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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Πολιτική για την Ασφάλεια των πληροφοριών 

Η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της Ασφάλειας των πληροφοριών αποτελεί 

κύριο µέληµα της εταιρείας ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ και φιλοσοφία όλων των εργαζοµένων της. 

Στόχος µας είναι η προσφορά υπηρεσιών εξαιρετικής ποιότητας και υψίστης ωφέλειας µε 

γνώµονα την Ασφάλεια των Πληροφοριών. 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, όλα τα αναγκαία µέτρα και οι ρυθµίσεις για τη διαχείριση 

της Ασφάλειας των πληροφοριών έχουν ορισθεί και αποτελούν το Σύστηµα ∆ιαχείρισης 

Ασφάλειας Πληροφοριών. 

Βασικός σκοπός της Ασφάλειας Πληροφοριών είναι η προστασία της εταιρικής συνοχής και η 

ελαχιστοποίηση τον κινδύνων µέσω της αποτροπής συµβάντων ασφαλείας και µείωσης των 

πιθανών επιπτώσεών τους. 

Στόχος της Πολιτικής για την Ασφάλεια των πληροφοριών είναι η προστασία της εταιρείας 

από εσωτερικές, εξωτερικές, σκόπιµες ή συµπτωµατικές απειλές. 

Αναλυτικά η µεθοδολογία θέσπισης των στόχων περιγράφονται στη διαδικασία ∆05 

ΈΛΕΓΧΟΣ, ΜΕΤΡΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Οι στόχοι τεκµηριώνονται στο Ε05-01 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ. 

Η εταιρεία µας δεσµεύεται για: 

� Την ασφάλεια των πληροφοριών σε σχέση µε όλες τις δραστηριότητες, διεργασίες, 

υπηρεσίες και προϊόντα της, επιβεβαιωµένη και εξακριβωµένη σε όλο το φάσµα των 

δραστηριοτήτων της 

� Την προστασία των πληροφοριών από µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση 

� Την εξασφάλιση της εµπιστευτικότητας των πληροφοριών 

� Τη διατήρηση της ακεραιότητας των πληροφοριών  

� Την εξασφάλιση της ∆ιαθεσιµότητας των πληροφοριών που απαιτούνται για την οµαλή 

λειτουργία της εταιρείας 

� Τη συµµόρφωση των προϊόντων και υπηρεσιών της ως προς τις ισχύουσες νοµοθετικές 

διατάξεις  

� Την εκπαίδευση των εργαζοµένων σχετικά µε θέµατα που αφορούν την ασφάλεια των 

πληροφοριών 

� Τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας 

Πληροφοριών  

και σχεδιάζει την υλοποίησή τους µέσω:  

� Του καθορισµού των στόχων µας και της συστηµατικής παρακολούθησης υλοποίησης 

τους. 

� Της διάθεσης όλων των απαραίτητων πόρων και µέσων για την εξασφάλιση της 

απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσµατικής λειτουργίας της εταιρείας  
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� Εκπλήρωσης όλων των σχετικών νοµοθετικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων των 

πελατών, ώστε όλες οι δραστηριότητες/υπηρεσίες/προϊόντα να ευθυγραµµίζονται µε τις 

απαιτήσεις για την ασφάλεια των πληροφοριών 

� Της άρτιας οργάνωσης, εκπαίδευσης και εξέλιξης του προσωπικού µας και της 

παρότρυνσης για διαρκή βελτίωση  

� Της παρακολούθησης κρίσιµων παραµέτρων των διεργασιών µας ώστε να εξασφαλίζεται 

η ασφάλεια των πληροφοριών σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της. 

Αρµόδιος για την εφαρµογή της Πολιτικής για την Ασφάλεια Πληροφοριών ορίζεται ο 

Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας των πληροφοριών. 

Οι υπεύθυνοι κάθε τµήµατος ορίζονται ως αρµόδιοι για την εφαρµογή της Πολιτικής για την 

Ασφάλεια Πληροφοριών στα τµήµατά τους. 

Η συµµόρφωση µε την Πολιτική για την Ασφάλεια Πληροφοριών και εποµένως η προστασία 

της ασφάλειας των πληροφοριών στο σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, είναι 

υποχρεωτική για όλους τους εργαζοµένους της εταιρείας. 

Η πολιτική για την ασφάλεια των πληροφοριών ανασκοπείται σε ετήσια βάση και εγκρίνεται 

από το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ . 
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