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ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: 

Η Εταιρεία επιδιώκει την παροχή των Υπηρεσιών σύμφωνα με το ισχύον Νομικό και Κανονιστικό πλαίσιο 
και τις λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις της, με τρόπο που να προστατεύεται η πληροφορία από εκούσια 
ή ακούσια κλοπή, καταστροφή, ή χρήση κατά παράβαση των Νόμων και των Κανονιστικών Διατάξεων. 
Ο σκοπός της ασφάλειας της πληροφορίας είναι να διασφαλίσει την επιχειρησιακή συνέχεια της 
Εταιρείας και να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους που απειλούν την πληροφορία, αποφεύγοντας 
περιστατικά ασφαλείας και μειώνοντας τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τα περιστατικά αυτά. 
Αναπτύχθηκε δε σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 27001:2013, ISO/IEC 27701:2019 και του 
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679). 

 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:   

Η Πολιτική Ασφαλείας εφαρμόζεται από όλο το προσωπικό της Εταιρείας που εμπλέκεται στην εκτέλεση 
των Υπηρεσιών, καθώς επίσης και στο χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό, αλλά και στις εγκαταστάσεις που 
χρησιμοποιεί η Εταιρεία στο πλαίσιο εκτέλεσης των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των όποιων 
πρόσθετων όρων των σχετικών συμβάσεων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:   

ΤΜΗΜΑ ή ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

    

    

    

    
 

ΑΛΛΑΓΕΣ  ΣΕ  ΣΧΕΣΗ  ΜΕ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ  ΕΚΔΟΣΗ: 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΑΓΡ. 

    

   

   

 

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ : DEFINE SOLUTIONS LTD.  

            ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
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1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

Στόχος της παρούσας πολιτικής είναι να προστατέψει τα πληροφοριακά περιουσιακά στοιχεία  της 
Εταιρείας και των πελατών της από όλες τις εσωτερικές, εξωτερικές, εκούσιες ή ακούσιες απειλές. 

Οι επιμέρους στόχοι της Εταιρείας σχετικά με την Ασφάλεια της Πληροφορίας είναι: 

• Η Πληροφορία να είναι προστατευμένη από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση 
• Να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα της Πληροφορίας 

• Nα διατηρείται η ακεραιότητα της Πληροφορίας 

• Να διατηρείται η διαθεσιμότητα της Πληροφορίας  

• Να διασφαλίζεται η τήρηση των νομοκανονιστικών απαιτήσεων 

• Να αναπτύσσονται, να διατηρούνται και να δοκιμάζονται Σχέδια Επιχειρησιακής Συνέχειας 

• Να παρέχεται εκπαίδευση πάνω στην Ασφάλεια της Πληροφορίας για όλο το προσωπικό 
• Όλα τα πραγματικά ή καθ’ υποψία περιστατικά ασφαλείας να αναφέρονται στον ΥΔΑΠ και να 

διερευνώνται πλήρως 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται επιμέρους Πολιτικές 
Ασφαλείας και Διαδικασίες, όπου περιγράφονται οι κατευθύνσεις της Διοίκησης, ο Τρόπος Υλοποίησης της 
Πολιτικής ή της Διαδικασίας και όλες οι σχετικές αρμοδιότητες του προσωπικού. Όλο το προσωπικό και οι 
εξωτερικοί συνεργάτες (όταν αυτό απαιτείται) είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τις Πολιτικές Ασφαλείας 
που εμπίπτουν στο πεδίο των δραστηριοτήτων τους.  

Η Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για την εφαρμογή της 
παρούσας και των επιμέρους Πολιτικών Ασφαλείας. 

Για την τεκμηρίωση της εφαρμογής του ΣΔΑΠ, η εταιρεία συμπληρώνει με ευθύνη του ΥΔΑΠ το “Statement 
of Applicability” ΕΠΔ.15.01.01. 

Σύμφωνα λοιπόν με το πρότυπο πλαίσιο ασφάλειας των υπηρεσιών της εταιρείας, οι στρατηγικοί της στόχοι 
είναι οι ακόλουθοι : 

• Υψηλές αποδόσεις επιχειρησιακών επενδύσεων που πηγάζουν από την πληροφορική 

• Διαχείριση πληροφοριακού κινδύνου 
• Βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών 

• Ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες 

• Εξασφάλιση της συνέχειας και της διαθεσιμότητας της υπηρεσίας. 
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1.1 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΠΕΛΑΤΕΣ 

• Να μην διαρρεύσουν τα προσωπικά τους δεδομένα  
• Να διασφαλίζει η εταιρεία την αδιάλειπτη παροχή 

υπηρεσιών (business continuity)    
• Να συμμορφώνεται η εταιρεία με τη νομοθεσία 

ΚΥΒEΡΝΗΣΗ / ΑΡΧEΣ / ΤΡAΠΕΖΕΣ / ΦΟΡΕIΣ 
ΔΗΜΟΣIΟΥ ΣΥΜΦEΡΟΝΤΟΣ ΑΡΧΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΑΠΔΠΧ) 

• Να συμμορφώνεται η εταιρεία με τη νομοθεσία 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

• Να μην διαρρεύσουν συμβάσεις των εργαζομένων με 
οικονομικά ή προσωπικά στοιχεία  

• Να μην διαρρεύσουν video ή φωτογραφίες χωρίς τη ρητή 
θέλησή των εργαζομένων 

• Να προστατεύεται η υγεία και η ασφάλεια των 
εργαζομένων 

ΜΕΤΟΧΟΙ / ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ 

• Να μην διαρρεύσουν οικονομικά στοιχεία 
• Να μην διαρρεύσουν προσωπικά δεδομένα  
• Να συμμορφώνεται η εταιρεία με τη νομοθεσία 
• Να μην διαρρεύσουν διαβαθμισμένες πληροφορίες 
• Να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή συνέχεια της Εταιρείας 
• Να μην διαρρεύσει τεχνογνωσία 
• Τήρηση & Εφαρμογή Κώδικα Δεοντολογίας και κανονισμό 

λειτουργίας της Εταιρείας από το προσωπικό και 
συνεργάτες της Εταιρείας 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ  

• Να μην διαρρεύσουν οι συμβάσεις συνεργασίας 
• Να μην διαρρεύσει τεχνογνωσία 
• Να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Εταιρείας ως 

προς την υλοποίηση των ανατεθειμένων σε αυτούς 
εργασιών 

• Να συνεργάζονται με τα στελέχη του οργανισμού 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ 
(ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ) 

• Να συμμορφώνεται η Εταιρεία με τη νομοθεσία για την 
ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στο χώρο της 
εργασίας 

• Να ενημερώνονται για αξιόποινες πράξεις 
• Να τους παρέχονται σωστές και έγκυρες πληροφορίες για 

το συμβάν εκτάκτου ανάγκης 
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1.2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Το πεδίο εφαρμογής του ΣΔΑΠ της εταιρείας είναι: 

«Παροχή νοσοκομειακών υπηρεσιών αποκατάστασης, ενδονοσοκομειακών ιατρικών υπηρεσιών 
ειδικότητας φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, άλλων νοσοκομειακών υπηρεσιών που παρέχονται 

από ιατρούς και υπηρεσιών ασθενοφόρων» 

Η τήρησή του είναι υποχρεωτική από όλο το προσωπικό και τους συνεργάτες της Εταιρείας, στο μέτρο που 
αφορά τον καθένα. 

 

1.3 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΔΑΠ 

Από τις παραγράφους του Annex A του προτύπου ISO 27001:2013 έχουν εξαιρεθεί και δεν εφαρμόζονται 
οι εξής παράγραφοι: Α.8.2.2, Α.9.4.5 , Α.10.1.2 , Α.12.1.4 , Α.14.2 (εκτός του Α.14.2.7) , Α.11.16, Α.18.1.5. 
Οι λόγοι της μη εφαρμογής καταγράφονται στη Δήλωση Εφαρμοσιμότητας ΕΠΔ.15.01.01.  

 

1.4 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΥΔΑΠ)  

Υπεύθυνος για την τακτική ανασκόπηση της πολιτικής ασφάλειας των πληροφοριών καθώς και για την 
εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας ορίζεται ο κ. Παπαϊωάννου Αθανάσιος. 
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1.5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Η Ασφάλεια Πληροφοριών αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα για τον Οργανισμό μας προκειμένου: 

• Να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με τις σχετικές κείμενες νομικές και 
κανονιστικές απαιτήσεις,  

• Να προστατεύσει τα συμφέροντα της εταιρείας και όσων συναλλάσσονται με αυτή και την 
εμπιστεύονται για τη χρήση και διακίνηση των εμπιστευτικών δεδομένων τους 

• Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα και της εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, 
που παράγονται, λαμβάνονται και διακινούνται. 

• Να μεγιστοποιήσει την αξιοπιστία των πληροφοριακών πόρων της εταιρείας. 

Για τος παραπάνω λόγους ο Οργανισμός μας σχεδίασε, υλοποίησε και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης 
Ασφάλειας Πληροφοριών και Προστασίας της Ιδιωτικότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 27001:2013 
και ISO/IEC 27701:2019 το οποίο στοχεύει στα ακόλουθα: 

• Προστασία του φυλασσόμενου αρχείου, των υπολογιστικών πόρων και της διακινούμενης 
πληροφορίας από κάθε απειλή, εσωτερική ή εξωτερική, σκόπιμη ή τυχαία, 

• Συστηματική αποτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων που αφορούν στη διασφάλιση 
πληροφοριών, προσβλέποντας στην ορθή και έγκαιρη διαχείρισή τους, 

• Αρχειοθέτηση δεδομένων, αποφυγή ιών και εξωτερικών εισβολών, έλεγχο πρόσβασης στα 
συστήματα, καταγραφή όλων των περιστατικών ασφαλείας και διαχείριση απρόσμενων 
εξελίξεων, 

• Διαρκή ενημέρωση της διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών και 
την διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το προσωπικό, 

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την παρακολούθηση 
της λειτουργίας του Συστήματος, καθώς και για την ενημέρωση όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού για 
την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών. 

Το σύνολο του προσωπικού που εμπλέκεται στις δραστηριότητες και διαδικασίες που περιγράφονται και 
αφορούν στην Ασφάλεια Πληροφοριών έχει την ευθύνη να εφαρμόζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες του 
Συστήματος στον τομέα της εργασίας του. 

Η Διοίκηση δεσμεύεται πλήρως για την πιστή εφαρμογή του Συστήματος και τη παροχή των απαιτούμενων 
πόρων για τη συνεχή βελτίωσή του. 
 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
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1.6 COMMUNICATION PLAN 

Στόχος: Να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι της εταιρείας έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που 
χρειάζονται και γνωρίζουν το εύρος των πληροφοριών που μπορούν να επικοινωνήσουν εντός και εκτός 
εταιρείας.  

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  
Τηλέφωνο, Mail, Φυσικό 
έγγραφο, intranet 

• Εσωτερικά έγγραφα 
• Στοιχεία βλαβών  
• Στόχοι εταιρείας 
• Πολιτικές εταιρείας 
• Διαδικασίες εταιρείας 

ΠΕΛΑΤΕΣ 
(ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ)  

Τηλέφωνο, Mail, Φυσικό 
έγγραφο, Courier 

• Συμβάσεις 
• Οικονομικά στοιχεία 
• Ιστορικό πελατών 

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΑΠΔΠΧ) 

Τηλέφωνο, Mail, Φυσικό 
έγγραφο, Courier 

• Αναφορές παραβιάσεων 
• Κείμενα διαβουλεύσεων  
• Ορισμός Data Protection 

Officer 
• Αρχείο δραστηριοτήτων 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ  
(ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ, ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ) 

Τηλέφωνο, Mail, Φυσικό 
έγγραφο, Fax, Courier 

• Οικονομικά στοιχεία 
• Συμβάσεις  

ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  
(ΥΔΑΠ) 

Τηλέφωνο, Mail, Fax, 
Courier 

• Συμβάσεις  
• Αποδεικτικά πληρωμών  

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΛΠ.  
(ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ)  

Τηλέφωνο • Στοιχεία της εταιρείας  
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 1.7 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

1.7.1 Αρμοδιότητες Διοίκησης 

Οι βασικές αρμοδιότητες της Διοίκησης σε σχέση με τη διαχείριση της Ασφάλειας της Πληροφορίας στην 
Εταιρεία είναι: 

• Η διαμόρφωση της πολιτικής της Εταιρείας σε σχέση με την Ασφάλεια της Πληροφορίας 

• Η έγκριση και η ανασκόπηση των Πολιτικών Ασφαλείας της Πληροφορίας, καθώς και των σχετικών 
Διαδικασιών και Οδηγιών Εργασίας.  

• Η έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης των Κινδύνων και των Σχεδίων Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών 
(Εταιρικής Συνέχειας). 

• Η διασφάλιση των πόρων που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος 
Διαχείρισης Ασφάλειας της Πληροφορίας. 

• Η δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών στην εταιρία για την προώθηση της κατανόησης και 
εμπέδωσης από το προσωπικό του ρόλου και των ευθυνών του που συνδέονται με την Ασφάλεια 
της πληροφορίας. 

• Η μέριμνα για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας της Πληροφορίας 
• Η λήψη αποφάσεων για την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων σε 

σχέση με την Ασφάλεια της πληροφορίας. 

 
1.7.2 Αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Διαχείρισης Ασφάλειας της Πληροφορίας 

Εκπρόσωπος της Διοίκησης σε θέματα Ασφάλειας της Πληροφορίας είναι ο Υπεύθυνος Διαχείρισης 
Ασφάλειας της Πληροφορίας (εφεξής ΥΔΑΠ), που ορίζεται από αυτήν και, επιπλέον των άλλων καθηκόντων 
του, έχει τις επόμενες υπευθυνότητες: 

• Συνεργασία με τη Διοίκηση για την ανάπτυξη Πολιτικών Ασφαλείας, διαδικασιών και πρότυπων 
μεθόδων, σύμφωνα με την Γενική Πολιτική Ασφάλειας της Εταιρείας 

• Μέριμνα για την εφαρμογή, διατήρηση και παρακολούθηση των Πολιτικών Ασφάλειας, ώστε να 
διασφαλίζεται η τήρηση των νομοκανονιστικών απαιτήσεων, της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας 
και των απαιτήσεων των προτύπων 

• Ενημέρωση της Διοίκησης για την επίδοση και βελτίωση των Πολιτικών Ασφάλειας 
• Ενημέρωση του καταλόγου πληροφοριακών στοιχείων της εταιρείας και διαβάθμιση της 

σπουδαιότητάς τους, σε συνεργασία με τα αρμόδια επιχειρησιακά στελέχη 

• Συντονισμός της Ομάδας Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τον εντοπισμό και την 
αξιολόγηση των κινδύνων που απειλούν τα πληροφοριακά αγαθά της Εταιρείας, σε συνεργασία με 
τα αρμόδια επιχειρησιακά στελέχη 

• Η συνεργασία με τη Διοίκηση και την Ομάδα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τον 
καθορισμό των απαραίτητων ελέγχων για την αντιμετώπιση των κινδύνων. 
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• Παρακολούθηση και αναφορά στη Διοίκηση για οποιοδήποτε περιστατικό ασφαλείας και 
ενεργοποίηση του αντίστοιχου σχεδίου και στρατηγικής για την αντιμετώπιση και την αποφυγή 
επανεμφάνισής του. 

• Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση 
των κινδύνων και αναφέρει σχετικά στη Διοίκηση. 

• Οργάνωση και διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του 
Συστήματος 

• Επικοινωνία με εξωτερικούς Φορείς σε σχέση με τη Διαχείριση της Ασφάλειας των Πληροφοριών 

• Μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με τη Διαχείριση της Ασφάλειας και τη 
σημασία της συμμετοχής στην εφαρμογή του Συστήματος. 

• Προετοιμασία και συντονισμός της Ανασκόπησης του ΣΔΑΠ από την Διοίκηση. 

Ο ΥΔΑΠ αναφέρεται απευθείας στην Διοίκηση για όλα τα θέματα σχετικά με την Ασφάλεια της Πληροφορίας 
και είναι εξουσιοδοτημένος να ενεργεί για λογαριασμό της πάνω σ’ αυτά. 

 
1.7.3 Αρμοδιότητες Ομάδας Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών 

Ως μέλη της Ομάδας Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ορίζονται: 

• Ο Γενικός Διευθυντής 
• Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών 
• Ο Τεχνικός Ασφαλείας 

Οι βασικές αρμοδιότητες της Ομάδας Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών είναι: 

• Η εξέταση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΣΔΑΠ και ο  
εντοπισμός των εμπλεκομένων πληροφοριακών περιουσιακών στοιχείων και των κινδύνων που τα 
απειλούν. 

• Η εκτίμηση και αξιολόγηση της επικινδυνότητας των εντοπισθέντων κινδύνων. 

• Η εξέταση οι προτάσεις και η καταγραφή μέτρων ελέγχου για την αντιμετώπιση των κινδύνων. 

• Η περιοδική ανασκόπηση της αποτελεσματικότητας των πλάνων διαχείρισης των κινδύνων. 

• Ο εντοπισμός των περιπτώσεων κατάστασης εκτάκτου ανάγκης και συντονισμών των ενεργειών για 
την κατάρτιση και έγκριση σχεδίων εκτάκτου ανάγκης.  

• Η ανασκόπηση της αποτελεσματικότητας των σχεδίων εκτάκτου ανάγκης. 

 
1.7.4 Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Τμημάτων 

Οι βασικές αρμοδιότητες των Προϊσταμένων των Τμημάτων της εταιρείας σε σχέση με τη διαχείριση της 
Ασφάλειας της πληροφορίας στην εταιρεία είναι: 
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• Η συμμετοχή στον εντοπισμό, την εκτίμηση και το σχεδιασμό της διαχείρισης των κινδύνων που 
σχετίζονται με τα πληροφοριακά αγαθά που διαχειρίζεται η Μονάδα τους. 

• Η επίβλεψη της τήρησης των Πολιτικών Ασφαλείας από τα στελέχη του τμήματός τους. 

• Η ενεργός συμμετοχή στην ανασκόπηση σχετικών περιστατικών ασφαλείας, ώστε να διερευνηθούν 
οι αιτίες τους και να σχεδιαστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. 

• Ο εντοπισμός σημαντικών αλλαγών και τάσεων που μπορεί να επηρεάσουν τις πρακτικές για την 
Ασφάλεια της πληροφορίας στο χώρο ευθύνης τους και η συνεργασία με τον ΥΔΑΠ και τη Διοίκηση 
για την προσαρμογή στις νέες συνθήκες. 

 
1.7.5 Αρμοδιότητες Προσωπικού 

Οι βασικές αρμοδιότητες του εμπλεκόμενου στο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφορίας 
προσωπικού σε σχέση με τη διαχείριση της Ασφάλειας της πληροφορίας στην Εταιρεία είναι: 

• Η εφαρμογή των Πολιτικών Ασφαλείας, των σχετικών διαδικασιών και οδηγιών εργασίας που 
εμπίπτουν κατά την εκτέλεση της εργασίας του 

• Η άμεση αναφορά στον ΥΔΑΠ οποιουδήποτε περιστατικού ασφαλείας εμπίπτει στην αντίληψή του. 

 
2. ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Οποιοσδήποτε εργαζόμενος παραβιάσει την παρούσα Πολιτική Ασφάλειας μπορεί να υπόκειται σε 
πειθαρχικές κυρώσεις κατά την κρίση της Διοίκησης της εταιρείας. 
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