
Re  Διερεύνηση αποστολής διαφημιστικών μηνυμάτων (spam)(DP_Vouli_26may).txt

Subject:
Re: Διερεύνηση αποστολής διαφημιστικών μηνυμάτων (spam)
From:
Δ/νση Πληροφορικής <ict@parliament.gr>
Date:
26/5/2016 2:45 μμ
To:
Ενωση Πληροφορικών Ελλάδας Ενημέρωση <epeds2015@gmail.com>

Αξιότιμοι κύριοι,

Θα θέλαμε καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε για την άμεση αποστολή του τεκμηριωτικού 
υλικού και των αντίστοιχων τεχνικών στοιχείων που αφορούσαν στο περιστατικό που 
αναφέρατε στην επιστολής σας με Αρ. Πρωτ.: L16-0412-01V1.

Βάσει των στοιχείων που μας αποστείλατε προχωρήσαμε σε διερεύνηση του περιστατικού 
από την οποία διαπιστώθηκε ότι το μήνυμα το οποίο αναφέρετε στην επιστολή σας δεν 
εστάλη από την υποδομή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail server) της Βουλής των 
Ελλήνων.

Η διεύθυνση που αναφέρεται gv@parliament.gr δεν είναι υπαρκτή και δεν 
χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή του συγκεκριμένου μηνύματος.

Σύμφωνα δε με το header «….Received: from 195.251.32.41 ([195.251.32.41]) by 
webmail.thissioview.gr(Horde Framework) with HTTP; Fri, 08 Apr 2016 08:10:07 
+0000..», φάνηκε ότι κάποια συσκευή συνδεδεμένη στο δίκτυο της Βουλής (ενσύρματο ή 
ασύρματο), συνδέθηκε στη σελίδα του διαδικτύου webmail.thissioview.gr και μέσω 
αυτής της ιστοσελίδας, απέστειλε ένα e-mail.

Η Βουλή δεν περιορίζει τη σύνδεση στο διαδίκτυο σε ιστοσελίδες παροχής υπηρεσιών 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως Gmail, Yahoo!, Hotmail, ή άλλων φορέων.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον παρόμοια 
περιστατικά.

 

Με εκτίμηση,

 

Αλεξάνδρα Χρ. Κονίδα

Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών
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Βουλή των Ελλήνων

τηλ.: 210-3673359

fax.: 210 -3673157

ict@parliament.gr

a.konida@parliament.gr

 

 

 

From: Ενωση Πληροφορικών Ελλάδας Ενημέρωση [mailto:epeds2015@gmail.com]
Sent: Wednesday, May 11, 2016 7:32 PM
To: Δ/νση Πληροφορικής <ict@parliament.gr>; Κονίδα Αλεξάνδρα 
<konida@parliament.gr>; Παπακυρίτσης Νικόλαος <papakyritsis@parliament.gr>; 
info@epe.org.gr; webmaster@epe.org.gr; Πρόεδρος Βουλής <president@parliament.gr>; 
Γραφείο Προέδρου Βουλής <presidentsoffice@parliament.gr>; kmarkou.office@gmail.com
Subject: [WARNING - NOT VIRUS SCANNED] Re: Διερεύνηση αποστολής διαφημιστικών 
μηνυμάτων (spam)

 

Αξιότιμοι κύριοι,

 

Σας αποτέλλουμε την απαντητική επιστολή μας, σε συνέχεια της ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας μας (10/5) και της προηγούμενης επιστολής μας (12/4) με Αρ. Πρωτ.: 
L16-0412-01V1, με περισσότερες λεπτομέρειες και τεχνικά στοιχεία για το εν λόγω 
περιστατικό.

 

Στα επισυναπτόμενα περιλαμβάνονται η επιστολή και τα σχετικά αρχεία τεκμηρίωσης, 
καθώς και οι αντίστοιχες ψηφιακές υπογραφές (GPG/OpenPGP), που μπορούν να 
επικυρωθούν με το δημόσιο κλειδί της ΕΠΕ: https://www.epe.org.gr/pk/ 

 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή τεχνική συνδρομή, φυσικά είμαστε στη διάθεσή 
σας.

 

Με εκτίμηση,
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Χάρης Γεωργίου

γ.γ. ΔΣ ΕΠΕ

 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

On 10/5/2016 2:01 μμ, Δ/νση Πληροφορικής wrote:

 

 

Αξιότιμοι κύριοι,

 

Σε συνέχεια της επιστολής σας με Αρ. Πρωτ.: L16-0412-01V1 παρακαλούμε όπως μας 
διαθέσετε την πλήρη τεκμηρίωση που έχετε και όλα τα αντίστοιχα στοιχεία 
(ηλεκτρονικά ίχνη) που αναφέρετε στην επιστολή σας ώστε να διερευνήσουμε το συμβάν.

 

Με εκτίμηση,

 

 

Αλεξάνδρα Χρ. Κονίδα

Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

 

Βουλή των Ελλήνων
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τηλ.: 210-3673359

fax.: 210 -3673157

ict@parliament.gr

a.konida@parliament.gr
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