιεί αποκλειστικά ο ίδιος, (β) την αντιµετώπιση των αιτηµάτων διαγραφής 

και τυχόν παραπόνων των αποδεκτών, (γ) τη δηµιουργία ξεχωριστής ιστοσελίδας για 

το εκάστοτε διαφηµιστικό µήνυµα, χρησιµοποιώντας µάλιστα µετά το 2011 ειδικά 

ονόµατα χώρου (domains) στα TLD .eu, .info και .net, τα οποία καταχωρούνται στο 

όνοµά του, και (δ) την τήρηση αρχείου µε στατιστικά στοιχεία αναφορικά µε τον 

αριθµό των µηνυµάτων που έχουν παραληφθεί. Το εν λόγω αρχείο δηµιουργείται µε 

τη χρήση διαφόρων εφαρµογών ή υπηρεσιών (π.χ. StatCounter, Pixelsite, Google 

analytics, Group-metrics, Piwik, κ.λπ.) και µεθόδων (ενσωµάτωση «αόρατου» 

εικονιδίου στο κείµενο του µηνύµατος, χρήση javascript tracker). Ο ίδιος ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας εκτίµησε ότι ήταν σε θέση να αποστέλλει περί τα 15.000 µηνύµατα 

ηµερησίως. 

∆ιαπιστώθηκε ότι, µε την υποδοµή και τη µέθοδο που εκτέθηκε συνοπτικά 

παραπάνω και αναλύεται στο Πόρισµα, στάλθηκαν διαφηµιστικά µηνύµατα 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε ιδιαίτερα µεγάλο αριθµό παραληπτών. Η ενέργεια 

αυτή έγινε τόσο για λογαριασµό του ιδίου του υπευθύνου επεξεργασίας για τη 

διαφήµιση των δικών του υπηρεσιών, όσο και για τη διαφήµιση υπηρεσιών πελατών 

του (τρίτων). Η Strategy Mentor διατηρεί αρχεία µε εκατοντάδες χιλιάδες διευθύνσεις 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για τον σκοπό της παροχής υπηρεσιών διαφήµισης και 

της προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών. Ως προς αυτές δεν είχε ληφθεί 

προηγούµενη συγκατάθεση των παραληπτών, ούτε αυτοί είχαν προηγούµενη 

συναλλακτική επαφή ή άλλη επαφή επαγγελµατικού χαρακτήρα, µε τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας ή τους εκάστοτε πελάτες του. Ακόµα και τα συγκριτικά λίγα (συνολικά 
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417) µηνύµατα εγγραφής στο ενηµερωτικό δελτίο της Strategy Mentor που βρέθηκαν 

δεν περιέχουν συγκατάθεση για την αποστολή διαφηµιστικών µηνυµάτων εν γένει 

(για λογαριασµό τρίτων –πελατών– της Strategy Mentor), παρά µόνο για τη λήψη του 

εν λόγω ενηµερωτικού δελτίου. Τα αρχεία αυτά προέρχονται από διάφορες πηγές 

όπως τη λίστα επιχειρήσεων της ICAP, την εταιρεία Hellasstat, επαγγελµατικούς 

καταλόγους εκθέσεων και διαδικτύου (χρυσή ευκαιρία, tospitimou.gr, κτλ), από 

αγορά από εταιρείες εµπορίας προσωπικών δεδοµένων (Interpack Direct Mail 

Services, Mail Data, Calino, κ.ο.κ) και από προηγούµενες απασχολήσεις του 

υπευθύνου επεξεργασίας (Avecon και Intertranslations), χωρίς σε καµία περίπτωση 

να προκύπτει ότι τα πρόσωπα στα οποία ανήκουν οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου έχουν συγκατατεθεί. Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν και 

διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που δεν έχουν προέλθει από δηµοσιευµένα 

στοιχεία επιχειρήσεων, όπως π.χ. παλαιές ακαδηµαϊκές διευθύνσεις ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου µέλους της οµάδας ελέγχου. 

 υγκεκριµένα, διαπιστώθηκε ότι: 

(α) σε τουλάχιστον τριάντα (30) περιπτώσεις πραγµατοποιήθηκε 

ολοκληρωµένη ενέργεια µαζικής αποστολής µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

για τη διαφήµιση των υπηρεσιών που παρείχε ο ίδιος ο υπεύθυνος επεξεργασίας, 

στους τοµείς της διαφήµισης µε ηλεκτρονικά µέσα και των υπηρεσιών ακινήτων, µε 

τη µεγαλύτερη εξ αυτών να έχει αποσταλεί επιτυχώς σε 529.773 διευθύνσεις 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

(β) σε τουλάχιστον τριακόσιες τριάντα τρεις (333) περιπτώσεις, που αφορούν 

σε τουλάχιστον εκατόν δέκα (110) πελάτες του, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, έχοντας 

την πλήρη και αποκλειστική διαχείριση των διαφηµιστικών ενεργειών, 

πραγµατοποίησε ολοκληρωµένες ενέργειες µαζικής αποστολής µηνυµάτων 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για τη διαφήµιση υπηρεσιών τρίτων (πελατών του). Η 

αρµοδιότητα του υπευθύνου για τις ενέργειες αυτές περιελάµβανε την αποστολή και 

τις κατά περίπτωση προκαταρκτικές ενέργειες (δηµιουργία διαφηµιστικής καµπάνιας, 

δηµιουργία λίστας παραληπτών, αποστολή µε χρήση υποδοµής του υπευθύνου, 

καταχώριση ειδικού ονόµατος χώρου, διαχείριση των αιτήσεων διαγραφής των 

παραληπτών, συλλογή/τήρηση στατιστικών αποστολής, ανάρτηση της καµπάνιας σε 

ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο, κ.λπ.). 

Όπως εκτίθεται αναλυτικά στο Πόρισµα, αποδεικνύεται ότι οι είκοσι µία (21) 

καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην Αρχή, όπως αναφέρεται παραπάνω, και 
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περιγράφονται στο Πόρισµα ευσταθούν, διότι βρέθηκαν τα µηνύµατα προς 

συγκεκριµένους παραλήπτες ή διαπιστώθηκε ότι πραγµατοποιήθηκαν οι 

διαφηµιστικές ενέργειες από υπολογιστές της Strategy Mentor ή βρέθηκε η διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου καταγγέλλοντος στα αρχεία του υπευθύνου 

επεξεργασίας. Μάλιστα, σε οκτώ περιπτώσεις από αυτές η Αρχή είχε αποστείλει και 

ενηµερωτικού χαρακτήρα συστάσεις προς τους διαφηµιζόµενους, οι οποίες, σε 

συγκεκριµένες περιπτώσεις που περιγράφονται στο Πόρισµα, είχαν φτάσει και 

αναγνωσθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αυτός να τροποποιήσει τη µέθοδο 

πραγµατοποίησης των διαφηµιστικών ενεργειών του µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου. 

Όπως επισηµαίνεται και στο Πόρισµα και επιβεβαίωσε και ο ίδιος κατά τη 

συνεδρίαση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας συνέχισε να δραστηριοποιείται στο ίδιο 

αντικείµενο (της αποστολής αζήτητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας) και µε τον ίδιο 

ουσιαστικά τρόπο και µετά τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου, παρά την πλήρη 

ενηµέρωση που έλαβε από την οµάδα ελέγχου, σχετικά µε το υφιστάµενο θεσµικό 

πλαίσιο. 

Κατά τον έλεγχο επιδείχθηκαν στην οµάδα ελέγχου δύο βιβλία αποδείξεων 

παροχής υπηρεσιών, όπου φάνηκαν αποδείξεις συναλλαγής για αρκετούς πελάτες του 

υπευθύνου, συνήθως της τάξης των 150 έως 300 ευρώ έκαστη. 

Με τα υποµνήµατά του ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποστηρίζει τα εξής, 

συνοπτικώς αναφερόµενα: ∆ραστηριοποιείται µε διαφάνεια, καθώς δεν αποκρύπτει 

τα στοιχεία επικοινωνίας του γραφείου του και παρέχει δυνατότητα διαγραφής σε 

κάθε µήνυµα που στέλνει, ικανοποιώντας τα σχετικά αιτήµατα ώστε να µην 

δηµιουργεί ενόχληση στους παραλήπτες, καθώς σκοπός του είναι η ενηµέρωσή τους 

και όχι η ενόχλησή τους. Περαιτέρω, υποστηρίζει ότι ο ν. 3471/2006 δίνει τη 

δυνατότητα αποστολής διαφηµιστικών µηνυµάτων σε εµπορικές και 

δηµοσιοποιηµένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, εφόσον παρέχεται στον 

αποδέκτη δυνατότητα εύκολης διαγραφής. Αναφέρει ότι η λίστα µε τις ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις που έχει στην κατοχή του δηµιουργήθηκε από δηµοσιοποιηµένα στοιχεία 

και από εµπορικούς καταλόγους εκθέσεων και διαδικτύου, ενώ ένα τµήµα αυτών του 

παραχωρήθηκε από εταιρίες στις οποίες είχε απασχοληθεί στο παρελθόν, αρνούµενος 

ότι έχει προβεί σε κάποια αγορά ή πώληση διευθύνσεων. Θεωρεί ότι η πλειονότητα 

των καταγγελιών έχει υποβληθεί από ανταγωνιστές του, χωρίς να παρέχει στοιχεία 
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για τη δραστηριότητά αυτών ώστε να τεκµηριώνεται ο εν λόγω ισχυρισµός. 

Υποστηρίζει δε ότι ο αριθµός των καταγγελιών είναι µικρός σε σχέση µε τα 

πολυάριθµα µηνύµατα που έχει αποστείλει, κάτι που δείχνει ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία των αποδεκτών (τους οποίους αναφέρει ως δυνητικούς πελάτες) δέχεται 

τις ενηµερώσεις που παρέχει. Αναφέρει ότι παρόµοια τακτική ακολουθεί σηµαντικός 

αριθµός επιχειρήσεων και ατόµων. Τέλος, υποστηρίζει ότι το εισόδηµά του από τη 

δραστηριότητα της παροχής υπηρεσιών διαφήµισης µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου (e-mail marketing) είναι περιορισµένο, επισυνάπτοντας στα 

υποµνήµατα του στοιχεία από τις φορολογικές του δηλώσεις για τα έτη 2010 έως 

2015. 

Η Αρχή, µετά από εξέταση όλων των στοιχείων του φακέλου και αξιολόγηση 

των ισχυρισµών που εκτέθηκαν στην από 25-10-2016 συνεδρίαση, αφού άκουσε τον 

εισηγητή και τις διευκρινίσεις των βοηθών εισηγητή, οι οποίοι αποχώρησαν µετά τη 

συζήτηση και πριν από τη διάσκεψη και τη λήψη αποφάσεως, και κατόπιν διεξοδικής 

συζήτησης, 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 

1. Το άρθρο 2 του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α΄ 50) ορίζει ότι «δεδοµένα 

προσωπικού χαρακτήρα» είναι «κάθε πλ ροφορία που αναφέρεται στο υποκείµενο των 

δεδοµένων». «Υποκείµενο των δεδοµένων» είναι «το φυσικό πρόσωπο στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδοµένα, και του οποίου   ταυτότ τα είναι γνωστή ή µπορεί να 

εξακριβωθεί, δ λαδή µπορεί να προσδιορισθεί αµέσως ή εµµέσως, ιδίως βάσει αριθµού 

ταυτότ τας ή βάσει ενός ή περισσότερων συγκεκριµένων στοιχείων που χαρακτ ρίζουν 

τ ν υπόστασή του από άποψ  φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονοµική, πολιτιστική, 

πολιτική ή κοινωνική».  το πλαίσιο αυτό, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

ενός φυσικού προσώπου αποτελεί προσωπικό δεδοµένο, αφού µπορεί να 

λειτουργήσει ως στοιχείο έµµεσης αναγνώρισης του κατόχου της, επιτρέποντας την 

επικοινωνία µε αυτόν, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις φέρει ακόµα και στοιχεία του 

ονόµατος του κατόχου.  ύµφωνα δε και µε τη Γνώµη 4/2007 της οµάδας εργασίας 

του άρθρου 29 της Ε.Ε. σχετικά µε την έννοια των προσωπικών δεδοµένων, ειδικά 

κατά τη λειτουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών, στοιχεία έµµεσης αναγνώρισης, όπως η 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µπορούν επαρκώς σε ορισµένες περιπτώσεις 
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να διακρίνουν ένα άτοµο από άλλα στο πλαίσιο ενός συγκεκριµένου συνόλου, ακόµα 

και αν δεν έχει γίνει η εξακρίβωση του ονόµατός του. Εξάλλου, σύµφωνα µε το 

άρθρο 2 στοιχ. ζ) ν. 2472/1997, ως “υπεύθυνος επεξεργασίας”, ορίζεται κάθε φυσικό 

ή νοµικό πρόσωπο που καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 

2. Το άρθρο 4 ν. 2472/1997 ορίζει ότι τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα 

για να τύχουν νόµιµης επεξεργασίας πρέπει : α) να συλλέγονται κατά τρόπο θεµιτό 

και νόµιµο για καθορισµένους, σαφείς και νόµιµους σκοπούς και να υφίστανται 

θεµιτή και νόµιµη επεξεργασία ενόψει των σκοπών αυτών, β) να είναι συναφή, 

πρόσφορα, και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται εν όψει των σκοπών 

της επεξεργασίας, γ) να είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, να υποβάλλονται σε 

ενηµέρωση, δ) να διατηρούνται σε µορφή που να επιτρέπει τον προσδιορισµό της 

ταυτότητας των υποκειµένων τους µόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που 

απαιτείται για την πραγµατοποίηση των σκοπών της συλλογής τους και της 

επεξεργασίας τους. 

3. Όταν ο σκοπός της επεξεργασίας είναι η απευθείας εµπορική προώθηση 

προϊόντων και υπηρεσιών για διαφηµιστικούς σκοπούς µε χρήση ηλεκτρονικών 

µέσων επικοινωνίας, τυγχάνει εφαρµογής το ειδικότερο άρθρο 11 του ν. 3471/2006 

(ΦΕΚ Α’ 133) για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων στις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την παρ. 1 του παραπάνω άρθρου, όπως η 

παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε µε το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 3917/2011 (ΦΕΚ Α’ 

22), «  χρ σιµοποί σ  αυτόµατων συστ µάτων κλήσ ς, ιδίως µε χρήσ  συσκευών 

τ λεοµοιοτυπίας (φαξ) ή  λεκτρονικού ταχυδροµείου, και γενικότερα   

πραγµατοποί σ  µ  ζ τ θεισών επικοινωνιών µε οποιοδήποτε µέσο  λεκτρονικής 

επικοινωνίας χωρίς ανθρώπιν  παρέµβασ , για σκοπούς απευθείας εµπορικής 

προώθ σ ς προϊόντων ή υπ ρεσιών και για κάθε είδους διαφ µιστικούς σκοπούς, 

επιτρέπεται µόνο αν ο συνδροµ τής συγκατατεθεί εκ των προτέρων ρ τώς». Το άρθρο 

5 παρ. 3 του ν. 3471/2006, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 171 παρ. 1 του ν. 

4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82), θέτει ειδικότερες προϋποθέσεις σχετικά µε τη νόµιµη 

δήλωση της συγκατάθεσης του συνδροµητή ή χρήστη υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών. Ειδικότερα, ορίζει ότι «Όπου ο παρών νόµος απαιτεί τ  συγκατάθεσ  

του συνδροµ τή ή χρήστ ,   σχετική δήλωσ  δίδεται εγγράφως ή µε  λεκτρονικά µέσα. 
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Στ ν τελευταία περίπτωσ , ο υπεύθυνος επεξεργασίας εξασφαλίζει ότι ο συνδροµ τής ή 

χρήστ ς ενεργεί µε πλήρ  επίγνωσ  των συνεπειών που έχει   δήλωσή του   οποία 

καταγράφεται µε ασφαλή τρόπο, είναι ανά πάσα στιγµή προσβάσιµ  στον χρήστ  ή 

συνδροµ τή και µπορεί οποτεδήποτε να ανακλ θεί». Η Αρχή στην Οδηγία 2/2011 για 

την ηλεκτρονική συγκατάθεση περιγράφει αναλυτικά τις προϋποθέσεις και τους 

τρόπους νόµιµης λήψης της συγκατάθεσης µε ηλεκτρονικά µέσα για τους σκοπούς 

της ανωτέρω διάταξης. Μοναδική εξαίρεση στην υποχρέωση λήψης προηγούµενης 

συγκατάθεσης αποτελεί, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3471/2006, 

όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 172 παρ. 1 του ν. 4070/2012, η περίπτωση κατά 

την οποία τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αποκτήθηκαν νοµίµως, 

στο πλαίσιο της πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλης συναλλαγής και 

χρησιµοποιούνται για την απευθείας προώθηση παρόµοιων προϊόντων ή υπηρεσιών 

του προµηθευτή ή για την εξυπηρέτηση παρόµοιων σκοπών και υπό τις λοιπές 

προϋποθέσεις που θέτει η συγκεκριµένη παράγραφος.  ύµφωνα δε µε την παρ. 7 του 

άρθρου 11 του ν. 3471/2006, τα ανωτέρω ισχύουν και για παραλήπτες µηνυµάτων 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που είναι νοµικά πρόσωπα. 

4.  το άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3471/2006, όπως έχει αντικατασταθεί µε το 

άρθρο 170 του ν. 4070/2012 ορίζεται ότι «Η αποθήκευσ  πλ ροφοριών ή   απόκτ σ  

πρόσβασ ς σε ήδ  αποθ κευµένες πλ ροφορίες στον τερµατικό εξοπλισµό συνδροµ τή 

ή χρήστ  επιτρέπεται µόνο αν ο συγκεκριµένος συνδροµ τής ή χρήστ ς έχει δώσει τ  

συγκατάθεσ  του µετά από σαφή και εκτενή εν µέρωσ  κατά τ ν παρ. 1 του άρθρου 11 

του ν. 2472/1997, όπως ισχύει. Η συγκατάθεσ  του συνδροµ τή ή χρήστ  µπορεί να 

δίδεται µέσω κατάλλ λων ρυθµίσεων στο φυλλοµετρ τή ιστού ή µέσω άλλ ς 

εφαρµογής. Τα παραπάνω δεν εµποδίζουν τ ν οποιαδήποτε τεχνικής φύσεως 

αποθήκευσ  ή πρόσβασ , αποκλειστικός σκοπός τ ς οποίας είναι   διενέργεια τ ς 

διαβίβασ ς µίας επικοινωνίας µέσω δικτύου  λεκτρονικών επικοινωνιών ή   οποία 

είναι αναγκαία για τ ν παροχή υπ ρεσίας τ ς κοινωνίας τ ς πλ ροφορίας, τ ν οποία 

έχει ζ τήσει ρ τά ο χρήστ ς ή ο συνδροµ τής…». Η χρήση εικονοστοιχείων ή άλλης 

µεθόδου για την επιβεβαίωση ότι ο παραλήπτης ενός µηνύµατος ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου πράγµατι ανέγνωσε το διαφηµιστικό µήνυµα δεν µπορεί να θεωρηθεί 

ως απαραίτητη για τη διαβίβαση της επικοινωνίας και συνεπώς, µπορεί να είναι 

νόµιµη µόνο µε την προηγούµενη συγκατάθεση του αποδέκτη του µηνύµατος. 

Επισηµαίνεται ότι η ενσωµάτωση εικονοστοιχείου ή άλλου είδους κώδικα σε µήνυµα 
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ηλεκτρονικού ταχυδροµείου έχει ως αποτέλεσµα την υποβολή σειράς αιτήσεων 

(συνήθως πρωτοκόλλου http) για στοιχεία πληροφοριών από τη συσκευή του χρήστη 

(π.χ. φυλλοµετρητή-browser ή λογισµικό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) δίνοντας 

στον υπεύθυνο επεξεργασίας τη δυνατότητα να δηµιουργήσει ένα µοναδικό ψηφιακό 

αποτύπωµα της συσκευής του χρήστη, το οποίο βασίζεται στις πληροφορίες που είναι 

ενσωµατωµένες στον τερµατικό εξοπλισµό του και συγκεκριµένα στο λογισµικό 

φυλλοµετρητή ή σε cookies, ακόµα και αν ο τελευταίος δεν έχει συγκατατεθεί. Η εν 

λόγω επεξεργασία µπορεί, από τεχνική άποψη, να διενεργείται µε συγκεκαλυµµένο 

τρόπο εν αγνοία του χρήστη. 

5.  την υπό κρίση περίπτωση, όπως προκύπτει από τα ευρήµατα του ελέγχου, 

ο Α απέστειλε σε εξαιρετικά µεγάλο αριθµό περιπτώσεων (πάνω από 110 πελάτες, 

πάνω από 330 αποστολές), όπως αυτές παρουσιάζονται στο ιστορικό της υπόθεσης 

και στο Πόρισµα του ελέγχου, διαφηµιστικά µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

σε πολύ µεγάλο αριθµό παραληπτών (της τάξης των πολλών εκατοντάδων χιλιάδων) 

από τους οποίους δεν είχε ληφθεί προηγούµενη συγκατάθεση και οι οποίοι δεν είχαν 

προηγούµενη συναλλακτική επαφή ή άλλη επαφή επαγγελµατικού χαρακτήρα µε τον 

ίδιο ή µε τις συνεργαζόµενες µε αυτόν εταιρείες. Ακόµη και αν γίνει δεκτό ότι τµήµα 

των ηλεκτρονικών διευθύνσεων, τις οποίες χρησιµοποιεί, έχει προέλθει από 

δηµοσιευµένα στοιχεία, καµία από τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που 

βρέθηκαν κατά τον έλεγχο δεν θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί νοµίµως διότι 

διαπιστώθηκε ότι δεν τηρήθηκαν στοιχεία για την απόδειξη της συγκατάθεσης, όπως 

ρητά επιβάλλεται µε τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 3471/2006. Παρά τους 

ισχυρισµούς δε του υπευθύνου σχετικά µε την προέλευση των διευθύνσεων, όπως 

αναφέρεται στο Πόρισµα αποδείχθηκε ότι στα αρχεία του υπευθύνου επεξεργασίας 

περιέχονται ηλεκτρονικές διευθύνσεις που δεν ήταν δηµοσιευµένες σε ιστοσελίδες 

σχετικές µε εµπορική ή επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι µέσω της χρήσης εικονοστοιχείων, τα οποία 

µάλιστα τις περισσότερες φορές δεν γίνονται αντιληπτά από τον χρήστη, είχε τη 

δυνατότητα να δηµιουργήσει ένα µοναδικό ψηφιακό αποτύπωµα των τερµατικών 

συσκευών των παραληπτών, κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ. 5 του ν. 3471/2006. 

Αποδείχθηκε επίσης ότι η βασική επιχειρηµατική δραστηριότητα του 

υπευθύνου επεξεργασίας ήταν η αποστολή µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
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για διαφηµιστικούς σκοπούς, τόσο για τη διαφήµιση των υπηρεσιών του όσο και 

πελατών του. Ο ίδιος αποτελεί τον υπεύθυνο της εν λόγω επεξεργασίας όταν η 

αποστολή των µηνυµάτων αφορά διαφήµιση των υπηρεσιών του. Όταν η αποστολή 

γίνεται για λογαριασµό τρίτων (των πελατών του), ο Α είναι επίσης υπεύθυνος της 

επεξεργασίας (από κοινού µε τους πελάτες του), καθώς εκείνος ορίζει αποκλειστικά 

τα µέσα της επεξεργασίας, στα οποία περιλαµβάνεται η ειδική υποδοµή που 

χρησιµοποιούσε για την αποστολή των µηνυµάτων, η λίστα των διευθύνσεων 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση της όλης 

επεξεργασίας, η µεθοδολογία αποστολής των µηνυµάτων και οι επιπλέον 

παρεχόµενες υπηρεσίες (π.χ. παρακολούθηση µέσω εικονοστοιχείων).  το Πόρισµα 

του ελέγχου παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία για πληθώρα περιπτώσεων στις οποίες 

αποδεδειγµένα πραγµατοποιήθηκε αποστολή αζήτητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας. 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν προβάλλει αντιρρήσεις στα ευρήµατα του 

Πορίσµατος, ο βασικός δε ισχυρισµός του στηρίζεται σε διαφορετική θεώρηση ως 

προς το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο. Όπως εκτίθεται, όµως, στο ιστορικό της 

παρούσης και στο Πόρισµα, ο ίδιος είχε ενηµερωθεί για το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, 

τόσο από συστάσεις, οι οποίες είχαν σταλεί σε συνεργαζόµενες εταιρείες και τις 

οποίες αποδείχθηκε ότι έλαβε, όσο και από την πληροφόρηση που είχε από την οµάδα 

ελέγχου κατά τον επιτόπιο διοικητικό έλεγχο, αλλά επέλεξε να συνεχίσει τη µη 

νόµιµη δραστηριότητά του, όπως παραδέχεται, ακόµη και έως τη συζήτηση της 

υπόθεσης ενώπιον της Αρχής. Τέλος, ο υπεύθυνος δεν µπόρεσε να αποδείξει τον 

ισχυρισµό του ότι οι καταγγελίες προέρχονται από ανταγωνιστές του, ανεξαρτήτως 

του ζητήµατος ότι ο ισχυρισµός αυτός, και αληθής υποτιθέµενος, δεν είναι κρίσιµος 

για τη στοιχειοθέτηση της παράβασης. 

6. Ενόψει της βαρύτητας της παράβασης που διαπιστώθηκε, όπως 

αποτυπώνεται στο σηµείο 5 του σκεπτικού, ιδίως του µεγάλου αριθµού των αζήτητων 

µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που έχουν αποσταλεί (της τάξης των πολλών 

εκατοµµυρίων), του πλήθους των παραληπτών των µηνυµάτων αυτών, του αριθµού 

των πελατών για τους οποίους πραγµατοποιήθηκαν οι αποστολές, της 

παρακολούθησης της ανάγνωσης των µηνυµάτων, της συνέχισης της µη νόµιµης 

δραστηριότητας του υπευθύνου ακόµα και µετά την ενηµέρωσή του για το ισχύον 

θεσµικό πλαίσιο, του γεγονότος ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας σκοπούσε µε τις 

ανωτέρω ενέργειες οπωσδήποτε να αποκοµίσει κέρδος, η Αρχή κρίνει ότι πρέπει να 
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επιβληθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας η προβλεπόµενη στο άρθρο 21 παρ. 1 στοιχ. 

β΄ του ν. 2472/1997 κύρωση του προστίµου, ανερχόµενου σε 75.000 ευρώ, η οποία 

κρίνεται ανάλογη µε τη βαρύτητα της παράβασης. ∆ύο µέλη της Αρχής διατύπωσαν 

τη γνώµη ότι το προσήκον ύψος προστίµου είναι 20.000 Ευρώ ενόψει και του µικρού 

καθαρού κέρδους της επιχειρηµατικής δραστηριότητας του υπευθύνου για την 

τελευταία πενταετία. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Επιβάλλει, µε βάση τα άρθρα 19 παρ. 1 στοιχ. στ΄ και 21 του ν. 2472/1997 και 13 

παρ. 1 και 4 του ν. 3471/2006, στον Α πρόστιµο 75.000 Ευρώ για τις ως άνω 

διαπιστωθείσες παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 και του 

άρθρου 4 παρ. 5 του ν. 3471/2006. Επιπλέον, προς άρση της παράβασης, επιβάλλει 

την καταστροφή του αρχείου µε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που τηρούνται χωρίς 

την ύπαρξη συγκατάθεσης του υποκειµένου των δεδοµένων, µε ακόλουθη ενηµέρωση 

της Αρχής. 

O Πρόεδρος της Αρχής Η Γραµµατέας 

Κωνσταντίνος Μενουδάκος Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου 
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