
 

Στοιχεία Διεξαγωγής 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:   
19 & 20/ 05/ 2020                           
Διάρκεια Προγράμματος:  
14 ώρες 
Ώρες Διεξαγωγής:  
9:00 – 17:15 
Τοποθεσία:   
Αίθουσα ΔΕΚ MINDTHEGAP 
Βασιλέως Κωνσταντίνου 95Α, 
3080, Λεμεσός 

 

Κόστος Συμμετοχής 

Αρχικό Κόστος:   
358 + [VAT (€68.02)] 
 
Κόστος με επιδότηση:   
120 + [VAT (€68.02)] 
 
Κόστος για Ανέργους:   
220 + [συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 

ISO 27001:2013 

 
 

19 & 20 Μαΐου 

Σκοπός του προγράμματος 
Η εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Πληροφοριών σε πολλές εταιρείες 
είναι πλέον δεδομένη λόγω των πολλών απειλών και προβλημάτων που 
προκύπτουν με την ευρεία χρήση της τεχνολογίας και του διαδικτύου.  
Προκειμένου όμως να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία ενός 
Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών θα πρέπει αυτό να 
ελέγχεται και εσωτερικά. Η διαδικασία αυτή αφορά όλες τις επιχειρήσεις 
που εφαρμόζουν σύστημα διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και 
Δεδομένων με βάση το πρότυπο ISO 27001 και υποχρεώνονται να 
διεξάγουν εσωτερικές επιθεωρήσεις. Συνεπώς αποτελεί βασική ανάγκη να 
υπάρχει εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο θα υλοποίει τον έλεγχο αυτό. 
Απώτερος σκοπός λοιπόν του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η 
απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων για την διεξαγωγή εσωτερικών 
επιθεωρήσεων των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001. 
 

Η θεματολογία του σεμιναρίου είναι ιδανική για: 
▪ Υπεύθυνους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) 
▪ Ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων που εφαρμόζουν ή θα εφαρμόσουν  

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών  
▪ Συμβούλους Επιχειρήσεων 
▪ Εσωτερικούς Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης 

 

 
 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΝΑΔ ΚΥΠΡΟΥ.  
Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με 
εργοδοτούμενους τους οι οποίοι 
ικανοποιούν τα κριτήρια της Αρχής θα 
τύχουν της σχετικής επιχορήγησης. 
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Contact Us

 
 

Για Δήλωση Συμμετοχής στο 
πρόγραμμα αποστείλτε 
συμπληρωμένη την Αίτηση που θα 
βρείτε σε αρχείο στην ιστοσελίδα 
μας ή ζητήστε την από τα άτομα της 
ομάδα μας!! 

 

Mind The Gap Ltd  

Τel: 25251435 

Fax: 25251436 

info@mindthegap.com.cy 

www.mindthegap.com.cy 
 

Στόχοι του προγράμματος 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: 
 

▪ Προσδιορίζουν τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 27001:2013 
▪ Ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο οι απαιτήσεις του προτύπου 

ενσωματώνονται στα επιθεωρούμενα Συστήματα Διαχείρισης 
Ασφάλειας Πληροφοριών.  

▪ Επιλέγουν τις μεθοδολογίες για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27007 
(guidelines for information security management systems auditing) 

▪ Να χρησιμοποιούν Εφαρμογές για την Paperless Διαχείριση 
Διαδικασιών του Συστήματος 

▪ Εξασκηθούν στη διενέργεια όλων των φάσεων μίας εσωτερικής 
επιθεώρησης συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών 
(σχεδιασμός, εκτέλεση, αναφορά, καταγραφή, παρακολούθηση, 
κλείσιμο) 

▪ Υποκινήσουν την παρακολούθηση & στην τήρηση του Συστήματος 
Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών στην εταιρεία.  

▪ Υιοθετήσουν μεθόδους βελτίωσης των Συστημάτων Διαχείρισης 
Ασφάλειας Πληροφοριών 

▪ Εξοικειωθούν με την έκδοση αναφορών εσωτερικής επιθεώρησης, τον 
εντοπισμό Μη Συμμορφώσεων και να προτείνουν Διορθωτικές 
Ενέργειες, επαληθεύοντας την εφαρμογή τους.  

 

Προφίλ Εισηγητή 
Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο και θα παρουσιάζεται από τον Δημητρίου 
Κυριάκο, εγκεκριμένο Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης, ο οποίος 
διαθέτει γνώσεις πληροφορικής ειδικότερα στην ασφάλεια πληροφοριών και 
στα εφαρμοζόμενα συστήματα ασφαλείας. Επίσης, διαθέτει πολυετή 
αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην εφαρμογή αλλά και στην 
επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και 
Δεδομένων κτλ.  

 

Θεματολόγιο 
▪ Ενότητα 1: Εισαγωγική Ενότητα 

▪ Ενότητα 2: Ανάλυση των βασικών απαιτήσεων του προτύπου 

▪ Ενότητα 3: Απαιτήσεις του Προτύπου ISO/IEC27007 

▪ Ενότητα 4: Επιλογή και αξιολόγηση επιθεωρητών  

▪ Ενότητα 5: Υλοποίηση Εσωτερικής Επιθεώρησης 

▪ Ενότητα 6: Διενέργεια Ασκήσεων και πρακτικά παραδείγματα 

εφαρμογής 

▪ Καταληκτική Ενότητα 

 

Με την ολοκλήρωση της Εκπαίδευσης οι Συμμετέχοντες θα 

λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. 

 


