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4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 

Η Εταιρία θεωρεί στρατηγικής σημασίας την ασφάλεια των πληροφοριών. Η 

Εταιρία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης, βάση των απαιτήσεων του Προτύπου 

EN ISO 27001:2013 για την διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών, 

καλύπτοντας τεκμηριωμένα τις απαιτήσεις που απορρέουν από το Πρότυπο. 

Εφαρμόζει τεκμηριωμένες διαδικασίες που ορίζουν: 

 Τις ενέργειες για την τεκμηρίωση του συστήματος 

 Την συνεχή βελτίωση του συστήματος 

 Τη μεθοδολογία διενέργειας των εσωτερικών ελέγχων 

 Τον έλεγχο της εφαρμογής του συστήματος 

 Την θέσπιση και παρακολούθηση των στόχων 

 Τις ενέργειες για την ασφάλεια του Οργανισμού 

 Την ταξινόμηση τον πόρων και τον έλεγχο αυτών 

 Την ασφάλεια του προσωπικού 

 Την φυσική και περιβαλλοντική προστασία 

 Την λειτουργία του Οργανισμού και την επικοινωνία 

 Τον έλεγχο της πρόσβασης 

 Την αναγνώριση των κινδύνων και την αντιμετώπιση περιστατικών 

 Τον έλεγχο της επιχειρηματικής συνέχειας 

 Τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του συστήματος 

Το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών λειτουργεί με την 

συμμετοχή όλων των στελεχών της Διοίκησης, των Οργανωτικών Μονάδων 

της Εταιρίας και εφαρμόζεται δυναμικά ώστε να είναι εφικτή η συνεχής 

βελτίωσή του. 

Η Διοίκηση της Εταιρίας, έχει αναγνωρίσει τους ρόλους και τις υπευθυνότητες 

του προσωπικού, ώστε να υπάρχει συνεχής λειτουργία και αντιμετώπιση του 

οποιουδήποτε κινδύνου παρουσιαστεί. 

Έχουν τεθεί στόχοι για την ορθή εφαρμογή της ασφάλειας των πληροφοριών 

και  έχει γίνει προσπάθεια για την καταγραφή και αναγνώριση των κινδύνων. 

Το Σύστημα Διαχείρισης ασφάλειας των πληροφοριών, συνδέεται στενά με το 

σύστημα διαχείρισης ποιότητας που η Εταιρία εφαρμόζει. Και τα δύο 

συστήματα, αποτελούν τον βασικό άξονα της πολιτικής μας και πρέπει να 
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ακολουθούνται και να στηρίζονται από όλο το προσωπικό και τους συνεργάτες 

μας και να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας. 

Είναι, τέλος, στόχος μας, η εξασφάλιση στο προσωπικό όλων  των αναγκαίων 

υλικοτεχνικών υποδομών, ώστε να μπορούν να βελτιστοποιούν τις 

καθημερινές τους δραστηριότητες, με τέτοιο τρόπο που να συντελούν στην 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. 

Ιδιοκτήτης της Πολιτικής Ασφάλειας είναι η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

Α.Ε. Το παρόν έντυπο αποτελεί εσωτερικό του συστήματος διαχείρισης 

ασφάλειας πληροφοριών και ανασκοπείται όποτε κρίνεται απαραίτητο από την 

Διοίκηση για την καταλληλόλητα του. 

Για την Εταιρία  
 

 

 

 

5. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 

Την ευθύνη για την τήρηση της παρούσας έχει η Διοίκηση της Εταιρίας. 
 

6. ΕΝΤΥΠΑ 

Στην διαδικασία αυτή, δεν εμπλέκονται έντυπα. Ως τεκμηρίωση η Εταιρία έχει 

την προαναγραφόμενη δήλωση πολιτικής για την διαχείριση της ασφάλειας 

πληροφοριών. 

 


