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Προς: Κύριο Νικόλαο Βούτση,

            Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

Κοιν:  Αντιπρόεδροι της Βουλής των Ελλήνων

Αθήνα, 12/4/2016

Κύριε Πρόεδρε,

Την Παρασκευή 8 Απριλίου 2016, μέλη της Ένωσης μας έλαβαν στο ηλεκτρονικό τους

ταχυδρομείο,  μερικοί  σε  μη  δημοσιευμένες  διευθύνσεις  επαγγελματικών  φορέων  και

Επιμελητηρίων,  διαφημιστικό  email  αναφορικά  με  γνωστό  πολυχώρο  εκδηλώσεων

(thissioview.gr), που βρίσκεται στο κέντρο των Αθηνών. 

Μετά  από σχετική  αναφορά μας ως ανεπιθύμητου  κατά  τη  συνηθισμένη προτεινόμενη

πρακτική,  αλλά και  από ενδελεχή και  εξειδικευμένο έλεγχο που έκανε  ομάδα μας  στη

συνέχεια,  διαπιστώσαμε  με  μεγάλη  μας  θλίψη  και  απορία  ότι  το  συγκεκριμένο  email

στάλθηκε  μέσω webmail  κατά  πάσα  πιθανότητα  από Η/Υ συνδεδεμένο  στο  εσωτερικό

δίκτυο της Βουλής (IPv4: 195.251.32.41). 

Κατόπιν  τούτου,  χρησιμοποιώντας  κατάλληλα  εργαλεία  λογισμικού  και  εξετάζοντας  το

πηγαίο περιεχόμενο (protocol headers) του μηνύματος και δύο επισυναπτόμενων αρχείων,

ταυτοποιήσαμε  με  μεγάλη  βεβαιότητα  ότι  η  αφετηρία  του  συγκεκριμένου  ηλεκτρονικού

μηνύματος  ήταν  όντως  ηλεκτρονική  διεύθυνση  εντός  του  δικτύου  της  Βουλής  των

Ελλήνων. Για όλα τα παραπάνω έχουμε πλήρη τεκμηρίωση και όλα τα αντίστοιχα στοιχεία

(ηλεκτρονικά  ίχνη)  σε  ότι  αφορά  το  εν  λόγω  μήνυμα,  όσα  φυσικά  μπορούν  να

συγκεντρωθούν  στην  πλευρά  του  τελικού  παραλήπτη  και  μόνο.  Δεν  έχουμε  ούτε  την

αρμοδιότητα, ούτε την τεχνική δυνατότητα να διερευνήσουμε αντίστοιχα σε ενδιάμεσους

κόμβους της διαδρομής.

Κύριε Πρόεδρε,

Σε περιόδους χαλεπούς και δύσκολους για όλους τους Έλληνες, αποτελεί πρόκληση να

αποστέλλονται διαφημιστικά emails από Η/Υ και χρήστες εντός του δικτύου της Βουλής

των Ελλήνων, σε λίστες με αναρίθμητους παραλήπτες και σε διευθύνσεις μερικές εκ των

οποίων δεν είναι δημοσιευμένες ή/και χωρίς τη ρητή συναίνεσή τους για παραχώρηση σε
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τρίτους για αυτή τη χρήση (συνεπώς παράνομα, σε κάθε περίπτωση). Επιπλέον, από όσο

γνωρίζουμε, η τηλεπικοινωνιακή υποδομή οποιουδήποτε φορέα του Δημοσίου, πρωτίστως

της  Βουλής  των  Ελλήνων,  δεν  μπορεί  σε  καμία  περίπτωση να  χρησιμοποιηθεί  για  τη

διαφημιστική προώθηση ιδιωτικών επιχειρήσεων, από κανέναν και για οποιονδήποτε λόγο.

Με  βάση  όλα  τα  παραπάνω,  ζητούμε  την  προσοχή  και  παρακαλούμε  να  μας

γνωστοποιήσετε  εγγράφως,  στην  προβλεπόμενη  από  το  Νόμο  προθεσμία  που

προβλέπεται για τις υπηρεσίες του Δημοσίου, τις προθέσεις και τις ενέργειές σας για το

συγκεκριμένο συμβάν, καθώς ο αποστολέας οφείλει να γνωστοποιηθεί και να απολογηθεί

βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών. Ο λόγος που ζητούμε κάτι τέτοιο είναι γιατί αφορά

μέλη της Ένωσής μας, που προφανώς γνωρίζουν πολύ καλά σε τεχνικό επίπεδο ότι τα

παραπάνω τεκμηριώνονται με μεγάλη βεβαιότητα ως πραγματικό γεγονός, και πρωτίστως

γιατί  αφορά  το  σημαντικότερο  πυλώνα  της  Πολιτείας  μας,  της  ίδιας  της  Βουλής  των

Ελλήνων. 

Σε κάθε περίπτωση, επιφυλασσόμαστε να γνωστοποιήσουμε το συγκεκριμένο συμβάν σε

αρμόδιους  κρατικούς  φορείς  και  ανεξάρτητες  Αρχές,  αλλά  και  σε  όποιον  μπορεί  να

συνδράμει  για  να  εντοπιστούν  οι  υπεύθυνοι  και  να  μην  επαναληφθούν  παρόμοια

περιστατικά, που εκθέτουν το ελληνικό Κοινοβούλιο και προσβάλλουν τη νοημοσύνη των

πολιτών.

Είναι φυσικά αυτονόητο ότι όλα τα στοιχεία που διαθέτουμε για το ζήτημα είναι ανά πάσα

στιγμή στη διάθεσή σας. Είμαστε βέβαιοι ότι κατανοείτε τη σοβαρότητα του θέματος και θα

φροντίσετε να μάθετε τι ακριβώς έχει συμβεί.

Με εκτίμηση,

Το ΔΣ της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ)

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας Ο Ειδικός Γραμματέας Η Ταμίας

Δημήτρης Κυριακός Γιάννης Κιομουρτζής Χάρης Γεωργίου Φώτης Αλεξάκος Λένα Καπετανάκη

proedros  @  epe  .  org  .  gr antiproedros  @  epe  .  org  .  gr gen  _  grammateas  @  epe  .  org  .  gr eid  _  grammateas  @  epe  .  org  .  gr tamias@epe.org.gr

 Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, Τ.Θ. 13801, Τ.Κ. 10310, Αθήνα
Email: i  n  fo  @epe.org.g  r – Τηλέφωνο/Fax: 211-7907675 
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