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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 

 Η Γενική Πανελλαδική ΣΥΝ. Π. Ε. έχει εγκρίνει και εφαρµόζει Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών 

µέσω της οποίας επιβλέπει και ελέγχει την ασφάλεια των πληροφοριακών της αγαθών, µε στόχο 

την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και των πιθανών επιπτώσεών τους, στην εύρυθµη λειτουργία 

του Συνεταιρισµού.  

Σκοπός της Πολιτικής, είναι η διασφάλιση της εµπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της 

διαθεσιµότητας των πληροφοριών του Συνεταιρισµού, ανάλογα µε την κρισιµότητά τους για την 

επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων, καθώς και της συµµόρφωσής του µε το ισχύον νοµοθετικό 

και ρυθµιστικό πλαίσιο. 

Η Πολιτική Ασφάλειας αποτελεί το σύνολο, των κανόνων, των διαδικασιών, των ρόλων και των 

αρµοδιοτήτων για τη διασφάλιση της προστασίας των πληροφοριακών συστηµάτων του 

Συνεταιρισµού και την εύρυθµη επιχειρησιακή του συνέχεια. 

Πρωταρχικοί Στόχοι της Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών είναι : 

 η συµµόρφωση µε τις νοµοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, 

 η διασφάλιση και προστασία θεµελιωδών δικαιωµάτων, ιδίως των προσωπικών δεδοµένων, 

των φυσικών προσώπων που συµβάλλονται µε τον Συνεταιρισµό, καθώς και των 

εργαζοµένων και συνεργατών της, 

 η διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας των πληροφοριακών συστηµάτων, 

 η εφαρµογή, η ανασκόπηση και η συνεχής βελτίωση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας 

Πληροφοριών, το οποίο είναι βασισµένο στο διεθνές πρότυπο ISO 27001/2013, 

 η αναγνώριση των ευπαθειών και των κινδύνων και η διαχείρισή τους, λαµβάνοντας τα 

κατάλληλα αντίµετρα.  

 η ανάπτυξη ισχυρής κουλτούρας ασφάλειας 

Για την αποτελεσµατική διαχείριση της πιθανότητας έκθεσης σε κίνδυνο και της επικινδυνότητας, 

η πολιτική καλύπτει τις θεµατικές ενότητες ασφάλειας πληροφοριών όπως αυτές αναφέρονται 

στο πρότυπο ISO 27002. 

Ο Συνεταιρισµός διενεργεί σε τακτική βάση εκτιµήσεις κινδύνου στα πληροφοριακά συστήµατα, 

καλύπτοντας το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων (αναγνώριση, αξιολόγηση, αντιµετώπιση, 

παρακολούθηση, όρια ανοχής) και λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για την ελαχιστοποίησή τους. 

Εν συνεχεία, εφαρµόζει πλαίσιο αξιολόγησης κινδύνων, µέσω του οποίου καθορίζονται δείκτες 

απόδοσης, περιγράφεται η µεθοδολογία µέτρησής τους και παράγονται περιοδικές αναφορές 

προς τη ∆ιοίκηση. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνεταιρισµού διασφαλίζει πως το σύστηµα διακυβέρνησης του 

Συνεταιρισµού και ιδίως το σύστηµα διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου, διαχειρίζεται 

επαρκώς τους κινδύνους ICT και ασφάλειας του Συνεταιρισµού. 

Τα υπόχρεα πρόσωπα δεσµεύονται άµεσα από την Πολιτική, που καθιδρύει συγκεκριµένες 

υποχρεώσεις τους και οφείλουν να τηρούν µε κάθε επιµέλεια τα ειδικότερα καθήκοντά τους στο 

πλαίσιο της οργανικής τους θέσης ή των όρων συνεργασίας τους µε το Συνεταιρισµό όσον 

αφορά τους εξωτερικούς συνεργάτες / τρίτα µέρη. 
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