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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 4/3/2022 

Απάντηση σε συκοφαντικές αναφορές περί προσωπικών  

δεδομένων (GDPR) 

 

Αγαπητοί συμπολίτες,  
 
Την Παρασκευή 25/2/2022 το iRafina, τοπική ιστοσελίδα, η οποία επί χρόνια στηρίζει 
ανοικτά την δημοτική αρχή Μπουρνούς, ξεκίνησε ένα πολιτικό παιχνίδι συκοφαντίας 
εναντίον του προσώπου μου. Εντός ολίγου τη σκυτάλη πήρε ο κ. Χρήστος 
Τσεμπέρης, Αντιδήμαρχος επικοινωνίας και στο τέλος ο Δήμαρχος, αναρτώντας 
κατηγορίες και χρησιμοποιώντας τακτικές που μόνο άλλες εποχές θυμίζουν.  
 
Το iRafina χρησιμοποίησε μία ανώνυμη καταγγελία, ότι κάποιος πολίτης έλαβε από 
εμένα προ … 12 μηνών ενημερωτικό newsletter με τα θέματα ημερήσιας διάταξης, 
που ανακοινώνονται προς όλους ότι θα συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
πληροφορία που παράλληλα διέθεταν αναποτελεσματικά και οι υπηρεσίες του 
Δήμου. Η ιστοσελίδα σύροντας πρώτη το χορό υπέπεσε σε μια σειρά αδικημάτων 
υποστηρίζοντας στα κείμενα της ότι το e-mail του πολίτη απέκτησα με παράτυπη 
πρόσβαση μου σε προσωπικά δεδομένα που είχαν τεθεί στην διάθεση του Δήμου.  
Αμέσως μετά οι κκ. Τσεμπέρης και Μπουρνούς ξεκίνησαν ένα μπαράζ συκοφαντικών 
αναρτήσεων, κυρίως μέσω των τοπικών ιστοσελίδων iRafina και RPN. Θεωρούμε 
απαράδεκτα για την δημοσιογραφική δεοντολογία και κολάσιμα ποινικά τα σχετικά 
αναπόδεικτα δημοσιεύματα περί υπεξαίρεσης στοιχείων από δημοτικά αρχεία. 
Θεωρώ πολιτικά αήθεις τις προσωπικές ενέργειες των κκ. Τσεμπέρη και Μπουρνούς 
και καταδικάζω τις πρακτικές φίμωσής μου για το θέμα αυτό στο ΔΣ και τις 
συκοφαντικές μεθοδεύσεις τους. 
 
Προφανής στόχος της Δημοτικής Αρχής να πλήξει το κύρος ενός ανθρώπου και μίας 
παράταξης που ασκεί ουσιαστική και έντονη αντιπολιτευτική δράση, διότι κατά την 
απολυταρχική λογική τους κανένας από εμάς δεν έχει δικαίωμα ούτε να κάνει δράσεις 
προς όφελος των δημοτών, ούτε να κρίνει τη Δημοτική Αρχή, ούτε να ενημερώνει 
τους πολίτες. 
 
Θέλω να ξεκαθαρίσω κατηγορηματικά προς όλους ότι ουδέποτε χρησιμοποίησα, 
ούτε είχα πρόσβαση σε δεδομένα που τηρούνται από τον Δήμο για να αντλήσω 
email διευθύνσεις και ούτε ανάγκη να το κάνω. Η ενημερωτική δράση των πολιτών, 
σχετικά με τα θέματα ημερήσιας διάταξης του ΔΣ μας, ξεκίνησε εδώ και οκτώ χρόνια 
περίπου, επειδή πολλοί ενδιαφερόμενοι δημότες μάθαιναν για θέματα που τους 
ενδιαφέρουν, αφότου είχαν συζητηθεί και ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις. Τα email τα 
συλλέγουμε συστηματικά και απολύτως νομότυπα μέσω συναντήσεων με κατοίκους, 
μέσω της φόρμας εγγραφής επικοινωνίας στην επίσημη ιστοσελίδα της παράταξης, 
μέσω αποδοχής της επικοινωνίας με τοπικές επιχειρήσεις που βοηθάμε δωρεάν για 
προβολή τους στο www.rpguide.gr ή για την επίσης δωρεάν υποβολή φακέλου 
οικονομικών ενισχύσεων (βλέπε ενίσχυση COVID-19), αλλά και μέσα από ομαδικές 
εκδηλώσεις που είχαμε διοργανώσει στο ξενοδοχείο Αύρα (βλέπε εκδήλωση 
πυρασφάλειας και εκδηλώσεις δασικών 2018-2019) και πάντα υπήρχε η επιλογή του 
παραλήπτη με ένα απλό κλικ να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει 
ενημέρωση. 
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Ειδικά μάλιστα το περιεχόμενο των newsletters, έχει αποκλειστικά ενημερωτικό 
χαρακτήρα, παρέχοντας – παραθέτοντας απλώς τα θέματα που πρόκειται να 
συζητηθούν στο ερχόμενο δημοτικό συμβούλιο. Σύμφωνα με την νομοθεσία κάθε 
newsletter ανελλιπώς αναφέρει ξεκάθαρα τον αποστολέα, το σκοπό αποστολής και 
παρέχει εύκολο και άμεσο τρόπο στον παραλήπτη για να διαγραφεί και να μην 
ξαναλάβει email.  
 
Η απήχηση της ενημερωτικής δράση μας και η αμεσότητα της επαφής μας με τους 
δημότες, προφανώς ενόχλησε τη Δημοτική Αρχή, η οποία συστηματικά πλέον 
ακολουθεί πρακτικές αδιαφάνειας στην προσπάθεια της να καλύψει τις ανεπάρκειες 
της. Ξεκίνησε έτσι μια ανήθικη εκστρατεία συκοφαντικής δυσφήμησης με 
ανυπόστατες κατηγορίες υπεξαίρεσης στοιχείων των οποίων θεματοφύλακας της 
προστασίας τους είναι ο ίδιος ο Δήμος, αποκαλύπτοντας την ύπαρξη δυνατοτήτων 
διαρροής από ανευθυνότητα και παραλήψεις της διοίκησης Μπουρνούς. Οι ίδιοι 
ομολογούν ότι το επίπεδο ασφαλείας είναι τέτοιο ώστε οποιοσδήποτε έχει την 
ιδιότητα του Αντιδημάρχου (πόσο μάλλον ο ίδιος ο Δήμαρχος και άτομα που 
υποστηρίζουν σε θέματα πληροφορικής τον Δήμο) να μπορεί να έχει πρόσβαση σε 
προσωπικά στοιχεία πολιτών. Αυτό σημαίνει, είτε η μελέτη GDPR είναι ελλιπής 
(κόστισε 24.000€), είτε τα όσα μέτρα ασφαλείας προβλέπει η μελέτη GDPR δεν έχει 
φροντίσει ο Δήμος να τα θέσει σε εφαρμογή. 
 
Είναι άλλωστε γνωστό ότι ο Δήμαρχος, κατά παράβαση κάθε αρχής περί 
προσωπικών δεδομένων, συγκέντρωσε το 2020 προσωπικά δεδομένα πολιτών στο 
γραφείο του, υποσχόμενος ότι θα υποβάλλει σχετικό υπόμνημα για το θέμα των 
δασικών χαρτών και τον αποχαρακτηρισμό των ιδιοκτησιών τους. Τότε εκατοντάδες 
συμπολίτες μας του προσκόμισαν φακέλους με τίτλους ιδιοκτησίας, στοιχεία 
κτηματολογίου, συμβολαιογραφικές πράξεις, βεβαιώσεις, αιτήσεις νομιμοποίησης, 
κλπ, χωρίς αυτά να τα ζητήσει επίσημα η υπηρεσία, ούτε να περάσουν ποτέ από το 
πρωτόκολλο ως εισερχόμενα. Διαδικασίες, όπως αυτή που περιγράφω, 
αποδεικνύουν ότι όντως η συμμόρφωση GDPR βρίσκεται σε τραγικό επίπεδο στον 
Δήμο μας και ότι ακόμα και ο Δήμαρχος δεν έχει πρόθεση να συμμορφωθεί με τους 
κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων, απλώς διότι δεν τον βολεύουν. 
Προφανώς τέτοιες ενέργειες υπόκεινται σε διοικητικό έλεγχο και σε διερεύνηση από 
την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 
 
Να είναι σίγουροι όλοι όσοι ατομικά ευθύνονται για την απόπειρα σπίλωσης της τιμής 
και της προσωπικότητας μου, ότι θα λογοδοτήσουν στην δικαιοσύνη και στους 
πολίτες του Δήμου μας. 
 
Με εκτίμηση, 
 
Δρ. Ανδρέας Βασιλόπουλος 

Δημοτικός Σύμβουλος Ραφήνας - Πικερμίου 

Eπικεφαλής δημ.παράταξης «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 

Υπoψήφιος Δήμαρχος 


