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1. Εισαγωγή 

Η εταιρεία IMS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. έχει αναπτύξει, εφαρμόζει και διατηρεί Σύστημα Διαχείρισης 

Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013. Το σύστημα έχει αναπτυχθεί για να 

καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου.  Το πρότυπο χρησιμοποιεί διεργασιακή προσέγγιση, η οποία 

ενσωματώνει την μεθοδολογία του κύκλου ζωής «Σχεδιάζω -Εκτελώ-Ελέγχω-Βελτιώνω», και έτσι έχει 

υιοθετηθεί και από την εταιρεία αναφορικά με το ΣΔΑΠ.  Ο κύκλος ζωής δίνει την δυνατότητα στην 

επιχείρηση να διασφαλίζει ότι οι διεργασίες της διαθέτουν επα ρκείς πόρους, υπόκεινται σε κατάλληλη 

διαχείριση, και οι ευκαιρίες για βελτίωση εντοπίζονται και αξιοποιούνται.  

 

 

 

2. Σκοπός 

Για την IMS, η Ασφάλεια των Πληροφοριών αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα, προκειμένου:  

• Να διασφαλίσει την διαθεσιμότητα, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των  πληροφοριών που 

διακινούνται 

• Να διασφαλίσει την ασφαλή τήρηση, την επεξεργασία και τη μετάδοση των πληροφοριών  

• Να μεγιστοποιήσει την αξιοπιστία των πληροφοριακών πόρων της εταιρείας  

• Να προστατεύσει τα συμφέροντα της εταιρείας και όσων συναλλάσσονται με αυτή 

• Να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με τις κείμενες νομικές και 

κανονιστικές απαιτήσεις  
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3. Στόχοι 

H εφαρμογή του ΣΔΑΠ στοχεύει στα ακόλουθα:  
 

• Προστασία των υπολογιστικών πόρων και της διακινούμενης πληροφορίας στις υπηρεσίες 

της εταιρείας 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 

 

• Πλήρη δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας στην πιστή εφαρμογή και στη συνεχή 

βελτίωση του ΣΔΑΠ, το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 

27001:2013 

 
 
4. Ευθύνη 

 
Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την παρακολούθηση  της 

λειτουργίας του ΣΔΑΠ, καθώς και για την ενημέρωση όλου του εμπλεκόμ ενου 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 την  πολιτική και τις ανάλογες 

Διαδικασίες του ΣΔΑΠ στον τομέα της εργασίας του.  

 

Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι δεσμέυονται στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας και στην  τήρηση 

των αρχών σε σχέση με την Ασφάλεια Πληροφοριών . 

 

 

 

Για την IMS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 

 

 

 

Μιχαήλ Μουστάκας 

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος  
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5. Τροποποιήσεις 

 
Έκδοση Ημερομηνία Περιγραφή Τροποποίησης  

01 31/01/2022 Αρχική Έκδοση 

 


