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Α Π Ο Φ Α Σ Η    ΑΡ.    6 / 2004  

 
Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από 

πρόσκληση του Προέδρου της σε έκτακτη συνεδρίαση την 5-2-2004 στο κατάστηµά 

της αποτελούµενη από τον ∆. Γουργουράκη, Πρόεδρο, ο οποίος είναι εισηγητής της 

υπόθεσης και τους Α. Παπαχρίστου, Ι. Τσουκαλά, Σ. Σαρηβαλάση, Σ. Λύτρα και Ν. 

Φραγκάκη, µέλη, και τo αναπληρωµατικό µέλος Α. Παπανεοφύτου σε αναπλήρωση 

του τακτικού µέλους Ν. Παπαγεωργίου, ο οποίος αν και είχε προσκληθεί νοµίµως δεν 

προσήλθε λόγω κωλύµατος, προκειµένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται 

στο ιστορικό της παρούσας. Παρόντες χωρίς δικαίωµα ψήφου ήσαν ο Φ. Μίτλεττον, 

ελεγκτής, ως βοηθός εισηγητής και η Μ. Γιαννάκη ως γραµµατέας.  

 
Η Αρχή έλαβε υπόψη τα παρακάτω:  

  
 Με την από 3-2-2004 (αρ. πρωτ. 443/4-2-2004) αίτησή του το Πανελλήνιο 

Σοσιαλιστικό Κίνηµα ζητεί να εγκρίνει η Αρχή την τήρηση αρχείου προσωπικών 

δεδοµένων µελών και φίλων του κόµµατος.   

 Η αίτηση αφορά το αρχείο που πρόκειται να δηµιουργηθεί εν όψει του 

συνεδρίου του κόµµατος που θα λάβει χώρα την 8-2-2004 µε σκοπό την εκλογή του 

προέδρου του κόµµατος και στο οποίο θα καταχωρισθούν τα στοιχεία των µελών και 

φίλων του κόµµατος που επιθυµούν να λάβουν µέρος στην ψηφοφορία.  
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 Τα στοιχεία που πρόκειται να συλλεγούν είναι τα εξής:  

1. Ονοµατεπώνυµο  

2. Έτος γέννησης  

3. Φύλο  

4. Αριθµός τηλεφώνου  

5. Αριθµός δελτίου ταυτότητας  

  
Μετά από εξέταση όλων των παραπάνω στοιχείων και κατόπιν διαλογικής συζήτησης  

 
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 

 
1. Το άρθρο 2 του Ν. 2472/97 ορίζει τα εξής:  

«Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου νοούνται ως:  

α) (…)  

β) ‘Ευαίσθητα δεδοµένα’, τα δεδοµένα που αφορούν (…) τα πολιτικά φρονήµατα (…)».  

Το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2472/97 ορίζει τα εξής:  

«1. 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 εν όψει των 

σκοπών αυτών.  

β) Να είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται εν 

όψει των σκοπών της επεξεργασίας.  

γ) (…)  

δ) Να διατηρούνται σε µορφή που να επιτρέπει τον προσδιορισµό της ταυτότητας των 

υποκειµένων τους µόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται, κατά την κρίση 

της Αρχής, για την πραγµατοποίηση των σκοπών της συλλογής τους και της 

επεξεργασίας τους (…)».  

 Το άρθρο 7 του Ν. 2472/97 ορίζει τα εξής:  

«1. Απαγορεύεται η συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων.  

2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων, 

καθώς και η ίδρυση και λειτουργία σχετικού αρχείου, ύστερα από άδεια της Αρχής, όταν 

συντρέχουν µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) Το υποκείµενο έδωσε τη γραπτή συγκατάθεσή του εκτός εάν η συγκατάθεση έχει 

αποσπασθεί µε τρόπο που αντίκειται στο νόµο ή στα χρηστά ήθη ή νόµος ορίζει ότι η 

συγκατάθεση δεν αίρει την απαγόρευση.  
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(…)».  

 Το άρθρο 7Α παρ. 1 του Ν. 2472/97 ορίζει τα εξής:  

«1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας απαλλάσσεται από την υποχρέωση γνωστοποίησης του 

άρθρου 6 και από την υποχρέωση λήψης άδειας του άρθρου 7 του παρόντος νόµου στις 

ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) (…)  

γ) Όταν η επεξεργασία γίνεται από σωµατεία, εταιρίες, ενώσεις προσώπων και πολιτικά 

κόµµατα και αφορά δεδοµένα των µελών ή εταίρων τους, εφόσον αυτοί έχουν δώσει τη 

συγκατάθεσή τους και τα δεδοµένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους 

(…)».  

2. Σύµφωνα µε το άρθρο 7Α  παρ. 1 γ του Ν. 2472/97 τα πολιτικά κόµµατα 

εξαιρούνται από την υποχρέωση γνωστοποίησης και λήψης αδείας επεξεργασίας 

ευαίσθητων δεδοµένων όσον αφορά τα αρχεία στα οποία καταχωρίζονται τα µέλη 

τους. Στη συγκεκριµένη περίπτωση όµως το αρχείο το οποίο επιδιώκει να 

δηµιουργήσει το αιτούν περιλαµβάνει δύο κατηγορίες υποκειµένων των δεδοµένων.  

Όσον αφορά τα µέλη του κόµµατος, για το µέρος του αρχείου που 

περιλαµβάνει δεδοµένα απλά ή και ευαίσθητα των υποκειµένων αυτών, δεν 

ανακύπτει υποχρέωση γνωστοποίησής του και λήψης αδείας δηµιουργίας του 

αρχείου.  

Κατά το µέρος όµως που το αρχείο θα περιλαµβάνει δεδοµένα τρίτων που δεν 

είναι µέλη του κόµµατος, υπάρχει υποχρέωση γνωστοποιήσεως της τήρησης του 

αρχείου αυτού στην Αρχή. Σύµφωνα µε την αίτηση του αιτούντος, τα δεδοµένα 

τρίτων που θα καταχωρισθούν στο αρχείο που θα σχηµατισθεί δεν είναι καθ’ εαυτά 

ευαίσθητα δεδοµένα, κατά την έννοια του άρθρου 2 περ. β του Ν. 2472/97. Το αρχείο 

όµως που πρόκειται να δηµιουργηθεί, εκ της φύσεώς του, αφορά πολιτικές 

πεποιθήσεις, υπό την έννοια ότι τα πρόσωπα των οποίων τα δεδοµένα πρόκειται να 

καταχωρισθούν στο αρχείο είναι «φίλοι» ενός συγκεκριµένου πολιτικού κόµµατος. 

Έτσι η καταχώρισή τους στο αρχείο συνδέεται µε τις πολιτικές πεποιθήσεις και 

απόψεις των προσώπων αυτών και εποµένως το γεγονός αυτό προσδίδει στα απλά 

αυτά στοιχεία τον χαρακτήρα στοιχείων ευαισθήτων, διότι εµµέσως αλλά σαφώς 

υποδηλώνουν τις πολιτικές πεποιθήσεις των υποκειµένων. Εποµένως προϋποθέτει τη 

προηγούµενη λήψη αδείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2472/97, 

για τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων. Για τον 

λόγο αυτό η Αρχή είναι αρµόδια και οφείλει να εξετάσει την κρινόµενη αίτηση.  
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3. ΄Όπως προαναφέρθηκε, τα δεδοµένα πρέπει να συλλέγονται κατά τρόπο 

θεµιτό και νόµιµο για καθορισµένο , σαφή και νόµιµο σκοπό, να υφίστανται θεµιτή 

και νόµιµη επεξεργασία και να είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα 

κάθε φορά απαιτούνται εν όψει του σκοπού αυτού. Στη συγκεκριµένη περίπτωση ο 

σκοπός της δηµιουργίας αρχείου µη µελών, αλλά «φίλων» του κόµµατος, είναι η 

διευκόλυνση της εκλογής του προέδρου του από το όσο το δυνατόν ευρύτερη λαϊκή 

βάση. 

     Ο σκοπός αυτός , στο µέτρο που συνδέεται µε την καταγραφή σε αρχείο 

όσων µη µελών του συγκεκριµένου κόµµατος προσέλθουν και ψηφίσουν για την 

εκλογή προέδρου, οδηγεί, εν όψει και των επικείµενων εκλογών, σε παραβίαση της 

συνταγµατικής αρχής της µυστικότητας της ψήφου. Πράγµατι, η συµµετοχή στη 

διαδικασία εκλογής προέδρου ορισµένου κόµµατος , κατά τρόπο δηµόσιο, συνδέεται  

κατά την κοινή πείρα µε την αποκάλυψη της πρόθεσης ψήφου στις επικείµενες 

εκλογές. Εξάλλου, η συµµετοχή αυτή µπορεί εν δυνάµει να οδηγήσει στο 

συµπέρασµα ή , έστω, στην εντύπωση –ιδίως σε µικρές τοπικές κοινωνίες- ότι όσοι 

δεν πήραν µέρος στη σχετική διαδικασία δεν προτίθενται να ψηφίσουν κατά τις  

εθνικές εκλογές το συγκεκριµένο κόµµα. Υπό το πρίσµα αυτό και ανεξαρτήτως της 

συγκατάθεσης των µη µελών του κόµµατος να καταγραφούν στο εν λόγω αρχείο, η 

σύσταση του αρχείου αυτού, έστω και για περιορισµένο χρονικό διάστηµα, δεν είναι 

νόµιµη, εφόσον συνδέεται µε την ονοµαστική καταχώριση προσώπων, µη µελών του 

κόµµατος που ψήφισαν κατά τη σχετική διαδικασία.  Η καταχώριση αυτή αποτελεί , 

εν όψει της συνταγµατικής αρχής της µη αποκάλυψης της ψήφου, δυσανάλογο µέσο 

σε σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό, δηλαδή την ταυτοποίηση των προσώπων κατά 

τη διαδικασία εκλογής προέδρου κόµµατος. Η ταυτοποίηση αυτή θα ήταν  δυνατό να 

επιτευχθεί µε άλλους τρόπους, που  δεν θα συνεπήγοντο ονοµαστική αρχειοθέτηση 

των προσώπων που θα ψηφίσουν για την εκλογή προέδρου του συγκεκριµένου 

κόµµατος. 

  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Η Αρχή κρίνει: 

α) ότι για την τήρηση αρχείου που αφορά τα µέλη του κόµµατος δεν απαιτείται άδεια.  
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β) ότι η δηµιουργία αρχείου προσώπων που δεν είναι µέλη του κόµµατος δεν είναι 

νόµιµη και εποµένως δεν χορηγεί την αιτούµενη άδεια για τη συγκρότηση του 

προαναφερόµενου αρχείου.  

 

 

 

  Ο Πρόεδρος                              Η Γραµµατέας  

 

∆ηµήτριος Γουργουράκης                      Μελποµένη Γιαννάκη     

  

 

 

ΠΡΟΣ ΤΟ  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ  

Αθήνα  

 

http://www.dpa.gr/Documents/Gre/Apofaseis/6_2004.doc 
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