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Ερωτήσεις – απαντήσεις για την αζήτητη ηλεκτρονική επικοινωνία (spam) 
 
1. Τι είναι η αζήτητη ηλεκτρονική επικοινωνία; 
 
Αζήτητη ηλεκτρονική επικοινωνία (γνωστή και ως spam) είναι κάθε ηλεκτρονικό µήνυµα 
που αποστέλλεται µε σκοπό την εµπορική προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών ή και κάθε 
άλλο διαφηµιστικό σκοπό χωρίς ο παραλήπτης να έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για αυτό.  
 
2. Τι είδους µηνύµατα περιλαµβάνει το spam; 
 
Μηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, καθώς και µηνύµατα που αποστέλλονται µέσω 
κινητού τηλεφώνου (SMS, MMS), υπηρεσίες στιγµιαίων µηνυµάτων (instant messaging – 
ΙΜ, π.χ. MSN ή Google chat) ή άλλες υπηρεσίες ηλεκτρονικής ανταλλαγής µηνυµάτων (π.χ. 
µέσω υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook). 
 
3. Tα µηνύµατα spam έχουν πάντα εµπορικό περιεχόµενο; 
 
Όχι. Τα µηνύµατα spam µπορεί να αποσκοπούν σε οποιοδήποτε διαφηµιστικό σκοπό, π.χ. να 
προωθούν δράσεις φιλανθρωπικών ιδρυµάτων ή πολιτικών κοµµάτων.  
 
4.Ποιο είναι το ισχύον θεσµικό πλαίσιο για την αζήτητη ηλεκτρονική επικοινωνία; 
 
Στην Ελλάδα η αζήτητη ηλεκτρονική επικοινωνία ρυθµίζεται από το αρ. 11 του Νόµου 
3471/2006 για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής 
στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ανάλογοι Νόµοι υπάρχουν και στις υπόλοιπες 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/58/EK. 
 
Το άρθρο 11 µε τίτλο “Μη ζητηθείσα επικοινωνία” ορίζει στην παράγραφο 1 τα εξής: “ Η 
χρησιµοποίηση αυτόµατων συστηµάτων κλήσης, ιδίως µε χρήση συσκευών τηλεοµοιοτυπίας 
(φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, και γενικότερα η πραγµατοποίηση µη ζητηθεισών 
επικοινωνιών µε οποιοδήποτε µέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, µε ή χωρίς ανθρώπινη 
παρέµβαση, για σκοπούς απευθείας εµπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για 
κάθε είδους διαφηµιστικούς σκοπούς, επιτρέπεται µόνο αν ο συνδροµητής συγκατατεθεί εκ των 
προτέρων ρητώς”. 
 
Με άλλα λόγια,  κάθε ηλεκτρονικό µήνυµα που αποστέλλεται χωρίς την προηγούµενη ρητή 
συγκατάθεση του παραλήπτη, δηλαδή κάθε µήνυµα spam, είναι παράνοµο.  
 
Εξαίρεση αποτελεί, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 11,  η περίπτωση στην οποία 
τα στοιχεία επικοινωνίας του παραλήπτη αποκτήθηκαν από τον αποστολέα νοµίµως. Τέτοια 
περίπτωση συντρέχει µόνον όταν τα στοιχεία αποκτήθηκαν στο πλαίσιο παρόµοιας, 
προηγούµενης συναλλαγής, κυρίως πώλησης παρόµοιων προϊόντων ή υπηρεσιών. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να παρέχεται στον παραλήπτη κατά τρόπο σαφή και 
ευδιάκριτο η δυνατότητα να αρνηθεί την περαιτέρω λήψη µηνυµάτων.  
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Σε κάθε περίπτωση, ακόµα και όταν ο παραλήπτης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του, ο 
αποστολέας των µηνυµάτων οφείλει να του παρέχει τη δυνατότητα  ανάκλησης αυτής, 
δηλαδή εναντίωσης στη λήψη των µηνυµάτων, µε απλό και εύκολο τρόπο, π.χ. µέσω του 
διαδικτυακού του τόπου ή µέσω αποστολής ενός µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  
 
Όλα τα διαφηµιστικά µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου πρέπει να έχουν έγκυρη 
διεύθυνση αποστολέα και να αναφέρουν ευδιάκριτα και σαφώς την ταυτότητα του αποστολέα 
ή του προσώπου προς όφελος του οποίου γίνεται η αποστολή.  

Στην περίπτωση µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που αφορούν την εµπορική 
προώθηση αγαθών ή υπηρεσιών, ο αποστολέας υποχρεούται (σύµφωνα µε το Π.∆. 131/2003 
που αφορά νοµικά ζητήµατα υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας στην εσωτερική 
αγορά), να αναφέρει τον εµπορικό  χαρακτήρα του περιεχοµένου στο θέµα του µηνύµατος. 
 
Οι παραπάνω ρυθµίσεις ισχύουν για τους παραλήπτες που είναι είτε φυσικά είτε νοµικά 
πρόσωπα.  
 
Καθένας µπορεί να καταγγείλει την αποστολή αζήτητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας στην 
Αρχή, η οποία εξετάζει τις καταγγελίες και δύναται να απευθύνει συστάσεις ή να επιβάλει 
στους αποστολείς µηνυµάτων spam τις προβλεπόµενες από το άρθρο 21 του Ν. 2472/1997 
κυρώσεις. Οι κυρώσεις περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων την καταστροφή του αρχείου µε τα 
δεδοµένα των παραληπτών καθώς και χρηµατικό πρόστιµο.  
 
5. Πως µπορώ να κάνω νόµιµη ηλεκτρονική αποστολή διαφηµιστικών µηνυµάτων χωρίς 
να κάνω spam; 
 
Αν σκοπεύετε να διαφηµίσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας µε την αποστολή 
ηλεκτρονικών µηνυµάτων (π.χ. µε αποστολή ενηµερωτικών δελτίων, προσφορών, 
προσκλήσεων), διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω ειδικότερες ερωτήσεις – απαντήσεις: 
 
i.) Χρειάζοµαι ή όχι τη συγκατάθεση των παραληπτών για την αποστολή µηνυµάτων; 
 
• Αν δεν είχατε προηγούµενη συναλλαγή µε τους παραλήπτες, πριν από την αποστολή 

οποιουδήποτε µηνύµατος πρέπει να έχετε λάβει εγγράφως ή ηλεκτρονικά τη 
συγκατάθεσή τους.  

• Αν είχατε προηγούµενη συναλλαγή µε τους παραλήπτες κατά την οποία έχετε λάβει τα 
στοιχεία επικοινωνίας τους, µπορείτε να απευθύνετε ηλεκτρονικά µηνύµατα σε αυτούς 
χωρίς τη συγκατάθεσή τους µόνο όταν αυτά αφορούν στην προώθηση παρόµοιων 
προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλων παρόµοιων διαφηµιστικών σκοπών.  

 
ii.) Τι πληροφορίες πρέπει να παρέχω στους παραλήπτες κατά το στάδιο συλλογής των 

δεδοµένων τους; 
 
• Σε κάθε περίπτωση και οπωσδήποτε πριν από τη λήψη της συγκατάθεσης πρέπει να 

ενηµερώνετε τους παραλήπτες των µηνυµάτων σχετικά µε την ταυτότητά σας (π.χ. 
επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), τον σκοπό 
της επεξεργασίας των δεδοµένων, την ύπαρξη του δικαιώµατος πρόσβασης, καθώς τους 
πιθανούς αποδέκτες των δεδοµένων (π.χ. τρίτες συνεργαζόµενες µε εσάς εταιρείες).  

• Κατά την ενηµέρωση σχετικά µε τους αποδέκτες των δεδοµένων θα πρέπει να αναφέρετε 
συγκεκριµένα τους εν λόγω αποδέκτες (π.χ. εταιρεία Χ, Ψ) ή τη γενικότερη 
επαγγελµατική κατηγορία στην οποία εντάσσονται οι αποδέκτες (π.χ. εταιρείες πώλησης 
ηλεκτρονικών ειδών). 
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iii.)  Πώς µπορώ να λαµβάνω νόµιµα τη συγκατάθεση των παραληπτών; 
 
• Μπορείτε να λαµβάνετε την συγκατάθεση των παραληπτών σε έντυπη µορφή, για 

παράδειγµα µέσω διανοµής διαφηµιστικών εντύπων σε εκθέσεις ή παρουσιάσεις 
προϊόντων. 

• Μπορείτε επίσης να λαµβάνετε τη συγκατάθεση σε ηλεκτρονική µορφή, π.χ. µε χρήση 
συστήµατος κατά το οποίο γίνεται και έλεγχος των ηλεκτρονικών δεδοµένων του 
παραλήπτη (σύστηµα double opt-in ή verified opt-in). Για το συγκεκριµένο θέµα 
συµβουλευτείτε την ειδική Οδηγία της Αρχής.  

• Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχετε προηγουµένως ενηµερώσει τον παραλήπτη κατά 
τον τρόπο που αναφέρθηκε στην ερώτηση ii) παραπάνω, παρέχοντας επίσης πληροφορία 
σχετικά µε τη δυνατότητα µετέπειτα διαγραφής του από το αρχείο σας (ή αλλιώς 
ανάκλησης της συγκατάθεσής του). 

• Η δήλωση της συγκατάθεσης σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι ρητή, π.χ. ο παραλήπτης 
να επιλέγει τη συγκατάθεση και όχι το σχετικό πεδίο να είναι προεπιλεγµένο.  

• Όταν τα δεδοµένα των παραληπτών διαβιβάζονται σε τρίτους - αποδέκτες (π.χ. 
συνεργαζόµενες εταιρείες), η συγκατάθεση για τη διαβίβαση θα πρέπει να λαµβάνεται µε 
ξεχωριστό πεδίο (ξεχωριστά για κάθε αποδέκτη ή ανά κατηγορία αποδεκτών, όπως 
αναφέρεται στην ερώτηση ii) παραπάνω).  

• Η συγκατάθεση που δίδεται για συγκεκριµένη εταιρεία δεν ισχύει για όλες τις εταιρείες 
του οµίλου, εκτός αν για αυτό ενηµερώνεται ρητώς ο παραλήπτης και δίδει τη 
συγκατάθεσή του σε ξεχωριστό πεδίο για κάθε εταιρεία ή επαγγελµατική κατηγορία 
εταιρειών του οµίλου. 

• ∆εν θα πρέπει να χρησιµοποιείται η πρακτική της αποστολής µηνύµατος πρόσκλησης 
(invitation e-mail) µε σκοπό τη λήψη της συγκατάθεσης του παραλήπτη. Στα µηνύµατα 
αυτά ο αποστολέας συνήθως δηλώνει την επαγγελµατική του ταυτότητα και ρωτάει τον 
παραλήπτη αν θέλει να λαµβάνει διαφηµιστικά µηνύµατα που αφορούν στην εταιρεία 
του.  

• ∆εν πρέπει να ζητάτε από τους παραλήπτες των µηνυµάτων σας να τα προωθούν σε 
τρίτους ή να σας χορηγήσουν τις διευθύνσεις τρίτων, εκτός και αν έχουν λάβει 
προηγουµένως τη συγκατάθεση των τρίτων (πρακτική γνωστή και ως viral marketing, 
δείτε: (http://www.wilsonweb.com/wmt5/viral-principles.htm) 

 
iv.) Τι διαδικασίες πρέπει να ακολουθώ ως προς τη διαχείριση των συγκαταθέσεων των 

συνδροµητών; 
 
• Θα πρέπει να τηρείτε τις δηλώσεις συγκατάθεσης των παραληπτών σε ειδικό αρχείο. 
• Επίσης πρέπει να παρέχετε σαφή διαδικασία µε την οποία να µπορεί ο παραλήπτης να 

ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του και να ζητήσει τη διαγραφή του από τη λίστα 
παραληπτών ηλεκτρονικών µηνυµάτων. 

• Στο ίδιο ή σε διαφορετικό αρχείο µε αυτό των συγκαταθέσεων πρέπει να τηρείτε και τις 
αιτήσεις διαγραφής των παραληπτών, όπου θα καταγράφεται η ηµεροµηνία της 
διαγραφής του παραλήπτη, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του στα οποία 
αποστέλλονταν τα ηλεκτρονικά σας µηνύµατα (π.χ. ηλεκτρονική διεύθυνση).  

 
v.) Τι διαδικασίες πρέπει να ακολουθώ ως προς τη διαχείριση του αρχείου προσωπικών 

δεδοµένων των παραληπτών; 
 
• Θα πρέπει να παρέχετε στους παραλήπτες δυνατότητα ενηµέρωσης για τα προσωπικά 

δεδοµένα που τηρείτε στο αρχείο σας, δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά τα δεδοµένα, 
καθώς  και δυνατότητα διόρθωσης, κατόπιν αίτησής τους, εφόσον υπάρχουν σφάλµατα 
στις καταχωρίσεις ή επιδιώκεται η επικαιροποίηση των υφιστάµενων στοιχείων. 
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• Επίσης, θα πρέπει να λαµβάνετε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για 
την ασφάλεια του αρχείου ή αλλιώς τη διαφύλαξη της εµπιστευτικότητας, της 
ακεραιότητας και της διαθεσιµότητας των δεδοµένων. 

• Καλή πρακτική αποτελεί να διαθέτετε διαδικασία παρακολούθησης και χειρισµού των 
παραπόνων για αποστολή αζήτητης επικοινωνίας. 

 
vi.) Τι πρέπει να γνωρίζω αν συνεργάζοµαι µε κάποια εταιρεία προώθησης πωλήσεων 

για τη διαφήµιση των προϊόντων ή υπηρεσιών µου; 
 
• Οι συνεργαζόµενες εταιρείες πρέπει να χρησιµοποιούν καταρχήν τη δική σας λίστα 

παραληπτών, παρέχοντας µόνο τα µέσα αποστολής των ηλεκτρονικών µηνυµάτων (την 
πλατφόρµα της διαφήµισης). 

• Σε περίπτωση που οι εταιρείες διατηρούν δική τους λίστα πρέπει να µπορούν να 
εξασφαλίζουν ότι έχουν λάβει τη συγκατάθεση των παραληπτών όσον αφορά τον 
συγκεκριµένο τύπο διαφήµισης που θέλετε να πραγµατοποιήσετε (π.χ. οι παραλήπτες να 
έχουν δηλώσει ότι ενδιαφέρονται να λαµβάνουν διαφηµιστικά µηνύµατα για κάποιο είδος 
προϊόντων ή υπηρεσιών).   

• Θα πρέπει να έχετε δυνατότητα ελέγχου της λίστας των παραληπτών και του τρόπου 
αποστολής των µηνυµάτων (συγκατάθεση, αρχείο διαγραφών, κλπ), σύµφωνα µε όσα 
αναφέρθηκαν παραπάνω.  

• Όλα τα ανωτέρω πρέπει να προβλέπονται στη σύµβασή σας µε τη διαφηµιστική εταιρεία.  
 
Τα παραπάνω σηµεία πρέπει να λαµβάνονται υπόψη είτε όταν η αποστολή των µηνυµάτων 
γίνεται µε µη αυτόµατο τρόπο, είτε όταν γίνεται µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο, π.χ. µε τη 
χρήση ειδικού λογισµικού µαζικής αποστολής µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
 
6.  Πότε η συλλογή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είναι παράνοµη; 
 
Η συλλογή προσωπικών δεδοµένων παραληπτών και κυρίως διευθύνσεων ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου είναι παράνοµη όταν αυτές συλλέγονται:  
 
• Με αγορά ή δωρεάν προµήθεια λιστών ηλεκτρονικών διευθύνσεων από εταιρείες ή 

οργανισµούς που έχουν συλλέξει τις διευθύνσεις µε τρόπο παράνοµο και αθέµιτο, 
δηλαδή χωρίς την προηγούµενη ενηµέρωση και συγκατάθεση των κατόχων των 
ηλεκτρονικών διευθύνσεων. ∆είτε την Απόφαση 83/2009 της Αρχής για περισσότερες 
πληροφορίες. 

• Από καταλόγους που δεν έχουν συσταθεί για τον σκοπό της απευθείας εµπορικής 
προώθησης ή κάθε άλλου είδους διαφήµισης και τα πρόσωπα που περιέχονται σε αυτούς 
δεν έχουν δώσει τη συγκατάθεση τους για τη λήψη τέτοιας µορφής ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας. Παραδείγµατα αποτελούν οι κατάλογοι των επαγγελµατικών ενώσεων, των 
σωµατείων, συλλόγων, κατάλογοι εκθέσεων (π.χ. συγκεκριµένων επαγγελµατικών 
κλάδων, οι κατάλογοι στοιχείων επαφής συνδροµητών ), κλπ. 

• Μέσω ∆ιαδικτύου (harvesting), όπως από χώρους συζητήσεων (forums), ιστολόγια 
(blogs), ιστοσελίδες (π.χ. όταν περιέχουν ηλεκτρονικές διευθύνσεις χρηστών ή κοινών 
διευθύνσεων επαφής εταιριών τύπου «info@company.gr», «noc@company.gr») 
υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, ενηµερωτικές λίστες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
(mailing lists), διαδικτυακές υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου (white – yellow pages), 
κ.α. Αυτά ισχύουν, ανεξαρτήτως εάν η συλλογή διευθύνσεων πραγµατοποιείται 
χειροκίνητα ή αυτόµατα (π.χ. µέσω προγραµµάτων – αράχνης (web crawlers)).  

• Από τρίτους, για παράδειγµα από άτοµα που δίνουν τις διευθύνσεις φίλων τους χωρίς την 
προηγούµενη ενηµέρωση και συγκατάθεση των φίλων (δείτε ερώτηµα 5 iii).   

 


