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Προτεινόμενη διάρκεια:
Μια ημέρα - 8 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται: 
Σε Διευθυντικά στελέχη με ευθύνη την Ασφάλεια
Πληροφοριών /Πληροφοριακών Συστημάτων (CISO),
Διευθυντές Πληροφορικών Συστημάτων, Στελέχη
τμημάτων Πληροφορικής, Στελέχη τμημάτων εσωτερι -
κού ελέγχου, Ελεγκτές Πληροφοριακών Συστημάτων,
Διευθυντές Κανονιστικής Συμμόρφωσης κ.ά.

Το σεμινάριο
Κύριος σκοπός του σεμιναρίου είναι η μεθοδολογική
προσέγγιση στην αποτελεσματική διαχείριση των
θεμάτων ασφάλειας στα πληροφοριακά συστήματα και
διαχείρισης των κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση
της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ) στο περιβάλλον της σύγχρονης επιχείρησης/του
σύγχρονου Οργανισμού. Το πρόγραμμα επίσης
αποσκοπεί στην εξοικείωση των συμμετεχόντων στην
υλοποίηση διεθνών προτύπων ασφάλειας
πληροφοριών και ευρύτατα αποδεκτών πλαισίων
διακυβέρνησης πληροφορικής καθώς επίσης και σε
πρακτικές μεθόδους και εργαλεία που προτείνονται από
την KPMG και εφαρμόζονται με επιτυχία από πληθώρα
Οργανισμών και Επιχειρήσεων για την αξιολόγηση των
κινδύνων και την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού
προγράμματος διαχείρισης της ασφάλειας στα
Πληροφοριακά Συστήματα.

Μεθοδολογία
Η προσέγγιση που παρουσιάζεται βασίζεται στις
επιτυχημένες μεθοδολογίες της KPMG για την
ασφάλεια συστημάτων πληροφορικής και τη διαχείριση
τεχνολογικών κινδύνων καθώς επίσης και σε διεθνώς
αναγνωρισμένες μεθοδολογίες, διεθνή πρότυπα και
καθιερωμένα πλαίσια όπως: ISO/IEC 27000 series,
CobiT, ITIL, κ.ά.

Ασφάλεια Συστημάτων
Πληροφορικής - Διαχείριση Τεχνολογικών

Κινδύνων Πληροφορικής
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• Το εποπτικό πλαίσιο (Regulatory Framework)
▫ Απαιτήσεις εποπτικών πλαισίων/Νομοθετικών &

ρυθμιστικών αρχών (π.χ. προσωπικά δεδομένα,
διασφάλιση απορρήτου επικοινωνιών, SOX-404,
Πλαίσιο Βασιλείας ΙΙI, ΠΔ ΤτΕ 2577, MiFID κ.ά)

• Πλαίσιο Διακυβέρνησης της Ασφάλειας Συστημάτων
Πληροφορικής (IT Security Governance Framework)
▫ Βασικοί στόχοι και εύρος του Πλαισίου

Διακυβέρνησης Ασφάλειας στην επιχείρηση
▫ Πρότυπα και Πολιτικές Ασφάλειας 

• Διαχείριση Κινδύνων Πληροφοριών (Information Risk
Management)
▫ Παρουσίαση μεθοδολογιών και εργαλείων λογισμικού

για την ανάλυση των κινδύνων
▫ Διαδικασία Ανάλυσης/Αξιολόγηση Κινδύνων
▫ Αξιολόγηση Επιχειρηματικών Επιπτώσεων (Business

Impact Assessment - BIA)
▫ Αξιολόγηση Απειλών (Threats Assessment)
▫ Αξιολόγηση Αδυναμιών (Vulnerabilities Assessment)
▫ Ταξινόμηση συστημάτων βάσει της κρισιμότητάς τους

και της ευαισθησίας τους σε κινδύνους

• Προετοιμασία και υλοποίηση συστήματος διαχείρισης
ασφάλειας πληροφοριών (Information Security
Management System) σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC
27001 - Διαδικασία Πιστοποίησης

• Ανάπτυξη και Διαχείριση Προγράμματος Ασφάλειας
Συστημάτων Πληροφοριακής
▫ Το διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 27002
▫ Άλλα πλαίσια ασφάλειας
▫ Προσδιορισμός ελάχιστων αποδεκτών ορίων (Security

Baselines)

• Θέματα ασφάλειας σε συστήματα ERP

• Ανάπτυξη & Διαχείριση Σχεδίων ανάκαμψης
συστημάτων (DRP) και συνέχειας εργασιών (BCP)

• Άλλες σχετικές πιστοποιήσεις (PCI/DSS, ISAE3402 or
SOC1, SOC2)

Συμεών Καλαματιανός���������  
Διευθυντής, Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Πληροφορικής
και Διαχείρισης Κινδύνων, KPMG της KPMG

Εισηγητής

Συνοπτικό πρόγραμμα


