
 

Statement / ISO 27001:2013 

ΠΟΛΘΣΘΚΗ ΑΦΑΛΕΘΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΩΝ 

 

Η Δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο Intelligent Security P.C. δεζκεύεηαη λα δηαρεηξίδεηαη ηα ζέκαηα Δηαρείξηζεο 

Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηώλ κε ηελ ίδηα ππεπζπλόηεηα θαη ζεκαζία κε ηελ νπνία αληηκεησπίδεη ην ζύλνιν 

ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο επηρείξεζεο. Πηζηεύνπκε όηη κε ηνλ ηξόπν απηό, κεγηζηνπνηείηαη ε σθέιεηα από ηε 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, γηα ηνπο πειάηεο, θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο καο. 

πγθεθξηκέλα, δεζκεπόκαζηε λα ππνζηεξίμνπκε ηελ εθαξκνγή κεζόδσλ Δηαρείξηζεο Αζθάιεηαο 

Πιεξνθνξηώλ, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αθεξαηόηεηα, ε δηαζεζηκόηεηα θαη ε εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ 

πιεξνθνξηώλ πνπ δηαρεηξηδόκαζηε. 

θνπεύνπκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηε δέζκεπζή καο αθνινπζώληαο ηηο αξρέο ηεο πξόιεςεο θαη 

πξνζηαζίαο ζύκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο αιιά θαη κε ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ην 

επξύηεξν πιαίζην πνπ έρεη αλαπηύμεη ε εηαηξεία γηα ηε δηαρείξηζε θηλδύλσλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο, 

θαζώο θαη κέζσ ηεο δεκνζηνπνίεζεο ησλ ελεξγεηώλ καο θαη ηεο ζπλερνύο βειηίσζεο ηεο επίδνζήο καο 

ζηνπο ηνκείο ηεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηώλ.  

Η ζπλερήο απηή πξνζπάζεηα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ παξαθνινύζεζε θαη εθαξκνγή ησλ ζύγρξνλσλ 

ηερλνινγηώλ θαη δηεζλώλ πξαθηηθώλ, κε ηνλ θαζνξηζκό ζηόρσλ θαη θξηηεξίσλ βάζεη ησλ νπνίσλ 

δηελεξγείηαη ζπλερήο αμηνιόγεζε ηνπ επηπέδνπ επηθηλδπλόηεηαο, κε ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ 

αληηκεηώπηζεο θαη κε ηελ ελεκέξσζε, εθπαίδεπζε θαη ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε δηαρείξηζε ηεο 

αζθάιεηαο πιεξνθνξηώλ. 

Η δηαξθήο αλαδήηεζε κεζόδσλ βειηίσζεο ησλ εθαξκνδόκελσλ κεζόδσλ δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο 

πιεξνθνξηώλ, ζα βνεζήζεη ηελ εηαηξεία καο λα πξνζηαηεύεη ζπλερώο όιν θαη πην απνηειεζκαηηθά ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ δηαρεηξίδεηαη. Γηα ηελ εμέιημε ησλ ελεξγεηώλ καο απηώλ, ζα ελεκεξώλνπκε ηνπο 

πειάηεο, ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηνπο κεηόρνπο ηεο εηαηξείαο. 

Η Δηνίθεζε δίλεη ηελ πιήξε ππνζηήξημή ηεο ζην ύζηεκα Δηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηώλ θαηά 

ISO 27001:2013 θαη ζε ζπλελλόεζε κε ην πξνζσπηθό δεζκεύεηαη λα θαζνξίδεη αληηθεηκεληθνύο ζθνπνύο 

θαη ζηόρνπο ηνπο νπνίνπο θαη ζα αλαζθνπεί ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ώζηε λα βξίζθεηαη πάληα 

εληόο ησλ πξνδηαγξαθώλ πνπ έρεη ζέζεη. 

 

Θεζζαινλίθε 01 - 07 – 2022 

 

 

 

ΗΛΘΑ ΜΠΑΚΘΡΣΖΗ 
Νόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο Δηνίθεζεο 

 



 

Statement / ISO 9001:2015 

ΠΟΛΘΣΘΚΗ ΠΟΘΟΣΗΣΑ 

 

Η Πνιηηηθή Πνηόηεηαο ηεο Intelligent Security, εθθξάδεηαη κέζα από ην ύζηεκα Δηαρείξηζεο Πνηόηεηαο , 
ζύκθσλα κε ηo δηεζλή πξόηππo ΕΝ ISO 9001:2015. 

H εηαηξία, έρνληαο αλαγλσξίζεη ηνλ ξόιν ηεο ζηελ  αζθάιεηα, σο εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηώλ θαη 
εκπνξίαο ζπζηεκάησλ αζθαιείαο, δξαζηεξηνπνηείηαη κε ζηόρν ηε κείσζε ή θαη εμάιεηςε ζπκβάλησλ 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειιηπή πξνζέγγηζε ηεο αζθάιεηαο ζε επηρεηξήζεηο, θαηνηθίεο θαη άιινπο 
ρώξνπο.   
 
Η εηαηξία ιακβάλνληαο ππόςε ηεο ηελ αλάγθε ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηώλ ηεο, ησλ ζπλεξγαηώλ ηεο θαη 
όισλ ησλ ππνινίπσλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ, ηε λνκνζεζία, ηε ζύγρξνλε ηερλνγλσζία, ηηο 
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ηηο δπλαηόηεηεο πνηνηηθνύ ειέγρνπ, ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ηνπ 
αληαγσληζκνύ θαη άιινπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο ζηελ 
ειιεληθή αγνξά, δεζκεύεηαη: 
 
 Να παξέρεη όια ηα απαξαίηεηα κέζα θαη πόξνπο γηα ηελ ζπλερή θαη απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ 

πζηήκαηνο Δηαρείξηζεο Πνηόηεηαο θαη ηε ζπλερή βειηίσζή ηεο επίδνζήο ηνπ. 
 Να αμηνινγεί ηελ επίδνζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ πζηήκαηνο Δηαρείξηζεο Πνηόηεηαο  από 

ηελ θαζηέξσζε θαη παξαθνινύζεζε ησλ βαζηθώλ δεηθηώλ επίδνζεο ησλ επηρεηξεζηαθώλ 
δηεξγαζηώλ. 

 Να θαζηεξώλεη, λα ειέγρεη ηελ πνξεία πινπνίεζεο θαη λα αλαζθνπεί ηνπο αληηθεηκεληθνύο ζθνπνύο 
θαη ζηόρνπο ηεο γηα ηελ πνηόηεηα θαη ηα πιάλα επίηεπμεο απηώλ. 

 Να ζπλερίζεη ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο, ηεο πνηνηηθήο  δηαρείξηζεο πνπ βαζίδεηαη ζε 
ελδνεπηρεηξεζηαθέο κεηξήζεηο 

 
Οη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί θαη ζηόρνη ηεο Intelligent Security γηα ηελ πνηόηεηα ππνζηεξίδνληαη από: 
 
 Σελ αλάιπζε ησλ θηλδύλσλ, ησλ επθαηξηώλ θαη ησλ παξαγόλησλ επίδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

πνηόηεηαο θαη ηνλ νξηζκό ελεξγεηώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ απεηιώλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 
επθαηξηώλ. 

 Σε ζηειέρσζε ηεο εηαηξείαο κε θαηάιιειν, ηθαλό θαη άξηηα εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό 
 Σελ επηινγή αμηόπηζησλ εμσηεξηθώλ παξόρσλ (πξνκεζεπηώλ θαη ζπλεξγαηώλ) 
 Σε ζπλέπεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ζηελ πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηώλ 
 Σνλ εμνπιηζκό ηεο επηρείξεζεο κε ζύγρξνλα, άλεηα θαη αζθαιή κεηαθνξηθά κέζα θαη νρήκαηα 
 Σνλ εμνπιηζκό ηεο επηρείξεζεο κε εμεηδηθεπκέλεο ινγηζκηθέο εθαξκνγέο θαη ζπζηήκαηα επνπηείαο 

- παξαθνινύζεζεο πνπ εληζρύνπλ ηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο 
 Σελ θαηαγξαθή, δηεξεύλεζε ησλ αηηηώλ θαη θαηάιιειε δηαρείξηζε όισλ ησλ  ζπκβάλησλ 
 Σελ θαηαγξαθή θαη κείσζε ησλ νπνηνλδήπνηε αζηνρηώλ κε ζηόρν ηελ ζπλερή/πνηνηηθή βειηίσζε 

ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ αζθάιεηαο 
 Σελ αλαζθόπεζε ηνπ πζηήκαηνο Δηαρείξηζεο Πνηόηεηαο από ηε Δηνίθεζε 

 
Η Δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο δεζκεύεηαη λα κεξηκλά θαηάιιεια ώζηε ε Πνιηηηθή Πνηόηεηαο : 
 
 Να είλαη γλσζηή θαη θαηαλνεηή ζ’ όιν ην πξνζσπηθό ηεο κέζσ αλαξηεκέλσλ επηγξαθώλ ζε 

θαηάιιεια ζεκεία ησλ ρώξσλ εξγαζίαο, θαηάιιειε ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε. 
 Να είλαη γλσζηή ζηνπο πειάηεο, ηνπο εμσηεξηθνύο παξόρνπο (πξνκεζεπηέο- ζπλεξγάηεο) ηεο 

εηαηξείαο θαη ηα ινηπά ελδηαθεξόκελα κέξε. 
 Να αλαζθνπείηαη σο πξνο ηελ ζπλερόκελε θαηαιιειόηεηά ηεο. 
 Να ζηνρεύεη ζηε πνιηηηθή πνηόηεηαο 

 
Σέινο, θαη από ηελ ζέζε απηή, ε Δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο δεζκεύεηαη ξεηά λα ηεξεί ηνπο Νόκνπο θαη ηνπο 
Καλνληζκνύο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ απηή παξέρεη. 

 

Θεζζαινλίθε 31 - 07 – 2022 

 

 

 

ΗΛΘΑ ΜΠΑΚΘΡΣΖΗ 
Νόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο Δηνίθεζεο 

 


