
From: Panagiotis A. Pantos 
Sent: Friday, September 19, 2014 4:42 PM 
To: ippokrateios.politeia@gmail.com 
Subject: ΣΟΙΠ & Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
Importance: High 

 

Κύριοι ,  

 

Αν και δευτερεύουσας σημασίας θέμα ο καθολικός δηλαδή αποκλεισμός της πρόσβασης μέλους του συλλόγου 

στο αρχείο σε σχέση μ΄ αυτά που «τρέχουν»,  είναι ουσιαστικό κατά την άποψη μου για την εσωτερική 

δημοκρατική λειτουργία του ΣΟΙΠ. 

 

Οι κκ Ι. Μαστρογιαννόπουλος, Π. Τσικριτέας, X. Δημητρίου, Α. Πετρόπουλος και Τ. Κουρής με ηλεκτρονικά 

μηνύματα εξέφρασαν τη γνώμη τους και τις όποιες εύλογες επιφυλάξεις τους, για τον χειρισμό των προσωπικών 

δεδομένων τους (τα στοιχεία επικοινωνίας τους , διευθύνσεις, τηλ, e-mails κλπ ) από τον ΣΟΙΠ, απόψεις που 

καταγράφηκαν με την ανάρτηση των μηνυμάτων και δημιουργήθηκαν οι όποιες τυχόν επιδιωκόμενες εντυπώσεις 

.  

 

Οι προαναφερόμενοι όμως ή δεν κατάλαβαν ή αγνοούν ότι ο υπογράφων δεν είμαι κάποιος τρίτος (για 

δικαιολόγηση των επιφυλάξεων τους) αλλά εκλεγμένο μέλος στο Δ.Σ. ΣΟΙΠ για περισσότερο από ένα έτος με ίσα 

δικαιώματα, υποχρεώσεις και ευθύνες στην άσκηση της διοίκησης με τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., αλλά με 

αποκλεισμό στην πρόσβαση σε κάθε επίσημο έγγραφο και βιβλίο του αρχείου του συλλόγου, γεγονός για το 

οποίο εάν το γνωρίζουν δεν αναφέρουν οτιδήποτε.  

 

Το οξύμωρο είναι ότι κατά τη σύσταση σε σώμα του παρόντος Δ.Σ. ομόφωνα μου ανατέθηκαν (πρόσθετα 

καθήκοντα βοηθού γραμματέα ) http://www.ippokrateiospoliteia.gr/arxeia/DS-29-04-2013.pdf, (σ.σ ) χωρίς 

πρόσβαση στο αρχείο !!! . 

 

Τα στοιχεία των μελών είναι καταχωρημένα στο μητρώο του συλλόγου με την συγκατάθεση τους από τον 

χρόνο εγγραφής τους, για χρησιμοποίηση τους στα πλαίσια του σκοπού του.  

 

Ο σύλλογος τα χρησιμοποιεί – επεξεργάζεται όπως για παράδειγμα για τις προσκλήσεις τους στις τακτικές και 

έκτακτες γενικές συνελεύσεις , ειδοποιήσεις πληρωμής καθυστερημένων συνδρομών, ανταλλαγή 

προβληματισμών, γνωστοποίηση προτάσεων επίλυσης των πάσης φύσεως οικιστικών προβλημάτων του 

οικισµού. 

 

Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους και δεν λογίζονται τρίτοι τα μέλη (όλα τα μέλη και όχι μόνο του Δ.Σ. ) 

ή εταίροι, εφόσον η διαβίβαση γίνεται προς αυτούς για τους σκοπούς των συλλόγων. (Νόμος 2472/97, Άρθρο 7Α 

εδάφιο γ) , Απαλλαγή υποχρέωσης γνωστοποίησης και λήψης άδειας) (Πλήρες κείμενο νόμου 

http://www.ippokrateiospoliteia.gr/arxeia/2014-09-17-Pantos_P_2_Nomos_2472-1997.pdf )  

 

Επειδή όπως προανέφερα δεν έχω καμία γνώση των επισήμων στοιχείων και πληροφοριών του αρχείου του 

ΣΟΙΠ, παρακαλώ ως εκλεγμένο μέλος στο Δ.Σ. ΣΟΙΠ τα αρμόδια μέλη του Δ.Σ. να με πληροφορήσουν, υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν είναι προσωπικά δεδομένα και χωρίς να αυτό να αποτελεί καμία είδους μομφή αλλά εύλογη 

εκτιμώ αίτηση πληροφόρησης, ποιοί εκ των κκ Ι. Μαστρογιαννόπουλου, Π. Τσικριτέα, X. Δημητρίου, Α. 

Πετρόπουλου και Τ. Κουρή  είναι εγγεγραμμένα μέλη του συλλόγου και αν έχουν εξοφλήσει και πότε τις ετήσιες 

συνδρομές τους.  

  

Κάποιος ευαισθητοποιημένος/η μέλη του ΣΟΙΠ πιστεύω και ευελπιστώ να υπάρξουν και να στηρίξουν το νόμιμο 

και το αυτονόητο, για να μην ανεχόμαστε τις αυθαιρεσίες παραλλαγμένες πίσω από προσχηματικές δικαιολογίες . 

 

Η παρούσα επιστολή παρακαλώ με μέριμνα σας να αναρτηθεί στον ιστοχώρο του ΣΟΙΠ, για την ενημέρωση των 

μελών του συλλόγου . 

 

Με εκτίμηση 

Παναγιώτης Α. Πάντος  

Μέλος του Δ.Σ.  ΣΟΙΠ 


