
Οι σύγχρονες επιχειρησιακές απειλές που 
αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε καθηµερινή 

βάση από την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας 
αλλά και τον ολοένα αυξανόµενο όγκο των 

πληροφοριών αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να 
εφαρµόσουν ένα σύστηµα που να διαχειρίζεται 

την ασφάλεια των πληροφοριών τους. Ένα τέτοιο 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών 
βάση του προτύπου ISO/IEC 27001, προσφέρει 

µία αποτελεσµατική προστασία από διάφορους 
επιχειρηµατικούς κινδύνους και απειλές. 

∆ιευθυντές/ Στελέχη Εταιριών που βρίσκονται στη 
διαδικασία πιστοποίησης, 

Τεχνικοί ∆ιευθυντές, 

∆ιευθυντές Πληροφορικής, 

Υπεύθυνοι Συστηµάτων Ασφάλειας Πληροφοριών, 

Επιθεωρητές Συστηµάτων ∆ιαχείρισης, 

Υπεύθυνοι Τµηµάτων & Σύµβουλοι Επιχειρήσεων.

Σε ποιους απευθύνεται
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Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Περιεχόµενα 

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων 
επιλέγονται εισηγητές καταξιωµένοι, µε µεγάλη γνώση 
και εµπειρία στο χώρο των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 
καθώς και σε θέµατα Ασφάλειας Πληροφοριών. Οι 
µέθοδοι διδασκαλίας που χρησιµοποιούνται 
περιλαµβάνουν διαλέξεις, χρήση απτών 
παραδειγµάτων και οµαδική συµµετοχή. 
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Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα της BQC µπορούν να επιδοτηθούν µέσω του ΟΑΕ∆ 
(ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕ∆ παρέχει στις εταιρίες την δυνατότητα εκπαίδευσης του 
προσωπικού τους, εκµεταλλευόµενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές. 
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕ∆ http://laek.oaed.gr. Η 
υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραµµα ΛΑΕΚ 0,24%, µπορεί να γίνει το αργότερο 5 
εργάσιµες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράµµατος. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα έχει ως στόχο να ενηµερώσει για την αναγκαιότητα εφαρµογής των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ασφάλειας 
Πληροφοριών, τα οφέλη που θα αποκοµίσουν από την εφαρµογή τους οι επιχειρήσεις/οργανισµοί αλλά και πώς µια επιχείρηση/οργανισµός 
µπορεί να προχωρήσει στην εφαρµογή και πιστοποίηση του συστήµατος που έχει εφαρµόσει. Μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράµµατος 
οι συµµετέχοντες θα λάβουν µία ολοκληρωµένη γνώση στο θέµα της εφαρµογής διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών βάση του προτύπου 
ISO/IEC 27001:2013.

∆ιάρκεια Εκπαιδευτικού Προγράµµατος:   2 Ηµέρες

Τι είναι ασφάλεια πληροφοριών - Ιστορική αναδροµή

Αναγνώριση πληροφοριακών πόρων και καθορισµός αξίας των 
πληροφοριακών στοιχείων

Απαιτήσεις προτύπου ISO/IEC 27001:2013 - Άλλα πρότυπα και η µεταξύ τους 
σχέση

Αναγνώριση Ελέγχων - Statement of Applicability (SoA)

Καθορισµός της αξίας των πληροφοριακών στοιχείων - Καθορισµός των 
εµπλεκόµενων ρίσκων και επιπτώσεων

Σχέδιο Υλοποίησης Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών


